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 كۆمەڵەی نیشتمانی وەك خۆی

 رەوجافخوس

دوای هەڕووژانی دامودەزگای سەدام و حزبی بەعس، موئتەمەرێكی گەورە گیرا، لە نوێنەرایەتیی 
حزبەكان و كەسایەتییە سەربەخۆكان. بەندە بێ ئەوەی بەدوایەوە بم، بێ ئەوەی داخوازی 

ن زیاتر لە هەزار و پێنجسەد بەشداربوونیم كردبێت، داوەتنامەی بەشداربوونم پێ گەیشت، داوەتكراوا
ادی لەناوچوونی كەس دەبوون. با ڕاستگۆ بم سەرەتا الم وابوو ئەو موئتەمەرە گەورەیە تەنها بۆ ش

  بەعس و سەددامە و بەس.

 سەرەتا دوودڵ بووم، بڕۆم یان نا؟ 

مدا لەگەڵیاندا ردكتۆر حەسەن جافیش هاتبوو، بڕیالەبەر ئەوەی داوەتنامە بۆ سەردار جاف و 
بڕۆم تا بزانم دونیا بەدەست كێیە... هەرابوو، زۆر كەس لە تەقەاڵدا چەپ و ڕاستیان دەكرد، تا 

نەمدەزانی لەو موئتەمەرەیدا ناوی دوو سەد كەسایەتی دەخوێنرێتەوە. وەك نوێنەری  حەلە ئەو 
وە سەرتاسەری عێراق، بەناوی كۆمەڵەی نیشتمانی، ئەوانەی لە موئتەمەرەكەدا كەوتبوونە تەقەال

ون و ئەوەیان  نەدەزانی ناوی ئەو دوو سەد كەسە لە مێژدا لە الیەن حزبەكانەوە دەستنیشان كرا
 ە ئاكام. ئەو تەقەالیە نەزۆكە و ناگات

بەندە بێ ئاگا بووم ناوم لەناو ئەو لیستەی دایە، بە خزمانم وت ئیدی بەسە با بڕۆینەوە، لەو 
بوو، هاتە المەوە و وتی: كاك خوسرەو نەڕۆیتە كاتەیدا عارف تەیفوور لیستەیەكی بە دەستەوە 

دەرەوە، تۆ وەك نوێنەری كورد هەڵبژێردراوی، هەڵبژاردنەكەت لە الیەن پارتی دیموكراتی 
 كوردستانەوەیە.
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ئیتر ناوی دووسەد كەسەكە خوێنرایەوە، ناوی هەر كەس لە هۆڵە سەرەكییەكەیدا بخوێنرایەتەوە، 
ەیش بەم سەروپرچە درێژەوە سەركەوتمە سەر شانۆی، دیمەنم دەبوا بڕۆیشتایە سەر شانۆی. بەند

وەك وابێت لە قەمەرێكی ترەوە هاتووبم. ئیدی بوو بە چەپڵەڕێزان و ڕۆژی یەكەمین كۆبوونەوە 
 تەرخان كرا، هەر لەو رۆژەشدا سوێنخواردن. 

ی یەكەمین شەوێ تەلەفۆنێكی گەلێك پێویستم پێ گەیشت، هەر دەبوا بڕۆیشتما بۆ هەولێر و لە ڕۆژ
خواردنە، لەبەر كۆبوونەوە و سوێنخواردندا، بەشداریم نەكرد، زۆریش گرنگیم نەدەدا بەو سوێن

 ئەوەی نەدەگونجا لەگەڵ بیروڕای سەربەخۆییدا.

دوای ڕۆژێك بە پەلە هاتمەوە، من و چواركەس براین بۆ سوێندخواردن، بەاڵم جوملەیەكی تیادا 
 الی منەوە ئاسان نەبوو، ئاسانیش نییە.بەز سوێندخورادن بوو نەمگوت، چونكە بە قورئانی پیرۆ

دەی ئەوە هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆكایەتیی پەرلەمانە، ناوەكان لەمێژدا دەستنیشان كرابوون، 
بەاڵم هەر هەبوون ڕەمەكی خۆیان هەڵبژێرن، سەرەنجام " حاچم حەسەنی" بوو بە سەرۆكی 

كەمی، عارف تەیفوور كرایە یاریدەدەری دووهەمی پەرلەمان، شەهرستانی بوو بە یاریدەدەری یە
 سەرۆك. 

