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کاک نوشیروان  چلی ماتمینیخوشک و برایان سوتان لبت، بخر بن بۆ 
  مستفا. . .

----------------------  
ی و نیشتمانییکاندا کۆدەبینوە بۆ ئوەی زۆر جار ئم ل یادە نتوەی بڕزان،

ھندێ رووداو و سربووردەی وت و گلکمان برزڕاگرین. ئم یادەی ئمۆ 
 کاک نل جیاوازە و وشیروانکی وشموو مانایھ شب  راستیدا ل ل :ژووییم

  . . . ئمۆ و سبیندا و ل رەھندی دون ،مژوویی ەوەس رەھند
کاک نوشیروان ھگری مشخی خۆڕاگری و شۆڕش  ,سانکی زۆر ،ل دوندا

بوو، ب تایبتی و ب جختکردنوە خۆڕاگری ل رۆژانکی سختی خباتدا، کاتک 
، ل شوازی خباتکی دواتریش ،وعس بیاری بنبکردنی کوردی دابوک رژمی ب

 شدال رەھندی ئمۆ ؛برزکردنوەی مۆمی بونیادنان و گۆڕانکاریب  نودا،
 ماوەری بکی ججۆشوخرۆش ل جگ رکردەیم سکۆچی دوایی ئ دەبینین ک

ل رەھندی  ؛تۆت پش تاقیکردنوەخس ییشئزمونی باشووری کوردستان ،ھاوتا
گومانی تیا نیی ک بۆ سانکی زۆر ھزر و ئندش و  ،داھاتووشدا

نک ھر ل ئاستی بزاڤی گۆڕان و باشووری  ،جیھانبینییکانی کاک نوشیروان
کاریگری  ،ل ئاستی تواوی کوردستانی مزنیشتنانت بکو  ،کوردستان

  دەبت. . . خۆیان 
 زۆرک ل گورەییکانی  ئگر بین کینی ل راستیدا جگی سرسوڕمان      

 وە تنانت ،تندەرکوئو سرکردەی ل دوای کۆچی دوایی نوشیروان مستفا 
  دەردەکون.  یشل داھاتووشدا زیاتر

  
  ،بڕزان

ک وەک کاک ، کمن زۆر کمن ئو سرکردان، بگرە ل ئاستی جیھانیشدا
کنوە. . . ھمالینی و پ بئم ھموو خسلتان ل خۆیاندا کۆنوشیروان 

سرکردەی  توانایی ئو سرکردەی ل کۆمک بواردا گورەیی و گرنگیی ئو
  . . . پشتاست دەکاتوە
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ل ھمان کات و ساتدا، رۆژنامنووس، مژوونووس،  نوشیروان مستفا     
سیاستزان، سرکردەی سربازی، عق و فلسفی دەوتداری، رخنگری 

  دبوویوە.ستراتیژزان و زۆر تایبتمندی تری ل خۆیدا کۆکر ,ئدەبی
 ،و زانستدا، زۆرجار بۆ تگیشتنی باشتر ل دیاردەکانئکادیمیا ل جیھانی      

 ێپنا بۆ براورد دەبین: لو کسایتییانی ک ل جیھاندا ب ھند
اندی و مھاتما گچرچل و زۆرجار ناوی وینستن  ،نووتایبتمندییوە دەرکوت

چرچ ل گرمی شڕ و ینستن ندلال دت: نوشیروان مستفا وەک وانیلسۆن م
سرگرمی دانان و جبجکردنی پالنی ل الیکوە تفنگ بدەست و پکداداندا 

بم ل الیکی تریشوە ب گرنگییوە ل قویی خوندنوە و  ،سربازی بووە
چرچ ل چۆن ھر وەک بووە. . . ئاخر  دابدواداچوون و نووسین و لکۆینوە

ئوھاش خریکی نووسینی  ،جنگدا ل الیکوە سرکردەی جنگی دوومی جیھانی
ئوھاش ھر  ؛یکک ل شاکارەکانییتی دەربارەی جنگی دووھمی جیھانی

وشیروان مستفا ل الیکوە سرکردەی ل جنگکی ناھاوتادا، بم ل الیکی ن
 ن ھردوول راستیدا دەتوانین بی :ترەوە خریکی برھمھنای ھزر و فکرە

 . . .ل ھمان کاتدا مژوو دروست دەکن بم مژووش دەنووسنوە سرکردە
 و مژوونووسیشن. . . ؛شاھدی مژوون ؛ئوان کردەی مژوویین

اندی، نوشیروان مستفا، ب تایبتی ل دوای سرپخستنی گوەک مھاتما       
 واوی بدەنیبزاڤی گۆڕان، باوەری تباتی مبوو خت وە  ،ھنانت کیش لشب

