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(وحەممەد ڕەشیدی مستەفا سوڵتانی م)    
.بوو  یلم و زانستع ئامانجی ژیانی کە، باوکێک   

 
  مستەفا سوڵتانی   -ڕەشاد نووسینی  

                                                   
  !ێگای پەروەردەبوون و ج شوینی لە دایک

لە مان وراهە ، لە دەڤەریمانە تاوی لە ئاوایی ئاڵهە ٤٩٢١باوکم ساڵی   
یدا دایکی نی منداڵلە دەورا .ک بووە لە دای اراڵتدەسدەیەک نەماڵەیەکی تا ڕادەب

 "لەو دەورانەدا ئاوایی .مردووە و لە میهر و عاتیفەی دایکی بێ بەش بووە 
حاجی فەرەج  ەیبنەماڵ. ودالیزم بووەفیدەسەاڵتی ی دەکانەنلە ناو یەکێک"ڕئاواەک

 ناهەورامحاکمان و ڕێبەرانی ە ن یەکێک لن  و ئەواواییە دەژیائا اللە بەگ لەو
پاشان بە هۆی ئاڵ و  .بوون یاژ ئاواکەڕم لە ئاوایی نەماڵەی باوکڵیانێک بسا. بوون 

لە نێوان   "ا سوڵتانمستەف "و هەروەها دابەش کردنی موڵکەکانی ییوگۆڕە مێژو
ەرەو ب" حاجی فەرەج اللە بەگ " بەناوی ی کوڕەکان لەک ، یەکێ دامنداڵەکانی

کە . ێوەیەکەشبە  ئاڵمانە گرافیایی یوج وتەیەکهەڵ.  کاتیی ئاڵمانە کۆچ دەئاوا
. مەریوان و هەورامان هەڵکەوتوە  یێوان سنووری دەڤەرکانلە ن  

 و ر لە دارستانەکانی مەریوان ییە زۆر تو داوێنی دەشت و مەزرای ئەم ئاوا ژێنگە 
 .رامان دەچێت و داخی هەو اخش لە  ەوەی بەرزکوێستان شاخ و گەیڕوانە ل

تی هەورامی قسەیان ا زۆر بە دیالکلە کۆندا کەم ت مانەڵی ئاوایئا ئناتویشدان
شەکشەی هەورامی پا و بە تێپەڕ بوونی زەمان دیالکتی شهێواش هێوا.  وەکرد
رانی اوایی بە دیالکتی سۆئ انیئیستا دانیشتو ،و ەنی زاڵ بووراسۆ الکتی ودی وەکرد

   .قسە دەکەن 
ئاوەدان وە ئاڵمانە ایەهێز و توانو هەمو ەب للە بەگ کە دێتە ئاڵمانەج فەرەج ااح

ت و کاڵ ئامادە شک ۆو ب کۆتەکەن ڕێکی گەورە لە دارستانەکان اتەوە و ڕووپەدەک
بە ،وە وتڵکەهە کێوەکان وێنیئاوایی کە لە دا یکزاری نززەوی و مەزرا و  .دەکرێت 
بنیاد   . ەکردوەتەو و دژوار ی بەرتەسککشت و کاڵ و هەورازە و ایی، نشێوزۆری لێژ

" شارەزایانی ئاوایی  لەالیەن و درێژ ووری دکەڵەکدین وەرب دیواری حەسار ونانی 
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ە و گەنم و نی دانەوێڵڵ  و چاندبۆ کشت و کا انی لێژایەک کە، دروست کراون  "ناو 
ە لە هەنگاوی یەکەمی چاندنی داری بەر و میو باخداری و . ەووکرد هەموار جۆ 

ێگایەک دستان و هەر جاوچە جۆراوجۆرەکانی کورلە ن ،ە وووەرنامەکانیدا بب
و لە شوێنی سازگار تە ئاڵمانە ەهێناونەمامیان  ،هەبووە  یسەنەو ڕ ی چاکمانەم

مزگەوتێکی   اتهاوک،و  داان و ئاودان کردنەوەەم تێکۆشلە پاڵ ئ .چاندوویانە 
کالسیک ی یلمع نیخوازیاراکان و تی مەالیان و ئەمنیە، کە بژیوی ژدروست کردووە 

ک بۆ فێر بوونی عیلمی کە ڕۆژگارێئەو گەنجانەی  .دووە و دینی دەستەبەر کر
پاشان  وونەتەوە ک لە ئاڵمانە ماسیک و دینی هاتونەتە ئاڵمانە و چەندساڵێکال

.ڕۆیشتوون ، کەم نەبوون ن کوردستا ناوچەکانی تری شارەکان و بەرەو  
نی دیکتاتوری ەس پێکردد اجار وی قحمەد شاتایی سەڵتەنەتی ئەکۆ 
!زا خان ەڕ  

لە گەڵ دەورانی  چەرخهاو ئاڵمانە  یە بەگ بۆ ئاوائکۆچی حاج فەرەج الل
 دمەتی ئەحمەکوحی دەوران.خان بووە شای قاجار و کودەتای ڕەزا حمەدئەڕووخانی 

ئاوا  حکومەتەکەیی گارڕۆژیت و ەسەاڵتی سیاسی دەدۆڕێند بەخێراییشا کورت و 
 .ێ ڵدهەریتانیا ەخالەتی ببەیارمەتی و دەومەتی ڕەزا خان کح هەتاوی .دەبێت 

.دادەسەپێی بەخێرایی  ران ێئخاکی ۆشە و قوژبنی گ ووهەم لە  دیکتاتوری  
 ەل ەشی خۆیو سێبەری ڕ یبەت بەرەو کوردستان دێتبەتا دتبداشەپۆلەکانئ ئیس

نی درڕەزا شا بە مەبەستی هەموار ک.اتەوە باڵو دەکی کوردستان کسەر خەڵ
دەرەبەگایەتی وسیستەمی  ییناوچە ،تە ناوخۆیی و لە ناو بردنی دەسەاڵ کومەتح

یس دەست پول دەسەاڵتی شارەکان دەدرێتە .شێکی ڕێک و پیک دروست دەکات ئەرتە
 .دادەمەزرێنیت  لە دێهاتت تی حکومەوەک ئامێری سەرکو و ئۆڕگانی ژاندارمری 

ها و چارەنووسی مێلیون  نسەاڵت بووەدخاوەنی ژاندارەکان لە دێهات تەنیا 
ئۆڕگانی ژاندارمری لە بینایەک بە  .یان دیاری دەکرد کوردستان یشارۆمەندی دێهات

بوەوە و لە واقیعدا دنیە کۆ کرو ئەم ژانداروی هێزەکەی خۆی بەنا  "پاسگا"ناوی 
 .بوو  داەتحاکمیەزا شا لە بواری ڕو  فەرمی حکومەتیی و نوێنەری راتی ئیجدەسەاڵ

 ،ویەک سانیان نەبوو  یئێران فورم ینجۆرەکاجۆراو ستەمی فیئودالی لە ناوچەیس 
نی بن و سیاسەتەکادەوڵەتی ناوەندی  ەتییمیاکحیمی تەسل سەرجەم نەیاندویست 

 ، ونشینەکان  کوردچە واناکان وئاین و ئاین زدیاردەی . بە ڕێوە بەرن تاران 
حکومەتی ناوەندی بەرانبەر  ەل موخالەفەتی فیئودالەکانی کوردستانی ودژایەت

ایەتی ، شێوەیەکی تری دژت و سەروەت و سامان لە بەش کردنی دەسەاڵ جگە
بوو و  "یەتیاونەتە "تۆخی ەزهەبی و سوکایەتیمهەاڵواردنی لە بەرانبەر  نی کرد
ی وڕەوت لە گەڵ کێشەجووتیاران ها و دالەکانئوفی  .دەدا نیشان اشکرا خۆیبەئ

ر یان ، لە بەرانبەر هێرشی حکومەتی ناوەندی بۆ سەخۆچینایەتی نێوان 
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ایکی ردەکانی زمانی ددیاەت بە سەبار شیانەبودیفاع و بەرخودانی ها ،کوردستان
  .هەبوو ،کێشەت نەتەوایەتی ،خاک و کولتور 

!خان  ازەڕتوری کتادیدەورانی   
 هەندی  گەاڵڵەی، ی خۆی و حاکمیەت ترەزا خان بەمەبەستی مانەوە و دەسەاڵ    

،  و تلەفون پۆست و تیلگراف ی ئاسن ، ڕێگا قەتتارو دامەزراندنی وەک  زیسا چاک
لە   کراو خو جادەی زی اکێشانی ڕێگ،سەرانسەری ەرینی داد گوستپێک هێنا
 اڵتی کوردستان هەمووانی وەکجادئەمما . ن کرد بەجێهەبوو و جێ  بەرنامەدا

شارۆمەندانی  نی پڵۆسێو دا ی سەرکوتبوون کە لە خزمەت بەرنامە جادەگەلێک
 .بوون  ەی کوردستانچی ناوداگیر کردنو  یەکاننیزامی  گاڵوە ە ئامانج و کوردستان

  و ڕێگا دروست کرابوو و جادەی کوردستان ی کوێستانەکانن لوتکەتا بەرزتری 
 ی جادە ،یەەیاسەتە سەرکوتگەرانئەم سچاوی بەرەی نوونم  .ووکێشراب

 ، ی خان ،سەڵواتئاواە،گردن ،زەمزیرانبا، شاهۆ ، گاڕان کویستانەکانی ئارێز ، ئەربا
ئەم کوێستانانە  کانیجادەهەموو . پاوە و نەودشەیە  ،هەورامان  ،ی دزڵنەوسود ،

کی ڕێگایە نەەشچان هیچ کوردستلە  . دا بوون ی شوڤینیستی تلە خزمەتی سیاسە
بەاڵم بە دەیان پاسگا و  .نەفەر دانەمەزراوە ەشەم ن بۆ هات و چوی قەتتار وئاس

ەبەستی مە ب هەر شار و شارۆچکە و لە  ستانشە و قوژبنی کوردلە هەر گۆپادەگان 
کە وەک زەروو لە سەر پەیکەری زراون دامە ی خەڵکی کوردسەرکوتی خێرا

لە   .ن ن و خوێنی جەماوەر دەمژپاوسەچ ەندانی کوردستانۆمارو ش نجبەرانەڕ
 یەکانێری ژاندارمری وەک ئامو پاسگاکان ی ئەرتەش حەقیقەتدا پادەگانەکان

وەزنی  .ێخەی شارۆمەندانی کوردستانیان کێشاوە چوارم "ەت کومحاڵتی دەسە"
 نوری ڕەزا خاتکومەتی دیکتاحن پۆی ،لە تا سەرکوت یرئامێسیاسی و گرینگی 

لە ، زراندانی پادەگان و پاسگا دامە و یەت یئەهم.  ووجێگای تایبەتی هەب
و زانکۆ و و پاک و خاوێنی نان و بار هێ فێر کردن یانگئوردامەزراندنی مەدرەسە و 

.ە تر بووینگ گرزۆر زۆر  خانە نەخۆشو  زانستگا  
!ڵتانی مستەفا سواللە ەج رفە یئەسیر کردنی حاج  

ان و لەم کانی کە ئینگلیزیەەتەکاسسیامگیر بوونی ی سەقەبەستم بەڕەزاخان 
نەزم و ئەمنیەت لە ردنەوە و د،بۆ هێور کیان دەکردیکتەکان یەرانەدا ئامریکاخئا

 بۆ و ەک ئەسیری یەک لە دوای یێران ، مالکەکان و فیئودالەکانوچەکانی ئنا
 .زیدانی کراونخراونەتەوە و  دوور مەشهەد و ران،ئیسفەهان،اپادەگانەکانی شیراز،ت

شەریف و عەلی  اوەکانی ە نڵتانی لە گەڵ دوو کوڕی بسوحاج فەرج اللە مستەفا 
بەرەو داموغان و سمنان دەگوازرێنەوە و لە ەکرێن ویر دئەس تانی مستەفا سوڵ

بە  تەلگراف پۆست و ئوڕگانی  باوکم هەمیشە لە .ە کوردستان دوور دەخرێنەو
 و باوک دەستی  بە ڕۆژ وەی کەمتر لە دەما لە ەکانیامن یادی دەکرد کە کیچا
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پۆست سوار چاکان و   . و واڵمەکانیان هاتوتەوە  گەیشتوە لە داموغان  ی براکان
  .ون لە هات و چودا بوو و رۆژ ەۆش ئاژوو و بلەز شئەسبی خ بەسواری چییەکان

نی و لەوانە دستارکو ڤەریاسیەکانی دەە کۆمەاڵیەتی و سیباوکم هەموو ڕوداو
 یژیانی ،شکستەکان و کۆسپەکان و ناهەمواریەکانەوتنەکان ەرک، سرەساتەکان کا

میان دەدایەوە و اکانی واڵلە نامەکانیدا بۆ ئەوان دەنوسی و بەم شێوەیە باوک و بر
پردی ی نامە بە ناردن .یان دەکرد هەروەها ڕاوێژی مەنتیقی و ڕێنوینی باوکم

وک با  .بوو داموغان دروست کرد منان وزیندانەکانی سە ونپەیوەندی لە نێوان ئاڵما
لەم . ە و فامیل و لە زیندان دەبن درێژ دوور لە بنەماڵو نی ماوەیەکی دوور و براکا

زەحمەت و دژواری بە  ،لە زیندان هەڵدێ وسوڵتانی  بوارەدا ئاغای شەریف مستەفا
 و لە کانی قەراخ ئاوی دەریاباشوریەشارە  هات و نەهات و لە ڕێگای ژیانیو 

انیەکان خۆی زرگبا و لەتەک کاروانە انزەنجون الگێ ،مازندەران چەکانی ناو
شا نی کرێگیراواهەڵخڵەتاوان و بە.  دێتتا نزیک ئاوایی ئاڵمانە دەرباز دەکات و 

 مێرانەو ناجوا ەوەلە کوردستان ئەسیری دەکەن و تەحویلی ئەمنیە و پاسگا دەدرێت
ر ەشێنەیی تێپ ەدەورانی زیندان زۆر ب . ن دەکرێتادیسانەوە توندی زیندانی داموغ

 شەرایەتی  بە هۆی  مستەفا سوڵتانی اللە حاج فەرجیاند کە خادەبێت و زۆری نە
ش ماوەیەک کۆچ دەکات و لە شاری ەوێت و پانەخۆش دەک دژواری زیندان سەخت و

 ڕیەرەنووسی دوو کوڕەکەی تا کۆتایی شاچ  .داموغان ئەسپەردەی خاک دەکرێت 
ن ئێران شاپا .دا تێپەڕ دەبێت یبی و سەختیرمەرگی و غەلە کۆڵە ووهەمانی دجیه

باکوری ئێران لە الیەن  .بنەڕەتی دەبێت بنچینەیی و بەرەوڕووی ئاڵ و گۆڕی 
زۆربەی  .یزیەکانەوە داگیر دەکرێت وری ئێران لە الیەن ئیگلەوە و باشڕووسەکان

حاکمێەت و . ەماوەر جس دەکەوێتە دەو پاسگاکان  ەکانقەمەنی پادەگانتە ک وچە
ئاڵۆزی کۆمەاڵیەتی و سیاسی ێران تووشی ئ و ێت شا هەرەس دێن ادەسەاڵتی ڕەز

موویان لە و هەلقێت دەخو نسیاسیەکا ەزیندانیدەرفەتێکی لەبار بۆ  .دەبێت 
 وەو هەرسی هێناالوازئاستە حکومەت تا ئەو دەسەاڵتی  هاوکات و  ان هەڵدێنزیند

دەر ێران زا شا لە ئەیەکان رزبە دەستوری ئینگلی . دەبنیان کردن ئازاد ناچار بە کە
بە  .دوور دەخرێتەوە  ە ئافریکا ل"  سموری "دووڕگەی  ۆب شانێت  و پادەکر
کوڕەکەی وەک جێگری ،  یو کارتون ئینگلیزیەکان و لە شانۆیەکی بێ هاوتایارمەتی 
                  . دەس بەکار دەکات و وەک شای ئێران زا شا لە سەر تەختی شاییەڕ

