بةرهةمى سياسى
زجنرية ((7

الثةرِةيةكى طةش لةميَذووى كاذيك
(بريةوةرى ء ديكؤميَنت(

َى ئامسانىNRT
ديدار لةطةأل كةنال
(رووداو و ميَذوو(
سازدانى دميانةو ثيَشكةشكارى بةرنامة :نووسةرو رؤذنامةنووس :
فةيسةأل حمةمةد عارف
ديدارةكة لة  3163/3/61و  3163/3/61لة دووبةشدا ثيَشكةشكراوة
(ليَيزيادو ثوختةكراوة(

َآل ئاطرين
دكتؤر عةبدول

بةشى يةكةم  3163ضاثي يةكةم

بةرهةمى ئةدةبي ء سياسي
زجنريةى ((7

ناوى كتيَب  :الثةرِةيةكى طةش لةميَذووى كاذيك
َآل ئاطرين
نووسينى  :دكتؤر عةبدول
ترياذ  (6111( :دانة

تايث و نةخشةسازى :نووسينطةى هيوا
ضاث  :ضاثخانةى (رؤذهةآلت(
ضاثى يةكةم  ،هةوليَر 3163 /

لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كتيَبخانة طشتييةكان
َى ((3163ى دراوةتآ
ذمارةى سثاردنى ((3913ى سال

ثيَشكةشة:
َة حةمة(
بة كاكة حمةمةد عةزيز (خال
ئةو مرؤظة مةزن و خؤنةويستةى نةيهيَشت لةذياني سياسيم ء كارو ضاالكي حزبيمدا بطليَم

َآل ئاطرين
عةبدول
سليَمانى
2/5/2013

وشةيةكى طوآلوثذيَن
َى ئازاديء ذيانةوةو يةكيَتى كورد (-خاوةن شكؤيةكى ميَذووييء
حزبي (كاذيك  -كؤمةل
سةروةريةكى مةزنة ..تةنيا حزبيَكى سياسيي كوردى بوو ،بةئاشكراو لة ثةيرِةوى ناوخؤو
ثرِطرامء كاروضاالكيي قؤناغيء هةميشةيي (تةكتيكء سرتاتيذ( ئاماجني بةديهيَنانى
َةتى سةربةخؤى كوردستاني بةكوردو دنيا
َكردنى ئاآلى كوردستانء دامةزراندنى دةول
هةل

راطةياند ...جةماوةر بةطشتىء هاوبريانى ريزى ريَكخسنتء دؤستء يارانى بة ئاماجنةكةى
ئاشنا ئةكردو ئةو بريوباوةرة (كوردايةتى -نةتةوايةتى (يةى دوور لةرةطةزثةرستىء
َقوآلوي فيكرو ئاماجني مرؤظايةتيةو برِواى تةواو قةناعةتى
دةماطريىء توندرِةوى ،تةنيا هةل
سةرتاسةريي بةتيَزى :ئازادي تاكء بة ديهيَنانى ئريادةى جةماوةرو يةكسانىء دادوةرىء
َكردنى ذياني برايةتىء كامةرانى...
سستمى دميوكراتىء ريَزطرتن لةفيكرى بةرانبةرو قةبؤل
تا دواى ...الى من ئةو فيكرو خةباتء ئاماجنى نةتةوةيية ،تةنيا خؤى لةفكر ء خةباتء
ئاماجني مرؤظايةتى ء مرؤظثةروةرىء فيكرى ثيَشكةوتوخوازي سةردةممدا ئةبينيَتةوةو هةر
راظةيةكى دى بؤ زاراوةى (نةتةوايةتى( جطة لة (مرؤظايةتى) الى من رتئةكريَتةوةو قابيلى
َكردن نيية! ..كاذيك (فكرو خةباتء ئاماجنى)ى كوردايةتيى لةبازنطةيةكى
قةبؤل
مةعريفيي ثؤزةتيظى هاوضةرخي مرؤظايةتيدا سةملانء ضةسثاند ..ئا ئةو سةروةريية نةك
َكو بؤ كوردو هةموو
تةنيا الى هاوبريانى كاذيك ء خانةوادةكانيان شانازي ثيَوة ئةكةن بةل
َنديةوة ناوى ئةبةن!!.
ئةومرؤظ بةويذدانة غةيرة كوردانةش بةسةربل
َيَك ئةديبء
راستة لة  ،6191/1/61كاذيك لة شارى سليَمانى لةسةر دةستى كؤمةل
َى  6111لةطةأل حزبى
رؤشنبريو سياسةمتدارى جواميَر دامةزراو تا ئةو دةمةى واتة سال
َى 6113دا راطةيَنراو خاوةنى دوو ريَكخراوى بنكة
نةتةوةيي (ثارتى طةىل كورد) كةلةسا
فراوانى جةماوةرى بوو ،ريَكخراوى ثيشةيي (يةكيَتى قوتابيانى نةتةوةيي كورد
( )6113/3/36وريَكخراوى جةماوةرى (يةكيَتى الوانى نةتةوةيي كورد
 )6116/63/69سةركردايةتى هةردوو حزب( :كاذيكء ثارتى طةىل كورد) هاوبريان:

مامؤستا ئةمحةد هةردى ،مامؤستا فةريدةون عةىل ئةمني ،مامؤستا فائق عارف ء كاكة
حمةمةد عةزيز و كاكة شيَخ حمةمةد هةرسني ئامادةبوونء طفتوطؤ لةنيَوانيانا كراو دواى
حةوت كؤبوونةوة (كاذيك ء ثارتى طةل) بةيانيَك يةكيان طرتء بةرثرسياريَتى بةمشيَوةية
دابةشكرا:
1-مامؤستا ئةمحةد هةردى.

(بةرثرسى يةكةم)

2-كاكة شيَخ حممةدى هةرسني.

(بةرثرسى دووةم)

َة حةمة)( .بةرثرسى ليذنة ثةيوةندي) و ريَكخسنت بةطشتىء
3كاكة حمةمةد عةزيز (خالريَكخستنى شارى سليَمانى بةتايبةت سةركردايةتى نويَى حزب بةمشيَوةية لةم
مامؤستايان ثيَكهات :-
1ئةمحةد هةردى.2كاميل ذير.3فةرةيدون عةىل ئةمني.4شيَخ حمةمةد هةرسني.َةحةمة).
5حمةمةد عةزيز (خال6فائق عارف.7-لةطةأل دكتؤر جةمال نةبةز ،ئةوسا بؤ خويَندن لةئةوروثا بوو.

َآل جةوهةرو دكتؤر ئيحسان فواديش هةر زوو
َسؤزو ثاك ،مامؤستاعةبدول
هاوبريانى دل
َى 6116ةو بةتةواوى لةكاذيك ثاشةكشةيانكرد.
لةسال
وةك هةقيقةتيَك ئاماذةى ثيَئةكةم ،نةك خوانةخواستة (طاز لةطويَى خؤم بطرم) و تانةو
َكو
تةشةر لةتواناو هيَزو بنكةى جةماوةرى ء قودسيةتى كاذيك بدةم ...نةخيَر بةل
بةديكؤميَنت :واقيع ئةدوآء هةقيقةت خؤى دةر ئةخات ..كاذيك لة  6191/1/61تا
َى  6111ء يةكبوونى لةطةأل (ثارتى طةىل كورد) ريَكخستنةكانى (كاذيك) تةنيا
سال
َسؤزانةو
َكةوتوو سياسةمتةدارة هوشيارو دل
بريتيبوون لةو :نوخبة رؤشنبريو ئةديبة هةل
َدا تةشةنةيان نةكرد ء بنكةى جةماوةريان نةبوو ،ذمارةيان
لةماوةى نزيكى شةش سال
َسؤزو خؤشةويستانةبوون :هاوبريان ،ئةمحةد
نةدةطةيشتة ثةجنةكانى هةر دوو دةست ئةم دل
هةردى ،كاميل ذير ،د .جةمال نةبةز ،فةرةيدون عةىل ئةمني ،شيَركؤ بيَكةس ،حمةمةد
مةجيد ئةسآلن  ،لةتيف عةىل ،حةمة عةىل فةرج ،فائق عارف ..دةرخستنى ئةم
َكو
هةقيقةتةو داننان بةو راستيةدا نةخةوشةو نةئةوةية بايةخى كاذيك كةمكريَتةوة ،بةل
تيشكى راستى ئارِاستة هةقيقةتء واقيعى ذيانء ميَذووى خةباتى كاذيك ئةكريَتء
َيَكى فراوانء طيانيَكى سثؤرتانةوةو بةخؤشيةوة
راستواية كةس ثيَينيطةران نةبيَتء بةدل
َة
َبكات ..ئةمةتةنيا قةناعةتى من نيية( .كاكة حمةمةد عةزيز "خال
ئةم راستية قةبول
حةمة" ئةندامى سةركردايةتى كاذيكء بةرثرسى ليذنةى ثةيوةنديء ريَكخستنةكانى
َى  6111ودواى يةكطرتنى هةردوو حزب:
كاذيك) لةسال

َبوونى ريَكخستنةكانى هةردوو حزبء دياريكردنى
(ئةفةرمويَت :لةكاتى تيَكةل
بةرثرسياريَتىء سةر لةنويَى ريزةكانى ريَكخسنت ..هاوبريانى )كاذيك( لةناو كوردستاندا لة
هةشت هاوبري تيَثةرِ نةئةبوون!).
َى بةرزو
دووثاتى ئةكةمةوة ،دةرخستنى ئةو هةقيقةتة هيض لةوةزنء شكؤو ثايةو مةنزل
َى خؤم لةو ساتةى لةكاذيكدا خةبامتكردووة
ثريؤزى كاذيك كةم ناكاتةوة ..من بةشبةحال
تالة ذيانيشدامب سةر بةرزانة شانازى بةو تةمةنة داطريساوةى تيَكؤشانى ناوريَزةكانى
َيدا كيَشاوة..!!..
َسؤزانة رةجنم لةطةل
كاذيكةوة ئةكةم ...من ليَبوردانةو بيَ ثةرواو دل
نووسينةوةى (الثةرِةيةكى طةش لةميَذووى كاذيك)و (بريةوةرى ء ديكؤميَنت) لةو ضةثةرةوة
َيةكى نةخوازراو لةرووى سروشتيي ميَذووى
َداوة هة ستئةكريَت :تةمء مذو ليَل
سةريهةل
خةبات ئةوحزبة مةزنةداية ..ئةوةش ناهةقيةكة لة ميَذووى ئةو حزبةو رةنجء ماندووبوون
ءقوربانيدانى هاوبريانى ريَزى تيَكؤشانى رابردوى كاذيك ئةكريَت ،هةر بةهؤى ئةو شكؤيةى
تيَكؤشانى كاذيكةوة ،مرؤظى بةويذدان خؤيان بةشانء شةوكةتى رابردووى كاذيكةوة
بائةدةن...كةضى مةخابن هةنديَك جار لةزؤر بؤنةدا سةروةرى ئةو خةباتءماندووبوونء
َسؤزة نةتةوةثةروةرةكةى دةستةى
قوربانيدانة تةنيا وةك باز بةسةر سةرى حةوت هاوبرية دل
دامةزريَنةرى 6191/1/61ةوة ئةطريسيَتةوة ..راستة ئةو دةستثيَشخةرية جواميَرو ئازاو
َسؤزانةيةى ئةو هاوبريانة جيَى ريَزو تةقديرى بيَ ئةندازةية ،.وةليَ ناكريَت ئائةو ثيَوةرة
دل
َةكىء ضةقبةستووى مبيَنيَتةوة!! ..مرؤظ
َةتء شويَنيَكدا تاسةر بةبةستةل
لةهةموو كاتء حال
َطرى ثةيامةكة بوونء
َسؤزة تاسةر هةل
ئةثرسيَت ئاخؤ هةر هةموو ئةو حةوت هاوبرية دل

َى  6116مامؤستايان:
لةريَزى كاذيكدا تاسةر ماونةتةوة؟ ..خؤ ئةوة هةرزوو لةدواى سال
َى
َآل جةوهةرو دكتؤر ئيحسان فواد ثاشةكشةيان لةكاذيك كردو لةدواى سال
عةبدول
6176يش مامؤستا جواميَرو طةورةم فةرةيدون عةىل ئةمني بةخواستى خؤى وازى
لةكاذيك هيَنا ،ئةمة بةو واتايةى لة ()6191/1/61ة تاكو  (6179دةستةى
دامةزريَنةرى كاذيك لةناو كوردستاندا مامؤستايان( :ئةمحةد هةردى ،كاميل ذير ،فائق
َسؤز دكتؤر جةمال نةبةز بووة .ئةمةبيَ ئةوةى
عارف) بوونء لةدةرةوةى وآلتيش هاوبريى دل
َى ( )6111هةردوو سةركردة كاكة حمةمةد
وةك ماف و هةق دواى يةكطرتنةكةى سال
َيش لة كؤنطرةكةى
عزيز (خالة حةمة)و كاكة شيَخ حمةمةدي هةرسني ناويان بهيَنريَنء نكؤل
 6173/9/39ئةكريَت .ئيَستاش ئةَليَم بيَ نيازي تايبةتء بيَ ئةوةى برِيارى
ثيَشووةختدرا بيَ ،لةبةر رؤشنايي ليَكدانةوةيةكى زانستانةء لؤذييكيانة ،نووسينى
(الثةرِةيةكى طةش لةميَذووى كاذيك) وةك بريةوةرى ء ديكؤميَنت لةسةر خواستى زؤر لة
َآل –زانكؤى سةالحةدين  -هةوليَر،
َسؤزان بووة لةوانة :دكتؤر ئيدريس عةبدول
ئازيزو دل
َسؤزم كاكة رةزاقي حاجي كةريم
هاوبري حمةمةد كةمال لةدهؤك ،براو خزميء دل
لةسليَمانى ..ئةم نووسينة ويستى تاكةكةسىء حةزى خؤ دةرخستء ثؤزليَدان هاندةرى
نيية ،تازة لةتةمةنيَكدام ئةزموونى ذياني ئاساييء سياسيي ءمةرعيفيم لةبؤتةكةيةكى
َيكردوم ،ختووكةى فيزم بةتيَزى الدةرانةى هةرزةييانة نةدريَت ،ثيَطةى
ثتةوى ئةوتؤدا قال
َسؤزىء رةهةندى بنضينةى بزوتنةوةى رزطارخيوازو ثيَشكةوتووى
خاويَنء ضةمكى دل
َسؤزانى
َكراوةو لؤذيكيانةى مرؤظانة فاكتةرة بؤ ئةوةى :ئةم هةقيقةتة بؤ هاوبريء دل
عةقل

كاذيك تةنانةت نةيارانى (كاذيك) وفيكرى نةتةوةيي دةرخريَت ...خؤى لةم دوو تةوةرة
ناسكء طرنطةدا ئةبينيَتةوة:
يةكةم :نياز لةم نووسينة :خؤ بادان نييةو موزايةدةش بةسةرهاوبريانى خؤشةويستء
َى ناوبانطيش رةتئةكةمةوةو شةرِيش لةسةر وةرطرتنى
َسؤزانى كاذيكدا ناكةمء سوال
دل
َكو مةبةستمة بةهةموودنيا راطةيَنم:
مرياتى مادى ياخود مةعنةوى كاذيك ناكةم ،بةل
َى  6179-6116لةكاذيكداو دواتر لةثاسؤكدا هةنووكة لةريزى ثارتى دميوكراتى
لةسال
كوردستاندا خةبامتكردووةو ئةيكةم خاوةنى ئةو درومشة موقةدةسةم بةرزكردنةوةى :ئاآلى
َةتى سةربةخؤي كوردستان!..
كوردستانء دامةزراندنى دةول
دواى ئةوةى (ثاسؤك طةلء سؤسياليست) لة حزبي (يةكطرتن)دا بوون بةيةك و دواتر
بةخواستى هةمواليةك بةشيَوةيةكى فةرِمي لةكؤنطرةى ()66دا لةطةأل ثارتى دميوكراتى
كوردستان تيَكةأل بووين ..هةن لةنةزانيانةوة بيَت ياخود بيَ ئاطاى يان بةئانقةست تا
َيبوون ..ئيَمةو مانان هاتوينةتة سةر سفرةو خوانى حازرىء مشةخؤرى
هةنووكة واحال
ئةكةينء لةسةر بةشى ئةوان ئةذين!!.
َى 6116ةوة يةك ريَضكةو ريَرةو خةباتى كوردايةتيمان
ئةمة لةكاتيَكدا ئيَمةو مانان لةسال
طرتووةو رةجنمانداوةو لةثيَناو خولقاندنى ئايندةيةكى طةش بؤ كوردو بةديهيَنانى خواستء
ئريادةى ئةم ميللةتة ستةمديةى دووضارى ئةنفالء كيميابارانء (جينؤسايد) بوو
َبذاردنى
َمانداوةوكارمان بؤ هيَنانةدى ئةو خةونء خواستء ئاواتة كة ئةمرِؤ بةهةل
هةول
ثةرِلةمانء دامةزراندنى حكومةتى هةريَمى كوردستان هاتؤتةدى ئيَمةو مانان ثشكى

وةزندارو موقةدةمسان بؤ لةدايكبوونى ئةم رؤذةنويَيةو دؤخي ئازادي كوردو سةربةخؤى
كوردستاندا بووة و هةية!!...
دووةم :ميَذووى خةباتء ليَبوردةيي ءقوربانيدانى هاوبريانى كاذيك هيَندة شكؤدارو
مةشخةَليَكى داطريساوة هةموو خانةوادةو دؤستء ياران و هاوبريانى ريَزى تيَكؤشانى ناو
كاذيك شانازى ثيَوة ئةكةن ء بؤ ئةوةى مايف ئةو هاوبرية جواميَرو خانةوادة سةربةزةكانيان
نةسووتيَتء نةفةوتآ بةتايبةت ئةوانةى ئازيزانيان لةسةر خةباتى كوردايةتى ناوريزى
كاذيك دووضارى نارةحةتىء طرتنء ئةشكةجنةدان دوورخستنةوة (نةيف)و راودونان بوونء
ئيعدام كراون ،ثةراويَز نةخريَن ،بةراستمزانى لةم بريةوةريةدامشتيَك لةناو و ناوى نهيَنى
شؤرِشطيَرانةيان بكةم بةمنوونةى خةرواريَك ،خوداى مةزنء ميهرةبان ثشت ء ثشتيوان بيَت
لةبةشى دووةمدا (ميَذووى كاذيكء وةقائع وديكؤمنيَت) ئةدةبياتء نامةى هاوبريانء
خشتةى كارى نهيَنىء ناوى حةرةكى هاوبريان ثيَشكةش ئةكةم.
َسؤزانى هةست ثاكء هةقويستء مرؤظ ثةروةر ،من
يةزدان يارو ياوةرتان بيَ ،هةى دل
بةقوربانتان مب
ئيَوةش سةرفرازوسةركةوتووبن
َآل ئاطرين
عةبدول
هةوليَر -باشوورى كوردستان
1/11/2013

َآل ئاطرين
َى NRTلةطةلَ دكتؤر عةبدول
دميانةى كةنال

ثيَشكةشكار:
َثةسارد و لةشويَنى ئةوان
َى 6171بةياننامةيةك سةركردايةتيية كؤنةكةيان هةل
سال
سةركردايةتييةكى كاتى نويَيان ثيَكهيَنا ،بةناوى رةخنة و طلةيى لة شيَوازى كاركردن و
شيَوةى ريَكخسنتء تواناو ليَهاتوويى سةركردايةتى كؤنى كاذيك ،ئةوان دةيانوت :رابةران و
سةركردايةتى كؤنى كاذيك لة ئاستى ليَثرسراوى دانةبوون و كةمتةرخةمبوون ،لةو
رؤذطارةدا ،يةكيَكيان دةضيَتة ئةوروثا و ناطةرِيَتةوة و ئةوانى تريش بةبىَ دةنطى و بىَ
َتدا دةميَننةوة ،هةنديَكيشيان دةكشيَنةوة و كارنةكردن لة
ضاالكى راستةقينة ،لةوال
َدةبذيَرن .
ريزةكانى كاذيكدا هةل
َينةوة و نووسينةوة دةكةويَتة
ئيدى لةو قؤناغةدا ضارةنووسى كاذيك لةرووى فكرى و ليَكؤل
دةست د .جةمال نةبةز و لةرووى كارى رؤذانة و تةنزميات و ريَكخسنتء مجوجؤألء ضاالكى
َ ئاطرين.
حزبي و ثةيوةنديةكانيشةوة دةكةويَتة دةست مامؤستا دكتؤر عةبدوَلال

َآل ئاطرين – دكتؤر جةمال نةبةز
عةبدول
بةرلينى رؤذئاوا 6173/8/31 -

بؤ قسةكردن لةسةر هؤكارةكانى دروستبوونى ئةو رةوتة نويَيةى نيَو ئةو ثارتة نةتةوةييةو
َدانى ثاسؤك وةك دريَذةثيَدةرى كاذيك و رةوتيَكى
ئةو سةركردايةتيية كاتيية و سةرهةل
َ ئاطرين لةنيَو ريزةكانى كاذيك و ثاسؤك و ئيَستطةى
َى مامؤستا عةبدوَلال
نةتةوةيى و رؤل
دةنطى كوردستانى عيَراق و بةشدارى سياسى ئةم كارةكتةرة لةرِيزةكانى شؤرِشدا تا
ساتةوةختى يةكطرتنى ثاسؤك لةطةلَ ثارتى دميوكراتى كوردستان و توانةوةى لةو حزبةدا،
رووداو ميَذوو بة طرنطى زانى لةسةر تيَزيَكى تايبةت ،ميواندارى بةرِيَز ثرؤفيسؤر دكتؤر
َ ئاطرين) مان كردووة وةك ئةندامى سةركردايةتى ثيَشووى كاذيك و ئةندامى
َال
(عةبدول
مةكتةبى سياسى ثيَشووى ثاسؤك و ئةندامي كارطيَرى سةركردايةتى سياسي بةرةى
كوردستانىء ئةندامى كؤميتةى ناوةندى ثيَشووى ثارتى دميوكراتى كوردستانء ئيَستاش
بةرثرسى سةنتةرى ديراساتء تويَذينةوةو ئةكادميياى ثارتى دميوكراتى كوردستانة.

*****

َبووين بة
ثيَشكةشكار :مامؤستا زؤر بةخيَربيَى بؤ بةرنامةى رووداوو ميَذوو خؤشحال
َآل ئاطرين
َىَ عةبدول
ئامادةبوونت لة بةرنامةكة .وةك بةرضاوروونييةك بؤ بينةران ثيَمان بل
كيَية؟.
َ ئاطرين :زؤر سوثاستان ئةكةم بؤ ئةم بةسةركردنةوةية ،بة تايبةت لة
َال
د.عةبدول
بةرنامةيةكدا كة ناوى رووداو و ميَذووةو ئةوةش قورساييء بايةخى خؤى هةية ،ئةوةى
ئيَستا من باسى ئةكةم ،هةم رووداوة هةم ميَذووة ،بؤية من واقيعي ميَذوو ئةطيَرِمةوة كة
لةسةر راستى بنيادنراوة ،خستنة رووى ئةم زانيارى هةقيقةتانة ،بةهيض جؤرآ بةمةبةستى
مزايةدةكردن نيية بةسةر هاوبرية ئازيزو هاوخةباتةكامندا ء شةرِى وةرطرتنى مرياتى
(كاذيك)يش نييية !!.
بؤية ئةطةر كةسيَك يان اليةنيَك ثيَى هةزمنةكريَتء نيطةران بيَت ئةوة طوناهى من نيية و
ئةوة راستى رووداو و ميَذووة و نزيكةى  91سالَ بةسةريدا تيَثةرِيوة ،هةموو مرؤظيَك
َيَك ويَستطةى هةية ،ئةو ويَستطانةى من لةم بةرنامةيةدا ئاماذة ثيَئةدةم
لةذيانيدا كؤمةل
َية كورِى مةال عةزيزى مةالخالدى مةحويي كورِى
بؤ بةرنامةكة طرنطن ،من ناوم عةبدوَلال
مةال وةمسانى دووةمء مةال وةمسانى طةورةو مةالعةىل طردةو ثري مةمحودو ثري خدرو شيَخ
َةكةمان لة طوندى
رةشء ثري ئةلياسء مرية سوورى بةرزجني ،تا مةال وةمسانى طةورة بنةمال
َخ كة لة شارباذيَرِة .ئيَمة
َخ ذياون ،ئيَمة بنةضةمان ئةطةرِيَتةوة بؤ طوندى بال
بال
َةيةكى رؤشنبريين هةر لة باوامنةوة خانةقامان هةبووة و ئةو خانةقايةى ئيَستا
بنةمال
َى  6781لةكاتى بنيادنانى
َى  6781دةستيثيَكراوة و لة سال
لةشارى سليَمانيية ،لة سال

شارى سليَمانى تةواو كراوة ،من قوتاخبانةى ئةيوبييةى سةرةتايم لة شارى سليَمانى
خويَندووة دوايى ئامادةيي ثيشةسازيم تةواو كردوة ،ئينجا ثةميانطاى تةكنةلؤذيام
لةزانكؤى تةكنةلؤذياى بةغدا تةواو كردوة (دبلؤم فةنيم لةهةندةسةى كارةبا) دا هةية،
ثاشان طةرِاومةتةوة بؤ تةواوكردنى ،خويَندنى ئةكادميى ،ئةمة بؤ ئةوةى هةم خويَندنةكةم
هةم فرمانء كارى وةزيفيم و هةم هيوايةتةكةم كة لة دنياى ئةدةبدا خؤيان ببيننةوة ،وةك
ضريؤك و شيعر و  ...تا ،يةكبطرنةوة .بةتاقيكردنةوةى دةرةكى (خارجي) قؤناغى سيَى
َو ماستةرو دكتؤرام
ناوةندي و شةشى ئامادةييم برِيوة ،ئينجا ضوومة زانكؤ و خويَندنى باال
تةواوكردووة .ئيَستا مةرتةبةى عيلميم لة :ثلةى(ثرِؤفيسؤر)يداية مامؤستام لةزانكؤى
سةالحةدين – هةوليَر.

ثيَشكةشكار :مةبةست لةئاطرين ضيية ،لةكاتيَكدا ثيَشرت بةنازناوى هةستيارةوة شتت
ئةنووسى ..ئاطرين ضيية؟ .
َى ()6111ةوة لةطةأل كاك شيَركؤى بيَكةس
َ ئاطرين :بؤ ئةم نازناوة لةسال
د .عةبدوَلال
ثيَكةوة لةكاذيكدا خةبامتان ئةكرد لةبةغدا بووين .
َآل بؤ لةقةبى مةحوى
َى 6117دا وتى :كاك عةبدول
كاك شيَركؤ بيَكةس لة سال
َناطرى؟ ،بؤنازناوى ئاطرين بةكارئةهيَنيَت؟ ومت :كاكة شيَركؤ
هةل

َآل ئاطرين
شيَركؤ بيَكةس – عةبدول

َيَم  :من
من بةشكؤوة ،شانازى بة مةحويء ناز ناوةكةيةوة ئةكةم ،لة خؤبايبوون نيية ئةل
ئةوةم ثيَرِاستة لةسايةى رةنجء بةخششى خؤمةوة ثيَبطةم ..ئيدي ئةو هيض قسةيةكى دى
نةبوو؟ ..لةرِاستيدا ئةم ئاطرينة ناويَكى حةرةكيية هى كار و ضاالكى حزبايةتى ،من بؤ
خؤم هةندىَ وزةو دةطمةمن لةخؤما ئةبينى ،بزيَوىء بزويَنةرى داينةمؤيي تايبةتيشم لةخؤما
شك ئةبرد كة ثيَم وابوو ئةتوامن بةردةوام كاريَكى فكرى و ضاالكي ثراكتيكى بةطورجي
بكةم ،ئةوة لةوةوة هاتووة .
َى  6198و  6191ئةندامي يةكيَتى قوتابيانى كوردستان و دواتر ئةندامى
لة سال
ليذنةى قوتاخبانةى ئامادةيى ثيشةسازى سليَماني بووم ،هةمان ئةو رؤحة سركء ياخيية
سةركةشةم لةخؤدا هةستثيَئةكرد

َ ئاطرين ضؤن هاتيتة ناو كايةو كارى سياسييةوة ،ميَذووى
ثيَشكةشكار :دكتؤر عةبدوَلال
بةشدارى كارى سياسى تؤ لةنيَو شؤرِشدا ئةطةرِيَتةوة بؤ كةى؟.
َ ئاطرين :مةسةلةى هاوبةشيم لة ضاالكي دنياى سياسةت ...ياخود كشان بؤ
َال
د.عةبدول
ناخي ئةو دنياية ،تايبةمتةندي خؤى هةية ،من بةعةشقء شةوقةوة بةرةو ثري سياسةت و
حزبايةتى رؤيشتووم ،مامم مةال ئةسعةدي مةحوى و شيَخ لةتيفي شيَخ مةمحودى

َةيةى
َةى برايةتييان دروستكرد ،ئةو كؤمةل
َى  6138ثيَكةوة كؤمةل
حةفيدسال
َثشتى حةثسةخانى نةقيب دامةزراو
دروستيانكرد بة هاندانى شيَخ مةمحودى حةفيد و ثال
درومشيان:
َةتى كوردى بوو ،ئةم راستيةم ضةند جاريَك لة مام و
سةربةخؤى كوردو ثيَكهيَنانى دةول
َح)ء
َخي)و دايكم (شةمسةخانى حاجي حةمة سال
ئامؤذمن (شةمسة خاني حاجي عةلي بال
كاك عومسانى مامم كة ئيَستا لةذياندا ماوة ئةبيستةوة ..دواتر لةدواى 61ى تةمموزى
6198و تةقينةوةى بوركانيَكى طةورةى فيكرى لةدنياى سياسةتدا هاتة ئاراوة و
َآل مامت كورديةتى
مةسةلةى كورد هاتة ثيَشةوة ،ئةوسا دايكم هةر ئةيفةرموو :عةبدول
َ وةرة
َال
ئةكرد ،هةر دايكم يةكيَك بوو لةوانةى كة بةطةرمي هانى ئةدام و ئةيوت :عةبدول
َىَ ضى و عبدالكريم
بزامن دةربارةى كورد ضي بووة و ضيان ئةوت؟ .حكومةتى عيَراق ئةل
قاسم ضى بؤ كورد ئةكات ،ئةى مةال مستةفا لةكويَية و كةى ئةطةرِيَتةوة؟! .ئةم بريورِاو
َويَستى باوكم مةال عةزيزى مةال خالدي مةحوي جيابوو ،هةرضى
َويَستةى دايكم لة هةل
هةل
َكدا ئةضوو تا بةالى
َوى خةل
باوكم بوو ،زياتر بةالى هونةر و خؤمشةعشةرى و تيَكةال
سياسةتدا .
لةمةيان دايكم كاريطةرى ئةريَنى زؤرو بةهيَزى بةسةرمةوة هةبوو .ئينجا دواى 61ى
تةمموز 6198ملمالنيَيةك دروست ببوو ،سةبارةت بة مةسةلةى درومشى مافى كورد ،ئايا
كورد ئوممةية يان ئوممة نيية ،ئايا كورد ئةبىَ يةكيَتيةكانى الوان و قوتابيان و ريَكخراوة
ثيشةييةكانى بةناوي كوردستانةوة هةبىَ يان نا؟!! ئةو كاتة ثارتى دميوكراتى كوردستان

رابةرايةتى ثرسي كورديةتء ئةو بارودؤخةى ئةكرد ،منيش حةزم ئةكرد بضمة ناو يةكيَتى
قوتابيانى كوردستانةوة ،ضونكة بةر لةشؤرِشى تةموزي  6198يةكةم جار داوام كرد ببمة
ئةندامى يةكيَتى قوتابيانى كوردستان ،وتيان :تةمةنت كةمة ،مامؤستايةكى خزمم
لةسليَماني هةية :ناوى مةال عزةت عةزيزى مةال رةحيمة ،لةطةرِةكةكةمانا بوو ،ئةو زياتر
َى ئةم بابةتى سياسةتة بوو ،من داوام كرد لةيةكيَتى قوتابيانى كوردستاندا
تيَكةل
َم وتى :تؤ هيَشتان تةمةنت نةطةيشتؤتة ئةوةى ببيتة ئةندام لة يةكيَتى
خةباتبكةم ،بةال
قوتابيانى كوردستان ،دواى شؤرِشى 61ى تةموزى  6198كة بووم بة ئةندام ،برِوات
هةبىَ ئيَستاشى لةطةلَ بيَت خؤشرتين و بةضيَذترين كاتى سةروةرى ذيامن بوو ،ئةو
ئةنداميَتيةم لة يةكيَتى قوتابيانى كوردستاندا هاندةريَكى بةهيَز بوو ،بؤ ئةوةى روو
لةسياسةتء حزبايةتى بكةم ،ئينجا دوايى لة ضاالكيةكانى يةكيَتى قوتابيان و الوانى
َى 6191بوومة ئةندام لة ثارتى دميوكراتى كوردستان ،ئةمة
كوردستاندا كارم كردو سال
َى  6116خاياند ،واتا تا دةسثيَكردنى شؤرِشى ئةيلول لة6116/1/66دا ،
تاكو سال
ئينجا دواتر من لة يةكيَتى الوانى نةتةوةيى كورددا كارم كرد كة ريَكخراويَكى تازةى
نةتةوةيي بوو ،ضونكة هيض ريَكخراويَكى ترى نةتةوةي نةبوو ،ئةو ريَكخراوةش طؤظاريَكى
َومان
بةناوى ضراى كوردستانةوة دةرئةكرد كة بة دةستخةت ئةماننووسييةوة و بال
ئةكردةوة .

ثيَشكةشكار :وتت خؤشرتين رؤذى ذيانت ئةوةبوو كة ضووية ريزى يةكيَتى قوتابيانى
َم لة دواى شؤرِشى ئةيلول لة ثارتى دووركةوتيتةوة و ريَكخراويَكى ترت
كوردستانةوة ،بةال
دروستكرد ،ريَكخراوى يةكيَتى الوانى نةتةوةيى كورد هى كىَ بوو ،سةر بةكىَ بوو؟.
َ ئاطرين :من ئةو ريَكخراوةى الواني نةتةوةيةى كوردةم دروستنةكردبوو،
َال
د.عةبدول
ريَكخراوةكة هةبوو ،لة 6116/1/66دواى شكستى بزوتنةوةى شؤرِش لةدةربةندي
بازيانء دةربةندي خان من لةرِيَطاى كاك تؤفيقى نورى بةطةوة ضوومة ناو ئةم ريَكخراوةوة،
شةهيد شيَخ حمةمةدى هةرسني بةريَوةى ئةبرد ،لةدواييا زانيم كاك حمةمةد عةزيزو شيَخ
َكى
حمةمةدي هةرسنيء كةسيَكى تريشيان لةطةلَ بوو ،وائةزامن بة ناوى كاك رةشيدةو و خةل
َتى كوردستانة و لةثيَنجوين دائةنيشت ،من ئةو كاك رةشيدة نةبينيبوو ،لةو
رؤذهةال
َكمان
دةمةدا لةناو يةكيَتى الوانى نةتةوةيي ضاالكيةكامن ئةوةبوو كة لة شارى سليَمانى خةل
بؤ ريزةكانى ريَكخراوةكة كؤ ئةكردةوة  ..وةك وةفاو هةقيقةتيَك ئةبىَ دةورى مامؤستا
َى  6113 -6116لةو ريَكخراوةدا لةبري
غةفوور ئةمنيء ضاالكيي بةرضاوى لةسال
َى طةورةى
نةكةين ،ضونكة مامؤستا غةفوور دةورى مةزنء نةترسانةى هةبوو ،ئةو فةزل
َسؤزةو
بةسةر ئةو ريَكخراوة هةيةو هةتا بةسةر كاذيكيشةوة ،ئةو كةسيَكى زؤر ضاالك و دل
تا ئيَستاش لةذياندا ماوة .
كاتيَك من لةو ريَكخراوةدابووم ثيَشنيازيَكم بؤ كاك تؤفيقي نوري بةط كرد ،ومت :بؤ ئيَمة
ريَكخراويَكى قوتابيانة دروست نةكةين؟ ضونكة زؤر كةس هةن حةز بة حيزبايةتى ناكةن و

وائةزانن ئةم ريَكخراوى الوانة حيزبيةو ئةوانة نايةنة ناو كارةوة ،ثيَشنيازةكةمى
بةشةوقةوة وةرطرتء فةرموى زؤر باشة! .

َآل ئاطرين
تؤفيق نورى بةط  ،عةبدول
– 4/7/1964قةآلدزآ

َ حميَدين
َال
من و تؤفيقى نورى بةط و لةتيف قةرةداخى و كةمال عةبدول
لة6113/3/36دا ريَكخراوةكةمان بةناوي يةكيَتى قوتابيانى نةتةوةيي كوردةوة
دامةزراند و وةك سةركردايةتى ريَكخراوةكة دةستبةكاربووين و رؤذنامةيةكيشمان بةناوى
(رابةر)ةوة بةنهيَنى دةرئةكردو بةدةستنووس لةسةر كاغةزى كؤثي((31نوسخةمان
َوئةكردةوة .
بال
َى كاك كاميل ذير لة
َى  6173/9/39كؤنطرةى يةكةمى كاذيكمان لة مال
دوايى لة سال
سليَمانيدا بةست ،لةو كؤنطرةيةدا حةوت كةس بووين و لةسةر ثيَشنيازى هاوبريى بةريَز
كاميل ذير بووين بة سةركردايةتى كاذيك ،تةبعةن ديارة كة ئةندامانى كؤنطرة حةوت
كةسبيَت ئةوانة تةمسيلى سةركردايةتى ئةكةن ،ئةوسا من مةسئوىل لقى كاذيك بووم
َن و مامؤستا حةمة عةىل فةرةج و كاك فةتاح
لةطةلَ مامؤستا حمةمةد مةجيدي ئةسال
عةبدولرةزاق و ...تاد ..ئيرت لةويَدا سيفةتى قيادةى كاذيك بةئامادةبووان برِا ،بريتيبوون

َآل ئاطرين ،حمةمةد مةجيد ئةسآلن،
لة :ئةمحةد هةردي ،كاميل ذير ،فائق عارف ،عةبدول
حمةمةد عةىل فةرةج ،فةتاح عةبدولرةزاق ..ئةمة جطة لةوةى سيفةتى سةركردايةتى
بةهةريةك لة :مامؤستا دكتؤر جةمال نةبةزو شيَخ حمةمةدى هةرسنيء كاك حمةمةدى عةزيز
دراو وةك خؤيان مانةوة.
لة دواى راثةرين ئةندامى سةركردايةتى ثاسؤكء ئةندامي كارطيَرى سةركردايةتى سياسى
بةرةى كوردستانى بووم ،دواتر لة يةكطرتندا ئةندامى مةكتةبى سياسى يةكطرتنء
ئةندامى ئةجنومةنى باآلى سةركردايةتيش بووم .

ثيَشكةشكار :لةساتةوةختى شؤرِشى ئةيلول تؤ لةناو كايةى سياسيدا بوويت ،ئايا شؤرِشى
ئةيلول ئامادةيى بؤ كرابوو يان هةليَكى سياسى بوو قؤزرايةوة؟ .
َ ئاطرين :ئيَمة ضةند طةجنيَكى شارى سليَمانى بووين ،لةبةر هةرزةيى سياسى و
َال
د.عةبدول
خويَنطةرميمان بؤ كوردايةتى ضاالكي بةرضاومان هةبوو.
لة 6116/1/66كورد خؤى بؤ شؤرِشى ئامادةكردبوو ،تا بةرطرى لةخؤى بكات ..من
برِوام واية :شؤرِشى ئةيلول شؤرِشيَك بوو لةثيَناوى كوردا و لةثيَناوى ئازادى و سةربةخؤيىء
بةدةستهيَنانى مافةكانى كوردا بةرثابوو ،ضونكة كة لة دةربةندى بازيان و دةربةندى خان
َطران بووين لةوةى كة لةوانةية خةتاكة هى ثارتى
لةشكر شكا ،ئيَمة و مانان زؤر دل
بووبيَت ،لةبةر ئةوة من لة خةتى ثارتى دووركةومتةوة و خواخوام بوو ريَكخراويَكى ترى

َةو مناقةشةية من وةك
نةتةوةيي هةبيَت كارى تيَدا بكةم ،لة ئةجنامى ئةو خورتةو بؤل
قوتابيةكى ضاالكوانء سياسى دياربووم ئةوةبوو من ضوومة ناو ريَكخراوى الوانى نةتةوةيى
كوردةوة كة تةسةور ئةكةم من ضوارةم كةس بوومب لةو ريَكخراوةكةدا ،شيَخ حمةمةدى
هةرسنيء كاكة حمةمةد عةزيزو كاكة تؤفيق نوري ء من بووين ،دواتر مامؤستا غةفور
ئةمني و ئةوانةيرت هاتن ،ثاشان طؤظارةكة و ئينجا رؤذنامةكةمان دةركرد ،لةو كاتة تا
َتةزيَنى خويَنرِيَذ زةعيم سديقى ئريهابى كة هات لة 1
َى  6113هةتا كارةساتى دل
سال
َةى ئةو شارةى
حوزيراني 6113دا مةنعى تةجةوليَكى لة سليَمانى كرد و ضةند طةنجء رؤل
زيندة بةضالَ كرد ،لةسةر ئةوةى كة داوايان ليَكردبوون جنيَو بة رةمحةتى مةال مستةفا
بدةن  ،يان رةمسةكةيان دانابوو ئةيانوت :سوكايةتى بةم رةمسة بكةن ،ئةوانيش ثيَضةوانةى
َويَستيان ئةنواند ،بةجمؤرة
ئةمرى ئةو جةلالدانةى ئريهابي زةعيم صديق مستةفا هةل
َةبارانيان ئةكردن..
طول

ثيَشكةشكار  :مامؤستا لةو كاتةدا دةنطؤى حزبيَكى كوردى هةبوو بةناوى حزبى شؤرِش،
ئةو حزبى شؤرِشة كىَ بوون؟ ،تا ضةند ليَى ئاطاداربووى؟ .
َى  6116بوو،
َ ئاطرين :دةنطؤى دامةزراندن ء بوونى حزبي شؤرِش بةر لة سال
َال
د.عةبدول
بةر لةوةى يةكيَتى الوانى نةتةوةيى كورد كارى خؤى بكات  ،لة ضةند دانيشتنيَكدا ئةوةم
َيَك هةبوو كة لة
َى  6116-6111هةول
لةكاك شيَخ حمةمةدي هةرسني بيست كة لةسال
سنوورى ثيَنجوين حزبيَك دروستبووة بة ناوى حزبى شؤرِشةوة هةتا باسيان ئةكرد كة

ناودارو تيَكؤشةرى كاك حةمةرةشيد خانى خواليَخؤشبوو لةطةلَ مةمحودة فةندى هةمةوةند
َتى
َكى رؤذهةال
و مةمجوعةيةك ئةيانةويَت حزبيَكى ئاوا نةتةوةيى بنياد بنيَن ،ئةوانة خةل
َم ئةوة
َتى كوردستان بوو .بةال
َكو ضاالكيةكة لةسةر سنوورى رؤذهةال
كوردستان نةبوون بةل
َى
هةر ماوةيةك بوو ،ئيرت دةنطء رةنطى نةما .سةبارةت بة مةنعى تةجةولةكةى سال
 6113و رةشبطريةكة كة لةوانة كاك تؤفيق دةسطريكرا ،كاك شيَخ

حمةمةدى هةرسني رايكرد بؤ قةرةداغ و لة زرطويَز مايةوة ،منيش لة خانةقاى مةحوى خؤم
ثةنادابوو ،ئةو كاتة بريم كردةوة ،ئةوة 39ى مانط هاتووة و هيَشتان طؤظارى ضراى
كوردستامنان دةرنةكردووة ،بةم شيَوةية هامت لةسةر شيَوةى ذمارةى ثيَشوو بة دةسخةتى
خؤم ذمارةيةكى ترم نووسييةوة ئةو كاتة ناز ناوى حةرةكى من (هةستيار( بوو ،نزيكةى
هةشت دانة نوسخةم بة دةستنووس لةبةر نووسيةوة و بردم دابةشم كرد ،داوام كرد لة
ريَكخستنةكامنان ئةوانةى كة ثةيوةنديان ثضرِاوة با ثةيوةندى بكةنةوة بة (هةستيارة(وة
كةخؤم بووم ،بةو مةبةستةى ريَكخسنت نةثضرِآء سةرلةنوىَ تةنزيم ،ضاالكيةكامنان دريَذةى
هةبيَت ،ئةمة وةكو ئةركيَكى نةتةوةيى و ميَذوويى و حزبى ،تا ئةو وةختة ناوى كاذيك
نةبوو ،و ئةوةى كة من ئةمزانى لة ناو شؤرِشء ثيَشمةرطة مامؤستا بليمةتء جواميَر
َم نةمئةزانى كة سةربةئيَمةية يان نا،
كاكة فةرةيدون عةىل ئةمني كةسيَكى نةتةوةيية بةال
تةنيا ئةمزانى كة كةسيَكى نةتةوةيية ،ئةمشزانى ،كاك هةرديش كةسيَكى نةتةوةيية ،هةتا

جاريَكيان كاك شيَخ حمةمةدى هةرسني بةيانيَكى دامىَ وتى :ئةمة ببة بؤ مامؤستا هةردى
َى  6113بوو كة من ناوى كاذيكم هةر نةبيستبوو .
بزانة ضى ئةَلىَ؟ ...ئةمة لة سال
َدا؟.
َوكراوةيةكى نةبووة ،ضؤن سةرى هةل
ثيَشكةشكار :كاذيك كة لة كارى نهيَنييدا هيض بال

َى  6111لةبةيانيكدا بة عةمةىل بينيم كة ثارتى
َ ئاطرين  :ثاش ئةوةى سال
َال
د.عةبدول
طةىل كورد و كاذيك يةكيانطرت ،لةريَطاى ريَكخستنيشةوة وةثيَمان راطةيَنرا ...ئةمة
رووداويَكى سياسيي طرنطء تةئرخييَكة تا ئيَستا ناحةقى بةرانبةر ئةكرىَ و كةس باسى
َى 6111وة دةستى ثيَكردووة بةناوبانطة ضاالكي
َك وا ئةزانن ئةوةى لة سال
نةكردووة ،خةل
ريَكخستنةكان كاذيكة ،نةخيَر وانةبووة ،ئةو كاتةى من بةياننامةكةم برد بؤ مامؤستا
َى
َةكةيان لة سابوونكةران الى مال
َةوة بوو ،مال
مةزنء بةريَز كاكة ئةمحةد هةردى لة مال
قازييةوة ،بة بيجامةوة هاتة بةردةم دةرطا دةرةوة و وتى :ئةوة ضيية؟..

َآل ئاطرين
مامؤستاى مةزن ئةمحةد هةردى – عةبدول

َةميةوة و
فةرمووى :منيش عةرزميكرد ئةوة بةياننامةية بؤ جانابتم هيَناوة ،ئيدى سل
حةزةرى كرد و فةرمووى :كىَ ثيَى وتووى ،بؤضي بؤمنت هيَناوة ،ضؤن بؤ منت هيَناوة؟،

من بة ثيَضةوانةوة ضاوةرِوانى ئةوةم ئةكرد مبباتة ذوورةوةو لةسةر باسةكة قسةم بؤ بكات،
كةضى من تووشى شؤك بووم ..ئةمةيان بةمندا بؤ جةنابتان ناردو ئيدى ليَيوةرطرمتء هةر
لةويَدا ضاويَكى ثياخشانء فةرمووي :ئةمة لةمةهدا ئةتاسآ!! ..ئيدي خوا حافيزيم ليَكرد.

ثيَشكةشكار :ئةو لة ترسان ئاواى كرد ،يان ئةى ويست شتةكة بة نهيَنى بيَت؟.
َ ئاطرين :نةخيَر لةترسا نةبوو ئةو جواميَرة ثياويَكى نةترسبوو ،دةنا تا دوا
َال
د.عةبدول
َةمينةوةو دواى بؤم ساغبووةوة ،ئةوة
تةمةنى لةطةأل كاذيكدا نةئةمايةوة!! ،تةنيا سل
شيَوازي كارو ريَكخسنتء نهيَنى كاذيكى بوو ..ئاخر ،ئةوة شيَوازةكةى كاذيك بوو ،وايكرد
َى خؤى نةبينيَت .
لةبار بضيَت و رؤل
َم بةهؤى ئةو
ئةبواية قيادةى ئايندةى حةرةكةى كوردى و شؤرِش ،كاذيك بيكرداية!! بةال
َةكردنة و حةزةرةوة زؤرة كاذيك داضوو ،هةتا كة بةياننامةكةى خويَندةوة
شيَوازى مامةل
قسةيةكى كرد كة طةرِامةوة بؤ كاك شيَخ حمةمةديشم طيَرِايةوة ،هةردى ئاماذةى
بةناوةرؤكى بةياننامةكةداو فةرمووي :ئةمة لة مةهدا ئةتاسىَ ،ئةوسا بةراستى
عةرةبيةكةم زؤر باش نةبوو ،نةمئةزانى مةبةستى ئةوةية :كة لةالنكةدا واتة :لة بيَشكةدا
ئةتاسىَ و سةرناطرىَ .جا لةو سةردةمةيا كة يةكيَتى الوانى كورد ء يةكيَتى قوتابيانى
نةتةوةيي كورد دةورى جةربةزانةو بويَرانةى يةكجار بةهيَزء ضاالكيي بةرضاويان لةسليَمانيدا
ئةبينى.

