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بةكا��،  
ني ���  ��
هة� قسة  �تو�يانة:  ثَيشينانما� 
 ،
 بةكا�هَينانة جؤ�
�جؤ��كانيد

َ
بةِ�
& من ئة" �تةية لة ثا�

��كرَ& سةبا��, بة��
 ضا��سة�& كَيشة& طةلي كو��يش 
جؤ�   �
هة� بة  كَيشةية  ئة"  َيم 

َ
نال من  بةكا�بهَينرَ&، 

لَيكر
��، لة�
نة:  " خؤ بة �� جؤ�& 
َ
لَيكر
��، بةال قسة& 

يكر�� لة بنةِ��تة�� لة بو�ني كَيشةكة، بة بةهانة& 
َ
نكو�ل

ئة��& كة كو�� ��3 نةتة�� بةشَيكة لة فا�4 يا لة تو�3 
يا لة عة��9، لة ال& ��طة�ثة�ستةكاني ئة� نةتة�
نة. يا 
تو
نة�� لة نا� ئة� نةتة�
نة�
. يا ثَيو�لكا� ثَيكة�� >يا� 
نا��ند&  نا  فة�مانِر��
يي  يا   .
ياند

َ
لةطةل هةتاية  هةتا  بؤ 

ياخو�  خو�موختا�&.  فة�مانِر��
يي  يا  (المة�كة�&). 

 
�?>طا��� لة"  ئَيستا  كة  فيدِ�
لي  يا  
ستينة. � موختا�يي 
�َير�& سة� �مانانة. ياخو� كؤنفيدِ�
لي كة �يا�� ��بَيتة 

���شمي قؤناغي �
هاتو�!.
 "

َ
بةال ��كرَين،   ��
كر  قسة� هةمو�  ئةمانة  َي.. 

َ
بةل

ضا��سة�َيكي  بمانة�َ&  ئةطة�  كة  ئة��ية  
ستييةكة& �
بنةِ��تي بؤ كَيشة& نةتة��& كو�� بَينينة بة� ��ينما�، 
 ..ْ نة  يا  ئا،  بةكا��..  
ني ���  ���
هة� قسة  َيֵר: 

َ
بل ��بَي 

سياسيي   &��
قة� ثَيكهاتني   ..ْ نة  يا  سة�بةخؤيي  
تة �
يؤ� 

َ
 بال

َ
تايبةتي يا نة ْ.. �
مة��
ندني حكومةتي خا��� ئاال

ة& نةتة�� يةكطرتو��كاند
، يا، نة ْ.. لة" ���
نة 
َ
لة كؤمةل

يةكَيكيا� بةكا��، كة هةتا ئَيستا (نة ْ)�كة بو��، ئيI سا 

بةبֲרهَينانة��يةكي 
حكومةتة خةيالَييةكة� �َيو��

حسَين عا��
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(ئا)يةكة   
كاتَيكد لة  بو�بَي.  هة�ضؤنَيك  ِ����كة&  ِ��نطة 
ال&  لة   K سو�ِ�
��تة��،   
د

َ
خةيال خة��  با�نة&  لة  هة� 

لة ال&   K يةكة"  ئة" سة��تا& سة��& بيست ئَيمة& 
.
�َيو��& ضا��كي يةكةمي سة��& بيستد

 
�َيو��& ناسر
� بة شاعֲר، لة نو�سينَيكي �?مانئامَيزيد
لة  بكرَ&،  ثَيناسة  نؤظلَيتَيك  بة  ��كرَ&  من   &
بةِ� كة 
 خة�� ئة�   ،
لةمة�بة��  

َ
سا� حةفتا�ثَينج  �����بة�& 

بو��،   
كةللة� لة  ئة�&  ئة��  تؤ�   من ئَيستا&  ة& 
َ
خةيال

هي  بو���  ثَيشIيش  ي 
َ
خةيال  خة�� نيية  طومانم  كة 

 ئة� خة�� د���" 
َ
هة�ل  
لَير�� من  ��بَي. سا   R�هاتو
�

ة&، كة �َيو��& شاعֲר نزيكة& سَي ضا��كة سة�� 
َ
خةيال

ضو
�ضَيو�&  نا�  
يِرشتؤتة �  بو��  
كةللةيد لة  لةمة�بة� 
 نؤظلَيتَيكة��، هيض نةبَي ��3 بةبֲרهَينانة��ية3 بة سة�َيك
كو��ثة�����  ���ناكبֲר�  شاعֲר�  ئة�  ئةجر�
نة��يةكي 