ورس لە تافی گەنجیداق رپرسیارەتیوەر گرتنی بە    
باوکی  .باوکم لە تافی گەنجیدا ناچار بە وەر گرتنی بەرپرسیارەتی قورس دەبێت 

ئیدارە و . کراون برای گەورەتری لە سمنان و داموغان ئەسیر و زیندانی ۆی و دوو خ
، سەرەڕای ی گەورە یەکنەماڵەبەروەت و سامانی ڵ و سڵک و مابردنی موبەڕێوە 
وەر گرتنی بەرپرسیارەتی . لە ئەستوو دەگرێت ،ی چاکەو تەجروبن ئەزمو نەبوونی

ل و ەە هبنەماڵە ، ل ئولیتیمەسو  لەو چەشنە لە تافی گەنجیدا و بەڕێوە بردن
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لەم . ورس بووە رج و بارودۆخی ئەو کاتەی ئێران و کوردستان قورس تر لە قەم
پاندنی داسە بۆری ری جۆراوجۆاتوری ڕەزا خان ، ئامێتقۆناغەدا سیستەمی دیک

هەموو ە لژاندامری و ئەرتەش  هەبووە کە کتاتوری و گەشەی سەرکوت دی
جەماوەریان لە تاڵ تاڵ و ڕۆژگار و ژیانی  گرتوە ەرو یان ی قورسجباشارۆمەندان 

جار و باریش بۆ وەر زا خان مەتی ڕەوکح کاربەدەستانی  ت وکاها .تر کردووە 
پاشە کەوتی خەڵک لە  یوەر گرتنماڵ ،و ینا تنی بەرتیل ، دەس بەسەرا گرتنی برگ

و  دەس .ڕووت دەکردەوە  ەڵکیانخچەک کردنی جەماوەر  وفورمی لیرەی عوسمانی 
گەماروی ەکانی کوردستان ەرلە دەڤ و کەسانی کەرامەت نزم ی ڕەزا شاپێوەند

 . کردووەتااڵن  یاندراو و پارەی نەخت ی فراوان و مەنک و تەقەاوە و چەئاڵمانیان د
زەخت و زۆر و بێ حورمەتی سوڵتانی ئەگەرچی لە ژیر فا اڵە ی مستەەمبن"ژنانی " 

هەندی لە دراو و پارەی کردنی  ە و نهێنی، ئەمما لە شاردنەو و سوکایەتیدا بوو
هیمەتی بەرزیان  ەت وهامشە وسمانی عبەتایبەت لیرەی ەکەوتی بنەماڵە پاش

 شەڕی لە دەورانی ێککات. اوە یاردەیە لە مێژوودا تۆمار کرەم دئ  .نواندووە 
ەوە دەگەڕینلە زیندانی داموغان و سمنان  هەم کە براکانی باوکم جیهانی دوو
توانی  ،ی بنەماڵە نهێنیان کردبوو راوانە کە ژنانپارە و د ، هەر ئەوکوردستان 

دەسەاڵتی یقەتدا قلە حە .ڵە گارانتی بکات بنەما ئابوری و "ڕیندەسەاڵتی ک"
  .ڕیگەیاند و چەند پارچە موڵکیان بەو پارانە کبەرز  کیبە ئاستێ ئابوری بنەماڵەی

!نە و و ئاڵماییەکانی ڕەزااباوکم لە ئاو خوێندنی دەورانی  
. وو ار و ئەهلی کتێب و خوێندنەوە ببەگ خۆی مرۆڤێکی خوێندەوحاجی فەرەج اللە 

و  هرەبێ بە تعیلم و زانسنی لە نیعمەت انداڵەکمادە نەبوو کە مرگیز ئاهە
خوێندنی باوکم هەوەڵ الی باوکی خۆی و لە ئاڵمانە تێپەڕ  دەورانی .بن  ومروحمە

باوکم لە کۆشی پڕ لە نەوازش کۆچ دەکات و دا دایکی ورانە هەستیارەلەم دە. بووە 
ی عیلم و زانست یفێر بوون بواری اوکم لەب. و میهرەبانی دایکی بێ بەش دەبێت 

ەکانی گولستان و بوستانی تێبک ەنورام دەلە. بووە  وهاتوو لێ ئازا ،اتانەکئەو 
و  دی ، دیوانی حافز،کلیلە و دیمنە ، خمسەی نیزامی ،شاهنامەی فیردەوسی عسە

پاشان  .وە ەتەخوێندوفێر بووە و  ی الی باوکی بەستوانانی فارس وێژهەڵنی دیوا
بۆ  "ڕەزاو"ندنی لە ئاوایی ێمەرج و شەرایەتی خۆ هەل و ور دەدات ڕیاباوکی ب
دەورانی سەرەتایی خوێندن تا پۆلی سێهەم لە ئاوایی ڕەزاو کە   .ت بەر بکادەستە

بۆ بەردەوام بوونی خوێندن  .وە کردو ان گەلی حکومەتی بووە تێپەرگناوەندی ئور
وەک خانوو و شوینی  ندنوێرایەتی خەکانات و شدەچێتە شاری سنە و هەموو ئیم

شاپوری سنە  بستانیدەلە  .ت و بەرەو سنە سەفەر دەکاە دەکرێت دبۆ ئاما یژیان
ماوەیەک تێپەڕ دەبێت و . ناوی دەنوسن و لە پۆلی وانە گوتنەوە ئامادە دەبێت 

هەرە  شان دەدات و هەمیشە یەکێک لە قوتابیە ویی خۆی نیو لیهاتو نتواناکا
اغای ئماموستاکانی مەدرەسە و بەتایبەت  .ە ووسەرکەوتوەکانی پۆل ب
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. ڕازی بووە  ەکانیی لێهاتوویەکم بە بۆناوزە لە بحمید گویا  بێ ئەنداعەبدوال
ت دەکرێ لیر و دیلەساڵی ئاخری مەدرەسە باوکی لە الیەن هێزەکانی ڕەزا خان ئەس

ی بنەماڵە بەگشت. خت و دژواری ژیانی باوکم دەس پێدەکات و دەورانی زۆر سە
و جار دەبن ی سایکۆلۆژی و بێ کەسی تی ئاڵۆزی و شڵەژان و دڵە ڕاوکێ و زەخشتوو
دەبێتە بۆ باوکم  دەورانی شیرینی خوێندن . دادەسەپێت نائومێدی  باریشو 

تۆڕە  عاتیفی وپەیوەندیە وونی چک جێ هێشتنی مەدرەسە و تێ .تراویلکە 
ۆ باوکم سەخت و پڕ لە ب یکۆمەاڵیەتیەکان لە گەڵ ماموستاکان و هاو پۆلەکان

 بەردەوامە دەبن کەخوازراو نکی رگەلێفاکتو ەکانکۆسپ  سەرجەم  .ناهۆمێدی بووە 
وێندنی سەرەتایی  لە ساڵی نامەی خ وابڕ  .خەن پەک دەی باوکم وونی خوێندنب

ەو کاتانەی فێر کردن و ، کە وەزیری ئ وەاڵلەی باپ و هەتاوی بە دەرجە ٤١٤٩
پێڤاژوەی  لەو کاتەوە لە .ن ئێمزای کردووە وەر دەگرێت رائێتی کومەحنی بارهێنا

سیاسی  یجهەل و مەر بە سەر و گۆڕێک  اڵئ تەوە تا بەڵکووێنیدەمچاوەڕوانی 
و بە نوسینی  باوکی لە زیندانەوە  .دەستەبەر بکات  ئازادی باوکیو بێت ندائێرا

و  پخرا دۆخی سیاسی ەندە باروئەو . دنی بەرزتر هانی دەدابۆ خوێن نامە 
بۆ  . بە جێ بێڵێت  و شاری سنە مەدرەسە  تدەبێ ناچارباوکم  ناهەموار بووە کە 

سەی پڕ لە تا بە دڵێکی  ێزانخیەکی گەورە و پڕ ەرپرسیارەتی بنەماڵبەگرتنی  ەرو
کاتانەدا جگە لە خۆی ، ژیانی سێ لەم   .دەگەڕێتەوە بەرەو ئاڵمانە ، خوێندن 

. ی پێویست لە ئەستۆ دەگرێت و تەجربە  نی ئەزمونەبوون رەڕایە، سبنەماڵەی تر 
و بەدەس زۆر فێر تەجروبەی  و زمونئە نامەڕ بوونی زێپەو بە ت یاندا لە پڕۆسەی ژ

.دێنێت  
!داموغان  ویندانەکانی سمنان ی براکانی لە زئازاد  

ن و وە بەرەو تاراوغانەدام ن لەژ لە زینداێیەکی دوور و دربراکانی باوکم پاش ماوە 
یشتووی ئاڵمانە جەماوەری دان. ن و سنە و پاشان بۆ ئاڵمانە گەڕانەوە ەمەداه

.  وەبردتنەویان بەڕێوە ۆ هابیان و ئاهەنگێکی پڕ شکۆ وونردلێ ک انپێشوازی گەرمی
کات و زەمان وەک ڕووبارێک تێپەڕ دەبێت و پاش یەک دووساڵ مانەوە لە ئاڵمانە 

ئێدارە موڵک و ماڵیان بە  ، انکەی کاربنچینە هەندی ڕێک و پێک کردنی ، و
کەم و کەمتر  شاهێواش هێو باوکمرەتی لە قۆناغەدا بەرپرسیا . دەستەوە گرت 

عەلی ئاغای  رای گەورە یانی رەتی بە ببەرپرسیا دا هەمووپێڤاژەیەکوو لە  بوەوە
ات ی داهئاست یڵسەنگاندن و تاقی کردنەوەباوکم لە هە .ەفا سوڵتانی سپێردرامست

هاتەدەر و  لە کڵ  سەربەرزانە  و مەسرەف و دەرچوی ساڵیانەاری میواند خەرج و و
پاشەکەوتی  چاور ەیەکی بەادتاڕ . ۆی دابین کردرزی بۆ خبەپێگەی ە لەو بابەتەو

تەحویل دانی هەموو  . بووتەحویل داوسمانی علێرە دراو و   وەک ختینەنە
ئاستی  باوکم و مەندی، بوە هوێ ڕەزابەرپرسیارەتی و پاشەکەوتی چەندین ساڵە 

برای . و بوەربەرز و لەم بوارەدا سکشا بە نیسبەت باوکم هەڵ براکانی  متمانەی 
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 ەکانیییو ئاواانە مڵجگە لە خوێندن لە ئاا سوڵتانی فەعەلی مستغای ئاگەورەتە 
سیما ناسراوەکان و  ە، یەکێک ل،و خوێندنی زانستی ڕۆژ گۆشخانی  و کەڕئاوا

باڵوی ەرو ب بەرز ئوتوریتە و ستاتوسی ،و چەکە بوو ری ناوجەماوەجێگای متمانەی 
کە  بووە " رەزا ڕوستا "ناوی وبەندی کەسێک بەهالە زیندانیش   .ێنابووهبەدەس  

ی زیندان و تشەرایە .ە وە بوحیزبی توود توەکانیەیشێگت زانا و  ۆڤە هەرەلە مر
و ئاستی  ێناوە ەکانی پێک هئەزمونلە ناوەڕۆکێدا ئاڵ و گۆڕی  بوون هاوبەند

 زا ڕوستا بەدڵخوازی خۆیەئاغای ڕ .ردوەتەوە بەرز کی دانشی سیاسی و کۆمەاڵیەت
ندانی زیی برازانستەکان بە هەردوو  ەبیات وەدئ نیکردن و فێر ێنی خوێندبەستە ل

لە سەر باری  دان و شەرایەتی سەختی ژیان ینز .یارمەتی بێدریغ دەکات 
هەر  کاردانەوەی زۆر خراپی دەبێت و تانی سوڵفا ەعەلی مستئاغای  تەندروستی 

بەالی ی نەخۆشینەکەڵمانە ئاکاتێک دەگەڕێتەوە و  .ینداندا نەخۆش دەکەوێت لە ز
ە پەرە دەستێنێت کە شینەکە ئەوەندنەخۆ ئاستی. دا مل دەنێتپ ترارخ باری

کە لە سنە ئیشی کردووە ، بۆ چارەسەری  (ئاڵمانی )دویچلەند دوکتوری
دەبێت و  لجە کی موعاێژ خەریدرماوەیەکئ دوور و  و  دێتە ئاڵمانە ە نەخۆشینەک

رە دەردی بکات ، کە چا ەکۆشێتتێد ،ەرمان و دەوا د ونو ئەزم یبە هەموو تواناکان
 ولەرای گەورەی باوکم ب نەجات و ڕزگاری بواری  لەکە تورەدوک  بەداخەوە
 ٤١٩٩لە ساڵی  سەوەرقوەمی خو  پەژارەبەداخ و  . سەرکەوتوو نابێت  نەخۆشینە

لە گوڕستانی تایبەتی بنەماڵە بەخاک ەکات و د چە کۆانهەتاوی لە ئاڵم
  .ت درێریپسدە

ەرفیەت و ز .ند بووە ەبهاو لە گەڵ ڕەزا ڕوستا ا سوڵتانی ئاغائ شەریف مستەف
لە زینداندا خاراو و  .بووەی هەڕاگری و تەسلیم نەبوونی بەرزۆخلی پوتانسی

مەهاباد و ماری ە کۆاع لبەمەبەستی دیف. ەدەس دەهێنێت ئەزمونی چاک ب
و چەک  نبۆ گرت ی میللی ، هێرشێکدیکومەتی ناوەنحردنی ئامێری سەرکوتی کزک

کە  .ک دەخات ێری  رێبەری وی هەتاو٤١٩١اڵی لە س ادەگانی سنە پکردنی 
کومەتی حو لەمپەر و کۆسپێکیکی بۆ پشتیوانی  لە کۆماری مەهاباد ناڕاستەوخۆ

لە کەسانی خوازیار لە  یە وەوتنەبزو ی ئەونیزام زێه  .کردووە  روستاوەندی دن
ی سنە و گرتنی پادەگان پێک هاتوە کە بەرەو شار و مەریوان  نامادانیشتوانی هەور

گاکان چەک دەکەن و تفەنگ و کاتی ڕێپێوان بەرەو سنە هەموو پاسو لە ەجوڵێن د
ڕۆژ ئاوا  ی سنە دەبنەوەنزیک شار کاتێک. ن تەقەمەنی زۆر وەک دەسکەوت دەگر

لە . خاتەوە ڕێک دە ەیهێزەکدەگیرسێنەوە و دیسانەوە " وەڕە نە" وایی بوە و لە ئا
دەگرن  بەشیک لە پادەگان ەکەهێز دەگانی سنە گەمارۆ دەدەن وکازیوەی بەیانی پا

بەناوی سەرتیپ مەحمودی ئەمین  گان ەپاد یفەرماندە  .ک دەکەن ەموویان چەو ه
لە  ۆبۆ گفتۆگ، کستی تەواوشیری لە رگبەبەرپەرچ دانەوەی هێزەکە و  ەبەستی بە م

مین سەرتیپ مەحمودی ئە .و دێتە ئاوایی نەوەڕە  نەوەکە وتگەڵ رێبەرانی بزو
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کۆماری مەهاباد ئەم بزووتنەوەیە ناڕاستەوخۆ لە   .نی دەکەن ازیند پاشان  وەک چ
ک و بێ هیچ ش  .دووە پشتیوانی کرخانی بانە  شیدەحەمە ڕ بەرباڵوی  و جموجوڵی

انی و ئەرتەشی ئێرا النە گاڵوەکانی ڕزم ئارێک ئەم پالتفورمە سادەیە ، پگومان
وتە دواوە و تا ڕادەیەک خست نی ئەوانی نامەکاو بەر ی گەورە کردووە تووشی کۆسپ

ئایت اللە مەردۆخی کوردستانی و  جەناب  ناو بژیوانی و دەخالەتی بە .داوە تێک
حمود ەیی شیاڵنی نزیک سنە ، سەرتیپ مز لە ئاواە و هێزەکانی ئیگلیفی سنئەشرا

