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 نانؤ
 ئةجمةد شاكةيل

 
سوثد، لة جةژين پثشووي ، سةرؤكوةزيراين )8/2/1986-30/1/1927(ئوولؤف پاصمث

. مرؤض دةبث شتةكان بة نثوي خؤيانةوة نثو ببات:"دا دةصثت1972لةدايكبووين مةسيحدا، لة 
 هةربؤيةش بؤمببارانكردين ئةوث ا ذوودةدات، جؤرثكة لة ئةشكةجنة،ئةوةي ئثستا لة ضيثتنامد

. منوونةي وةك ئةو تاوانةمان زؤرة لة مثژووي نوثدا و بةگشتييش گرثدراوي ناوثكن. تاوانثكة
لةو شوثنانةدا زؤر و . گثرنيكا، ئؤرادوور، بابيژژار، كاتني، ليديچة، شةرپضيللث، ترثبلينكا

توندوتيژي شايي بؤ گثذدراوة، بةآلم دواي وةدةنگهاتين جيهان و تاوانباركردنيان، سةخت و 
ئثستاش نثوثكي . ان كةوتوون لة سةر ئةوانةي، كة بةرپرسياريي ئةو تاوانانةيان هةصگرتبووگر

 پاصمث لة تاوانةكاين ئةمةريكا و نازيزم و ".1972نوث دةخرثتة سةر ئةو ذيزةناوانة  هانؤي 
فاشيزمي ئةوروپا دةدوثت و پثيواية دةبث هةموو شتثك بة نثوي خؤيةو نثو بربثت و بانگ 

دميوكرات و بة ئةناركيست بصثي ؤ ناتوانيت بة زيندانيي بصثي ئازاد و بة ديكتاتؤر بصثي ت. بكرثت
تؤ .  و بة ماسي بصثي ميوة و بة جاش بصثي شؤذشگثذبوودايي بصثي جوولةكةنازيست و بة 

ةد زةكي  و نازم گزار، ئارام و ، يةزيد و ئيمام حوسةين، خاليد ئةمحباتثستاناتوانيت گيضارا و 
عفةر بةرزجني، وةك يةك نثو ببةيت و بيناخةيتة ذيزي يةكةوة و وةك هاوتا شثخ جة

                                     .هةر شتةو هةركةسةو نثوي خؤي هةية و بةو نثوة دةناسرثتةوة. تةماشايان بكةيت
***** 

ئةوةي داوا لة تؤ و خةصكاين ديكة و من دةكات، كة لة نووسني و ناوهثناين خةصكدا، ئيدي ئةو 
خةصكانة هةرچييةك بن، سةركردة يا بنكردة، سياسي يا كووتاصفرؤش، هونةرمةند يا 
شيولثنةر، نووسةر يا شؤفثر، شاعري يا بؤياخچي،  مامؤستا يا وةرزثر، دةست بپارثزين و 

 بؤ شتةكان بچني و ذثكوذةوان شتةكان ةصپثچپثچين و ذاستةوخؤ ذةخنة نةگرين و و ببةكةمتر نث
داواي ئةوةمان لث دةكات، كة ئةو نةدركثنني و ذازةكان نةكةينةوة و پةردةكان هةصنةماصني، 

داواي ئةوةمان لث دةكات، كة سازشكارانة لة دياردةكان، لة . ذاستگؤ نةبني لة گوتارةكامناندا
 يا خؤماين لث كةذ ،بدوثنيبنؤذين و لة پةيضةكان، لة كردارةكان، لة هةصوثستةكان شتةكان، 

زؤرثك لةو . داواي ئةوةمان لث دةكات، كة دووذوو و مةراييكار و خؤگةهثن و نانؤ بني. كةين
ي نووسةري مةغرييب "اخلبزاحلايف/ناين پثخاوس"گةورةنووسةرانةي، كة باسيان لة ذؤماين

نووسينةكاين ديكةي ئةو نووسةرة كردووة، پثيانواية، ئةوةي شوكري  و موحةممةد شوكري
دةينووسثت، هي ئةوة نيية بكرثتة كتثب، يا هي ئةوة نيية بآلوبكرثتةوة، يا هثشتا كايت 
نةهاتووة، يا بة نةريت و ذةوشيت جضاك نامؤية و لة شثوةي بريكردنةوة و زماين جضاكي 