ثَيشكة�تنخو
�� بةسة�َيكيI، باسَيكي لَيو� بكة".
كة  ���نبكةمة��،  ئة��  با  شتَيك  هة�  لة  بة� 
ها�سة���مي   ،
نو�سينيد لة  بة�هةمةكة  من  بةبؤضو�ني 
(لة خة�ما)كة& (جةميل سائيب) (مةسةلة& �يذ�
�، يا 
 ،�(Xبة موختا�  (ئةحمة�  خانة�
�)�كة&  بة  بو�"  ضؤ� 
" بة�
خة�� ئةميا� بةثَيضة�
نة& ئة� ���
نة��، هةلي 

َ
بةال


ثةِ�يني (1991)& بؤ � &
�كر�نة��& تا ��
َ
 بال�
لة ضاثد

نةِ��خسا��، هة� لة نا�نيشانةكةشيية�� �يا�� بؤضي؟!. 
 ������ لة"  هَيند�&  نة��
بَي.  بؤ  يشي 

َ
هة�ل ��نةبَي  خؤ 

ثَيش  كة  كاتة&  ئة�  هةبَي،  منة��  بةخو�&  ثةيو�نديي 
 "���
بر ��كر�،  كا�"   
�(�
(كا�� طؤظا�&  لة  
ثةِ�ين �
كا3 مةحمو��& كوِ�& �َيو��& نو�سة�& ئة" حكو�مةتة 
ئايا  كة  ثرسثَيكر��،  بةنيا�&  يية، ��سنو�سةكة& 

َ
خةيال

�كر�نة��& لة تو
نا�
 هةية يا� نا؟!.
َ
بو
�& بال

�تم:   
ميد
َ
��ال لة  خوَيندنة��&   &
�� منيش 

�كتاتؤ�يية&  �>َيمة  ئة"  بة��ستي  ئة�تؤ  نو�سة�
نَيكي 
ة& 

َ
بةعس بةفة�تضو��، كة �?� كةمIيا� لة� خة�� خةيال

��بَي   
لَير�� ���بِريو�.  �كر�نة�� 
َ
بال  بةنو�سֵר �َيو�� 

ح كة�يم هة� 
َ
ئاما>�ية3 بؤ ئة�� بكة"، كة كا3 مستةفا سال

لة� �����بة���
 (��3 كا3 مةحمو�� ثَيمي �
طةياند)، لة 
>ما��يةكي طؤظا�& (بةيا�)�
، �ير�كانة كو�تة �تا�َيكي لة 
�كر�?تة��، كة بة�
خة�� تا كاتي ئاما��كر�ني 

َ
با��ية�� بال

ئة" نو�سينة، نةمتو
ني ��سطֲר& بخة".
نو�سيني  ها�سة���ميي  بؤ  طة" 

َ
بةل من   

َ
بةهة�حا�

 خة�ما) (لة   
َ

لةطة� �َيو��  ييةكة& 
َ
خةيال حكو�مةتة 


 ئةمانة�:�(�
(مةسةلة& �يذ�
�كر
��تة��، 

َ
يةكة": (لة خة�ما) لة كاتي نو�سينيد
 بال

لة  ��خنةطرتنة  نا���?كةكة&   ��(1925) ي 
َ
سال كة 

ي (1922)& شَيخ مةحمو��.
َ
حوكمِر
نييةكة& سال

 ����": طومانم نيية كة �َيو��& �?شنبֲר� مامؤستا
خوَينة�& ئاطا�
� لة ����
�� كا��ساتةكاني سة���مةكة&، 
لة خة�ماكة& جةميل سائيبي خوَيند?تة��، كة بة�نجֲר� لة� 
�كر
��تة��. 

َ
ة�
 لة هةفتةنامة& (>يا�) (>يانة��)�
 بال

َ
سال


تة ��كرَ& بو�ترَ& كة ئةطة� ئة� لة خة��كةيد
 ��خنة& �
 

َ
لة حكو�مةتةكة& شَيخ طرتبَي، ئة�
 ئة" بةخة�� خةيا�
ئة��&   3�� ثَيكهَينا��،  بةشَيو�ية3  حكو�مةتةكة& 
حكو�مةتةكة&  ��بو�  كة  َي: 

َ
بل �يستبَيتي  ناِ�
ستة�خؤ 

شَيخ بةمجؤ�� بو�
ية.
 ،

ِ�شتن لة هة�سَيكياند� سَيية": لة يةكضو�ني �ما�

ني بيستةكانة. 
َ

ِ�شتني ساال� كة �ما�

�َيِر�كاني   �
نَيو لة  كة  هة�  ئاما>�  هةندَ&   :"��
ضو
خو�& بة�هةمةكة��، يا�يد����� بؤ كاتي نو�سيني.

حكو�مةتي  بة��ستو��&   �
ئيشا��تد نمو�نة:  بؤ 
 حكو�مةتي تو�كيا، بة نيا�& سو�� لَيو��طرتنيا� e
عَير
يا  ييةكة&. 