ع ئاغای حەسەنی ئەرفەیە لە الیەن ئەم ڕووداوە مێژوی . ئەمین ئازاد دەکرێت
ی کوردەکان لێکدانەوە" بێک بەناوی ئێران لە کتێ ی ستادی  ئەرتەشیپرسبەر

ی کتێبەکە بەشێوەیەکی  ٩٢و بیست  ٤٢پەڕەکانی نۆزدە لە ال" مێژوویی  و سیاسی 
هاودەردی و و هەل و مەرجی یەکدڵی  بەستێن. باس کراوە و نوسراوە  ەل ر و تەسێت

تیوانی شع و پەستی دیفاان  بە مەبوردستڕۆژهەاڵتی کلە بەشی باشوری گرتن و یەک
 ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت واڵتانی  ئەگەر ڕێکەوتنی. اباد دەستەبەر کرا لە کۆماری مەه

کۆماری جیوگرافیایی  یڕووپەر ومانبێگ ،بادۆماری مەهات و نسکۆی کنەدەبوە شکس
 . دەهێنا  بەدەسمونی سیاسی زۆرتری ژێهتوریتە و ئو و بەرباڵو تر دەبوو مەهاباد

،پاوە ، نەوسود و جوانڕۆ و ەکانی مەریوان ، سنە سەقزلە هەمان کاتدا دەڤەر
.دەدا یش پاڵیان بە کۆماری مەهابادەوە ران و دیواندەرکامیا  

!ئاڵمانە  ی قائانیدەبستان  
ە ن و بەتایبەت ناوچستاردکو ەو زانکۆ لزا خان مەدرەسە ەحکومەتی ڕلە دەورانی 
 مەدرەسەیەکی هەبوو و مەریوانشاری  . بوون  ەسک و کەمەرتە بفرسنووریەکان 

زۆر کەم بوون و ناوچەکانی تری هەورامان و مەریوان   یمەدرەسەکان یارەژم
بۆ خۆێندنی زانستی ئاینی کانیان منداڵە ک و جەماوەری خەڵ نیشتوانازۆربەی د

انیان و وانەککان بەرز نەبوو ێندن لە مزگەوتەخوتی سائ .مزگەوت دەنارد  ەرەوب
بوو کە لە گەڵ ڕەوڕەوەی مێژوو و  دینی و مەزهەبی زانستی خوێندنی  زۆری بە

مزگەوتەکان بارهێنانی  فێر کردن و .ەوە یان نەدەگرتترعیلم و زانست یەکگەشەی 
بیەکانی تادەسوڕایەوە کە ئینڕژی و مەیل و توانای قو گۆڕنەی ێکدەقپڕۆسەی   لە

  .یش فیر نەدەبوون ودیڕنستی مو زاندەس دەر دەچوو  ان لەکاتی بە فیڕۆ دەدا و
ئاستی خوێندن و زانستی  ،نی مزگەوت کاماموستا ارەیەکی زۆریمژ لە واقیعدا 

پەروەردە و بار جان اڵن و گەنتا بتوانن مندا ،بووبەرز نە م وەک موعەلی لمیانیع
) زگماکی ری زمانی ی ئەم ماموستایانە لە بوااوبەاڵم ژمارەیەکی بەر چ .بێنن 

کوردی پرژ و باڵوی  زمانی وقی شەخسی لە  ڕێبەپێ سەلیقە و ذەکام  هەر( کوردی 
و کز  ەلی کوردکومەتی گحدەسەاڵتی سیاسی و  نەبوونی. کەڵکیان وەر دەگرت 

و دابەش کردنی بێرەحمانە واڵتی کوردستان و کوردی  تانداردیزمانی س بوونی 
   نەبوونی دەوڵەتی کوردی  .بوو  لە تاڵ تاڵ تر ،دانراکاداگیر  لی کورد بە سەر گە

 یمەال هەندی لەبەاڵم . د قانخول لە واڵتی کوردستان ینی کوردزماۆ ب کارەساتی
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و  و تەفسیر ان و ئەدەبیاتی کوردیشو پەخهەڵبەست خوێندنی  ەکان ،مزگەوت
پێشڕەو بوون  ە دەڤەری موکریانل کوردی بەتایبەتەی وانەی عەرەبی بەتەرجوم

 ای تایبەتی لە بەستێنی ێگج نەکیشئەم ڕەوتە سوننەت کە . کاند ەیان شچڕو
 و بوون وومێژوو لە مانددا هەبوە و زمانی کوردی یدانیارمەتی و  ڕاگرتنزێندوو 

.انی دەکات انە قەدردی ئەم ماموستاینەتەوایەتی ئەرکبەرز وهیمەتی   
وو کە جرەیەک بوئاڵمانە خاوەنی مزگەوت و ح،  ە بەگ للبەهیمەتی حاج فەرەج ا

یەک لە ژمارە کهەمووساڵێ. اوبانگی هەبوو وان نری هەورامان و مەریەلە دەڤ
ی ، ی دینتزانسعیلم ونجانی ناوچەکانی کوردستا ن بەمەبەستی خوێندنی گە

د یان بەدڵ و گیان قەبوڵ دەکرەڵمی بنەمامێزی گەرڕەنجی غەریبی و دووری لە ئا
. و فێری زانستی دینی دەبوون  .ە ە مزگەوت دەمانەوو دەهاتنە ئاوایی ئاڵمانە و ل

ئاوایی پێکهاتەی ، ئاڵ و گوڕێکی لە ێ عیلمی نووکان و بواری خوێندنی ەزوئار
ف حەمەشەری اغایئەورە برای گ .تر جێگیر بوو ندێکی و ناوەێک هێنا پئاڵمانە 
هەتاوی  ٥٢٣١ وەری تی پازدەی خەزەڵەوس دا و لە ڕێکپیویستیەی تەشخی مبەگ ئە

نووسی و داوای کردبوو کە  سنەی ی فەرهەنگئیدارە بەرپرسانی  بۆ نامەیەکی 
. د کرو قەبوڵیان  بوەوەیان دابەرپرسان واڵم . ئاڵمانە دانرێت یەک لە مەدرەسە

وەک کەل و پەل و  سەکە ،مەدرەنی ەکاهەموو خەرج و پێویستی هەر لەو نامەیەدا
یا  و نەوت دەڵینز و سەێو م وی مەدرەسەویندن و کرێ و ئیجارەی خانوخ کەرەسەی
فەڕاشی مەدرەسەش ا مەعاشی و هەروەه بەڵێن درابوو کەدرەسەای مەداری سوپ

شوازی گەرمیان کرد و م پێشنیارە پێرهەنگی سنە لەبەرپرسانی فە. قەبوڵ کرابوو 
عەزیمی وەک عەلی اغای ئ .ێزانین و قەدردانی خۆیان نوسیبوو سپاس و پ لە واڵمدا

 لە خوێندندەسپێکردنی  . درەسەکە هەڵبژیردرابوو یەکەم ماموستای مە
 . وەڕپورت کرا ی سنەئیدارە فەرهەنگ ۆهەتاوی ب ٥٢٣١ لە ساڵی مەدرەسەکە 

 ٧٧ژمارەی  بوە و لەو خاوەنی گوڤاری کوێستان  ەالن بەرپرسدرتور ئیسمایل ئەدوک
  ١موو نامەکەی لە الپەڕەی پێنج ، هە رادەکە شاری سنە چاپ ی گوڤارەکە کە ل

 و تەش ئەر ەر وستادی لەشک لە بەرپرسانی ەیەدالەو نام. چاپ و باڵو کردوەتەوە 
. مانە کراوە کردنەوەی مەدرەسەی ئاڵ ،ی کوردستان داوایفەرهەنگ ئورگانی 

کم بە شێوەیەکی تر و زۆر الیەن باوخواستەکانی براگەورە لە  تێکۆشان و
ئیدامە دراوە و سەرەنجام  رمی نامەنووسین و پێ لە سەر داگرتنفو لە تردڵسۆزانە

لە ئاوایی  تاویی هە ٥٢٣١لە ساڵی  فەرهەنگی سنە قەناعەت دێنن و سانی بەرپر
.دەس بەکار دەبێت  " قائانی ئاڵمانە" تانی بەناوی دەبس مەدرەسەیەک  ئاڵمانە   

د ، ی، ماج ن، ئەمی ینحس. کاک فوئاد  ):ان ت کردووگیانبەخە هەر لەم مەدرەسەی
مەدی ەحمەو  (مستەفا وڵتانی_یل هەموویان امف حمەد ناسر و ئە ،ئەمجەد 

لەکانی ئەم مەدەرەسەدا ۆپلە  ڕۆژێک لە ڕۆژان و جەمال ئەسەدینەسرۆاللهی 
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می نوێ وون و عیلبو لەسەر سەندەڵیەکانی مەدرەسە دانیشت خوێندن بوون یمادەئا
.ە تەواو کردووە مەدرەسەی و ەل یانو دەورانی سەرەتاییبوون رفێ  
   
 

 
انی بۆ دیداری گەڵ هاوکارەکلە  سنە ری فێر کردن و بارهێنانی شارینوینەهەتاوی ئاوایی ئاڵمانە  ٤١١٤   ڵیسا

وشی، تاهیر ، شادەت ،چاحەمەدی ڕە،باوکم ،مەئەعزەمیر ئاغای زەهی: استەوە لە ڕ.  ئاڵمانەونەتە باوکم هات
   .دیارە رەوە ئاغای هەیەجانی بە لەحەمەدی ساعیدی و مە

!ئارمانە ئینسانیەکانی  اوێنپە ل  انەنەناس یو ماندوویلێبڕاو   
ە ب  ڵەکانیان انی ئاڵمانە کرایەوە و دانیشتوانی ئاوایی مندانی قائدەبستا

ەرەتایی ی سشلی شەئەم دەبستانە تا پۆ. خوێندن هەناردە مەدرەسە  مەبەستی 
ەکە لە لەم قۆناغيدا ماموستا و فەڕاشی مەدرەس. وەردەگرت ڵیداو مێر من منداڵ
وکم پاش چەندساڵ با  .کران دیاری دە وەەگی سنەرهەنبەر پرسانی فالیەن 

و وەک  شی موعەلیمی بوو ئی وئیدارەی فەرهەنگی سنە  یکردن هاوکاری خوازیاری
و ەوتنەوە انێوەی وشە نەیی لی بنچیۆڕئاڵ و گ .عەلیمی مەدرەسەکە دیاری کرا مو

تیک و کم لە بواری ماتەمانکوو باووچ .ئاستی فێر کردنی منداڵەکان پێک هێنا
 .بوو  اانی شارەزا و بەتوئەدەبیاتی فارس نستی کۆمەاڵیەتی وو زا هەندسە

و پێشکەوتن و ئاستی  خوێندنفێر بوون و لە سەر وەزعی  کاردانەوەی ئاشکرای
باوکم هەموو جارێک لە زانایی  .و ابوناد قوتابیەکان ستیزانگەشەی و تێگەیشتنی 

یە قوتاب. و قسەی دەکرد اریف بەرانی ئاوایی تی ڕەنجڵی منداهاتوویو زرەنگی و لێ
و  .ن کەوتەدن هەڵە نێوان مندااڵنی ڕەنجبەراو لێهاتوەکان ل وگەیشتوئازا و تێ

او و شیتە الیەق و ا ئەو ئاستکێشان تەحمباوکم لەم دیاردەیە کە مندااڵنی زە
ن الپالتفورم و پ .وو زی دەکرد و لە باری ویجدانیەوە ڕازی و سپاسبژێر بیف ،انزائ

چەی باوکمیان بۆ ناو ەفەرهەنگی سنە ، بەجۆرێک دانرا ک دارەیدانانی ئی
بۆ باوکم . ڤەرە لە ئیشی ماموستایی بەردەوام بوو دەو دیواندەرە گواستەوە و لە

لە کتێبێک بە ناوی . کرد  میموعەلی  و ئیش چەیەڵ لەو ناوسا ٩ماوەی دوو
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کە لە  ٩و٤دوو کوردستان جەڵدی یەک و  ر هێنانیردن و بار کێپێشینەی ئیدارەی ف
تا  ٤١٩٢هی ساڵەکانی  کەسەجادی نوسراوە   تەحیر میدیەحالیەن جەناب عەبدول

پاڵ ووە ، لە بەرپرسی مەدرەسەی قائانی ئاڵمانە بنەی باوکم کە هەتاویە وێ ٤١٣١
.راوە چاپ ک ١٤ی ژمارە ،  ٩١٣و لە الپەڕەی ی شاری مەریوان رت عەلیمەکانیمو  

 

 
 )فامیلی هەموویان  .یدعەبدواللە، تەیموور و سەعئەمین ، ڕەشید ، حسین ، بەهمەن،  حەمەدلە ڕاستەوە باوکم مە 

.اونگیر وەر جادیەس تەحیریدی مەەبدوالحعلە کتێبی جەناب  وێنەکان .(سوڵتانی ەفا ستم  
!ارەزووکانی تراویلکە نەبوون ئوونی ب جێ بە جێ  

 وتووشکەپێ یەئەندێش و یرب یلە بەستێنی فڕین اوکمەنەری بپاڵپێو ەنگیزە وئ
مودێڕن و کانی بێ ئەندازە فورمی ئومانیستی ، وێندنی منداڵەسەبارەت بە خ

ڕوانگە و . کە لە دەڤەرەکەکانی باو سوننەتەکالسیبەپێچەوانەی . بوو هە مەنتیقی
. هەبوو  ە نیسبەت مافی بەرابەر لە نێوان کوڕ و کچدانی تری بچوبوبیر و 

ئەم هەڵویستە  .ا ، وردی زمانی بوو کوردان کچ و ێوە نی لیەکسانی و بەرابەر
تیک منداڵەکانی پۆلی چوارمیان کا .ابوەوە ئینسانیە لە کردەوەکانی ڕنگی تۆخی د

ەبەر دەستلە سنە ی ناینردن گوزرانی ژیابین کو دا مەرجتەواو دەکرد ، هەل و 
 م بوونی خوێندن و فێر بوونیدەوابەر هەتاوی بە مەبەستی  ٤١١٩لەساڵی  .دەکرد 

ەم ئ .ێگیر کرد ری سنە  برد و لەوی جمنداڵەکانی بەرەو شا وتووتی پێشکەزانس
گەڕەکی قەتارچیان بەشێوەیەک  .ی هەتاوی درێژەی هەبوو  ٤١٣١دە تا ساڵی ەوەنر

منداڵەکانی لەو گەڕەکە  گشتی هەمووبەو و دەرهاتبو نیاژ می وهەدو جێگای وەک
ی ە و گەڕکو شاریان لەەکانانی سەرەتایی و دەبیرستانژیاون و خوێندنی دەور

باوکم لە گەڵ  .هێناوە سەدەن بو بڕوانامەی خوێندیا تارچیان تەواو کردووەقە
ن ایاغائ :انە زانایان و ناسراوانی شاری سنە و تەنانەت خەڵکی ئاسایی و لە و
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 رزەهی یەردۆخ ڕووحانی ، حاجی شێخ اال سالم ،بنەماڵەبابا م ی ،حەمدبورهاندین 
ن ل ئەردەالر ئیسمایزیری ، دوکتوق وەخان سادیسارم  بنەماڵە سەجادی،زەمی،عئە
سادق وەزیری ، شێخ مەزهەر خان ، یەحیا (ی کوێستان ەماژنبەرپرسی ڕۆ) 
عتەمەد هاشمی ەماڵەی مو،بن انبابانم خۆرشید لەقا خبنەماڵەی فەرزاد ،،

 کە خاوەنی کتێب فرۆشی بوو و یەغموری ، ئاغائ غەریقی  ،بنەماڵەی ئەحمەد پەنا
ەی بخانکتێ انەییارانی هەمیشەیی و ساڵکڕی یەکێک لە اوکمب .پەیوەندی هەبوو 

لە مەریوان جگە لە  دلگیری ندی دۆستانە و کۆمەاڵیەتی ەپەیو .بوو  غەریقی 
حمەدخان ئە، کەوچی مس: ن ایائاغ یەلەگەڵ بنەماڵور و نزیک نی دوماخز

