
 و نووسر" خدر حاجی شفیقی لگڵ گونار گرووپی نۆیمینی و چل دەمتقی
وەرگ"  

  

 
 

 و قاسم ڕژمی دژی بووە کاردانوە ردکو بۆ ئمریکی ئی ئای سی و مۆساد و ئران هاوکارییکی هموو* 
 بعس

 دەدا کوردی شۆڕشی یارمتی ئیسرائیل داوای لسر ئران شای* 
 فلستین- سوریا شڕی برەی ل بکوتوە دوور عراق تا دەدا کوردی شۆڕشی یارمتی بۆی ئیسرائیل* 
 .بوو درووست مۆسادەوە دەزگای ڕگی ل هیبوو ئیسرائیل لگڵ کورد ک پیوەندییی ئو* 
 .نشکایوە کورد سوودی ب ئیسرائیل و کورد نوان پیوەندی بداخوە* 
 نتوایتییدا پرسی بسر ک وەرنگرت، ئیسرائیل دەوتی و خۆیی پیوەندی ل ئوتۆی سوودکی کورد* 

 .ڕەنگبداتوە
 .بوو جیهان هواگرییکانی دەزگا گمیکی دەزانین، کوردی دەوتکردنی ب پرسی ب ئم ک ئوەی* 
 لسر بتواوی خوندوومانتوە، شۆڕش ب و نتوە ب سبارەت کتباندا ل ئم ک پناسانی ئو* 

 .نابت جبج ئم شۆڕشکانی
 *ت لتی و سیاسنا، شکستم حیزبایه دەب ڕوومکردە بۆیان و نووسین و ئوەرگی. 



 ؟.بک باس خۆت پرۆفایلی و ژیان ل کورتیک: گونار
 بناری ل گوندن دوو) ڕوست و گرتک( گرتکم، گوندی خکی ە،)خدر حاجی شفیقی( تواوم ناوی من: شفیق

 گرتک ل سرەتاییم خوندنی. چۆمان قزای باکایتی ناوچی ب سر حسارۆست، دامنی ل هگورد،
 ١٩٧٨ تمموزی مانگی ل. لدایکبووم ١٩٦٨ لسای بت شارستانی باری ناسنامی بگورەی. تواوکردووە
 خاک ئو حرامکردنی بۆ خۆی بحسابی بعس ١٩٧٥ شۆڕشی دوای. کوت ڕاگواستن شاوی بر گوندەکمان

ژایی بتر ٣٠ درر کیلۆمسران سنووری لتورکیاوە - ئ یی بشی ناوەوە قووڕاگواست گوندەکانی زۆری ب .
 کوت، ڕاگواستن شاوی بر ١٩٧٧ ل باییان دۆی کوت، گوندەکان ڕاگواستنی سرەتای بر باکایتی

 یادەوەریی تواوکردبوو، سرەتاییم ششی من کات ئو لوەدای سیر.. ڕاگوزراین ١٩٧٨ ل ئمش
 و ڕوونی ب زۆر ئوەی نایتوە، بیر ب هیچی شتیشدا هندێ ل باشو زۆر شتدا هندێ ل مندایش
 دەستواژەکی ب هگیران، کارەساتکی و هگیران شوازی و هگیران پرسی بتوە بیرمدا ب جوانی
 مانایکی هم و کوردیی هم) کفڕات( وشی ،)کفڕات( هناوە بکارم کتبکانیشمدا ل ک خۆمان الی

 بوون، گوند شش و بیست نزیکی ک ڕاگواست گوندەکانیان چۆن کارەسات، ل برفرەوانتریش و قووترە
 شونش ئو دەڕووخاند، خانووەکانیان دەگیشت شۆفی ک شونی ئو کردەوە ڕیک توول ل جادەیکیان

ی کیشت شۆفدەگنن تی( پیان)تی ئ قاندەوە و دادەنا بندا لنی.. دەیانتوەکان دیمقینو هات و ت 
 بهۆی بم بیاننووسموە بووم نیاز ب هر لبرچاوم، ئستاش تا ڕووخاندن و ئاگر و خک هاواری

 ئم. پکردووە ئاماژەم شونیشدا هندێ ل و ب گرنگ ئوەی بم نلواوە، ئستا تا وەرگانکانموە
 ئستا ک دەستخت، ب پیرۆز قورئانی نیوەی. جمابوو بۆ باپیرەوە و باو ل کۆنمان دەستنووسکی خۆی کاتی
 بر باوکم مزگوتک گیشت ئاگر ک بوو، گوندەکمان مزگوتی ل کات ئو. گورەکم برا ی)ڕەقیب(الی
موو لشت ه می برا بورەکۆ گوت گب کقورئان نب .کقورئان ناوی ب )پیرەباوی قورئان (

،ناوبانگب کی بتوە جوان زۆر کووفی خیر. نووسراوەتس وەدایل ر لر ژکی هیکانی وشتئای 
 کۆمک پڕاوزەکشی. هی سوور نووسینکی ب فارسیی وشی ب وش و دەق دەقاو وەرگانکی قورئان
 اکموەبر لڕی باوکم گوندەکماندا سووتماککردنی لگڵ ئوەی مبستم ڕزمانیی، لکدانوەی و تفسیر
 .خۆمان الی بیهنین و ڕزگاربکا قورئان ئو توانی
ک مچکراین، ئشکراین ڕاپر دابسک بئۆردوگای کۆم ،ی زۆرەملمابن مک و ئشب ل 