َ
خةيال حكو�مةتة  ��ستو��&  نو�سيني  بؤ 

ثَيشنيا�كر�ني �
مة��
ندني (مةال& كؤية-مةال& طة���) بة 
موفتي بؤ حكو�مةتةكة.

 &
بةِ� كة  �َيو��،  يية& 
َ
خةيال حكو�مةتة  ئة"  كة�
تة 

بؤ   ،��
نو�سر  
�(1925-1930) ني 
َ
ساال  �
نَيو لة  من 

َيك بةهؤ& با�& نالةبا�يي سياسيية�� لة 
َ
ما��& حةفتا سال


ثةِ�يني (1991)���، � &
حةشا��
 ما��تة�� تةنيا لة ��
 Rسا�ئة ��خة
كة�,، كة بة�

َ
بو
�& ���ناكبينيني بؤ هةل


كة�,.�� 
َ

بؤ ما��& هةشت سا�
ييةكة� 

َ
خةيال حكو�مةتة  خو��&  سة�  بَيمة  با  ئَيستا 

�َيو��  سة�نجبد��..   
مد
َ
لةطةل تكاية  َي؟!. 

َ
ضيد�ل بابز
نֵר 

بةمشَيو�ية ��ستثَيد�كا:
 خة� ئةطة� بَييتة حسابي

َ
تةحرير& خةيا�

����َيش طة�
 شاهة ئةبَي شا� طة�
بَي
بة� لة هة� شتَيك، با ئة" تَيبينييانة بخةمة بة� ضا�:

نا�بانطي  بة  شيعرَيكي  لة  �َيِر�   ��� ئة�
نة  يةكة": 
(نالي)، كة ��
& ئة" تَيبينييانة باسيد�كة".

 3�� ة ��
�نةتة ��" ية3
َ
����": لة ضاثكر�ند
 بة هةل

�َيِر� نو�سينَيكي ئاساييا� لَيهاتو��.
سَيية": بة ثَيي تَيطةيشتني من، ��بو� �شة& (شا�) 
ئةطة�ضي  بنو�سر
ية،  (شاهيش)  بة  كَيش  
طرتني � بؤ 

نا& � تةنانة,  نةهاتبَي.  ��ها   
��سنو�سةكانيشد لة 
كوِ�
ني،   مو�ِ��يس عةبد�لكة�يمي  مامؤستا  كؤضكر��� 

يا� � كة  كر����،  يةكةيا�  (شا�)  �شة&  ��سكا�يي 
�َيو��  ال&  لة   
كاتَيكد لة  بَي،   ((شا� 
نيو� � بةِ�
ست 
(شا�)&  لةنطيية&  بة�  ئيشا��تيا�  كةضي  (شاهة)ية، 
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����" نة�
�� كة ��بَي (شاهيش) بَي.

ية � Iَيو��، كة ضاك� 
 لة سة��تا& سة��تا�

َ
بةهة�حا�

َيم: كةسي سة��كيي نؤظلَيتةكة، لة ساتي خوَيندنة��، 
َ
بل

كة  (نالي)  قةسيد�ية&  لة�  �َيِر�ية،   ��� 
يֵר �� ئة" 
َي:

َ
بة(مةستو���) بةنا�بانطة� سة��تا ��ل

مةستو��� كة حةسنا�� ئة�يبة بة حسابَي
هاتة خة�" ئةمشة� بةK نا�َيك عيتابَي

��� �َيِر�كة& ثَيشو� كة لَير��
 ئة�
نما� مةبةستة، لة 
الية� مامؤستا عةبد�لكة�يمة�� ��ها لَيكد�
��تة��:

 بكا� بينو�سَيتة��
َ
(ئةطة� بنيا��" حسابي خة�� خةيال

 Rثا�شا بةتةما& بَي بَيتة�&، ئةبَي طة�
 ببَي بةثا�شا
 R��ئة كة  ببَي،  ئا��>��  شتَي  هةمو�   ،�
بةطة� ببَي 

هة�طيز نابَي..).
 ��� ئة�  �َيو��  بؤضي  بز
نֵר،   
بضֵר�
بة�� ئَيستا 
 &
�� ئة�  ��سكةال؟!.  سة��تا�  كر�?تة  شيعر�&  �َيِر 
 "�?� سلَيماني  لة  (ها�ينبو�.  نو�سيوية:  �َيِر�كة   ���
تكاية   
لَير�� كوَيستا�).  ���مكر��  بَيئيختيا�  طة�مابو�. 
 ،
سة�نجد��.. ئة�& �
ستيبَي من بةنيا� نيم لة" باسةمد
لة ���& تةكنيكة�� لةبة�هةمةكة بد�َيم، ضونكة ئاشكر
ية 
تةنيا   "

َ
بةال ئَيستا�
 سا�� ساكا��،   

َ
لةطة� بةثَيو
نة  كة 

 &��� لة   ،
سة��تاية�  ��سثَيكر�� لة"  كة  ��مة�َ& 
طةشي  اليةنَيكي   3��  بد�َيتَي خؤ&  هةقي  هونة�يية�� 