ةنث لةبةر ئةوةي شوكري، كةسةكاين نثو ذؤمان و ، تدوورة مةغريب و عةرةب و ئيسالمةوة
  وةبةرتوثكص. چريؤكةكاين ذووت دةكاتةوة و كؤمةصگة بة ذوويت پثشان دةدات و ذووت دةپةيضثت

ئةو ناخي مرؤض . ئاخافتنةكاين ناكات و سص لة كةس و لة هيچ نةريت و ذثسايةك ناكاتةوة
 و ة، ذاستگؤيي و قسةلةذوويي هةذةمةكي ذاستةوخؤيي و دةسبةجثي و.دةكاتةوة و پثشان دةدات
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لةبةر كؤمةصثك  و قسة دةگوصمثنثت، ئةوةي لة ژثر لثوةوة قسة دةكات و ئةوةي منجةمنج دةكات
منجةمنجكةر و . ي لة گوتين ذاستييةكان دةدزثتةوةبةرژةوةندي كةسةكي و شيت تايبةت، خؤ

ئةوةي لة . ر و سازشكارن ناذاست و نةوث مرؤضگةلثكيقسةگوصمثن و لةژثرلثوةوة قسةكةر،
 خؤش 1م"حةيابث "من نووسةري. "خرسأالساكت عن احلق شيطان "ذاسيت بثدةنگة شةيتانثكي الصة
من كة موحةممةد شوكري دةخوثنمةوة، لةگةصيدا بة  كووچة و . دةوثت، چونكة دةزامن ذاستگؤية

 سؤزاين و بةدمةست برسي وكؤآلنةكاين تةجنةدا دةگةذمث و تةواوي بةنگكثش و مةينؤش و دز و 
هةست دةكةم و النةواز و بثدةرةتان و پةراوثزينراوي ئةو كؤمةصگةيةم دثنة بةرچاو و دةيانبينم و 

ئةوة بؤ خؤي ذاستگؤيية و ذاستگؤيي نووسةرثكة، كة نة خؤي و نة خةصك . لةگةصياندا دةژمي
زمانتيژ و من نووسةري . ناخاپثنثت، بةصكة ذثكوذةوان لة دوذ مةبةستةكةي دةدات و دةيئةنگثوثت

 دةر و درؤزنثك و فريوساختةكار و  و نادادبوثرم خؤش دةوثت، كة خؤي لة هيچ ناذاست
هةموو نابوثرثت و دةمامكةكانيان تووذ هةصدةدات و هةموو شتثك بة ذوويت دةخوثنثتةوة و

.  نةك پؤشاكي ساختة و دةهؤ،من ذوويت بة ذاست دةزامن.  دةبينثتكةسثك بة ذوويت
عةرةقخؤر و بةنگكثشي . بووةنةوةم پث ذاستترة لة چارشثوي ساختةكارانةي درؤ و مةراييذووت

  پثسكة و پووصخذكةرةوةدةستپاك و ذاستگؤم پث باشتر و شةريفترة لة نوثژخوثينگريفانبةتاص و 
ثكم خؤش دةوثت توانسيت هةصبژاردين هةبثت و مرؤض .و حاجياغاي قؤصبذ و فريودةر و خاپثنةر

، گوتةينثكم خؤش دةوثت نةزار قةبباين مرؤض .بة ذةش بصثت ذةش و بة سپي بصثت سپيبتوانثت 
و  ناخؤشةويستيدا، يةكثكيان هةصبژثرثت و هةصنةبژاردنيشي پث خؤشةويسيت لة نثوان 

. 2 لة نثوان بةهةشت و دؤزةخدا دةضةرثكي ناوةند نييةبثت و دصنيا بثت لةوةيترسنووكيي 
 عةوداصن و وةدووي كةسانثكي وا،.  بورووژثنثت و گومان ساز كاتثكم خؤش دةوثت پرسيارمرؤض

