
 ژیاننامەی نەوشیروان مستەفا

 

لە سلێواًی( ڕێىخەری گطتیی تسووتٌەوەی گۆڕاى و جێگری  4511ًەوضیرواى هستەفا ئەهیي )لەدایىثووی 

سىرتێری گطتیی پێطووی یەوێتیی ًیطتواًیی ووردستاى و درووستىەری تاڵی ڕیفۆرم توو لە یەوێتی 

وازی لە واری  6002لەًێو یەوێتیذا تىات لە ساڵی ًیطتیواًی ووردستاى، دوای ئەوەی ًەیتواًی ڕیفۆرم 

 .حیستیی هێٌا و دەستی ورد تە واری ڕاگەیاًذى

دا تۆ هەڵثژاردًی پەرلەهاًی ووردستاى ًەوضیرواى هستەفا لەگەڵ هەڤاڵەواًی تە لیستێىی  6005لە ساڵی  

 .ًوێ و تەًاوی لیستی گۆڕاًەوە دەستیاى وردەوە تە واری سیاسی

 

 ژیان

لە گەڕەوی سەرضەلام )تەرخاًەلا(ی ضاری سلێواًی لە تٌەهاڵەیەوی  4511ى هستەفا لە ساڵی ًەوضیروا

 .ًاسراو و ڕۆضٌثیری ئەو ضارە لە دایه تووە

ًەوضیرواى هستەفا وەن هاوڕێ ًسیىەواًی دەگێڕًەوە سەرەتای ضەستەواًی سەدەی ڕاتوردوو دەستی تە 

 .سیاسیطی یەوێتیی لوتاتیاًی ووردستاى تووە واروچاالوی سیاسی وردووە، یەوەم وێستگەی ژیاًی

 

 4523لوتاتخاًەی سەرەتایی و ًاوەًذی و دواًاوەًذی لە ضاری سلێواًی تەواووردووە، پاضاى لە ساڵی 

وۆلێژی زاًستە سیاسییەواًی لە زاًىۆی تەغذا تەواو وردووە، لە سەرەتای سااڵًی ضەستەواًی سەدەی 

 .لوتاتیاًی ووردستاى چاالواًە واری وردووەڕاتوردووە وە لە ڕیسەواًی یەوێتی 

 

تۆتە ئەًذاهی سىرتاریەتی یەوێتیی لوتاتیاًی ووردستاى، هەر لەو هاوەیەدا تۆتە  4521و  4521لە سااڵًی 

تۆتە ئەًذاهی لمی سلێواًیی پارتی دیوووراتی  4523ئەًذام لە پارتی دیوووراتی ووردستاى. لە ساڵی 

 .ووردستاى

 

 4544، پێطتر جێگری سىرتێری گطتیی یەوێتیی ًیطتواًیی ووردستاى توو، لە ساڵی ًەوضیرواى هستەفا

 .خێساًی پێىەوە ًاوە، خێساًەوەی خوضىەزای ڕەفعەتی هەالی هاوڕێی دێریٌی ضاخ و ضاریەتی

 



 

 

 بنەماڵە

 (.ًەوضیرواى خاوەًی دوو ووڕ و وچێىە تەًاوەواًی )ًوا، چیا، چرا

 .لە لەًذەى تەواووردووەًوا وۆلێژی وارگێڕی و ئاتووری 

 

 .چیاش، پاش تەواووردًی وۆلێژ لە لەًذەى ڕوویىردۆتە ئەهریىا تە هەتەستی خوێٌذًی هاجستێر

 

 .چرای وچیطی لە لەًذەى دەخوێٌێ، تۆ تەواووردًی وۆلێژی پسیطىی لە تەریتاًیا

 

ساڵە  10ر لە تەپێی لسەی ڕەفعەتی هەال وە هاوڕێیەوی ًسیىی ًەوضیرواى هستەفایە و هاوەی زیات

دەیٌاسێت" تٌەهاڵەی ًەوضیرواى هستەفا تٌەهاڵەیەوی ًاسراوی ضاری سلێواًی تووى و تاووی پیاوێىی 