و  یبۆ لیژنەی ئاوەدان ن دەستی پێ كرد، من خۆم هەڵبژاردبە دوای ئەوەیدا هەڵبژاردنی لیژنەكا
 نیشتەجێبوون، ئەمەیش بەپێی ئیختیساسم كە تەالرسازم.

ی بەرزنجیمان عارف تەیفوور هات و وتی: تۆ نابێت لەوێ خۆت هەڵبژێری، ئێمە دكتۆر سەعد
 داناوە. 

 وتم: باشە دكتۆر سەعدی كابرایەكی یاساییە و چ لە تەالرسازی و ساختمان و گرفتەكانی دەزانێ.

 وتی: ئێمە وامان پێ باشە.

 وتم: ئەگەر ئەوە ڕای حزبە هەر نەیسە، بەاڵم ئەگەر ڕای تایبەتی خۆتە  ئەوە شتێكی ترە.
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 ، هەی لە داهاتوو!لە یەكەمین ڕۆژدا بە گوێمان ناكەیوتی: تۆ 

دەكەم. ئەمەی تۆ دەیڵێی ڕای خۆتە  انوتم: ئەوی بەرژەوەندی میللەتەكەم بێت دەیكەم و بە گوێت
 و بەندەیش بە گوێت ناكەم و ناشكشێمەوە. 

ئێمە شەش ئەندام بووین، سێ كەسمان بۆ سەرۆكی لیژنە خۆمان هەڵبژارد:  وەبە سەرۆكی لیژنە
 ائیلی، سەرجەم لیژنەكە شەش كەس بوون:بەندە، یونادم كەننە، شێروان و

 پارتی. –خوسرەوجاف  -1
 كریستیان. -یونادم كەننە -2
 عارەبی شیعە. -شێروان وائیلی -3
 شیوعی. –خەیاڵ جەواهیری  -4
 سنگول )؟( توركمان. -5
 لەبیرچووەتەوە.ناوەكەیم  –كچێكی پارتی  -6

ئەو دەم فواد  لە كۆمەڵەی نیشتمانیدا ڕاوبۆچوونی ئەندامانی پەرلەمان بە گرنگ دەبیسرا،
مەعسووم سەرۆكی بەرەی كوردستانی بوو، ناوم بۆ قسەكردن نووسی، لەو كاتەیدا نۆرەی من 
بوو) جەعفەری سەرۆك وەزیران( هاتە ناو پەرلەمانەوە. لە مێژدا بە وردی ئەوە دەركەوتبوو 

وە ( كە دەربارەی ناوچە داگیركراوەكانە، خستووەتە ال58كەوا دەوڵەت بە ئاشكرا ماددەی )
 ل زانی، باسەكەم گۆڕی و ڕوومو هیچ هەنگاوێكی بۆ نەناوە، منیش هاتنی جەعفەریم بە هە

كردە جەعفەری و دوای پێشەكییەكی كورت و كەم وتم: با ڕاستگۆبم لەگەڵتا شەقامی كورد و 
 خەڵكە زۆرەكەی كورد هیچ جیاوازییەك ناخاتە نێوان جەنابت و سەددام حوسێنەوە. 

كەی تەقاندەوە و بوویە هەرا و گڵمەگڵم. كە لەسەر مینبەرەكە هاتمە ئەم وتەیەی من هۆڵە
 خوارەوە دكتۆر فواد سوور هەڵگەڕابوو لە تووڕەبووندا، بە ئاڵۆزییەوە وتی:

 كاك خوسرەو، ئێمە موعارەزە نین، ئێمە شەریكی حكوومەتین و لە حوكمداین. 
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ی، من نایزانم؟ ئێمە جارێك وەاڵمم دایەوە و وتم: بۆچی ئەو حیكمەتەی وا جەنابت دەزان
 شەریك نین و موشاریكین.

