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دةستثيَك

وةك ئاشكراية ثرؤفيسؤر جةمال نةبةز ناويَكة ثانتاييةكى فراوانى لة رووبةرى رووناكبرييي كورددا بةشايستةيى
ثرِكردؤتةوة و هةر لةثةجناكانى سةدةى رابوردووةوة بةنووسينةكانى لةرؤذنامة عارةبييةكانى ئةوسةردةمةى
بةغدادا بةناوى (صامدألكوردستانى) و (ج .أ .كلول) بؤداكؤكيكردن لة مافةكانى كوردو بةرثةرضدانةوةى
ناحةزان ،نةياران ودوذمنانى كورد لةاليةك و وةرطيَرِانة سةركةوتووةكانى لة زمانةكانى بيَطانةوةو دانانى يةكةمني
َةكانيشى بؤدانان وبةكاربردنى ئةلف و بيَى التينى لة اليةكى ديكةوة ،ئيرت ثيَدةنيَتة
فةرهةنطى زانستيى و هةول
دنياى راميارى و ريَكخسنت و خةباتى نهيَنى ولةطةلَ هاوبريةكانيدا 1959/4/14يةكةمني ريَكخراوى نةتةوةيى
َةى ئازادى و ذيانةوة و يةكيَتى كورد ــ كاذيك ،كةبنكة
لةميَذووى كورددا دادةمةزريَنن بةنيَوى كؤمةل
سةرةكييةكةى سليَمانى بوو (دواتريش لةسنوورى ثاريَزطاى سليَمانى دةرنةضوو ،مةطةر بةئاستةم) بةآلم مامؤستا
َى 1962بةنيازى خويَندنى باآل وآلت جيَدةهيَليَت و روودةكاتة ئةورووثاو ثيَالوى نامؤيى لة شارى
نةبةز سال
جنيَظ ـ سويسرا دةكريَتةوة و دةست بة خويَندن دةكات و لةثالَ خويَندن و فيَربوونى زمانى فةرةنساييدا وةك
راميارو كارطيَرِيَكى ضاالكى ريَكخستنى نةتةوةيى و نووسةروكوردؤلؤطييةكى ثرِكارو فرة بةرهةم وماندوونةناس
َىَ و تةمةن دريَذبيَت هةتا ئةمرؤش خاونةبؤتةوة.
َدةمال
بازووى كوردانةى هةل
َآلجةوهةر،
طرميان نةتةوةى كورد بريمةندانى هةن ،وةك ثريةميَرد ،ئيرباهيم ئةمحةد ،مةسعوود حمةممةد ،عةبدول
َنياييةوة لةهةرهةموويان بةبةرهةمرتو ثشوودريَذترو
دكتؤر جةمال نةبةز ئةطةر ثيَشةنطيان نةبيَت بةدل
بةمةوداترة .منيش كة ئةم ثيَشةكيية دةنووسم نةبا هيَشتا (هةرضةندة طومانيشم هةية) خويَنةرى كورد هةبيَت
دكتؤر جةمال نةبةز ناسنةكات .ئةز يةكةمني جارمامؤستا نةبةزم وةك نووسةر و وةرطيَر ناسكرد ،كاتيَك
ناوةرِاستى ثةجناكانى سةدةى رابوردوو لة كتيَبخانةى طشتيى سليَمانى كةئةو كات لةشةقامى ثريةمريد ،بةرامبةر
َةى سووران كةبارةطاى شابةندةر (كونسولَ) ى ئيَرانى تيَدابوو (خوارووى باخضةى دايك) .يةكةمني
َكيَكى بنةمال
مل
َى خؤم نةمدةزانى
َتؤ) دةكةين ،من بةشبةحال
جار لةو كتيَبخانةيةلةسةر ثيَشنيازى هاورِيَيةكمان داواى كتيَبى (ثال
كىَ نوسيويَتى و ديارة ئةوةشم نةدةزانى كة لةزمانى بيَطانةوة وةرطيَرِدراوةتة سةر كوردى ،دواى ضةندين سالَ
ئينجا زانيم ئةوة (طؤطؤلَ) نوسيويَتى مامؤستاجةمال نةبةز كردوويةتى بةكوردى ئيرتجاريَك و دووان وئةو
كتيَبةمان وةردةطرت و هةموو جاريَكيش ثيَكةوة تةنها يةك دووالثةرِةمان دةخويَندةوةو كةدةطةيشتينة سةر
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َةوانى ضريؤكةكة (ئةلفريدمويللةرئةفةندى) ثيَكةنني دةيطرتني و بةرِيَوةبةرى كتيَبخانةش كة ثياويَكى
ناوى ثال
سثيكةلةى باآلبةرزى ضاويَلكةلةضاوى زؤر ثؤشتةوشيك بوو ،دةهات و سووكوباريك كتيَبةكةى وةردةطرتةوةو
َم هةرطيز نةيدةوت جاريَكى ديكة نةيةنةوة! ساآلنيَكى دوورودريَذ تيَثةرين وكتيَبخانة
دةريدةكردينة دةرةوة ،بةال
طويَزرايةوة شويَنى ئيَستاو هةر ئةو ثياوة ئيَسك سووكةش بةرِيَوةى دةبردو بةهؤى براى طةورةو هاوبريو هاورِيم
َح هيَتلةر) زانيم ناوى عةبدلكةريم عارفة و دواتريَكيش زانيم
َح ناسراو بة (صال
شةهيد مامؤستاحةمةصال
ئةندامى سةركردايةتى كاذيكيشة .جيطةى داخة شةويَك لةيةكيَك لةئوتيَلةكانى بةغدا (طيان دةسثيَريَت). . .
َةنةمب) بةناوى (ئةمرةكةى بةطم)
دووةمني بةرهةمى مامؤستا نةبةز كةمن خويَندمةوة ضريؤكيَك بوو (ئةطةرهةل
هةرضةند ئيَستاش نازامن مةبةست لةناونيشانةكة كام لةم دوانةية :بةَلىَ قوربان فةرمانتة (يا) فةرمانةكةى
َى  1962دةستيان بؤ ثياويَكى باآلمةيلةوبةرزى سووروسثى ضاو سةوزو رووخؤش راكيَشا
بةط .ئةمة وةها .سال
وتيان (ئةوةجةمال نةبةزة ،كة زؤر حةزدةكةيت بيبينيت !) ئيرتلةو رؤذة بةدوا ئةو ثياوةم بةبينني نةبينييةوة
َى  1994طةيشتمة
(بةآلم لة ئةوروثاوة بةرهةمةكانى دةطةيشتة هاوبريانى كاذيك لة كوردستان) هةتاسال
َسؤزم ئةندازيار ئازادحةمة عةىل وتى خؤشى لةخؤت سبةينى دةضني
ظييةنناى ثيَتةختى وآلتى نةمساوهاورِيَى دل
َى سيمينارةكةدا هةرضاوم دةطيَرِاو ملةقوتةم بوو ،بةآلم
بؤ سيميناريَكى دكتؤر جةمال نةبةز . . . . . .من لةهؤل
ئةو جةمال نةبةزةم بةرضاونةكةوت كةلةبريةوةرميدابوو ،يا لة وينة فؤتؤطرافةكةى لةسةر طؤرِةكةى يةكةمني
شةهيدى كاذيك ،شةهيدى جوانةمةرط لةتيف عةىل لة طويتينطن طرتوويةتى وناردبوويةوة بؤهاوبريانى كاذيك،
ومت ئةرى كاكة ئازاد ئةوة دكتؤر نةبةز بؤنةهات؟ وتى ئةى ئةوةنيية دانيشتووة ،ئةوةى كراسة رةنطاورةنطةكةى
َةمانى ثيَشكةشكردو منيش تةقةى
لةبةرداية ،باوةرم نةكرد ومت ئاى ضةند طؤرِرِاوة .سيمينارةكةى بةزمانى ئةل
سةرم دةهات و وامدةزانى طويَزم بؤدةذميَرن ،كةتةواوبوو ضوومة بةردةمى و وةك هاوبرييك خؤم ثيَناساند و
َم ئةو هةر زؤر سارد و سرِ بوو ،وايدةزانى هاتووم لةثةنا ئةودا
هةنديك باسوخواسى كاذيك و ثاسؤكم وروذاند بةال
كوردايةتى يا حيزبايةتى بكةم! نة وةآلميَك ،نة روونكردنةوةيةك ،نة كؤميَنتيَك .دواتريش هةموو ئةو جارانةى
لةسيمينارةكانيدا بةخزمةتى دةطةيشتم سةرى ثرياسكةيةكم بؤدةكردةوة بةآلم هةرطيز ئةو وةآلمانةم
دةستنةكةوتن تاسةشكيَن بن . . . .هاوينى  2015لةكوردستان بووم ،دوو رؤذ بةر لةطةرِانةوةم وتيان
َآل ئاطرينيشى داوةتةوة .لةو دوو رؤذةدا
بةرهةميَكى دكتؤر جةمال نةبةز دةرضووة و وةآلمى بؤضوونةكانى عةبدول
َةمانيا ثةيوةنديم بة مامؤستاوةكرد ،فةرمووى خةم ناكا
كتيَبةكةم دةست نةكةوت بةآلم هةر طةيشتمةوة ئةل
بةثؤست بؤت دةنيَرم و وةآلمى هةرهةموو ثرسيارةكانيشت لةويَدا دةبينيتةوة .بةرةكةتدا لةم كتيَبةدا زؤريك
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لةو باسوخواسانةى (بن بةرِة) كةى خستؤتة سةر (بةرِة) كة يةآلم هةرضةند الثةرِةيةكم دةخويَندةوة سةرنج و
َرت دةبوونةوة و لةهةنديَك بابةتيشدا كةموزؤر ،دورو نزيك ،راستةوخؤ و
تيَبينييةكانى ثيَشرت هةمبوون قوول
الوةكى (خؤمامن) دةبينييةوة كة لة رووداوةكاندا ذياوين و ئةو ضرايةى مامؤستاش ثيَيكرد هانيدام و ريَطاى
بؤخؤشكردم سةرجنةكانى خؤم كؤبكةمةوةو بياخنةمة بةرضاوى خويَنةرى كورد بةطشتيى و هاوبريانى كاذيك و
ثاسؤك بةتايبةتى.
بةرهةمةكانى مامؤستا لة ذماردن نايةن كة هةرهةموويانيش هةر لة كتيَبى مريى سؤران كة تيَزى
َةمانى و فةخرى سيالح شؤرِ وةريطيَرِاوةتة سةر زمانى عةرةبى بةئةرك و
دكتؤرانامةكةيةتى بة زمانى ئةل
َة وتارةكانيشى لةيادنةكةين لةرؤذنامةكانى بةغدادا،
ماندوبوون وثارةى خؤى ضاث و بآلويكردوونةتةوة .كؤمةل
َطةريى عيَراق لةلوبنان بةزمانى عارةبى
وةك وتارى بةرثةرضدانةوةى درؤ و دةلةسةكانى كونسول
لة1966/5/10دا و بةناونيشانى (أنتم جمرموا حرب ولستم كحكام سويسرا) ئيَوة وةك فةرمانرِةواكانى سويسرا
َكو تاوانكارانى جةنطن .نووسينةكانى لة رؤذنامةى (صوت أالهالي) بةغدادا ،بةناوى نهيَنى
نني بةل
(صامدالكوردستانى) و (ج .أ .كلؤلَ) لةبةرثةرضدانةوةى دوو وتارى بةرِيَزان بةهادين نورى و مةسعوودى
َى  1960نوسيويَتى
َةكانى مادة) سال
مةالحمةمةدى كؤيى ،ئينجا كتيَبة ناوازةكةى (سةرةتاى ميكانيك وخؤمال
كة يةكةمني بةرهةمى زانستيى فيزيكة بةزمانى كوردى وشاراى ئةو وشة نويَيانةى لةو كتيَبةو لةفةرهةنطؤكة
زانستييةكةيدا بؤ يةكةجمارخستيية سةر خةرمانى وشةو دةريرِينى نوىَ لة زمانى كورديداو بةرهةمةكةشى بيَ
بةرامبةر دابةش كردووة بةسةر خويَندكارانى كورددا لةشارى كةركووك ،كتيَبى كوردايةتى بزووتنةوةو برِواو
رذيَمة (بةناوى خواسرتاوى زةردةشت) ةوة ،كوردو شؤرِشةكةى ،ألمـستضعفون ألكورد واخوانهم املسلمون،
بريى نةتةوةيى كوردى ،نةبريى قةومييةتى رؤذهةآلتى و نةبريى ناسيؤناليزمى رؤذاوايية ،دؤزى ناسيؤناىل كورد..
 ،. .ثيَوةنداريَتيى كورد ،كورد كىَ ية و كوردبوون ماناى ضى ؟ حقيقة كاذيك (بةزمانى عةرةبى) ،زمانى
يةكطرتووى كوردى ،فةرهةنطؤكى زانستيى ،رؤذانى ئاوارةييم لةسويسرا ،جطة لةو وتارانةى لةرؤذنامةو
َويكردوونةتةوة .ميَذووى خةباتى نهيَنى و ئاشكراى دكتؤر
طؤظارةكاندا بةهةردو زمانى كوردى و عةرةبى بال
نةبةز لة كوردستان و لة ئةورووثا كةضى لة بةرهةمةكانى كةمرت نيية بةنووسني و ضاثكردن و بآلوكردنةوةشةوة.
َيَك خةباتى سةخت و نةثساوةى بكة ،هةر لة
ئينجا تؤ وةرة تةماشاى ميَذووى ذيانى رامياريى و65سال
هاوبةشيكردنى دامةزراندنى كاذيكةوة بؤ دامةزراندنى نوكسة ،سوكسة ،ئةكادميياى زانست و هونةرى كوردى،
كؤنطرةى نيشتمانيى كوردستان ،دامةزراندنى ثةيوةندى لةطةلَ ثيَشةوا شةهيد موعةممةر قةززافى و . . .ئيرت
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َثة دةكات بؤ رةنطدانةوة ودةنطدانةوةو سةرخستنى بريى نةتةوةيى
َة ثياوةى كورد بةهةموواليةكدا هةل
ئةم كةل
َسؤزو
كوردو سةركةوتنى شؤرِش ،هةموودةميش ثرِكار و بةكار وبة بةرهةمة وهاوكارى بةردةوام و هاوبريى دل
بةئةمةكيشى كاك بروسكة ئيرباهمى ئةمحةدى قازيية.
لةم دواييةدا دكتؤرنةبةز بةرهةميَكى نويَى بةنيَوى كاذيك  1959ثيَشخان و ثاشخانةكانى (كؤبةرهةم ذمارة13
َةقاندو ضةندين قؤناغ
سليَمانى )2015خستةسةر خةرمانى بةرهةمةكانى وبؤيةكةمني جارطؤمة مةنطةكةى شل
و اليةنى طرنطى نهيَنى و نةزانراوى ثةيوةست بةكاذيك و ثاسؤكى ئاشكراكرد و وةآلمى زؤريَك لةوثرسيارانةى
َبوون . . .بةندةش كةلة
دايةوة خويَنةرى كورد بةطشتى و هاوبريانى كاذيك و ثاسؤك بةتايبةتى بةدووايدا ويَل
َى1962ةوة لةطةلَ بزوتنةوةكةدا ذياوم و وةك كاديريَكى ثيَشكةوتووش لةرووداوةكان بيَئاطانيم ،بؤية لةذيَر
سال
سيَبةرى ئةم بةرهةمة دانسقةيةى مامؤستادا سةرنج و تيبينييةكامن دةخةمة بةرضاو ،بةتايبةتيش كة مامؤستا
دةلَيََت بةرهةمةكة بىََ كةموكوورِيى نييةو ثيََويستى بةتيََهةلَضوونى هاوبريانى

كاذيك هةية ،جائةوة

َدانةش تةنها
منيش سةرنج و تيَبينييةكانى خؤم دةردةبرِم وكورد وتةنى (تالَ وكرميَش لةسةرخؤم !) ئةم هةول
لةو سونطةيةوةية ،كة مامؤستا هةرلة1962ةوة ،هةتا ئيَستا بىَ ثضرِان دوورة وآلت ذيان دةطوزةريَنيَت
َدةدةم لة
ولةوكاتةوة ضاوى بة باشوور نةكةوتؤتةوة ،ثيَدةضيَت ئاطادارى زؤر شت و رووداو نةبيَت . . .بؤية هةول
ثشت مامؤستاوة و ثىَ بة ثيَى كتيَبةكة لةهةر شويَنيَكدا ريَطةى قسةم هةبيَت روخسةت لةمامؤستا وةردةطرم
و بةسةربوردةى بزوتنةوةكةو ئةو هةمووكؤسث وتةطةرةو تةنطةذانةى لة ريَيدابوو سةرجنيَك دةدةم و سةرةتةقةيةك
دةكةم ،ئةطةرنا ثيَطةو ثلةى زانستيى وخةباتطيَرِيى وماندونةبوون وخؤراطريى مةزنة ثياويَكى وةها تةنياو
تةنيابالَ ،بىَ ثلةى دكتؤراو ثرؤفيسؤريش هيَشتا ئةوة نيية طةدايةكى دةست سثى وةكو من رةخنةى ليَبطريَت،
َنةش كةثةيوةندى بةو بةريَزانةوة هةية
بؤية بةتايبةتيش قسة لةو بابةتانة دةكةم كة خؤى ورووذاندوونى ،ئةو خاال
مامؤستا ناويانى هيَناوة ،يا ناويامن هيَناوة ،بةويذدانةوة دةدويَم و اليةنى هةق و راستيى دةطرم و لةطةلَ هيض
َؤزييةكم نةبووة و نيية.
كةسيَكياندا ئال
َكو كةندةآلنيَكى
َةقاند ،نةك كةليَنيَكى طةورة بةل
دةميَنيَتةوة سةر ئةوةى مامؤستا وةك طؤمة مةنطةكةى شل
َكو الى
لة ميَذووى كاذيك وبزوتنةوةى نةتةوةيى ريَكخراودا ثرِكردةوة كةنةك هةر الى خويَنةر بةطشتيى بةل
َنةى سةرنج و بؤضوومن
زؤرينةى هاوبريانى كاذيك و ثاسؤكيش ثةنهان بوو . . .ليَرةوة ثىَ بة ثيَى كتيَبةكة ئةو خاال
لةسةريان هةية ،جطة لة ضةند شويَنيَك لةبةر دوورو دريَذى ،ثوختةى كورتكردنةوةى بري و بؤضوونةكةى مامؤستام
َةى مةبةستةكةى طؤرِدرابيَت ،ئةطةرنا دةقاو دةق بؤضوونةكانى
َيَك ناوةرِؤك و كاكل
نووسيوةتةوة بيَئةوةى تؤزقال
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مامؤستادةخةمة نيَوان دووجووت كةوانةى” ”لةجمؤرةوة و ذمارةى الثةرِةكانيشيان دةخةمة بةرضاو و
سةرجنةكانيشم بة هيَماى دووئةستيَرة** نيشانة دةكةم .دةخوازم خويَنةرى هيَذا بزانيَت يةكةمني ضاثى (تايث)
َةى تايثى ثيَوة دياربوو ،مامؤستاى هيَذا كاميل ذير دووجار ثيَيداضووبووةوة لةو رووةوة
ى ئةم ناميلكةية هةل
َةى ضاث ـ تايث بوو ،راستكرانةوة و
ريَنمايى كردم و منيش ثيَداضوونةوةيةكى سةرتاخوارم كردو ئةوةى هةل
َة ضنييةشةوة ،ثيتيَك ليَرةو وشةيةك لةوىَ و دةستة واذةيةك لةمالو رستةيةك لةوال ،سرِينةوة و
بةدةم ئةو هةل
َكشاون و (ئةلبوومى ويَنةكان) يشى
البردنيَك ،خستنةسةرو زيادكردنيَك روويداوةو ذمارةى الثةرِةكانيش هةل
ضؤتةسةر.
نورى كةريم
َةمانيا ،نيسانى 2016
ئةل
E-mail: nurikarim@hotmail. de
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دكتؤر جةمال نةبةز ئةم دووا بةرهةمةى بةنيَونيشانى (كاذيك  1959ثيَشخان و ثاشخانةكانى) بةجمؤرة
دةستثيَدةكات :
ال . . .”:1 .كةميَك دوورو دريَذ باسيَكى دامةزراندنى كاذيك و ثاسؤك و رةوتى كاركردنيان بكةم ،تا ئةو
هةندازةيةى ئاطادارم ليَيان ،هةروةها ثيَشخان و ثاشخانى هةردووكيان”. . .
**مامؤستا دكتؤر نةبةز ئةو بؤشايى و كةليَنة طةورةيةى بةميَذووى رةوتى يةكةمني ريَكخراوى رامياريى
نةتةوةيى كوردةوة زةق زةق دياربوو ،بةهؤى كةمتةرخةميى و بيَباكيى هاوبريانى دامةزريَنةر وكؤميتةى
َةى ئازادى و ذيانةوة و يةكيَتى كورد ــ كاذيك) ثرِدةكاتةوة ،بةتايبةتيش ئةوانةى هةتا
سةركردايةتى (كؤمةل
َةميان نةخستة سةر
راثةرِينةكةى بةهارى 1991ى باشوورلةذياندابوون وهيضكاميان لةو رووةوة ،كةم وزؤر قةل
َةى نيَوان  1959ــ  1964يا
كاغةزو هةرنةبيَت سةرةتاى بآلوبوونةوةى بريى كاذيك ،قؤناغى ئةو ضةند سال
َةكةى دةستى ،كة هةريةكةيان دةيتوانى بةثيَى تواناو ليَثرسراويَتيى
لةناكاودا خةفةكردن وكوذاندنةوةى مةشخةل
خؤى تيشكيَك خباتة سةر يةكيَك لةو قؤناغانة . . .طرنطى بةرهةمةكةى مامؤستا لةوةداية ئةو كةليَنةى
ثرِكردةوة و طيانى هاوبريانى شةهيدو كوضكردوو ئاسوودة دةكات و تينويَتى هاوبريانى زيندوش دةشكيَنيَت و
تةمةن دريَذبيَت دوابةرهةميشى نابيَت.
ال”:2 .لةنيوةى يةكةمى ثةجناكاندا رةخنةمان لةسيستةمى كؤمؤنيستيَتى و سةرمايةداريى دةطرت وخؤمان بة
قوتاخبانةيةكى كورديى بؤ سؤسياليزم دةزانى .جالةبةرئةوةى نةلةطةلَ ثارتى ونةلةطةلَ كؤمؤنيستةكان بووين،
َك ئيَمةيان بة (ريَبازى سيَيةم) دادةنا ضونكة قسةكامنان لةقسةى ثارتةكان و كؤمؤنيستةكان نةدةضوون”.
خةل
**ئةوة زؤر راستة نةتةوةييةكانى كورد ،لةهةموو اليةنةكانى ريَكخراوةيى و رامياريي و ميَذوويى و سرتاتيذ
وتاكتيكيشةوة ،لة شيكردنةوةى كيَشةى كورد ،خةباتى هاوبةشى كوردو طةالنى عةرةب و تورك و فارس،
برايةتى كورد و داطريكارانى كوردستان ،ملمالنيَى ضينايةتى وخؤبةستنةوة بة بلؤكى خؤرهةآلت بة سةركردايةتى
رووسيا و بلؤكى خؤرئاوا بةسةركردايةتى ئةمةريكا زؤر جياواز بوون ،ئةمانةش هةمووى لةقسةو كردار
َبةندى سليَماني و خويَندكارانى زانكؤ و
َطةى مةل
َسوكةوتى رؤذانةياندا ،وةك تيَزيَكى جياواز لة نيَو كؤمةل
وهةل
رووناكبريانى كورددا لةبةغدا رةنطى دةدايةوة ،تةنانةت ناوى ريَكخراوةكةش (كاذيك) نوىَ بو ،لةهةموو ميَذووى
َيش لة باشوور ناوى (كاذيك)
كورددا يةكةجمار (ذىَ ــ كاف) لة خؤرهةآلتى كوردستان و دواى نزيكةى  17سال
نوىَ و ناوازة بآلوبووةوة و كةوتة سةرزاران . . . . . .بةآلم ريَبازى سيَيةم يا هيَزى سيَيةم ،ئةوة لة سةرو بةندى
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َى لةطةلَ ثارتى طةل بؤ دروستكردنى
يةكطرتنى ثاسؤك و حيزبى سؤسياليستى كوردستان و دواتر يةكطرتنى سيَقؤل
هيَزيَك بةرامبةردوو زهليَزةكةى باشوور ،يةكيَتى نيشتيمانيى كوردستان و ثارتى دميوكراتى كوردستان ـ عيَراق،
َيَك بةسةرزارانةوة بوو هةتا هةرسيَكيان ثيَكةوة ضوونة نيَو
زاراوةى (هيَزى سيَيةم) بآلوبووةوة و نزيكةى سال
ثارتى وفيكةى كؤتايى طةمةكةش ليَدرا! .
َى فيَربوونى شتى نويَمان دةدا .لةوهاورِيَيانة مامؤستا
ال . . .”:2 .ثةرتووكى جؤراوجؤرمان دةخويَندةوةو هةول
َآل زيَبارى ،بةريَز ئةمحةد مسيَلَ كاكةيى،
َآل ميديا ،مامؤستا ئةبدول
فايةق ئارف ،دكتؤر ئةىل ،مامؤستا ئةبدول
مامؤستا جةالل تؤفيق ،شيَخ ئةمحةد نةقيب ،مةال ئةبدووىل مةال سةئيد و ضةند هاورِيَيةكى دى. . . . . .
بةتيَثةرِبوونى كات ثةيوةنديم لةطةلَ كاك كاميل ذير بةهيَزبوو”. . .
َآل (ناسراو بة مةال نورى) لةياد نةبووبيَت يا
** ثيَدةضيَت ليَرةدا دكتؤر نةبةز ناوى مامؤستا نورى عةبدول
بةرضاث نةكةوتبيَت .ئةو بةرِيَزانة لة ثياوة ناسراوةكانى شارى سليَمانى بوون ،مامؤستا فايةق (مامؤستاى
َآل (مامؤستاى زمان و ويَذةى عةرةب) لة وانة بيَذة سةركةوتووةكان بوون والى
فيزيا) و مامؤستا نورى عةبدول
خويَندكاران زؤر بةرِيَزو خؤشةويست بوون .،لةرووى كؤمةآليةتييةوة هاوكاريى خويَندكارانيان دةكرد،
بةشانازييةوة دةَليَم 3سىَ سالَ لة خزمةت هةردووكياندا خويَندكاربووم لة دواناوةندى وةتةن .مامؤستايان
َآل
َسؤز و كوردثةروةربوون ،عةبدول
َآل زيبارى دوومامؤستاى خويَندنى سةرةتايى و فرة دل
َآلميديا و عةبدول
عةبدول
َو شةثيلكةوة
زيَبارى لةسةر كوردايةتى دوورخرابووةوة بؤ سليَمانى ،لة رقى مرييى و دةستوثيَوةندةكانى بة شال
دةهاتة بازارِ .بةآلم كاك جةالل تؤفيق مامؤستا نةبوو ،دؤكانيَكى رازاوةى هةبوو بؤ فرؤشتنى كاآلى كارةبايى
ناومالَ ،حمةمةدى كورِى لة ريَكخستنةكانى كاذيكدابوو .شيَخ ئةمحةديش كورِى شيَخ رةوفى كورِى سةييد نورى
َكانةى دةوروبةرى
َةى شيَخى كوردان ،شيَخ مةمحوودى مةليكى كوردستانة ،خاوةنى ئةو مل
نةقيبة ولة بنةمال
مزطةوتى نةقيب ومزطةوتةكةشن .بةداخةوة بةريَزان مةالعةبدوول و ئةمحةد مسيَلَ كاكةيى ناناسم.
َطةيةكة لةبنةرِةتةوة سةقةتة و ثيَويستى
َطةى كورد كؤمةل
ال”. . .:3 .ثيَموابوو ،ئيَستةش ثيَمواية كؤمةل
بةخؤدروستكردنةوة وخؤناسني و باوةرِ بةخؤهيَنان هةية و دةبىَ جارىَ خةريكى رؤشنكاريى بني ،بةتايبةتى بؤ
ئةو سةردةمة كة ريَبازى كؤمؤنيستيَتى سةربة سؤظيَت و ضني بةرضاوى طةجنى كوردى بةتةواوى طرتبوو ،ريَى
َبداية،
نةدةدا هيض جؤرة بريؤكةيةكى ديى لةكوردستاندا رووناكى ببينىَ ،خؤئةطةر بريؤكةيةكى ديكة سةريهةل
ئةوا ئةوةى بةفيتى ئيمثرياليزم و زايؤنيزم و ضى وضى ليَكدةدايةوة”.
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َطةى كوردةوارى سةقةتة وهةر بة سةقةتيش هاتووة ،ئيَستةش ئةم
**مامؤستا دةق ثيَكاويَتى ،كؤمةل
سةقةتيية ضةند نةوةيةك دةثيَضيَتةوة ئينجا ديَتة سةربارة دروستةكة .كؤمؤنيستةكانيش هةر لة1934ةوة
طؤرِةثانى بري و راميارييان نةك تةنها لةباشوور ،لة كوردستانى طةورةدا قورخ و ثاوان كردبوو ،كؤمؤنيستة
َتةو قةمشةرييان بةزمانة زطماكةكةى خؤيان دةكردو ئاواتة خوازبوون لةكويَرة ديَيةكى روسيا بهاتناية
كوردةكان طال
دنياوة و بة (زمانة ثريؤزةكةى) ديكتاتؤريةتى ثرؤليتار زمانيان بثذاية .ئةوانة لةشؤرِشى كورديش بةدطومان
بوون و دةيان وت بؤنى نةوت وئينطليزى ليَديَت ! .لة كتيَبى ثانؤرِاماى ميَذووى كورد4000 ،ثز1975 .ئةم
بابةتةم خةسترت كردؤؤتةوة.
ال . . .”:4 .هةرلةو رؤذانةدا لةسليَمانى ضةند كةسيَك هةبوون وةك ئيَمة سةربة (ريَبازى سيَيةم) نة ثارتى بوون
َآل جةوهةر و فةرةيدوون
و نةكؤمؤنيست . . .بةزؤرى لةطةلَ مامؤستا ئةمحةد هةردى دةبيندران ،لةوانة ئةبدول
ئةليى ئةمني . . .بةكاك كاميلم وت :تؤ جارىَ سةريَكى سليَمانى بدةو لةثيَشدا ثيَوةنديى بكة بة مامؤستايان
فايةق ئارف و ئيحسان ئةبدولكةريم فوئادةوة كة هاوريَى نيَزيكى منن و سةر بة (ريَبازى سيَيةم) بوون و ئةطةر
رازى بوون هةرسيَكتان ثيَكةوة ثيَوةندى بة هةردى ،جةوهةر ،فةرةيدوون بكةن و بزانن بريورِايان ضؤنة .كاميل
كة طةرِايةوة بةخدا طوتى :ثةيامةكةمت ،ئيحسان ئةبدولكةريم فوئاد ،كاميل ذير ،طةياند وهةردووال رازين و
َآل
لةكؤبوونةوةيةكدا رؤذى  1959/4/14لةسليَمانى ئةو شةش كةسة :فايةق ئارف ئةمحةدهةردى ،عةبدول
جةوهةر ،فةرةيدوون عةىل ئةمني برِياردرا بة دامةزراندنى ريَكخراويَكى نةتةوةيى ،ثاش ئةوة بةرةزامةندى
َى مامؤستا ئةمحةد هةردى برياردةدةن
َيدا لةسليَمانى و لةمال
منيش (نةبةز) و لةكؤبوونةنةوةيةكى حةوت قؤل
َةى ئازادى و ذياندنةوة و يةكيَتى
َة بيَت (كؤمةل
ئةو رؤَذة بكريَت بةرؤذى دامةزراندن و ريَكخراوةكةش ناوى كؤمةل
َةيةن (هاوبري) و دذةكانيش (دذبري) ن و درومشى كوردستان
كورد ـ كاذيك) نةك حيزب ،ئةوانةى سةر بةو كؤمةل
بؤ كورد ،يةكسانى بؤطةل درومشى سةرةكى بيَت”.
**بؤ ئةم ثةرةطرافة تةنها دووسىَ كورتة تيَبينيم هةية ،يةكةم :جطة لةوانةى سةرةوة لة قؤناغيَكيشدا (1964
ـ )1965سونبوليَك بؤ كاذيك دانرا لة شيَوةى دوو ثيتى التينى  kبةرامبةر بةيةك وكاذيك لةناوةرِاستياندا
َةكةى ثارتى طةىل كورد و حيَطةدةستى ئةوانى
َةنةمب دةستثيَشكارييةكى جوانى هاوبريانى بال
نوسرابوو .ئةطةر هةل
َى
َدةسوورِان .دووةم :هاوبري ئيحسان فوئاد لةنيَو كؤرِو كؤمةل
ثيَوة دياربوو كة ئةوماوةية زؤر ضستوضاالك هةل
نةتةوةييةكاندا دةنطورةنطى نةبوو ،تةنانةت ناوى لة بةيانةكةى1975/1/25ى دذبة سةركردايةتى كاذيكيشدا
نيية .بيَطومان هاوبريى جوانةمةرط عةبدولكةريم عارفيش دواتر بووة بة ئةندامى سةركردايةتى.
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ال . . . . . .”:5 .ثارتييةكانيش كةريم قامسيان بة (كاكة كةريم) نيَودةبرد و وةك فريشتة تيَياندةرِوانى ،تةنانةت
َبةستيَكدا بؤ ثةسةندانى قاسم ،طوتى
ثاريَزةر برايم ئةمحةد كة ئةو كاتة لة سةركردةيةتى ثارتى دابوو ،لةهةل
(كةريم طؤشت و ئيَسقان نيية ،كةريم تاكة ئينسان نيية ،كةريم بريوباوةرِة”. .
**بةر لة هةمووى (كةريم تةنها ئينسان نيية) دروستة ،نةك (كةريم تاكة ئينسان نيية) ! دواى ئةوة مامؤستا
َةكانيشى تاسةر ئيَسقان
برايم ئةمحةديش هةمان بريوباوةرِى نةتةوةيى هةبوو ،بطرة خؤيى و زؤريَك لةهةظال
َبذارد ،جياواز لةتاكتيك و
نةتةوةيى بوون ،لةو اليةنةوة تةنها لة تاكتيك ثراكتيكدا ريَبازيَكى طوجناوى هةل
َةتى كورد ،لةذيَر درومشى (ياكوردستان يا
ثراكتيكى كاذيك ودرؤمشى سةربةخؤيى و كوردستانى طةورةو دةول
َطريساندو دواتر دابةزين و ئةجمارة درومشى (دميوكراتيى بؤعيَراق و ئؤتؤنؤمى بؤكورد)
نةمان) دا شؤرِشيان هةل
َةكةى مةكتةبى سياسي لة بارزانى ،نزيكبوونةوةو
يان بةرزكردةوة .بريا و هةزار جار بريا دواى جيابوونةوةى بال
لةيةكرت تيَطةيشتنيَكيان لةطةلَ كاذيك بسازانداية ،بيَطومان ميَذووى بزوتنةوةى كوردايةتى لةباشوور و ريَرِةوى
رووداوو طؤرِانكارييةكانيش زؤر جياوازو لةبةرذةوةندى كورد دةبوون ،ضةندين كارةساتى ميَذوويى ثشتشكيَن و
َةى رةشيى ئةم اليةن و ئةو اليةنيش نةدةكةوتنةوة . . . .مامؤستا ئيرباهيم ئةمحةديش هةرضى بؤ
َةو ثةل
هةل
ثيِشةواكةى شؤرِشى /14تةمووز1958عةبدولكةريم قاسم وتووة لةجيَطةى خؤيدابوو .ئةو ثياوة دؤست و
ثشتيوانى كورد بوو ،بؤ يةكةمني جار لةميَذووى عيَراقدا ،سةملاندى كوردو عةرةب لةعيَراقدا هاوبةشن و لةياساى
كاتيى عيَراقيشدا (ألدستور العراقي املوقت) ضةسثاندى كة (عارةب و كورد لةم نيشتيمانةدا هاوبةشن).
هةرئةويش بوو خةجنةرى كوردو مششيَرى عةرةبى لة درومشى فةرميى كؤمارى عيَراقدا جيَطريكرد .خوا ئةوانة
َة نةبوو ،لةبةر
بطريَت كورديان كردة دوذمنيى و ئةويشيان كردة قوربانيى بؤ بةعسييةكان .ئيربايم ئةمحةد هةل
َطريسينراوةكة) ش نةبوواية ثةيوةندييةكانى لةطةلَ سةركؤمار عةبدولكةريم قامسدا
بارزانى وبارودؤخة (هةل
تيَكنةدةدا.
َكو لةثيَش
َطة نةدةضوو بةرِيَوة ،بةل
ال”:6 .بةم جؤرة كاذيك لةطةلَ ئاستى هوشياريى ورادةى تيَطةيشتنى كؤمةل
َطةوة بوو ،ضاريش نةبوو ،ريَثيشاندةر ضرابةدةستة و دةبىَ ريزى ثيَشةوة بطرىَ”. . .
كؤمةل
َىَ راستة ،رابةرو ريَثيشاندةر دةبيَت لة ثيَش جةماوةرةوة بيَت و ريَبني و ريَطاثيشاندةر بيَت بةآلم كاذيك لة ثراكتيكدا
** بةل
َطةى كوردةوارى باشوورةوة ،دةستةى دامةزريَنةر
نةيتوانى ئةوة بكات ! بؤ؟ ضونكة نةيتوانى بضيَتة نيَو ضينة جياوازةكانى كؤمةل
َبذاردةو ضينى هةرة ثيَطةيشتو و رووناكبريى ئةوكاتة بوون و بة (نوخبة) ناودةبران و لةبريى
و كؤميتةى سةركردايةتيش هةل
َبذاردة و لة
َبوون وةك خؤيان هةل
ئةوةى جةماوةرةكة بةدووى ئةو ضراو (ضرابةدةستانة) دا بطةرِيَ ،ئةوان بةدووى كةسانيَكدا ويَل
14

هةموو روويةكةوة ثةسةند و عةيارى  ،24ديارة ريَكخراوى رامياريش بةوجؤرة دانامةزريَت و ئةطةر دامةزراش سست و الواز
َدا دابكوتيَت و لة هةموو كؤآلن و طةرِةك وشار و شارؤضكةو طوند و
وبيَهيَزدةردةضيَت و ناتوانيَت رةطوريشةى قوولَ لةنيَو كؤمةل
كارطةو فةرمانطةو خويَندنطةو بازارِ و قةيسةرييةكدا ئةندام و دؤست و اليةنطرى هةبيَت ،بؤية بةئاستةم لة سنوورى سليَمانى
ضووةدةرةو دةستى بة كريَكاران و جوتياران و كاسبكاران و ئافرةتان و . . . . .نةطةيشت و رؤذ لةدواى رؤذيش دةثووكايةوة و
َدانيَكى نةزؤكة و هيضى ىلَ سةوز نابيَت،
ذمارةيةك لة ئةندامانى دامةزريَنةريش زؤر زوو هةستيان بةوةكردبوو ئةم كارة هةول
بة بيَدةنطى كشانةوة و ضوونة دوواوة و وةك هةستكردنيَكى قوولَ بة ليَثرسراويَتى ميَذوويى بةرامبةر نةوةكانى داهاتوو كة ثرِ
بة ثيَستى واتاى وشةكة ،طةر (سةركردايةتيى) نةمب( ،سةيركردايةتى) ش نامب.

ال”:7 .ئةو كةسانةى كة كاذيك دةطةرِابؤيان ،دةبوو كةسانيَك بن لةجؤريَكى تايبةتى و جيَى متمانة بن ،بيَجطة
لةمةش دوذمن نةيدةزانى تؤ خؤت بةذمارة ضةنديت و قةوارةى خؤت و اليةنطرانت ضةندة”.
َبذاردةو (نةخت و ثوخت) ثيَكهاتبوو:
**كاذيك كةدامةزرا لةضةند دةستةو ضينيَكى هةل
َآل جةوهةر ،كاميل ذير ،فايةق
1ـ دةستةى دامةزريَنةر (حةوتةوانةكة)  :ئةمحةد هةردى ،جةمال نةبةز ،عةبدول
عارف ،فةرةيدوون عةىل ئةمني ،ئيحسان عةبدولكةريم فوئاد.
َح
 2ـ دةستةى دووةم :كاديرة ثيَشكةوتووةكان ،وةك هاوبريان شيَركؤ بيكةس ،حةمةعةىل فةرةج ،حمةمةدصال
َح هيتلةر) ،حمةمةد مةجيد ئةصآلن ،عةبدولفةتاح عةبدولرةزاق (ناسراو بة مةال فةتاح)،
فةرةج (ناسراو بة صال
َآل عةزيز خاليد (دكتؤر
غةفوور ئةمني ،شةهيد تؤفيق نورى بةط ،عةىل سام ئاغا ،شةهيد فةتاح ئاغا ،عةبدول
َدةسووران و جةماوةريان بة بريوباوةرِةكة
َآل ئاطرين) ،كةريم شيَخ حةسةن مارطر ،كة بةوثةرِى ضاالكى هةل
عةبدول
طؤشدةكرد و ئامادةيان دةكردن بؤ ريَكخستنةكانى الوان و قوتابيانى نةتةوةيى و ئينجا لةويَوة دةكةوتنة بةر
َةكردن و برِياردان لةسةر (وةرطرتن ياوةرنةطرتن) لة
ثرؤسةيةكى سست و دريَذخايةنى لةبيَذنطدان و تةتةل
ريَكخستندا ،جابزانة بؤ ئةنداميَتيى كاذيك ضةندى دةويست و مةرجةكان ضيبوون و ضةند طرانبوون ؟ بيَطومان
َة و ئؤرطان وحيزب بةجمؤرة شتيَكى ليَسةوزنابيَت و وةك ئةوةية
ريَكخستنى جةماوةر و دامةزراندنى كؤمةل
ئاسنى سارد بكوتني يا ئاو بةبيَذنطدا بكةين ! زؤريش لة هاوبريان و بةتايبةتيش دةستةى دووةم.
 3ـ ضينى ثيَشمةرطة و ئةوانةى لةنيَو شؤرِشدابوون ،بةتايبةتيش هيَزى خةبات كة بةهؤى هاوبريان و هةوادارانى
كاذيكةوة ئةوةندة فراوان بوو ،سةركردايةتيى شؤرِشى ئةيلوول ناضاربو بيكات بة دووهيَز .لةو ثيَشمةرطانةش
َح مةنصوور ،نورى
شةهيدان نورى حةمة عةىل (فةرماندةرى بةتاليؤن وجيَطرى فةرماندةرى هيَز ،عومةرى صال
شةريف ،ئةنوةرى عةىل نةججار و هتد. . .
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َة نةريَتييانة كةلةذيَربارى ناضاريى و لةبن باندؤرى بارودؤخة سةختةكةدا
ال . . .”:7 .بةرامبةر بةم خال
سةثيَندرابوون بةسةر كاذيكدا ئةم نهيَنيكاريية اليةنيَكى باشةشى هةبوو كة دذبريو دوذمن نةياندةتوانى ثةى
بةكاروبرِيارةكانى كاذيك بةرن و بةئاسانى خؤيان خبزيَننة نيَو ريزةكانى . . .كاذيك لةسةر ريَبازى نةخت و ثوخت
نةك زؤر و بؤر دةرِؤى بةرِيَوة . . . . . . .دوذمن نةيدةتووانى بزانىَ تؤ خؤت بةذمارة ضةنديت و قةوارةى خؤت
و اليةنطرانت ضةندة”.
** بارؤدؤخى خةباتى نهيَنى هةموو كاتيَك هةرسةختة ،بةآلم خؤ هةر بؤ كاذيك وةها نةبوو ،بةطشتيى بؤ
اليةنةكانى ديكةى نيَو طؤرِةثانةكةش (جادةكةى ثان نةبوو) .ئةوة راستة ناحةز و دوذمن نةيدةتوانى بةئاسانيى
َى خؤم لةو باوةرةدام الى ناحةزان و دوذمنان هةر هةموو هاوبريانى
دزة بكاتة ريزةكانى كاذيكةوة ،بةش بةحال
نةتةوةيى ناسراوبوون و دةيانزانيى ذمارةو قةوارةشيان ضةندة .لة كؤبوونةوةكةى هيَزةكانى كوردى باشوور
لةليبيا ،شاندةكةى (ينك) كة هاوبريان بروسكة ئيرباهيم وجةواد مةال دةبينن ،بة يارمةتيدةرةكانى ثيَشةوا
شةهيد موعةممةر قةززافيى دةَليَن :ئةمانة جوداخوازةكانى ثامشاوةى كاذيكن و ذمارةشيان لة ذمارةى ثةجنةكانى
دةست تيَثةرِناكات ،نة جةماوةريان هةيةو نةكاريطةريشيان بةسةر رةوتى رووداوةكانةوة هةية .قةزافى كة ئةو
قسةيةى ثيَدةطات بة ثياوةكانى دةَليَت :ئةو بةرِيَزانة سةرةراى ئةوةى بانط كراون بؤ كؤبوونةوةكة ،ميوانى
تايبةتيى منن .ئةوةبو دةمودةست