  ."ڕۆضٌثیر تووە، خاوەًی وتێثخاًەیەوی گەورە تووە لە هاڵەوەیذا

تە تڕوای ئەو هاوڕێ دێریي و ًسیىەی ًەوضیرواى هستەفا هەر ئەهەش واریگەری لەسەر ژیاًی 

هستەفا داًاوە تەتایثەت لە رووی رۆضٌثیری و سیاسییەوە، ڕەفعەتی هەال دەڵێت: " تۆیە وان ًەوضیرواى 

ًەوضیرواى، هەر لە هٌاڵییەوە سوودی لەو وتێثخاًەیەی تاووی وەرگرتووە ئەهەش واریگەری هەتووە 

 ."لەسەر ڕۆضٌثیری ئەو

 

یارتریٌیاى تریتی تووى لە ئەو گەًجاًەی ًاو پارتی دیوووراتی ووردستاى لە ضاری سلێواًی وە د

)ًەوضیرواى هستەفا، ڕەفعەتی هەال، ضازاد سائیة و سوىۆ فەتحواڵ(، وەن چەًذ گەًجێىی چاالن و 

هەڵسوڕاو لە ضەستەواًذا زیاتر سۆزیاى تۆ تاڵی هەوتەتی سیاسی هەتووە، دروستثووًی وۆهەڵەی 

ًاو گۆڤاری ڕزگاری وە لە ساڵی  ڕەًجذەراى تە تڕوای ڕەفعەتی هەال، ڕەگوڕیطەواًی دەگەڕێٌەوە تۆ

دا دەرچووە و ًەوضیرواى هستەفا خاوەًی ئیوتیازی ئەو گۆڤارە هاًگاًەیە تووە. لەتارەی ئەم  4525

  .ژهارەی لەهاوەی زیاتر لە ساڵێىذا لێذەرچووە 41گۆڤارەوە وە 

وو، رەفعەتی هەال تەپێی وتەی هەًذێ هاوڕێی ًەوضیرواى هستەفا گۆڤارەوە تە گۆڤاری هاوییەواى ًاسرا ت

دەڵێ" دیارە ئێوە تازًەیەوی رۆضٌثیریواى هەتوو لە ضاری سلێواًی، وە زۆرجار لە تارەگای گۆڤاری 

ڕزگاری وۆدەتوویٌەوە. وە لەالیەى ئەو گەًجە ضۆڕضگێڕاًەی ئەو سەردەهەوە ئەم حەلەلاًە 

ًەی ئەو سەردەهە وان دروستىراتووى و وان ًەوضیرواى دەوری سەرەوی هەتووە تێیذا، وە لەو گەًجا



ًەوضیرواى توو، هەحووودی هەال عسەت توو، فوادی هەال هەحووود توو، سوىۆ فەتحوڵاڵ توو، هي و حەهە 

چاوضیي و وۆهەڵێه گەًجی تر توویي وە هام جەالي دەهات هحازەراتی دەدایٌێ. لەو هوحازەتاًەدا زیاتر 

هەال لە درێژەی لسەواًیذا دەڵێت" ئەم حەلەلە  وەن تاو توو وتێثەواًی هاوهاى دیراسە دەورد". رەفعەتی

 ."رۆضٌثیریاًە لە وۆتایذا تووە تٌەهایەن تۆ دروستثووًی وۆهەڵەی ڕەًجذەراًی ووردستاى

تەپێی وتەی ڕەفعەت پاش تەیاًی ئازار ئەواى هەهوو دووردەخرێٌەوە لە سلێواًی تۆ خوارووی عێراق و 

  .پاضاى لە تەغذا یەن دەگرًەوە

ەردەهەدا ًەوضیرواى هستەفا تەرەو ًەهسا تە هەتەستی خوێٌذى و دووروەوتٌەوە لە هەڕەضەواًی ئیذی لەو س

ئەو سەردەهەی حىوهەتی عێرالی تە ڕێذەوەوێت وە لەو سەردەهەدا لەالیەى حىوهەتی عێرالییەوە سسای لە 