َيةكانى منء كاكة شيَخ حمةمةد لة دوكانةكةى خؤى لةشةقامي
لةدانيشتنة دوو قؤل
مةولةويي شارى سليَمانى ئاماذةى بةوة ئةدا ،دامةزراندنى حزبيَكى نةتةوةيي ثيَويستة!!.

َة حةمة
شيَخ حمةمةد هةرسني خال

دامةزريَنةرانى ثارتى طةىل كورد 6113 /

كاك شيَخ حمةمةد بريى لةوة كردةوة كة ئةبىَ حزبـآ هةبيَت سةرثةرشتى ئةو ريَكخراوانة
َى  6113بوو بةيانيَك دةركرا وائةزامن ئةويش هةر شيَخ حمةمةد
بكات ،سةرةتاى سال
هةرسني نووسيبوى لةطةلَ رؤذنامةيةكدا بةناوى (طةل( ئيرت ثةيرِةوو ثرِؤطرِام و ئةوانةم
نةبينى ،حزبةكة ناوى (ثارتى طةىل كورد( بوو ،لة دوكانةكةى خؤى كة لة شةقامى
مةولةوى بوو بةيانةكةى ياية دةستم ،بةرِاستى من كاك شيَخ حمةمةدى هةرسني بة
َسؤزى خؤم ئةزامن و زؤر زانيارى سياسي ء حزبي فيَركردووم،
مامؤستايةكى رؤشنبريو دل
َيَ :سةركردةيةكى ثارتى طةمل يان ريَكخراوى الوانى
(هةرضةندة( تا ئيَستاش ثيَى نةوتوومء بل
َى دياريشم هةية،
َم ئةمزانى ،ئةو ئةيزانى من لة تةنزميةكةدامء رؤل
نةتةوةيى كورد ،بةال
بؤية من زؤر قةرزاربارى ئةوم و زؤر شتى باشي فيَركردووم ،كة تا ئيَستاش سوودى ىلَ
وةرةطرم ،كاتيَك نامةكةى مامؤستاى طةورةم كاك ئةمحةدم بؤ شيَخ حمةمةد بردةوة ومت:

ئاواى وت ،ئةويش ثيَكةنىء وتى :طويَى مةدةرىَ .ئيدى دواى تةواوبوونى مةنع تةجةولةكة
و ئينقيالبةكةى عةبدولسةالم عارف لة68ى تشرينى دووةمى  6113بةسةر
َةى ئوميَد بةخشي
بةعسيةكاندا ،ئاسؤيةكى طةش هاتة ثيَشةوةو ثيَشمةرطة نةختىَ جوول
تيَكةوت ،ئةوةى من بزامن لةو كاتةيا مامؤستا فةرةيدون عةىل ئةمني لة ماوةت بوو ،كاك
َسؤز و نةتةوةيية ،هةر لة ماوةت بوو ،يةكرتيان
حمةمةد عةزيزيش كة سةركردةيةكى دل
بينيبوو ،ئةمة مامؤستا فةرةيدون وةكو ميَذوو بؤ منى طيَرِاوةتةوة ،ئةوسا بؤ (ئةو(
دةركةوتووة كة حزبيَك هةية بةناوى كاذيك ،ثاش تاو تويَكردنيَكى زؤر لةطةلَ يةكا ..ضةند
جاريَك باسيان لةسةرخستنى كيَشةى نةتةوةيي كردؤتةوة ،سةبارةت بةو دوو ريَكخراوة يان
َى بةيةكبوونيان درا ،يةكيَكيان كاذيك بوو كة تا ئةو ساتة
ئةو دوو حيزبة نةتةوةيية هةول
َكى سليَمانى بةتايبةت ناوى نةبوو ،ئةوةى
لةناو جةماوةرى كوردستان بةطشتى ء خةل
تريش ثارتى طةىل كوردة خاوةنى( :يةكيَتى الوانى نةتةوةيى كورد -يةكيَتى قوتابيانى
َدا و ناوى بآلوبووةوة .
نةتةوةيي كورد( بوو ،ئا لةو كاتةوة كاذيك سةرى هةل

مامؤستا ئةمحةد هةردى دكتؤر جةمال نةبةز مامؤستا كاميل ذير

َآل جةوهةر دكتؤر ئيحسان فوئاد
مامؤستا فةرةيدون عةىل ئةمني مامؤستا عةبدول
مامؤستا فايةق عارف

دةستةى دامةزريَنةرى (كاذيك(
14/4/1959

كاذيك لة 61ى 1ى 6191دا دروست بووة ،دوايى دةركةوت و باسيان كردوو كاك كاميل
ذيريش باسى ئةكرد ،حةوت كةس بوون ( :كاك هةردى ،كاك دكتؤر جةمال نةبةز ،كاك
كامل ذير ،كاك فةرةيدون عةلي ئةمني ،كاك فايق عارف  ،كاك دكتؤر ئيحسان
َ جةوهةر( ئا لةو سةرةتايةو ئا لةو دةمةدا ئاسؤيةكى فراوان
عةبدولكةريم ،كاك عةبدوَلال
َى
َم هيَشتاش ئةو ريَكخستنةى كاذيك لةسال
بؤ كوردايةتى و حزبى نةتةوةيي هةبوو ،بةال
 6111 -6191دةنطى نةدايةوة كة حزبيَك هةية بةناوى كاذيكةوة ،ئةطينا من يةكيَكم
َم دةنطيان نةبوو ،ئةمانةى
َيانا ئةكرد ،بةال
َى  6191بةشةوقةوة كارم لةطةل
لةوانةى لةسال
َيَى
َبذاردة ،كةسايةتى ناودار بوون و تا بل
َىَ الوى هةستثاك ء رؤشنبريى هةل
كاذيك كؤمةل
َم نةبوونى طيانى
َسؤزو شارةزاى فةلسةفةى فيكرى نةتةوةييء سياسيبوون ،بةال
دل

ئيقتيحامى و ئةو حةزةرة زؤرة وايكرد كاذيك ناو دةرنةكا ،ئةم حزبة لة6191/1/61
دامةزراوة من لة 6111يا ناوم بيستووة .

َكيان بانط ئةكردة ناو حيزبةكة؟ .
ثيَشكةشكار :باشة بةم شيَوةية ضؤن خةل
َيَم :ئةو هيَزةى( :ريَكخستنى سياسىء هيَزى ثيَشمةرطةيةى
َ ئاطرين :بؤ ية ئةل
َال
د.عةبدول
ثارتى طةىل كورد( دوايى بوو بة لةشكرى نةتةوةيى كاذيك ،بريتى بوو لة :يةكيَتى الوانى
نةتةوةى كورد و يةكيَتى قوتابيانى نةتةوةى كورد ،كاذيك نوخبةيةكى دانسقةى زؤر زؤر
َدا بوو ،كاتيَك لةنيَوان هةردوو سةركردايةتى كاذيكء طةل مداوةالت كرا،
كةميان لةطةل
َى  6111بةيانيَك
بةبىَ كؤنطرة برِياردرا ببني بة يةك حزب ئةويش بةناوى كاذيكةوة سال
دةركرا كة كاذيك و ثارتى طةل بوون بةيةك حزبي نةتةوةيي كورد ،لةوكاتةوة ناوى كاذيك
َم تةنزميةكةى ثارتى طةل و يةكيَتى الوانى نةتةوةى كورد و يةكيَتى
وةكو خؤى مايةوة ،بةال
قوتابيانى نةتةوةى كورد خراية ذيَر سةرثةرشتى ريَكخستنى كاذيكةوة ،ئيرت لةويَوة ناو و
َى 6111ةوة جةماوةر باسى كاذيكى
دةنطى كاذيك تةقيةوة بآلوبووةوة واتة :لةسال
بيستء ناسيء باسي ئةكرد و وةك بزوتنةوةيةكى سياسى طةرم و طورِ تةنيةوة .
بةالتةوة سةير نةبيَت من تا ئةو وةختة ناوى كاذيكم نةمبيستبوو ،لة يةكبوونى
ريَكخستنةكةدا لقى سليَمانى كاذيك ثيَكهيَنرا.

َآل ئاطرين حمةمةد مةجيد ئةسآلن فةتاح عةبدولرةزاق حةمة عةىل
شيَركؤ بيَكةس عةبدول
فةرةج

لقى سليَمانى (كاذيك( 6111/3/36

من تيايا ئةندام بووم و كاك شيَركؤ بيَكةس مةسئوملان بوو ،لةطةلَ ئةندامانى لق:
مامؤستا حةمة عةىل فةرةج و كاك فةتاح عةبدولرةزاق و مامؤستا حمةمةد مةجيد
َيَم ء هةتا هةتاشة شانازي بةقؤناغي خةباتي
َن؟! ،ئةم دةربرِينةم بةتةشةروتانةوة نال
ئةسال
ذياني كاذيكيمء ئةو هاوبريانةوة ئةكةم ،بةآلم ئةمةش هةقيقةتة ،برِوات هةبىَ كاذيك
ذمارةى ثةجناكانى دةستى ثيَكنةئةهيَناو بريتى بوون لة :كاك شيَركؤ بيَكـةس ،كاك
َن  ،كاك حةمة عةىل فةرةج،
حمةمـــةد مةجيـــد ئةســــال

شةهيد لةتيف عةىل ،كاك لةتيف بوو بةمةسئوىل لقى سليَمانى يةكيَتى الوانى نةتةوةيى
كورد ،منيش بووم بةجيَطرى لقي الوانى نةتةوةيي كورد كاك تؤفيق نورى بةطيش بوو بة
مةسئوىل لقى سليَمانى يةكيَتى قوتابيانى نةتةوةيي كورد ،بةراستى ئةوكاتة يةكيَتى
َكى
الوانى نةتةوةيي كورد ،زؤر ثةلوثؤى بؤ ناو الوانى طةرِةكى ضوارباغء بةرخانةقاو خةل
َدابوو .
شارى سليَمانى ء جةماوةر هاويشت بوو ،ئيَمة جةماوةرو ثيَشمةرطةى زؤرمان لةطةل

َدانى كاذيك ،قسة لةسةر ئةوةية كة
ثيَشكةشكار :طةيشتينة سةر سةرةتاكانى سةرهةل
ئيَوةى كاذيك لةو رؤذطارةدا موزةكةرةيةكتان نووسيوة و ئةو موزةكةرةية بةتؤ سثيَردراوة
كة بيبةى بؤ مةال مستةفا بارزانى ،ئةو موزةكةرةية و ناوةرؤكةكةى ضى تيَدا نووسرابوو؟.
َ ئاطرين :ثاش ئةوةى ثارتى طةل و كاذيك يةكيان طرت و ناوةكة بوو بة ناوى
د.عةبدوَلال
كاذيك ،يةكةمني شت موذدةى يةكطرتنةكةمان بة بةياننامةيةك بآلوكردةوة ،دووةم شت
موزةكةرةيةكةيان بوو ،تيايدا سةبارةت بارودؤخي شؤرِش لةطةلَ حكومةتى عيَراقدا،
َسةنطيَنرابوو كة حكومةتى عةبدولسةالم عارف واتا حكومةتى عيَراقى
سياسيانة هةل
َى  6111بةناوى
برِواى بة مافى كورد نيية ،ئةوةى كة عةبدولسةالم عارف لةسال
َةو كردن و مانةوةى ،ئةوكاتة من قوتابيى
ريَكةوتنةوة كردوويةتيشى هةنطاويَكة بؤ خؤ قةل
ئامادةيي ثيشةسازى بووم لةو كاتةدا واتة 6111/9/63 :ئيَوارةبوو لةدةشاييةكةى نيَوان
قوتاخبانةى ئامادةيي ثيشةسازي سليَمانى ء كارطةى جطةرة ،خةريكى سةعى كردن بووم،
خؤم بؤ تاقيكردنةوةى شةشى بةكالؤريا ئامادةئةكرد ،كاك شيَركؤ بيَكةس هاتة الم ثاش
سآلو و ضاكء ضؤنى فةرموى :ثاش كةميَكى ديكة برادةريَك لة ليذنةى ثةيوةندى دآ
لةفآلنة شويَن ئةتبينآ ،كاك شيَركؤ فةرمووى :ئيشيَكى ثةلةيان هةية ومت :باشة ،ثاش نيو
َة ضاوةرِوانى
َآلى رِخيؤل
سةعاتيَك هاوبرييَك كة ئةمناسى ،لةبةردةم مزطةوتى حاجي عةبدول
بوو ..زانيم ئةوة ئةو هاوبريةية ..سآلوم ليَكرد فةرموى :ئةم نامةيةم بؤ هيَناوى ئةبىَ
َيَى :مامؤستا،
َم كة ضووى ثيَى نةل
بةثةلة بيبةى بؤ خزمةت مةال مستةفاى بارزانى ،بةال

َىَ :بارزانى ،ئةطينا ليَت توورِة ئةبىَ ،ئةطةر وتيشى ئةوة ضيية و
َىَ :ئةزبةنى يان بل
ثيَى بل
َىَ من هيض شتىَ نازامن من قوتابيةكم ئةمةيان ثيَدا رةوانةكردووم .
هى كيَية؟ ،بل
بةرطى كاذيكنامة بة زمانى عةرةبى

ئا ئةمة شيَوازو تةعامولء كارى ثةيوةندى كاذيك بوو كة كاذيك نةيتوانى وةكو ثيَويست
ثةل بهاوىَ و بضيَتة ناو جةماوةرةوة ،كة ئةضووى لة ئةنداميَكى كاذيكت ئةثرسى :تؤ
كاذيكى؟ .ئةيوت :كاذيك ضيية؟! ئةطةرضي ئةمة بؤ خؤشاردنةوة بوو ،ئةمة ريَنمايي ء
َى بةسةر بريكردنةوةو ريَكخستندا
ئارِاستةى شيَوازى خةباتي سةركردايةتى كاذيك بوو ،بال
كيَشابوو ،لةنامةيةكى ليذنةى ثةيوةندي وةك ديكؤميَنت دةرخمستوة :ئةو هاوبريةى
يادداشتةكةى دامآ ومت :بضم بؤ كوىَ؟ ،وتى :برِؤ بؤ سةنطةسةر لة قوتاخبانةيةكاية و
نامةكةى بدةرىَ وةآلمةكة وةرطرةو بطةرِيَوة ،بةبىَ ئةوةى ريَ و شويَنى ضوونةكةم نيشان
بدرآ ،منيش ثاش ثرس ء را ضووم لةبةردةم قةسرةكةى تؤفيق قةزاز ،كة مةشوورةو
لةخوار مزطةوتى طةورةوةية :نقلياتى رانية لةويَبوو ،تةنيا ئيَواران جيَبيَك ئةرؤيشتةوة بؤ
رانية ئةوسا وةكو ئيَستا نةبوو ،ئيرت بة جيَبةكة رؤيشتم ،ئةويش بة سىَ ضوار قؤناغ ،لة
خةلةكان ثةكى كةوت بة تراكتؤر تا طوندى قةمتةران رؤيشتم ،ئةوسا نةمئةزانى ئةو
شويَنانة كويَن ،ئيَستا شويَنةكان ئةنامسةوة ،تا طةيشتمة رانية ،شةو داهات ،نةمئةزانى
َيَكم بينى نازامن تةعزية بوو ضى بوو بةكؤمةأل رؤيشنت ،منيش دوايان
ضى بكةم ،كؤمةل
كةومت ،سةيرمكرد ئةوانةى لةوىَ بوون ،خواليَخؤشبوو عةباس ئاغاى مامةند ئاغا،

َياندا
َ منيش لةطةل
َال
خواليَخؤشبوو ئةنوةربةطى بيَتواتةو مةمجوعةيةكى دى بوون ،وةل
َةى ئةوان مامةوة ،ضونكة ناسياوى ئةو تؤم نةبوو تةنيا دوو رةفيقى
رؤيشتمء شةو لةو مال
سناعةم هةبوون كاك ئةمحةد مريزاى مةنطورىء كاك حمةمةد حةويَز بوون ،نةمئةزانى
َيان لةكويَية ،ئوتيَليش نةبوو ،ئةوشةوة مامةوة زؤر ريَزيان ليَطرمت ،ئيرت بةيانى وتيان
مال
بؤ كوىَ؟ ..منيش ومت :هاتووم بؤالى كاك ئةمحةد تؤفيق ،وتيان :ئةو لة سةنطةسةرة
زةمحةتة بطةيتة الى!.

لة راستةوة ( :فايةق( سليَمانى موعينى  ،ئةمحةد تؤفيق  ،عةقيد كايف  ،سةرؤكى
نةتةوةيي كورد بارزانى مستةفا ،ئةمحةدى قادرى 6113 /

ئةمحةد تؤفيق سكرتيَرى حزبى دميوكراتى كوردستان رؤذهةآلتى كوردستان لةطةأل كاك
َى 6116ةوة لةطةلَ كاك
فايةقي موعيين كة لة ئةسآل سليَمانى موعني يية ،من لةسال
َى خزميَكم خاتوو حةثسةخان خيَزانى ثيَشمةرطةى شةهيد كاك عارف
فايةق لةرِيَطاى مال
َيان هةبوو ،بةتايبةت لةو كاتةى بآلوكراوةى:
قةرةضةتانى ثةيوةنديةكى طةرمء طورِم لةطةل
َيَ قوتابي بووين بآلومان ئةكردةوة ،كة ضووم بؤ
(ديسان بارزاني( دةرئةكرد ..ئيَمة كؤمةل
َم نةموت هى كاذيكة ،وتيان :جا ضؤن ئةتوانى وا زوو
اليان و باسى نامةكةم كرد ،بةال

بضيت و نامةكة بطةيةنيت و بطةرِيَيتةوة؟ ..كاك ئةمحةد تؤفيق وتى :ئةمة كاريَكى
زةمحةتة.

لة راستةوة ( :فايةق( سليَمانى موعينى  ،ئةمحةد تؤفيق  ،عةقيد كايف  ،سةرؤكى
نةتةوةيي كورد بارزانى مستةفا ،ئةمحةدى قادرى 6113 /

ئةمحةد تؤفيق سكرتيَرى حزبى دميوكراتى كوردستان رؤذهةآلتى كوردستان لةطةأل
َى 6116ةوة
كاك فايةقي موعيين كة لة ئةسآل سليَمانى موعني يية ،من لةسال
َى خزميَكم خاتوو حةثسةخان خيَزانى ثيَشمةرطةى
لةطةلَ كاك فايةق لةرِيَطاى مال
َيان هةبوو،
شةهيد كاك عارف قةرةضةتانى ثةيوةنديةكى طةرمء طورِم لةطةل
َيَ
بةتايبةت لةو كاتةى بآلوكراوةى( :ديسان بارزاني( دةرئةكرد ..ئيَمة كؤمةل
َم
قوتابي بووين بآلومان ئةكردةوة ،كة ضووم بؤ اليان و باسى نامةكةم كرد ،بةال
نةموت هى كاذيكة ،وتيان :جا ضؤن ئةتوانى وا زوو بضيت و نامةكة بطةيةنيت و
بطةرِيَيتةوة؟ ..كاك ئةمحةد تؤفيق وتى :ئةمة كاريَكى زةمحةتة.

َويَستى كاك ئةمحةدي هةبوو ،من
هةروةها كاك فايةقي موعيين هةمان هةل
بةثيَى ئةو ثةيوةندية بةهيَزو ديَرينةى نيَوامنانء ئةو خزمةتةى كردبوو من،
َى  6113كةبةضةكةوة لةطةرِةكى
بةتايبةت لةرؤذيَكى رةشء ترسناكى سال
َى رةسول تةطةرانى ئةضوون ،لةوكاتةدا لةطةرِةكى ضوارباغ تةقة
جولةكانةوة،بؤ مال
َح
َةذى .طةر دايكم (شةمسة حةمة سال
لة سيخوريَكى عةرةب ئةكريَتء شار ئةشل
َةكةمانى بؤ كردنةوةو ئةو شةوة هةر هةموويان :
َآل( نةبواية كة دةرطاى مال
فةحتول
(كاك فائقء هاورِيَيةكانى(،بةضةكةوة لةوآ بوون ء طةر بةردةست عةسكةرة
َةبارانيان ئةكرد
درِندةكانى ليواى ((61ى زةعيم سديق بكةوتنابة هةر لةويَدا طول
َةكةشيان كاولئةكرد ...بةوشيَوة دايكم لةروانطةى هةستى كوردايةتىء ئةو
مال
ثةيوةنديء دؤستايةتى نيَوان من ئةوان طيانيانى لةمةرط رزطار كرد بؤية وةك
َويَستةم ليَنةئةكردن !!.بةآلم كاك ئةمحةد
وةفاى شةخسيشبواية ضاوةرِوانى ئةو هةل
تؤفيق ئةوةندةى وت :بارزانى عةسران لة قوتاخبانةكةى سةنطةسةر دائةنيشىَ و
َك ئةبينىَ ،ومت :بابزامن ضؤن ئةبيَت ،وام دانابوو كة كاك
شةوانيش تا بةرةبةيان خةل
َم باسى نةكرد و نةيربدم ،ئيرت
َىَ :من بؤالى بارزانيت ئةبةم بةال
ئةمحةد تؤفيق بل
الى عةسر ضوومة بةردةرطاى مةكتةبةكة و ومت :شتيَكى وا هةية ،وتيان :ئةوة تؤ
َيَت :ئا ..ئةوةتا حاجى عةزيزى قاميش دؤستى هةرة نزيكى بارزانيةو دوو
ضى ئةل

هةفتةية ليَرةية  ،جةنابى بارزانى خؤيشى بةدوايدا ناردووية ،ئةوجا هيَشتان
نةيديوة ،من طويَم بةو قسانة نةدا ،بةينى دةرطاكةى دةرةوةو ئةو شويَنةى جةنابي
بارزانى ليَى دائةنيشت كة دووسىَ ذوور بوو ،نزيكةى ثةجنا شةست مةتريَك دوور
بوو ،لةوىَ ضاوةرِيَم ئةكرد ،دةمةو عةسر وةختيَك بينيم جةنابي بارزانى
لةذووريَكةوة هاتة دةرةوةو ضووة ذووريَكى تر ،منيش بةثةلةبووم بؤ سليَمانى
بطةرِيَمةوة ،لةم كةين و بةينةدا بووم كة جةنابي كاك مةسعود ئةوسا لةتةمةنى
من نزيك بوو لة رارِةوةكة ئةهات و ئةضوو ،ومت :ئةضم نامةكة ئةدةمة دةست ئةو
كة بيداتة دةست جةنابى بارزانى ،ئةمة ريَك نةكةوت ،دوايى حةرةسيَكيان هةبوو
ضاويَكى نةبوو ،ثيَم وابىَ ناوى رةشيد بوو كة لةوآ ضايضيش بووة ،بةراكردن ضووم
نامةكةم داية دةست ئةو حةرةسةو دواتر بانطيان كردم بؤ كوآ ..بؤ كوآ ..بةآلم
من نامةكةم طةياندبووة دةستى ،ئةم بةخزمةتطةيشتنةى من بؤ الى جةنابي
بارزاني لة  6111/9/69دابوو ،ثاش كةميَك بانطيانكردمء وتيان :ئةو كورِةى
نامةكةى سليَمانى هيَناوة بابيَت ،كةضووم بينيم جةنابى بارزانى و دووثياوي دى
كة نةمئةناسني لةطةأل عةقيد تةها بامةرِنى كة لة كودةتاى 61ى رةمةزاني
6113ى بةعسيةكاندا لةبةر ئةوةى سةر بةريَكخستنةكانى حزبي شيوعي عيَراقي
بوو راونرابوو لةخزمةت جةنابي بارزانيدا دانيشتبوون ،ئيرت جةنابى بارزانى دووسىَ
ثرسيارى ليَكردم ،فةرمووى :ئةم نامةية هى كيَية و ضؤنة و  ...؟ ،منيش هةر

َمى نامةكةى
ومت :نازامن ،دواى رووي لة تةها بامةرِنى كردو فةرمووى :وةال
بدةرةوة ،كاك عةقيد تةها بامةرِني

َمى نامةكةى دايةوة و منيش هةر ئةو ئيَوارةيةى
بة خةتيَكى جوانء خؤش وةال
 6111/9/69طةيشتمةوة سليَمانى ،بةثةلة نامةكةم طةياندة ئةو هاوبريةى
ضاوةرِوانى وةآلمةكةى ئةكرد( ،ئةو( ئةمةى زؤر بةالوة سةير بوو تةنيا كة لة
ماوةى ( (31سةعاتةدا ئةم ئةركة بةجيَبهيَنريَت .
ئيرت ئةو تةزمية بةردةوام بوو ،تا من لة  6111/7/61بةهؤى خويَندنةوة ضووم بؤ
بةغدا ،هةر بؤيةش لة كارى تةنزمييشا وةك ئةندام (لق( بؤ بةغدا طويَزرامةوة،
ضووم بينيم كاك كامل ذير بةرثرسة ،كة هةر خؤى بةتةنيا بوو ،تةنيا ضةند

َ جارىَ
َال
كةسيَكى نةتةوةيي هاتوو ضؤيان ئةكرد ،ومت :ئةى تةنزيم؟! ،فةرمووى :وةل
نيمانة هةر ئةمة هةية ،تةبعةن من ئةمزانى بارةكة ضؤنة ،ضونكة ئةو لةطةلَ
َى  6116لةطةأل كاكة دكتؤر جةمال
جةنابي كاك دكتؤر جةمال نةبةزدابوو ،سال
َى 6116وةو لةو
نةبةز ثيَكةوة ضوون بؤ ئةوروثا ،دكتؤر ئيحسان هةر زوو لةسال
َ جةوهةريش هةر وازى هيَنا.
َال
كاتةى ضوو بؤ روسيا وازيهيَنابوو ،كاك عةبدول
َى  6111سةركردايةتى
دواى ئةوةى كاك كاميل لةئةوروثا طةرِايةوة ئيدى سال
كاذيك بريتبوون لة :كاك هةردى و كاك فةرةيدون و كاك كامل ذير و كاك فائق
عارف ،من لةلقى بةغدا عةرزى كاك كاميلم كرد با حةرةكةيةك بكةين ئةو زؤر
َكم
َىَ خةل
بةشةوقء حةماسةتةوةثشتطريى كردو وتى :زؤر باشة ئيرت من كؤمةل
لةناو قوتابيانا كؤكردةوة ،وةك كاك شيَركؤى هةذارو كاك كةرميى وةستا عومةرو
كاك كةريم مةجيد لةكؤليَذى ئاداب بةشى كوردى و كاك عومةرى
حةمة(سليَمانى(ء كاك عةبدولواحيد حةمةبؤر كةلةريَكخستنى سليَمانيةوة ثيَيان
َكى كةركوك بةناوى نةسرةدين ئةمحةدةوة هةروةها كاك
ناساندم قوتابيةكى خةل
َى
َكى كؤيةو لةكؤليَذى كشتوكال
دالوةرى كاكة زياد (كؤية(و كاك زاهري حةمةد خةل
ئةبو غريب بوو ..

هةر من ثةيوةنديم ثيَوةكردن و هاتنة ريزةوة ،دواتر بةهةمان شيَوة كاك هيوا
نزامةدين (سليَمانى( كة قوتابي ثةميانطاى باآلى تةكنةلؤذيابوو ئيرت ضةند ثةل و
ثؤيةكمان هاويَشت لةناو ئةو قوتابيانةى لةكةركوك و سليَمانييةوة هاتبوون ،ئةمة
َةدا كاك كاميل خيَزانى ثيَكهيَنا و هاتةوة بؤ سليَمانى،
تاكو  ،6118لةو سال
منيش خويَندمن تةواوكرد  ..بة مامؤستا لة مةعهةدى صةناعةى عاىل دانرابووم،
َة راذةى خزمةتطوزارى بؤ ئامادةيي ثيشةسازى سليَمانى طواستةوة،
هةر ئةو سال
كة هامتةوة سليَمانى سةيرمكرد ريَكخستنةكانى كاذيك زؤر ثةرت بوون ،هةروةها
كةمتةرخةميم تيَدا بةدي كردن ،ئةو ريَكخستنة ثتةوةى جاران شريازةى تيَكضووة .
ئةو كاتة كاك شيَركؤ بيَكةس مةسئول لقى سليَمانى كاذيك بوو ،لقى سليَماني
كاذيك هةر لة هةمان هاوبريةكانى ثيَشوو ثيَكهاتبوو( :كاك شيَركؤ بيَكةس
بةرثرس ،مامؤستا حمةمةد مةجيد ئةسالنء مامؤستا حةمة عةلي فةرةجء كاك
فةتاح عةبدولرةزاقء من(.
من هيَشتا هةر ثةيوةنديم بةكاك كاميلةوة نةثضرِابوو ومت :كاك كاميل با
حةرةكةيةكى نوآ بكةينء طورِو تةوذميَكى شياو بةريَكخستنةكانى كاذيك
بدةينةوة ..كاك كاميل زؤر بويَرانةو جواميَرانة بةشةوقء ثةرؤشةوة ثيَشوازي
لةثيَشنيازةكةمكرد ،دواتر هةر بةهةمان ريَضكةى بةرنامةكةمان ،ئةوةبوو

حةرةكةيةكمان كرد و ثةيوةندميان كردةوة بةوانةى كة وازيان هيَنابوو يان
عاجزببوون يان تازة ئةيانةويست بيَنة ثيَش و ئيهمالكرابوون ،ثاش ماوةيةك نازامن
ضؤن بوو بةس ئةوةندة هةبوو كة كاك شيَركؤ بيَكةس لةطةلَ ئةنداميَكى
َةتيَكي نا ئاسايي كةوتبووة نيَوانيان ،سليَماني كاذيك ئيرت لة
سةركردايةتى حال
َى 6111دا ئةويان الداو منيان كردة مةسئوىل لقى سليَمانى كاذيك .ئةو
سال
َةتة بؤ من شتيَكى زؤر قورسء ناخؤشبوو ،ئةو كة ثيَشرت بةرثرسم بوو ،ئيَستا
حال
لةهةمان شانةدا من ببم بة بةرثرسى ..

ثيَشكةشكار :بؤضى دورياخنستةوة؟!!.
َ ئاطرين :نازامن لةو نهيَنيية نةطةيشتم ،تةسةور ئةكةم هؤكاريَكى
َال
د.عةبدول
َسؤزة دةم و دةست و داويَن
شةخسى لةثشتةوة بووبيَت ..كاك شيَركؤ كورديَكى دل
ثاكة تاكو ريَككةوتننامةى 66ى ئازاريش هةر لةريَكخستنى كاذيكدا مابوو،
َى  6171و دواى
ثاش ئةوةى من بووم بةبةرثرسى لق ،دواى ماوةيةك لةسال
ريَكةوتنانةى ئازار كاك شيَركؤ بيَكةسم لةبةردةم يانةى فةرمانبةرانى سليَمانيدا
َآلو نامةيةكى داية
بينى ،بانطى كردن ،ثاش سآلوو ضاكء ضؤني وتى :كاك عةبدول
َ ئةمة نامةى خؤكشانةوةى ئارةزوومةندانةى منة
َال
دةستم و فةرمووى :كاك عةبدول

لة كاذيك ،منيش نامةكةم وةرطرتء بردم و تةسليمى ليذنةى ثةيوةندميكرد،
َسؤزم كاك كاميل ذير بةرثرسبوو ،بةراستى من كاك شيَركؤم
لةوكاتةدا هاوبريى دل
َسؤزة ،ضونكة يةكىَ لة
زؤر خؤشئةويَت ،زؤر ريَزدارة و هاوبرييَكى نةتةوةيى دل
سيفةتةكانى كةسانى نةتةوةيى ئةوةية :ئةوةى لةطةأل ئةو ريَكخستنة ياخود
هاوبريانةدا نةمابيَت ،سا خؤى بةئارةزوو كشابووبيَتةوة ياخود وا ليَكرابآ
وازبهيَنيَت ،ئةوا ثةنا ،بؤ ثرِوثاطةندةى نادروست و ناوزرِاندن و لةكةداركردنى يةكرت
َةتة ثريؤزة بةها
َويَستى نةتةوةييانة :خؤى لةخةسل
نةبرِاوة ..واتا بري و هةل
َةتةشدا نةحزبة نةتةوةييةكة و نةئةو هاوبريةى
مةزنةكاندا ئةبينيَتةوة و لةم حال
وازى هيَناوة بةهيض شيَوةيةك برييان لةوة نةكردؤتةوة كةسايةتى تيَكبشكيَنن ء
يةكرت لةكةدارو ناو زرِاو بكةنء سةريةشة ياخود طرفت و كيَشة بؤ يةكرت
دروستبكةن .
ثيَشكةشكار :باشة نامةكةى كاك شيَركؤ ضى تيابوو؟
َ ئاطرين :نامةكةم نةكردةوةو سةيرم نةكرد ضونكة ئةوة ئةمانةتى
َال
د.عةبدول
حزبيةء ثةيوةندي بة منةوة نةبووة ،تةسليم ليذنةى ثةيوةندم كرد ،بةهةر حالَ ،
كاك شيَركؤ خؤى بةقةناعةت و ئارةزووى خودى خؤى بووة بةكاذيك ،دواتر هةر

بةئارةزووى خؤى وازى هيَنا ،تا ريَككةوتننامةى 66ى ئازار هاتة ثيَشةوة ،ئيرت
ئيَمة (من و كاك كاميل ذير( حةرةكةيةكى ترمان كرد .

َدزآ 6111/7/7 -
َآل ئاطرين  /قةال
شيَخ حمةمةدى هةرسني  ،عةبدول

َى 6111دا ..كاك شيَخ حمةمةدى هةرسني لةماوةت بةرثرسى
ثيَش ئةمة لة سال
لقى ضوارى ثارتى بوو ،وةكو كاذيك و ريَكخراوى يةكيَتى الوانى نةتةوةيى كوردي
َسؤزيةكى طةرم لةنيَوامناندا هةبوو،
َكو وةكو هاوبرييَك و كةسيَك ،دل
نا ،بةل
َ ئةوة يةكيَتى قوتابيانى كوردستان و
َال
ثةيوةندى ثيَوةكردم ،وتى :كاك عةبدول
يةكيَتى مامؤستايان ثيَكئةهيَنريَنةوة ،ئةمة حيزب نيية ،باشة لةم رووةشةوة
َكى هيض
خزمةت بكةيت ،تؤ هةم مامؤستا و هةم ضاالكيشى ،خؤ ئةمة مول
اليةكيش نيية ،بؤ نايةى كارى تيَدا بكةيت ،منيش ومت باشة .بةآلم دواى وةآلمت
ئةدةمةوة كةثرسم بةقيادةى كاذيك كرد رازى بوون ،دواتر ضووم وةكو ئةندامى
َى 6111وة تا
سكرتاريةتى يةكيَتى مامؤستايانى كوردستان دياريكرام ،لة سال
َى 6171/7/6يةكيَتى مامؤستايانى كوردستان كة لة ضؤمان
كؤنطرةكةى سال
طريا ،من ئةندامى سكرتاريةتى يةكيَتى مامؤستايان كوردستان بووم ،لة 6171

َةتيَكى زؤر تايبةت هاتة ثيَشةوة ،زؤرينةى
تا  6171سةبارةت بةكاذيك حال
سةركردايةتى ثارتى جطة لة بارةطاى بارزانى ،سةرمةستى ئةو سةركةوتن و
َيان الى ئةوة نةبوو
ريَككةوتنة بوون كة لة 66ى ئازار بةدةستهاتبوو ،ئيرت خةيال
كة بةعس شةرِئةكاتةوة يان خؤى قايم ئةكات و سةدام تةئميمى نةوتى كردووة و
ريَكةوتنى سرتِاتيذى و سةربازيى لةطةلَ يةكيَتى سؤظيةتدا كردووة ،ئاطايان لةمانة
نةمابوو ،بةعس ثيالن ئةطيَرِىَ ،ئةوةبوو لة  6173/66/31ثيالنى لةناوبردنى
بؤ بارزانى نةمر و كاك ئيدريسى رةمحةتى طيَرِا ،ئيَمة وةك كاذيك زوو دةركمان
بةوة كرد و ئةوانةمان ئةزانى بةعس شةرِ لةطةأل كورد ئةكات  ..ئةمانزانى بةعس
هةر شةرِ بةكورد ئةفرؤشيَتةوة .
ثيَشكةشكار :وتت ئةطةر كةسيَك بيويستاية ثةيوةندى بةكاذيكةوة بكات لةو
رؤذطارةدا ثيَويستى بة سىَ سالَ كات هةبوو تا بةتةنزميى وةربطريىَ ،ئةم ثرةنسيثة
سةختطريةى كاذيك ،ثيَت وانيية هؤكاريَكى سةرةكى بووة بؤ الوازبوونى كاذيك
لةو كاتةدا؟.
َآ ئةمة يةكيَكة لةو هؤكارانةى كة بووة هؤى
َآ ..بةل
َ ئاطرين :بةل
َال
د.عةبدول
شكستى يان نةطةيشتنى كاذيك بة ئامانج يان نةتوانىَ ئةو ثةيامة ثريؤزةى وةكو
فيكرو كردةوة بةئاكام بطةيَنآ .

َويَست و ئاماجنى كاذيك تا ئيَستاش لةناو
بةراى من كاريطةرى فيكر و هةل
جةماوةردا بوونى هةية و بةردةوامة و ماكيَكى رةسةنايةتىء داينةمؤية ،بؤ
هةموو حةرةكةيةكى نةتةوةييء رزطارخيواز و ئازادى خوازى كورد و هةموو دنيا،
مةبةستم لةفيكرة نةتةوةييةكةية ،ئةو نةهجةى ئةوسا لةلق و ريَكخستنةكانى
َى  6171 -6111ليَي بةرثرسيارم ،بةمنوونة
كاذيكدا ثةيرِةو ئةكرا كة من لةسال
يةكيَك ثةيوةندى ئةكرد ،ئةبواية شةش مانط لةذيَر ضاوديَرى بواية ،داوايئةكردو
َة من
َسؤزى ئيَوةم ،نامةى بؤ ئةناردين و ئةيوت :ئةوة سىَ سال
ئةيوت :كاكة من دل
ثةيوةندى ئةكةم هيَشتا ثلةى ئةنداميم وةرنةطرتوة ،كة بة دةيانى ئاوا هةبوو (لة
ديكؤمينةتةكاندا ئاماذةم ثيَداوة ئةو رِاى ليذنةى ثةيوةنديء سةركردايةتى كاذيك
َسؤزانة ئةيانوت :ئةمانةوآ بيَنة ناو ريَكخستنةكانى ئيَوة ،ضونكة
بوو( ئةو دل
َةتى سةربةخؤى كوردى دائةنيَن .
ثةيامى نةتةوةييتان ثيَية و ثالنى دانانى دةول
ئةجمؤرة كةسانة ئةبواية لةذيَر ضاوديَريدا بووناية ،ئةبوو شةش مانطيش دؤست
َيَوراو ،واتة :ئةو هاوبرية
بواية و شةش مانطيش اليةنطري بواية ،ئينجا ثال
َى ئةويست تا ئةبوو بة ئةندام ،ئةمة
نةتةوةيية جواميَرة خؤراطرة ،دووسىَ سال
تةنيا اليةنيَكى باشةى تيابوو ،ئةويش ئةوةية :ئةبوو ئةو هاوبرية بةضةند فلتةريَكى
زؤر وردو بةهيَزدا رةتبيَت بةو مةبةستةى دزةى دةزطاكانى بةعس و جاسوسى
َتانى دةرو دراوسآ نةتوانن بيَنة ناومان .
وال

َةمينةوة! ،..ئيَستا من لةناو
بةراستى ئيَمة لةوةش لةو دياردة ناسروشتيةش ئةسل
ثارتيدام و مةسئوىل مةكتةبيَكى حةساسم و باش ئةزامن كة دةزطاى ثاراسنت
دةزطايةكة :بؤ ثاراستنى ميللةتء حزبة لةو هيَرش و ثةالمارانةى ناحةزانى ثارتى
و كوردة ئةيكةنةسةر ثارتىء جةماوةر ،هةروةها تيَئةكؤشن بؤ كةشفكردنى
ئةوانةى بةمةبةستى جاسوسيةت ديَنة ناو ثارتيةوة ،ئيَمةى كاذيك وةكو حزبيَك
وجهةنةزةريَكى نةتةوةيي لؤذيكيمان بةرانبةر بارزانىء ثارتى دةزطاى ثاراسنت
هةبوو ،ئةمانويست خؤمان لةملمالنيَىء بةطذاضوون ئةو دةزطاية بةدوور بطرين،
بةتايبةتى من كة قةت برِوام بة توندو تيذى (عونف( نةبوة و نية و ناشبىَ ،هةتا
َى
من ئيدانةى ئةو كارةساتة ناخؤشةم كردوةو ئةيكةم كة وةختى خؤى لة سال
6111دا بةناوى رووداوى خويَناوى كاني ماسييةوة روويدا ،ئةطةر ضى من لة
ساتى رووداوةكةدا لةبةغا قوتابي بووم ،ئةبواية سةركردايةتى كاذيك بةيانيَكى
دةربكرداية ،هةم نارِةزاييء هةم بآ بةريي خؤى لةو كارةساتة ناخؤشة بةجةماوةرء
َكى شارى سليَماني خؤشةويستء هةموو دنيا رابطةيانداية ،مةخابن ئةوةى
خةل
َيَم :ئيَمةى كاذيك
َنياييةوة ئةيل
َةيةكى زؤر طةورةبوو ،ضونكة بةدل
نةيكرد ،هةل
نةبويني ..رةنطة هةندىَ عةناسرى ناو كانيماسي هةبووبىَ سةر بةتةنزميى كاذيك
َم بة ئاطادارىء ئةمرى كاذيك ئةو كارة نةكراوة .
بوو ،بةال
ثيَشكةشكار :ئةى بؤضى روونكردنةوةيةكتان نةدا؟.

َ ئاطرين :ئةو كارةساتة يةكيَك بوو لةو هؤكارة سةرةكيانةى كاذيك وةك
َال
د.عةبدول
ثيَويست ثةلوثؤ لةناو ميللةتدا نةهاوىَ و طةشة نةكا لةو رووداوة نةخوازراوةدا،
ضةند شيوعيةكى بآ طوناه ء بةسةزمانء ضةند مرؤظيَك بةخؤرِايى شةهيدكران،
ئةبواية سةركردايةتى كاذيك دةةمء دةستء لةطةرمةى ئةوكارةساتة خويَناويةدا
بةياني نارِةزايي دةربرِينء خؤ بآ بةريكردن ليَى دةربكرداية ،نةيكرد ،ئةوة
َةبوو ..تا ئيَستاش باجةكةى ئةدةين ئينجا ديَمةوة سةر ئةو حةزةرةى لة
هةل
َك هةبوو لةناو ثاراستندا لة ماوةى  6171تا 6171
كاذيكدا هةمانبوو ..خةل
ئةيويست ئيَمة بكاتة ثلةى ثةيذةو بةو هؤيةوة لة قيادةى ئةوساى بارةطاى بارزاني
َبةسرتاو خؤى بباتة ثيَشى دةستكةو
نزيكبيَتةوة ،بةراثؤرتى ناراست وقسةى هةل
َى
ثلةو ثاية وةرطرآ ،سةرئيَشةء كيَشةش بؤ هيض اليةك دروست نةبوو!! ..هةول
َمان ثيَبكات ،بةآلم ئيَمة خؤمان ليَبوارد ،بةوةش  :كاذيك ء ثارتىء
ئةدا طيَضةل
شؤرِش ء ميللةتيش قازاجني كرد,.
ثيَشكةشكار :ئةوترىَ هؤكار هةبوو بؤ ئةو حةزةر و ترسةى كاذيك ،بةو ثيَودانطةى
ثارتى و ثاراسنت هةميشة بةدواتانةوةبوون كيَشةيان بؤ دروستكردون ،ئةم قسةية
ضةند راستة؟.

َ ئاطرين :ئيَمة لةناو جةماوةرى ثارتي و ثيَشمةرطةدا زؤر خؤشةويست
َال
د.عةبدول
بووينء خؤشةويستني ،هةتتا سةرؤك بارزانى نةمرء سةركردايةتى ثارتى ئةيانزانى
ئةوة كاديراني نةتةوةييء قيادةى كاذيكنء بةضاوى حورمةتء تةقديرةوة تةماشا
ئةكراين كةضى بةداخةوة عةناسر هةبوو ،لةناو دةزطا ،ثاراستنى ئةوسا واتا
َى  6171 -6171دذمان كاريان ئةكرد ،بةمنوونة يةكآ لةوانة لةكاتى
لةسال
يةكطرتنى ثاسكؤكء سؤسياليست و طةل زؤر دؤستيشم بوو ،شةهيديَكى
َى ئةوةشى
غةدرليَكراويشة ( ،(....يةكيَك بوو لةوانةى كة بةدوامانةوة بوو ،هةول
َكانى ئيَمةيا دروستكاتء شيَوازي
ئةدا ئيستدامىَ لةنيَو تةنزيم و خةل
َةتيَكى نائارامى لةنيَوان ئيَمةو
َضينى ثةيرِةو ئةكرد ،ئةمة بؤ ئةوةى حال
تةنطثيَهةل
بارزانيي نةمر لةاليةكء لةاليةكى ترةوة لةنيَوان كاذيكء ثارتيدا دروستبىَ ...

ثيَشكةشكار :ثاراسنت ترسى ضى بوو لة كاذيك؟.
َ ئاطرين :قيادةى بارزاني نا ،ضونكة وةك زؤر جار لةهةنديَك هاوبريم
َال
د.عةبدول
ئةبيست كاك ئيدريس وتويةتى من خؤم بةيةكىَ لة كاذيك دائةنيَمء بارزانيش
ئاطاى لةكارةكامنان هةبوو ،ئةوا ئةوانةى لةناوثارتايةتيدا ترسيان لةكاذيك هةبوو،
ئةوانة بوون خةمي لةدةستدانى دةستكةوتى تايبةتى خؤيانبووةو لةشويَنى خؤيان

َكانى ناو ثارتى بؤ بريورِاو
ئةترسان ،ضونكة ترسيان هةبوو لة ثشتطريى خةل
َيان كةم
ئامانجء خؤشةويستيان بؤ ئةندامانى قيادةى كاذيك لةثايةو مةنزل
بكاتةوة ،ئةمة ثيَضةوانةكةى راستة ،ئةطينا هيضى تر لةئارادانةبوو .
َةحةتى تايبةتى خؤيانبوو .بيَموزايةدة
َويَستةيان تةنيا لةبةر مةسل
ئةوانة ئةو هةل
َى سةرةكيم هةبوو ،نةمهيَشت دةرفةمت بؤ ئةوانة نةرِةخسان ء بيانووم نةداية
من رؤل
دةست ئةوانةى ئةيانويست تةسادووم دروستبيَت ،ئةمة ئةو كارو خةباتةمة
َى
َى 6111وة تا سال
لةميَذووى ذيامندا شانازيةكى طةورةية ثيَوة ئةكةم كة لة سال
 6171وةكو و بةرثرسى لقى سليَمانىء هيَل ء ريَكخستنةكانى كاذيك لةبةغداو
َةم طيَرِاوة ،سةبارةت
َةجبةء ثيَنجوينء ناو ثيَشمةرطة ئةو رؤل
كةركوكء رانيةء هةل
ريَكخستنى ئةوساى شارى كةركوك كة هةموو هةفتةيةك لةسليَمانيةوة بؤ كةركوك
ئةضووم ،مامؤستا شيَرزاد فاحتم ،لةطةلَ ضةند هاوبرييَكى دى ئةبينآء كؤبوونةوةم
لةطةأل ئةكردن ..خةتى بةغا كاك شيَركؤى هةذار بوو ،ئةو هةموو مانطيَك بؤ
َةجبة مامؤستاى خؤشةويستم كاكة عومسان
سليَماني ئةهات ئةيبينم ،خةتى هةل
رةشيد كةريم بوو كة ئيَستاش نامة سؤزدارةكةى كاك عومسان رةشيد هةر جيَى
ريَزمة.