 ناحیی هر نبوو سۆران کات ئو دیانا، هاتین ەوە١٩٧٨ ل کوتین،) سۆران – دیانا( بر خزمکانمان
 باکایتی دۆی ڕوستی خکی بووین ئم ک بشکی هبوو، مای هزار ئۆردوگایکی هبوو، دیانا
 ل پشتر ک سرەکییی گوندە ئو لگڵ. بوون برادۆستی بشکیشی بوون، بارزانییکان بشکی بووین،
 بشکی و هلگیران چۆمان و گ سایش دوو دوای ،)کریستیان و موسمان( ل پکهاتبوو ک دیانا،
 ل قزایتییان سیفتی ئوەبوو ،)سدیق( ناوی ب کرد لدرووست قزایکیان دواتر دیانا، هاتن زۆریان
 دوای. بوو ترحیلکردن بمبستی ئمش هبت دامای، گورەیان پاشای پایتختی ڕواندزی شاری

 .سۆران بۆ گۆڕدرا ناوەکی ڕاپڕینیش
 سۆران ل ئامادەییم ششی پۆلی ١٩٨٤ سای تواوکرد، سۆران و دیانا ل دواناوەندیم و ناوەندی خوندنی
 بغدا ل١٩٨٨ سای ل قانوونم کۆلژی و کوتم بغدا بر هاتووەوەکان نمرە بپی پاشتر تواوکرد،
 لدانی پش. بووم شپو زۆر سربازکی. کوتم عسکری بر ساڵ دوو نزیکی ١٩٨٨ دوای. تواوکرد



 برەی هاتنوەی ڕاپڕیندا سرەتای لگڵ و داهات ڕاپڕین ک گرتوە، خۆمان دیانا ل و ههاتم کوەیت
 شهید دەستپشخری ب یاساییکان کس ل پکهاتبوو ک درووستکرد برە لپاڵ شتکیان کوردستانی

 شتکمان کوتم، ئوان لگڵ منیش و کرد من ل داواشیان. دیک برادەری کۆمک و) نانکلی نووری(
. ئیشمکرد ئوان لگڵ ساک نزیکی. گل برەی پشتیوانی دادگای یا) شۆڕش دادگای( بناوی درووستکرد

 وەک لوێ. دەنووسی شتم ٣ و ٢ لالپڕەی بتایبت و نوێ کوردستانی ڕۆژنامی چووم ئوەش دوای
 سیاسییکانم سیستم و مرۆف مافی وانی کادران پیمانگای ل همانکاتیشدا ل دامزرام، کارمند

 چووین و بووین وتبدەر و شاربدەر ئم لووە. هات بسردا ئاب ی٣١ کارەساتی تا دەگوتوە،
 ساڵ ١١ نزیکی. گیرساینوە لوێ و هۆندا گیشتین خزانکم لگڵ ١٩٩٧ تمموزی ل. هندەران
 بۆ هۆندی خولی و هۆندی خوندنی و هۆندی زمانی سادا ١١ لو ئوەی گرنگ. ماینوە لوێ

 بدەم دووەم زمانی وەکو هۆندی زمانی تاقیکردنوەی توانیم شوەکان ل شوەیک ب و بووین فر وەرگان
 لو هولر، هاتموە خۆم ٢٠١١ – ٢٠١٠ ل. بریتانیا بۆ گواستمانوە ەوە٢٠٠٧ لدوای. سربکوم تیدا و

 ب ئو نووسینگکی ل و ناردم دوای ل) بوو حکومت سرۆکی کات ئو ک( برهم دکتۆر کاک کاتدا
 سا ئو دوای. کارمکرد ساک ماوەی بۆ ڕۆشنبیری و قانوونی ڕاوژکارکی وەک گشتی بڕوبری پلی

 .کوردستان گڕاومتوە یکجاری ب سایش ٥ نزیکی ئورووپا، چووموە دووبارە
 ؟.نزیکی کوردستانوە نیشتمانی یکتی ل فیکرییوە باکگراوندی ڕووی ل ئستا کوای: گونار
 ب سر ئستا بم بووم، کۆم ژرزەمینی لڕکخستنکانی وابوو، خۆی کاتی سیاسییوە ڕووی ل: شفیق
 و خاکڕاییان ب ئگر ئوەی، حیزبایتی و سیاست لگڵ من کشی. نیم سیاسیی حیزبکی هیچ

 .وەرگان و نووسین و ئدەب سر بامدایوە سیاستوە ل بۆی هنا، شکستم بیم زەقوزپۆپ
 درووست نا خباتکردنی ل جۆرە ئم بۆ هانا ئم نتوەی بۆچی کرد، ئاب ی٣١ خیانتی ل باست: گونار
 ؟.دەبات
 یا کورد، الی نتوایتی ماکی بنڕەتی ئایا لوەی بکین پرسیار دەبت بجی، زۆر پرسیارکی: شفیق
 بو ئایا نا؟ یا نتوەین کورد وەکو ئمش ئایا چیی؟ پدەناسرتوە نتوەیکی هر ک توخمانی بو