هونة�& ئاما>�& بؤ بكرَ& بة��& كة:
بة  كة  خوَينة�َيك  بؤ  شيعر�كة�  �َيِر  بة���  يةكة": 

ية �I(كة ضاك �طةيةنَي ئة��
تة�
�& شيعر�كة ئاشنابَي، �

َيم: كةسة سة��كييةكة)، ��� لة��ية خة�نَيك ببينَي.
َ
بل

لة  بة��ستة��ية�  شيعر�كة&  هَيشتا  ئة�   :"����
ئة�   &
�� ضونكة  كؤتاييةكة&،  طةيشتؤتة   
خوَيندنة��يد

��� �َيِر�، تةنيا ��� �َيِريI& لَيما��تة��.

���مكر��  (بَيئيختيا�  ��نو�سَي  ئينجا  سَيية": 
لَير�  
تة �  .(
خة��مد (لة�  َي: 

َ
��ل  
بة��
يد  كوَيستا�)


ستيبَي � ئة�&  كة  ��ستثَيد�كا،  خة��كة&   ��
بة��
�يند�خة�نة نة3 خة�ني كاتي نو�ستن.

كةسي  بة�ضا�.  بخةمة  بؤ  كو�تةيةكيتا�  با  ئَيستا 
بؤ  
��كانما� ���� ��طَيِرَيتة���  ئة��  كة  سة��كي 
 كوَيستا� ��طاتة  �يند�خة�نةكةية��  بة��"  باسد�كا، 
 
لةسة� كانيوئا�َيكي سة� شاخَيك ضاند�طرَ&. ��بينَي �

��بة�َ&. � لةشكرَيك بة��شتاييد
 ��ِ�?�. سة�سامد�بَي
هة�   Iئي بةكو�تي  ��ثرسَي.   �َيطايا� سة�  ��ضَيتة 
كة  تَيد�طةيةنرَ&   
ئةنجامد لة   .
��ِ��  �َيت لةشكر�� 
عةشֲר�تةكاني  لة  يةكَي  لةشكر&  هة�يةكةيا�  ئةمانة 
نيا��&  بة�  لة شا�& (سة���شت) ��كة�،   ��� كو���� 
 Iمةتَيك بؤ كو��. ئي�بؤ ثَيكهَيناني حكو ��َ& كؤببنة�لة
هةمو�  لة   �
ئاطا�  3�� طَيِر�����)،  
تة �) ئة"  كة  لة�َ& 
كةينوبةينَيك، بة����
" لة نا�جة�طة& ����
��كاند
ية كة 

بريتֵר لة:
يةكة": سة��تا سة�?كي عةشֲר�تةكا� كؤ��بنة��.. 
هة�  مة�نانة.  مة�ني  بذ
��ني 

َ
هةل سة��كييا�  باسي 

َين: نةخَير.. 
َ

يا� �
ية كة بة ثاشا نا�& بִרَ& هة� ��ل�

 
سة�كؤما�يد بةال&  ئةنجا"  بَي،  سة�كؤما�  
ية �  Iضاك
��شكَيتة��، كة ئةمة بَيطوما� سة��تايةكة بؤ �يا�يكر�ني 
هةشتا  �َيو��& حةفتا  �يموكر
تييانة،  �?شنبֲרيي   &��
�
 لةمة�بة�. ئةمة لة كاتَيكد
 كة ئةطة� لة �يا�يكر�ني 

َ
سا�

لة  ئة�  نةضو�بم،  ة 
َ
بةهةل  
بة�هةمةكةيد نو�سيني  ي 

َ
سال

مو�ضةخؤ�َيكي  بو���   
ثاشايةتيد �>َيمَيكي  ساية&  >َير 
ةتةكةشيبو��.

َ
���ل

بة��ميية���   
��� طَيِر�����)  (يا  �َيو��   :"����
بةسة�  نا�َيك  ئاغا)   �
خد� (خد�&  بذ
��ني 

َ
هةل  &
��

 .�
���ير ���ير�  سة�  �يا�يكر�ني  سة�  ��ضَيتة  كؤما�، 
سة�كؤما� فة�ماند��
 كة سة�?كي عةشֲר�تي ثشد�� ببَي 
بة سة����ير� ئةميش ئةنجومةني ���ير
� ثَيكدَينَي، كة 

.,��
��� Rسة�?3 عةشֲר�, بؤ شة Rبريتֵר لة شة
ييةكة& 

َ
خةيال حكو�مةتة   Iئي ئة��   &
�� سَيية": 

 ��

مة��� تا��   �
سا� حكو�مةتَيكي  هة�   3�� �َيو��، 
��كيال�  ئةنجومةني   

َ
لةطة� بةها�كا�&   ��سبةكا���بَي

(ثة�لةما�) سة�كؤما� كا��با� بةِ�َيو���با، كة ��� لة سَي 
لة شَيو�&  بة�كة�تو���  بة�هةمةكة&  بةشي الثةِ��كاني 
 ثر?تؤكؤلي كؤبو�نة��كاني هة���� ئةنجومةني ��كيال�
بؤ   �
���ير سة����ير�  بانطكر�ني  بةتايبةتي  ���ير
نة، 
بة���" ئةنجومةني ��كيال�، بةمةبةستي لَيثرسينة��يا� 

سةبا��, بةكا��با�� بِريا��كانيا�.