جيَطةى دانيشتنيان لةريزى هةرة ثيَشةوة بؤ دياريكردن .مةال

َل
بةختياريش 1977نامةيةكى نووسيوة بؤ (حةمةى عةتىَ) بةرثرسيى (ينك) لةشارباذيَرِ :جارىَ بةسةبر بن لةطة
ثاسؤك ،هيَشتا مةترسيى نني بؤسةر ئيَمة ،هةركاتيَك ذمارةيان طةيشتة  100صةد كةس ئينجا ثةالماريان
بدةن .قوربان ،مامؤستا طيان ،دوذمن و نةيارانيش كةموزؤر زانياريان لةسةر كاذيك و هاوبريانى كاذيك هةبوو،
َطريساندنةوةى شؤرِشى نوىَ بةرثرسيَكى باآلدةستى حيزبى بةعس لة سليَمانى لة دانيشتنيَكدا
دةمة دةمى هةل
َةدا نةضيَت زانياري تةواومان لةسةر هةموواليةنة سياسييةكانى
َيَك كورددا وتوويةتى :با كةس بةهةل
لةطةلَ كؤمةل
كورد هةية ،تةنانةت كازيكيش (ثيتى (ذىَ) كةى بة (زىَ) دةربرِيوة) .خؤ ئةوةش نهيَنى نيية هةر كاديريَكى
سةر بة ثارتى ،يةكيَتى ،كؤمؤنيست تةزبيحيَكى بةدةستةوة بطرتاية ،دانة دانة هةموو هاوبريانى كاذيكى
دةذمارد ! بةآلم لةطةلَ ئةوانةشدا خؤشبةختانة بةدريَذايى ساآلنى  1959ـ 1975هةر بة نةخت ثوختى
َب صابوون) مانةوةو و وةك كريستةكانى سليَمانى كة هةر
مايةوة ،هةرضةندة وةك (دوكانةكةى بةكر و ضوار قال
بة زاووزىَ زياد دةكةن ! ثارتةكان بة كاذيكيان دةوت شةش كةس و لةتيَكن و يةكيَتيش بةثاسؤكى دةوت
َيَك ياثراخ سةرو زياديانة.
مةجنةل
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ئةوةندةى منيش بزامن وكاتى خؤى ناوةكانيامن طةياندووة ،دوو (هاوبري) ى كاذيك ،يةكيَكيان ثةيوةندى
ريَكخستنيشى بة منةوة بوو ،جؤرة ثةيوةندييةكيان بة مريييةوة هةبوو{ئةطةرى ئةوةش هةية ناثاك نةبوون
َكو بة (الريَدا) نيَردرابوون} خؤ ئةطةر بثرسني ئةى بؤ كاذيكيش بةرشاآلوى درِندانةى دوذمن نةدةكةوت؟
بةل
ئةوة بةو هؤيةوة بوو كة مةترسييةكى هةنووكةيى بؤسةر دوذمن نةبوو ،لةيةك كاتيشدا بةربةرةكانيَى ثارتى و
كؤمؤنيست وعيَراق وئيَران و توركياوسووريا وئةمةريكاو سؤظيَتيشى دةكرد! رذيَمةكانى عيَراقيش هةر دذى
َى
ئةوانةبوون .ئايا كاذيكةكان نةدةناسران؟ وةك ثيَشرتيش روومنكردةوة ،بةَلىَ دةناسران . . .سال
1964ريَكخةرةكةم لة ريَكخستنى قوتابيانى نةتةوةيى كورددا ،لةبةردةم درطاى قوتاخبانةى دواناوةندى وةتةن،
ئاسايش دةستطرييانكردبوو ،من نةمزانيبوو ،وةك هةموو رؤذانى ديكة ئاسايى ضووم بؤ قوتاخبانة ،دوو هاورِيَى
خويَندن جيا بةجيا هاتن و وتيان (نةوزاد طرياوة ،تؤضؤن هاتوويتةوة؟هةتا زوو دةربازبة ،تؤش دةطرن ) .كةواتة
َكو دةيانزانى ثةيوةندى ريَكخستنيشمان ثيَكةوةية!!
ئةو هاورِيَيانة نةك هةر بزانن كاذيكني بةل
ال :7 .مامؤستا نةبةز دواى شؤرِشى 14ى تةمووزى 1958و بةرلةوةى كاذيك دامبةزيَت تايث رايتةريَكى
عارةبيى كرِيوةو هيَناويَتييةوة بؤ سليَمانى بؤ كاروبارى تايبةتيى خؤى و دواتر داويَتى بةهاوبريان و
َستيَكى طةورة لةبةردةم كاذيكدا لةرووى تةكنيكييةوة نةبوونى تايث رايتةرو رؤنيؤ بووة
لةوباوةرِةداية”:بةرهةل
بؤ دابينكردنى كاروبارى ضاثةمةنى”.
َست بووبيَت .ريَكخستنةكةش ئةوةندة لقوثؤثى ليَنةبووبوةوة بة
**قوربان هةرطيز باوةرِمةكة ،ئةوة بةرهةل
هؤى تايث رايتةرةوة نةبيَت فريانةكةويَت ،ئةطةرنا ئةويش وةك اليةنةكانى ديكة ثةيدايدةكرد .ئةو تايث رايتةرةى
َى  1968بةندة لةطةلَ
َى هاوبري عةبدولفةتاح عةبدولرةزاق (مةال فةتاح) بوو ،سال
ئيَوةش هةرمابوو ،لة مال
َى كاك ئةمحةد
هاوبري ئةمحةدى ئةمني ئةفةندى بة ماتؤرِةكةى ئةو (هيَنامانةوة) و لة طةجنينة تاريكةكةى مال
شاردمانةوة وكاك ئةمحةديش تةمةن دريَذبيَت هيَشتا لةذيانداية.
ال :9 .لةبارةى ئةو ضةندو ضوونةى كراوةو دةكريَت كة ئايا كىَ كاذيكنامةى نووسيوة ،ضاكبووماموستا نةبةز
(بةرلةوةى هةموو شتةكان بىَ خاوةن مبيَننةوة) فرياكةوت و ئةوطريَيةى كردةوة وتةمومذةكةشى رةواندةوة
ودةَليَت”:كاذيكنامة بةرهةميَكى ناوكؤيية ،ثيَشةكى و ثاشةكييةكةى كةبانطةوازيَكى بةسؤزن ،هاوبري
َآلجةوهةر نووسى ،بةشى تيؤرى و سؤسياليزمةكةى نووسينى منة ،بةشى ميَذووةكةى بةرهةمى
عةبدول
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َكى
هةموومانة بةتايبةتى هاوبريان ئةمحةد هةردى وهاوبري فةرةيدوون ئةىل ئةمينيش ضةند ثيَشنيازيَكى بةكةل
هةبوو ،لةسةر ثيَشنيارى منيش ناونراوة”.
**لة سةركردةكانى كاذيك ،تةمةن دريَذبن تةنها مامؤستايان :د .جةمال نةبةز ،كاميل ذير ،فايةق عارف لة
ذيانداماون .مامؤستا نةبةز قسةى خؤيى كرد و مامؤستا فايةق عارفيش بارى تةندروستييةكةى زؤرناسازة،
دةميَنيَتةوة كاك كاميل ذير ئةويش قسةى خؤى بكات وئةطةر برايان ئاسؤس هةردى و ريَبني هةردى و كاك
ئاسؤ فةرةيدوون عةىل ئةمني (ثاريَزطارى سليَمانى) زانيارى تايبةتييان لةهةر روويةكةوة لةباوكيان بيستبيَت.
يا بةرطوىَ كةوتبيَت ،كةليَنيَك دةطريَت.
ال . . .”:10 .بةجمؤرة هةتا كاذيكنامةم بةتةواويى لة نيَزيكةى 75الثةرِةدا (نيوة ثةرِة) تايثكرد ،بةقةوارةى
طريفان .بةرطيَكى جوانيشم تيَطرت و دامة دةست هاوبريان ،كة بةداخةوة نةيانثاراست ) .هةروةها دةليت
(تلينظيسيَك (تايث رايتةر) ةكةشيان نةثاراست”.
َنياييةوة دةَليَم هاوبريان وةك طليَنةى ضاو ثاراستيان و ئةوةندةى من بزامن هةتا دواى هةرةسى شؤرِشى
** بة دل
ئةيلووليش جطة لة ئةندامانى كاذيك ،هاوبريانى الوانى نةتةوةيى وقوتابيانيش نةيانديتبوو ! ضجاى نةياران.
هةر هةموو اليةنةكانيش وةك ثارتى و جةالىل وثارتى كؤمونيستى عيَراق و مرييى عيَراقيش بةئاواتةوةبوون
َطرتبووةوة ،بةآلم بة
بةضاو بيبينن .ضةندهاوبرييَكى جواننووس بةكؤثى دةستنووس ضةندين ذمارةيان ليَهةل
قةوارةى الثةرِةى خورشيدى (ئةى  )4ضونكة ئةركى كةمرت و الثةرِةى كةمرتيشى دةويست و قةبةو ئةستووريش
نةدةبوو بؤ شاردنةوة .بةئاسانيش تيَبينيدةكرا دةستخةتةكان جياوازن و ذمارةى ديَرِةكان وديزاينةكانيش
ضوونيةك نني .بآلوكردنةوةشيان تةنها بؤ ريزةكانى ريَكخسنت بوو ،دواى خويَندنةوةش لةماوةى دياريكراودا،
وةردةطريايةوة ! .جطة لة كاذيكنامة ،بآلوكراوةكانى ديكة بة نهيَنى بؤ كةسانيَكى دياريكراو لة خويَندنطةكان
َيَك هاوبريدا هةتا
َنةوة .لةطةلَ كؤمةل
دةخرانة ميَزى خويَندكارانةوة و شةوانيش فريَدةدرانة حةوشةى ماآل
1967/1966لة ريَكخستنةكانى يةكيَتى قوتابيانى نةتةوةيى كورددا بووين ،كةمال عةىل نانةوا ،كةماىل
جةماىل موختار و بةندة ،ثةيوةندميان بة هاوبري عارف ئةمحةد (ناسراو بة عارفة سوور) ةوة بوو ،ثيَويست بوو
هةفتانةش هةريةكةمان 9كؤثى لةبةر ئةو نووسراوانة بنووسيَتةوة كة ثيَماندةدرا و دوواترييش دةبوو بةيانى زوو
بةرلةهاتنى قوتابيان ،بضينة ثؤلةكان و لةهةر ثؤليَكيش بة نهيَنى بياخنةينة ميَزةكانى ضةند قوتابييةكى
دياريكراوةوة! هةرضةندة ئيَمة كارةكةمان زؤر بةنهيَنى ئةجنام دةدا ،بةآلم هاورِيَكامنان هةموويان دةيانزانى
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ئيَمةين ،ضونكة كاذيكةكان وةك طاى قةشة دةناسران .ضةندين جار هاورِيَيانى خويَندن وةك نةمجةدين عةزيز
(ساالرعةزيز) و سةالحى شيَخ جةالل بةثيَكةنينةوة دةيانوت( :ئةرىَ كاكة بؤ نايدة نة دةست خؤمان!) راستيشيان
دةكرد ،بةآلم ئيَمة دةبوو وةك سيستمى سةربازيى (ئةركةكة ئةجنامدة ئينجا رةخنة بطرة) ئيَمة رةخنةكةمشان
نةدةطرت وسةرةرِاى ئةوة ثيَداويستييةكانيشمان بة ثارةى خؤمان دةكرِى.
 .هةموو نامةيةكى ريَكخستنيش دواى خويَندنةوة دةسووتيَنرا .ديَمةوة سةر كاذيكنامةى ثريؤز ،كةبةراستى
شاكاريَكى مةزن بوو لة ميَذووى ضاثةمةنيى خةباتى نهيَين هةموو كوردستاندا ،لةو رؤذطارةدا بؤ ئيَمة وةك
(بيبلَ) وةهابوو بؤ كريستةكان ،كةسانيَكى ثسثؤرِ لة بوارةكانى ميَذووى كورد و دراوسيَكانيدا ،لةزمان و كولتور
و دةرونناسيدا بةزمانيَكى سفت وثوخت وثاراو و بةشيَوازيَكى نوىَ و زؤر بةتام وشام مرؤظى كوردى دةدواند كة
زؤر جياواز بوو لةطةلَ ضاثةمةنيى اليةنةكانى ديكةى طؤرِةثانةكةدا ،بةتايبةتيش ئةوانةى كؤمؤنيستةكان كة
َةكانى نةوت و يةكيَتى خةباتيى كوردو عةرةب
هةر قةوانة سواوةكةى ئيمثرياليزمى جيهانيى وكؤمثانيا مؤنؤثؤل
و خةباتى ضينايةتى و قةآلى ئاشتيخوازان و . . .هتد .بوون و خويَنةر هةر زوو لةخويَندنةوةيان بيَزاردةبوو.
ئةوانةى ثارتيش تةنها بالظؤكى شةرِى بةرةكانى جةنط و ضاالكييةكانى ثيَشمةرطة خويَنةرى بةردةوامى هةبوو،
ضيَذى ليَوةردةطرت .ئةمة جطة لةوةى بريو بؤضوونةكانى كاذيك وشيوةى خةباتيشي نامؤ بوو ،درومشة
َطاى كوردةوارى نةدةنووقاند (كوردستان
سةرةكييةكانيش ضاوى لة هيض داطريكاريَكى كوردستان و ضينيَكى كةمةل
َكو شؤظيَنزمى
بؤ كورد يةكسانى بؤطةل) ئةمةش نةك هةر دةسةآلتدارانى عيَراق ،ئيَران ،توركيا و سوريا ،بةل
عةرةب و فارس و تورك و فيَودال (ئاغاو دةرةبةط) و ضينة مشةخؤرةكانى كوردةواريشى بىَ جياوازى
ثيَدةناساندين و ئاآلى خةباتى لةدذيان بةرزكردبووةوة و هةر ئةوةش ئةو شيَوة خةباتة نهيَنيية سةخت و ديسثلينة
ئاسنينةى بةسةردا سةثاند.
ال( . . .”:10 .كاكة كةريم) بةتةماى تةختكردنى سليَمانى بوو بة بؤمباى فرِؤكة شةرِكةرةكانى (ميط و
سؤخؤ و ئيليوشن) كة لة سؤظيَتةوة بؤى هاتبوون”.
** فرِؤكةكانى سؤثاى عيَراق لةجؤرى ميَك 17حةظدةى بةرهةمى كارطةكانى يةكيَتى سؤظيَت هيَندة نزم
بةئامسانى سليَمانيدا دةفرِين ،هةموو جاريَك بةربةستى دةنطيان دةبةزاند (حاجزالصوت) .دواتر فرِؤكةى
شةرِكاريى ميَك  23 ،21 ،19درا بة عيَراق ،سوثاى عيَراق دواى هةرةسهيَنانى ريَككةوتنى 11ىمارتى
 1970ى نيَوان شؤرِشى كوردو مرييى عيَراق و دةستثيَكردنةوةى شةرِدالة بةهارى  1975دا فرَؤكةى
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سؤظيَتيى جؤرى (سؤخؤى) دذى كورد و شؤرِشةكةى بةكارهيَنا ،نةك لة 1961ةوة ،هةرضةند فرِؤكةى ميَك بة
تواناترو كاريطةرتربوو .كوردى بىَ ثشتيوان كةدةكةوتة ذيَر رؤكيَتةكانى ئةو فرِؤكانةى رووسياى قةآلى
ئاشتيخوازانةوة دةبوو سةر بةرزبكاتةوة بؤ ئامسان و هاواربكات (كؤترى ئاشتى) قةآلى ئاشتيخوازان ،خؤت يا
هيَلكةكانت! .
ال . . .”:13خؤثيشاندانى خؤكرد لةشارةكانى كوردستاندا بؤ بةجيَطةياندنى مافةكانى كورد كةلة دةستوورةكةى
قامسيشدا نوسرابوو ،كةوتة سةرثىَ .سةركردةكانى ثارتى و كؤمؤنيست هةردوواليان دذ بةم خؤثيشاندنانة بوون
َةكةى خبةنة ئةستؤى ئيَمةمانانى ناسراو بة (ريَبازى سيَيةم) و كةسانى نةتةوةيى”.
و دةيانويست ئؤبال
** خؤثيشاندانةكان (وةك زؤربةى بةرخؤدانةكانى دذبة دوذمن لة باشوور هةر لة سليَمانى بووة) بةبرِيارى
سةرانى ثارتيى بوون ،بةمةبةستى قورسكردنى ثارسةنطى هيَزى بارزانى مستةفا بةرامبةر عةبدولكةريم قاسم
و سوثاكةى ،هةروةها هيَزو ثيَزى جةماوةرى كورد ثيَشانى كؤمؤنيستةكان بدةن.
َطريسانى شؤرِش
ال . . .”:14 .نارِةزايى جةماوةرانة كة بوو بةهؤى بةرخؤدانى ضةكدارانة و لةئةجنامدا هةل
َى و بيَشانسيى كاذيك بوو ،ضونكة كاذيك هيَشتا بنكةى خؤى
َؤل
واكوتوثرِ و لةو هةلومةرجة نالةبارةدا ،لةكل
جيَطرينةكردبوو ،رةطى خؤى لةنيَوجةماوةردا دانةكوتابوو ،هةمووى دووسالَ و نيو بوو دامةزرابوو”.
َى كوردى باشوور (ئاغاو دةرةبةطةكان) بوو لةدذى ياساى
** ئاشكراية شؤرِشى ئةيلوول كاردانةوةى فيَودال
دابةشكردنى زةويوزارةكانيان بةسةر جووتياراندا .ئةوةبوو ثيَشرت هةنديَكيان بة خيَزانةوة ضوونة ئيَران ،تةوذمى
َكشان بوو ،بةتايبةتيش ئةوانةى
َةثةستؤى بةردةوام و ترسناكى ضينة ضةوساوةكانيش روو لة هةل
هةرِةشةو ثال
كؤمؤنيست بوون و ئةوانةش كة تةنها لةدذى ئاغاودةرةبةط ضووبوونة ريزةكانى ثارتى كؤمؤنيستةوة .ئةو دةمة
َياندةدا بارودؤخةكة
سةركردايةتى ثارتى دميوكراتى كوردستان بةطشتى ثشتطرييى ضةوساوةكانى دةكرد . . .هةول
َة ياخيية ضةكدارةكان دةربهيَنن وريَرِةوى ياخيبوونةكة بة ئاراستةي شؤرِشيَكدا
بقؤزنةوةو بةرِةكة لةذيَر ثيَى فيَودال
بطؤرِن لةثيَناو مافةكانى كورددا و رةزامةنديى بارزانيشى لةسةربيَت ،هةرضةند بارزانى هيَشتاكارى ديكةى
هةبوو ،ثةيوةست بةكيَشةكانى بارزانيان لةطةلَ هؤزةكانى دراوسَيدا وةك لؤالن ،هةركى ،سوركى ودةبوو ئةو
كيَشانة (بةاليةكدا بكةون) .ثارتى طةر سةربكةوتاية ئةوة ئاآلى شؤرِشى كوردى بةرزكردؤتةوةو ثيَشرِةوى خةباتى
َةكان بوو دامركايةوة.
رزطارخيوازى كوردة ،خؤ ئةطةر سةركةوتووش نةبوو ،ئةوة ياخيبوونيَكى ضةكدارانةى فيَودال
َى ئةوان و جةماوةرى كوردى باشوور كةوتةوة و درومشى (ثيَشرِةوى كورد
خؤشبةختانة ئةجنامى رووداوةكان بةدل
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ثارتيية ،سةرؤكمان بارزانيية) زؤر بةفراوانيى بآلوبووةوة وحةثولكى درومشى ديكةى نةدةدا .دةشيَت شانازى بة
َى ئةو سةردةمةى ثارتييةوة بكةين كة ثشتطرييى ضينة بةشخوراوةكانى دةكرد ،هؤكارةكةشى دياربوو لة
رؤل
َدانى ناكؤكيى سةرانى ثارتى لةطةلَ بارزانيدا ولة والشةوة بووة
َداوة كة بريتيبوو لةسةرهةل
كويَوة سةريهةل
كيَشةيةكى ئاشكراتر لةطةلَ كؤمؤنيستةكاندا ،كة لةهةركوىَ بن ،ئةوان ثيَشرِةوى جةماوةرن .كاذيكيش
هةتا 1964بانطةشةى ئةوةى نةدةكرد ثيَشرِةوى راستةقينةى كوردو خواسنةكانيَتى ،بةآلم هةرطيز ئةوهيَزةشى
نةبوو درومشةكان لةثراكتيكدا بكاتة كردار ،ئةطةرنا كاذيك لةبرى (م .س) لة بارزانى راستدةبووةوة ،جا
ئةجنامةكةى ضؤن دةكةوتةوة ،وةآلمدانةوةى ئاسان نيية و ئيَرةش شويَنى ئةوة نيية.
ال”14 .شؤرِشيش لةسةرةتاوة راثةرِينيَكى جةماوةرانةى خؤجؤش بوو ،هيض حيزب و ريَكخراووسةركردةو
كةسايةتييةكى ناسراوى لةثشتةوة نةبوو ،دةستى هيض بيانى و ناحةزيَكى كوردى تيَدانةبوو ،بيَزاريدةربرِينيَكى
َكةكةبوو دذ بة ملهورِى و لووتبةرزى كةريم قاسم ،ئةطةرنا خؤثيشاندةرةكان هيض داخوازييةكى
رةواى خةل
َيَنةكان و دةستوورةكةى خؤى خباتةكار بةآلم
طةورةوةطرانيان نةبوو كةجيَبةجىَ نةكرىَ ،دةيانويست قاسم بةل
طةوجيَتى قاسم كاريَكى وايكرد مةالمستةفاى بارزانى كةتا ئةو دةمةى قاسم فرِؤكة بؤمباهاويَذةكانى نةناردبووة
سةرى ،بىَ قرِةوبرِة لةطوندةكةى خؤى دانيشتبوو بةآلم بةقسةى قامسى نةكرد كةداواى كردبوو ليَى
َةم .كة نيَوضةى بارزان بؤمباران كرا لة 1961/9/16دا،
خؤثيشاندةرةكان بة نؤكةرى بيَطانة بداتة قةل
َكةكةش كةدةياندى
مةالمستةفا ناضاركرا بكةويَتة بةربةرةكانى لةشكرى دةستدريَذكةرى ئيَراق ،ئةوجا خةل
ثياويَكى وةك مةالمستةفاى بارزانى سةركردةيةتيى بةرخؤدان دةكا ،ئةوانةى ثيَياندةطوتن (كورِةكورِة) ض
بةئارةزوو ض بةناضارى و لةترسى طرتن و كوشنت ضوون بؤالى مةالمستةفاو بوونة ثيَشمةرطةى ويى .ئيدى روويان
لةكاذيك نةكرد ،مةطةر كةسانى خاوةن باوةرِو تيَطةيشتوو ،ئةوانيش زؤر زؤر كةم بوون لةو رؤذةدا و ئيَستةش
هةروا كةمن ئةطةر نةبيَذم دةطمةنن”.
**بةَلىَ شؤرِشى ئةيلووىل1961دةستى دةرةكيى تيَدانةبوو ،بةآلم بؤ ئيَران و توركياو بةريتانياو
هاوثةميانةكانيان ،فرة وةطيانيان خؤشبوو .طةالنى عيَراقيش جطة لةتوركمانةكان ،بةطةرميى و بة
هةمووتوانايانةوة ثشتيوانى سةرؤك كؤمار ذةنةرالَ عةبدولكةريم قاسم بوون ،كة بةبريندارى لةثالنى
تريؤركردنةكةى بة دةستى بةعسييةكان رزطاربوو ،بةو بؤنةيةوة رؤذيك تائيَوارة ضيَشتخانةو كةباخبانةو ضاخيانةو
طةليَك خواردن و خواردنةوة بةخؤرِايى بوون .راستة (خؤثيشاندةرةكان داخوازى طةورةو طرانيان نةبوو) ،بةآلم
ذةنةرِالَ قامسيش بةدةستى خؤى دوو دةسكةوتى طةليَك مةزنى بؤكورد لة ياساى كاتيى كؤمارى عيَراقدا
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َك) .جةماوةرةكةى ثارتى و بارزانى بةوثةرِى ناهوشياريي كولتووريى وميَذوويي
ضةسثاند( .بيَزارى دةربرِينى خةل
و راميارييةوة ،تينووى سةربةخؤيى نةتةوةيى بوو ،ثارتى و بارزانيش بىَ زةمينةسازى وهةلومةرجى طوجناوو
ئامادةكردنى ضينوتويَذةكانى كؤمةلَ بؤ شؤرِش ،فوويان ثيَداكردو ضوونة شاخ و دةستيان داية ضةك ،بؤية ئيَستةش
َةكة بوون و زؤربةشيان طةيشتوونةتة بنبةست .ذةنةرالَ
هةر كيَشةو قةيرانى ضارةسةرنةكراوةو بةسةريةكرتدا كةل
قاسم طةوج نةبوو بةآلم ليَبوردةييةكةى و فرة باوةرِ بةخؤبوونةكةى ،كةبةدةستيَكى ئاسنني لةو بةعسييانةى نةدا،
تةقةيان ليَكرد وصةددام حسيَن يةكيَكيان بوو.
َكةريم قاسم و بارزانى مستةفاشةوة ،ماوةيةك بوو نيَوانيان تيَكضوبو
لةبارةى ثةيوةندى نيَوان ذةنةرِالَ عةبدول
َنةدا دةست بداتة ضةك ،نةخيَر ،لة كؤبوونةوةى سةرؤك هؤزةكانى كورددا بؤ ضارة
بةآلم هةرطيز ئةو بارزانى ثال
سةركردنى كيَشةى نيَوان بارزانيان و هؤزةكانى هةركى و سوركى و لؤالنى بةسةرثةرشتيى ثاريزطارى هةوليَر
بةدرةدين عةىل ،نويَنةرانى بارزانييةكان بةسةرؤكايةنيى شيَخ ئةمحةد ئامادةنةبوون ،بةو بيانووةى مرييى و
َى الوازكردنى
(صديق مريان) ى سةرؤكى هؤزى خؤشناو بياليةن نني و ثشتطرييى دوذمنةكانيان دةكةن وهةول
بارزانيان دةدن .ئةوة لةكاتيَكدا بارزانيان لةضةند شةرِيَكدا بةسةركردايةتيى خودى بارزانى مستةفا ،دةستى
قورسيان لة دوذمنةكانيان وةشاندبوو . . .ئيرت ئةوةبوو ثاريَزطارى هةوليَر و سةرؤكى هؤزى خؤشناويش كوذران
ومامؤستا برايم ئةمحةديش لةو كيَشةيةوة تيَوةطالو مرييى عيَراق فةرمانى دةستطريكردنى بؤدةركرد و ناضار
ضووة شاخ . . . . .جةماوةرى كورد بةخؤشيى بارزانييةوة باوةشى بؤ شؤرِش كردةوةو كةوتنة شويَن ناو و
َنةدانى ذةنةرالَ مستةفا بارزانى و داستانى ثةرِينةوةى بارزانييان لة رووبارى
ناوبانط و ميَذووى خةبات و كول
ئاراس بؤ ئةرمينيا ــ يةكيَتى سؤظيَت.
َبدةم
ال ”:15 .وةك لةمةوبةر برِيارم دابوو كةلةوآلت بضمةدةرةوة بؤ ئةورووثا بؤ دريَذةدان بةخويَندن و هةول
ئاشنايةتيى و ثيَوةندى لةطةلَ كةسانى زاناو زانستطةكان و رؤشنبريان و رامياران ببةستم و ضةند زمانيَكى ديكة
فيَرببم و ئةوجا بطةرِيَمةوة كوردستان . . . . .بيَجطة لةوةش ريَكةوتنيَك هةبوو لةنيَوامناندا كة هةنديَكمان
َى كاذيك
َت بؤدروستكردنى ثيَوةندييةك لةنيَوان ئةوروثاييةكان و كوردداو كيَشةى كوردو رؤل
بضنة دةرةوةى وال
بة رؤذنامةوانةكانى ئةوروثاو راميارةكانيان بطةيةنني .بؤ ئةمة هاوبري ئيحسان فوئاد زةمالةيةكى خويَندنى بؤ
ويَذةى كورديى لةسؤظيَتى دوابرِاو درابووية ،ضووبؤ مؤسكؤ بؤخويَندن بةآلم هيض ضاالكييةكى بؤكاذيك نةبوو. .
َةى  KSSEى سةر بة ثارتى نةك ئةندامى يةكيَتى نةتةوةيى
 .بيَجطة لةوةش بووبوو بةئةندامى كؤمةل
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خويَندكارانى كورد لةئةورووثاNUKSEكة لة  1965/3/21دا لة ميونشن دروستمانكرد . . . .و لةسةر
ريَبازى كاذيك دةضوو بةرِيَوة”.
* * وا مةزةندة دةكةم دامةزريَنةرانى كاذيك هةر لةسةرةتاوة نةخشة ريَطايةكيان داناوة بؤ ئةركةكانيان و بؤ
ئةو مةبةستةش بةثيَى ئاستيى زانستى و تايبةندمةنديَتى وليَوةشاوةييان لةبوارة جياجياكاندا ،بةسةر سىَ
دةستةدا دابةشنب:
ضةند كةسيَكيان بضنة نيَو ريزةكانى شؤرِشةوة :فةرةيدوون عةىل ئةمني و دواتر حمةمةد عةزيز و شيَح حمةمةدى
هةرسني.
ذمارةيةكيان ئةركى سةرثةرشتيكردنى ريَكخستنةكان و رابةريكردنى بزوتنةوةكة بطرنة ئةستؤ :ئةمحةد هةردى،
َآل جةوهةر ،فايةق عارف.
عةبدول
ئةوانيديكةش بضنة دةرةوةى وآلت بؤ ناساندنى بزووتنةوةكةو دؤست و ثشتيوان ثةيداكردن :جةمال نةبةز،
ئيحسان فوئاد و كاميل ذير .بةآلم هةر زوو دةركةوت ئةجنامةكان هيوابةخش نني و هيض نيشانةيةكى سةركةوتنيان
ثيَوة ديارنيية ،جطة لة مامؤستا نةبةز كةجيَطةى خؤيى كردةوةو خويَندنى باآلى بةكامى دلَ تةواوكرد و
َم مانةوةكةى لة ئةورووثا هةتا ئةمرِؤش هةر دريَذة
دريَذةدةدات بةو خةباتةى كاذيك دةستيدابووية ،بةال
دةكيَشيَت !
ال . . .”:18 .بةدرخان شتيَكى ثةيداكرد بؤم كةبةوشتة هاوبريامن لةكوردستان توانييان زووتر و باشرت
دةنطوباسةكان بطةيةنن ثيَم .ئةوشتةم بة زةكىَ خانى خيَزانى خواليَخؤشبو سةئيد قةزازدا ناردةوة بؤهاوبريان".
** بيَطومان ئةمرِؤ خويَنةران بة طشتيى و هاوبريان بةتايبةتيى و بةر لةهةموان دةثرسن :دةبىَ ئةو شتة ضى
بووبيَت و كةى نيَردراوةتةوة بؤهاوبريان؟ ئينجا ئةطةر واية ،دةبواية بةردةوام و طةرموطورِ لة هةموو روويةكةوة
ئاطاتان لةيةكديى بواية و لة رووداوة طرنطةكان بيَئاطانةبووناية ،هةر بؤ منوونة يةكطرتنى ثارتى طةىل كورد
لةطةلَ كاذيك كة هةتاسةردانةكةى هاوبري بروسكة ئيرباهيم لة ئةيلووىل 1964دا بؤ سليَمانى و لةطةلَ خؤيدا
ضةند بآلوكراوةيةكى كاذيكى لةطةلَ خؤيدا هيَنابوو ،زانيتان يةكطرتنيَك كراوة ،بةآلم بؤ؟ ضةند و ضؤن و سةرو
ذيَر و وردةكارييةكانى ضيبوون ،زانياريتان نةبوو هةتا هاوينى1970كة مامؤستاكاميل ذير و دواتريش
َةمانيا و ئاطادارت دةكةن.
ماموستا فايةق عارف بةسةردان ديَنة ئةل
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َى منةوة بوو”.
َى 1957دا بةشى كوردى كردةوة بةهؤى هةول
ال”:18 .راديؤى قاهرية كةلةسال
َةو ئةو كاتة شؤرِش ناردبووى بؤ ميصر
**بةريَز دكتؤر فوئاد مةعصووم كة ئيَستا سةركؤمارى عيَراقى فيدرال
بؤخويَندن و هةروةها هاوكاريكردنى نويَنةرى شؤرَش لةقاهرية ،لةبارةى ثةخشى ئيَستطةى راديؤى قاهرية بة
زمانى كوردى بؤ ماوةى كاذيَريَك بووضوونيَكى جياوازى هةية .هةر لةو دؤكؤميَنتةدا كة كةوتبووة دةست ثارتى
َةبانى ثرِكردؤتةوةو ناردوويةتى بؤ
و كؤثييةكم دةستكةوتووة ،راثؤرتيَكيشى تيَداية ناوبراو لةسةر جةالل تال
بارةطاى بارزانى.
ال :21 .لةبارةى نيَوانى مريكامةران بةدرخان و عيسمةت شةريف وانلى سةرؤكى  KSSEمامؤستا نةبةز
َيدةدا ،بةثيَى ثةرتووكى (أملوساد
َةتيَكى كوردستانى هةول
دةَليَت” . . .مريكامةران بةدرخان بؤ دامةزراندنى دةول
فى ألعراق و دول أجلوار ،أنهيارلالمال أالسرائيلية وألكردية ،ترمجة بدرعقيلى) ،كامةران بةدرخان ثيَوةنديكردبوو
َم ئيسمةت شةريف وانلى الى ئيسرائيلييةكان و مةالمستةفاى بارزانى
بةئيسرائيلةوة بؤ يارمةتيدانى كورد بةال
تيَضيَنى دذ بة مريبةدرخان كردبوو ،لةئةجنامدا ئيسمةت كرا بة (نويَنةرى شؤرِش) لةاليةن مةالمستةفاوة”.
**خويَنةر بؤى هةية بثرسيَت (تيَضيين) يةكة ضيبوو ،ض تؤمةتيَكى درايةثالَ ؟ بةداخةوة مامؤستا بؤ
َةر ،رووناكبري و بتايبةتيش دكتور نةبةز كة
نةيدركاندووة ،ئةوانة ميذوون وئةركى ميَذوونوووس ،ليَكؤل
كوردؤلؤطيية ،ئةركيان ساغكردنةوة ،روونكردنةوة و كردنةوةى طريَكانى ميَذو و رووداوةكانة.
ال . . .”:24 .رذيَمى سؤظيَت سةبارةت بةوةى بةئسييةكان كوشتاريَكى طةورةيان لة كؤمؤنيستةكانى ئيَراق
َويَستييان بةرامبةر رذيَمى ئرياق دوذمنانةبوو ،رذيَمى سؤظيَت ماوةى ضةند مانطيَك ثشتطرييى
كردبوو ،هةل
َةدا لة ميونشن لة  9ـ 15مارتى . . .1963كؤمؤنيستةكان و ثارتييةكان
كوردى دةكرد .لةكؤنطرةى كؤمةل
َةبانى وحمةممةد مةهدى جةواهريى و طةليَك كةسى ديى وةك
َيان دةهات .بؤ ئةو كؤنطرةية جةالل تال
تووكةى مسيَل
َويَستةى دوايى سؤظيَت بةباش دةزانني هيوامان واية
ميوان هاتبوون .كاك بروسكةو ئةز طومتان”ئيَمة ئةم هةل
َويَستة مبيَنيَتةوة ،لةطةلَ ئةوةشدا نابىَ رابوردووى يةكيَتى سؤظيَت دذ بةكورد لةبريخؤمان
لةسةر ئةم هةل
ببةينةوة”ئةم قسانة هةآليةكى طةورةيان نايةوة .سةير ئةوةية كاك ئةىل قازى (كورِى ثيَشةواى شةهيد قازى
َقانةدا داواى ئةوةي كرد كةكاك
َخانةى ئيَران لةبةرلني كارمةندبوو لةنيَو ئةوخةل
حمةمةد) كةئةوكاتة لة كونسل
َةى خويَندكارانى KSSEدةربكريَني ضونكة قسةمان بةيةكيَتى سؤظيَت طوتووة”.
بروسكةو ئةز لةكؤمةل
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**شاى ئيَران و هاوثةميانةكانى ،يةكيَتى سؤظيَتيان بةمةترسى هةرةطةورة دادةنا بؤسةر ئيَران وناوضةى
َخانةى ئةمةريكا
خؤرهةآلتى نيَوةند وهةموو بلؤكى خؤرئاوا وئةمةريكاش ،ئاخؤ دةشيَت كارمةنديَكى كونسول
وةها ئاشكراو بةرؤذى نيوةرِؤ داكؤكى لةسؤظيَت بكات؟ جا ئةمة لةضاو هاوكاريكردنى كاك عةىل قازى لةطةلَ
شاى ئيَرانى باوة كوشتةيدا ،هةر هيض نيية.
ال”:27 .لةمانطى تةباخى 1964دا بوو كةهاوبري بروسكة ئيرباهيم لةثشووى زانستطةدا ضووةوة بؤكوردستان
و ثيَوةنديكرد بةهاوبريانى كاذيكةوة .لةسليَمانى ضاوى بةهاوبريان فايةق ئارف ،كاميل ذير و ئةمحةد هةردى
كةوتبوو ،ثيَيانى طوتبوو كةدةيةوىَ ببىَ بةئةندامى كاذيك ،ئةوانيش بةخؤشييةوة رازى بوون . . .كةهاتةوة
ميونشن ضةند بالظؤك و نوسينيَك كةهاوبريان دابويان ثيَى . . .يةكيَك لةونوسينانة بريخةرةوةيةك بوو لة
 1964/5/13بةئارةبى نووسرابوو بؤمةالمستةفاى بارزانى لةبارةى جةمال عةبدولناسرةوة . . .نووسينيَك
باسى ئةوةكرابوو كةحيزبيَك بةنيَوى”ثارتى طةىل كورد"ةوة لةطةلَ كاذيك يةكيطرتووة و لةو رووةوة هيضيان
بةبروسكة نوطوتبوو ،ئةم نهيَنيية هةروامايةوة هةتا هاوينى1970هاوبري كاميل ذيرهات بؤبةرلني و طوتى
ئةوانةى سةربةثارتى طةىل كورد بوون كاك حةمةى ئةزيز و شيَخ حمةمةدى هةرسني و ضةندكةسيَكى ديى بوون.
 . .ئيَمة ئةو دووكةسةمان ناردنة نيَو شؤرِشةوة كةخزمةتى بريى كاذيك بكةن لةنيَوشؤرِشدا ،كةضى خزمةتى
ثارتييان كردو هيض خيَريَكيان بؤكاذيك نةبوو”.
َةمبازيَك بووة بة ئةندامى كاذيك! كوردى
**ديارة هاوبريى بةرِيَزمان بروسكة ئيرباهيم بةتةزكييةى تؤ و بةقةل
َسؤزيشمان هةبوو ،بةو ئاواتةوة سةريان نايةوة و بةوئاواتة نةطةيشنت ئةو شةرةفة طةورةيةيان ثيَبربِيَت .ناردنى
دل
ئةو دوو برادةرةش ،نهيَنييةكة ئيَستةش ئاشكرا نةبووة كةينو بةينةكةى سةر بة كويَوة دةنيَت نةك بةو
دووقسةيةى مامؤسستا ذير لة 1970دا ،طريَكة كرابيَتةوة . . .لةبارةى ئةو دووكةسةشةوة كة خيَريان بؤ
َويستدا بةرامبةر هاوبريانى كاذيك جياوازبوون ،شةهيد شيَخ حمةمةدى هةرسني دةستى
كاذيك نةبووة ،لةهةل
َسؤزانة هاوكاريى هاوبريانى
بةرووى هيض هاوبرييَكةوة نةناوة .كةبةرثرسى لقى ضوارى ثارتيش بوو هةتا 1970دل
َبذاردنةكانى ليذنةى ناوضةكاندا هاوبريان سةربكةون ،بةتايبةتى بؤ مامؤستايان كاميل
َى دةدا لة هةل
دةكرد وهةول
ذير ،فايةق عارف و شةهيد تؤفيق نورى بةط و بةندة نورى كةريم كةخؤمان ثاآلوتبوو بؤ ئةنداميَتى ليذنةى
ناوضةى سليَمانى .ئةو ماوةيةى دواى ريَككةوتنةكةى مارتى1970ى نيَوان حكومةتى عيَراق و سةركردايةتيى
شؤرِشى كوردى باشووريش كة بةرثرسى لقى سيَى ثارتى بوو لةكةركووك دريَغى نةدةكرد ،هةربؤمنوونة دووخزممان
َى خؤيان كارةكةى بؤ ئةجنامدابوون .بةآلم
لةوىَ كاريَكى طرنطيان كةوتبووة لق ،نامةيةكى ئاساييم ثيَدان ،بةدل
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كاك حةمةى عةزيز وةهانةبوو ،دواى تةواوبوونى كؤبوونةوةكةى نةغةدة (سةرةتاى ثايزى ،)1975كاك هةردى
فةرمووى حةمة نورى ئةم ماوةية هاتوضؤت زؤركردووة و لةسةر طريفانى خؤتيش ،نامةيةكت بؤ دةنووسم بؤ
كاك حةمةى عةزيز يارمةتييةكت بدا ،نامةكةى نوسيو لةوةدابوو زةرفةكة داخبات ،زمانى بةكةتريةكةشيدا
هينابوو ،فةرمووى بةخوا باوةرِناكةم ! . . .ومت خةم مةخؤ ،ئةم سةفةرةيان ثارةم خةرج نةكردووة ،كاك فةتاح
بؤى دابني كردووين و ئوتومبيليَكيشى خستؤتة ذيَردةستمان و بيَمنةتيش دةضيَنةوة بؤ ثيَنجوين.
ال”:28 .هاوبري لةتيف عةىل 1939ـ1968/3/8لة رؤذى 1964/10هاتة ميونشن ونامةى هاوبريانى
كوردستانى بةدةستةوةبوو".
**شةهيدى جوانةمةرط هاوبري لةتيف عةىل ،يةكيَك بوو لةدةيةها ثيَشمةرطةى كاذيك لة شؤرِشى ئةيلوولدا.
َكو ئةوو ضةند هاوبرييَك بةئاماجنى خويَندن و
تةنها بؤ ضارةسةركردنى نةخؤشييةكةشى رووينةكردة هةندةران بةل
َتان ،عومةرى حاجى
ثيَكةوةنانى ثيَطةيةك بؤ طاذيك ضوونة دةرةوةى وآلت ،وةك مامؤستاكاميل ذير ،عةتا سول
َآلـ موالزم عومور (لةتوركياوة طةرِايةوة) بةآلم هيضيان نةمانةوة و طةرِانةوة .ئةمة سةرةتاو بنةتاى ئةو
عةبدول
ثرِؤذةيةبوو.
َنيابوونيش دةثرسم جوانةمةرط لةتيف عةىل نامةى ريَكخستنى بةدةستةوة بوو ،ئايا بةمؤرى ض
ئينجا بؤ دل
كؤميتةيةكى كاذيك ؟ يا نامةى هاوبرييَكى ناسراوى ثيَدرابوو؟
ال”:29 .هاوبري ئةمحةدنةقيب كةلةسةردانيَكى كوردستان طةرِايةوة لةسةرةتاى بةهارى1965دا ،تاكة
بالظؤكيَكى كاذيكى لةطةلَ خؤى هيَنابووكةلة 1965/2/12دا بةئارةبى لةبارةى بارودؤخى سليَمانييةوة
دةركرابوو ،باسى وةستاندنى ضاالكيى كاذيكى تيَدابوو بةهؤى بةرضاوطرتنى بارودؤخةكةوة ،ئيَمة وامان دةزانى
بؤماوةيةكى كورتة بةآلم بةداخةوة هةتاسةربوو ،ئةوةش دوابالظؤكى كاذيك بوو كةبطاتة دةستمان لة ئةوروثا”.
** نة ئةوكاتةو نة دوا ى ئةو كاتةش ،سةركردايةتى كاذيك راستورِةوان روونينةكردةوة هؤكارى راستةقينةى
ثشت ئةو برِيارة ضاوةرِواننةكراوة ضيبوو ،بؤية دةبوو مامؤستا نةبةز هةرنةبيَت بةهؤى (شتةكةوة كةناردبوويةوة
بؤهاوبريان) ثيَش وةخت ئاطادار و بةشداريش بوواية لةبرِياريَكى وةها ضارةنووسسازدا يا بةالى كةمةوة
لةئةورووثاوة روونكردنةوةيةكى بآلوبكردايةتةوة ،يا دواى دامةزراندنى حكومةتى هةريَمى كوردستان ئةو
سةركردانةى كاذيك (مةبةستم دةستةى دامةزريَنةرة) كةلةذياندا مابوون ئةو اليةنةو ضةندين اليةنى ديكةشيان
روونبكردايةتةوة .ئيَستةش تةمةن دريَذبن تةنها مامؤستايان كاميل ذير و فايةق عارف لةذياندا ماون ئةطةر
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بيَنة دواندن .بةآلم دةبيَت ئةوةش نةكةين بةذيَر ليَوةوة كة كاذيك و ريَكخراوةكانى الوانى نةتةوةيى كوردو
قوتابيانى نةتةوةيى كورد هةتا 1974ـ 1975بةردةوامبوون لةخةباتداو دواتريش ئةندامانى كاذيك دووراو
َى مامؤستا فايةق عارف
دوور جؤرة ثةيوةندييةكيان ثيَكةوة مابوو .هةر بؤ منوونة كؤبوونةوةكةى مال
بةئامادةبوونى :فايةق عارف ،كاميل ذير ،حمةمةد مةجيد ئةصآلن ،عومةر شةمةيى ،مذدة تاهري ،نورى كةريم
بؤ تاو وتويَكردنى نامةكةى دكتؤر نةبةز سةبارةت بة هاوكاريكردنى اليةنيَك . . . . .نامةكةش كاك بةختيارى
َمانياوة هيَنابووى .هاوينى 2014لةطةلَ هاوبريى هيَذا خواليَيخؤشبيَت
براى هاوبري بروسكة ئيرباهيم لة ئةل
َةم بةسةركردةوة ،مامؤستا وتى (فةرامؤشيكةين
ئةمحةد سةالم ضووينة ديدةنيى مامؤستا كاميل ذير و ئةم خال
باشرتة) .
َويَستةى
َى (ئيَن ئار تى) طوتى كة ئيَمة (نوكسة) ئةو هةل
ال”:34 .هاوبري كاميل ذير لةوتوويَذةكةيدا لةطةلَ كةنال
نوكسةمان

ناردووة

بؤ

مةال

مستةفاى

بارزانى

(مةبةستى

لةطومانى

نوكسةية

لةريَكةوتنى1970/3/11كةلةئؤرطانةكةى نوكسةدا ،كوردستان ئينفؤرِماسيون ذمارة  14ى رؤذى
َةمانيى بآلومان كردةوة بؤ راى
َةمانى بآلوي كردبووةوة) ئةوة راست نيية .ئيَمة بة ئةل
 1970/3/21بةئةل
طشتى ،نةك بةتايبةتى بؤتاكةكةسيَك”.
** هةميشة لة طيَرِانةوةى بةسةرهات و رووداوةكانى رابوردوودا جياوازى و طؤرِانكاريى روودةدةن ،بةتايبةتيش
َةدا طرنطة ئةوةية بةثيَى ليَدوانةكةى مامؤستا ذير ،هةرنةبيَت
ئةوانةى كة نةنووسراونةتةوة .ئةوةى لةم خال
ضاالكييةكانى كاذيك هةتا ئةوكاتة ( )1970/3/21بةردةوام بووة.
َةدا لةبةرلينى رؤذاوا،
ال . . .”:35 .لةسيانزةمني كؤنطرةى ( )K. S. S. Eدا لة 11ـ 1969/8/17ى كؤمةل
بةسىَ ئةندام ،هاوبريان بروسكة ئيرباهيم ،يوسف زةند و جةمال نةبةز بةشدارى تيَداكرد و بؤ ئةو كؤنطرةية د.
ئةورةمحانى قامسلو ،كةمال فوئاد (كةهيَشتا خويَندنى خؤى تةواونةكردبوو) د .ثاكيزة رةفيق حيلمى،
هيوامستةفابةهجةت ،داراتؤفيق (وةك نويَنةرى سةركردايةتيى شؤرِش) حمةمةدمةمحودئةبدؤ (سامى
ئةبدولرِةمحان) ،مريكامةران بةدرخان و خيَزانةكةى ،دكتؤر جةمال رةشيد كةهيَشتا خويَندكاربوو ،جويَس بلؤ،
حيلمى ئةىل شةريف ،ئيسمةت شةريف وانلى بةشدارييان تيَداكرد”.
** بةراورديَكى سةرثيَيى كؤبوونةوةكانى خويَندكارانى كورد لةئةوروثا  KSSEوكؤبوونةوةكانى خويَندكارانى
نةتةوةيى كورد لةئةوروثا  NUKSEو تيَرِوانينى ئامادةبووةكان لةرووى ضةنديَتى و ضؤنيَتييةوة دةريدةخات
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هةولَ و كؤششى بةردةوام و تاقةت ثرِوكيَنى دكتؤر نةبةز و دكتؤر بروسكة ئيرباهيم و هاوكارةكانيان نةبوواية
كة الثةرِةيةكى ثرشنطداريان لة ميَذووى خةباتى خويَندكاران و رةوةندى كورد لة ئةوروثاو كوردايةتيشدا نةخشان،
َب سابوون) ى بةسةرداهات! .
هةرضةند بةداخةوة ئةويش وةك كاذيك (دووكانةكةى بةكر و ضوار قال
ال”:36 .هةر بةهؤى ئةوكؤبؤنةوةيةوة لةطةلَ داراتؤفيق كةنويَنةرى سةركردةيةتيى شؤرِش بوو . . . .دووبة دوو
قسةمان كرد ،باسى ئةوةى كرد كة ئيَران زؤر دةستى خستؤتة نيَو شؤرِشةوة و ثيَويستة كاريَك بكرىَ بةئسييةكان
لةترسى ئيَران و بة نيَوانكاريى سؤظيَت ،دان بةئؤتؤنؤميى كوردستاندا بنيَن .لةوةوة هةستم كرد بةوةى شؤرِش
بةرةو نةمان دةضىَ .زؤر لةطةلَ داراتؤفيق خةريك بووم كة رىَ بدرىَ ثيَم بطةرِيَمةوة كوردستان ،دارا طوتى ئةو
حةزدةكا كة ئةز لةنيَو ريزةكانى شؤرِشدامب بةآلم ئةوة بةدةستى وى نيية .طومت ئةى بةدةست مةالمستةفاى
بارزانيية؟ طوتى باوةرِبكة هةمووشتيَك لة شؤرِشدا بةدةست بارزانى نيية ،ئيَران شتيَكى بةدلَ نةبىَ ناكرىَ”.
**بةعسييةكانى عيَراق لةترسى ئيَران كة خةريكبوو راستةوخؤ دةكةوتة شةرةكةِى نيَوان كورد و بةعسةوة و
رؤكيَتى جؤرى (هؤك) ى دذ بة فرؤكةكانى عيَراق بةكاردةهيَناو ضاالكييةكانى فرؤكةكانى جؤرى (باجةر ــ
َدةر) ى كةمكردةوة لةسةر شؤرِش ،بةتايبةتيش دواى خستنة خوارةوةى فرِؤكةيةكى باجةر بة رؤكيَتيَكى
رامال
(هؤك) ،بةعسييةكان لةترسيى ئةوة لةطةلَ شاى ئيَراندا ثيَكهاتن لةسةر حسابى كورد كة ضوار سالَ ثيَشرت دانيان
بة ئؤتؤنؤمى كوردستاندا نابوو .هةرطيز ئةو بؤضوونةش بة دروست نابينم (ئيَران شتيَكى بةدلَ نةبىَ ناكرىَ)،
نةخيَر هةموو شتيَك لةشؤرِشدا بةدةست بارزانى و بارةطاى بارزانيى بوو .نةك شتيَكى وةها بضووك كة بريتيية
َت .بارزانى ريَككةوتنى مارتى 1970ى لةطةلَ صةددام حسيَن
لة طةرِانةوةى نووسةريَكى ناسراو بؤ ،وال
َكو زؤريش نيطةران بوو،
َى ئيَران نةبوو ،بةل
مؤركرد ،ثرسةطورطانةيةكيشى بة ئيَران نةكرد كة نةك بةدل
بةسووكايةتييةكى طةورةشى بينى بؤ شانوشةوكةتى حةمةرةزا شا.
ال :36 .كاتى خؤيشيى كة ئةمحةد نةقيب طةرِابووةوة كوردستان و ضاوى بة بارزانى كةوتبوو ،ثيَى طوتبوو
ثيَويستة جةمال نةبةز بهيَنيتةوة بؤ كوردستان .بارزانى ثيَيطوتبوو”دةبىَ ثرس بكرىَ”ئةمحةد دةيطوت”دياربوو
ثرسةكة بةبيَطانة بوو ،نةك بة كورد”.
َى خؤم سةر لةوةدةرناكةم بةربةست و ريَطر لةبةردةم طةرِانةوةى دكتؤر نةبةز بؤ كوردستان الى
* *بةش بةحال
دةسةآلتدارانى ئيَرانةوة بووة يا لة بارةطاى بارزانييةوة يا هةردووال لةسةريى كؤكبوون .بةآلم بارزانى مستةفا
هةرطيز دةستةمؤ نةبووة ،تا بؤ ئةوة ئةوةندة دةستةمؤو ضاو لةدةميى ئيِران بيَ ،هةرطيزاو هةرطيزيش خؤى لة
28