مکی و سیاسیی چتیییکۆم کورد باوە ک وەیتوە بۆ من ؟.نک ئمک ر گومانم، بگیری ئس 
 ل دەکاتوە، دووبارە خۆی کورد مژووی ک دەبتوە دووبارە قسی ئو زۆرجار بکین کوردیش مژووی
 ڕابوردوودا سدەی سرەتای ل کورد شۆڕشکانی ل من ئوەی. دیک ڕەنگی و شواز ب بم وای، ڕاستیشدا

 ک شۆڕشانی ئو دواتریدا، سای ١٠٠ لو پیکۆ، سایکس دوای ل دەکرێ باس ک ئوەی تیگیشتووم،
 دەبینی دراوسکان، لگڵ نبت هیچ یا تر وتکانی شۆڕشی لگڵ بکرن براورد ئگر کراون

 منوە بالی. دای ستراتیژیش ل هروەها ئنجامدای، ل جیاوازیی ئو. هی زۆر هجگار جیاوازییکی
 ئو هموو کۆتایی. دیاریدەکرێ و دەپورت کۆتاییکیوە ب کار. دەپورت ئنجامکیوە ب کارک هر

،و کارانئ ،نموو جموجووو هی ئشۆڕشان ی کردوونی، کورد ککی بووە، کارەسات کۆتاییککۆتایی 
 ئو و دەستیپکردووە چۆن سرەتاکی ک بکۆینوە، لوە و بۆین ئوە بۆ ئم دەکا وا ئم بووە، نوشست
 نالباری کمترخمی، کورتهنی، بووە؟ شوازک چ ب ڕۆیی لگی یا پکردبوو دەستی ک ڕەوەی
دایکو؟.ل 



 ڕووە ل. وەرگاون ئیسرائیل دەوتی و ئیسرائیل دۆزی و ئیسرائیل لسر کتبم کۆمک ڕابوردوودا ل من
 هی، نوان ڕسمانمان و ئاسمان ئواندا لگڵ دەبینم براورددەکم، سرکردایتییکیوە و سیاسییکی

م بۆیدا لتانزیاتر کورد حا ک لوەیش وەکان لتی شنایتی یا ڕەسی ماکسوەرگرتووە خۆی ئ ک 
 عشیرەتکی بسر عشیرەتک نکرانوەی دەرەوەدا، بسر نکرانوەی و ڕەواندایتی و خکی پرسی
 قووڵ ک سیاسییکانیشدا پرس چوارچوەی ل بۆی دیکدا، ناوچیکی بسر ناوچیک دیکدا،

 باوک، مانوەی خود، مانوەی ڕەنگدانوەیشدا لم. بسرداهاتووە ڕەنگدانوەیی ئم هر بوونتوە،
 فرمانی ک تاکساالرییی ئو. کورددا مژووی ل بووە جوهری شتکی سرکردە مانوەی مامۆستا، مانوەی

 پشچاو بهن ل حاتانی ئو هموو کۆمیتییکی، هۆکارە همووی بووە لدەستدا بکی وا مکو وا
وە ی٣١ کارەساتی بک. ئابیشیری کاتیلوول شۆڕشی سیت ئو دواتر یا دەکی ئڕووداوان ک شۆڕشی ل 

 دەستکالییکی یا گمیک بوون، شۆڕشکدا ل ک هستانوانی ئو یا ڕوویاندا، دواتردا و ئیلوول
 من خوندنوەی گورەی ب دەوتکانیش بووە، دەوتکانوە ڕگی ل و دەرەوە هرمایتی کارانگازیکی

 ئمریکا، ەوەیدەر سیاستی فرۆشتیان؟ ئرێ مبستم لبردەستمدای، ئستا ک کتبی لو بتایبت(
 ب پرسی ناوی ب ئم ئگر گمیک ە،)گیبسن ڕۆبرت بریان ساردی جنگی و کورد و عراق

 دەزگا تککردنی دەست زیاتر دیکوە لسرکی بم قمدابت، ل کوردمان دەوتیکردنی
 ڕی ل کراوە کورد دۆزی ل بشک پشتگیری یا پشتوپنای یا سرپرشتی ک جیهان هواگرییکانی

 کتبدا ل ئم ک پناسانی ئو نبووە، وەها بشوەیکی هقونییوە ل ئوەی مبستم ئوانوە،
 .نابت جبج تواوی ب ئم شۆڕشکانی لسر خوندوومانتوە شۆڕش ب نتوەو ب سبارەت
 دیک، کسانی ئامانجی گیشتن بۆ پرد و پیژە بۆت هندە خراوە، ژرپ هندە کورد وانیی پت: گونار
 ؟.نماوە پوە بوونمان سربخۆ و نتوە ب بوون ککی ئیدی
 پڕیونتوە، بسرماندا و بردەباز کردۆت ئمیان زلهزەکان ک دەکیت بوە ئاماژە جنابت: شفیق
 ک ڕەخساوە، شوەی بو زەمینی ئو بۆچی باش لکیبدەینوە، تر بشوەیکی ئگر پرسیارە ئو بم
 ل یا ئوان ل ختایک یکم پلی ب ئاخۆ ئوەی مبستم ؟.بکن لگدا ڕەفتارمان جۆرە بو ئوان