ەلەوی ع اڵەیبنەمەزیزی ،ع ڵەیمەحەمەدی ، حاجی ئەمین بەگ ڕۆستەمی و بنەما
کانی نەخۆش خانە ندیەکتورە هیدولە گەڵ . ەبوو ه ف ،شێخ حەمەمارنەسەب 

.گەرم و سەمیمانە و کۆمەاڵیەتی هەبوو  ەندیپەیو  
 

 
.مالومە وردووگای ئاوایی ی هەتاوی ، ئ٤١٣١ی اڵباوکم لە باشوری کوردستان س  

!حکومەتی ندی لەگەڵ سیستەمی ەپەیو  
ۆ و داری ڕاستەوخدی یحکومەتدەستانی پەیوەندی لە گەڵ کاربە و تؤڕی  تەنیا ڕێگا

 ی ڕەزا خان زۆرترین ڕێگای پەیوندی بەمەتحکوسیستەمی  .مە بوو ی ناا نووسینی
خۆ بە زۆری دەوڵەت و بەرپرسانی ڕاستە لیارگەددی. اردبووئەرتەش سپ ئوڕگانی
مالکەکان سەرکردەی  جار و بار . ڕێکیان دەخست خۆیان  ،تکومەحاڵی پلەی با

 سانیری بەرپردیدا و یا لە ناوەندی ئوستانەکان بۆ دەچونە ستادی ئەرتەش
 لە وەرزی  . ئامادە دەبوون حکومەتیەکان نی ئوڕگانە ئەرتەش و یا بەرپرسا

ت و کاڵ و ئەو کاتانەی زەوی وزار ئامادەی کشی سەخت انۆربەفر و بو ارناهەمو
.را وون ،پەیوەندی تەنیا لە ڕێگای نامەوە ڕێک دەخب  

ک ادەیەتا ڕ  دانەتەسونەم ل. ەدا جێگیر بووبووڵبنەمانەتێک لە نلە کۆن کۆنەوە سو
ی ئەندیشە و تێڕوانین نگە وڕوا ە سەر هەمووب "  بیر و ڕای گشتی" ەدا ردەوو لە ک
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ی لە فا سوڵتانبۆیە بەرپرسانی بنەماڵەی بەر باڵوی مستە.  بوو ڵ زا داتاکەکەسی
رمەت وحکە لەگەڵ عدا دیالۆگ و مناقشەیەکی ژیرانە واقیوورێک کۆدەبونەوە و لە ژ

گەورە هەمیشە دیارە برای . دەکرا  تەوەێان دەگرا یەکاکەکانی کۆمەڵگو سونەتە چ
بۆیە بڕیاری نیهایی بە . و بوهە کراویو و دیاریبەرچاو جێگای  ی تایبەت حترامئی

ڕێزی    براگەوریش وەک پێویستیەککاتدا  انهەملە ئەمما برا گەورە دەسپێردرا ، 
یارەکە دیاری دابڕدیالۆگە وێژ و و وتلەم  .وانگەکانی تر هەبوو بۆ ڕاوێژەکان و ڕ

نامەنووسینی چاکتر ئەدەبیاتی فارسی  ونکوو باوکم توانای نووسین و وچ دەکرا و
: ک حکومەتی وەگەلی ئورگانە ۆب بەرێککەی دەنووسی و بە نامەامەن ،بوو 

 ئەرتەش ،ژاندامری ،
ەی یدارئو نامە سجیل و ناس ئێدارەی  ،  نەخۆشین و بیهداشتبانکەکان ،ئیدارەی 

حکومەتیش لە الیەن باوکمەوە تەرجومە و سیستەمی  یواڵمەکان.  نێردراەدت یاماڵ
ەت و قەناع  ەوە دەنوسرانە کە بە ئیستداللڵاەمنامەکانی بن .تەفسیر دەکرایەوە 

 ،کاربەدەستان گرتنی بەهانە  پەڵپ و لە میزان و ئاستی تا ڕادەیەک  بوون هێنەر
ناوەندە  یاوی نەش کردەوەی ەیی وو توڕ ی بەرپرسان رتنگوەر یل رتبە
  .کەم دەکردەوە   یەکانیکومەتح

!دیداری جەناب شێخ مەحموودی مەلیک   
ی و ڕۆژهەاڵترەبەڕێکانی حموودی مەلیک و هاوب شێخ مەزاینی جەنا ٤٢٩٣لەساڵی 

مەریوان ەکانی هەورامان و سەفەریکیان کرد و لە دەڤەرهاتن و  کوردستان
لە مەحموود  وە و شیخنەما" ولەژێر  "اواییشێخ لە ئماڵەی نەب  .تەجی بوون نیش

ستانە وێۆی حەشار دا و لەو کخلە ئاوایی دزڵی " هانەساردە " کویستانی  داوێنی
تەفا سوڵتانی لە ەی مسڵی بنەماخواستسەر لە  ی زاینی ٤٢٩٣لە ساڵی  .ژیا دە

جەماوەر و زاەررفەنی ئاڵمانە سجەناب شێخ و هاوڕێکانی دەعوەت کرا تا دانیشتوا
ن بۆ ئاڵمانە هێنا و لە انی تەشریفیاوود و هاوڕێکێخ مەحمشاب جەن  .ەنکیدار د

 شێخ و .گەرمیان لێ کرا  شکۆدار و پێشوازی وەالیەن جەماوەری دانیشتووی ئاڵمانە
ەلێکی ێخ وەک مشاری ددی چەند ڕۆژێک لە ئاڵمانە میوان بوون و ی کانهاوڕێ

ەکان و اڵ چوبەسا .وو ئاڵمانە ب وانیدانیشتۆ بوویی شانازییەکی مێژ ان ردستکو
ئەو  .وو د مابیالە خیان ێشگوتە بەنرخەکانی و پرسیارەکان و قسە پیرانی ئاڵمانە 

ت تەنانە .ی باوکم نوسراوە ێخ کردووە بە خەتش ە جەنابوەتی لعنامەیە کە دە
کاکە  تان وەستوانی چینی ڕەنجدەری کوردسەڵبع هقانی :واڵمی نامەکانی بەڕێزان

زۆربەی هەرە . وکمەوە دەدرایەوە و دەنوسران یەن بالە ال (ناری ) ێلوو ەی بحەم
زاو ، ەریوان ، ڕانی لهون ، دزڵی ، مەدەی ناوچەکەرکرس و زۆری نامە بۆ مالکەکان

م وکبا کومەتی حد و بەرپرسانی پاوە و نەوسو ،قز کەاڵتەرزان ، سە نە،باکۆماسی ،
  .رادەینووسی و ڕەوانە دەک
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!ق ران و عێراحاکمانی ئێدژی عەتا سەیدگاری رەنەب  
و ئیهانە و  زوڵم و زۆردژی ، و ی ساراڵ بوو ۆاینچبعەتا لە سەیدەکانی د سەی         

خەباتی  بەرخودان و ڕاوەستا وسەختی  شارۆمەندانی کوردستان بە بە سوکایەتی
ورەکان بوو و چەکی کە گەو مالهاوکات دژی یاسا و فەرهەنگی زاڵی کۆمەڵگا  .کرد
لە سەر خەبات و  دەوە و ۆکری کخۆی لە دەوری خۆ کانیهاوبیرە .ڵگرت هە

دژی  بەشێوەی چەکدارانە و و ئێران و لە واڵتانی عێراق  .کەوتن  ڕێکی اربەرەنگ
سەید عەتا پیاوێکی دلێر،کارامە ، ئازا ،  .ان کرد تیخەبای لەتەداعبێ 

 ەو ل انبەبەر ەل. و بونجبەر ەی ڕناو جەماوەر ویستیبەشەهامەت ، سەخی و خۆشە
و لە بەرانبەر  هەبوو ی ی دلۆڤان و میهرەبانێکڵدکی دێهات ران و خەڵحاست هەژا

ەر و زابتی عەسک وی ئێرانی ژاندارئەرتەش و و زاڵمان و ئەمنیە و  کاربەدەستان
 . نادەد و و سزایربەدەستانی گەندەڵ و دز لیبوردوو نەبوو کاعێراق  ئەرتەشی

وو ، کە ەبری هو سەنگە ینهین جێگایاڵمانە ئێستانەکانی لە کوعەتا سەید 
  ،سەید عەتا وڕێز گرتن لە ورمەت حە خاتر ب، ەەرو شوین و سەنگئیستاش ئە

 وبە ئیستاسە ئاڵمانخەڵکی  .لێی ئاگادارن  دانیشتوانی ناوچەکەماوەتەوە و هەر
شیاو و پەیوەندی  ی ئاڵمانەدانیشتوان .ەتا عدەڵێن سەنگەری سەید  سەنگەرە

 ە کۆسپ وو هیچ چەشنا هەبوو تەعد کانی سەیێهاوڕ ەڵ ستانەیان لە گدۆ
.ەمپەرێکیان بۆ نەدەخولقاندن ل  

ۆیان ێستانەکانی ئاڵمانە دەحەسانەوە و بەرنامە و تەرحی خئەوان لە دەڤەر و کو
ایی وی ئاخەک و الیحساسی ئەمنیەتیان دەکرد جێ دەکرد و لەو بابەتەوە ئیبەێ ج
 ەو لەوان ی سەید عەتاهاوڕێکانیەکانی تداویسباوکم جار و بار پێ .هەبوو یان ڕێز 

 ئەو  .دەکردو فەراهەم  دەستەبەری بۆیان پارەخواردەمەنی و ەت یببەتا
ەتا عهاوڕێ کانی سەید . .ەتا عیارانی سەید  دەبوە هوێ ڕەزامەندی یارمەتیانە

هەمیشە لە . کردن و خەڵکیش یارمەتیان دەە ناو ئاوایی ئاڵمانە نە دەهاتنشەوا
بە توندی و بێ  و ووب ناخۆش ینێوانعێراق ئێران و  کومەتی حیستەمی گەڵ س

لە گەڵ دەکردن و دەسکەوتی چاکی بەدەس دەهێنا و زۆربەی جار  شەڕی  ییڕاڕا
عەتا پاشان سەید . د بەش دەکرادڕەنجبەران و اندەسکەوتەکانی لە نێوان هەژار

.ردرا سلێمانی بەخاک سپێاری کوردستان کوژرا و لە شلە باشوری   
!ێڕن ودم و هزری ەشئەندێمافی ژنان لە بەستێنی   

 یپێشکەوتوانەفرەنەکانی خۆی ڕوانگە و هەڵویستی بەت هاو تەمەباوکم بە نیس
 ەردەاڵن وئ یەکانی ماشەرف خانمسیمبول .سەبارەت بە مافی ژنان هەبوو 

ە و لەم بوارەدا هەرگیز تەسلیمی دواکەوتوویی و تان.  بوو...   عتسامیپەروینی ئی
نەگۆڕ   و ینبەرد بیر و بڕوای کە ی ،ربەەور و انی دشەر و تەنزی گاڵوی مرۆڤەکتە

کۆمەڵگای  بەئەنقەست  گیرکاراندا .نەبوو  ،یان هەبوو انەدواکەوتوو و هەلویستی
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بۆ ژیانی ئاسایی  ناکۆسپ و لەمپەری  بوو وترلە دواکەوتووییدا ڕاگ یانکوردستان
بە ت سەبارە بەرچاوی  انە ونوێخواز ویسی فرە هەڵ باوکم . دەخولقاند جەماوەر 

و ڕای گشتی ، بیر راویەبینهێزی ن یسەرەڕا .هەبوو  شکان ی ژنان و کەنیخوێندن
ەمی فیئودالی ، توونی سیسسوننەتی دەس و پاگیری دینی و مەزهەبی ، زاڵ ب

کە لە  ڕای داڕزیو و بەردین  زاڵ بوونی بیر وو  ا ڵگمەتەی کۆەوتنی پێک هاپێشنەک
وڕەکانی وت لە گەڵ کەڕهاو  کانیچەک ،گەڵ گەشەی مێژوو یەکیان نەدەگرتەوە 

رووم حمە ێون یبەهرە و زانست و عیلمنی لە ەکایشککەن هەرگیز ودە مەدرەسە نار
 و مەڵو کۆحمەد موختار جافی  لە کۆڕ ئەهەمیشە ئەم شیعرەی  .و بێ بەش نەکرد

.دەخوێندەوە ەجلیسەکاندا م  
ە ،ینی دەرمان  هیچ  ،غەیری مەکتەب بۆ تەداویی ئێمە   

!ەت و عیرفان نییە عو سین لمعیلە ، چاک تر الح چ سییه  
 :هەر سێ کچەکەی بەناوەکانی. چەوانەی الفاوی بەهاری مەلەی کردپێباوکم بە 

یارمەتی دان ، ەبوو هنی ئێمکادەکرا و ە کە ئاستفایزە، ناجیە و مەلەکە تا ئەو 
یی کۆمەڵگا ووە گەڵ پێشکەوتان لۆیڕن و خو بوارەکانی زانستی بب پلەکان تاکوو
ن و فێر بوونی زانستی ڕۆژ کچەکانیش لە بواری خوێند. جێننگونیان بو خۆ ەوتهاوڕ

ی خوێندن سەرکەوتوو و لە کردەوەدا ڕێزیان لە خواست و ی بڕوانامەو وەر گرتن
.پێسکەوتووی باوکم گرت  وێ ویری نئەندێشە و ب  

!نوێخواز و نوێ بیر   
 هەبوو ، یپاش مودێڕن سیک و فرە سوننەتی والک ەیە پێک هاتکایەک مەڵگلە کۆ 

پێش تر هەنگاوی هەڵویست و  لە ڕاستیدا  .دەژیا ەبە بیری نوێ و پێشکەوتوو باوکم 
مانددویی ، ڕچە شکێن باوکێک کە  . گرتدەڵهە کالسیک یکۆمەڵگا لە مێژوو و

و  زگێنی هێنەر و مزگێنی بەخشم .هاندەری فێر بوونی عیلم و زانست بوو  ،نەناس 
.بوو  مودێڕن زانیاری هاوڕەوتی   

 .و نەگونجاو بوو  نەبوو هاوڕەوت بیر و هزری لە گەڵ دیاردە کۆنەکانی کۆمەلگا 
ە راو گۆڤ ۆ ڕۆژنامەەوە بوی خۆیا بە نای راو وخوازبە ناوی یشەکانی سەرڕێژی ئەند

 .دەنارد نەی چاپ و باڵو دەبوەوە لە س کە کوێستان یو ڕۆژنامە نیەکانئێرا
  .تارەکانیان چاپ و باڵو دەکردەوە ئەو سەردەمە وی ماسمێدیاکان بەرپرسانی

 ار وکە گرفت ،نی جەماوەر بوو ئارەزووەکا ەی بااڵ نوینی خواست ووێنئا  ەکانیوتار
 یو قەاڵچو شڕەزا شا دەستوری هێر. ون ی بوەتایشمی دیکتاتوری پای سیستەسیرئە

سەرهەنگیش  . سپارد هەنگ هوشمەند ئەفشاررسەی بە هەوراماندانیشتوانی 
ی لە رسیاتی قوو مال دا ئازارو ەبیڕەحمانە و زاڵمانە جەماوری ئەشکەنج

بەبەڵگە و سەندی ی نەرت پێ هێەعانقە وتاریباوکم چەند  . وەر گرت نەرانجبەڕ
بۆ ماسمێدیا  نی سەرهەنگبێ حورمەتیەکا ت بە بێرەحمی وارەسەب ،ەەوبڕواپێکراو

و دەردی  بەو شێوەیە سکااڵ  .ە کرد و ڕەواننووسی سەردەم  و توڕەکۆمەاڵیەتیەکانی
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 . ۆژنامەکان باس کردی گۆڤار و ڕخوێنەران و گشتیڕای  یر وبۆ بجەماوەری دڵی 
یەکی ەوشێ کانی بەتارەلە و .البردسەرهەنگ ی وە پیسەکاندەکری لەسەر پەردە

ئاغای هوشمەند ئەفشار کە لە نەتەوەی : بوو کە ردک لۆژیک و مەنتیقی ئیستداللی
ومی لەم بەرپرسیارەتیە تۆڵە خوێنی مەرحیب و گرانقەدری ئەرمنیە ، نەج

