
بەشێك لەو 
ئەندامانەی 

لە لیژنەكانی 
بەرەنگاربونەوەی 

گەندەڵی بوون خۆیان 
پێویست بوو بدرێن بە 

لیژنەی لێكۆڵینەوە.



هەبووبێت  رۆڵی  كە  دەكات  دیاردا  كەسایەتییەكی  لەگەڵ  درێژ  چاوپێكەوتنێكی  خۆیدا  ژمارەیەكی  لەهەر  میدیا(  )سپی  گۆڤاری 
لەبوارێكی دیاریكراوی، سیاسی، ئابوریی، كۆمەاڵیەتی، كاروباری حكومەتی. لەم ژمارەیەدا گۆڤارەكە، كەسی لەسەرۆكی پێشووی 
دیوانی چاودێری دارایی )سلێمانی( جەاللی سام ئاغا بەباشتر نەزانی تا چاوپێكەوتنەی لەگەڵدا بكات، چونكە ناوبراو جگە لەوەی 
كەسایەتییەكی پاك و خۆنەویستە و لەبوارەكەی خۆی شوێن دەستی دیارە، هاوكات دنیایەك نهێنی گەندەڵی گشتی و كەسایەتییەكانی 
الیە، ئەگەر رۆژێك بەس كەمێك لەو راپۆرتانەی الیەتی ئاشكرای بكات، رەنگە حكومەتی هەرێم هەرەس بهێنێت. لەڕابردوودا بابەت و 
راپۆرتی رۆژنامەوانی زۆر لەسەر جەاللی سام ئاغا باڵوكراونەتەوە، بەاڵم لەهیچیاندا خۆی قسەی نەكردووە، بەزۆریی ئێمە و بۆ ئەوەی 
خوێنەران ئاگاداری بیروڕا و ئەو زانیارییانەی بن كە لەالیەتی، گۆڤاری سپی میدیامان كرد بەو سەكۆیەی بۆ یەكەمجار قسەی لێوە 

بكات. ئەمەش دەقی چاوپێكەوتنەكەیە كە لەدۆسیەی ئەم ژمارەیەدا باڵویدەكەینەوە:
سپی: وا بەڕێزت زیاتر لەدوو ساڵ و نیوە خۆت خانەنشینكردووە، ئێستا بارودۆخی دامەزراوەكانی حكومەت لەڕووی گەندەڵییەوە 

چۆن دەبینیتەوە، ئایا بەرەو كەمبوونەوە رۆیشتووە، یان روو لەزیادبوونە؟
جەاللی سام ئاغا: ئاگری گەندەڵی رۆژ بەڕۆژ زیاتر پوشی گەندەڵی دەسوتێنێ ، گەندەڵی زۆرجار لەپرسەگەكانەوە تا ژووری بەرپرسەكان 
ناتوانرێت سنوریشی بۆ دابنرێت. سەبارەت بەبڕگەی دووەمی  لەبەرئەوە نەك هەر كەمنەبۆتەوە، بەڵكو  بەسنوری خۆی دەزانێ، 
پرسیارەكەتان دەڵێم بەڵێ  گەندەڵی شێوەی خۆی گۆڕیوە، دەتوانم بڵێم ئەوەی ئێستا دەگوزەرێت تااڵنچێتییە، گەر گەندەڵی خراپ 
بەكارهێنانی سامانی گشتی و یاساو دەسەاڵت بێت، ئەوا تااڵنچێتی حاڵەتێكی مەترسیدارترە، تەنها لەكاتی جەنگ و شیرازە پچڕاندا 
روودەدات، بەداخەوە ئەمڕۆ ئێمە لەحاڵەتی شیرازە پچڕاندنی ئیداریدا دەژین. بەشێوەیەكی گشتی رەوشی دامەزراوەكانی حكومەتی هەرێم 

 دۆسیەی  گەندەڵمان 
كردووە  دادگا  رادەستی 

كوا چارەنوسیان؟

جەاللی سام ئاغا
سازادنی: سپی میدیا

دیداریژمارە
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دیوانی  چونكە  دەڕوات،  خراپتر  بەرەو 
چاودێری دارایی لەسەرتاسەری هەرێمدا 
دیوانی  پێشتر  ئەگەر  كارناكات، 
بەهێزو  كاراو  دارایی سلێمانی  چاودێری 
ئەویش  زۆرە  ماوەیەكی  چاالكبووبێت، 
بێهێز و بێكاركراو تەجمید كراوە، بەڵگەش 
دەستەكانی  زۆرە  ماوەیەكی  ئەمە  بۆ 
لەدیوان  دەستەن   23 كە  دیوان 
دەمێننەوەو دەرناچن بۆ كار، وردبینی و 
حكومەت  دائیرەیەكی  هیچ  چاودێری 
ناكەن، كاتی خۆی بەداتاو بە خشتە كە 
مانگانە رەوانەی پەرلەمانی كوردستان و 
مانگانە  دەكرا،  وەزیران  ئەنجومەنی 
دەیان ملیار دینار و دەیان ملیۆن دۆالرمان 
دەگەڕاندەوە بۆ خەزێنەی حكومەت، لەو 
ماوەیەی دیوان تەجمیدكراوە یەك فلس 
نەگەڕێنراوەتەوە بۆ خەزێنەی حكومەت، 
دەرناچن  چاودێری  دەستەكانی  چونكە 
كە  بكەن  دیاری  پارە  بڕە  ئەو  تا 
بەزیادەڕۆیی  حكومەت  لەدامودەزگاكانی 
خەرج كراون. بۆ نمونە كاتی خۆی هەر 
لە وردبینیكردن و بەدواداچوونی گەندەڵی 
شەش  مانگانە  توانیمان  مووچە،  دوو 
بگەڕێنینەوە  دینار  ملیۆن  پەنجا  ملیار و 
بۆ خەزێنەی حكومەت، واتە سااڵنە بڕی 
دینارمان  ملیۆن  شەشسەد  ملیار و   72

دەگەڕاندەوە بۆ خەزێنە. 
روو  دیاردەیە  ئەم  سپی: هۆی چییە 
بەرپرسانە  هەر  ئەوە  ئایا  لەزیادبوونە؟ 
كۆمەڵگای  یان  دەكەن،  گەندەڵی 
قبووڵە،  پێ  دیاردەیەی  ئەو  كوردیش 
ئەوە  ئایا  تر،  بەواتایەكی  پرسیارەكە 
تووشی  كۆمەڵگا  دەیەوێت  بەرپرسە 
گەندەڵییەكە  یان  بكات؟  گەندەڵی 

لەكۆمەڵگاوە سەرچاوە دەگرێت؟

سەرەتا  ئاغا:  سام  جەاللی 
پێویستە ئەوە بڵێین كە كۆمەڵگای كوردی 
بە  بەبەراوردكردن  گشتی  بەشێوەیەكی 
كۆمەڵگاكانی چواردەورمان كۆمەڵگایەكە 
رێژەی  ماوەتەوە،  پاكی  بە  ئێستا  تا 
بەرتیل وەرگرتن و بەرتیل دان، ئیختالس و 
لەناو  تر  گەندەڵییەكانی  جۆرە  هەموو 
میللەتەكەمان  هێشتا  كەمە و  هاواڵتیاندا 
لەناو  نەبووە،  پەتایە  ئەم  دووچاری 
ئاستی  لەسەر  كوردیدا و  كۆمەڵگای 
نەبۆتە پەتا وەك زۆر  میللی، گەندەڵی 
لەگەالنی تری ناوچەكە پێوەی دەناڵێنن و 
نزمەكانی  ئاستە  لەسەر  دیاردە و  بۆتە 
كۆمەڵگاش پیادە دەكرێت. لەكوردستان 
بەرزەكان  ئاستە  لەسەر  گەندەڵییەكە 
بازنەیەكدا  لەچەند  دەكرێت و  پیادە 
سیاسییەكە  دەستبژێرە  گردبۆتەوە، 
لەمانەوە  گرتووە  گەندەڵی  سەرقافڵەی 
دامەزراوەكانی  ناو  بۆ  شۆڕبۆتەوە 
توێژێكی  حكومەتیش  لەناو  حكومەت، 
بااڵكانی  لەپۆستە  كە  گرتۆتەوە 
خوارەوە  بۆ  دەستپێدەكات  حكومەتەوە 
خاوەن  تریان  توێژێكی  درێژدەبێتەوە. 
خاوەن  كۆمەڵێك  كۆمپانیاكانن، 
بەعس و  رووخانی  لەپێش  كۆمپانیا 
بەئاسایی  هەڵتۆقیون و  روخانەوە  دوای 
نەكردووە،  گەشەیان  نەبوون و  لەدایك 
ماڵ و  بەسەر  مافیان  ئەمانە  یەكڕاست 
نە  مافیایانە  ئەم  گشتییەوە،  موڵكی 
نیشتمان،  نە  ویژدان و  نە  هەیە  خوایان 
بەهەموو جۆرێك و شێوازێكی كۆن و نوێ  
سێ   ئەم  دادەشۆن.  حكومەت  خەڵك و 
دەستەیەیە كە لەگەندەڵییەكی قورسەوە 
بۆ  كەمیان  رێژەیەكی  ئێستا  تا  ئااڵون و 
خەڵك ئاشكرا بووە، ئەگەر رۆژێك بێت و 

دووچاری  میللەت  ئاشكرابێت،  هەمووی 
بێئومێدیەكی زۆر دەبێت.