 خۆی شۆڕشک هر نتوەیک، هر کاتک نودەوتیدا پرسی ل و نودەوتیدا یاسای ل ئمی؟
 بۆ دیفاکتۆی ئو هرچی بم دەرەوەدا، بسر دیفاکتۆ دەبت حاتکان ل حاتک ب بسلمنت
 دەزگا و دەرەکییکان هزە وات بووە، پچوانیی دیفاکتۆیکی سازنراوە، کورد ئمی حاتی

 ک هبووە حکومتانمان ئو لسر ئم ک فشارەی ئو برانبر ل خولقاندووە شتکیان هواگرییکان
 حکومتی لسر ئم ک فشارەی ئو. بکین خواروو کوردستانی باسی ک بتایبتی لکنراوین، پیانوە
 ڕاپڕینی ئم، پرەسندنی ئم، هوی نک دیفاکتۆ بووەت ئوە ڕابوردوودا ماوەی ل کردووە عراقمان
،موەی ئسانه مئ ک بوەیوخۆ شڵ ڕاستگو لی و ئامراز ئدا ئامانجانموە، ئتیبۆ ن نموون 
١٩٥٨ ل موو دواوە بکی هتییتی یارمودەومی و نرکورد بۆ ه ران( بگریی دەزگای و ئواو مۆساد ه 

 ل بعسییکان و قاسم عبدالکریم ب برانبر بووە کاردانوە همووی یشوە)ئمریکی ئی ئای سی دەزگای
 ب برەوپدان چوارچوەی ل کوردیان نودەوتی هزەکانی گشتی بشوەیکی. عراقوە دەوتی بۆتی
 کارانگزی هجگار و کاریگر ئجگار ڕۆکی سارد جنگی بینیوە، سارددا جنگی نبردنوەی و بردنوە
ر کردۆتوەی سئ ەوتی کشپ کانی پرسوەییتو کورد نب وەیش تیوە نشپاڵ. پنگی لج 



 نوتی کۆمپانیای ڕگای ل دۆزراوەتوە کوردستاندا ل ک ،)نوت مبستم( بۆگنی شل ئو ساردیشدا
 ئو چوارچوەییی تسک قاوغ لو کورد پرسی کوا ئوەی، سر کردۆت دژواری هجگار کارکی عراقوە
 ئو هواگرییانوە دەزگا ئو ڕی ل هر دیکش جارکی. منتوەب لکاوە پیوە ک دەوتی
یوەندییپ تییودەووە، درووست نتوەی بۆ ببئ تر فشار ببسوە، بکتو دەوئ تدەو تبب 

 حسابی لسر یان دەبستت کۆن سۆڤییتی یکتی لگڵ ڕووسیا لگڵ پیوەندی ئایا ئوەی، مایی
 یکتی حسابی لسر دەبستت ئورووپا و ئمریکا لگڵ پیوەندی پچوانوە ب یا ؟.نا یا ئمریکا

  ؟.جاران سۆڤییتی
 کوردستانیش خۆیانوەن، برژەوەندی دوای ب ئورووپا و ئمریکا ک دەکرت لوە باس همیش: گونار
کشب و بوونی لئ رژەوەندییوان، بۆ بوان بۆچی ئئ میشیوەندی هڵ پگراق لستن عو دەب 
 و کورد لگڵ پیوەندیی ئو ڕاستوخۆ بۆچی خۆیان، برژەوەندییکانی و ویست قوربانی دەکن کوردستان
 کردبت بگوییان) یکتی و پارتی( کورد سرانی دەرنکوتووە ئستاش تا ک نابستن کوردستاندا سرانی
 ؟.دیک زلهزانی و ئمریکا ب برانبر
 پیوەندی کات ئوڕووپا یان ب ئمریکا چ. وردبکرتوە دەب یان ئاۆزە، هندێ پرسک لرەدا: شفیق
 نوەدەوتیدا قانونی ڕپدراوی لچوارچوەی و خۆی برژەوەندی بپی ئوا دەبست الینکی لگڵ

،ستڵ دەیبگکانی لی خۆیان هاوشانیوەندی ڕایدەدەن پگر تن کر( کوردیش. دەوهیچ ه بن ل 
 ب ئم هم بۆدا، ئاماژەمان پشتریش پرسیارەکانی ل وەک بۆی. نبووە دەوت) ئستا تا پیکۆوە-سایکس

،وارەییم قجیۆپۆلیتیکی ه ،کم ناوچنی هقوه شل ،کنم بۆگبوونی هتی بلۆکی دوو هو ڕۆژه 
 قادریش حاجی و خانی ئحمدی هاوارونای بفیۆچوونی هم لبریتی، جنگی و سارد جنگی و ڕۆژئاوایی
 و بخوندرینوە پوەگردراوەکاندا دەوت لچوارچوەی هر وایکردووە جهالت، و ناتبایی باری لبر

 نتوەیکی وەک خۆی نیتوانییووە باسکراون ک هۆکار زۆر لبر کورد هی، تایش ڕاستیکی. بخولینوە
 دیک واقیعکی ئمری نب هیچ هر تا بسلمن، دسۆز سرکردایتییکی و ڕوون ستراتیژیکی خاوەن

نسپشتر. بچئاماژەمان پ نی بلی بۆ دا ١٩١٧ بلفۆری بجوو، گ دواتر ک ر لسپا، سیڤم چب 
وان چونکر بوون مکوڕ ئسل ر تاکوەی چارەسب تیان دەبدەو به )وانهرتزل تیۆدۆر بۆچوونی ب 
ی لتی نامیلکوەبوو ،)جوو دەوئ لماندییان، دا١٩٤٨ لچی سک مو ئموو بی هڕەی شۆڕشانالپ 

