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  !ئةو هةموو دةستثك ماچ ناكات
  

  ئةجمةد شاكةيل
  
  

ة ياسر عةرةفات لم لة نثو زؤرينةي سياسةتكاران و سةراين حيزب و دةوصةت و ئةوانةي هةموو جيهاندا، هيچ كةسثك
. ان بن هثندة كوژراو و عاشقة ماچ و لستنةوةي بةرانبةرةكةي، نةديتووةو جةالل تاصةباين، زياتر و گةرموگوذتر

، كة ئةويش ديارة بةرپرسثكة كي زرتةبؤز و زةبةالحي وةك خؤيانة نثرينةية، هةميشةان لة بةرانبةرةكةيشيمةبةست
بةناوبانگترين ماچثك، كة هةميشة لة بريگةي . يا كاربةدةستثكي اليةنثك يا دةوصةتثك ياحيزبثك يا وآلتثكة

لة ر ذوومةيت سةددام حوسةيين بةغداية، خةصكداية و هةرگيز وثنةكةي ناسذثتةوة و كاص نابثتةوة، ماچةكةي سة
ئةو ماچانة، ماچي ذوومةت و المل . كة جةالل تاصةباين پثوةي نووسابوو و هةرگيز لثي نةدةبووةوةدا، 1991ساصي 
كردنيش بوو، ئةگةر دا، فثري دةستماچ2001و ذثك لة ساصي جةالل تاصةباين لةم ساآلنةي دواييةدا . بوون

، لة كؤية و بة ئامادةبووين نوثنةري مييت توركيا و لة كايت لةو ساصةدا. !ردبثتپثشتريش وةها كارثكي نةك
بة هةموو لةش و قورسايي خؤيةوة دانووشتايةوة و كةوتة سةر  دابةشكردين زةوي بة سةر توركمانةكاندا،

هريؤ . وةدةستةكاين سةنعان قةسسايب، سةرؤكي بةرةي توركماين عرياقدا و پوختة و جوان ماچي كرد و لستيية
، دةيةوثت وا )1("دةست ماچ كردن"ي خثزاين جةالل تاصةباين، لة گوتارثكيدا بة نثوي)هثرؤ ئيرباهيم ئةمحةد( خامن

 ئةو  و بؤتاصةباين، هةميشة دژي دةستماچكردين خةصك بووة و لة وةها كارثك تووذة بووة پثشان بدات، كة جةالل 
 تةنيا ،)هثرؤخامن( و خؤي-)2(مام جةالل:  جةالل تاصةباين دةصث بةديارة هثرؤخامن-كةسانةي وةك جةالل تاصةباين

دةسيت دايكة شةهيدثك، باوكة شةهيدثك، اليان ئةوةندة پريؤزة، كة اليةقي ماچكردن بثت، غةيري ئةوة اليةقي 
ن ئةو كةسانةية، كة ساآلنثكة فثري دةست ماچ كردن و دةست ماچ كران بوون و ئةوانة زؤر باش ئةزانن كة چؤ

 ئايا :ئةوة بثت ، كة بة بريي خوثنةري ئةو گوتارةي هثرؤخامندا بثت، ذةنگة ئةوةي .)3(دةستةكان ئةلثسنةوة
 نةديوة؟ يا هيچي لةبارةوة  دةسيت سةنعان قةسسايب تثدا دةلثسثتةوةهثرؤخامن ئةو فيلمةي، كة جةالل تاصةباين

وةرييةكي لة ذادةبةدةر بةهثزيان هةية، لة يا خؤي لث نةبان دةكات؟ خؤ وا باوة، ژن هةستةنةبيستووة؟ 
دؤزينةوةي پثوةندي مثردةكانياندا بة مرؤضثكي ديكةوة، يا لةشكةوتين مثردةكانيان بة لةشي كةسثكي ديكةوة،  يا 

دةي ئةو . بؤنثكي نائاسايي و غةريب، كة مثردةكانيان لة كةسثكي ديكةوةي وةردةگرن و پثيانةوة دةنووسثت
مام "من پثموانيية هثرؤخامن، ئةو فيلمةي، كة قارةمانةكةي،  بةهثزة الي هثرؤخامن كوثوة چوو؟ هةستةوةريية ژنانة

بثگومامن لةوةي، كة  نةديبثت و ئاگاي لث نةبثت، بةصكة  و بةشثكي زؤري كورد بينيويةيت،ةكةي خؤيةيت"جةالل
 ةر بؤ سةرلثشثواندن و ةيشي، ه"دةست ماچ كردن"ي ة گوتاروتةواوي ئةچاكيشي ديتووة و ديتوويةيت و 
من لةو بذوايةدا نيم، مرؤضي كورد، ، بةآلم چةواشةكردين مرؤضي ئاسايي كورد نووسيوة و هيچي ديشةوارةكردن و 