لەكوردستان  گەندەڵی  زۆرجار 
لێهاتووە،  سێكوچكەیەكی  وەك 
سێگۆشەكەن و  لوتكەی  سیاسییەكان 
كۆمپانیاكان و  خاوەن  ئەوان  دوای 
دێت،  حكومەت  بااڵكانی  پۆستە  دواتر 
هاوكێشەیەكی  سێكوچكەیە  ئەم 
سیاسی و  مافیای  سەمەرەی  سەیرو 
فەرمانبەری  مافیاوی و  سەرمایەداری 
وەك  زۆرجار  دروستكردووە،  مافیاوی 
كە  دەردەكەون،  هەرەمێك  شێوەی 
ئەمیان لەسەر شانی ئەویان راوەستاوە، 
ئەمانە هاوشێوەی نەهەنگ هەموو شتێك 
قووت دەدەن و بەتااڵنی دەبەن، ئامادەن 
لەنەوتەوە  بمژن.  میللەتیش  خوێنی 
زار  لەزەوی و  كلكەكەی  دەستپێدەكات و 
دەدۆزیتەوە، لەكۆمپانیای فرۆكەوانییەوە 
لەناو  پاشماوەكەی  دەستپێدەكات و 
گەشتوگوزارییەكان  لەشوێنە  ئاو و 
دەرمانەوە  لەبازرگانی  دەبینیتەوە، 
كوالیتی  خۆراكی  لەناو  دەردەكەوێت و 
خراپدا خۆی دەبینێتەوە، ئەمانەو دەیان 

نمونەی تریش.
بەكوشندەترین  گەندەڵی  دیاردەی 
سیاسی و  داڕمانی  بۆ  دادەنرێت  دیاردە 
ئەگەر  بۆیە  هەر  كۆمەاڵیەتی،  ئابوریی و 
بەر لەگەندەڵكاران و مافیاكان نەگیرێت، 
میللەتەكەشمان  وردە  وردە  پەتایە  ئەم 
ئەو  بگاتە  نەكات  خوا  دەگرێتەوە، 
ئاستە، ئەگینا دەبێت پرسە بۆ ئایندەی 

ئەم گەلە دابنێین.
الیەك  بەهەموو  نەهێڵین  پێویستە 
بۆ  خوارەوە  دابەزێتەوە  پەتایە  ئەم 
پەتایە  ئەم  كوردستان،  خەڵكی  ناو 



بۆ  خراپترە  ئەنفال  كیمیاباران و  لە 
كورد، چونكە ئەگەر گەلەكەمان تووش 
پاكی و  ئینسانی و  بەهای  هەرچی  بێت 
بەرگەی  دەیدۆڕێنێت و  بێگەردییە 
سوكترین رەشەبای ئەم ناوچەیە ناگرێت 
دەبێت  بەهێز.  گێژەڵوكەی  لە  پرە  كە 
بەرەنگاربوونەوەی  تێبگەین  لەوەش 
دەزگایەكی  كاری چەند  تەنها  گەندەڵی 
چاودێری و دادوەریی نییە، كاری هەموو 
بە  ئەبێت هەمووان خۆمان  كۆمەڵگایە، 
بنەبڕكردنی و  بەرامبەر  بزانین  بەرپرس 
لەو  گەندەڵكاران،  گەیاندنی  بەدادگایی 
دژی  شۆڕشێك  دەبێت  ئێمە  باوەڕەدام 
بكەین و  بەرپا  گەندەڵكاران  گەندەڵی و 
بێ   سەرگەردان و  گەلەكەمان  نەهێڵین 
كۆمەڵێك  بەدەست  بكەن،  وزە  تواناو 
سەروەرییەكانی  بەرامبەر  كە  مافیاوە 
یان  بێت  ئەمرۆ  نین و  هیچ  گەلەكەمان 
زەمانە و  خوا و  نەعلەتی  بەر  سبەی 

ن  ما كە لە دەكەون، گە
ر  گە ئێمە ئە

بجوڵێین.
تۆ  سپی: 

بنەبڕكردنی  بەرامبەر  رەشبینی  بۆچی 
سەرۆكی  ئەوەتا  گەندەڵی،  دیاردەی 
هەرێم پرۆژەی هەیە بۆ چارەسەركردنی 
نەزاهە  لیژنەی  لەپەرلەمان  گەندەڵی و 
دواییە  بەم  نەزاهەش  دەستەی  هەیە و 
دیوانی  لەهەبوونی  جگە  دروستكراوە، 
گشتیشمان  داوكاریی  دارایی و  چاودێری 

هەیە؟
گەندەڵی  ئاغا:  سام  جەاللی 
پرۆژە  بوونی  لیژنە و  بەدروستكردنی 
چارەسەرناكرێت، گەر ئیرادەیەك نەبێت 
چون  یاسادا  لەبەردەم  كەس  هەموو 
سەرۆكی  نەدات.  سزای  نەكات و  یەك 
قەدەغەكردنی  بڕیاری  نەیتوانی  هەرێم 
بكات،  جێبەجێ  رەش  جام  ئۆتۆمبیلی 
بۆیە  ئیرادەدایە  لە  قەیرانەكە  كەواتە 
سەر  مەرەكەبی  بێڕوحن،  بڕیارەكان 
لیژنەكانی  نەچێت  بیریشمان  كاغەزن، 
نەزاهە و دیوانی چاودێری دارایش كاریان 
ئەوی  گەندەڵییە،  ئاشكراكردنی  تەنها 

لەئەستۆی  یە تر  ا د گا د ا د
كە 

نییە،  سەربەخۆ  زۆرجار  ئیرادەكەی 
 86 خۆیدا  لەكاتی  لەدیوان  ئێمە 
خستۆتە  قورسمان  گەندەڵی  كەیسی 
داواكاری  دادگاو  بەاڵم  دادگا،  بەردەم 
پرسیارە  ئەمە  كردووە؟  چییان  گشتی 
هەر  زیاتریش  زانیاریی  بۆ  قورسەكەیە. 
پرۆژە  خاوەن  هەرێم  سەرۆكی  تەنها 
جەالل و  مام  جەنابی  بەڵكو  نەبووە، 
كاك  بەرهەم و  د.  كاك  كۆسرەت و  كاك 
نێچیرڤانیش پرۆژەی چاكسازییان هەبوو، 
نەبوو،  جێبەجێكردن  ئیرادەی  بەاڵم 
سەیریش لەوەدابوو كە ئەو لیژنانەی بۆ 
ئەو مەبەستە دادەنرا، ئەندامانی لیژنەكە 
زۆربەیان خۆیان گەندەڵ بوون و پێویست 
بوو خۆیان بدرێن بە لیژنەی لێكۆڵینەوە، 
ئەمەشم بەخودی مام جەالل وت لەبەغدا 
بەئامادەبوونی د. بەرهەم و د. فواد و د. 
بۆیە  هەر  تر.  كەسێكی  چەند  لەتیف و 
یەك  نەمانبیست  نەمانبینی و  ئێستا  تا 

حیزبی و  می بەرپرسی  حكو
دادگا،  بدرێنە 

لەوانەی  جگە 
پێشتر 
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سلێمانی  دارایی  چاودێریی  دیوانی 
چاكسازیی  كردن.  دادگای  ڕادەستی 
گەندەڵی  بنەبڕكردنی  راستەقینە و 
دەرەوەی  سەربەخۆی  لیژنەیەكی  بە 
نەترس و  لیژنەیەكی  دەكرێت،  حكومەت 
بە  پشت  بێت و  كارامە  دادپەروەر و 

خەڵك و ڕای گشتی ببەستێت. 
 

سەرۆكی  دەمەی  ئەو  تا  سپی: 
دارایی)سلێمانی(  چاودێری  دیوانی 
 )2720( لە  زیاتر  خاوەنی  بوویت، 
پێشێلكارییەكانی  لەسەر  بوون  راپۆرت 
بەرامبەر  حیزب  حكومەت و  بەرپرسانی 
بەپێی  گشتی.  موڵكی  ماڵ و  بە 
راپۆرتانە  لەو  ئێمە  زانیارییەكانی 
ژمارەیەكی كەمیان رادەستی دادگاكران، 
گشتی  داواكاری  دەبوایە  چەندیان  ئایا 
داوای لەدژیان بجواڵنایە، ئەو بەرپرسانە 
پرۆسەیە  ئەو  بۆ  تێوەگالون؟  كە  كێن 

تەواو نەكراو وەستاوە؟
لەگەڵ  ئاغا:  سام  جەاللی 
دوای  ئیدارەكە و  هەردوو  یەكگرتنەوەی 
بوو  ئەوە  چاودێری،  دیوانی  هەموشیان 
باسی  نامەوێت  دانا  بۆ  سەرۆكێكیان 
بكەم و میدیاكانی زۆریان لەسەر وتووە كە 
ناچاركرا  ئەوەبوو  بوو،  چۆن سەرۆكێك 
كارێكی  بەاڵم  لەكارەكەی،  وازبێنێت 
زۆر باشی كرد بۆ دەسەاڵت كە دیوانی 
دیوانی  بەدەردی  سلێمانیشی  چاودێری 
چاودێری هەولێر برد، لەو رۆژەوە دیوانی 
شكڵییە و  دیوانێكی  سلێمانی  چاودێری 
دەرناچن،  دەستەكانی  كرد  باسم  وەك 
ئەمە لەالیەك، لەالیەكی ترەوە ئەمەوێت 
ئەوە بڵێم كە پێش دەستلەكاركێشانەوەم 
بۆكرد  ئاماژەم  زۆر، وەك  ماوەیەكی  بە 