سةرؤكةكانى وآلتانى دراوسيَ بةكةمرت نةبينيوة و جار هةبووة ناضارى سةفةرى سةخت و دذوارى ضياكانى
كوردستانيشى كردوون بة سوارى ئيَسرت ئيَنجا طويَدريَذ هةتا بةخزمةتى بطةن ! دكتؤر نةبةز خؤ كةميى بة
رذميةكانى عيَراق و بةتايبةتيش بة رذميى بةعس نةكردبوو ،دوور و نزيكيش ثةيوةندى بةاليةنيَكى دؤستى
بةعسةوةنةبووة ،بةآلم ريَطرييان ليَنةدةكرد نووسني لة طؤظارى كؤرِى زانيارى كورد لةبةغدا بآلوبكاتةوة،
ئارةزووى طةرِانةوةشى هةبواية بة شانازيشةوة ثيَشوازيشيان ليَدةكرد ،تةنانةت ئةوندةشيان حةزدةكرد ضةند
بطةرِيَتةوة جاريَك دةنطؤى (جةمال نةبةز دةطةرِيَتةوة) ش بآلوبووةوة .ئةى رذيَمةكةى شاى ئيَران بؤ بةوجؤرة
ليَى بةداخبوو ،خؤ دكتؤر نةبةز ثةيوةندى دؤستانةو هاوكاريي لةطةلَ حيزبى ثان ئريانيست هةبوو ،كةسةر بة
شاى ئيَران بوو (ئةو ثةيوةندى و هاوكاريية هةنطاويَكى دروست و لةبةرذةوةندى بزوتنةوةى كوردايةتيش بوو) .
َة نةضووبوو كة داخؤيانى 11مارتى1970لةاليةن رذيَمى بةعسةوة دةركرا ،ئةوةم
ال”:36 .وابزامن زةينم بةهةل
َى يةكةم زانى”.
بةئاشبةتال
َم هةتا بةهارى1970
**لة ميَذووى كورددا دةيةها جار ئاشبةتالَ لة جؤرةها ئاش و ئاشةوان روويداوة بةال
(ئاشبةتالَ) نةبووبووة زاراوةيةكى راميارى و سةربازيى.
َة لةتةباخى1969
ليَرةوة زجنريةى باسةكانى كتيَبةكة بازدانيَكى تيَدةكةويَت و دةضيَتة سةر كؤنطرةى كؤمةل
َة (كورِى بارزانى بوو لة ذنة
داو دكتؤر نةبةز دةَليَت”:سةير لةوةدابوو كابرايةك هاتبوو بؤ كؤنطرةى كؤمةل
رووسةكةى”) .
ال . . .:37 .بةآلم بةهؤى ئةوةوة كة بةكرى حاجى مةالخاليد لة بةرلينةوة ضةندجار نامةى ناردبؤم و نووسيبووى
كة لةبةرلني خويَندكارى كورد زؤرن و دةيانةوىَ لةطةأل نوكسة كاربكةن ،وازم لةهامبؤرط هيَناو خويَندنةكةم
طواستةوة بةرلينى رؤذاوا .داخةكةم قسةكانى كؤضكردوو بةكرخاليد كة دةيطوت لةسليَمانى كاذيك بووة ،راست
دةرنةضوون .ضةند كورديَكى كةم لةبةرلني وةك جةماىل حةمةى قةثانضى و قادر خةريب ئامادةى كاركردن بوون
َى حةمرِةش رةشؤ،
لةطةلَ نؤكسة ئةوانيش بة مةرجى ضةقؤ .بةآلم ئةمة ئةو خيَرةى تيَدا هةبوو كةلةبةرلني لةمال
كةلةسةردةمى ميونشنةوة يةكدميان دةناسى ،كاك جةواد مةالم ناسى ،ئةوة لةثايزى1970دابوو .كاك جةواديش
َة لةريَى
ثاش طويَطرتن لةبريورِاكانى كاذيك و نؤكسة ،بوو بة ئةندامى نؤكسة و كاذيك و برِيارى دا هةرئةو سال
َةيةكى خويَندكارانى نةتةوةيى كورد دامبةزريَنىَ ،ئةمةش
لوبنانةوة بةدزييةوة بضيَتةوة بؤ سورياو لةوىَ كؤمةل
َةدا ( )1970لةبةرلني ديى.
ثاش ئةوةى كة كاك كاميل ذيرى هةر لةثايزى ئةو سال
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**ئةو كاك بةكرة خواليَيخؤشبيَت هةر بة (دةيطوت) بووبة كاذيك؟ بروسكة ئيرباهيم بةتةنها ضاوثيَكةوتنيَكى
ضةند هاوبرييَكى دامةزريَنةر وداواكارييةك بوو بةئةندامى كاذيك وكاك جةواديش سوكو ئاسان تةريقةتى لة
شيَخةوة وةرطرت! ثريؤزيان بىَ ،وانةبوواية دكتؤر هةتا ئةمرِؤش هةر خؤى و خؤى دةبوو! بؤ ميَذووش ئةم ثرسيارة
دةكةم :قسةكانى ئةوكاك بةكرة ،لة ضيدا راست دةرنةضوون ،لةوةدا كةكاذيك بووة يا لةوةدا كة خويَندكارى كورد
زؤرن و دةيانةويَ لةطةلَ نوكسة كاربكةن ؟ ئينجا ضؤن دةبيَت هةر ئةوةندةى بَليَن فالنة شار ذمارةيةكى زؤر
خويَندكارى كوردى تيَدا دةذين ،مامؤستا بنةو بارطةى بثيَضيَتةوةو دوايى بؤى دةربكةويَت ئةوة ئاو نةبو هةر
تراويلكة ـ سةراب بوو .حةزرةتى مةحوى دةَليَت:
(بةئاوى تيَطةيشتني ئيَمة دنيا ،هةرسةرابىَ بوو
هةموودةشضني بة خنكان ولة وشكيشة مةلةى مةخلووق)
ال 1972”37 .كاك فةرةيدوون عةبدولقادر براى هاوبري فةرهاد بة كاك جةوادى طوتبوو ،ئةو هةرضةندة
لةنيَوثارتيداية بةآلم كاذيكة .كاك جةواد طيَرِايةوة دةيطوت (كة لةسليَمانى بووم ،واهةستم دةكرد هةموو
َكةكة كاذيكن”) .
خةل
**نازامن بؤ كاك جةوادمان نةبينى ،يا من لة يادم نةماوة ،خؤ هةر لة سةرةتاى1970ةوة بةشيَوةى شانةيةكى
فراوان لةدةرةوةى كاذيك كارمان دةكرد ،هاوبريان فايةق عارف لة سكرتارييةتى يةكيَتى مامؤستايانى
كوردستان (سةر بةثارتى) ،كاميل ذير لة يةكيَتى الوانى كوردستان (سةر بة ثارتى) ،بةندةش لةثالَ شةهيد
تؤفيق نورى بةط لة ريَكخراوى فةرمانبةران و قوتابيانى ثارتيدا كارمان دةكرد .ئةو سةردةمانة كاذيك زؤربوون
كة دواتر و بةرودوا ثةيوةنديان ثضرِا ،هةر بؤ منوونة :فةرةيدوون عةبدولقادر ،موالزم عومةر .حاميدى حاجى
َح ،شيَركؤىشيَخ عةىل وزؤري ديكةش كة
غاىل ،شةوكةتى حاجى موشري ،حةمةى حاجى مةمحوود ،بةرهةم سال
ناوهيَنانيان ليَرةدا بةثيَويست نابينم.
ال”:38 .ئةىل ئومسان سؤرانيى (خولة فرينةطولة) شاربةشار لةطةلَ نويَنةرانى بةئس دةطةرِان بؤ ثرِوثاطةندةكردن
َبةندييةتيى ثارتى و بةئس و دوذمنايةتيى ثيشاندان بةرامبةربة كاذيك و بةتايبةتيش
بؤ حيزبى بةئس و هةظال
بةرامبةر بةمن”.
َبذاردنةكانى ليذنةكانى ناوضةكانى ثارتيدا لة سليَماني .هاوبريانى
**وةك ثيَشرت سووكة باسيَكم كرد ،لة هةل
كاذيك سةركةوتنى بةرضاويان بةدةستهيَنا ،بةآلم كةلقى ضوارى ثارتى و (ل .ن .س) ئةو سةركةوتنةيان بؤ
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قووتنةضو .شيَخ حمةمةدي هةرسينيش كرابوو بةليَثرسراوى لقى سيَى كةركوك و دووركةوتبووةوة .بؤية كار
طةيشتة بارةطاى بارزانى و هاوينى1970لة مةكتةبى سياسييةوة دكتؤر مةمحوديان نارد بؤ بةالداخستنى
كيَشةكة ،ئةويش دواى بةدواداضوونيَكى سةرثيَيى ولقى سليَمانيش ذمارةيةك لة ئةندامانى ثارتيى سةر بة
َينةوةيةكى
ليذنةى ناوضةى سليَمانى داواكرد بؤ ليَثرسينةوةى حيزبيى كة طومانيان ليَدةكردن كة كاذيكن و ليَكؤل
َدا ئةجنامدان ،وةك مامؤستايان كاميل ذير ،فايةق عارف ،خواليَيخؤشبيَت
وردى راستةوخؤو رووبةرِووى لةطةل
مامؤستا حةمةعةىل فةرةج ،تؤفيق نورى بةط و بةندة نورى كةريم .ثيَش من مامؤستا حةمةعةىل فةرةج
َم هةر زوو بووة هةراوزةناو مامؤستا بةتوورِةيى هاتةدةرةوة و وتى زةندةقيان لة كاذيك ضووة .من
بانطكرا ،بةال
ثيَويست بوو خؤم وةها ثيَشان بدةم كة يةكرت ناناسني . . . . .ضوومة ذوورةوة بينيم ئةنداميَكى كارطيَرِى لقى
ضوار ،شةهيد صديق ئةمني (صديق ئةفةندى) دانيشنووة وكاك جةالىل كورِيشى ية ثيَوة وةستاوة و يةكسةر وتى
َيَيت هاورِىَ
باوكة ئةمة كاك نورى خؤمانة ،نةتةوةيية بةآلم كاذيك نيية .كاك صديق وتى :جةالل تؤ بل
َة من نةك خؤى باوكيشى دةناسم .وةرة نورى ناوة نهيَنييةكةت و ناوى ليَثرسراوةكةت
هةرةنزيكةكانت نةناسم؟ رؤل
بة طويَمدا بضرثيَنة ،با جةالليش نةيبيستيَت . . .ئينجا وتى ئةو مامؤستاية (مةبةستى مامؤستا حةمةعةىل
فةرةج بوو) شةويَك لةماوةت هةتا نيوةشةو خةريك بوو خؤشةم بكات بؤكاذيك ،بةآلم كة ومت تؤ كاذيكيت،
كردى بةهةراو دةنطة دةنط .دةى كاكة با ليَبينةوة لةم بةزمة! دكتؤر مةمحوديش كة طةرِايةوة هةتا سيَ
رِيَيانةكةى تاسلووجة بةرِيَكراو لةوىَ راثؤرتةكان و داكؤكيكردنةكانى ئيَمةشى لة زةرفيَكى طةورةدا ،دابوو بة
كؤضكردوو عةبدووىل سؤران بةرثرسى لقى ضوار و بةخةتيَكى درشت لةسةرى نوسيبوو (تكاية بىَ عائيدييةت)
دكتؤر مةمحوود لة ئةجناميشدا بة اليةنطريييةوة دوابرِياري لةبةرذةوةندى ناحةزانى كاذيك دابوو.
ال . . .”:38 .كاذيكيش كة لة زستانى  1965بةوالوة هيض جؤرة ضاالكييةكى ثيَوة ديارنةبوو ،تةنانةت
َى 1969كاتيَك نامةيةكم بةهؤى برادةريَكةوة كةلةتاران دةذيا طةياند بة سةركردايةتيى كاذيك و داوام كرد
سال
َى طةرِانةوةم بدةن بؤ نيَو ريزةكانى شؤرِش .هاوبري فةرةيدون ئةليى ئةمني وةرامى دامةوة كةناتوانن هيض
هةول
َى  1964ةوة كاتيَك هاوبري بروسكةئيرباهيم ضووةوة كوردستان
يارمةتييةكم بدةن .ئةوةش دةبىَ بيَذم كة لةسال
و هيَندةك بالظؤكى لةطةلَ خؤى هيَنا ،تا ئةو نامةيةى هاوبري فةرةيدون هات ،بيَجطة لةو بالظؤكةى هاوبري
َوكراوةيةكى كاذيكمان ثيَنةطةيشت.
ئةمحةد نةقيب هيَناى و بةروارى65/2/21ى لةسةربوو ،هيض نامةو هيض بال
َى  1970هات بؤ بةرلني هيض بآلوكراوةيةكى لةطةلَ خؤى نةهانى (نةهيَنا) ضونكة
كة كاك كاميل ذيريش سال
نةبوو .بةآلم نامةيةكى مامؤستا ئةمحةد هةرديم ثيَطةيشت ،نووسيبوى (لة نووسينةكانتاندا ثةرِطريمةبن ،باسى
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ئؤتؤنؤميى بكةن”) .هةر لةم الثةرِةيدا باسى شةهيد فةتاح ئاغا دةكات كة لةطةلَ شةهيد ئيدريس بارزانيدا
هاتوونةتة لةندةن و نامةيةكى بؤ ناردووة. . .
** مامؤستا طيان خؤ تؤ زؤر قاميكاريت و ئةرشيفيَكى ناوازةشت هةيةو بةمةزندةى من ضوارةم ئةرشيفى
َى مةالمستةفا ،نةوشريوان مستةفاوة و هةميشةش لةدةستى
كوردة ،لة دواى ئةرشيفةكانى مام جةالل ،مال
دوذمنان و زةوتكردن و لةنيَوضوون و مشك و مارو ميَرووش دووربووة .بؤية خويَنةر ضاوةرِوانى بآلوكردنةوةى
َطةنامةكاندا.
ئةو دووسىَ نامةيةشى دةكرد لةطةلَ بةل
ال”:38 .ثاش داخؤيانييى مارتى ،1970رؤذذيَكيان نامةيةكم لةلةندةنةوة ثيَطةيشت كةخويَندمةوة هى فةتاح
ئاخاى فةرماندةى هيَزى خةبات بوو ،نووسيبووى لةطةلَ ئيدريسى كورِى مةالمستةفاى بارزانى هاتووة بؤ لةندةن
و ئةطةر كاريَك يان راسثيَرييةكم هةية بؤبرادةران لة وآلت ،بنووسم بؤى تا بيطةيةنيَ .ئةز دةسبةجىَ نامةيةكم
نارد بؤى بةثؤستى ئيَكسثريس و نووسيم ،تكاية ئةطةر بؤ رؤذيَكيش بىَ سةريَكم بدة لةبةرلني ،ظيزةى بةريتانيا
بؤمن كة ثةساثؤرتى ئيَراقيم هةية زؤر زةمحةتة ،ئةطةرنا دةهامت بؤالت ،هاتنت زؤر بةثيَويست دةزامن .ثاش 7ـ
 8رؤذ وةرامى نامةكةم هاتةوة ،نووسيبووى ئةو رؤذةى كة نامةكةى ناردووة بؤم لةو هوتيَلة طواستوويةتةوة
بؤاليةكى ديى ،بةآلم بةريَكةوت ريَى كةوتووةتةوة ئةو هوتيَلة وكارمةندى هوتيَلةكة ثيَيطونووة نامةيةكى
بؤهاتووة ،كة كردوويةتةوة نامةى من بووة .كاك فةتاح لةوةرامدا نووسيبووى ئةو (نايةوىَ بىَ بؤ
َةمانياودةطةرِيَتةوة بؤ وآلت) ئةمة هةموو ثةيوةندييةكى من ورةمحةتيى فةتاح ئاخاى فةرماندةى هيَزى
ئةل
خةبات بوو ،كة خؤى وهيَزةكةى لةسةر كاذيك حسيَب بوون .بيَجطة لةمةش . . .ديارة وةرامى منى بةالوة
طرنط نةبووة ،نامةكةيشى هةر بؤ شةرم لةسةر خؤ البردن بووة .هةر بةم بؤنةيةوة . . .ثاش ئاشبةتالَ ،ئازادى
كورِى ثوورم (ئازاد قةراخيى) ماوةيةكى كورت لةنةمسا مايةوةو بةوبؤنةيةوة ضووم بؤبينينى ،ضونكة ظيزةى
ئةملانيايان وةرنةطرتبوو بؤى ،تاكو نةتوانىَ من ببيينَ ،ئازاد طوتى كةئاشبةتالَ روويدا ،لةطةلَ طةليَك كةس
قسةمكرد بؤ ئةوةى بزامن بريورِايان ضيية ،يةكيَك لةوانة فةتاح ئاخا بوو ،طومت دةَليَيت ضى؟ طوتى( :سةرؤك
َم”) .
بارزانى ضى بَليَ طويَرِايةل
َدةطريَت ،من ئةو ثياوة دةناسم و وةك نويَنةرى كاذيكيش دوو جار
**نيَوانى كاك فةتاح و كاذيك زؤر هةل
َآل ئاطرين و جاريَكيش لةطةلَ كاك شيَركؤ بيَكةس ضووينةتة طوندةكةيان (زييىَ) كة
لةطةلَ كاك عةبدول
َدا كردو رةخنةى زؤريشى لة
حةزياندةكرد بةو جؤرة بوتريَت نةك (زىَ) .كاك شيَركؤ ضةندو ضوونيَكى زؤرى لةطةل
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ضاالكيى و شيَوةى كاركردنى كاذيك دةطرت .كاك فةتاح هةموو هاوكارييةكى هاوبريانى كاذيكى دةكرد هةتا
ئةوشويَنةى سنوورى ويست و ياساكانى بارةطاى بارزانى نةبةزيَنيَت .هاوبريشةهيدى سةركردة نورى حةمةعةىل
و هاوبريعةىل تؤفيق دوو بةرثرسى هيَزى خةبات بوون و بةئاشكراش هاتن بؤ كؤبوونةوةكةى نةغةدة و خةرجيى
ضوون و هاتنةوةمشان لةسةر هيَزى خةبات بوو ،ئوتومبيلة تايبةتةكةى شةهيدى سةركردة تاهريى عةىل واىل
بةطيشى خستة خزمةمتان ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت بارةطاى بارزانى و سةرانى ثارتيش ثيَشوةخت ئاطادارى ئةو
كؤبوونةوةيةو ئامادةبووةكان بوون .كاك فةتاح هةرطيز ئةوةشى نةدةشاردةوة كة (ثيَى بةرزانى لة كوىَ بيَت،
َينةوة و بةدواداضؤنى ئةكادمييش زؤر اليةنى تةمومذاوى رووندةكةنةوة .بؤمان هةية
من سةرم لة ويَية) .ليَكؤل
ئةوةش بثرسني ئيَوة كة ناسياويتان نةبووة ،ناونيشانى ئيَوةى ضؤن دةستكةوتووة؟ بةهةرحالَ ليَرةدا شتيَكم
َآل ئاطرين و بةندة
بريديَتةوة ،بؤهاوبةشيكردنى ثرسةى حةمة ئةمني ئاغاى باوكى كاك فةتاح ،مامؤستا عةبدول
وةك نويَنةرى هاوبريان ضووينة طوندى زيييَ ،حةشاماتيَكى يةكجار زؤرى ليَبوو ،بةردةواميش خزم و دؤست و
ناسياو نةناسياو هةر دةهاتن ،ئةوة جطة لة ليَثرسراوانى شؤَرِش .كاك فةتاح حةزيكرد مبيَنينةوة ،دووشةو
طليداينةوةو لةرادةبةدةر ريَزيان دةطرتني و ثرت لة باآلترين بةرثرسانى شؤرِش ،هةموانيش هةستيان بةوةكردبوو
بايةخيَكى زؤر (بةو دوو مامؤستاية دةدريَت) بةتايبةتيش يادى بةخيَر تايةرى عةىل واىل بةط كة نةيشاردةوةو
وتى كاك فةتاح ،ئةها ضؤن خزمةتى مامؤستاكان دةكةيت ،مةبةستيشى ئةوة بوو كة تؤ مامؤستايةك بوويت
ئيَستا فةرماندارى هيَزيت ! كاك فةتاحيش زوو لة و فيكةية تيَطةيشت وثرِبةثرِى خؤى وةآلميدايةوةو وتى كاك
تايةر ،تؤش ئةطةر ثؤليس ليَرة بوناية خزمةتت دةكردن( ! .مةبةستى ئةوة بوو تؤش ئةفسةرى ثؤليس بوويت)
ال”:40 .لةزستانى 1975دا شتيَك روويدابوو كةماوةيةكى زؤر دواى ئةوة بيستم كةسانيَك ،بةرلةوةى ئاشبةتالَ
َثةساردووة) و
رووبدا ،بالظؤكيَكيان لة دذى سةركردةكانى كاذيك دةركردووة و طواية ئةوسةركردايةتييةيان (هةل
سةركردةيةكى (سةركردايةتييةكى) تازةيان دامةزراندووة ،ئةم قسةيةم لة دكتؤر كةمال فوئاد بيست .هاوبريانى
َك و دوايى لة خؤشيامن بيست،
كاذيك لةكوردستانةوة بة هيض شيَوةيةك ئيَمةيان ئاطادارنةكرد لةوة .وةك لةخةل
وةرامى ئةوةيان نةداوةتةوة .مامؤستا فايةق ئارف ئةندامى دامةزريَنةرى كاذيك كة لة1977/7/6دا لة بةرلني
َةبووة ،ضونكة ئةوةيان بة ناطرنط طرتووة ،طوتى
ضاومان بةيةك كةوت ،دانى بةوةدانا كة وةرامنةدانةوةيان هةل
َةيةك بوو كردمان ،دةبوو زوو وةراممان بدايةوة) .كة ثرسيارم كرد ليَى ،كىَ ئةوةى كردووة ،طوتى
(ئةوة هةل
دةستى طةليَك اليةنى تيَدابوو ،دةستى بةئس ،دةستى ثارتى ،دةستى ساواك ،دةستى كؤمؤنيستةكانى سةر بة
ئةزيزوحلاجى فةيلى (مةبةستى لة ناوةندى سةركردايةتى ـ ألقيادة أملركزية للحزب ألشيوعى ألعراقى) ية.
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لةاليةكى ديكةوة ئةوانةى بووبوونة سةركردةى نويَى كاذيك ،بيَجطة لةو بةيانة هيض ضاالكييةكيان بةنيَوى
كاذيكةوة ىلَ دةرنةكةوت .ئةمةش دةرى دةخا كةهةر ئةو ئةركة سثيَردرابىَ ثيَيان .بيَجطة لةمةش ،بة ثيَى
َيَك كة دكتؤر كةمال خؤشناو كاتى خؤى بآلويكردةوة ،ثارتى بةتةمابووة هةشتا كةسيَك لة ئةندامان و
هةوال
َة لة
َى1975بووة هؤى سةرنةطرتنى ئةو ثيالنة (سةرنج :ئةم هةوال
اليةنطرانى كاذيك بكوذىَ ،بةآلم ئاشبةتال
تةلةفيزيؤنى (ئيَن ئار تى) دا لةضاوثيَكةوتنةكةى شيَرزاد فاتيح دا باسكرا ،ج .ن)
هةروةها لةال111 .دا ،دكتؤر نةبةز ديَتةوة سةر ئةو باسة ،كة نووسةرانى بالظؤكةكة داواى (حوكمى زاتي)
يان كردووة بة سةركردايةتيى بارزانى”. . .ئيَستا ديارة ثةجنةى كىَ لةو قورِةدا بووة بؤ خراثكردنى (ناوى) كاذيك
َيان كردووة ضونكة ئةو فةرمانانةى
َى ثارتى ئةوانيش ئاشبةتال
و سيخورِيَتيى بةسةريانةوة . . . .ثاش ئاشبةتال
ثيَيان سثيَردرابوو تةواوبووة و ئيدى فةرماندة كارى نةماوة ثيَيان”. . .
َكؤ زؤريَك
**ئةطةر بيَاليةنانة لةو بالظؤكة برِوانني ،نةك هةر ئةوانةى نووسيبوويان و بآلويانكردةوة بةل
لةهاوبريان بةتايبةتى و نةتةوةييةكانيش بةطشتيى تيَبينى و رةخنةكانيان لةكاذيك بىَ وةآلم مابوونةوة( :كاذيك
دةنطى هةيةو رةنطى نيية) ،ثةنطخواردنةوةى دريَذخايةن و مانةوةى كاذيك لةشويَنى خؤى لةنيَوان بوون و
َة طةجنةوة بوون بة ضةند
َسؤزييةوة الى ئةو كؤمةل
نةبوون ،بةردةوامبوون و وةستاندا ،سةرةتا لةرووى دل
ثرسياريَكى زةق و بةرووى سةركردايةتى يا (سةيركردايةتي) دا تةقينةوة . . .ئةو هةنطاوةشيان بة بزوتنةوةيةكى
شؤرِشطيَرِانة دةناساند و هيَندةش سةرطةرم و بةثةلةش بوون ،كارةكةيان الى دؤست و ناحةز و دوذمنانيش
ئاشكرابوو ،هةريةكيَك لةو ناحةز و دوذمنانةش بةجؤريَك بؤ بةرذةوةندى خؤى و دذى كاذيك قؤستييةوة و
لةيةكةم هةنطاويشدا تةنها بالظؤكةكةيان خؤبةخشانة بآلودةكردةوة .خودى خؤم ضةند دانةيةك لة و بالظؤكةم
َى
بةدةست طةيشت ،يةكةجمار لة كاك فارووقى مةالمستةفاوة كة بةرثرسيَكى باآلى كؤمؤنيستةكانى بال
(سةركردايةتيى ناوةند) بوو لة كوردستان ،بةدةست طةيشت{ .ئةم باسةم لة كتيَبى ثانؤرِاماى ميَذووى كورد.
( . . .هيَشتا لة نؤرةى ضاثداية) بة دوور ودريَذى باسكردووة } و دانةيةكيش لة كاك جةماىل عومةر ملؤزم
سةر بة ثارتى و دانةيةكيش لة (ش .ح .م) ى سةر بة ثاراسنت كة دواتر دةركةوت سةر بة رذيَمى بةغداشة ،جا
َنيانيم . . . .لة شويَنيَكى ديكةدا
ئةو كارةى بة فةرمانى كام لةو دوواليةنة يا هةردوو اليةنةكة دةكرد ،دل
َةى طةورةى
َكردن و هاوكارييةى ئةو (بةدناوة) م لةطةلَ دوذمندا روونكردؤتةوة .هةل
ئةجنامى ئةو دةست تيَكةل
ئةو هاوبريانة ئةوةبوو دةبواية ثيشرت ثرؤذةيةكى ثيَداضوونةوةو ضاكسازييان ثيَشكةش بكرداية و ئةطةر ئةجناميَكى
َويَستى ديَكةيان بنوانداية ،لة هيض باريَكيشدا نةدةبوو ناوى سةركردةكان بؤ دوست و دوذمن
طوجناوى نةبوو ،هةل
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َتؤقى و هةروا خيَرا و زووش ناوى لةناواندا نةما ،جا بةهؤى هةرةسيى
ئاشكرا بكةن .بةهةرحالَ (شتةكة) لةثرِ هةل
َوةشا .ئةوةى مامؤستا فايةقيش وتوويةتى ،راستة ،بةآلم
شؤرِشةوة بوو يا هةر خؤى (شل ثيَضرابوو) ،زوو هةل
يةكيَكى وةك هاوبري شةهيد فةتاح ئاغاش بةر لة هةموان ئاطاى لة هةموو كةين و بةينيَكيان بووة وضةندين
َدابوو ،هةر بؤ منوونة شةهيد ئةنوةرى عةىل نةجار .وةآلم نةدانةوةشيان وةك
ثيَشمةرطةى هيَزى خةباتيشيان لةطةل
َةيةكى طةورة بوو . .هةَلَةيةك بوو بةطرىَ و طؤلَ ثيَضراو و تةنها كؤضكردو
ماموستا فايةق دةَليَت ،بيَطومان هةل
َآل ئاطرين وكاك حمةمةد عةزيز
مامؤستا ئةمحةد هةردى (ئةطةر لة ذياندابواية) ،كاك كاميل ذير ،كاك عةبدول
دةتوانن بيكةنةوة يا بةشداريى كردنةوةى بكةن وبويَريى كاك شيَرزاد فاتيحيش باسوخواسى لةهةمبةردا
بورووذيَنيَت .لةبارةى بةرزكردنةوةى درومشى ئؤتؤنؤمى بؤ كوردستان بةسةرؤكايةتى بارزانيش ،ئاشكراية بارزانى
دةيويست جؤرةها دةنطى ديكةش هةبيَت جطة لةثارتى و هيَزى ثيَشمةرطة بةآلم لةذيَر سيَبةرى خؤيدا ،ئةو
سياسةتةى لةطةل ثارتى كؤمؤنيسيت عيَراقيش لةسةردةمى هةردو سكرتيَرى ئةو ثارتةدا كةريم ئةمحةد و عةزيز
حمةمةد ثيادةدةكرد.
ال :42 .مامؤستا باسى ريَككةوتنةكةى نيَوان سةركردايةتيى شؤرِشى كوردو حكومةتيى عيَراق دةكات كة
هةردووال ثيَويستيان بةثشوويةك هةبوو ،هيَزةكانيان حبةسيَنةوة وخؤيان ريَكبخةنةوة بؤ طوذميَكى ديكةى شةرِ،
هةردووالش هةريةكةو ئاماجنى تايبةتى خؤيي هةبوو لةو ئاطربةستة كاتيية نةك ريَككةوتن و كؤتايي هيَنان
بةكيَشةكة .مامؤستا نةبةز لةو رووةوة دةَليَت”سةركردةكانى شؤرِشي كورديش ،واتة مةال مستةفاى بارزانى
ودكتؤر مةمحود ئةىل ئومسان (خولة) و داراتؤفيق وحةبيب حمةمةد كةريم و . . .هتد ،لةترسى لةنيَوضوون
بةدةستى جةاللييةكان كة بووبوونة هاوكارى حيزبى بةئس و لةشكرى ئيَراق ،ئةمانيش ثيَويستيان بةحةوانةوةيةك
بوو”.
** راستة هةردوو اليةنى شؤرِش و لةشكرى عيَراق ماندووبوون و هةريةكةشيان لة طؤشةنيطاى بةرذةوةنديى
خؤيةوة برِيارى ئاطربةست و ريَككةوتنى مؤركرد ،بةآلم هةرضةندكيَشةى هةرة طةورةى بارزانى ،جةاللييةكان
َم مةترسييان نةطةيشتبووة ئاستى لةنيَوبردنى ئةندامانى ليذنةكانى ناوضةكان ،ضجاى بارزانى و
بوو ،بةال
َةيى كوذرا كةئةنداميَكى ليذنةى ناوضةى شارباذيَر ى
هاوكارةكانى ،لةهةموو ئةو ماوةيةشدا تةنها ئيرباهيم ذاذل
ثارتى بوو.
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ال”:43 .سةركردةكانى شؤرِشى ئةيلووليش كة خؤيان و شؤرِشيان خستبووة داوى داخؤيانييى11ى مارتةوة،
َبدةن خؤيان لةشاى ئيَران دوورخبةنةوة و شةرِى نيَوان كوردو بةئس بطؤرِن بة شةرِى بةئس
لةباتى ئةوةى هةول
وئيَران ،كة دةرفةت و هةلومةرج زؤر لةباربوو بؤ ئةوة”. . . .
** ئةو كارانة جيَبةجيَكردنيان هةروا ئاسان نيية ،تؤ ثالنى خؤت خبةيتة كار و دوذمنةكةشت دةست بةسرتاو
َطريى وسيخورو دزةكردنيان
َيَت و تواناكانى هةوال
تةماشابكات ،نةخيَر ئةويش ثالن و دذة ثالنى هةيةو دةجوول
َة ديثلؤماسييةشى لةبةردةستداية و تؤ ليَيان
دةيةهاو بطرة صةدةها جاران لةتؤ بةهيَزترة وئةو هةموو كةنال
بيَبةشيت .ئينجا كورد لة هةر ثارضةيةكى كوردستاندا شؤرِش بكات ،دةبيَت دةست بؤ دراوسيَيةك دريَذ بكات،
َبذيَريَت هةر دوذمنةو داطريكار .شؤرِشى ئةيلوول ئيَرانى لةثشتةوة نةبواية هةناسةى ليَدةبرِا،
كة هةركاميان هةل
هةروةها شورِشى باكووريش لة طةلَ سووريادا .يةكيك لة شانازييةكانى كاذيك ئةزموونكاريى سةركردةكانى
َى  1964بةنامةى تايبةتى بارزانييان ئاطاداركردووة :ض مةترسييةك روو لة شؤرِش دةكات ئةطةر لة
بوو ،سال
عيَراق كؤدةتايةكى سةر بة ئيَران رووبدات يا لة ئيَران كؤدةتايةكى سةر بة عيَراق (يا عةرةب) رووبدات؟ كاذيك
ئةوةى خستة بةردةم بارزانى ،نةك هةر ئةوة بريخةرةوة و نامةى ديكةشى بؤناردووة بةآلم نةك سوثاس و ثيَزانني،
َسؤزانةى
تةنانةت لة طةيشتنى نامةيةكيش كاذيك ئاطادارنةكرايةوة .مةسعوود بارزانيش هةرواية ،دوو نامةى دل
ثرؤفيسؤر دكتؤر جةمال نةبةزى ثشتطوىَ خست وةك بةدةستيشى نةطةيشتبيَت .من خؤم نامةيةك بةهؤى لقى
شةشى ئةورووثاوةو نامةيةك بة ئيميَل و نامةيةكيش بةدةستى خؤم بردمة بيَرؤى تايبةتيي سةرؤكى هةريَم
َسؤزان وةهاو ،بةآلم بؤ ماستاوضى ،خؤبةرةثيش،
َم وةك بةردى بنطؤم ! بؤ دل
لةثريمام ــ سةرى رةش ،بةال
َثةرست وضى وضى ئامادة و لةسةر خةتة.
هةل
َةدا بةشى طةورةى طوناهةكة دةكةويَتة ئةستؤى ،ئةطةرضى
ال ”:43 .راستة مةالمستةفاى بارزانى لةم ئاشبةتال
َى بوون ،بةتايبةتى دوكتؤر مةمحوود ئةليى ئومسان (خولة) هةموو
ئةوانةى كةتا رؤذى ئاشبةتالَ لةطةل
َةكةى ،بةآلم ئةوانة هةموويان زؤروكةم طوناهبارن.
َيان خستة ملى مةالمستةفا و بنةمال
طؤتاورِؤكةى ئاشبةتال
ئةوةى مةالمستةفا لةسةرى بوو بيكاونةيكرد ،دةبوو دةستبةجىَ بةرثرسياريَتيى خباتة مل خؤى و ،وازبهيَنىَ لة
َيانبذاردناية بؤ برِياردان لةبارةى ضارةنووسى
َكةكة هةل
سةركردةيةتيي و كارةكة بسثيَرى بةكةسانيَك كة خةل
شؤرِشةوة .زؤر بةداخةوة كة ئةمةى نةكرد و دةمى هةموو اليةكى بةرِةواو نارِةوا لة خؤى كردةوة .طوناهى
َى دةرِؤن ،خوايان
َويَست نةبوون و نةيانطوت (مةالمستةفا و كيَش لةطةل
ئةوانى ديكةش ئةوةبوو كة خاوةن هةل
لةطةلَ ،ئيَمة دريَذة بة شؤرِش دةدةين) .ئةز ثيَمواية ئةطةر فةتاح ئاخاى فةرماندةى هيَزى (خةبات) ئةو
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َويَستةى بنوانداية ،شةرِو هةراو بةيةكدادانى ليَنةدةكةوتةوة وئةوى بيويستاية بضيَتة ئيَران يان ئيَراق دةيتوانى
هةل
َبذاردة ،دةيانتوانى رذيَمى ئيَراقيش و ئيَرانيش
بضيَتةوة .ثيَشمةرطةش ئةودةمة بةذمارةيةكى كةم ،بةآلم هةل
بةضؤكدابهيَنن ودوذمنانى ئيَرانيش وئيَراقيش دةستى يارمةتيدانيان دريَذدةكرد بؤى و شؤرِشى كورديش ريَزيَكى
طةورةى دةبوو كة سةربةخؤية و دةستكةالى دةستى كةس نيية .بةداخةوة ئةمة رووينةدا”.
َدةطريَت و ثةلوثؤى كورت و دريَذى ليَدةبيَنةوة ،خؤ هةر شةهيد فةتاح نةبوو ،ضةندين
** ئةو باسة زؤر هةل
سةركردةى بةئةزموونى وةك شةهيد عةىل عةسكةرى لةبةرامبةر ويستى بارزانيدا هيضيان بؤنةكرا . . .ثيَشةواى
عةرةب كؤضكردوو جةمال عةبدولناصر كة1967جةنطى (رؤذى ليَخؤشبوون) ى لةبةرامبةر جوولةكةدا دؤرِاند،
َى شكستةكةى خستة ئةستؤى خؤى ،بؤية هةتا ئيَستةش سةرؤكةكانى بةدوايداهاتن جيَطةى ئةويان
ئازايانة ئؤبال
بؤطةىل ميصر و عةرةب نةطرتؤتةوة .ئينجا كةى و كام سةركردةى كورد بةدريَذايى ميَذووى ثرِلة شكست
وذيَركةوتنى ،ئؤبالَ و بةرثرسياريَتى شكستيَكى خستة ئةستؤ (ئاطرة سوورة لةخؤم دوورة) ثيَويستة ئةو
راستييةش بدركيَنني كة راطةياندنى ريَككةوتنى صةددام حسيَن و شاى ئيَران و داخستنى سنوورى ئيَران بة رووى
شؤرِشدا وهةرةسى شؤرِش بةو شيَوةية نابةجيَيةى بروسكة و هةورة تريشقة ئاسا راطةيةندرا ،ورةو متمانةى
َتةكاند و مةحال بوو كةسيَك بتوانيَت رابةرايةتى لةشكريَكى بةزيو و طةليَكى
هةمووانى لة رةطورِيشةوة هةل
سةرليَشيَواو بكات.
َةبانى و دكتؤر كةمال فوئاد،
َى دةكات ،خؤيى وجةالل تال
ال :45 .مامؤستا نةبةز باسى دانيشتنيَكى سىَ قؤل
لة نيسانى1975دا ،كةدةكاتة دوومانطيَك دواى هةرةسى شورِشى ئةيلوول وضةند ثرسياريَك دةخاتة بةردةم
َةبانى كة طرنطرتينيان ضوار ثرسيارة:
تال
1ـ”ضؤن بوو كةبةهارى1974شةرِ تازةبووةوة لةطةلَ رذيَمى عيَراقدا ،تؤ لةطةلَ بةعسييةكاندا ريَكنةكةوتيت
دذى مةال مستةفا؟”
"بةعسييةكان بةدواى هاورِيَ وكةسيَكدا ناطةرِيَن بريورِاى خؤى هةبيَ ،بةدواى خزمةتكاردا دةطةرِيَن ،نةمويست
خزمةتكارييان بكةم ،بيَجطة لةمةش كةركووكيان بةكوردستان دانةدةنا”.
3ـ”كاتى خؤى سؤظيَت يارمةتى شؤرِشى دةدا؟”
”مانطى5000هةزار دينارى دةداينىَ ،بةآلم ئةم قسةية باهةر الى خؤت بيَت”.
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4ـ”لةبارةى رذيَمى حافز ئةسةدي دذ بةكورد و بارودؤخى كوردةكانى سووريا وثشتيَنى عارةب (أحلزام ألعربى)
شةوة ثرسيارم كرد ،طوتى حافز ئةسةد هيض دوذمنى كورد نيية .ئةى بؤضى مافى كوردةكانى ئةوىَ ناداو ئةو
(احلزام ألعربى) ية النابا؟”
”طوتى جا ئةوة ضيية؟ (طومت) ضؤن ضيية؟ طوتى بة كوردةكان دةَليَ كةميَك بضنة ئةوالوة .طومت خؤ ئيسرائيليش
هةر ئةوة بة فةلةستينييةكان دةَلىَ”.
َةبانى يا دكتؤر كةمال فوئاد كة ويستوويانة نةبةز ببينن مةبةستيان ضيبووة؟ خؤ بؤ ئةوة نةبووة
** تال
َى خؤى بؤكةس
َةبانيش بةوجؤرة طريَى دل
َةبانى بكات؟ تال
مامؤستا ئةو ثرسيارة ترش وسويَرانة لة جةالل تال
ناكاتةوة ،بةتايبةتيش كة نةبةز بةهةوادارى بارزانى دةزانيَت و بةدريَذايى ساآلنى 1966ــ 1970ش سةرومرِ
سةرسةختانة دذى جةاللييةكان بوو .مام جةالل ثةيوةندى هاريكاريى لةطةلَ ئةو يا ئةم داطريكارى كوردستان
َيَك يادووانى ثرةنسيثةكانى كوردايةتى نووقاندووة ،وةك (حافز ئةسةد هيض
كردووة و بةناضاريش ضاوى لة خال
دوذمنى كورد نيية) بةآلم هةرطيز خزمةتكاريى نةكردووة .مامؤستاش ئةوة ضاكرت دةزانيَت .ئؤجةالن سةردةميك
دةيوت سووريا خاكى كوردى داطري نةكردووة ،بةآلم هةموو دنياى بةثاككردنةوةى كؤبانى سةرسامكرد و سىَ
َةبانى
كانتؤنى رزطاركراويشى دامةزراندو دوست و دوذمنى حةثةساند .ئةطةر هةنديَكيش بةجؤَريَك لة جةالل تال
تيَطةيشتوون ،ئةوة بةو هؤيةوةية ئةو ثياوة زيادةرِؤيى لة تاكتيكدا دةكرد و هةميشة بؤ رزطاربوونيَكى كاتيى
لة كيَشةيةك ثةناى بؤ تاكتيكيَك دةبرد و زؤريشى نةدةخاياند ئةجنامة نيَطةتيظةكانى ئةو هةنطاوة بةرؤكيان
دةطرت و بؤ ضارةسةركردنى ئةوةش تاكتيكيَكى ديكةى ثيادة دةكرد ،بةآلم كيَشةكان هةر كيَشةبوون و ضارةسةرى
َةكة دةبوون ولة
هةنووكةيى وشلوثلَ وكاتيى (بؤ دةنووسني) و بةرووكةش لةئارادا نةمابوون ،بةآلم لةثشتةوة كةل
ئةجناميشدا طةيشتة رادةيةك تواناى بةسةرياندا نةميَنيَت و لة ثةلوثؤى خبةن .بةداخةوة ئةمة كاتيَك روويدا
كيَشةى كورد لة هةموو ثارضةكانى كوردستاندا ئةوثةرى ثيَويستييان ثيَى هةيةو بةالى كةمةوة نةيدةهيَشت
َطة نةويستة ونكووىل
بارودؤخى ناوخؤى هةريَم و ثةيوةندييةكانى لةطةلَ بةغدا بطاتة بنبةست .ئةوةش بةل
ليَناكريَت ،دووركةوتنةوة و ديارنةبوونى لةطؤرِةثانةكةدا ،راستةخؤ لة يةكيَتيدا رةنطيدايةوة ،هةر لة
سةركردايةتييةوة بؤ بنكردايةتى و بةهةموواليةكى باشوور ،باكوور ،رؤذاوا و عةرةبستانى عيَراقيشدا
بآلوبووةوة.
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ال”:47 .لةكؤبوونةوةكةى (بةنيَوى كؤنطرةى خويَندكارانى كورد) ةوة  27ـ 1975/8/28لةبةرلينى خؤراوا
سازكرا ،ذمارةى ئةوانةى كةخويَندكارنةبوون ضوار هيَندةى ذمارةى ئةوانةبووكةخويَندكارى راستةقينةبوون!”
ئينجا مامؤستا لةالثةرِة48دا دةَليَت”:ئيَمةى هاوبريانى نوكسة بةذمارة كةم و بةكاروكردةوة طةورة و ناسراو:
بروسكة ئيرباهيم ،يوسف ناسرؤ ،لؤفرى نابؤ ،يوسف مارف زةند ،ئةز و ضةند كةسيَكى هاوكارمان ،ضاالكيى
َواسرابوو ،ضةند كةسيَك بةدةنطى بةرزو
بةرضاومان نواند . . .ويَنةيةكى يةكجار طةورةى مةال مستةفا هةل
بةتوورِةييةوة داواى داطرتنيان دةكرد ،مةالييةكانيش بةتايبةتى تاريق ئاكرةيى وسيامةند بةننا دةيانوت بةهيض
جؤريَك الينابةن و بووة هةرايةكى طةورة .بريورِاى ئيَمةى هاوبريانى (نوكسة) ش ئةوةبوو ئةطةر كؤنطرةى
َدزىَ
خويَندكارانة ،دةبيَ ويَنةى خويَندكارانى خةباتكار ،شةهيدان ،شةهيدانى زانكؤى سليَمانى لة قةال
َدةواسني .بةآلم مةاليى و جةالىل
بةرزبكريَنةوة .ئةطةرنا ،فةرموون نةخشةى كوردستان و ئاآلى كوردستان هةل
َويَست دذى ئةوةبوون و تةنانةت دذى ئةوةش بوون باسى كوردستانى خؤراوابكريَت و
لةوةدا يةكدةنط و يةكهةل
دةيانطوت (لةسوريا كوردستان نيية!!)”
**هةر لة سةرةتاوة وهةتا ئةمرِؤش خوا ئةو بةشةى بةباآلى نةتةوةييةكانى كورد برِيوة ،بةبريو باوةرِ مةزن و
بةذمارةو قةبارة كةم وبضووك .كاذيك و ثاسؤكيش هةروا هاتن و هةرواش ضوون .باشة ئةوة يةكيَتى نيشتيمانى
كوردستان هاوثةميانى سووريابوو دذى عيَراق و هاوكاريى نةختينةو ضةك و تةقةمةنى لةويَوة وةردةطرت ولة
دةستطاكانى ثةخش و راطةياندنى بينراو وبيسرتاويشدا دةستيان واآلبوو ،بةردى نةدةهاويشتة ئةوكانييةى ئاوى
ليَدةخواردةوة ،ئةى هةظاآلنى ثارتى بؤ ئةو خزمةتةيان بيَبةرامبةر بة سووريا دةكرد؟ ئةوةيان لةو روانطةيةوة
َويَستى كوردانةى مامؤستا
بووة (ثياوةتى بكةو بيدة بةدةم ئاوةوة) .ئينجا خويَنةرى بةويذدان بةراورديَكى هةل
َويَستى تةسك و ضةواشةى حيزبييانةى هةظاآلنى ثارتى و يةكيَتيدا لةو
نةبةز و هاوبريةكانى بكات لة طةلَ هةل
َةدا ،تيَدةطات بؤ نةتةوةييةكان وةك كريستةكانى سليَمانى مةطةر هةر بة زا و و زيَ ذمارةيان
بؤنةيةو لةو هؤل
زيادبكات! .
َى كؤبوونةوةكة لةسةرثشت بوو،
مامؤستا بةسةرهاتيَكى نوكتةئاميَزيش دةطيَرِيَتةوة . . . .:درطاى هؤل
َةمان بةويَدا تيَدةثةرِيَت ودةثرسيَت ئةم كؤبوونةوةية ضيية ،ئةوانيش دةَليَن كؤنطرةى
خويَندكاريَكى ئةل
َمان تةماشايةكى ويَنة طةورةطة دةكات و دةَليَت ديارة ئةو ويَنة طةورةيةش
خويَندكارانى كوردة .كابراى ئةل
ويَنةى ثريترين خويَندكارتانة! .
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َدانى ملمالنيَى توندوتيذو كويَرانةى نيَوان
ال 51 .ـ :52وةك لةو دووالثةرِةيةدا دةردةكةويَت ،دواى سةرهةل
َةى خويَندكارانى كورد لةئةورووثا شةقوثةق بوو بةدووكةرتةوة ،ذمارةيةك خويَندكارى
مةاليى و جةالىل ،كؤمةل
َةيةك ثيَكةوةبنيَن دوور لة حيزب حيزبيَنة و ئامادةبوون لةطةلَ خويَندكارانى
لةهةردووال بيَزار ،دةيانويست كؤمةل
(نوكسة) داكاربكةن بةمةرجيَك بةناويَكى ديكةوة خةبات بكةن .دواى 13سالَ خةباتى ديارو كاريطةر،
َدةوةشيَننةوة! .
َةى خويَندكارانى نةتةوةيى كوردلة ئةورووثا (نوكسة) لة 1977/9/3دا هةل
كؤمةل
** خويَنةر تووشيى جؤرة تيَرِامانيَك دةبيَت ،مامؤستا بةو هةموو ئةزموونةوة وةها سووكوسانا ريشى خؤى
َكردنى (نوكسة) ؟ ثيَدةضيَت هؤى كاريطةر،
َكيى ،ئاخؤ ئةوةش ثالنيَك نةبوو بؤ زيندةبةضال
دةداتة دةست خةل
بةدةر لةهؤيةكانى دى (دةردة دوابرِاوةكة) بيَت كةهةر بة كؤرثةيى دةثةرِيَتة هةناوى هةموو ئةو بزوتنةوانةوة
َيَت طةشةبكةن و وةك حةوت كورتةباآلكانى داستانة ئةفسانةييةكة دةكةونة
ريَبازى نةتةوةيى دةطرنةبةر و ناهيَل
بةرضاوى ناحةزان.
َى 1976دا كاك فةرهاد ئةبدولقادرو كاك شريزاد فاتيح هاتن بؤ بةرلني بؤالم .ئةز
ال52 .و”:53لة هاوينى سال
َكى كةركووك وئةندامى كاذيك بةمن ناساند و
لةوةثيَش ئةو دوو بةرِيَزةم نةدةناسى .هةردووكيان خؤيان بةخةل
طوتيان ،بةتايبةتيى هاتوون بؤالى من ،ضونكة بارودؤخى كاذيك زؤر خراث بووة و ثيَويستة ضارةسةريَكى بكرىَ.
َةوة كةبؤم دةركةوت ئةوانةى لةسةر بريوبؤضوونى نةتةوةيى دةذميَردريَن هيض
ثيَيامنطوت لة ثاش ئاشبةتال
َويَستيَكيان نةبوو دذ بة ئاشبةتالَ ،ئةطةرضى فةتاح ئاخاى حةمةمني ئاخاى نؤرِك (حةمةمني ئاغاى زييَ و
هةل
ئةورةمحان ئاغاى نؤرِك بران .ن .ك ) .كة ئةو دةمة فةرماندةرى هيَزى خةبات بوو ،خؤيى و هيَزةكةى بةاليةنطرى
َةم ،ئةز لةو كاتةوة خؤم بة مرؤظيَكى لةبارةى ريَكخراوةوة ،بة سةربةخؤ دةزامن ونامةوىَ
كاذيك دةدرانة قةل
لةطةلَ هيَض ريَكخراويَك كاربكةم و ئةطةر ئيَوةش لة كاذيك نارِازين ،فةرموون لةكوردستان كؤنطرةيةك يان
كؤنفرانسيَك ببةسنت بؤ هةموو ئةندامانى كاذيك ،با ئةو كؤبوونةوةية برِياربدا ضى بكرىَ .طوتيان ئةوةنابىَ،
ضونكة ئةندا مة خراثةكانى كاذيك ديسانةوة ديَنةوة نيَو كاذيك و ريسةكةمان دةكةنةوة بة موو( .طومت ئةو
ئةندامة خراثانة كيَن؟) طوتيان هةر بؤ ويَنة :حةمةى ئةزيز (دؤم) ،شيَخ حمةمةدى هةرسني و . . .ئةو جؤرة
َك كؤناكريَتةوة ،لةبةر ئةوة
كةسانة نيَوى كاذيكيان خراث كردووة ،بؤية بةنيَوى كاذيكةوة كارناكريَت و خةل
ثيَويستة نيَوى كاذيك بطؤرِدرىَ( .طومت ئةطةر كيَشةكة هةر نيَو بىَ و بريورِاو ريَباز هةر كاذيكانة بىَ ،ئةوة زؤر
َى خؤى هةية”.شايانى وتنة مامؤستا نةبةز نيَوى ثارتى سؤسياليستى كورد
طرنط نيية ،هةرضةندة نيَويش رؤل
(ثاسؤك) دياريدةكات بؤيان و ئةوانيش ثيَداطرييةكى زؤر دةكةن شتيَكيشيان بؤبنووسيَت وةك مانييفيَست
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َويبكةنةوة و ئةم كةموزؤر هيض ئةرك و بةرثرسياريَتييةك ناخاتة ئةستؤى خؤى و ئةطةر كارةكانيانى
بال
َيَنيان دا ،وابكةن”.
ثةسةندكرد دةستخؤشييان ليَدةكات .ئةوانيش”بةل
** بارودؤخى كاذيك يةكجار خراث بوو ،ئةوة راستييةكة هيضكام لةهاوبريانى كاذيك لةسةرى ناكؤك نني ،نةك
َكو دةميَك بوو (خوم شيَوابوو) ضارةسةرى بةثةلةى دةويست ،بةآلم كىَ بيكات؟ نةخيَر نةكةس هاتة
ئةو كاتة بةل
َآل ئاطرين دةيَليَت لةطةلَ كاك
ثيَشةوة و نة بري لةهيض ضارةسةريَكيش كراوةتةوة مةطةر ئةوةى دكتؤر عةبدول
شيَركؤى هةذاردا خةريكيبوون ،ضونكة نةك بارودؤخة خراثةكة ،بةلكو ريَكخراوةكةش كةس خؤى نةدةكردة
َسةنطاندني بار و دؤخةكة بةطشتى و
خاوةنى ،هةوىل سازدانى كؤبونةوةيةك ،كؤنفرانسيَك بدات بؤ هةل
َة الوازةكان بةتايبةتى و دؤزينةوةى ضارةسةرى طوجناو و كاذيك بكةويَتةوة سةرثيَى
دياريكردنى تةنطةذةو خال
َكو وةك دةردى بيَدةرمان تةماشادةكرا ،كة
خؤى .نةك هيض دةست ثيَشخةرييةك نةكرا و هةنطاويَك نةنرا ،بةل
ئةجنامةكةى هةر وشكبوونةوة و لةناوضوونة و ئةوةتة ئيستةش كاذيك لةنيَوان ذيان و مردندا راكشاوة و تةنها
بة (رؤح) زيندووة.
َسؤزيةكةى بؤ بارزانى بيَسنووربوو ،لة هيض كات و
فةتاح ئاغا هةموو هاوكارييةكى هاوبريانى دةكرد ،بةآلم دل
شويَنيكيشدا ئةوةى نةشاردؤتةوةو راشكاوانة بةدؤست و دوذمنى وتووة (ثيَى بارزانى لة كوىَ بيت ،سةرى من
لة ويَية ) .بةآلم ئةوةى الى من ثرسيارةو ضةندين جاريش الى هاوبريان وروذاندوومة بةتايبةتى الى هاوبريان
َآل ئاطرين ،ئايا مرؤظ ضؤن لةيةك كاتدا خؤى بة دوو ريَبازى جياوازةوة
شيَركؤبيَكةس ،كاميل ذير ،عةبدول
َسؤزى هةردوو ريَبازةكةش بيَت .بيةوةى يا نةيةويَت اليةكيان لةثيَشرتةو بةسةر ئةوى
دةبةستيَتةوة و دةكريَت دل
ديكةدا دةيشكيَنيَتةوة .شةهيد كاك فةتاح ئاوهابوو ،بةآلم لةبةرذةوةنديى بارزانى.
طرووثةكةى ثيَنجويَن كة بالظؤكيَكيان دذى كاذيك بؤ بآلوكرايةوةو ئيرت هيضى ديكةى بةدوادا نةهات ،ئةوان
ودواتريش دامةزريَنةرانى ثاسؤك رةخنةكانيان لة كاذيك لةجيَطةى خؤيدابوو ،بةو ثيَية بريكردنةوة لة طؤرِينى
ناوى كاذيك برييَكى درووستبوو ،ئاخر بة نارِةوا جيَطةدةستى رةش وضةثةلَ و ثوخلةواتى ئةموئةوى كةم بةدواوة
نةبوو ،بةآلم كة هةموو ئةندامانى كاذيك بانط نةكريَن بؤ كؤنطرة ،نةبا ئةندامة خراثةكان ديسانةوة بيَنةوة
نيَو كاذيك بةرِاست نازامن و بيانوويةكى الوازيشة ضونكة حمةمةدى عةزيز و شيَخ حمةمةدى هةرسني هةرطيز
ئامادةنةبوون توخنى هيض ضاالكييةكى كاذيك بكةون ضجاى بةشداريكردنى كؤنطرة ،هةموومشان دةزانني كةس
بة تؤثزيى ناتوانيَت خؤى بة ريَكخراويَكدا بكات و خؤى بكاتة ئةندامى كؤنطرة . . .دكتؤر جةماليش ناهةقى
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نةبوو ئةو برِيارة بدات كةدوور و بيَبةريية لة هةموو ريَكخراويَكى راميارى و لةطةلَ هيض اليةنيَكدا كارناكات،
بةآلم نامةطؤرِينةوةى ئاسايى لةطةلَ مامؤستاكاميل ذير و مامؤستا فايةق عارفدا هةبوو ،دةيتوانى نامةيةك
بنيَريَت و لةسةردانةكةى1976ى هاوبريان فةرهادعةبدولقادر و شيَرزاد فاتيح و ناوةرِؤك و ئةجنامى
ضاوثيَكةوتنةكة ئاطاداريان بكات.
ال . . .”:54 .دوايى دةركةوت كة ئةو كؤنطرةيةيان نةطرتووة و بىَ كؤنطرة (ثاسؤك) يان دامةزراندووة و
ئةوةشيان لةمن شاردؤتةوة .بيَجطة لةمةش ئةوةشيان لةمن شاردةوة كة ئةوانيش بةشداربوون لةطةلَ شيَركؤى
هةذار و حمةمةد مستةفا لةو بالظؤكةدا كة دذ بة سةركردةيةتيى كاذيك دةريانكردووة .ئةمةش دةضيَتة ريزى
َكردنةوة .بؤيةكةجمار لة دكتؤر كةمال فوئادم بيست كةلةكؤتايى زستانى1974دا ،بةر لة ئاشبةتالَ
ناثاكى و فيَل
َوكراوةتةوة لةدذى سةركردايةتيى كاذيك و طواية
كردن بةشؤرِش لةبةهارى1975دا ،بالظؤكيَك لةكوردستان بال
َثةسيَردراوة و سةركردايةتييةكى نوىَ دانراوة”. . .
ئةو سةركردايةتيية هةل
** من هةتا هامتة ئةورووثاو بة خزمةت دكتؤر نةبةز طةيشتم ،وامدةزانى ئاطاى لة خشةى ماروميَرووة ،بةآلم
ئةوةتة كةموزؤر ئاطادارى شتيَك نةبووة كةهةتا ئةمرِؤش زؤر طرنط و ثريؤزة بةاليةوة ،مةبةستم كاذيك و
دامةزراندنى كاذيكة بةو كويَرةوةرى و دةردى سةريية ودواتر لة  1975دا ضةند هاوبرييَكى الو و سةرطةرم
بالظؤكيَكى (طومانليَكراو) دةردةكةن و برِيارى وةدةرنانى ــ دةركردنى (حةوتةوانةكة) لة كاذيك دةدةن كة
دامةزريَنةران و سةركردايةتيش بوون .ثيَويستة ئةوةش بَليَم كة ئاستى رؤشنبرييى ئةوانةى نووسيبويان نةك
َكو بةهيض جؤريَك نزم نةبوو . . .ئينجا قوربان طيان نازامن تؤ بةو
زؤر نزم نةبوو ،وةك مامؤستا دةَليَت ،بةل
هةموو ئةزموونةى ذيان و دوورة وآلتى و تةنيايية ضؤن نةجاريَك و نةدوان و نةسيان ريشى خؤت دةداية دةست
كةسانيَك ئةوان تؤ ناسدةكةن و تؤ ئةوان ناسناكةيت ،وةك فةرياد فازيل عومةر ،سةروةت عةىل (كوردؤ عةىل)،
َةتاندم خوابتطرىَ ،ئةطةر
فةرهاد عةبدولقادر ،شيَرزادفاتيح ،ئازاد مستةفا . . . . .كورد دةَليَت (جاريَكت خةل
َةتاندم خوا خؤم بطرىَ) .خؤتؤ لةطةلَ خانةوادةكةتاندا لةسليَمانى نامةتان لة نيَواندا بوو ،هةروةها
دووجارت خةل
َآل ئاطرينداو هةوالَ و دةنطوباسى كوردستانيشت
لةطةلَ مامؤستايان كاميل ذير و فايةق عارف وعةبدول
ثيَدةطةيشت ،من دووجار نامةى تؤم ديوة كة بة ناونيشانى بةريَز فامتة خانى حاجى . . .ناردبووت كةوابزامن
َةنةمب )1980نامةيةكت بة كاك بةختيارى براى هاوبري بروسكةدا
جةنابى دايكتانة .لةو دواييانةشدا (ئةطةرهةل
ناردبوو ،ثيَشنيازى كاريَكت كردبوو ،هاوبريان بيكةن ،زؤر طرنط و هةستياربوو ،دةكرا ،بةآلم ئةجنامةكةى باش
َى مامؤستا فايةق
نةدةبوو ،ناو و ناوبانطى نةتةوةييةكانى لةكةدار دةكرد .لةكؤبونةوةكةى هاوبرياندا لة مال
42

