
  !حوسين مةحلي شايةين خةپايت ئةتاتؤرکة
 
 موحسني جوامصر
 

ي تورکي، لة رصطةي ثةيامنصريةوة حوسين مةحلي ـ کة دةطوترصت خزمي کوردانيشة و تا ئصستة )ئاکشام ـ شةو(رؤذنامةي 
  .       از کرد دا هةڤثةيظينصکي لةطةپ مـــام جةالل ـ دا س25/6/2005ـ لة رصکةويت  ئاوصکي بة ئاشي کورداندا نةکردووة

                                                                                                 
ثوختةي وةپامةکاين بةأصز مام جةالل کة  دةمةوصت جةخيت لةسةر ...  ثرسيارة14بةندة، بة دةقة تورکييةکةدا ضوومةوة کة 
  ساپ لة خةباتدا،58بة شةخسي خؤم لة ماوةي : "امصکدا کؤ دةکاتةوة، بريتني لةبکةم ـ نةک هةمووي ـ خؤي لة ضةند وةر

ئةوةي "... "لةوة نةکردووةتةوة کوردستان لة ئصراق جودا بصتةوةو ثيادةکردين إفيدأاپي، خةوين کورد دصنصتة دي  هةرطيز بريم
 هاحالم، بل افترا اضغاث"(عيية و هاتنةدييشي دوورةخةون و خةياپي شاعريان و ميللةتضييان نيية، قسةي وان نة واقي من دةيپصم

سةرؤکي   ) !ئةي حوسين مةحلي( ئةطةر من "..." دةوپةت دامبةزرصنصت، لة ضوار الوة دةخينکصنن ئةطةر کورد...")!،بل هوشاعر
ةطةپ تؤدا ماسيم کؤماري کوردستان بوايةم، نة تؤ دةتتواين بصيتة سةردانـم و نة منيش دةمتواين بصمة ئةستةنبؤپ ولةوص ل

دةزانصت و شانازيشي ثصوة دةکات، ضونکة سةرؤکي ئصراق و  کورد ئةمأؤ خؤي بة ئصراقي"! ".. ) !باشة بؤ بةس ماسي؟(خبوارداية 
هةپوصسيت وپاتاين کورديان تصدا دةذيت، باشتر بووة، "...")!کئةويش تا ضةند مانطص ( "وةزيري دةرةوة و هةشت وةزير کوردن

و وا کورد خةريکن رصثصوانان دةکةن، طؤڤاران دةردةکةن، ) ! بة شايةيت خةزنةوي( اين بة بووين کوردا هصناوة بةشار ئةسةد د
کورد هيوادارة تورکيا ـ وةک دةوپةتصکي سونين مةزهةب ـ هةميشة . " .."!حيزبان دروست دةکةن وضاالکيي سياسي بةأصوةدةبةن
زاتةن هةر وايش (" وننة دةطرصت ـ ئاوا ئةويش يار و ياوةري کوردان بصتـ ضؤن ئصران ثشيت شيعة و عةرةب ثشيت عةرةيب س

هةزار رةمحةت لة  ... !)نةسةرةک کؤمار کورد دةبوو و نةسةرؤکي کوردستامنان هةپدةبذارد بوون، ئةطةر تورک نةبوايةن،
                                         :  حاجي قادر بصت کة دةفةرموص

                                  
  بؤ ئةمرياين غةيرة دةبنة طزير                                                                        

  نةک لة خؤيان يةکصکي بصتة ئةمري                                                                  
                                                            ئصستةکةش فرسةتة طةيل ياران            

  کةثةنةک بؤضيية لة ثاش باران                                                                     
   

ي کورد لة هةشص راستييةکةي ثياو لة هةنبةر ئةو وتانةي مام جةالل ـ دا دؤش دادةمصنصت، نازانصت بؤي ثينة بکات ياخود سةر
، ئاخؤ ضارةنووسيان ضي لص بةسةر )ئةوي ماون لة کةنداپن(لة کاتصکدا کورد هةموو لةسةر ثصيانن و بة قةويل حاجي...! نصت

نةک هةر کوردي باشوور، بطرة کوردي قةفقاس و ... دصت و بةرةو ض هةپدصرصک يان رووةو ض ترؤثکصک بة رصطةوةن
  ...!           حةيران! ئةطةريش  طةورةن ناکةيت، لؤ کضکةمان دةکةيت، مام جةالل :  خؤشناوانبة قةويل...!!.. ناطؤأنؤقةرةباغيش