وتی: ئەی باشە تۆ قسەی وا بە سەرۆك وەزیران دەكەی من سەرۆكی بەرەی كوردستانیم، 
 نابێت بە من بڵێیت؟

وتم: دكتۆر، خۆ من تەڵەبەی تۆ نیم، تا پەنجە بەرز بكەمەوە، مۆڵەت لە جەنابت وەربگرم، 
 ۆم باش دەزانم و ئەركی جەنابیشت بە چاكی دەزانم!من ئەندامی پەرلەمانم و ئەركی خ

وتم: ئەگەر ئەمە بە بێ گوێی دەزانی، بەڵێ لەم جۆرە بۆچوونانە بەردەوام دەبم. یەك كار 
بۆ ئەو جێگەی منی ناردووە بۆ ئێرە، تیادا بنووسە دەتوانی بیكەیت، نامەیەك بنووسە 

 دەتوانی بكەی؟ خوسرەوجاف ئەوی دەیڵێت بە ئێمەی ناڵێت، لەمەی زیاتر

 وتی: نەخێر!

 وتم دەفەرموو بینووسە.

بڕێك لە ئەندامانی پەرلەمان بە پارتیشەوە لە تێهەڵكێشەكانم ناخۆشنوودبوون. لەبەر هۆكارێكی 
زۆر سادە، "وەك وتم بڕێك" ئەوەی من دەموت پەییان پێ نەدەبرد، یان نەدەوێران بیڵێن. بۆ 

یكالم و ڕاگەیاندن، ڕۆژێك تەرخان دەكرا بۆ ڕاز و نموونە پەرلەمان مانگی جارێك دوور لە ڕ
نیازی دوور لە سیاسەت و ملمالنێی حزبایەتی ... وەك وازانراوە گەرمای بەغدا تاقەتبەرە، 
جاروباریش ناوەناوە كارەبا دەكوژایەوە، ئیدی بۆنی عەرەقی بندەست و هەنگڵ و جێگەی تر 

 هێڵەی دەكرد. 

یان نەدەدایە جلوبەرگ و خاوێنی، هەفتەیەك دەگوزەرا كابرای زۆر لە ئەندامان هێندە زۆر گرنگی
ئەندام پەرلەمان ئەو كراسەی لەبەردابوو، لە كاتێكدا مانگانەیەكی نزیكەی دە هەزاری دۆالری 
پێ دەدرا، خۆ تەنها پیاوەكان وا نەبوون، ژنانیش ئەوانەی ڕەشپۆشبوون لچكی سفت و 

 ڕاندبوو. ەپرچیان چ و سەختیان لەسەر
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هەڵناگری ژنەخانمەكانی بەرەی كوردستانی جلوبەرگی ئەمڕۆیانەیان لەبەر دابوو. لە یەكێك  خوا
لەو كۆبوونەوانەدا هەستام و دەربارەی ژیان و زیندەگی دوور لە سیاسەت قسەم كرد وتم: 

خانمەكان، ئاغاكان،  نابێت هیچ كەس لە هەقیقەت زوێر بێت، مەبەستەكەم بە خراوە وەرمەگرن،
وەیە بكەن بۆنی عەرەقی لەشوئەندام كوشتمی. ئیدی ناكرێ بەم شێ باوەڕم پێ

قەینا، كۆمەڵەی نیشتمانی  دەكەنبەردەوامی....ئەوەسا لەسەرتاسەری جیهانەوە سەیرمان 
وێنەری سەردەمێكی تازە و نوێ دەدرێت لە قەڵەم، زۆر كەس ن، بەاڵم لە جیهاندا بە یەتازە

رلەمانێكن، لە جیهاندا ئەمڕۆ گرنگیی خۆتان هەیە، بە چاوێ بیر دەكاتەوە ئێوە ئەندانی پە
چاویان بڕیوەتە بۆچوون و هەڵسوكەت و جلوبەرگتان، قەینا" كەڕوەوات" بووین، بوینباخ 

 نابەستێت، كاكە مەیبەستە، زۆر جلوبەرگی پاكوتەمیز هەن بوینباخی ناوێت.

