
نهکاندا!؟   مام جهالل له ناو و
  

ی ناوزەنگزۆر ج هکهی خ دەکشا  دەمبينی به گۆچانهکهيهوە ،ار دەوری نزيک نيوەڕۆ لهو بهری دۆ بهرەو ژوور هه
کيان ژۆڕناليس کی فهڕەنسی يان بهرەو خوار دادەکشا. ڕۆژ م ڕووبهڕوو بوو،ت دوا قسهی ئهوە بوو که دەيهوێ  له گه

هکه ما که؟" بچ لهو بهری دۆ می پرسی" مام جهالل چۆن کهس بووم، منی تهمهن کهم ههر ئهوەی بيستم جهالل ببين و ل
وی ههمانه.م داتهحويلی ئهو . مهبهستی من ههر ئهو بۆچوونه کوردانهيه بوو، که له ڕ وی دەچ   . گوتم له ڕ

  
شمهرگهکانی يهکيهتی نيشتمانی  ی ناوزەنگ، هاوشان له گهڵ پ  ی شهڕله شهڕی سهقز بهشداربهر لهوەی بگهينه خ

شينکۆف چۆن کار دەکابووم، به ب ئهوە گهردانی من و ئهوانی دی.  ،ی بزانم ک شتر له  يهکيهتييهکان ببوونه به پ
ی  ژی سا وان سنه وسهقز  ١٣٥٨ڕۆژی بيست وههشتی گهالو شمهرگهکانی يهکيهتيم بهسهر شاخهکانی ن ديتبوو،  پ

مه درووشمیل شکۆيهکيان ههبوو. بهر لهو، هتی نيشتمانی ئهتۆ ييهک لهو چهشنهيان بۆ يهکيهتی دەگوتهوە" ه شارەکهی ئ
  . "هيوای کوردانی

  
گايهکدا گهورە بی ک له کۆمه ک نهياتکه  ،کات ، ئهو شتانه دووبارە دەکهيهوە که دەيبيستی بير و هزری سهربهخۆ الت پ

نييهوە.  شکی مندا يان دەيخو ی ڕووداوی  له م نهيهکی ناحهزی له  ١٩٦٦سا شتنی  مام جهاللو شابوو، به ج ه ک
تهوە بۆ ئه . بۆچوونه له سهر ڕووداوەکهشۆڕش و چوون بۆ ههمهدان اويهتهوە.دەگهڕ  وەی ک نووسيويهتی و ک گ

گهيشتبووم که کورد به تايبهت سياسی و نن، ئهوان حهز دەکه حزبهکان، لهوە ت خ بۆ بيستنی ڕاستی دادەن ن کهمترين ن
يهتی، ههربۆيه دەرخستنی ڕاستی و ننهوە و بنووسن که خۆيان حهزيان ل گهنامهکان ئهوە ببيستن، بخو ، ڕووکردنی به

کی دژوارە. کا   ر
  

ی کم دەکرد له نزيک مهيدانیبه ئهنقهست زۆرجار سهردا ١٣٦٠سا ل نی کارەکهم  ،فردووسی له تاران نی هۆت که له شو
له کهسانی ک چاوم به مام جهالل کهوت به ب  دوور نهبوو، لهم هوت سهر به يهکيهتی ئۆتراغيان دەکرد و چهند جار

وی ئهوان و پارتی له گهڵ دوو ڕژيمی شا و خومهينی، چ .ڕووبهڕوو بم یئهوەی بمهوێ له گه که زاری له ت ک ب هشن
نابوو. ک ه تييهکاندا پ مه ڕۆژهه   ئ

  
يداشتمه باشوور، ڕ کی تر هه رش کرايه سهر حزبی شيوعی شهقی زەمانه جار است لهو کاتانهدا که له پشت ئاشان ه

ک سهرکردايهتی  گهيشتن نهگهيشتم، که چ ت ستاش ت و دەکرايهوە، ئ راق و ڕاستهوخۆ له ڕاديۆی حزبی شيوعی ب ع
ژێ!يهکيهتی هان  کی وا داب رش   دابوو، پالنی ه