  
من هةر ضةندة بةسةرؤکصکي خؤماين دةزانـم وهةردةم لة کارةکةيدا سةرکةوتين بؤ دةخوازم، وةلص بة مايف خؤمي دةزانـم،  

م دصتص )تا(ندا، بة تايبةيت کة  دةبصتة ميوان يا دةبصتة خانةخوص، مام جةالل لة کايت وةرامي رؤذنامةنووس و هةڤثةيڤينا: بپصـم
هةموو جار ـ  نيسك و نوو سةر لة نوو ـ ئةو کوردة ... نةخامسة لةطةپ اليةين تورکيدا!!..اوار و زراوم دةضصت و دةپصـم خواية ه

ةبايت خؤي ـ  ئةوة بووبصت بة ئصراقييةکي صنصتةوة سةر سفر، وةک بپصيت  تاکة هيوا و خةوين ئةو کوردة ـ بة درصذايي  خ دةه
 ...!ئصستةيش، مادةمةکينص سةرةککؤمار و وةزيرطةلصک کوردن، ئةوا ثايدؤس...!! ثلة يةک بزانرصت و ئاوص بصنةو دةستان بشؤ

...!         ئصمة شيت لص بشارينةوة و وةك بپصصت تورک لة مةرامي کورد نةطات
   

                                                                                                 
ة درصشة صرش بکرصتة سةر تورکان و جاأي شةأةقسة لة هةنبةر واندا بدرصت و دةطذياندا بضني ـ ئةطةرضي مست ل ئةز ناپصم ه

دةطةأصتةوة، جاروبار لة قةوضة بدرصتةوة ـ ياخود ئةو مصذووة تاپةي کورد لةطةپ تورکاندا ـ بةتايبةيت ـ هةيبووةو هةميشة 



مةبةستـم ئةوةية دؤز و داواي کورد ـ بة مةسةلةيةکي بضووک ـ بة تايبةيت لة ! نةخصر... هةيةيت، ئصستة  ريسوا بکرصت
ک کؤمارصکي لة ۆسةر... کورد، ئصستة الواز نيية.الل لةو دانيشتنةدا نواندي، ثصشکةش نةکرصتباشووردا ـ وةک بةأصز مام جة

کصشةي کورديش سةبارةت بةوة نةبووة، طواية ضونکة ـ هةر دةريا ـ ي   ...     بةغداية، سةرؤک کؤمارةکةي ديي لة هةولصرة
بةپکة لةوةدا ... سةر دةذين و تا ئصستةيش لةسةري ناکؤکندوو زصي هةية، سص دةوپةيت داطريکةري کوردستاين لةکورد ..نةبووة

... دةبصت بؤي قةرةبوو بکرصتةوة...!! صزان نةيانويستووة و بةرذةوةندي وان ئةوةي نةخواستووة و غةدري لص کراوة بووة زله
                                         ...هةموو اليةک دةبصت ئةو راستيية بزانن

                                               
اوأصکاين، نة کورد و  نة تورک ، بروا بکةن کة مام جةالل ئةوةندة لة دنياي ميساليياتدا  ئةز بأوا ناکةم نة حوسين مةحلي،  نة ه

ذيا بصت و ئةوةندة مةجنووين عرياق بووبصت کة هةرطيز بريي لة کوردستانصکي سةربةخؤي دوور لة ضارةي عرياق 
ئةو قسةيةش ئةوةندة موبالةغةي تصداية، لةو بأواية دام ئةطةر خودي مام جةالل  بييخوصنصتةوة، واقي وأ ... ردبصتةوةنةک

ئاخر ماقوولة موعةممةر قةززايف ـ بة عةرةبايةيت يان بة ئةفريقايةتيي خؤي ـ ضةندين جار باسي کوردستاين طةورة ! دةمصنصت
 ي کردبصت ، کةضي مام جةالل سةرؤکصکي ناوداري کوردستان ـ بطرة رؤذهةپايت ــ هةتا بةرانبةر بة ئةربةکاين تورکي 

