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 . ذووي قامي كة سووژن نةيسمثت، كثرديش نايكات

 ِرَيباز عةىل
بةذثزثك بة ناوي مستةفا چوارتاييةوة، چةند سةبةتة جنثوو سوكايةيت تةخشان و پةخشان               

 لة كوردستان   ٢٠٠١_٣_١دا، كة پثشتر لة     )  بوون بة پاريت شةرمة يان شانازي     (  كردووة، لة وةآلمي    
ةوة ئةم كابراية بة ليك و كةفاوي جوثن تاك تاكي ووشةكاين             سةير لةوةداي .  نثتدا بآلوبؤتةوة 

بةآلي من نية كة تؤ     .  بةيةكةوة بةستوة، وةلث دثت دةستة پيواويةكةي خؤي بةسةر مندا دثنثت ؟           
 چؤن خؤت دةجةذثنيت و پةالر لة كث دةگريت بةآلم نووسينةكةي كاك مستةفا بة زماين ئينگليزي 

 defamation  چونكة لة بث دةرةتاين و كصؤصيدا بة قسةي بازاذي            .  وترثتدثفةمةيشين پث دةگو
پةناي بؤ زامدار كردين من هثناوة و مين بة ئةو درجنانة شوهباندوة كة لة كةلةي سةري خؤيدا                   

ديارة بؤ كةسثكي كةلةپور ذؤژهةأليت كة هثشتا خصتةو خاشي بنةماصةي بارزاين           .  جةجناصي كردوة 
كة بةرزترين هونةرة ئةو وةكو مةاليةكي دوانزة عيلم             لة دةمارةكانيا بگةذثت و سينةما          

 . دةينرخثنثت، من هيچ شتثكي ترم نيية بيصثم
 

بةصي ذاست دةكةيت كاك مستةفا، من دةبواية ديارمي بكردايةو مب گووتاية كة پاريت بوون لة دواي                
دانةكةي پاريت بة چيةوة زؤرينةية، لة دةنگ      .   ةوة شةرمةزاري بوو    ١٩٧٥ئاشبةتاصة ذيسواكةي   

 دا هةموو مردووةكاين بادينانيشتان ژمارد، لة هةندثك شوثين بادينان ژمارةي دةنگدةرةكان       ١٩٩٢
چل . لة زيندوو و مردووةكانيش زؤرتر بوو، بةصي پاريت ئاوها خاوةين زؤرترين ذثژةي جةماوةرة

دا موتوربة  هةزار سةرباز و گاردي كؤماريتان هثنايةوة سةر هةولثر و حكومةيت پارتييتان تيا              
من بة بةذثزت بصثم چي، لة ذاپةذينةكةدا هةصمةتةكة گةيشتبووة هةولثر و لة ئازاد كردندا                .  كرد

ةوة، ستايف ذادثوكةي پاريت هةر خةريكي       )م  .  پ(بوو لة اليةن خةصك و شانة چةكدارةكان و           
واتايةكي بة  .  برثشكة برژاندن بوون، بةدةم پرسةي هةژاري شاعريةوة، شني و شةپؤذيان دةكرد           

تر پاريت لة گوثي نةهةنگدا خةوتبوو، لة كةرةج پةتاتةو هثلكةيان دةفرؤشت و خةصكيش پث بة                 
پث بة دةنگي گةيل كوردستان هةصمةيت دةبرد، چةپةكان بة هةموو قةبارةي بچوكيانةوة سةد                 

ي ئثوة وةكو پاريت، مثژوو ئاوةژوو دةكةنةوة، يةكةم سةركردة        .  ئةوةندةي ئثوة ذؤصيان هةبوو   
بةرةي كوردستاين كؤسرةت بوو هاتة ذانيةي دةروازةي ذاپةذينةوة، ئثوة دةصثن نةخثر، ذوومةت            

داستاين كؤذث، كؤسرةت و حةسةن كوثستاين و حشع و حسك              .  بةخاص كاك مةسعود بوو    
. هةر باشة ناصثن داستاين ئةزمةذيش پاريت كردي      .  كرديان، ئثوة دةيكةنة داستاين كآلوسوورةكان    

 تةقينةوةكةي زاخؤيان ئةجنام دا بؤ ئاشكراي ناكةن كة كث بوون، گةر بة دةستووري               ئةوانةي كة 
 . پاراسنت و توركيا نةبوو

مرؤض ئةگةر بة ويژدانةوة دةست نةبات      .  دؤسيةي پاريت ياين نؤكةري و پثش لةشكري پثنج دةية        
 . پاريت شةرمةزاري مثژوو بووة. بؤ مثژوو، شةرمةزاري مثژوو دةبثت

 
رافثكي تردا دةصثيت، مةبةسيت من لة جاش بةصةكةكان، جاش سؤرچيةكان بوو كة پاريت             لة پةرةگ 

من مةبةستم لة   .  ئةوة بةآلي خؤتة كة ئاوةژوو لة مةبةسيت من گةيشتويت          .  تةفروتوناي كردن 
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هتد بوو، بة   .  .  .  .  .  جاش بةصةكةكان هةركيةكان و مزووريةكان و بةرواريةكان و زثباريةكان          
ش سؤرچيةكان كةمترين فةوجي جاشيان هةبوو لة چاو ئةو هةموو سةگ و                 پثچةوانةوة جا 

پاريت كة لة سؤرچيةكاين دا، لة بةر كثشةي        .  سواصةي تردا كة ئثستا سوپاكاين پاريت پثك دثنن       
 . تايبةيت بنةماصةكةيان بوو نةك لةبةر بةرژةوةندي كورد

 
تين ئةوي داذشتووة، ئةوة     سةبارةت بة فرانسؤ، من نةم گووتوة كة كؤسرةت، نةخشةي كوش            