سوثدييةكان زؤرجاران . ذاستيدا وثصن و لة بنجوبناواين پرسةكان دةگةذثن و بؤ خؤيان ذاستگؤن
نا و نة : نة دةصثن: واتة ئا، + نا: ، كة دةكاتة"Nja"نييا: لة وةآلمي هةندثك پرسياردا دةصثن

سوثدييةكان، وشةيةك لة . ئا، كة هيچ واتايةك ناگةيةنثت نة:ةصثنئا، بةصكة د: دةصثن
، كة وةرناگثذدرثتة سةر هيچ زمانثكي ئةم جيهانة ")Lagom(الگؤم" زمانةكةياندا هةية پثي دةصثن

نة زؤر مامناوةندي، ، نثوةند، ناوةذاست، بةينةبةين: و ئةگةر زؤر لثي ورد بينةوة، ذةنگة بكاتة
ئةو وشةية، واتايةكي دةصةمايي و شلةتثين . ئةم و تؤزثك ئةوئةم و نة زؤر ئةو، تؤزثك 

بةكاربردين وةها وشةيةك لة . دةگةيةنثت، كة هةرگيز ناتوانيت بزانيت، ذثك چ دةگةيةنثت
 مرؤضي سوثدي و هثشتنةوةي زماين سوثديدا، دةكاتة خؤساغنةكرنةوة و خؤيةكالنةكردنةوةي

لةوانةية وابثت و لةوانةية "و " ذةنگة"و " ئةوالنة ئةمال و نة "هةصوثستثكي ناهةصوثستانةي
 .، كة مرؤضي سوثدي تثيدا بةناوودةنگة"وانةبثت
***** 

جاران كة باس لة سياسةتكار و ذةوشةنبري دةكرا، بريي خةصك دةسبةجث بةرةوالي كؤمةصة 
خةصكثكي شؤذشگثذ، منوونةيي، ماندوو، وةدووي بةختةورةي خةصكدا وثص، خوازياري 

 خاوةن دي گشيت و خؤشگوزةراين وآلت، ذاستگؤ، قسةلةذوو، كردارپاكژ، دةستپاك وبةرژةوةن
دةچوو و خةصك ئةو جؤرة مرؤضانةي لة مرؤضي ئاسايي پث زياتر بوو و وةك ...پرنسيپ و

                                                 
.بثحةيا، بة گوتةي ناحةزانيان، دةنا ئةوان بة نووسةراني بوثر و توانا و ذاستگؤ دةصثن بثحةيا  1  
."مابين الجنة والنارى نطقة وسطالتوجد م..اختاري الحب اوالالحب فجبن ان ال تختاري:"نةزار قةبباني دةصثت  2  
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 و پثيوابوو ئةو بابةتة مرؤضانة هيچ پثشةنگ چاوي لث دةكردن و تا ذادةيةك بة پريؤزي دةزانني
يويان نادات و هةرگيز بؤ گرانبةهاترين شت خؤ بةدةستةوة نادةن و مل شتثك لةوجيهانةدا فر

سياسةيت بازاذي كة تةماشاي ئثستا . كةچ ناكةن و هةميشة سةربصند و هةصؤئاسا بةرز دةفذن
 كة لة كؤمةصثك خةصكي بة ، كة دةنؤذيتة سةراين كورد و دةستوپثوةندةكانيان و،كورد دةكةيت و
دووذوو و  مةراييكار و ساختةكار و وآلتةكةت ورد دةبييةوة، كؤمةصثك سةرتةصي نثو ذووناكبري و

، كة لةگةص داچةمينةوة و گچكةبوونةوةي خؤياندا، بةهاكانيش نزم بةرچاونانؤت دثنة 
ساآلنثك ، هةبوونكةسانثك . دةكةنةوة و سياسةت و فةرهةنگةكةش نةوي و بثبايةخ دةكةن

كيةتيي نيشتمانيي كوردستانيان بة ديكتاتؤر و يةنةوشريوان مستةفا و جةالل تاصةباين و 
مل يعد "تاوانكار و خراپ و خيانةتكار دةداية قةصةم و پثيانوابوو، كة ئيدي ناكرثت بثدةنگ بن

و دةبث تةواوي تاوان و كردةوة ناكوردانة و خراپكارييةكاين جةالل تاصةباين و " الصمت ممكنا
ئةمانة لة دژي . يةكيةتيي لةقاو دةن و ذؤكةنسةراين ديكةي يةكيةتيي نيشتمانيي و حيزيب 