ية فيلمثكي، زيندووي بة دةنگ و "CDدي  . سي"هثندة سافيلكة بثت، بة گوتارؤكةيةكي وةها بذوا بكات و بة 
دادةچةمثتةوة و بة تةواوي ويست و خواست و خؤشحاصي و لةو فيلمةدا ي ئةوةكة ذةنگ، باوةذ نةكات و نةزانثت، 
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گةشي و دةمبةپثكةنينةوة، دةست ماچ دةكات، جةالل تاصةبانيية و ئةوةي بسكةي مسثصي دثت و گةلثك كةيفسازة 
كات، پثموانيية وةها گوتارثك و چةواشةكارييةك، مرؤضي كورد وا لث ب. و دةسيت ماچ دةكرثت، سةنعان قةسسابة

 كة چاوي ذثشكةوپثشكة بكات و جةالل تاصةباين دةستماچكاري، لث ببثت بة سةنعان قةسساب و سةنعان قةسسايب
دا دةست ماچ ةزؤر باش دةزانثت، ئةوةي لةو فيلةمكورد، مرؤضي . شي لث ببثتة جةالل تاصةبايندةستماچكراوي

  نة دايكةشةهيدة و نة،يشان قةسسابسةنع. ةكةي هثرؤخامنة و كةسثكي ديكة نيية"مام جةالل"دةكات، 
كةونة نؤكةري ميتة، سةنعان قةسساب، سيخوذثكي توركياية، . باوكةشةهيدة و نة بؤ خؤيشي بة تةماية شةهيد بثت

ديارة جةالل تاصةباين ئةو . بةعسي و پياوي ذثژميي بةعس بووة، توركمانثكي تؤراين خوثنخؤر و دوژمين كوردة
 ئةو دةسيت.  ماچ دةكات، كة خوثين كورديان لث دةتكثتبةستة و ئةو جؤرة دةستانة بة الوة مةجؤرة دةستانةي

 و لة خؤي بةهثزتر و  و لة خؤي بة گةورةتريان بزانثت بنةوةوي خؤيخةصكانثك ماچ دةكات، كة لة سةرو
ماچ ناكات، كة ئةو دةستانثك . ت بيانبذثت و بيانقرتثنثتو دةستانثك ماچ دةكات، كة نةتوانثئة. تدارتر بنآلدةسة

 دةستة شةقارشةقارةكاين ئةو .تتر بنآلبن و لة خؤي بچووكتر و الوازتر و بثهثزتر و بثدةسةخؤيةوة ي وةلة خوارة
من بؤ خؤم ئةو .  ماچ ناكات يا پريثژنثكي هةموو كوذ و كچ و نةوة و مثرد ئةنفالكراو،كوردهةژاري وةرزثرثكي 
يانة، هيوادارم خثرةومةندثك بيخاتة سةر يةكثك لة ماصپةذة  و زؤر كةسي ديكةيش بينيو)4(فيلمةم ديوة

، )كوردسات، كوردستان تيضي، ذؤژ و ميزؤپؤتاميا تيضي( و بثنثرثت بؤ هةرچوار تةلةضزيؤنة كوردييةكانةكانكورديي
 ئيدي  تؤمةيتتا  ، بؤ چةندةمني جار بيبينثتةوة،يشؤخامنهثربيبينن و  كة نةيانديتووة،بؤ ئةوةي خةصكانثك، 

                              . هةصنةبةسترثت،زي وةك جةالل تاصةباين بؤ كةسثكي بةذثنةوة،دةستماچنةكردن و نةلست
    
29/8/2004                                  
   
  

  : زپةراوث
 ديارة ئةو گوتارةي هريؤخامن، .2004 ئايب 10، ساصي هةشتةم، 86ماچ كردن، خاك، ژمارة هثرؤ، دةست  .1

. وةرگثذدراوةتة سةر زماين عةرةيب و لة ذؤژنامةي كوردستاين نوثشدا بالوكراوةتةوةگةلثك گرنگ بووة، هةربؤية 
، 811تحاد، العدد  صالح كريم، االمصطفي: هيرو ابراهيم احمد، ترجمة: تقبيل االيادي، كتابة: بنؤذة

لةبةر . 6ل  ،29/8/2004كشةممة ة، ي3458كورستاين نوث، ژمارة  :هةروةها بنؤذة .26/8/2004الخميس 
                                                                                   . گرنگيي ئةو گوتارة، دةبوو بكراباية توركي و فارسي و زماناين ديكةش
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  . سةرچاوةكاين پثشوو.2 
  ".مام جةالل:" ئيرباهيم ئةمحةديش، بة جةالل تاصةباين، دةگوت. 3 
  
  :ثك بآلوم كردووةتةوةباسثكي ئةو فيلمة، كة پثشتر وةك گوتار. 4
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  خؤسووككردن