هةرةوةها مةبةسيت من لة تثرؤركردين ئةم جارةي       .  ذاگةياندن و پاراستين پاريت بوو وايان گووت      
دوايي نةبوو بة دةسيت تةوحيدي كؤن و جنداالسالمي نوث، بةصكو مةبةستم لةو هةوآلنةي تر بوو               

عوديش ذةنگي  جا نةك فرانسؤ، تةنانةت كاك مةس         .  كة پاريت دةخيستة سةر كؤسرةت       
هةصنةبزذكابوو لة مةكتةيب سياسي پارتيدا كة شةوكةيت حاجي موشريي لث بوو بوو بة كؤسرةت              

 . لة سةرةتاي شةذي ناوخؤدا
 

ئةوةي پاريت كردي بةرامبةر بة پاريت كار       .  نا هةضاصي پاريت، هثزي سةركوتگةر هةر بةعس نيية       
كع لةشكوتگةر نةبوو، دةزگاي پاراسنت و      ناوي چي لث دةنثيت، ئةوةي يةكثيت كردي بةرامبةر حك        

ئةو ئةندثشةيةش مةكة كة من بةرد هباوثژمة        .  زانياري چيان كةمترة لة دةزگايةكي سةركوتگةر      
گؤمي ليخناوي ئاشتيةوة، ئاشيت ؟ هةر دةبثت بة تةمابيت ماصي كاك مةسعود ئاشيت بكةن،                  

 و پاسدارثك لة تاران و گاردثكي       سةرؤكي پاريت ئامادةية بچثت بؤ الي جةندرمةيةك لة ئةنكةرة         
كؤماري لة بةغداد و سةدان الپةذةي سپي ئيمزا بكات، بةآلم كةرامةيت بنةماصةكةيان دةشكثت                 

جا چارةنووسي ميلةيت كورد    !  جارثك بچثت بؤ سلثماين و دووكان، لةگةص ذةقيبةكةيدا دانيشثت ؟         
ديبلؤماسيةت بكات، بة     ساص لةمةوپثش     ٢٠٠بة دةست سةركردةي ئاوهاوة بثت، بة هزري            

 ساص لةمةوبةر هةضپةيضني لةگةص نةيارةكةيدا بكات دةبثت چي           ٢٠٠بريوبؤچوين هؤزو خثصةكي     
پارتيةك كة يادي بارزاين و، ئيدريسي كوذي لة هةموو         !.  بةآليةك بةردةرگي داهاتوومان بتةنثت؟   

كات بؤ كورد وةكو      بارزاين ال گةورةتر بثت، دةبثت چي ب         ٨٠٠٠ئةنفال و هةصةجبةو بزركردين      
 . نةتةوة

 
چةند جار ناوي حةمة سةعيد حةسةنت هثناوة، من نازامن بةتةواوي ئةمت بة چي مةبةستثك                  

ئةگةر ئةو ذايسپاردويت بؤ نووسينةكةت و لةو ذثگةيةشةوة          .  خستؤتة ناو جوثن نامةكةتةوة    
يان بؤ خوثند و    پيايدا هةصبدةيت، ئةوة جثگةي خؤيةيت پثت بصثم، كة زؤري تريش سروودي زثذة           

بيماري عيلةيت خؤبةزلزاين و خؤهةصزناين ئةوي نةكرد، حةمة سةعيد ئةو كةصة نووسةرة بوو               
كثلؤيةك پاقالوةي كردة بةربانگي نزيكترين      .  كة مؤدمثي شكاوي نووسي بةناوي كاف داماوةوة       

ئةگةريش خؤت حةمةسةعيدي، ئةوا پثشتر پثم گوتيت دةم مةخةرة دةمي من،                .  كةسي خؤي 
من لةوانة نيم پثم بصثت سةركردةيةك نةتوانثت بناغةي ذستةيةك دابذثژثت          .  اتريت پثوة ناهثصم  س

تؤ گةر ئةويش نيت، كة ديارة زؤر بة گومامن لثت، بةمة ذثك               .  چؤن وچي و چي پث دةكرثت؟      
هتد، .  .  .  .  بةرسضي ئةوة دةدةيتةوة كة كاك حةمة سةعيد، بارزاين كردة ذيزي جيضاراو ماندثال             
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بةآلم من بذيارم   .  ةوثت سوور بثت لة سةر ئةوة، چونكة سوثندي بة گؤذي بارزاين خواردوة             دةي
داوة ئةو كارتةي كة كاك حةمة سةعيد پثوةي دةنازثت كة پوخيت و پاراوي زمانة و ناز بةسةر                    
زماين كورديدا دةكات، نةهثصم بةرامبةر من دةريبينثت، جا با ئةو هةر بصثت من تاكة المپونةري                 

(Lampooner )  
ناوي .  زماين كوردمي، خؤي و دةروثشةكاين نةبثت كةس سةر ناكات بة هةگبةي بالؤرةكانيدا              

كاك سةالم سياسيةو بة ذاستگؤيي دةيةوثت       .  كاك سةالميشت بؤ مةبةست خستؤتة پاص ئةوةوة       
دوا دةستةواژةم بؤت ئةوةية،    .  خزمةتكاري ميلةتةكةي بثت و منگة منگيش بةسةر كةسدا ناكات          

وةذين، فةريكة نووسةر، گثل، نةفام،     (  ايا ئاهثك بة دصتا هاتةوة، كة ئةوةندة جار نووسيوتة          ئ
.  . بث ذثباز، بث كاري بةردةم سينةماكان، سروشي سةرئاوو، جنثوي هةرزة، نةفامي بةرسينةما            

 ) هتد. . . . 
  
 
  
  
 
  