ئةي بةو کتصبة زلةي لةسةر مايف ضارةي ! ؟...ناوةأاستيش ـ بريي لة کوردستانصکي ئازاد نةکردبصتةوة، هةر بة خةياپيش
؟ من ئارةق دةکـةم کة دةمةوص ...صتخؤنووسيين کوردي نووسيوةو ـ ئةطةر هةپة نةمب ـ ثصشکةش بة قةززافيي کردووة ،ضي دةپ

قسةکاين مام جةالل شي بکةمةوة،  لة کاتصکدا ئةطةر لة دةرةوةي وپاتدا لة منداپاين  شةيداياين مام جةالل بثرسيت، خةپکي 
 وترا ئةسپةن زؤر جار لة مامؤستايانيان زيز و زوصر بوونة ئةطةر بة عةفةوي ثصيان!!...کوصيت ؟ دةپصن کوردستان، ناپصن ئصراق

  !                                                             بصت ئصوة ئصراقني
                    

ي لة قةپةم بدا، !)بپص و بةأصصان بکة (ئةو قسانةي مام جةالل بؤ مةحلي و تورکان، بؤي هةية بة تةکتيکة قسة بزانرصن وثياو بة 
 لةو بأوايةشدا نيم ـ بة تايبةيت لةو طؤأانکاريية سياسييانةي لة ئصراق لة مةأ مةسةلةي بةپام...نةک قةناعةيت ثصيان هة بصت 

رةنطبص زماين جةعفةري و عةممار و عةنباريشمان دةها لص درصذتر بکةن، بة . کوردا دصنة ئاراوة ـ بة قازاجني کورد بشکصنةوة 
ةندةنةوة ـ ناأاستةوخؤ ـ ئاماذة بةوة د ةکا کة تورکيا بصتة تايبةيت کة سةرداين تورکيا دةکةن، زاتةن ئاغاي جةعفةريش لة ل

لة وتةکاين مام جةالليش، بانطهصشتنةکة زةقترة، دةيةوصت وةک سوننة ـ لة هةنبةر شيعة و !... ناو ثرؤسةي سياسيي ئصراقةوة
ئةم ضةترةدا ـ ئةو جؤرة کص دةپصت، تورک ـ لة دواأؤذدا ـ بؤ مةرامي خؤي لة بن ...! عةرةيب سوننةدا ـ هاوکارمان بصت

؟ نابصت هصناين تورکيا ـ بة داواي ئةمريکا ـ بؤ ناو ئصراق ...بؤضوونانة ناقؤزتةوة و بري لة دةستتصوةردانصکي ديکة ناکاتةوة
ئةمريکايةک ناضار بکرصت لة طةپ تةرؤريستاندا دانوستاندن بکات، بؤي ئاسانترة ...وکوردستان ـ هةرطيز ـ بة دوور بزانرصت

  ...                                                         پ دؤستصکي ستراتيذيي وةک تورکيا بيکات، بةپکة ئةوالترة، ئةطةر راوي بؤ بکاتلةطة
ئةزمووين کورد لةطةپ تورکيا، بة تايبةيت لةو ثازدة ساپةي دواييدا ، سةملاندي کة هةر ضةند بة کاک و مام و خزم و 

لصيان " ئصوة ثصشکةوتوو و ئصمة لة کلکي کاروانني "و " انةوص سوود لة دميوکراتيية حاجباتييةکةتان وةرطريندةم" هاومةزهةب و
... ئصمة فصپ لة خؤمان دةکةين و تورک دةبةنةوة!...يان لصمان طةرةکة" هل من مزيد؟"بضينة ثصش و مةراييان بؤ بکةين، ناخوا و 

ة بصهوودةية لة هةنبةر تورکان، وةک ئةوةية شايي بؤ کوصر بکرصت و زوأنا بؤ ئةو قسة هةنطوصناوييةي ئصمة و ئةو بانطةش
  ...!                                        کةأان لص بدرصت

              
ةکي بة لةو هةڤثةيڤينةدا قسةي".!.. هيض" بني، کةضي  لة الي تورکان دةمانکاتة ذمارة " 1ذمارة "  مام جةالل دةيةوصت لة ئصراقدا

قول (بة ئةو کوردةي لة رصفراندؤمدا بأياري خؤي دا و مام جةالليش ... قازاجني کورد نةکرد ، بطرة وةک طوصز شکاندييةوة
   !                                                                     ...ي وةسف دةکا)شاعر

       
خؤي بةر داوةو تةمصش نةبووة،  سووديشي لة رووداوان وةرنةطرتووة، لة کورد، زؤر جار بة دةسيت خؤي ئاطري لة ماپي 