  ئةجمةد شاكةيل
  .جةالل تاصةباين: توركيية، نووسني و سيناريؤ و ذثژي و مؤنتاژ و تةواوي كارةكان-فيلمثكي كوردي

  .جةالل تاصةباين و سةنعان قةسساب: ئةكتةرة سةرةكييةكان و قارةماناين فيلمةكة
  .ةكدارثكي كورد و توركمانكابرايةكي تورك و كؤمةصة چ: ئةكتةرة الوةكييةكان

  .2001ساصي : كات
  .باشووري كوردستان، دةوروبةري شارؤچكةي كؤية: شوثن

  .نثزيكةي پازدة خولةك: درثژي فيلمةكة
  

هةندثك لة چةكدارةكان جلي كوردييان لةبةرداية و . دةشتاييةكي ذةقةن و بةژة و چةند چةكدارثكي لث ذاوةستاون
ي سةرؤكي بةرةي توركماين و چةند كةسثكثكي ديكةيش، "سةنعان قةسساب. "هةنديكيشيان پانتؤص و كراس

بؤ پثشوازي كةسثك يا كةسانثك و چاوةنؤذي دابةزين و نيشتنةوةي هةليكؤپتةرثكن، كة پثدةچثت  ذاوةستاون
هةليكؤپتةر . هةليكؤپتةر بة ئامسانةوةية و بة هاذةهاذ پةيدا دةبثت. هةليكؤپتةري لةشكريي توركي بثت

چةند كةسثك لة . ثتةوة و خوالنةوةي بة هثزي پةروانةكةي، دةبثتة هؤي با و تؤزثكي زؤر بةهثزدةنيش
ي لةبةرداية، و پثدةچثت كارمةندثكي )مةدةين(يةكثك لةو كةسانة، جلي سيضيل. هةليكؤپتةرةكة دثنة خوارث

كارمةندي لةشكريي ، دةسگاي سثخوذي و هةواصگري توركيية يا "ميت"ئيدي كارمةندي . گةورةي توركي بثت
ئةو پياوة پانتؤصثكي بؤر و چاكةتثكي . توركيية، ئةوة ذوون نابثتةوة و مةگةر خوا و قارةماناين فيلمةكة بيزانن

كة دادةبةزثت، هةردوو دةستةكاين دةخاتة سةر سةري، بؤ ئةوةي هةواي . شيين لةبةرداية و ملپثچيشي لة ملة
سةنعان . كة، پرچة تةنك و نثوةذووتاوةكةي، نةشثوثنثت و تثكنةداتبةهثزي سووذانةوةي پةروانةي هةليكؤپتةرة

. قةسساب و  خةصكانثك، كة لةوث چاوةذوانن، دةچنة پريي ئةو كابرايةوة و ئةويش بةرةو ذووي ئةوان دثت
پثشوازيكةران و كابرا دةگةنة يةكدي و يةكتر لة ئامثز دةگرن و دةسيت يةكدي دةگوشن و ماچ و مؤچي يةكدي 

دةچنة ژوورثكي درثژكؤصةي . ن و هةموو وثكذا، ذوودةكةنة خانوويةكي بؤري لة بلؤك و چيمةنتؤ دروستكراودةكة
ئاساييةوة، كة چةند كورسي و ئةسكةميلثكي لثية و جثي دانيشتين پازدة بيست كةسثكي تثدا دةبثتةوة و لةوث 

، پثدةچثت ئةو خانووة، بارةگايةك يا بةوةي كة وثنةي جةالل تاصةباين لة ژوورةكةدا هةصواسراوة. دادةنيشن
دواي بةخثرهثناين ميوانة توركةكة، لة نثوان خؤياندا دةكةونة . بنكةيةكي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان بثت

گفتوگؤ و بةوةدا، كة سةنعان قةسساب و كابراي توركة، پرسيار لة چةند كوردثكي دانيشتووي كؤذةكة دةكةن، 
كوردةكان لة وةآلمي پرسيارةكاين كابراي . اوةنؤذي هاتين جةالل تاصةباين دةكةندةردةكةوثت، كة هةمووان چ

تاصةباين، بذثك : توركةي ميوان و سةنعان قةسسابدا، لةمةذ نةگةيشتين جةالل تاصةبانييةوة دةصثن، كة ئةو، واتة
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. ثت و خؤي وةژووردا دةكاتپاش ماوةيةكي كةم، جةالل تاصةباين، پةيدا دةب. دوادةكةوثت و هاكةزانيتان پةيدا بوو
ئةويش، سةنعان قةسساب و كابراي تورك و هةندثكي ديكةيش لةوانةي نثو ژوورةكة، لة باوةش دةگرثت و ماچ و 

جةالل . مؤچيان لةگةصدا دةگؤذثتةوة و زؤر بة گةرمي بةخثريان دةهثنثت و پاشان دادةنيشثت و هةمووان دادةنيشن
تاصةباين كراسثك و . ان، كابراي تورك و سةنعان قةسسابدا، دادةنيشثتتاصةباين، لة سةر كورسييةك لة نثو