اغای ئیل نی ئیسماناک ، کە بەدەستی هێزەکامون ڕێبەری رێکخراوەی داشمارشی
وتارەکان لە رۆژنامەی کوێستان  .ەوەستێنیتان دەەوراماوە لە خەڵکی هژرشکاک کو

وکم لە فورمی سکااڵ نەی باڵویستائەم هە .پەڕی کوردستان باڵو بوەوە و لە ڕوو چاپ
رازی  تیەحکومکاربەدەستانی توانی ، ێ هێنانکردن و نامە نووسین و قەناعەت پ

ر و کوشتائیتر .ەوە ایریر گوەلە هوشمەند ئەفشار  رەتیبەرپرسیا .  بکات 
 .کۆتایی پێ هات  ی هەورامانربەجەماوە ردن ک بێ حورمەتی و ەنجەئەشک

ار دەڕندە و بێ شئەفهوشمەند  ستیلە ئا تاد کر بۆ دیاری  انجێگرێکیکاربەدستان 
باوکم  .تا ڕادیەکی کەم ئاسودە بن  ی هەوراماندانیشتوان و ە بێت حم و زاڵم نڕە

 بۆ. و بو ( بی ،بی، سی) ڕادیو ی ارسف بەشی ی هەمیشەیی رانیسەک لە بیەکێ
مانە  ، ڕەنجبەران و ئەندریای کرێ و کاتێک هێینایەوە ئاڵ یڕادیو ارج ەکەمی

و  ڕاستەوخۆنوێنەرایەتی نا بە جار و باریش   .ان سوڕما رییی سەخەڵکی ئاسا
 وسی  ودەنسی  بۆ ڕادیو بی بیو پرسیاری نامە  ەوە" ماجید" و " فایزە "  ویبەنا

زۆربەی .  کردح دەەمەترس وەکانیەوە  باڵاان مندلە زم  یخەنربشت گەلێکی 
ی مەنتیق یگەلنەەخی پۆزیتێڤ و ڕگەلێشنیارێک لە پاڵوپرسیارەکان و نامەکان تێک

بوو کە بی بی سی لە سیستەمی دواکەوتوو  ی ڕووداوە کانی ناوچە و سکااڵ ڕاپورت  ،
لە تۆپخانەی  ۆییشە خندئە وەوە بیر و ڕا ەنگەرەم سل .ەوە دەکرد باڵو هەمووی  

ە و پێزانین جێگای ڕێز .باڵو دەکردەوە  بوو بی بی سی   ەکی ویەتی نێو نەگەورە
نەدەکرد  و هەندی جارێش " سانسور" رگیز نامەکانی هە تانە بی بی سیکە ئەو کا

ی  ٥٢٣١) زاینی  ٥١٩١لە ساڵی . بە نامەی ڕەسمی واڵمی باوکمیان دەدایەوە 
 کورەی مانگ ر سە ەتیشگە" انگ نیل ئارمستر" ریکایی ئامی گەڕئاسمان ( تاوی هە

و لە وە وی ، باڵو کردەی بە بەرباڵهەواڵەکە بی بی سی .و چەند هەنگاوی پێوا 
ک کۆماری ئامریکا نیکسون و نیل ۆلەفونی سەرفتوگۆی تهەمان کاتدا گ

 من: ی گوتدا یتلەفون وگۆیگفت گ لە نیل ئارمستران. ئارمسترانگیشی باڵو کردەوە 
بۆ ،بەاڵم ئەم هەنگاوە هەڵگرت گ مان رەیسەر کوە ل کی چکۆلەمگاوێهەن

ی یازدە سەرانسەری پۆلوی ئانسەرکەوتهەواڵی   !گەورە بوو زۆر  مرۆڤایەتی 
ئەم  .دانیشتوانی سەر کورەی زەوی سەریان سوڕ مابوو  .جیهانی داگیر کردبوو 

 و کە بە یکا بوئامر کانیوەرتگوالیەتە یەک فرە گەورەی یێکەسکەوتدیاردەیە د
سەرکەوتنەکانی  گەیشتن بە کورەی مانگ وەک  . پێشکەش کرابوو  تیڤایەمرۆ

 ە هەستیارەداباوکم لەو کات .راتۆمار ک وداژومێلە  سەدەی بیست  یمرۆڤ
یلم و زانست عی کە ڕێز لە پێشکەوتن و عبەستوان ماموستا قانیڵبەستێکی هەڵهە
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 ی ئامریکاییڕئاسمان گە اندنیو ڕچەشک ەکەیسەجلبۆ ئامادەبوانی مرێت گدە
   .خوێندەوە 

!پنسیلین  کرد به خست، شهی  ێشکه بر    ،رین زار ئافه هه،نین رین زا ئافه  
، با ئه و شار  رهشا ،  وشه لت  تهبێ   
!با  رحه زانین مه  تۆ،   رین له ئافه  
ن ،و شی زار  ، خسته زار شێخت هه ن چه  

!ین ز هو حت شت مان ، گسقوت  ڕوو له  
ی باتلە ،ناوچە  یدەکانی لە شێخەکان و سەیی هەندۆمەڵک ڕ وحاڵیکدا لە کۆلە  

هانە و تی و ئیمەورحو ، بێ وو پێشکەوت ێخوازون ی زانا وتی مرۆڤدەسەاڵ لە ڕێز
سەرکەوتنی  ،دەکرد وی ئامریکا ئاپۆلوی یازدە پێوەکانی  سوکایەتیان بە ئاسمان

ورەی سەر ک بۆڤ ی مرۆدەیانگوت ، ڕۆیشتن و. لەسە دەزانی انیان بە درۆ و دەئەو
.حاڵە مانگ مە  
امێرای سەردەم ، وێنەی بە کژووییەکان و کاتە مێ و ئاهەنگن یبەتەکاڕۆژە تا

 کەە بەشی ئەو کەسان تانەتەن.  دەگیراڵە تۆمار و هەڵبنەما لە ئالبومی دەگێرا و
ئەم دیاردەیە بەگشتی .را ەدد  کرد دە انەشداریبدا مەراسم و ئاهەنگەکان لە

کەی و بنەماڵە کە ئارشیوی .ە بوو برا گەور" ید عسە کاک "ی ەکانەتحمەمەرهونی ز
گەلیک  عەکس .رد وڵەمەند کرانەدا ئارشیوی بزووتنەوەی گەلی کوردی دەخئا ملە

وێنەی  .ی بێ هاوتای مێژووییان هەیە نرخادگاری یادگارەکانە وەتی یگرتویکە ئەو 
ردستان هەیە کە نەوەی کوزووتب وویە و لە مێژڵی بنەمائیستا لە ئالبوم فراوان هەر

کی جیاوازی ژیانی سیاسی ئەندامانی ێبوارگەلئاوێنەی عەکسانە لەو  ەر کامه
، دپێشوازی لە کاک فوئا  .ە ی کوردستانشارۆمەندانخەباتی  رەنگاری وەبنەماڵە وب

و کاک  شاد ەزا ، ڕەلە الیەن ڕ دەورانی چوار ساڵەی زیندانی تەواو کرد ەکات ئەو
کاتە یان لەو ی فراوانبێ هاوتا یوێنە .ابە کامێرا هەڵگیرند رۆژی ە چەل ەوەسەعید

کاڵ و کرچەکان  بە  ک فیلمەاتێداخەوە کزۆر زۆر بە .مار کرد و تۆگرت تیارانە هەس
مەریوان تەحویل دران ، هەرکام لە خاوەن لە شاری سنە و  ەکاندووکانی عەکاس

  نچینە و بێ ئەساسڵپی بێ بپە وە هانبە بە  (عەکاسیی دووکان )انکەکەیلئات
هێچ ئاسەوارێکیان و  برد لە ناو ەزایان و رید ع،سە ڕەشاد:  یانێمەئ ەکانیفێلم
خومپارە لە دووکانەکەی داوە و : و بوری سنە بە ڕەشادی گوتشا ییەئاتیل .ا نەم

ە ڵئەو فیلمە کرچ و کا:  ویوبگوت دووهەمی و   .تا سوهەموو کەل و پەلەکانم 
ێهەمی س .اوەزرد یەتی وودوبرز و و ددا بوە ماشینەکەما ، لن دنتام یلیوحتە
چی بەسەر  نموە و نازاو بزر بو یلی منتان داوە ، گومحوکە تە  ێکفیلم: تبووی گو

گۆشەگەلێکی  .بوون  ی کارتۆنی تیئاتر چاو شارکێ م پەڵپ و بەهانە وئە .هات 
ی ای کارێزمنە رێبەراک لکێیە ،ی خەباتی کاک فوئادیاد نەکراو ەبەرجەستە و ل
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 .بیرەوریەکان خانەی  کریتا کی و چوەتاری وتەکە ئێران بوو کە  و انگەلی کوردست
  

 

 
.نامەباوکم لە کاتی نووسینی ی؛ هەتاو 4531 یڵسا  لمانهئا  

!دابەستهەڵ ئەدەب و دونیای بواریلە  
وێ و و هزری ن یوی ، بیرشن هەموو ژیانی پڕ لە کۆسپ و هەوراز و باوکم لە

نەبوو بەڵکوو  ۆتابلەری خوێن ،تر یکەوتەیبە، هەبووە یێشکەوتووهەڵویستی پ
ئێرانی  ی نووسەرانیبخانەیەکی هەبوو کە جگە لە بژاردەێکت .بوو  ۆتابلنووسەری 

    ...و مەم و زین،ع مەولەوی کورد ،دیوانی ناری ، دیوانی قانی یدیوانبە  ،
حموودی ەشێخ م ل نیهرۆ،عەلتماگاندی،جەواهیر مەها:  بەڕێزان  . بوەوەراندیرازا
وەک سر ل ناعەبدوح ، جەماڵ حەممەد عەلی جناحەممەد ، مومو ک،قازیمەلی

ارێک جهەموو .زی جیهانی ناو دەبرد پایە بەرخسیەتی ەکەسایەتی گەورە و ش
کر هاو فیو هاوبیر ەمە ڕەزا شا حئاتاتورک و  لدووپاتی دەکردەوە کە مستەفا کەما

و  ینەتەوایەت تەمیو س رکوتەت داڕێژی سەسەتی و سیاڕچاوەی بنەەرو س
 . رە لەو دووکەسە بیزار بووف و ونلە کوردستان بو مانی زگماگی قەدەغەکردنی ز

، بەاڵم ڕۆژنامەکانی ی دەگەیشت تکوێستان لە کاتی گونجاودا بەدەس امەیڕۆژن
.دەگەیشت بەدەستی  و زۆر دێری وارشد بە وحمەت و کوردستان بە زە ننیشتما  

                  
ن وسیاۆڤاری و جاسشو ڕژیمی پەهلەوی ئورگانگەلێکی  انپرسانی ئێربەر ان وحاکم

کوشتن و لە ری و اگیر کسەرکوت و داەت سیاسەتی خستبوو کە لە خزمک ڕێ
ل وری ناجوامێرانەی ئیسمایاد و تیرباکۆماری مەهگێڕی شسێدارەدانی ڕێبەرانی شۆڕ

 یوەڕبیر و با سەبارەت بە س رقو یرسانسوهاوکات  .بوو ۆ ئاغای سمک
اخی گۆشە و قەر لە رانیی ئێێکهەموو شارۆمەند .سەپێنرابوو دا  خوازانەادیئاز

کوردستان ،لە ژیر دەسەاڵتی ڕەشی رۆکنی دوو و لە   واڵتی ئێران و بەتایبەت
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 قەدەغە ان شو پەخهەڵبەست  ،وتوو پێشکە ێبیکت چاپی   . ووب داو پولیس ساواک
 یئازادیخواز مرۆڤیدیکتاتوری   سیستەمی .ێت باسی سەر بەیتوانی بوو و دکرا

سەلیقەی ذەوق و باوکم    . ددەکرانی و یا زیند دەناپێوە  بەرەو پەتی سێدارە پاڵ
 . هەبوو  یکهەڵبەستەکانی وەزن و قافیەی دڵگیر و ناس .بەستی هەبوو ڵهە

خەڵکی ئێران یەکیان  سیووبە چارەن ەتڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت سەبارزلهیزەکانی 
کۆمارەکانی ئازەربایجان و کردە سەر وی بەرباڵ هێرشی  ،شا ئەرتەشی گرت و 

 .فادار نەبووە وە ەوەتەوی کوردبە نیسبەت نە کات هێچ ڕووسیا .دستانکۆماری کور
بەستێنی هێرش ەدا و بەتاقی تەنیا مایەوە ون ییارمەتی کۆماری کوردستان ڕووسیا 

ۆک کۆمار ەرس . دکردەستەبەر  بۆ ئەرتەشی ئێرانانی دستکورری ماو گەمارۆی کۆ
بەرپرسانی  یسوێندی درۆانی بە پیالن و وڕێکو هاەممەد قازی موحجەناب 
ە مەیدانی ل رێبەرەکە شان و دوای ماوەیەک هەر سێو پا انئەسیر کر ، ئەرتەش

ی ڕووپەڕ ئەم تراژدیە وەک شریخەی هەور لە . نارد اباد لە سیدارەمەه یاوار چرچ
و  پەژارەیوئاوی نەوەی زۆر خەمارداو ک یەوە دان دەنگی کوردستان و جیها 

ی و بێ ئەم بیرەور. ەستێکی حەماسی بڵە هەاوکم لب.ا پێک هێن ناهۆمێدی
.ەتەوەبە زمانی کوردی هۆنیو جەنایەتەی  وەتی ەدالع  
، داره  ی بریقهوش که  ارهو بزم  بزماره   

،دارهێس  درا له د ممه وا قازی محه ئه  
   ارهرد و سه وێنی ئهڕشتی خمن دوژ    رهژا قازی بینایی کوردی هه

ر ەە لە کۆاڵن و سواڵنی ئاڵمانەە الیەن مندا، ل سرودحەماسیە وەک ە ئەم هونراو
 ،دشیان داسەپانەتی ڕاڵەسک دەۆکنی دوو و ساواڕ ، ئەمما گوترایەوە کان دەبانە

 بەار چامنداڵەکانیان ن و دایک و باوک .بە دەرزی سانسور دووری لێوەکانیان 
مێژوو بۆ  ی شکو لە سەر مێ نکایەبێرەوەرلە انەئەو هەڵبەست ، بەاڵم  ردت کسکو

وکم هەڵگیرابوو نی باەمەداساڵیانی ساڵ هەڵبەستەکە لە چ .تۆمار کراوە شە هەمێ
حکومەتی اڵ و گۆڕی سیاسی بنەماڵە و بەتایبەت ترس لە ئ و تهەلس و کەو. 