  
مان له کۆبوونهوەيهک له شاری ب ژی کۆڕەکه بوو،چهند ساڵ دواتر له ئا يکهوت، ئهو وتارب قسهکانيم پ  ۆن چاوم پ

کرد، باش له بيرم نهماوە. کی پ له دڕدۆنگيشم ل موايه پرسيار ی  خۆش نهبوو و پ وەزعی کورد گۆڕابوو،  ١٩٩٤سا
مه له دەرەوە به سهرکهوتنی کورد هداوان خۆماش ئهو ههموو کارەساته پ له باشوور ئ  انشاگهشکه ببووين و به هه

  .گهياندە کوردستان
مه بوون به گرتنی زۆر بههانه ی ئ موکرات و ئهوانهی خانه خو ئهو ههلهيان بۆ نهڕەخساندين که سهردانی مام  ،پارتی د

مه ماو هبجه مايجهالل و حزبکانی جگه له پارتی و دام و دەزگاکانی بکهين، ههرچهند ئ . به هوەنەيهک له سولهيمانی و هه
داگرتن، تۆبزی ران بکهين. بههانهی ئهوان ئهوە بوو  و پ موکراتی کوردستانی ئ ههليان بۆ ڕەخساندين سهردانی حزبی د

وان يهکيهتی و پارتی زۆر  وانيانکه ن هات، يهک ههفته پاش  باش نييه و ههربينا شهڕی ن کرد. ههرواشی ل دەستی پ
ر رابهرايهتی مهس ناوی له ژ کی خو مان، شهڕ مه بۆ ئا هبانی به سهر ههر دوو گهڕانهوەی ئ عوود بارزانی و جهالل تا

ندرا! کدا سهپ   حزبهکه و خه
  

نهدا له اليهن ناوەند و دەکرايهوە ،ههر لهو سا مانی ب ک به ناوی "کوردستان هۆيته" به زمانی ئا  له شاری بۆن گۆوار
داکسيۆن بووم. لهم گۆوارەدا کوردی ههر  و دەکراوە، منيش يهک له ئهندامانی ر مانی زمان ب تانی ئا که له ههموو و

رەش ناکۆکی ئهو دوو حزبارتی و يهکيهتی و کهسانی نهحزبیچوارپارچه ئيشيان دەکرد، کهسانی سهر به پ دەبيندرا،  ه. ل
وەی يهکيه شتر له چوارچ ندتهنانهت پ  پاش چهند کوت بوون، بووە هۆی کارانی کورد ئهم ناکۆکيانه تی خو

هی خو وەشانهوەی سهرجهم کۆمه هبجه . ڕووداوندکارانی کوردهه هبجه و بهشداری يهکيهتی له گرتنهوەی هه ی هه
مه  وی الی ئ نهيهکی دز نا به تايبهت کات که دەمانبينی لهلهوان هاوقۆڵ له گهڵ حکوومهتی ئيسالمی، و ک ه  پ

گهيشتنی کۆماری  ک فيلمهکانی ئهوان و ت ران يان کات خۆپيشاندانهکاندا بوونهته چاوساخی ڕاديۆ و تهلهويزيۆنی ئ
هبجه کهوت اندا نيشان دەدائيسالميان له کۆبوونهوەکاني . ههر وەها کات له نهخۆشخانهی ئاخن چاومان به بريندرانی هه

رانيش له ناوياندا بوون و ئهواکه پ دەکرد.اسداری ئ يان ل نهی   ن نکۆ ی و ههتا  ١٩٦٦ههمووی ئهو ڕووداوانه له سا
کی وەک منی پ کردبوو ١٩٨٨ شکی کهس دراوی ناوی مام جهالل بوو!  م   که گر

  