پانتؤصثكي لةبةرداية و كراسةكةي بة سةر پانتؤصةكةدا شؤذ كردووةتةوة، بؤية ورگةزلةكةي بة قةوارةي سروشتيي 
 تاصةباين تةسبثحثكي درثژي بة دةستةوةية و خثراخثرا دةنكةكاين بة شوثن يةكديدا. خؤي، دةرناكةوثت

ميوانة توركةكة و سةنعان قةسساب، پثيان سةيرة، كة تاصةباين، بةو . دةجووصثنثتةوة و تةقةيان لث هةصدةستثنثت
. كراس و پانتؤصةوة هاتووة و قات و جلي پؤشتة و فةرميي لةبةردا نيية و پرسياري ئةوة لة نثوانياندا دثتة ئاراوة

ب و تاصةباين دثنة سةر باسي ئاووهةوا و گةرما و فثنكي و ئيدي لةو باسي جلةوة، كابراي تورك و سةنعان قةسسا
تاصةباين لةگةص كابراي تورك و سةنعان قةسسابدا،  بة كوردي قسان دةكات و كابراي توركيش بة توركي و . ئةوانة

پاشان باسي سلثماين و . وةرگثذثك قسةكانيان دةگؤذثتة كوردي و توركي. سةنعان قةسسابيش بة هةردووكيان
ر دةكةن و تاصةباين باسي ئةوة دةكات، كة لة سةركردةيةتيي حيزبةكةي ئةودا، چةندين هةولثري هةن و هةولث

دواتر باسي ئةوة . ئةوانة دةهثنثتةوة...عةدنان موفيت، سةعدي پرية، كؤسرةت و ئةرسةالن باييز و: منوونةي
ميوانة توركةكةي ذوون دةكاتةوة و دةكةن، كة بؤ بة سلثماين دةگوترث شار و سةنعان قةسساب، بة توركي، بؤ 

دةصث، كة ئةوة هةر لة سةردةمي عومسانيدا وا نثونراوة و هةمان ذستة، يةك دووجاران دةصثتةوة و باسي ئةوة 
دةةوة : "دةكات، كة جاران خةصكي سلثماين لة هةركوثيةك بووايةن و كة بگةذابانةوة بؤ سلثماين دةيانگوت

و وشةية بة كوردي دووپات دةكاتةوة و باسي ئةوةش دةكرثت، كة خةصكي سلثماين و ئة" دةچينةوة شار"يا " شار
. تاصةبانييش پثدةكةنثت و گةلثك كةيفساز ديار دةبثت. بة هةولثر ناصثن شار و هةولثر بة گوندثكي گةورة دادةنثن

. لةكانيان دةچنپاش كةمثك، هةموو هةصدةستنة سةر پث و ژوورةكة جثدةهثصن و دةچنة دةرث و بةرةو ئؤتؤمبي
: كة سةنعان قةسساب بةرةو ماشثنةكةي دةچثت، تاصةباين بانگ دةكاتة چةكدار و زةالمةكاين خؤي و دةصثت

ئةوجا سواري ئؤتؤمبيل دةبن و دةچنة دةشتاييةك، كة هثندة لةوثوة دوور نيية و لةوث !". دةركةي بؤ بكةنةوة"
ثرا لةيةك نثزيك دةبنةوة و باوةش بةيةكديدا دةكةن و بة جةالل تاصةباين و سةنعان قةسساب، خثراخ. دادةبةزن

ئةوجا باسي ئةو زةوييةي لة . دةنگي بةرز پثدةكةنن و بةردةواميش دةسيت ذاستيان، لة نثو دةسيت يةكديداية 
سةري ذاوةستاون، دثتة گؤذث و تاصةباين و سةنعان قةسساب، هةمديس ئامثز بؤ يةكدي دةكةنةوة و توند خؤ 

 دةنووسثنن و لةو كاتةدا، تاصةباين خؤي نةوي دةكات و شؤذدةبثتةوة و بة سةر دةسيت سةنعان بةكدييةوة
قةسسابدا دادةچةمثتةوة و دةسيت قةسساب ماچ دةكات و ئةوجا بةدةم پثكةنني و قاقاوة و بة لةئامثزگرتنةوةي 

: تةكان و وثنةگران دةصثتسةنعان قةسسابةوة، قيت دةبثتةوة و سةنعان قةسسابيش بة توركي بة كامريابةدةس
: جةالل تاصةبانييش، وةك ذوونكردنةوة و خستنةسةرثكي قسةكةي سةنعان قةسساب، دةصث!". دةي وثنةمان بگرن"
ئةوجا تاصةباين، !". با ئثسكمان سووكتر بث لةوث! بدةن، با ئثسكم لةكين سووكتر بثتپثشاين كاك مةسعوودي "