صناين تورکيا ـ لة سةروبةندي شةأي ناوخؤدا ـ ئصستاش شةقي  سةبارةت بة ه... بووة) خيربون بيوـم بايديهم(جةماعةيت 
ثصنج مانط ...!... زطة بة بةعس کابةرةي تورکماين دةخؤين،  نةک هةر هةپوصستصکي ئةرصنييان نيية، بطرة دوذمنصکن هةزار خؤ

لةو بأوايةش دام بة تةکتيکي تورک و دذة کورداين ئصراق وئةو ...! توانييان لة کةرکووک، نةهصپن کورد حکوومةت دامبةزرصنصت
ة قةپغان سنطفراوانيية بصتام و ئةو هةموو  ئصمة براينة  بصمانايةو ئةو بصثالنييةي ئصمة، ئةو بةرةية، بؤ زؤر ئاماجنان دةکرصت

وتا ئصستة ئةوةي ئةوان ـ بة ثشتيوانيي تورکان ـ ثيالنيان بؤ داأشتووة ـ بة تايبةيت لةمةأ کةرکووکةوة ـ هاتووةتة دي، نةک 
اومةزهةب بدا، بةپکة دةضصت يارمةتيي ئةوانةي  تورک نايةت يارمةتيي کوردي ه... ئةوةي کورد، أؤذانةيش دةبينني و دةبيستني



ا ڕعارةب  لة خؤ.... ةبن و لة يةک شاردا دةذين و دةضنة باوةشي نةياراين کورد، دةدا اومةزه پ کورد هکة تورکمانن ولةطة
دا ئازاين، کةضي لة قسةکردندا زؤر بة ئةدةب و ڕبة داخةوة ئصمة لة شة...!... ابو چاحل  الدنيا مچاحل يا : نةيانفةرمووة 

                                                         ...!  الپةثتةين 
                                                                                                  

مام جةالل ئي ئةوةية وةک ...! وا بزامن لة بةرذةوةندي کوردة ئةطةر براياين يةکصيت تيشک خبةنة سةر   تةسرحيايت مام جةالل
ثص ناضص کامةران قةرةداغي ـ ش ئةو کةپکةي . اوصذکارصکي رؤذنامةوانيي هةبصت، بة تايبةيت لةم تةمةنةداهةر سةرؤکصکي دنيا ر

ئةز، وةک کوردصک کة بة ئةرکي موقةددةسي خؤم زانيوة دةنط بة ليسيت کوردستان بدةم وخةپکيشي بؤ هان بدةم، ... هةبصت
شيين بؤ خؤيةيت ـ ئةويش شايي و هاواري بؤ کورد بصت، بة تايبةيت صذا، لة مةودوا ضؤن جةعفةري ـ  داوامة لة مام جةاليل ه

ة شان دپنياشم بةمةو...کة سةرداين توركيا دةکا، با بة کورديش لةوص تةسرحياتان بدات، ضونکة زماين کوردي زماين رةمسيية
                         ....و شکؤي کورد باپا تر دةبصت

                                                                  
...  کورد ـ ض لةناوةوة ض لةدةرةوة ـ هةميشة لةسةر هةسنت و هةردةم بن زمان و سةرزماين طةورة بةرثرسامنان دةخوصننةوة

ئةو فةرموودانةي مام جةالل بؤ حوسين ئةفةندم و شاندةکةي، لة سووککردين دؤزة رةواکةي کورد ـ هةتا لةبةرضاوي 
  ...      يضي ديکةيان لص هةپناکأصت ين ئصراقيش ـ بةوالوة هبةرثرسا

  
م    بة حوسنـي دةدا ، لة تؤپةي ئةوةي تواين  بة زاري سةرکردةيةکي کوردةوة )خةپايت  ئةتاتؤرک( من  لة بايت تورک بوايةم 

وت و سامي تورکان ـ نة مةحلي ، کوردستانصکي ئازاد ـ وةك هةرصميش ـ ئةوةندة لةبةرضاوان بصزةوةر بکات،  لة بةر جةبةأو
...!                             بتوانصت سةرداين کوردستان بکات و نة مام جةالليش بتوانصت لة ئةستةنبؤپ ماسي لةطةپ حوسين بةط خبوات

  
 mohsinjwamir@hotmail.com 
 