ەوانی تر دەڵێی یەكڕاست خانمەكان جلوبەرگی ئیسالمییان لەبەر دایە، یەكدوانێكیان نەبێت، ئ
لە ئاشپەزحانەوە هاتوون، ئەوەی لەبیرچووە ئەندامی پەرلەمانە، نەك تەنها وتەكانی بەڵكوو 
جلوبەرگ و هەتاوەكوو جواڵنەوەی دەستوپەنجە و لەش و ئەندامیشی لەژێر زەرەبینی 

 ی. سەرباق اڵوی عەرەقی لەش و بندەست و جێگەی تریشبۆن و هاتەماشاكەران دایە، تازە 

وو، پڕ لە ئاوی پیس و خاڵێكی تر وا ئاڵۆزی كردبووم وەزعی نادروستی تەوالیتی پەرلەمان ب
، بۆیە دوای باسی جلوبەرگ و عارەقی لەش و بۆنە جۆربەجۆرەكان دێمە پۆخڵ،  نادروستە

و پۆخڵییەكەی، بۆ نموونە وتم: سەیرە لە هەزار كیلۆمەتر  یسەر بۆگەنیی تەوالیت و پیس
 لیتاۆخێك ئەهاوێژنە ساختمانێك دروست دەی پێكێت، كەچی مەقعەد و چاڵی تەودوورەوە سار

تە سەر الیەك لە تەوالیتەكە. كوڕە ئەمە لە هیچ كوێی نیدەڕێكابرا سانتیمەترە 25 نێوانیان
 دونیادا نییە. 

 هیچ كەس لەو باوەڕەدا نەبوو، یەكێك لە ئەندامانی پەرلەمان پەنجە بخاتە سەر ئەو خااڵنە. 
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وەدەر نەدەهات، سەرسامبووبوون لە جورئەتەكە و  كانم تەواو كرد، ورتە لە دەمەوەەوت
جواڵندنی ئاوا تەوەر و باسێك، كە دانیشتم بڕێك دای لە چەپڵە و بڕێك دەستیان بە پێكەنین 

 كرد و هەر بەردەوامبوون لە سەرسامیدا.

لەماندا لەگەڵ خانمێكی هەروەها ئەم خاڵەیەش بۆ تۆماركردن دەشێ، ڕۆژێك لە كافتریای پەر
پەرلەمانتاردا دانیشتبووین، لێرە و لەوێ چەند ئافرەتێكی ڕەشپۆش دانیشتبوون، ئەوی لەگەڵ 
مندا دانیشتبوو یەكێك بوو لە ئەندامانی بەرەی كوردستانی، ڕووم كردە ئەو خانمە و وتم: 

 لەسەر سەد دۆالر گرەوێك دەكەی؟

 ییەوە وتی:ژنە پرسیارەكەمی ال سەیر بوو، بە سەرسام

 لەسەرچی؟

و  ۆالر گرەو دەكەم لەژێر ئەو عەبایەوەوتم: ئەو خانمەی لەو قۆڵەوە دانیشتووە لەسەر سەد د
 لەبەر دایە. یپەشتەماڵەڕەشەوە كراسی ناو ماڵەی "بازە"

 وتی: ئەوەی دەیڵێیت ناچێتە عەقڵمەوە... 

 خراپە؟ سەد دۆالرم دەركرد و وتم: بەم بەیانییەی سەد دۆالر قازانج بكەی

ڕۆیی بۆ دەستشۆری و كە الر دەباتەوە هەستا ڕۆیشت، ژنە ئەوەندەی دڵنیابوو لەوەی سەد دۆ
هاتەوە ڕۆیشتە سەر مێزی ئەو خانمە، نزیكەی سێ چارەك بە الیەوە دانیشت و دوای ئەوە 
هاتەوە و بێ ئەوەی هیچ بڵێت ژانتا دەستییەكەی كردەوە و سەد دۆالری دەركرد و وتی: تۆ 

 ەكەیت دۆڕاندم.ڕاست د

كەڕەتە دەتبەخشم... جاری دووهەمیش هەر من  ە گرەوی دووهەمدا لێت دەسێنم، ئەموتم: ل
 بردمەوە.
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با ڕاستگۆ بم، لە پەرلەماندا تەوالیت چوونم تەرك كردبوو، زۆر ناچار نەبوومایە نە دەڕۆیشتمە  
 تەوالیت، كە دەڕۆیشتم تا سەر چۆكم هەڵدەكرد، چییە؟

بفەرمووێ، بە دزییەوە زۆر بەپەلە جارێك خۆم كرد بە تەوالیتی ژناندا  گمیزئەفەندی دەیەوێ 
 ئاش هەمان ئاش بوو لە پیسی و پۆخڵیدا. 