رادەستی  كەسمان   86 دۆسیەی  ناو و 
هەروەها  كرد،  هەرێم  گشتی  داواكاری 
2720 راپۆرتیشمان هەبوو، ئەو 86 
بیستوتانە  میدیاكان  وەك  ئێوە  كەسە 
لە  جوڵێنرابێت؟! جگە  دۆسیەیان  یەك 
چواریان كە رۆژنامەكان ئاشكرایان كرد، 
ئەگینا ئێمە بەرپرسی گەورەی حیزبی و 
ئەوە  بەس  بەدادگا  دا  حوكمیمان 
یان   82 واتە  دەیزانن،  ئێوە  چواریان 
دەزانن  ئەنجامەكەی  ئێوە  چەند  ماون، 
دەزانین.  ئەوەندە  هەر  دیوانیش  من و 
لەتەجمیدكردنی  بەرپرسیارە،  دەسەاڵت 
داواكاری  تۆمەتبارانە،  ئەو  دۆسیەی 
دا،  ئەنجام  دۆسیەكانی  جواڵنی  گشتی 

دەسەاڵت تەجمیدی كردووە.
خۆت  ئەزموونی  بەپێی  سپی: 
چاودێری  دیوانی  سەرۆكی  سیفەتەكانی 
دارایی، یان سەرۆك و ئەندامانی لیژنەی 
چ  لەسەر  بێت و  چۆن  دەبێت  نەزاهە 

بنەمایەك بێت؟
جەاللی سام ئاغا: بەڕای من ئەو كەسانەی 
ئەم  دەبێت  دادەنرێن  پۆستانەدا  لەو 
یەكەم:  تێدابێت،  سیفەتەیان  سێ  
دادپەروەریی  دووەم:  رەها،  دەستپاكی 
من  رەها.  نەترسی  سێهەم:  رەها، 
دەبینمەوە  خۆم  وا  خۆمدا  لەئەزموونی 
كە ئەو سیفەتانەم رەچاوكردبێت، ئەوەی 
گومانیشی هەیە ئەوە عەرز و ئەوە گەز، 
لەماوەی  بیسەلمێنێ .  بەڵگەوە  بە  با 
لەبواری  ناسراو  كەسانێكی  رابروودا 
تری  سیفاتی  خەڵك و  ماڵی  فەرهودی 
خراپ ویستیان دیوان و الپەڕە سپیەكانی 
لەكەدار  كەسایەتیم  وەزیفی و  ئەزموونی 
كەس  دۆڕان و  بەقورسی  بەاڵم  بكەن، 

دەنگی دەهۆڵی دڕاویانی نەبیست.

پرسیارەكەتان  تری  بەبڕگەی  سەبارەت 
بنەمای  لەسەر  لەكوردستان  بەداخەوە 
ئەوانەی  دادەنرێن،  كەسانە  ئەو  حیزبی 
هیچ  دەبێت  وەردەگرن  پۆستانە  ئەو 
وەك  من  نەبێت،  ئاغایان  حیزبێك 
تەنها  سەربەخۆ  بێالیەن و  كەسێكی 
ویژدان و نەتەوە و راستیم رەچاو كردووە.
وا  كێ   بەپشتی  تۆ  كەواتە  سپی: 

توندبوویت لەبواری وەزیفیدا؟
جەاللی سام ئاغا: بەپشتی یەزدانی گەورە و 
بەبیروباوەڕی  تەواوم  بەبڕوای  پاشان 
نەتەوە  ئەم  پێموابێت  كە  نەتەوەییم 
لەخوێن و  كراوە  هەنجن  هەنجن  جەستە 
نییە  ئەوە  هی  هەڵكێشراوە،  فرمێسك 
تیمساحە  دەرخواردی  سەروسامانی 
لەكارەكەمدا  من  بدرێت.  گەندەڵەكان 
پشتم  ببەخشم،  سەرم  ئامادەبووم 
حیزب و  نەك  بەستوە،  راستی  بەخۆم و 
چونكە  كەسوكار.  هاوڕێ  و  عەشرەت و 
بەخشین  گیان  سەرو  ئامادەی  كەسێك 
بێت لەڕێگای بیروباوەڕدا، بێگومان ئەو 
نەهیچ  دەترسێت و  لەكەس  نە  كەسە 

هێزێكیش هەیە كە بیترسێنێ .
سپی: با بەڕاشكاوانە بیڵێین، دەڵێن 
دەسەاڵت  بەدڵی  كەیسانە  لەو  هەندێك 
پارێزگای  كەیسی  وەك  جوڵێندراون، 
ئایا  هەڵەبجە،  قائیمقامی  سلێمانی و 
دیوانی  ئێوەدا،  لەسەردەمی  قەت 
لە  بەشێك  بۆتە  دارایی  چاودێری 
لەنێوان  بەتایبەتی  سیاسییەكان  گەمە 

ئۆپۆزسیۆن و دەسەاڵت دا؟
جەاللی سام ئاغا: ئەوە وترا بەاڵم 
گەندەڵچییەكان  هیستریای  نەسەلمێنرا، 
سێبەری  كەسی  هەندێ   لەوەدابوو، 
لەدژمان  رادەسپارد  گەندەڵكارانیان 



ئەو  ناوەرۆكی  وەك  بنوسن، 
وەاڵمدرایەوە.  خۆی  كەكاتی  پرسیارەی 
ئەوەبوو  دیوان  شانازییەكەی 
ئاسایی  هاواڵتییەكی  وەك  سەرۆكەكەی 
سەیری ملمالنێ سیاسییەكانی كردووە، 
كەشتیەكەمان  وەزیفیدا  لەبواری  بەاڵم 
سیاسییەكان،  لەشەپۆلی  بەرزتربوو 
بەرپرسێكدا  هەر  لەبەرامبەر  ئێمە 
كردووە  كارەكانیمان  فایلی  سەیری 
بەرەو  خۆمان  تیری  كە  ئینتمای،  نەك 
كەس  زۆر  هاویشت،  گەندەڵی  رووی 
وەك نیشانە پێوەبوو، هەبوو دەسەاڵت و 
هەبوو ئۆپۆزسیۆن، هەبوو گونی گونداری 
بچوكی  پلەیەكی  هەشبوو  دەردەهێنا، 
ناحەزبوون،  هەبوو  تیایاندا  هەبوو، 
بەاڵم برادەریشمی تیابوو، ئێمە مەیدانی 
یان  گروپ  دوو  بەسەر  كوردستانمان 
رەنگی سیاسی دابەش نەكردووە، بەڵكو 
دەبینین،  كوردستان  بەرە  دوو  وەك 
با  گەندەڵ،  دژە  بەری  گەندەڵ و  بەرەی 
دراون  كەسانێك  بدەمەوە  وەاڵم  رونتر 
گەورەبوون  بەرپرسی  هەم  بەدادگا 
برادەریش  هەم  حكومەت،  لەحیزب و 
بوون، بەاڵم نە لەپلەو پایەكەی ترساوم 
نە لەدڵ زویربوونیشی ترساوم، هەروەها 
نەیترساندوم،  وەزیفەش  لەدەستدانی 
لەنامەیەكدا بۆ جەنابی مام جەالل و هەموو 
نوسیبووم  سیاسی  مەكتەبی  ئەندامانی 
"شەرەفمەند نیم بەوەزیفەكەتان، چونكە 
من جسمێكی غەریبم لەناوتاندا"، ئەمەش 
بەڵی  نەترساوم،  نییە  ئەوە  مانای 
ترس  بەاڵم  ترساوم،  وەزیفیمدا  لەژیانی 
لە لەدەستدانی شەرەفی وەزیفیم و ترس 
خواردوومە،  سوێندەی  ئەو  لەكەوتنی 
ترسنۆك  هەمووان  بوارەدا  لەم  خۆزگە 

بووینایە بەرامبەر بەو سوێندە.
دڵسۆزی و  هەموو  ئەم  بەاڵم  سپی: 
كە  بەچیدەچێ  ئێوە  شارەزاییەی 
دەسەاڵت بە یەك دەرزی سیحری هەموو 
كارەكانتان پوچەڵدەكاتەوە، مەبەستمان 
كەسانە  ئەو  كە  گشتییە  لێبوردنی 
دەگرێتەوە كە ماڵی گشتییان خواردووە، 
رای ئێوە لەسەر لێبوردنی گشتی چیە؟ 
داخستنی كەیسی گەندەڵی لە دەسەاڵتی 