�
َيو

كا��. قة�
ني جةميل
َ
هَيل
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ئة��&   3�� ��كيال�  ئةنجومةني  
جا� ��  :"��
ضو
ئة��تا  كة  بهَينَي،  كؤبو�نة��كاني  خولة&  بة�  كؤتايي 
 ���
بذ

َ
هةل ���ير
ني  ئةنجومةني  سة����ير�  سة�كؤما�� 

 Iئي 
نا�، � بنةِ��تييةكاني  ياسا    بةطةِ�يخستن

��طةيةنَي � بة(جةاللة, مةئا9  سة�?كةكة& خو
حافيز& 
 تة�فيق خو�
شة��  لة  ئَيمة�� سةعي غֲר�,،  (لة  كة 

نةسر�, تةمةنا ئةكة").
 
��ستكر ��قتةيا  (لة�  نو�سيوية:  �َيو��   

يد�� بة 
لةخة�  ��ِ�نا   

َ
��هؤ� تةقة&  لة   .�
لَيد ��ِ�نا   

َ
بة��هؤ�

 .Rهؤ ��قة���َ& هاتمة Rلة ثا 
ثةِ�يم. سة�سامبو�". �
هةناسةيةكم  
كشا�". � خؤما  جَيطا&  نا�  لة  
نيم �� كة 
كَيشا. �يسا� شيعر�كة& ناليم خوَيند���.. تةحرير& 

َ
هةل

 خة�..).
َ

خةيا�
لةمة�بة�&   

َ
سا� هةشتا  حةفتا  �َيو��&  كة�
بو� 

كي سلَيمانيى سة� بة كو��ستانى عَير
e، ��هاl بֲר 
َ
خةل


ستينة& � ضا��سة�&  كة  ضو��  بؤ  ��ها&  كر�?تة��� 
كَيشة& كو��، هة� ئة��ية كة ئة�� نة��كاني ثَيش ئة�� 

& ئة�يش، تا بة��� مليؤ� ئيمز
كة& �
ثرسيةكة& ئة� ��

يية& نة��كة& ئَيمة ��طا، ضا��سة��كاني تر هةمو� ��
ضونكة  بؤضي؟!  ��طֲרَيتةبة�.  بؤ  ناضا�يية��  لة   كاتֵר
يةكة":  بنةِ��تييةكة،  ضا��سة��  ��>مناني   �
ناحة�
 Rهؤ�بֲר ��ستبو��

َ
 ��>منانَيكي هة���" باال�
ناحة�

 ���
طؤشكر ��ستيية 
َ
باال ئة�   &�
بة>�هر هةستونةستيا� 

يةخةطֲר&  طرَيكوَير�كة  كة   ،��
قانطد� ثَيي  بةجؤ�َيك 
نةبو���  بَيد�نط  قة,  كة  كو��،  طةلي  نة3  ��بَي   �
ئة�
بةضا��سة��  بؤ طةيشتن   �
 قو�بانيد�
د

َ
لة هة�ل ��َيغي 

ئة"  سةpاندني  بؤ   Rطة
َ
بةل نةكر�����  بنةِ��تييةكة 

قسةية كة" نֵר.
ئَيستا با لة سياسة, البد�" بَيمة�� سة� حكو�مةتة 
بَيطوما�  ئة��بي.  بة�هةمَيكي   3�� �َيو��  ييةكة& 

َ
خةيال

لة  كة  ��ين،  بة�  لَيدَيتة  ثرسيا�َيكي  ضةند   
بةمبا��شد
ئةنجامد
 هة� با�
نة��& بة ال& سياسةتد
 لَيد�كة�َيتة��. 
بؤ نمو�نة: بؤضي �َيو�� حكو�مةتةكة لة عةشاية� ثَيكدَينَي، 
لة كاتَيكد
 لة شَيو�& ثَيكهَينانةكةيد
 (ئة� ثةنابر�نة بة� 
�يموكر
تيية&   ��
شَيو ئة�  لَيد��بكةيت)،  عةشاية��& 
بذ
��ني 