كة دةسيت ذاسيت لة نثو دةسيت سةنعان قةسسابداية، قامكةكاين دةستةكةي ديكةي، دةسيت چةپي، ذثك وةك 
ماژة بؤ ئةوة جامبازثك، دةجووصثنثتةوة و لةپي دةكاتةوة، وةك چؤن مرؤض، داواي پارة لة كةسثك دةكات و ئا

!". دةي بثنة، جا بصث كوردستاين فرؤشت: "دةكات، كة دةست بة باخةصدا بكات و بة سةنعان قةسساب دةصثت
ئةوجا هةردوو، تاصةباين و سةنعان قةسساب، كة ئامثزي يةكدي و دةسيت يةكدي بةرنادةن، وةك نيشانة و 
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سةري ذاوةستاون و القيان لة سةريةيت، هةردوو تثيدا ئاماژةيةك، كة ئةو خاكة يا ئةو شوثنة يا ئةو وآلتة، كة لة 
هاوبةشن و هي هةردوو اليانة، هةردووكيان القي ذاستيان، دةخةنة تةنيشت يةكدي و پثي ذاستيان، چةپوذاست بة 

تاصةباين ! چةنديان دةوثت) توركمانةكان(پاشان باسي ئةوة دثتة ئاراوة، كة ئةوان. تةنيشت يةكدييةوة دادةنثن
مةبةسيت تاصةباين، لة هةزار ". ئةوة هةزار دانةية، چوارسةدي دةدةين بة ئثوة: " بةو زةويية دةكات و دةصثتئاماژة

تاصةباين . دانة، ئةوةية، كة ئةو زةويية هةزار پارچة جث خانووة و چوارسةد لةو هةزارة دةداتة توركمانةكان
من دةمةوثت ئةو كارة زوو تةواو :"ابراي تورك دةصثتئةوجا ك". چوارسةد دةدةين بةو برايانة: "جارثكي ديكة دةصثت

پاشتر باسي ئةو زةويية دةكةن، كة پةجنا ". بكرثت، بؤ ئةوةي سبةينث تاپؤي ئةو زةوييانة لةگةص خؤمدا ببةمةوة
دواتر باس لةوة دةكرثت، كة ئةو چوارسةد ماصة توركة ثنرثن و لة سةر ئةو عةردةي، كة بؤيان دادةنرثت، . دؤمنة
ئةوجا تاصةباين وةك . دريان بؤ هةصدةن و لةوث بة شثوةيةكي كاتيي نيشتةجث بكرثن تا خانوويان بؤ دةكرثنچا

پثشانداين كؤمةك و هاريكارييةكي زياتر و چوونةپثشةوةيةكي چاوتثرانةتر بؤ سةنعان قةسساب و توركمانةكان 
: كابراي ميوان، واتة". با، هةموو شتثكي ديكةئثمة هةموو شت بؤ ئةو برايانة تةرتيب دةكةين، ئاو، كارة: "دةصثت

كابراي تورك، ئةندازيار و شارةزاي خؤياين لةگةصة و بؤ . توركةكة، بةو خزمةت و چاوتثرييةي، تاصةباين قايل دةبثت
دروستكردين خانووةكان و بة ئةجناگةياندين پرؤژةي نيشتةجثكردنةكة، پرسثك بةو دةكات و ئةويش وةك 

: ، سةري بؤ دةلةقثنثت و ئيدي بذيار دةدةن، كة هةموو كارةكان، بگرنة ئةستؤي خؤيان، واتةنيشانةي قايلبوون
لةو ساتانةدا، سةنعان قةسساب و تاصةباين، خثراخثرا داواي وثنةگرتن دةكةن و . توركةكان ئةجنامي بدةن

دواتر خةصكةكة وةذث . تاصةباين و قةسساب، خؤشخؤش باوةش بةيةكدا دةكةن!". ئثمة بآلوي دةكةينةوة:"دةشصثن
دةكةون و كامرياكةش دةگوثزثتةوة سةر ديواري خانوويةك، چةند چةكدارثك لة بةردةميدان و لة سةرةوةي 
خانووةكةش ئاآليةكي شني دةشةكثتةوة، كة مانگ و ئةستثرةيةكي تثداية، لة سةر ديواري خانووةكةش بة عةرةيب 

نووسينگةي پثوةندةكاين بةرةي توركماين : ، واتة"كويسنجقمكتب عالقات الجبهة التركمانية في :"نووسراوة
كامرياكة دةچثتة ژووري ئةو خانووةوة و چةند توركمانثك لةوث دانيشتوون و دادةنيشن و هةموو . لة كؤيسنجةق

تاكة تثبينييةك، كة دةكرثت لةمةذ ئةو فيلمةوة بگوترثت، ئةوةية، واپثدةچثت تةواوي ئةو .  بسكةي مسثصيان دثت
كة (لمة بة كامريايةكي شاراوة و بث پثزانيين جةالل تاصةباين و حيزبةكةي گريابثت و  توركةكان، يا توركمانةكانفي