كێدایە؟ 
جەاللی سام ئاغا: گەر ئەو لێبوردنە بە 
بانگەوازێكە  ئەمە  دەرچووبێت،  فەرمی 
بۆ فەرهوود، ئەمە هاندانی گەندەڵكارانە 
گشتی  لێبوردنی  چاوترساندنیان،  نەك 
بڕۆن  خەڵكینە  بڵێیت  وایە  ئەوە  وەك 
دزی بكەن، تااڵنی بكەن، خەمتان نەبێت 
ئاو  دەردەچێت و  بۆ  لێبوردنتان  دوایی 
ئەكرێ بە ئاگردا، ئەمە تاوانە، تەنانەت 
لە ئاینیشدا ئەوانەی دەچن بۆ حەج خوا 
عەفوویان دەكات، تەنها لە حەقی خۆی 
"حق الله" بەاڵم عەفویان ناكات لە حەقی 
خەڵك "حق الناس"، داخستنی كەیسی 
نییە،  كەسدا  لەدەسەاڵتی  گەندەڵی 
دەرزییەكی  بە  نەیتوانیوە  دەسەاڵتیش 
پوچەڵبكاتەوە،  ئێمە  كاری  سیحری 
بەڵكو ئەوانەی وابیردەكەنەوە، ئەوانەی 
لەناو  خۆیان  پرد  بوونەتە  گەندەڵی  بۆ 
خەڵكدا متمانەیان لەدەستداوە و لەڕووی 
بوونەتەوە.  پوچەڵ  جەماوەرییەوە 
بەاڵم  ئەبێ،  كۆن  قەرز  جگەلەوەی 
ماون و  گەندەڵییەكان  فایلی  نافەوتێ، 
لەزۆر جێ پارێزراون، زاكیرەی خەڵكیش 
الواز نیە، وەك مێژوو بۆمان دەگێڕێتەوە 
هۆكاری  نغرۆبوون  دەسەاڵت  گەلێ 
فەساد"   – "گەندەڵی  سەرەكیشی 

بووە. ئەمە جگە لەو بارودۆخەی ئەمڕۆ 
دیكتاتۆرەكان  گرتۆتەوە و  ناوچەكەی 

وەك گەاڵی پایز هەڵدەوەرێنێت.
سپی: سێ سەفەرت كردوە بۆ فەرەنسا 
ئایا  نەخۆشیەكەت،  چارەسەریی  بۆ 
مەسرەفی چارەسەرەكە لەسەر حكومەت 

بووە؟ ئەو مەسرەفە چەند بووە؟
جەاللی سام ئاغا: ئەو مەسرەفە لە یەك 
بووە،  خۆم  پارەی  كۆتایی  تا  فلسەوە 
نەپارەی هیچ حیزبێك نە هی حكومەتم 
وەرنەگرتووە، ئەمەش مانای ئەوە نییە 
بەپێچەوانەوە  بوون،  كەمتەرخەم  ئەوان 
قبوڵم  من  بەاڵم  پێشەوە،  هاتنە  زۆر 
نەكرد لەسەر حسابی حكومەت و حیزب 
تەنانەت  بكەم،  نەخۆشیم  چارەسەری 
چەند  ئەوەی  پاش  جەالل  مام  جەنابی 
قسەیان  بەڕێزییەوە  بەناوی  كەسێك 
بنێرێت و  بۆ  هاوكاریم  تا  كردم  لەگەڵ 
منیش رەتم كردە، ئینجا خۆی هاتە سەر 
چیت  تۆ  ئەی  وتی:  بوو  توڕە  خەت و 
ئەوێت؟ پێم وت: ئەڵێن تۆ شێخیت تەنیا 
دۆعایەكی خێرمان بۆ بكە. زۆر سوپاسی 
ئەكەم تا نەخۆشی ئەمدواییەشی كە چوو 
تێنەپەڕیوە  مانگێك  هیچ  ئەڵمانیا  بۆ 
هەواڵپرسی  بۆ  نەكات،  بۆ  تەلەفۆنم 
خۆی  نوێنەرێكی  یان  نەخۆشییەكەم، 
چۆكم  هەر  ئەیوت  بەردەوام  نەنێرێت و 
چاكبێتەوە، سەرت لێ ئەدەم بۆ ماڵەوە، 
پێزانینەوە  وەفاداری و  لەبابی  منیش 
لەنەخۆشییەكەی  داواكارم  لەیەزدان 
بگەڕێتەوە  بەسەالمەتی  چاكبێتەوە و 
جەنابی  زیاتریش  زانیاریی  بۆ  ناومان، 
ماڵمان و  هاتۆتە  جار  سێ  جەالل  مام 
كۆسرەت  بەڕێز  كردومەتەوە.  بەسەری 
تەلەفۆن  بە  رۆژێك  نا  رۆژ  رەسوڵیش 

دەبێت شۆڕشێك دژی 
گەندەڵی و گەندەڵكاران 

بەرپا بكەین
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ئەویش  لەپاریس،  ئەكردمەوە  بەسەری 
قبوڵم  بەاڵم  بدات،  یارمەتیم  هەوڵیدا 
نەكرد، زۆر سوپاسیدەكەم كە لەپاریس 
من  بەاڵم  الم،  بۆ  بێت  دەیویست  بووم 
سوور بووم لەسەر ئەوەی كە ئەو ئەركە 
خوارد  بۆ  سوێندم  تەنانەت  نەكێشێت، 
كە گەر بێت بۆ پاریس ناونیشانی خۆمی 
ئەوەی  لەبەر  تەنها  ئەمەش  نادەمێ، 
ئەو ئەركە نەكێشێت. دوای هاتنەوەشم 
خۆی و خێزانی  و كوڕی و هەندێ جاریش 
بەرسەرم  زوو  زوو  برادەران  لەگەڵ 

ئەكاتەوە. 
بوو  ماندوو  بەرهەمیش  دكتۆر  هەروەها 
بێت  بكات و  هاوكاریم  هەوڵیدا  لەگەڵم و 
نەمویست و  من  بەاڵم  پاریس،  بۆ  بۆالم 
لەم مینبەرەوە سوپاس و وەفاداریم هەیە 
كاك  سوپاسی  هەروەها  بەڕێزی،  بۆ 
ئەویش  كە  دەكەم  بارزانی  نێچیرڤان 
هەوڵی جیدی دا لەگەڵم دا بەتەلەفۆن بۆ 
هەواڵ پرسین و یارمەتیم دوای گەڕانەوەم 
بۆ كوردستان، بەاڵم هی ئەویشم قبوڵ 
نەكرد و زۆر سوپاسم كرد. هەروەها كاك 
لەڕێگای  پرسین  هەواڵ  بۆ  مەسعودیش 
پێوەكردووم،  پەیوەندی  نوێنەرییەوە 
سروشتی  ئەمە  دەكەم.  سوپاسی  زۆر 
منە كە جگە لە مووچەكەم هیچ جۆرە 
هیچ  لە  ئێستا  تا  مادیم  یارمەتییەكی 
حكومی  سیاسی و  كەسێكی  الیەنێك و 

وەرنەگرتووە. 
بۆ  گەڕایتەوە  گریمان  سپی: 
دارایی،  چاودێری  دیوانی  سەرۆكایەتی 
گەرچی  دەبێت؟  چی  كارت  یەكەم 
ئاشكرایە تۆ پۆستەكانت رەتكردۆتەوە، 
لەماوەی  بۆنەیەشەوە،  بەم  هەر 
پۆستەكانت،  لە  دەستبەكاربوونت 

دەستلەكاركێشانەوەت  داوای  چەندجار 
كردوە و هۆكارەكانی چی بوون؟

جەاللی سام ئاغا: جارێ  سەرەتا 
چۆن  كە  بكەم  باس  بۆ  ئەوەت  من  با 
وەزارەتی  بریكاری  پۆستی  هەردوو 
چاودێریی  دیوانی  سەرۆكی  دارایی و 
دارایم وەرگرت، كاك كۆسرەت چوار جار 
داوای  هاوڕێكانمەوە  خۆی و  ڕێگەی  لە 
وەزارەتی  بریكاری  پۆستی  كە  لێكردم 
جارێك  هەموو  بەاڵم  وەربگرم،  دارایی 
جەالل  مام  جەنابی  تا  رەتمئەكردەوە، 
تەلەفۆنی بۆ كردم و هەمان داوایلێكردم 
 و پێیوتم ئەو وەاڵمانەت لێوەرناگرم كە 
پۆستی  بۆ  وتبوو.  كۆسرەتت  كاك  بە 
دكتۆر  بۆ  كەسێكم  دیوانیش  سەرۆكی 
بە  بیكەن  تا  دەستنیشانكرد  بەرهەم 
سەرۆكی دیوان و منیش خۆم خانەنشین 
بكەم و مووچەكەشم ببەخشم بە دەزگای 
كات  ئەو  كە  كەمئەندامان  شەهیدان و 
توانای دارایی حكومەت الواز بوو، بەاڵم 
قبوڵی  جەالل  مام  جەنابی  ئەمجارەش 
ئەو  ئەوەی  لەسەر  بوو  سوور  نەكرد و 

پۆستە وەربگرم.
پرسیارەكەشت،  بە  سەبارەت 
پۆستەی  ئەو  بۆ  ناگەڕێمەوە  هەرگیز 
بەجێمهێشتووە، بەاڵم گەر بە گریمان كار 