عارف بة ئامادةبوونى (فايةق عارف ،كاميل ذير ،حمةمةد مةجيد ئةصآلن ،عومةر شةمةيى ،مذدة تاهري ،نورى
كةريم) ثيَشنيازةكة ثةسةند نةكراو بةكاك بةختياردا وةآلمةكةمان بؤ نارديتةوة .ئةوةى ليَرةدا سةرجنراكيَشة
َآل ئاطرين لةو كؤبوونةوةيةدا نةبوو ،ضونكة ئاطادارنةكرابوو ،ئةمةش بةر لة هةموو شتيَك
ئةوةية كاك عةبدول
نيشانةى ئةوةية ناوبراو ثةيوةنديى بة (سةركردايةتيى) كاذيكةوة نةبووة كة ئةو كاتة تةنها مامؤستايان كاميل
ذير و فايةق عارف لة باشوور بوون و مامؤستا ئةمحةد هةرديش ثةنابةر بوو لة ئيَران .بةراستى شةنوكةوكردنى
َى طةرةكة و تةنيا بة منيش ئةجنام نادريَت و مامؤستايان فايةق عارف وكاميل
َضوونيَكى قوول
َة تيَهةل
ئةم خال
َآل ئاطرين وكاك مذدة تاهرييش هةتا زووتر بؤضوونى خؤيان رابطةيةنن درةنطة.
ذير و عةبدول
َآل ئاطرينم نةديبوو لة بةهارى2013دا ،ئةو بالظؤكةم لةوةثيَش نةديبوو.
ال”:55 .ئةز هةتا ناميلكةكةى ئةبدول
سةرجنرِاكيَش ئةوةية نيَوى سةركردةكانى كاذيكى تيَداية ،بةآلم نيَوى كاك حةمةى ئةزيز (دؤم) و شيَخ حمةمةد
َآل بكرىَ.
َة حةمة) ى ئةبدول
َآل ئاطرين و (خال
هةرسينى تيَدانيية .ئةمةش بؤخؤى ثرسياريَكة كة دةبىَ لة ئةبدول
ئةوةش دةبىَ بطوترىَ كة ثاش ئةو بالظؤكة ئيَدى هيضى ديكة دةرنةضوو (دةرنةضووة) لةاليةن (سةركردةيةتيى
نويَى) كاذيكةوة .واديارة ئةوانة هةر ئةوفةرمانة سثيَردراوة ثيَيان .ئةوجا ئةطةر كؤتايى بالظؤكةكة تةماشا
بكرىَ ،داواى (حوكمى زاتى راستةقينة) دةكا بةسةرؤكايةتى بارزانى و باسى (برا شيوعييةكانى قيادةى
َآل ئاطرين
مةركةزى) دةكا ،ئةوسا تيَدةطةين كة كىَ لةثشت دةرضوونى ئةم بالظؤكةوة بوو!! كة ئيَستة ئةبدول
دةيةوةىَ ئةمة بشاريَتةوة ليَمان”.
** مامؤستا طيان ،ئةو دوانة كة لةدواى 1964ةوة ضوونة دةرةوة و لةبارةطاى بارزانى طريسانةوة و ثشتيان
كردة كاذيك و هاوبريةكانى دويَنيَيان ،ئيرت بربِاى بربِ هاوبريانى كاذيك ودواتريش هاوبريانى ثاسؤك ئةو دوانةيان،
نة بة كاذيك و نةبة هاوبري نةذماردووة ،ئيرت ضؤن بةسةركردة ناويان دةهيَنن ؟ ئةو سةركردة نويَيانةش
(خوداعةفوويان بكات) تةقينةوةكةيان و هاتنة دةرةوة يان لة قومقومة توندوتؤأل داخراوةكةى كاذيك ،دةتوانني
ضةندين خويَندنةوةى ثوزةتيظ و نيَطةتيظيشى بؤ بكةين بةآلم بةو شيَوة نةشياوةى كةخؤيان و ريَبازةكةيان
بةجةماوةر ناساند ،طومان و نيشانةى ثرسيارى زؤر و زلي خستة سةريان .نازامن ريَكخراويَك ثؤستى بةرثرسيى
ئاسايشى نةتةوةيى تيَدابيَت كة ئةو كات ئةو ثؤستة تةنها لةحكوومةتى هةريَمة يةكطرتووةكانى ئةمةريكادا
هةبوو ،ضؤن بة حوكمى زاتيى رازى دةبيَت ؟ باسةكةمان ئةو دوو برادةرة بوو ،شةهيد شيَخ حمةمةدى هةرسني و
َةمباز
كاك حمةمةد عةزيز ،ثرسياريَكى زؤر طرنطيش ئةوةية :ئةوان ضؤن وازوو ،لةماوةيةكى ريكؤردا بةيةك قةل
لة سليَمانييةوة طةيشتنة الى بارزانى و دامةزران و بوون بة باوةرِثيَكراو و جيَطة باوةرِ ومتمانةى بارزانى و
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بارةطاى بارزانى و ثؤستى باآلشيان لة شؤرِشدا وةرطرت ،كة سةرزارةكيى بة ئةندامى كارطيَرِى بارةطاى بارزانى
دةناسران .ئاخر بارزانى مستةفا باوةرِى بةهةمووكةس نةدةكرد ،بة نزيكةكان و باوةرِثيَكراوةكانى خويشى دةوت:
ئةوةى ديَت و شتيَكت ثيَدةَليَت يا بؤت دةطيَرِيَتةوة ،تؤ وابزانة هةرهةمووى درؤية! بؤية طةشتة
ئةفسوناوييةكةى ئةو دووبرادةرةم هةروةك بةسةرهاتى كورِى ضريؤكةكانى طوىَ ئاطردان ديَتة بةرضاوكة (لة ثرىَ
دةبىَ بةكورِىَ).
ال”:57 ،56 .لة1977/7/6دا مامؤستا فايةق ئارف كة يةكيَك بوو لةحةوتةوانةى كاذيك هات بؤ بةرلينى
رؤذاوا بؤ سةردامن ،كة ليَم ثرسى ئةو داخؤيانيية ضى بووكة لة دذى سةركردةيةتيى كاذيك دةرضووة ،طوتى (ئةوة
دةستى طةليَك اليةنى تيَدابوو ،دةستى ثارتى ،ساواك ،دةستى تاقميَك لةكؤمؤنيستةكانى سةر بة ئةزيزوحلاجى
فةيلى كة بووبوو بة نؤكةرى بةئسييةكان ،دةستى بةئسيش . . .هتد ،ئةوة كاريَكى يةك اليةنة نةبوو (طومت)
َويَستيَك ،بةرثيَضدانةوةيةكتان ثيشاندا بةرامبةر بةوة؟ طوتى (نةخيَر) ،طومت (باشة،
باشة ئيَوة هيض وةراميَك ،هةل
ئيَوة كؤنطرةتان بةست ،ثاش طةرِانةوةى مامؤستا شيَرزاد و كاك فةرهاد بؤ كوردستان؟) لةمةدا باسى هاتنى
َآل ئاطرين و شيَركؤى هةذار وكاك فةرهاد ئةبدولقادر ومامؤستا شيَرزادم طيَرِايةوة بؤى ،طوتى نة
ئةبدول
ئةوبرادةرانة هاتوون بؤ المان و نة كؤنطرةش طرياوة و ئيَستة حيزبيَك بةنيَوى ثاسؤكةوة دامةزراوة كة ئيَمةى
َآل ئاطرين وةك مةقاش بةكارهيَندراون) .
تيَدانني ) .هةروةها مامؤستا فايةق طوتى (شيَركؤى هةذار و ئةبدول
ساآلنيَك دواى ئةمة مالزم مةنسوور حةفيد طوتى ئةو بالظؤكةى دذ بة سةركردةيةتيى كاذيك بوو لةاليةن
شيَركؤى هةذار وفاروقى مةال مستةفاوة دةركرابوو”.
** دواى شةهيدبوونى ئةمحةدى حاجى مةمحود ،ناسراو بة ئةمحةد حةلالق كة جةالدةكانى نازم طزار بةبةرضاوى
َق سةريان برِى ،عةزيز حاج ئةذنؤى شكا ،رووخا
َقاو ئةل
عةزيز حاجةوة بة ضةقؤيةكى سةروريش تاشني ئةل
َى عيَراق لة براغ،
وضؤكيدادا و ضووة ثالَ بةعسييةكان وخزمةتيانةوة و ئةوانيش لةثاداشتدا كرديان بة كونسول
سةركردةكانى ديكةشيان روويان لة كوردستان كرد و دةيانويست ريَبازيَكى نةتةوةيى سؤسياليستانة يا
َيشياندةدا لة كاذيك نزيك ببنةوة و سةركردةكانى
ماركسييانة بطرن بةآلم هيَزو ثيَزيَكى ئةوتؤيان نةمابوو ،هةول
َآل ئاطرين لةو ئاستةدانيية رابةريى بكات .ضةندين
َيَكى ثوخت و ئامادةن بةالم عةبدول
دةيانوت كاذيك كؤمةل
َآل ئاطرينةوة
جار ئةم قسةيةم بيستووةو ضةند جاريَكيش بةتايبةتى داويانة بةطويَى مندا كة نزيكم لة كاك عةبدول
بةآلم هةموو جاريَك (كاذيكانة) خؤم واثيشان دةدا لةو بارةيةوة هيض نازامن و بري و باوةرِى رامياريى كاك
َآلشم بؤ دةرنةكةوتووة ! ئةوان ثرؤذةيةكيان هةبوو ريَكخستنيَكى (نةتةوةيى سوورباو ـ نةتةوةيى
عةبدول
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ماركسييانة) دامبةزرينن و لةطةلَ نةتةوةييةكاندا بةشيَوةيةك لةشيَوةكان كارو ضاالكييةكانيان يةكبخةن هةتا
َؤم (مامؤستا
َى خال
بةئاستى يةكطرتنيش دةطات .جاريَك بة ريَكةوت ضةند ئةنداميَكى سةركردايةتييامن لةمال
َمى ثرسيارةكانيامن دةدايةوة ،يةكيَكيان كة زؤر ثرسيارى
فةرةج ئةمحةد بابان) بينى و نزيكةى 45خولةكيَك وةال
دةكرد ناوى (عامر) بوو ،دواتر زانيم كاك فاروقى مةال مستةفاش يةكيَكيان بوو ،من نةمدةناسي و ئةويش
خؤى ئاشكرانةكرد( .ئةم دانيشتنةم لة (ثانؤرِاماى ميَذووى كورد ) . . . .دا بة دريَذى باسكردووة) ئةوةبوو
ضةند هةنطاويَكيشيان هاويشت وةك ليَكؤلينةوة و بةدواداضوونى تاوانةكةى كانى ماسيى (بةمةبةستى
َآل حمةمةد بوو،
يةكالييكردنةوةو داخستنى فايلةكة) و دادطاييكردنى ضةند طومانليَكراويَك كة يةكيَكيان عةبدول
َةى ثارتى
ناسراو بة عةبةاللة ،لةاليةن مامؤستا فةرةج بابان وثاريَزةر حةمةسديق مةمحوود .بةآلم ئةو بال
كؤمؤنيستى عيَراق كاردانةوةيةكى ثؤزةتيظ لةكاذيك نابينن ،بؤية روودةكةنة نةيارةكانى سةركردايةتييةكةى و
َة هاوبرية خويَنطةرمةوة دةبةسنت وكةينوبةينيَك دةكةن ،بةآلم ئةوان بةوهةموو ئةزموونةى
ثةيوةندى بةوكؤمةل
َيَك كارو ضاالكيى راميارى خؤيانةوة ،كارةكة بةهاوبريةكان دةكةن و خؤيان لةدوورةوة ضاوديَرى كاردانةوةو
ضل سال
ئةجنامةكان دةكةن و بةشيَوةيةكى نيمضة ئاشكراش بةيانةكةى ئةو هاوبريانةيان بآلودةكردةوة كة سةركردايةتيى
كاذيكيان لة كارخستبوو ،لة شويَنيدا سةركردايةتييةكى نويَيان لةخؤيان دانابوو .داينةمؤى ثرؤذةكةى برادةرانى
َةكةى سةركردايةتيى ناوةند ـ ثارتى كؤمؤنستى
كؤمؤنيست كاك فاروقى مةالمستةفا (ئةندامى سةركردايةتى بال
عيَراق) بوو بةهاوكاريى كاك شيَركؤى هةذار موكريانى ـ دةمرِاستى طرووثة دابرِاوةكةى كاذيك.
ثاراستنيش هةمان بالظؤكى بآلودةكردةوة ،خودى خؤم ئةو بةيانةم لة سىَ كةس وةرطرت :كاك فاروقى مةال
َؤزم سةر بةثارتى و (ش .ح .م) كة لةرووكةشدا سةر بة دةسطاى ثاراستنى شؤرِش
مستةفا ،جةماىل عومةر مل
بوو ،ذيَربةذيَريش خؤفرؤش و كار بؤ دةسطانهيَنييةكانى حكومةتى بةعسييةكانى بةغدا دةكات و دةستةكةشى
نةكةوتة روو هةتا راثةرِينة ميليية مةزنةكةى جةماوةرى كوردستانى باشوور ،ئةوكاتة دةركةوت كة يةكيَك لة
خزمةتةكانى بؤ دوذمن ،شانةيةكى ريَكخستنةكانى حيزبى سؤسياليستى كوردستان (حسك) ى بؤ دوذمن
َة و مامؤستا مةمحودى حاجى عومةرى شاناز دةستطريكران،
ئاشكراكردووة و بةو هؤيةوة جةماىل حةمة نوقل
جةمال بةرثرسى شانةكة بوو ،لة زينداكانى مةرطدا لة مووصلَ لةسيَدارةدراو طةيشتة كاروانى شةهيدة نةمرةكان
و مةمحووديش هيضى لةسةر ساغنةبووةوة لةمةرط رزطاربوو.
ال :59 ،58 ،57 .كاك حةمةى عةزيز لةسيمينارةكةى هاوينى1977دا كة بؤ مامؤستا سازكرابوو لةشارى
َةمانياو ئارةزووشى نةدةكرد
دؤرمتوند ،خؤى بة مامؤستا نةبةز ناساندووة و وةهاى ثيشانداوة كةتازة هاتؤتة ئةل
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لةبارةى كاذيكةوة بدويَت وةك ضؤن لة شؤرِشيشدا نزيكيان نةدةكةوت .ئةمة سةربارى ئةوةى بةهيض جؤريَكيش
بةمامؤستاى نةوتووة لةشؤرِشدا باالدةست بووة .ماموستا نةبةز ئةو خؤناساندنة بةجمؤرة باسدةكات”:لةو
بؤنةيةدا كاك حمةمةد ئةزيز (حةمةى ئةزة دؤم) خؤى بةمن ناساند ،كةتا ئةو كاتة نةديبووم نةدةمناسى.
كةويستم باسيى كاذيك و بارؤدخى هاوبريانى كوردستان بثرسم ليَى ،هةستم كرد نايةوىَ لةوبارةيةوة زؤرقسةبكا،
َةمانيا و ئةز نةمزانيوة.
وامزانى تازةهاتووة و دةترسىَ ،بةآلم دوايى زانيم كة دووسالَ ثيَش ئةوكاتة هاتووة بؤ ئةل
بةكورتيى ،باسى بارودؤخى ئابووريى خؤى كرد كةزؤر خراثة ،لةبةر ئةوة هيَندةك يارمةتيم دا .دوايى هاوبري
ئومةر كةركووكيى كةوةك ثيَشمةرطة لةشؤرِشى ئةيلوولدا كاك حمةمةدى ئةزيزى ناسيبوو طوتى لةشؤرِشدا
دةسةآلتى زؤر دةرِؤى ولةبارزانى وحةبيب حمةمةد كةرميى سكرتيَرى ثارتييةوة زؤر نيَزيك بوو ،ثارةى باشى
بةدةستبوو ،بةيةك و شةش ضيية ،باسى كاذيك نةدةبيسرتا ليَى ،هةركةسيَكيش كاذيك بوواية نيَزيك نةدةبووةوة
ليَى . . .هةرلةو ماوةيةدا رؤذيَكيان شيَخ حمةمةدى هةرسني تةلةفونيكرد بؤم وطوتى حةزدةكا ضاوى ثيَم بكةوىَ،
لةاليةن برادةرانةوة لةكوردستان هيَندةك دةنطوباسى هيَناوة بؤم .ضووم بؤ هامبؤرط بؤالى .وةك دةركةوت بؤم
َكيَشى ثيَنةبوو ،بةآلم زؤر تكايكرد كةيارمةتى بدةم بؤكرِينى ترومبيَليَك . . .سىَ ضوار
هيض دةنطوباسيَكى بال
مانطى ثيَضوو ،جارةكى ديى حةمةى هةرسني تةلةفونيكردةوة”.ئةجمارةيان لةبةرلني يةكرت دةبينن و ئةم طفتوطؤية
دةكةن”:طومت تكاية باسيَكى كاذيك بكة لةو كاتةوة كة ئيَوة ضوونة نيَو كاذيكةوة .طوتى مةبةستت لة (ئيَوة)
ضيية؟ طومت ثارتى طةىل كورد .طوتى ئيَمة بووينة هؤى ثاراستنى برادةرانى كاذيك ،ئةطةرنا يةكيَكيان نةدةمان.
طومت ضؤن؟ طوتى دارودةستةى برايم و جةالل وايان لةبارزانى طةياندبوو ،كة كاذيك دةيةوىَ دةست بةسةر شؤرِش
و هةموو شتيَكدا بطرىَ و ئةطةر فريانةكةوتيناية ئةجنامى زؤرخراثى دةبوو .طومت ئةجنامى خراث وةكو ضى؟
طوتى (وةكو ئةوةى ئةوى طومانيان بكرداية ليَى كة كاذيكة ،ناضاريان دةكرد بضىَ خؤى رادةستى ئيَراق بكا.
طومت وةك هةوالَ طةيشتووة بةمن هيض خراثةيةك نةماوة دذ بة كاذيك نةيكةن . . .ئةوجا طوتى بةآلم حةزدةكةم
بَليَم كة ئيَوة ليَرة زؤر شتى خراثتان نووسيوة و بآلوكردؤتةوة ،ض لةبارةى ثارتييةوة و ض لةبارةى ئيَرانةوة،
ئةمةش بارودؤخى ئيَمةى لةوىَ زؤر شلؤق كردووة”. . .
** كاذيك بةطشتى ونةبةز بةتايبةتى رةخنةى توندى لةثارتى دةطرت ،بةآلم بيَثةروا داكؤكى لةشؤرِش و
رابةرةكةى دةكرد ،بارزانيش هةر ئةوةى دةويست و ئيَرانيش هيض طلةييةكى لةوةنةبوو ،هةردوالش رقيان لة
هةموو حيزب و حيزبايةتييةك بوو .ليَرةدا ثرسياريَك بةزؤر خؤى دةسةثيَنيَت :ئايا كاك حةمةى عةزيز و شيَخ
حمةمةدى هةرسني ضؤن خؤيان بة مامؤستا ناساند ،بةض سيفةتيَك ؟ ديارة ثيَشينةيةك هةبووة ،ضونكة مامؤستا
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َى هاوبريانى ثرسيوة .بةداخةوة مامؤستا لةهةنديَك باسدا تةنها سةركؤزةرةكةى
دةنط و باسيى كاذيك و هةوال
َطرتووة و جارىَ دايثؤشيوة!
بؤ طرتووين و خستوويةتيية بةر ديدةى خويَنةران بةآلم بنكؤزةرةكةى هةل
َى1964دواى دايكى كاك سةالح ،كضيَكى دراوسيَى ئيَمةى خواست ،خوشكى شةهيد جةماىل
شيَخ حمةمةد سال
َى خةزوورى دةكرد.
حةمةى سابري ،هيَشتا زةماوةندييان نةكردبوو ،زؤربةى ئيَواران كورتة سةردانيَكى مال
هةرضةند بهاتاية يةكيَك يا دوو كةسي لةتةكدا بوو ،الى ئيَمةى كورِانى طةرِةك دةوةستان هةتا ئةو دةطةرِايةوة.
دواتر ئةو هاوبريانةم ناسيى ،يةكيَكيان كاك كةرميى شيَخ حةسةنى مارطر بوو .شيَخ حمةمةد كةلةهاتندا تةنها
(كورِينة ئيَوارةتان باش) يَكى ثيَدةوتني ،ئةوة لة طةرِانةوةدا كورتة وانةيةكى سةرثيَيى لةسةركوردايةتى و
ئةركةكامنان بةرامبةر بة نةتةوةكةمان ثيَدةوتينةوة ،ئيَمةش ئةوةندة قسةكانيمان بةالوة خؤش بوون،
حةزماندةكرد ئةو وانةية زوو نةبرِيَتةوة .شةهيد شيَخ حمةمةد هةرسني وةك كاك حةمةى عةزيز نةبوو ،كاذيك يا
هةر هاوبرييَك ثيَويستييةكى بووبيَت هاوكاريى كردووة ،بةتايبةتيش ئةو ماوانةى بةر لة
ريَكةوتنةكةى11ئازارى1970كة بةرثرسى لقى ضوارى سليَمانى بوولة ماوةت ،دوواى ريَككةوتنةكةش يةكسةر
بووة بةرثرسى لقى سيَى كةركووك ،دوو خزممان لة كةركووك كاريَكيان كةوتبووة .لقى سىَ ،هاتنة سليَمانى و
َى خؤيان بةريَيكردبوون.
نامةيةكى ئاساييم ثيَدان ،شيَخ زؤر ريَزى طرتبوون وطورجوطؤل و بةدل
ال”:60 .لة مانطى نيسانى1978دا بيستم كة مامؤستائةمحةد هةرديى هاتووة بؤلةندةن ،ئةو دةمة هيَشتا
َى دكتؤر شةفيق قةزازى زاواى ميوان بوو (دكتؤر شةفيق
لةئيَران ثةنابةربوو .لةبةرلينةوة ضووم بؤ الى ،لةمال
قةزاز خةزؤرى كضةكةى مامؤستا هةردى يةكة هاوسةرى كاك سةرضلَ قةزازة .ن .ك ) .طوتى (دةَليَن حيزبيَك
بةنيَوى ثاسؤكةوة دامةزراوةو تؤيان كردووة بة براطةورةى خؤيان وهيض ثرسيَكيش بةمن نةكراوة) لةبارةى
بانطكردنى هاوبريانى كاذيكيشةوة بؤ كؤنطرة( ،مامؤستا هةرديى طوتى :كةس ثيَوةنديى نةكردووة ثيَوة و هيض
كةسيَكيش بانطى نةكردووة بؤ كؤنطرة) ئةوجا طوتى( :خؤ ئةطةر مةسةلةش هةر طؤرِينى نيَوبىَ ،بةآلم ريَباز
َةدا ،تةنىَ ( )3نامةتان
هةر ريَبازى كاذيك بىَ ،ئةوا هيض رةخنةيةكى نيية ) .طومت ئيَوة لةماوةى ئةم ( )19سال
ناردووة بؤمن وجاريَكيش كاك كاميل ذير لةهاويَنى1970دا هاتووة بؤ سةردانى من .لةنامةيةكدا كةثاش
بةيانى مارتى 1970تؤخؤت ناردبووت ،نووسيبووت كة دةبىَ ئيَمة ليَرة نووسينى (توندوتيذ) بآلونةكةينةوة و
باسى (ئؤتؤنؤمى) بكةين لةجياتى سةربةخؤيى .ئةمة بيَجطة لةوةى ئيَوة لة مانطى شوباتى1965بةوالوة تا
ئةورِؤ (نيسانى )1978كة 14سالَ دةكا ،هيض ضاالكييةكتان نةبووة كة ئيَمة ليَرة ئاطامان ليَى بىَ .بةكورتى
كةستان خؤتان نةكردووة بةخاوةنى كاذيك .ئةو هةموو ضاالكيية كة لة ئةوروثا كراوة ،ئيَوة هيض سووتتان
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وةرنةطرتووة ليَى . . .مامؤستا هةردى طوتى( :بارودؤخى كوردستان وةك ئيَرة نيية .ئةوى وةك كاذيك بناسرىَ
لةاليةن ثارتى وكاربةدةستانى شؤرِش و حكوومةتى ئيَراق و ئيَرانةوة خويَنى رةواية ،ئةم كارانةى ئيَوةش ليَرة،
َى1970طوتى:
ئيَمةى لةوىَ خستووةتة بةر مةترسيى لةنيَوبردنةوة . . .هتد ) .طومت :باشة ،وةك كاك كاميل سال
ئيَوة لةكوردستان ضةند كةسيَكتان ناردؤتة نيَو شؤرِشةوة كةبوونةتة ئةندامى ثارتى و خؤيان لةمةال مستةفا
نيَزيك كردووةتةوة ،ئةى ئةوانة ضى! ض خيَريَكيان هةية بؤ كاذيك؟ طوتى( :ئةوانة هيضيان ناتوانن خزمةتى
كاذيك بكةن .كاذيك دوذمنى يةكجار زؤرة .ئةو نووسينانةى كة ئيَوة ثاش ئاشبةتالَ ليَرة بآلوتان كردووةتةوة،
ركى ثارتى يةكجار هةستاندووة . . .ئةوةى راستيبىَ كاذيك هةر وةك بري ماوة ،وةك ريَكخراو دةميَكة نةماوة.
 ) . .بةكورتى وةك كاك فةرهاد ئةبدولقادر وكاك شيَرزاد فاتيح بةَليَنيان دا بةمن لة كوردستان كؤنطرةى كاذيك
بطرن وهةموو هاوبريانى كاذيك بانط بكةن وكؤنطرة برِياربدا (برِيارى ضارةنووسى كاذيك .ن .ك) ،ئةوة رووى
نةداوة و ثاسؤك وةك شتيَكى نوىَ دروستبووة ،نةك وةك جيَطرةوةى كاذيك .ئةمةش هؤيةك بوو لةنيَو هؤيةكانى
ديكةدا ،بؤدةرطةكردنةوة بة رووى كةسانى لة هةموو بابةتيَك كةبتوانن دةستبطرن بةسةر ثاسؤك داو ثاسؤك
َآل ئاطرينةوة .خؤ ئةطةر مامؤستايان ئةمحةد
بةرةو بيَهيَزبوون و تواندنةوة لةنيَو ثارتيدا ببةن لةاليةن ئةبدول
هةردى و فةرةيدوون ئةىل ئةمني و فايةق ئارف و كاميل ذير وئيحسان فوئاد بانط بكراناية بؤ كؤبوونةوة ،ديارة
ريَبازى كارةكة جؤريَكى ديكة دةبوو.
**مامؤستايان فايةق عارف و فةرةيدوون عةىل ئةمني بةهيمةت بوون .بةآلم فةرةيدوون عةىل ئةمني كة
 1970لةشاخ طةرِايةوة ،ئيرت دةستى لة كاركردن كيَشايةوة و ضووة بةغدا و هاوسةرطرييى ثيَكهيَنالةطةلَ
َةبانيدا ،ئيحسان فوئاديش دةميَك بوو لة كاذيكدا نةمابوو.
خوشكيَكى كاك موكةرِةم تال
مامؤستا هةردى لةئيَرانةوة بة ثةنابةريى دةضيَت بؤ لةندةن ،با لةخؤمان بثرسني ئايا دةسطاى ساواك نةيدةزانى
مامؤستا هةردى كاذيك و ئةنداميَكى دامةزريَنةرى كاذيك و سةركردايةتييةكةشيةتى؟ ئايا نةيدةزانى كة
دةضيَت بؤ ئةورووثا ضيدةكات و ثةيوةندى بة كيَوة دةكات؟ كاذيك دوذمنى زؤربوو ،دؤستيشى كةمنةبوون،
هيزى خةبات ئةوةندة فراوان ببوو كرا بةدووهيَز و ثينج هةزار ثيشمةرطةيةك لةسةر كاذيك حسيب دةكران.
َةو هيض لةباردا نةبوو دةذماردن.
ثاسؤك باوةرى بةسةركردةكانى كاذيك نةبوو ،هةر هةموويانى بةترسنؤك و بوودةل
َداكردوون ،يةكةجمار كة ئةو رةخنة توندوتيذةم لة موالزم
ضةند جاريَك دةمةتةقةو ضةندوضؤمن لةمبارةيةوة لةطةل
شوان بيست مانطى نيسانى1991لة (سةيران بةند) ى سةرسنوورى ئيَران وضةجناريَكيش لة شةهيدى سةركردة
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موالزم كةريم .ثاسؤك خؤشيان كةسانى وايان نةبوو ،ديسثلينيش زؤركزبوو ،سةركردةيةكى بةتواناو
َكةوتووشيان نةبوو بتوانيَت وةك ثيَويست رابةرييان بكات ،كةسانى لة خؤبوردووى وةك شةهيد موالزم كةريم
هةل
سةالم و موالزم شوان و ئازاد مستةفاش هةرئةوةندة فريادةكةوتن . . .كيَشةو ناكؤكى ناوخؤيان ئةوةندة زؤر
بوو ،ريَكخستنيَكى بةقةوارةو ذمارة بضووك بةئاستةم خؤى لةبةردادةطرت و ثاسؤك شايانى ئافةرين و
ريَزليَنانيشة كة نةكةوت و هةتا قؤناغى دواى راثةرِين لةسةرثيَى خؤى وةستابوو و سةربةخؤيى سياسى و
ثيَشمةطايةتيى خؤيشي ثاراست .ريَكخستنةكة هيض طلةييةكى ليَناكريَت ،ضجاى رةخنة! ئاخر ثاسؤك بةطشتيى
َيَكى هةتيوى بىَ باوك و دايك دةضو بؤ ثرِكردنةوةى بؤشايى رابةريَك داوايان لة مامؤستا ئةمحةد هةردى
لةمندال
َدا طوزةرانن.
َكشاوةشدا ضووبةدةنطيانةوةو ماوةيةكى لةطةل
كرد براطةورةييان بكات ،مامؤستاش لةوتةمةنة هةل
 . .دواتربش عةىل بةطي جاف بانطكراو بووبة ئةندامى سةركردايةتيى ،عةىل بةط الى من وتى (برا ،ئةمانة
زؤر ويَرانن ،رووناكبرييكيان تيَدانيية!) هةرضةند من هاورِاى نةبووم ،شةهيد مالزم كةريم سةالم رووناكبري بوو،
َكةوتووى جةنطى ثارتيزاني بوو ،بة
بةردةواميش دةخيويَندةوة ،جطة لةوةى بةراستيش سةركردةيةكى هةل
شايةتيدانى جؤرةها ثيَشمةرطةو بةرثرسى اليةنةكان ثيًشمةرطةيةكى زرنط و ئازاو بويَر و بةدةستى خؤى ئازابوو.
َآل ئاطريندا ثيَكةوة برِيارماندا هاوكارييان بكةين و ضووينة
دواى راثةرِين سةرةتا من لةطةلَ كاك عةبدول
َآل
َةكة) كة عومةر قةرةضةتانى بةرثرسى بوو ،هةرضةند كاك عةبدول
سةردانيان لةبةرةطايةكياندا لة نزيك (سةهؤل
َيانداماوة .ثاسؤك بة
زؤريش (غايلة ـ تةحةففوز) ى هةبوو ،وايدةزانيى هيَشتا شةهيد تؤفيقى نورى بةط لةطةل
ذمارة زؤر ثةرةيسةند ،بةو بؤنةيةوة بة شةهيد موالزم كةرميم وت :باوةرِمةكة ئةم ذمارة زؤرة ميالكى ثاسؤك
بيَت ،نيوةى بةرةوذوور اليةنةكانى ديكة ناردوويانن و يارمةتى مانطانةو ضةك و خواردنيشيان لةسةر ئيَمةية.
َةية بدات بةعةردا كة ئازاد مستةفايان بةسةركردةى نةتةوةيى
َآل ئاطرين دةميَك بوو ئاواتى بوو ئةوكؤمةل
عةبدول
دةزانى كةلةطةلَ ئةمدا شري و ترييان لةيةكرت دةسوو.
دكتؤر نةبةز كة بة مامؤستا ئةمحةد هةردى (يادى بةخيَر) دةَليَت( :كةستان خؤتان نةكردووة بةخاوةنى كاذيك)
راستييةكةى وتووة بةآلم هؤكاريش زؤرن و ئةوانيش قسةى خؤيان هةبوو ،بةداخةوة نةياندركاندو بآلويشيان
نةكردةوة و باوةرِناكةم خستبيَتيانةتة سةركاغةزو خواو راستان رؤذيك رووناكى ببينن .ئةوانةى لةذيانيشدا ماون
تةمةن دريَذبن تةنها مامؤستايان كاميل ذير و فايةق عارفة ئةطةر بينة قسة .ذيرنيازى نووسينةوةى ميَذووى
كاذيكى هةبوو ،زؤريشى ئةجنام دابوو .مامؤستايان ئةمحةد هةردى و فةرةيدوون عةىل ئةمني ياديان بةخيَر زؤر
َسؤزو خةخمؤربوون ،كاك هةردى كة دةينووسى شاكارى دةنووسى ،بةتةنها ضةند هؤنراوةيةك توانى ريزى
دل
49