 .سێذارەداًی تۆ دەرچووە

دەتێت لە تواری یاسا ًێودەوڵەتییەواًذا،  لە ًەهسا پاش تەواووردًی هاجستێر سەرلاڵی خوێٌذًی دوتۆرا 

  .تەاڵم تۆ داهەزراًذی یەوێتیی ًیطتواًی واز لە خوێٌذًەوەی دێٌێت و دەگەڕێتەوە ووردستاى

لێرە تەدواوە ئیذی ًەوضیرواى هستەفا وەن سەروردەیەوی دیار تە تەواوی دەردەوەوێت وە هەم سىرتێری 

  .ی ًیطتواًی ووردستاى دەتێتوۆهەڵە و هەم جێگری سىرتێری گطتیی یەوێتی

تە تارەوەی تریطیذا ژیاًی پێطوەرگایەتی و خەتاتی چەوذاری ًەوضیرواى هستەفا تەهجۆرە تە تەواوەتی 

تە تەواوی ئیعالًی  4536دەست پێذەوات. ًەوضیرواى هستەفا لەگەڵ وۆهەڵەی ڕەًجذەراى وە لە ساڵی 

  .لە ًەهساش تووە داًەتڕاوە و پەیوەًذی هەتووە داهەزراًذًی دەورێ تە وتەی هاوڕێىاًی لەو هاوەیەی

تە وتەی ڕەفعەتی هەال دروست تووًی وۆهەڵەی ڕەًجذەراى پاش ئەوە دێت وە تاڵی هەوتەتی سیاسی 

لیٌیٌی دروست تىەى ئەوە توو -دەگەڕێتەوە ًێو پارتی ئیتر ئەو ترادەراًە تڕیاریاًذا تەًسیوێىی هاروسی

ًەوەی لە ًەهسا و دەستپێىردًەوەی ضۆڕضی چەوذاری ًەوضیرواى وۆهەڵەیاى دروست ورد. پاش گەڕا

هستەفا دەتێتە سىرتێری وۆهەڵەی ڕەًجذەراى، وە وەن تاڵێه لە ًاو تاڵەواًی یەوێتیی ًیطتواًیی ووردستاى 

وە تازە داهەزراوە واردەوات. جگە لە خەتاتی چەوذاری و پێطوەرگایەتی ًەوضیرواى هستەفا لەگەڵ 

 .ە وە گۆڤاری وۆهەڵە دەرچووە، زۆرتەی ًووسیٌەواًی خۆی لەوێ تاڵودەوردەوەئەوەضذا ئەو وات

 

ًەوضیرواى هستەفا ئەو وتێثاًەی تە درێژایی تەهەًی وە ًووسیوًی تریتی تووى لە ًووسیٌەوەی هێژوو و 

ەی یادەوەرییەواى، لەهثارەیەوە حەهە تۆفیك پێی وایە هۆواری دەستثردًی ًەوضیرواى هستەفا تۆ ًووسیٌەو

هێژوو و یادەوەرییەواًی زیاتر پەیوەًذی تە حەزی خۆیەوە هەتووە ًەن ضتێىی تر، ئەو دەڵێ "ًەوضیرواى 

زۆر حەزی لە هێژووە، تۆیە زیاتر لەو توارە ًووسیویەتی". لەهثارەیەوە چەًذیي وتێثی هەیە لەواًە )وورد 

، وورد لە گەهەی سۆڤێتیذا، و عەجەم، حىووهەتی ووردستاى، لە وەًاری داًوتەوە تۆ خڕی ًاوەزەًگ



(. ًەوضیرواى هستەفا 4541-4562پەًجەواى یەوتری دەضىێٌي، ژیاًی تە تەهەًتریي ڕۆژًاهەی ووردی لە 

زیاتر حەزی لە گۆراًییە فۆلىلۆرییە ووردییەواًە، تەتایثەت حەزی لە الون و حەیراًە ًاو تەًاو خۆضی 

دەواتەوە وە وان ًەوضیرواى زۆر هوهتەم ًییە تۆ لەتەر خۆیەوە دەیڵێت. ڕەفعەتی هەالش جەخت لەوە 