ل خبات دەگڕتوە. ل بۆ ئم جۆرە  ی گۆڕانسرکوتوویی ئزموونی بزاڤ
قس بدەنگن و تفنگکان  ھرنک  زەبر و زەنگدانافلسفی و خباتی مدەنی 

ھزی مۆڕاڵ و لۆژیک و باوەڕپھنان  تفنگ و زەبر و زەنگ بی ، بکو لناکن
    . .. قس دەکات

ئم جۆرە ل خبات گۆڕانکاریی ل ئندش و  دەرەنجامکیبرھم و       
جیھانبینی کسکاندا، وات گۆڕان ل ناخی مرۆڤکاندا بۆ باوەڕبوون ب جیھانک 

 ؛حکمقس دەکات و  پرەنسیپک تیایدا تفنگ قس ناکات بکو ھزی مۆڕاڵ و 
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بلکو ب ھزی مۆڕاڵ گۆڕانکاری  ،توەناس تر (وات برامبرەکی) ئوی
  . . . بسردا دت 

  
 لال باوەڕی بفا وەک نیلسۆن ماندوشیروان مستژنسی درفباتدا بوو نخ ل. 

  یش کۆکن. دانگل راستیدا لسر حکمی نفسی درژ ماندلال و 
بردەوام نوشیروان  ، وات نفسی درژ لخباتدا،لسر ئم باوەڕە      

مستفا جختی لسر ئوە کردۆتوە ک بزاڤی گۆڕان باوەڕی ب کودەتا و 
نیی کو  ،گۆڕانکاری کتوپب کی لباوەڕی بگۆڕانکارینالیمر خۆی ھس 

،یتیایدا ھ ژ  کسی درفو جیھانبینی  یگۆڕانکاریزامنی ن شندئ ل ییریش
کاک نوشیروان بردەوام جختی لوە  ،نیلسۆن ماندلالوەک . . کسکاندا. 

ن نییس و الیک وە لندنسکان تۆئامانج یشتن بئامرازی گ وە ککردۆت، 
ل تنانت . وە مبستیش نیی ل پۆسی گۆڕانکاریدا کس و الین بسنوە

موو رەگزەکان ل پاپۆڕەکی نیلسۆن مندلالدا جگای ھپۆسیکی ئوھادا، 
دەبتوە، وەک چۆن ل شمندەفری (رەش،  سپی... وە ھموو ئوانی تر) 
 تنانت ؛دەب جگای ھموان ببتوە ،کاروانی گۆڕانکاری نوشیروان مستفادا

ب ھیوای ئوەی ک ل پۆسیکی  ،بوانشی ک ھن ل ھوستکیانیاندا
ئاخر ھر . . . ھبت تکردنوەی ھکانیانمرۆیی و گۆڕانکاریدا دەرفتی راس

 وەی ھوھاش راستکردنر ئھ ،کی مرۆییتکردن حاوەک چۆن ھ
 . . .کی مرۆیییۆسپ  

و کسیش پراوز  نیی دەل جیھانبینی نوشیرواندا نتوە کسی ل ز     
نوەی  ؛بچوک و مزنی ھموان پارزراوە: اجگل فزای نتوەدا ، بکو ناخرێ

دینی و  ؛دار و ندار ؛شاری و الدیی ؛اویژن و پ ؛کچ و کوڕ ؛نوێ و نوەی کۆن
  . ھتد. . . و  علمانی

      شندم ئوە ئئ ی فراوانوشیروان باوەڕی پن ک یکراوەی و باوەش
وەک بنمایک بۆ ئاشتی کۆمیتی و فراھمکردنی تنھا نک  ،ھبوو

بۆ دەوتی نیشتمانی بکو وەک بنمایکیش  ،گۆڕانکاری ل ئمۆی کوردستاندا
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. . . دیدگای ئم گروپ یائو گروپ  ؛کسئم کس یا نک دەوتی ئو  ،ھموان
 وە ئازاد نییتن وە بوو کوەسازی ئتۆژەی نوە و پتن وشیروان لن

ب واتایکی دیک ئازادی نتوەیک ل  کاتک تاککانی ئم نتوەی ئازاد نین،
ناکرێ ئم باس ل  ،یکی ترماناب  :دت کۆی ئازادییکانی ھموو تاککان پک

کوات سربخۆیی  ئازاد نبن. . . ی نتوەکاتک تاککان ئازادی نتوە بکین
. . .خۆیی نییربکان سئازادی تاک بوە بتن  

  
  ،بڕزان

 ل ی راستفا ساوشیروان مستوە نیان ٢٠٠٩رووی رەسمییدگۆڕانی راگ 
، بم )پشتر وەک لیست و دواتریش وەک بزاڤکی جماوەری برفراوان(