بكەین، بەر لەهەر شتێك پالن دادەنێم 
دیوانی  هەیبەتی  هەستانەوەی  بۆ 
ئەوە  كاریشم  یەكەم  دارایی،  چاودێری 
دەنێرم،  كارا  دەستەی  سێ  كە  ئەبێت 
یەكێكیان بۆ سەرۆكایەتی هەرێم، ئەویتر 
بۆ پەرلەمان، سێهەمیان بۆ ئەنجومەنی 
تەواویان  دارایی  وردبینی  تا  وەزیران 
لەسەر بكەن، چونكە هەموو شەش مانگ 
ئیدارەی  وەزیرانی  ئەنجومەنی  جارێك 
سەبارەت  ئەكرد.  وردبینی  سلێمانیمان 
پرسیارەكەشتان،  تری  بڕگەكەی  بە 
بۆ  بووم  پێ  لەسەر  هەمیشە  من  بەڵێ 
دەستلەكاركێشانەوە، چونكە منەتم پێی 
نەبووە، من پۆستم بۆ ئەوە نەویستوە بۆ 
مەرامی خۆم بەكاریبێنم، پۆست الی من 
بەرز و  موچەی  نەك  مێژووە،  خزمەتە و 
لەهەرسێكی  كە  ئیمتیازات.  ناونیشان و 
لەهەردوو  بەدوورگرتووە،  خۆم 
دارایی و  وەزارەتی  بریكاری  پۆستی 
دارایی  چاودێری  دیوانی  سەرۆكایەتی 
كەمبكرێتەوە،  موچەكەم  داوامكردوە 
قبوڵ  حیمایەم  پاسەوان و  هەروەها 
حكومەتیشم  ئۆتۆمبیلی  نەكردوە، 
نەبێت  دواییە  لەم  نەكردوە،  قبوڵ 
دائیرە  بۆ  لەماڵەوە  سنوردار  بەشێوەی 
ئیلحاحی  لەسەر  ئەویش  بەكارمهێناوە، 
لە  ئێستا  خۆ  حكومەت،  سەرۆكی 
مافی  وەزیرێك  وەك  خانەنشینكردنیشم 
هەیە،  پاسەوانم  شۆفێر و  ئۆتۆمبیل و 
ئەمانە  رەتكردوەتەوە.  ئەویشم  بەاڵم 
بەڵگەیە بۆ ئەوەی كە منەتم بە وەزیفە 
بە   31/12/2008 لە  بۆیە  نەبووە، 
راشكاوانە دوای تەشەنەكردنی گەندەڵی، 
نارد  دەستلەكاركێشانەوەم  نوسراوێكی 
بۆ جەنابی مام جەالل و هەموو ئەندامانی 

پەتای گەندەڵی لە 
كیمیاباران و ئەنفال 
خراپترە بۆ گەلی 

كوردستان



من  نوسیم  تیایدا  سیاسی،  مەكتەبی 
شەرەفمەندنیم بە وەزیفەكەتان، چونكە 
من جسمێكی غەریبم لەناوتاندا، دوای ئەو 
نوسینەم، جەنابی مام جەالل دەعوەتی 
الی  هەفتەیەك  ماوەی  بەغدا،  بۆ  كردم 
بەڕێزان  لەبەرچاوی  خۆی هێشتمییەوە، 
مەعسوم و  فوئاد  دكتۆر  بەرهەم و  دكتۆر 
یوسف  جەمال و  شێخ  لەتیف  دكتۆر 
زۆزانی و هەندێك كەسی تر پێوتم رازی 
كەی  دەستلەكاركێشانەوەكەت،  بە  نیم 
پەیدا  ترم  ئاغای  روبعە جەاللێكی سام 
تر  روبعەكەی  سێ   لە  واز  ئەوسا  كرد 
دەهێنم و داواكەت قبوڵ دەكەم. هەروەها 
بەڵێنیشی پێدام كە بەم زووانە دێتەوە 
سەرپەرشتی  خۆیشی  سلێمانی و  بۆ 
وتیشی  دەكات و  چاكسازی  پرۆسەی 
تۆش )واتە من( سەری رمەكە دەبیت، 
بەڵێنەكەی  نەیتوانی  بەداخەوە  بەاڵم 
جێبەجێ بكات، بۆیە منیش بۆ جارێكی 
لەكاركێشانەوەكەم  دەست  بەكورتی  تر 
نارد  بۆم  بەئیمێل  كردەوە و  تازە 
كە  ئاراسی شێخ جەنگییەوە،  لەڕێگەی 
لەكۆریای  جەالل  مام  جەنابی  ئەوكات 
عیماد  كاك  ئەویش  بوو،  باشوور 
رابگەیەنێ  پێم  كە  راسپارد  ئەحمەدی 
گەڕایەوە  كە  بەجێنەهێڵم و  كارەكەم 
بەاڵم  دەكات،  من  بەدڵی  هەمووشتێ 
جێبەجێ  جارێكیتر  ئەمەش  بەداخەوە 
جەنابی  تا  رۆی  ئاوا  كار  بەڵێ  نەكرا، 
رۆژنامەی  لەدیمانەیەكی  جەالل  مام 
خستە  گەندەڵی  هەڵكشانی  دا  هاواڵتی 
ئەستۆی خۆی و دانی بەوەدا نا كە دەبوو 
بەاڵم  بچێتەوە،  گەندەڵیدا  بەگژ  زووتر 
گشتی  سامانی  بەتااڵنبردنی  گەندەڵی و 

گەیشتە رادەیەك كار لەكار بترازێ.

سپی: دەڵێن بەرپرسە رۆژهەاڵتییەكان، 
خۆبەزلزان و داخراوو توندن، بەاڵم بەڕێزت 
كەس نەیدیویت چ لەوەزارەتی دارایی و چ 
لە سەرۆكایەتی دیوانی چاودێری دارایی 
لەسەر مێز و كورسی وەزیفەیە دابنیشی، 
بەڵكو لەسەر كورسیەكی تەختەی مێزی 
دانیشتووی، هۆی ئەمە چی  كۆبوونەوە 

بووە؟ 
جەاللی سام ئاغا: ئەم پرسیارە باشتروایە 
بكرێت،  موراجیعەكان  كارمەندان و  لە 
ئەوان من هەڵسەنگێنن نەك خۆم خۆم 
 11 لەماوەی  من  راستە  هەڵسەنگێنم، 
ساڵ پۆستی بریكاری وەزارەتی دارایی و 
پاشان سەرۆكی دیوانی چاودێری دارایی 
هەر لەسەر كورسییەكی تەختە دانیشتوم 
كورسی  لەسەر  كارگوزارەكان  لەكاتێكدا 
تازەی  لەبینای  دائەنیشتن،  چەرم 
ژوورەكانی  كەلوپەلی  هەموو  دیوانیش 
دیوانم گۆڕی بەو ئەساسانەی لەتوركیاوە 
كۆنەكەی  كەلوپەلە  بەاڵم  هات،  بۆمان 
ژوورەكەی خۆمم وەك خۆی هێشتەوە. 
گەر ئەپرسی بۆ، من هەر لەگەنجیمەوە 
كردوە  خۆم  زاتی  لەئازاردانی  حەزم 

پێی  بە  توانیبێتم  تا  الزات(  )تعذیب 
بۆیە  نەكردووە،  كارم  هەوەس  نەفس و 
تایبەتم  ئۆتۆمبیلی  نە  پاسەوان و  نە 
قبوڵ نەكردوە، دوای خانەنشینكردنیشم 
دیسان ئەو مافانەم هەبووە، بەاڵم رەتم 

كردوەتەوە. 
لەژیانمدا بەسادەیی و مەزنی و خۆنەویستی 
غاندی سەرسام  مەهاتما  وەك  پیاوێكی 
بووم، هەروەها ئەو سەركردە گەورانەی 
دائەنیشتن،  حەسیر  لەسەر  كە  مێژوو 
سەرسامیشم بە نێڵسن ماندێال كە ماوەی 
هەر  نەكردەوە،  تازە  سەرۆكایەتیەكەی 
خزمەتە و  من  الی  وەزیفە  وتوومە  بۆیە 

مێژووە.
سپی: ئاشكرایە رۆژنامەنوسان روبەڕووی 
تیرۆریش  تا  توندوتیژی و  فشار و 
ئێوەش  پێیەی  بەو  بوونەتەوە، 
دەمامك  ئاشكرادەكەن و  راستییەكان 
بێگومان  الدەبەن،  گەندەڵكاران  لەسەر 
كێشانە  ئەو  دروستبووە،  بۆ  كێشەتان 

چۆنن و لەالیەن كێوەیە؟
جەاللی سام ئاغا: ئەوەی بەالی 
بەردەكەوێت،  پریشكی  بڕوات  كورەدا 
دەستمان  بووە،  خەتەر  ئێمەش  كاری 
تیمساحانەی  ئەو  بەدەمی  كردووە 
خواردووە،  گشتیان  موڵكی  ماڵ و  كە 
گەندەڵكاران  بەرامبەریشی  بێگومان 
لەدژمان،  گەر  خستە  خۆیان  چەكی 
كۆنی  بینای  ویستیان  لەهەوڵێكدا 
وە  بتەقێننەوە،  دارایی  چاودێریی 
ویستیان  بوو  ئەوە  دیكەش  هەوڵێكی 
سەرۆكی دیوان زەهرخوارد بكەن، گەلێ  
هەڕەشەش لەفەرمانبەرانمان كرا، لەگەڵ 
فرێدەدرایە  فیشەك  هەڕەشەشدا  نامەی 
الی  هەمووی  كە  كارمەندانمانەوە  ماڵی 