  .هیچ کچی سیڤریش، وەک ڕیککوتنامیکی قانوونینی ماددە س بو دەکا، باسیان مژوو کتبکانی
 ئیسرائیلییکاندا دەزگا و کسایتی و ئیسرائیل بواری ل جنابیشت کرد، ئیسرائیل ل باست: گونار

 کورد دەگوترت همیش وە ناودرکراوە، دووەم ئیسرائیلی ب کوردیش همیش هن، کتبت کۆمک
 چۆن کورد ئایا وە ؟.ڕاست ندچ تا ئم هی، ئیسرائیلدا لگڵ ژری ب ژر دیبلۆماسی پیوەندییکی

 بوونی ل دەکوت دەستی ک کامی سوودەی ئو ئیسرائیل وە ؟.وەربگرت ئیسرائیل ل سوود دەتوانت
 ؟.کورددا لگڵ پیوەندی
 ئزموونی و ئیسرائیل دەربارەی وەرگاون، کگبانی ١٦ لو کتبم پنج نزیکی ئستا تا من: شفیق

 بناوبانگی سرکردەیکی یادەوری ک کتبیشم، ششمین. بووە هواگرییکانی دەزگا و سرکردەکانی
 ١٩١٧ سای بکین براوردی ئگر خۆیدا مژووی ل ئیسرائیل. چاپ ئامادەی ە)بگن مناحیم( ئیسرائیل
 دەردەچت، جوو لۆردەکانی ل یکک بۆ بریتانیاوە حکومتی ڕی ل بوو وش) ٦٧( تنها ک بلفۆر بنی



 ب ک ڕووداوەی ئو و دەکن خۆیان لشاوی ب هاتنی ب دەست دووەموە جیهانی جنگی دوای ل بم
 جیهانوە تری شونکانی ل و ئورووپا ل جوولککان هموو ئوەی بۆ دەیقۆزنوە ناسراوە) هۆلۆکۆست(

نتی و ئیسرائیل بن درووست خۆیان دەوستم. بکبم وەیئ رەتای لیمانی جاڕدانی ستا بلفۆڕ پ 
 دوورهاوژی نگبتی مژوویکی ل و سادا ٣٠ ماوەی ل ناخینت، ساڵ ٣٠ ئیسرائیل دەوتی دەرکوتنی

 بم جاڕدا، سربخۆییان ک کاتک بوون فلستین ل کس هزار ٧٠٠ ل کمتر ک بوەی ئیسرائیلییکان
 جوگرافیای و مژوو و بکن درووست دەوتک هر نک بکن، درووست دەوتک توانیان ئوەشدا لگڵ

 لنوان وابوون دوورگیک وەک ئوان چونک بوەستن، خۆیان پی لسر بکو بگۆڕن، هرمکش
 ژییکوە،ستراتی ڕووە ل ئوەی مبستم. دەبن بهزتریش و بردەوامن ئستاش تا. هاروهاجدا دەریایکی

ڕووە ل سیاسیی کتیییکی کۆموتنرکورەیان زۆر سنا، گدەستهی بووە بوەی مایئ تو دەرس بب 
 هموو لگڵ هاوبشن ک ئامانجانی ئو بری گرتن لکجیاکردنوەو حاتی ل لبکرت، چاوی و پند
 ل وەرگرتووە؟ مسلی لو سوودمان چند تا ئم ئایا بم خۆیاندان، دەورووبری ل ک نتوانی ئو

 ل سوودمان چند وەرگرتووە؟ سیاسییکیان جوونوە ڕەوە ل ئوان سرکردایتی ل ئوان، پرسی
 لمان ئم ک سوودەی ئو من بڕای. کردۆتسر هرشیان ک دەوتانی ئو دژی برەنگاربوونوەکیان

 باس ک شوەیی بو دووەم ئیسرائیلی کورد ئایا بم ناکرت، براورد نییو ئوتۆ شتکی وەرگرتووە
 پم سوننیانی، ئیسالمییانی ڕادەیکیش تا و توندڕەوان عرەبانی توانینکی ئوە من بڕای دەکرێ؟
دووەم ئیسرائیلی کورد وای نیی دا، لکندە ناوچرچیوەندیشی هڵ پگبووە ئیسرائیل له ی لڕ 

 لگڵ دەبت درووست پیوەندییک ڕابوردوو، سدەی شستکانی ناوەڕاستی ل بتایبتی شۆڕشکانییوە،
 بم هبووە پیوەندی دەبت، پتوتر زۆر پیوەندییک ١٩٦٨ لسای مۆسادەوە، دەزگای لڕگای ئیسرائیل

 سیاسیی پیوەندییکی پیوەندیی ئو نشکاوەتوە، ەیکبشو کورد برژەوەندی بۆ پیوەندیی ئو
تییانودەوبووە ن. 