ئێمە لەوێڕا خواردن" سلەفس سەرویس" بوو، دەبوا دەوری بە دەست ڕیزت بەستبا، تا نانی 
نی ئەوێم پەیدا خۆتت هەڵدەگۆزا، ئەوەم گەلێك بەالوە سەخت بوو، بۆیە یەكێك لە كرێكارەكا

 كرد و دادەنیشتم و خواردنی بۆ دەهێنام و پوول و پارەیەكم دەدایە. 

پەرلەماندا بەالمەوە زۆر ناشیرین بوو بوتڵی ئاو بە دەمەوە بگرم و ئاو بخۆمەوە، لە لەناو 
 جێگەی دانیشتنەكەمدا هەمیشە گاڵسێكم دانابوو، چەندان جار دزییان تا كردمە هەرا.

زۆرتر من و " مامۆستا سەید ئەحمەدی یەكگرتوو" زۆربەی كات بە یەكەوە دیاردەیەكی تر، 
بووین، بەالی خەڵكەوە بووبوو بەڕاز و هەڵیان نەدەهێنا، من بەو سەروڕیشەوە، كاكی مەالیش 

 بەو جوبە و مێزەرە سپیەوە، چۆن هەمیشە بە یەكەوەن؟

 چ ڕازێك لەو دۆستایەتییە دایە؟

ن، خواخوایان بوو بگەنە پەرلەمان، بەاڵم بڕێكیان هەر لەسەرەتاوە ئەوانەی وا ئێستا عێراق دەڕان
 هەبوون وەك مالیكی، عەبادی، شەهرستانی، قازی وائیل و زۆری تر...

وە  كەمدەزانی ساڵوێ لێ ب حەیف بە دەگوزەرا ، پیاو بەالیەوە عەبادی ئەوەندە نابەرچاو بوو
 نەشمەكرد.

پەرلەمان، كۆشا یەكێك لە ئیمتیازەكانی پەرلەمان  شەهرستانی كە بوو بە یاریدەدەری یەكەمی
 ببڕێت، برادەران بە منیان وت تا لەگەڵیدا بدوێم. 
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لە كافتریادا یەخەم گرت و وتم: ئەم هەموو دزیەی لەم واڵتەیدا دەكرێت، ئەگەر ویستت ناوی 
 پەنجا كەست دەدەمێ، كەچی تۆ هەر لەبەر ئیعالم دژ بە هاوكارەكانتی؟

ە هەست بە مەسئوولیەت كردنە، وتم: نەخێر بۆخۆ وەدەرخستنە، لەوە وتی: ئاخر ئەو
گوزەشتە، تۆ بە دەرماڵە و سەفەر و سەرجەم معاشەكەتەوە دەگاتە مانگێ دووسەت هەزار 

 دۆالر، ئەوی بەالی منەوە ئاشكرایە، شتی تریش نازانم.

 ت؟وتی: ئاغای جاف قەت لە باوەڕێكدا نەبووم تۆ بەم چەشنە لەگەڵمدا بدوێی

وتم: دكتۆر نابێ كەس لە هەقیقەت ناڕەحەت بێت، ئیدی تا دوای پەرلەمان نێوانمان شەكر 
 بووبوە ئاو.

با ئەمەیش بگێڕمەوە، واباوبوو كە مەشعان جبووری دۆستی كوردە، ڕۆژێك كۆمەڵێك لە 
بەدەستەوەیە  مرێكاكافتریادا دانیشتبووین، باس هاتبووە سەر ئەوزاعی مووسڵ... من وتم: ئام

 ە تۆمەتی پێناسی كوردبوون تا بە ئێستا دوو هەزار كوردی بێ تاوان كوژراون.بتەنها 

 مەشعان لەناو دانیشتوواندا هاتە جواو و وتی: جا بۆ ڕاوەستاوی، بۆ ناچی هەقیان بسێنی؟

قسەكەیم بەالوە زۆر سەیر بوو، من ئەوەم دەزانی كە كاك مەسعوود بارزانی زۆر ڕێز لەو پیاوە 
 دەگرێت. 