سەرۆكی هەرێم  
نەیتوانی ئۆتۆمبیلی 
جام رەش قەدەغە 

بكات، چۆن 
دەتوانێت گەندەڵی 

چارەسەر بكات

ئه گه  ر بگه ڕێمه وه  بۆ وه زیفه ، یەكەم كارم ئەوە ئەبێت كە سێ....................دەستەی كارا دەنێرم، یەكێكیان بۆ سەرۆكایەتی 
هەرێم، ئەویتر بۆ پەرلەمان، سێهەمیان بۆ ئەنجومەنی وەزیران.................تا وردبینی دارایی تەواویان لەسەر بكەن.
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جگەلەهەوڵی  تۆماركراون،  پۆلیس 
بۆ  بوختانمان  گەڵی  بەدناوكردنمان، 
زەمەنیدا  لەماوەیەكی  هەڵبەسترا، 
لەهەندێ   بەندە  ناوی  جار   183
بەاڵم  باڵوكرایەوە،  بەتەشهیر  میدیاوە 
بەداخەوە  درانەوە،  پێویست  وەاڵمی 
هەندێ  رۆژنامەنووس شەرەفی پیشەیی 
خۆیان دۆڕاند و بەقسەی گەندەڵەكان بۆ 
ئێمەیان  لەدژی  بەرتیل  زەوی و  پارچە 
دەیانویست  گەندەڵ  هەندێك  نوسی، 
كێشەكان بەئاقاری شەخسیدا بەرن، بۆ 
ئاسایش  من الی  گوایە  دەیانوت  نمونە 
كە  دانەوە  وەاڵمی  ئاسایش  گیراوم، 
دەوتین  پێیان  هەروەها  بوختانە.  ئەمە 
گوایە ئێمە پێشمەرگایەتیمان نەكردووە، 
یەخەی  نەكراوین و  سیاسیش  زیندانی 
كراسەكەمان بۆ كورد بۆر نەبووە، بەاڵم 

ن  ما ند لما كە سە
زیندانبووین و 

لێرەدا  بووین، حەزدەكەم  پێشمەرگەش 
بەپێشمەرگایەتی  سەبارەت  روداوێك 
بگێرمەوە، دوای مۆركردنی رێككەوتنامەی 
بارزانی  رەحمەتیی  شوم،  جەزائیری 
كەس  هەندێ   بۆچوونی  دەیوسیت 
میللەت،  شۆرش  و  دەربارەی  وەربگرێ  
دە كەسی هەڵبژارد یەكێكیان بەندەبوو، 
ئەوانەی لەو دانیشتنەدا بوون یەكێكیان 
تریان  یەكێكی  عوسمان و  مەحمود  د. 
بۆ  كە سوپاس  بوو  مەزهەر  كەمال  د. 
خوا ئێستا لە ژیاندا ماون، ئەم ڕووداوە 
تااڵنچییەك  گەندەڵچی و  هیچ  بەقسەی 
نا شاردرێتەوە. بۆزیندانیكردنیش بەڵی 
زانكۆ  خوێندكاری  كە  كراوم،  زیندانی 
بووم لەبەغدا شوعییەكان خۆپیشاندانیان 
یەكێك  بەشداربووم،  منیش  رێكخست، 
بووم لەگیراوەكان و ئەشكەنجەدراوەكان، 
السدە(،  )خلف  زیندانی  خرامە 
ماوم،  نەدەزانیم  هەواڵیان  كەسوكارم 
حەوت  چونكە  بریندارم،  یان  كوژراوم، 
كەسمان لێ  كوژرابوو، یانزە كەسیشمان 
برینداربوون، كوژراوەكان بەهۆی ئەوەی 
كەوتبونە ژێر پێی ئەو هەزاران كەسەی 
لەترسی فیشەكی پۆلیس رایان دەكرد، 

دەموچاویان شێوابوو 
لە  تەرمەكانیان 

بەغدا  پزیشكی  كۆلێژی  مەیتخانەی 
باوكی كاك  باوكی من و  نەدەناسرانەوە. 
فاروقی مەال مستەفا هاتنە بەغدا پاش 
سەیر  دۆزییەوە،  ئێمەیان  ماوەیەك 
الفیتەی  شیوعی  حیزبی  لەوەدابوو 
سلێمانی  لە  منیشیان!  شەهیدبوونی 
گەیشتنی  لەگەڵ  تا  ئامادەكردبوو 
بەرزبكەنەوە و  الفیتەكە  تەرمەكە 
بەخۆپیشاندان بەپیر تەرمەكەمەوە بچن. 
لێرەوە دەبێ ئەوە بڵێین مەرج نییە هەر 
وەربگرێت  پۆستێك  لەحكومەتدا  كەس 
سیاسی  زیندانی  یان  پێشمەرگە  ئەبێت 
چونكە  بۆیان،  رێزم  لەگەڵ  بووبێـت، 
بوون  شارۆچكەكانیش  لەشار و  ئەوانەی 
موعاناتیان لە پێشمەرگە كەمتر نەبووە، 

رووبەڕو  ئەوانیش 
ر  مبە ا ر بە
منی  ژ و د
ر  كە گیر ا د
ن و  و بو

ئه گه  ر بگه ڕێمه وه  بۆ وه زیفه ، یەكەم كارم ئەوە ئەبێت كە سێ....................دەستەی كارا دەنێرم، یەكێكیان بۆ سەرۆكایەتی 
هەرێم، ئەویتر بۆ پەرلەمان، سێهەمیان بۆ ئەنجومەنی وەزیران.................تا وردبینی دارایی تەواویان لەسەر بكەن.



هەر  ئاشكرایە.  داستانەكانیشیان 
لەبارەی دژایەتیكردنی بەرەی گەندەڵی، 
بوختانەكانیان بەوتاریش كۆتایی نەهات 
كەوتنە كتێب نوسین لەدژمان بۆئەوەی 
شوێن پێی خۆشیان ون بكەن، بەناوی 
ناوی  سپاردن و  ژمارەی  بێ   خوازراو و 
كارەساتیش  كردەوە.  باڵویان  چاپخانە 
لەوەدابوو شوێنێكی سیاسی كە یەكێتی 
نیشتمانی كوردستان بوو بەكارهێنرا بۆ 
ئەمانە  هەموو  بێگومان  دابەشكردنی، 
پچرانەیە،  شیرازە  ئەو  دەرئەنجامی 
یاسادا  لەغیابی  كە  كرد،  باسمان  كە 
)واعز(.  بوونەتە  لێمان  گەندەڵچیەكان 
چاواشە  خەڵكیش  شكۆمەندی  تەنانەت 
نامەیەدا  درۆ  لەو  نمونە  بۆ  بكەن، 
تر  لەالپەرەكانی  رەشتر  لەالپەڕەیەكی 
دیوان  سەرۆكی  گوایە  نوسراوە  ئەوە 
لەكاتێكدا  وەرگرتووە،  زەوی  دووپارچە 
بەڵكو پێش  پارچە زەویم وەرنەگرتووە 
هەرەوەزی  لەكۆمەڵەی  ساڵ  پەنجا 
 750 لەگەڵ  كڕیووە  كوردستانم 
فەرمانبەری تر، بە 9 ساڵ ئەو زەوییەم 
كرد بە خانوو ئێستا پێی دەڵێن گردی 

ئەو  سەرچنار، 
زەوییە 

بەیەكێك  كراوە و  حەالڵ  بەپارەی 
سەرچنار  گردی  جوانەكانی  لەخانووە 
دادەنرێت و بە 700 هەزار دۆالر لەكاتی 
وەزارەتی  لەسەر  خەمڵێنراوە و  خۆیدا 
بە  تابكرێت  كرد  تاپۆم  تەندروستی 
بنكەیەكی تەندروستی لەدوای نەمانم لە 
ژیاندا، دووەم پارچەش بە ئیستسنا درا 
بەهەموو ئەندامانی ئەنجومەنی شارەوانی 
ئەویش  هەولێر،  دهۆك و  سلێمانی و 
كاك  یەكگرتووی  كابینەی  لەسەردەمی 
كۆسرەت لەهەولێر، ئەم پارچە زەویەشم 
بەخشی بەدیوان فرۆشتیان بە زیاتر لە 

دینار و  ملیۆن  ن 70  یا كە ە ر پا
ناو  خستە 

سااڵنە  تا  بانكییەوە  حسابێكی 
بە  بدرێت  خەاڵت  وەك  قازانجەكەی 
دیوان و  لێهاتووەكانی  فەرمانبەرە 
خانمە سەالرەكانی و تا ئێستا خەاڵتەكە 
یەكە  لەسەر  ساڵ  سێ   ماوەی  بۆ 
دابەشدەكرێت، هەروەها گەندەڵكاران لە 
دیوان  سەرۆكی  دەڵێن  درۆنامەكەیاندا 
یان  نوسیوە  خۆی  بۆ  موخەسەساتی 
بێ   بە  تایبەتی  موخەسەساتی  پارەی 
قانونی سەرفكردووە. ئێمە چەند جارێك 
نا  نەشارەزا  گەندەڵكارە  لەو  داوامان 
قانونیانە كرد بێن خولیان بۆ بكەینەوە تا 
فێریشێوازی ئیدارەیان بكەین وە پێیان 
بڵێین موخەسەسات بە قانون و ڕێنمایی 
دەدرێت نەك كەس دەتوانێ  بیدا بە 
تا  كۆمارەوە  سەرۆك  لە  خۆی، 
موخەسەسات  كارگوزارێك 
سەرفدەكرێت.  ڕێنمایی  بە 
تەخسیساتی وەزیرەكانیش 
ئیجتیهادی  بە 
خودی  شەخسی 
سەرفدەكرێت  وەزیر 
سەرفیاتانەی  ئەو  بۆ 
هیچ  میزانیەیە،  خارجی 
نییە  ڕێنماییەك  قانون و 
بۆ  دەشێ   سەرفكردنی،  بۆ 
سەرفبكات  دینارێك  حاڵەتێك 
ڕاپۆرتەكانی  بەاڵم  زیاتر،  یان 
دزی و  كەشفی  لەسەر  دیوان 
بەشێوەیەك  گەندەڵییەكانیان 
لەهەموو  بڕیون  جەرگی 
ئەنوون و  پێوەی  كاتێكدا 
هەڵدەسنەوەو  پێوەی 
و  مو هە لە
ا  جلسێكد مە