 لم سوودکی چ ئیسرائیل ئدی ئیسرائیل، لگڵ نبووە پیوەندییی ئم سوودمندی کورد ک: گونار
یوەندیی؟.وەرگرتووە پ 

 دەوتکانی لگڵ ١٩٧٣ و ١٩٦٧ و ١٩٤٨ ل بووە ملمالندا شڕو ل بردەوام ئیسرائیل ئوەی لبر: شفیق
 ئوردن، سوریاو و میسر وەک دراوسکانی دەوت بتایبتتر و عرەبییکان دەوت لگڵ دەورووبری،
 ١٩٦٣ دووەمی کۆدەتای ل دواتریش و١٩٥٨ کۆدەتاکی ل دەوتانی لو بووە یکک عراقیش

کان ناسیۆنالیسترەبع ر هاتنی حوکم سگڕکان حوکمی لالم( عارفییبدولسەحمان و عو عبدول 
 توندڕەوبوون، ناسیۆنالیستی ئوەی حوکمی ب تیۆرییوە ڕووی ل نب هیچ ئوان) سدام و ئلبکر

 هویان شوەکان ل بشوەیک بوون، میسر عبدولناسری جمال الینگری وات بوون ناسری عارفییکان
 یا ئیسرائیل، دژی بدەن ئوردون میسرو و سوریا عرەبکانی یارمتی حساببۆکراو وتکی وەک عراقیش دەدا
. کردووە برپایان ئیسرائیل ب برامبر دەوت س ئو ک شڕەی ئو بۆ بنرن هز نب هیچ هر

 بۆ کشی و ببستتوە عراق سوپای دەستوپی نبت هیچ یا نبت بردەوام ئم ئوەی بۆ ئیسرائیلیش
 عراقدا سوپای لناو کشی بۆی فلستین، سر بیپرژت نتوان و سرقایبکا خۆیوە ب و درووستبکا
 بوەی بووە کورد یارمتیدانی کشی بو بردەوامیدان و درووستکردن بۆ هۆکاریش باشترین و کردووە درووست

و کتیی و جموجووڵ ئی و ناڕەزایوەیوسانچ ر کسبووە، کورد له ی لرکردەکانی ڕی و کورد سڕل 



 ١٩٧٥ سای تا ئران شای ک وایکرد ئرانیشوە شای لڕی هروەها. بقۆزرتوە کوردەوە شۆڕشکانی
 دەکا فلستین ل برگری خۆی حسابی ب ک پرسی لو بکوتوە دوور عراق ئوەی بۆ بدا کورد یارمتی
 .ئوردن و سوریا و میسر بۆ عوروبوە هستی لڕگای
 ؟.داوە پیوەندیی بو بردەوامی بۆچی نبووە سوودیش ئگر بینیوە، لم سوودکی چ کورد کوای: گونار
 سوودی جۆرەکان ل جۆرک ب کوردیش کرد، باسمان وەک لبینیوە خۆی بۆ سوودی ئیسرائیل بگومان: شفیق
م بینیوە، لب وەی چاو لئ و بووە ئیسرائیل سوودی ک راورد بب وان سوودی بزۆر زۆر ئ ،موەی کئ 
 تسکی بازن لو بووە دەرەوە چوون هندێ بووە، ناساندن هندێ لبینیوە سوودی کورد ئستا تا

 شوەکان ل شوەیک ب کورد ڕگیوە لو. هبووە عراقدا دەوتی چوارچوەی ل ک هرمایتی
 ئمریکییکان ١٩٦٣ – ١٩٦٢ سای ل: دە وەرگانیم خریکی ئستا ک کتبی ئو بگورەی ناسنرا،
 بووە بیروت ل ک) سمیش ئادەم دانا( تایمز نیویۆرک ڕۆژنامی هوانرانی نوسینگی برپرسی

تڵ دیداری و کوردستان ناردوویانگتی لرکردایو سی. کردووە کورد شۆڕشی کاتی ئڕو لوە ئوتاران 
و کئ نووسڕۆژنام ١٩٦٤ – ١٩٦٢ ل وی تایمز نیویۆرک لوە، بتکان وایکردووە کردوونمریکیییا ئ 
 نتوەیکی ک تبگن، لوە ئمریکا سیاستداڕژەرانی و ئمریکی سیاسیی گوبژری نب هیچ هر

 ناساندن ئو ڕگیوە لو. هی عراقدا دەوتی لناو بتایبت و ڕاستناوە ڕۆژهتی ل بندەست
 کوردی نردەی ئوەش دوای ل. هاتووە بدوادا کوردی ناوبانگی دەرەوەی چوون و پیوەندییک سوودی بووە،
کانی دەزگا چووەتتی دەرەوە، سیاسییتایبی ئای سی بو دەرەوە، وەزارەتی یا ئو هاوکاری ئ یوەندییپ 

رەو لشچووندا بتا بووە پ یشتۆتترۆپک گ ی لت، کۆتایی ئیدی و١٩٧٤ سام دب دواوە ١٩٧٥ لتا ب 
 شای حوکمی ب همووی ئوەش نودەوتیی پیوەندیی لو هبووە لبربوونک دەست ١٩٧٥ ی٣ مانگی

) شتولعرەب( لبر بکا بعس لگڵ ڕککوتنک بووە ئوە خریکی بدواوە ١٩٦٩ ل ک بوو ئرانوە
 کارەساتکانی و١٩٧٥ ل هاتووە کورددا بسر ک کارەساتی ئو ئوەی مبستم کورد، حسابی لسر
 نبوونی و خۆمان بۆ شری پشکی بم دەگڕتوە، ئم جیۆپۆلیتیکی جوگرافیا سنوورە بۆ بشکی دیکش
 سیاسییکانی دەزگا ب ئم پیوەندییی ئو بۆ نودەوتیشی زۆری بشکی دەگڕتوە، خۆمان دیسپلینی
 دوورکوتوە عراق ئوەی بۆ ئیسرائیل. بکارهنا خۆیان برژەوەندی بۆ ئمیان ک دەگڕتوە، وتانوە