 ان کشیعرەونی چواو لە نبۆ  و بەڵگەی بە هێز  فاکتۆر ندەتوان و ساواک پەهلەوی
حمود لە ێخ مەش نووسین بۆ جەناب مەنا ەڵگەی لە بواریند و بباوکم سە .بێت 

 ڕێچ و عەکس لە گەل ئەدمونز و، ع ن قانیەراعیری ڕەنجبشابۆ  سلێمانی ، 
تەمەن و    .فەوتاون وکران کە شوین بزر  وو ب،هەێراق عبەرپرسانی ئینگلیزی لە 

ی  ٤١١١ش ساڵی پا .ر کرد ەی خێراتکەنبزر بووخزانی پیریش پڕۆسە و پێڤاژەی 
ڕێزی ش بنەماڵە . رد کانی دەس پێکنیەئیئاو کتیبە  ورئانق وەیهەتاوی خوێندنە

کۆمەاڵیەتی و  ەهەڵویست ورمەتیحو  هەبوو  ناجیا باوڕەکادی بیر و باوەڕ وازئ لە
ی ربوا ە لەک دەبوو و مناقشەمان جار و بار دیالۆگ. ەکانی باوکمان دەگرت فیکری

لە تاراوگە مان ژیانسەرجەم  .دەبوو ر تیپە ک تاەی شدێەنئورمەتی حن و ڕێز لێنا
بە ە و ناە ئاڵمو ، کاتێک دەگەڕاینەو  وبوتیپەڕ دەکتر و دووری لە یە و غەریبی 
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عاتیفە و بارودۆخی تژی لە میهرەبانی و بە ئاشکرا یەکتر شاد دەبوینەوە ،  دیداری
.اند ودەن خۆی ەماڵندامانی بنەلە ئە ڕێزگرتن  

!جەژنە دینیەکان بوو نەورۆز و وونی چبەڕێوە  یدەرهان  
 وەورۆز و ڕەمەزان جەژنەکانی ن بە تێکڕا لە اوایی ئاڵمانەیشتوانی ئهەموو دان 

لە  هەژار و دەس تەنگی کۆمەڵگای  باوکم . ان دەکردو بەشداری پێشوازی قوربان 
یەک لە ی ژمارە" ولودمە" ەراسمی لە م. دا دە یارمەتی کانیدینیە سەر بڕوا

ەژنە دینیەکانی لە ج .وەت دەکرد عنانی شەو دەاوایی بۆ خواردن ئنی وادانیشت
قریبەن هەموو دانیشتوانی ئاوایی ەتو  را یزیان لێ دەگیەن زۆربەی خەڵکەوە رێال

لە  . بەڕێوە بردنی داب و نەریت و کولتوری ئائینی بەشداری چاالکانەیان دەکرد لە
و دۆست و کۆکی هاوسێکان ،نایی بنەماڵە یاڵنەسای ناکۆکیەکان مووهەکاندا جەژنە

دڵ و دەرونیان  لە شتیئا ح وسولەبونەوە وهەموو ئاشت دناسراو فەراموش دەکرا و 
مەراسمی ئیسالمی و ئاشت بونەوە پیاوان لە مزگەوت کۆدەبونەوە و  .دەبوو رگیێج

.   دەگوازرایەوە ی ئاوایییشتوانو دانهەمو ۆە بەودەستی پێدەکرد و لەو کاناڵ
.  باوکم نرخی تایبەتیان هەبووشەخسی  ە ژیانیوربان لو قان مەزەژنی ڕەج

بەم جۆرە ئاشتی و تەبایی  کردەدیەکترینیان ماچ  ،وای نە نوسرار وەک یاسجەماوە
ئەگەر وەرزی ساڵ گونجاو و تەر و تووشی نە بوایە خەڵک بە  .دەستەبەر دەکرا 

سازگار لە کی ێوانیو لە قەراخ کاداوێنی سروشت لە تێک و گشی سەیران ستمەبە
ە ل .وو چبەرێوە دە  کێو بەنرخی شایی و هەڵپەر سوننەتی کۆن،ئاوایی  نزیک

دەستی " رەش بەڵەک " اوان و ژنان بەشێوەی جان و کچان و پینەگ ێریزی هەڵپەرک
ە تژی ورکولتئەم   و پەڕینەدڵهەئاوا خۆرو  تا درەنگانی ئێوارە یەکتریان دەگرت و

 "ەڕکیهەڵپە جۆرەبەم  کوردستان چەکانی تریلە ناو .و بوشادی و خۆشی  و پر لە
ەی هامانای شدوو و ۆگەنم و جەک و ڵشبەەڕپەرکێ ڵهە کە یش دەڵێن  "جۆو  مگەن

لە مەراسمی رێزگرتن لە ڕۆژی لە دایک بوونی حەزرەتی  .زمانی کوردین 
 ەلن یاەوە و گۆشتەکەکیان دەکوشتەیسوننەتی گا کالسیک و ەیمەد بەشێوموحەم

لە نێوان  نم و پارەگە  و یا . بەش دەکرد بێ دەسەاڵتان دا اران ون هەژنێوا
وەک  گەنمی  وی یارمەتی  تو باوکم وەک هەندی جار .دەکرا  ان دابەشڕەنجبەر

و  ڵ و گوڕوئا اننەوێڵە فراوگەنم و دای تائاستی بەرهەم ،دیاری بە جووتیاران دەدا
مانگی ە یەکەمین ڕۆژی ورۆز لجەژنی نە. نم دەستەبەر بێت ەگی ەمبەرهشەی گە

 رانەی دیندن و چ ئەواچ دیندارا ییهەموو دانیشتوانی ئاوا.  بەڕێوە دەچوونەورۆز 
 دڵدا بە لە جەژنی نەورۆز هەموویان  نەبوون و مندااڵن و ژنان و پیاوان و بەگشتی

و  ندن هێلکە شکا لتوری وک و بڕکێێ ێککان لە منداڵە .ەکرد بەشداریان د و گیان 
ئاوا و کاتێک تاریکی رخۆکاتی  لە  .ن هەڵسوڕاو و فەعال بوونگ کردن  ەلکە ڕهێ

بە مەبەستی کۆ کردنەوەی دیاری وەک   ناڵامند ،ان دەداە خۆی نیشبەرە بەر
اوەجی لە ڕێگای کون و ن بانەکا لە سەر بریشکەو رینی و کولوچە ،گوێز ،بادام ،شی
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ی دیاریەکان ماڵ  ن ەخاوو ە ەوڕایەڵ دەکردە خوارا تەنافیان یوریس گ ەەوماڵەکان
 تاقە  . حال دەکردخۆششاد و  یومندااڵن ن دەنارد سەر با ،بۆ مندااڵنی چاوەڕوان 

کە بوو  ۆزجەژنێک کە تان و پۆی بەڕاستی نەتەویی هەبوو ، تەنیا جەژنی نەور
لە  .ان بە بەرپرس دەزانی خۆی ک تری ڕێک و پێبردنی بۆ بەڕێوە  ن تاکەکا ەمووه

و ئاگری نەورۆز  وەلە پشت بان کۆ دەبوینەڕەشەمە مانگی ی ئاخر رۆژ یرەئێوا
ەکان بە ئاگرەکە دەسوتان و بلیسەی ی دارپۆدار و چیلکە و چڵ و پ دەکرایەو ە و

کە ەگرائ ەرو نەریت لە س جێ هێنانی دابوەک بە  .ا مان دەکوتاسئاگر سەری لە ئ
لەو  !سووری تۆ بۆ من   - من بۆ تۆ  ەدیز:  عرەمان دەخوێند د و ئەم شیدەبران ازمب

و  امدی سیردال و گەورە زەنم،عرە ئەو شی دا و بە خوێندنەوەیکاتە هەستیارە
ئاگرەکە لە و  .ا ەکرد رگو ئەوەی مایەی شەڕ و خراپی بوو پێشکەشی ئا ڕوخسار 

ێ ی سووردا خۆکە لە ڕەنگ ی خۆش و بەختەوەریئەوەی مایەی و  داوای شادی
ئارەزووی هەموو  خواست و کۆمەاڵیەتیە اردە یدئەم  . داوا دەکرا  ددەکر پێناسە

تەواو بوونی  ت لە گەڵ وەهاوڕ  .کە بوو رئاگ دەوری دار بووانیبەش
ز رەو کو بە وەیەکادادەمر شهێوا شهێوا کەئاگرە ی  و کڵپە بڵیسە،مەراسمەکە

ووری ژ پاشان دەگەڕاینەوە .هات دە یایوراسم دو و مەچودەاموشی خو  بوون
وەک   ەکانی لە ئامێز دەگرت و بەهەرکاممانداڵمن و باوکم دانە دانە دانیشتن 

    . درپێشکەش دەک پارەیری ، دیا
!سوننەتی  الج و دەرمانییع یئاشنایی لە گەڵ ئەزموون  

وییەکانی ، ێهاتو ل نموزەی کتێبەکان و ئەەوخوێندنو نەی ،ی ڕۆژانباوکم لە پاڵ ژیا
 لە بە ئەنقەست کوردستان . ێر بوو ف یشتی و کالسیکسوننە عیالجیادەیەک ڕات

کەڵک   بۆیە .س نەدەکەوت ەد و دەرمان نەبوو کتورود و ، رابوویراگدوواکەوتوویی 
 و تەندروست  چاک و ەکیسروشت سەرچاوەیکانی سروشتیە  گیا لەوەرگرتن 

نەماڵە و ی باماندنئەجی عیالدەرمان و  باوکم .  بوو ئاسان  نبەدەس هێنانیا
و   رتلە ئەستو دەگ کانەیسروشت گیا ەر گرتن لە ەڵک وەکب ییوانی ئاوادانیشت
 اردانەوەی گیچونیەتی کا .دکردە کەششنەخۆش پێ ەتیە سەرەتاییەکانی بیارمە

ەدا تا ئەندازەیەک نەخۆشی دەزانی و لەو بوار ر جەستەیەلە س یشتیەکانورس
 و چاندنی اڵو ک کشت یکردن شلە کاتی ئیکاتێک ڕەنجبەرانی ئاوایی . بوو شارەزا 

ندن اکر بوون لە کاتێ دار ش،بریندا یاینی ئاس، نەخۆشی گەرمەیاو ئتووش دانەوێلە
دەشت و ی ۆتەکەنی دەونچنارسانەکان و کن و بڕینی دغل و دان و خەرماانی و کوت 

 ار پێوەی دەدانمو یا  دەبوون  زداری گوێ و کەوتنە خوارەوە لە سەر مەزراکان
بوون  ێرهەبوو و سپاسبژ ارمەتیانە ڕێزیانەو یبۆ ئجەماوەر  .ەدا ئەوانی یارمەتی د

و شیلەمەنی  ویەکانقەزوان و گیا کێ ردا یڵای تتشو بنی "بی " ە گەاڵی داری ل. 
 ئاخرین و. کی وەر دەگرت ڵن کەیالجی نەخۆشییەکاهەنگوین بەمەبەستی ع

دیداری دوکتور نرخێک بوە بە هەر  ،ڕاسپاردەی باوکم بە نەخۆشەکان ئەوە بوو 
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بە  وویستیانیپ وداوی نەخوازراوی زگماکی و یا ڕوشێوەبە  سانێک کەەک .کەنب
ەشنە چو هیچ  ۆ دەڕخساندنلە شارەکان ب زایشارە ری دوکتوریادبوو ، دی یحجەرا

    .بوو کان نەەنەخۆشی لە یەکچاوەڕوان
!حی لە ژێر چاوەدێری دوکتورە هێندیەکان جەرا  

بەت بەتای .بووهەان وانیرفراکاری بە یێزان ههیند و پاکستتانی ک واڵێسەردم 
داهاتی واڵتی ەت یسبو بەن ئێران ئیشیان دەکرد ەلواڵتە ئەو دوو  نیدری دەرماکا
کوردستان  ورانە لە ئەم دوکت . تپارەی چاکیان وەر دەگرەق دەست وح،ۆیان خ

 دانیشتوانی مەریوان .ئاوارتە نەبوو  مەریوانیشئیشیان دەکرد و گیرسابونەوە و
کە لە   ەیرریان لە بەرکۆماشرما و دوکتور س دوکتور یبیرەوەر وە خاتر
و  مەریوانیالجی نەخۆش هاتبونە عحی و تانەوە بەمەبەستی جەراسودهین

ئازاری دەدا و دوکتور شرما زۆر  یوشو مەاڵ  اکەچن  باوکم. نیشتەجی کرابوون 
 دۆستانە زیک وێکی نەندوەیدا پبەستێنە لەو. یالجی کرد عو  یشارەزایانە جەراح

خزمەتی  اسبژێریپسو باوکم  پێک هات دیەکاننهیوکتورە اوکم و دنێوان ب لە
   .ووەوان ببانی ئمیهرە مرۆڤدۆستانە و

!حکومەت کاربەدەستانی و نئوڕگانەکا و ئامێرەکان ەڵگ لە سوکەوتڵهە  
  ی(  پێناس )ناسنامە ئیدارەی سجیل و لە دەورانی ڕەزا خان

هێزی  ین کردنیبداندان و ی شارۆمەنی نەفوسبەمەبەستی ژمارد ،اکەکان ت
و یا  یان بە تاکنامەسان ،کانییەاوارەکان و ئااتژی دەولەت لە شرتسەربازی و ئیس

فەرهەنگی و  مودێڕنە باوکم یەکەم کەس بوو کە لەم دیاردە . ەداە دڵبنەما
هەموو  بۆ" انی ەفا سوڵتتمس"'ی فامیللەم پێناوەدا  .پێشوازی کرد  کولتورییە

و کارتی  سنامەانو ربەدەستانی سجیلاککاتێک  . ردبژاڵە هەڵەندامانی بنەمائ
ن دانیشتوانی الیەلە  رئەگە ،ڕانەوەتدا دەسوەکە و لە دێهاناوچ دەهاتنە پێناس

ێوەی ئاسایی شبە  پێشوازی گەرم و نان و خوانی چاکیان ئامادە کردبا ، وەئاوییەکە
و پێشوازی  رەبەاڵم ئەگ. جیلیان دەدا ەو س ناسنامەییە ئەو ئاوا نیشتواە دانێب 

ن دەدا یاسجیل و ناسنامەایە ، تی ئارەزووەکانی ئەوان نە بوساە ئل نان و خوان 
دەبژاد و ڵهە ەحورمەتانو بێ هانە ئامێز مێلیان بەشێوەیەکی ئیئەمما ناوی فا

ەکانی چناوستاش لە یئ را وو دەبینهەاڵواردنێکی بەرچا  .تەحویلیان دەدرا 
ا تەنیە کە وواردەران هەڵبژبڕەنجایان بۆ و یفامیل یان و مەریوان ناوامهەور

ێرا لە و خ .نیە شنە بێ حورمەتیە چەشیاوی ئەو  مرۆڤ گیزهەر ە وسوکایەتی
ڵ شەرمەزار ساڵیانی سا و خاوەنەکانیان تۆمار دەکراسجیل  دیوانی ئیدارەی

دەورانە هەستیارەدا  لە باوکم  .سەپا ردا دادەەسەب انی ناخۆشیدەبوون و هەستێک
، بەرپرسیارکرد و خۆی وەک  ەنڵمابە دانیشتوانی ئابەنرخی  یەتخزم

سجیل  هەر بۆیە . گرت راوانی ف ئیحترامی ناسنامەتانی سجیل و ەدەسکاربلە
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ا و ئامادە کر ی ئاڵمانە بە دوور لە ئیهانە و سوکایەتیدانیشتوانی ناسنامەو
ستی بەمەبە نووتتێک بەرپرسانی ئیدارەی تکا تەنانەت . شتوان درایل دانیحوتە

و  یاسبورۆکرشێوە کاریان اڵمانە و ون دەهاتنە ئداهاتی توت هەڵسەنگاندنی ئاستی
لە  دا،تا لە ئاستێکی نزم ،بوو ، دانیشتوانی ئاڵمانەی یارمەتی دەدا یتاس بازقر

 "باری ئیج"  سەرباز گیری . ئەسیر بن توتون ستانی ئیدارەیو بۆسەی کاربەدە داو
دەبوا هەر  .وان بوەکجووتیارگەنجان و بنەماڵە   سەرەکیو ەاونەبڕگیر و گرفتی 

بە هیزی  عدایسەرباز بێت و لە واقۆڕایی خکی دێهات بۆ ماوەی دووساڵ بە گەنجێ
دوور و کاڵ  و کشت ی بەرهەم هێنانپڕۆسەدووسال لە  ،چەک و دیکتاتوری 

انەی رژای هەسفرەازی لە ئەستۆی ربانی سەج و مەسرەفی دەورەرخ .وەدەخرایە
" هات بوو کە ێاندارەکان دژاهاتی ی دند و سەرچاوەناوە  . ە جووتیار بووڵما

و  دەلۆشرا ڵبوارەدا پارەیەکی بەرچاو هە ولە و ا وەر دەگرتە ئاشکریان ب" بەرتێل
ی ناغەدا ، دەخالەتلەم قۆ باوکم  .انەتر دەبوو ی جووتیار تا دەهات هەژارەرفس

تا  لەکانستی بەرتیئاو دەیتوانی هەبوو یکانئیم جێگایە وتا ئەو  و دەکرد 
 یجووتیارانلەم پێڤاژەیەدا  .وە دەهێنایە خوارەکەم کاتەوە و کی زۆرڕادەیە

 وەر تیارانجوو  یسپاسو  حترامئی ڕێز و لە ڕاستەوخۆ و پاداشی خۆی دەدا یارمەتی
  .دەگرتەوە