َني تةمةلَ بوو) ساآلنيَك خةريكى
ثيَشةوةى هؤنةرانى كورد بطريَت بةآلم لةنووسينداخاوو سستبوو (هةنديَك دةل
ميَذووى بابانةكان بوو ،هةرتةواونةبوو .ضةند جاريَك لةخزمةتيدا ضووين بؤ ثرسيارو زانيارى وةرطرتن لةخزمانى
ئيَمة وةك نورى بةطى ئةورةمحان بةطى قةثانضى (باوكى شةهيدتؤفيق نورى) وئةمحةدى رةشيد بةط (باوكى
مامؤستا فةرةج بابان) .بةداخةوة كاك فةرةيدونيش زووجيَيهيَشتني ،ناهةقيشى نةبوو ،بؤية طلةيى ليَناكريَت.
شوباتى 67بؤ نيسانى78كة دةكاتة14سالَ ،دكتؤر نةبةز ئاطادارى ضاالكييةكانى كاذيك نةبووة لةكوردستان و
َكيان لةضاالكييةكانى ئةوروثا وةرنةطرتووة ،ئيرت بؤ دةبىَ دوذمنان لةسةر نووسينةكانى دكتؤرجةمال
ئةوانيش كةل
َويَستى خؤى
نةبةز طيَضةلَ بةهاوبريانى كاذيك بكةن لةكوردستان؟ ئةو كاتةش هيَشتا دةكرا ،مامؤستا نةبةزهةل
لةمةرِ ئةو ضمكانة دةربربِيَت كة ئاطاداريان نةبووةو بةهوى سةردانى ئةو هاوبريانةوة بيستوويةتى .خؤ ئةطةر
ئةوة نةبواية مامؤستا ئيَستةش نةيدةزانى كاذيك و ثارتى طةىل كورد يةكيان طرتووة ودووئةندامى سةركردايةتى
َيَك لة هاوبرية سةرطةرمةكان دواى وةرس بوون و بيَهيوايى
نيَردراون بؤ ثةنا بارزانى و1975يش كؤمةل
سةركردايةتييةكى نويَيان بؤ كاذيك دياريكرد . . .هتد.
راستة كاذيك وةك بري ماوة ،وةك ريَكخراو دةميَكة نةماوة ،بةآلم دكتؤر نةبةز لة مامؤستا هةردى نةثرسيوة:
بؤ؟ ضؤن وبةض برياريَك سةرى كرا بةطؤمدا؟
َآلو من دةستمان بة
ثاسؤك ئةوةندة نةبوون تا هةموو بابةتيَكى تيَبكةوىَ . . .سةرةتا كاك عةبدول
هاوكاريكردنيان كرد .بؤ كؤكردنةوة و هاتنةثيَشةوةى هاوبريانى ديكةى كاذيك ودريَذةدان بةخةبات لةنيَو
ثاسؤكدا ،بةنامةى فةرميي مةكتةبى سياسييةوة ،يةكةيةكة دةضوومة خزمةتيان ،بؤمنوونة :فايةق عارف،
َآلئةمحةد ،شيَخ جةالل
غةفورئةمني ،سةعيد طةوهةر ،ئةمحةد سةالم ،عومةر شةمةيى ،ئةمحةد ئةمني ،عةبدول
بةردة زةردى ،قادر عومةر ،كةريم عومةر . . .بةآلم هةنديَكيان نةياندةويست بيَنة ناوةوة و لةسةركردايةتيشدا
َياندا،
تاقة ئةنداميَك هةبوو حةزى نةدةكرد ئةوانة بيَنةناوةوة ،كةهاتيشن هةر زوو دةركةوت ضةند ناكؤكة لةطةل
بةتايبةتيش لةطةلَ فايةق عارف و عومةر شةمةيى و بةوهؤيةشةوة ئةوانة بوونة هاودةنطى موالزم شوان.
ال” 62 .كوردوَ طوتى (ئةندامى كاذيك بووة) طومتان هيض نامةيةكى كاذيكت هيناوة؟ ئةويش وةك ئةبدولآل
ئاطرين وشريكؤى هةذارو مامؤستا شريزاد و كاك فةرهاد طوتى بةثةلةثروزكىَ خؤى رزطاركردووةو لةبةر ئةوة
فرياى هيض نةكةوتووة . . .بارودؤخى ئةوانةى نةتةوةيني لةكوردستان زؤر خراثة".
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**كوردؤ عةىل (سةروةت) كة وتووية ئةندامى كاذيك بووة ،بةماناى لة رابووردوودا ئةندام بووة .ئةطةرنا
َيَت (ئةندامى كاذيكة) و ئةندامانيش دةيانتوانى نامةى ثشتطرييى وةربطرن و هةرطيز بارودؤخةكةش
دةبوو بل
َآل
ئةوةندة خراث نةبووة فرياى ئةوة نةكةون .ئةوة درؤيةكى يةكجار طةورةية .ئةمةيان وةها ئةى كاك عةبدول
ضؤن ؟ خؤ ئةو مؤرى سةركردايةتيشى البوو .بؤية دةبيَتة ثرسيار .ناوبراو 1972بةرةمسى و بةثاسثؤرتى عرياقى
َةمانيا و وتى تةنها تؤ دةزانيت ئةم سةفةرة دةكةم.
كةلةسليمانى دةريهيناو من كةفيلى بووم ضوو بؤ ئةل
ال”:63 .دوايى زانيم كة ثاسؤك لةضةند كةسيَك ثيَكهاتووة :جةالىل حاجى حسةين كةلؤش ،فةرهاد ئةبدولقادر،
شيَركؤى هةذار ،حةمةى مستةفا (ئازاد) و ضةند ئةفسةريَك :مالزم مةنسوور حةفيد ،مالزم كةريم ،مالزم شوان،
مالزم حةمة شةوقى”. . .مامؤستا نةبةز هةر لةم الثةرِةيةدا دةَليَت”:سىَ جار ضووم بؤ ظيةننا بؤ سةردانى
كوردؤ ،ئةو دةمة زانيم كاك جةالل لةطةلَ هيَندةك لةوانةى بوونةتة ئةندامى كؤميتةى ثاسؤك ،وةك مالزم
مةنسوورحةفيد ومالزم شوان و كاك فةرهاد ئةبدولقادر و شيَركؤى هةذار وحمةمةد مستةفا ناكؤكيى هةية. . .
جةالل وفةرهاد جيابوونةوة وجةالل ضؤتة سوريا و فةرهاديش ضؤتة سويد”.
**من نامةويَت بضمة شةنوكةوكردنى ئةو باسانةوة كة ثةيوةندييان بة ثاسؤكةوةهةية ،تةنها ئةوةندة دةَليَم كة
يةكيَك لةهويةكانى ناكؤكيى شةهيدى جوانةمةرط جةالىل حاجى حسيَن لةتةك هاوبريةكانيدا و تةنانةت شةهيد
مالزم كةرمييش ،ضةند خاليَك بوو :ئاستى خويَندةوارى ،ثةنابرنة بةر هيَزو بةكارهيَنانى ضةك بؤ بةالداخستنى
ناكؤكييةكان .كاك جةالل كورِيَكى ئازاو جةربةزة بوو ،زؤريش باوةرِبةخؤ بوو ،سةرةتاى دروستبوونةوةى شؤرِشى
نوىَ ،لةكؤبوونةوةيةكى فراوانى هةموو اليةنةكاندا لة شارباذيَر ،مام جةالل ناوى اليةنةكان دةخويَنيَتةوة و
ئةوانيش لةاليةكةوة بةجيا ريزدةبن .كة دةَليَت (نةتةوةييةكان) ،جةالل بةتةنها دةضيتة دةرةوةو وةك هيَماى
طرووثيَك رادةوةستيَت ! جاريَكيان شةهيد جةالل لة سليَمانى زؤر بة طةرميو ثيَداطريى وتى :زؤر ثيَويستمان
بةئيوةمانانة ،براطةورةى ئيمةن ،بؤنايةنة دةرةوة و رابةرميان بكةن؟ ومتان ئةى كاك ئازاد مستةفا رابةرتان نيية؟
وتى :ئةوة هةر زؤر ئاسانة !
َةمانيا ،بةختيار شةمةيى لة هؤلةندة،
َى جوانةمةرط لة ئةل
مامؤستا ضؤن ئاطادارى ئةم شتانة نةبوو ،شةمال
سةردارى صديق ئةفةندى لةسويد بةرثرسى ثاسؤك بوون.
هةموو ئةوانةى ناويَكيان هةبوو لةنيَو ثاسؤكدا ،ناكؤك و ناتةبابوون ،هةتا قووتدانى ثاسؤكيش شةهيد موالزم
كةريم ومالزم شوان ناكؤك بوون بةالم دةريان نةدةخست ،هةريةكةشيان هةوادارانى خؤيان هةبوو ،شوان كابرايةكى
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وشك و رةق وكةمدوو ،الثةريز و تاسةر ئيسقان ميليتاريزم ،كةنارطر و ذيَربةذيَر و خشكةيى كاركردن دذى
َآل ئاطرين ،بارةطاى خؤى بردبووة رةواندز و لةطةل
هاوبريانى ئاستى خؤى ،بةتايبةتى كاك كةريم و دواتر عةبدول
َآل زؤر مةراقى بوو بزانيَت ،ضةند جاريَك بة منى دةوت تؤ
خزمةكانيدا سةريان ثيَكةوة نابوو . . .كاك عةبدول
لةطةل موالزم كةريم زؤر نزيكيت ،ئةوة ناكؤكيةكةيان لةسةرضيية؟دواى راثةرِينةكةى 1991كة ثاسؤك بارةطاى
خؤى لة بيارةوة بردة قةآلضواالن ،كاك عومةر قةرةضةتانى بارةطاى خؤى جيابوو ،هةر ثةجنا مةتريش لةبارةطاى
َم هةر بؤخؤيان و نانيَكى
طشتييةوة دووربوو ،زؤرتريش لة سةربةخؤدةضوو .نانةواخانةيةكى ضاكيشى هةبوو بةال
بةئيَمة نةدةدا.
ال”:71 .ليَرةدا دةبىَ ئةوةش باس بكةم كة ثيَش بةستنى كؤنطرةكة لةبةرلني ،هيَندةك شت روويان دا ،طومانى
َرتكردةوة:
منيان بةرامبةر حةمةى مستةفا و كوردؤ ئةليى قوول
َدانى حةمةى مستةفا بؤلةناوبردنى.
1ـ كيَشةى هاوبري جةوادى مةال لة كوردستان و هةول
َدان بؤلةكةداركردنى نيَوونيَوبانطى بةنارِةوا وةك خؤشخزمةتييةك بؤ
2ـ بوختان كردن بة ئةمحةد نةقيب و هةول
رذيَمى ئيَران.
3ـ بانطيَشتكردنى حةمةى ئةزيز (حةمةى ئةزةدؤم) بؤ كؤنطرةكة ،ئةطةرضى زؤربةى زؤرى ئةندامانى كؤميتةى
بةرِيَوةبةرايةتيي كة لة رابوردووى حةمةى ئةزيز ئاطاداربوون ،دذى ئةوةبوون بةشداربىَ ،كة لة كوردؤم ثرسى
بؤضى كاكةحةمةت بانطيَشت كردووة بؤ كؤنطرة؟ ئةو خويَندكار نيية وطةليَك لةوانةى لةكوردستانةوة دةيناسن،
رازى نني بةوةى ئةو بيَتة كؤنطرةكة .طوتى( :بةرِاستيى كاك حةمة منى منةتباركردووة ،مانطى 200مارك
دةنيَرىَ بؤم( ) .طومت زؤر سةيرة . . .هاوينى 1977كاك حةمةى ئةزيز كةدووسالَ بؤ ،بىَ ئاطاداريى من وةك
َى دةيطوت بارى ئابووريى زؤر خراثة
ثةنابةر لة دؤرمتؤند دةذيا ،بؤ يةكةجمار ديم و ناسيم و لة قسةكردندا لةطةل
و منيش ئةوكاتة بةباشيى نةمدةناسى ،ثارةيةكم داية وةك يارمةتيى”.
* *كاك حةمةى عةزيز ض لة نيَو كاذيكداو ض لةبارةطاى بارزانيش دةنط و رةنطى تايبةتيى هةبوو ،زؤريش
َةمانيا ،بةآلم
جيَطةى باوةرِو متمانةى بارزانى و ئيدريس و مةسعوود بوو .دواى ئاشبةتالَ وةك ثةنابةر ديَتة ئةل
َمانيش دةذى!
َةكةوة نةمابوو ،سةيرة مامؤستا تةنانةت نةيزانيوة لة ئةل
ثةيوةندييةكى ئةوتؤى بة بنةمال
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هةرضؤنيَك بيَت ،با يةكرتيش ناسنةكةن ،بةآلم كاك حمةمةد دةزانيَت ثيَشرت ئةندامى كؤميتةيةك بووة بةناوى
َةمانيا دةذيى
سةركردايةتيى كاذيك كة جةمال نةبةزيش يةكيَكة لة ئةندامةكانى و لة 1962ةوة لةئةل
(سةركردايةتيى كاذيك هةموويان ئةندامانى سةركردايةتييةكة بوون ،سكرتيَر يا ثيَشةوا يا رابةر ديارينةكرابوو،
ثاسؤكيش هةروابوو) مةطةر كاك ئازاد مستةفا حةزيدةكرد بة سكرتيَر ناوبربيَت ،يا هاوبريانى ثاسؤك حةزيان
دةكرد ئةوانيش وةك ئةو حيزبانة سكرتيَريان هةبيَت.
ئةوةى لةم بوارةدا زؤر جيَطةى سةرجنة ،ئةم ثرسيارة خؤى دةسةثيَنيَت :ضؤن كاك حةمةى عةزيز كةضاك دةزانيَت
َكى سليَمانى ،نةك سةردان
َةمانياية و هةرنةبيَت وةك دووكورد لةغةريبيى ،دووكوردى خةل
دكتؤر نةبةز لةئةل
وديدةنيي ،هةوالَ ثرسييةكيشى نةكردووة و بطرة خؤيشى ىلَ ئاشكرانةكردووة .ئةوة يةك ،يةكةودواش لةمالوة
مامؤستا نةبةز بةثارة يارمةتى كاك حةمةى عةزيز دةدات و لةوالشةوة كاكة حةمة مانطانةى بؤ كوردؤ عةىل
برِيوةتةوة؟ سةيرة ،بانيَكةو دوو هةوا ،يا رؤن رذابوو ؟
ال”:72 .حةمةى مستةفاكةينوبةينيَكى ريَكخست ،ئاراس وةىل (كة ئيَستة لة سويد دةذى) لةطةلَ
خوشكةزايةكى جةالىل حاجى حسةين كة نيَوى نيازة ،حةمةى مستةفا هانى دابوون بؤ كوشتنى جةواد ،بةآلم
جةواد هاتةدةست و ثيالنةكة سةرى نةطرت بؤيان”.
** ئةو جؤرة كارانة 1975لة ثيَنجوين دةستى ثيَكرد :برِياريَك بؤ لةناوبردنى (ف .س) بة مةجنةليَك ئاوى
لةكولَ بكريَت بةسةريدا .خويَنةر دةخوازيَت بزانيَت ئةو كةينوبةينة ضؤن بووة ،دةشيَت لة ئاوى لةكولَ
سةيرتربووبيَت ؟ ئةى هاتنة دةستةكةى كاك جةواد ضؤن بووة ،يا دكتؤر نةبةز تةنها مةبةستى ئةوةية كاك جةواد
ثيشرت ثيَيزانيوة؟
ال :73 .مامؤستا باسى شيَخ ئةمحةدي نةقيب دةكات كة حمةمةد مستةفا فةرمانيداوة بة كوردؤ عةىل ئةم
ثياوة لة ريَكخراوى خويَندكارانى سؤسياليستى كورد لة ئةورووثا (سؤكسة) دةربكريَت ضونكة ئيَران رازى نيية!
َكدا وتبووى ئةمحةد
كوردؤش دةَليَت برادةرى جةمال نةبةزة وناتوانني دةريبكةين بةالم بةئاشكرا لةنيَو خةل
َةكةشى دةخوارد! هؤيةكةش ئةوةية شيَخ ئةمحةد دواى
نةقيب ثياوى ئةمةريكاية .ئةوةى ثيَدةوت و نانى مال
َتى ئةمةريكا لةتاران و داواى كردووة فرياى كوردبكةون و ئةطةر
هةرةسى شؤرششى ئةيلوول ضؤتة كوَنسوال
ئةوكارةبكةن ئةم ئامادةية خؤبةخشانة هاوكارييان بكات بةآلم ئةوان ويستوويانة هاوكارييان بكات وثارة
َطةنامانةداية كة شؤرِشى طةالنى ئريان دةستى
وةرطريَت ،ئةميش ئةوةى قبوول نةكردووة .ئةم راستييةش لةوبةل
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بةسةرداطرتن و بةزةقيش تؤماركراون ،وةك خؤى و بةفارسيش بآلوكرايةوة .ئينجا نةبةز دةَليَت”ئةمحةد نةقيب
هةتا مرد سةربةرزانة و بةرةجنى شانى خؤى دةذيا بةآلم كوردؤ ثةناى بردة بةر ثارتى و يةكيَتيى و سةرى
شؤرِكردةوة بؤيان”. . .
َة
َى باثريم لةدايكمةوة بةرامبةر مال
َى1960مال
َةية لةنزيكةوة دةناسم و هةتا سال
** من ئةو بنةمال
َى خؤمشان300مةتريَك سةرووتر بوو .بةرِيَز شيَخ ئةمحةد نةقيب كورِى سةيد نوورى نةقيب
طةورةكةيان بوو ،مال
َةى شيَح مةمحوودى مةليكى كوردستانة ومزطةوتى
و لةساداتة هةرة ناسراوةكانى بةرزجنةو لة هةمان بنةمال
َطةنامانةى خويَندكارة
نةقيب لةسليَمانى بةهيمةتى ئةوان و لةسةر زةوى ئةوان دروستكرا .لةو بةل
َخانةى ئةمةريكادا لة تاران دةستيان بةسةرداطرت
َآل خومةينى) لةكونسول
شؤرِشطيَرِةكانى (سةربة ئايةتول
َطة نامةيةكدا راثؤَرتيك لةبارةى
(هةرضةند بة ئاميَرى تايبةتيش وجنرِوجنرِكرابوون) و دواتر مؤنتاذكرايةوة ،لةبةل
َة. . . .
َة بةرِيَزةوة هةية و باسى بةريَز شيَخ رةوفى سةيد نورى دةكات كة دةرضووى كؤليَذى كشتوكال
ئةوبنةمال
 .كوردوش بةو ثيَيةى كةوتؤتة ثةريَزى ئةوانةى سةردةمى كيَشةى نيَوان ئيمام عةىل وموعاويةى كورِى ئةبو
سوفيانةوة كة دانيشتوانى مةكة ثةنديَكيان بةبةردابرِيبوون( :لةسةرخوانى معاوية دةلةوةرِى و لةدواى عةلييةوة
نويَذدةكات) . . .ئةوان كة ناتوانن شيَخ ئةمحةد لة نوكسة دةربكةن ضونكة برادةرى جةمال نةبةزة ،ئةى ضؤن
دةيانةويت خودى جةمال نةبةز ثةرِبكةن ،وةك لةالثةرِة 79دانوسراوة( :برِيارى ثةرِكردنى جةمال نةبةز
ثيَويستيةكى مةوزووعيية) .
كة ئيَران لةشيَخ ئةمحةد نةقيبيَكى ناسراو رازى نةبيَت لةنيَو ثاسؤكدا بيَت ،ضؤن بة ثاسؤك رازيية كةئاآلى
سةربةخؤيى كوردستانى طةورةى بةرزكردؤتةوة .ئينجا ثارتيش و ئيَرانيش حةزدةكةن يةكيَكى وةك دكتؤر جةمال
نةبةز بطةرِيَتةوة ،كوردستان و بكةويَتة بةردةستيان ،ئاخر ئةو لةئةورووثا مةليَكى بةرزةفرِة ،كةطةرِايةوة دةبيَتة
َى ئةمةريكاشدا نةكردووة.
بةندى قةفةز ،ئةمة جطة لةوةى خؤمامؤستا سةرى بةمال
ال :78 .رؤذيَك دواى كؤنطرة ،كؤردؤ دةضيَتة الى مامؤستا و دةَليَت بةبؤنةى هاتنى كاك جةاللةوة دانيشتنيَكى
َى دةكةين ،تؤ ،من ،كاك جةالل ،كاك حمةمةدمستةفا .نةبةز دةَليَت با ئةندامانى كؤنطرةش ئامادةبن.
ضوارقؤل
كوردؤ دةَليَت”بؤخاترى خوا ئابرِومان دةضىَ ،دوورنيية كاك جةالل قسةى زؤر رةق بة كاك حمةمةد مستةفا بَلىَ.
 . .لةو دانيشتنةدا كاك جةالل قسةى واى بة حمةمةد مستةفا طوت ،ئةطةر بةخؤى بطرتاية دةبوو بطرياية،
َةى تةقيو ،كوردؤ ئةليش دةمى نةكرايةوة”.
دةمى بؤ بةتةل
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**شةهيدى جوانةمةرط جةالىل حاجى حسيَن ساميَكى بةسةر ثاسؤكةوة هةبوو ،ئةوةش لة جةربةزةيى خؤيى
وطيانى رووبةرِووبوونةوة و ثيَشرت هاتنة دةست و بةردةوام ئامادةييش بؤ ثةنابردنة بةرضةك لة يةكالييكردنةوةى
كيشةكاندا و ئةزموونى ساآلنيَكى ثيَشمةرطايةتى (ناوشار ـ ناوخؤ) و ناسياوى و دؤستايةتييةكى فراوانيش
بةدةور و بةرةوة.
ال”:82 ،81 .بةر لةمردنى حةمة مستةفا ،فةرهاد شاكةىل و شيَركؤى هةذار ضةندالثةرِةيةك بةناوى ئةوةوة
َودةكةنةوة بةآلم هةر لةو ماوةيةشدا ئةوانةى ثاسؤكيان بةرِيَوةدةبرد ،تكا لة مامؤستا ئةمحةد
دذى كاذيك بال
هةردى دةكةن كة يةكيَكة لة دامةزريَنةران و رابةرانى كاذيك ،ثاسؤك بطريَتة دةست خؤى”.
َيَيت ضى؟ طومت تؤ ئازاديت و
”مامؤستا هةرديى لةتارانةوة تةلةفونيكرد بؤم و طوتى (شتيَكى وا هةية تؤ دةل
َم ئةطةر بريوراى من دةثرسيت ،تؤ سةرثةرشتييان بكةيت لةكةسيَكى ديكة باشرتة.
خاوةنى برِيارى خؤتيت ،بةال
طوتى (بارودؤخى ئيَرة زؤر خراث بووة) طومت ليَرةش بةناوى حمةمةد مستةفاوة ضةند الثةرِةيةك دةرضووة ئةطةركرا
دةينيَرم بؤت .مامؤستا هةرديى ماوةيةك سةرثةرشتى ثاسؤكى كرد ،ثاش ئةوةى كةنووسينةكةى دذ بة كاذيكى
ثيَطةيشت ،داواى لة سةركردةكانى ثاسؤك كرد بيَزاريى خؤيان دذ بةوة دةربربِن .ئةوانيش دةَليَن (هيَندة راوةستة
تا الشةى حمةمةد مستةفا دةطاتةوة كوردستان و دةنيَذريَت ،ئةوجا بةسةرضاو) ئةوان ئةوةيان نةكردو مامؤستا
َى ميد تى ظى ،زؤر بة توندوتيذى دذى ثاسؤك قسةى
هةرديش دةستبةرداريان بوو ،لة وتوويَذيَكيشدا لةطةلَ كةنال
َويَستى من كرد”.
كردو بةرطريى بؤ هةل
َآل
”كةمامؤستا هةرديى وازى لةسةرثةرشتكاريى ثاسؤك هيَنا ،ثاسؤك بةهؤى خزمايةتيى مالزم شوان و ئةبدول
َآلو ئةوةبوو ئةويش فرؤشتى بة ثارتى ،بةرامبةر بة وةرطرتنى هيَندةك ثلةو ثارة
ئاطرينةوة كةوتة دةست ئةبدول
و لة حكوومةتى ثارتيدا كرا بةئةندامى سةركردايةتيى ثارتى و ثلةى دكتؤرا وثرؤفيسؤرى ثيَدرا بةرامبةر بةوةى
َةميَش”.
ثاسؤكى كرد بةخؤل
”لةو رؤذانةدا كة ثاسؤك دةفرؤشرا بةثارتى ،نامةيةك لة مالزم شوانةوة هات بؤم كة باس لةبارودؤخى خراثى
خؤيان دةكا .ئةز ضؤن وةرامى حةمةى مستةفام نةدايةوة وةرامى مالزم شوانيشم نةدايةوة ،ضونكة كارةكة
بةدةست خؤيان بوو ،لةبةرئةوة ثيَويستة جامة ذةهرةكة ،وةك مامؤستا هةرديى لةهؤنراوةيةكدا دةبيَذىَ ،بنؤشن.
ثاش ماوةيةك مالزم مةنسوورى حةفيديش نووسيبووى بؤم كة وازى لة ثاسؤك هيناوة”.
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َويَستةى مامؤستائةمحةد هةردى كة يةكيَكة لةبريمةندةكانى كورد ،ئةطةر بريمةندمان هةبن،
** ئةم هةل
َةوة ،وتى كورد ئةو شؤرِشة طةورةيةى
ثيَويستة زؤر بةرز بنرخيَنني .دواى هةرةسى شؤرِش ضووينة خزمةتى بؤ مال
َدةستيَتةوة وشؤرِشيش دةكاتةوة بةآلم بؤ طةيشنت بة ئامانج
دؤرِاند ،ئةمة كارةساتيَكة طورضكربِ ،كورد هةل
باشرتين ضارةسةر ئةوةية رووبكاتة زانست ،خويَندن و خؤثيَطةياندن .يابانةكان وةك ئيَمة جةنطيان دؤرِاندو
َسةندنةوة نةكردةوة ،بةجؤريَكى ديكة هةستانةوة و هةموو جيهانيشيان سةرسامكرد
ذيَركةوتن بةآلم برييان لة تؤل
بة ثيَشكةوتنى تةكنؤلؤذياو بةرهةمى ثيشةسازيى و ماركةى باوةرِثيَكراو .هةر ئةوةش ريَطةضارةى كوردة بؤ
َكشاوةيةوة كةشاندةداتة
هةستانةوةو قةرةبووكردنةوةى شكستة ميَذوويية طةورةكة .مامؤستا بةو تةمةنة هةل
بةر ئةو ئةركة طرانةى رابةريكردنى ثاسؤك ،هةموو هاوبريانى كاذيك و نةتةوةييةكان ثشتطرييان دةكرد،
بةتايبةتيش لةبةر ضةند هؤيةك:
 1ـ بةو هيوايةى دةنطورِةنطى كاذيك بطةرِيَتةوة نيَو ناوان ،ئةطةر ضى بة شيَوةيةكى نارِاستةوخؤش بىَ.
 2ـ ثرِكردنةوةى كةليَنة طةورةكةى ثاسؤك لة نةبوونى رابةريَكى رووناكبري و بةئةزموون و ناسراو.
 3ـ رزطاركردنى بزوتنةوةكة لةو سنوورة تةسكة كة هيَزو ثيَزى ليَربِيبوو ،ريَطةى بآلوبوونةوةو طةشةسةندنى
نةدةدا.
 4ـ بةهيَزكردنى بزوتنةوةكة ،بة رادةيةك بطاتة ئةو ئاستةى بتوانيَت لةرووى يةكيَتى نيشتمانى يا ثارتيدا
خؤرِابطريَت و تواناى ملمالنيَى ثيَشمةرطانةى هةبيَت بةرامبةريان ،ئةو كاتةش دةتوانىَ كاريطةريى لةسةر رةوتى
طشتيى شؤرَشةكة دابينَ بةالى ئاماجنة نةتةوةييةكاندا.
بارودؤخى ناجيَطريو الوازى ثاسؤك ،ستافةكةى مامؤستا هةردى بريتيبو لةكورِةكانى خؤى كاكة ئاسؤس و كاكة
ريَبني و ثوورزاكانيان كاكة ئارى وكاكة ديارى قادر بةط كة ثورزاى منيشن و تؤفيقى نوورى بةط كة دةبيَتة
مامى كاكة ئارى وديارى ،بةرثرسيى لقى سليَمانى ثاسؤك ،بةآلم مامؤستا هةردى بارى تةندروستييةكةى زؤر
َدابوو ،بارودؤخى ثاسؤكيش لةبارنةبوو،
سازنةبوو ،بةتايبةتى كة هةر لةميَذبوو هةناسةبرِكىَ (رةبوو) ى لةطةل
كادرة باشةكانى كة كؤمةليَك ئةفسةرى سوثابوون ،شةهيد بوون يا دانيشنت ،بةآلم دةبيَت بثرسني ئةو ذمارة زؤرة
ئةفسةرة بؤ كشانةدواوةو دانيشنت ؟ ئةمانة جطة لةوةى مامؤستا هةردى كاذيكانة كاريدةكرد ،يانى كوردايةتى
دةكرد ،بةآلم ئةوان بةسةريَك حيزب حيزبيَنة و بةسةريَكيش سياسةتبازييان دةكرد ،كة بريتيية لة هةموو شتيَك
لةثيَناو بةرذةوندي تةسكى حيزبدا .ئةمة سةرةرِاى ئةوةى نة يةكيَتى و نةثارتيش نةياندةويست ريَكخراويَكى
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نةتةوةيى بةهيَز لةطؤرِةثانةكةدابيَت .نامةيةكى مةال بةختيار دةست ثاسؤك كةوتبوو ،لةسةرةتاى

دروستبوونةوةى شؤرِشى نويَدا بؤ بةرثرسيى شارباذيَر ،حمةمةد (ناسراو بةحةمةى عةتىَ) ى ناردووة :ثاسؤك هةتا
ذمارةيان دةبيَتة 100مةترسييان نيية ،بةآلم لةوة برتازيَت ليَياندةن!
** ثاسؤك بةهؤى خزمايةتى كاك عةبدولَآل ئاطرين و مالزم شوان نةضووة دةست عةبدولَآل ئاطرين ،شوان دواى
راثةرِين كضيَكى كاك عومةرمةحوى (سؤران مةحوى ضريؤكنووس) براى كاك عةبدولَالى خواست .عةبدولَآلو
شوان نيَوانيان خؤشنةبوو ،هةريةكةشيان هةوادارانى خؤى هةبوو ،ئةو هاوبريانةى رؤذى شريينى
خواردنةوةكةئامادةبوون ،دووبةشى نةياربوون ،بةشيَكيان موالزم شوان بانطيكردبوون (مالَى زاوا) وبةشيَكيشيان
كاك عومةرمةحوى و عةبدولَآلى براى بانطيانكردبوون (مالَى بووكىَ) وةك رةنطدانةوةى ئةو ناتةبايية ،كاك
عومةرشةمةيى روويكردة من و بةشيَوةيةك هةموان بيبيسنت وتى (من مالَى زاوا بانطيان كردووم!) ئةو
ومامؤستا فايةق عارف و ضةندكةسيَكى هاوبريى كاذيك ،هاودةنطى شوان بوون ،عةبدولَآل بانطى نةكردبوون.
ثاسؤك لةضةند قؤناغيَكدا بؤ يةكيَك دةطةران لةدةرةوةى بازنة تةسك و داخراوةكةى خؤيان كة بةشيَك نةبيَت
لة كيَشة قوولةكانى نيوان كةسة ديارةكانيان ،كة كةسى نويَى تيَدا ثيَنةدةطةيشت ،ذمارةيةكى كةميان رووناكبري
بوون ،وةك موالزم كةريم و ئازادمستةفاو مذدة تاهري ،ريَباز . . . .عةىل بةطى جاف كةدانرا بةئةندامى
سةركردايةتى ،دووبو دوو لةمالَى ئةوان دانيشتبووين وتى :برا ،ئةمانة زؤر ويَرانن ئةى هاوار روناكبرييَكيان
تيانيية .شوان دووبةرةكى دروست دةكرد ،هةر زوو بةر لة بةستنى يةكةمني كؤنطرةى ثاسؤك ،بالَيَكى لةدذى
موالزم كةريم و عةبدولَآل ئاطرين و مذدتاهري ثيَكةوةنا ،زؤربةيان خزم و ناسياوى حةمة مستةفا بوون و
هةنديَكيشَي هاوبريى كاذيك بوون وةك مامؤستا فايةق عاف و عومةر شةمةيى و فوئادسةرِاج .عةبدولَآلئاطرين
لة يةكةمني كؤنطرةى ثاسؤكدا بةشيَوةيةكى دروست و ئاسايى هةلَبذيردرا و دةستى كةس و اليةنيَكى بةثشتةوة
نةبوو ،شةهيد موالزم كةريم لةويدا بازيكى بةسةرموالزم شواندا دا وذمارةى دةنطةكانى زؤر لةسةر بوون،
كةضوونةنيَو ثارتيشةوةو بوونة ئةندامانى سةركردايةتى ،عةبدولَآل ئاطرين ثيَشرت ضةند طفتو و بةَليَنيَكى بؤ
خؤى ،كةريم ،شوان ،مذدة وةرطرتبوو ،هةربةوةش رازيى كردن برِياربدةن بضنة نيَو ثارتييةوة ،ئةطةرنا موالزم
كةريم نةدةضووة ذير ئةو بارة كة هةرطيز برييشى ليَنةكردبووةوة و لة يةكيَتيشةوة نزيكرت بوو وةك لة ثارتى و
لةطةل مةسعود بارزانيشدا نيوانى ناخؤشبوو .كاك عةبدولَآل لةهةلَوةشاندنةوةى ثاسؤك بةترييك دوو نيشانى
شكاند و كرديشى بةمنةت بةسةر ثارتييةوة كة حزبيكى ثاكى ثيشكةش دةكا .هةرضةندة ثاسؤك قورسايى
هيَزى ثيَشمةرطةى ئةوةندة نةبوو بةآلم بؤ ثارسةنطى تةرازووى هيزةكانى بةرةى كوردستانى زؤرطرنط بوو .لةو
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كاتة مام جةالل لةدميةشق بوو ،بروسكةى بؤسةركردايةتى يةكيَتى كردبوو (هةرضؤنيك بيَت نةهيَلَن ئةو يةكطرتنة
بكريَت هةتا خؤم دميةوة ) .لةو رووةوة كاك عومةرى سةيد عةىل بةمنى وت (كورِى باش ،هةر بؤبةرذةوةنديى
خؤتان ثرسيَكتان بةئيَمة بكرداية ) .هؤنراوةكةى مامؤستا ئةمحةد هةرديش كة هةر وشةيةكى مروارييةكةو
قوولَبوونةوةيةكى فةلسةفيية ،وةها وةستايانة لة فؤرميَكى ناسكدا هؤنيويةتييةوة ،هةتا كورد ماوة هؤنةر و
هؤنراوةكةى بةنةمريى دةميَننةوة .سةرةتاى هؤنراوةكة:
كةجامى شةرابت خستة سةر ليَوت غةشيمانة

ئةطةر ذةهريشى تيَدابىَ طوناهى خؤتة بيزانة

َة ياخو طوناهت كرد ،لةكاتيكا كة بيَهؤشيى
هةل

سزاو تاآلوى هةرضى بىَ ،ئةبىَ وةك بادة بينؤشى

َوةشايةوة”ثيَشرتيش نوكسة لة1977/9/3دا
ال”:83 .سؤكسة بةرةمسى لة 2005/4/22دا هةل
َة نةهيض بالظؤكيَكى لةكوردستان بآلوكردؤتةوةو نةهيض ضاالكييةكى
َوةشابووةوةوة ،كاذيكيش ثةجناسال
هةل
ثيشانداوةو ثاسؤكيش لة 1993وة توايةوة ،هةمووشيان لةسةر ريَبازى نةتةوةيى بةرِيَوةدةضوون.
** ئةوة ض دةرديك بوو نةيدةهيشت ئةو بزوتنةوانة بكةونة سةرثىَ ؟ مالزم شوان جاريَكيان وتى :وةك (أصحاب
َبذاردة و ثوختةى رووناكبريانى كوردبوون
ألكهف) ئيَمةش حةوت ثيَشمةرطةو سةطيَك بووين .سةرانى كاذيك هةل
َآل جةوهةر ،دكتؤر ئيحسان فوئاد ئينجا مامؤستا
َم هةرزوو مامؤستا عةبدول
و ليَوةشاوةو بةهيمةتيش بوون ،بةال
َح هيَتلةر) ،مامؤستا غةفور ئةمني ،مامؤستا فةرةيدوون عةىل ئةمني و دواى ئةوانيش كاك
َح (سال
حمةمةد سال
شيَركؤ بيكةس وودواى هةموانيش مامؤستايان هةردى و فايةق عارف و كاميل ذير طومانيان نةما كة
بزوتنةوةكة هيضى ليَسةوزنابيَت . . . .ئةمة جطةلةوةى كاذيك هةر لةسةرةتاشةوة خةباتى خؤى تيَكةل بةثارتى
كرد و بووبة كراس سوورى بةرلةشكر و دوذمنانى ثارتيش بى سيَو دوو دوذمنايةتى كاذيكيان دةكرد . . .ئةو
شيوةى كارى نهيَنييةش بةكةس قووت نةدةضوو بةالم وةك فةرمانى سةربازيى ثيَرِةوماندةكرد و باوةرِيشمان
ثيَينةبوو.
ال :84 .مامؤستا رازيى نةبووة دةستثيَكى ثةخشى بةرنامةكانى سةتةاليتى R: T. Nبة ضاوثيَكةوتنيَكى ئةو
دةست ثيَبكات ،ضونكة نازانيَت ئاخؤ سةربةخؤن يان سةربةحيزبيَكن و ناشزانيَت سةرضاوةى داراييةكةيان
َآل ئاطرين دا
لةكويَوةية ،ئةمةش دةبيَتة هؤى ئةوةى ئةوانيش لةبةرامبةردا ضاوثيَكةوتنيَك لةطةلَ كاك عةبدول
َى بةرنامةكة قسة لةسةر كاذيك بكات.
سازبكةن بؤ ئةوةى طواية بةدل
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َى خؤم باوةرِناكةم ئةو ضاوثيَكةوتنةى دكتؤر ئاطرين سيناريؤ بووبيَت .لةوبارةيةوة لةطةلَ كاك
** بةشبةحال
ئامادةكارو ثيَشكةشكارى بةرنامةكةدا ،كاك فةيسةل قسةمانكرد ،ئةويش بؤضوونى تايبةتى خؤيى هةبوو
َداكردوون .هؤيةكة الى دكتؤر ئاطرين تةنها خؤدةرخستنة
بةرامبةر ئةو كاذيكانةى ضاوثيَكةوتنى لةطةل
لةميدياكاندابؤ ثاككردنةوةى ثةريَزى خؤى لةوهةموو تؤمةتانةى رووبةرِووى دةكريَنةوة ،جا ضةندى راستة و
ضةندى بيَبناغةية ،كورد ضاوى كراوةتةوة و ميذووش شةرم لةكةس ناكات.
َة بةثةندبووانةية ،دةرياخنست كة نةك هةر
َبذاردنى ئةبةئاطرين بؤطيَرِانى ئةو رؤل
ال”86 ،85 .بةآلم بةهةل
َكو لةرامياريشدا طيَل و نةزانن ،خؤ ئةطةر مةبةستيى  R. T. Nزانيارى ميَذوويى بوواية ،دةبوو
سةربةخؤنني بةل
َحيش بكرداية ،ضونكة جةنابى دوومانط و ثيَنج رؤذ (بةثيَى
هيض نةبىَ ثرسياريَكى لة دكتؤر بةرهةم سال
زانيارييةك كة لة مامؤستا ئةمحةد هةرديم بيست) ئةندامى كاذيك بووة .ئةوجا حكوومةتى بةئس ناردوويةتى
بؤ لةندةن بؤخويَندن . . .ئةبةئاطرين ئةوكةسةية ثاسؤكى فرؤشت بةثارتى . . . .ئةوجا بةرامبةر بةضى وا
َدةكيَشى ثرِ بة كراسىَ ،وةك ئةوةى كةس نةيناسىَ ،ضونكة ثيَيواية
َى ثيسى خؤى دةرخستووة . . .خؤى هةل
ثاشل
َآل جةوهةر وئةمحةد هةردى و فةرةيدوون ئةليى ئةمني و ئيحسان ئةبدولكةريم كؤضيدواييان
كة بةرِيَزان ئةبدول
كردووة ،هةر درؤيةك بفرؤشىَ بةنرخى رؤذ ليَيدةكرِدرىَ .ئةوة نازانىَ كةهيَششتا هى واماون كةباش دةيناسن و
َى ثاك بووة .ئةبة ئاطرين
ئةطةر ضةند ويَنةيةكى لةطةلَ دامةزريَنةرانى كاذيك بآلوبكاتةوة ،ئةوة ناطةيةنىَ كةثاشل
َآلجةوهةر لةكاذيك و ضوونى ئيحسان فوئاد بؤخويَندن لة مؤسكؤ ،كاروبارى
دةبيَذىَ ثاش جيابوونةوةى ئةبدول
كاذيك كةوتة دةست دووكةس ،كاروبارى ريَكخراوةيى كةوتووةتة دةست جةنابى لةكوردستان و كاروبارى نووسني
كةوتؤتة دةست بةندة (جةمال نةبةز) ،ئةوةش باش دةزانىَ كة لةثاش1965/1964ةوة كاذيك لةكوردستان
هبض جؤرة ضاالكييةكى نةبووة”. . .
َآل ئاطرين حةزلةخؤدةرخسنت دةكات ،زؤربةى هةرة زؤرى رؤذهةآلتيانيش ميَذووى سياسى،
** دكتؤرعةبدول
كؤمةآليةتى يا ويَذةيى وهونةرى خؤيان بةراستى ناطيَرِنةوة ،هةنديَك كةسيش لةثاش مردووان ئينجا قسان
دةكةن . . .كاذيكيش هةتا هةرةسى شؤرِشى ئةيلوول لة بةهارى1975دا ،هيَشتا لة بازنةيةكى تةسكدا جؤرة
َآل جةوهةريش جيانةووةوة بةلكو كشاية
ضاالكييةكى هةبوو ،نةك هةتا  .1965/1964مامؤستا عةبدول
َناسيَت) .دواى ئةو مامؤستايان ئةمحةدهةردى،
دواوةو دانيشت ضونكة بةو ئةجنامة طةيشت كة (تؤز لة دةريا هةل
فةرةيدوون عةىل ئةمني ،كاميل ذير وفايةق عارف مابوون .كاك فةرةيدوون دواى 11ئازارى1970و طةرِانةوةى
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َى جيهانى براى دابةزيبوو لةطةرِةكى ئةزمرِ ،بؤ بةخيَرهاتنةوى ضووين وتى بةنيازة بضيَ لة بةغدا
لةشاخ ،لةمال
دابنيَشىَ.
وينةطرتنيش طرنطيية ميذووييةكةى لةوةدا نيية ئةو كةسايةتييانة هةتاسةر دؤست وهاوكاربن ،سةددام و حةسةن
بةكر زؤر وينةيان ثيَكةوة طرت ،هةروةها بارزانى و كةريم قاسم ،مام جةالل و بارزانى .مستةفا. .
َةى تةلةفيزيؤن سةر بةهةراليةك بيَت ،سةربةئيَران نيية ،ئةطةر
** لةبارةى N. R. Tيشةوة دةَليَم ئةو كةنال
وابواية لةسليَمانى ثةالمار نةدةدرا .مةرجيش نيية ئةطةر سةرضاوةى داراييةكةيى دةرنةخست ،سةربةخؤنةبيَت،
َثشتةكانيان ئاشكراكردووة؟ لةوةش طرنطرت ئةوةية لة هةر
ضةند لةميدياكانى كورد سةرضاوةى دارايى و ثال
بواريَكدابيَت خزمةت بةكورد بكات .رؤذنامةى تيَطةيشتنى راستى و طؤظارى ثةيام بةثارةو سةرثةرشتيى
راستةوخؤى ئينطليز دةردةضوون ،خزمةتى بةرضاويشيان بةزمان و ويَذةى كورد كرد.
**دكتؤر بةرهةم و زؤريدةكةش كاذيك بوون ،وةك فةرةيدوون عةبدولقادر ،حةمةى حاجى مةمحوود ،موالزم
عومةر ،حاميدى حاجى غاليى ،شةوكةتى حاجى موشري . . .هتد .بوون بة ئةندام لةكاذيكدا وةك بوون بةئةندام
نةبوو الى ثارتى ،يةكيَتى ،ثارتى كؤمؤنيست ،هاوبريان ساآلنيَك ضاوةرِوانييان دةكرد بيَنة نيَو بازنة تةسكةكةى
َكو لة ريَكخستنةكانى يةكيَتى
َنياشم دكتؤر بةرهةم حكوومةتى بةعس نةيناردووة بؤلةندةن ،بةل
كاذيكةوة . .دل
نيشتيمانى كوردستانداكاريدةكردو دةستطريكرا ،لةذووريَكدابووة لةطةلَ ثيَشمةرطةي ديَرينى يةكيَتى
(سابريكؤكةيى) و لةوبارةيةوة كاك سابري لةكتيَبى بريةوةرييةكانيدا دةَليَت :رؤذيَكيان كورِيَكى ثاكوخاويَنى (قذ
بة شامثؤ) يان هيَنا ،ئيَمة طومامنان ليَدةكرد ،بؤسبةينىِ برديان و ئيرت نةهاتةوة .ئةمة لةاليةك ،ئةوةشم بيستووة
َح بةهؤى طؤرِينةوةى ديلةكانى مرييى لةطةلَ ئةندامانى (ينك) ئازادكراوة و هةر ئةويش بوو لةراديؤى
بةرهةم سال
َطريساندنةوةى شؤرِشى نويَى راطةياند.
َى هةل
دةنطى ئةمةريكاوة يةكةمني جار هةوال
**كؤمثانياى نالياوتةلةفيزيؤنةكةو (ضاظى الند) ش بةناوى بةرِيَز شاسوارى وةستا واحيدى كةبابضى طوزةرى
ئاسنطةرةكانةوةية و سةرضاوةى داراييةكةشى ثارةى دكتؤر بةرهةم (ثشكى هاووآلتييانة) و سةتةاليتةكةو دواتر
ضاظى النديش كةوتة بازنةى ملمالنيَكانى نيَو سةرانى يةكيَتى نيشتمانى كوردستانةوة وشاسوار بةر ثةالماري
ضةند ضةكداريَكيش كةوت وبةسةختيش زامداربوو .شاسوار ثشتى بةهيَز بوو ،ئةطينا ئةويَكى تةنيابالَ بة خؤى
َةميَكةوة ناتوانيَت خؤى بطريَت .خاليدى خولةسوور بة16كورِى جطةرطؤشةى خؤى و300ضةكدارى
وقةل
كةسوكارييةوة بةرؤذى نيَوةرِؤ كوذرا.
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ال”:86 .قورِبةسةريى كاذيك ئةوةبوو كةئةو جؤرة كةسانةى وةك ئةبة ئاطرين لة رِيَى (ثارتى طةىل كورد) ةوة
كةوتنة نيَو كاذيكةوة ،طابةرديان خستة بةر رةورِةوةى كاذيك و ئيَستةش لةريَى درؤ و دةلةسةوة نان و كةبابى
ثيَوة دةخؤن . . .ئةز كةوآلمت بةجيَهيَشت لة1962/5/19دابوو ،واتة 3سالَ دواى دامةزراندنى كاذيك ،لةو
َةدا ئةبة ئاطرين و حمةمةد ئةزيز (حةمةى ئةزةدؤم) و شيَخ حمةمةدى هةرسني هيضيان ثةيوةندييان
سىَ سال
َى 1964ةوة ثاش توانةوةى ئةوةى نيَوياننابوو (ثارتى طةىل كورد) كة ئةز
بةكاذيكةوة نةبوو ،ئةمانة لةسال
هةر بةنيَو بيستوومة ،هاتنة نيَو سةركردةيةتيى كاذيكةوة .ئةمةش بةبىَ ثرسورِاى من و بىَ ئاطاداريى من.
ئةز يةكةجمار لة1970دا ،لةكاك كاميل ذير ،نيَوى ئةوانةم بيست”.
** ئةوةو ضةندين شتى ديكةى طرنط كة ئاطادارنةكراويت و زؤر درةنطيش بةريَكةوت بيستووتن ،زؤر جيطةى
ثرسيارن و هاوبريان وخويَنةرانيش دةثرسن :دكتؤر جةمال نةبةز بةهةموو حسابيَك لة ئةندامانى دامةزريَنةرى
كاذيك و سةركردايةتييةكةشى بوو ،كة لةو رووداوانة ئاطادارنةكراوةتةوة ،نهيَنييةكى تيَداية هةتا زووتر
َكو تةنهاو تةنها ضةند كةسيَك كة تةمةن
ئاشكرابكريَت درةنطة .من دةستم ناطاتة كليلى ئةو نهيَنييانة بةل
دريَذبن هيَشتا لةذياندان دةتوانن طريَكويَرةى ئةو نهيَنيانة بكةنةوة ،بةتايبةتيش مامؤستايان كاميل ذير و
َآل ئاطرينيش شتيَك لةو
فايةق عارف و بةشيَوةيةكى طشتيش كاك حمةمةد عةزيز و دوورنيية دكتؤر عةبدول
رووةوة بزانيَت.
َةى
َدةدات بؤى ئةوةية دامةزراندنى كاذيك ببةستىَ بةبنةمال
ال ”:87 .شتيَكى ديكة كة ئةبة ئاطرين هةول
َةى
بارزانييةوة .ئةز هةموواليةك ئاطاداردةكةمةوة ،نة ئيدريس بارزانى و نة هيض كةسيَكى ديكة لة بنةمال
بارزانى دةستيان نةبووة لة دامةزراندنى كاذيك دا .ثارتى و مةال مستةفاى بارزانيش زؤر دذى كاذيك بوون. .
َى1975
 .لة ريَى  N. R. Tو وتوويَذةكةى لةطةلَ بةريَز شيَرزاد فاتيح دةركةوت كة ثارتى بةر لة ئاشبةتال
فةرمانى بةثاراسنت دابوو ،هةشتا كةسيَك لة ئةندامان و اليةنطرانى كاذيك تريؤر بكا ،خؤ ئةطةر ئاشبةتالَ
رووينةداية هةشتا كاذيكيى دةبوونة كؤضى قوربانيى . . . . .تةنانةت لةسةرةتاى شؤرِشى ئةيلوولةوة ،مةال
مستةفاى بارزان بةفيتى سةركردةكانى ثارتى ،بوو بوو بة دوذمنيَكى سةرسةختى كاذيك .دوذمنايةتيى ثارتى
َةى بارزانى بةرامبةر بة كاذيك ثاش جيابوونةوةى دةستةى برايم/جةالليش هةر دريَذةى كيَشا. . . .
و بنةمال
ثارتى يةكيَكيان راطرتبوو نيَوى راستينةى طوينتةر سثؤر بوو بةآلم نيَوى خؤى كردبوو بة ئةلةكساندةر فؤن
شتيَرنبيَرط . . . .دةيطوت لة كيييَف (ئؤكرانيا) لةدايكبووة و كورِى مةالمستةفاى بارزانيية لة ذنة رووسةكةى.
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 . . . . .ئيَستةش وا لة نويَنةرايةتيى هةريَمى كوردستان لة بةرلني كاربةدةستة و مووضةى باش وةردةطرىَ و
َشادى كورِى مةالمستةفاى بارزانى دةكا”.
نويَنةرايةتى دل
** ئةطةر تةماشايةكى بةيانةكةى لقى ضوارى ثارتى دميوكراتى كوردستان ـ عيَراق بكةين،
َةكةى ثؤليت بريؤـ مةكتةبى سياسيى ،لة ثارتى ،ئيرت
َى1964دواى جيابوونةوةى بال
هةستدةكةين سال
َى و خستييةوة سةر ثىَ ،ئةوة راستييةكة نكووىل
َوةشا وكةوت ،كاذيك ضووة ذيَربال
ئةوحيزبة هةل
َى ئةوةيان بوو بة
ليَناكريَت .مامؤستا برايم ئةمحةد لةو رووةوة وتوويةتى( :نةمانئةزانى كاذيك هةول
َسةرهاتيَكى كورت و ثرِماناش دةطيَرِنةوة :دواى جيابوونةوةى مةكتةبى
جيَطةكةى ئيَمة شادبن) بة
َةبانى ،ئةنداميَكى باآلى سةركردايةتى
سياسيى ثارتى بةرِابةريى مامؤستا برايم ئةمحةد و جةالل تال
َيَك خؤيان خزاندؤتة نيَو
نويَى ثارتى (ئيسماعيل عارف) دةضيَتة الى بارزانى و دةَليَت :جةناب كؤمةل
ثارتييةوة ،لةهةموو شانةو شانة سةرةكيى وريَكخراو وليذنةى ناوضةكانيشدا هةن ،دذى ثارتيشن !
ئةمربفةرموون ضارةسةريَكى (سةورى وفةورى) بكريَن .بارزانى دةثرسيَت ئةوانة كيَن ،ضجؤرة كةسيَكيان
َدا نيية!
َداية و قةبارةيان ضةندة؟ كابرا دةليَت قوربان ،هةر شةش حةوتيَكن و كةسيان لةطةل
لةطةل
بارزانى دةَليَت :ناوةكانيان دةزانيت؟ كابرا كاغةزيَك لةطريفانى دةردةهيَنيَت و دةليَت قوربان ئةم حةوت
ناوةن كةليَرةدا نووسيومن .بارزانى دةَليَت ئادةى بؤم خبويَنةرةوة .بارزانى كة حةوت ناوةكان
دةبيستيَت ،دةَليَت دة ئيَستة لةخوار ئةوانةوة بنووسة هةشتةم مستةفابارزانى ! ئةم بةسةرهاتة زؤر
كؤنةو دةطةرِيَتةوة بؤ ساآلنى 1964و 1965و ئةطةر وةك تؤ دةفةرمووى (ثارتى و مةالمستةفاى
َى  1995لة
بارزان بةفيتى سةركردةكانى ثارتى ،بوو بوو بةدوذمنيَكى سةرسةختى كاذيك) ضؤن سال
َةمانيا ،كة بؤيةكةجمار لةطةلَ هاوبريى هيَذا كاك جةواد مةال ،يةكرتميان بينى،
سيميناريَكى تؤدا لةئةل
زؤر بةشانازييةوة ئةو بةسةرهاتةى طيَرِايةوة كة ئةو زؤر نةبوو بيستبووى .منيش بةثيَكةنينةوة ومت برا
ئةوة زؤر كؤنة .مةبةستى من ئةوةية ئةطةر لة  1962بةدواوة ثةيوةنديتان لةطةلَ هاوبريانى كاذيك
نةبووة ،كاك جةواد ئةو بةسةرهاتةى لةكويَوة بيستووة؟
َةى بارزانى نةتةوةيى نني ،ئةطةر نةتةوةيى بووناية دوذمنايةتيى كوردى نةتةوةييان
ال . .”.:88 .بنةمال
نةدةكرد . . .ئةبة ئاطرين هيض مافى ئةوةى نييةمرؤظى نةتةوةيى دةستنيشان بكا ،ضونكة خؤى نةتةوةيى نيية،
َةو حيزب و
ئةطةر نةتةوةيى بوواية ،خؤى و ثاسؤكى نةدةفرؤشت بةثارتى .مرؤظى نةتةوةيى خؤى بةهيض بنةمال
َدةدا”. . .
َةتيَك نافرؤشىَ و حيزحبيزبيَنة ناكا ،بؤ ئازادى و ئاشتيى و يةكسانى هةول
كةسايةتيى ودةول
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** مامؤستا ،ئةمرِؤ حيزبايةتى بةرِةوشت ثاريَزييةوة ناكريَت ،ئيَستا حيزحبيزبيَنة وكةس ثةرستى و كورسى
ثةرستى وخيَلَ وسةرؤك هؤز ثةرستى و ناوضةطةريَتى جيَطةى حيزبايةتى و كوردايةتييةكةى جارانى طرتؤتةوة،
قوربان ئةو سةردةمة بةسةرضوو ،رؤشت و ناطةرِيَتةوة . . .بؤية ثرةنسيثةكانى كاذيك تةنها بؤ ثةروةردةكردن
وثةندو ئامؤذطارى وةرطرتن بة زيندوويى دةميَننةوة .ئةو سةردةمة دةميَكة رابوردووة هاوبريانى كاذيك دةرويَشى
كوردايةتى بوون . . .بةو ديسثلينةى كاذيكيش هيض بريمةنديَك ناتوانيَت حةفتا هةشتا هاوبري كؤبكاتةوة ! كىَ
َةو كام حيزب نةتةوةيية؟ نةتةوةيى سةرى بووة بةذيَر لةشييةوة ،حيزبيش بةثارة دةطةرِىَ ،ثارةى
و كام بنةمال
َيش ،مليؤن و مليار بةحةالىل دةستناكةويَت ،ئةوةى بؤ ئازادى وئاشتى و يةكسانيش خةبات بكات ،يا
مؤل
دةي كرِن يا دةيفرؤشن يا مةمرةو مةذى لة ثةراويزدا يا لة دةرةوةى ميَذوودا دةيطوزةريَنيَت . . . .ليَرةدا شتيَكم
َى1972هاوبري حمةمةدم راسثارد نامةيةكى ريَكخسنت ببات بؤ كةركووك و وةآلمةكةشى
بريدةكةويَتةوة :سال
بهيَنيَتةوة .ئةو هاوبرية بة حةمة سوور ناسرابوو ،كريَكار بوو لةكارطةى جطةرةى سليَمانى ،دوكانيَكى دارتاشيى
بضكؤلةشى هةبوو .ريَكخسنت بؤ ئةو ضوون و هاتنةوةية برِى  150صةدو ثةجنا فلسى تةرخان كردبوو ،ومت
هاوبريطيان لةبةنزينخانةكةى عةقارىــ شؤرِش بوةستة و بةيةكيَك لةو ثيكاب و لؤرييانةى بؤ كةركووك يا
ضةمضةمالَ دةضن سواربة ،جا بةثياوةتى بىَ يا50فلسى دةدةيتىَ و لةوسةريش بةوجؤرة بطةرِيَرةوة و هةرضيش
مايةوة بؤ نانيَك و دووضا .بةرِاستيش بةالى منيش و ئةويشةوة كةم نةبوو! كاك حمةمةد لةو دواييانةدا ضووة
َةمةندببوو ،جارجار لة سليَمانى كةدةمبينى دواى
بةغداو لةشى ساغ بيَت بة هيَزى بازوو وئارةقةى نيَوضاوان دةول
من ضؤن و تؤ ضؤن بةشانازييةوة شتيَكى ئةو سةفةرةى دةطيَرِايةوةوهةردوكمان تيَر ثيَدةكةنني.
ال”:88 .جا ئيَستة باوادابنيَني ،كاتىَ ئةبة ئاطرين ضووة نيَو ثاسؤكةوة و زانى ثاسؤك لةبةر هةر هؤيةك دةبىَ
َكى بةثيَوة وةستانى نةماوة و دةبىَ لة حيزبيَكى ديكةدا بتويَتةوة ،تةنانةت ئةوةشى هةر بة
باببىَ ،كةل
بريورِايةكى تايبةتى خؤى بؤدادةنرا ،ئةطةر هيض ثلةو ثايةو ثارةيةكى لةو حيزبة (ثارتى) وةرنةطرتاية ،نةك
بةرامبةر ئةو خؤفرؤشيية بيكةنة ئةندامى سةركردايةتى ثارتى وثلةى دكتؤرا وثرؤفيسؤرى ثيَبدةن . . .ئةوجا
َيان بة شؤرِش كرد بؤ رذيَمى ئيَران ،هةرئاواش
ضؤن بةرِيَوةبةرانى شؤرِشى ئةيلول (بارةطاى بارزانى) ئاشبةتال
َى بة ثاسؤك كرد بؤثارتى لة1993/7/27دا”.
ئةبة ئاطرين ئاشبةتال
** ثاسؤك ماوةى 17سال 1976 /9/11 ،ــ 1993/7/27لةشاخ بةذمارةيةكى كةم ثيَشمةرطةو
كاديرةوة ،بةو هةموو تةنطةذةو بارودؤخة نالةبةرو بارطرانييةوة ،هةتيو و بيكةس شانى دابووة بةر وهةرضؤنيَك
بوو بةثيَوة وةستابوو ،دواى راثةرِين ثيَشمةرطةو كاديرانى زؤر ،جؤرةها ضةك و تةقةمةنى و داراييةكى جيَطرييش
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لةمشتا ،هةموومانطيك3%ى داهاتى طومرطى بةرةى كوردستانى وةردةطرت ،هيض ثيَويستييةكى بة يةكطرتن
نةبوو كة لة ثيَناويدا سةربةخؤيى خؤى لةدةست بدات و ئيرت ناوى لةكولةكةى تةرِيشدا نةيةت .ئةوةى ثيَويستى
بة يةكطرتن بوو ،سةركردايةتيى حيزبى سؤسياليستى كوردستان ـ عيَراق ،بةتايبةتى كاك حةمةى حاجى مةمحود
َآل ئاطرين .خويَنةرى
وئينجا ثارتى طةل و شةهيددكتؤر سامى عةبدولرِةمحان و لةهةمووشيان بةثةلةتر كاك عةبدول
هوشياريش مةبةست و ئاماجنى تايبةتى و طشتيى هةريةكة لةو بةرِيَزانة دةزانيَت .سةروةختيَك شةهيد سامى
َآل ئاطرين ماوةيةك ثيَكةوة لة ذووريَكى بارةطايةكى ثارتيدا بوون لة هةوليَر ،لة دانيشتنيَكدا سامى
و عةبدول
َبذيَرين بؤ سكرتيَر) .
َدا (ئةطةر قبوول بكةيت ،من ثيَشنيازدةكةم تؤ هةل
َؤنيَك) ى هةل
(بال
َى بؤ ئيَران نةكرد ،نةخيَر ،بارزانى كة لةطةلَ عيَراق ريَككةوتنى11مارت 1970ى
** بارزانى ئاشبةتال
مؤركرد ،ئيَران هةر ئاطاداريش نةبوو لةديوةخانى بارزانى ضباسة ،شاى ئيَران ؤةك من و تؤ لةراديؤوة بيستى.
 . .بارزانيش كة ئاطادارى ريَككةوتنةكةى شاى ئريان و صةددام حسيَن نةبوو ،نةيدةزانى لة ديوةخانةكةى
َةكةى بيست .ثيَنج رؤذ دواتر ،شاى ئيَران بةدةستى ئةنقةست لة
جةزاير ضباسة ،وةك من وتؤ لة راديؤوة هةوال
رؤذى /11مارت1975دا بارزانى بانط دةكات بؤ تاران ولة ريَككةوتنةكة ئاطادارى دةكات وةك (داش بة
داش) ،هةق بة هةق ،بةآلم داشةكةى شاى ئيَران داشة هارة بوو ،هةقةكةشى هةقى كوردى كرد بةذيَرةوة.
َةميَش لة الثةرِة  68و71ى ناميلكةكةيدا دةَلىَ كاذيك كؤبوونةوةيةكى كردووة بؤئةوةى
ال”:89 .ئةبة خؤل
طواية جةمال نةبةز لةطةلَ حيزبى ثان ئريانيست و سةرؤكةكةى موحسني ثزيشكثور ثيَوةندى هةبووة ،لةكاتيَكدا
ئةو حيزبة سةر بة شاى ئيَران بووة ،ئةم ثةيوةندييةش لةريَى مري كامةران بةدرخانةوة بووة”.
** هاوينى 2013لة دانيشتنيَكدا بة دكتؤرعةبدولًآلئاطرينم وت :تؤ كة ضوويت بؤالى دكتؤر جةمال نةبةز
َةمانيا هةر بؤ ئةوةبوو زيادةكانى كاذيكنامة البةريَت و باسى ثان ئريانيزم نةكات يا شتى ديكةشى
لة ئةل
بةدةمةوة بوو؟ ئةوةندةى لةيادم مابيَت وةآلمةكةى الستيكى بوو! .
نةبةز لةتيَرِوانينيَكى ميذوويى و ئةتنيكى و ريشةيى زمانى هةرة كؤنى طةالنى ئيَرانةوة و ئينجا
دةستنيشانكردنى قةوارةيةكى خاوةن شارستانيَتى ديَرين كة كورد جيطةى خؤيى تيدابكاتةوة و لةو تةنيايى و
بيَكةسى و لةو بيَدؤست و ثشتيوانيية ميَذوويية نةثساوةية خؤى قوتاربكات و وةك هةر طةليَكى عةرةب لة
كؤمكارى عةرةبدا ،تورك لة (ثشتيَنةى طةالنى قةفقاس) وثةميانى ناتؤداو طةالنى ئةورووثا لة يةكيَتى
َنيايى بكات .ئةوهةوآلنةى دكتؤر جةمال نةبةز و هاوكارةكانى وهاوبريةكانى
ئةورووثادا ،هةست بةئارامى ودل
64