ئةمانة . جةالل تاصةباين و يةكيةتيي نيشتمانيي و سةراين، لةگةص شةيتانيشدا هاوكارييان دةكرد
اين يةكيةتيي و تاصةبانييان دةدا و خؤيان بة سةنگةريان لة يةكيةتييان دةگرت و هةوصي ذووخ

قاز و بؤق ئاسا بةرؤگري تاصةباين و يةكيةتيي دةزاين و ئةوانيان بة خيانةتكار دةداية قةصةم و 
يةكيةتيي لة اليةن هي وايان تثداية،  ئةمانة، !ئيدي بثدنگيي بةسة: گوتانقيذاند و دةياندةي

 و ئاوايي بة يدا كراوة بة سةر و چاوميز  و پث كراوةةوة، پةتپةتيي دنياي نيشتمانيي كوردستان
وة و هي وايان تثداية ي پث بةخشرا"كةر"هي وايان تثداية نازناوي  و وةك ديل گثذدراوةئاوايي 

و هيچيان پث نةهثشتووة و هث وايان تثداية هةرچي قسةي " ةك توثكصة شووتيي كذثنراوةتةوةو"
يةل لة  انة،)ئاآلي شؤذش(، ئةم كةونة ئاش  ئةمانةناشريينة پثيان كردووة، كةچي ئثستاكة

و ملكةچ و نؤكةرئاسا لة ديوةخاين هةر هةموويان دةستلةسةرسينگ دوايةكيان و دواي يةك و 
لة خزمةت جةالل تاصةباين و يةكيةتيي نيشتمانيي تاصةباين و حيزبةكةيدا لثي كةوتوون و  

درشيت گوتار و فةلسةفة و ديدي جةالل ورد و تةواوي كوردستاندا ذاوةستاون و پاساو بؤ 
 و ن و داكؤكي لة هزر و ذةوتار و كرداري ئةو حيزبة نةيارة دةكةيةكيةتيي دةهثننةوة تاصةباين و 

كةونةشاعريثك،  .دةبةن، كة تا دوثين دوژمنيان بووكذنووش بؤ ئةو سةركردةية 
اقيكةرةوةي هةموو ت...و كارثكي بةعستكةونةخزمة، كةونةكؤمؤنيستثك، كةونةجةاللييةك

بة پارتيي دميوكراتيي تا دوثين بة هؤذ و شةصتان و بار جنثو و قسةي ناشرييين  ،ذثگةكان
كوردستان و ماصبايت بارزاين دةگوت و دةدا، كةچي ئةوذؤ لة ديوةخاين ماصي بارزانيدا لثي 

دةبةشثتةوة كةوتووة و بووة بة خاوةن دةسةآلت و ئةو منرةي نيشتمانپةروةريي بة سةر خةصكدا 
 و ئةوة فةرهةنگي كورد و ئةوة بة نثوي ماصي بارزاين و حيزبةكةي ماصي بارزانييةوة قسان دةكات

شاعريثك،  .و ذاگةياندين حوكوومةتةكةي ماصي بارزاين پةرة پث دةدات و پةخش دةكاتةوة
 بة نثوي ، وةكةي عةبدوصآل ئوثجاالن دةهاتة سةر تةلةضزيؤنؤژگارثك ذ، نووسةرثك

 و  مةسعوود بارزاين دةكردكرديندژ بة گةل و وآلتةوة داواي دادگاييمةزين ةتكاري و تاواين خيان
پةيت سثدارةي لة ستؤديؤي ئةو تةلةضزيؤنةدا، ئةگةر دةسيت ذؤيشتبا، هةر ئةودةمي بؤ خؤي 

، كةچي ئثستاكة دةچثتة خزمةت مةسعوود بارزاين و برازاي  مةسعوود بارزايندةخستة ملي
كة قسة و واژة و دةربذين ، هونةرمةندثك. دةحةوثتةوة دا ديوةخاين ئةوانلةرزاين و مةسعوود با