 
. ژووری دانیشتن، یاوهەت ٤١٣٣ یڵاس،  نهمااڵئ  

!تۆنۆمی وسەبارەت بە ئ بەرنامەی ئینگلیزیەکانپالن و   
کەوتنەکانی بۆ سیاسەتی ارەی کۆماری کوردستان لە مەهاباد و سەرم و قەوفور

کی ،هەستێەدەستەوە بوو ب یانانباشوری ئێرحاکمیەت و ئیدارەی ئینگلیزەکان کە 
ر یک لە کۆماشری کوردستان کە بەانی تدەڤەرەک بۆو ئینگلیزیەکان  ۆش بووخنا

ەکانی رەک لە دەڤبەشێی بەرپرسیارەت و .ەیان هەبوو پالن و بەرنام ،نەبوون
لە  ئەم پالنەیان  ئیگلیزیەکان وئەستۆ گرت لە  یمنۆتۆوشکڵی ئ کوردستانیان لە
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ان ارەوی کۆماری کوردستخوشی بە. د دەبر ەڕێوەبڕێبەری دەکرد و  ێمانیشاری سل
. ەوە رتدەگ و سنە و کرماشانی و پاوە و نەوسود ەورامان و مەریوانه ەکانیرڤەدە
نێک خود موختاری لە گەڵ شەەکان و دامەزراندنی چو کۆسپ گرفت پەڕاندنیڕابۆ 

اوا کرد ڵکیان دلە خەو سیما ناسراو و خۆشەویستەکانی ناوچەکە پەیوەندیان گرت 
کە  رپرسی بااڵی ئیگلیزەب بە  نیارانی خۆەنوێنەکان بکەن  وکۆبونداری کە بەش
شاری  لەئینگلیزی  وبانگەکانیسراو و بە ناسیما نا .یوان بناسێنن مەر هاتبوە

حاکم و بەرپرسی ئیگلیز لە  .بوون میجرسۆن و ڕیچ  ،ۆنز فلی چر، ئەدم سلێمانی
ا ئاستی زەکاوەت و ەوتندکو لە یەکەمین چاوپێدەکات  مەریوان باوکم دیدار

 ە ک دوای گفتوگۆش دەدات وتەشخیسی باوکم ، سیای و زانستی وویلێهاتو  انتواناک
لە ئاخری دیدارەکە  ەوە وێنە دەگرن و تەنانەت ، پێک کەپێکەوتنەری چاوخو لە ئا

  .دەکات شپێشکەبە باوکم ی ەند گۆڤار و رۆژنامەی ئیگلیزچ
ی کردەوان سەرێن ەکان لە شاری مەریوان ،لەگلیزیڕێنوینی نوێنەری ئینڕاوێژ وبە  

ۆیان یەک ڕێک خرا و لەو کۆبونەوەدا نوێنەرانی خفیئودال و مالکەکان کۆبونەوە
نوێنەرانی  وحاکمان  ریداا لە داهاتوودا بەرەو شاری سلێمانی و دیتبژارد ڵهە

ا ە ڕەزمحەا باوکم و ئاغای بونەوەدکۆ لەو .سەفە ر کەن  لەو شارە ئینگلیزیەکان 
لە باوکم . هەڵبژێردران ەورامان و مەریوان هنەرانی ێنووەکوو   "ێن "بەگی ئاوایی

 ەبجەڵانی ، شارۆچکەی خورماڵ ، هەلێمو شاری سگەڵ نوێنەری تری ناوچەکە بەرە
چەندین چاو  حکومەتی بەریتانیا وێنەری گەل ن سەفەریان کرد و لە و سەید سادیق

لەم دیدارانە بەست و مە مانجئا .ن کرد یافتوگۆپێکەوتن و گ  
نگە و ئاسۆیەکەوە لە ە کە لە هەموو ڕوای خودموختار بووکیە چەاونی زراندنەدام

باوکم دەیگێڕایەوە لە  .ی هەبیت کاردانەوەڕووسیا تژی استربەرانبەر ئی
بە  حازر بوون کەلێبڕاو و ن بەڕاستی بەریتانیا ، ئەوادیدارەکانی لە گەڵ حاکمانی 

تۆنۆمی بۆ ورمی ئوفو لە قەوارە  ێک ئاڵترناتیڤیل و بووە ، بەدشێوەیەک  هەر
ردستان ۆماری کورانبەر کلە بە هەورامانو پاوە ، نەوسود شارەکانی سنە، مەریوان ،

یان لەم عەکسەندین وێنە و چ ەرانی بەریتانیانوێن .دروست کەن  لە مەهاباد
 ٤١١٢نە تا ساڵی ەکساع ئەو وێنەو. دابوو  اوکمیاندیدارانە گرتوە و تەحویلی ب

ڕەوتی یاسی کوردستان وبارودۆخی س. ماڵەی هەر مابوون بنەالبومی ئە هەتاوی ل
دەسەاڵتی ڕەشی و  و بەتایبەت سانسوری تۆخ بنەمالەسیاسی  ڕووداوەکان و مێژووی

، فاکتوری  سەرەکی لە بزر و گوم داگیرکاران و ساواک و ڕوکنی دووی ئەرتەش 
  .کە سەرمان سور  ما  انشرت و گوم کر بەشێوەیەک .ن بووعەکسەکابوونی 
، ا ەدلەو عەکسانەورامان و مەریوانی ەرانی هنوێن سیاسی یویستڵەت و هەجەسار

تۆمار و  بەریتانا لە ئارشیوی  ە و عەکسانە نئەو وێبێگومان  . تۆمار کرابوون 
واڵتانی  . بێتراتۆمار ک دلە ئارشیوی گەلی کوردەگمەن بە ائارشیو کراون ئەمم

 خوراوەکان شجاران پێکەوە دژ بە نەتەوە بەڕۆژهەاڵت وەک جاری وا و ۆژئاڕ
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و سازان وتن ڕێک کەوکان زلهیزە هەم ولە ئاخری شەڕی جیهانی دو  . یەکیان گرت 
نەوتی  "مەبەستی بە یان دورەوانە گەلی کنی جێهان و لکا وەستەملێکرا ەنەتەو
ەتەوە ن و مافیکردە قۆچی قوربانی   بوو هاوبەشیانبەرژەوەندی کە  "خاو 

کۆماری ڵەتی یازدە مانگەی ەود . دکر لێبە ئاشکرا پێش ننیابەشخوراوەکا
ڕێبەرانی  .رەسی هێنا ی ئێران و هەشێرشی ئەرتەهالن وپیر کوردستان کەوتە بە

وەک  انتی زلهێزەکانی جیهسکوو   ئێرانی تان بە دەستوری شای کوردسکۆمار
و زەمینەی چەشنێک  ێنکە بەست ئینگلیزیەکان. تیرباران کران ریکا و بەریتانیا ئام

 تری باشوریۆمەندانی هەورامان و مەریوان و شارەکانی ە شارلە ئۆتۆنۆمێان ب
 ل و بەڵێنی سیاسیموو قەوبەر و فەراهەم کردبوو لە هەدەستە ،کۆماری مەهاباد 

بە  کوردیان لیارەنووسی گەچو،  ز بونەوەگەشپاخۆیان وەک جاری جاران 
نەوتی   .بەردەوامە هەرە تا ئیستا ک ەیاندمەترسی گ ناک و پڕقۆناغیکی ترس

و و بەرژەوندی خۆیان و داسەپاند  نوسی گەلی کورد فەرز کردخاویان بەسەر چارە
یەک خولقێنەری  بیست و کە تا سەدەی تی کاپیتالیستیان بەدەستەوە گرت سیاسە

   .ن بووە کوردستا کردنی و داگیرتاتوری کدیچارەڕەشی و کویلە بوون و اید وسنۆژ
!ۆرەملی زکۆچی   

ێبەرانی کۆماری ڕتیربارانی ڕۆژهەاڵت و  ڕۆژئاوا و کانیزلهێزە پاش ڕێککەوتنی
د سەن رەیلە ناو جەماوەردا پە، ترس و دڵەڕاوکێ و شڵەژان اباد لە مەهکوردستان 

 .زۆر دەترسان  ک ری خەڵاشتو کو ی پیسی تۆلە سەندنەوەیاردەو شارۆمەندان لە د
 چێکی زۆرەملی لە ڕۆژهەاڵتیبۆیە کۆ. اسی ئەمنیەتی نەدەکرد ئیحس م هەرگیزباوک

. اوی دەستی پێکرد ی هەت٤١٩١لە ساڵی  وری کوردستانبەرەو باش ەەوکوردستان
ی کوردستان باشوری باوکم پەنایان بۆ ەڵبنەماکومەڵێک لە شارۆمەندانی ئاڵمانە و 

یەکێک لە  .یرسانەوە گ باخە کۆن  واڵ ە، بیارە ، خورمڵێنی تەواەکگوندو لە  برد 
ان کاربەدەستانی پاش.  ەبوو ەکۆن لەدایکەناوی تاهیر لە ئاوایی باخکوڕەکانی ب
جەی بەو مەر ێکیان باڵو کردەوە کە جەماوەری خەڵک بانگەواز مان وئێران فەر

زیندانی  ازار وئس کە ، هیچی ئەرتەش بدەنەوە ەحویلو تەقەمەنی خۆیان ت چەک
ئاسایی خۆیان دەس پێ  بگەڕینەوە و ژیانی نیگەرانیس وبێ تر ن دەتوانو ناکرێت 

سزای  ی ئێرانەوەمەتکوحلە الیەن  ،و سەفەرەکانیباوکم و هاپاشان  .وە بکەنە
نە و ئاڵمابەرە حویل دا وتە حکومەتی ئێرانبە  یانزۆر یو پارەیەکدران  قورس

  .گەڕانەوە 
! یئابور یسەخت یەورانو د سەرەکی یگرفت  

دی جار هەن و ، ورانە سەختەکانی ئابوری بوەتەوە دە ینیدا بەرە ڕووباوکم لە ژیا 
کاتێک باوکی . هەرەسی هێناوە  بنەماڵە باری ئابوری ی ئابوری کەوتوە وڵدێرلە هە

نەبوونی  رێن ،سمنان و داموغان دەکنەکانی خۆی و براکانی ئەسیر و توندی زیندا
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و  وەخولقاند نەماڵەبباوکم و بە تایبەت  وری بۆ تی ئابخەخی سۆو دبار ،ئەوان
 "و مەیڕێژەالری کەرەوە " ی وەێشوارەی بە شرجە دئەم هەل و مە باوکم . داسەپێوە

بەی لە پێڤاژە و پڕۆسەی ژیان ئەزمون و تەجرو .تا رادەیەک چارەسەر کردووە 
ەسەر بکە بوون انیش یارمەتیدەری زو کارەهێنیت و لێهاتوویی بەدەس دچاک 

باج و بەرتیل وەر ی کوردستان لە سیستەمی مەندانشارۆ .ۆسپە کاندا سەر کەوێت ک
دیکتاتوری مەجال و دەرفەتێکی بە ن وبوو نی حکومەتی بیزارتنی کاربەدەستاگر

. کانیان دانێنر برینەخەڵکی کوردستان نەدەدا تا مەرهەم و هەتوانێک لە سە
هێنابوە  ەیڵی بنەما"  ی کڕینەسەاڵتد" او کە بەرچهەستیار وزۆر  یێکراندەو

خزمەتی میوانی و  سرەفرج و مەخە ، کاتێک بوو کە  وە و کزی کردبوو ارەوخ
کوڕەکانی لە شیراز ،  .بوون ی باوکم ە ئاستی داهات و سەرمایەزۆر تر ل جۆراوجۆر

ڕژیمی  .خوێندیاان دەەکمەدرەس یا لە زانکۆکان و یا لە تەورێز و تاران و سنە
ەو نەدەکرد وبەتایبەت ئکوردی دانی شارۆمەن ەکییمەتنە یارشپاشایەتی هیچ چە

لە . تی نەدەدران ەیارمندا لە بواری خوێیان دەیخوێند منداڵ کە خیزانانەی
ارەگەورەکانی ئێران تەنیا ی منداڵەکان لە شکردەوەدا هەموو خەرج و بژیوی ژیان

نی هەستیارانە لە سەر ژیا ئەم فاکتۆرە. قورس بوو  شزۆریی باوکم بوو وۆلە ئەست
 کیانیە ەرەفو مەس خەرجئاستی داهات و  بەڕاستی .کاردانەوەی هەبوو  انەڕۆژ

و  تداها. شێواندبوو  ژیانی ئاسایی بااڵنسی انەرفاکتۆو ئەم نەدەگرتەوە  
سە بوون کە هەمیشە هەم میزانی هی موڵک و زەوی خال ی ماڵی باوکم مکاناتئی

ۆڕ و خوارەوە لە ئاڵ و گ توننرخی دانەوێڵە و تو م ڕوو لە کزی بوون و هەم ەبەره
لە ڵەکانی ی مندانخوێندحاڵیکدا لە . نرۆشرابە هەرزان دەف لە ناچاری و،بوون 

هەر بۆیە .ەدەکرا ی پێ نەفرە قورس و گاڵت ، نی ڕۆژانەو ژیا ی ئێرانەند شارچ
ەرجی سااڵنەی خ .نە بوو  ێکی لۆژیک و مەنتیقیان نساڵگیز باەرداهات و خەرج ه

و  لە تاران دەژیا اوکمیەکێک لە ئاشنایانی ب .سەری لە ئاسمان دەکوتا  ەڵبنەما
 باتی  و لە سرەونان وەک مێلورە ئێوە:  میشە دەیگوت ەباوکم چاوی پێدەکەوت ه

پەیدا  !ی گەورە هەڵدەگرن اە خورمنگەنم یەک دا دانەیەک   
 ومکین وو نام رد زۆر دشوار گەنجانی کو ر و خوێندکا نیژیا کرێ بۆ اڵی مکردنی 

رۆمەندی دەوڵەمەندی ایەدار و شاسەرم . ئەم گرفتە لە شاری تاران دوو قات بوو
لە شاری  و تەورێز هواز، ئەمان د،مەشهەد،کراز، یەزسفەهان ، شیرشارەکانی ئی

دەستەبەر   "کارانخوێندماڵی  " لە فورمی یانجێگای ژیان و رتمانئاپا و تاران بینا
لە   .دەدا  کرێ بە پارەیەکی کەمۆیان خ یندەکرد و بە خوێندکارانی شارەکا

ان نەبوو و ە پارەیکەم ئەوەندیەر و دەوڵەمەندی کوردستانی ەرانبەردا سەرمایەداب
 سەرمایەداری کوردستانی   .ابوو پداسەش کەوتوو پا یگ و کولتورەرهەنفوهەم دو

ی انەسارەتەوە جێگای ژیانی خوێندکارنەبوون تا بەج قینەرخوللەو ئاستە 
کاڵو کان سەری بێ گاتنسزا شە خوێندکاری کورد لە و هەمی.  دابین کەنکورد
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بەکرێ  ژوورێک  یا ناچار بوو .تەحقیرش دەکرا  دەژیا و لە بینای تردادەمایەوە و
ر وو و تا ڕادەیەکی بەپێکردب هاوکات ڕیفورمی ئەرزی دەستی.بگرێت 

وی و زار زە چونکوو .هەبوو  ەڵمابنەنی ائاستی ژیکاردانەوەی لە سەر ،چاو
ڕوو  ڵە بەرهەمیانو هەرساتەرخان دەکران  و کالکشتبۆ هەمووساڵیک و بێ وچان 

 یێکدەرد،غەیرە عیلمی کشت و کال کالسیک و سوننەتی و  یوو و شێوەلە کزی ب
لە ڕاستیدا   .گەیاندبوو  ئاست ان بە کەمترینو کاڵیکشت  تیداها وگران بوون 

کشت و  و توتون یەکێک لە. وو قازانجی نەب کشت و کاڵ  توو لەاتی بەدەس هداها
نەشیاو لە توتون کاران  رەی دووخانیاتەوە بە نرخییەن ئیداکە لە البوو نە اڵکا

ە بانکی ر بوو لباوکم ناچا. ە واقیعدا دووخانیات تااڵنی دەکردو ل دەکڕدرا
 بە پیالن و ی جۆراوجۆ وە فورمل بانکی کەشاورزیش . ت ەر گرێەرز وکەشاوەرزی ق