، يا دةسگا سثخوذييةكانيان، هةر بة مةبةسيت بةماصكردين ئةو زةوي بةشينةوةي تاصةباين بة )هةردوويان هةر يةكن
تثك، بؤ پاشگةزنةبوونةوةي تاصةباين و سةملاندين ئةو سةر توركماناندا و هةصگرتين ئةو فيلمة وةك دؤكيؤمثن

  .                                                                                                            خؤسووككردنةي وي كرابثت
  :هةصسةنگاندنثك

بنةماي هزري و ئايديؤلؤژي ئةم فيلمة، لة . رثژ، بةشثكي گچكةية لة فيلمثكي گةلثك دووروود"خؤسووككردن" فيلمي 
ةوة سةرچاوة دةگرثت و تةواوي ئةو ئةكتةرانةش، كة ذؤص لةم فيلمةدا دةليزن، ئيدي چ "جةالليزم"ديد و فةلسةفةي 

دا، ساز كرا و 1964يةكةم بةشي ئةم فيلمة، لة ساصي . ن"جةالليست"ذؤصي سةرةكي بثت يا الوةكي، خةصكانثكي 
م و تا ئثستا، وا دةگاتة سيونؤ ساصثك، ئةم فيلمة درثژةي هةية و بةشي نوثي دةخرثتة سةر و ئيدي بةردوا

كة بةشي يةكةمي ئةم . ئةكتةري نوثي تثدا بةشدار دةبن و ذووداوي كتوپذ و سةرسووذهثنةري ديكة دةگرثتة خؤ
دي مةزن ئيرباهيم ئةمحةد، فيلمة ساز كرا، سيناريؤ و كاري ذثژي و كارة هةرةسةرةكييةكاين ديكة، هونةرمةن

ذؤصة هةرةسةرةكييةكان و قارةماناين فيلمةكة ئةودةم، ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل .وةئةستؤي خؤي گرتبوو
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هةرچةندة ئةو دووانة چاالكترين ئةكتةر و قارةمان بوون، لث تاكة ئةكتةر نةبوون، بةصكة . تاصةباين، دةيانلست
عومةر دةبابة، عةيل عةسكةري، حيلمي عةيل : گةصدا بوون، مانةنديكؤمةصثك ئةكتةري چاالكي ديكةيشيان لة

ئةم دةستةية، ئةم ئةكتةرة چاالكانة، ....، عةبدوذذةمحان زةبيحي و)مةال ماتؤر(شةريف، مةال عةبدوصآل ئيسماعيل
ةرپةرشيت و بة پارة و پووصي ساواكي ئثران و ذثژمية عةرةبيية شؤضينيستةكةي بةغدا و دنةداين نةياراين كورد و س

چاودثري و مامؤستايي و ذثنوثنيي و ذثبةريةتيي هونةرپيشةي مةزن، ئيرباهيم ئةمحةد، بة نؤبةرةي 
ذووداوةكاين ئةو نؤبةرةية و وثنةكاين، تةنث لة كوردستان ذوويان . ةوة، هاتنة مةيداين هونةرةوة"خؤسووككردن"

بةشةكاين ديكةي ئةم فيلمة، .  و بةغدا، ئةجنام دراوننةداوة و نةگرياون، بةصكة بةشثكيشيان لة تاران و هةمةدان
يةك بة دووي يةكدا هاتن و ئةم دةستةيةش، تا بصثي لة تةواوي ئةو كارة هونةرييانةي، كة ئةجناميان داوة، چاالك 

 دا چث كراوة، ئةكتةرةكاين ئةم فيلمة،1970-1966و لثزان بوونة و لةو بةشانةي ئةم فيلمة، كة لة نثوان ساآلين 
هةر لةو ساآلنةشدا، ئيدي ئةستثرةي . گةيشتوونةتة ترؤپكي ذؤصلستنيان و ئةوپةذي هونةركاريي خؤيان نواندووة

ي باوكي گيانيي و ذثبةر و فةيلةسوويف ئةو "ئيرباهيم ئةمحةد"هونةريي تاصةباين، تا دةهات هةصدةكشا و بةرةبةرة 
.  ةي دةستةبةر دةكرد و شوثين ئةو باوكةي دةگرتةوةذثبازة، خؤي دةداية كةنار و تاصةباين بؤ خؤي، ئةو ذؤص

ديارة دواي ئةو ساآلنةش هيچ ذةوش و بارثك، پةكي كارةكانياين نةخستووة و  ذثكوپثك كاري خؤيان ئةجنام 
ساص لة دواي ساص، هونةرمةندي چاالكي ديكة، هاتوونةتة نثو ئةو تيمةهونةرييةوة و  پةيدابوون و لثزاين و . داوة