ڕی لرەب شران ئیسرائیل، – عوەی بۆ ئکورد ئ تک ببر بۆ فشارراق سراق دواتر و عبۆ سازشی ع 
 .داوین یارمتیان بۆی شتولعرەب، ئاوییکی ڕەوە لسر بکا

 ؟.زلهزەکانوە دەستی ب بووە چکک همیش یا بووە، دام داشی همیش کورد بۆچی: گونار
 نیم، وەم ئو دەرەقتی من ڕەنگب کرد، بوە ئاماژەم سرەتاش سخت، زۆر پرسیارکی ئم: شفیق
کی چونکموە پ ستی بو دەوێ، پسعوود مامۆستا پرسیارە ئدی مممندیش موحتی بیرمکردووی 

 نتوەی؟ یا ڕەگزە، ئتن، کورد ئایا بپرسین دەب وای؟ خۆی هروەک بۆچی سا ٢٥٠٠ کورد: دەفرمووت
 یا دەکرت پناس پ نتوەی و هن هاوبش ئامانجی و خاڵ کۆمک ک شوەیی بو بت نتوە ئگر

 کوای ؟.لکراوە پیەوی چند تا ب، جگیر کورددا ل ئگر جگیرە؟ کورددا ل ئایا نتوە، توخمکانی
 سادە زۆر نموونیکی با دەب، تدا ڕۆی کورد دەروونی پکهاتی سیاسی، کۆمیتی، هۆکاری کۆمک
 دایک ل گوندک ل من. پشچاو بنت بۆ گورەکمان نموونک دواتر سادەی نموون ئو ڕەنگ بهنینوە،

 ب ئوەش لدوای بوو، ڕوست ناوی گورەکیان هر گوندە بوون، گوند ٢٦ ڕۆست دۆی ل ،)گرتک( بووم



 دەستی دوورە شونکی ل کرابت وران ١٩٧٨ ل و ب گوندک بوو، گرتک گوندی بت گورە ک دووەم پلی
 ل بووم مناڵ ک ب، ماڵ ٥٠٠ تا ٢٠٠ دەبت هر ب؟ گورە چند دەب نبوو ل جادەشی ک هگورد بناری
 دەکرد شڕمان نبینیبوو، دیکمان گڕەککی وات دیک، گڕەککی بچین نماندەتوانی خۆمان الی گڕەکی

 ب گوندەکیان تواوی سا ١٢ مندانی گونددا یک لناو ئوەی مبستم ئوێ، بچین بتوانین ئوەی بۆ
 ل کورد بکین گورەتر نموونی ئو ئگر ئوەی مبستم ؟.تر گوندکی جای چ نبینیبت، باشی

 زۆر حاتکی بووە، شلۆق و شرۆڵ زۆر حاتکی همووی مژوودا ل بووندا یک ب پیوەندی حاتی
 دەگوترت هبووە، گرنگی زۆر ڕۆکی جوگرافیای ئو لوەشدا بڕاستی هبووە، تیڤیانینگ و خراپ

 ئم بردەوامی دۆستی همیش بوون، ئم یارمتیدەری همیش بوون، ئم پشتیوانی همیش شاخکان
 چارەنووسسازی و مزن زۆر دابنرکی همانکاتدا ل بوون، ئم دابنری همانکاتیشدا ل بم بوون،
یر هسکورد کورد، داهاتووی ل ژووی لژووی خۆیدا مبووە، شاری مک نوەیشب وەکان لر شگئ 
 زیاتر کورد نبووە، حاتی ئو کورد بڕاستی پدەشتدا ل بکین کۆمگ و شارستانییت شارو ل باس

 و ناجگیربوونی ئم نبووە، جگیر تواوی ب شونکدا ل هبووە، ڕەوەندایتی و گڕۆکی حاتی
 داببن خۆی بباو شاخکان بۆ پنا زیاتر وایکردووە لسری داگیرکرانیشی و دوژمنان هڕەشی هروەها

ت لیشتن و شارستانییگندەواری، و تم خوئ تانموو حاکی هرییزۆری کاریگ ر کردۆتدەروونی س 
 پرسی ئایینیشدا لناو و ئایین پرسی ئایدیۆلۆژیا، پرسی تریشوە لسرکی بگومان لوەش بدەر کورد،

 .هبووە ئوە لسر گرنگی ڕۆکی مزهب
 و تورک سکوچکی کورد بۆچی ؟.بوون دوانیک جۆرە چ کورد و ئیسالم دوایت، ئایینوە لبارەی: گونار
 ؟.بحستوە ئیسالمدا سبری لسایو نیتوانی عرەب و فارس
 ئایین دەگوترت بووبت ڕاست خۆی کاتی پرس ئو ئگر گرنگکان، هرە پرس ل یکک ئوە: شفیق
 ئگر ئیسالم دوای ساڵ ١٠٠ بم دەوت، ببت نیهشتووە ک هبووە کورددا بسر خراپی زۆر ڕۆکی
 بگڕنینوە، ئیسالم بۆ ختایک هموو ک نازانم، ڕاست ب سپر ئو ئمن ئستا بووب، ڕاست پرس ئو