دةبيت زؤر بةرز بنرخيَنني . . .ئةوان كوردايةتييان دةكرد ،نةك حيزب حيزبيَنة و سياسةتبازيى .ضةند كةسيَكى
َيينةوة شانيان
نةتةوةيى لةخؤبوردوو لةرووى ئةو هةموو شؤظيَنييانةى تورك و فارس و عةرةبدا ،بةورةيةكى ثؤال
دابووة بةر وهةنطاويان دةناو بةدووى ريَطةضارةيةكى طوجناويشدا ويَلبوون دةروازةيةك بؤكورد بةرةو سةربةخؤيى
بكاتةوة.
الثةرِة  89و . . .”:90لةنيَو ئةم خويَنكارانةدا ،خويَنكارانى فارس (ئيَرانى) كة هةنديَكيان سةر بة دكتؤر
موسةديق بوون و هةنديَكيان (توودة) يى بوون ،ئةمانة بةهيض جؤريَك ثشتى كورديان نةدةطرت ،دةيانطوت
َم هةنديَكيان سةر بة حيزبى ثان ئيَرانيست بوون كة توانيمان
مةالمستةفا ثياوى شاى ئيَران و ئةمريكاية بةال
كاربكةينة سةريان ثشتطرييى شؤرِشى كورد بكةن و بةرامبةر خويَنكارة ئارةب و تركة شؤظيَنييةكان بةرطرى بؤ
كورد بكةن . . .لةطةلَ ئةو خويَندكارانةدا كة سةربةحيزبى ثان ئيَرانيست بوون ،وتوويَذمان كرد و تيَمانطةياندن
ئةطةر ئةوان بؤ ئازادى و بةختياريى طةالنى ئيَران كاردةكةن( ،ئةوة) ئةو طةالنةى لةدةرةوةى سنوورى ئيَران
َكةن كة
دةذين و ثيَوةندييةكى ميَذوويى و فةرهةنطيى كؤنيان بة ئيَرانةوة هةية ،ذمارةيان دةهيَندةى ئةو خةل
لة نيَو سنوورى ئيَراندا دةذين ،بؤ ويَنة كورد كة وآلتةكةى بةثيَى شةرةفنامةى شةرةفةدينى بتليسيى لة تةنطةى
هورمزةوة دةستثيَدةكا تاضياكانى قةفقاس و لةويَوة تا دةوروبةرى زةرياى سثيى ناظني .طةىل بةلووج كةذمارةيان
لةثاكستان و ئةفغانستان ثرتة لةوانةى لةئيَرانن و طةىل داريزمانى ئةفغانستان و طةىل ئؤسيت كةلة سنوورى
يةكيَتيى سؤظيَتدا (رووسيا .ن .ك ) .دةذين و ضةندين طةالنى ديى وةك تاجيكةكان .ئةمانة هةموو لةرووى
َة دةريدةبرِن) لة
ئيَتنؤلؤذييةوة بة طةالنى ئيَرانيى ديَنة ذماردن .وشةى ئيَران (نةك ئريان وةك فارسةكان بةهةل
وشةى كؤنى (بوومى ئاريانام) ةوة ،واتة (زةويى ئارييةكان) هاتووة( ،كة) بووم بةماناى زةويية (سةرجنى وشةى
بوومة لةرزة بدة) ،وشةى (ئاريا) ش ثيَوةنديى بة ئاطرةوة هةية ،واتة بة فةرهةنطى ثةرستنى خواى رووناكى
يةوة ،نةك بة رةطةزيَكى تايبةتييةوة .طةىل فارسيزمان لة ضاو ئةم طةالنةدا 10%ـ 15%ية .لةبةر ئةوة
كاتيَك ئيَستة (واتة لة شةستةكانى سةتةى رابوردوودا :ج .ن) ئةطةر ئةو طةالنةى ئارةبيزمانن و لةبنةرِةتدا
َى
َى (يةكيَتيى ئارةب) بدةن ،بؤضى دةبىَ هةول
َمانةتييةوة بوون بة ئارةب ،هةول
ئارةبيش نةبوون و بةهؤى ثسول
َى ئيَرانيى لة كورد و فارس
َةتيَكى كؤنفيدرِال
جؤرة كؤنفييدراسيؤنيَك بؤ طةالنى ئيَرانييى نةدرىَ ،ئةو دةمة دةول
و بةلووج و ثةشتوون و داريزمان و تاذيك و ئؤست و . . .هتد دروست دةبىَ بةرامبةر يةكيَتيى ئارةب و تؤرانيزم
ويةكيَتيى ئةوروثا . . .دميان ئةم قسانةيان بة دلَ بوو ،كةوتنة ثشتطرييى شؤرِشى كورد و رؤذنامةكةيان (خاك
وخون) خستة خزمةتى شؤرِشى ئةيلوولةوة”.
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َدةثةرِين كة حةمة رةزا شا لةطةلَ
** حيزبى ثان ئيَرانيزم سةر بة شاى ئيَران بوو ،ئةو خويَندكارانةش بةهةواى ئةو طةمةية هةل
َويَستيان
كورد و شؤرِشةكةيدا دةيكرد ،هةرضى ئةوانةى سةر بة ريَبازى موسةدديق بوون ،لة باوةرِى نةذاد ثةرستى كويَرانةوة هةل
وةردةطرت و اليةنطرانى ثارتى كؤمؤنيستى ئيَران (توودة) لة كلكايةتى مؤسكؤوة ،تفةنطة بةكريَطرياوةكانى رةجةوى كة بة
(موجاهيدينى خةلق) ناسرابوون بةهارى 1991بة درِندانةترين شيَوة بةخؤيان و تانك و زريَثؤشةكاني صةددام حسيَنةوة
نامةردانة كوردة راثةرِيوةكانى طةرميانيان شةهيد دةكرد .بةآلم موحسينى ثزيشكثوور ،سةرؤكى ثان ئيَرانيست وةك نةبةز
َيَت”كةشاى ئيَران و سةددام حسَني ثةميانى جةزائرييان طرىَ دا ،سةركردةى ثان ئيَرانيست موحسينى
لةالثةرِة 90دا دةل
ثزيشكثوور دذى ثةمياننامةى جةزائري قسةى كرد و لةسةر كوردى كردةوة دذ بة سةددام حسيَن و ئةمةش ركى شاى ئيَرانى
َةتيَكى كورد لةسةر
هةستان ليَيان”.هةروةها بة ئيَرانيية نةيارةكانى نيَو حيزبةكةيى دةوت كة دذى خواستةكانى كورد بوون”:دةول
َةتيَكى ئارةب (يا) ترك؟ لةكؤبوونةوةى ساآلنةى خويَندكارانى ثان ئيَرانيستدا ،مارشى
سنوورى ئيَران بىَ باشرتة ،يان دةول
َة ليَدةدرا بؤى .نؤكسة بة ثيَضةوانةى ثارتى و حيزبة كوردييةكانى ديكةوة،
كوردستان (سروودى ئةى رةقيب) دةضرِيَندرا و ضةثل
َدةكرد .ثارتى وةك ئارةب و ترك و فارسة شؤظيَنييةكان لة
َةيةك بوو كة ئاآلى كوردستانى لة كؤبوونةوةكانيدا هةل
تاكة كؤمةل
َةم ،دةيطوت لة سووريا
َكردنى ئاآلى كوردستان بوو ،ئيَمةى بة شؤظيَنى و جيا بوونةوةخواز و كؤنةثةرست دةداية قةل
دذى هةل
كوردستان نيية”.

** سةرةتاى راثةرِينة جةماوةرييةكةى باشوورى كوردستان ،هاوبريانى ثاسؤك لةبارةطاكةى شةقامى برايم
ثاشاى سليَمانى ،وةك هيَنانةديى ئاواتى ديَرينى كورد ،ئاآلى ثريؤزى كوردستانيان بةرزكردةوة .ضةندين كةس
لةذيَريدا وةستابوون ،هةر تةماشايان دةكردو ضاويان ثرِدةبوو لةئاو و فرميَسكى شادييان دةرِشت .ئةو رؤذة
بةتايبةتى ضووم بةدواى ضةند هاوبرييَكى كاذيكدا ،وةك مامؤستايان فايق عارف و كاميل ذير و غةفور ئةمني
َآلى كاك ئةمحةدى ضايضى . . . . .بةآلم بؤ
وئةمحةدى براى و كاك عومةر شةمةيى و ئةمحةدى براى وعةبدول
َةبانى و بارزانى هةريةكةو بروسكةنامةيةكيان بؤ مةكتةبى سياسيى ثاسؤك
ئيَوارة هةردو سةرؤكى كورد ،تال
نارد ،كة ثيَويستة ئةو ئاآلية بةزووترين كات دابطرن .ثاسؤك وةآلميَكى طوجناوى بؤ ناردنةوة .بؤ سةينىَ دوو
بروسكةى بةثةلةو هةرِةشة ئاميَز هاتن :هةر ئةمرِؤ و بةطةيشتنى ئةم برووسكةية دةستوبرد ئةو ئاآلية دابطرن.
ال”:89 .ئيَمةى هاوبريانى نوكسة ،اليةنطريى شؤرِشى كوردمان دةكرد دذ بة رذيَمى ئيَراق ،سةرةرِاى هةموو
َمان دةدا دؤست و اليةنطر بؤ شؤرِش
خراثةو تاوانيَكى كاربةدةستانى شؤرشى ئةيلوول و ثارتى بةرامبةرمان ،هةول
َى ليَدةرضوو .ئةم
بدؤزينةوة ،بةهيواى ئةوةى شؤرِشةكة بةسةر رذيَمى ئيَراقدا سةركةوىَ ،كة مةخابن ئاشبةتال
َةش ريَكةوت نةبوو ،ضونكة كةسانى زؤرى وةك شيَخ حمةمةدى هةرسني و حمةمةد ئةزيز و ئةبة ئاطرينى
ئاشبةتال
تيَدابوو ،كة هةر برييان لة دةسكةوتى خؤيان دةكردةوة”.
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** بؤ ريَكخراويَك كة كوردايةتى بكات ئةوة ثرةنسيثة بنةرِةتييةكان و ئةلف و بيَى كوردايةتيية ،كوردايةتيى
َة سةثاندن بةناوى كوردايةتييةوة .هاوبريانى نةتةوةييش ،كاذيك و
راستةقينة نةك حيزبايةتى و حيزبى بنةمال
ثاسؤك ريَبازيى كوردايةتييان بةرنةداو ضاوةروانى ثاداشت و دةستخؤشانةشيان لة كةس نةكرد .شيَخ حمةمةدى
هةرسني و حمةمةد عةزيزيش لة ضاو زؤربةى هةرةزؤرى بةرثرسانى شؤرِشى ئةيلوولدا بةحةوت ئاو شؤرابوونةوة،
َآل ئاطرينيش تةنها ماوةى نيَوان مانطى مارتى  1974هاتا مانطى مارتى 1975وهةرةسى شؤرِش،
عةبدول
بةشدارى شؤرِشى كردووة.
َآلية :الثةرِةيةكى
َآل ئاطرين لةالثةرِة ( )35دا دةنووسيَ (مةبةستى لة كتيَبةكةى دكتؤر عةبدول
ال :93 .عةبدول
طةش لة ميَذووى كاذيك ،بريةوةرى و ديكؤميَنت (دؤكؤميَنت)  1961ــ ” : )1975كاذيك نوخبةيةكى
َدابوو .كاتيَك لة نيَوان هةردوو سةركردايةتيى كاذيك و حيزبى طةىل كورد دا
دانسقةى زؤر زؤر كةميان لةطةل
َى”.1964دكتؤر
مداوةالت كرا ،بةبىَ كؤنطرة برِياردرا ،بووين بة يةك حيزب ،ئةويش بةناوى كاذيكةوة سال
َى 1964ةوة باسى كاذيكى بيستووة و سةيرةكةش لةوةداية حيزبة
نةبةز لة بةرامبةردا دةَليَت”:واتة لةسال
طةورةكةى ئةوان بيَدةنط و بىَ كؤنطرة خؤى لة نيَو ضوار ثيَنج كةسدا تواندبيَتةوة و دوو دامةزريَنةرةكةش
دةبنة ئةندامى سةركردايةتى كاذيك و زؤرنابات كارةساتى كاني ماسيى روودةدات و هةر دواى ئةوةش ئةو
دووانة روودةكةنة بارةطاى بارزانى و ئيرت هةموو هةوليَك دةدريَت كاذيك لةناوةوة و لةدةرةوةى وآلتيش بيَدةنط
َآل
َةيةك ناكةن و (لة خةباتطيَرِى مةزنيش) ئةبدول
بكريَت( .حمةمةدئةزيز و شيَخ حمةمةدى هةرسني هيض جوول
ئاطرين ثزيسكيَك دةرناضىَ ،نازامن ئةم قسانة بؤ مندالَ دةنووسىَ؟ يان دةيةوىَ دةورى (ثاراسنت) ى سةر بة ثارتى،
لةم كةينوبةينةدا بةم شيَوة طةوجانةية بشاريَتةوة؟؟؟"
َال و كتيَبةكةى دكتؤر نةبةزيشةوة،
** بةالى زؤربةى هةرة زؤرى خويَنةرانى ناميلكةكةى دكتؤر عةبدول
باسوخواسى دروست و باوةرِثيَكراو لةبارةى دامةزراندنى كاذيك و دوواتريش ثارتى طةىل كورد ،ناردنى شةهيد
شيَخ حمةمةدى هةرسني و كاك حمةمةد عةزيز بؤ نيَو شؤرِش ،كارةساتى كانيى ماسيى و ئينجا (بةناكاميى
َى خؤم زانيارييةكى ئةوتؤم
سةرنانةوة) ى كاذيك .ئةمانة لةهةموو باسةكانى ديكة طرنطرتن .من بةشبةحال
َدان و دامةزراندنى ثارتى طةىل كوردةوة نيية ،ئةوةندة هةية ثورزاكامن شةهيد تؤفيقى نوورى
لةبارةى سةرهةل
َة خزمةكاندا دةطةرِان و شةوانة كؤرِيان دةبةست بؤ
بةط و براكانى و ئامؤزاكامن سةر بة وان بوون و بةمال
َوكردنةوةى بريى نةتةوةيى .ئةندامةكانيان بةطشتى كاسبكاران وثيشمةرطةوخويَندكارانى ثلةى ناوةندى و
بال
دواناوةندى بوون ،زؤر ضست وضاالك كاريان دةكرد و زؤر و بؤر هةمووكةسيشيان وةردةطرت و لة هةردوو
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ريَكخستنى قوتابيانى نةتةوةيى كورد و الوانى نةتةوةيى كورددا ريَكدةخران ،ذمارةى خؤيان و جةماوةرةكةشيان
(هاودةنطةكانيان) لة ذمارةى هاوبريان و هةوادارانى كاذيك زؤر زؤرتر بوو بةآلم ئاستى رووناكبريييان زؤر
لةخوارتر بوو ،شريازةى ديسثلينيشيان توندوتؤلَ نةبوو ،دةيانويست ضاالكيى ثيَشمةرطانةى خؤيان بكةن و جيَطة
دةستيان دياربيَت ،نةك وةكو كاذيك (سةربازى نةناسراو و طومناوبن) وهةموو ضاالكييةكانيان بؤخزمةتى
سةركردايةتيى شؤرِش و بارزانى مستةفا بيَت و خؤيان مايةثوض و سفر هيض بةدةستةوة! ئيَمة لة ريَكخستنى
كاذيكدا رؤذانة خةستةخانةكان دةطةرِاين و دةرمان و دةرزى و لؤكة وسارغيمان كؤدةكردةوة ،بة دراوسىَ و
دؤستان و خزم و كةسوكاردا دةطةرِاين و ثيتاكى جلوبةرط وثيَآلومان دةكرد بؤ ثيَشمةرطة ،كاديرةكانيش بةرؤذ
َكيان هوشيار دةكردةوةو بةبريى نةتةوةيى طؤشيان دةكردن ،ئيَوارانيش
لة ضاخيانةو دووكانةكان و ناوبازارِدا خةل
َة خزميَك يا دؤستيَك و ناسياو و دراوسيَكانيان كؤدةكردةوةو بريو
دواى ناخنواردن هةر يةكيَكيان دةضووة مال
باوةرِى كاذيكيان بؤ رووندةكردنةوةو رةخنةى توند و رووخيَنةريان لة ماركسيزم و رذيَمةكةى رووسيا و
كؤمؤنيستةكان و ثارتييةكان دةطرت و ئامادةبووانيان هاندةدا بةهةموو تواناوة هاوبةشيى شؤرِش بكةن ،بةآلم
ثةلةيان نةبوو رايانكيَشنة ناو ريَكخستنى كاذيكةوة و كةسانى ثةسةندكراويش وةك قؤناغى يةكةم لة يةكيَتى
َم بيَثةروا دذايةتى
قوتابيان يا الوانى نةتةوةييدا ريَكدةخران و درةنط دةطةيشتنة ثلةى ئةنداميَتى كاذيك ،بةال
رذيَمةكانى عيَراق وئيَران وتوركيا و سووريايان دةكرد ،جطة لة ملمالنيَ و بةربةرةكانيَى كؤمؤنيستةكان و
َةكةى
َةكةى سةر بة مةكتةبى سياسي (جةالىل) و بال
َةجيابووةوةكةى ثارتى دميوكراتى كوردستان ،بال
هةردوو بال
َطةى بةهيَز و سةرةتاكانى فةلسةفة هيَشتا
سةر بة بارزانى مستةفا (مةاليى) بةآلم بةضةكى بريو باوةرِ و بةل
نةرِسكاوةكةى كوردايةتى! بةتايبةتيش كة ثارتةكان لةرووى فةلسةفييةوة هيضيان ثيَنةبوو ،كؤمؤنيستةكانيش
َيَشةيةكيان لةبةركردبوو ،وةكو تووتى هةر دةيانوت ودةيانوتةوة بةآلم كة بريدؤزةكانى لينينى مةزنيان
ضةندكل
َةى تةقيو . . .كةضى بارزانى
لةبارةى مافى نةتةوة ذيَردةستةكانةوة دةخراية بةردةست ،دةميان دةبوو بة تةل
مستةفا و ثارتيى يةك دةنك منةتيان ليَنةدةزانني و تةنها جاريكيش بةو هاوبريانةيان نةوت ماندونةبن ،دةستتان
َة
خؤشبيَت .هاوبريانى كاذيك ثاداشتيان نةدةويست بةآلم ثيَزانني ثيَويستة و ئةوانيش هةر زؤر ثيَنةزان و سثل
َةها دذى شؤرِش بوون و ثشت دةكةنة
بوون .ئةوةتة ئيَس تةش روو لةوانة دةكةن وباوةشيان بؤدةكةنةوة كة سال
َسؤزى شؤرِش و كوردايةتى بوون .دةستطاى ثاراستنيش بؤ ثاراستنى هةيبةت و
َةى دل
ئةوانةى بةردةوام رؤل
دةسسةآلتى بارزانى و دووبارة نةبوونةوةى دووبةرةكييةكى ديكة لة ريزةكانى ثارتى وشؤرِشدا ،دامةزريَنرا .بالَ
بةطةردمن هاوبريانى كاذيك بووبوونة كراس سوورى بةرلةشكر بؤ بارزانى و هةر ئةوانيش شانيان داية بةر ديوارة
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َةكةى مةكتةبى سياسى لة1964دا ،تةنها ناووناوبانطى
دارِووخاوةكةى ثارتى ،كة لةئةجنامى جيابوونةوةى بال
شؤرِشطيَرِانةى بارزانى مستةفاو تواناكانيى خودى خؤى لة بوارى شةرِى ثارتيزانيى وسةركردايةتيكردن و
بةرِيوةبردنى بةرةكانى جةنطدا لةثالَ ثشتطرييكردنى بيَسنوورى كاذيكدا بؤى ،ثارتيى هةستانةوة سةرثيَى خؤى.
َى ئةوةيان بوو
يادى بةخيَر ماموستا برايم ئةمحةد لةو بؤنةيةدا بةناسؤرةوة وتوويةتى( :نةمانئةزانى كاذيك هةول
بة جيطةكةى ئيَمة شادبن) لة كاديرة ثيشكةوتووةكانى ئةو سةرةتايةى كاذيك ،شةهيد لةتيف عةىل ،شةهيد
َح هيتلةر) ،شةهيد سةعيد طةوهةر ،شةهيد مامؤستا عيزةت
َح بيَسةريى (ناسراو بة صال
مامؤستا حةمة صال
رةشيد ،شةهيد تووفيق نوورى بةط ،شيَركؤ بيَكةس (خ .ل) ،مامؤستا حةمة عةىل فةرةج (خ .ل) ،حمةمةد
مةجيد ئةصآلن ،غةفوور ئةمني ،ئةمحةد ئةمني ،عةبدولفةتاح عةبدولرِةززاق (ناسراو بة مةال فةتاح) ،شيَخ جةالل
بةردةزةرديى و هى ديكةش.
لةبارةى جةماوةرى كاذيك و هاودةنطةكانييةوة هةروةها رووداوةكانى كانى ماسييةوة دوو منوونةي بضكؤلة
دةخةمة بةرضاوى خويَنةرى هيَذا:
 1ـ فةتاحى نوورى بةطى ثوورزام ثيَشمةرطةيةكى شؤرِش و سةر بةالوانى نةتةوةيى كورد ،بةسةختى بريندار
بووبوو ،لةخةستةخانة كةوتبوو ،ذمارةيةكى لة رادةبةدةر لة سةرجةمى هاوبريانى كاذيك ،خزم و دؤست وناسياو
و نةناسياويش سةردانيان دةكرد .كةسيَكى قسةقوتى سليَمانى وتبووى هةركةس دةيةويَت بزانيَت كاذيك ضةند
زؤرن ،سةريَكى خةستةخانة بدات دةزانيَت !
 2ـ رووداوى كانى ماسيى :من شايةتييةك بؤ كاك حةمةى عةزيز دةدةم ،ئيَوارةى كارةساتةكة1964/9/10
ضةند هاوبرييَك :شةهيد تؤفيقى نوورى بةط ،شةهيد جةماىل عومسان دايى (ناسراو بة جةمالة قوش ،خوشكةزاى
َؤزاى
َآلكؤرنالَ) ،كةماىل جةماىل موختار (خال
كاك حةمةى عةزيز) ،عةبدولآلى كاك ئةمحةدى ضايضى (عةبدول
كةماىل عومسان دايى) و بةندة نوورى كةريم ،لة ماىل خواليَيخؤشبيَت و يادى بةخيَر ،هاوبري كةماىل عومسان
دايى (خوشكةزاى كاك حةمةى عةزيز) ميوان بووين ،حةمةى عةزيز لة سليَمانى نةبوو ،لة قةآلدزىَ بوو ،كة
َكة
َى خوشكى ،زؤر تؤرِةو شثرزة خؤيكرد بةذووردا ،دةيوت (ئةمة ضؤن كرا ،ئةو خةل
طةرِايةوة هاتة مال
بؤكوذراون و بةئةمرى كىَ ؟) ئيرت ئةوان ضوونة ذووريَك و وتيان كؤبوونةوةيان هةية.
 3ـ لةبارةى رووداوةكانى  1964/9/10ى كانيى ماسى ،كاذيك بؤ بةيانيَكى دةرنةكرد ؟ بة بؤضوونى من
دةستيَك ريَطريى لةوةكردووة بؤئةوةى بةسةر ثارتى و شؤرِشدا نةسةثيَت و دةستةضةورةكة بةسةر كاذيكدا بسوون،
69

َك دةيوت ئةطةر ئةوان نني ،بؤ بةيانيك بآلوناكةنةوة .؟ بةآلم كة بةيان
ئةمةش سةريطرت ضونكة خةل
بآلونةكرايةوةكة كاذيك رايبطةييَنيَت لةوكارة بيَبةرين ،كةواتة كىَ كردوويةتى ؟ ئاخر ثارتى و كؤمؤنيست لة
ملمالنيَيةكى سةختدابوون لةسةر ثاوانكردنى طؤرِةثانةكةو كاميان ثيَشرِةوى خةباتى جةماوةرن .ئةوان ثارتييان
بة حيزبيَكى بورجوازى دادةنا كة ناتوانيَت ثيَشرِةوى طةىل كوردبكات كة طةليَكة لةطةالنى عيَراق بةآلم بة
نةتةوة نايةتة ذماردن ! من لةو باوةرِةدام هةر كاك حمةمةدى عةزيز و شةهيد شيَخ حمةمةدى هةرسني ريَطربوون
سةركردايةتيى كاذيك بةيانيَك دةربكات دذ بةو رووداوةى كانيى ماسى ،ضونكة ئةو كاتة طومانةكان روويان
لة ثيَشمةرطةى مةاليى دةكرد و ئةوةش بارزاني ليَتوورِةدةكردن ،ضونكة زيانى بةثةيوةندييةكانى دةطةياند لةطةلَ
يةكيَتى سؤظيَت و هاوثةميانةكانيدا .باشة خؤ ثارتى كؤمؤنيستى عرياقيش هيض اليةنيَكى تاوانبار نةكرد ،ئةى
ئةوةيان بؤ؟ ضونكة كؤمؤنيستةكان بةدةست كؤدةتاضييةكانى بةعسييةوة شثرزةو بيَدةرةتان بوون و ئوميَديَكيان
َدةيان بداو ريَطةيان بدا بارةطايةك لة ناوضة رزطاركراوةكانى كوردستاندا بكةنةوة
تةنها بةمةال مستةفا بوو دال
بؤطردكردنةوةى ئةندامةكانيان و رزطاركردنيان لة كوشنت ،ئةطةرنا زؤر ضاك دةيانزانى تاوانةكة ضؤن و بةفةرمانى
راستةوخؤى كىَ كراوةو سةربةكام اليةنيشن .كاك حمةمةدى عةزيزيش لة طؤظارى (باسكار) دا نووسيويَتى
كةماىل ئةمحةد بةرقى و حةمةرةشيدى ئةمحةد شانة لةوتاوانة بةرثرسن .خؤ ئةطةر لةثارتيش بثرسني ،ئةوة لقى
ضوار/سليَمانى ،تةنها ثازدة رؤذ دواى رووداوةكة لة 1964/9/25دا ،بآلوكراوةيةكى لة دذى كاذيك
َوكراوةكةش هيَرشكردنة سةر
َى بؤليَدةدا .ئاماجنى بال
بآلوكردةوة ،ئةطةر تةنها طومانيشى لةكاذيك هةباية دةهؤل
َيشيدا سووك تةماشاكردنى كاذيكة بةوشيَوة بازارِيي و دارِشنت
َةكةى (م .س) و مامؤستا برايم ئةمحةد و لةثال
بال
و دةربرِينة الوازو بيَ سةليقةية ،وةك دكتؤر نةبةز كؤثييةكى بآلوكراوةكةى لةالثةرِة 133و 134خستؤتة
بةردةستمان ( . . .ئةم جورة ثروثاطندانة دوذمنانى شؤرش وة نةتةوةى كورد دروستى ئةكةن وة كومةلة
الداوةكةى ابراهيم أمحد ئةوة وةك قةوان ىل ئةدةنةوة وةبة هةموو توانايةكيانةوة ئةم جورة ثرِوثاطندانة
بالوئةكةنةوة وة قةوانيكى تازةش ىل ئةدةن ئةلني ثارتى كاذيك ئةيبات بةريوة . . . .ئةمانةوى بوتان روون
بكةينةوة كةوا كاذيك كؤمةليكى ضةندكةسني كة سةريان ىل شيواوة و خوشيان نازانن ضى ئةكةن وة بة هيض
جؤريك لة ريزى ثارتيمان جيطايان نابيتةوة و خويان بةوة دائةنني كة خزمةتى شؤرشو نةتةوةى كورد ئةكةن بةالم
كةوةكو بؤ هةموو كوردثةروةريك دةركةوتووة كة ثةيوةندى يان لةطةل شؤرشدا نةبووة وة يارمةتى شؤرشيان
نةداوة وة طرى يةتى هةستيان (عقيد نفسى) {مةبةستى لة طريَى دةروونى ـ عقدة نفسي ية .ن .ك}يان هةية
دةربارةى ذيان و خويان .لقى 4سليَمانى 1964/9/25
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هيوادارم خويَنةرى هيَذا ،بةضاوى سةرنج و رةخنةوة لةو ضةند ديَرِةى بةيانةكة برِوانيَت كة دةقاو دةق
طواستوومةتةوة و ئاستى الوازيى ،رووناكبرييى ،دارِشنت و دةربرِِين ،اليةنى زمانةوانى و ريَنووس و ئةو كورديية
َبذاردانةى ثارتى كةطةيشتوونةتة ثلةى كارطيَرِى
سةقةتةى بةئاشكراثيَوةى ديارة و هاواردةكات وئةو كاديرة هةل
لقى سليَمانى بةهةموو قةزاو ناحيةكانييةوة (طرى يةتى) لةبرى طرىَ( ،هةست ـ شعور) لةبرى دةروون( ،عقيد)
لةبرى عقدة ،بةكاردةهيَنن! ئةوةمشان لةياد نةضيَت ئةو هةموو درؤو بوختانة شاخدارانةى بةيانةكة بؤ كاذيكى
داتاشيوة ،بةآلم زاتى ئةوةى نةكردووة بةتاوانى كانى ماسيى شانى ئارداوى بكات ،ضونكة (ئةو لةو سةرى
َنةطرة كة كاذيك
َطةيةكى حاشاهةل
هاتؤتةوة) بؤية طويَى خؤى ليَتةثاندووة و هةرباسيشى ناكات .ئةمةش بةل
َدا ،كة
َطةيةكى ديكةش الى مامؤستا حةمةسةعيد حةسةنةوة سةريهةل
ثةيوةندى بةو تاوانةوة نيية .بةل
َةميَكى بةبرِشت و راستيى بيَذة و لةطةلَ ئةوةشدا هةتا1975
نووسةريَكى بة ئةزموون وبويَرة و خاوةن قةل
َيَك رةخنةى رووخيَنةر و سةرنج و بؤضوونى ورد و
ئةنداميَكى ضاالكى ثارتى كؤمؤنيستى عيَراق بوو ،كؤمةل
َة نيَطةتيظةكانى ثارتةكةى و ثارتى كؤمؤنستى سؤظيَت ،ستالينى دكتاتؤر نووسيوة. . .
سةمليَنةرى لةسةر خال
 .كاك حةمة سةعيد بؤ ساغكردنةوةى ئةو رووداوةو ئاشكراكردنى بكوذةكان ثةيوةندى دةكات بة كادرة
ثيَشكةوتوو وسةركردةكانى حيزبةكةيةوة( :بابى تارا ،باوكى سةرباز ،جةالل دةبباغ ،فاتيح رةسوولَ ،مةال عةىل
و نايب عةبدولًآل ،هيضيان زانياري تةواو و دروستيان لةكن نةبوو )1( ) .لةسةر كارةساتى كانى ماسيى وكوشتنى
كؤمؤنيستةكان ،بةآلم مامؤستا ئةمحةدحاميد فرياى دةكةويَت و لة وةآلمنامةكةيدا بؤ حةمةسةعيد دةَليَت.( :
 . .رووداوةكةى كانيى ماسى رؤذى1964/9/10وشةوى10لةسةر 1964/9/11بة ئةجنام طةيةنراوة.
رؤذى 9/10سةرلةبةيانى تا ثيَش نيوةرِؤ ئةم شةهيدة نةمرانة1 :ـ مةالعةىل 2ـ عومةرى مام عةىل 3ـ مةال
َك و
َحى خلة لة مالَ و لةناو بازارِ وبةبةرضاوى خةل
حةمةئةمني 4ـ نورى حةمةعةىل 5ـ ئةورةمحانى سال
َةوان و كةرميى عةبةخرِة كرا
خيَزانةكانيانةوة طريان و فرِيَندران و كوذران ،لةهةمان كاتدا تةقة لة ئيسماعيل ثال
و واياندةزانى مردوون بؤية بةجيَيان هيَشتبوون .ضواركةسى يةكةم هةر رؤذى  9/10بةدةم ريَطاوة تا كانيى
ماسى هةموويان كوشنت .بؤ شةوىَ بآلويان كردةوة طواية شةهيد ئةورِةمحان رايكردووة بةآلم بة كوذراوى سوتانديان
و تةرمةكةيان لةو ضةمةى خوار كانيى ماسيةوة فرِىَ دا .براتان :ئةمحةدحاميد  )2001/2/10ضوارقوربانيى
َآل مريزاـ براى
َح مريزاو عةبدول
ديكة :عارفى وةستا حةسةن (كؤثاندروو) ،عومسان سةيوانى (بةرطدروو) ،سال
يةكرتى ،نانةواو كوردى ئيَرانبوون ،كة تريؤركران دةستيان بةهةويرةكةوةبوو) .
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كاك عارف حةسةن (ناسراو بة عارفى حةسةنى كؤثاندروو) دانيشتووى طةرِةكى ثريمةسوور ،وةرزشةوانى
َكةندى بة ثالنى مستةفاى
لةشجوانيى بوو ،شةويَكى هاوينى 1964لةنزيك ضاخيانةكةى قالةى شاسوارـ مةل
بابةطةورة كوذرا ،نةك بةدةستى ئةو .ساآلنيَك دوواتر خزميَكى عارف كورِيَكى مستةفا دةكوذيَت ،بةآلم بكوذى
راستةقينةى كاك عارف كة بكوذى عومسانى شيَخ عارفى بةردةزةرديى خزمى شةهيد موالزم كةريم شيَخ
َةسةندنةوةى خويَنى
سةالميش بوو ،لةمساآلنةى دواييدا بةدةردى خوامرد .عومسان سةيوانيش لة تؤل
َدةستيَت بة كوشتنى عارف قوربانيى ثيَشمةرطةى ثارتى و ثارتيش ئةوى كوشتةوة .ليَرةوة
كؤمؤنيستةكاندا ،هةل
َةسةندنةوةى وةستاند ،كة ضةند ئةنداميَكى دةستوةشيَنيان
سةركردايةتيى ثارتى كؤمؤنيست ثالنى تؤل
َةسةندنةوة و دةيانتوانى دةستى قورسيش بوةشيَنن ،وةك يادى بةخيَر كاك شيَخ عةىل
دياريكردبوو بؤ تؤل
بةرزجنةيى (باوكى بةختيارعةىل نووسةر) كة هةرضةند باسى ئازايةتى ئةو ثياوة بكريَت هيَشتا زؤر كةمة!
َوقةدانى لةخانوويةكدا لة نزيك شةخسةكةى شيَخ
بةرِيَكةوت ضةند قارةمانةتييةكيم بةضاوى خؤم بينيوة ،وةك ئابل
جافةر ،شكاندن وثةرِةوازةكردنى مةفرةزةيةكى ثؤليس كةضووبوون دةستطريى بكةن وبرينداركردنى بةرثرسيى
مةفرةزةكة (قؤميسةر كاميل عةىل كاكى ضوارتايى) ،فرِاندنى ثارةى مووضةى مانطانةى بةرِيَوةبةرايةتى
َةبالَ{ .ئةمة بؤمن
ثةروةردةى سليَمانى لة طؤرِةثانى بةر مزطةوتى طةورةى سليَمانى بة هاوكاريى حةمة كول
َةبالَ لةسةرى
َة ثياوة بدةينةوة } .راستةوخؤ دوواى ئةو ضاالكييةش حةمة كول
هةليَكى لةبار بوو ،ئاورِيَك لةو كةل
سابونكةران كوذرا ،ئةكرةمى حةثسة 1976لة مووسلَ لةسيَدارةدرا ،جةماىل عةىل فايزيش لةريَطاى بةغداو
لة رووداويَكى تةمومذاويدا لةناو لؤرييةكةيدا تريؤركرا .بةداخةوة كاك لةتيف حةمة مراد نايةتةوة يادم.
سةركردايةتى ثارتى كؤمؤنيست كةوتبووة نيَوان دوو ريَطاوة :ئةندام و اليةنطرانى بةرطريى و تؤلةسةندنةوةيان
َدةوةشاندن و
دةويست بةآلم بارزانى و سةركردايةتى شؤرِش ئةوةيان قبوول نةدةكرد و بنكةو بارةطايان هةل
لةناوضة رزطاركراوةكانيش دةرياندةكردن ،بؤية سةركردايةتى ثارتى كؤمؤنيست بارزانييان بةالوة طرنطرتبوو.
َطةيةكى ديكةشدا لة زمان كةسوكارو هاورِيَيانى قوربانييةكان واليةنى ثةيوةنديداريشةوة،
لةبةل
َتةزيَنةكة بةتةنها دوو ديَرِ لةطؤظارى ثةيامدا ضرِدةكاتةوة و بؤشايى بؤ شرؤظةو
حةمةسةعيدحةسةن ،رووداوة دل
َيَتةوة( :رؤذى قةالضؤكردنى شيوعيةكانى سليَمانى 64/9/10يةكيَكة لة الثةرة
ضةندوضوون ناهيَل
َى هةموو
َبوونةوة نةهاتووة بة تةويَل
َةيةكى لةكال
هةرةرِةشةكانى ميَذووى ثدك (ثارتى دميوكراتى كوردستان) و ثةل
ئةو ترسنؤكانةوةى لة دواى ئةو قةساخبانةيةوة بوون ) .بةبريو بؤضوونى خؤيشى ثياوكوذةكان بةجمؤرة ناودةبات
(ثياو كوذانى كانى ماسى :عوسةى ئامة ،مضةى بابةطةورة ،سالةى قالة حةالو (سالةثري) ،حةمةى دةرويَش
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نادر ،حةمةى عةزيز ،قوربانيى ،عةىل ئيرباهيم دةرويَش ،عةبةاللة ،قالة تةطةرانى ،كةمال بةرقى،
َآل قةرةتؤغانى) .
حةمةرةشيدى ئةحة شانة ،كةريم دانزيَر ،عةبدول

()3

َى كوشتنى شيوعييةكانى سليَمانى لةاليةن ثياوكوذةكانى كانيى ماسييةوة
لة روانطةى حةمةى عةزيزةوة ،ئؤبال
(لة ئةستؤى حةمة رةشيدى ئةمحةد شانةو كةماىل ئةمحةد بةرقى داية و ئةو تاوانة سةرئةجنامى برِياريَكى
َويَستى ثارتى و بارزانى )4( ) .بةآلم وةك (ئةمحةد بانيخيَآلنى لة الثةرِة22ى
سةرثيَيى ئةو دووكةسةبووة ،نةك هةل
بريةوةرييةكانيدا دةَليَت :ئةو بؤضوونةى حةمةى عةزيز جيَطةى متمانة نييةو تةقةاليةكى بيَسوودة ،الى كةم بؤ
خاويَنكردنةوةى ثةريَزى خؤى ،ضونكة بارزانى ناردى بةدوواى ثياوكوذةكانى كانيى ماسيداو وةك دةستخؤشانة
سةرو كالشينكؤفى خةآلتكردن ،بؤية ريَى تيَدةضيَت قةالضؤكردنى شيوعييةكان لة 64/9/10بة فةرمانى ،يان
الى كةم بة ئاطاداريى ئيسماعيل عارفى ئةندامى مةكتةبى سياسيى ثدك .و عةطيد سةديقى بةرثرسى لقى
ضوارى ثارتى بووبيَت ،كة ئةو سةروةختة هةردووكيان لة سليَمانى دةبن) .