لەگەڵ نامەی هەڕەشەشدا فیشەك فرێدەدرایە ناو ماڵی 
كارمەندانمانی دیوانی چاودێرییه وه  كەهەمووی

الی پۆلیس تۆماركراون
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كوردستان  وەزعەی  ئەم  ئەكەن.  باسی 
جادەكە ئەوەندە بۆ گەندەڵكاران تەخت 
گەندەڵێك  بە  شەریفێك  هەتا  بووە، 
ئەو  پێوەیە  كلی  چاوت  بەری  دەڵێت 
ئەوەی  دەكات،  پیاو خراپی  هەزار جار 
بوختان  ئەكاتەوە و  پێچەوانەی  چاكەشە 
بەداخەوە  جگەلەوەش  دەكات،  ریز 
نە  هەیە  موحاسەبە  نە  یەكێتیدا  لەناو 
چاوسوركەرەوەیەك،  راكێشەرێك و  گوێ  
هەتاكو  دابنێت،  ئەمانە  بۆ  حەدێك  تا 
گەیاند،  ئەمرۆ  بەمڕۆژەی  یان  یەكێتی 
یەكێك  قسەی  خۆیەتی  جێگای  لێرەدا 
لەبەرپرسە گەورەكانی یەكێتی بگێرمەوە 
بۆ  كەدەچووین  "جاران  ئەیوت  كە 
لەبەرمان  كەس  بیست  پرسەیەك 
ناڵێت  دووكەس  ئێستا  بەاڵم  هەڵدەسا، 
ئێوە  بەرێز  پێموت  منیش  بێن،  بەخێر 
میللەت  دەنا  گۆراون  میللەت  بەرامبەر 
لەبەرتان  كە  جارانە  میللەتەكەی  هەر 

هەڵدەسا".
ئەم بوختان و تەشهیرانە كە چ بەرامبەر 
دیوان و چ بەرامبەر سەرۆكی دیوانی ئەو 
كات لەو ماوەیەدا ئەنجامدراون، ئێمە لە 
لەسەریان  دەعوامان  2006ەوە  ساڵی 
تۆماركردووە، بەاڵم لە بازنەیەكی بۆشدا 
نییە،  دیار  هیچی  دادگا  دەسوڕێتەوە، 
ئەم دادوەر دەیدا بەو دادوەر. بەاڵم تا 

سەر سەبری ئەیوبمان نابێت.
ئاغا  سام  جەاللی  ئێستا  سپی: 
بۆتە  ماڵەكەی  دەڵێن  چییە؟  سەرقاڵی 
یانەیەكی سیاسی و ژمارەیەكی بەرپرسی 
بەبەردەوامی  رۆشنبیران  الیەنەكان و 
سەردانی دەكەن و هەندێكجاریش ناكۆكی 

نێوانیان چارەسەر دەكەیت؟
من  ئاغا:  سام  جەاللی 

النەی  ماڵەكەم  ئێستاش  پێشترو 
رۆشنبیر و  نیشتمانپەرەوەر و  خەڵكی 
ژمارەیەكیان  بووە،  رۆژنامەنووس 
هاوڕێی سەردەمی خوێندنمن، ژمارەیەكی 
تریشیان بەو پێیەی هاوشارین دەمێكە 
بەسیاسەت  تێكەڵبوونم  ئەیانناسم، 
لەكۆنەوە و وەزیفەی حوكمیش ژمارەیەك 
هاورێی ترم لەو رێگەیانەوە ناسیوە. هەر 
بۆیە ماڵەكەمیان ناوناوە یانەی سیاسی، 
نیشتمانی  بیروباوەڕێكی  هەموو  جێگای 
تێدا دەبێتەوە، زۆر جار بۆتە شوێنێك 
بۆ بینینی الیەنە سیاسییە جیاوازەكانی 
لەیەكتری.  نزیكبوونەوەیان  كوردستان و 

هەمیشە  بووە  ئەوە  منیش  دەوری 
هاورێیەتی و  لەڕووی  ئێوە  وتون  پێم 
لەیەك  ئاشتببنەوە و  كۆمەاڵیەتییەوە 
لەرووی  نییە  گرنگ  هیچ  بن،  نزیك 
ئەوەیە  گرنگ  جیاوازبن،  سیاسییەوە 
ئێوە خۆشەویستیتان بۆ یەكتر هەبێت، 
هاوڕێی  ژمارەیەكیان  كە  بەتایبەتی 
یەكترن،  تەنگانەی  رۆژی  تێكۆشان و 
سیاسییەوە  لەڕووی  لەبەرئەوەی  ناكرێ  
لەرووی  یەكتردا  لەگەڵ  جیاوازن  لەیەك 
كۆمەاڵیەتیەوە ساردبن، من تا پێمبكرێت 
نزیك  لەیەكیان  هاوڕێیەتیەوە  لەڕووی 
دەكەمەوە، بیروڕا گۆڕانی بەسەردا دێت، 
من  دەمێنێتەوە.  هاوڕێتییە  بەس  ئەوە 
هەمووان  ئێمە  دەڵێم  ئەوە  هەمیشە 
كوردستان  چارەنوسی  بەرامبەر 
خۆیەوە،  لەالی  یەكە  هەر  بەرپرسین 
ئامادەم  بكرێت  پێم  ئەوەی  منیش 
قسەی  بەناو  ناو  بدەم،  یارمەتیان 
سیاسی خێریش لەنێوانیاندا دەكەم، من 
سوپاسیان دەكەم  و هەست دەكەم جگە 
الیەنێكی  ئەمە  ئینسانییەكە،  الیەنە  لە 
ئامادەم  هەمیشە  منیش  نیشتمانییە، 
ماڵ  بەسەرو  بیكەم و  پێدەكرێت  چیم 
بەكردەوەش  نەتەوەكەمدام و  لەخزمەتی 

كردوومە.
وەفدێكی  رابردووشدا  ماوەیەی  لەم 
كوردستان  كرێكارانی  پارتی  هەڤااڵنی 
مایەی  ئەوەی  كردم،  سەردانیان 
ئێوە  وتن،  پێم  من،  بۆ  بوو  خۆشحاڵی 
كەوتە  رێتان  چۆن  دەناسن و  من  چۆن 
لەدوورەو  ئێمە  وتیان  ئەوانیش  ئێرە، 
دەڵێن  بیستووە و  تۆمان  ناوبانگی 
هیچ  بەبێ   بۆیە  گەلە  ماڵی  ماڵەكەت 

پرس و رایەك سەردانمان كردوویت.

گەندەڵی 
لەكوردستان وەك 
سێكوچكەیەكی 

لێهاتووە، 
سیاسییەكان 

لوتكەی 
سێگۆشەكەن  و 

دوای ئەوان خاوەن 
كۆمپانیاكان و دواتر 

پۆستە بااڵكانی 
حكومەت دێت.

ئەوانەی بۆ گەندەڵی بوونەتە پرد خۆیان 
لەناو خەڵكدا متمانەیان لەدەستداوە و لەڕووی 

جەماوەرییەوە پوچەڵ بوونەتەوە



زۆربەی  هەرچەندە  ئاگاداریتان  بۆ 
هاورێكانم خەڵكانی سیاسی و رۆشنبیرن، 
بەاڵم بەندە لەهەموو ژیانمدا سەر بەهیچ 
نەبووم،  دیاریكراو  سیاسی  الیەنێكی 
لەناو  تەمەن  بەدرێژای  هەرچەندە 
سیاسەتدا ژیاوم و نزیك بووم لە كێشەی 
تێكۆشانەدا  ڕێگای  لەو  گەلەكەمەوەو 
ماوەیەك پێشمەرگەبووم و بۆ ماوەیەكیش 

زیندانی سیاسی بووم.
هەڵبژاردنێك  چەند  لەهەرێمدا  سپی: 
تەكلیف  ئەگەر  ئایا  لەبەردەماندایە؟ 
كاندید  بكەن خۆی  ئاغا  لەجەاللی سام 
بكات بۆ یەكێك لەپۆستەكان، ئامادەیە 

بیكات؟
ئامادەنیم  ئاغا:  سام  جەاللی 
تر  جارێكی  وەربگرم،  پۆستێك  هیچ 
هەرچەندە  ناكەم  حكومەت  كاری  من 
زۆریشیان پێوتوم لەالیەن كاك مەسعود و 
بۆ  ئەوانەوە  نوێنەری  نێچیرڤان و  كاك 
دیوانی  سەرۆكی  پۆستی  وەرگرتنی 
بەرپرسی  یان  هەرێم،  دارایی  چاودێری 
لیژنەی چاكسازی هەرێم. من ئەزانم ئەم 
ئەوە  وەك  من  بە  دەدرێت  كە  پۆستە 
بكرێمە چاوی  بەخۆڵ  و  بكرێم  وایە كە 
خەڵكەوە، هیچیشم پێناكرێت و ناشهێڵن 
هیچ بكەم، ئەگەر راست دەكەن با بێن 
فایلی گەندەڵی ئەو 86 كەسە رادەستی 
لێنەكەن،  هیچیان  كردوون،  دادگامان 
بەمیدیا و  بدەن  ناوەكانیان  تەنها  بەس 
داومانەتە  گەندەڵیانە  ئەم  لەسەر  بڵێن 
ئێمە  با  وانییە  دەركەوت  ئەگەر  دادگا، 
ئەوە  بوو  واش  ئەگەر  دادگا.  بدەنە 
سەروەریە بۆ یاسا و دەڵێین هێشتا دنیا 