، دژ بة جةالل تاصةباين و حيزبةكةي و شثركؤ بثكةس و نةما لة فةرهةنگي زماين كورديدا
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 گاصتةپثكردن كارةكاين ئةم چةند ساصةي هةندةراين، و تةواوي  بةكاري نةباتدةستةكةيان،
باين و هاوبرياين و پثوةري بؤ هةموو پثوةندثكي خؤي لةگةص خةصكدا، بوون بة جةالل تاصة

پثوةندي ئةو كةسانة بوو لةگةص يةكيةتيي نيشتمانيي و خةصكاين سةر بةو حيزبةدا، ئةگةر 
 .ئةوان پثوةنديان بة يةكيةتييةوة هةبوواية، ئةوا ئةم پثوةندي خؤي لةگةص ئةواندا دةقرتاند

صةباين و يةكيةتيي نيشتمانيي بوو، ، دژايةتيكردين جةالل تاقسةي سةري زمان و بين زماين
 و ةت جةالل تاصةباين و حيزبةكةي خزمدةچثتةو بچووكبچووك  كة كزؤصةكزؤصةكةچي ئثستا

 بازاذي سياسةت و فةرهةنگي كورد ئةوذؤ . دادةبةزثتداپةسنيان دةدات و لة ديوةخاين ئةوان
اوة و گريفاين پذ و خؤشگوزةرانني، ئيدي بة هةر تژيية لةو منوونانة، كة پةرؤشي خواين ذاز

ئةمانةن خؤ بة نوثنةري گةل .  كوردي"ذووناكبري"و " كارسياسةت" ئةمانةن منوونةي .نرخثك بثت
. دةزانن و گةل چاوةذثي پثشخسين كؤمةصگة و ذثپثشاندانيان لث دةكاتو ويژداين خةصك 

 فةرهةنگ و هزر و دصسؤزي و گوتار و ئةمانةن خؤ بة پثشةنگ دةزانن و مؤچياري و ذةوشت و
كردار و بريي چاك بة سةر كورددا دةبةشنةوة و نةوةي كورد پثدةگةيةنن و چاوةنواذن خةصكي 

، كة بؤ پؤست و پاية و پارة و پووص انة"ذووناكبري" و "سياسي"ةم جؤرة ئ!. كورد چاويان لث بكةن
هةرگيز ت، ئامادةي هةموو شتثكن، و ناو و ذابواردن و دةسةآلت و نثزيكبوونةوة لة دةسةآل

يش، وةك خزمةتثك ئةگةر ئةمانة. ناكرثت ببنة منوونة و پثشةنگ و خةصك چاويان لث بكات
خؤيان بانگاشةي بؤ دةكةن، بة گةل و وآلت بكةن، ئةوا لة ديد و فةلسةفةي جثيخؤخؤشكردن و 

يبةيت و خؤويستييةوة مشةخؤري و المژييةوة دةيكةن و لة ذوانگةي كةسةكي و بةرژةوةندي تا
ئةگةر خزمةتثكيش، وةك خؤيان بانگاشةي بؤ دةكةن، بة گةل و ئةمانة . دةنؤذنة هةموو شتةكان

دةيكةن و تا چؤذي لثنةبذن وازناهثنن و كة  وآلت بكةن، ئةوا خؤرة و مؤري بن دار و ديوار ئاسا
جؤرة خةصكانةيشةوة ديارة خةصك، بةو . جا سةنگةر و خانةي ديكة زؤرنوچؤذيشيان لث بذي ئة

ئازادن لةوةي چؤن بري دةكةنةوة و چ دةكةن و چؤن دةكةن و چ دةصثن، لث تا ئةو ذادةيةي كة 
ئازادييةكةيان كار نةكاتة سةر ئازادي خةصكي ديكة و نةبنة زماين خةصكي ديكة و خؤ بة پثشذةو و 

 نةبينن، ئيدي ذثبةر و پثشةنگي خةصك نةزانن و ذؤصي مامؤستايةيت و بةرنوثژكاري خةصك
من . خوداي دةكرد بؤ پارة و پووص و پاية و دةسةآلت هةر چييةكيان لة دةست دةهات دةيانكرد