ی  گهيشت. بۆ ئهوەی  ٢٠٠٥پ له ناباوەڕی سا شتنامهيهکم له سهر ناوی يهکيهتی و مام جهالل بۆ کوردستان پ بانگه
بۆ بانگ کراوم، تهلهفونی سولهيمانيم کرد و له گهڵ بهرپرسی کارەکه قسهم کرد و دەرکهوت که بۆ بزانم ک و چۆن و 

ک کهس بانگکراون. زگرتن له قازی محهممهد کۆمه ک لهو بهرنامانهی که داندرابوو، خواردنی نانی نيوەڕۆ له  ڕ يهک
راق بوو. ئهو ڕۆژە من و خزم کهس له گهڵ مام جهالل سهرۆککۆماری داهاتووی ع رکۆ ب کمان له گهڵ زيندەياد ش

ک ل ئهزمهرسووچ کا خزمهکهمان  .دانيشتبووين، که مام جهالل هاته ژوور ی هوت زۆر کهس بهرەوپيری چوون، له پ
شت و  ی شاعيرم بهرەو مام جهالل بهج ه رهاتنی بکهين، به نابهد يگووتم ههستا بچيين بهخ که له من گهورەتر بوو، پ

وە هاتووم.به ب ئهوە ،مان کردئهحواڵ پرسي ندەر م و له کو ژم ک    ی ب
  

م له ههمان کاتد بۆ من، نکۆنی هۆنهريی بوو پ له بيرەوەری و شارەکانی دەوروبهری شاری سولهيمانی دەيان ا به
م  یپرسيار تی کوردستانب و سهد کوردی سياسی ڕۆژهه شارمهوە ناي ئازاری دەدام. له مهڕ تيرۆرکردنی زياتر له س

ەحمانی قاسملوو له وين کهڵ به ناوی مام جهالل بوو و ناب بيشارمهوە که تيرۆری عهبدول ئهوی له بهر چاوی من  ،که ت
گهکان به تهواوی دەرنهکهوت و خۆشی ئهم بابهته و حزبهکهی بابهتی تيرۆری  خستبوو، ههرچهند هيچکات به

تييهکانيان ڕوون نهکردەوە!    ڕۆژهه
  

مه ژووی ئ ژ و م مانوايه نووسهر و ڕەخنهگر و ڕاستيو مه که پ ژووی پ له پرسيارە و لهوە دەچ ههر کام له ئ ، م
ژووە خوومان گرتووە و خۆمان به ڕاستی ويستيين، له گهڵ ئهم ژوو ساز دەکهين، بهوجورەی که  م ويستی خۆمان م

يهتی.   حهزمان ل
ی  هکهی خ دەکشا   ناوزەنگ دەمبينی به گۆچانهکهيهوەزۆر جار دەوری نزيک نيوەڕۆ لهو بهری دۆ بهرەو ژوور هه

کشانژيانی سياسی مام جهالل  يان بهرەو خوار دادەکشا. ژووی سياسی باشووری  و داکشان بوو. هه دەوری ئهو له م
ته ن ه دەم ژوويی سياسی کوردستان له نيو سهدەی ڕابووردوو، چی و چۆن بووە، ئاوا   وە.کوردستان و زياتر لهو له م

   
نانهی که من له مام جهاللم  ننهوەله پاڵ ههموو ئهو و نه ههميشه زيندوو دەم ئهو کاتهی له بهغدا  يهک،، ههيه، دوو و

نهی تهرمهکهی که لبسهلکوردستان له سهر خهريته حهولی دەدا  ، دووههم و ن چرام ی کوردستان پ ی  .بووه ئا گهر ئا
ژووەکهی که کوردستان له سهر ئهو خهريتهيه وەک د هتهوە، دەب مام جهالل سهرەڕای ههموو م هتی سهربهخۆ بشک ەو

تهوە! نهيه بناسر ک له  ناب فهرامۆش بکرێ، بهو دوو و پهڕاند بۆ ئهوەی ڕۆژ ک که ههشتاوس ساڵ ژيانی ت کورد
چرێ! تهکهی بپ   ڕۆژان له سهمبولی سهربهخۆی و

   
   برايم فهڕشی

  
  
  
  