()5

َى 1973يا1974ئةمحةد غةفوور ،ئةندامى
َطةيةكى ديكةش سةنط و قورسايى خؤى هةية :سال
** بةل
َآل ئاطرينى زاواى لةدانيشتنيَكى
َى عةبدول
سةركردايةتى لقى كوردستان ـ ثارتى كؤمؤنيستى عيَراق لةمال
خيَزانيدا لةو بارةيةوة ثرسياريَكم ليَكرد ،وتى (حيزمبان بةو قةناعةتة طةيشتووة كاذيك وةك حيزب ،ريَكخسنت،
سةركردايةتيى ،بيَبةريية لة تاوانى رووداوةكانى كانيى ماسى ،ليذنةى ناوضةى سليَمانى ،ليذنةى ثيَشمةرطةى
ناوشار ولقى سليَمانى ثارتى مةسئووىل موباشرين) ومت ئةى بؤ لةو بارةيةوة روونكردنةوةيةك بآلوناكةنةوة؟ وتى
َآلش ئةو باسةى كردؤتةوة ،بةآلم زؤر درةنطة ) .ومت كاك ئةمحةد ،بؤ ميَذوو درةنط نيية .وتى
(كاك عةبدول
(تةصرحيم داوة ،لةوةزياتر ضى ،ئةتةوىَ ثارتى ومةالمسستةفامان ليَ بوروذيَنيت ؟)
شايانى وتنة هةر هةموو هاوبريانى كاذيك دةثرسن :هةقدار وخاوةن خويَن داكؤكى لةكاذيك دةكةن ،كةضى كاذيك
َآل ئاطرين دةطريَت
خؤى بيَدةنطةو ثاريَزى خؤى ثاكناكاتةوة؟ مامؤستا نةبةزيش رةخنة لة رةخنةيةكى عةبدول
كة لة ناميلكةكةيدا نووسيويَتى( :ئةبواية سةركردايةتي كاذيك بةيانيَكى دةربكرداية ،هةم نارِةزايى و هةم بىَ
َكى شارى سليَمانى خؤشةويست و هةموو دنيا
بةرى (بيَبةريبوونى) خؤى لةو كارةساتة ناخؤشة بةجةماوةرو خةل
َنياييةوة دةيَليَم :ئيَمةى كاذيك
َةيةكى زؤر طةورة بوو ،ضونكة بةدل
رابطةيانداية ،مةخابن ئةوةى نةكرد هةل
َةدا كة بةرثرسيارى
َآل ئاطرين لةماوةى ئةو ثيَنج شةش سال
نةبووين ) .و دكتؤر نةبةز دةَليَت”:باشة بؤضى ئةبدول

73

لكى ريَكخستنةكانى كاذيك بووة ئةم كيَشةيةى رووننةكردؤتةوة؟ بؤ لة وتوو ويَذة تةلةفيزيؤنييةكاندا بةئاشكرا
نةيطوت ،كىَ بووة؟
** خاليَكى ديكةش كة ثيَويستة بوتريَت ،كاتى رووداوةكة ناوبراو لة قوتابيان يا الوانى نةتةوةيى كورددا بووة
وبةوهؤيةشةوة كة خويَندكار بووة لةبةغدا ،دوور بووة لة رووداوةكةوة . . .ئينجا دواى ثيَنج سالَ ولة 969ـ
 975دواى شيَركؤ بيَكةس بووة بة بةرثرسى لقى سليَمانى كاذيك و لقيش ناتوانيَت باز بةسةر سةركردايةتيدا
بدات و بةيان لةسةر شتيَك دةربكات كة سةركردايةتيى بيَدةنطةى ليَكردبيَت ،بةتايبةتيش لة ريَكخراوى بضووكدا
َة ،بةيانى ضى ؟!
و لةاليةكى ديكةشةوة دةَليَت دواى ئةو هةموو سال
** ئةو رووداوانة هةريةكةيان بةجؤريَك و دووور و نزيك لةسةرضاوةيةكةوة ئاطادارييةكم ليَيان هةية ،حةمةى
دةرويش نادر يةكيَكة لةسةركردةكانى ضاالكيية طةورةكةى ليَدانى برية نةوتةكانى زوممار (ناوى نهيَنى ضاالكييةكة
َم زانياريم لةسةر شةهيد قادر
رووبار بوو) وعةىل برايم دةرويش ئةندام يا ليَثرسراوى ليذنةكانى نيَوشاربوو ،بةال
تةطةرانى نيية لةو سةردةمةدا .بةآلم بة مةزةندةى خؤم لةو كيَسةوة دوورة .جطة لةوانة تاوانبارى ديكةش لةو
كيَسةدا هةن و ضةند كةسيكياشيان لة ذياندا ماون و نةوةو كةسوكارى قوربانييةكانيش زؤرن و كيشةى
ليثةيدادةبيت دةنا ناويامن دةنووسيى.
** لة1964بةدوواوة كاذيك هيض جؤرة ضاالكييةكى نةمابيَت ،وةك نةبةز دةَليَت ،دوورة لة راستييةوة ،هةر
بؤ منوونة دةَليَم ئةو ويَنة ثؤستكارتةى شةهيدى جوانةمةرط لةتيف عةىل دواى ،1969دكتؤر ناردبوويةوة بؤ
هاوبريان .دكتؤر نةبةز كة ئةو قسةيةش دةكات ناهةقي نيية ،ئةوكة ئاطادارى يةكطرتنى ثارتى طةىل كورد و
كاذيك نةبووبيَت ،لة كويَوة ئةو ضاالكيية سنووردارو زؤر زؤر نهيَنييانة ئاطاداربيَت ،خؤ ئةطةر مامؤستايان
فايةق عارف ،كاميل ذير وئةمحةد هةردى ئةو يةك دوو سةردانةى بةرلني يان نةكرداية ،رووداوة طرنطةكانيشى
نةدةبيست .راستة لة 1968بةدواوة وةك دياردةيةكى نامؤ ،ذمارةيةك هاوبري لة ئاستة جياوازةكاندا (كشانةوةو
ضوونة دوواوة) ،هةر لة ئةندامانى قوتابيانى نةتةوةيى و الوانى نةتةوةييةوة هةتا ئةندامانى كاذيكيش وةك
َح هيتلةر) ،كةمال و جةماىل عومسان دايى (خوشكةزاى كاك حةمةى
َح فةرةج (ناسراو بة صال
شةهيد حةمةصال
َآل
َؤزاى كاك كةماىل جةماىل موختار) جةالىل حاجى دةرويَش (خوشكةزاى مامؤستا عةبدول
عةزيز وخال
جةوهةر) ،حةمةعةىل تؤفيق (كورِى كاك جةالل تؤفيقى كؤطاى سرؤضك) ،كةماىل عةىل كوجنرينيى ،جةماىل
عةىل كوجنرينيى ،حةمة قادرى ئةندازيار (ذنرباى شةهيد ئةورةمحانى سةيدعةىل حافز) ،عةىل حمةمةد مامة،
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فازيلى حةمةى مةال تؤفيق) ،فةرةيدوون رةوف عارف ،جةمال عةزيز (خزمى مامؤستا هةردى) ،حسيَن
َكو بةرنامةرِيَذ
َآل ،نيهاد مةمحوود ،مسايل حمةمةد ،رةحيم غةفوور . .،دياردةكةش سرووشتيى نةدةبينرا ،بةل
فةحتول
َم لةكويَوة و سةرضاوةكةى لة ض اليةكةوة بوو ،ئةوانة دةيزانن كة لة سةركردايةتيدا مابوونةوة ،وةك
بوو ،بةال
مامؤستايان ئةمحةد هةردى ،فةرةيدوون عةىل ئةمني ،كاميل ذير ،فايةق عارف وئةندامانى لقى سليَمانى وةك
شيَركؤ بيَكةس ،حةمةعةىل فةرةج ،عةبدولفةتاح عةبدولرةززاق (مةالفةتاح) ،حمةمةدمةجيدئةصآلن،
عةبدولآلئاطرين .دوابةدواى ريَككةوتنةكةى 11مارتى1970ى نيَوان شؤرَشى كورد و رذيَمى بةغدا ،مامؤستا
فةرةيدوونيش لة شاخةوة طةرِايةوة شار و دةستى لة كاذيك كيَشايةوة ،كاك شيَركؤش كة ليَثرسراوى لقى سليَمانى
بوو ،من هةتا 1969ش ،ثةيوةندي ريكخستنم بةوةوة بوو ،ئةويش  1970كشايةوةو ضووة دواوة.
َة حةمةى ئةبدولآل ئاطرين و شيَخ حمةمةدى هةرسني دوو سةركردةى كاذيك نةبوون ،بؤضى
ال ”:94 .باشة خال
َآل ئاطرين ثزيسكيَك دةرناضىَ . . . .ئةى كة دةبيَذىَ
دةنطيان ليَوة نةهات؟ لة (خةباتكارى مةزنيش) ئةبدول
رةنطة هةندىَ عةناسرى ناو كانيى ماسيى هةبووبىَ سةربة تةنزميى كاذيك بوون ،باشة ئةمانة كىَ بوون ،بؤضى
نيَويان ناهيَنىَ؟”
** ئةو برادةرانة لةوة دةرضووبوون خؤيان لةقةرةى ئةو باسانة بدةن ،طةيشتبوونة ثةنا حةجةكة ،كاك
َة
َى 1975لةضؤمان باسى يةكةمني يا دووةمني كؤمةل
عةبدولآلش دةميَكة دةرويَشى كاك حةمةى عةزيزة .سال
ضريؤكى خؤيى بؤكردم و ووتى ثيَشكةشم كردووة بة كةسايةتييةك ،من وامدةزانى مةبةستى ئيدريس بارزانى
َى 2010كاك حةمةى عةزيز لة
ية ،كةضى مةبةستى كاك حمةمةد بوو ،بةآلم ئةو جارة ريَكنةكةوت ،هةتا سال
َى بارزانى
َنيابوو مال
َآلش دل
َةمانياوة طةرِايةوة كوردستان و زةوى و خانو وئوتومبيلى وةرطرت و كاك عةبدول
ئةل
ليَريِازين ،ئينجا ناميلكةكةيى ثيَشكةشكردكة (نةيهيَشتووة لة ذيانى سياسيدا بطليَت) .ئةوة راستة كة ضةند
ئةنداميَكى الوانى نةتةوةيى كورد لةطرووثة ناوزرِاوةكةى كانيى ماسيدابوون وناتوانني نكووىل ليَبكةين و
شارراوةش نني ،هةر بؤمنوونة :عومسانى ئامة ،حسةينى فارس ،مستةفاى بابة طةورة ،زاهرية مسيَلَ ،سالةثري،
كةريم دانزيَرِ.
** رووداوةكانى كانيى ماسيى و تاوانى كوشتنى كؤمؤنيستةكان لةرؤذى 1964/9/10دا لة شارى سليَمانى
تاوانيَكى نارِةواى طةورةو ثرِاوثرِ تريؤرى سياسيى بوو ،بةآلم ئةو بيَتاوانانةى كة كوذران و حيزبةكةشيان (حشع)
دذى كيَبوون و لةطةلَ كام اليةنى سياسيى ئةو سةردةمةدا ملمالنيَى فيكريي دةكردو شؤرِشى ئةيلووىل بة
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َةم دةداو بارزاني و سةركردةكانى ثارتى و شؤرِشيشى بة بةكريَطرياوى
دةستنيَذى كؤمثانياكانى نةوت لة قةل
َويَستانة بؤ كؤمؤنيستة
بلؤكى خؤراواو ئيَران دةناساند و قاوياندةدان و قةوانى لةو بابةتةيان ليَدةدا . . .ئةم هةل
َةو كةمتةرخةمييةكى نيشتمانى و نةتةوةيى بوو ،دةكةويَتة ذيَرياساى ليَثرسينةوةو ورياكردنةوةوةو
كوردةكان هةل
سزاكةشى هةرضييةك بيَت ،نابيَت كوشنت بيَت .خوا ليَيان خؤشبيَت بةنارِةوا كوذران .سليَمانيش ئةو رؤذطارة
َةكةى مةكتةبى سياسى
لةذيَر سيَبةرى دةسةآلتى ئةو ثيَششمةرطانةدا بوو كة دوواى جيابوونةوةكةى 1964ى بال
ثارتى دميوكراتى كوردسان لة مةالمستةفا بة (مةاليى) ناودةبران و (عطيَد بارزانيى) وةك نويَنةرى بارزانى
هاتبوو سةر لةنوىَ ريَكيانبخاتةوة ،ذمارةيةك لةو ثيشمةرطة مةالييانة ،ئةندامى يةكيَتى الوانى نةتةوةيى كورد
َيَكيان كردارى قيَزةونيان دةنواند ،بةرؤذ بة
بوون . . .بيَرِةوشتيى هةنديَكيان طةيشتبووة ئاستيَك ،كؤمةل
مةكينةى سةرتاشينةوة بةشاردا دةطةرِان وسةرو قذى ئةو كورِةطةجنانةيان (ئةتك دةكرد) كة وةك مؤدةى جيهانيى
ئةو كاتة قذيان دريَذدةكردةوة ،ضةندين جاريش ئةتككردنى ئةو طةجنة بىَ ثشتوثةنايانةم بةضاوى خؤم بينيوة! .
َيَك ثاسةوانيَكى ضةكدارى
َنيش و ئةطةر مال
شةوانيش لة طةرِةكةكاندا راوو رووتيان دةكردو دةضوونة سةرماال
َى خؤيان
َيان باردةكرد هةروةك مال
َى شرِ بوو ،ثشتى لؤرييان دةنا بة درطاى حةوشةكةيةوة و مال
نةبوواية حال
بيَت و بطويَزنةوة .بةيانييةك ،تاريك وروون مةاليةكى مزطةوت رووتدةكةنةوة ،ثيَيدةَليَن (مامؤستا
َب سةر
َى قةل
كاتذميَرةكةت مةزبووتة ،ثيَش و ثاش ناكات؟) ئةو بيَضارةيةش لةوةآلمدا دةَليَت (عةزيزم مال
ساحيَبى ،بيهيَنةرةوة!)
َآل ئاطرين لةسةروبةندى تازةبوونةوةى شةرِى نيَوان بةئس و سةركردايةتى بارزانى لة
ال ”:94 .بةر لةوةى ئةبدول
مارت 1974بىَ بؤالى من لةبةرلني ،ضووبووة شام بؤالى كاك جةواد ،كاك جةواد برايانة . . . .لةدميةشقةوة
بؤ بيَروت بردبووى و لةويَشةوة بةفرِؤكة هاتبوو بؤ ئةورووثا .كة لة بةرلني ضاومان بةيةككةوت هيض باسى
كاروبارى كاذيك و هاوبريان و ئةو شتانةى كة لة ئيَن ئار تى وناميلكةكةيدا طوتويةتى و نووسيويةتى هيض
باسيَكيان نةبوو”.
** ئةو سني و جيمةى دكتؤر نةبةز لةطةلَ كوردؤ ،حةمة متةفا ،حةمةى عةزيز ،شيَخ حمةمةدى هةرسني وجةالل
َرت ئةو
َةبانى كردوويةتى ،ضؤن هاتوويت و بةض ثاسثؤرتيَك و ظيزةى كوىَ و . . .ثيَويست بوو خةستوخؤل
تال
ثرسيارانةى لةويش بكرداية ،خؤ ئةويشى نةدةناسى و ناويشيى نةبيستبوو ،برا خؤشهاتى ،خيَرة ئةو ريَطة
دوورةت برِيوة وهاتوويت منيَك ببةيتةوة كوردستان لةكاتيَكدا تةنانةت بةناسينى ئاساييش من تؤ ناناسم؟ جا،
يان ئةوةية نامةى كاذيكى بةدةستةوةبوو ،يا نامةيةكى ديكةى هيَناوة ؟ ئةطةر نامةى بةدةستةوةبوو ،ضؤن
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هيضت لةبارةى كاذيكةوة لةو نةبيست و ثرسياريشت نةكرد :ضؤن دةزانيَت ذيانى من لةئةوروثا لةمةترسيداية،
سةرضاوةى زانيارييةكةت ضيية و بةثشتيوانيى كىَ وكام اليةن ذيانى من دةثاريَزيَت؟؟ مامؤستاطيان باوةرِناكةم
َبووى ذيانيت ئةوشتانةت هةروائاسان بةسةردا تيَثةرِيَت .وةآلمى ئةو ثرسيارانة طريَي طةليَك نهيَنيمان
تؤ كة قال
َيَمةوة مامؤستا هةنديَك جار تةنها سةركؤزةرى باسةكة دةردةخات و بنكؤزةرةكةى
بؤدةكةنةوة .ئةجمارةش دةيل
َآل هاوينى
َيَتةوة و جارىَ شتيَكى بةسةردادةدات . . . . .دةميَنيَتةوة ئةوةى بَليَم هاتنةكةى كاك عةبدول
دةهيَل
1972يا 1973بوو نةك مارتى1974وةك دكتؤر دياريكردووة و الى حكوومةتيش من كةفيلى بووم
كةدةطةرِيَتةوة عيَراق و وةك خؤى وتى تةنها من ئاطادارى ئةو سةفةرةم .ضوونةكةشى بؤ دميةشق بؤالى كاك
َآل كة طةرِايةوة باسيى دامةزراندنى يةكيَتى قوتابيانى نةتةوةيى
جةوادمةال ،من بؤ ميَذوو دةيَليَم كاك عةبدول
كورد ،لقى سوورياى دةكرد.
ال”:95 .طوناهى ئةمانة هةمووى دةكةويَتة ئةستؤى ئةو هاوبريانةى كة هيض دةنطوباسيَكيان نةدةنارد بؤمن.
لةبةرئةوة هةركةسيَك بهاتايةو بيطوتاية كاذيكم ناضاربووم باوةرِبكةم ثيَى ،ضونكة بةدةطمةن كةسيَك
َىَ كاذيكم”.
َدةكةوت كةبة ئاشكرا بل
هةل
** برا من نازامن تؤ لة هاوبريانى دامةزريَنةر ثضرِابوويت يا ئةوان لةتؤ ثضرِابوون؟ اليةنى ريَكخستنيش خبةينة
ئةوالوة ،خؤ لةطةلَ هاوبريان مامؤستا فايةق عارف وكاميل ذيردا دؤستى ديَرين بوون و هةردووكيشيان سةردانيان
كردبوويت و هةرنةبيَت جارجارةش لةطةلَ نامةى جةنابى دايكتاندا نامةت بؤ ئةوانيش نووسيوة .ئةمة جطة لةو
َى
نامةيةى كاك بةختيارى براى هاوبري بروسكة لة 1978يا1979دا هيَنابووى و مامؤستا فايةق عارف لةمال
خؤيان لةطةرِةكى شؤرِش (عةقارى خواروو) لة كؤبوونةوةيةكى تايبةتدا بةئامادةبوونى هاوبريان كاميل ذير،
َمدانةوةى ثرؤذةيةكى
حمةمةد مةجيد ئةصالن ،عومةرشةمةيى و بةندة نورى كةريم خويَندييةوة وبؤ وةال
سةركردايةتى بةعسى سوريا ،كة هاوكارى و هةمئاهةنطييةك لةنيَوامنادا هةبيَت دذ بةرذيَمةكةى صةددام حسيَن.
َآل ئاطريندا .لةاليةكى تريشةوة ئةوةندةى شارةزاى شيَوةى
 . .ئةوة جطة لةضةند نامةيةكيش لةطةلَ عةبدول
َطيَرِوداطيَرِى نةكات ،طةر
كاركردنى مامؤستا بني ،خانة طومانةو باوةرِ بةشتيَك ناكات هةتا بةحةوت باردا هةل
وانةباية خؤ دةوروثشتت ثرِدةبوو لةناحةزان ،طةر نةَليَم دوذمن و هيَلى الر وسيخورِةكانى داطريكارانى كوردستان.
ال”:95 .ئةو ئةطةر كاذيكة ،كاذيكةكان خؤيان ثىَ ناثاريَزدرىَ و كةوتوونةتة بةر هةرِةشةى (ثاراسنت) و بةئس
و رذيَمى شاو . . .خؤ ئةطةر كاذيك نةبىَ ،بؤضى دةبىَ من بثاريَزىَ و بة ض هيَزيَك و لةبةرضى . . .بريم بؤهيض
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ثيالن و نةخشةيةكى ثشت ثةردة نةضوو بؤ لةناوبردمن .ثاش طةرِانةوةى ضةند نامةيةكى ناردبؤم و منيش ضةند
جاريَك وةرامم دايةوة هةتا ئاطاداركرام كة ثيَوةندى ذيَر بةذيَرى بة ثارتييةوة هةية”.
**هاوبريانى كاذيك نةكةوتبوونة بةر هةرِةشة ،بةآلم دةزطاى ثاراسنت زؤر بة وردى ضاوديَرى ئةندامانى كاذيكى
دةكرد ،تةنانةت ئةوانةى ثلةو ثايةيةكيان لة نيَو ثارتى و شؤرِشدا هةبوو ،لة كاذيكيَك نزيك دةبوونةوة ئةطةرضى
دؤست و ناسياو و خزميش بووناية 1974 .ضةندين جار هاوبريم ديوة ،لةنيَو ثارتيداكاريدةكرد ،وةك ثةيوةندى
َم خؤى طيَلدةكرد .هةربؤ منوونة رؤذيَك ضوومة بارةطاكةى ئةفسةرى شةهيد
ريَكخسنت دةمناسى و دةيناسيم بةال
حةمةى سةيدعةىل حافز لة ثشتى ضياى كورِةكاذاو ،يةكيَك لةو هاوبريانة (كاك حةمةقادرى ئةندازيار) بةوهؤيةوة
فةرماندةرى هيَزةكة زاواى بوو ،ئةويش كاربةدةست بوو ،بةآلم زؤر بةالمةوة سةيربوو ،تةنانةت سآلويَكيشى
ليَنةكردم ،توومةز خؤى دةثاريَزيَت ،لةناوضةى بةرزجنةش لة بارةطاى ريَكخراويَكى ثارتى ،لةطةلَ هاوبرييَكى
َويست بووم! تةنها اليةنيَك كة طويَى بةوة نةدةداو هةموو هاوكارييةكى
(ثضراولة ريَكخسنت) دا ،تؤشى هةمان هةل
هاوبريانيشى دةكرد هيَزى خةبات و فةرماندةرةكةى شةهيد فةتاح حمةمةدئةمني بوو بةهةموو
بةتاليؤنةكانيشييةوة بةتايبةتيش هاوبريى شةهيد نورى حةمةعةىل .دواى هةرةسى شؤرِش ضةند زانيارييةكم
َآلشةوة
لةبارةى ئةو راثؤرتانة وةرطرت لةسةرئيَمةمانان نووسرابوون . . .لةبارةى ثةيوةندى كاك عةبدول
َكو وةك
بةثارتييةوة ،من طومامن ليَدةكرد ثةيوةندى بة ثاراستنةوة هةية ،ئةوةشم لةمالو ئةوال باسنةكردووة بةل
َى خؤيان
َى 2013لةسةردانيَكدا بؤ كوردستان شةو لةمال
دوو هاوبري كةساآلنيَك ثيَكةوة كارمان كردووة ،سال
لةهةوليَر وتى هةموو ئةو خاآلنةى لةسةرى ناكؤكني يا هاودةنط نني يةكالييان دةكةينةوة .يةكةم خالَ طومانةكةم
بوو كة ثاراستنة ،بةراستيى زؤر نيطةران بوو ،وتى (زؤر بةداخةوة دواى ثرت لة ضل سالَ هاورِيَيةتى و هاوبرييى
َيَيت ) . . .ئةوةشم وت كة كاك حمةمةد عةزيز و شةهيد شيَخ حمةمةدى هةرسني لة1964
ئةوة بةمن ئةل
بةدوواوة فرِيان بةكاذيكةوة نةماو بةهاوبرييش نايةنة ذماردن وشةهيد كاك فةتاح حمةمةد ئةمني ئاغاش كةس
نكووىل ئةوة ناكات دؤست و هاوكارى كاذيك بوو بةآلم ناشتوانيَت لةيةك كاتداخؤى بة دوواليةنى سياسيى
َآلدا ثضرِاوة .بةآلم
جياوازةوة ببةستيَت و سةرلةثيَناوى هةردووالدابيَت .لةو كاتةوة ثةيوةنديم لةطةلَ كاك عةبدول
بؤ هاتووة تؤ بباتةوة كوردستان ودةتوانيَت تؤ بثاريَزيَ! من ئةو ثرسيارة دةكةم :لةكىَ دةتثاريَزيَت؟ خؤمن وةك
دوست و كةسيَكى نزيك زؤرضاك ئاطادارم ،ئةوكاتيَك لةاليةن نةيارةكانييةوة هةرِةشةى كوشتنى لةسةربوو،
َكو زانياريى
ئةطةر سيَبةرى فةتاح ئاغاى لةسةرنةباية نةيدةتوانى ذيانى خؤى بثاريَزيَت ،نةك هةر ئةوة بةل
تةواويشى ثيَدرابوو لةسةر ئةو كةسةى دانراوة بؤ كوشتنى ! ئةو زانياريية ورد و دروستةشى لةكويَوة وةرطرتووة،
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لة دووكةس بةدةر نيية :فةرماندارى هيَزى خةبات شةهيد كاك فةتاح يا كارطيَرِى بارةطاى بارزانى كاك
َة حةمةى كردووة كة (نةيهيَشت لة ذيانى
حمةمةدعةزيز .ئةمةية كاك عةبدوآل ناميلكةكةيى ثيَشكةش بة خال
سياسيمدا بطليَم) .من كة ئةمة دةَليَم ،ئةوة لةو روانطةيةوةية كة لةنبَو هةموو هاوبريانى كاذيكدا بة
َى بة كاك فةتاح
َآل ئاطرين ثةيوةندييةكى توندو تؤل
(سةركردايةتى و بنكردايةتى) يةوة تةنهاو تةنها كاك عةبدول
و كاك حةمةى عةزيزةوة هةبوو ،لة نيَو هةموو فةرماندارةكانى هيَزةكانى (لةشكرى شررِشطيَرِى كوردستان)
َى نهيَنى لةطةلَ كاك حةمةى عةزيزدا هةبوو ،لة هةموو
يشدا تةنها شةهيد كاك فةتاح ثةيوةندييةكى دوو قؤل
رووداوةكان و (خشةى مار و ميَرو) لة تةواوى دةظةرى فراوانى سليَمانى زانيارى ثيَدةدا بةتايبةتيش لة سةر
َيةكانيان ،ئةويش ريَنمايى ئةمى دةكرد كة ديَتة بارةطاى بارزانى،
طوتار و رةفتارى بةرثرسانى ثارتى و طةندةل
َى 1970بةدواوة لةنيَو نةتةوةييةكاندا
ضى بَليَت و ضى بكات . . . .ئةم ثالنى كوشنت و كوشتنبازيية لة سال
َدا و داهيَنان و هونةركاريشى تيَدا دةكرا وةك ثالنى سووتاندنى فوئادحمةمةدئةمني سةرِاج بة مةجنةَليَك
سةريهةل
ئاوى لةكولَ !! ثالنى تريؤركردنى كاك عةبدوآل ئاطرين لةخةودا ،تريؤركردنى كاك كةماىل جةماىل موختار،
مامؤستا عومسان رةشيد .شةهيد جةالىل حاجى حسيَنيش ئامادةيى تيَدا بوو سةرى يةك دوويةك لة نةيارةكانى
بىَ كآلوبكات.
ال”95 .ئةبة ئاطرين لة ال 120 .ى ناميلكةكةيدا دةَلىَ . . .( :لةسةر ثيَشنيارى من برِياردرا كؤنفرانسيَك
َى كاك هةردى لةنةغةدة سازكرا”. . .
ببةستني .ئةو كؤنفرانسة لة مانطى دووى  1975دا لةمال
َويَستةيةكى لةسةربكةين،
َدةطريَت نةك هةر هةل
** بةر لةهةموو شتيَك ئةوكؤبوونةوةية (كؤنفرانس) ة هةل
َسةنطاندنى وردو بةسةلييقةى بؤبكةين .وةك
َكو بةكاوةخؤ شةنوكةويَكى بكةين وبةهةمووبارةكانيشدا هةل
بةل
دةزانني كؤنفرانس هةروا بةمةوانتة نابةسرتيَت ،دةبيَت هؤكارى طرنط لةئارادابيَت وةك كيَشةى طةورةو ملمالنيَ
لةنيَو ريزةكانى ريَكخستندا ،وةرضةرخانيَكى كتوثرِى ميَذوويى و هاتنة ثيَشةوةى قؤناغيَكى نوىَ كة ثيَويست
بة طورِانكاريى بكات لة ثالن و درومشةكان و تاكتيكةكاندا .ئينجا كؤنفرانس واكتوثرِ نابةسرتيَت ،ئامادةكاريى
ثيَشوةختى دةويَت . . . . . .كةواتة هؤيةكةى ضيبوو؟ بؤ وا كتوثرِ بوو ،بانطكراوةكان ضؤن دياريكران،
ئامادةبووةكان كيَبوون و ئةوانةى ئامادةنةبوون بؤنةهاتن ،كؤبوونةوةكة ضةندى خاياند و باسوخواسى سةرةكى
ضيبوو ،برِيارةكان و راسثاردةكان ضيبوون و ئةجنامةكانيش ض كاريطةرييةكى ثؤزةتيظ يا نيَطةتيظى بةسةر
َيَت
َآل ئاطرين كةدةل
كاذيكةوة هةبوو؟ ئةمانة هةمووى هيَشتا بىَ وةآلم ماونةتةوة .ئينجا دكتؤر عةبدول
(برِياردرا) كىَ برِياريدا؟ سةركردايةتى كاذيك برِياريدا؟ ئةطةر وابيَت كةواتة كاذيك وةك ريَكخسنت هةتا ئةو كاتة
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مابوو . . . .كؤبونةوةكةش يا هةرناويَكى زىل وة ك (كؤنفرانس) ى ليَدةنيَن زؤر طرنط نيية بةآلم طرنطة بزانرىَ
َنياييةوة و بؤ ميَذوو
بانطكراوةكان كيَبوون و ئامادةبووةكانيش كيَبوون و ئةوانةش كة نةهاتن ،بؤ نةهاتن؟ بةدل
َآلئاطرين ،شةهيد
دةَليَم ئامادةبووةكان ئةم هاوبريانة بوون :مامؤستايان ئةمحةدهةردى ،كاميل ذير ،عةبدول
نوورى حةمةعةىل (فةرماندةى بةتاليؤن و جيَطرى فةرماندةرى هيَزى خةبات) ،جوانةمةرط عومةر حةمة
شةمةيى ،عةىل تؤفيق (ليَثرسراوى دارايى هيَزى خةبات) ،فةرهادعةبدوحلةميد و نورى كةريم ،كاتةكةش
َآل ئاطرين
يةكةمني رؤذةكانى يا سةرةتاى ثايزى  1975بوو (نةك مانطى دووى1975وةك دكتؤر عةبدول
َة لةثرِيَكدا سةرماهات ،هيَشتا جلى هاوينةمان لةبةردابوو ،سةرما بةجؤريَك زؤرى بؤهيَنام
دةَليَت) ئةو سال
َةيةكم كرِى . . . . .هةرضةند كؤبوونةوةكة كؤنوسى بؤنةكراوة ،كة ئةوةش
ناضاربووم لة طوندى ضؤمان قةمسةل
خؤى لة خؤيدا ثرسياريَكة ،كؤنفرانسيَك دؤكؤميَنتيَكى لةدواجيَنةميَنيَت!! بةهةرحالَ نة ئةوةندةى خاياند و
نةكيَشةو ملمالنيَشى تيَدابوو هةر وةك ئةوةى هةريةكةمان لة (نةست) يدا بةر لة (هةست) دةمانزانى مل كةض
َة طرنطةكامن
َووكةدا . . . . . .ثؤختةى خال
كردنة لةبةردةم بةرذةوةنديى باآلدا ،يا سةرنةويكردنة لةبةرامبةر طيَذةل
َى 2010مامؤستاكاميل ذير ثرسيارى لةمن كرد (ئةرىَ تؤ بةشداربووةكانت لةيادماوة؟) ومت جطة
لةيادة .سال
لة تؤو مامؤستا ئةمحةدهةردى و عومةر شةمةيى ،ئةوانيديكة لةريطةى طةرِانةوةماندا بةئيَراندا بؤ ثيَنجوين
لة ستؤديؤيةكى شارى سابآلخ (مةهاباد) ويَنةيةكى بةكؤمةلَ وهةريةكةمشان بةتةنيا ويَنةيةكى (ثؤرتريَت) مان
َنياشم ئةو ويَنانة لة ئةلبوومى ويَنةكانياندا
طرتووةو دةبوو شةهيد نورى و عةىل تؤفيق دوواتر وةريانبطرنةوة ،دل
َى خؤيان بةخؤيم وتووة
َآلى تيَدا نةبووة ،رووبة رووش لة هةوليَر و لةمال
ماون .ئةمة بةو مانايةى كاك عةبدول
و لةكتيَبةكةشيدا لةالثةرِة121دا لةو بارةيةوة نووسيويَتى{برِواتان هةبىَ من ئةمةم لة ياداشتةكامندا نووسيوةو
َآل تؤ بؤضى
تؤماركردووة ،كةضى لةو ماوةية هاوبرييَكى بةشداربووى كؤنفرانسةكة ليَيثرسيم :ئةرىَ كاك عةبدول
َى خؤمدا ومت:
بؤكؤنفرانسةكةى نةغةدة نةهاتى و ئامادةنةبوويت ؟ . .بؤ ئةو قسةية زؤر سةيرم ثيَهات و لة دل
ديارة ئةجمؤرة رووداوة طرنط و ناسكانة لةكاتى خؤيدا تؤمارنةكريَن ئةوة لةوةية بةتيَثةرِبوونى تةمةن لة ميَشك
َى لة راستيي واقيعى ئةو رووداوانةش
و بريةوةرييةكاندا بسرِيَتةوة وا لةهةنديَك مرؤظــ بكات بة ئيلحاحةوة نكوَل
بكات و دةست لةسةر (نسيان الذاكرة) ى خؤيدا بطريَت} .ئةمة قسةى دكتؤر ئاطرينة ،دةقاودةق لةنيَوان
َةيةو ئةو
دووكةوانةكةدا وةك خؤى نووسيومةتةوة ،بةآلم دةبيَت بزانني دةستةواذةى (نسيان ألذاكرة) هةل
مةبةستى لة (فقدان ألذاكرة) يا (داء آلنسيان) ة و لةاليةنى ثزيشكييةوة لةطةلَ وشةى عارةبيى (نسيان) دا
زؤر لةيةكرت جياوازن ،ئةويان نةخؤشيية (نةخؤشيى بريضوونةوة) بةآلم (نسيان) دياردةيةكى كاتيية بؤ ماوةيةكى
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كورت يا دريَذتر ،وةك بريضوونةوة و برينةهاتنةوةى ناويَك ،رووداويَك يا هةرشتيَك بؤماوةى ضةند ضركةيةك،
ضةند خولةكيَك ،كاتذميَريَك ،رؤذيَك و كةمرت يازياترو ئينجا شتةكةمان بريدةكةويَتةوة وةك من كة لةيادم
َآل ئاطرين يةكيَك بووة لة ئامادةبووانى كؤنفرانسةكةى شارى نةعةدة بةآلم دواتر طومامن
نةمابوو كاك عةبدول
لةو بؤضوونةى خؤم ثةيداكردو لة ئةجنامى ثيَكةوة بةستنةوةى ضةندرووداو و يةكرتبينينيَكى ئةو رؤذانةدا
َنيابووم بةشدارى نةكردنةكةى ئةو لة ضاالكييةكانى هاوبريانى كاذيكدا بوو لة
طومانةكةم رةوييةوة و دل
َبذاردنى ليذنةى ناوضةى سليَمانى ثارتيدا لةثالَ مامستا فايةق عارف ،كاميل ذير ،شةهيد تؤفيق نورى بةط
هةل
و بةندةش نورى كةريم ،جا من لةويَدا تووشى سةهوو بووم و ثةردةثؤشى ناكةم و لةثيَناو ثاراستنى راستيداو
بؤ ضةواشةنةكردنى رووداوةكان وميَذووش ،ئاوةذووبوونةكة راستدةكةمةوة وئةو قسة تفتةى كردوويةتيشى بةهةند
َآلش يةكيَك بوو لة ئامادةبووانى كؤنفرانسةكة و
وةرناطرم و وةك لةطةلَ منيشى نةبيَت ودةَليَم كاك عةبدول
َيَك
ثشتطرييةكى بةهيَزى منيشى دةكرد كة ئةوانةى بةيانةكةيان لةسةر سةركردةكانى كاذيك نووسيوة كؤمةل
الوى خويَن طةرمن و لةبيَدةنطى كاذيك بيَزاربوون و تةقينةوة ،بةآلم بةشيَوةيةكى نادروست ونةشياو و
ئاشكراكردنى ناوةكاني ئةندامانى دامةزريَنةر يا بابَليَني سةركردايةتى بةجؤريَك لة سيخورِى دةذميَردريَت،
َى خؤيدا
ئةطةرضى مةبةستيشيان سيخورِيكردن نةبووبيَت .بةآلم با دكتؤر ئاطرين سةيرى بةمةش بيَت و نة لةدل
َكؤ ئاشكرا بَليَت كة هاوبري (عةىل تؤفيق) ى بة ئامادةبوو نةذماردووة و (عةبدولفةتاح) لةجيَطةكةى داناوة،
بةل
ض هؤيةك هةية جطة لة وةك خؤى دةَليَت (نسيان الذاكرة) ؟ هاوبيرعةبدولفةتتاح رةززاق (مةالفةتاح)
يةكيَك بوو لةوهاوبريانةى من لةسةر راسثاردةى مامؤستا ئةمحةد هةردى طةرِامةوة ثيَنجوين و دةوروبةرةكةى
َتى كوردستان .بة
بؤ ئاطاداركردن و بانطكردنيان بؤ بةشداريكردن لة كؤبوونةوةكةى شارى نةغةدة ـ خؤرهةال
َكة تاريك بؤ خؤثاراسنت لة بؤردومانى فرِؤكة جةنطييةكانى
َيَك بوو هةنديَكيامن دؤزييةوة ،ضونكة ئةو خةل
هةرحال
رذيَمى بةغدا ،تاريك و روونى بةيانيان لةشار دةردةضوون ولةو شاخ و هةردانةو يا لة نيضو ئةشكةوتةكاندا
دةمانةوة هةتا خؤرئاوا ،ئينجا دةطةرِانةوة .ئةوانةى دؤزمينةوة وةك هاوبريان عةبدولفةتاح ،كةمال عةىل ،عةتا
َتان بةكورتى و بةكوردى وبيَباكانة وتيان نامانةويَت ئامادةبني ! هاوبريان جةالل دةرويش قادر و وئةوانى
سول
ديكةش بةو ثةلة ثةلة نةدةدؤزرانةوة.
ال 95 .ـ ”:96ليَرةدا دةميَنيَتةوة ضةند تيَبينييةك لةبارةى وتوويَذةكةى هاوبري كاميل ذيرةوة لةطةلَ
تةلةفيزيؤنى ئيَن ئار تى لة 18و2014/2/24دا ،ئةوةى كة طوتى (مةال مستةفاى بارزانى ئاطاى لةوةنةبووة
كة ثارتى و ثاراسنت بةو جؤرة دذ بة كاذيك بوون و بارزانى لةسةرةتاوة طومانى هةبووة بةرامبةر كاذيك ،بةآلم
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دوايى طومانةكةى رةواوةتةوة و فرؤشطةى شؤرِشى داوة بة شيَخ حمةمةدى هةرسني و زؤر ريَزى حمةمةد ئةزيزى
طرتووة ) .باشة بؤضى ثاش ئةوة ضاالكيى رؤشنبريى و ريَكخراوةيى كاذيك لة كوردستاندا بةجاريَك وةستاون
وثارتى وثاراسنت هةروةك جاران و لةجاران توندوتيذتر دةذمنايةتيى كاذيكيان كردووة؟ بؤضى شيَخ حمةمةدى
هةرسني و كاك حمةمةدى ةزيز كةبوونةتة باوةرِثيَكراوى بارزانى ،ريَيان لةو دوذمنايةتيية نةطرتووة و هيض
َسؤز وسةرلةثيَناوى مةال
ضاالكييةكى كاذيكانةيان نةبووة .بؤضى ئةمحةد تؤفيق (ئةوآلى ئيسحاقيى) كة زؤر دل
مستةفاى بارزانى بوو ،بة (قسةى كاك كاميل ذير) ئةو ثيَشنيازى ئةوةى كردووة كة كاذيك دوو ئةندامى خؤى
َطة ضيية بؤئةوةى كة ئةو ثيَشنيازة ثيَشنيازى ئةمحةد تؤفيق خؤى بووة
بنيَرىَ بؤالى بارزانى و نيَو شؤرِش؟ بةل
و رانةسثيَردراوة بؤ ئةو كارة ؟ ثاشان بؤضى ئةو دووكةسةى نيَردراون ،كاك حمةمةدى ئةزيز وشيَخ حمةمةدى
َبذارد؟ بؤضى ئةو دووكةسةى نيَردراون ،كاك
هةرسني بوون و دووكةسى ديكة نةبوون ؟ كىَ ئةو دووانةى هةل
َبذارد و بةثيَى ض
حممةدى ئةزيز و شيَخ حمةمةدى هةرسني بون و دوو كةسى ديكة نةبوون ،كىَ ئةو دووانةى هةل
ثيَوانةيةك ؟راستييةكةى مرؤظ ناتوانىَ هةروا بة سادةيى باوةرِ بةمة بكاو نةيةتة سةر ئةو بريةى كة تةواويى
ضريؤكى لةثرِ ثةيدابوونى (ثارتى طةىل كورد) و خؤ تواندنةوةى لةنيَو كاذيكدا بىَ كؤنطرة و بىَ هيض ثرسكردن
بةمن و بىَ وةرطرتنى بريورِاى من و هةرثاش ئةوةش روودانى كارةساتى كانيى ماسى و ضوونى حمةمةد ئةزيز
وحمةمةد هةرسني بؤالى بارزانى ،نةخشةو ثالنيَك نةبووبىَ بؤ نةهيَشتنى كاذيك ،هةروةك ثالنى كوردؤ (سةروةت)
ئةىل بؤ نةهيَشتنى سؤكسة”.
* * ضةندين رايةلَ و سةرةداو هةن لةنيَوان ضوونةدةرةوةى ئةو دووانة و خاوبوونةوةى ضاالكييةكانى كاذيكدا،
من دةَليَم خاوبوونةوة نةك (بةجاريك وةستان) ،يةكةجماريش ئةوانةى لة بنةرِةتدا سةر بة ثارتى طةل بوون زؤر
بةبيَدةنطى كشانةوة . . .ئةوةندةى بيَتةوة يادم هةر بؤمنوونة يادى بةخيَر كةماىل عومسان دايى خوشكةزاى كاك
َةى ريَكخسنت كةئةو بةرثرسيى بوو ،كؤمةَليَك بآلوكراوة و وئابوونةى
حةمةى عةزيز ،ئةوةى ثةيوةست بوو بةو هيَل
َةكةى
مانطانةو . . . .رادةستى من كردو وتى ئيرت حيزبايةتى ناكةين ! سةير لةوةدا بوو ضةند هاوبرييَكى هيَل
الى منيش وةك بيَتةوة يادم جةالىل حاجى دةرويشى بةقالَ و حمةمةد جةالل سرؤضك ،كتوثرِ ثةيوةندييان ثضرِاند
وبة هةمان بيانوةى ئيرت حيزبايةتى ناكةن .ئةم جؤرة كشانةوة بةكؤمةلةش ئاسايى نييةو ماستةكة موويةك
ثرتى تيَداية.
ثرسيار و طومانةكانى مامؤستا نةبةز هةموويان بةجيَورِيَن و زؤر وردو هةستياريشن ،قسةكةى كاك كاميل
َآلى ئيسحاقى ناسراو بة ئةمحةد تؤفيق ،ئةويش هةربؤ بةرذةوةنديى
ذيريش دةسةمليَنم و ثيَشنيازةكةى عةبدول
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كاذيك بووةو لة هةمان كاتدا بةرذةوةندى خودى خؤيشى كة وةك كورديَكى نةتةوةيى ثشتيوان و هاودةنطى
َبذاردة بوو ،يةكيَك بوو لة
َنياييةوة دةَليَم ئةمحةد تؤفيق كورديَكى نةتةوةيى هةل
هةبيَت لةبارةطاى بارزانى .بةدل
َى راستى بارزانى ئةوبوو ،لةو باسةدا هةر نهيَنييةك
َسوورِاوانى شؤرِش ،دةتوامن بَليَم بال
ديارترين و ضاالكرتين هةل
هةبيَت لةويَوة سةرضاوةدةطريَت (وةك دكتؤر نةبةز دةَليَت) بؤ ئةو دوانة دةست نيشانكران و ضؤن برِيارى
لةسةردرا؟ يا ئةوةتة وةك ضؤن يةكطرتنةكةى كاذيك و ثارتى طةىل كورد بىَ كؤنطرة ئةجنامدرا ،ئةمةش كاك
ئةمحةد تؤفيق زةمينة سازيى بؤكردووةو ئةوانيش ناوى خوايان ليَهيَناوةو تف لة دةست و قووةت لة خوا ،سةريان
َةنةمب لةذيَر سةرديَرِى (ديسانةوة بارزانى) دا
ثيَوةناوة بةرةوسةرةوة ،بارةطاى بةرزانى .ئةو بةيانةش ئةطةر هةل
بوو ،نةك (ديسان بارزانى) .من ئةو بآلوكراوةيةم بةضاوى خؤم بينيوة ،بةيانييةكيان بة تةنيشت درطاى ذوورى
بةرِيَوةبةرى خويَندنطةكةمان (ناوةندى وةتةن) برادةرانى كؤمؤنيست لةقةدى ديوارةكةيان ضةسث كردبوو ،ئيَمةى
قوتابى واماندةزانيى لة دذى بارزانى نووسراوة ،بةو مانايةى ديسانةوة كيَشةى بارزانييةكان و شةرِو كوشتار
َدايةوة! من تةنها جاريَك ئةو ثياوةم لةطةلَ شةهيد تؤفيقى نوورى بةطى ثورزام بينيوة ،نيَوانى لةطةلَ
سةريهةل
ئةو و شيَخ حمةمةدى هةرسيندا خؤشبوو ،ئةوان دةيانوت كاذيكة و تؤفيق دواى بارزانى مستةفا ئةوى بةمنوونةى
خةباتطيَرِى نةتةوةيى دادةنا .شيَخ حمةمةدى هةرسينيش فرؤشطةى شؤرِشى ثيَنةدرابوو لةبةرئةوةى كاذيكة ،ئةو
هةر لةسةرةتاوة زانيى ضؤن دةضيَتة ناوئيشةكةوة ،يةكةم مانط دووئةوةندةى بةرثرسى ثيَشووى فرؤشطةكةى
قازانج خستبووة بةردةستى ليَثرسراوى دارايى.
** ئةو سةردةمانة كاروبارى شؤرِش هيَشتا هةر بةدةست خودى بارزانى مستةفاوة بوو ،ئاطاى لة هةموو
شتيَكيش بوو ،هيض بةرثرسيَكيش نةيدةتوانى شتيَكى ليَبشاريَتةوة ،دةسطاى ثاراستنيش هيَشتا دانةمةزرابوو،
َةوثيَتاوى خؤيان لة شاخ
باوةرِيش ناكةم بارزانى طومانى لة كاذيك هةبووبيَ ،كاذيكةكان بة نان و ئاو وبةرطو كال
و لة شار ،لةدةرةوةو لةناوةوة ،سةرومرِ و بيَثةروا وةك ثيَشمةرطةو وةك سظيل سةرلةثيَناوى شؤرِش ودذايةتى
نةيارانى بارزانى مستةفايان دةكرد ،ئةويش ئةوةندة ثرتيى لةكةس نةدةويست ،ئيرت بؤطومانيان ليَبكات؟
ال”:97 .تةلةفيزيؤنى (رووداو) يش كةوتة باسى كاذيك :لة ئيَواريَى رؤذى دووشةممةى 2014/4/21دا
بةرنامةيةكى لةبارةى (كاذيك) ةوة ثيشاندا ،بةرِيَزان كاميل ذير ،فايةق ئارف ،شيَركؤ بيَكةس ،فوئاد حةمةمني،
شيَرزاد فاتيح ،فةرهاد عةبدوحلةميد ،مامؤستا خةفوور ئةمني ،ئةنوةر برزوو ،ئةليى ساماخا و ئاسؤس هةردى
بةشداربوون .سةجنرِاكيش ئةوةية هةر يةكةيان جطة لة ئاسؤس هةردى ،بةجؤريَك ثيَوةنديى بة ريَكخراوى
كاذيكةوة هةبووة ،سا يا وةك دامةزريَنةر (فايةق ئارف و كاميل ذير) يا وةك ئةندام (مامؤستا خةفوور ئةمني،
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َال ئاطرين (ثيَشرت نةنووسراوة .ن .ك) ،فوئاد حةمةئةمني ،شيَرزادفاتيح ،ئةنوةر برزوو)”،
ئةليى ساماخا ،ئةبدول
َةى كاذيك ئةوةبو كة ضووة الى مةالمستةفا).
مامؤستاشريكؤ بيَكةس لةوميَزطردةدا وتوويةتى (طةورةترين هةل
لةو بؤضوونةدا مامؤستا نةبةزيش هاورِايةتى .ئينجا مامؤستا طلةيى ئةوةش دةكات كة بةرِيَزان هاوبري بروسكة
ئيرباهيم و جةواد مةال ،لة هةردوو بةرنامةكةى ئيَن ئار تى ،هةروةها رووداويش بةشدارنةبوون.
** هاوبريان كاك بروسكة ئيرباهيم وكاك جةواد مةال جيَطة دةستيان بةخةباتى هاوبريانى كاذيكةوة لةئةورووثا
ديارو ئاشكراية ،بةآلم نةك شارةزايي ،ئاطاداريشيان لةسةر كاذيك و رووداوةكانى كوردستان نيية .ئةنوةر برزو
َى 1970ثةيوةندى كردووة بة كاذيكةوة ،كاديرى سياسى ثارتى بوو لةشارباذيَر ،كورِيَكى رووناكبري وضاالك
سال
َة ئيَستا
وبةدةموثل و روحسووك بوو ،قسةيةكى دانسقةى هةية كةدةيطوت (تؤ تةماشا ،دواى ئةم هةموو سال
تيَطةيشتم ثارتى ضيية و كوردايةتى لةكويَوة دةكريَت!) كاك شيَركؤ بيَكةس هةتا 1970/1969بةرثرسى لقى
سليَمانى بووة ،ثيَشرتيش رةخنةى لةو شيَوةى كاركردنةى كاذيك دةطرت و ئةو سستى و خؤماتكردنةى
َةى كاذيكيش دةكات ،ئةوة بة ثيَوانةى ئةمرِؤ نةك بة
بةنادروست دةذمارد ،كة دةستنيشانى طةورةترين هةل
ثيَوانةى بارودؤخى50سالَ ثيَشرت .مامؤستاغةفوور زؤر شارةزاية وئاطادارى طةليَك لةاليةنة ديارو ناديارةكانى
َى1968يةكيَك بوو لة هةرة كاديرة ضاالكةكان،
َدانى كاذيك و ثارتى طةىل كوردة وهةتا سال
ساآلنى سةرهةل
َنى سليَمانى و كةسايةتيية ناسراو و ثةسةندةكان و لةبوارى
كاك عةىل سام ئاغا يةكيَكة لة ثياوماقووال
َويَستة .كاك شيَرزاد فاتيح لة دامةزراندنى ثاسؤكةوة لة نزيكةوة ئاطادارة
رامياريشدا خاوةن ئةزموون و بةهةل
و ثياويَكى بةهيمةت و قسة لة رووة.
ال”:101 .جاريَكيان رةمحةتيى برايم ئةمحةد بة خؤمى طوت (كة نووسينةكانت دةخويَنمةوة ،هةست بةوة دةكةم
بة شارةزاييةكى زؤرةوة كوردايةتيت كردووة بة زانستيَك كة بةسةر ثيَى خؤيةوة وةستاوة . . .باوةرِبكة ،ئةطةر
كاذيك نةدةضووة الى مةال مستةفا ،خؤم يةكةم كةس دةبووم كة دةهامتة ناو كاذيكةوة)”
َيَكى تا ئةو كاتةى مامؤستا نةبةزى لةضةند
** مامؤستا برايم ئةمحةد هةولَ و كؤششى بةردةوامى ثةجنا سال
َة نووسةر وراميار و
وشةيةكدا ضرِكردؤتةوة ،بةآلم هيَشتا مافيى بةكةمةوة ثيَداوة .لةطةلَ ريَزم بؤ ئةو دووكةل
َةوة كردبيَ كة دةهاتة ناو كاذيكةوة .كاذيك
بريمةند و مةزنةى كورد ،بةآلم باوةرِناكةم (بلة) ئةو قسةيةى لةدل
1962بةدوواوة ناوى بيسرتاو بةنيَو شارى سليَمانيدا بآلوبووةوة كة شويَنى لةدايكبوونى (بلة) وكاذيك و بنكةى
سةرةكيى ثارتى و شؤرِشيش بوو ،ئةويش هةر لة1962ةوة سةرةتاى ناكؤكييةكانى خؤيى و هةظاآلنى لةطةلَ
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َدا ،طؤرِةثانةكةش بريتيبوولة ثارتى وكؤمؤنيست وكاذيك ،دةبوواية هةر زوو هةنطاوبنيَت بؤ
بارزانيدا سةريانهةل
نزيكبوونةوة و دامةزراندنى ثةيوةندى و لةيةكرتتيَطةيشنت ،بةآلم لةو رووةوة تروسكاييش بةديناكريَت .ئةوان
وةك ناتؤرةيةك بة كاذيكيان دةوت (كوردكوذة).
َويَستيَكيان نةبوو
َى دووةم ( )1975كةديم هاوبريانى كاذيك هيض ضاالكيي و هةل
ال”:103 .ثاش ئاشبةتال
َدا ،ئيدى خؤم بةدةرويَست نةديى بةبرَيارةكانى هاوبريانى كوردستانةوة ،وةك مرؤظيَكى
لةسةروبةندى ئاشبةتال
سةربةخؤ كةومتةكار .ئةوى ناميلكةى (كاذيك ونكسةآلثورة آلكردية) {آلكــورديـــة .ن .ك}كاذيك و
َويَستى من و هاوبريانى
نووضدانى شؤرشى كورد ،كة  1970ضاثكراوة خبويَنيَتةوة ،بةجوانيى جياوازى هةل
َويَستى هاوبريانى كوردستان دةبينىَ .ثاش ئةوةش هيض شتيَك بةنيَوى ريَكخراوى كاذيكةوة لة
ئةورووثا لة هةل
ئةورووثا دةرنةضوو”.
َى دووةم ضيية ،ضونكة لةميَذووى كورددا ،وشةى ئاشبةتالَ
** ئةوةى راستيى بيَ نازامن مةبةست لة ئاشبةتال
وةك زاراوةيةكى رامياريى ــ سةربازيى ،هةرةسةكةى شؤرِشى ئةيلوول هيَناية ئاراوة .جانازامن ئةطةر
َى يةكةم ناوبنيَت .ئةمة يةك،
رووداوةكانى 1964كة دكتؤر نةبةز ئاطادارنيية ليَيان بةئاشبةتالَ و ئاشبةتال
َويَستى جياواز هةبووة،
دووةميش لةنيَوان مامؤستا نةبةز وسةركردايةتيى كوردستانداطةليَك تيَرِوانني و هةل
َويستيان هةبووة،
سيَيةميش ماناى ئةوةية هاوبريانى كوردستان هةرنةبيَت هةتا1975ضاالكيى و هةل
َويَستةى خبستايةتة بةرضاويان .لةبارةى
ضوارةميش دةبوو مامؤستا زؤر زووتر ئاطادارى بكردنايةو ئةو هةل
َى الواز زؤرن ،هةر بؤمنوونة دواى ئاشبةتالَ ئةوةندة
كةمتةرخةمى و بيَباكيى (سةركردايةتى) كوردستانةوة خال
خؤيان ماندوو نةكرد هاوبريان بةسةربكةنةوة و ريَنماييمان بكةن ،ضيبكةين .تواناكامنان لةطةلَ ئةو دةنطانةدا
يةكبخةين كة ضةك دانانيَن و دريَذة بة شؤرِش دةدةن يا رووبكةنة ئيَران يا بطةرِيَنةوة عيَراق ! هةرةسى شؤرِش
َةوة
َى خؤم هةتا  4/26يش بةمالَ و مندال
يا ئاشبةتالَ لة رؤذى  1975/3/3ةوة بآلو بووةوة ،بةشبةحال
لة ئيَران لة ضاوةرِوانيدا مامةوة هةتا بينيم ئةندامانى لقى ضوارى سليَمانى ثارتيش بةرةو عيَراق كةوتنة رىَ،
يةكيَكيان شةهيد صديق ئةمني (صديق ئةفةندى) وتى”كورِى خؤم ئةوانةى ضاوةروانييان دةكةيت دةميَكة
َآل) ى دووكاندارم بينى ،سةر بة (ئيتيالعات) يش
لةسليَمانني”بةطويَم نةكرد هةتا لة شارة ديَى كامياران( ،يةدول
بوو ،وتى ئةوة نةطةرِاويتةوة؟ ئةم قسةية لةمن وةرطرة( :ئةطةر بيستووتة زؤر كةس لة سيَدارة دراون و
سيَدارةيةكيش بؤتؤ دانراوة ،ئينجا هةر ئةمرِؤ برِؤرةوة ئةو ديو) ئيَوارةى ئةو رؤذة طةيشتينة ثيَنجوين.
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ال”:99 .باسى ئةوةكرا (مةبةستى لة ميَزطردةكةى ئيَن ئار تى 2014/4/21ةية) كة كاذيك بؤ نووسينى
كاذيكنامة سووتى لة نووسينةكانى ساتيعوحلوسةريى (ساطع آلحصرى) وةرطرتووة يان السايى كردؤتةوة”.
** هةر لة يةكةمني ضارةكى سةدةى بيستةمةوة ،سةرضاوةى رووناكبرييى كوردى باشوور لة كانياوى قوولَ و
روونى رووناكبرييى عةرةبةوة سةرضاوةى طرتووة و هةتا ئيَستاش بةردةوامة .ئةوة تازة بةتازة رووناكبريامنان
بةكاوةخؤ دةست بؤ سةرضاوةكانى ئيَرانيى و ئةورووثايى دريَذدةكةن .بؤ كوردو بارودؤخى ئةو سةردةمة ،ئاستيى
َةمةكةى ساتيع ئةحلوسةرى بةبرَشترت بووة
َةمى دامةزريَنةرةكانى كاذيك لةقةل
رووناكبرييى نووسةرةكامنان ،قةل
و ثةكيان لةسةر ئةوة نةكةوتبوو السايى بكةنةوة .كاذيكنامة لةميَذووى ئةدةبى سياسيى كورددا ،رابةر و
ريَضكةشكيَن وداهيَنةرة ،خويَنةر هةر زوو هةستدةكات ريتم و ئاوازيَكى ناسكى تيَداية ،زؤر جياوازة لة
ئةدةبيياتى ثارتى و كؤمؤنيست كة لةسةر كليَشةى نووسينةكانى حيزبةكانى وآلتانى عةرةب و ئيَران كؤثى
َيى وبؤكورد و بؤ هيَنانةديى ئاوات و ئاماجنةدوور و نزيكةكانى كورد
دةكران ،نةك وةك كاذيك دةيويست خؤمال
تؤماريكرد و خويَنةر هةستيدةكرد بةزمانيَكى كورديى ثوخت و بؤكورد نوسراوةو ئةوةى تيَداية كة تؤ دةتةويَت
بيكةيتة بةرنامةى خةبات لةثيَناو رزطاركردن و يةكطرتنةوةى كوردستان و بنياتنانى سيستمى يةكساني و داديى
َيةتى ،دواتريش كاذيكنامة بة هةولَ و كؤششى دكتؤر جةمال نةبةز كراية ثرؤذةى دارِشتنى فةلسةفةى
كؤمةال
كوردايةتيى و (قوتاخبانةى بريى نةتةوةيى كورديى) لةسةر دامةزراند .كاذيكنامة لةو سةردةمةدا دياردةيةكيى
َكةوتووى كوردة و بؤ
َيَك رووناكبريى دانسقةو هةل
راميارى ،ميَذوويى ،فيكريى ناوازةبوو ،زادةى برييى كؤمةل
َطاى كورد نووسراو كاآل بةقةد بةباآلى كورد برِدرا .ئينجا فةلسةفةى ناسيؤنال ـ نةتةوايةتي ،هيض يةكيَك
كؤمةل
َةمان ،فةرةنسا ،ئينطليز ،رووس وهتد . . . .خاوةنى نني و بريمةندى ئةوانيش
لةطةالنى عةرةب ،فارس ،ئةل
داينةرِشتووة .ساتيع ئةحلوسةريى ،عةبباس مةمحود ئةلعةققاد ،تةها حسَني ،كةمال يوسف ئةحلاج ،ميشيَل
عةفلةق ،شبل ئةلعةيسةمى . . .وزؤرى ديكةش بنةماكانى فةلسةفةى ناسييؤناليزمى عةرةبي لة بريمةندانى
هاونةتةوة و بيَطانةى ثيَش خؤى وةرطرتووة ،ضونكة سةرضاوةى سةرةكى زمان و ويَذةو هزرى عةرةب هةر قورئانى
َكو ثيَداطريى و جةخت لةوة دةكات طةالن هةموو بران
ثريؤزة و ئةويش نةك شتيَكى لةو بارةيةوة تيَدانيية ،بةل
و خاكى وآلتان طشتى زةوى يةزدانة ويةزدان بؤية بة شيَوةى طةل و هؤزى جياواز دروستى كردوون هةتا يةكرت
َمانانيش هةموويان بران و كةسيشتان ،عةرةب بيَت يا عةرةب نةبيَت
بناسن و هاوكارى يةكدى بكةن وموسول
لةوى ديى ثةسةندتر نيية ،مةطةر بة خواثةرستيى و كردارى ضاك.
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لةميَزطردةكةدا ئةوةش وترا ،كة دامةزريَنةرانى كاذيك خويَندةوار بوون بةآلم ثياوى سياسةت نةبوون .مامؤستا
لة وةآلمى ئةوانةدا دةَليَت" . . .ئةوانةى ساآلنيَك شةرِى كورد كوذييان كرد و نيَويان نا براكوذى لةرامياريدا
َوزورِنايان بؤ رذيَمى تريؤريستى سؤظيَت و ستالينى كوردكوذ ليَدا ،راميارييان
َبوون؟ ئةوانةى ثةجناسالَ تةثل
قال
َيان بة شؤرِشى كوردكرد وةستاى رامياريى بوون؟
باش دةزانى؟ ئةوانةى ثاش  14سالَ قوربانيدان ئاشبةتال
ئةوانةى هةر لةشكرى ئةمةريكا هاتة كوردستان و ئيَراقةوة ثيَش مارينزةكان كةوتن ،بىَ هيض ثةميان و
طةرةنتييةك ،ئةوانة رامياريزان بوون؟ كاذيك فةلسةفةيةكى نوىَ و ريَبازيَكى نويَى هيَناية ثيَشةوة. . . .
** بةر لةهةمووى ،جياوازييةكى زؤر لةنيَوان خويَندةوار ورووناكبريدا هةية ،هةموو رووناكبرييَك خويَندةوارة،
َبذاردةى
وةىلَ هةموو خويَندةواريَك رووناكرب نيية .دامةزريَنةرانى كاذيكيش دةستةى هةرة سةرةوةو هةل
َطريساو جةماوةرى كوردى باشوور
رووناكبريانى كوردبوون .من واى بؤدةضم كة شؤرِشى ئةيلووىل 1961هةل
َيان لةثيَناودا بةخت دةكرد ،سةرانى كاذيك هةستييان
بةهةموو ضينو تويَذةكانةوة باوةشيان بؤكردةوةو سةرومال
كردكاذيك ناتوانيَت ببيَتة ريَكخراويَكى جةماوةريى بنكة فراوان ،طشت ضني وتويَذة كؤمةآليةتييةكان لةهةموو
ناوضةكانى كوردستان كؤبكاتةوة نةك تةنها دةستةيةك رووناكبريان و تةنها شارى سليَمانيش ثانتايى مجوجوولَ
و ضاالكييةكانى بيَت ،بؤية هةتا هةليَكى لةبار و طوجناو ديَتةثيَش ،شيَوةى كارو خةباتى طورِى وجؤريَك خةباتى
ريَكخراوةيى ثيادة دةكرد (زؤر نهيَنى وديسثلينيَكى سةخت) كة تةواو جياواز بوو لة نهيَنكاريى و ديسثلينى
هةرهةموو اليةنة راميارييةكانى كوردستان و وآلتانى دةوروثشتيش ،بةآلم هةرطيز ئةوهةلةى بؤ نةرةخسا،
تةوذميَكى ئايديؤلؤذى ورامياريى ناسيؤناليى كورد بكات بةنيَو بزوتنةوة ضةكدارييةكةدا و لةئةجناميشدا
َطريسيَنيَت ،بةآلم بزوتنةوة ضةكدارةكة توانى حكوومةتيَك لةنيَو
كؤنرتؤىل بكات و شؤرِش لةنيَو شؤرِشدا هةل
حكوومةتى عيَراقدا دامبةزريَنيَت ،بارزانى شايةك بوو تةنها تةختوتاج و ئاآلو دراوى تايبةتيى نةبوو .مةرج نيية
دامةزريَنةرانى ريَكخراويَكى راميارى يا راميارى ـ سةربازيى ،هةردةبيَت رامياركاربن ،نةخيَر دةشيَت بريمةند
َة درشتةكانى بةشيَوةى مانيفيست خبةنة بةردةم
و هزرةوان بن و بنةماكانى باوةرِيَك يا فةلسةفةيةك دابرِيَذن وهيَل
َةمةندكردن و طةشةثيَدانى بكةن وةك ضؤن ماركس و ئينطلس دةيانكرد و
طةل و بةردةواميش كار لةسةر دةول
خؤيان لةقةرةى كارى ريَكخراوةيى و حيزبايةتى نةدةدا ،ئةوةبوو دواتر لينينى مةزن و ترؤتسكى جةماوةريان
َيَك و لةنيَو
بؤجؤشداو لةدامةزراويَكى رامياري زؤر فراواندا ريَكياخنسنت .بةآلم ئايا لينينى مةزن هةموو سال
َيَني طةىل كورديش وةنةبيَ بريمةندو هزرةوانى
هةموو طةليَكدا لةدايك دةبيَت ؟ بة ثيَويستى دةبينم ئةوةش بل
َنةكةوتبيَت ،هةربؤمنوونة لةسةدةى بيستةمدا و تةنها لة باشوورى كوردستان مامؤستايان :حاجى تؤفيقى
تيَدا هةل
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َآل جةوهةر ،مةسعوود حمةمةد ،ثرؤفيسؤرجةمال
(ثريةميَردى نةمر) ،برايم ئةمحةد ،ئةورةمحانى زةبيحى ،عةبدول
نةبةز ،ئةمحةد هةردى لةو مةيدانةدا بوون.
َآل ئاطرين هةوالَ و زانيارى نارِاست بآلودةكاتةوة ،وةك لةالثةرِة  38ـ50ى ناميلكةى
ال”:106 .ئةبدول
نيَوبراودا دةبيَذىَ كة ئةو نامةيةكى كاذيك كة رؤذى  1964/5/13نووسراوة{ويَنةى نامةيةكي دةستنووسيشى
َوكردؤتةوة لة الثةرِة  46ـ49دا} ،طواية ئةو نامةية بووة كة ئةوهةر ئةو رؤذة بردوويةتى بؤ بارزانى}بة
بال
َنياييةوة دةبيَذم كة ئةو قسةية نارِاستة .هاوبري بروسكة ئيرباهيم ئةو نامةيةو دوونامةى ديكةى لةطةلَ خؤى
دل
هيَنا بؤ موينشن .نامةى ضوارةميش ئةمحةد نةقيب كة لةكوردستان طةرِايةوة هيَنابووى
بةروارى1965/2/21ى لةسةر بوو .نامةكان هةموو بة ئارةبيى نوسرابوون و تايث كرابوون .ئةز لةلةندةن لة
مامؤستا هةرديم ثرسى بؤضى نامةكانتان بؤ بارزانى بة ئارةبيى بوو ،طوتى( :ضونكة ثيَمان واية بارزانى ئارةبيى
لة كورديى ئاسانرت دةخويَنيَتةوة”) .هةروةها مامؤستا نةبةز دةَليَت”:مامؤستا هةردى  1978لةلةندةن
ثيَمريِاطةياند كة ئةو نامةيةيان بة حةمةى ئةزيزدا ناردووة بؤ بارزانى .بيَجطة لةمةش مامؤستا هةرديى طوتى:
ضوار نامةمان نارد بؤ بارزانى بةآلم وةرامى هيض نامةيةكى ئيَمةى نةدايةوة”.
َيَكدا ضوار نامة بؤ بارزانى دةنيَريَت ،نامةكان ئامؤذطارى و ريَنيشاندان و
** كاذيك لة ماوةى كةمرت لة سال
َكى ليَوةرطرتوون و ئيَوة لةو دووربينرتن. . .
ثيَشبينيكردن بوون ،ضؤن وةآلميان بداتةوة و بيسةمليَنيَت كة كةل
َةتى .باسيَكى ئةو نامانةم
يةكيَك لةونامانة داوا لةبارزانى دةكات كيَشةى كورد لةنيوخؤييةوة بكةينة نيَو دةول
لة مامؤستاى كؤضكردوو حةمةعةىل فةرةج بيستووة .ئةوثياوة ئةندامى لقى كوردستانى كاذيك بووة،
بارطةلةيةك دؤكؤميَنتى طرنطى زؤرضاك ثاراستبوو ،هةرهةموو ناوى ئةندامان و كليلى ريكخستنةكانيشى
َطرتبوو ،زؤريَك بةلطةنامةى اليةنةكانيى ديكةشى ثاراستبوو .مامؤستا كاميل ذير داواى ليستى
بةثوختى هةل
ناوةكانى كردبوو ،نةيدابووية ،وتبووى دةفةوتيَت .هةرضؤنيك بووة بةطفت و ثةميان دةيداتى .ئةجناميش
هةروادةبيَت و مامؤستا كاميل ذير بزريان دةكات و هةتا ضةند مانطيَط ناياندؤزيَتةوة ،وتى كة نةمدةدا
دةمزانى دةفةوتيَت ،ئةوةتة فةوتان ،بةراستى زؤر نيطةران بووم ،هةستم دةكرد ثارضةيةك لةجةستم نةماوة.
بارزانى وةآلمى ضوار نامةكةى كاذيكى نةدايةوة ،دواى راثةرِينيش مةسعود بارزانى وةآلمى دوونامةى ثرؤفيسؤر
جةمال نةبةزي نةدايةوة .جابةوةدا كةمنيش بؤ كاك مةسعوود نامةيةكم بةهؤى لقى شةشى ئةورووثا ناردوو
نامةيةكيشم لةطةلَ كتيَبيَكى دةسنووسدا بردة بريؤى تايبةتيى سةرؤك لة ثريمام ـ سةرى رةش و دواى ئةوانةش
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َسؤزان نادةن ئةطةر سةربة
ئيميَليَكم ناردو هيض وةآلميَكيان نةبوو ،واديارة طوىَ بة دةنط و هاوار و نامةى دل
خؤيان نةبن.
َى1964دا ،زانيويَتى كة كاذيك هةية”.
ال . . .”:107 .ئةبدولًآل دةَلىَ ئةو لة سال
** ئةوة طرنط نيية كةى ناوى كاذيكى بيستووة يا زانيويَتى ريَكخراويَكة و هةية .ئةوةى ئاسايى نيية ،لة
َدا ،كةسيَك لةماوةى ثيَنج سالَ كةمرتدا ،بةسةر ضةندين كاديرى ثيَشكةوتوو،
ريَكخراويَكى وةها توندوتؤل
ئةندامى لقدا بازبدات و ببيَتة بةرثرسى لقى كوردستان .دةَليَم لقى كوردستان ضونكة كاذيك تةنها لقى كوردستان
و لقى ئةورووثاى هةبوو ،لقى كوردستانةكةش هةر لقى سليَمانى بوو!
ال ”:107 .ليَرةدا هيَندةك ثرسيار هةن كة دةبىَ هاوبريان كاميل ذير و فايةق ئارف وةآلمى بدةنةوة{لة
دامةزريَنةران و سةركردايةتيى تةنها ئةو دووانة لة ذياندا ماون .ن .ك} :بؤضى كاذيك كة هيَندة بة نهيَنى
كاريدةكرد ،دةرطةى خؤى هةروا بة ئاسانى بؤ (ثارتى طةىل كورد) خستة سةرثشت؟ ثارتى كة ئةو هةموو كني
و دوذمنايةتييةى هةبوو بةرامبةر كاذيك ،كاتيَك حمةمةد ئةزيز و حمةمةد هةرسني ضوونة نيَو ثارتييةوة .بؤضى
ثارتى هيض وشةيةكى دذ بة (ثارتى طةىل كورد) و ئةم دووكةسة ثىَ نةبوو؟”
** سةرانى ثارتى و شؤرِش نةياندةزانى ئةو دوو كةسة دامةزريَنةرى (ثارتى طةىل كورد) بوون و لةطةلَ كاذيك
دا يةكيانطرتووة .ئايا ناردنى ئةو دووانة برِياريَكى سةرثيَيى بوو ،يا (سةركردايةتييةكة) بؤ ئاماجنيك برِيارى
َن و دةبن بة
لةسةردا؟ بةهةرحالَ ئةوانة هةر كةطةيشتنة ثةنا بارزانى ،بةرطوكاآلى كاذيك لةبةرخؤيان دادةمال
مةاليى عةيار .24ناحةزانى كاذيكيش لةهةرثلةوثايةيةكدا بووبن هةرطيز نةياندةتوانى لةبةردةمى ئةوان و
َى  1971ئةندامانى لقى ضوارى ثارتى ،فةتاح ئاغا بانطدةكةن بؤ ناخنواردنى
فةتاح ئاغادا بَليَن لةل .سال
َكو بةوناوةوة و
ئيَوارة لة ئوتيل ئاشتى ـ سليَمانى ،بةآلم نةك بؤ ريَزليَنان وبةسةربردنى ئيَوارةيةك ثيَكةوة ،بةل
َيانى ثيَربِيَذن ،بةآلم ئةو ثيَشدةستى دةكات و وةك ليَزمةى
لةسةر ميَزى مةخيواردنةوة دابةزنة سةرى و داخى دل
باران دةباريَتة سةريان و شةهيد نوورى شةريف لةطةَليَدابوو ،طيَرِايةوة وتى (سووك و سةليم وترِؤى كردن !)
َال ئاطرين”. . .
ال . . .”:108 .ئةز ويَنةيةكيى طؤرِةكةى هاوبري لةتيف ئةليم نارد بؤ ئةبدول
َآلوة بوو ،ويَنةكةى لة زةرفيَكدا دةرهيَنا دياربوو
** ئةوة  1968بوو ،من ئةوكاتة ثةيوةنديم بة كاك عةبدول
َةنةمب بةناونيشانى بةريَز دايكى مامؤستا نةبةز نيَردرابوو ،ثيَشانيدام و وتى
لة ئةورووثاوة هاتووة ،ئةطةر هةل
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ئةوة يةكةمني شةهيدى كاذيكة .لة ويَنةكةدا ئافرةتيَك ومامؤستا نةبةز لةسةر طؤرِةكةى شةهيدى جوانةمةرط
هاوبري لةتيف عةىل وةستاون .هةردوكمان واماندةزانى ئافرةتةكة هاورِيَى مامؤستاية .ئيَمة كةوتينة وآلتى
َةمانياو شةو
َةمانياو هاوبري بروسكة ئيرباهيم و (ئريمطارد) ى هاوسةرى بوونة ميوامنان لة شارى ئاخن ـ ئةل
ئةل
َبةستة بة سؤزةكةى شيَركؤ بيَكةس لة ديوانى
قسةو باسةكامنان هاتة سةر شةهيد لةتيف و ئةو ويَنةيةو هةل
كةذاوةى طرياندا بؤ شةهيد لةتيف .خؤشبةختانة ديوانةكةش لةبةر دةستدابوو . . .،ومت ئةى ئةو ئافرةتةى
لةويَنةكةدا لةتةك مامؤستادا وةستاوة كيَية؟ وتى ئةم (ئريمطاردة) ى هاوسةرمة ! دواتر لة طفتوطؤيةكدا لةطةلَ
مامؤستادا هةمان ئةوباسةى شةهيدى جوانةمةرط لةتيف عةىل ويَنةى سةؤطؤرِةكة هاتة ثيَشةوة ،مامؤستا
وتى نةخيَر ئةو ئافرةتة (ئيَرمطارد) ى هاوسةرى كاكة بروسكة نيية ،كضيَكة ئةو ماوةية هاورِيَ بووين.
ال”:109 .شيَركؤى هةذار لةضاوثيَكةوتنى هةفتةنامةى رووداو ،ذمارة 248رؤذى 2014/5/8وتوويةتى:
(بارزانى كاذيكى بةهيض نةدةزانى ،ضونكة هيض نةبوون”).
** ئيَمةى كورد رؤذانة وشةى (هيض) زؤرجار لةجيَطةى خؤيدا بةكارناهيَنني كة ثيَضةوانةكةى (شت) ة ،بؤية
كاك شيَركؤ دةبوو بَليَت (بارزانى كاذيكى بةهيض دةزانيى) ،بةومانايةى هيضةو لةجيَطةى نةبووانة .ليَرةدا من
هةرئةوةندة دةَليَم ،ئةطةر بارزانى كاذيكى بة نةبوو زانيوةو هيض حسابيَكى بؤ نةكردووة ،ئةى ضؤن 1964كة
كاك ئيسماعيل عارفى ئةندامى سةركردايةتى ثارتيى ناوى حةوت سةركردةكةى كاذيكى دةخاتة بةردةست،
بارزانى دةَليَت (دة ئيَستا لةذيرياندا بنووسة :هةشتةم بارزانى مستةفا) ئاخر بارزانى خؤى لة سةرؤك كؤمار
وسةركردةكانى عيَراق بةكةمرت نةدةبينى ،ضؤن لةخوار كةسانيَكةوة ريزدةطريَت كة هيض بن ! دواى ئةوةش
كاذيك با هيَزى ضةكدارو بنكةو بارةطاى نةبووبيَت و راستةوخؤو بةناوى خؤيةوة (شةرِةتةقةى) نةكردبيَت ،بةآلم
َضنرا ئةطةر بةشيَنةيى و
بةردى بناعةى قوتاخبانةى برييى نةتةوةيى جيَطريكردو بةردةواميش تةالرةكةى هةل
َى
هةنطاوى كورتيلةش بووبيَت و بزوتنةوةكةش خؤرسك و سروشتيى و ساناو خؤشطةرِ بةنيَو تاكةكانى كؤمةل
كوردةواريى و وريَكخراوةكانيدا بآلودةبيَتةوة و ئاماجنةكانى كاذيك بوونةتة بةرنامةى كارى طشت ريَكخراوة
َةتى كورد دةكريَت ،دةميَك
سياسي و ثيشةييةكانى كوردستان و جارجار لةمالو ئةوالش باس لةدامةزراندنى دةول
طةرموطورِ و دةميَكيش سست وخاودةبيَتةوة . . .ئيَمةى هاوبريانى كاذيك زمانى كوردايةتيمان بةسةربةخؤيى
َةتى يةكطرتوو ثذاو خةبامتان بؤ دةكرد ،بةآلم ئيَستاو لةم ساتة وةختةدا
كوردستانى طةورةو دامةزراندنى دةول
َى كورد ئةوةندة ريَك ودامةزراوة ،نة هةلومةرجى نيَوخؤى عيَراق و
ناوضةكة هةر ئاطرى ليَدةبيَتةوة و نة مال
َويَستى وآلتانى دراوسىَ هاندةرة و زهليَزةكانيش بةتايبةت ئةمةريكاو بةريتانيا هةرضةند هاتنة سةر ئةو
نةهةل
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َنياشن
َم دل
باوةرِةى كورديش وةك طةالنى ديكة ،تةواوى ئةو مافةى هةية برِيار لةسةر ضارةنووسى خؤى بدات ،بةال
كاتةكةى نةطوجناوة و وةك زةمني لةرزيَنيَكى بةهيَز هةموو ناوضةى خؤرهةآلتى نيَوةرِاست دةهةةذيَنىَ،
هةذاندنيَكى هيَند بةتني و تاو كةس ثيَشبينيى ئةجنامةكانى بؤناكريَت .هةربؤية سةرانى كورد نابيَت مامةلةيةك
بكةن قانزاج سةرى ماية خبوات.
ال”:112 .ئةز ،نة كاك فةرهاد ئةبدولقادرم دةناسى و نةكاك شيَرزاد فاتيح ،ئةوان هاتنة الى من و بة منيان
طوت حيزبيَكيان دروستكردووة بة نيَوى (حيزبى سؤسياليزمى نةتةوةيى كورد) ةوة”. . . .
** ئةمة ماناى ئةوان حيزبيَكى نويَيان دامةزراندووة و ناويان ليَناوة و سةركردايةتييان بؤ داناوة ،نةك لة
كاذيك نارازين و دةيانةويَت بة مةبةستى ضاكسازيى يا بووذاندنةوةى ريَكخسنت و ضاالكييةكان كؤنطرة ببةسنت
وهةر رةخنةو كةمتةرخةمييةك هةية لة سةركردايةتى ،ليذنةى ثةيوةندى ،ليذنةى لق ،هةمووى خبريَتة روو،
هةموانيش ملكةضى برِيارةكانى كؤنطرة بن ،نةخيَر ئةوان حيزبيَكى نويَيان هةية ،بةناويَكى نوىَ و سةركردايةتى
و بنكردايةتى نوىَ و شيَوازى كاركردنى نويَوة وكةهاتوون بؤالى دكتؤر نةبةز ،مةبةستيَكيان هةبووة ،ئةطةرنا،
ئةم ثرسةطورطانةية ضيية؟
لةكؤتاييشدا هةر لة خويَندنةوةى ئةم دوا بةرهةمةى دكتؤر نةبةزدا ضةند سةرنج و تيَبينييةكى لةجؤريَكى
َةكرد و هةولَ دةدةم بةوشيَوةيةى خزمةت بةبةرهةمةكةبكات بةرضاويان خبةم:
ديكةم طةآلل
ئيَمة زؤريَكى زؤر لةمامؤستاى طةورةمانةوة دكتؤر نةبةز فيَربووين و فيَريش دةبني ،ئازايةتى ئيَمةش نيية ،ئةو
لة دوور ولة نزيكةوة لة فيَركردمنان بةردةوامة و هةتا ماوين قةرزدارى ئةوين . . .بةآلم بةداواى ليَبوردنةوة
ضةند سةرجنيَك لةخزمةتي دا دياريدةكةم و بةرلة هةمووشيان دةَليَم نةدةبوو ئةنداميَكى دةستةى دامةزريَنةرى
تةنها سىَ سالَ دواى دامةزراندن ئيرت ئاطادارى بارودؤخى ناوةكيى و دةرةكيى كاذيك نةبيَت و بةتايبةتيش
ويَستطة طرنطةكانى وةك يةكطرتنى دوو ريَكخراوة نةتةوةيييةكةى كاذيك و ثارتى طةىل كورد لةذيَر ناوى
كاذيكدا ،ضوونة دةرةوةى دوو ئةندامى سةركردايةتى و طريسانةوةيان لة بارةطاى بارزانى ،رووداوةكانى كانى
َةكانى ريَكخسنت و ثاشةكشةو دانيشتنى ضةند ئةنداميَكى دةستةى دامةزريَنةر ـ
ماسى ،خاوبوونةوةى رايةل
سةركردايةتى وذمارةيةكى بةرضاويش لة دةستةى دووةم و كاديرة ثيَشكةوتووةكان و ريزةكانى خوارةوةش،
ياخيبوون و جيابوونةوةى طرووثيَك لة هاوبريان و ثةرِكردنى ئةندامانى سةركردايةتى و دامةزراندنى كؤميتةيةكى
سةركردايةتى نوىَ ،كؤنفرانسة ميَذوويى و ضارةنووسسازةكةى شارى نةغةدة ـ خؤرهةالتى كوردستان و بوونى
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َطرى هةرسىَ
َآل ئاطرين بة ليَثرسراوى (هةرضةندة هيض كةس ليَى نةثرسييةوة) ريَكخستنةكان و هةل
كاك عةبدول
مؤر و تامغةكةى سةركردايةتى ،ليذنةى ثةيوةندى ،لقى سليَمانى كاذيك !
ئةمة لةاليةك ،لةوالتريشةوة هةر كورديك و ناكورديَكيش مامؤستا بناسيَت ئةو ثرسيارةى بةبريدا هاتووة ئةطةر
راستةوخؤش لةمامؤستاى ثرسيارنةكردبيَت ئاخؤ بؤ ئةو رؤشتنةى رؤشت و كوردستانى جيَهيَشت ئةوساو
ئيَستاش نةطةرِايةوة و باوةرِناكةم هةر ثاساويَكيش بهيَنيَتةوة كةسيَك ليَي ناسةمليَنيَت ،مةطةر هؤكارهةبيَت
هةر خواو خؤى بيزانن .ئاخؤ اليةنيَك هةبيَت دةستى بضيَتة خويَنى ئةو ثياوة بةخزمةت و ماندونةناسة ؟ بؤية
َيَني لةو بيَسةر و بةرييةدا و لةو ثاشا طةردانييةدا كة (خوم دةشيَويَت) و كةس بةكةس نيية ،دكتؤر
دةتوانني بل
َآل ئاطرين خؤى دةكاتة خاوةن وبةو جؤرةى كة دةيزانني ئةوةندةى لة توانايدا بووة كردوويةتى و ئةويش
عةبدول
َةكةشى بةهاوكاريى
َيداوة بؤشاييةكة ثرِبكاتةوة و تني و نةوذميَك بة ريَكخستنةكة بداتةوة و هةول
هةول
َةكةى مةكتةبى سياسى ثارتى دميوكراتى كوردستان (جةاللييةكان) وةك كاك
َضوونى كةسانيَكى بيَزار لة بال
تيَهةل
شيَركؤى هةذار و مامؤستا عومسان رةشيد وجوانةمةرط حةمة مستةفا (ئازاد مستةفا) بةآلم كورد وتةنى
َيَك) ،ئةوان دةيانويست ليستى ناوى هاوبريان و كليلى ريَكستنةكان (ناوة
َيَك و ئاشةوان لة خةيال
(ئاش لة خةيال
نهيَنييةكان) ودؤكؤميَنت و ضاثةمةنييةكانى كاذيكيان بكةويَتة دةست وكة ئةو كارانةيان ئةجنامدا ئينجا ئةويش
و (سةركردايةتي يا سةيركردايةتى) يةكةش (ثةرِبكةن) وةك خؤيان دةيانوت .لةراستيشدا هةروابوو ،هةربةو
َةتاندوويانة و كارلةكار ترازاوة. . .
َآل دةستى بة زاخدا ضوو ،هةستى دةكرد خةل
جؤرةش كةوتةوة و كاك عةبدول
َةواتى ثالنةكانى يةكرت كوشنت هاتة طؤرِىَ بةآلم خؤشبةختانة خويَنى تيَدا نةرذا.
 .ئيرت ليَرةوة ثؤخل
دكتؤر نةبةز لة زمان هونةرمةندى طةورةى كورد ،كؤضكردوو رةفيق ضاالكةوة بةسةرهاتيَكى سةردةمى ئاوارةيى
و دةربةدةريى هةذارى موكريانى دةطيَرِيَتةوة لة بةغدا ،بةآلم ئةوةندةى طوتى و طومت تيَداية خةريكة تاموبؤى
نووسينةكانى مامؤستام ىلَ تيَكدةدات .ئاخر شيَوة نووسينى مامؤستا نةبةز بةالى زؤربةى هةرة زؤرى
نةتةوةييةكانى كوردةوة ،بةوة ناسراوة وةك دؤشاو و رؤنى زستان و بةفرو دؤى هاوينان سادةو بووذيَنةرةوةن بةآلم
ئةم دواييانة هةنديَك (ثووشوثةآلش) يان تيَكةوتووة ! .بة خؤمى رةوانابينم و بةخؤمشدا راناثةرمووم رووى
رةخنةيان تيَبكةم بةآلم . . .هةر بؤ منوونة:
َآل،
 1ـ دةرهاويشتنى ثيتةكانى ع غ لة ئةلف و بيَى كوردى وطؤرِينى دةنطةكانى ع ،غ بؤ ئ ،خ وةك :عةبدول
َآل ،خةفوور ،سةئيد .هةروةها ،نةوت /نةفت ،ئةندازة /هةندازة ،ورد /هورد،
بةغدا ،سةعيد بؤ ئةبدول
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سوود/سووت ،سةدة/سةتة ،رةوشت  /ريَوشت ،بةئابرِو /ئابرودار ،بينةرـ تةماشاوان/سةيركةر (ثاشطرى كةر
َيَني ياريزان ،ضيَشت كةرـ ضيَشتكار) .ئةو تيَكستانةش كة
بةكارنةهيَنانى جوانرتة ،وةك لةبريى ياريكةر دةل
مامؤستا وةريطرتوون و لة نيَو دوو كةوانةى داناون ،دةبوو نةيانطؤرِيَتة سةر شيَوة نووسينى خؤى .بؤ منوونة
َيَت ناو ،لةناوبردن ،عيَراق.
قسةكانى مامؤستا ئةمحةدهةردى ،ئةو ناَليَت :نيَو ،لة نيَوبردن ،ئيَراق بةلكو دةل
 2ـ ناميلكةى كوردايةتى بري و باوةرِمانة ،ئاماجنى نزيك و دوورمانة ،بريتيية لةكؤمةليَك هؤنراوةى زؤر بةهيَز
و ثيَزى نةتةوةيى مامؤستا كاميل ذير ،كة مامؤستا حةمةى مةالكةريم خستنية ذيَر نةشتةريَكى كولةوة،
مامؤستا جةمال نةبةز بةناوى خواسرتاوى (زةردةشت) ةوة لة ناميلكة تةنزئاميَزة بة نيَوبانطةكةى (كوردايةتى
َميَكى دايةوة ،نووسةرةكةى كرد بة ثؤرِى خوراو.
لةذيَر نةشتةرةكولةكةى حةمةى مةالكةرميدا) وةال
 3ـ مامؤستا بيَبةآلبيَت لة نووسينى عةرةبيدا زؤر جار وشةى (ألكرد ،أألكراد) ى بةكارهيناوة لةبريى
َيَك مرؤظــــ
َةية و دوةميان وةك واتا هيَندة بةرتةسكة كة هةركؤمةل
(ألكورد) كة يةكةميان وةك ريَنووس هةل
دةطريَتةوة ذمارةيان دةوروبةرى مليؤنيَك كةمرت يا ضكىَ ثرت بيَت ،نةك نةتةوةيةكى  45مليؤنى .ئةمة بةجؤريَك
لة هةست و نةستى بيَطانةدا رةطى داكوتاوة وةك كؤتايى يةكةمني جةنطى جيهان بيَت ،نةك نةك كورد خاوةنى
حكومةت و ثةرِلةمانة و يةكيَكة لة (وآلتانى بةرهةمهيَنةر) ى نةوت.
 4ـ الثةرِة 125ـ  :126بالظؤكى (ضةندوشةيةك لةبارةى ئةم بزوتنةوة ضةكدارةوة) بةَلىَ خويَنةر دةزانيَت
كاذيك نووسيويَتى ،بةآلم نازانيَت ئايا ليذنةى لق ،ليذنةى ثةيوةنديى يا سةركردايةتيى يا ض كؤميتةيةك
دةريكردووة؟ ضونكة تةنها بةروارى لةسةرة ،كةلةكوتاييةكةيدا نوسراوة  31ى ئابى !1961
 5ـ الثةرِة :127بالظؤكى كاذيك (ئةم بزوتنةوة ضةكدارةو تاكتيكى سوثايى) نةك نازانرىَ ض كؤميتةيةكى
َكو بةرواريشى لةسةرنيية.
كاذيك دةريكردووة بةل
لة الثةرِة 128يشدا بالظؤكةكةى بةنيَونيشانى (سةرجنيَكى تر لةكارةساتةكةى ئةم دوايي ية) ئةويش هةر بةو
جؤرةية.
 6ـ ئةمة جطة لةم دؤكومينتانة كة كؤثييان لة ثاشكؤى كتيَبةكةداية:
الثةرِة :129دؤكوميَنيت( :رؤذنامةى) بانطى كاذيك لةالى سةرووى الثةرِةى يةكةمدا ئاماجنى سةرةكى كاذيك
دانراوة :كوردستان بؤكورد ،يةكسانى بؤ طةل .لةذيَريدا درومشى كاذيك {دوو ثيتى التينيى  kبةرامبةر يةكرت}
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و لةناوياندا نوسراوة بانطى كاذيك .لة ذيريشيدا نوسراوة :رؤذنامةيةكى كوردى ية فةلسةفةو بريوباوةرِى حيزبى
(كاذيك) بآلودةكاتةوة .لةذير ئةويشدا :دامودةزطاى كاذيك لة ئةورووثا ناو بةناو دةرى ئةكات ،لةذيريدا نوسراوة:
بةسةرثةرشتى هاوبري رةسوولَ و لةسةر برِيارى كؤنفرانسى دامودةزطاى كاذيك لة نيسانى 1968دا .لةذير
َيَك سةرنج
هةموو ئةوانةشدا نوسراوة :ذمارة (14 )1ى نيسانى .1968لةم ضةند ديَرِةى سةرةوةدا ضةند خال
رادةكيَشن.
اـ بانطى كاذيك رؤذنامة نيية ،ضونكة رؤذانة دةرنةضووة ،ناوبةناوبآلوكراوةتةوة ،دةتوانني بَليَني وةرزى ية
َة دامةزرا ،نةك حيزب.
ب ـ كاذيك وةك كؤمةل
ت ـ ئاشكراية هاوبري رةسولَ ،مامؤستا نةبةزى خؤمانة بةآلم برِيارةكةو كؤنفرانسةكةو دامودةزطاكة ،بةخويَنةر
نامؤن.
 7ـ بانطةوازةكةى مامؤستانةبةز نووسيبووى و لةالثةرِة 141و 142دا كؤثيةكةيى بآلوكردؤتةوة،
هةروةها”بةيانة ناو زرِاوو نارِاستطؤ وثرِ لةبوختانةكةى 1975/1/25ى شيَركؤى هةذار”لة الثةرِة 181دا ،و
نامةكةى ئازاد مستةفا بؤ دكتؤر نةبةز لةالثةرِة189دا ،خويَندنةوةيان دذوارة و مامؤستا تايثي بكردنايةو
لةثالَ يةكرتدا بآلوى بكردنايةتةوة ،ضاكرت بوو ضونكة ئةو دؤكؤميَنتانة هةرهةموويان بةلطةنامةى ميَذوويى
َةرةوةو
طرنط و دةطمةنن و خويَنةر بةهؤيانةوة لة ناوةرِؤكى كتيَبةكة تيَدةطات و ئيَستاو لةداهاتووشدا ليَكؤل
َطةنامانة بةرضاويان رووندةكاتةوة بتوانن شةنوكةوى ميَذوويى و تاووتويَى زانستيى و
ميَذوونووسان ئةو بةل
ئةكادميى كاذيك و ويَستطةو رووداوةكانى تةمةن وسةردةمة كورتةكةى كاذيك بكةن.
با ئةوةمشان لةيادنةضيَت رةفيق ضاالك ثيَشرت و هةتا نيَوةرِاستى ساآلنى ثةجناكانى سةدةى رابوردوو كؤمؤنيستيَكى
َندى ثارتى كؤمؤنيستى عيَراق بوو ،لةوة بةدواوة ثشتيكردة ئةو حيزبةو جؤرة
ناسراو و بةرثرسيَكى ثاية بل
َةتيَنةرى مرييشى دةكرد ،بةآلم نةك وةكو سيخورِو بةكريَطرياو ،نةخيَر ،بةآلم
َخةل
هاوكارييةكى رووكةش و هةل
سةركردايةتى ثارتى كؤمؤنيستى عيَراق دةستيان ليَشتبوو ،بةناثاك و خؤفرؤش ئةذماريان كرد وبرِيارى
َى 1962تةقةيان ليَكرد و هاوكات ثارتيش تةقةى لة عةىل حاجى مةالشةريفى
لةنيَوبردنى مؤركرا .ئةوةبو سال
سةعاتضى كرد ،هةردووكيان برينداربوون و ثيَكةوة لةنةخؤشخانةى سليَمانى كةوتبوون .ضاالك بة عةىل
َم تؤ طوللةى شؤرِشى كوردت بةركةوتووة
دةَليَت”:عةىل من طوللةى شيوعيم بةركةوتووة ،ضاكدةمبةوة ،بةال
دةتكوذيَت”.هةر بةو جؤرةش بوو ئةو ثياوة دوواى دوو رؤذ كؤضيدوايي كرد و ضاالكيش ضووة ريزى شؤرِشةوة.
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هةر ئةو ساآلنةش بوو حمةمةد حةمة ئةمني شارباذيَرِى ،ناسراو بة كاكةى فةالح ،بةرثرسى ريَكخستنةكانى
َئاواييش
سليَمانى و كةركووك لة ثارتى كؤمؤنيستى عيَراقدا ،دةستى لةو حيزبة كيَشايةوة و بؤ يادى مال
َة) دةنووسيَت ،ئيَستا هةر ئةم دوونيوة ديَرِةم لةيادة ،تةنها دوونيوة ديَرِ
َى ذال
َبةستة بةنيَوبانطةكةى (طول
هةل
بةآلم زؤر ثرِماناو ضرِ و ثرِ و جادوطةرانةش ثيَشبينى داهاتووى كردووة:
َة برِؤ مبرة هةتا جاو مفت و هةرزانة
َى ذال
طول
َى ويَرانة
ئةوى دةستى بةزاخا ضوو لةسةر تؤ مال
ليَرةدا بىَ مةبةست شتيَكم بة بريهاتةوة ،برايانى كؤمؤنيست و ماركسييةكانيش ساآلنيَكى دوور و دريَذ درومشة
زؤر سةرةكييةكةى خؤيان (ئةى كريَكارانى جيهان يةكطرن) يان بةرزكردبووةوة و نة ئيَمة دةمانزانى لينينى
َى 1920لة شارى باكؤ بةسرتا ،لينني مةردانة
مةزن لة كؤنطرةى ثارتة كؤمؤنيستةكانى خؤرهةآلتدا كة سال
ئةو درومشةى طؤرِى و لةبةرذةوةندى دةيةها طةىل ضةوساوةو ثليشاوةى بىَ بةش لة هةموو مافةكانى مرؤظى
سةردةم كة كورد لةثيَش طشتيانةوةية ،درومشةكةى كرد بة (ئةى كريَكاران و طةالنى ضةوساوةى جيهان يةكطرن)
َكو كؤمؤنيستةكانى ئةو طةالنةش لةو برِيارة ميَذويية طرنطة و لةو
بةآلم مةخابن نةك هةرطةالنى ضةوساوة ،بةل
وةرضةرخانة ئايديؤلؤذيية ناوازةية بىَ خةبةربوون يا بةرديَكيان خستبووة سةرو طويَى خؤيان ليَخةثاندبو.
َفراوانيى خؤى دةمبةخشيَت ئةطةر خوانةكردة
َنيام مامؤستاى برييى كوردايةتيى بة مةزنيى ودل
دووا وتةش دل
سنوورى نيَوان مامؤستا و قوتابيم بةزاندبيَت ،ئاماجنيشم خزمةتيَكى بضووكة بة ديرؤكى بزاظى نةتةوةيى كورد
َطرنةوة سوثاسطوزار و دلَ
َةيةكم بؤ هةل
َةو ثةل
(كوردايةتى) خويَنةرانى هيَذاو بةتايبةتيش هاوبريان هةر هةل
فراوامن.
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ذيََدةرةكان
 1ـ حةمةسةعيدحةسةن ،كانى ماسى هةوارى شارى بكوذان ،ثةيام ذمارة 32/رةشةمىَ ونةورؤزى2701ى
كوردى 2001/زايني .دكتؤر جةمال نةبةز ،كاذيك 1959ثيَشخان و ثاشخانةكانى ،كؤبةرهةم ذمارة،13
سليَمانى 2015الثةرِة 147و.148
 2ـ حةمةسةعيد حةسةن ،كانى ماسى . . . . .هةمان دوو سةرضاوةى ثيَشوو.
3ـ حةمةسةعيد حةسةن ،كانى ماسى هةوارى شارى بكوذان ،ثةيام ذمارة 32 /رةشةمىَ و نةورؤزى2701ى
كوردى 2001 /زايني ،دكتؤر جةمال نةبةز ،كاذيك 1959/4/14ثيَشخان و ثاشخانةكانى ،كؤبةرهةم
ذمارة .13سليَمانى 2015الثةرِة  147و .148
 4ـ حةمةى عةزيز ،ئاورِيَك لةرابردوويةكى نزيك ،طؤظارى باسكار .ذمارة 3الثةرِة88لةندةن .1999
َم  ،1997ثةيام ،هةر ئةو ذمارةيةى هةمان
5ـ ئةمحةد بانيخيَآلنى ،بريةوةرييةكامن ،الثةرِة  .22ستؤكهؤل
دووسةرضاوةكةى ثيَشوو.
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ئـــة لــبوومــى ويََــنــةكــان
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نةخشةيةكى كوردستانى طةورة.
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َةمانيا.
دكتؤر جةمال نةبةز  1965/ 12/ 25شارى ميونشن ـ ئةل
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لةراستةوة :شةهيد لةتيف عةىل ،خاتوو ئيَرمطارد هاوسةرى هاوبري بروسكة ئيرباهيم ئةمحةدى قازى،
دكتؤر جةمال نةبةز ،كؤتايى  1965ميونشن.
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َى 1965
لةراستةوة :دكتؤر نةبةز ،شةهيد لةتيف عةىل لةبةردةم زانكؤى تةكنؤلؤذياى ميونشن ،سال