طةرضى لةهيضةو بةناحةق ء وةهمي دروستكرا ،سارديان لةنيَوماندا دروستكرد،
َسؤزةم زؤر ضاالك بوو ،لةرِيَطةى ئةو و كاك حــةمة عةلي حــةمة
ئةو هاوبرية دل
َكـــانيَكى زؤر ناوضــــةكــة بةتايبةت
مــورادوة ،خةل

(ثيَشمةرطة( هاتنة ريزةوة وةك :شةهيد شةوكةتى حاجى موشري و كاكة حاميد
حاجى خاليد هاتنة ناو كاذيكةوة ،كاك حةمة عةلي حةمة موراد ثيَشمةرطةيةكى
بةوةفاو بةجةرطة ،ئةو هاوبريانة كاك شةوكةتء كاك حاميد يةكةم نامةى
داواكاريان بؤ هاتنة ناو ريَزى كاذيك الم ثاريَزراوة.

ئةوةش بؤ من شانازيية ،كة ئةونامانةى لة 6111وة تاكو  6171ناردوويانة
وةك طلينةى ضاو ثارستوومن ،لة دواى 6179/3/1ى هةرةسى شؤرِشى ئةيلول،
ثاراستنى ئةو ئةمانةتة زؤر ئةستةم و ترسناكبوونء هةموو كةس زاتى ئةوةى
نةئةكرد الى خؤى داينآء بيثاريَزيَت ،ضونكة بةعس لةوكاتةدا خواخواى بوو،
َىء
وشةيةك ببيستىَء ضنطى كةويَت تاوةك ديكؤميَنتيَكى برِوا ثيَكراوى نكؤل
َنةطر ،بيكاتة بيانوو بؤ ئيعدامي مرؤظى كورد بةطشتىء نةتةوةثةروةرةء
حاشا هةل
َسؤزةكانى كورد.
شؤرِشطيَرة دل
َطانة بةهةر كةس
َبوو ،ئةو بةل
بؤية وةكو دةرمانى ضارةسةرى سةرةتان بةدواييدا ويَل
َكاولكردنى لةدوابوو ،ئةو نامانةى المن
بطرياية كةمرتين حوكم ئيعدام ء مال
لةناوياندا نامةى دةستنوسى شةهيدى جوانةمةرط كاك (ئازاد مستةفا(هةيةو
يةكةجمار بؤ كاذيكى ناردو ئةوسا ناوى كاك حمةمةد مستةفا بوو ،لةرِيَطاى خيَزانى
كاك عومةرى برامةوة كة خزميان بوو ،ئةهاتة المان ،جا كاكة عومةرى برام
َ ئةوة بؤضي كاك حمةمةدتان ئيهمال كردووة؟ ئةو زؤر
َال
بةئيلحاحةوة ئةيوت :عةبدول
َى
ئيَوةى خؤش ئةويَت!! ..كاك حمةمةد مستةفا (ئازاد مستةفا( سةر بة بال
مةكتةبى سياسى بوو ،من شانازى بة ثاراستنى ئةو نامانة و ئةو (مؤرانة(شةوة
َى
ئةكةم كة هةمانبوون و كارمان ثيَيان ئةكردء ئيَستا الى من هةر لةسال
6173دا رةوتيَكى نةتةوةيي دروستبووبوو بةسةرثةرشتى براى خؤشةويستء

َى قوتابيء الوى خويَنطةرمء
هاوبريى بةوةفام كاكة كةمال جةمال موختار ،كؤمةل
َسؤزى كؤكردبوةوة ،وةكو
دل

يةكةم نامةى دةستنووسى شةهيدى جوانةمةرط كاك ئازاد مستةفا بؤ (كاذيك(ى
ناردووة
َسؤز كاكة دكتؤر حسيَن حمةمةد عةزيزةوة
تةنزيم ئةويش لةرِيَطاى نةتةوةييةكى دل
بوو ئاطادار كراينةوة ،ئةو ثةيوةندى بةئيَمةوة كرد ،كاكة كةمال جةمال موختار
بةرؤحيةتيَكى سثؤرتةوة نامةى ئةو ريَكخستنانةى بةشةخسي تةسليم كردمء
هاتةوة ناو كاذيكةوةو هاتنى ئةو هاوبريانة بوة مايةى ئةوةى خويَنيَكى نويَي
َةكةش بؤ كاك كةمال
طةرمء طورِو تةوذميَكى تيندار بةريَكخستنةكان بدريَتء فةزل
َة بوو،
جةمال موختار ئةطةريَتةوة ،ضونكة ئةو بةشةخسى بةرثرسى ئةو كؤمةل
بازطةى ريَكخستنةكةى شارةزايانة رِةنطى رشتبوو ،ئارِاستةى ثةروةردةيةكةشى،
ديسيثلينيَكى بةهيَزى ثيَوة دياربوو ،ئا لةو ساتةدا بةرِاستى لةريَكخستنةكامناندا،
جطة لةو هاوبريانةى لةالى كاك كةمالةوة هاتبوون ،ئيدي لةالى ئةوانةى ثيَشووى
خؤمانةوة هةستم بة بةخاوى ديسثلينى ريَكخسنت ئةكرد ..ئةو بؤضوونةم بة كاك

كاميل طةياند ،كاك كاميل يةكيَك بوو لةوانةى حةزي ئةكرد ضاالكيةكانى حزب
َةيةك بكةن ،ئةمةش هةروا سانا نةبوو ،ضونكة ئةو هةر خؤى
ئةكتيظ كريَت ء جول
نةبوو ،لةوالوة كاكة دكتؤر جةمال نةبةز و لةمء الوة كاك هةردى و كاك فةرةيدون
و  ...تاد  ..ئةوةمشان لةبري نةضىَ تا ريَكةوتننامةى 66ئازارى  6171كاك
فةرةيدون سةركردةيةكى ديارى كاذيك بوو ،من ئةوة ئاطادارنيم ضؤن ء لةبةرضى
وازيهيَنا،ضونكة نامةى وازهيَنانى نةداوةتة دةست من ،لةرِيَطاى ريَكخستنيشةوة
هيضمان ثيَنةطةيشت!.

َوةيان ليَكرد و ئيَوة
ثيَشكةشكار :دواى ئةوةى سةركردايةتى كاذيك بال
كؤنطرةيةكتان بةست و بوونة قيادةى كاذيك برِيارى تةمجيدى تةنزميى كاذيكتاندا .
َةية ..بةر لةو كؤنطرةيةى
َ ئاطرين :ئةوة وانييةو زانياريةكى هةل
َال
د.عةبدول
 6173/9/39سةركردايةتى كاذيك بآلوةى ثيَنةكردوةو لةو رؤذةشدا واتة:
َكو ئةو كؤنطرةية
نةضاالكيةكانى حزب وةستيَنراو نةحزبيش تةمجيد كرا ،بةل
بةمةبةستى ئةكتيظكردنى ضاالكى كاذيك بوو .
ئةمةش لة ئةجنامى ئةوةوة هات ..من ثيَشنيازمكردو بة كاك كاميلم وت :ئيَمة
ثيَويستة بةخؤماندا بضينةوة و طرِوتني بدةينةوة بةر خؤمان ،ئةوةتا حكومةتى

عيَراقى خؤى ئامادةكردووة ،ئةيةويَت شةرِ بكاتةوة ،وةكو ومت :غةيرى قيادةى
بارزانىء هةنديَك قيادةى ثارتى ،ئيدى زؤربةى هةرة زؤرى ثارتى بريو بؤضوون
ساويلكانةيان هةبوو ،هةروةها لةو برِوايةدا نةبوون رذيَمى بةعس شةرِ بةكوردو
َطريساندةوة،
شؤرِش ئةفرؤشآ .تةنانةت لة  6171/3/66كاتى بةعس شةرِي هةل
زؤر هةبوو كاتيَك ئيلتحاقيان بة شؤرِشةوة كرد ،جطة لة دةستآ بيجامةو تاقمى
تةراشء خاوليةك هيضى ديان لةطةأل خؤيان نةبردة دةرةوة ،بةونيازةى دواى ((31
ئةطةريَنةوة شويَنى خؤيانء رذيَم مايف كورد ئةدات ،ئةوانة سةرمةستى سةركةوتن
و وةزيفة و دةسكةوت و ئةمانةبوون ،كاك كاميليش وتى :زؤر باشة ضى بكةين؟،
ومت :با كؤنطرةيةك بطرين ،وتى ضؤن؟ .كؤنطرة لةكىَ و كىَ ثيَك بيَت؟ ومت :خؤتان
دياريان بكةن ،ئةوا ئةندامى لق هةية ..دواتر ومت :ئةمة وةزعى ئيَمة ،ئةوة
وةزعى عيَراقء ئةوةش كاك دكتؤر جةمال نةبةزيش وةكو مونةزيريَك و
تيَكؤشةريَك هةندىَ ضاالكى ئةنوينآ ،يةكىَ لةو ضاالكيانة ئةوةبوو ناميلكةى
دةرئةكرد رةنطى ئةفكارو ئاماجني موحسين ثزيشكثورى ئةدايةوة ،موحسنى
ثزيشكثور سةرؤكى حزبي ثان ئريانستبوو ،رؤذنامةى (خاكء خون(ى دةرئةكرد،
نزيكى شاى ئيَران حمةمةد رةزا شاى ثةهلةوى بوو،

ئةفكارى ئيَراني طةورةى لةكةللةدا بوو ،ئةو ئةفكارانةش تةواو ثيَضةوانةى ئامانج
فيكريء كاذيك بوو.
ئةمانةويَت لةبةرنامةكةمانا قسة لةسةر ضؤنيةتى دروستبوونى ثاسؤك لة 66ى
1ى  6179بكةين ،ثاش هةرةسى شؤرِشى ئةيلول و ثةيوةنديةكانى ئةو ثارتة و
َويَستى اليةنة كورديةكانء كيَشةء ملمالنيَكان بةرامبةريان ،هةروةها ئاماذة
هةل
َ ئاطرين لةناو ثاسؤك و قؤناغى دواى راثةرِين تا
َى مامؤستا عةبدولال
بةرؤل
ساتةوةختى دروستبوونى يةكطرتن و ضوون و توانةوةيان لةنيَو ريزةكانى ثارتى
دميوكراتى كوردستانداو بةطفتوطؤ و تةواوكردنى ئةو تةوةرانة لةطةلَ بةرِيَز
َ ئاطرين ثيَكةوة ئةبني .
ثرِؤفيسؤر دكتؤر عةبدولال
ثيَشكةشكار :ليَرةدا طةيشتينة ساتةوةختى دروستبوونى سةركردايةتيةكى كاتى دذ
بة سةركردايةتى كؤنى كاذيك ،بة ثاساوى هةندىَ رةخنة و طلةيى و كةمتةرخةمى
َويَستى جةنابتان ضى بوو كاتيَك
سةركردايةتية كؤنةكةى ثيَشوو ،ئايا هةل
سةركردايةتى كاتى بةياننامةيةكيان لةسةر سةركردايةتى ئيَوةى كاذيك دةركرد؟.
َةو ضاالكيةى لةاليةن ضةند طةجنيَكى خويَنطةرم بةناوى
َ ئاطرين :ئةو جول
َال
د.عةبدول
هاوبريي ء كاذيكيةوة ،سةركردايةتى نويَى كاذيكيان ثيَ دروستكردن،

ضاوةرِوانةكراوبوو!! ضونكة بريؤكةو مةبةستء ئاماجنى ئةو مجوجوألء ضاالكية
َى ( (6173الى
بريورِاو بؤضوون ء ثيَشنيازي خودي خؤمبووم بؤيةكةجمار بةر لةسال
كاك شيَركؤى هةذار درِكامنء تاوتويَمان كرد( ،ئةو( زؤر بةحةماسةت ء شةوق
وتينيَكى ئاطراوييةوة ثشتطريى سةرجةم راوبؤضوونةكانى كردمء لةو رووةوة هةر
َةيةكى بزيَوانةمشان بؤ كرد!!! ..ئاكام وةك خؤمان ئةمانويست كورتى
دووكمان جول
َةندةيةو
هيَنا ..ئةوة هةقيقةتيَكةو ئيَستا كاك شيَركؤ لةذياندا ماوةو لةهؤل
َى
برِواناكةم ئةخالقي سياسى ءكؤمةآليةتىء كوردايةتى ريَطاى بدات نكؤل
َكو وةك
ليَبكات ..ضونكة ئةو تا  6171/3/66نةك وةك قوتابيةك بةل
َئةكرد ،ئالةو دةمةو
َويَستةكامنى بةعةشقةوة قةبول
موريديَكى شةيدا طفتارو هةل
ئيَستاشدا لةطةلَ كاك كاميل ذير زؤر ئينسيجاممان هةبووةو هةية ،لةم رووةوة
قسةم لةطةأل كردو ئةويش قسةكانى وةرةطرمت ،ومت وةزعى ئيَمة باش نيية و
ثيَويستة حةرةكةيةك بكةين و بةرةو ثيَشةوة برِؤين ،لةطةلَ هةموو ئةو كؤسثانةى
َينةوةيةكى وردي
كة هاتنة بةردةممان ،سةرةتا ثيَمان باشبوو لةبةر رؤشنايي ليَكؤل
عةقآلنىء هيَمن بارودؤخي سياسى عيَراقء باشوورى كوردستانء راظةكردنيَكى
َسةنطيَنني ،بةتةنزميا
عةقآلنى رةوشى ناوخؤو دةرةوةى ريَكخستنةكانى كاذيك هةل
بضينةوة لةبةر رؤشنايي ضةند دياردةى رووداوى هةقيقي  ،من ئةمزانى بةرِاستى
جةنابى بارزانى كة ئةو نامةيةى دامة دةستى لة 69ى9ى 6111دا ،ثيَشرتيش

َى شيَخ لةتيفى حةفيد وةك
َى  6198كة تةشريفي بؤ سليَمانى هيَنا لة مال
سال
يةكيَتى قوتابيانى كوردستان بؤ خزمةتى ضووين ،ئيَمة ضةند قوتابيةك بووين
َيا طرت ،تةنيا ماوةيةكى كورت لةخزمةتيدا
ضووين ،ويَنةيةكى يادطارميان لةطةل
ماينةوة ،من لةو ساوة بةرةفتارةكانى سةرسامبووم ،بؤية بة كاك كاميلم وت:
كاتيَك حكومةتى بةعس شةر بةكورد ئةفرؤشيَتةوة ،ئةوا بةتايبةت قيادةى بارزانى
 ،ئةوكاتة بارةطاى بارزانيان ثيَ ئةوت :مشوورى خؤيان بؤ بةرةنطاربوونةوةى
ثيالنةكانى بةعس و سةدام خواردوةو ئةخؤن ،بؤية با ئيَمةش بةخؤماندا بضينةوةو
لةو رووةوةوةك حزبيَكى سياسيي كوردى برِياريَك بدةين ،بةتايبةت لةوكاتةيا براو
هاوبريى بةريَزم كاكة دكتؤر جةمال نةبةز بةهؤى ثةيوةندى بةتني لةطةلَ كامةران
بةدرخان ،لةرِيَى ئةوةوة ثةيوةندى هةبوو لةطةلَ موحسينى ثزيشكثور هةبوو،
َويَستى كاذيكء
بةراستى ئةو نزيكبوونةوةية لة حزبى ثان ئريانست دوور بوو لةهةل
ثيَضةوانةى ئةفكارو ئاماجنمان بوو ،ئةو نزيكبوونةوةية زةرةرى زؤريشى ليَئةداين،
بؤية ومت :با ديراسةى ئةوةش بكةين ،ئيرت قرارماندا كة كؤنطرةكة ببةستني ،ديارة
كة وةكو يةكةم كؤنطرةى تةئسيسى كاذيك وابوو ،رؤذى ثيَنج شةممة
َى كاك كاميل لةخوار مزطةوتى ناىل لةسليَماني ،لة
 6173/9/39ضووين لة مال
ذووريَكى بضووكا كؤنطرةمان بةست ،ثيَشئةوةى كؤنطرةكة ببةستني كاك كاميل
بةماوةيةك وتى :كيَ بؤ كؤنطرةكة بانط بكةينء نويَنةران كيَن؟ منيش ومت :من

ئةم هاوبريانة ثيَشنياز ئةكةم ء جةنابيشتان كيَ تر دةستينشان ئةكةن ئةوة برِيارى
َن ،كاك حةمة عةىل فةرةج ،كاك
خؤتانة ..الى منةوة (كاك حمةمةد مةجيد ئةسال
فةتاح عةبدولرةزاق( ئةوانيش ئةندامى لق بوون ،كاك كاميل وتى :باشة ..ئيرت
دواى ئةوة ،كاتء رؤذو شويَنى كؤنطرةكة دانرا ،منيش ئاطادارى هاوبريانى لقم
كردةوةو ثيَكةوة .

َآل ئاطرين
مامؤستا ئةمحةد هةردى مامؤستا كاميل ذير عةبدول

مامؤستا فايةق عارف حمةمةد مةجيد ئةسآلن فةتاح عةبدولرةزاق حةمة عةىل
فةرةج

ئةندامانى كؤنطرةى يةكةمى (كاذيك(
25/5/1972
شارى سليَمانى

َى كاك كاميل
لة سةعات (31ر (1رؤذى ثيَنض شةممة  6173/9/39لةمال
ئامادة بووين ،ضووينة ذوورةوة ،بينيم سىَ مامؤستاو هاوبريى خؤشةويستى ليَية:
كاك هةردى و كاك كاميل و كاك فايق عارف ،بةهةموومان ئةوانة قيادةى كاذيك
و نويَنةراني تةنيا حةوت هاوبري بووين ،وةك ضؤن لةكؤنطرةى تةئسيسى لة
 6191/1/61دا حةوت هاوبري ئامادة بوون ،ئيَمةش لةم كؤنطرةى يةكةمدا
حةوت هاوبري ئامادةبووين  ،ئةطةرضى وةك هةلء مةرجء ثرةنسيبى كؤنطرة
ئاطادار نةكرامةوة ،راثؤرتى ريَكخسنت ثيَشكةشكةم ،كة دانيشتني تيَبينم كرد،
راثؤرتةكانى( :ريَكخسنت ،سياسي ،دارايي ،ثةيوةندى دةرةوة ،راطةياندن بوونيان
َى كاك كاميلدا دانيشنت ء سةرةتا مامؤستا طةورةو
نةبوو(!! ..لةذووريَكى مال
َسؤز هاوبري ئةمحةد هةردي :بارودؤخي سياسى باشوورى كوردستانء رةوشى
دل
َويَستى شؤرِشء ثيَشمةرطةى بةشيَوازيَكى جوانى زانستانة شرؤظة كرد.
هةل
شرؤظةكانى مامؤستا هةردى زؤر لؤذيكيانةبوو ،دواى هةريةك لةكاك كاميل و
كاك فائق بريورِايان دةربرِى ،منيش سةبارةت بةريَكخسنت قسةم كرد ،لة دواييدا
طةيشتينة ئةجنام ضةند برِياريَك لةوانة :هاوبرييَك بؤ الى كاك دكتؤر جةمال نةبةز
بنيَرين ،تا لة شيَوازى نووسينةكانيان موراعاتى ئيَمة لةباشوورى كوردستان بكات

و لة موحسنى ثزيشكثوريش نزيك نةبيَتةوة ،ضونكة ئةمة زةرةرمان ليَئةدان  ،بؤ
ئةم مةبةستة كاك كاميل ذيردياريكرا .دووةم /طةيشتينة ئةو قةناعةتةى كة
رذيَمى عيَراقى لةريَكةوتننامةى 66ئازار ثاشطةز ئةبيَتةوة و شةرِ بة كورد
ئةفرؤشيَتةوة ،لة 3163/1/9دا لةطةأل كاك فةرهاد عةبدوحلةميدو كاك فوئاد
سةراج لةطةأل كاك كاميل باسى ئةو كؤنطرةيةم كرد (ئةو( كاك كاميل ذير كةمء
َى خؤيان بةسرتابوو لةبريويادي
زؤر ئةو كؤنطرةيةى  6173/9/39كة لةمال
َى لةبةستنى ئةو كؤنطرةية كردو
َةن نكؤل
نةمابوو ،لةبةرضاوي ئةو دوو هاوبرية ئةسل
َى ئيَمة
ئةيوت :شتى وا كوا هةية ..نةكؤنطرةو نةهيض كؤبوونةوةيةك لةمال
َم من هةموويم بة
َى ئةوداكرا ،بةال
نةكراوةو لةبريم نيية؟! ،ئىَ كؤنطرةكةش لةمال
َويشى
سةعات و بةرؤذ و مانط و سالَ لةيادداشتةكانى خؤما نووسيومة و بال
ئةكةمةوة .ئينجا ومت :ضؤن كاك كاميل بةبريت ناية؟ ،وتى :نةخيَر نةناوةرؤكى ئةو
كؤبوونةوةو نةكؤبوونةوةكةم نة ئةو برِيارةى (كة خؤى ثيَشنيازيكرد(ء وتى :ئامادة
بووان واتة :ئةو حةوت هاوبرية ئيَستة بةدوا ئةندامي سةركردايةتى كاذيكن  ،ومت:
ئةى ئةو قرارة طرنطء ميَذووييةى دامان ضى بوو؟ بةراستى قرارى ئاوا سياسى
بدرىَ لةميَذووى سياسي هاوضةرخدا دةطمةنة ،ئةويش ئةوةبوو( :برِيارماندا :ئةطةر
َثةسيَرين،
شةرِ دةست ثيَ بكاتةوة ،ئةوة هةموو كارو ضاالكيةكانى كاذيك هةل
ئةمة بةبىَ ئةوةى لةطةلَ قيادةى بارزانى رةمحةتي يان قيادةى ثارتى يان هةركةسىَ

ئيتيفاقيَك بكةين و ريَككةوتبني هةموو توانايةكمان لةذيَر سايةى فرماني بارزانيء
شؤرِشدا دادابنيَن وةك هاوبةشيةكى نةتةوةييانةمان(.

َكى
ئيَمة لةكاتيَكدا ريَكخستنى بةهيَزو فراوامنان هةبوو ،خةل
َى باشء زؤرمان لة هيَزى خةبات و
َسؤزو ئازاو طويَرِال
ثيَشمةرطةى دل
هيَزى رزطارى و زمناكؤ و شويَنةكانى تريش هةبوو ،تةنزمييَكى ثتةو
فراونيشمان لةناو شارو شارؤضكةكاندا هةبوو ،بةثيَى ئةو برِيارة
هةموو تواناى ماددى و مةعنةوى و راطةياندن و فيكرى خؤمان
خستة ذيَر دةستى سةركردايةتى شؤرِشةوة ،لة كؤنطرةكةدا ،ئةمة

برِيارى قيادةبوو (سا هةر كةس بةهةر مةبةستيَك ،ضؤني بؤ ئةضيَتء
ليَكيئةداتةوةو راظةى بؤ دائةنيَت( ئازادة ،بة( :دانيشنت ،ياخود كؤر
يان كؤبوونةوة يان سيمينار ياخود كؤنطرةى دائةنيَت يان نا ..ياخود
َى لةو كؤنطرةيةو برِيارةكانى ئةكات ،يان لةبريى ضؤتةوةو
َةن نكؤل
ئةسل
لةيادي نةماوة ،ئةوة ئازادة ،بةآلم ئةوة ثيَضةوانةى واقيعء هةقيقةتء
َطةى زيندووى تؤمار كراو راستى بةستنى ئةو
ميَذوويشة ،بةل
كؤنطرةيةو برِيارةكانى ئةسلةميَنن.
َسؤز
َى ئةَليَم :لةو كؤنطرةيةدا خودي هاوبريى دل
َنياييء بيَ دوودل
بةدل
كاكة كاميل ذير (طةر ئةمةشى لةبريمابآ( ئةو ثيَشنيازةى كرد :ئةم
حةوت هاوبرية ئةندامى سةركردايةتى كاذيكن.
ئاوا ئةو حةوت هاوبرية شةرعيةتى قيادةى كاذيكيان وةرطرت ،ثاشان
برِيارةكانى كؤنطرةمان جطة لةئاشكراكردنى ناوي قيادةى نويَى
كاذيك ،بةريَكخسنت طةياند بةوةى :كاتيَك رذيَمى بةعسي شةر
بةكوردو بارزانيء شؤرِش ئةفرؤشيَتةوة هةر هاوبرييَك ئازادة رووةو ض

َةبذيَرىَ بةرةو ئةوىَ برِوا ،هةبوو
بنكةيةكى شؤرِش ئةرِوات ،كوىَ هةل
لةناو شارا مايةوة.

َح فةرةج
شةهيد مامؤستا عيزةت رةشيد شةهيد مامؤستا حةمة سال

َى  6171لة اليةن رذيَمى
دوو هاوبري و ئةندامى (كاذيك( سال
بةعسةوة ئيعدام كران

َح فةرةج
بة داخةوة لةوانة هاوبريى شةهيد مامؤستا حةمةسال
حكومةت ئيعدامى كرد ،هةروةها هاوبريى تيَكؤشةرى ناو ريزةكانى
كاذيك شةهيد مامؤستا (عيزةت رةشيد( بةعسى درِندة طرتىء
ئيعدامى كرد .

ريَنماميان دةركرد هاوبريان بضن لةطةلَ شؤرِشدا كار بكةن لةذيَر قيادةى
َويَستيَكى طةورةى نةتةوةو
بارزانيدابن ،ئا ئةمة بة هةل
نيشتيمانثةروةرةى بآ ئةندازة ئةذميَردرآ كة ثارتيَكى نةتةوة ثةروةر
بآ بةرانبةرو بىَ هيض دةسكةوتيَك ،هةموو توانايةكى بةبةرانبةر
ببةخشيَت ،دةنا ئيَستا اليةنيَك ياخود دوو كةس ء لةتيَك بيانةويَت
بيَنة ناو حكومةت يان ثةرِلةمانةوة ئةَليَن :ض دةسكةوت و مةنسةب
َم ئيَمةى
َك ئاواية ..بةال
و ثارةو ثؤست و وةزارةتيَكمان ئةدةنىَ؟ ،خةل
كاذيك ئةو هةموو تواناى تةنزميةمان خستة ذيَر سةركردايةتى
شةخسي بارزاني مستةفاو شؤرِشةوة بةبىَ هيض دةسكةوتيَك ،بةو
مةبةستةى هاوبةشيةكى نةتةوةييانة لةشؤرِشدا بكةين .

ثيَشكةشكار  :باشة كاك ئازاد و شيَركؤى هةذار بؤضى بةمة نيطةران
بوون؟.

َى وهمى
َى شيَركؤى هةذار لةسةر شةثؤل
َ ئاطرين :عةقل
َال
د.عةبدول
تؤقاندن ء تريِؤر مةلةى ئةكرد ،كةسيَكى دووفاقي ناو دووتويَى
َيدا ،لةو
َم لةطةل
(ساديء ماسؤشتى( بوو!! ..كاتى خؤى زؤر هةول
َكنء خةياأل بآلوو ناسةردةمانة نامرؤظانةية وازبهيَنآ،
وةهمةضل
تةقةآلم لةطةلَ دا ئارامى بكةمةوةو دةرووني خاو بكةمةوة ،وةك
مرؤظيَكى ئاسايي بذىء سياسةتء حزبايةتى بكات ،سةرةتا بةنةرمي
خوساء قةناعةتي ئةكرد ،كة ضى دواى نةيئةتوانى خؤى لةو ماكى
ذةهر وةشاندنة رزطار بكا ،فكرةى جةهةننةمى ء ئةهرميةنانةى
َنة سةركردة بفرِيَنني دواتر فديةى
هةبوو ،بةمنوونة ئةيوت :با كورِى فال
ليَوةرطرين ،ئاماذةى بةوة ئةداو ئةيوت :ئةوةتا فةلةستينيةكانيش
ئةمة ئةكةن  ،الى من ئةمانةى باس ئةكرد .
َى مةكتةبى سياسى
هةتا ئةو كاتةى من لة بةغا بووم ،بارةطايةكى بال
لة شارع نةهربوو كة نووسينطةى حماماتى كاك كةمال حميةدين بوو،
َى (م.س( هاتوضؤى ئةويَيان ئةكردو شيَركؤش بةو سفةتةى
قيادةى بال

َةيةو لةرقي باوكي هاتوضؤى ئةويَي ئةكرد ئةيوت :كاك
سةر بةوبال
َ بادةستيَكيان ليَبوةشيَنني ،ئةموت :كاكة ئةو توند و تيذيانة
َال
عةبدول
نةفيكرو نةئامانجء نةكارى ئيَمة ...ئيَمة ئةو كارانة ناكةين ،ئيَمة
ئةمانةوىَ طةشةيةكى ثؤزةتيظانةو مرؤظانة بةئةفكارةكةى خؤمان
بدةين ،لةبةر ضاوى كورد بةرطيَكى جوانى نةتةوةيي ثيَبثؤشني و بة
ئاماجنى بطةيةنني .
َى  6111بؤ يةكةجمار كاك شريكؤى هةذارم بينى ،تاكو
لةو كاتة ،سال
 6171/3/66لةئاستء لةبةردةممدا هيَندة متةوازع خؤى ئةنوان
بؤضوونء ليَكدانةوةو بريورِاكامنى بةسةرسورمانةوة ئةسةملان،بة دةطمةن
َكةويَك ،ئةوا موتيعء عاشقي شيَخةكةى بيَ ،ئائةو
موريدي ئةوتؤ هةل
َويَستةى وايكرد من متمانةيةكى بيَ سنوورم ثيَبيَت! ...بةراستى
هةل
هاتنة ثيَشةوةى لةكاذيكداو ئةو هةموو هاوبريانةى ناسى،بةتايبةت،
ئةوانةى لة ريَكخستنى كاذيكدا خةباتيان ئةكرد .خةتابار من بووم!!
ضونكة ئةو الى من تةنزيم بوو.

(ئةو( بةجؤريَك خؤى هيَنابووة ثيَشآ ،تةنانةت هةندآ جار لةسليَمانى
َى باوكمدا بووم ،شةو درةنط
َمان ئةهات ،ئةو وةختة من لةمال
بؤ مال
ئةهاتةوة ،نازامن لةكوآ بوو ،بةثيَآلوى قورِاويةوة ئةهاتةوة  ،دايكم
لةبةر خاترى من بةو تةمةنةوة ،ئةضوو ثيَآلوةكةى بؤ ئةشووشت.
َساين هاتينة دةرةوة ،ئةو ثرِيداية
َى خؤمان هةل
جاريَكيان لةمال
ثيَآلوةكةم بؤي دانام ،زؤرم ثيَناخؤشبوو ،تووشى شؤك بووم ومت :كاكة
شيَركؤ ئةوة ضيئةكةى؟ ،ومت :قةيناكة من لةحزبا بةرثرسى تؤم و
َك فيَرى
لةحزبيَكداين ،بةآلم ئيَمة هةموو هاوبريي يةكني ،نابآ خةل
ئةوة بكةين ثيَآلو دابنيَن ،خؤ ئةمة ثةيوةندى نيَوان ئاغا و
نؤكةرايةتى نيية كةئةمةى كرد خورثةيةكى ترسناك شرخيةى لةهةناوم
َسان!! كاك شيَركؤ ئةمةى بؤ كرد؟ ئةم جؤرة رةفتارة نادروستانة
هةل
لةريَكخستنى حزبايةتيدا و لة ثةروةردةو طؤشكردنى ئيَمةى نةتةوةي
ناوةشيَتةوة ،خؤ ئيَمة بةرؤحيةتى نؤكةر و ئاغا ثةروةردة نةكراوين .

َويَستةى كاك شيَركؤى هةذار ،من زؤر سةرزةنشتم كرد و
بؤ ئةو هةل
داوامليَكرد بةهيض جؤريَك شتى وا لةطةأل كةسدا دووثاتنةكاتةوة .
ئا ئةو رةفتارة سووكء هةرزان بةهاية ،منى لةدةرياى طوماندا نغرؤ
كرد ..بةوةى مرؤظيَك بةتايبةت ئةوةى لةهةرزةيى تةمةنيدا بآ ثةنا
َويَستى ئاوا كة ضرفتار بةريَت ..ئةشيَت كارى قيَزةونى نالةبارو
بؤ هةل
ناشرينرت ،لةطةأل ريَكخسنت و هاوبريةكانيدا ئةجنام بدات.
َآ ئةسرِارِم ال باس كردبوو ،بة منوونة
بةآلم (ثاش باران كةثةنك( كؤمةل
ئةموت :ئةوة كورديَكى باشة ،ئةوة سةر بةئيَمةية ،ئةويش تاقيبى
ئةوةى ئةكرد قيادة كيَية و ئةوانةى تةنزيم كيَن؟ ئةو ثرسيارة زؤرة
طوماناويانةى سةبارةت كاذيك ئةكرد ،ثرسيارى تةمء مذاويي ال
َثاكانة باسى ميَذووى كاذيك و ثارتى طةل و
دروستئةكردم ،منيش دل
يةكيَتى (قوتابيان و الوانى( نةتةوةيي كوردم بؤ ئةكرد ،ئةمة
َك رووى لةدةرةوة ئةكرد ،ئةوساتة
لةمانطى 3ى  6171بوو ،خةل
نيَوان شؤرِش و حكومةت لةئةطةر و نةطةرى ريَكةوتن و شةرِدابوو،

َآ نهيَنى ريَكخستنةكانى كاذيكم ال باسكرد ،بةآلم دواى
من كؤمةل
دةركةوت نييةتى ثاك نةبووة ،ئةو بيَوةفا دةرضوو ،من لةو متمانةيةى
َآ شتم داية ،دوايى لةالى زؤر
َةداضووبووم ،كةكؤمةل
بةوم هةبوو بةهةل
َةوان و ئةو ئةمانةتة
َسؤز و ريَكخستنةكامنان خؤى كردة ثال
هاوبريى دل
حيزبيانةو ئةو نهيَنى ء زانيارانةى من ثيَموتبوو ،دذى سةركردايةتى
كاذيكء شةخسي خودي من بةكارهيَنا ،لةريَطاى هاوبريانةوة هةموو
َبةستبوو،
َآ بوختانى هةل
َويَستةكانيم ثيَطةيشتةوة و كؤمةل
قسة و هةل
ضونكة كةمن ضوومة ناو شؤرِشةوة  ،يةكسةر رووم لةبةشى راطةياندن
َآل ئةميندارى
كرد ء ئةوساتة شةهيد داراى تؤفيقة فةندى ئاغا فةحتول
طشتى رؤشنبريىء الوان بوو ..شاعريى جوانةمةرط و بةهرةدار كاك
جةالىل مريزا كةريم بردمية الى و بة (نووسةر -حمرر( لةئيَستطةى
كوردى دةنطى كوردستانى عيَراق دانرام .
دوايى لةريَطا و بةهؤى رؤشنبري و ديبلؤماتكارى بةتواناى كورد،
دكتؤر جةمال جةالل بةشةخسى بردمية ثةميانطاى كاديران (خوىل

َآل نةك وةك كاذيكيةك ،ضونكة
شةشةم( ..ئةمة وةك خؤم عةبدول
هةندآ كةس بةمةبةست ياخود بةبةرنامة بؤ ضاو راو ئةيانوت
َآل ضووة بووة بة مامؤستا لةمةعهةدى كاديران ،بةرانبةر
عةبدول
ئةوةى هةرضى نهيَنى و مومتةلةكات و نامة و ديكؤميَنتةكانى
كاذيك هةية تةسليمى ثاراستنى كردووة! ...راستةوتويانة ،بةرى رؤذ
بةبيَذينط ناطرييَت!!! ..ئةوةتا حةقيقةت هةر دةركةوت.
ثيَشكةشكار :ئةوانيش طلةيى ئةوةيان هةبووة تؤ زؤر لةثارتييةوة
َآل ئاطرين
نزيك بووى ،هةتا قسة لةسةر ئةوة هةية كة عةبدول
ريَكخستنةكانى كاذيكى بةكارهيَناوة بؤ ثاراسنت؟! ،ئةمة ضيية؟.
َبةسرتاو و بوختانيَكى
َآل ئاطرين :سةرتاثاى ئةو قسانة هةل
د .عةبدول
درِكاوية ،بوختانيَكى زؤر زؤر روونة .ضونكة من بةشانازييةوة عةرزت
ئةكةم ،ئةوة ئيَستا منن ئةو راستية ئةسةمليَنم هةموو ئةو نهيَنىء
َى 6111ةوة ،وةك
نامةو مؤرو مومتةلةكاتانةى المبوون لةسال
بيلبيلةى ضاوم الم ثاريَزراون ء لةبةردةستمدانء الم ماونةتةوة ،خؤ

ئةطةر تةسليمى كةسيَك ياخود اليةنيَكم بكرداية ئةبواية ئةمانة
ئيَستا المن (كةهةر هةموو مومتةلةكاتى كاذيكة( تةسليم بكردياية،
خؤ ئيَستا دةزطاى ثاراسنت ماوة و شايةتى راستى قسةم ئةدةن ،من
ئيَستا ئةوة ئةزامن با عةرزى ئيَوةش بكةم ،ئةوةى وةك شةخسى
بيستوومة دةزطاىثاراسنت لةو رؤذةى كةدروست بووة تا ئةمرِؤ هةموو
َى (-6171
شتةكانى ثاراستووة ،تةنانةت ئةو دةنطانةى لةسال
 (6179لةراديؤى دةنطى كوردستانى عرياق ثةخشبوون هةموويان
ثاراستووة .
جا لةوكاتةى (رؤذى سيَشةممة  (6171/3/63ضوومة ناو شؤرِش و
بووم بةثيَشمةرطة ..دواتر هةستم كرد لةاليةن هةنديَك هاوبريانى
َةيةكى نائاسايى و ناسروشتى ئةكريَت،
ريَكخستنى كاذيكةوة جول
ضونكة دواى رؤذى دووشةممة  6171/3/66كاك شيَركؤى هةذار ليَ
دوورة ثةريَز بوو ،ئيرت دواى ئةوةى ضوومة شاخيش كاك شيَركؤى
هةذار نةهات بةالما و ثةيوةندى لةطةأل من ثضرِا .

دوايى بيستمانةوة ثيَضةوانةى برِيارة ميَذوويى و نةتةوةييانةكةى
سةركردايةتى كاذيك ،ئةيانةوآ هةندآ حةرةكة ثيَضةوانة بكةن
َيةتيَكى تريِؤرزميةوة دةست لةهاوبريانى قيادةى
تةنانةت بةعةقل
كاذيكيش بوةشيَنن ،لةيادداشتةكانى كاكة مةم بؤتانيدا ئةم هةقيقةتة
َآ :كاك شيَركؤ بيَكةس ثيَى راطةياندم و وتى :با
تؤماركراوة و ئةل
فرياى كاك هةردى بكةوين لةوانةية شتيَكى خراثى بةرانبةر بكرآ .
ئيَمة ثيَشرت ئةمانزانى ،ئةوان ثالنيان وا دانابوو ،بيَن من كةلةوكاتةدا
َى شيَخآ مامؤستا و بةرِيَوةبةرى كارطيَرى خوىل
لةطوندى زينؤل
شةشةمى ثةميانطاى كاديرانبووم ،كاك شيَركؤى هةذار و كاك فةرهاد
عةبدولقادر بةناوى طفتوطؤوة لةطوندةكة دوورخمةنةوة و بةبآ دةنطى
بةضةقؤ مبكوذن!! دواييش بةيانيَكى بةرطريم لةسةر بآلوبكةنةوة و
بَليَن :وةآل ثاراسنت كوشتوويةتى .

هةروةها لةبابةكراواى نزيك دةربةندى رايات و ئازادى تةقة
َة حةمة( بكةن و بَليَن :بارةطاى
لةجيَبةكةى كاك حمةمةد عةزيز (خال
َة حةمة خؤى ئةفةرمووآ :مام
بارزطانى خؤيان ئةمةيانكردووة ،خال
هةذارى مةزن و رةمحةتى تةشريفى هيَناية الم ،داواى ليَكردم كة
دةمانضةيةك بؤ كورِةكةى بدةمآ ،منيش ماوةيةك ئةو دةمانضةيةم
بؤ وةرطرت و تةسليم بة مام هةذارم كرد  ،كةضى دوايي ثيَم
طةيةنرايةوة كة شيَركؤى كورِى ويستوويةتى بةو دةمانضةية مبكوذآ،
كاكة مةم بؤتانيش ئةفةرمووآ :لةسةر قسةى كاك شيَركؤ بيَكةس
َم (عومةر دةبابة(،
َى خال
مامؤستا ئةمحةدى هةردميان هيَنابووة مال
ثيالنى تريؤركردنى مامؤستا هةردى بةمشيَوةية بووة .طوايا بةقسة
َى كاك عومةر دةبابة بيهيَننة دةرةوةو سةرينيَك خبةنة سةر
لةمال
َآ( :ضوومة
دةمى و بيخنكيَنن ،كاكة مةم لة موزةكةراتةكةى ئةل
َم و ومت :مامؤستا هةردى هةرِةشةى مردنى لةسةرة ،ئةويش
َى خال
مال
َى ئيَمة( ،هةر كاكةمةم
وتى :كآ ئةتوانآ ئةوة بكات با بيَت بؤ مال

ئةفةرمووآ( :من شةوانة حةراسةتى كاك هةرديم ئةطرت( ،جا ئةمة
وايكرد ئيَمةش بةخؤمانا بضينةوة.
هاوبري كاكة كاميل ذيريش لة  3163/1/9بةئامادةى كاكة فةرهاد
َى خؤيان لةشارى سليَماني
عةبدوحلةميدء كاكة فواد سةرِاج لةمال
َى كوشتنى منيشى داوة ،لة سليَماني
فةرمووي :شيَركؤى هةذار هةول
شةو هةبووة درةنطانآء لةناوةختا خؤى ئةكرد بةماآل ،بةآلم ديارة
َنةكةوتووة.
بةهؤى ئامادةطيي خؤمةوة ،ئةو دةرفةتةى بؤ هةل
ثيَشكةشكار :باشة ..لةدواى دةستثيَكردنةوةى شةرِ لة 6171دا
ئيَوة ئةضن بؤ شاخ و ئةندامانى سةركردايةتى كاذيك هةريةكة و ئةضن
بؤ شويَنيَك ،لةو دةمةيا كاك ئةمحةد سةالم و كاك فةرهاد عةبدولقادر
هةريةكةيان بةبيانوويةك واز لةكاذيك ئةهيَنن ،ئةوان بؤ ئةوةيان
كرد؟.

َآل ئاطرين :ئيَمة وةك قيادةى كاذيك تاكو 6171/3/66
د .عةبدول
داواكارى لةوجؤرةى هاوبريى خؤشةويست مامؤستا ئةمحةد سةالم و
كاك فةرهاد عةبدولقادرمان ثيَنةطةيشتووة ،سا نازامن لةدواى ئةوةوة،
وازيان لةو تاقمة هيَنابآ ..ئةوةى من ئاطادارى مب كاك ئةمحةد سةالم
وازى نةهيَنا بوو ،بةآلم ئةوان ئةو حةرةكة ثيَضةوانةيةى كاذيكيان
ثيَخؤش بوو ،ثرِوثاطةندةيان ئةكرد بةوةى .كاذيك تةنزيم و كار و
ضاالكى خؤى تةمجيد كردووة و ئةمة سةفقةيةكة لةطةأل مةال
َوطؤرِييان بؤ ثارة و مةنسةب ثيَكردووة.
مستةفادا ئال
َطة ناراستى ئةو بؤ ضوونةم
ثيَشرت ئاماذةم ثيَكردووة و بةبةل
سةملاندووة ئةمة ئةسأل و ئةساسى نةبوو و نيية من بةدريَذايى ئةو
ماوة دوورةى لةشاخ ناو شؤرِشدا ثيَشمةرطةبووم ،بارزانى رةمحةتيء
جوانةمةرط كاك ئيدريس و كاك مةسعودم نةبينيوة ،نةبةقسة
نةبةنووسني نةبةهيض شيَوةيةك ،كاك كاميليش هةر هةمان شت،
ئينجا ئةو تاقمة وتيان :ئيَمة ناوضةيةكى تايبةت و سةربةخؤ بؤ

ثيَشمةرطةء كاروضاالكي كاذيك دياري ئةكةين ،قيادةى كاذيك لة
6173/9/39دا بةثيَضةوانةى ئةو بؤضوونة هةرزة سياسيانةى ئةوان:
َسؤزانة و نةتةوةثةروةرانةماندا،
َويَستيَكى دل
برِيارى وةرطرتنى هةل
َويَستيَكى
تواناكامنان بةشؤرِش ببةخشن ،ضونكة ئةطةر هةل
نيَطةتيظانةى لةو جؤرةمان وةرطرتباية كار و ضاالكيمان ئةجناميداية،
ئةبو ئيستيداممان لةطةأل قيادةى بارزاني نةمرو شؤرِشدا بكرداية،
بةتايبةتى ئةو جةماعةتةى ثاراسنت ،ئةوةش بيانوويةك بوو بؤ
َطريسانى شةرِو
َطريساني شةرِى ناوخؤى كوردستان ..باشة هةل
هةل
ثيَكدادان لةناوخؤى كورد و شؤرِشدا لةقازاجنى شؤرِشء
ميللةتةكةماندا بوو؟ كةثيَشمةرطة بضآ بةطذ ثيَشمةرطةيا و شةرِ
بكةن؟
َنيايةوة مةسريمان
ئةوسا طةر خوانةخواستة كارى واروويبداية ،بةدل
هةر ئةوةبوو يان بضووباينة ثاأل بةعس يان ئيَران ،كة ئةوةش

َويَستيَكى خيانةتكاريانة ئةبوو ،بؤية ئيَمة ئةو برِيارة
هةل
ميَذوويةماندا.
بةآلم ئةوان بذارةى نةخوازراويان هةبوو ،بؤ ئةو مةبةستة كؤمةَليَكيان
دروستكرد وةك ئيَستا بيَ لةيادمة (شةهيد مامؤستا شةريف
َسؤزمان بوو ،ثةيوةندي
مةولوود( ئةنداميَكى ثيَشكةتووى ضاالكء دل
َويَستى ئةو شةهيدة
راستةخؤ بةمنةوةبوو ،قسةو بؤضوونء هةل
جوانةمةرطةى كورد جيَى تةواوى برِواومتمانةم بوو ،سةرساغ،
راستطؤ ،بيَ فرتء فيَأل.
لةقةسرى سةالمى نزيك ضؤمان ثيَريِاطةياندم ،وتى :خؤم
بيستوومةتةوة بةكردةوة ئاطادارم لةثيَنجويَن حةرةكةيةك هةية،
ويستويانة تؤ بكوذن ،بةناوى مناقشةوة لةمةعهةدي كاديران لةزينؤى
شيَخى دوورختةنةوةو بةضةقؤ سةرتبربِنء بتكوذن تةنانةت :شيَركؤى
هةذارو فةرهاد عةبدولقادر بؤ ماوةى هةفتةيةك ،بةهةسان ضةقؤكةيان
تيذكردووةو شيَركؤ وتوية :بةيةك زةربة خثى ئةكةين!!.

َسؤزى نةتةوةييء سةركردةو
َويَستى جواميَرانةى تيَكؤشةرى دل
هةل
ثيَشمةرطةى ئازا ،شةهيد كاكة فةتاح ئاغاى حةمة ئةمني ئاغاى زآ
َويَستيَكى يةكجار جواميَرانةى ئةبيَ ،من
ئةو دةنطؤية ئةبيستآ ،هةل
هةرطيزو تاماوةم لةياد ناكةم ،ئةو قارةمانة جطةرسؤزيَكى دةطمةنء
بآ ئةندازةم بوو .