 ی کتییانیو خولیا سیاسیی و کۆم شو کی ئکراستییما بۆ  بوون ببن
ھر اتایکی تر ب و. . . ەوە دەست پ دەکن١٩٩١/١٩٩٢ھر ل راگیاندنی گۆڕان 

کورتدا زۆر ل ماوەیکی کوردستان باشووری  ،ل دوای شکستی عراق ل کوەیت
  :بوویوەکۆمک پرسیار برەوڕووی 

ک  ی،بویت ب خاوەن کردئفرموو ئو شتی چندەھا سا خباتت بۆ  -
   ؟دادەمزرنیت دەستئو ، بم چۆن دەستی خۆمای خۆت

بم چۆن ئاوەدانی  ،تکی ورنکراوبوویت ب خاوەنی وفرموو ئوە  -
   ؟دەکیتوە

بم چۆن ئو  ،خۆت سیاسیی فرموو ئوە بوویت ب خاوەنی ئیرادەی -
   ؟خکئیرادەی ردەخیت و دەیخیت خزمت خر و خۆشی 

ل دەتوانن  ی شۆڕشگەکانی دون چۆنئوەبا ببینین ئایا فرموو  -
  . . . ؟نیشتمانسازی و دەستسازیدا سرکوتووبنئزموونی 

ھر ل رۆژانی ھوەی ئزمونی  ،زۆر پرسی تری لم جۆرەپرسیاران و  ئم
لم وە ھر زوو ئم سرکردەی  ،وشیروان مستفاخولیای ن ، بوون بکوردیدا

بکو بردەوام ل ھوڵ و خباتدا  ،نیگرانییکانی خۆی نشاردۆتوەرووەوە 
م پرسیارانم بۆ ئوەی وەبوو بۆ دۆزین . . .  
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وات تا کاتی ب رەسمی جھشتنی یکتی  ،٢٠٠٦ھر لو کاتوە تا سای      
 م پیوەندیدارەکان بھویدا ئیشکاالتمستفا نوشیروان  ،کوردستان نیشتمانی

ل چوارچوەی حیزب و ل رگای یکتییوە چارەسر بکات. . .  یارانوەسپر
مایوە ھنگاونان بوو برەو ئم سرکردەی  وە ئو بژاردەیی ک بۆ ،بم نکرا

نوێ ک ببت ئامراز بۆ وەمدانوەی و بزووتنوەیکی  سرپخستنی رەوت
روست: دەستی ان بۆ بونیادنانی دەستکی تندنپرسیارەکان و ھنگاو

ھاوتی؛ دەستی سروەری یاسا؛ کۆمگای ئازاد و یکسان و دادپروەر، 
  . . .کۆمگایک ک النی کمی کرامت و شکۆی تاککانی تیا پارزراو بت

  
  بڕزان،

ی ک دواتریش دەبت بنما و چوارچوە بۆ دیدی نوشیروان ھر ئو جیھانبینی
. . . ئو بردەوام مترسی ئوەی ھبوو ک ھر سربخۆدەوتی مستفا بۆ 

کۆی و کاتک کورد ل باشووری کوردستان دەستکی گندەڵ و شکستخواردو 
ئوا ب ئگری زۆر ئو دەوت ھر ل  ،کرد ب بنما بۆ دەوتی سربخۆ

ی رل ب ،سرتادا شکستخواردو دەبت وە ھر زوو خکی لو دەوت رائکن
   .برەنگاری دەبنوە ل بری ئوەی پارزگاری لبکنتنانت ئوەی روویتبکن؛ 

* * *  
 تبکی ھرەوڕووی دیسکۆرس و گوتارت مرۆڤی کوردی بدەو م دیدە لئ

بۆ یکم جار ئم  . . .کردەوە دەوت و دەوتداریسربخۆیی و نوتر ل مڕ 
ل دروشم مسلی دەوتی  ،دا٢٠١٢نی نورۆزی گوتارە، ب تایبتی ل بۆ

 ؛کۆمیتی رەھندی: رەھندی گرنگ، ناوەڕۆککی پ ل گۆڕی ب ناوەڕۆک
   و . . . ھتد. کولتوری ؛جیۆپۆلیتیکی ؛یاسایی ؛سیاسی ؛ئاسایش ؛ئابووری

و  یتوکمیی ناوەوە گرنگی ،بۆ جاری یکم ل گوتاری بدەوتبووندا      
"بونیادنان  وترێڤی کورد دەۆب مرراشکاوان و  دەگرێوەر یئفزەلییتی پل یک