 ذووناكبريانثك و سياسييانثكي هةميشة گوتوومة و هةردةميش دةيصثمةوة، هةصوثسيت
، كة دةستبةرداري حيزبةكةي ك و عةزيز ئةحلاجثكم ماليك سةيف و ذةفيق چاالكؤمؤنيسيت وةك

خةصكاين سةر بة حيزبةكةي خؤيان دةدةنة دةست ئاساييش و پشيت تث دةكةن، يان دةبن و خؤ
چونكة لثي موخابةرايت حوكوومةيت نةياريانةوة و هةرگيز ناگةذثنةوة نثو حيزبةكةي خؤيان، 

 لة ،گةلثك پث شةريفتر و پياوانةتر و ذاستگؤيانةتر و بوثرانةترةدابذوان و جنثويان پث داوة، 
و لة پثناوي فةلسةفةي  ئةو سياسةتكار و ذووناكبريانةي، كة بؤ دةسةآلت و پارة هةصوثسيت

 . هةموو شتثك دةكةننانؤيزمدا، 
***** 

دةبث  .كان بة نثوي خؤيانةوة نثو ببةينمن پثمواية، ئوولؤف پاصمث گوتةين، ئثمة دةبث شتة
ةكان ئاشكرا كةين و لة ذاست و ذةوان، ناذاسيت و ساختةكاري و سةرلثشثواندن و چةواشةكاريي

دةگثذنةوة، كة كابرايةك .  و بث پثچوپةنا هةموو شتثك بصثنيباسكردن و ناوهثنان نةسصةمينةوة
لةبةر دةرگاي ماصثك . بة سةر و سةكويت خوثناوي و شكاوةوة بة نثو گوندثكدا تثدةپةذثت



 5

ؤ وا خوثناوص بووثت ئةيةذؤ ئةوة برا ب: ژنثك، كة دانيشتووة و خجصي كارثكة لة كابرا دةپرسثت
جا چؤن لة سةر قسةي : ژنة دةصث. بةخوا لة سةر قسةي حةق: و وات لث هاتووة؟ كابراش دةصث

تووخوا دايكم : كابرايش دةست بؤ نثوگةصي ژنة درثژ دةكات و دةصث! حةق مرؤض واي لث دةكرثت
: كابرادا و دةصثژنة دةسبةجث مةجنةصثكي لةبةردةستدا دةبثت، دةيكثشي بة سةر ! ئةوة كوز نيية

دةي نةمگوت لة : كابراش دةصث!  قسةيةةدةك عةمرت نةمثنثت هيچ و پووچي خوثذي، جا ئةو
ئثمة ئةگةر بث  .سةر قسةي حةق وام لث كراوة، مةگةر ئةوة قسةي حةق نيية، خؤ درؤم نةكردووة

لة هةر ان بؤچوونةكامنپثچوپةنا هةموو شتثك نةصثني و هةرچي بريواذامان هةن قووتيان دةين و 
ناوةوةي خؤماندا ثصينةوة و بة ساختةكار و فريودةر و خاپثنةر و مشةخؤر و هةلپةرست و 
خؤگةهثن و وةدووي بةرژةوةندي كةسةكيدا وثص و ذثوثصكار و سةرلثشثوثنةري سياسةت و 

دةستپاك و خاوثن و چ سنوورثك لة نثوان زيرةك و فةرهةنگ، بصثني ذاستگؤ و شؤذشگثذ و 
 ، دانةنثني و نةبينني، ئةوا ئيدي دةبث بثجگة لة فريوخواردن و خاپاندن و كآلولةسةرنانئةوانةدا

چاوةذثي يةك شيت ديكة نةكةين، چونكة بة بثدةنگي و بة شةرمكردن و بة خؤخواردنةوة و بة 
.  و بةهثز دةكةينساختةكاري برةو  پث دةدةين، تةنث زاصبووين ديد و فةلسةفةي اننةوثرامن
ةگوتين ذاسيت و نثونةبردين شتةكان و دياردةكان و كةسةكان بة نثوي خؤيانةوة، ئثمة بة ن

دا  و فةرهةنگي نانؤبةشداري لة بةرهةمهثناين مرؤضي نانؤ و نةوةي نانؤ و كؤمةصگةي نانؤ
                                         .دةكةين
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