شةهيد فةتاح ئاغاى حةمة ئةمني ئاغاى (زىَ(
شايانى ئاماذةية لةخيالىل  6171/3/66تاكو 6179/3/31
لةناو شؤرِشدا بةخزمةتى نةطةيشتمء مةخابن بة ديدارى شاد نةبووم،
ئةو شةهيدة قارةمانة ،سةركردةيةكى شؤرِشطيَرء فيكرى ثاك بوو،
مرؤظيَكى مةزنء بةوةفا بوو ،خاوةنى بةهاى ئةخالقي منوونةيي بوو،
المن ئةيفةرموو كة ئيلتيزامي لةطةأل مرحوم جةنابي مةال مستةفايا
هةية ،ئةيوت :من مولزةمم لةطةأل جةنابي بارزانيدا ،بؤ خؤم خاوةنى

َتامن ،بة دأل ثشتطرييشتان ئةكةمء
ئةفكارى كاذيكمء لةطةل
خزمةتيشتان ئةكةم ...خانةوادة تيَكؤشةرو قوربانيدةرو كورد
َى 6118ةوة ثةيوةنديم بةهاوبريى
ثةروةرةكةيان ئاطادارن  ،من لةسال
َسؤز شةهيد كاكة فةتاحةوة هةبوو ،ناو بةناو ئةضووم بؤ
بليمةتء دل
طوندةكةيان (طوندى زآ( لة ئةوديو ضوارتاوة سةردانيم ئةكرد هةر دوو
مانط جاريَك لةضوارتاوة بةثيَ ئةرؤيشتم لة طوندي زيَ
بةيةكئةطةيشتني ،ئةو جةماعةتة ئةيانزانى كاكة فةتاح مرؤظيَكى
نةتةوةييةء ئةفكار كاذيكية ،ويستبوويان ئيستغاللي بكةن،
لةوكاتةى شيَركؤى هةذارو فةرهاد عةبدولقادر ،نيازيان تريِؤرى من
َوةشاندنةوةى كاذيك دةست لةسةركردايةتى
بوو  ،هةروةها بؤ هةل
َسؤزى كورد كاكة
بوةشيَننء ئيَمةو مانان تريؤركةن ،ثيَشمةرطةى دل
َؤث خويَن لةلوتى كاك
فةتاح بانطي كردبوون ،ثيَى وتبوون( :يةك دل
َآل بيَت يةك بتأل خويَنتان ليَ دةرئةهيَنم كارى وامناآلنة
عةبدول
َةتى مةزنء وةفاى مرؤظى نةتةوةيية ،ئينجا
نةكةن( ئا ئةوة خةسل

دواى ئةوةى ئةمة سةرى نةطرت ئةو جةماعة بةيانيَكيان دةركرد،
َى بآلوى
لةبةيانةكةيا بةناوى ئينقالبي دووةمى كاذيكةوة ،بةخةيال
خؤيان ( (66هاوبريى سةركردايةتيان طسك ليَداوة ،بةتايبةت شيَركؤ
ى هةذار زؤر ناهةقانةو بيَ ويذدانانة دةستى لةسةر من داطرتبوو ،ئةم
َآليةى تا دويَنآ ضؤن وةك موريد سةيرى شيَخةى ئةكات،
عةبدول
ئةويش ئاواتة تةماشاى ئةكردم ،كةضى لةو بةيانةدا بةمووى
ناوماست ناو زةدةى كردبوومء كؤبةثةرستء بيَ رةوشت داينابووين،
ديارة رةوشتء بةهاى بةرزو ثريؤز الى كاك شيَركؤى هةذار ئةوةية :كة
َئةسةنطيَنآ لةكتيَبى (هةذارو مرؤظـ ء
باوك ء دايكى ثيَهةل
َى
دةوربةرى( لة بةشى يةكةمداو لةدوو بةشةكةيدا ،سال
(3118زايينى3131-كوردى( بآلويكردؤتةوة زؤر بيَ ويذدانانة لةو
َكةوتووةو خاوةن فةرهةنطى زمانة
سونبولة نةتةوةييء شاعرية هةل
(هةذار موكرياني( باوكي ئةدويَت ،بؤ ناوزرِاندنء سووكايةتي ثيَكردن:
َئةبةستيَت ،مرؤظ
َكو بوختاني ئةوتؤى بؤ هةل
نةك تريو تةشةر ،بةل

قيَزى ليَئةكاتةوة ..كةضى بؤ بةرذةوةندي خؤى ناز ناوى هةذارى
َبذاردووة!!.
باوكي ،بؤ خؤى هةل
باشة مرؤظيَك ..ئةو هةموو قسة ناشريفء ثؤخآلنة بةبابي بَليَت..
ئيدى ضاوةرِوانى ضي بؤ كةسانيَك ليَدةكريَت ،خؤشينةويَت ياخود
َدا هةبيَتء بةمونافيسي خؤى دابنيَت!!
ملمالنيَ لةطةل
ئةمةش ئةو بةيانة ناجواميَرانةيةية ،كة قسةى زؤر زؤر ناهةقيء
َيَ( :طسكمان ليَدان ،ئةو مووةمان لةناو
رةقء ناخؤشى تياية ،ئةل
ماستا دةرهيَنا طوايا ئيَمة ثاراسنت بووينء لةناو كاذيكدا لةاليةن
بارزانيةوةضاندراوين!! طواية ئيَمة لةطةأل كاذيكدا راستطؤنةبووين!!..
ديارة ئةو سةر راستة ،لةبةر رؤشنايي هةموو شرؤظةيةكى سياسيي
ئةو بةيانة ،ناثاكيةك بوو كرا ،ضونكة تا ئةو دةممة سةكردايةتى
َؤسيَنةرو تؤقيَنةرو سيخوريةكانى
كاذيك لةاليةن دةزطا داثل
حكومةتى( :عيَراق ،ئيَران ،توركيا سوريا(ةوة ،بةتايبةت حزبي
بةعسى رةطةزثةرست ئاشكرا نةبوو ،تةنيا بةطؤمان ئةم ياخود ئةويان

َطةيةك
بةكاذيك تؤمةتبار ئةكرد ،زانيارى ناو ئةو بةيانة ،بووة بةل
َؤسيَنةرةكانى داطريكةرانى كوردستانء
بةدةست دةزطا سيخورىء داثل
دوذمنانى ئازاديء سةربةخؤي كوردستان ،ئةمةش بؤ ئةوةى جةزرةبة
بةوانة بطةييَنن ريَبازي كوردايةتى ثةيرِةو ئةكةنء ئاماجنيان
َةتى سةربةخؤى كوردستانة.
دامةزراندنى دةول
(لةو ساتة ناخؤش و نةخوازراوةى كاك شيَركؤي هةذار و يةك دوانيَكى
دي لة 6179\6\39دا ،بةناوى سةركردايةتى كاذيك بةيانيَكى
َو كردةوة.
ناوزرِاوى ليَواوليَو لة بوختان و تؤمةتباران كردن بال
َويَستى ناشارستانيانةيان ،بةرانبةر سةركردايةتى
بؤضوونى نارِةوا و هةل
كاذيك بةطشتى و بةرانبةر خودى من بة تايبةت نواند .ئيدى لةوساوة
تا نووسينى ئةم كتيَبة راشكاوانة و بة زمانيَكى لؤذيكى مةقبولَ
سةركؤنةى ئةو كةضرفتارييةى كاك شيَركؤي هةذارم كردوة ..ئةو لةو
ساتةى 6179\3\61طةرِاوةتةوة عرياق تا ئةم نووسينة بةهيض
شيَوةيةك نةطةتيظانة باسي منى نةكردوة" ،ئةو" دووجار ويستويةتى

َي 6171دا ،كاتيَك لة
من ببيينَ :جاريَك بة تةنيا و جاريَك لةسال
سةماوة نةفيكرابووم ،لةطةلَ كاك فةرهاد عةبدوحلةميد هاتن و من
هةردوو ديدارةكةم رةتكردةوة :ثيَمواية :دواى ئةم نووسينةم هةر
رةفتاريَكى ثيَضةوانةى دةرخستنى ئةم راستيانةى هةبيَت ،ئةوا
َضوونى جامى توورِةيي و طرذيي دةمارى كني و ئينتيقامى
ئاكامى هةل
َة و جيَي برِوا و
كويَرانةية و رةهةندى وةهمى و بنضينةيةكى ثوضةل
متمانة نيية(.

َىَ كاذيك هةر
ثيَشكةشكار :جطة لة طومانةكانيان ،ئازاد مستةفا ئةل
بة مردوويى لةدايك بوو ،ئةَلىَ يةك وةسيقة و يةك ديكؤميَنتى الى

خؤى نةبووة ،هةرطيز كؤنطرةو كؤنفرانسيَكى نةبةستووة ،هيض ئؤرطان
َوكراوة و ناميلكةيةكى نةبووة ،ئايا ئةو رةخنانةى ئازاد مستةفا
و بال
َىَ يةك كاديرى سةركردايةتى كاذيك نةطرياوة و
بىَ هؤكارن؟ ،ئةل
كةسيَكيان لة سةر نةتةوةيى بوون و كاذيك بوون زللةيةكيان ىلَ
نةدراوة؟.
َآل ئاطرين :من نازامن ء ئاطاشم ليَى نيية شةهيدى
د .عةبدول
جوانةمةرط كاكة ئازاد مستةفا ضؤن ء لةكوآ ئةو بؤضوونء بريو
رايانةى دةربرِيوةو بآلوكردؤتةوة.
ئةطةر (ئةو( بؤ ضوونانةشى وتبيَت ،لةو روانطةيةوةية (ئةو(
َى 6116ةوة ئاطاى لةديوى ناوةوةو نهيَنىء
لةسةرةتاوة واتة لةسال
هةموو ضاالكييةكانى ريَكخستنةكانى :يةكيَتى (قوتابيء الوان(
نةتةوةيي كوردو ثارتى طةىل كوردو كاذيك نةبوو( .ئةوةش خةوش
نيية وتيَزيَكى ئاسايية( من بةتةشةر نايَليَم.

كاكة ئازادى شةهيدى جوانةمةرط بةر لةريَكةوتننامةى ((66ى
ئازارى 6171ى نيَوان شؤرِشى كوردستان بةرابةرايةتى بارزانى
مستةفا ،لةطةأل حكومةتى عيَراق ،لةرِيَطاى كاكة عومةرى برامةوة
بؤ يةكةجمار ثةيوةندى بةمنةوة كردو هاتة ثيَشآ .
يةكةم نامةى داواكارى ئينتماى بؤ ناو كاذيك لة6176/61/36
ناردو تائيَستاش الى من ثاريَزراوةو ليَرةشدا بآلوى ئةكةمةءة ،ئةو
ئاطاى لةكؤنطرةكةمان نةبوو كة لة  6173/9/39دا بةستومانة،
ئةم نووسينة بؤ (رةدةألء بةدةأل(و وآلمدانةوةى رايةكانى شةهيدى
جوانة مةرط كاكة ئازادو هيض كةسيَكى دى نيية ،بةقةدةر ئةوةى:
بةقةدةر ئةوةى ئةمةويَت :هةقيقةت دةرخبريَت ..دواى ئةوةى
لة6191/1/61دا كؤنطرةى دامةزراندنى كاذيك بةسرتا ،كاذيك
دريَذةى بةخةباتى داوةو لةكاتى ((1331ى عةسرى رؤذى ثيَنجشةممة
 6173/9/39يةكةم كؤنطرةى خؤى طريَداوةو ثيَشرت لةم نووسينةدا،
بةوردى ئاماذةى ثيَكراوة.

كاذيك لةريَطاى :ريَكخراوى يةكيَتى الوانى نةتةوةيى كوردو قوتابيانى
نةتةوةيى كوردوة رؤذنامةو ئؤرطانى (ضراى كوردستان و رابةر( ثارتى
طةىل دةرئةكردو دةيان ناميلكةمشان هةبوو لةوانة( :هةقيقةتى
كاذيك ،نيَوان كاذيكء بارزاني ..تاد..(.
سةبارةت بةوةى :يةك كاديرى سةركردايةتى كاذيك نةطرياوةو لةسةر
نةتةوةيى بوونء كاذيك بوون ،زللةيةكيان ليَنةدراوة ..لةطةأل رِيَزى بآ
ثايامنا بؤ ئةو شةهيدة ،سةر بةرزو موقةدةسة ،ئةو برِيارة ثةلةو بآ
َى بةسةردا شؤرِكردؤتةوة ..دةنا ناوةندى برِيارو
ئاطاى بال
دةستةآلتدارى سةركردايةتى كاذيك هةموو زانيارييةكانى الية..
َسؤزو سةركردةيةكى كاذيك ثيَشمةرطةى لةخؤبوردى
بةمنوونة :دل
َى (-6116
شؤرِشى ئةيلول ،مامؤستا فةرةيدون عةىل ئةمني لةسال
 (6113لةاليةن رذيَمى عةبدولكةريم قامسةوة طرياو رةوانةى
بةندخيانةى سةراى بةغدا كراو دواتر كةئازادبوو ،يةكسةر ضؤتة ناو
شؤرِشةوة ..هةروةها لةئةجنامى ضاالكىء كارى سياسى كاذيكى

َى  6113شةهيد سةعيد طةوهةرو مامؤستا غةفور ئةمنيء
لةسال
ئةبوبةكر مةال مةجيدو ضةندينى ديى لةاليةن رذيَمى عةبدولكةريم
قامسةوة ،لةسةر خةباتى كاذيكيي كوردايةتى لةبةندخيانة توندكراون..
ئةمة جطة لةوةى لةسةر خةباتى كاذيكيَتى ضةند هاوبريمان نةفىء
دووخراونةتةوة ،بةمنوونة :كوردى جةسوورو جواميَرو بةتوانا ..كاديرى
َى 6117ةو،
ثيَشكةوتووى كاذيك كاكة جةالىل دةرويَش قادر لةسال
بؤ ماوةى ساَليَك زياتر خؤىء خانةوادة بةرِيَزةكةى بؤ شارى (حلة(
نةفيكران ..هةروةها شاعريى طةورةى كوردو هاوبري شيَركؤ بيَكةس
َى  6117لةبةغدا لةمةنفا ئةذيا ..ئةمة جطة لةوةى ئةطةر
سال
دةست دانةطرمء نةَليَم :سةدان ،ئةوا دةيان كاذيكى ليَبوردوانة لةناو
شؤرِشدا ثيَشمةرطةى ديارو طيان بةختكةربوون ..بؤ ئةوةى طواية
َكو
كاذيكيش لةسةر كاذيكيةت زللةيةكى ليَنةدراوة ئةوا نةك زللة بةل
َح فةرةجء تيَكؤشةرى كاذيكيى ون ناو
هاوبريان :مامؤستا حةمة سال
َى 6171دا لةاليةن
مامؤستا عيزةت رةشيد هةردووكيان لةسال

رذيَمى رةطةزثةرستى بةعسةوة ،لة ناوشارى سليَمانيدا طريانء دواتر
ئيعدامكران .ئا ئةوانة ضةند منوونةيةك لة قوربانى نةتةوةو كاذيكن.
ثيَشكةشكار :جةمال نةبةز لة شةستةكان بانطى كاذيكى لةبةرلني
بآلوكردةوة.
َآ ،بآلوكراوةى زؤرى بةهادار لةرِيَطاى
َآ بةل
َآل ئاطرين :بةل
عةبدول
كاكةدكتؤر جةمال نةبةزة بآلوكراوةتةوة ،دواتر ئيَمةش لةكوردستان
بآلومان ئةكردةوة ،كاذيكء بارزانى ،كاذيكء شؤرِش ،كاذيكء
َآ بةياناتى ديكة ،سةبارةت
حكومةتى عيَراقى ،هةروةها كؤمةل
بةوةى لةاليةن دةزطا تؤقيَنةرو سيخورييةكانى حكومةتة
داطريكةرةكانى( :عيَراق ،ئيَران ،توركيا ،سوريا( جةزرةبةى طوشندة
لةرِيَكخستنةكانى كاذيكء ريَكخراوةكانى نةدراوة ..بةبؤضوونى
َسةنطيَنريَت،
هةموو خاوةن ويذدانيَك ئةوة ئةبيَت بةتةقيدرةوة هةل
هةقةو ئةبيَت ئافةرين لةديسثلينى ريَكخستنى كاذيك بكرآ،
َى
َى 6111وة تا سال
َى خؤم شانازي بةوةوة ئةكةم من لةسال
بةشبةحال

 6171بةرثرسى ئةو تةنزمية بووم ،نةمهيَشتووة رايةألء جومطةكانى
ريَكخسنت ،شلء خاوبيَتء ئةو ديسثلينة ثتةوة وايكرد :هاوبريان لة
َدريَت ،خويَن لةلووتى كةسيَك بآ،
هةرِةشةى نةياران بثاريَزريَت نةهيَل
دوايى نةمهيَشتووة تةنزميةكةمان ئاشكرا بيَتء بكةونة ذيَر جةزرةبةى
َؤسيَنةرةكانى حكومةتى عرياقىء سةدامء ئريانىء
دةزطا تؤقيَنةرو داثل
َكى بةطومان دةستطري ئةكرد ،حماسبةى شيَخ
هةتا...تاد كةخةل
حمةمةدى هةرسينيان كردووة وتويانة :تؤ كاذيكى ،ئةوةى ثرسيارى ليَ
َى خؤشةويستء بةرِيَزمة ،كاك شيَخ حمةمةديش
كردووة ئيَستا هةظال
وةآلمى داوةتةوةو وتوية :باشة تؤ حمارةبةى كاذيك ئةكةى ئةمةوآ
َسةنطيَنى .كاكة شيَخ حمةمةد هةر لةو
كاذيَكم بؤ شيكةيتةوةو هةل
َى ئازادىء ذيانةوةى
َآ :كاكة كاذيك واتا(:كؤمةل
كؤبوونةوةيةدا ئةل
يةكيَتى كورد( ،ئا ئةوة دروشم ء ئاماجني كاذيكة ئيدى بؤ ئةبآ
حمارةبةى بكرآ ،جا ئةو ديسيثلينة ريَكء ثيَكة ضنراوة ،فةخرة،

َكى بةخؤرِايى بةطرتنء
ضونكة زةربةى زؤرمان بةرنةكةوتوة ،بؤ خةل
شةهيد بوون بدريَت؟ خؤ ئةوة ئازايةتى نيية..!.
هةر بؤ زانيارىء هةقيقةتء ميَذوو ..كاتيَك شةهيد كاكة ئازاد
مستةفا سةركردايةتى ريَكخستنةكانى ثاسؤكى لة شاخ ئةكرد،
َسؤزو ضاونةترسى ثاسؤك كاكة مةال شواندا
بةثيَشمةرطةى دل
نامةكانى بؤ ئةناردم (شايانى ئاماذةية ،ئةم هةقيقةتةش بةدةنطى
تؤماركراوى كاكة مةال شوان ،المثاريَزراوة ئيَستا مةال شوان لة
َةندا نيشتةجيَية(.
هؤل

لةم ديداردا بة دةنط قسةكانى هاوبريى تيًََكؤشةر مةال شوان تؤمار
كراوة
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َى 6181وة كاكة ئازاد مستةفا ثيَنج نامةى بؤ ناردوم
لةدواى سال
ثيَش ئةوةى ،ئةو نامانةم بؤ بنيَرآ ثيَشانى كاك مةال شوانيداوةو
فةرمووية :بيخويَنةرةوة .ثيَى وتووة :با ئةو مامؤستايانة بيَن ،ئةم
َةستانة ،تةنيا بةمن نابرِآ بةريَوة .لةنامةكاندا شةهيد ئازاد
جةنطل
ئةوةى بؤمن دووثات ئةكردةوة كة برِوام واية بةتةوازعوةوة بووة،
ئةيفةرموو( :تؤ مامؤستاو من قوتابى ،تؤ سةركردة من كادير(..
نامةكان لةالم ثاريَزراون..
ضؤن ئةو بةيانةى جةماعةت دةريانكرد ضنطمكةوت؟ من لةناو
ضؤمانةوة لةدوكانةكةى كاكة حةمة سديقةوة بؤ قةسرلسةالم ئةضووم
كةبارةطاى ئةمانةتى طشتى رؤشنبريو الوانبوو .شاعريى جوانةمةرط
َآل بةيانيَكتان
جةالىل مريزا كةرميى رةمحةتى هات وتى :كاك عةبدول
لةسةر دةركراوة ئاطادارى؟ ومت نةخيَر ،وةلةراستيدا نةمبينى بوو،
َسؤزم كاكة نةورؤزى مةال عةىل بةيانةكةى
دوايى هاوبريى بةوةفاو دل
بؤ هيَنام ،زوو زانيم ئةو جةماعةتةية ،بةتايبةت زؤرى قسةكانى هى

كاك شيَركؤى هةذاربووة كة ثيَشرت من المدركاندبوو!! ،سةيرم كرد،
لةبةيانةكة ناوى ئيَمةى تياية كةئةَليَن ،ئةوانةمان ثاكؤدا مةسةلةن
َآ (ج.نةبةز ،أ.هةردى ،ك .ذير ،ع.جةوهةر ،أ.احسان ،ع.ئاطرين،
ئةل
ف.ع( كةهةموو كةس ئةزانآ مةبةست لةكاكة دكتؤر جةمال نةبةزو
مامؤستا ئةمحةد هةردىء كاكة كاميل ذيرو مامؤستا عةبدوآل
َآل ئاطرينء مامؤستا فائق عارفة...تاد ..ئةوسا
جةوهةرةو عةبدول
َآل جةوهةر وازى هيَنابوو كاكة دكتؤر ئيحسان
مامؤستا عةبدول
فواديش لة 6116ةوة فرِى بةسةر كاذيكةوة نةمابوو ،لةوكاتة ئيَمة
ثيَشمةرطةبووين ،واتة  6171ئةو بةرِيَزو خؤشةويستء مرؤظة
خاويَنة بةريَوةبةرى طشتى رؤشنبريى كوردى بوو لةشارى بةغدا،
َي قسةى ناخؤشء بوختاني سووتيَنةريان كردووة،
ئينجا دوايى كؤمةل
بةيانة كة بةشيَوةيةكى فراوان لةرِيَطاى قيادةى مةركةزى حزبى
َى لةنووسينى
شيوعيةوة بآلوئةكرايةوة ،كةسى سةرةكى كة رؤل
بةيانةكةدا بوو ،كاك شيَركؤى هةذار بوو ،خةتاى هاتنة ثيَشةوةى كاك

شيَركؤى هةذار بؤ خؤم ئةطيَرِمةوة ،ضونكة كاك شيَركؤى هةذار من
َى
هيَنامة ناوةوةو طرينطيم ثيَداوة ،لةرِؤذى  6171/6/67كؤمةل
َثاكى خؤمء ئةو برِواو متمانة نةتةوةيىء
سرِيامت الدركاندء بةدل
َة دا ضووبوم( ضةند ئةمانةتيَكى
كاذيكيةى بةوم دابوو (ديارة بةهةل
ريَكخستنم دابويآ  ،لةبةيانةكةدا رةنطيان دابووةوةو هاواريان ئةكرد،
لةبةيانةكةدا جطة لةو نهيَنيانةى لةمنى وةرطرتبوو هةندآ زانيارى
نووسيبوو سةرضاوةكةى وةهمء خةياأل بآ ئاطايى بوو ،بةيانةكة
بآلوكرايةوة ،رِؤذيَكيان كاك دارا تؤفيق كة لةشؤرِشداو ئةميندارى
طشتى رؤشنبريىء الوان بوو و ئةندامى مةكتةبى سياسى ثارتيشبوو،
َح كةرميةوة كةبةرثرسى بةشى كوردى
لةرِيَطاى كاك مستةفا سال
ئيَستطةى دةنطى كوردستانى عيَراق بوو بانطى كردم  ،بةئامادةيى
َآل بةيانيَك دةركراوة نازانى كيَن؟ من
كاكة مستةفا ،وتى :كاك عةبدول
َطةوة باشم ئةزانى ئةو بةيانة لةاليةن كاك شيَركؤى
بةبةل
هةذارومامؤستا فةرهاد عةبدولقادر كةساني ديةوة ..دةركراوة ،وةليَ

ئةخالقى ثةروةردةيى نةتةوةيىء كاذيكيم ريَطاى نةئةدام يةك زانيارى
ياخود (ناوى ئةوانة ئاشكرابكةم( بةيانةكةيان لةسةر دةركردوين ئةمة
لةكاتَيَكدا بةيانةكة ليَواو ليَو بوو لة بوختانء هيَرشى نارةواو تةنانةت
َى
ريَكخستنةكانى كاذيكيان ليَهانئةداين بةطذماندابنيء تةنانةت هةول
تريِؤر كردنيشمان بدةن! لةطةأل ئةوانةشدا من ئاشكرا كردنى ئةو
َسؤزو سةركردايةتيةكى
ناوانةم (تةنانةت لةالى كةسيَكى ثاكء دل
ثارتىء شؤرِش( بةكارى نائةخالقى سياسىء سيخورِىء ناثاكى دا
ئةنا.

َآل ،كيَشةى ئةو دةمةى كاذيك لةطةأل
ثيَشكةشكار :مامؤستا عةبدول
بريى ماركسىء شيوعيةكان ضى بوو؟.
َآل ئاطرين :حةرةكةى سياسى كوردى لة6131ةوة بةرةو
د .عةبدول
َى  ،6131لةاليةن رؤشنبريانى
ذوورو بةتايبةتى لةدواى سال

عيَراقيءكوردستاني واكةوتبوةوة ،ئةوةى ثشتطريى بلؤكى
سؤشياليستء يةكيَتى سؤظيةت نةكات يان ئةوةى ئةفكارى ماركسى
نةبآ بةتةقةدومىء ئاشتيخوازو ميللةتثةروةرو جةماوةر ثةروةر
دانانريَتء طواية لةطةأل مافء ئازادى ضينى كريَكارو جوتياراندا نييةو
ثشتطريى داطريكةرانى رؤذئاواو ضينى بورجواو سةرمايةدار ئةكات،
لةطةأل ئةوةى لة36ى3ى 6131ةوة حزبى شيوعيى عرياقى
دامةزرا ،ئةو ئةفكارة بآلوبووةوةو زؤربةى زؤرى رؤشنبريانء
سياسةمتةدارانى كوردو عةرةب لة ئايدولوذياى ضةثء لةبازنطةى
فةلسةفةو بريى ماركس يا خؤيان بينيةوة ،كورديش هةر لةذيَر
كاريطةرى ئةو ئةزموونى خةباتي نةتةوة ذيَر دةستء خاك داطريكراو
وضيَنة ضةوساوةكانى( :كريَكارانء جوتياران( دةرخيست ،ئةفكارى
ضةث وماركسيةت ئةو ئةفكارة بةتنيء كاريطةرة ئةكتيفة نيية
لةخزمةتى رزطاركردنء سةربةخؤى نةتةوةي كوردو دروستكردنى
َةتء كياني سةربةخؤ كوردستاندابيت ،وةك ئيَستا بيَ ،باش
دةول

َى 6198دا ملمالنيَى ئيَمة لةطةأل شيوعىء
لةبريمة لةسال
ماركسيةكاندا ئةوة بوو :ئةيانوت :كورد ئوممة نيية ،ميللةت نيية،
بؤية بةثيَى نةزةريةكةى ستالني نةك ماركس مادام كورد لةو ثيَنج
مةرجةى ستالني بؤ ثيَناسةو ناسنامةى (ئوممة( دايناوة ،تيَدانيةو
َةت(
بريتني لة ( :خاك ،زمان ،ميَذوو ،دابء نةريَت ،حكومةت -دةول
َةتة تيايدا نيية،
بةو ثيَية كورد مةرجي دواييان كة خاوةنى دةول
بةقسة شيوعيء ماركسيةكان ناكريَت كورد بة(ئوممة(بناسريَت!!.
كةضى ليَنني ئةم مةرجانةى بؤ ئوممة داناوة( :خاك ،زمان ،ميَذووء
نةريَت( بؤ بةدبةختى كورد  ،شيوعيةكان تيؤرةكةى ستالينيان
بةسةردا ئةضةسثاننيء ئةيانووت :هةر ميللةتآ ئوممة نةبيَت ،ئةوةمايف
ئةوةنيية ريَكخراوى ثيشةييء جةماوةريي بةناوى خاكةكةيةوة هةبيَ
وةك( :يةكيَتى قوتابيانى كوردستان ،يةكيَتى ئافرةتانى كوردستانء
يةكيَتى مامؤستايانى كوردستان و..تاد( بؤية ئةبيَ قوتابيانى كورد

بضنةناو يةكيَتى قوتابيانى طشتى عيَراقةوةو يةكيَتى الوانيش بضنة
ناويةكيَتى طةجناني عيَراقةوةء ..تاد.
ثيَشكةشكار :ئيَوة لة ياداشتيَكتاندا داواتان لة شيوعيةكان كرد
ثيَكةوة جؤريَك لة هاوثةميانى دروستكةن  ،بةو مةرجةى كة ئةوان واز
لة عيَراقضيَتى بيَنن ،بةو مةرجةى اليةنى كوردستانى بطرنةبةرضاو،
َميان نةدانةوة ،بؤ؟.
َم ئةوان وةال
بةال
َآل ئاطرين :ئيَمة لةرِووى فةلسةيفء فيكريةوة،
د .عةبدول
لةبوارةكانى(:عةولةمةو ئاينيء نةتةوةو طةردونء ئابوورىء زانسيتء
َةتى سةربةخؤى نةتةوةييةوة(.
بنياتنانى دةول
خياليف فكرميان لةطةأل ماركسي ء شيوعيةكاندا هةية ،من هةرطيز
وةك تيَزى فةلسةفة دذى ماركس نيم ،وةكو شةخس  ،جؤرى
ئةفكارةكةيامن رةتكردؤتةوة ،قةتيش بةرانبةريان بروام بةعونف بةكار
هيَنانى هيَزو توندوتيذى نةبووة نييةو نابيَ ،من ئاطادارى ئةوةنيم كة

داوامان ليَكردبن واز لةعيَراقضيَتى خؤيان بيَنن ،كاذيك ئةو داوايةى
ليَنةكردون بةآلم هةموو ئةزانني كة شيوعيةكان ئةوةندةى ثشتطريى
يةكيَتى سؤظيةتيان ئةكردو بةئةمرو برِيارو ريَنمايي ئةوان
بةرنامةكةيان بةجيَئةهيَنا ،لةسةدايةكى ئةوة ثشتطريى مافء ئازادي
كورديان نةكردووة،بةآلم ئيَمة ئةوةمان بةالوة طرنط نةبوو ،منيش
ثشتطريى مةعةسكةرى سؤشياليستم كردووةو لةدذى ئيمثرياليزمي
ئةمريكى ء بةريتاني ء فرِةنسي بووم ،طرنط ئةوة بوو ئةوان لةطةأل
مافء ئازادي ء سةربةخؤيي كوردى خؤمشانابن ،ئةوان وةكو ئةفكار
َةتى سةربةخؤي
برِوايان بةوة نةبوو كورد ئوممةيةء مايف خؤيةتى دةول
َى 6191و  6111لةيةكيَتى
كوردستان دروستكات ،من سال
قوتابيانء الوانى دميوكراتى كوردستاندا بووم ،جاريَكيان لةطةأل كاكة
جةالىل مام ئةمحةد كة ئيَستا لةذياندايةو تةمةنى دريَذ بيَت
لةبارةطاى يةكيَتى قوتابيانى كوردستان لةبةرانبةر مزطةوتى طةورةو
َى شيَخ قادرى براى شيَخ مةمحودي حةفيد لةسليَمانى،
نزيك مال

ئةهاتينة دةرآ (كةسيَك( ئةوسا شيوعي بوو ،ئيَستا كورديَكى
َسؤزةو دؤستيَكى خؤشةويستمة ،دةستى بؤ طريفاني
نةتةوةيي دل
َةكةى بردو روويتيَكردينء وتى :دؤالرتان ثيَية؟ قةناعةت بكةن
شةرِوال
ئةوسا نةمئةزانى دؤالر عوملةيةكى ئةمريكية ،جا ئةوانة وايكرد
ئيَمة لةطةأل ئةوانا خيالفةكةمان دريَذةى هةبيَ ،بةآلم هةنووكة
َة لةطةأل ثرسء دؤزى كوردو
َويَستان طؤرِاوة بةئةريَنى  ،مامةل
هةل
َويَستيَكى
َةتى سةربةخؤيي كوردستاندا ،ئةوةش هةل
دامةزراندنى دةول
َة ،طرنط
راستء جوانء سةردةممانةيةو هةمووان ثيَمان مةقبوول
ثشتطريى كردنى ئازاديء مايف كوردة ،رووى قسةكامن بؤ بريورِاو
َويَستى شيوعيةكانى لةساآلنى دواى شؤرِشى ((61
بؤضوون ء هةل
تةمووزى 6198ة ،بةآلم بةرِاستى دوايي ديَمة سةرى ،لة دواى
راثةرينى  6116لة ثاسؤكا دةورة ئةرينى سةردةممانة لةطةأل حزبي
شيوعيء اليةنة ماركسيةكان هةبوو زؤر بةكراوةيي ء هةقيقي
واقيعبينيانةوة ثرِدى ليَكنزيكردنةوةو بةيةكطةيشنتء ليَكتيَطةيشتم

خولقان! بةتايبةت لةطةأل تيَكؤشةرى ماندو نةناسء
خؤنةويست،هاوريَ( :مةال حةسةن -كاك فةتاح تؤفيق( ئةندامى
مةكتةبى سياسيي حزبي شيوعي عيَراقء دواتر كوردستانى ..من
َسؤزةدا جطة لة تاوتوكردنى فةلسةفةى فيكرىء
لةطةأل ئةو دل
ئايدؤلؤذيا نيَوامنان وةك :نةتةوةييء ماركسية لةاليةكء لةاليةكى دي
طفتوطؤمان لةسةر جؤرى ثةيوةندي نيَوان تاك ء حزبة ركةبةرةكانء
َويَستى جةماوةر وةك ثاسؤك و حزبي شيوعي
ضاالكى سياسىء هةل
ئةكرد كرد ...بةتايبةت دواى ئةو طؤرانكارية مةزنانةى لةسةر ئاستى
َةتى لةكايةدابوو .ئيدى بؤ ئةبيَت دووكةس ياخود
ناوضةييء نيَودةول
َى
دوو حزبي بريِوباوةرو ئايدؤلؤذىء ئامانج جيا لةيةكةوة دووربنء خال
هاوبةشء بةيةطةيشنت نةدؤزنةوةو لةثيَناو بةرذةوةندي باآلى
َكةنةوةو بةيةكجاري بنربِى
جةماوةردا ،تيذى ء طرذىء دابرِان ،كال
نةكةن؟ ..من هةر لةسةر ئةو رايةم سوورم ،باهةريةكةمان ئةوسا من
وةك ثاسؤكء ئةويشى وةك حزبي شيوعي كارو خةباتي خؤى دريَذة

ثيَبدات ،دذايةتى يةكنةكةينء جةماورو ميَذووش دادوةربيَت .ئا
لةدواى ئةو بؤ ضوونانة ثةيوةنديةكى جوانء بةتني ء سروشتى لةنيَوان
هةردوو حزبةكةماندا خولقا.
َويَستى ناسةردةممانةى شيَركؤى هةذار(
(هةل
َويَستى كاك شيَركؤى هةذارو
لةجيَى خؤيداية ئاوريَكى دى لة لةهةل
كاك فةرهاد عةبدولقادر بدةينةوة كةبةنيازبوون ئيَمة بكوذنء
لةناوبةرن ،سةبارةت بةمامؤستايم لةثةميانطاى كاديران من تةنيا
لةريَطاى دكتؤر جةمال جةالل ئامؤزاى كاكة نةورؤزى مةال عةلي
َكى طةرِةكى سابونكةرانى شارى
يةوة بوو ،كاكة دكتؤر جةمال خةل
سيَلمانيية ثياويَكى رؤشنبريةو لةدواى 66ى ئازار بارزاني نةمر
لةئةوروثا بةسةفريى كورد داينا( ،ئةو( بوو بةبةرثرسى ثةميانطاى
كاديران ،بةمنى وت :داواتليَئةكةم لةثةميانطاى كاديران يارمةتيم
بدةى ...ئةو متمانةيةش لةوةوة هاتبوو كاتيَك ئةندامي مةكتةبى
سكرتاريةتى يةكيَتى مامؤستايانى كوردستانبووم ،لةدواى 66ئازارى

 6171لةطةأل خوشكى بةرِيَز ناجي خاني خيَزانى كؤبوونةوةى
َى ئةوان ئةكرد ،خيَزانةكةى ئةويش
سكرتاريةمتان لةبةغدا لةمال
ئةندامى سكرتاريةتى مامؤستايانا بوو ،ئا لةو ديدارانةدا برِواو
َسؤزانةى ثيَكردم ،من ئاوا لةثةميانطاى كاديران
متمانةى برايانةو دل
بةمامؤستا دانرام ،ئيدى نةسفقة بووة نةهيض شتيَك.

ثيَشكةشكار :تؤ لة 63ى3ى  6171وة راستةوخؤ ضوويتة دةرةوة و
يةكسةر بؤ ناوثردان ،حاجى ئؤمةران و ئةوناوة ،كة طةيشتية ئةوىَ
رؤذى دواتر ضوويتة بارةطاى راطةياندن و كرايتة (حمرر( نووسةرى
ئيَزطةى دةنطى كوردستانى عيَراق ،ئةمة ضؤن بوو؟.
د .عةبدولآل ئاطرين :لةيادةوةريةكى بضووكاو لة كتيَبى (دذة ثةيام ء
داشؤرِينى بةعس( بةتيَرو تةسةىل ئةمةم باسكردووة( ،من لةطةأل

مامؤستا مةال كةماىل حماميدا رؤيشتمة ناو شؤرِشةوة ،هةستم ئةكرد
(ئةو( ثةيوةندي لةطةأل ثاراستنا هةبوو ،لةثيَش حةفتاو ضوار ئةضووم

سةرى كاكة حمةمةدي عةزيزم ئةدا ،مامؤستا مةال كةمال لةريَطاى
َحةوة ئةيزانى من هاتوضؤى ئةو ناوة ئةكةم جاريَكيان
رةئويف مةال سال
فةرمووى :ئةو نامةيةش بؤمن بطةيةنة بارةطاى بارزاني ،منيش
لةبةر ئةوةى هيض جؤرة ثةيوةنديةكم بة هيَألء تؤرةكانى دةزطاى
ثاراستنةوة نةبوو ،هةرجارة نامةكةم ئةبرد بؤ بارةطاى بارزاني ء
َةمى بارةطاو ئةموت :ئةو نامةية بؤ جةنابي كاك
ئةمداية دةست قةل
مةسعود هاتووة.

َحي مةال زوبريى
من لةريَطاى هاوريَء خزمم كاكة رةويف مةال سال
َم لةطةأل مامؤستا مةال كةمال
سةر شةقاميةوة ئاشنايةتيء تيَكةل
ثةيدا كرد ،جاريَكيان نامةكةى بةكراوةيي داية دةستم ،ومت مامؤستا
ئةمة كراوةتةوة ،وتى قةيناكة خؤ تؤش وةك من بؤ كوردو شؤرِشى
َسؤزى
دل
َسؤزى ء نامةكةى
كراوةتةوة ،وتى قةيناكة خؤ تؤش وةك من بؤ كوردو شؤرِشى دل
دةرهيَناو وتى :ئةمة ناوةرؤكةكةيةتى ...لةدوايدا لةبرى ناوى خؤى (باران(ى
نوسيبوو ،واتة :ناوة نهيَنيةكةى مامؤستا مةال كةمال (باران( بوو ،رؤذى
 6171/3/63لةطةأل (ئةو(و كورِة شةهيدة جوانةمةرطةى كاكة هاوريَي كورِى بؤ
ضؤمان رؤيشتني.
رؤذى ثيَنجةشةممة  6171/3/61بؤ ناوثردان ضووم ،كة بارةطاى راطةياندن لةوآ
بوو ،كةضووم بؤ ناوثردان كاك جةالىل مريزا كةرميى شاعري هاتة بةثريمةوة (ئةو(
هةم ثيَكةوة كورِى طةرِةكى ضوارباغ بووينء هةم لةدنياى ئةدةبء رؤشنبريىء
َبووين.
رؤذنامةطةريدا تيَكةل

دوايى (ئةو( بردمي بؤ الى كاك داراء بةيةكى ناساندين كاك دارا تؤفيقةفةندي
َآل وتى :ئةتوانى بيَذةرى بكةيت ،ومت :بةخوا كاك دارا قةت بيَذةريم
ئاغا فةحتول
نةكردووة ،وتى :باشة ببةبةموحةريرو لة بةشى كورديي ئيَستطةى دةنطى
كوردستانى عيَراق دانرام ،بةآلم ثاش ئةوةى كةلقى سليَمانى ئةديبانء
َى شثرزةيي راطةياندنى داثؤشيبوو ،كةس
هونةرمةندانء رؤشنبريان هاتن ،بال
بةكةس نةبوو ،بآ سةرو بةرةيي بةدؤخةكةوة دياربوو ،من لةوآ زؤر بيَزار بووم !!.
ثيَشكةشكار :مةبةستت ضيية لةوةى كة لةطةلَ هاتنى ئةدةيبانء رؤشنبريانى
َيَك رؤشنبريى وةك لةتيف
سليَمانى بىَ سةرو بةرةيى دروست بوو ،تؤ كؤمةل
َى ئةوان لة
َمةت و كاك موحةمةد موكرىء ئةديبانى ترت بينيوة لةوىَ ،رؤل
هةل
ئيَزطةكةدا ضى بوو؟.
َ ئاطرين  :بةراستى بةر لة ضوونةدةرةوةم من خيالفيَكى هونةريم لةطةلَ
َال
د.عةبدول
لقى ئةدةبيانى سليَمانييدا هةبوو ،لةرؤذنامةى ذيين كاكةى فةلالحدا وتارم
َويَستى
َويستيان ئةطرت ،ئةمة وةك هةل
َسوكةوتء هةل
ئةنووسىء رةخنةم لةهةل
شةخسى ،ساردةيةكى لةنيَوامناندا دروستكردبوو،ئيرت من لةطةأل ئةدبيانى سليَماني
َةو هيَزى خةبات كة كوردى ثاكء نةتةوةيي
نةضوومة دةرآ ،ئةوان روويانكردة تةويل
َسؤز شةهيد كاكة فةتاح ئاغا ئامر هيَزى خةبات لةوآ بوو ..دواتر ئةوان
دل

لةريَطاى ئيَرانةوة بؤ ئةمانةى طشتى راطةياندن لة ضؤمان هاتن ،من لةطةأل
مامؤستا مةال كةمال بةرةو ضؤمان ضووين ،هاتنى ئةو ليَشاوة ئةمةندةيرت
َةذان ،ثيَش ئيَمة كاك حمةمةد موكرىء كاك كةمال جةمال موختارو
وةزعةكةى شل
َآل
َمةتء كاك سةالح شوانء كاك جةالىل مريزا كةريمء كاك عةبدول
كاك لةتيف هةل
عةباس لةوآ بوون ،ئةمانة هةموو لةرؤذنامةى برايي كوردى لةبةغادا كاريان
ئةكرد ،هةموو ستافةكة هاتن ئيلتيحاقيانكرد ،جا كاتآ كاك جةالل مريزا كةريم
بردمي بؤ الى كاكة داراء بةموحةرير دايا نام ،دواي كةدكتؤر جةمامل بينى ء وتى:
وةرة بؤ ثةميانطاى كاديران ..من زؤرم ثيَخؤشبوو ،ضونكة بؤ ئةوكاتة جيَء ريَطة
زؤر طرنط بوو ،من جطة لةراطةياندن هيض شويَنء ثةنايةكم شك نةئةبرد ،تا تيَيدا
سةقامطريمب ..دواتر ئةوة بوو نزيك ثردى ناو بازارى ضؤمان ذووريَكى لةطأل
دروستكراوى بضوكم بةكرآ طرت .
ئاواو لةو حالء بارةدا دواى ئةوةى وةك مامؤستا برِيارى مةكتةبى سياسيم بؤ
دةرضوو كاكة دكتؤر جةمال جةالل تةشريفي هيَناو بةدةستى خؤى (ئةمرةكةى(
تةسليمكردم ،دواتر ضووم بؤ خوىل شةشةمى ثةميانطاى كاديران لةطوندي زينويَى
َى
شيَخى كة طةيشتم كاك حةميد سوريي رةمحةتى لةوآ بوو ،ئةو (ئيستيعابي( بال
مةكتةبى سياسي بوو ،كةسيَكى باش بوو ،ئيرت لةو خولة من دوو وانةم ئةوتةوة
َطاى مرؤظايةتى ء حزبة عيَراقييةكان( لةو
وانةى( :ثةرةثيَدانى قؤناغي كؤمةل

كاديرو قوتابيانةى خوىل شةشةم :كاك كؤسرةت رةسول عةليء كاك سةعدي
ئةمحةد ثريةء كاك حةمةى حةمة باقيء كاك دكتؤر سةالم خؤشناوء شةهيد
َى كاديرى ثيَشكةوتووى
َآل رةمحةتى بوو ،ئةوانة كؤمةل
مامؤستا سةعد عةبدول
َةكةى لةزينؤى
بةتواناو رؤشنبريى ثارتى بوون ،كاك حةميد سورى بةرةمحةتبآ مال
شيَخى لةنزيك ثةميانطا كةوة بوو ،ئةو زؤريشى خؤشئةويستم ،جارى وابوو بؤنان
َةى خؤى بانطيشى ئةكردم ،كةضى لةطةأل ئةوةشدا لةكؤتايي
خواردن نيوةرؤ بؤ مال
َمةزيكى لةناحةق بؤ خولقامن ،راثؤرتى بؤ
خولةكةداو كاتى تاقيكردنةوة ،طؤل
ثاراسنتء بارةطاى بارزاني ليَنووسيبووم ،طواية من ثرسيارى تاقيكردنةوةكامن بة
كاك حةمةى حةمة باقي كة ئيَستا لةذياندايةو لةشساغي ء تةمةندريَذى بؤ
َآل(داوة ..!!..ضونكة ثرسيارةكان هةموو
ئةخوازمء شةهيد مامؤستا سةعد عةبدول
َويَستيَكى بيَ
الى من بوون ،ئةو راية ناراستبوو ،دروستكردنى ئةو تؤمةتة ،هةل
ويذدانانة بوو بةرانبةرم ،خؤ ئةوةتا ئيَستا كاك حةمةى حةمةباقي لةذياندا ماوة،
خوا بةو سةرةوة شايةتة دوورو نزيك كةمء زؤر ئاطام لةوة نةبووة ،دواي زانيم ئةوة
بةرنامةى كاك حةميد بوو لةريَطاى كاك شةكيب ئاكرةييةوة كة بةرثرسى ثاراسنت
بوو بةناهةق بةرانبةرم داريَذرابوو!! .ثاراستينش ئةيويست لةثةميانطا نةميَنمء بؤ
خوىل دواتر واتا خولي حةوتةم نةضمةوة ،كاك حةميديش ئةيويست خؤى ببيَتة
بةرثرسى يةكةمى خوىل كاديران ،دةنا ئةوسا هةموو دةستةآلتيَكى هةبوو ،منيش

ئةو ثةندة طرنطء بةهادارةى لة مامؤستام كاك فةرةيدون عةىل ئةمينى
َقةيةكةو لةطويَم طرتووة ،ئةو هةميشة ئةيفةرموو :كاك
رةمحةتيةوة فيَربووم ،ئةل
َآل ئةطةر ويستت بضيتة شويَنيَك ،زانيت ثيَويستيان ثيَت نيية يان ثيَيان
عةبدول
خؤش نييةو دووضارى كيَشةو سةريةشةت ئةكةن مةضؤو بةثةلة ليَيان دووربكةوة.
منيش زانيم ئةم ماستة بآ موونييةء كيَشةم بؤ دروستئةكات ،دواى تةواو بوونى
خولةكة يةكسةر بؤ سةردانى دايكمء هاوسةرةكةم (شةمسةكةريم غةفور(ء ئاطرين
بؤ تةويَلة رؤيشتم ،ضونكة ماوةى هةشت مانط بوو،كةسيامن نةبينيبوو.

َى دانانةت لة ثةميانطةى كاديران ئةطيَرِيتةوة بؤ دكتؤر
ثيَشكةشكار :تؤ ئةو فةزل
َم هةر خؤت ئاماذةت بةوة كردووة كة لة 31ى 3ى 6179ةوة
جةمال جةالل ،بةال
تائيَستا ئةو ثياوةت نةبينيوةتةوة .ئةمة بؤ؟.
َةكةى بةتةنيا بؤ
َآل ئاطرين :بةرِاستى دانانى من لةثةميانطاى كاديران فةزل
د .عةبدول
َويَستى ئةريَنىء ريَزو
شةخسى ئةو ئةطةريَتةوة  ،من ئيَستاش هةمان بريوراو هةل
خؤشةويستى بآ ئةندازةم بةرانبةر ئةو رؤشنبرية جواميَرة (دكتؤر جةمال جةالل(
هةية ..من كةلة 6179/3/31ةوة نةبينيوةتةوة ..بةئانقةست نةبوو ،ئةو دواى
ئةو هةرةسة ناخؤشةى شؤرِشى ئةيلول بؤ بةغدا طةرِايةوةو دواتر وةك بيستم بؤ

خويَندنء تةواوكردنى تيَزيَكى دكتؤراكةى رووةو ئةمةريكا رؤيشتووة بةو جؤرة
لةيةك دووركةوتوينةوةو منيش لة 6179/3/37ةوة بؤ سليَمانى طةرِامةوةو
بةسيَ برِيارى يةك لةدواى يةكى ئةجنومةنى بةناوسةركردايةتى شؤرِشى رذيَمى
بةعسي عيَراقي بؤشارى سةماوة نةفيكرام ،ذمارةى كتابةكان6611/61( :و
6383/61و  6311/61لة 1/31و  9/8و (6179/9/69ن رادةستى
بةرِيَوةبةر ئامادةيي ثيشةسازي سليَمانى مامؤستا (سةملان( كرابوو كة بةشةخسى
ء بةثةلة ثيَمرِاطةيَنآ و (ئينفكاكم( ثيَبكات ء نةيف شارى سةماوة مب ..نوسخةى
ئةو دوو ئةمرة لةبةريَوةبةرايةتى ثةرورةدةى سليَمانىء ئامادةيي ثيشةسازي هةية
َطاى نةفيم رؤيشتم ،ثيَنج ساأل
ليَرةشدا بآلوى ئةكةمةوة ،ء من بةرةو مةنزل
بةنةفيَتى لةسةماوةى نزيك (نوطرة سةملان( مامةوة..

