
 
 

  ر شوان)، سھعید ئا�چی و ڕاستییھکانی م�ژوو!سھعید گ	ھسوور(دوکتو
  
  

، ١٩٨٥بۆ یھکھم جار چوومھ باکووری کوردستان، دواتر سا�ھکانی  ١٩٧٨پاییزی سا�ی  کۆتایی ھاوین و سھرەتای من
زۆر(ک  لھ نزیکھوە ھاتوچۆی شارەکانی باکوور و شاری ئھستھمبو�م کردوە و چاوم بھ ٢٠٠٥ ،١٩٩٤،١٩٩٨، ١٩٨٩

لھ ەندیم پ(و ماوەی سی سا�یش لھ ئا�مان و ئوروپاریی و ئھدەبی کھوتووە و لھ ت(کۆشھرانی سیاسی، فھرھھنگی، ھونھ
گھڵ سازی و ڕ(کخراو و کوردەکانی ئھم بھشھی کوردستان ھھبووە و لھ نزیکھوە کارم لھ گھڵ کردوون و بھردەوامیش 

ئھوەی ھھتا  نھرمھندان و فھرھھنگسازان ھھبووە.تایبھت لھ گھڵ ھو پ(وەندیم لھ گھڵ ناوخۆیی باکووری کوردستان بھ
سھر ئ(سقان ئازارم دەدات، نھبوون و کھمبوونی زانیاری لھ سھر م(ژوویی پڕ لھ شانازیی ئھم بھشھی و3تھ، ئھوەی 

و و و لھ م(ژوئازارم دەدا حزبایھتی بھرچاوتھنگی پاوانخوازە، کھ کورد وەک نھتھوە نابینی و وەک حزب چا
بھ م(ژووی کورد بھ م(ژوو  ، دەکا و م(ژووی حزبھکانو مھیدانی فھرھھنگ و ھونھر و سیاسھت کھسایھتییھکان

م(دیاش دەوری نھتھویی ناگ(ڕن و لھ دەوری حزبھکان دەگھڕ(ن، دەنا بۆ دەب: م(ژووی سھت ساڵ خھباتی  .دەفرۆش:
ی و ب(دەنگیدا بھ(;در(تھوە و ھھمووی بھ م(ژووی لھ کپ سیاسی،کۆمھ3یھتی،فھرھھنگی، زانستی باکووری کوردستان

 سی ساڵ مھزندە بکرێ!؟ 
 زانیاری لھ سھر م(ژوویدەنا بۆ دەب:   ،یای چاپی و دەنگ و ڕەنگی کورد نوقستانھ، ب: کار(کت(ر و داڕزاوەم(د

نی و3تانی ناوچھ کوردنیشھنھکا، ی کوردستانسوورکۆماری وەک و3ت(کی بھرفراوان بAونھکاتھوە؟!   کوردستان
ناوچھ کوردنشینھکانی قھزوین، ھھمھدان، باکووری ئ(ران و و3تانی پ(شووی شووڕەوی، عھڕەبی، ئیسرائیل و 

کھ لھ چاوی ھھموواندا تھنیا چوار پارچھ دەنو(ن: کھ ھھر کام لھو  ،، بھش(ک لھ م(ژوو و ژیانی میللھت(کھخوراسان
  !ھ الیھکی تر تاپۆکراوی دەستی حزبایھتی ناد(موکرات و نانھتھوەیینناوچانھش لھ الیھک داگیرکراوی دەستی ب(گانھ و ل

  
کھ ئھویش لھ ژ(ر کارت(کردنی م(ژووی بھر لھ خۆی لھ  ١٩٦٠م(ژووی خھباتی نو(ی کوردەکانی باکوور لھ سا3نی 

ا ئ(ستا لھ بھوالوە و ھھت ١٩٨٠سا3نی شھڕی یھکھم و دووھھمی ج(ھانی بوو، گر(دراوی ئھو خھباتھیھ کھ لھ سا3نی 
  ڕچھشك(نی ئھم ڕ(گایھ بوون و چییان ل: بھسھر ھات؟ارادایھ. ک: بوون ئھو کھسانھی باکوور و ڕۆژئاوای و3ت لھ ئ