102

َآلى كاك ئةمحةدى ضايضى ،شةهيد
كؤمةَليَك لة هاوبرية ديَرينةكانى كاذيك ،لة راستةوة :مامؤستا عةبدول
تؤفيق نورى بةط ،شةهيد شيَخ حمةمةدى هةرسني ،مامؤستا حمةمةد مةجيد ئةصآلن ،كؤضكردوو ،مامؤستا
َح هيتلةر) سليَمانى 1964
َح بيَسةريى (صال
حةمةعةىل فةرةج ،شةهيد مامؤستاحةمةصال

َح بيَسةريى
لةراستةوة :شةهيد عةبدولكةريم عارف ـ ئةندامى سةركردايةتى ،كةمال كوردة ،شةهيد حةمةصال
 1966/7/28كتيَبخانةى طشتيى سليَمانى.
103

ويَنةيةكى ميَذوويى سةرؤكى ثيَشووى ليبيا شةهيد موعةممةر قةززافى 1997/1/25لة بيَرؤى تايبةتيى
َةوة ئاآلى كوردستان لة هاوبري جةواد مةال وةردةطريَت.
خؤى لة تةرابلوس ،بة ريَزو نةوازشيَكى قوول

َآل جةوهةر ـ ئةندامى هةردوو كؤميتةى
َح بيَسةريى ،كؤضكردو عةبدول
لةراستةوة :شةهيد حةمة صال
104

دامةزريَنةران و سةركردايةتى ك .ا .ذ .ى .ك (كاذيك) ،لةتيف فاتيح هةمةوةندى 1973/1/13

لةراستةوة :شةهيد نورى شةريف ،كةمال مةمحوود ،نورى كةريم ،فازيل حمةمةد تؤفيق نةقشبةنديى لة
ياريطاكةى سليَمانى 1970

(سىَ براكة) سىَ هاوبري لة دةستةى دووةمى هاوبريانى كاذيك ،لةراستةوة :كؤضكردوو مامؤستا حةمة عةىل
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َح بيَسةريى  1961/3/21سليَمانى.
فةرةج ،مامؤستا حمةمةد مةجيد ئةصآلن ،شةهيد مامؤستا حةمة صال

َآلى ئيسحاقيى ناسراو بة ئةمحةد تؤفيق لةنيَوةراستى دوو ثيَشمةرطةى شؤرِشى ئةيلوولدا1965
شةهيد عةبدول

سةردانيَكى مامؤستا فايةق عارف ـ ئةندانى هةردوو كؤميتةى دامةزريَنةران و سةركردايةتى كاذيك بؤ بةرلني
لة هاوينى  1976دالة طةلَ خيَزانةكةيدا بؤ ديدةنيكردنى دكتؤر نةبةز.

106

َى شيَخ ئةمحةد.
دكتؤر جةمال نةبةز و كؤضكردو شيَخ ئةمحةد نةقيب ،كؤتايى  1982لةمال

هاوبريى ديَرين عةىل حمةمةد مامة  1992سليَمانى.

107

فةرماندارى هيَزى خةبات (شؤرِشى ئةيلوول) هاوبري فةتاح حمةمةد ئةمني ئاغا ـ بةرزجنة1970

108

َح بيَسةريى 1974 ،ثيَكةوة لةمووصلَ
هاوبري شةهيد مامؤستاعيززةت رةشيد وشةهيد مامؤستا حةمةصال
لةسيَدارةدران.

لةراستةوة :بروسكة ئيرباهيم ئةمحةدى قازى ،جةواد مةال ،دكتؤر نةبةز و نورى كةريم

109

لةراستةوة :شةوكةتى مةال مسايل (ليَثرسراوى دةستطاى بييَتةل و شفرة لة شؤرِشى ئةيلوول  ،)1961لة نيَوةرِاستدا كاك
جةواد مةال و دكتؤر نةبةز ،دكتؤر كوردستان موكريانى و دكتؤر جةمال رةشيدى هاوسةرى (شةبقة بةسةرةكة) ،هاوبري حةمة
َةمانيا ١٩٩٨
هيَمن و نورى كةريم ،لة دوواوة دةركةوتوون .طوييَتـيـنـطن ــ ئةل

لةراستةوة :؟؟ ،كاك جةواد مةال و ؟؟ ،؟؟ نورى كةريم

110

َةى ئازادى و ذيانةوة و يةكيَتى كورد (كاذيك) وثارتى سؤسياليستى كورد (ثاسؤك) !
سةرةتاو كؤتايى كؤمةل

111

داريَك بىَ بةر و سيَبةر !

112

هةردو ريَكخراوة داخراوةكة (داخراو بةسةرخؤيدا) ى نيَوان ساآلنى  1959ــ 1975وساآلنى نيَوان
 1976ــ .1992
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ويَنةكةى سةرةوة ،لةراستةوة :دكتؤلر جةمال نةبةز ،هاوبريى كؤضكردو شيَخ ئةمحةد نةقيب (حةفيد)
َةمانيا .ويَنةكةى خوارةوة :هاوبريى جوانةمةرط شةمالَ وكؤمةليَك لة
 1983/9/25طاوتينط ـ ئةل
هاوبريانى هةندةران لةسةر طؤرِةكةى شةهيد لةتيف عةىل لة طؤرِستانى طاوتينط نيَزيك شارى ميونشن
(ميونيخ).
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سةرضاوةكانى ويَنةكان :
ويَنةكانى ذمارة : 26 ،16 ،15 ،10 ،7 ،6 ،5
دكتؤر جةمال نةبةز :
ــ ألمستضعفون آلكورد وأخوانهم آلمسلمون ،لندن 1997
ــ كاذيك  1959ثيَشخان و ثاشخانةكانى ،سليَمانى ـ كوردستان 2015
ويَنةكانى ذمارة : 14 ،4 ،3 ،2
دكتؤر عةبدولَآل ئاطرين :
ــ الثةرِةيةكى طةش لة ميَذووى كاذيك ،بريةوةرى و ديكؤميَنت  1961ــ ،1975ض 1هةوليَر.2013
ويَنةكانى ذمارة  25 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،1ئارشيفى نورى
كةريم و هاوبري فةرةج صالَح بيَسةريى.
 :26 ،24طرافيك و سازاندنى :نورى كةريم
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