َيَم :ئةمة لةكاتيَكدا دةيان سةركردةى ثيَشمةرطة (ئامر
بةنوقورضطرتنء تةشةرنايل
بةتاليؤن(ء كاديرى سياسىء راطةياندنى ثيَشكةوتووى ناو شؤرِشء ثارتى ء
تةنانةت ئةوانةى بةيانةكةيان لةسةر ئيَمةش دةركرد ،لةوانة كاك شيَركؤى هةذارو

كاك فةرهاد عةبدولقادر لة 6179/3/61ةوة هاتبوونةوةو لةناو شارى سليَمانيدا
بةئازادي ئةطةرِان!!.
َآل ئاطرين وةك نووسةرو موحةرير لة
َى دكتؤر عةبدول
ثيَشكةشكار :بابيَينة سةر رؤل
َى 6179 -6171؟.
ئيَستطةى دةنطى كورردستانى عيَراق لةسال
َةتةى نةخوازراو
َآل ئاطرين :دواى ئةوةى لة ثةميانطاى كاديران ئةو حال
د .عةبدول
نارِاستة هاتة ثيَشةوة ،من روومكردةوة راطةياندن لة ئيَستطةى دةنطى كوردستاني
عيَراق ،ثيَشرتيش موضةكةم هةر لةراطةياندن وةرئةطرت ،موضةى مامؤستايم بةر
َى بوو ئةو موضةية بؤ ئةوسا موضةيةكى
لةئيلتحاقم لةشار ( (91دينارى ئةسل
موحتةرةم بوو ،بةموضةى (هاياليف(ى ناوئةبرا ،لةراطةياندن  37ديناريان
ئةدامآ ،جا ئةضووم ئةم ( (37دينارةم لةوآ وةرئةطرت ،بؤية دواتر بؤ ئةوآ
طةرِامةوة.
َيةوة بؤ راطةياندن ضوومةوة وامئةزاني هةر فةوزاكةى جارانة،
سةرةتا بة نابةدل
َح كةرميى
كةضى بؤ ضوونةكةم سةريكردو وا دةرنةضوو ،بةرِاستى كاك مستةفا سال
َسؤزم ،جواميَرانة بةثريمةوة هاتء وتى :تؤ ضؤن ء ضى ئةَليَيت :من
براو دل
ئامادةم كارت ثيَبسثيَرم.

كاك مستةفا راستةوخؤو سةرةكيي بةريَوةبةرى بةشى كوردى ئيَستطةى دةنطى
كوردستانى عيَراق بوو ،ثيَشرت لةسةر ئةوةى كيَ وتاريَك لةئيَستطة بآلوكاتةوة،
َى
َآلى لةسةر ئةقةوما ،كةضى تةماشام كرد دؤخةكة طؤرِاوة ،كةفء كول
هةل
َضووى ئةو (كةس بةكةس نةبوو نيية( ،نيشتؤتةوةو رةوشةكة ئارامة ..يةكسةر
هةل
كاك مستةفا ئامادةكردنى دووبةرنامةى لةئيَستطة ثيَسثاردم ،بةرنامةى
شةهيدانء بةرنامةيةكى تريشي دامآ بةناوى ليَدوانيَكى هيَمنانةوة ،شةوانى
ثيَنضشةممة لةسةر هةينى بةدةنطى خؤم ثيَشكةشم ئةكرد ،هةر ئازيزيَك بيةوآء
بزانآ ضى لةميَشك ء ناخي دةرومندايةو ئةو راستطؤيةم بةثيَوةر دابنآ .ئةوا
بابةوردى ناورؤكى ئةوبةرنامانة خبويَنينةوة سةرجةمى لةدووتويَى كتيَبة
ضاثكراوةكةمدا بةناوي (دذة ثةيامء داشؤرينى بةعس (3163/6/6بآلوم
َطةيةكى زيندووةو تةعبرية بؤ
كردؤتةوة .هةموو ئةو وتارانةى ئيَستطةى تيايةو بةل
ئةوةى كةمن دووربوومء دوورم لةبريكردنةوة ،لةمةسائيلى عونفء توندو تيذىء
كارى خراث ،لةوكاتةى شؤرِشدا (بةزمانى طوأل( بةرنامةكةم ثيَشكةش ئةكرد .نؤ
بَليَيت :ئةو كؤنفرانسةى مانطى  6179/3بةسيمنار ياخود كؤبوونةوةيةك
دابنريَت!.

خواو رِاستان ئةو بةرنامانة هةموويم نووسيبووةوة ،ئيَستا بةدةنطى ء تؤماركراوى
لةبارةطاى مةكتةبى سياسيش هةية ،جا لةو ماوةية كةلة ئيَستطة بووم،
بةيانةكةى كاك شيَركؤى هةذاريش دةرضوو بوو كاك كاميلم بينى ،عةرزميكرد:

َآل ئاطرين
مامؤستا كاميل ذير – عةبدول
بادانيشتنيَك ياخود كؤبوونةوةيةك بكةين ،بزانني ئةمة ضييةو بةرةو كوآ
َيَ
ئةضيَت؟ ...عةرزميكرد لةطةأل ئةوةيام ئةو تاقممة كارى خؤيان بكةن ،كؤمةل
طةجنن بازانني ئةتوانن شتآ بةشتى بكةنء ثةيامى ثريؤزى نةتةوةيي بةئاكام
بطةيَنن! هةرطيز ثيَمرِاستنية ريَطا ضاالكى سياسىء ئازادي لةكةس بيطريَت ،بةآلم
َى خؤمان بثيَضينةوةو كاروبارو ضاالكيةكانى رابردووو ئيَستا خؤمان
بائيَمةش لةحال
َسةنطيَنني .لةسةر ثيَشنيارى (من(برِياردرا ،كؤنفرانسيَك بةئامادة بوونى
هةل
سةركردايةتى كاذيكء كاديرة ثيَشكةوتووةكامنان ،ببةستني ،ئةو كؤنفرانسة
َى مامؤستاى مةزمن كاك ئةمحةد هةردى لةشارى
لةمانطى دووى  6179دا لةمال
نةغةدة سازكرا.

َآل ئاطرين
ئةمحةد هةردى كاميل ذير شةهيد نورى حةمة عةىل عةبدول

مذدة تاهري فايةق عارف فةرهاد عةبدوحلةميد فةتاح عةبدولرةزاق

حمةمةد مةجيد ئةسآلن عومةر حةمة شةمةيي نورى كةريم

هاوبريانى ئامادةبووى كؤنفرانسى (كاذيك( لة مانطى دووى  6179لة شارى
نةغةدة

هاوبريى بةريَزو خؤشةويستم كاك كاميل ذير بةنةريَتى روويتيَكردمء خؤى ثرسى تؤ
َيَت ،ئةو كؤنفرانسةى مانطى دووى6179/ى شارى
كآ ثيَشنياز ئةكةيت؟  .تؤبل
نةغةدة بةمسينار ياخود كؤبوونةوة دابنريَت؟ يا لة راستيدا ئةويش كؤنفرانسيَك
بوو.
َسؤزانةم كرد ( :مذدة تايةر ،فةرهاد عةبدوحلةميد ،عومةر
منيش ثيَشنيازي ئةم دل
َةوانى
َسؤزو ثال
حةمةشةمةيي ،نورى كةريم ،شةهيدى غةدر ليَكراو ثيَشمةرطةى دل
شةرِةكانى ضياى سةرتيزو طةرووى ئؤمةر ئاغا كاكة نورى حةمةعةىل( ئةمة جطة
لةئةندامانى قيادة :مامؤستا هةردى ء مامؤستا فايةقء مامؤستا حمةمةد مةجيد
ء كاكة فةتاح عةبدولرةزاق ..من ئاطادار كاكة فةرهادء كاكة مذدةو كاكة عومةر
كردةوة ،تا ئةواني دى ئاطادارى بكةنةوة.
برِواتان هةبيَ من ئةمةم لةياداشتةكامندا نووسيوةو تؤمار كردووة ،كةضى لةو
َآل تؤ
ماوةية هاوبرييَكى بةشداربووى كؤنفرانسةكة ليَيثرسيم :ئةرآ كاك عةبدول
بؤضى بؤ كؤنفرانسةكةى نةغةدة نةهاتىء ئامادةنةبوويت؟ ..بؤ ئةو قسةية زؤر
َى خؤمدا ومت :ديارة ئةجمؤرة رووداوة طرنطء ناسكانة لةكاتى
سةيرم ثيَهاتء لةدل
خؤيدا تؤمار نةكرين ئةوة لةوةية بةتيَثةرِبوونى تةمةن لةميَشكء بريةوةريةكاندا

َى لةراستيي واقيعى ئةو
بسرِيَتةوة وا لةهةنديَك مرؤظ بكات بةئيلحاحةوة نكؤل
رووداوانةش بكاتء دةست لةسةر (نسيان الذاكرة(ى خؤى دابطريَت.
ومت :كاكة ئةى باشة ئةوة كيَ بوو ثيَنيازى كؤنفرانسةكةى نةغةدةى كردووةو تؤشى
بؤ بةشداربوون ثاآلوت؟ .من بةنووسني بةشداربوانء ناوةرؤكى كؤنفرانسةكةم تؤمار
كردووة ،لة كؤنفرانسةكةدا هاوبرييَك ثيَشنيازى ئةوةى كرد :كةئيجرائاتى توندو تيذ
بةرانبةر بةشيَركؤى هةذارو ئةوانة بكريَت بةيانةكةيان دةركردبوو ،هةمووان
ئاطادارن من دةستم بةرزكردةوة ء ومت :من لةطةأل ئةم ثيَشنيازةدا نيم ،ضونكة ئيَمة
نةمانتوانيوة ثةيامةكةى كاذيك بةمةنزىل ئاوات بطةيةنني،ئةطةر ئةو جةماعةتة
َويَستء فيكرة جةهةنةميانء خراثةكاريانةنى خؤيان بهيَنن ،كة
هةرزةيةواز لةو هةل
ئةيانةويَت ئةجناميبدةنء بةطذ ئةوا بضن ئةم ياخود ئةو بكوذن ،ئةوا بابةئازادي
َآل ثشتطرييشيان ئةكةين ،ثاش طفتوطؤيةكى
كارو تيَكؤشانى خؤيان بكةنء وةل
وردو بةسوود كؤنفرانسةكة كؤتايي هات
برِوام وابوو ئةوتاقمة درومشيان :بةكارهيَنانى هيَزى ترسيَنةرو كوشنتء برين بوو ،بةر
َسؤزو ئةندامى بويَرى كاذيك  ،كاكة فوئاد حةمة ئةمني
لةكؤنفرانسةكة هاوبريى دل
سةرِاجيان بؤ موحاسةبة بانطكردو هةرِةشةيان ليَكردوة بؤ ضى دذيانة؟ ..طواية
َي ئاوى لةكوألء داغ
برِيارى دادطاى بةرزى كاكة شيَركؤى هةذار ئةوة بوو ،مةجنةل

بةسةريدا بكةن!! ..خؤى الى باسكردم وتى :خةريكبوو لةثيَنجوين مبكوذن،
بةشيَوةيةك ،يةك مةجنةأل ئاوى طةرمء داغ بةسةرمدا بكةن ،ديارة بةر لة
َطرى ئةو نةهجة ئةهرميةنانة
6171/3/66يش كاك شيَركؤى هةذار خاوةنء هةل
بووة ،وةهمى تريؤرى هاوبريانى ،عةشقء خولياى هزرو بريكردنةوة بوو ،ئةوةتا
َويَستة
كاكة كةمال جةمال موختار لةم ماوةيةدا ثةردةى لةسةر ئةو نهيَين و هةل
َدايةوة كةثيالنى بؤ تريؤر كردنى كاكة
قيَزةونء ترسناكةى كاك شيَركؤى هةذار هةل
كةماليش دارِشتوة ،ئاخر ئةم تةسروفاتانة هةرطيز لةكةسانء حزبي نةتةوةيي،
َة
ناوةشيَتةوة ،باشة ئةوة ض موفةكرييَكى نةتةوةيية بةرنامةى لةناوبردنى عةقل
نةتةوةيةكانى داريَذآ؟!من لةكؤنفرانسةكةى نةغةدةدا ومت :ئيَمة كارةكامنان بةباشى
َكو
َيَ طةجنن ،ئازادن بةل
نةكردووة قةيضيةكا با ئةوان ثةيامةكة تةواو بكةن ،كؤمةل
بتوانن لةوكارة موراهيقية دةربضنء خزمةتةكانى خؤيان بةجوانى ء سةردةممانة
ثيَشكةش بةكوردو شؤرِش بكةن ،ثيَشنيازةكة سةريطرتء ئيرت قرارةكة بةو شيَوةية
درا  :ثاريَزطارى خؤمان بكةين ،ئيَمة ثةيوةندميان بةسةريانةوة نةبيَت.

ثيَشكةشكار :باضينةوة سةر ئيَستطة دةنطى كوردستانى عيَراق لةشةوى بيست
لةسةر بيستويةكى سيَى ( (6179ئيدى ئةمة دواشةوى ئيَستطةبوو ،دةبا

َآل ئاطرين ضؤن
َئاوايي لةطويَطرةكانى خؤت بكةى ،ئةوساتةوةختة بؤ عةبدول
مال
بوو؟.
َآل ئاطرين :بةالى منةوة ئةوساتة ،مةرطبارانء ئاواتكوذة بوو ،هةرطيز
د .عةبدول
َبةبيَتةوةو نةئةبرِيَتةوةو يةكيَكة لةويَستطة هةرة حةساسةكانى
لةيادو بريمدا نةكال
ذيامن ،هةم سةربةرزيية هةم ناخؤشيشة ،لة  6179/3/1ثيالنةكةى نيَوان
سةدامى خويَنرِيَذو ء شاى ئيَران :حةمة رةزا شاى بيَ عةهدو وةفا كرا ،بؤ فةوتاني
َيَم :زؤر تةقديرو
كوردو دامركانةوةى ئاطرى شؤرِشى كوردستان ،شةرم نييةو ئةل
ريَزم هةية بؤ هةموو ئةوانةى لةراطةياندنا بةطشتى ءئيَستطةى دةنطى كوردستاني
َسؤزبوون بةآلم
عيَراقدا كاريان ئةكرد ،خؤشةويستيم بؤ هةر هةمووشيان هةيةو دل
دواى  6179/3/1يةكة يةك و دوو دوو هةريةكةيان بةبيانوى سةردانى كةسء
كاريان و طةرِان بةدواياندا ،بةرةو اليةك رؤيشنت ،شويَنى كارةكةيان (ئيَستطة(
بةجيَهيَشت لة  6179/3/66دةنطوباسى ئةوة هةبوو كة سةرؤك مستةفا
بارزاني لةاليةن شاى ئيَرانةوة لةتاران دةستبةسةركراوة ،ئةوة راست نةبوو ،دواتر
بؤ ناوشؤرِش طةرِايةوة ،كةتةشريفي هاتةوة ئيَمة لةئيَستطة لةضياى مةمى خةالني
ثشت -ضؤمان ء دةبةندى رايات بووين ،تةنيا سيَ كةس نووسةرو بيَذةر
مابووينةوة ،منء كاك رةشيد فنديء كاكة دارا حةمةعةىل ،ئةفسةرى ثؤليس ئةو
َى شؤرِشى بةزمانى عةرةبى ثيَشكةش ئةكرد،
دةنطء باسء هةوال

َسؤز و خؤطر بوو،
لةئةندازيارةكانيشدا كاك ئةجمةد عةبدولواحيد كةكورِيَكى زؤر دل
َسؤز كاك مةريوان ئةمة جطة لةثيَشمةرطةى
هةروةها ئةندازيارى الو و بةتوانا و دل
َسؤز و بةزات كاكة ئةمحةد دةشيت تؤمارى دةنطى ئةكرد ،ئائةمانة مابووينةوة،
دل
لة 63ى مانطةوة بؤ 67ى مانط من خؤم وتارم ئةنووسى و ئةخمويَندةوة ئةوانى
َةتيَك رؤيشتبوون ،من
ديش هةروةها ،ضونكة بيَذةرةكانيش هةريةكةى بةحال
وتاريَكى توند و حةماسةتدارم دذى فرت و فيَلَ و ناثاكى و خويَنرِشتنى سةدام
نووسى ،دوايى نةما نةمزانى ضى ليَبةسةرهات!.
بؤ بةيانى ضووم بؤ مةكتةبى سياسى كة لةخؤشكان بوو وتيان :ئةمشةو ئةوة
َآل خؤ ئيَوة عةزمى ئيَمةشتان بةرزكردةوة لة -67
ضيبوو بآلوتانكردةوة؟ وةل
َؤز و ناخؤش و نادياردا
 6179/3/31ئيَمة لةئيَستطة لةباريَكى دةروونى ئال
بووين ،نةمانئةتوانى وتاريش بنووسني ،وتارة كؤنةكامنان بآلو ئةكردةوة كةس خؤى
لةئيَمة بةرثرسيار نةئةزانى ،تةنانةت ،نةبارةطاى بارزانيء نةمةكتةبى سياسى
نةئةهاتن بةالماندا ،هةتا برادةريَكى ئةديب و خؤشةويستم هات وتى( :تؤ ليَرة
َك هةمووى رؤيشت ،خؤ خؤت نةدؤزيوةتةوة ،هةروةها
َكاول خةل
ضيئةكةى؟ مال
َتانكةن!!( ومت:
وتى :برِوات هةبآ دوور نيية هةليكؤثتةر بيَتة سةرتان و ضةتال
بةخوا تازة من برِيارى خؤم داوة و ليَرة ئةميَنمةوة ،تا دةمةو نيوةرِؤ كاتى
َكةيةكى
((63ى رؤذى ثيَنجشةممةى  6179/3/31لةوكاتةدا من ،لةسةر طردؤل

نزيك ئةو جؤطة ئاوة دانيشتبووم كةسآ هةفتة بةر لةو كاتة ،فرِؤكةى سيخؤى
َكى خةآلن كة خؤيان تيا
رووسيى ،رذيَمةكةى بةعس (كؤنة فرِؤكةيةكى( خةل
حةشاردابوو ،ساروخيَكى بآ ويذدان دايتةثان و مةرط و خويَنى خيَزانيَكى بآ
َتانى خويَن و طأل كرد و
طوناهء (جةستةى ضوار مناأل و دايك و باوكةكةيانى( خةل
بةجؤطةكةدا رووة و ضةمةكة رؤيشنت !! من لةدةرياى خةمى ئةو رووداوة
َى ئةمةريكى بةرةو رومهات! كةلةبةردةم
َتةزيَنةدا ئةذيام بةجيَبيَكى كول
دل
طردوكةكةدا وةستا ،سةيرمكرد كاك دكتؤر كةمال مةزهةر كة ئيَستا لةذياندا
ماوةو تةمةن دريَذ بآ لةطةأل شةهيد كاك دارا تؤفيق هاتنة خوارةوة و
َكةكةو ثاش سآلو ،وتيان :ئةوة ضى ئةكةى؟
سةالميانكرد و هاتنة سةر طردؤل
َك ئةطةرِانةوة ،ومت:
ئةرِؤيتةوة بؤ سليَمانى يان ئةضيتة ئيَران؟ ضونكة هةندآ خةل
بةرِاستى قةرارم داوة ئةم جةولةية لةطةأل شؤرِشدا مبيَنمةوة ،وتيان :مادام برِيارت
َةكانى ئيَستطة نةيةن ئةوا ،ئيَستطةيةكى موةقةت
واية ،ئةطةر ئةمرِؤ بؤ ثةنةل
ريَكئةخةين بؤ ئةويَت ئةبةين ،لةمةيا بووين ئؤتؤمبيَلة ريؤيةكانى ئيَران بةرةو
ئيَستطة هاتن ،ضاوساغيشيان لةطةآل بوو ،ومت كاك دارا ضى بكةين ،وتى :دة
َآ :سةعات (-ر (6ئيَستطةكة ئةكةينةوة و تؤش ئةمة
قسةيان لةطةآل بكة و بل
َآل
بآلوبكةرةوة( :لةبةر هةندآ خةلةىل فةننى ئيَستطةكةمان لةكار ئةوةستآ( ،وةل
ئةوان نةرؤيشت بوون منيش كالشنكؤفيَكم ثآ بوو ومت :كاك دارا ها ئةم ضةكةم

َكى تر هةية
ليَوةربطرة ،كاكة دكتؤر كةمال مةزهةر وةآلمى دامةوةو وتى :نا خةل
ديَن بةوانى بدة ...مةبةستى ئةوةبوو هةنديَك اليةنى سياسى و كةسانى دى هةبوو
نيازى بةرطريان هةبوو ،ضةكيان كؤئةكردةوة لةناوياندا (قيادةى مةركةزى حزبى
شيوعى عيَراقى( بوو .ومت :ئةمة ضةكى شؤرِشة و تةسليمى شؤرِشى ئةكةمةوة،
نايدةمة دةست كةسيَك دوايى دذى خؤم بةكارى بهيَنيَت و ثةشيمان ببمةوة! دوايى
َسؤز و ميَذووناسى بةناوبانط كاكة دكتؤر كةمال مةزهةر فةرمووى:
براى دل
دةبيَنة ،با لةناو جيَبةكةدا بيَت ..من خؤم ضووم و ضةكةكةم لةناو جيَبةكة دانا تا
َى مةال
َسؤزى مال
لةوكاتةدا مام عةىل ئازةرى هةبوو ،ثياويَكى قسةخؤش بوو ،دل
مستةفا بوو ،ئامادةبوو ،ئةو تفةنطيَكى سةرتؤثي كورتى ثيَبوو ،ثاش ثرسكردن
سةرتؤثةكةى دانا و كالشنكؤفةكةى برد ،كاكة دكتؤر كةمال و كاكة داراش
رؤيشنت ،منيش ضوومة الى ئةندازيارة ئيَرانيةكان جا ئةوسا فارسيم نةئةزانى،
بةهةر جؤريَكبوو تيَم طةياندن بةرنامةى ئةمشةوى ئيَستطة بؤ بآلوكردنةوة
ئامادةية ،بةشكو ئةمشةو ريَطاى بآلوكردنةوةمان بدريَتآ! وتيان باشة ،جا ئةو
شةوة من و كاكة دارا حمةمةد عةىل و كاك رةشيد فندى مابوينةوة،
ئيَستطةكةمان بةريَوة ئةبرد ،دوا قسة من كرد ،ئةوة بؤمن زؤر ناخؤشء جةرطربِ
َثئةدا ،بةآلم ناضارم بؤ ميَذوو ،ئةو
بوو ،تا ئيَستاش ذانةكةى لةخويَنما قول
هةقيقةتة ذةهراوية ئاشكراو تؤمار بكةم ،من لةنيَوان برِطةكانى بةرنامةى

َدارم
ئةوشةوةدا تا دواسات شيعرةكانى :كامةرانى موكرىء هةذارو هيَمنء دل
َك ئيَستطةكةبوو ،تا ئيَستطةكة مابوو
ئةخويَندنةوة ،ضونكة هيواى طةشى خةل
جةماوةر هيوايان بة شؤرِش بوو ،لة كؤتايي بةرنامةكةدا ئةو راسثاردةيةم
َآلى ئةندامى مةكتةبى سياسىء
بآلوكردةوة كةكاك دارا تؤفيقي ئاغا فةحتول
بةرثرسي ئةمانةتى طشتيى رؤشنبريوالوان رايسثارد بووم ..ومت( :طويَطرانى ئازيزو
خؤشةويست :لةبةر هةندآ هؤو خةلةىل فةننى ئيَستطةكةمان (ئيَستطةى دةنطى
كوردستاني عيَراق( لةكار ئةوةستآ تا بةيةكطةيشتنةوةيةكى تر بةخواتان
ئةسثيَرين( هةمان طوزارشت كاك رشيد فندي بةكرماجنى ذوور دووثاتيكردةوة
َة طورضكربِةى بآلوكردةوة..
هةروةها كاك داراش بةزماني عةرةبى ئةوهةوال
ئيَستطةى دةنطى شؤرِش كوردستانى عيَراق.ئيَستطةى كوردو شؤرِشء ثيَشمةرطةى
دةنطى كثكراو فرزةبراوبوو!! بؤ رؤذى هةينى  6179/3/36ضووينة دةرةوة،
َك ئةيانوت :وتوويانة ئيَستطةكةمان لةكارئةوةستآ تا شؤرِشيَكى تر بةخواتان
خةل
ئةسثيَرين ،ئةوة ئيفرتابوو ،بة ميَذوو كرا.
َيَن كاتيَك ضارةنووسى
ثيَشكةشكار :لة 66ى 1ى  6179ثاسؤك دروست بوو ،ئةل
َ ئاطرين ئيرت بؤخؤى دةست بةسةر هةموو شتيَكدا
َال
ثاسؤك ئةكةويَتة دةست عةبدول
َةق
ئةطرىَ و لةهيض برِياريَك ناطةرِيَتةوة بؤ كاديرةكانى ثاسؤك ،خؤى برِيارى موتل

ئةدات ،ئةم قسانة تا ضةند راسنت؟.
د .عةبدولآل ئاطرين :يةكةم جارة ئةم قسةية ئةبيستم ،بةر لةوةى ئةو وةآلمة
بدةمةوة ،ثيَمرِاستة اليةنيَكى دى طةشى هاوبرياني كاذيك روونكةمةوة لةدواى
نسكؤى شؤرِشى ئةيلول لةمانطى حوزةيرانى 6179دا من لةاليةن رذيَمى
َةتى هاتنةوة بؤ سليَمانى قةدةغة كرابوو،
بةعسةوة بؤ سةماوة نةفيكرا بووم ،مؤل
َويَستيَكى سياسىء تةحةدداى برِيارةكةى
َةتيَكى دةروونى ء هةل
منيش ،وةك حال
َسؤزو
بةعس هةموو هةفتةك لةسةماوةوة بؤ سليَمانى ئةهامتةوة ،هاوبرية دل
ثةروةردة فةرهاد عةبدوحلةميد  ..جاريَكيان رةسةنةكانى كاذيك ثيَيان
ليَنةئةبرِيم ..لةوانة :كاكة مذدة تايةر  ،كاكة عومةر حةمة شةمةيي ،كاكة
فةرهاد عةبدوحلةميد ،كاكة نورى كةريم ،كاكة فةرهاد عةبدوحلةميد
لة6179/8/9دا هات وتى :داوا ئةكةم بؤكاريَكى طرنط بائيَمة ضةند هاوبرييَك
َى خؤمامنان لةطةرةكى عةقارى سليَمانيدا
كؤبوونةوةيةك بكةين ومت :باشة ..مال
َى باوكمدا بووم ..رؤذى هةينى دواتر كؤبووينةوةو ئةم هاوبريانة
نا ..ئةوسا لةمال
ئامادةبوون (كاك فةرهاد ،شةهيد كاك نورى حةمة عةىل ،كاك موذدة ،كاك
عومةرى حةمةشةمةيي( ،كاك فةرهاد وتى :ئةمرِؤ فرسةتيَكى لةبار هاتؤتةثيَش
َةى ماركسء لينيني(ى ياخود اليةنيَكى دى ،ئيَمةى
بانةكةويَتة دةست (كؤمةل

نةتةوةيي (كاذيك( دةستثيَشخةري بكةينء ئةركى نةتةوةميان بةجيَبهيَننيء بؤ
بةرطرىء شؤرِش بضينة شاخ ،ثاش تاوتويَكردنيَكى نةترسانة ،منيش وةك
َدا كردم،
َويَستى ئةو هاوبريانةى نارِاستيان لةطةل
َشكاوو نيطةران لةهةل
كةسيَكى دل
بةتايبةت كاك شيَركؤ هةذار ومت :من نايةمة دةرآ بةآلم ثشتطرييتان ئةكةم كاكة
فةرهاد عةبدوحلةميد ،شوكر لةذياندا ماوةو ئيَستا لةسليَمانية فةرمووى :ئةطةر تؤ
نةيةى كارةكة سةرناطرآ !!..
َويَستى هاوبريانى كاذيكدا،
ئا ئةمة رووداويَكى يةكجار طرنطى ميَذوويية لةهةل
ئةطةرضى سةرى نةطرتء لةوةدا من بةرثرسء سةبةبكارو تؤمةتبارى يةكةمء
سةرةكيم بةآلم ،من لةدواى ئةوةى كةثاسؤك دروست بوو ،رؤذيَكيان لةبةردةم
دوكانةكةى كاك نةمجةدينى بةرطدروو لةشةقامى مةولةوى سليَمانى :شةهيدى
جوانةمةرط كاكة جةالىل حاجى حسيَن بانطى كردمء قسةى لةطةأل كردمء وتى:
َآل ئةمةوآ
كاكــــة عةبدول

َآل ئاطرين مذدة تاهري
شةهيد نورى حةمة عةىل عةبدول

فةرهاد عةبدوحلةميد عومةر حةمةشةمةيي

َآل ئاطرين لة سليَمانى بؤ تاوتويَ كردنى
َى عةبدول
كؤبوونةوةى  6179/8/9لة مال
َطريسانةوةى شؤرِش
بارودؤخى هةل

هةنديَك قسة بكةين ،ئةطةر ليَرة نةبآ ئةوا خؤم ديَم بؤ سةماوةء هةر ئةتهيَنمةوة،
ثيَكةوة بؤ شاخ ئةرِؤين ،هةروةها وتى :جارآ من ئيَستا مقاوةلةيةكى حمةتةى
كارةبام لةخورماتوو هةية هةر دةستم ليَبوةوة ديَم بؤ الت ..ئيدي ئةو رؤيشتة
دةرةو منيش ثةيوةنديم لةطةأل كاك مذدة تايةر دابوو ،من لةو فةترةية تاكو
راثةرِين زؤريَك ،بةياناتةكامن ئةنووسى لةطةأل نووسراوى ترا ئةمداية دةست كاك
مذدة ،ئةويش بؤ سةركردايةتى ثاسؤكى ئةنارد بةتايبةت لةكاتى شةهيدى
َآ نامةم
جوانةمةرط كاك ئازاد مستةفادا ئةو بآلوى ئةكردةوة ،رؤذيَك كؤمةل

دابووة دةست كاكة مذدة كةضى كاكة مذدة تايةر لةاليةن ئةفسةرى ئيستخباراتى
عيَراقي عةقيد تةهاوة طريا ،من تا فةترةيةك لةسليَماني خؤم شاردةوة ومت :رةنطة
َى كاك مذدة دةستيان بةسةر شتةكانى منيشدا طرتبآ بةآلم بةخت
ضووبن لةمال
ياربوو ،ثيَش ئةوةى نامةو بةيانة نووسراوةكانى بؤ دةرةوةى رةوانة كردبوو ،كاك
مذدة قارةمانيَكى خؤرِاطرة و لةو طرتنةيدا بةرخودانيَكى سةربةرزانةى نواندو دواتر
َطةيةكى بةسةردا نةضةسثا ،ثاش ئةوةى ئةشكةجنةيةكى زؤر ئةدرآ و
كةهيض بةل
َيَكى ئةشكيَنن ..ئازاد ئةكريَت و بةيةك شاد و شكور بوينةوة ..بةآلم سةبارةت
قؤل
بةوةى من دةستم بةسةر هةموو ريَكخستنيَكى ثاسؤكدا طرتبيَتء خؤم خاوةنى
برِيارى برِاى بربِ (مطلق( ،بووم ئةوة هيض بنةماو بنضينةيةكى راستى نيية و ثشت
بةخوا لةنووسينةوةى ميَذووى تةواوى ثاسؤكدا ئاماذةى ثيَئةكةم و ئيَوةش
هةرشادبن.

َآل ئاطرين.
ثيَشكةشكار :زؤر سوثاس بؤ ئامادةبوونت ثرِؤفيسؤر دكتؤر عةبدول

ئةمةش ضةثكيَك ديكؤميَنتى نهيَنى ريَكخستنةكانى  :يةكيَتيي الوانى نةتةوةيي
كورد و يةكيَيت قوتابيانى نةتةوةيي كورد و ثارتى طةىل كوردة كة بةر
َى 6111دا وةك ضاالكيةكى ثريؤز
لةيةكطرتنى لةطةأل كاذيك دا لة سال
نواندويةتى ،هةروةها لة دواى يةكطرتنةكةشةوة ديكؤميَنت و ئةدةبياتى كاذيك
كة سةرجةم هةموو ضاالكيةكان ئةطريَتةوة بؤ ميَذوو و بؤ شايةتى راستى و
حةقيقةت ليَرةدا ثيَشكةش ئةكةين ،شايانى ئاماذةية ئةمة تةنيا مشتيَكة لة
خةرواريَك و خودا يار بآ لة ئايندةدا ئةوةى المة بة ئةمانةتةوة مؤر (ختم(ء ئةو
نامانةى هاوبريان داواى هاتنة ناو ريزى تيَكؤشانى كاذيكيان كردووة لةطةأل ناوى
ئاشكراوو نازناوي حةرةكيء نامةكانى ليذنةى ثةيوةندي ء نةخشةى ريَكخستنى
نهيَنيشةوة بآلو ئةكةمةوة.

هةنديَك ئةدةبياتى سياسى كاذيك
(ثرؤطرامي كودةتايي :فيكرىء ثراكتيكيى كاذيك(

بؤ منى نةتةوةيي تاجي شكؤ و شانازيية هاوبةشى لة ثيَكهيَنانى ئةم رؤذة
مقةدةسةى ميللةتى كورد لةباشوورى كوردستان كردووة بة بةشدارى كردن
لةبرِياريَكى ميَذوويي ء نةتةوةيي ء مرؤظايةتى شارستانيدا بؤ ثيَكهيَنانى

ئةجنومةنى نيشتمانى كوردستان كة دواتر حكومةتى هةريَمى كوردستان تيا
لةدايك بوو.
َآل ئاطرين
د .عةبدول

لة راستةوة ( :فايةق) سليَمانى موعينى  ،ئةمحةد تؤفيق  ،عةقيد كايف  ،سةرؤكى
نةتةوةيي كورد بارزانى مستةفا ،ئةمحةدى قادرى 3691 /

ئةمحةد تؤفيق سكرتيَرى حزبى دميوكراتى كوردستان رؤذهةآلتى كوردستان لةطةأل
َى 3693ةوة
كاك فايةقي موعيين كة لة ئةسآل سليَمانى موعني يية ،من لةسال
َى خزميَكم خاتوو حةثسةخان خيَزانى ثيَشمةرطةى
لةطةلَ كاك فايةق لةرِيَطاى مال
َيان هةبوو،
شةهيد كاك عارف قةرةضةتانى ثةيوةنديةكى طةرمء طورِم لةطةل
َيَ
بةتايبةت لةو كاتةى بآلوكراوةى( :ديسان بارزاني) دةرئةكرد ..ئيَمة كؤمةل
َم
قوتابي بووين بآلومان ئةكردةوة ،كة ضووم بؤ اليان و باسى نامةكةم كرد ،بةال
نةموت هى كاذيكة ،وتيان :جا ضؤن ئةتوانى وا زوو بضيت و نامةكة بطةيةنيت و
.بطةرِيَيتةوة؟ ..كاك ئةمحةد تؤفيق وتى :ئةمة كاريَكى زةمحةتة

َويَستى كاك ئةمحةدي هةبوو ،من
هةروةها كاك فايةقي موعيين هةمان هةل
بةثيَى ئةو ثةيوةندية بةهيَزو ديَرينةى نيَوامنانء ئةو خزمةتةى كردبوو من،
َى  3691كةبةضةكةوة لةطةرِةكى
بةتايبةت لةرؤذيَكى رةشء ترسناكى سال
َى رةسول تةطةرانى ئةضوون ،لةوكاتةدا لةطةرِةكى ضوارباغ تةقة
جولةكانةوة،بؤ مال
َح
َةذى .طةر دايكم (شةمسة حةمة سال
لة سيخوريَكى عةرةب ئةكريَتء شار ئةشل
َةكةمانى بؤ كردنةوةو ئةو شةوة هةر هةموويان :
َآل) نةبواية كة دةرطاى مال
فةحتول
(كاك فائقء هاورِيَيةكانى)،بةضةكةوة لةوآ بوون ء طةر بةردةست عةسكةرة
َةبارانيان ئةكرد
درِندةكانى ليواى ()36ى زةعيم سديق بكةوتنابة هةر لةويَدا طول
َةكةشيان كاولئةكرد ...بةوشيَوة دايكم لةروانطةى هةستى كوردايةتىء ئةو
مال
ثةيوةنديء دؤستايةتى نيَوان من ئةوان طيانيانى لةمةرط رزطار كرد بؤية وةك
َويَستةم ليَنةئةكردن !!.بةآلم كاك ئةمحةد
وةفاى شةخسيشبواية ضاوةرِوانى ئةو هةل
تؤفيق ئةوةندةى وت :بارزانى عةسران لة قوتاخبانةكةى سةنطةسةر دائةنيشىَ و
َك ئةبينىَ ،ومت :بابزامن ضؤن ئةبيَت ،وام دانابوو كة كاك
شةوانيش تا بةرةبةيان خةل
َم باسى نةكرد و نةيربدم ،ئيرت
َىَ :من بؤالى بارزانيت ئةبةم بةال
ئةمحةد تؤفيق بل
الى عةسر ضوومة بةردةرطاى مةكتةبةكة و ومت :شتيَكى وا هةية ،وتيان :ئةوة تؤ
َيَت :ئا ..ئةوةتا حاجى عةزيزى قاميش دؤستى هةرة نزيكى بارزانيةو دوو
ضى ئةل
هةفتةية ليَرةية  ،جةنابى بارزانى خؤيشى بةدوايدا ناردووية ،ئةوجا هيَشتان

نةيديوة ،من طويَم بةو قسانة نةدا ،بةينى دةرطاكةى دةرةوةو ئةو شويَنةى جةنابي
بارزانى ليَى دائةنيشت كة دووسىَ ذوور بوو ،نزيكةى ثةجنا شةست مةتريَك دوور
بوو ،لةوىَ ضاوةرِيَم ئةكرد ،دةمةو عةسر وةختيَك بينيم جةنابي بارزانى
لةذووريَكةوة هاتة دةرةوةو ضووة ذووريَكى تر ،منيش بةثةلةبووم بؤ سليَمانى
بطةرِيَمةوة ،لةم كةين و بةينةدا بووم كة جةنابي كاك مةسعود ئةوسا لةتةمةنى
من نزيك بوو لة رارِةوةكة ئةهات و ئةضوو ،ومت :ئةضم نامةكة ئةدةمة دةست ئةو
كة بيداتة دةست جةنابى بارزانى ،ئةمة ريَك نةكةوت ،دوايى حةرةسيَكيان هةبوو
ضاويَكى نةبوو ،ثيَم وابىَ ناوى رةشيد بوو كة لةوآ ضايضيش بووة ،بةراكردن ضووم
نامةكةم داية دةست ئةو حةرةسةو دواتر بانطيان كردم بؤ كوآ ..بؤ كوآ ..بةآلم
من نامةكةم طةياندبووة دةستى ،ئةم بةخزمةتطةيشتنةى من بؤ الى جةنابي
بارزاني لة  3691/1/31دابوو ،ثاش كةميَك بانطيانكردمء وتيان :ئةو كورِةى
نامةكةى سليَمانى هيَناوة بابيَت ،كةضووم بينيم جةنابى بارزانى و دووثياوي دى
كة نةمئةناسني لةطةأل عةقيد تةها بامةرِنى كة لة كودةتاى 31ى رةمةزاني
3691ى بةعسيةكاندا لةبةر ئةوةى سةر بةريَكخستنةكانى حزبي شيوعي عيَراقي
بوو راونرابوو لةخزمةت جةنابي بارزانيدا دانيشتبوون ،ئيرت جةنابى بارزانى دووسىَ
ثرسيارى ليَكردم ،فةرمووى :ئةم نامةية هى كيَية و ضؤنة و  ...؟ ،منيش هةر

َمى نامةكةى
ومت :نازامن ،دواى رووي لة تةها بامةرِنى كردو فةرمووى :وةال
بدةرةوة ،كاك عةقيد تةها بامةرِني

َمى نامةكةى دايةوة و منيش هةر ئةو ئيَوارةيةى
بة خةتيَكى جوانء خؤش وةال
 3691/1/31طةيشتمةوة سليَمانى ،بةثةلة نامةكةم طةياندة ئةو هاوبريةى
ضاوةرِوانى وةآلمةكةى ئةكرد( ،ئةو) ئةمةى زؤر بةالوة سةير بوو تةنيا كة لة
.ماوةى ( )11سةعاتةدا ئةم ئةركة بةجيَبهيَنريَت
ئيرت ئةو تةزمية بةردةوام بوو ،تا من لة  3691/7/31بةهؤى خويَندنةوة ضووم بؤ
بةغدا ،هةر بؤيةش لة كارى تةنزمييشا وةك ئةندام (لق) بؤ بةغدا طويَزرامةوة،
ضووم بينيم كاك كامل ذير بةرثرسة ،كة هةر خؤى بةتةنيا بوو ،تةنيا ضةند

َ جارىَ
َال
كةسيَكى نةتةوةيي هاتوو ضؤيان ئةكرد ،ومت :ئةى تةنزيم؟! ،فةرمووى :وةل
نيمانة هةر ئةمة هةية ،تةبعةن من ئةمزانى بارةكة ضؤنة ،ضونكة ئةو لةطةلَ
َى  3693لةطةأل كاكة دكتؤر جةمال
جةنابي كاك دكتؤر جةمال نةبةزدابوو ،سال
َى 3693وةو لةو
نةبةز ثيَكةوة ضوون بؤ ئةوروثا ،دكتؤر ئيحسان هةر زوو لةسال
َ جةوهةريش هةر وازى هيَنا
َال
.كاتةى ضوو بؤ روسيا وازيهيَنابوو ،كاك عةبدول
َى  3691سةركردايةتى
دواى ئةوةى كاك كاميل لةئةوروثا طةرِايةوة ئيدى سال
كاذيك بريتبوون لة :كاك هةردى و كاك فةرةيدون و كاك كامل ذير و كاك فائق
عارف ،من لةلقى بةغدا عةرزى كاك كاميلم كرد با حةرةكةيةك بكةين ئةو زؤر
َكم
َىَ خةل
بةشةوقء حةماسةتةوةثشتطريى كردو وتى :زؤر باشة ئيرت من كؤمةل
لةناو قوتابيانا كؤكردةوة ،وةك كاك شيَركؤى هةذارو كاك كةرميى وةستا عومةرو
كاك كةريم مةجيد لةكؤليَذى ئاداب بةشى كوردى و كاك عومةرى
حةمة(سليَمانى)ء كاك عةبدولواحيد حةمةبؤر كةلةريَكخستنى سليَمانيةوة ثيَيان
َكى كةركوك بةناوى نةسرةدين ئةمحةدةوة هةروةها كاك
ناساندم قوتابيةكى خةل
َى
َكى كؤيةو لةكؤليَذى كشتوكال
دالوةرى كاكة زياد (كؤية)و كاك زاهري حةمةد خةل
..ئةبو غريب بوو

هةر من ثةيوةنديم ثيَوةكردن و هاتنة ريزةوة ،دواتر بةهةمان شيَوة كاك هيوا
نزامةدين (سليَمانى) كة قوتابي ثةميانطاى باآلى تةكنةلؤذيابوو ئيرت ضةند ثةل و
ثؤيةكمان هاويَشت لةناو ئةو قوتابيانةى لةكةركوك و سليَمانييةوة هاتبوون ،ئةمة
َةدا كاك كاميل خيَزانى ثيَكهيَنا و هاتةوة بؤ سليَمانى،
تاكو  ،3691لةو سال
منيش خويَندمن تةواوكرد  ..بة مامؤستا لة مةعهةدى صةناعةى عاىل دانرابووم،
َة راذةى خزمةتطوزارى بؤ ئامادةيي ثيشةسازى سليَمانى طواستةوة،
هةر ئةو سال
كة هامتةوة سليَمانى سةيرمكرد ريَكخستنةكانى كاذيك زؤر ثةرت بوون ،هةروةها
.كةمتةرخةميم تيَدا بةدي كردن ،ئةو ريَكخستنة ثتةوةى جاران شريازةى تيَكضووة
ئةو كاتة كاك شيَركؤ بيَكةس مةسئول لقى سليَمانى كاذيك بوو ،لقى سليَماني
كاذيك هةر لة هةمان هاوبريةكانى ثيَشوو ثيَكهاتبوو( :كاك شيَركؤ بيَكةس
بةرثرس ،مامؤستا حمةمةد مةجيد ئةسالنء مامؤستا حةمة عةلي فةرةجء كاك
).فةتاح عةبدولرةزاقء من
من هيَشتا هةر ثةيوةنديم بةكاك كاميلةوة نةثضرِابوو ومت :كاك كاميل با
حةرةكةيةكى نوآ بكةينء طورِو تةوذميَكى شياو بةريَكخستنةكانى كاذيك
بدةينةوة ..كاك كاميل زؤر بويَرانةو جواميَرانة بةشةوقء ثةرؤشةوة ثيَشوازي
لةثيَشنيازةكةمكرد ،دواتر هةر بةهةمان ريَضكةى بةرنامةكةمان ،ئةوةبوو

حةرةكةيةكمان كرد و ثةيوةندميان كردةوة بةوانةى كة وازيان هيَنابوو يان
عاجزببوون يان تازة ئةيانةويست بيَنة ثيَش و ئيهمالكرابوون ،ثاش ماوةيةك نازامن
ضؤن بوو بةس ئةوةندة هةبوو كة كاك شيَركؤ بيَكةس لةطةلَ ئةنداميَكى
َةتيَكي نا ئاسايي كةوتبووة نيَوانيان ،سليَماني كاذيك ئيرت لة
سةركردايةتى حال
َى 3696دا ئةويان الداو منيان كردة مةسئوىل لقى سليَمانى كاذيك .ئةو
سال
َةتة بؤ من شتيَكى زؤر قورسء ناخؤشبوو ،ئةو كة ثيَشرت بةرثرسم بوو ،ئيَستا
حال
..لةهةمان شانةدا من ببم بة بةرثرسى

 !!.ثيَشكةشكار :بؤضى دورياخنستةوة؟
َ ئاطرين :نازامن لةو نهيَنيية نةطةيشتم ،تةسةور ئةكةم هؤكاريَكى
َال
د.عةبدول
َسؤزة دةم و دةست و داويَن
شةخسى لةثشتةوة بووبيَت ..كاك شيَركؤ كورديَكى دل
ثاكة تاكو ريَككةوتننامةى 33ى ئازاريش هةر لةريَكخستنى كاذيكدا مابوو،
َى  3671و دواى
ثاش ئةوةى من بووم بةبةرثرسى لق ،دواى ماوةيةك لةسال
ريَكةوتنانةى ئازار كاك شيَركؤ بيَكةسم لةبةردةم يانةى فةرمانبةرانى سليَمانيدا
َآلو نامةيةكى داية
بينى ،بانطى كردن ،ثاش سآلوو ضاكء ضؤني وتى :كاك عةبدول
َ ئةمة نامةى خؤكشانةوةى ئارةزوومةندانةى منة
َال
دةستم و فةرمووى :كاك عةبدول

لة كاذيك ،منيش نامةكةم وةرطرتء بردم و تةسليمى ليذنةى ثةيوةندميكرد،
َسؤزم كاك كاميل ذير بةرثرسبوو ،بةراستى من كاك شيَركؤم
لةوكاتةدا هاوبريى دل
َسؤزة ،ضونكة يةكىَ لة
زؤر خؤشئةويَت ،زؤر ريَزدارة و هاوبرييَكى نةتةوةيى دل
سيفةتةكانى كةسانى نةتةوةيى ئةوةية :ئةوةى لةطةأل ئةو ريَكخستنة ياخود
هاوبريانةدا نةمابيَت ،سا خؤى بةئارةزوو كشابووبيَتةوة ياخود وا ليَكرابآ
وازبهيَنيَت ،ئةوا ثةنا ،بؤ ثرِوثاطةندةى نادروست و ناوزرِاندن و لةكةداركردنى يةكرت
َةتة ثريؤزة بةها
َويَستى نةتةوةييانة :خؤى لةخةسل
نةبرِاوة ..واتا بري و هةل
َةتةشدا نةحزبة نةتةوةييةكة و نةئةو هاوبريةى
مةزنةكاندا ئةبينيَتةوة و لةم حال
وازى هيَناوة بةهيض شيَوةيةك برييان لةوة نةكردؤتةوة كةسايةتى تيَكبشكيَنن ء
يةكرت لةكةدارو ناو زرِاو بكةنء سةريةشة ياخود طرفت و كيَشة بؤ يةكرت
.دروستبكةن
ثيَشكةشكار :باشة نامةكةى كاك شيَركؤ ضى تيابوو؟
َ ئاطرين :نامةكةم نةكردةوةو سةيرم نةكرد ضونكة ئةوة ئةمانةتى
َال
د.عةبدول
حزبيةء ثةيوةندي بة منةوة نةبووة ،تةسليم ليذنةى ثةيوةندم كرد ،بةهةر حالَ ،
كاك شيَركؤ خؤى بةقةناعةت و ئارةزووى خودى خؤى بووة بةكاذيك ،دواتر هةر