" خێرێكی تیاماوە".
سپی: جەاللی سام ئاغا لەهەڵبژاردنی 

داهاتوودا دەنگ بەكام الیەن دەدات؟ 
یان بەوردتر بڵێین لەسەر چ بنەمایەك 

دەنگ دەدات؟
جەاللی سام ئاغا: هێشتا زۆری 

ماوە بۆ هەڵبژاردن، بەاڵم لەكۆن و 

لە ئێستا و لەئایندەشدا دەستم دەبڕم 
ئەگەر دەنگ بۆ الیەنێكی گەندەڵ 

بدەم، بۆ الیەنێكی بدەم هانی گەندەڵی 
بدات، بۆ الیەنێكی بدەم كە بەپرسیارە 

بەرامبەر ماڵ و موڵكی ئەم خەڵكە، 
كە بەتااڵن دەبرێت، من هەر لەبەرەی 
میللەتدا بووم و لەبەرەی میللەتدا خۆم 

دەبینمەوە.  
سپی: جەاللی سام ئاغا ئەو پیاوەی 
زۆر حەدیە و هەمیشە دەڵێت یەك كۆی 

بكەیتەوە لەگەڵ یەكێكی تردا دوو 
دەكات و هەمیشە لەناو ژمارە و راپۆرتەدا 
غەرق بوە، ئایا دڵی ئەم پیاوە جێگای 

خۆشەویستی و عەشقی تیا بۆتەوە؟ 
ساڵی  ئاغا:  سام  جەاللی 
لە  بووم  زانكۆ  قوتابی  كاتێ    1962
كە  كرد  ڕووداوێكم  ڕێكەوتی  بەغدا، 
كچە  خۆم و  گیانی  نەمابوو  هێندەی 
لە  كچە  ئەو  تیابچێ.  خوێندكاێك 
بنەمالەیەكی دەستڕۆیشتووی یەكێك لە 
ڕۆژێك  بوو.  كووت  ناوچەی  هۆزەكانی 
سكەی  بەسەر  پەڕینەوەیدا  كاتی  لە 
ئەو شەمەندەفەرەی بەالی زانكۆكەماندا 
ئاسنی  گیرایە  پێاڵوەكەی  تێدەپەڕی، 
نەمابوو  زۆری  سكەی شەمەندەفەرەكە و 
شەمەندەفەرەكە بگاتە سەری و بیشێلێ . 
سكەكە و  سەر  هاویشتە  خۆم  منیش 
هوودە  بێ   بەاڵم  دا  راكێشانیم  هەوڵی 
بوو. چونكە پاژنەی پێاڵوەكەی گیرابووە 
دەموچاوم  كەوتم و  منیش  ئاسنەكە و 
برینداربوو. شەمەندەفەرەكەش تا ئەبوو 
نزیك ئەبوەوە و لورەلورەكەشی ئەوەندەی 
هەر  ئەوەشدا  لەگەڵ  تۆقێنەربوو،  تر 
هێزێكی  بەگوڕ و  ئەمجارە  نەدا و  كۆڵم 
هات و  بەدەستمەوە  رامكێشاو  ئەوتۆوە 

چاكسازی 
راستەقینە و 
بنەبڕكردنی 
گەندەڵی بە 
لیژنەیەكی 

سەربەخۆی 
دەرەوەی 
حكومەت 
دەكرێت، 

لیژنەیەكی 
نەترس و 

دادپەروەر و 
كارامەبێت. 
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پرۆفایل

جەاللی سام ئاغا لەدایكبووی 1941 
گەڕەكی سەرشەقامی شاری سلێمانیە 
دەرچووی كولێژی بازرگانی و ئابوریی 

زانكۆی بەغدای 1963یە
كۆلیژی ئەفسەرانی ئیحتیاتی 1965و 

1966 تەواكردووە
وەك ژمێریاری لە 31-5-1964 

دامەزراوە.
لە ساڵی 1974 بووە بەپێشمەرگەی 

كوردستان تا شكستهێنانی شۆڕش
دوای شكست، پێنج ساڵ و حەوت مانگ 
دوور خراوەتەوە بۆ بەغدا، لە 1980 
لەگەڵ دوورخراوەكانی تر  گەڕێنرانەوە 

بۆ شارەكانی خۆیان. 
47 ساڵ فەرمانبەری حكومەت 

بووە، لەپلەی وەزیفی ژمێریارەوە 
دەستپێكردووە و پەلە بەپلە گەیشتۆتە 
وەكیلی وەزارەتی دارایی، دوا وەزیفەی 

سەرۆكی دیوانی چاودێری دارایی بووە بۆ 
8 ساڵ بەپلەی وەزیر.

پاش چەندینجار لەداوای 
دەستلەكاركێشانەوە لە رێككەوتی -17

2011-5 دەستی لەكاركێشاوەتەوە

چاوەڕوانكراو  مردنێكی  لە  هەردووكمان 
شوێنی  ئامادەبوانی  رزگارمانبوو. 
رووداوەكەش بە چەپڵەڕێزان پێشوازییان 
لێكردین. ئەم ڕووداوە بووە هۆی ئەوەی 
خۆشەویستی  گیانی و  پەیوەندییەكی 
تا  بەجۆرێك  دروستبێت،  لەنێوانماندا 
بووینەوەو  نزیك  یەك  لە  زیاتر  ئەبوو 
تا ئەو رادەیەی پەیمانی هاوسەرێتیمان 

بەیەكدا.
بەاڵم سەد داخ ئەو خۆشەویستییە تەنها 
ساڵ و نیوێك درێژەی هەبوو، وادیار بوو 
بەشوێنییەوە  هەر  مەرگ  مێردەزمەی 
بوو، تا ڕۆژێك بەهۆی ئاگری پەرەمێزی 
حەمامی ماڵەكەیەناوە جەستەی سوتا و 
لە  سەری  بگەمە  من  ئەوەی  پێش 

نەخۆشخانە، گیانی لەدەستدا.
ئیتر لەو ڕۆژەوە گڕی ئەو ئاگرە بەربۆتە 
لەماوەی  دەدات،  ئازارم  منیش و  دڵی 
پەنجا ساڵی رابردووشدا هەمیشە وەك 
سێبەری گوڵێكی گەش دێتە بەرچاوم و 
دەبێتەوە  خەونەكانمدا  لە  جار  زۆر 
بەدەم  سام و  ئەو  دڵخوازەكەی  بە 
جاران  وەك  زێڕینەكەیەوە  زەردەخەنە 
بانگم ئەكات" جەاللی". تەنانەت ساڵی 
نەشتەرگەرییەكەم  بەرلەوەی  پاریش 
جەاللی  وتی:  خەونم و  هاتەوە  بكەم، 
نەشتەرگەرییەت  ئەم  مەترسە 
ئەنجامیش  دواجار  ئەبێت،  سەركەوتوو 

وەك پێشبینییەكەی ئەو بوو. 
كەس  نهێنییەم الی  ئەم  ئێستا  تا  من 
هاوڕێیەكی  لە  جگە  نەدركاندووە 
بزڕكاو و  بەڕوویەكی  كاتێ   كۆلێجەكەم، 
زۆری  بینیمی و  نەتاشراوەوە  ریشێكی 
كارەساتەكەی  چیرۆكی  لێكردم و 
بۆ  بوو  چوو  ئەویش  دركاندم،  پێ  

)حقی  عێراقی  ناسراوی  هونەرمەندی 
وتبووی  ئەویش  گێڕابوەوە،  شبلی( 
بەمەرجێ   درامی  كارێكی  بە  ئەیكەین 
ئەو برادەرەت خۆی بێ  بۆ الم و زیاتر لە 
لەبەرئەوەی  بەاڵم  بگەم،  ئەندێشەكەی 
عەشایەرێك  كچە  خۆشەویستەم  ئەو 
كەسوكاری  برینی  نەمویست  بوو، 
چیرۆكەكە  باسكردنی  بە  بكولێنمەوەو 
ئەو  دوای  گەر  بكەم.  نیگەرانیان 
تا  كردبێت  چیرۆكەش خۆشەویستیەكم 
ئێستاش، هەر ئەو لەدڵمدا یەكەم بووە.
دیمانەیەدا  ئەم  لەكۆتایی  سپی: 

حەزدەكەیت چی بڵێیت؟
لینكۆڵن كە  جەاللی سام ئاغا: 
سەرۆكی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا 
زۆر  وەزیفەكەمەوە  بەهۆی  ئەڵێت  بوو، 
ناسیاوم  دۆست و  هاوڕێ   و  كەسوكارو 
جێگای  هاوڕێیانێك  بەاڵم  لەدەستدا، 
گرتبوومەوە،  بۆ  ئەوانیان  هەموو  و 
بەهێزیان  دەدامێ ،  عەزمیان  ئیرادەو 
بوون  بریتی  هاورێیانەش  ئەو  ئەكردم، 
لە خۆم و ناخی خۆم و ویژدانی خەڵكی 

رەشوڕووتی گەلەكەم.

لەماوەی رابروودا كەسانێكی ناسراو لەبواری فەرهودی ماڵی خەڵك و سیفاتی 
تری خراپ ویستیان دیوان و الپەڕە سپیەكانی ئەزموونی وەزیفی و كەسایەتیم 

لەكەدار بكەن، بەاڵم بەقورسی دۆڕان