َ
بةكا�هَينا��، كة ئَيستا لةمِر?>طا���
 با��، ��3 هةل

الية�  لة  سة�كؤما�  كة��، 
َ
خةل الية�  لة  ثة�لةما� 

 �
���ير ئةنجومةني   سة�?3 �يا�يكر�ني   ثة�لةمانة��
��سبةكا�بو�نيا�  سةpاندني  سة�كؤما�����  الية�  لة 
بة�  بر�?تة  ثةنا&  بؤضي   "

َ
بةال ثة�لةمانة��؟!.  الية�  لة 

ثَيكهاتة& عةشاية�، كة بيست عةشֲר�تي لَينا�بر���� لة 
نوَينة��كانيا� ثة�لةما� ثَيكدَينَي، كة ��بَي خَير
 ئاما>� 

الية�  لة   ���
بذ
َ
بةهةل نوَينة��كا�  كة  بد�ين،   R��بة

عةشֲר�تةكانة�� ��بنة ئةند
مي ثة�لةمانةكة.
با���?خي  بؤ  بةبؤضو�ني من، هؤيةكة& ��طةِ�َيتة�� 
ييةكة& 

َ
خةيال حكو�مةتة  �َيو��  كة  �?>طا��&،  ئة� 

ي 
َ
كؤمةل لة  عةشֲר�تطة�&  �?>طا��  ئة�  نو�سيو�.   
تَيد

ي 
َ
بال  تيد
بو��

َ
��سةال هةِ��تي  لة  هَيشتا   
كو����
�يد

ئةطة�  بؤية  كَيشا��.   
>ياند اليةنَيكي  هةمو�  بةسة� 
، هة���بو� لة 

َ
حكو�مةتَيك بةِ�
ستيش بو�
ية نة3 بةخةيا�

ثَيكهَينانيد
 بيانكاتة بة��& بناغة� بينا& حكو�مةتةكةيا� 
 ئة��شد
 ئة� نةهاتو�� �
بونة�يتة 

َ
بضنَي، لةطة�

َ
لةسة� هةل

�َيطا&  كو 
َ
بةل بةكا�بَينَي،   
تَيد كؤنةكة&  عةشֲר�تطة�يية 

 
تَيد مؤ�َيرني  �يموكر
تييةتَيكي  بطر�   �يموكر
تيية,
طرتؤتةبة�. �
تة عةشֲר�تطة�يية با��كة& ئة� سة���مة& 
 
بة�يموكر
تيية مؤ�َيرنةكة موتو�بة كر����. ئةمة لة كاتَيكد
كة ئة� لة اليةني خر
ثي بنياتناني حكو�مةتةكة& لةسة� 
بنضينة& عةشֲר�تطة�& بَيئاطا نةبو��، ضونكة لة �ماني 
ضةكد
�َيكي يةكَيك لة عةشֲר�تةكانة��، كة ئة�يش خؤ& 
بةِ�َيو�ية بضَي بؤ كؤبو�نة��كة& ثَيكهَيناني حكو�مةتةكة، 
 نا���با، كة �َيو�� 

َ
ثال

َ

مة��
ندني حكو�مةتةكة بةخةيال�

َي: 
َ
مد
 ��ل

َ
(ياخو� طَيِر�����) ��ثرسَي: بؤضي؟!. لة ��ال

سة�ناطرَ&.  عةشاية�  ئيشي  نيت.   
شا��� تؤ  (كاكة 
هة�كةسة خؤ& بةمة� نيوَ& �
ئةنَي..).

��كي تر هؤشيا�يي نةتة�
يةتي بةشَيو� مؤ�َيرنةكة&، 
ةية3 

َ
نة�
بو� ئةطة� كةسا� كؤِ�� كؤمةل

َ
هَيشتا سة�& هةل

سة�يا� لَييخو�
بَي، هَيشتا نةضو�بو�نة ضو
�ضَيو�& حيزبي 
كة  جةما���يية��،  ضاالكيي  خا���   &�
�َيكخر سياسيي 

ي كة�تة ضاالكي نو
ند�.
َ
نَيك خةمل

َ
ئة�� ��
& ساال

َيֵר كة حكو�مةتة 
َ
 لةمبا��ية�� ��تو
نֵר بل

َ
بةهة�حا�

ةنةبم 
َ
ييةكة& �َيو��، ئةطة� ��3 من بؤ& ضو�" هةل

َ
خةيال

كة لة ��
& شكستخو
��ني حوكمد
�ييةكة& شَيخي نةمر 
�بو�نة��& ضֲר?كة ��خنة 

َ

& بال�� �
ي (1922)�

َ
لة سال

ي (1925)�
 نو�سر
بَي، 
َ
ئامَيز�كة& جةميل سائيب لة سال

بؤ   
كؤششكر�ند لة  
��نرَ& � سانة��ية3 
َ
بةهةل  
ئة�

 بة�يهَيناني حكو�مةتَيكي �
ستينة بؤ كو�� نة3 بةخة��
" لة �َيطة& �شة�� �ستة& سة� كاغة����، 

َ
، بةال

َ
خةيا�

ينة�� 
َ
لَيكؤل لة   Rمستةفا  �
نة�شֲר� كا3  ضؤ�   3��

نا�&  مو�
جةعة,   ة"
َ
قةل سة���مي  بة   ،
نايابةكةيد

هة"   ��سثَيشخة�& هة"  بَيطوما�   R��ئة كة  بر����، 
سة����ييةكة بؤ �َيو��.