بةئارةزووى خؤى وازى هيَنا ،تا ريَككةوتننامةى 33ى ئازار هاتة ثيَشةوة ،ئيرت
.ئيَمة (من و كاك كاميل ذير) حةرةكةيةكى ترمان كرد

َدزآ 3691/7/7 -
َآل ئاطرين  /قةال
شيَخ حمةمةدى هةرسني  ،عةبدول

َى 3696دا ..كاك شيَخ حمةمةدى هةرسني لةماوةت بةرثرسى
ثيَش ئةمة لة سال
لقى ضوارى ثارتى بوو ،وةكو كاذيك و ريَكخراوى يةكيَتى الوانى نةتةوةيى كوردي
َسؤزيةكى طةرم لةنيَوامناندا هةبوو،
َكو وةكو هاوبرييَك و كةسيَك ،دل
نا ،بةل
َ ئةوة يةكيَتى قوتابيانى كوردستان و
َال
ثةيوةندى ثيَوةكردم ،وتى :كاك عةبدول
يةكيَتى مامؤستايان ثيَكئةهيَنريَنةوة ،ئةمة حيزب نيية ،باشة لةم رووةشةوة
َكى هيض
خزمةت بكةيت ،تؤ هةم مامؤستا و هةم ضاالكيشى ،خؤ ئةمة مول
اليةكيش نيية ،بؤ نايةى كارى تيَدا بكةيت ،منيش ومت باشة .بةآلم دواى وةآلمت
ئةدةمةوة كةثرسم بةقيادةى كاذيك كرد رازى بوون ،دواتر ضووم وةكو ئةندامى
َى 3696وة تا
سكرتاريةتى يةكيَتى مامؤستايانى كوردستان دياريكرام ،لة سال
َى 3671/7/3يةكيَتى مامؤستايانى كوردستان كة لة ضؤمان
كؤنطرةكةى سال
طريا ،من ئةندامى سكرتاريةتى يةكيَتى مامؤستايان كوردستان بووم ،لة 3671

َةتيَكى زؤر تايبةت هاتة ثيَشةوة ،زؤرينةى
تا  3671سةبارةت بةكاذيك حال
سةركردايةتى ثارتى جطة لة بارةطاى بارزانى ،سةرمةستى ئةو سةركةوتن و
َيان الى ئةوة نةبوو
ريَككةوتنة بوون كة لة 33ى ئازار بةدةستهاتبوو ،ئيرت خةيال
كة بةعس شةرِئةكاتةوة يان خؤى قايم ئةكات و سةدام تةئميمى نةوتى كردووة و
ريَكةوتنى سرتِاتيذى و سةربازيى لةطةلَ يةكيَتى سؤظيةتدا كردووة ،ئاطايان لةمانة
نةمابوو ،بةعس ثيالن ئةطيَرِىَ ،ئةوةبوو لة  3671/33/16ثيالنى لةناوبردنى
بؤ بارزانى نةمر و كاك ئيدريسى رةمحةتى طيَرِا ،ئيَمة وةك كاذيك زوو دةركمان
بةوة كرد و ئةوانةمان ئةزانى بةعس شةرِ لةطةأل كورد ئةكات  ..ئةمانزانى بةعس
.هةر شةرِ بةكورد ئةفرؤشيَتةوة
ثيَشكةشكار :وتت ئةطةر كةسيَك بيويستاية ثةيوةندى بةكاذيكةوة بكات لةو
رؤذطارةدا ثيَويستى بة سىَ سالَ كات هةبوو تا بةتةنزميى وةربطريىَ ،ئةم ثرةنسيثة
سةختطريةى كاذيك ،ثيَت وانيية هؤكاريَكى سةرةكى بووة بؤ الوازبوونى كاذيك
.لةو كاتةدا؟
َآ ئةمة يةكيَكة لةو هؤكارانةى كة بووة هؤى
َآ ..بةل
َ ئاطرين :بةل
َال
د.عةبدول
شكستى يان نةطةيشتنى كاذيك بة ئامانج يان نةتوانىَ ئةو ثةيامة ثريؤزةى وةكو
.فيكرو كردةوة بةئاكام بطةيَنآ

َويَست و ئاماجنى كاذيك تا ئيَستاش لةناو
بةراى من كاريطةرى فيكر و هةل
جةماوةردا بوونى هةية و بةردةوامة و ماكيَكى رةسةنايةتىء داينةمؤية ،بؤ
هةموو حةرةكةيةكى نةتةوةييء رزطارخيواز و ئازادى خوازى كورد و هةموو دنيا،
مةبةستم لةفيكرة نةتةوةييةكةية ،ئةو نةهجةى ئةوسا لةلق و ريَكخستنةكانى
َى  3671 -3696ليَي بةرثرسيارم ،بةمنوونة
كاذيكدا ثةيرِةو ئةكرا كة من لةسال
يةكيَك ثةيوةندى ئةكرد ،ئةبواية شةش مانط لةذيَر ضاوديَرى بواية ،داوايئةكردو
َة من
َسؤزى ئيَوةم ،نامةى بؤ ئةناردين و ئةيوت :ئةوة سىَ سال
ئةيوت :كاكة من دل
ثةيوةندى ئةكةم هيَشتا ثلةى ئةنداميم وةرنةطرتوة ،كة بة دةيانى ئاوا هةبوو (لة
ديكؤمينةتةكاندا ئاماذةم ثيَداوة ئةو رِاى ليذنةى ثةيوةنديء سةركردايةتى كاذيك
َسؤزانة ئةيانوت :ئةمانةوآ بيَنة ناو ريَكخستنةكانى ئيَوة ،ضونكة
بوو) ئةو دل
َةتى سةربةخؤى كوردى دائةنيَن
.ثةيامى نةتةوةييتان ثيَية و ثالنى دانانى دةول
ئةجمؤرة كةسانة ئةبواية لةذيَر ضاوديَريدا بووناية ،ئةبوو شةش مانطيش دؤست
َيَوراو ،واتة :ئةو هاوبرية
بواية و شةش مانطيش اليةنطري بواية ،ئينجا ثال
َى ئةويست تا ئةبوو بة ئةندام ،ئةمة
نةتةوةيية جواميَرة خؤراطرة ،دووسىَ سال
تةنيا اليةنيَكى باشةى تيابوو ،ئةويش ئةوةية :ئةبوو ئةو هاوبرية بةضةند فلتةريَكى
زؤر وردو بةهيَزدا رةتبيَت بةو مةبةستةى دزةى دةزطاكانى بةعس و جاسوسى
َتانى دةرو دراوسآ نةتوانن بيَنة ناومان
.وال

َةمينةوة! ،..ئيَستا من لةناو
بةراستى ئيَمة لةوةش لةو دياردة ناسروشتيةش ئةسل
ثارتيدام و مةسئوىل مةكتةبيَكى حةساسم و باش ئةزامن كة دةزطاى ثاراسنت
دةزطايةكة :بؤ ثاراستنى ميللةتء حزبة لةو هيَرش و ثةالمارانةى ناحةزانى ثارتى
و كوردة ئةيكةنةسةر ثارتىء جةماوةر ،هةروةها تيَئةكؤشن بؤ كةشفكردنى
ئةوانةى بةمةبةستى جاسوسيةت ديَنة ناو ثارتيةوة ،ئيَمةى كاذيك وةكو حزبيَك
وجهةنةزةريَكى نةتةوةيي لؤذيكيمان بةرانبةر بارزانىء ثارتى دةزطاى ثاراسنت
هةبوو ،ئةمانويست خؤمان لةملمالنيَىء بةطذاضوون ئةو دةزطاية بةدوور بطرين،
بةتايبةتى من كة قةت برِوام بة توندو تيذى (عونف) نةبوة و نية و ناشبىَ ،هةتا
َى
من ئيدانةى ئةو كارةساتة ناخؤشةم كردوةو ئةيكةم كة وةختى خؤى لة سال
3691دا بةناوى رووداوى خويَناوى كاني ماسييةوة روويدا ،ئةطةر ضى من لة
ساتى رووداوةكةدا لةبةغا قوتابي بووم ،ئةبواية سةركردايةتى كاذيك بةيانيَكى
دةربكرداية ،هةم نارِةزاييء هةم بآ بةريي خؤى لةو كارةساتة ناخؤشة بةجةماوةرء
َكى شارى سليَماني خؤشةويستء هةموو دنيا رابطةيانداية ،مةخابن ئةوةى
خةل
َيَم :ئيَمةى كاذيك
َنياييةوة ئةيل
َةيةكى زؤر طةورةبوو ،ضونكة بةدل
نةيكرد ،هةل
نةبويني ..رةنطة هةندىَ عةناسرى ناو كانيماسي هةبووبىَ سةر بةتةنزميى كاذيك
َم بة ئاطادارىء ئةمرى كاذيك ئةو كارة نةكراوة
.بوو ،بةال
 .ثيَشكةشكار :ئةى بؤضى روونكردنةوةيةكتان نةدا؟

َ ئاطرين :ئةو كارةساتة يةكيَك بوو لةو هؤكارة سةرةكيانةى كاذيك وةك
َال
د.عةبدول
ثيَويست ثةلوثؤ لةناو ميللةتدا نةهاوىَ و طةشة نةكا لةو رووداوة نةخوازراوةدا،
ضةند شيوعيةكى بآ طوناه ء بةسةزمانء ضةند مرؤظيَك بةخؤرِايى شةهيدكران،
ئةبواية سةركردايةتى كاذيك دةةمء دةستء لةطةرمةى ئةوكارةساتة خويَناويةدا
بةياني نارِةزايي دةربرِينء خؤ بآ بةريكردن ليَى دةربكرداية ،نةيكرد ،ئةوة
َةبوو ..تا ئيَستاش باجةكةى ئةدةين ئينجا ديَمةوة سةر ئةو حةزةرةى لة
هةل
َك هةبوو لةناو ثاراستندا لة ماوةى  3671تا 3671
كاذيكدا هةمانبوو ..خةل
ئةيويست ئيَمة بكاتة ثلةى ثةيذةو بةو هؤيةوة لة قيادةى ئةوساى بارةطاى بارزاني
َبةسرتاو خؤى بباتة ثيَشى دةستكةو
نزيكبيَتةوة ،بةراثؤرتى ناراست وقسةى هةل
َى
ثلةو ثاية وةرطرآ ،سةرئيَشةء كيَشةش بؤ هيض اليةك دروست نةبوو!! ..هةول
َمان ثيَبكات ،بةآلم ئيَمة خؤمان ليَبوارد ،بةوةش  :كاذيك ء ثارتىء
ئةدا طيَضةل
,.شؤرِش ء ميللةتيش قازاجني كرد
ثيَشكةشكار :ئةوترىَ هؤكار هةبوو بؤ ئةو حةزةر و ترسةى كاذيك ،بةو ثيَودانطةى
ثارتى و ثاراسنت هةميشة بةدواتانةوةبوون كيَشةيان بؤ دروستكردون ،ئةم قسةية
 .ضةند راستة؟

َ ئاطرين :ئيَمة لةناو جةماوةرى ثارتي و ثيَشمةرطةدا زؤر خؤشةويست
َال
د.عةبدول
بووينء خؤشةويستني ،هةتتا سةرؤك بارزانى نةمرء سةركردايةتى ثارتى ئةيانزانى
ئةوة كاديراني نةتةوةييء قيادةى كاذيكنء بةضاوى حورمةتء تةقديرةوة تةماشا
ئةكراين كةضى بةداخةوة عةناسر هةبوو ،لةناو دةزطا ،ثاراستنى ئةوسا واتا
َى  3671 -3671دذمان كاريان ئةكرد ،بةمنوونة يةكآ لةوانة لةكاتى
لةسال
يةكطرتنى ثاسكؤكء سؤسياليست و طةل زؤر دؤستيشم بوو ،شةهيديَكى
َى ئةوةشى
غةدرليَكراويشة ( ،)....يةكيَك بوو لةوانةى كة بةدوامانةوة بوو ،هةول
َكانى ئيَمةيا دروستكاتء شيَوازي
ئةدا ئيستدامىَ لةنيَو تةنزيم و خةل
َةتيَكى نائارامى لةنيَوان ئيَمةو
َضينى ثةيرِةو ئةكرد ،ئةمة بؤ ئةوةى حال
تةنطثيَهةل
...بارزانيي نةمر لةاليةكء لةاليةكى ترةوة لةنيَوان كاذيكء ثارتيدا دروستبىَ

 .ثيَشكةشكار :ثاراسنت ترسى ضى بوو لة كاذيك؟
َ ئاطرين :قيادةى بارزاني نا ،ضونكة وةك زؤر جار لةهةنديَك هاوبريم
َال
د.عةبدول
ئةبيست كاك ئيدريس وتويةتى من خؤم بةيةكىَ لة كاذيك دائةنيَمء بارزانيش
ئاطاى لةكارةكامنان هةبوو ،ئةوا ئةوانةى لةناوثارتايةتيدا ترسيان لةكاذيك هةبوو،
ئةوانة بوون خةمي لةدةستدانى دةستكةوتى تايبةتى خؤيانبووةو لةشويَنى خؤيان

َكانى ناو ثارتى بؤ بريورِاو
ئةترسان ،ضونكة ترسيان هةبوو لة ثشتطريى خةل
َيان كةم
ئامانجء خؤشةويستيان بؤ ئةندامانى قيادةى كاذيك لةثايةو مةنزل
.بكاتةوة ،ئةمة ثيَضةوانةكةى راستة ،ئةطينا هيضى تر لةئارادانةبوو
َةحةتى تايبةتى خؤيانبوو .بيَموزايةدة
َويَستةيان تةنيا لةبةر مةسل
ئةوانة ئةو هةل
َى سةرةكيم هةبوو ،نةمهيَشت دةرفةمت بؤ ئةوانة نةرِةخسان ء بيانووم نةداية
من رؤل
دةست ئةوانةى ئةيانويست تةسادووم دروستبيَت ،ئةمة ئةو كارو خةباتةمة
َى
َى 3696وة تا سال
لةميَذووى ذيامندا شانازيةكى طةورةية ثيَوة ئةكةم كة لة سال
 3671وةكو و بةرثرسى لقى سليَمانىء هيَل ء ريَكخستنةكانى كاذيك لةبةغداو
َةم طيَرِاوة ،سةبارةت
َةجبةء ثيَنجوينء ناو ثيَشمةرطة ئةو رؤل
كةركوكء رانيةء هةل
ريَكخستنى ئةوساى شارى كةركوك كة هةموو هةفتةيةك لةسليَمانيةوة بؤ كةركوك
ئةضووم ،مامؤستا شيَرزاد فاحتم ،لةطةلَ ضةند هاوبرييَكى دى ئةبينآء كؤبوونةوةم
لةطةأل ئةكردن ..خةتى بةغا كاك شيَركؤى هةذار بوو ،ئةو هةموو مانطيَك بؤ
َةجبة مامؤستاى خؤشةويستم كاكة عومسان
سليَماني ئةهات ئةيبينم ،خةتى هةل
رةشيد كةريم بوو كة ئيَستاش نامة سؤزدارةكةى كاك عومسان رةشيد هةر جيَى
.ريَزمة

طةرضى لةهيضةو بةناحةق ء وةهمي دروستكرا ،سارديان لةنيَوماندا دروستكرد،
َسؤزةم زؤر ضاالك بوو ،لةرِيَطةى ئةو و كاك حــةمة عةلي حــةمة
ئةو هاوبرية دل
َكـــانيَكى زؤر ناوضــــةكــة بةتايبةت
مــورادوة ،خةل

ثيَشمةرطة) هاتنة ريزةوة وةك :شةهيد شةوكةتى حاجى موشري و كاكة حاميد (
حاجى خاليد هاتنة ناو كاذيكةوة ،كاك حةمة عةلي حةمة موراد ثيَشمةرطةيةكى
بةوةفاو بةجةرطة ،ئةو هاوبريانة كاك شةوكةتء كاك حاميد يةكةم نامةى
.داواكاريان بؤ هاتنة ناو ريَزى كاذيك الم ثاريَزراوة

ئةوةش بؤ من شانازيية ،كة ئةونامانةى لة 3696وة تاكو  3671ناردوويانة
وةك طلينةى ضاو ثارستوومن ،لة دواى 3671/1/9ى هةرةسى شؤرِشى ئةيلول،
ثاراستنى ئةو ئةمانةتة زؤر ئةستةم و ترسناكبوونء هةموو كةس زاتى ئةوةى
نةئةكرد الى خؤى داينآء بيثاريَزيَت ،ضونكة بةعس لةوكاتةدا خواخواى بوو،
َىء
وشةيةك ببيستىَء ضنطى كةويَت تاوةك ديكؤميَنتيَكى برِوا ثيَكراوى نكؤل
َنةطر ،بيكاتة بيانوو بؤ ئيعدامي مرؤظى كورد بةطشتىء نةتةوةثةروةرةء
حاشا هةل
َسؤزةكانى كورد
.شؤرِشطيَرة دل
َطانة بةهةر كةس
َبوو ،ئةو بةل
بؤية وةكو دةرمانى ضارةسةرى سةرةتان بةدواييدا ويَل
َكاولكردنى لةدوابوو ،ئةو نامانةى المن
بطرياية كةمرتين حوكم ئيعدام ء مال
لةناوياندا نامةى دةستنوسى شةهيدى جوانةمةرط كاك (ئازاد مستةفا)هةيةو
يةكةجمار بؤ كاذيكى ناردو ئةوسا ناوى كاك حمةمةد مستةفا بوو ،لةرِيَطاى خيَزانى
كاك عومةرى برامةوة كة خزميان بوو ،ئةهاتة المان ،جا كاكة عومةرى برام
َ ئةوة بؤضي كاك حمةمةدتان ئيهمال كردووة؟ ئةو زؤر
َال
بةئيلحاحةوة ئةيوت :عةبدول
َى
ئيَوةى خؤش ئةويَت!! ..كاك حمةمةد مستةفا (ئازاد مستةفا) سةر بة بال
مةكتةبى سياسى بوو ،من شانازى بة ثاراستنى ئةو نامانة و ئةو (مؤرانة)شةوة
َى
ئةكةم كة هةمانبوون و كارمان ثيَيان ئةكردء ئيَستا الى من هةر لةسال
3671دا رةوتيَكى نةتةوةيي دروستبووبوو بةسةرثةرشتى براى خؤشةويستء

َى قوتابيء الوى خويَنطةرمء
هاوبريى بةوةفام كاكة كةمال جةمال موختار ،كؤمةل
َسؤزى كؤكردبوةوة ،وةكو
دل

يةكةم نامةى دةستنووسى شةهيدى جوانةمةرط كاك ئازاد مستةفا بؤ (كاذيك)ى
ناردووة
َسؤز كاكة دكتؤر حسيَن حمةمةد عةزيزةوة
تةنزيم ئةويش لةرِيَطاى نةتةوةييةكى دل
بوو ئاطادار كراينةوة ،ئةو ثةيوةندى بةئيَمةوة كرد ،كاكة كةمال جةمال موختار
بةرؤحيةتيَكى سثؤرتةوة نامةى ئةو ريَكخستنانةى بةشةخسي تةسليم كردمء
هاتةوة ناو كاذيكةوةو هاتنى ئةو هاوبريانة بوة مايةى ئةوةى خويَنيَكى نويَي
َةكةش بؤ كاك كةمال
طةرمء طورِو تةوذميَكى تيندار بةريَكخستنةكان بدريَتء فةزل
َة بوو،
جةمال موختار ئةطةريَتةوة ،ضونكة ئةو بةشةخسى بةرثرسى ئةو كؤمةل
بازطةى ريَكخستنةكةى شارةزايانة رِةنطى رشتبوو ،ئارِاستةى ثةروةردةيةكةشى،
ديسيثلينيَكى بةهيَزى ثيَوة دياربوو ،ئا لةو ساتةدا بةرِاستى لةريَكخستنةكامناندا،
جطة لةو هاوبريانةى لةالى كاك كةمالةوة هاتبوون ،ئيدي لةالى ئةوانةى ثيَشووى
خؤمانةوة هةستم بة بةخاوى ديسثلينى ريَكخسنت ئةكرد ..ئةو بؤضوونةم بة كاك

كاميل طةياند ،كاك كاميل يةكيَك بوو لةوانةى حةزي ئةكرد ضاالكيةكانى حزب
َةيةك بكةن ،ئةمةش هةروا سانا نةبوو ،ضونكة ئةو هةر خؤى
ئةكتيظ كريَت ء جول
نةبوو ،لةوالوة كاكة دكتؤر جةمال نةبةز و لةمء الوة كاك هةردى و كاك فةرةيدون
و  ...تاد  ..ئةوةمشان لةبري نةضىَ تا ريَكةوتننامةى 33ئازارى  3671كاك
فةرةيدون سةركردةيةكى ديارى كاذيك بوو ،من ئةوة ئاطادارنيم ضؤن ء لةبةرضى
وازيهيَنا،ضونكة نامةى وازهيَنانى نةداوةتة دةست من ،لةرِيَطاى ريَكخستنيشةوة
!.هيضمان ثيَنةطةيشت

َوةيان ليَكرد و ئيَوة
ثيَشكةشكار :دواى ئةوةى سةركردايةتى كاذيك بال
.كؤنطرةيةكتان بةست و بوونة قيادةى كاذيك برِيارى تةمجيدى تةنزميى كاذيكتاندا
َةية ..بةر لةو كؤنطرةيةى
َ ئاطرين :ئةوة وانييةو زانياريةكى هةل
َال
د.عةبدول
 3671/1/11سةركردايةتى كاذيك بآلوةى ثيَنةكردوةو لةو رؤذةشدا واتة:
َكو ئةو كؤنطرةية
نةضاالكيةكانى حزب وةستيَنراو نةحزبيش تةمجيد كرا ،بةل
.بةمةبةستى ئةكتيظكردنى ضاالكى كاذيك بوو
ئةمةش لة ئةجنامى ئةوةوة هات ..من ثيَشنيازمكردو بة كاك كاميلم وت :ئيَمة
ثيَويستة بةخؤماندا بضينةوة و طرِوتني بدةينةوة بةر خؤمان ،ئةوةتا حكومةتى

عيَراقى خؤى ئامادةكردووة ،ئةيةويَت شةرِ بكاتةوة ،وةكو ومت :غةيرى قيادةى
بارزانىء هةنديَك قيادةى ثارتى ،ئيدى زؤربةى هةرة زؤرى ثارتى بريو بؤضوون
ساويلكانةيان هةبوو ،هةروةها لةو برِوايةدا نةبوون رذيَمى بةعس شةرِ بةكوردو
َطريساندةوة،
شؤرِش ئةفرؤشآ .تةنانةت لة  3671/1/33كاتى بةعس شةرِي هةل
زؤر هةبوو كاتيَك ئيلتحاقيان بة شؤرِشةوة كرد ،جطة لة دةستآ بيجامةو تاقمى
تةراشء خاوليةك هيضى ديان لةطةأل خؤيان نةبردة دةرةوة ،بةونيازةى دواى ()11
ئةطةريَنةوة شويَنى خؤيانء رذيَم مايف كورد ئةدات ،ئةوانة سةرمةستى سةركةوتن
و وةزيفة و دةسكةوت و ئةمانةبوون ،كاك كاميليش وتى :زؤر باشة ضى بكةين؟،
ومت :با كؤنطرةيةك بطرين ،وتى ضؤن؟ .كؤنطرة لةكىَ و كىَ ثيَك بيَت؟ ومت :خؤتان
دياريان بكةن ،ئةوا ئةندامى لق هةية ..دواتر ومت :ئةمة وةزعى ئيَمة ،ئةوة
وةزعى عيَراقء ئةوةش كاك دكتؤر جةمال نةبةزيش وةكو مونةزيريَك و
تيَكؤشةريَك هةندىَ ضاالكى ئةنوينآ ،يةكىَ لةو ضاالكيانة ئةوةبوو ناميلكةى
دةرئةكرد رةنطى ئةفكارو ئاماجني موحسين ثزيشكثورى ئةدايةوة ،موحسنى
ثزيشكثور سةرؤكى حزبي ثان ئريانستبوو ،رؤذنامةى (خاكء خون)ى دةرئةكرد،
نزيكى شاى ئيَران حمةمةد رةزا شاى ثةهلةوى بوو،

ئةفكارى ئيَراني طةورةى لةكةللةدا بوو ،ئةو ئةفكارانةش تةواو ثيَضةوانةى ئامانج
.فيكريء كاذيك بوو
ئةمانةويَت لةبةرنامةكةمانا قسة لةسةر ضؤنيةتى دروستبوونى ثاسؤك لة 33ى
6ى  3671بكةين ،ثاش هةرةسى شؤرِشى ئةيلول و ثةيوةنديةكانى ئةو ثارتة و
َويَستى اليةنة كورديةكانء كيَشةء ملمالنيَكان بةرامبةريان ،هةروةها ئاماذة
هةل
َ ئاطرين لةناو ثاسؤك و قؤناغى دواى راثةرِين تا
َى مامؤستا عةبدولال
بةرؤل
ساتةوةختى دروستبوونى يةكطرتن و ضوون و توانةوةيان لةنيَو ريزةكانى ثارتى
دميوكراتى كوردستانداو بةطفتوطؤ و تةواوكردنى ئةو تةوةرانة لةطةلَ بةرِيَز
َ ئاطرين ثيَكةوة ئةبني
.ثرِؤفيسؤر دكتؤر عةبدولال
ثيَشكةشكار :ليَرةدا طةيشتينة ساتةوةختى دروستبوونى سةركردايةتيةكى كاتى دذ
بة سةركردايةتى كؤنى كاذيك ،بة ثاساوى هةندىَ رةخنة و طلةيى و كةمتةرخةمى
َويَستى جةنابتان ضى بوو كاتيَك
سةركردايةتية كؤنةكةى ثيَشوو ،ئايا هةل
 .سةركردايةتى كاتى بةياننامةيةكيان لةسةر سةركردايةتى ئيَوةى كاذيك دةركرد؟
َةو ضاالكيةى لةاليةن ضةند طةجنيَكى خويَنطةرم بةناوى
َ ئاطرين :ئةو جول
َال
د.عةبدول
هاوبريي ء كاذيكيةوة ،سةركردايةتى نويَى كاذيكيان ثيَ دروستكردن،

ضاوةرِوانةكراوبوو!! ضونكة بريؤكةو مةبةستء ئاماجنى ئةو مجوجوألء ضاالكية
َى ( )3671الى
بريورِاو بؤضوون ء ثيَشنيازي خودي خؤمبووم بؤيةكةجمار بةر لةسال
كاك شيَركؤى هةذار درِكامنء تاوتويَمان كرد( ،ئةو) زؤر بةحةماسةت ء شةوق
وتينيَكى ئاطراوييةوة ثشتطريى سةرجةم راوبؤضوونةكانى كردمء لةو رووةوة هةر
َةيةكى بزيَوانةمشان بؤ كرد!!! ..ئاكام وةك خؤمان ئةمانويست كورتى
دووكمان جول
َةندةيةو
هيَنا ..ئةوة هةقيقةتيَكةو ئيَستا كاك شيَركؤ لةذياندا ماوةو لةهؤل
َى
برِواناكةم ئةخالقي سياسى ءكؤمةآليةتىء كوردايةتى ريَطاى بدات نكؤل
َكو وةك
ليَبكات ..ضونكة ئةو تا  3671/1/33نةك وةك قوتابيةك بةل
َئةكرد ،ئالةو دةمةو
َويَستةكامنى بةعةشقةوة قةبول
موريديَكى شةيدا طفتارو هةل
ئيَستاشدا لةطةلَ كاك كاميل ذير زؤر ئينسيجاممان هةبووةو هةية ،لةم رووةوة
قسةم لةطةأل كردو ئةويش قسةكانى وةرةطرمت ،ومت وةزعى ئيَمة باش نيية و
ثيَويستة حةرةكةيةك بكةين و بةرةو ثيَشةوة برِؤين ،لةطةلَ هةموو ئةو كؤسثانةى
َينةوةيةكى وردي
كة هاتنة بةردةممان ،سةرةتا ثيَمان باشبوو لةبةر رؤشنايي ليَكؤل
عةقآلنىء هيَمن بارودؤخي سياسى عيَراقء باشوورى كوردستانء راظةكردنيَكى
َسةنطيَنني ،بةتةنزميا
عةقآلنى رةوشى ناوخؤو دةرةوةى ريَكخستنةكانى كاذيك هةل
بضينةوة لةبةر رؤشنايي ضةند دياردةى رووداوى هةقيقي  ،من ئةمزانى بةرِاستى
جةنابى بارزانى كة ئةو نامةيةى دامة دةستى لة 31ى1ى 3691دا ،ثيَشرتيش

َى شيَخ لةتيفى حةفيد وةك
َى  3611كة تةشريفي بؤ سليَمانى هيَنا لة مال
سال
يةكيَتى قوتابيانى كوردستان بؤ خزمةتى ضووين ،ئيَمة ضةند قوتابيةك بووين
َيا طرت ،تةنيا ماوةيةكى كورت لةخزمةتيدا
ضووين ،ويَنةيةكى يادطارميان لةطةل
ماينةوة ،من لةو ساوة بةرةفتارةكانى سةرسامبووم ،بؤية بة كاك كاميلم وت:
كاتيَك حكومةتى بةعس شةر بةكورد ئةفرؤشيَتةوة ،ئةوا بةتايبةت قيادةى بارزانى
 ،ئةوكاتة بارةطاى بارزانيان ثيَ ئةوت :مشوورى خؤيان بؤ بةرةنطاربوونةوةى
ثيالنةكانى بةعس و سةدام خواردوةو ئةخؤن ،بؤية با ئيَمةش بةخؤماندا بضينةوةو
لةو رووةوةوةك حزبيَكى سياسيي كوردى برِياريَك بدةين ،بةتايبةت لةوكاتةيا براو
هاوبريى بةريَزم كاكة دكتؤر جةمال نةبةز بةهؤى ثةيوةندى بةتني لةطةلَ كامةران
بةدرخان ،لةرِيَى ئةوةوة ثةيوةندى هةبوو لةطةلَ موحسينى ثزيشكثور هةبوو،
َويَستى كاذيكء
بةراستى ئةو نزيكبوونةوةية لة حزبى ثان ئريانست دوور بوو لةهةل
ثيَضةوانةى ئةفكارو ئاماجنمان بوو ،ئةو نزيكبوونةوةية زةرةرى زؤريشى ليَئةداين،
بؤية ومت :با ديراسةى ئةوةش بكةين ،ئيرت قرارماندا كة كؤنطرةكة ببةستني ،ديارة
كة وةكو يةكةم كؤنطرةى تةئسيسى كاذيك وابوو ،رؤذى ثيَنج شةممة
َى كاك كاميل لةخوار مزطةوتى ناىل لةسليَماني ،لة
 3671/1/11ضووين لة مال
ذووريَكى بضووكا كؤنطرةمان بةست ،ثيَشئةوةى كؤنطرةكة ببةستني كاك كاميل
بةماوةيةك وتى :كيَ بؤ كؤنطرةكة بانط بكةينء نويَنةران كيَن؟ منيش ومت :من

ئةم هاوبريانة ثيَشنياز ئةكةم ء جةنابيشتان كيَ تر دةستينشان ئةكةن ئةوة برِيارى
َن ،كاك حةمة عةىل فةرةج ،كاك
خؤتانة ..الى منةوة (كاك حمةمةد مةجيد ئةسال
فةتاح عةبدولرةزاق) ئةوانيش ئةندامى لق بوون ،كاك كاميل وتى :باشة ..ئيرت
دواى ئةوة ،كاتء رؤذو شويَنى كؤنطرةكة دانرا ،منيش ئاطادارى هاوبريانى لقم
.كردةوةو ثيَكةوة

مامؤستا ئةمحةد هةردى

مامؤستا كاميل ذير

َآل ئاطرين
عةبدول

مامؤستا فايةق عارف

حمةمةد مةجيد ئةسآلن

حةمة عةىل فةرةج

)ئةندامانى كؤنطرةى يةكةمى (كاذيك
25/5/1972

فةتاح عةبدولرةزاق

شارى سليَمانى

َى كاك كاميل
لة سةعات (11ر )1رؤذى ثيَنض شةممة  3671/1/11لةمال
ئامادة بووين ،ضووينة ذوورةوة ،بينيم سىَ مامؤستاو هاوبريى خؤشةويستى ليَية:
كاك هةردى و كاك كاميل و كاك فايق عارف ،بةهةموومان ئةوانة قيادةى كاذيك
و نويَنةراني تةنيا حةوت هاوبري بووين ،وةك ضؤن لةكؤنطرةى تةئسيسى لة
 3616/1/31دا حةوت هاوبري ئامادة بوون ،ئيَمةش لةم كؤنطرةى يةكةمدا
حةوت هاوبري ئامادةبووين  ،ئةطةرضى وةك هةلء مةرجء ثرةنسيبى كؤنطرة
ئاطادار نةكرامةوة ،راثؤرتى ريَكخسنت ثيَشكةشكةم ،كة دانيشتني تيَبينم كرد،
راثؤرتةكانى( :ريَكخسنت ،سياسي ،دارايي ،ثةيوةندى دةرةوة ،راطةياندن بوونيان
َى كاك كاميلدا دانيشنت ء سةرةتا مامؤستا طةورةو
نةبوو)!! ..لةذووريَكى مال
َسؤز هاوبري ئةمحةد هةردي :بارودؤخي سياسى باشوورى كوردستانء رةوشى
دل
َويَستى شؤرِشء ثيَشمةرطةى بةشيَوازيَكى جوانى زانستانة شرؤظة كرد
.هةل
شرؤظةكانى مامؤستا هةردى زؤر لؤذيكيانةبوو ،دواى هةريةك لةكاك كاميل و
كاك فائق بريورِايان دةربرِى ،منيش سةبارةت بةريَكخسنت قسةم كرد ،لة دواييدا
طةيشتينة ئةجنام ضةند برِياريَك لةوانة :هاوبرييَك بؤ الى كاك دكتؤر جةمال نةبةز

بنيَرين ،تا لة شيَوازى نووسينةكانيان موراعاتى ئيَمة لةباشوورى كوردستان بكات
و لة موحسنى ثزيشكثوريش نزيك نةبيَتةوة ،ضونكة ئةمة زةرةرمان ليَئةدان  ،بؤ
ئةم مةبةستة كاك كاميل ذيردياريكرا .دووةم /طةيشتينة ئةو قةناعةتةى كة
رذيَمى عيَراقى لةريَكةوتننامةى 33ئازار ثاشطةز ئةبيَتةوة و شةرِ بة كورد
ئةفرؤشيَتةوة ،لة 1131/9/1دا لةطةأل كاك فةرهاد عةبدوحلةميدو كاك فوئاد
سةراج لةطةأل كاك كاميل باسى ئةو كؤنطرةيةم كرد (ئةو) كاك كاميل ذير كةمء
َى خؤيان بةسرتابوو لةبريويادي
زؤر ئةو كؤنطرةيةى  3671/1/11كة لةمال
َى لةبةستنى ئةو كؤنطرةية كردو
َةن نكؤل
نةمابوو ،لةبةرضاوي ئةو دوو هاوبرية ئةسل
َى ئيَمة
ئةيوت :شتى وا كوا هةية ..نةكؤنطرةو نةهيض كؤبوونةوةيةك لةمال
َم من هةموويم بة
َى ئةوداكرا ،بةال
نةكراوةو لةبريم نيية؟! ،ئىَ كؤنطرةكةش لةمال
َويشى
سةعات و بةرؤذ و مانط و سالَ لةيادداشتةكانى خؤما نووسيومة و بال
ئةكةمةوة .ئينجا ومت :ضؤن كاك كاميل بةبريت ناية؟ ،وتى :نةخيَر نةناوةرؤكى ئةو
كؤبوونةوةو نةكؤبوونةوةكةم نة ئةو برِيارةى (كة خؤى ثيَشنيازيكرد)ء وتى :ئامادة
بووان واتة :ئةو حةوت هاوبرية ئيَستة بةدوا ئةندامي سةركردايةتى كاذيكن  ،ومت:
ئةى ئةو قرارة طرنطء ميَذووييةى دامان ضى بوو؟ بةراستى قرارى ئاوا سياسى
بدرىَ لةميَذووى سياسي هاوضةرخدا دةطمةنة ،ئةويش ئةوةبوو( :برِيارماندا :ئةطةر
َثةسيَرين،
شةرِ دةست ثيَ بكاتةوة ،ئةوة هةموو كارو ضاالكيةكانى كاذيك هةل

ئةمة بةبىَ ئةوةى لةطةلَ قيادةى بارزانى رةمحةتي يان قيادةى ثارتى يان هةركةسىَ
ئيتيفاقيَك بكةين و ريَككةوتبني هةموو توانايةكمان لةذيَر سايةى فرماني بارزانيء
).شؤرِشدا دادابنيَن وةك هاوبةشيةكى نةتةوةييانةمان

َكى
ئيَمة لةكاتيَكدا ريَكخستنى بةهيَزو فراوامنان هةبوو ،خةل
َى باشء زؤرمان لة هيَزى خةبات و
َسؤزو ئازاو طويَرِال
ثيَشمةرطةى دل
هيَزى رزطارى و زمناكؤ و شويَنةكانى تريش هةبوو ،تةنزمييَكى ثتةو
فراونيشمان لةناو شارو شارؤضكةكاندا هةبوو ،بةثيَى ئةو برِيارة
هةموو تواناى ماددى و مةعنةوى و راطةياندن و فيكرى خؤمان
خستة ذيَر دةستى سةركردايةتى شؤرِشةوة ،لة كؤنطرةكةدا ،ئةمة
برِيارى قيادةبوو (سا هةر كةس بةهةر مةبةستيَك ،ضؤني بؤ ئةضيَتء
ليَكيئةداتةوةو راظةى بؤ دائةنيَت) ئازادة ،بة( :دانيشنت ،ياخود كؤر
يان كؤبوونةوة يان سيمينار ياخود كؤنطرةى دائةنيَت يان نا ..ياخود

َى لةو كؤنطرةيةو برِيارةكانى ئةكات ،يان لةبريى ضؤتةوةو
َةن نكؤل
ئةسل
لةيادي نةماوة ،ئةوة ئازادة ،بةآلم ئةوة ثيَضةوانةى واقيعء هةقيقةتء
َطةى زيندووى تؤمار كراو راستى بةستنى ئةو
ميَذوويشة ،بةل
.كؤنطرةيةو برِيارةكانى ئةسلةميَنن
َسؤز
َى ئةَليَم :لةو كؤنطرةيةدا خودي هاوبريى دل
َنياييء بيَ دوودل
بةدل
كاكة كاميل ذير (طةر ئةمةشى لةبريمابآ) ئةو ثيَشنيازةى كرد :ئةم
.حةوت هاوبرية ئةندامى سةركردايةتى كاذيكن
ئاوا ئةو حةوت هاوبرية شةرعيةتى قيادةى كاذيكيان وةرطرت ،ثاشان
برِيارةكانى كؤنطرةمان جطة لةئاشكراكردنى ناوي قيادةى نويَى
كاذيك ،بةريَكخسنت طةياند بةوةى :كاتيَك رذيَمى بةعسي شةر
بةكوردو بارزانيء شؤرِش ئةفرؤشيَتةوة هةر هاوبرييَك ئازادة رووةو ض
َةبذيَرىَ بةرةو ئةوىَ برِوا ،هةبوو
بنكةيةكى شؤرِش ئةرِوات ،كوىَ هةل
.لةناو شارا مايةوة

شةهيد مامؤستا عيزةت رةشيد

شةهيد مامؤستا حةمة

َح فةرةج
سال

َى  4791لة اليةن رذيَمى
دوو هاوبري و ئةندامى (كاذيك) سال
بةعسةوة ئيعدام كران

َح فةرةج
بة داخةوة لةوانة هاوبريى شةهيد مامؤستا حةمةسال
حكومةت ئيعدامى كرد ،هةروةها هاوبريى تيَكؤشةرى ناو ريزةكانى
كاذيك شةهيد مامؤستا (عيزةت رةشيد) بةعسى درِندة طرتىء
.ئيعدامى كرد

ريَنماميان دةركرد هاوبريان بضن لةطةلَ شؤرِشدا كار بكةن لةذيَر قيادةى
َويَستيَكى طةورةى نةتةوةو
بارزانيدابن ،ئا ئةمة بة هةل
نيشتيمانثةروةرةى بآ ئةندازة ئةذميَردرآ كة ثارتيَكى نةتةوة ثةروةر
بآ بةرانبةرو بىَ هيض دةسكةوتيَك ،هةموو توانايةكى بةبةرانبةر
ببةخشيَت ،دةنا ئيَستا اليةنيَك ياخود دوو كةس ء لةتيَك بيانةويَت
بيَنة ناو حكومةت يان ثةرِلةمانةوة ئةَليَن :ض دةسكةوت و مةنسةب
َم ئيَمةى
َك ئاواية ..بةال
و ثارةو ثؤست و وةزارةتيَكمان ئةدةنىَ؟ ،خةل
كاذيك ئةو هةموو تواناى تةنزميةمان خستة ذيَر سةركردايةتى
شةخسي بارزاني مستةفاو شؤرِشةوة بةبىَ هيض دةسكةوتيَك ،بةو
.مةبةستةى هاوبةشيةكى نةتةوةييانة لةشؤرِشدا بكةين

ثيَشكةشكار  :باشة كاك ئازاد و شيَركؤى هةذار بؤضى بةمة نيطةران
 .بوون؟

َى وهمى
َى شيَركؤى هةذار لةسةر شةثؤل
َ ئاطرين :عةقل
َال
د.عةبدول
تؤقاندن ء تريِؤر مةلةى ئةكرد ،كةسيَكى دووفاقي ناو دووتويَى
َيدا ،لةو
َم لةطةل
(ساديء ماسؤشتى) بوو!! ..كاتى خؤى زؤر هةول
َكنء خةياأل بآلوو ناسةردةمانة نامرؤظانةية وازبهيَنآ،
وةهمةضل
تةقةآلم لةطةلَ دا ئارامى بكةمةوةو دةرووني خاو بكةمةوة ،وةك
مرؤظيَكى ئاسايي بذىء سياسةتء حزبايةتى بكات ،سةرةتا بةنةرمي
خوساء قةناعةتي ئةكرد ،كة ضى دواى نةيئةتوانى خؤى لةو ماكى
ذةهر وةشاندنة رزطار بكا ،فكرةى جةهةننةمى ء ئةهرميةنانةى
َنة سةركردة بفرِيَنني دواتر فديةى
هةبوو ،بةمنوونة ئةيوت :با كورِى فال
ليَوةرطرين ،ئاماذةى بةوة ئةداو ئةيوت :ئةوةتا فةلةستينيةكانيش
.ئةمة ئةكةن  ،الى من ئةمانةى باس ئةكرد
َى مةكتةبى سياسى
هةتا ئةو كاتةى من لة بةغا بووم ،بارةطايةكى بال
لة شارع نةهربوو كة نووسينطةى حماماتى كاك كةمال حميةدين بوو،
َى (م.س) هاتوضؤى ئةويَيان ئةكردو شيَركؤش بةو سفةتةى
قيادةى بال

َةيةو لةرقي باوكي هاتوضؤى ئةويَي ئةكرد ئةيوت :كاك
سةر بةوبال
َ بادةستيَكيان ليَبوةشيَنني ،ئةموت :كاكة ئةو توند و تيذيانة
َال
عةبدول
نةفيكرو نةئامانجء نةكارى ئيَمة ...ئيَمة ئةو كارانة ناكةين ،ئيَمة
ئةمانةوىَ طةشةيةكى ثؤزةتيظانةو مرؤظانة بةئةفكارةكةى خؤمان
بدةين ،لةبةر ضاوى كورد بةرطيَكى جوانى نةتةوةيي ثيَبثؤشني و بة
.ئاماجنى بطةيةنني
َى  4791بؤ يةكةجمار كاك شريكؤى هةذارم بينى ،تاكو
لةو كاتة ،سال
 4791/3/44لةئاستء لةبةردةممدا هيَندة متةوازع خؤى ئةنوان
بؤضوونء ليَكدانةوةو بريورِاكامنى بةسةرسورمانةوة ئةسةملان،بة دةطمةن
َكةويَك ،ئةوا موتيعء عاشقي شيَخةكةى بيَ ،ئائةو
موريدي ئةوتؤ هةل
َويَستةى وايكرد من متمانةيةكى بيَ سنوورم ثيَبيَت! ...بةراستى
هةل
هاتنة ثيَشةوةى لةكاذيكداو ئةو هةموو هاوبريانةى ناسى،بةتايبةت،
ئةوانةى لة ريَكخستنى كاذيكدا خةباتيان ئةكرد .خةتابار من بووم!!
.ضونكة ئةو الى من تةنزيم بوو

ئةو) بةجؤريَك خؤى هيَنابووة ثيَشآ ،تةنانةت هةندآ جار (
َى باوكمدا بووم،
َمان ئةهات ،ئةو وةختة من لةمال
لةسليَمانى بؤ مال
شةو درةنط ئةهاتةوة ،نازامن لةكوآ بوو ،بةثيَآلوى قورِاويةوة
ئةهاتةوة  ،دايكم لةبةر خاترى من بةو تةمةنةوة ،ئةضوو ثيَآلوةكةى
َساين هاتينة دةرةوة ،ئةو
َى خؤمان هةل
بؤ ئةشووشت .جاريَكيان لةمال
ثرِيداية ثيَآلوةكةم بؤي دانام ،زؤرم ثيَناخؤشبوو ،تووشى شؤك بووم
ومت :كاكة شيَركؤ ئةوة ضيئةكةى؟ ،ومت :قةيناكة من لةحزبا بةرثرسى
َك
تؤم و لةحزبيَكداين ،بةآلم ئيَمة هةموو هاوبريي يةكني ،نابآ خةل
فيَرى ئةوة بكةين ثيَآلو دابنيَن ،خؤ ئةمة ثةيوةندى نيَوان ئاغا و
نؤكةرايةتى نيية كةئةمةى كرد خورثةيةكى ترسناك شرخيةى لةهةناوم
َسان!! كاك شيَركؤ ئةمةى بؤ كرد؟ ئةم جؤرة رةفتارة نادروستانة
هةل
لةريَكخستنى حزبايةتيدا و لة ثةروةردةو طؤشكردنى ئيَمةى نةتةوةي
.ناوةشيَتةوة ،خؤ ئيَمة بةرؤحيةتى نؤكةر و ئاغا ثةروةردة نةكراوين

َويَستةى كاك شيَركؤى هةذار ،من زؤر سةرزةنشتم كرد و
بؤ ئةو هةل
.داوامليَكرد بةهيض جؤريَك شتى وا لةطةأل كةسدا دووثاتنةكاتةوة
ئا ئةو رةفتارة سووكء هةرزان بةهاية ،منى لةدةرياى طوماندا نغرؤ
كرد ..بةوةى مرؤظيَك بةتايبةت ئةوةى لةهةرزةيى تةمةنيدا بآ ثةنا
َويَستى ئاوا كة ضرفتار بةريَت ..ئةشيَت كارى قيَزةونى نالةبارو
بؤ هةل
.ناشرينرت ،لةطةأل ريَكخسنت و هاوبريةكانيدا ئةجنام بدات
َآ ئةسرِارِم ال باس كردبوو ،بة منوونة
بةآلم (ثاش باران كةثةنك) كؤمةل
ئةموت :ئةوة كورديَكى باشة ،ئةوة سةر بةئيَمةية ،ئةويش تاقيبى
ئةوةى ئةكرد قيادة كيَية و ئةوانةى تةنزيم كيَن؟ ئةو ثرسيارة زؤرة
طوماناويانةى سةبارةت كاذيك ئةكرد ،ثرسيارى تةمء مذاويي ال
َثاكانة باسى ميَذووى كاذيك و ثارتى طةل و
دروستئةكردم ،منيش دل
يةكيَتى (قوتابيان و الوانى) نةتةوةيي كوردم بؤ ئةكرد ،ئةمة
َك رووى لةدةرةوة ئةكرد ،ئةوساتة
لةمانطى 3ى  4791بوو ،خةل
نيَوان شؤرِش و حكومةت لةئةطةر و نةطةرى ريَكةوتن و شةرِدابوو،

َآ نهيَنى ريَكخستنةكانى كاذيكم ال باسكرد ،بةآلم دواى
من كؤمةل
دةركةوت نييةتى ثاك نةبووة ،ئةو بيَوةفا دةرضوو ،من لةو متمانةيةى
َآ شتم داية ،دوايى لةالى زؤر
َةداضووبووم ،كةكؤمةل
بةوم هةبوو بةهةل
َةوان و ئةو ئةمانةتة
َسؤز و ريَكخستنةكامنان خؤى كردة ثال
هاوبريى دل
حيزبيانةو ئةو نهيَنى ء زانيارانةى من ثيَموتبوو ،دذى سةركردايةتى
كاذيكء شةخسي خودي من بةكارهيَنا ،لةريَطاى هاوبريانةوة هةموو
َبةستبوو،
َآ بوختانى هةل
َويَستةكانيم ثيَطةيشتةوة و كؤمةل
قسة و هةل
ضونكة كةمن ضوومة ناو شؤرِشةوة  ،يةكسةر رووم لةبةشى راطةياندن
َآل ئةميندارى
كرد ء ئةوساتة شةهيد داراى تؤفيقة فةندى ئاغا فةحتول
طشتى رؤشنبريىء الوان بوو ..شاعريى جوانةمةرط و بةهرةدار كاك
جةالىل مريزا كةريم بردمية الى و بة (نووسةر -حمرر) لةئيَستطةى
.كوردى دةنطى كوردستانى عيَراق دانرام
دوايى لةريَطا و بةهؤى رؤشنبري و ديبلؤماتكارى بةتواناى كورد،
دكتؤر جةمال جةالل بةشةخسى بردمية ثةميانطاى كاديران (خوىل