، جارثكي دي ئةو هونةرمةندانة، گةيشتنةوة دوندي كاري هونةري و 1983ساصي . خؤيان نيشانداوةتوانسيت 
يةكثك لةو ئةكتةرانةي، كة تا ذادةيةك . بةشثكي يةكجار گرنگي ديكةي ئةو فيلمةيان، لة پشتاشان و قذناقا چث كرد
يشةوة 1964ئةم ئةكتةرة هةر لة . ا بوولة هةمووان زياتر و لثزانانةتر، ذؤصي لةبةرچاوي لست، نةوشريوان مستةف

لةگةص ئةو دةستة هونةرييةدا بوو و شاگردي مامؤستاياين خؤسووككردن، ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين بوو، 
 تا 1994ساآلين .  بةآلم ئةو ساآلنة ئةم ، ذؤصي الوةكي و لة پاش پلةي دةيةم و دوازدةيةم و ئةوانةوة وةردةگرت

 ئةم دةستة هونةريية بة چاالكييةكي نوثوة هاتنةوة مةيدان و كاري مةزنتريان لة تؤپباراين  و ئةوانة،1997
پةرلةماين كوردستان و كوودثتاي سةربازي لة هةولثر و وةدةرناين حيزيب هاوبةشي دةسةآلت و دابةشكردين 

دا، ئةكتةري نوث و "كردنخؤسووك"لةو بةشةي ئةو ساآلنةي فيلمي . باشووري كوردستان بؤ دوو كةرت، ئةجنام دا
خوثنگةرم پةيدابوون، كة زؤر زرنگانة ئاگري جةنگي نثوخؤ و كوردكوشتنيان خؤش دةكرد، هةر بؤيةش ذؤصي 

بؤ ئةو ماوةية، دةكرث نثوي ئةكتةراين وةك، جةبار فةرمان، كؤسرةت ذةسووص، مةال . گةلثك چاالكيان وةرگرت
ئةم .  و دةياين ديكةش، خبرثنة نثو ليسيت ئةكتةرة چاالكةكانةوةبةختيار، فةرةيدوون عةبدولقادر، سةعدي پرية

جةالل تاصةباين، ذؤصي .  دا، چث كراوة2001، كة لة سةرةوة بامسان كرد، لة ساصي "خؤسووككردن"بةشةي 
كاتثك، كة بة سةر دةسيت سةنعان قةسسايب، سةرؤكي بةرةي توركماين، تؤراين، دژةكورد، .  قارةمان دةبثنثت

ةعسي، سيخوذي دةسگا سيخوذييةكاين عرياق و ذثژميي سةددام حوسةين و ميتدا دةكةوثت و دةيلثسثتةوة، كةونةب
ئةوةي تاصةباين . جةالل تاصةباين، هثندةي دنيايةك مةزنيي دةداتة اليةنة هونةرييةكةي، ئةم بةشةي ئةو فيلمة

ايةتييبةخؤكردن و بيانيپةرسيت و دژايةيت دةيكات، داهثنانة لة بوار، و بةخشينة بة، ذةويت خؤسووككردن و سووك
پثشاين كاك : "بةو بةرةنگاربوونةوة و سنگدةرپةذاندنةي خؤي، كة دةصثت. كورد و شؤخيكردن بة خاكي كوردستان

وثنةكاين كة لةگةص سةنعان قةسسابدا دةيگرثت و ئةو : ، واتة!"مةسعوودي بدةن، با ئثسكم سووكتر بثت لة كين
دا و دةستماچكردين سةنعان قةسساب، كة تاصةباين شانازي پثوة دةكات، تاصةباين هثندةي پثكهاتنةي لةگةص ئةو
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دي هونةرپيشةيي و زيرةكي و زرنگي و لثزاين خؤي، لة بواري وآلتفرؤشنت و بيانيپةرسيت و دژبة گةل و نةتةوة و 
كايةتيكردن، بة هةرچي بةها وآليت خؤ بوون و خزمةيت دةسگا سثخوذييةكاين ئةمال و ئةوال و خؤسووككردن و سوو

نيشتماين و نةتةوةييةكان و ئةتككردين گياين وآلتپارثزي و كوردايةيت، دةنوثنثت و هثندةي دي ئثسكي خؤي، 
ئةوةي تاصةباين لةو فيلمةدا ! نةك تةنث لة كن مةسعوود بارزاين، بةصكة لة كن هةموو كورد، سووكتر دةكات

ةسساب، جاري يةكةمي نيية، ئةمة دووةم ماچي مثژوويي تاصةبانيية، دةستماچكردين سةنعان ق: دةيكات، واتة
ي بوو، كة وةك هةنگ، لة المل و ذوومةيت سةددام حوسةيين سةرؤكي نةدةبووةوة 1991يةكةميان ئةوةي ساصي 