بة  سةبا��,  كاية��،  �َيتة  كة  تر  ثرسيا�َيكي 
لة  بؤضي  حكو�مةتةكةية.  ���ثَيوَ&  بة�تةسكيي 
لة   �هؤ3 هة�لَير�   سلَيماني تةنيا   ،
عَير
قد كو��ستاني 
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َييت ئة� 
َ
كو��ستاني ئَير
نيشد
 تةنيا سنة� مةهابا�؟!. تؤ بل


نانة& تر& بةكو��ستا� �
هةمو� نا�ضة كو��نشينة بة�فر
نة�
نيبَي؟!. ناشَي!. ئة& بؤضي؟!. بةبؤضو�ني من ��� هؤ 

ئة� ���ثَيو�يا� ئا��ها ثَيتةسكر�?تة��:
تر&  نا�ضةكاني  بؤ  
نكر�ني �
بة�فر يةكةميا�: 
بة��حمة,  بة�����  هَيند�   ،
سة���مة� لة�  كو��ستا� 
يش نةتو
نَي 

َ

نيو�، كة تةنانة, ئة�َيكي نو�سة� بةخةيال�

��فة�& ثَيببا. ��نا ئة� نة3 تةنيا بَيئاطا نةبو�� لة بو�ني 
كو لة شوَينَيكي بة�هةمةكةيد
  با4 

َ
ئة� نا�ضانة& تر، بةل

كو��ستاني  بةكو��&   eحة��� كة  ��كا،  مو�?�� 
َ
��ل لة� 

تو�كيا كر
��� لة �ماني نوَينة�& يةكَي لة عةشֲר�تةكانة�� 
(ثة�لةما�)   
��كيالند ئةنجو�مةني  كؤبو�نة��يةكي  لة 

َي:
َ
��ل

-مةجليسَي نا�& فةِ�
نسة& تيابَي لة�َ& �
نانيشم.
نوَينة�َيكي تر ��ثرسَي:

-بؤضي اللو؟!.
َي:

َ
مد
 ��ل

َ
لة ��ال

نةتانشنةفتو� ئة" حكو�مةتة (مةبةست  ئَيو�  -طو
يا 
لة  كر�  بر
كانما�  بة  ضي   (q.r-فة��نساية حكو�مةتي 

� لة �
شيماال؟!. بة�
سيتة& شةمةند�فة�& فة��نسة، هة�
خي تو�كةكا� 

َ
 كضا� >نا� لة >َير سمي �ال�
جو
نا� ثֲר

خوَيني  �ستا�،  با�
ني  بةفر�   Rئَيستا بو�نة��.  مةحف 
ئةمِر?  من  ثاكنةكر�?تة��.  شاخا�  لةبة��&  كو���كاني 

 با��كوشتة& خؤ" ضؤ� بكة"؟!.
َ

�?ستيي لةطة�
 �
ئينجا ئَيو� سة�نجبد�نة كا��
نة��& ���ير& لَيثرسر

َي:
َ
كة ��3 سياسةتمة�
�َيك ��ل

لة  بةمليؤ�  �?>َيكا  لة  
ية. � حكو�مةتا�  -سياسةتي 
ةحةتكر
، بةيةكة�� لة 

َ
ية3 ئةكو>�. �?>& ��
يي كة مةسل

مةجليسد
 عوشر�, ئةطر�.
طةلة��  بةنا�&  كة  ثة�لةما�  ئةند
مةكة&   
كاتَيكد لة 

َي: 
َ
ميد
 ��ل

َ
(لَير��
 عةشֲר�تةكة&) قسة ��كا لة ��ال

مةجليس  نا�
نم.  نيفاقة  ئة"  سياسةتة..  ئة"  -من 
هةمو�& مو
فيقبَي، تةنها من موخاليفم.

ئةند
مَيكيش لة ال& خؤية�� ها�
� ��كا:
-بذ& مة��& بةغֲר�,.