َآل نةك وةك كاذيكيةك ،ضونكة
شةشةم) ..ئةمة وةك خؤم عةبدول
هةندآ كةس بةمةبةست ياخود بةبةرنامة بؤ ضاو راو ئةيانوت
َآل ضووة بووة بة مامؤستا لةمةعهةدى كاديران ،بةرانبةر
عةبدول
ئةوةى هةرضى نهيَنى و مومتةلةكات و نامة و ديكؤميَنتةكانى
كاذيك هةية تةسليمى ثاراستنى كردووة! ...راستةوتويانة ،بةرى رؤذ
.بةبيَذينط ناطرييَت!!! ..ئةوةتا حةقيقةت هةر دةركةوت
ثيَشكةشكار :ئةوانيش طلةيى ئةوةيان هةبووة تؤ زؤر لةثارتييةوة
َآل ئاطرين
نزيك بووى ،هةتا قسة لةسةر ئةوة هةية كة عةبدول
.ريَكخستنةكانى كاذيكى بةكارهيَناوة بؤ ثاراسنت؟! ،ئةمة ضيية؟
َبةسرتاو و بوختانيَكى
َآل ئاطرين :سةرتاثاى ئةو قسانة هةل
د .عةبدول
درِكاوية ،بوختانيَكى زؤر زؤر روونة .ضونكة من بةشانازييةوة عةرزت
ئةكةم ،ئةوة ئيَستا منن ئةو راستية ئةسةمليَنم هةموو ئةو نهيَنىء
َى 4797ةوة ،وةك
نامةو مؤرو مومتةلةكاتانةى المبوون لةسال
بيلبيلةى ضاوم الم ثاريَزراون ء لةبةردةستمدانء الم ماونةتةوة ،خؤ

ئةطةر تةسليمى كةسيَك ياخود اليةنيَكم بكرداية ئةبواية ئةمانة
ئيَستا المن (كةهةر هةموو مومتةلةكاتى كاذيكة) تةسليم بكردياية،
خؤ ئيَستا دةزطاى ثاراسنت ماوة و شايةتى راستى قسةم ئةدةن ،من
ئيَستا ئةوة ئةزامن با عةرزى ئيَوةش بكةم ،ئةوةى وةك شةخسى
بيستوومة دةزطاىثاراسنت لةو رؤذةى كةدروست بووة تا ئةمرِؤ هةموو
َى (-4791
شتةكانى ثاراستووة ،تةنانةت ئةو دةنطانةى لةسال
 )4791لةراديؤى دةنطى كوردستانى عرياق ثةخشبوون هةموويان
.ثاراستووة
جا لةوكاتةى (رؤذى سيَشةممة  )4791/3/41ضوومة ناو شؤرِش و
بووم بةثيَشمةرطة ..دواتر هةستم كرد لةاليةن هةنديَك هاوبريانى
َةيةكى نائاسايى و ناسروشتى ئةكريَت،
ريَكخستنى كاذيكةوة جول
ضونكة دواى رؤذى دووشةممة  4791/3/44كاك شيَركؤى هةذار ليَ
دوورة ثةريَز بوو ،ئيرت دواى ئةوةى ضوومة شاخيش كاك شيَركؤى
.هةذار نةهات بةالما و ثةيوةندى لةطةأل من ثضرِا

دوايى بيستمانةوة ثيَضةوانةى برِيارة ميَذوويى و نةتةوةييانةكةى
سةركردايةتى كاذيك ،ئةيانةوآ هةندآ حةرةكة ثيَضةوانة بكةن
َيةتيَكى تريِؤرزميةوة دةست لةهاوبريانى قيادةى
تةنانةت بةعةقل
كاذيكيش بوةشيَنن ،لةيادداشتةكانى كاكة مةم بؤتانيدا ئةم هةقيقةتة
َآ :كاك شيَركؤ بيَكةس ثيَى راطةياندم و وتى :با
تؤماركراوة و ئةل
.فرياى كاك هةردى بكةوين لةوانةية شتيَكى خراثى بةرانبةر بكرآ
ئيَمة ثيَشرت ئةمانزانى ،ئةوان ثالنيان وا دانابوو ،بيَن من كةلةوكاتةدا
َى شيَخآ مامؤستا و بةرِيَوةبةرى كارطيَرى خوىل
لةطوندى زينؤل
شةشةمى ثةميانطاى كاديرانبووم ،كاك شيَركؤى هةذار و كاك فةرهاد
عةبدولقادر بةناوى طفتوطؤوة لةطوندةكة دوورخمةنةوة و بةبآ دةنطى
بةضةقؤ مبكوذن!! دواييش بةيانيَكى بةرطريم لةسةر بآلوبكةنةوة و
.بَليَن :وةآل ثاراسنت كوشتوويةتى

هةروةها لةبابةكراواى نزيك دةربةندى رايات و ئازادى تةقة
َة حةمة) بكةن و بَليَن :بارةطاى
لةجيَبةكةى كاك حمةمةد عةزيز (خال
َة حةمة خؤى ئةفةرمووآ :مام
بارزطانى خؤيان ئةمةيانكردووة ،خال
هةذارى مةزن و رةمحةتى تةشريفى هيَناية الم ،داواى ليَكردم كة
دةمانضةيةك بؤ كورِةكةى بدةمآ ،منيش ماوةيةك ئةو دةمانضةيةم
بؤ وةرطرت و تةسليم بة مام هةذارم كرد  ،كةضى دوايي ثيَم
طةيةنرايةوة كة شيَركؤى كورِى ويستوويةتى بةو دةمانضةية مبكوذآ،
كاكة مةم بؤتانيش ئةفةرمووآ :لةسةر قسةى كاك شيَركؤ بيَكةس
َم (عومةر دةبابة)،
َى خال
مامؤستا ئةمحةدى هةردميان هيَنابووة مال
ثيالنى تريؤركردنى مامؤستا هةردى بةمشيَوةية بووة .طوايا بةقسة
َى كاك عومةر دةبابة بيهيَننة دةرةوةو سةرينيَك خبةنة سةر
لةمال
َآ( :ضوومة
دةمى و بيخنكيَنن ،كاكة مةم لة موزةكةراتةكةى ئةل
َم و ومت :مامؤستا هةردى هةرِةشةى مردنى لةسةرة ،ئةويش
َى خال
مال
َى ئيَمة) ،هةر كاكةمةم
وتى :كآ ئةتوانآ ئةوة بكات با بيَت بؤ مال

ئةفةرمووآ( :من شةوانة حةراسةتى كاك هةرديم ئةطرت) ،جا ئةمة
.وايكرد ئيَمةش بةخؤمانا بضينةوة
هاوبري كاكة كاميل ذيريش لة  1143/9/1بةئامادةى كاكة فةرهاد
َى خؤيان لةشارى سليَماني
عةبدوحلةميدء كاكة فواد سةرِاج لةمال
َى كوشتنى منيشى داوة ،لة سليَماني
فةرمووي :شيَركؤى هةذار هةول
شةو هةبووة درةنطانآء لةناوةختا خؤى ئةكرد بةماآل ،بةآلم ديارة
َنةكةوتووة
.بةهؤى ئامادةطيي خؤمةوة ،ئةو دةرفةتةى بؤ هةل
ثيَشكةشكار :باشة ..لةدواى دةستثيَكردنةوةى شةرِ لة 4791دا
ئيَوة ئةضن بؤ شاخ و ئةندامانى سةركردايةتى كاذيك هةريةكة و ئةضن
بؤ شويَنيَك ،لةو دةمةيا كاك ئةمحةد سةالم و كاك فةرهاد عةبدولقادر
هةريةكةيان بةبيانوويةك واز لةكاذيك ئةهيَنن ،ئةوان بؤ ئةوةيان
.كرد؟

َآل ئاطرين :ئيَمة وةك قيادةى كاذيك تاكو 4791/3/44
د .عةبدول
داواكارى لةوجؤرةى هاوبريى خؤشةويست مامؤستا ئةمحةد سةالم و
كاك فةرهاد عةبدولقادرمان ثيَنةطةيشتووة ،سا نازامن لةدواى ئةوةوة،
وازيان لةو تاقمة هيَنابآ ..ئةوةى من ئاطادارى مب كاك ئةمحةد سةالم
وازى نةهيَنا بوو ،بةآلم ئةوان ئةو حةرةكة ثيَضةوانةيةى كاذيكيان
ثيَخؤش بوو ،ثرِوثاطةندةيان ئةكرد بةوةى .كاذيك تةنزيم و كار و
ضاالكى خؤى تةمجيد كردووة و ئةمة سةفقةيةكة لةطةأل مةال
َوطؤرِييان بؤ ثارة و مةنسةب ثيَكردووة
.مستةفادا ئال
َطة ناراستى ئةو بؤ ضوونةم
ثيَشرت ئاماذةم ثيَكردووة و بةبةل
سةملاندووة ئةمة ئةسأل و ئةساسى نةبوو و نيية من بةدريَذايى ئةو
ماوة دوورةى لةشاخ ناو شؤرِشدا ثيَشمةرطةبووم ،بارزانى رةمحةتيء
جوانةمةرط كاك ئيدريس و كاك مةسعودم نةبينيوة ،نةبةقسة
نةبةنووسني نةبةهيض شيَوةيةك ،كاك كاميليش هةر هةمان شت،
ئينجا ئةو تاقمة وتيان :ئيَمة ناوضةيةكى تايبةت و سةربةخؤ بؤ

ثيَشمةرطةء كاروضاالكي كاذيك دياري ئةكةين ،قيادةى كاذيك لة
4791/1/11دا بةثيَضةوانةى ئةو بؤضوونة هةرزة سياسيانةى ئةوان:
َسؤزانة و نةتةوةثةروةرانةماندا،
َويَستيَكى دل
برِيارى وةرطرتنى هةل
َويَستيَكى
تواناكامنان بةشؤرِش ببةخشن ،ضونكة ئةطةر هةل
نيَطةتيظانةى لةو جؤرةمان وةرطرتباية كار و ضاالكيمان ئةجناميداية،
ئةبو ئيستيداممان لةطةأل قيادةى بارزاني نةمرو شؤرِشدا بكرداية،
بةتايبةتى ئةو جةماعةتةى ثاراسنت ،ئةوةش بيانوويةك بوو بؤ
َطريسانى شةرِو
َطريساني شةرِى ناوخؤى كوردستان ..باشة هةل
هةل
ثيَكدادان لةناوخؤى كورد و شؤرِشدا لةقازاجنى شؤرِشء
ميللةتةكةماندا بوو؟ كةثيَشمةرطة بضآ بةطذ ثيَشمةرطةيا و شةرِ
بكةن؟
َنيايةوة مةسريمان
ئةوسا طةر خوانةخواستة كارى واروويبداية ،بةدل
هةر ئةوةبوو يان بضووباينة ثاأل بةعس يان ئيَران ،كة ئةوةش

َويَستيَكى خيانةتكاريانة ئةبوو ،بؤية ئيَمة ئةو برِيارة
هةل
.ميَذوويةماندا
بةآلم ئةوان بذارةى نةخوازراويان هةبوو ،بؤ ئةو مةبةستة كؤمةَليَكيان
دروستكرد وةك ئيَستا بيَ لةيادمة (شةهيد مامؤستا شةريف
َسؤزمان بوو ،ثةيوةندي
مةولوود) ئةنداميَكى ثيَشكةتووى ضاالكء دل
َويَستى ئةو شةهيدة
راستةخؤ بةمنةوةبوو ،قسةو بؤضوونء هةل
جوانةمةرطةى كورد جيَى تةواوى برِواومتمانةم بوو ،سةرساغ،
.راستطؤ ،بيَ فرتء فيَأل
لةقةسرى سةالمى نزيك ضؤمان ثيَريِاطةياندم ،وتى :خؤم
بيستوومةتةوة بةكردةوة ئاطادارم لةثيَنجويَن حةرةكةيةك هةية،
ويستويانة تؤ بكوذن ،بةناوى مناقشةوة لةمةعهةدي كاديران لةزينؤى
شيَخى دوورختةنةوةو بةضةقؤ سةرتبربِنء بتكوذن تةنانةت :شيَركؤى
هةذارو فةرهاد عةبدولقادر بؤ ماوةى هةفتةيةك ،بةهةسان ضةقؤكةيان
!!.تيذكردووةو شيَركؤ وتوية :بةيةك زةربة خثى ئةكةين

َسؤزى نةتةوةييء سةركردةو
َويَستى جواميَرانةى تيَكؤشةرى دل
هةل
ثيَشمةرطةى ئازا ،شةهيد كاكة فةتاح ئاغاى حةمة ئةمني ئاغاى زآ
َويَستيَكى يةكجار جواميَرانةى ئةبيَ ،من
ئةو دةنطؤية ئةبيستآ ،هةل
هةرطيزو تاماوةم لةياد ناكةم ،ئةو قارةمانة جطةرسؤزيَكى دةطمةنء
.بآ ئةندازةم بوو

)شةهيد فةتاح ئاغاى حةمة ئةمني ئاغاى (زىَ
شايانى ئاماذةية لةخيالىل  4791/3/44تاكو 4791/3/11
لةناو شؤرِشدا بةخزمةتى نةطةيشتمء مةخابن بة ديدارى شاد نةبووم،
ئةو شةهيدة قارةمانة ،سةركردةيةكى شؤرِشطيَرء فيكرى ثاك بوو،
مرؤظيَكى مةزنء بةوةفا بوو ،خاوةنى بةهاى ئةخالقي منوونةيي بوو،
المن ئةيفةرموو كة ئيلتيزامي لةطةأل مرحوم جةنابي مةال مستةفايا
هةية ،ئةيوت :من مولزةمم لةطةأل جةنابي بارزانيدا ،بؤ خؤم خاوةنى

َتامن ،بة دأل ثشتطرييشتان ئةكةمء
ئةفكارى كاذيكمء لةطةل
خزمةتيشتان ئةكةم ...خانةوادة تيَكؤشةرو قوربانيدةرو كورد
َى 4791ةوة ثةيوةنديم بةهاوبريى
ثةروةرةكةيان ئاطادارن  ،من لةسال
َسؤز شةهيد كاكة فةتاحةوة هةبوو ،ناو بةناو ئةضووم بؤ
بليمةتء دل
طوندةكةيان (طوندى زآ) لة ئةوديو ضوارتاوة سةردانيم ئةكرد هةر دوو
مانط جاريَك لةضوارتاوة بةثيَ ئةرؤيشتم لة طوندي زيَ
بةيةكئةطةيشتني ،ئةو جةماعةتة ئةيانزانى كاكة فةتاح مرؤظيَكى
نةتةوةييةء ئةفكار كاذيكية ،ويستبوويان ئيستغاللي بكةن،
لةوكاتةى شيَركؤى هةذارو فةرهاد عةبدولقادر ،نيازيان تريِؤرى من
َوةشاندنةوةى كاذيك دةست لةسةركردايةتى
بوو  ،هةروةها بؤ هةل
َسؤزى كورد كاكة
بوةشيَننء ئيَمةو مانان تريؤركةن ،ثيَشمةرطةى دل
َؤث خويَن لةلوتى كاك
فةتاح بانطي كردبوون ،ثيَى وتبوون( :يةك دل
َآل بيَت يةك بتأل خويَنتان ليَ دةرئةهيَنم كارى وامناآلنة
عةبدول
َةتى مةزنء وةفاى مرؤظى نةتةوةيية ،ئينجا
نةكةن) ئا ئةوة خةسل

دواى ئةوةى ئةمة سةرى نةطرت ئةو جةماعة بةيانيَكيان دةركرد،
َى بآلوى
لةبةيانةكةيا بةناوى ئينقالبي دووةمى كاذيكةوة ،بةخةيال
خؤيان ( )44هاوبريى سةركردايةتيان طسك ليَداوة ،بةتايبةت شيَركؤ
ى هةذار زؤر ناهةقانةو بيَ ويذدانانة دةستى لةسةر من داطرتبوو ،ئةم
َآليةى تا دويَنآ ضؤن وةك موريد سةيرى شيَخةى ئةكات،
عةبدول
ئةويش ئاواتة تةماشاى ئةكردم ،كةضى لةو بةيانةدا بةمووى
ناوماست ناو زةدةى كردبوومء كؤبةثةرستء بيَ رةوشت داينابووين،
ديارة رةوشتء بةهاى بةرزو ثريؤز الى كاك شيَركؤى هةذار ئةوةية :كة
َئةسةنطيَنآ لةكتيَبى (هةذارو مرؤظـ ء
باوك ء دايكى ثيَهةل
َى
دةوربةرى) لة بةشى يةكةمداو لةدوو بةشةكةيدا ،سال
(1111زايينى1911-كوردى) بآلويكردؤتةوة زؤر بيَ ويذدانانة لةو
َكةوتووةو خاوةن فةرهةنطى زمانة
سونبولة نةتةوةييء شاعرية هةل
(هةذار موكرياني) باوكي ئةدويَت ،بؤ ناوزرِاندنء سووكايةتي ثيَكردن:
َئةبةستيَت ،مرؤظ
َكو بوختاني ئةوتؤى بؤ هةل
نةك تريو تةشةر ،بةل

قيَزى ليَئةكاتةوة ..كةضى بؤ بةرذةوةندي خؤى ناز ناوى هةذارى
َبذاردووة
!!.باوكي ،بؤ خؤى هةل
باشة مرؤظيَك ..ئةو هةموو قسة ناشريفء ثؤخآلنة بةبابي بَليَت..
ئيدى ضاوةرِوانى ضي بؤ كةسانيَك ليَدةكريَت ،خؤشينةويَت ياخود
َدا هةبيَتء بةمونافيسي خؤى دابنيَت
!!ملمالنيَ لةطةل
ئةمةش ئةو بةيانة ناجواميَرانةيةية ،كة قسةى زؤر زؤر ناهةقيء
َيَ( :طسكمان ليَدان ،ئةو مووةمان لةناو
رةقء ناخؤشى تياية ،ئةل
ماستا دةرهيَنا طوايا ئيَمة ثاراسنت بووينء لةناو كاذيكدا لةاليةن
بارزانيةوةضاندراوين!! طواية ئيَمة لةطةأل كاذيكدا راستطؤنةبووين!!..
ديارة ئةو سةر راستة ،لةبةر رؤشنايي هةموو شرؤظةيةكى سياسيي
ئةو بةيانة ،ناثاكيةك بوو كرا ،ضونكة تا ئةو دةممة سةكردايةتى
َؤسيَنةرو تؤقيَنةرو سيخوريةكانى
كاذيك لةاليةن دةزطا داثل
حكومةتى( :عيَراق ،ئيَران ،توركيا سوريا)ةوة ،بةتايبةت حزبي
بةعسى رةطةزثةرست ئاشكرا نةبوو ،تةنيا بةطؤمان ئةم ياخود ئةويان

َطةيةك
بةكاذيك تؤمةتبار ئةكرد ،زانيارى ناو ئةو بةيانة ،بووة بةل
َؤسيَنةرةكانى داطريكةرانى كوردستانء
بةدةست دةزطا سيخورىء داثل
دوذمنانى ئازاديء سةربةخؤي كوردستان ،ئةمةش بؤ ئةوةى جةزرةبة
بةوانة بطةييَنن ريَبازي كوردايةتى ثةيرِةو ئةكةنء ئاماجنيان
َةتى سةربةخؤى كوردستانة
.دامةزراندنى دةول
لةو ساتة ناخؤش و نةخوازراوةى كاك شيَركؤي هةذار و يةك دوانيَكى (
دي لة 4791\4\11دا ،بةناوى سةركردايةتى كاذيك بةيانيَكى
َو كردةوة.
ناوزرِاوى ليَواوليَو لة بوختان و تؤمةتباران كردن بال
َويَستى ناشارستانيانةيان ،بةرانبةر سةركردايةتى
بؤضوونى نارِةوا و هةل
كاذيك بةطشتى و بةرانبةر خودى من بة تايبةت نواند .ئيدى لةوساوة
تا نووسينى ئةم كتيَبة راشكاوانة و بة زمانيَكى لؤذيكى مةقبولَ
سةركؤنةى ئةو كةضرفتارييةى كاك شيَركؤي هةذارم كردوة ..ئةو لةو
ساتةى 4791\3\47طةرِاوةتةوة عرياق تا ئةم نووسينة بةهيض
شيَوةيةك نةطةتيظانة باسي منى نةكردوة" ،ئةو" دووجار ويستويةتى

َي 4797دا ،كاتيَك لة
من ببيينَ :جاريَك بة تةنيا و جاريَك لةسال
سةماوة نةفيكرابووم ،لةطةلَ كاك فةرهاد عةبدوحلةميد هاتن و من
هةردوو ديدارةكةم رةتكردةوة :ثيَمواية :دواى ئةم نووسينةم هةر
رةفتاريَكى ثيَضةوانةى دةرخستنى ئةم راستيانةى هةبيَت ،ئةوا
َضوونى جامى توورِةيي و طرذيي دةمارى كني و ئينتيقامى
ئاكامى هةل
َة و جيَي برِوا و
كويَرانةية و رةهةندى وةهمى و بنضينةيةكى ثوضةل
).متمانة نيية

َىَ كاذيك
ثيَشكةشكار :جطة لة طومانةكانيان ،ئازاد مستةفا ئةل
َىَ يةك وةسيقة و يةك ديكؤميَنتى
هةر بة مردوويى لةدايك بوو ،ئةل

الى خؤى نةبووة ،هةرطيز كؤنطرةو كؤنفرانسيَكى نةبةستووة ،هيض
َوكراوة و ناميلكةيةكى نةبووة ،ئايا ئةو رةخنانةى ئازاد
ئؤرطان و بال
َىَ يةك كاديرى سةركردايةتى كاذيك
مستةفا بىَ هؤكارن؟ ،ئةل
نةطرياوة و كةسيَكيان لة سةر نةتةوةيى بوون و كاذيك بوون
.زللةيةكيان ىلَ نةدراوة؟
َآل ئاطرين :من نازامن ء ئاطاشم ليَى نيية شةهيدى
د .عةبدول
جوانةمةرط كاكة ئازاد مستةفا ضؤن ء لةكوآ ئةو بؤضوونء بريو
.رايانةى دةربرِيوةو بآلوكردؤتةوة
ئةطةر (ئةو) بؤ ضوونانةشى وتبيَت ،لةو روانطةيةوةية (ئةو)
َى 4794ةوة ئاطاى لةديوى ناوةوةو نهيَنىء
لةسةرةتاوة واتة لةسال
هةموو ضاالكييةكانى ريَكخستنةكانى :يةكيَتى (قوتابيء الوان)
نةتةوةيي كوردو ثارتى طةىل كوردو كاذيك نةبوو( .ئةوةش خةوش
.نيية وتيَزيَكى ئاسايية) من بةتةشةر نايَليَم

كاكة ئازادى شةهيدى جوانةمةرط بةر لةريَكةوتننامةى ()44ى
ئازارى 4791ى نيَوان شؤرِشى كوردستان بةرابةرايةتى بارزانى
مستةفا ،لةطةأل حكومةتى عيَراق ،لةرِيَطاى كاكة عومةرى برامةوة
.بؤ يةكةجمار ثةيوةندى بةمنةوة كردو هاتة ثيَشآ
يةكةم نامةى داواكارى ئينتماى بؤ ناو كاذيك لة4794/41/34
ناردو تائيَستاش الى من ثاريَزراوةو ليَرةشدا بآلوى ئةكةمةءة ،ئةو
ئاطاى لةكؤنطرةكةمان نةبوو كة لة  4791/1/11دا بةستومانة،
ئةم نووسينة بؤ (رةدةألء بةدةأل)و وآلمدانةوةى رايةكانى شةهيدى
جوانة مةرط كاكة ئازادو هيض كةسيَكى دى نيية ،بةقةدةر ئةوةى:
بةقةدةر ئةوةى ئةمةويَت :هةقيقةت دةرخبريَت ..دواى ئةوةى
لة4717/1/41دا كؤنطرةى دامةزراندنى كاذيك بةسرتا ،كاذيك
دريَذةى بةخةباتى داوةو لةكاتى ()1331ى عةسرى رؤذى ثيَنجشةممة
 4791/1/11يةكةم كؤنطرةى خؤى طريَداوةو ثيَشرت لةم نووسينةدا،
.بةوردى ئاماذةى ثيَكراوة

كاذيك لةريَطاى :ريَكخراوى يةكيَتى الوانى نةتةوةيى كوردو قوتابيانى
نةتةوةيى كوردوة رؤذنامةو ئؤرطانى (ضراى كوردستان و رابةر) ثارتى
طةىل دةرئةكردو دةيان ناميلكةمشان هةبوو لةوانة( :هةقيقةتى
..).كاذيك ،نيَوان كاذيكء بارزاني ..تاد
سةبارةت بةوةى :يةك كاديرى سةركردايةتى كاذيك نةطرياوةو لةسةر
نةتةوةيى بوونء كاذيك بوون ،زللةيةكيان ليَنةدراوة ..لةطةأل رِيَزى بآ
ثايامنا بؤ ئةو شةهيدة ،سةر بةرزو موقةدةسة ،ئةو برِيارة ثةلةو بآ
َى بةسةردا شؤرِكردؤتةوة ..دةنا ناوةندى برِيارو
ئاطاى بال
دةستةآلتدارى سةركردايةتى كاذيك هةموو زانيارييةكانى الية..
َسؤزو سةركردةيةكى كاذيك ثيَشمةرطةى لةخؤبوردى
بةمنوونة :دل
َى (-4794
شؤرِشى ئةيلول ،مامؤستا فةرةيدون عةىل ئةمني لةسال
 )4791لةاليةن رذيَمى عةبدولكةريم قامسةوة طرياو رةوانةى
بةندخيانةى سةراى بةغدا كراو دواتر كةئازادبوو ،يةكسةر ضؤتة ناو
شؤرِشةوة ..هةروةها لةئةجنامى ضاالكىء كارى سياسى كاذيكى

َى  4791شةهيد سةعيد طةوهةرو مامؤستا غةفور ئةمنيء
لةسال
ئةبوبةكر مةال مةجيدو ضةندينى ديى لةاليةن رذيَمى عةبدولكةريم
قامسةوة ،لةسةر خةباتى كاذيكيي كوردايةتى لةبةندخيانة توندكراون..
ئةمة جطة لةوةى لةسةر خةباتى كاذيكيَتى ضةند هاوبريمان نةفىء
دووخراونةتةوة ،بةمنوونة :كوردى جةسوورو جواميَرو بةتوانا ..كاديرى
َى 4799ةو،
ثيَشكةوتووى كاذيك كاكة جةالىل دةرويَش قادر لةسال
بؤ ماوةى ساَليَك زياتر خؤىء خانةوادة بةرِيَزةكةى بؤ شارى (حلة)
نةفيكران ..هةروةها شاعريى طةورةى كوردو هاوبري شيَركؤ بيَكةس
َى  4799لةبةغدا لةمةنفا ئةذيا ..ئةمة جطة لةوةى ئةطةر
سال
دةست دانةطرمء نةَليَم :سةدان ،ئةوا دةيان كاذيكى ليَبوردوانة لةناو
شؤرِشدا ثيَشمةرطةى ديارو طيان بةختكةربوون ..بؤ ئةوةى طواية
َكو
كاذيكيش لةسةر كاذيكيةت زللةيةكى ليَنةدراوة ئةوا نةك زللة بةل
َح فةرةجء تيَكؤشةرى كاذيكيى ون ناو
هاوبريان :مامؤستا حةمة سال
َى 4791دا لةاليةن
مامؤستا عيزةت رةشيد هةردووكيان لةسال

رذيَمى رةطةزثةرستى بةعسةوة ،لة ناوشارى سليَمانيدا طريانء دواتر
.ئيعدامكران .ئا ئةوانة ضةند منوونةيةك لة قوربانى نةتةوةو كاذيكن
ثيَشكةشكار :جةمال نةبةز لة شةستةكان بانطى كاذيكى لةبةرلني
.بآلوكردةوة
َآ ،بآلوكراوةى زؤرى بةهادار لةرِيَطاى
َآ بةل
َآل ئاطرين :بةل
عةبدول
كاكةدكتؤر جةمال نةبةزة بآلوكراوةتةوة ،دواتر ئيَمةش لةكوردستان
بآلومان ئةكردةوة ،كاذيكء بارزانى ،كاذيكء شؤرِش ،كاذيكء
َآ بةياناتى ديكة ،سةبارةت
حكومةتى عيَراقى ،هةروةها كؤمةل
بةوةى لةاليةن دةزطا تؤقيَنةرو سيخورييةكانى حكومةتة
داطريكةرةكانى( :عيَراق ،ئيَران ،توركيا ،سوريا) جةزرةبةى طوشندة
لةرِيَكخستنةكانى كاذيكء ريَكخراوةكانى نةدراوة ..بةبؤضوونى
َسةنطيَنريَت،
هةموو خاوةن ويذدانيَك ئةوة ئةبيَت بةتةقيدرةوة هةل
هةقةو ئةبيَت ئافةرين لةديسثلينى ريَكخستنى كاذيك بكرآ،
َى 4797وة تا
َى خؤم شانازي بةوةوة ئةكةم من لةسال
بةشبةحال

َى  4791بةرثرسى ئةو تةنزمية بووم ،نةمهيَشتووة رايةألء
سال
جومطةكانى ريَكخسنت ،شلء خاوبيَتء ئةو ديسثلينة ثتةوة وايكرد:
َدريَت ،خويَن لةلووتى
هاوبريان لة هةرِةشةى نةياران بثاريَزريَت نةهيَل
كةسيَك بآ ،دوايى نةمهيَشتووة تةنزميةكةمان ئاشكرا بيَتء بكةونة
َؤسيَنةرةكانى حكومةتى عرياقىء
ذيَر جةزرةبةى دةزطا تؤقيَنةرو داثل
َكى بةطومان دةستطري ئةكرد،
سةدامء ئريانىء هةتا...تاد كةخةل
حماسبةى شيَخ حمةمةدى هةرسينيان كردووة وتويانة :تؤ كاذيكى،
َى خؤشةويستء بةرِيَزمة،
ئةوةى ثرسيارى ليَ كردووة ئيَستا هةظال
كاك شيَخ حمةمةديش وةآلمى داوةتةوةو وتوية :باشة تؤ حمارةبةى
َسةنطيَنى .كاكة
كاذيك ئةكةى ئةمةوآ كاذيَكم بؤ شيكةيتةوةو هةل
َى
َآ :كاكة كاذيك واتا(:كؤمةل
شيَخ حمةمةد هةر لةو كؤبوونةوةيةدا ئةل
ئازادىء ذيانةوةى يةكيَتى كورد) ،ئا ئةوة دروشم ء ئاماجني كاذيكة
ئيدى بؤ ئةبآ حمارةبةى بكرآ ،جا ئةو ديسيثلينة ريَكء ثيَكة ضنراوة،

َكى بةخؤرِايى
فةخرة ،ضونكة زةربةى زؤرمان بةرنةكةوتوة ،بؤ خةل
..!.بةطرتنء شةهيد بوون بدريَت؟ خؤ ئةوة ئازايةتى نيية
هةر بؤ زانيارىء هةقيقةتء ميَذوو ..كاتيَك شةهيد كاكة ئازاد
مستةفا سةركردايةتى ريَكخستنةكانى ثاسؤكى لة شاخ ئةكرد،
َسؤزو ضاونةترسى ثاسؤك كاكة مةال شواندا
بةثيَشمةرطةى دل
نامةكانى بؤ ئةناردم (شايانى ئاماذةية ،ئةم هةقيقةتةش بةدةنطى
تؤماركراوى كاكة مةال شوان ،المثاريَزراوة ئيَستا مةال شوان لة
َةندا نيشتةجيَية
).هؤل

لةم ديداردا بة دةنط قسةكانى هاوبريى تيًََكؤشةر مةال شوان تؤمار
كراوة
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َى 4711وة كاكة ئازاد مستةفا ثيَنج نامةى بؤ ناردوم
لةدواى سال
ثيَش ئةوةى ،ئةو نامانةم بؤ بنيَرآ ثيَشانى كاك مةال شوانيداوةو
فةرمووية :بيخويَنةرةوة .ثيَى وتووة :با ئةو مامؤستايانة بيَن ،ئةم
َةستانة ،تةنيا بةمن نابرِآ بةريَوة .لةنامةكاندا شةهيد ئازاد
جةنطل
ئةوةى بؤمن دووثات ئةكردةوة كة برِوام واية بةتةوازعوةوة بووة،
ئةيفةرموو( :تؤ مامؤستاو من قوتابى ،تؤ سةركردة من كادير)..
..نامةكان لةالم ثاريَزراون
ضؤن ئةو بةيانةى جةماعةت دةريانكرد ضنطمكةوت؟ من لةناو
ضؤمانةوة لةدوكانةكةى كاكة حةمة سديقةوة بؤ قةسرلسةالم ئةضووم
كةبارةطاى ئةمانةتى طشتى رؤشنبريو الوانبوو .شاعريى جوانةمةرط
َآل بةيانيَكتان
جةالىل مريزا كةرميى رةمحةتى هات وتى :كاك عةبدول
لةسةر دةركراوة ئاطادارى؟ ومت نةخيَر ،وةلةراستيدا نةمبينى بوو،
َسؤزم كاكة نةورؤزى مةال عةىل بةيانةكةى
دوايى هاوبريى بةوةفاو دل
بؤ هيَنام ،زوو زانيم ئةو جةماعةتةية ،بةتايبةت زؤرى قسةكانى هى

كاك شيَركؤى هةذاربووة كة ثيَشرت من المدركاندبوو!! ،سةيرم كرد،
لةبةيانةكة ناوى ئيَمةى تياية كةئةَليَن ،ئةوانةمان ثاكؤدا مةسةلةن
َآ (ج.نةبةز ،أ.هةردى ،ك .ذير ،ع.جةوهةر ،أ.احسان ،ع.ئاطرين،
ئةل
ف.ع) كةهةموو كةس ئةزانآ مةبةست لةكاكة دكتؤر جةمال نةبةزو
مامؤستا ئةمحةد هةردىء كاكة كاميل ذيرو مامؤستا عةبدوآل
َآل ئاطرينء مامؤستا فائق عارفة...تاد ..ئةوسا
جةوهةرةو عةبدول
َآل جةوهةر وازى هيَنابوو كاكة دكتؤر ئيحسان
مامؤستا عةبدول
فواديش لة 4794ةوة فرِى بةسةر كاذيكةوة نةمابوو ،لةوكاتة ئيَمة
ثيَشمةرطةبووين ،واتة  4791ئةو بةرِيَزو خؤشةويستء مرؤظة
خاويَنة بةريَوةبةرى طشتى رؤشنبريى كوردى بوو لةشارى بةغدا،
َي قسةى ناخؤشء بوختاني سووتيَنةريان كردووة،
ئينجا دوايى كؤمةل
بةيانة كة بةشيَوةيةكى فراوان لةرِيَطاى قيادةى مةركةزى حزبى
َى لةنووسينى
شيوعيةوة بآلوئةكرايةوة ،كةسى سةرةكى كة رؤل
بةيانةكةدا بوو ،كاك شيَركؤى هةذار بوو ،خةتاى هاتنة ثيَشةوةى كاك

شيَركؤى هةذار بؤ خؤم ئةطيَرِمةوة ،ضونكة كاك شيَركؤى هةذار من
َى
هيَنامة ناوةوةو طرينطيم ثيَداوة ،لةرِؤذى  4791/4/49كؤمةل
َثاكى خؤمء ئةو برِواو متمانة نةتةوةيىء
سرِيامت الدركاندء بةدل
َة دا ضووبوم) ضةند ئةمانةتيَكى
كاذيكيةى بةوم دابوو (ديارة بةهةل
ريَكخستنم دابويآ  ،لةبةيانةكةدا رةنطيان دابووةوةو هاواريان ئةكرد،
لةبةيانةكةدا جطة لةو نهيَنيانةى لةمنى وةرطرتبوو هةندآ زانيارى
نووسيبوو سةرضاوةكةى وةهمء خةياأل بآ ئاطايى بوو ،بةيانةكة
بآلوكرايةوة ،رِؤذيَكيان كاك دارا تؤفيق كة لةشؤرِشداو ئةميندارى
طشتى رؤشنبريىء الوان بوو و ئةندامى مةكتةبى سياسى ثارتيشبوو،
َح كةرميةوة كةبةرثرسى بةشى كوردى
لةرِيَطاى كاك مستةفا سال
ئيَستطةى دةنطى كوردستانى عيَراق بوو بانطى كردم  ،بةئامادةيى
َآل بةيانيَك دةركراوة نازانى كيَن؟ من
كاكة مستةفا ،وتى :كاك عةبدول
َطةوة باشم ئةزانى ئةو بةيانة لةاليةن كاك شيَركؤى
بةبةل
هةذارومامؤستا فةرهاد عةبدولقادر كةساني ديةوة ..دةركراوة ،وةليَ

ئةخالقى ثةروةردةيى نةتةوةيىء كاذيكيم ريَطاى نةئةدام يةك زانيارى
ياخود (ناوى ئةوانة ئاشكرابكةم) بةيانةكةيان لةسةر دةركردوين ئةمة
لةكاتَيَكدا بةيانةكة ليَواو ليَو بوو لة بوختانء هيَرشى نارةواو تةنانةت
َى
ريَكخستنةكانى كاذيكيان ليَهانئةداين بةطذماندابنيء تةنانةت هةول
تريِؤر كردنيشمان بدةن! لةطةأل ئةوانةشدا من ئاشكرا كردنى ئةو
َسؤزو سةركردايةتيةكى
ناوانةم (تةنانةت لةالى كةسيَكى ثاكء دل
ثارتىء شؤرِش) بةكارى نائةخالقى سياسىء سيخورِىء ناثاكى دا
.ئةنا

َآل ،كيَشةى ئةو دةمةى كاذيك لةطةأل
ثيَشكةشكار :مامؤستا عةبدول
.بريى ماركسىء شيوعيةكان ضى بوو؟
َآل ئاطرين :حةرةكةى سياسى كوردى لة4711ةوة بةرةو
د .عةبدول
َى  ،4731لةاليةن رؤشنبريانى
ذوورو بةتايبةتى لةدواى سال

عيَراقيءكوردستاني واكةوتبوةوة ،ئةوةى ثشتطريى بلؤكى
سؤشياليستء يةكيَتى سؤظيةت نةكات يان ئةوةى ئةفكارى ماركسى
نةبآ بةتةقةدومىء ئاشتيخوازو ميللةتثةروةرو جةماوةر ثةروةر
دانانريَتء طواية لةطةأل مافء ئازادى ضينى كريَكارو جوتياراندا نييةو
ثشتطريى داطريكةرانى رؤذئاواو ضينى بورجواو سةرمايةدار ئةكات،
لةطةأل ئةوةى لة34ى3ى 4731ةوة حزبى شيوعيى عرياقى
دامةزرا ،ئةو ئةفكارة بآلوبووةوةو زؤربةى زؤرى رؤشنبريانء
سياسةمتةدارانى كوردو عةرةب لة ئايدولوذياى ضةثء لةبازنطةى
فةلسةفةو بريى ماركس يا خؤيان بينيةوة ،كورديش هةر لةذيَر
كاريطةرى ئةو ئةزموونى خةباتي نةتةوة ذيَر دةستء خاك داطريكراو
وضيَنة ضةوساوةكانى( :كريَكارانء جوتياران) دةرخيست ،ئةفكارى
ضةث وماركسيةت ئةو ئةفكارة بةتنيء كاريطةرة ئةكتيفة نيية
لةخزمةتى رزطاركردنء سةربةخؤى نةتةوةي كوردو دروستكردنى
َةتء كياني سةربةخؤ كوردستاندابيت ،وةك ئيَستا بيَ ،باش
دةول

َى 4711دا ملمالنيَى ئيَمة لةطةأل شيوعىء
لةبريمة لةسال
ماركسيةكاندا ئةوة بوو :ئةيانوت :كورد ئوممة نيية ،ميللةت نيية،
بؤية بةثيَى نةزةريةكةى ستالني نةك ماركس مادام كورد لةو ثيَنج
مةرجةى ستالني بؤ ثيَناسةو ناسنامةى (ئوممة) دايناوة ،تيَدانيةو
َةت)
بريتني لة ( :خاك ،زمان ،ميَذوو ،دابء نةريَت ،حكومةت -دةول
َةتة تيايدا نيية،
بةو ثيَية كورد مةرجي دواييان كة خاوةنى دةول
بةقسة شيوعيء ماركسيةكان ناكريَت كورد بة(ئوممة)بناسريَت!!.
كةضى ليَنني ئةم مةرجانةى بؤ ئوممة داناوة( :خاك ،زمان ،ميَذووء
نةريَت) بؤ بةدبةختى كورد  ،شيوعيةكان تيؤرةكةى ستالينيان
بةسةردا ئةضةسثاننيء ئةيانووت :هةر ميللةتآ ئوممة نةبيَت ،ئةوةمايف
ئةوةنيية ريَكخراوى ثيشةييء جةماوةريي بةناوى خاكةكةيةوة هةبيَ
وةك( :يةكيَتى قوتابيانى كوردستان ،يةكيَتى ئافرةتانى كوردستانء
يةكيَتى مامؤستايانى كوردستان و..تاد) بؤية ئةبيَ قوتابيانى كورد

بضنةناو يةكيَتى قوتابيانى طشتى عيَراقةوةو يةكيَتى الوانيش بضنة
.ناويةكيَتى طةجناني عيَراقةوةء ..تاد
ثيَشكةشكار :ئيَوة لة ياداشتيَكتاندا داواتان لة شيوعيةكان كرد
ثيَكةوة جؤريَك لة هاوثةميانى دروستكةن  ،بةو مةرجةى كة ئةوان واز
لة عيَراقضيَتى بيَنن ،بةو مةرجةى اليةنى كوردستانى بطرنةبةرضاو،
َميان نةدانةوة ،بؤ؟
َم ئةوان وةال
.بةال
َآل ئاطرين :ئيَمة لةرِووى فةلسةيفء فيكريةوة،
د .عةبدول
لةبوارةكانى(:عةولةمةو ئاينيء نةتةوةو طةردونء ئابوورىء زانسيتء
َةتى سةربةخؤى نةتةوةييةوة
).بنياتنانى دةول
خياليف فكرميان لةطةأل ماركسي ء شيوعيةكاندا هةية ،من هةرطيز
وةك تيَزى فةلسةفة دذى ماركس نيم ،وةكو شةخس  ،جؤرى
ئةفكارةكةيامن رةتكردؤتةوة ،قةتيش بةرانبةريان بروام بةعونف بةكار
هيَنانى هيَزو توندوتيذى نةبووة نييةو نابيَ ،من ئاطادارى ئةوةنيم كة

داوامان ليَكردبن واز لةعيَراقضيَتى خؤيان بيَنن ،كاذيك ئةو داوايةى
ليَنةكردون بةآلم هةموو ئةزانني كة شيوعيةكان ئةوةندةى ثشتطريى
يةكيَتى سؤظيةتيان ئةكردو بةئةمرو برِيارو ريَنمايي ئةوان
بةرنامةكةيان بةجيَئةهيَنا ،لةسةدايةكى ئةوة ثشتطريى مافء ئازادي
كورديان نةكردووة،بةآلم ئيَمة ئةوةمان بةالوة طرنط نةبوو ،منيش
ثشتطريى مةعةسكةرى سؤشياليستم كردووةو لةدذى ئيمثرياليزمي
ئةمريكى ء بةريتاني ء فرِةنسي بووم ،طرنط ئةوة بوو ئةوان لةطةأل
مافء ئازادي ء سةربةخؤيي كوردى خؤمشانابن ،ئةوان وةكو ئةفكار
َةتى سةربةخؤي
برِوايان بةوة نةبوو كورد ئوممةيةء مايف خؤيةتى دةول
َى 4717و  4791لةيةكيَتى
كوردستان دروستكات ،من سال
قوتابيانء الوانى دميوكراتى كوردستاندا بووم ،جاريَكيان لةطةأل كاكة
جةالىل مام ئةمحةد كة ئيَستا لةذياندايةو تةمةنى دريَذ بيَت
لةبارةطاى يةكيَتى قوتابيانى كوردستان لةبةرانبةر مزطةوتى طةورةو
َى شيَخ قادرى براى شيَخ مةمحودي حةفيد لةسليَمانى،
نزيك مال

ئةهاتينة دةرآ (كةسيَك) ئةوسا شيوعي بوو ،ئيَستا كورديَكى
َسؤزةو دؤستيَكى خؤشةويستمة ،دةستى بؤ طريفاني
نةتةوةيي دل
َةكةى بردو روويتيَكردينء وتى :دؤالرتان ثيَية؟ قةناعةت بكةن
شةرِوال
ئةوسا نةمئةزانى دؤالر عوملةيةكى ئةمريكية ،جا ئةوانة وايكرد
ئيَمة لةطةأل ئةوانا خيالفةكةمان دريَذةى هةبيَ ،بةآلم هةنووكة
َة لةطةأل ثرسء دؤزى كوردو
َويَستان طؤرِاوة بةئةريَنى  ،مامةل
هةل
َويَستيَكى
َةتى سةربةخؤيي كوردستاندا ،ئةوةش هةل
دامةزراندنى دةول
َة ،طرنط
راستء جوانء سةردةممانةيةو هةمووان ثيَمان مةقبوول
ثشتطريى كردنى ئازاديء مايف كوردة ،رووى قسةكامن بؤ بريورِاو
َويَستى شيوعيةكانى لةساآلنى دواى شؤرِشى ()41
بؤضوون ء هةل
تةمووزى 4711ة ،بةآلم بةرِاستى دوايي ديَمة سةرى ،لة دواى
راثةرينى  4774لة ثاسؤكا دةورة ئةرينى سةردةممانة لةطةأل حزبي
شيوعيء اليةنة ماركسيةكان هةبوو زؤر بةكراوةيي ء هةقيقي
واقيعبينيانةوة ثرِدى ليَكنزيكردنةوةو بةيةكطةيشنتء ليَكتيَطةيشتم

خولقان! بةتايبةت لةطةأل تيَكؤشةرى ماندو نةناسء
خؤنةويست،هاوريَ( :مةال حةسةن -كاك فةتاح تؤفيق) ئةندامى
مةكتةبى سياسيي حزبي شيوعي عيَراقء دواتر كوردستانى ..من
َسؤزةدا جطة لة تاوتوكردنى فةلسةفةى فيكرىء
لةطةأل ئةو دل
ئايدؤلؤذيا نيَوامنان وةك :نةتةوةييء ماركسية لةاليةكء لةاليةكى دي
طفتوطؤمان لةسةر جؤرى ثةيوةندي نيَوان تاك ء حزبة ركةبةرةكانء
َويَستى جةماوةر وةك ثاسؤك و حزبي شيوعي
ضاالكى سياسىء هةل
ئةكرد كرد ...بةتايبةت دواى ئةو طؤرانكارية مةزنانةى لةسةر ئاستى
َةتى لةكايةدابوو .ئيدى بؤ ئةبيَت دووكةس ياخود
ناوضةييء نيَودةول
َى
دوو حزبي بريِوباوةرو ئايدؤلؤذىء ئامانج جيا لةيةكةوة دووربنء خال
هاوبةشء بةيةطةيشنت نةدؤزنةوةو لةثيَناو بةرذةوةندي باآلى
َكةنةوةو بةيةكجاري بنربِى
جةماوةردا ،تيذى ء طرذىء دابرِان ،كال
نةكةن؟ ..من هةر لةسةر ئةو رايةم سوورم ،باهةريةكةمان ئةوسا من
وةك ثاسؤكء ئةويشى وةك حزبي شيوعي كارو خةباتي خؤى دريَذة