تم: پەلەمەكە هەق دوادەكەوێت بەاڵم نافەوتێت، تۆ كوڕی كابرایەكی تااڵنكەری هەژارانی و
 حەواڵەی ئەسفەلەسافیلینی كرد. یتباوك كوردی، بۆیە كورد

 وتی: من ئەمەت لێ قبووڵ ناكەم.

وتم: ئەوە گەز و ئەوەیش زەوی بە پارە دەیسێنم، زانی ئامادەم و لچی هەڵئاوسێنم كۆتا هات، 
 ن دواتر ئەو كەینوبەینەم بۆ جەنابی سەرۆك گێڕایەوە.بەاڵم م

 وتی: لێیگەڕێ! 
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البردنی سەرۆك پەرلەمان " د.  گرووپ كەوتنە كۆكردنەوەی واژوو بۆلە پەرلەماندا یەك دوو 
حاچم الحسنی" كە لە سەفەر بوو. كارەكەم زۆر نامەردانە هاتە چاو، بۆیە داوای قسەكردنم 

ئێمەی كورد وتەی جوانمان هەیە، دەڵێ: " پیاو م كرد و وتم: كرد و سەرزەنشتی ئەو داوایە
لە ماڵ نەبوو ژنێ بە شوو دەدەن." ئەمە لە سواركارییەوە بە دوورە، با خۆی بێتەوە ئەو دەم 

 ئەمەی بكەن.

با لەوەیش بدوم، بەرەی كوردستانی ئەو دەم لە بەغدا و پەرلەماندا یەكپارچە و یەكگرتووبوون، 
 ارەبەكاندا.بەتایبەت لەناو ع

نایە لە گرین زۆر نەدەچووینە دەرێ، ئاپارتمانێكی بەرینم لە ژنێكی كریستانی ینەبوو ئێمە ناچار
بە تەواوی كەلوپەلەكەیەوە سەند، زۆربەی پێنج شەممە شەوان برادەرانم داوەت دەكرد و تا 

ها نائیبێك درەنگانێك پێكەوە بووین. جاروبار فڕۆكەمان بۆ گەڕانەوە بەدەست نەدەكەوت. تەن
، كەسیش بێ حیمایە نەیدەوێرا بە سەیارە بگەڕێتەوە مكەوا حیمایەی لەگەڵدا بوو بەندە بوو

بۆ كورستان، ڕێگە پڕ لە مەترسی بوو. هەمیشە دووسێ ئۆتۆمبێل پارێزەرم بەالوە بوو، تا لە 
نی حەمرین حەمرین دەگوزەراین برادەرانی پەرلەمانتار بە دوامەوە بوون. زۆرتر ترسكە ناو چیاكا

 بوو. بۆ گاڵتە لەوێدا ڕاوەستام بۆ دەست بە ئاو گەیاندن، ئیدی برادەران دەیانكردە هەرا. 

بەڕاستی چیای حەمرین لە هاتنەوە و ڕۆیشتندا سنووری پتەوی یەكڕێزی برادەرانی نائیب بوو، 
ن و كە دەڕۆیشتن لە حەمریندا یەكترمان دەگرتەوە، كە دەگەڕاینەوە لە حەمرین دەگوزەرای

 باڵوەمان لێ دەكرد.

دیاردەیەكی سەیرم وەبەرچاو كەوتووە، بڕێك لە برادەران تا لە پەرلەماندا بوون بۆ خوا جارێك 
 كەچی یەكدوو بەرگ بیرەوەری ناو پەرلەمانی نووسیوە.ورتەیان لە دەم وەدەر نەهاتووە، 

 یست نەدەزانی!بەندە لەسەر داواكارییی برادەرێك ئەمەم نووسی، ئەگینا ئەمەیشم بە پێو