����ميا�: ئة� ثةيو�نديية لة مَيذينة �
ستة�خؤية& كة 
بة��َيذ
يي ��� سَي سة��& بة� لة نو�سيني بة�هةمةكة، 
 
يية بة�تةسكةكة�

َ
لة نَيو
� ئة� نا�ضانة& حكو�مةتة خةيال

لة   "
بة���� سياسي  سنو��َيكي  ئةطة�ضي  
تة � هةبو��. 
نَيو
� هة���� بة��
 هةبو��، بة�& ال& سلَيماني هة�لَير� 
 " بة����
ميش ثةيو�ند&

َ
بة�& ال& سنة� مةهابا�، بةال

كة  هةبو��،   
نَيو
ند لة  ئة�تؤ  تاِ�
��يةكي   &�
َ
تَيكةال

ثَيكة��لكانيا� ئاسانI هاتؤتة بة� ��يني �َيو��، ��3 لة 
شوَينةكاني تر.

ثرسيا�َيكي تر كة �َيتةكاية��، سةبا��, بةثايتةختي 
بؤضي  (تو�جا�)�.  طوند&  كة  ييةكةية 

َ
خةيال حكو�مةتة 

 قو�جا� لة كاتَيكد
 كة شا��كاني سلَيماني هة�لَير� �هؤ3
لةمبا��ية��  هيضي  خؤ&  �َيو��  هةبن؟!.  مةهابا�  سنة� 
كا3  لة   
ثرسيا�كر�نمد ئةنجامي  لة  من   "

َ
بةال نة�تو��، 

كي نا�ضةكةية� 
َ

سا�.. ..) ئة�يش لة بر
���َيكي كة خةل�)


ضو�ني ترمد
 بؤ" ���كة�, كة تو�جا� �
لة هةندَ& بة��
(سةقز)���.   )بؤكا�(  �
نَيو ��كة�َيتة  طوندَيكة  كؤنة 
عةشֲר�تة&  بيست  لة�  يةكَيكة  كة  �يبوكرَ&  عةشֲר�تي 
 
�����بة�يد لة  ثَيكهَينا��،  لَي  حكو�مةتةكة&  �َيو�� 
�َيرينة��  نَيكي 

َ
ساال لة  كة  بةنا�بانطة  بة��  نيشتةجَين. 

ئَيستاشما�  �?>طا�&  تا  بو���  ���ناكبֲר&  بةندَيكي 
َ
مةل

 �?شنبֲר&  ئاييني كةسايةتيي  >ما��ية3  هة���هاية. 
كة�تو��.

َ
سياسيي تَيد
 هةل

نة& 
َ
ساال ئة�  كة  نا�
نم،  بة����&  خؤ"  من  تر  ��كي 

لة��يو  مةحمو��  شَيخ  حوكمد
�ييةكة&  شكستي   &
��
هانيد
بَي  ئة��   >يابَي  
طوند�� لة�  بر����،  بةسة�& 

بيكاتة ثايتةختي حكو�مةتةكة&.
خة��   

َ
لةطة�  ثَيشينا� قسةكة&   

َ
لةطة�  
كؤتاييد لة 

 
َ

لةطة� �َيو���  لةمة�بة�&   
َ

سا� حةفتا�ثَينج  ةكة& 
َ
خةيال

لة   ،
كو��� طةلي  تاكَيكي  هة�  ةكة& 
َ
خةيال خة��  هةمو� 

 &
�?>ئا� بؤ  تة�� 
َ
�?>هةال لة  باشو���  بؤ  باكو����� 

 ��
هة� قسة  َيمة��: 
َ
��يل  
كو��
ند تي 

َ
�ال سة�
نسة�& 


ني بةكا��....���

سة�ضا��كا�:

ضاثخانة&  �َيو��-  ي- 
َ
خةيال حكو�مةتَيكي  1.ضֲר?كي 


نا�- سلَيماني- 1999.�
2.�يو
ني نالي- لَيكد
نة��& مةال عةبد�لكة�يمي مو��ِ�يس- 

.1976 -
ضاثخانة& كؤِ�& �
نيا�& كو��- بةغد
بة�طي   -�
خة�نة�  wما�.� كو��&-  ئة��بي  3.مَيذ��& 

سَيية"- هة�لَير- 2000.
بةهر����-  محةمة�  كو��&-  ثةخشاني   ���
4.سو

سلَيماني- 2005.
تَيبيني:

يةكةمي  سيمينا�&  
نيشتنَيكي � لة  ينة��ية 
َ
لَيكؤل 1.ئة" 

�?ماني كو��يد
 ثَيشكةR كر
، كة لة �?>
ني 27-29/5/2006 
.
لة هة�لَير سا�كر

ينة��كة بر
& بةِ�َيز" جةليل كاكة 
َ

& خوَيندنة��& لَيكؤل��.2

��يس ئاطا�
�يكر�" كة ئة�يش �تا�َيكي بةنا�نيشاني (يةكةمֵר 
ضֲר?كي هونة�يي كو��يما� كامةية) لة >ما�� (788)& �?>& 

�كر�?تة��.
َ
9/5/988& (ها�كا�&)�
 لة با��ية�� بال