   
لھ ئھستانبوڵ لھ گھڵ زەکی ئۆن چلو و سا3نی  ١٩٩٨لھ دھۆک لھ گھڵ دوکتور فایق، سا�ی  ١٩٩٤ بھر لھوەی سا�ی

کھ زۆربھیان گر(دراوی جو3نھوەی  ، ئاشنا بم،رنی ئھو کاتی حزبی د(موکراتی باکودواتر لھ گھڵ کۆمھ�(ک لھ ئھنداما
ھیچم لھ سھر کار و ت(کۆشانی ئھوان نھدەزانی. ش(خ ڕەزا، دەرسیم، کۆماری  ئھمڕۆی باکووری کوردستان ھھن،

اریی. وا چھند سا�(کھ لھم ئارارات، دوکتور شوان، ئیحسان نووری پاشا و دەیان ناوی تر، تھنیا ناو بوون و کھمتر زانی
وەشو(ن بھسھرھاتی  ورد،ک و پیاو(کیبھشھی کوردستان الپھڕەکانی م(ژوو ھھ�دەدر(نھوە، چھند ساڵ بھر لھ ئ(ستا ژن 

باب و باپیرانیان لھ کۆمھ�کوژییھکھی دەرسیم کھوتن و مندا3نی ئھو کۆمھ�کوژییھیان کھ ھ(شتا لھ ژیاندا مابوون، بھسھر 
کارەساتی کۆمھ�کوژی، ئاسیمیالسیۆن و " پرچی دایکم و تراژ(دی دەرسیمی فیلم(کھوە بھناوی""و لھ ڕ(گا کردەوە

. نھوەی دوای کارەساتھکھی دەرسیم کھسانی وەک دوکتور شوان بوون کھ خھبات(کی نو(یان گ(ڕایھوە ،ئازارەکانیان
  دەست پ(کرد، بھ3م گیانیان لھ باشووری کوردستان ل: ئھست(ندرا!

  
، ھھمان پرسیار بوو کھ لھ ید ئا�چی، (سھعید گ;ھ سوور/سھعید کرمزی توپراخ) واتھ دوکتور شوانکوشتنی سھع

ڕۆژھھ3تی کوردستان سھبارەت بھ کوشتنی سولھیمان موعینی و ھھوا�ھکانی دەکرا و تا ئ(ستا ب: و3م ماوەتھوە. بھ3م 
لھ شاری  ١٩٩٤سا�ی بھھاری  نھگرت،مندا�ھکانی دوکتور شوان دەستیان لھ پرسیارکردن و بھدواداچوون ھھ�

کوردی چووینھ الی مھسعود بارزانی، یھک(ک لھ ئھندامانی وەڤدەکھ بھ ناوی  /لھ گھڵ وەڤد(کی ئا�مانی ،سھالحھددین
سولھیمان ئاتھش بھ کاک مھسعودی گوت:" کوڕەکھی دوکتور شوان ڕایسپاردوم پرسیارتان ل(بکھم کھ باوکی چۆن 

چاوەڕوانی پرسیار(کی وای نھدەکرد، گوتی:" لھ ک(شھی ن(وان خۆیان لھ گھڵ سھعید ئا�چی کوژرا؟". کاک مھسعود کھ 
وەک کارەساتھکھی دەرسیم و، ھھر بۆیھ بھ و3مھکھی کاک مھسعود ڕازی نھبو نکوژران". کوڕەکھی دوکتور شوا

با کاکھ مھسعود و  ن!ی  بھ سھر کردەوە و لھو فیلمھدا وەک بھ�گھ دەیانخاتھ بھر گوێ وچاوی ھھموواشاھیدەکان
سھیر(کی ئھم فیلمھ بکھن و ئھوانھش کھ ئھمڕۆ م(ژوو دەخو�ق(نن بھ تایبھت لھ  ،م(ژوونووسانی چھواشھکاری م(ژووش

  تۆز بھچاوی خھ�کدا نھکھن. ، باشھنگاڵ و کۆبانی
m/watch?v=AEusB9cYfTw&sns=fbhttps://www.youtube.co 

  
  

  برایم فھڕشی
 ٢٧١٤سھرەتای چلھ گھورە 