  .خواردى، تەتایثەت لە هاویٌذا زیاتر حەزی لە تەهاتە و خەیارە لاژی دەوات و دەیخوات

لەالی خۆیەوە حەهە تۆفیك ڕەحین وە جگە لەوەی وە ئێستا ئەًذاهی ئەًجوهەًی وۆهپاًیای وضەیە، تە وتەی 

تاوەوو  4535لەگەڵ ًەوضیرواى هستەفا تەسەر تردووە، لە ساڵی ساڵ پێطوەرگایەتیطی  ١١خۆی زیاتر لە 

. ئەویص جەخت لەوە دەواتەوە وە ًەوضیرواى زۆر هوهتەم ًییە تە خواردى، ًەوضیرواى هستەفا وەن 4554

  .هاوڕێىاًی تاسی دەوەى وەسێىی سادەیە، تەاڵم لەگەڵ ئەوەضذا زوو توڕە دەتێت

"وەسێىی زۆر سادەیە تەاڵم وەهێه توڕەیە". سەتارەت تەوەی وە تە چ حەهە تۆفیك ڕەحین لەهثارەیەوە دەڵێ 

ضتێه یاى لە چ حاڵەتێىذا توڕە دەتێت، عەلی وەریوی وە یەوێىی ترە لە هاوڕێىاًی وە لە سەردەهی ضاخ 

ًاسیویەتی دەڵێت "جاری وا هەیە تە هەهوو ضتێه توڕە دەتێ و جاری واش هەیە تە هیچ ضتێه توڕە ًاتێ". 

ە هیوایەتەواًی ًەوضیرواى هستەفا وەن هاوڕێىاًی تاسی دەوەى، جگە لە ًووسیٌەوەی هێژوو، یەوێه ل

 .ژیاًىردًە لەگەڵ تەخێووردًی هریطه و وەو و ئاژەڵە وێوییەواًی وەن ئاسه و چەًذ ئاژەڵێىی تر

 

 

 كتێبە چاپكراوەكانی

، 4535تاوو  4531لە سالی  لە وەًاری داًوتەوە تۆ خای ًاوزەًگ، دوخی سیاسی لە ووردستاًی عێراق

 (4553)ووردستاى ـ زەرگەتە: 

، )ووردستاى ـ 4541تاوو  4535پەًجەواى یەوتری دەضىێٌي، دوخی سیاسی لە ووردستاًی عێراق لە سالی 

 (4553زەرگەتە: 

، )ووردستاى: 4544تاوو  4541خوالًەوە لە تازًە دا، دوخی سیاسی لە ووردستاًی عێراق لە سالی 

4555) 

 (4556و عەجەم، )ووردستاى ـ زەرگەتە: وورد 

 (4551حىوهەتی ووردستاى: وورد لە گەهەی سوڤیەت دا، )ووردستاى: 

 (4554هیرایەتی تاتاى لە ًێواى تەرداضی ڕوم و عەجەم دا، )ووردستاى: 

 (6000)ووردستاى ـ زەرگەتە: 4516-4564ووردستاًی عێراق: سەردەهی لەلەم و هوراجەعات، 

 (6006)ووردستاى ـ زەرگەتە  4514- 4562یي روژًاهەی ووردی ژیاى، تەتەهەًتر



 (6002)ووردستاى ـ زەرگەتە:  4514- 4514ژیاى، چەًذ الپەرەیەن لە هێژووی روژًاهەواًیی ووردی 

 (4544وارەساتی هەواری، )ووردستاى ـ زەرگەتە: 

 (4551وێطەی پارتی و یەوێتی، )ووردستاى ـ زەرگەتە: 

 (6005تاى ـ زەرگەتە: ئێوە و ئەواى، )ووردس

 تەدەم ڕێگاوە گوڵچٌیي، )چوار تەرگ(

 (6046ئەدەب و تاریخی ووردی، )ووردستاى ـ زەرگەتە: 

 ییئاوا اىیژ

 .ًەوضیرواى هستەفا لەضاری سلێواًی وۆچی دوایی ورد 6043ی ئایاری 45لە تەرەتەیاًی 

 