. ھر ئو بونیادنان ل ناوەوە دەبت بنما بۆ بدەستھنانی دانپیانان ل دەرەوە
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کی باشر لت بۆ خۆپاراستنباشترین زەمان ب بب ی ناوەوە دەتوانندروستت 
     ".ل دەرەوە اندوژمنکار ب دەوەتی کوردست

* * *  
  

ب  پویستنوشیروان مستفا ل گفتوگۆکاندا دەربارەی گورەیی 
 م مرۆڤرزەکانی ئھا بگرنگی ب وەوە باس لختکردنو بجکیش لکین. یک

 ھا گرنگانبویستییخۆن. . .  
 ل دوو شواز ل مرۆڤ و سرکردەدا زۆر جار باس یشل باسی خۆنویست    

یککیان ئوەی دەخوازی بر ل ھموو کس سودمند بت، بم دوای  :دەکرێ
ری دووەمیان ئوەی ک ئامادەی بر ل ۆبم ج ؛ھموو کس قوربانی بدات

 ھایب ل بم . . بم دوای ھمووان سودمند بت. ،ھمووان قوربانی بدات
رک تکدەشکن و دەگا ب لوتکی نوشیروان مستفا ھموو پوە دا،خۆنویستی

بر ل  ھرە برزی خۆنویستی و قوربانیدان، چونک ئو نک ھر ئامادەی
مووھ  رکردەیم سکو ئت، بند بمووان سودمس قوربانی بدا و دوای ھک

بر ل ھموو کس ئامادە بووە، وە سلماندوشیتی، ک ب درژایی ژیانی 
دونیکی دوور ب ل  م بۆ چرکیکیش سودمند نبت:ب ،قوربانی بدات

ھگرتنی مشخی برخۆدان وە ل دونیکی نزیکیشدا ب برزکردنوەی مۆمی 
رەوشنکردنوەی واقیعکی سیاسی تاریک و مۆمی رووناککردنوەی رگای 

   کاروانی گۆڕانکاری و بونیادنان. . .
ارەی ئو تراژیدیا بق وە لئاخر، بڕزان، دەکرێ ھموومان کۆکبین      

مرۆییی نوشیروان مستفا بگین، وە لوشوە ل قبارەی قوربانییکانی 
بگین، کاتک دەبینین تنھا ماوەیکی کم بر ل کۆچی دوایی خۆی ھاوسر و 

 ،کۆچی دوایی دەکات دوور و درژدا یکخباتپشت و پنای ل ھاوڕی ژیان و 
کچی ناتوان ن ل ناشتن و ن ل پرسی ئم ھاوسر و ھاوڕی خبات و 

نک ھر ئوە بکو ل دوا چرککانی  ؛یدا بشداری بکاتنزیکترین کس
  ببشیش دەبت لسردانی گکۆکشی. خۆیوە دا ب ھۆی کۆچی دواییشیژیانی
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* * *  
ب پچوانی زۆر حاتی مژوویی  ،ن مستفائمۆ دوای کۆچی دوایی نوشیروا

ھاوشوە، ئو سرکردەی دونیایک ل دید و جیھانبینی و دووربینی سیاسی دوای 
خۆی بۆ بزووتنوەکی و باشووری کوردستان و کوردستانی مزن جھشتووە. . 

ی بۆ ماوەیکئو بیرە مژووکرد ئوەی ک مژوویی و . پوەر ل بیری گورە و 
دید و جیھانبینی نوشیروان مستفا لو  . . . زۆر ب زیندوویی بمنتوە

 ن، وە دەبوەیش تم حام ئکی یپل گای شانازی بت بۆ جموو بھ
  گۆڕانخوازان. . . 

      شتبیھوشیروان دوای خۆی جن رە گرنگ ککی ھوای خۆم شتب ب
ل پش ھمووشیانوە خباتی بردەوام  نمرۆیی و کۆمیتیی بھایکۆمک 

، ب تایبتی ل بابتی بھا مۆڕاییکان بۆ سیاستو گڕاندنوەی مۆڕاڵ بۆ 
، ل ژینگیکدا ک ب داخوە مۆڕاڵ خراوەت بن پی دەوتسازی و نتوەسازیدا

، ک ئمش سرچاوە سرەکییکی گندەیی ل وتی ئم. بم سیاست
مانایش کاتک مۆڕاڵ دەگڕیتوە بۆ سیاست کشیکی سرەکی گندەی 

   . . .چارەسر دەبت
  

ی دەرەنجام ئگر ئم ھموو برھم ھزری و فکریی کاک نوشیروان ج
کی مزن و پ ھشتووە مۆمک بت، ئوا بھا مۆڕاییکانی ئم سرکردەی چرای

 ھرگیز ناکوژتوە.ک  ،ناکین بۆ نوەکانی داھاتووول ر

         . شریکی غمتانم. .