 فارسکانیش بۆ عرەب ل بدەر دەبت ئوا کوردەوە، لبارەی ب ڕاست ئیسالم بۆ ختا گانوەی ئگر
 و بوون موسمان ک عرەبانی غیرە نتوە ئو یا.! ب ڕاست تریش نتوەکانی و تورککان بۆ ب، ڕاست

 کورد تنها نتواندا هموو ئو لناو دەبینیت بت، ڕاست ئوانیش بۆ دەب کردووە درووست دەوتیان
 گشتییکانیش ڕسا دەگمن، کورد نیی، ڕاست گشتییک ڕسا کوات کراوە، هورد لی ڕیزپڕک وەک
ی بکت گشتییورک دەپن ی، بکڕبوونک ڕیزپن دەرچوونی، برەدا لل وە دەبینڕر بگوەی سئ 
کردووە چی کو کورد وایلت ئبیانووە و حا تنوە بشپ گر ئایین کبووە ڕ خۆبوونی لربکورد ؟.س 

 دیندارتر ئایینک ی)بنچین( ماکی ل ناوییوە چووبت ئایینک هر ئوەی ئویش هی، کشیکی
 ئاگردان ل کوچک کاتک هموو.! بۆی بووە دسۆزتر خاوەنکی ل هاتووە ئایدیۆلۆژیایک هر.! بووە

 لجیاتی حیزبکدا، و سیاست ئایدیۆلۆژیاو و ئایین لنو تواوەتوە کورد حاتدا لو.. بووە گرمتر
 خۆی پگی بۆ و برژەوەندی بۆ سیاست ئو ئایدیۆلۆژیای، ئو ئایین، ئو بتوان کورد تاکی ئوەی
 بشی ئاییندا لنو ئایین، پرسی ل ببینوە وردتر ئگر لوەش بدەر. بناسنت پ خۆی و بنت بکار
 شافیعیی، همووی سوننکی لنو سوننی، زۆرەکی هر بش ئیسالمدا لنو ئیسالم، کورد زۆری هرە
 ئگر ؟.بووای شافیعی همووی کورد دەکرێ ئایا ؟.شافیعی بۆچی دەکاتوە قوت خۆی پرسیارک لرەدا



 بۆ هی، حنفی و مالیکی حنبلی، و شافیعی ل بدەر بکین سوننییک مزهب چوار هر ڕەچاوی
 عرەبیشدا لناو و عرەب نادات دەست چونک وەرگرن حنفی مزهبی ل سوود توانیان تورککان
 و خۆیین هی ئوانی شافیعی ئیمامی نووسینکانی هموو من مبست ئو بۆ ؟.قوڕەیش بۆ ناکا قۆرخی

 سرتاپای هی کتبخانیکم کۆمکردوونتوە، دەورووبرەکین هی ئوانشی و نووسراون لسری ئوانشی
 بۆچی ک گڕام ئوەدا بدوای شافیعی، ئیمامی ب پیوەست کتبکانی ل پکهاتوون ناوی کتبکانی
 بم کردووە، زۆریشم پرسیاری ؟.شافیعی بۆت همووی کورد بۆچی یا ؟.بۆتوە بو کورددا ولنا شافیعیزم

 ل شافیعی شاگردەکانی دەگوترت لرەدا سری، بگڕموە ڕۆژان ل ڕۆژک لوەچ هناوە کتبک ل وازم
 ئرە موزەفری سوتان و سالحدین ک ئوەی بتایبت عبباسییکان کاتی ئو دەستی دواییکانی دوا

 ئو دواتر ک ڕگیانی بو سۆفیزم ب شافیعیزم ڕگپدانی یا جووتبوونی یا بوکردۆتوە، شافیعییتیان
الی سۆفیزمقشی چ و قادری چ( کورد لو) نب وەیوە، شوبۆتب ڕەنگ وانموو ئوایان بن هۆکار ه 
 وای بکاتوە، دەوت ل بیر کمتر بوا، سیاستدا بالی کمتر بوا، دونیادا بالی کمتر کردووە لکورد

ی وەلی کردووە کورد تاکی لمرەکس ئرکت، هی بکتک دەسرچۆنت هی بشیدا کگت، لبن 
 بوون شافیعی ئاییندا لناو دەم بۆی سیاست، ل بت دابانک وات بوا، قیامت برەو زیاتر بکو
وەچک لت هۆکارب بۆ هۆکارەکانی ل دابردنی بالڕ قستی و ئکورد ن ل کان پرسسیاسیی ەوی بڕ 
 ئگرنا بمنتوە، سردەست نتوەی چوارچوەی ل هی ئستا ک بۆتی لو ئوەی بۆ خۆی، قوارەی
مئ وە بکدانل نییقع کژووییم وانی و بنج بچینر بنو هئ یناسپ تر خۆی، دەگرو هئ 

وەیکدانل توە، دشر پگوە دیسان ئتدەب کی بتڕ، حاوەش ڕیزپئ تک، دەبتییگبن 
 .کورد عقی لکدانوەی بتایبتی ک حاتدا ئو بسر کورەوەرییک