ثيَبدات ،دذايةتى يةكنةكةينء جةماورو ميَذووش دادوةربيَت .ئا
لةدواى ئةو بؤ ضوونانة ثةيوةنديةكى جوانء بةتني ء سروشتى لةنيَوان
.هةردوو حزبةكةماندا خولقا
َويَستى ناسةردةممانةى شيَركؤى هةذار(
)هةل
َويَستى كاك شيَركؤى هةذارو
لةجيَى خؤيداية ئاوريَكى دى لة لةهةل
كاك فةرهاد عةبدولقادر بدةينةوة كةبةنيازبوون ئيَمة بكوذنء
لةناوبةرن ،سةبارةت بةمامؤستايم لةثةميانطاى كاديران من تةنيا
لةريَطاى دكتؤر جةمال جةالل ئامؤزاى كاكة نةورؤزى مةال عةلي
َكى طةرِةكى سابونكةرانى شارى
يةوة بوو ،كاكة دكتؤر جةمال خةل
سيَلمانيية ثياويَكى رؤشنبريةو لةدواى 44ى ئازار بارزاني نةمر
لةئةوروثا بةسةفريى كورد داينا( ،ئةو) بوو بةبةرثرسى ثةميانطاى
كاديران ،بةمنى وت :داواتليَئةكةم لةثةميانطاى كاديران يارمةتيم
بدةى ...ئةو متمانةيةش لةوةوة هاتبوو كاتيَك ئةندامي مةكتةبى
سكرتاريةتى يةكيَتى مامؤستايانى كوردستانبووم ،لةدواى 44ئازارى

 4791لةطةأل خوشكى بةرِيَز ناجي خاني خيَزانى كؤبوونةوةى
َى ئةوان ئةكرد ،خيَزانةكةى ئةويش
سكرتاريةمتان لةبةغدا لةمال
ئةندامى سكرتاريةتى مامؤستايانا بوو ،ئا لةو ديدارانةدا برِواو
َسؤزانةى ثيَكردم ،من ئاوا لةثةميانطاى كاديران
متمانةى برايانةو دل
.بةمامؤستا دانرام ،ئيدى نةسفقة بووة نةهيض شتيَك

ثيَشكةشكار :تؤ لة 41ى3ى  4791وة راستةوخؤ ضوويتة دةرةوة و
يةكسةر بؤ ناوثردان ،حاجى ئؤمةران و ئةوناوة ،كة طةيشتية ئةوىَ
رؤذى دواتر ضوويتة بارةطاى راطةياندن و كرايتة (حمرر) نووسةرى
.ئيَزطةى دةنطى كوردستانى عيَراق ،ئةمة ضؤن بوو؟
د .عةبدولآل ئاطرين :لةيادةوةريةكى بضووكاو لة كتيَبى (دذة ثةيام ء
داشؤرِينى بةعس) بةتيَرو تةسةىل ئةمةم باسكردووة( ،من لةطةأل

مامؤستا مةال كةماىل حماميدا رؤيشتمة ناو شؤرِشةوة ،هةستم ئةكرد
(ئةو) ثةيوةندي لةطةأل ثاراستنا هةبوو ،لةثيَش حةفتاو ضوار ئةضووم

سةرى كاكة حمةمةدي عةزيزم ئةدا ،مامؤستا مةال كةمال لةريَطاى
َحةوة ئةيزانى من هاتوضؤى ئةو ناوة ئةكةم جاريَكيان
رةئويف مةال سال
فةرمووى :ئةو نامةيةش بؤمن بطةيةنة بارةطاى بارزاني ،منيش
لةبةر ئةوةى هيض جؤرة ثةيوةنديةكم بة هيَألء تؤرةكانى دةزطاى
ثاراستنةوة نةبوو ،هةرجارة نامةكةم ئةبرد بؤ بارةطاى بارزاني ء
َةمى بارةطاو ئةموت :ئةو نامةية بؤ جةنابي كاك
ئةمداية دةست قةل
.مةسعود هاتووة

َحي مةال زوبريى
من لةريَطاى هاوريَء خزمم كاكة رةويف مةال سال
َم لةطةأل مامؤستا مةال كةمال
سةر شةقاميةوة ئاشنايةتيء تيَكةل
ثةيدا كرد ،جاريَكيان نامةكةى بةكراوةيي داية دةستم ،ومت مامؤستا
ئةمة كراوةتةوة ،وتى قةيناكة خؤ تؤش وةك من بؤ كوردو شؤرِشى
َسؤزى
دل

َسؤزى ء نامةكةى
كراوةتةوة ،وتى قةيناكة خؤ تؤش وةك من بؤ كوردو شؤرِشى دل
دةرهيَناو وتى :ئةمة ناوةرؤكةكةيةتى ...لةدوايدا لةبرى ناوى خؤى (باران)ى
نوسيبوو ،واتة :ناوة نهيَنيةكةى مامؤستا مةال كةمال (باران) بوو ،رؤذى
 2791/3/21لةطةأل (ئةو)و كورِة شةهيدة جوانةمةرطةى كاكة هاوريَي كورِى بؤ
.ضؤمان رؤيشتني
رؤذى ثيَنجةشةممة  2791/3/21بؤ ناوثردان ضووم ،كة بارةطاى راطةياندن لةوآ
بوو ،كةضووم بؤ ناوثردان كاك جةالىل مريزا كةرميى شاعري هاتة بةثريمةوة (ئةو)
هةم ثيَكةوة كورِى طةرِةكى ضوارباغ بووينء هةم لةدنياى ئةدةبء رؤشنبريىء
َبووين
.رؤذنامةطةريدا تيَكةل
دوايى (ئةو) بردمي بؤ الى كاك داراء بةيةكى ناساندين كاك دارا تؤفيقةفةندي
َآل وتى :ئةتوانى بيَذةرى بكةيت ،ومت :بةخوا كاك دارا قةت بيَذةريم
ئاغا فةحتول
نةكردووة ،وتى :باشة ببةبةموحةريرو لة بةشى كورديي ئيَستطةى دةنطى
كوردستانى عيَراق دانرام ،بةآلم ثاش ئةوةى كةلقى سليَمانى ئةديبانء
َى شثرزةيي راطةياندنى داثؤشيبوو ،كةس
هونةرمةندانء رؤشنبريان هاتن ،بال
!!.بةكةس نةبوو ،بآ سةرو بةرةيي بةدؤخةكةوة دياربوو ،من لةوآ زؤر بيَزار بووم

ثيَشكةشكار :مةبةستت ضيية لةوةى كة لةطةلَ هاتنى ئةدةيبانء رؤشنبريانى
َيَك رؤشنبريى وةك لةتيف
سليَمانى بىَ سةرو بةرةيى دروست بوو ،تؤ كؤمةل
َى ئةوان لة
َمةت و كاك موحةمةد موكرىء ئةديبانى ترت بينيوة لةوىَ ،رؤل
هةل
 .ئيَزطةكةدا ضى بوو؟
َ ئاطرين  :بةراستى بةر لة ضوونةدةرةوةم من خيالفيَكى هونةريم لةطةلَ
َال
د.عةبدول
لقى ئةدةبيانى سليَمانييدا هةبوو ،لةرؤذنامةى ذيين كاكةى فةلالحدا وتارم
َويَستى
َويستيان ئةطرت ،ئةمة وةك هةل
َسوكةوتء هةل
ئةنووسىء رةخنةم لةهةل
شةخسى ،ساردةيةكى لةنيَوامناندا دروستكردبوو،ئيرت من لةطةأل ئةدبيانى سليَماني
َةو هيَزى خةبات كة كوردى ثاكء نةتةوةيي
نةضوومة دةرآ ،ئةوان روويانكردة تةويل
َسؤز شةهيد كاكة فةتاح ئاغا ئامر هيَزى خةبات لةوآ بوو ..دواتر ئةوان
دل
لةريَطاى ئيَرانةوة بؤ ئةمانةى طشتى راطةياندن لة ضؤمان هاتن ،من لةطةأل
مامؤستا مةال كةمال بةرةو ضؤمان ضووين ،هاتنى ئةو ليَشاوة ئةمةندةيرت
َةذان ،ثيَش ئيَمة كاك حمةمةد موكرىء كاك كةمال جةمال موختارو
وةزعةكةى شل
َآل
َمةتء كاك سةالح شوانء كاك جةالىل مريزا كةريمء كاك عةبدول
كاك لةتيف هةل
عةباس لةوآ بوون ،ئةمانة هةموو لةرؤذنامةى برايي كوردى لةبةغادا كاريان
ئةكرد ،هةموو ستافةكة هاتن ئيلتيحاقيانكرد ،جا كاتآ كاك جةالل مريزا كةريم
بردمي بؤ الى كاكة داراء بةموحةرير دايا نام ،دواي كةدكتؤر جةمامل بينى ء وتى:

وةرة بؤ ثةميانطاى كاديران ..من زؤرم ثيَخؤشبوو ،ضونكة بؤ ئةوكاتة جيَء ريَطة
زؤر طرنط بوو ،من جطة لةراطةياندن هيض شويَنء ثةنايةكم شك نةئةبرد ،تا تيَيدا
سةقامطريمب ..دواتر ئةوة بوو نزيك ثردى ناو بازارى ضؤمان ذووريَكى لةطأل
.دروستكراوى بضوكم بةكرآ طرت
ئاواو لةو حالء بارةدا دواى ئةوةى وةك مامؤستا برِيارى مةكتةبى سياسيم بؤ
دةرضوو كاكة دكتؤر جةمال جةالل تةشريفي هيَناو بةدةستى خؤى (ئةمرةكةى)
تةسليمكردم ،دواتر ضووم بؤ خوىل شةشةمى ثةميانطاى كاديران لةطوندي زينويَى
َى
شيَخى كة طةيشتم كاك حةميد سوريي رةمحةتى لةوآ بوو ،ئةو (ئيستيعابي) بال
مةكتةبى سياسي بوو ،كةسيَكى باش بوو ،ئيرت لةو خولة من دوو وانةم ئةوتةوة
َطاى مرؤظايةتى ء حزبة عيَراقييةكان) لةو
وانةى( :ثةرةثيَدانى قؤناغي كؤمةل
كاديرو قوتابيانةى خوىل شةشةم :كاك كؤسرةت رةسول عةليء كاك سةعدي
ئةمحةد ثريةء كاك حةمةى حةمة باقيء كاك دكتؤر سةالم خؤشناوء شةهيد
َى كاديرى ثيَشكةوتووى
َآل رةمحةتى بوو ،ئةوانة كؤمةل
مامؤستا سةعد عةبدول
َةكةى لةزينؤى
بةتواناو رؤشنبريى ثارتى بوون ،كاك حةميد سورى بةرةمحةتبآ مال
شيَخى لةنزيك ثةميانطا كةوة بوو ،ئةو زؤريشى خؤشئةويستم ،جارى وابوو بؤنان
َةى خؤى بانطيشى ئةكردم ،كةضى لةطةأل ئةوةشدا لةكؤتايي
خواردن نيوةرؤ بؤ مال
َمةزيكى لةناحةق بؤ خولقامن ،راثؤرتى بؤ
خولةكةداو كاتى تاقيكردنةوة ،طؤل

ثاراسنتء بارةطاى بارزاني ليَنووسيبووم ،طواية من ثرسيارى تاقيكردنةوةكامن بة
كاك حةمةى حةمة باقي كة ئيَستا لةذياندايةو لةشساغي ء تةمةندريَذى بؤ
َآل)داوة ..!!..ضونكة ثرسيارةكان هةموو
ئةخوازمء شةهيد مامؤستا سةعد عةبدول
َويَستيَكى بيَ
الى من بوون ،ئةو راية ناراستبوو ،دروستكردنى ئةو تؤمةتة ،هةل
ويذدانانة بوو بةرانبةرم ،خؤ ئةوةتا ئيَستا كاك حةمةى حةمةباقي لةذياندا ماوة،
خوا بةو سةرةوة شايةتة دوورو نزيك كةمء زؤر ئاطام لةوة نةبووة ،دواي زانيم ئةوة
بةرنامةى كاك حةميد بوو لةريَطاى كاك شةكيب ئاكرةييةوة كة بةرثرسى ثاراسنت
بوو بةناهةق بةرانبةرم داريَذرابوو!! .ثاراستينش ئةيويست لةثةميانطا نةميَنمء بؤ
خوىل دواتر واتا خولي حةوتةم نةضمةوة ،كاك حةميديش ئةيويست خؤى ببيَتة
بةرثرسى يةكةمى خوىل كاديران ،دةنا ئةوسا هةموو دةستةآلتيَكى هةبوو ،منيش
ئةو ثةندة طرنطء بةهادارةى لة مامؤستام كاك فةرةيدون عةىل ئةمينى
َقةيةكةو لةطويَم طرتووة ،ئةو هةميشة ئةيفةرموو :كاك
رةمحةتيةوة فيَربووم ،ئةل
َآل ئةطةر ويستت بضيتة شويَنيَك ،زانيت ثيَويستيان ثيَت نيية يان ثيَيان
عةبدول
.خؤش نييةو دووضارى كيَشةو سةريةشةت ئةكةن مةضؤو بةثةلة ليَيان دووربكةوة
منيش زانيم ئةم ماستة بآ موونييةء كيَشةم بؤ دروستئةكات ،دواى تةواو بوونى
خولةكة يةكسةر بؤ سةردانى دايكمء هاوسةرةكةم (شةمسةكةريم غةفور)ء ئاطرين
.بؤ تةويَلة رؤيشتم ،ضونكة ماوةى هةشت مانط بوو،كةسيامن نةبينيبوو

َى دانانةت لة ثةميانطةى كاديران ئةطيَرِيتةوة بؤ دكتؤر
ثيَشكةشكار :تؤ ئةو فةزل
َم هةر خؤت ئاماذةت بةوة كردووة كة لة 12ى 3ى 2791ةوة
جةمال جةالل ،بةال
.تائيَستا ئةو ثياوةت نةبينيوةتةوة .ئةمة بؤ؟
َةكةى بةتةنيا بؤ
َآل ئاطرين :بةرِاستى دانانى من لةثةميانطاى كاديران فةزل
د .عةبدول
َويَستى ئةريَنىء ريَزو
شةخسى ئةو ئةطةريَتةوة  ،من ئيَستاش هةمان بريوراو هةل
خؤشةويستى بآ ئةندازةم بةرانبةر ئةو رؤشنبرية جواميَرة (دكتؤر جةمال جةالل)
هةية ..من كةلة 2791/3/12ةوة نةبينيوةتةوة ..بةئانقةست نةبوو ،ئةو دواى
ئةو هةرةسة ناخؤشةى شؤرِشى ئةيلول بؤ بةغدا طةرِايةوةو دواتر وةك بيستم بؤ
خويَندنء تةواوكردنى تيَزيَكى دكتؤراكةى رووةو ئةمةريكا رؤيشتووة بةو جؤرة
لةيةك دووركةوتوينةوةو منيش لة 2791/3/19ةوة بؤ سليَمانى طةرِامةوةو
بةسيَ برِيارى يةك لةدواى يةكى ئةجنومةنى بةناوسةركردايةتى شؤرِشى رذيَمى
بةعسي عيَراقي بؤشارى سةماوة نةفيكرام ،ذمارةى كتابةكان2272/22( :و
2123/22و  2332/22لة 1/32و  1/2و )2791/1/21ن رادةستى
بةرِيَوةبةر ئامادةيي ثيشةسازي سليَمانى مامؤستا (سةملان) كرابوو كة بةشةخسى
ء بةثةلة ثيَمرِاطةيَنآ و (ئينفكاكم) ثيَبكات ء نةيف شارى سةماوة مب ..نوسخةى

ئةو دوو ئةمرة لةبةريَوةبةرايةتى ثةرورةدةى سليَمانىء ئامادةيي ثيشةسازي هةية
َطاى نةفيم رؤيشتم ،ثيَنج ساأل
ليَرةشدا بآلوى ئةكةمةوة ،ء من بةرةو مةنزل
..بةنةفيَتى لةسةماوةى نزيك (نوطرة سةملان) مامةوة

َيَم :ئةمة لةكاتيَكدا دةيان سةركردةى ثيَشمةرطة (ئامر
بةنوقورضطرتنء تةشةرنايل
بةتاليؤن)ء كاديرى سياسىء راطةياندنى ثيَشكةوتووى ناو شؤرِشء ثارتى ء
تةنانةت ئةوانةى بةيانةكةيان لةسةر ئيَمةش دةركرد ،لةوانة كاك شيَركؤى هةذارو
كاك فةرهاد عةبدولقادر لة 2791/3/27ةوة هاتبوونةوةو لةناو شارى سليَمانيدا
!!.بةئازادي ئةطةرِان
َآل ئاطرين وةك نووسةرو موحةرير لة
َى دكتؤر عةبدول
ثيَشكةشكار :بابيَينة سةر رؤل
َى 2791 -2791؟
.ئيَستطةى دةنطى كورردستانى عيَراق لةسال
َةتةى نةخوازراو
َآل ئاطرين :دواى ئةوةى لة ثةميانطاى كاديران ئةو حال
د .عةبدول
نارِاستة هاتة ثيَشةوة ،من روومكردةوة راطةياندن لة ئيَستطةى دةنطى كوردستاني
عيَراق ،ثيَشرتيش موضةكةم هةر لةراطةياندن وةرئةطرت ،موضةى مامؤستايم بةر

َى بوو ئةو موضةية بؤ ئةوسا موضةيةكى
لةئيلتحاقم لةشار ( )11دينارى ئةسل
موحتةرةم بوو ،بةموضةى (هاياليف)ى ناوئةبرا ،لةراطةياندن  19ديناريان
ئةدامآ ،جا ئةضووم ئةم ( )19دينارةم لةوآ وةرئةطرت ،بؤية دواتر بؤ ئةوآ
.طةرِامةوة
َيةوة بؤ راطةياندن ضوومةوة وامئةزاني هةر فةوزاكةى جارانة،
سةرةتا بة نابةدل
َح كةرميى
كةضى بؤ ضوونةكةم سةريكردو وا دةرنةضوو ،بةرِاستى كاك مستةفا سال
َسؤزم ،جواميَرانة بةثريمةوة هاتء وتى :تؤ ضؤن ء ضى ئةَليَيت :من
براو دل
.ئامادةم كارت ثيَبسثيَرم
كاك مستةفا راستةوخؤو سةرةكيي بةريَوةبةرى بةشى كوردى ئيَستطةى دةنطى
كوردستانى عيَراق بوو ،ثيَشرت لةسةر ئةوةى كيَ وتاريَك لةئيَستطة بآلوكاتةوة،
َى
َآلى لةسةر ئةقةوما ،كةضى تةماشام كرد دؤخةكة طؤرِاوة ،كةفء كول
هةل
َضووى ئةو (كةس بةكةس نةبوو نيية) ،نيشتؤتةوةو رةوشةكة ئارامة ..يةكسةر
هةل
كاك مستةفا ئامادةكردنى دووبةرنامةى لةئيَستطة ثيَسثاردم ،بةرنامةى
شةهيدانء بةرنامةيةكى تريشي دامآ بةناوى ليَدوانيَكى هيَمنانةوة ،شةوانى
ثيَنضشةممة لةسةر هةينى بةدةنطى خؤم ثيَشكةشم ئةكرد ،هةر ئازيزيَك بيةوآء
بزانآ ضى لةميَشك ء ناخي دةرومندايةو ئةو راستطؤيةم بةثيَوةر دابنآ .ئةوا

بابةوردى ناورؤكى ئةوبةرنامانة خبويَنينةوة سةرجةمى لةدووتويَى كتيَبة
ضاثكراوةكةمدا بةناوي (دذة ثةيامء داشؤرينى بةعس )1223/2/2بآلوم
َطةيةكى زيندووةو تةعبرية بؤ
كردؤتةوة .هةموو ئةو وتارانةى ئيَستطةى تيايةو بةل
ئةوةى كةمن دووربوومء دوورم لةبريكردنةوة ،لةمةسائيلى عونفء توندو تيذىء
كارى خراث ،لةوكاتةى شؤرِشدا (بةزمانى طوأل) بةرنامةكةم ثيَشكةش ئةكرد .نؤ
بَليَيت :ئةو كؤنفرانسةى مانطى  2791/1بةسيمنار ياخود كؤبوونةوةيةك
!.دابنريَت
خواو رِاستان ئةو بةرنامانة هةموويم نووسيبووةوة ،ئيَستا بةدةنطى ء تؤماركراوى
لةبارةطاى مةكتةبى سياسيش هةية ،جا لةو ماوةية كةلة ئيَستطة بووم،
:بةيانةكةى كاك شيَركؤى هةذاريش دةرضوو بوو كاك كاميلم بينى ،عةرزميكرد

َآل ئاطرين
مامؤستا كاميل ذير – عةبدول
بادانيشتنيَك ياخود كؤبوونةوةيةك بكةين ،بزانني ئةمة ضييةو بةرةو كوآ
َيَ
ئةضيَت؟ ...عةرزميكرد لةطةأل ئةوةيام ئةو تاقممة كارى خؤيان بكةن ،كؤمةل
طةجنن بازانني ئةتوانن شتآ بةشتى بكةنء ثةيامى ثريؤزى نةتةوةيي بةئاكام
بطةيَنن! هةرطيز ثيَمرِاستنية ريَطا ضاالكى سياسىء ئازادي لةكةس بيطريَت ،بةآلم

َى خؤمان بثيَضينةوةو كاروبارو ضاالكيةكانى رابردووو ئيَستا خؤمان
بائيَمةش لةحال
َسةنطيَنني .لةسةر ثيَشنيارى (من)برِياردرا ،كؤنفرانسيَك بةئامادة بوونى
هةل
سةركردايةتى كاذيكء كاديرة ثيَشكةوتووةكامنان ،ببةستني ،ئةو كؤنفرانسة
َى مامؤستاى مةزمن كاك ئةمحةد هةردى لةشارى
لةمانطى دووى  2791دا لةمال
.نةغةدة سازكرا

ئةمحةد هةردى

كاميل ذير

شةهيد نورى حةمة عةىل

َآل ئاطرين
عةبدول

مذدة تاهري

فايةق عارف

عةبدوحلةميد فةتاح عةبدولرةزاق

فةرهاد

حمةمةد مةجيد ئةسآلن

عومةر حةمة شةمةيي

نورى كةريم

هاوبريانى ئامادةبووى كؤنفرانسى (كاذيك) لة مانطى دووى  2791لة شارى
نةغةدة

هاوبريى بةريَزو خؤشةويستم كاك كاميل ذير بةنةريَتى روويتيَكردمء خؤى ثرسى تؤ
َيَت ،ئةو كؤنفرانسةى مانطى دووى2791/ى شارى
كآ ثيَشنياز ئةكةيت؟  .تؤبل
نةغةدة بةمسينار ياخود كؤبوونةوة دابنريَت؟ يا لة راستيدا ئةويش كؤنفرانسيَك
.بوو
َسؤزانةم كرد ( :مذدة تايةر ،فةرهاد عةبدوحلةميد ،عومةر
منيش ثيَشنيازي ئةم دل
َةوانى
َسؤزو ثال
حةمةشةمةيي ،نورى كةريم ،شةهيدى غةدر ليَكراو ثيَشمةرطةى دل
شةرِةكانى ضياى سةرتيزو طةرووى ئؤمةر ئاغا كاكة نورى حةمةعةىل) ئةمة جطة

لةئةندامانى قيادة :مامؤستا هةردى ء مامؤستا فايةقء مامؤستا حمةمةد مةجيد
ء كاكة فةتاح عةبدولرةزاق ..من ئاطادار كاكة فةرهادء كاكة مذدةو كاكة عومةر
.كردةوة ،تا ئةواني دى ئاطادارى بكةنةوة
برِواتان هةبيَ من ئةمةم لةياداشتةكامندا نووسيوةو تؤمار كردووة ،كةضى لةو
َآل تؤ
ماوةية هاوبرييَكى بةشداربووى كؤنفرانسةكة ليَيثرسيم :ئةرآ كاك عةبدول
بؤضى بؤ كؤنفرانسةكةى نةغةدة نةهاتىء ئامادةنةبوويت؟ ..بؤ ئةو قسةية زؤر
َى خؤمدا ومت :ديارة ئةجمؤرة رووداوة طرنطء ناسكانة لةكاتى
سةيرم ثيَهاتء لةدل
خؤيدا تؤمار نةكرين ئةوة لةوةية بةتيَثةرِبوونى تةمةن لةميَشكء بريةوةريةكاندا
َى لةراستيي واقيعى ئةو
بسرِيَتةوة وا لةهةنديَك مرؤظ بكات بةئيلحاحةوة نكؤل
.رووداوانةش بكاتء دةست لةسةر (نسيان الذاكرة)ى خؤى دابطريَت
ومت :كاكة ئةى باشة ئةوة كيَ بوو ثيَنيازى كؤنفرانسةكةى نةغةدةى كردووةو تؤشى
بؤ بةشداربوون ثاآلوت؟ .من بةنووسني بةشداربوانء ناوةرؤكى كؤنفرانسةكةم تؤمار
كردووة ،لة كؤنفرانسةكةدا هاوبرييَك ثيَشنيازى ئةوةى كرد :كةئيجرائاتى توندو تيذ
بةرانبةر بةشيَركؤى هةذارو ئةوانة بكريَت بةيانةكةيان دةركردبوو ،هةمووان
ئاطادارن من دةستم بةرزكردةوة ء ومت :من لةطةأل ئةم ثيَشنيازةدا نيم ،ضونكة ئيَمة
نةمانتوانيوة ثةيامةكةى كاذيك بةمةنزىل ئاوات بطةيةنني،ئةطةر ئةو جةماعةتة

َويَستء فيكرة جةهةنةميانء خراثةكاريانةنى خؤيان بهيَنن ،كة
هةرزةيةواز لةو هةل
ئةيانةويَت ئةجناميبدةنء بةطذ ئةوا بضن ئةم ياخود ئةو بكوذن ،ئةوا بابةئازادي
َآل ثشتطرييشيان ئةكةين ،ثاش طفتوطؤيةكى
كارو تيَكؤشانى خؤيان بكةنء وةل
وردو بةسوود كؤنفرانسةكة كؤتايي هات
برِوام وابوو ئةوتاقمة درومشيان :بةكارهيَنانى هيَزى ترسيَنةرو كوشنتء برين بوو ،بةر
َسؤزو ئةندامى بويَرى كاذيك  ،كاكة فوئاد حةمة ئةمني
لةكؤنفرانسةكة هاوبريى دل
سةرِاجيان بؤ موحاسةبة بانطكردو هةرِةشةيان ليَكردوة بؤ ضى دذيانة؟ ..طواية
َي ئاوى لةكوألء داغ
برِيارى دادطاى بةرزى كاكة شيَركؤى هةذار ئةوة بوو ،مةجنةل
بةسةريدا بكةن!! ..خؤى الى باسكردم وتى :خةريكبوو لةثيَنجوين مبكوذن،
بةشيَوةيةك ،يةك مةجنةأل ئاوى طةرمء داغ بةسةرمدا بكةن ،ديارة بةر لة
َطرى ئةو نةهجة ئةهرميةنانة
2791/3/22يش كاك شيَركؤى هةذار خاوةنء هةل
بووة ،وةهمى تريؤرى هاوبريانى ،عةشقء خولياى هزرو بريكردنةوة بوو ،ئةوةتا
َويَستة
كاكة كةمال جةمال موختار لةم ماوةيةدا ثةردةى لةسةر ئةو نهيَين و هةل
َدايةوة كةثيالنى بؤ تريؤر كردنى كاكة
قيَزةونء ترسناكةى كاك شيَركؤى هةذار هةل
كةماليش دارِشتوة ،ئاخر ئةم تةسروفاتانة هةرطيز لةكةسانء حزبي نةتةوةيي،
َة
ناوةشيَتةوة ،باشة ئةوة ض موفةكرييَكى نةتةوةيية بةرنامةى لةناوبردنى عةقل
نةتةوةيةكانى داريَذآ؟!من لةكؤنفرانسةكةى نةغةدةدا ومت :ئيَمة كارةكامنان بةباشى

َكو
َيَ طةجنن ،ئازادن بةل
نةكردووة قةيضيةكا با ئةوان ثةيامةكة تةواو بكةن ،كؤمةل
بتوانن لةوكارة موراهيقية دةربضنء خزمةتةكانى خؤيان بةجوانى ء سةردةممانة
ثيَشكةش بةكوردو شؤرِش بكةن ،ثيَشنيازةكة سةريطرتء ئيرت قرارةكة بةو شيَوةية
.درا  :ثاريَزطارى خؤمان بكةين ،ئيَمة ثةيوةندميان بةسةريانةوة نةبيَت

ثيَشكةشكار :باضينةوة سةر ئيَستطة دةنطى كوردستانى عيَراق لةشةوى بيست
لةسةر بيستويةكى سيَى ( )2791ئيدى ئةمة دواشةوى ئيَستطةبوو ،دةبا
َآل ئاطرين ضؤن
َئاوايي لةطويَطرةكانى خؤت بكةى ،ئةوساتةوةختة بؤ عةبدول
مال
.بوو؟
َآل ئاطرين :بةالى منةوة ئةوساتة ،مةرطبارانء ئاواتكوذة بوو ،هةرطيز
د .عةبدول
َبةبيَتةوةو نةئةبرِيَتةوةو يةكيَكة لةويَستطة هةرة حةساسةكانى
لةيادو بريمدا نةكال
ذيامن ،هةم سةربةرزيية هةم ناخؤشيشة ،لة  2791/3/3ثيالنةكةى نيَوان
سةدامى خويَنرِيَذو ء شاى ئيَران :حةمة رةزا شاى بيَ عةهدو وةفا كرا ،بؤ فةوتاني
َيَم :زؤر تةقديرو
كوردو دامركانةوةى ئاطرى شؤرِشى كوردستان ،شةرم نييةو ئةل
ريَزم هةية بؤ هةموو ئةوانةى لةراطةياندنا بةطشتى ءئيَستطةى دةنطى كوردستاني
َسؤزبوون بةآلم
عيَراقدا كاريان ئةكرد ،خؤشةويستيم بؤ هةر هةمووشيان هةيةو دل

دواى  2791/3/3يةكة يةك و دوو دوو هةريةكةيان بةبيانوى سةردانى كةسء
كاريان و طةرِان بةدواياندا ،بةرةو اليةك رؤيشنت ،شويَنى كارةكةيان (ئيَستطة)
بةجيَهيَشت لة  2791/3/22دةنطوباسى ئةوة هةبوو كة سةرؤك مستةفا
بارزاني لةاليةن شاى ئيَرانةوة لةتاران دةستبةسةركراوة ،ئةوة راست نةبوو ،دواتر
بؤ ناوشؤرِش طةرِايةوة ،كةتةشريفي هاتةوة ئيَمة لةئيَستطة لةضياى مةمى خةالني
ثشت -ضؤمان ء دةبةندى رايات بووين ،تةنيا سيَ كةس نووسةرو بيَذةر
مابووينةوة ،منء كاك رةشيد فنديء كاكة دارا حةمةعةىل ،ئةفسةرى ثؤليس ئةو
َى شؤرِشى بةزمانى عةرةبى ثيَشكةش ئةكرد،
دةنطء باسء هةوال
َسؤز و خؤطر بوو،
لةئةندازيارةكانيشدا كاك ئةجمةد عةبدولواحيد كةكورِيَكى زؤر دل
َسؤز كاك مةريوان ئةمة جطة لةثيَشمةرطةى
هةروةها ئةندازيارى الو و بةتوانا و دل
َسؤز و بةزات كاكة ئةمحةد دةشيت تؤمارى دةنطى ئةكرد ،ئائةمانة مابووينةوة،
دل
لة 21ى مانطةوة بؤ 29ى مانط من خؤم وتارم ئةنووسى و ئةخمويَندةوة ئةوانى
َةتيَك رؤيشتبوون ،من
ديش هةروةها ،ضونكة بيَذةرةكانيش هةريةكةى بةحال
وتاريَكى توند و حةماسةتدارم دذى فرت و فيَلَ و ناثاكى و خويَنرِشتنى سةدام
!.نووسى ،دوايى نةما نةمزانى ضى ليَبةسةرهات
بؤ بةيانى ضووم بؤ مةكتةبى سياسى كة لةخؤشكان بوو وتيان :ئةمشةو ئةوة
َآل خؤ ئيَوة عةزمى ئيَمةشتان بةرزكردةوة لة -29
ضيبوو بآلوتانكردةوة؟ وةل

َؤز و ناخؤش و نادياردا
 2791/3/12ئيَمة لةئيَستطة لةباريَكى دةروونى ئال
بووين ،نةمانئةتوانى وتاريش بنووسني ،وتارة كؤنةكامنان بآلو ئةكردةوة كةس خؤى
لةئيَمة بةرثرسيار نةئةزانى ،تةنانةت ،نةبارةطاى بارزانيء نةمةكتةبى سياسى
نةئةهاتن بةالماندا ،هةتا برادةريَكى ئةديب و خؤشةويستم هات وتى( :تؤ ليَرة
َك هةمووى رؤيشت ،خؤ خؤت نةدؤزيوةتةوة ،هةروةها
َكاول خةل
ضيئةكةى؟ مال
َتانكةن!!) ومت:
وتى :برِوات هةبآ دوور نيية هةليكؤثتةر بيَتة سةرتان و ضةتال
بةخوا تازة من برِيارى خؤم داوة و ليَرة ئةميَنمةوة ،تا دةمةو نيوةرِؤ كاتى
َكةيةكى
()21ى رؤذى ثيَنجشةممةى  2791/3/12لةوكاتةدا من ،لةسةر طردؤل
نزيك ئةو جؤطة ئاوة دانيشتبووم كةسآ هةفتة بةر لةو كاتة ،فرِؤكةى سيخؤى
َكى خةآلن كة خؤيان تيا
رووسيى ،رذيَمةكةى بةعس (كؤنة فرِؤكةيةكى) خةل
حةشاردابوو ،ساروخيَكى بآ ويذدان دايتةثان و مةرط و خويَنى خيَزانيَكى بآ
َتانى خويَن و طأل كرد و
طوناهء (جةستةى ضوار مناأل و دايك و باوكةكةيانى) خةل
بةجؤطةكةدا رووة و ضةمةكة رؤيشنت !! من لةدةرياى خةمى ئةو رووداوة
َى ئةمةريكى بةرةو رومهات! كةلةبةردةم
َتةزيَنةدا ئةذيام بةجيَبيَكى كول
دل
طردوكةكةدا وةستا ،سةيرمكرد كاك دكتؤر كةمال مةزهةر كة ئيَستا لةذياندا
ماوةو تةمةن دريَذ بآ لةطةأل شةهيد كاك دارا تؤفيق هاتنة خوارةوة و
َكةكةو ثاش سآلو ،وتيان :ئةوة ضى ئةكةى؟
سةالميانكرد و هاتنة سةر طردؤل

َك ئةطةرِانةوة ،ومت:
ئةرِؤيتةوة بؤ سليَمانى يان ئةضيتة ئيَران؟ ضونكة هةندآ خةل
بةرِاستى قةرارم داوة ئةم جةولةية لةطةأل شؤرِشدا مبيَنمةوة ،وتيان :مادام برِيارت
َةكانى ئيَستطة نةيةن ئةوا ،ئيَستطةيةكى موةقةت
واية ،ئةطةر ئةمرِؤ بؤ ثةنةل
ريَكئةخةين بؤ ئةويَت ئةبةين ،لةمةيا بووين ئؤتؤمبيَلة ريؤيةكانى ئيَران بةرةو
ئيَستطة هاتن ،ضاوساغيشيان لةطةآل بوو ،ومت كاك دارا ضى بكةين ،وتى :دة
َآ :سةعات (-ر )2ئيَستطةكة ئةكةينةوة و تؤش ئةمة
قسةيان لةطةآل بكة و بل
َآل
بآلوبكةرةوة( :لةبةر هةندآ خةلةىل فةننى ئيَستطةكةمان لةكار ئةوةستآ) ،وةل
ئةوان نةرؤيشت بوون منيش كالشنكؤفيَكم ثآ بوو ومت :كاك دارا ها ئةم ضةكةم
َكى تر هةية
ليَوةربطرة ،كاكة دكتؤر كةمال مةزهةر وةآلمى دامةوةو وتى :نا خةل
ديَن بةوانى بدة ...مةبةستى ئةوةبوو هةنديَك اليةنى سياسى و كةسانى دى هةبوو
نيازى بةرطريان هةبوو ،ضةكيان كؤئةكردةوة لةناوياندا (قيادةى مةركةزى حزبى
شيوعى عيَراقى) بوو .ومت :ئةمة ضةكى شؤرِشة و تةسليمى شؤرِشى ئةكةمةوة،
نايدةمة دةست كةسيَك دوايى دذى خؤم بةكارى بهيَنيَت و ثةشيمان ببمةوة! دوايى
َسؤز و ميَذووناسى بةناوبانط كاكة دكتؤر كةمال مةزهةر فةرمووى:
براى دل
دةبيَنة ،با لةناو جيَبةكةدا بيَت ..من خؤم ضووم و ضةكةكةم لةناو جيَبةكة دانا تا
َى مةال
َسؤزى مال
لةوكاتةدا مام عةىل ئازةرى هةبوو ،ثياويَكى قسةخؤش بوو ،دل
مستةفا بوو ،ئامادةبوو ،ئةو تفةنطيَكى سةرتؤثي كورتى ثيَبوو ،ثاش ثرسكردن

سةرتؤثةكةى دانا و كالشنكؤفةكةى برد ،كاكة دكتؤر كةمال و كاكة داراش
رؤيشنت ،منيش ضوومة الى ئةندازيارة ئيَرانيةكان جا ئةوسا فارسيم نةئةزانى،
بةهةر جؤريَكبوو تيَم طةياندن بةرنامةى ئةمشةوى ئيَستطة بؤ بآلوكردنةوة
ئامادةية ،بةشكو ئةمشةو ريَطاى بآلوكردنةوةمان بدريَتآ! وتيان باشة ،جا ئةو
شةوة من و كاكة دارا حمةمةد عةىل و كاك رةشيد فندى مابوينةوة،
ئيَستطةكةمان بةريَوة ئةبرد ،دوا قسة من كرد ،ئةوة بؤمن زؤر ناخؤشء جةرطربِ
َثئةدا ،بةآلم ناضارم بؤ ميَذوو ،ئةو
بوو ،تا ئيَستاش ذانةكةى لةخويَنما قول
هةقيقةتة ذةهراوية ئاشكراو تؤمار بكةم ،من لةنيَوان برِطةكانى بةرنامةى
َدارم
ئةوشةوةدا تا دواسات شيعرةكانى :كامةرانى موكرىء هةذارو هيَمنء دل
َك ئيَستطةكةبوو ،تا ئيَستطةكة مابوو
ئةخويَندنةوة ،ضونكة هيواى طةشى خةل
جةماوةر هيوايان بة شؤرِش بوو ،لة كؤتايي بةرنامةكةدا ئةو راسثاردةيةم
َآلى ئةندامى مةكتةبى سياسىء
بآلوكردةوة كةكاك دارا تؤفيقي ئاغا فةحتول
بةرثرسي ئةمانةتى طشتيى رؤشنبريوالوان رايسثارد بووم ..ومت( :طويَطرانى ئازيزو
خؤشةويست :لةبةر هةندآ هؤو خةلةىل فةننى ئيَستطةكةمان (ئيَستطةى دةنطى
كوردستاني عيَراق) لةكار ئةوةستآ تا بةيةكطةيشتنةوةيةكى تر بةخواتان
ئةسثيَرين) هةمان طوزارشت كاك رشيد فندي بةكرماجنى ذوور دووثاتيكردةوة
َة طورضكربِةى بآلوكردةوة..
هةروةها كاك داراش بةزماني عةرةبى ئةوهةوال

ئيَستطةى دةنطى شؤرِش كوردستانى عيَراق.ئيَستطةى كوردو شؤرِشء ثيَشمةرطةى
دةنطى كثكراو فرزةبراوبوو!! بؤ رؤذى هةينى  2791/3/12ضووينة دةرةوة،
َك ئةيانوت :وتوويانة ئيَستطةكةمان لةكارئةوةستآ تا شؤرِشيَكى تر بةخواتان
خةل
.ئةسثيَرين ،ئةوة ئيفرتابوو ،بة ميَذوو كرا
َيَن كاتيَك ضارةنووسى
ثيَشكةشكار :لة 22ى 7ى  2791ثاسؤك دروست بوو ،ئةل
َ ئاطرين ئيرت بؤخؤى دةست بةسةر هةموو شتيَكدا
َال
ثاسؤك ئةكةويَتة دةست عةبدول
َةق
ئةطرىَ و لةهيض برِياريَك ناطةرِيَتةوة بؤ كاديرةكانى ثاسؤك ،خؤى برِيارى موتل
.ئةدات ،ئةم قسانة تا ضةند راسنت؟
د .عةبدولآل ئاطرين :يةكةم جارة ئةم قسةية ئةبيستم ،بةر لةوةى ئةو وةآلمة
بدةمةوة ،ثيَمرِاستة اليةنيَكى دى طةشى هاوبرياني كاذيك روونكةمةوة لةدواى
نسكؤى شؤرِشى ئةيلول لةمانطى حوزةيرانى 2791دا من لةاليةن رذيَمى
َةتى هاتنةوة بؤ سليَمانى قةدةغة كرابوو،
بةعسةوة بؤ سةماوة نةفيكرا بووم ،مؤل
َويَستيَكى سياسىء تةحةدداى برِيارةكةى
َةتيَكى دةروونى ء هةل
منيش ،وةك حال
َسؤزو
بةعس هةموو هةفتةك لةسةماوةوة بؤ سليَمانى ئةهامتةوة ،هاوبرية دل
ثةروةردة فةرهاد عةبدوحلةميد  ..جاريَكيان رةسةنةكانى كاذيك ثيَيان

ليَنةئةبرِيم ..لةوانة :كاكة مذدة تايةر  ،كاكة عومةر حةمة شةمةيي ،كاكة
فةرهاد عةبدوحلةميد ،كاكة نورى كةريم ،كاكة فةرهاد عةبدوحلةميد
لة2791/2/1دا هات وتى :داوا ئةكةم بؤكاريَكى طرنط بائيَمة ضةند هاوبرييَك
َى خؤمامنان لةطةرةكى عةقارى سليَمانيدا
كؤبوونةوةيةك بكةين ومت :باشة ..مال
َى باوكمدا بووم ..رؤذى هةينى دواتر كؤبووينةوةو ئةم هاوبريانة
نا ..ئةوسا لةمال
ئامادةبوون (كاك فةرهاد ،شةهيد كاك نورى حةمة عةىل ،كاك موذدة ،كاك
عومةرى حةمةشةمةيي) ،كاك فةرهاد وتى :ئةمرِؤ فرسةتيَكى لةبار هاتؤتةثيَش
َةى ماركسء لينيني)ى ياخود اليةنيَكى دى ،ئيَمةى
بانةكةويَتة دةست (كؤمةل
نةتةوةيي (كاذيك) دةستثيَشخةري بكةينء ئةركى نةتةوةميان بةجيَبهيَننيء بؤ
بةرطرىء شؤرِش بضينة شاخ ،ثاش تاوتويَكردنيَكى نةترسانة ،منيش وةك
َدا كردم،
َويَستى ئةو هاوبريانةى نارِاستيان لةطةل
َشكاوو نيطةران لةهةل
كةسيَكى دل
بةتايبةت كاك شيَركؤ هةذار ومت :من نايةمة دةرآ بةآلم ثشتطرييتان ئةكةم كاكة
فةرهاد عةبدوحلةميد ،شوكر لةذياندا ماوةو ئيَستا لةسليَمانية فةرمووى :ئةطةر تؤ
!!..نةيةى كارةكة سةرناطرآ
َويَستى هاوبريانى كاذيكدا،
ئا ئةمة رووداويَكى يةكجار طرنطى ميَذوويية لةهةل
ئةطةرضى سةرى نةطرتء لةوةدا من بةرثرسء سةبةبكارو تؤمةتبارى يةكةمء
سةرةكيم بةآلم ،من لةدواى ئةوةى كةثاسؤك دروست بوو ،رؤذيَكيان لةبةردةم

دوكانةكةى كاك نةمجةدينى بةرطدروو لةشةقامى مةولةوى سليَمانى :شةهيدى
جوانةمةرط كاكة جةالىل حاجى حسيَن بانطى كردمء قسةى لةطةأل كردمء وتى:
َآل ئةمةوآ
كاكــــة عةبدول

شةهيد نورى حةمة عةىل

َآل ئاطرين
عةبدول

مذدة تاهري

فةرهاد عةبدوحلةميد
حةمةشةمةيي

عومةر

َآل ئاطرين لة سليَمانى بؤ تاوتويَ كردنى
َى عةبدول
كؤبوونةوةى  2791/2/1لة مال
َطريسانةوةى شؤرِش
بارودؤخى هةل

هةنديَك قسة بكةين ،ئةطةر ليَرة نةبآ ئةوا خؤم ديَم بؤ سةماوةء هةر ئةتهيَنمةوة،
ثيَكةوة بؤ شاخ ئةرِؤين ،هةروةها وتى :جارآ من ئيَستا مقاوةلةيةكى حمةتةى
كارةبام لةخورماتوو هةية هةر دةستم ليَبوةوة ديَم بؤ الت ..ئيدي ئةو رؤيشتة
دةرةو منيش ثةيوةنديم لةطةأل كاك مذدة تايةر دابوو ،من لةو فةترةية تاكو
راثةرِين زؤريَك ،بةياناتةكامن ئةنووسى لةطةأل نووسراوى ترا ئةمداية دةست كاك
مذدة ،ئةويش بؤ سةركردايةتى ثاسؤكى ئةنارد بةتايبةت لةكاتى شةهيدى
َآ نامةم
جوانةمةرط كاك ئازاد مستةفادا ئةو بآلوى ئةكردةوة ،رؤذيَك كؤمةل
دابووة دةست كاكة مذدة كةضى كاكة مذدة تايةر لةاليةن ئةفسةرى ئيستخباراتى
عيَراقي عةقيد تةهاوة طريا ،من تا فةترةيةك لةسليَماني خؤم شاردةوة ومت :رةنطة
َى كاك مذدة دةستيان بةسةر شتةكانى منيشدا طرتبآ بةآلم بةخت
ضووبن لةمال
ياربوو ،ثيَش ئةوةى نامةو بةيانة نووسراوةكانى بؤ دةرةوةى رةوانة كردبوو ،كاك
مذدة قارةمانيَكى خؤرِاطرة و لةو طرتنةيدا بةرخودانيَكى سةربةرزانةى نواندو دواتر
َطةيةكى بةسةردا نةضةسثا ،ثاش ئةوةى ئةشكةجنةيةكى زؤر ئةدرآ و
كةهيض بةل

َيَكى ئةشكيَنن ..ئازاد ئةكريَت و بةيةك شاد و شكور بوينةوة ..بةآلم سةبارةت
قؤل
بةوةى من دةستم بةسةر هةموو ريَكخستنيَكى ثاسؤكدا طرتبيَتء خؤم خاوةنى
برِيارى برِاى بربِ (مطلق) ،بووم ئةوة هيض بنةماو بنضينةيةكى راستى نيية و ثشت
بةخوا لةنووسينةوةى ميَذووى تةواوى ثاسؤكدا ئاماذةى ثيَئةكةم و ئيَوةش
.هةرشادبن

َآل ئاطرين
.ثيَشكةشكار :زؤر سوثاس بؤ ئامادةبوونت ثرِؤفيسؤر دكتؤر عةبدول

ئةمةش ضةثكيَك ديكؤميَنتى نهيَنى ريَكخستنةكانى  :يةكيَتيي الوانى نةتةوةيي
كورد و يةكيَيت قوتابيانى نةتةوةيي كورد و ثارتى طةىل كوردة كة بةر
َى 2731دا وةك ضاالكيةكى ثريؤز
لةيةكطرتنى لةطةأل كاذيك دا لة سال
نواندويةتى ،هةروةها لة دواى يةكطرتنةكةشةوة ديكؤميَنت و ئةدةبياتى كاذيك

كة سةرجةم هةموو ضاالكيةكان ئةطريَتةوة بؤ ميَذوو و بؤ شايةتى راستى و
حةقيقةت ليَرةدا ثيَشكةش ئةكةين ،شايانى ئاماذةية ئةمة تةنيا مشتيَكة لة
خةرواريَك و خودا يار بآ لة ئايندةدا ئةوةى المة بة ئةمانةتةوة مؤر (ختم)ء ئةو
نامانةى هاوبريان داواى هاتنة ناو ريزى تيَكؤشانى كاذيكيان كردووة لةطةأل ناوى
ئاشكراوو نازناوي حةرةكيء نامةكانى ليذنةى ثةيوةندي ء نةخشةى ريَكخستنى
.نهيَنيشةوة بآلو ئةكةمةوة

هةنديَك ئةدةبياتى سياسى كاذيك
)ثرؤطرامي كودةتايي :فيكرىء ثراكتيكيى كاذيك(

بؤ منى نةتةوةيي تاجي شكؤ و شانازيية هاوبةشى لة ثيَكهيَنانى ئةم رؤذة
مقةدةسةى ميللةتى كورد لةباشوورى كوردستان كردووة بة بةشدارى كردن
لةبرِياريَكى ميَذوويي ء نةتةوةيي ء مرؤظايةتى شارستانيدا بؤ ثيَكهيَنانى
ئةجنومةنى نيشتمانى كوردستان كة دواتر حكومةتى هةريَمى كوردستان تيا
.لةدايك بوو
َآل ئاطرين
د .عةبدول