. ئةمانة دوو ماچن، كة دةبوو و دةبث هةميشة وةبري خةصكي كورد ثنرثنةوة. و وايدةزاين شيلةي گوص هةصدةمژثت
كة تاصةباين، پثي دةخاتة تةنيشت پثي سةنعان قةسساب و وةك موصكدار و هاوبةش لة خاكي كوردستاندا، نيشاين 
دةدات، پثيواية ئةو بؤ خؤي خاوةين خاكي كوردستانة و ئةو خاكةي بة سةر توركمان و ميت و بةعسي و تؤرانيدا 

بؤي بةجثهثصراوة و هيچ جؤرة ئازارثك و ختووكةيةك، دةيبةشثتةوة، هي خؤيةيت و بة مريات لة باوك و باپريييةوة 
تاصةباين بةو چاوتثرييةي لة بةشينةوةي زةويدا، هةر دةصثي پياوةيت بة ئاوي . ويژداين ناجووصثنثت و ناهةژثنثت

تاصةباين لةو كردةوةيدا، وةك زؤرينةي كردةوةكاين ديكةي، بري لةوة ناكاتةوة، كة ئةو . حةمامةوة دةكات
ثخانووةي، ئةو دةيداتة براياين توركماين، ئةو برا توركمانانةي دةيكةنة پزدان و گةراي هةزاران چوارسةد ج

سيخوذي ميت و تؤراين و نةياري كورد، لة كوثيش، لة دةشيت كؤية، لة جثگةيةكدا، كة هةرگيز و بة درثژايي مثژوو، 
 وآلتةكةي خؤي و زثدي مرؤضي كورد، گةمار و بةو كارة تاصةباين، خاكي. يةك ماصة توركماين تثدا نيشتةجث نةبووة

ئةگةر ئةو هةموو ماچ و مؤچ و خؤلةيةكهةصسوون و يةكدي لة ئامثزگرتنةي، تاصةباين و قةسساب، لةم . پيس دةكات
ئةوروپاية پثشاين خةصك بدرثن، تةنث بة يةك شت باسيان دةكةن و يةك نثويان لث دةنثن، ئةويش ئةوةية، كة ئةو 

لةم جيهانةدا تاكة يةك كةسي . ن"هؤمؤسثكسوثل"هيچ سثودوولثكردن و گومانثك، هاوجنسباز، نثرباز زةالمانة، بث 
ديكة پث دةزامن، كة هثندةي جةالل تاصةباين، حةز بةو جؤرة ذامووسان و لةئامثزگرتن و خؤپثوةنووساندن و 

ماچ و يةك دةستگوشني و يةك ئامثز خؤلةيةكهةصسوونة، ساختةكارانة بكات و لةوةي بةرانبةري نةبثتةوة و بة يةك 
قايل نةبثت و وةك مثشي بة خورما و دؤشاو و شةكرةوة نووساو و چةسپي دووقولو، هةرگيز لث نةبثتةوة، ئةويش 

دةدات و مالنثي لةتةكدا ) أبوشالل(، شان لة شاين ئةبوو شةلالل)أبوعمار(تةنث ئةبوو عةممار. ة"ياسري عةرةفات"
ةك لةم بةشةي ئةو فيلمة و لة ديرؤكي سيونؤ ساصةي ئةو فيلمة، دواي جةذداين بريگة و پاش وردبوونةوةي. دةكات

ئةگةر خةصكي كورد، مرؤضي ئاسايي كورد، هةژار، نةدار ، : هؤشي خؤمان، ئةو ئةجنامةي دةيگةينث، ئةوةية
 و كؤمةصثكي كورد نةخوثندوو، ژن،  پياو،  زارؤك،  پري،  خوثندوو، سياسةتكار و هةرچي چني و توثژ و دةستة

هةية، لة كوردستان و لة هةندةران و لة هةر قوژبنثكي ئةم جيهانة، بذثك ذاستگؤيانة و بوثرانة و نيشتمانپةروةرانة، 
بنؤذنة ئةزمووين ئةم فيلمة و ئةزمووين ئةكتةرةكاين و سرووش و هزرثك، ئةم فيلمة و ئةو هونةركارانة، بة گيان و 

و پرسيارگةلثك، ئةو فيلمة دةيورووژثنثت، زؤريان پث سةير دةبثت، زةالمثكي ميشكي مرؤضي كوردي دةبةخشن 
جةالل تاصةباين، ئةگةر لة نثو . مانةندي تاصةباين، ببثتة ذثبةر و سةركردةي نةتةوةيةك و خةصك شوثين بكةوثت

هووها، شاربةدةر هةر خاك و خةصك و نةتةوةيةكي ديكةي ناكورددا بووايةت، ئثستا زؤر لة مثژ بوو، بة چةپصة و 
.                                                                               كرابوو و كاتيي بة سةر چووبوو و ئثكسپايةر بووبوو

13-11-2003     
    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 12

                                                   
                                                            

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