روازەی دە رەو بەن دەکرد واڵتا ،بوو ئەو کەسەی قەرزی وەرگرت ەلەمو س ۆریسوخ
وارەدا لە گەڵ بازرگانە خە دژباوکم لەم بارودۆ. ێوەدنا پاڵی پماڵ وێرانی 
کەمتر لە بانک  ئەوانمیزانی سو و ربحی  ودی گرت پەیون ی شاری سنەیەهودیەکان

گەڵ  لەساڵیانی ساڵ بوون کە مێنەیەکی زۆر دەوڵەمەندکان کەەیەهودی. بوو 
ەوە ژیانی و پێک نەای ئێحترامی دووالیەرەڕسە ،ەکەو پۆی شار تان خەڵکی سنە و
 رگانی وو لە بواری باز گونجاندبوو رانە ێبە شێوەیەکی ژخۆیان ،ئاشتیخوازانە

دا بوو و بیر ێکی نزمە ئاستلئازار دانی یەهودیەکان . ون وو بوماملە کردن سەرکەوت
 یەهودیەکان .اوەر هەمیشە لە وان پشتیوانی دەکرد مگشتی جەو ڕای 
  ورمەتیح .ستەبەر و دابین دەکردستیەکانی جەماوریان بە قەرز دەیپێداو

وکم ئەم خەسڵەتانە بۆ با ،ووون کار و سادیق و پاک بتو دروس دەگرت کڕیاریان
و و ی هەبوی یەهودخاترەی خۆشی لە تەیف ەوری ورباوکم هەمیشە بی. رخی هەبوو ن

وی پەیوەندیەکانی هەتای وەی دەیەی پەنجانێتا . ترامەوە یادی دەکردنحبە ئێ
کانی ئێران ،بەرە بەرە دەستی پێکردبوو ئاڵ و گوڕ و ڕاپەرێنی خەڵ .بوو بەردەوام 

 ێران وئگەالنی ی و پێکەوە ژیانی ادو ئازالمی دژی دیموکراسی زمی ئیسو فاشی
و  ۆزترن تا دەهات تۆخ تر و ئاڵبیر جیاوازەکالە رەت بیزاری و نەف. کەمینەکان بوو 

 .ون و قین و نەفرت و توڕەییە کەوتبویەهودیەکان بەر ئە .ەبوو ە تر دبێرەحمان
 انەندیپەیو هێواش هێواش ن و سنەنی ئیرایەهودیەکا و بوودامەزرا واڵتی ئیسرائیل

ی تر وەک کێگەلسەرەڕای ئەمانە فاکتور  .کرد یانچکۆ و بەرەو ئیسرائیلگرت 
ی کۆشانرایی  تێخێەکی زۆر ،تاڕادەییەتی ی ناوچەیی، فامیلی و کۆمەاڵکۆسپ

سەرکردە  ،تی شارۆمەندانی دەڤەرەکە بیر و ڕای گس .ن خاو دەکردەوەاباوکمی
یەتی ێخوازی و ئاڵ و گۆڕی کۆمەاڵون الیفیمالکەکان بەگشتی موخرەکان ،عەشایە

بە بەدەسەاڵتەکانی ناوچەکە  کەەکێک لە مالی لە کۆبونەوەیەکی عەشایەری. ون بو
کوڕە ەوار بن و نامە بۆ دخوێنووتە مەدرەسە تا ناردت کچەکان:  گوتبوو اوکمیب

کە  ە چاکترە وچ لە: باوکم واڵمی دابوەوە و گوتبوی . ستەکانیان بنوسن ەویشخۆ
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. گەیەنن یۆشیان دەوێت بکە خ ەبنوسن و بەو کەسن ی دڵی خۆیام قسەکچەکان
ەکان رخزمەتکایەکێک لە  ،دەبن ناچار ،نەخوێندەوارن نی جەنابتان اڵم کچەکابە

 نانیاە خۆشەویستەکبە کوڕ انخۆی پەیام و قسەی دڵی تاڕاسپێرن وەک دەاڵڵ 
 خ کردنیرنگاڵتە و بێ ئازاری   . دەزانن هێنیانڕاز و ن بە هەموو کەس و  نبگەیەن
بە  انەوەارۆمەندشلەدێ ەن هەنلە الی "نخوێند"ەی ناسترۆڤدۆم و دیاردەی  پڕۆسە

 نا رەسەیکۆمەاڵیەتیەکان وەک مەد کۆسپە  . ەدەردناک بوو رەف نیسبەت باوکم 
و نەبوونی موعەلیمی شارەزا ، بیر و ڕای بەردین و  رخ یی و تا ڕادەیەک بە نئاسا

 تیڤگەنیی گەلێکڵ بووە ، فاکتوراتیدا زقۆناغی کۆمەاڵیەنە گؤڕ کە بەسەر 
ۆیان ڕاستەوخی بەرنامەی باوکم کاردانەوەالن و کە لە سەر پ ڕووخێنەر بوون و

ردین و نە وو و بیر وڕای بەلتوری دوواکەوتتەنیا کو ختەکاندەورانە سە . ە هەبوو
لە چڵە  داەشڵبنەما لە  " هێزی کرێن "  یزدەسەاڵتی ک گۆڕ نە بوون ، بەڵکوو

ری ئابو دەسەاڵتی مەسرەف و خەرج  نەوەموویاوی هەەلە سەر  .بووخۆیدا پۆپەی 
ی کەشاوەرزی بانک یانەوەدەرزی و قگران سان ،ەئاو  .وە خوارەوە هێناب باوکمی

ناکی بە سەر بەرنامە و پالنە سێبەری ترس ،تەنگیاری و دەس ژهە. بیدادی دەکرد 
ی تر ێکقوناغپاشان   .ولقاندبوو ی خدا خستبوو و کۆسپێکی گەورەکانی باوکم

رکەوتوویی تەواو کرد بە سە بااڵیان یداڵەکانی خوێندنی پلە، من ی پێکرد کەدەست
. دامەزران  یان بەدەس هێنا و وەک مووچە خۆری دەولەتبااڵاستی و ئیشی ئ

 بنەمالەبوری عی لەباری ئاوەز .را هەست دەکبە ئاشکرا  ئابوریەشەی نیسبی گ
دە لە وەنەم ڕئە ڕوو لە گەشە بوو و  تی کرێن دەسەاڵ  . ی دەچووسەقامگیربەرەو 

باوکم  . و هەبوچاکی  کاردانەوەی ی بەرزباوکم تا ڕادەیەک یفیکرسەر ئاسودەیی 
 ل وو هەرگیز تەسلیمی هە سوویی نەنارزەکانی  لێبڕاو و ماندلە پێناو ئارمانەبە

، لە پێناو  ەوەبێگەرد و نەسرەوتبە سیمایەکی . ەکان نە بوو سەختمەرجە 
" داپێشژیانی لە  ئارمانی هەموو .کێشا بێ سنووری  ەنجیڕخوێندنی مندالەکانی 

 ڕێگای کاروانی  لە ەتەوە توانیهامەبە ش . وبو ی منداڵەکانی "خوێندن یاردەی د
ان و کۆسپەکان و ریەکاهەر بۆیە هەموو دژو. ێڕتێپە یلم و زانستع

 و کانتاقی کردنەوەلە .  حەمول کردیەکانی ژیانی بە دڵ و گیان تەناهەموار
لە ئاستێکی وکم با عا کرێتدەکرێ ئێدی. ی مێژوو سەر بەرز بووەکانهەڵسەنگاندن

 وو ئەمانەی تازە و هەم وبیری خاوەنی هزر،  نەت شکێننز ، سوێخواوبەرزدا ن
 و وداهاتوقورسی باوکم هەمیشە  نیگەرانی و خەمی .ی دەکرد رایەتنوێنە

هەنگاوە   .وبو نداێلە بواری خو گەیشتنی منداڵەکانیپێ چارەنووس و
ڕێگا باوکم لەو تنی وو نەسرەان زەکو گەیشتن بە ئامانجە بەر مرۆڤدۆستانەکانی

بە کانی ژیانیدا بوارە وکم لەبەو قەناعەتە گەیاندبوو کە باکەسی ی زۆربە ،سەختە
ی ماڵی و باوکم لە ناو جەماوەردا دەسەاڵت .سەرکەوتوو بووە فرە  رجەمتێکڕا و سە

ن لە هەمان کاتدا وەک شارۆمەندێکی تێگەیشتوو و خاوەیاسایی نەبووە ئەمما 
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توس و تائەم سگشتی ڕای  بیر و و،هەبووە  ی بەرزیدەسەاڵتی مەعنەو ،تەئۆتوری
. ەسەلماندووئیعتبارەی   

!ە سن یشار یکانەیمی موعەلو هەڵویست گاندنەڵسەنه  
ی لەگەڵ کانیشەندیەو پەیوباوکم لە باری جیوگرافیەوە لە منداڵەکانی دوور بوو  

 او وگونج ەڕای نەبوونی پەیوەندیسەر .ا کز و الواز بووە لەو قۆناغەد منداڵەکانی
 ەوەیدەرکە واڵم ،وەندی دەگرتپەی کشێوەیە سەبک و بە ،ڕنودێو م وخۆڕاستە

دێک بوو میتو نامە نووسین. دچارەسەر دەکر گرفتەکانیلە  زۆر هەستی باوکانە و
 لە ڕێگای نامەکانی  .جێی خستبوو بە باشی و منداڵەکانی  خۆیکە لە نێوان 

  باوکم ئازیزی تانیۆسلە د ەکێکی .دەنێردران و واڵمەکان دەهاتنەوە  ەوەپۆست
وێکی تێگەیشتوو و یاپ و بوو دووکانی هەکە  "ەزیزی عتۆفیق " کاک  ب جەنا بەناوی
تی سوە و پۆدەخستە سەندوقی پۆستە باوکمی  نامەکانی  و،و میهرەبان بو دلۆڤان

کاک تۆفیقیش هەموو  . دەدایەوەئەو  یلی منداڵەکانی تەحوواڵم یشمەریوان
 ە دەکردئاڵمانە ڕەوان کم لەباو بنەماڵە و بۆ متمانە ایکەسێکی جێگبە  نامەکانی

نامەکانی پێگەی زۆر  .نەبوو ساڵ دوازدە مانگ وچانی  پەیوەندیە ەئەم کاناڵ و،
 دابین کردنی کارژشاندەر و ڕاوێڕێ پی ی دەورا تایبەتیان هەبوو و لە واقیعد

کرداری ئێمە لە شاری سنە سەر گوفتار و نامەکان لە  . ان هەبوو ڕۆحی پەیوەندی
،  ، ڕێنوێنیەکان ێشنیارەکانندا پلە نامەکا .ی هەبوو استەوخۆەوەی ڕکاردان

و هاندان و پەند  تەبلێغباوکانە ،  ێحەتینەسخوێندن ،  دەرس چۆنیەتی
چاک لە   یسوکەوتڵو هە گرتنی میوانەکان  حورمەتو پێشوازی و  ژگاری ۆمئاو

و ئێمە  دەنوسرا عەلیمەکاناوسێکان و موه و ڕێز گرتنی و ئێحترامگەڕەک 
ندنی شکا بۆ .ردەکانی باوکم بووین پاڕاسبەڕێوە بردنی هەموو رسی ەرپهەموومان ب

ت و دژوارەکانی نیوان ئاڵمانە و سنەی بە ەکانی ، ڕێگا سەخڵدیداری مندا تاسەی
قەد لە  .ژارد بهەڵدەە کار کەوتوو لماشینی کۆن و بە سواری سواری ئەسب و یا 

و  انڕهەرمێ و گا یکەل ئارێز وکانی سوورکەوڵ، ارەهەزار بە هەز پێوانی کوێستانە
ەرزبونەوەی ئاڵ و گۆڕی هەوا و ب .دوو نەدەبوو مانرێژ ناهەموار و دو دۆڵی  تدەش

توانی دەنەیان ەرما و گەرما و سپلەی سەرما و بەفری قورس و بارانی بە خؤڕ 
واو لێو لە و لێ ەکانبەرزێستانە کو .م بن یار و ئیرادەی باوکگای بڕڕێکۆسپی سەر 

و یک ۆڵە باران ،دکدەشتە پان و ساردە ێو ،شپڕپێچ و هەوراز و ن ، ڕێگایبەفر
وەرزی سەخت و نە گونجاو  هەرگیز ، کان دژوارەکان ، جادە خاکی و نیزامیە

پالنە گای پی سەر ڕێشل کەنەوە و کۆسخاو و بڕیاری باوکم  نەیانتوانی ئیرادە و
ەموو قورس ه فرە بەفرێکی هەتاوی  ی٤١١٩لە ساڵی   .بن  ژراوەکانیداڕێ

ەرز علە سەر  وەوە وماببەفر  اڵنمانگی گو ئاخریتا لە هیش .ر بە گرتە یکوردستان
ژیانی خەڵکی تووشی  ،ایەوە وبە شێنەیی و هێدی هێدی دەتو کەوتبوو و
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لە دیداری  و مانگ و نێنزیکە سێ ئێمە   .بوو و گرفتی جیددی کردچەرمەسەرێ 
باوکم لە  .دەژیاین ئابوری  یر سەختجی زۆو لە هەل و مەر ین وووم بورحباوکم مە

داوا دەکات کە  ،یدی مەریوان دەبا و  وی شیر و خورشناچاری پەنا بۆ ئیدارە
بەرپرسیارانی  .ئەوان هیمەت کەن بۆ سنەی موخابرە کەن  نووسی وتەلگرافێک دە

 ینەوە و ئامادەکم دەدەاوواڵمی ب وەو مرۆڤدۆستانەیمەتی بەرز یر و خۆرشید بە هش
، کە ەیشت باوکم بەدەستمان گ و تەلگرافینێو پاش سێ مانگ و . بن ەارە دئەو ک

  ۆژیەوەعاتیفی ئێمەی بزواند و دڵمان شاد بوەوە و لە باری ساێکۆل هەستی
و فێر بوونی  عیو سە خوێندن سەبارەت بەباوکم  .حساسی ئارامشمان کرد ئی
و  غەریبی وگە وردەی فرە سەختی تاراگەڵ دیان لە عیلمی نوێ و سازاونست  زا
لە الیەن  ەم بوو و نی خاتر جامنداڵەک لە  ،ە بنەماڵندی گەرمی ناوە ووری لە د

مەدرەسە و کاتیک دەهاتە  .گرتبوو وەر پێدرابوو و  زۆری متمانەی ئێمەوە 
 وونیچخوێندن و وەزعی پێش خی و لە بارودۆەلیمەکان موع ردانیەسدەبیرستان و 

ۆرت پا، و ڕ دەپرسیان لە بەرپرس نیویی منداڵەکاکەوتون و الیەنی کز و سەروانەکا
وەر دەگرتەوە فیزی  جۆراجۆر  خشی لە مەسئولینیا بەو گوزارشی دڵگیز و هێو

: ەیگوت هەمیشە باوکم د. و ئێحساسی سەربەرزی دەکرد  خۆشحال دەبوو  دەکرد و
و حورمەت یرێت  و ئەم لێ دەگ ڕێزین و موعەلیمەکانەوە بەرپرسالە الیەن 

فسیر کانی تەرجومە و تەەڵی منداسەرکەوتنازایەتی و ێهاتوویی و ئبە لترامەی ئیح
وە وئەزمون و سەبکی دەرس ێش" فوئاد کاک " و پروسەیەدا  لەم پێواژە .دەکردەوە 

کە ڕەچەیەکی ێک جێ خستبوو بە جۆری ەکانخوێندن و سەرکەوتن لە تاقی کردنەو
،  تێگەیشتویی بەرزەوەد بە سەعی و فوئا کاک .شکاندبوو ێندن واری خولە ببەرزی 

کرد و بۆ ئەوانی تر ڕێپیشاندەر ندنی بە سەرکەوتوویی بڕی و هەموار وێلەکانی خپ
باوکم بە نیسبەت . بوو و ماندووی نەناس و شارەزاو سیمبولی مرۆڤێکی کارامە 

جیددی و خێرای زانست فرە ندن و فێر بوونی ێو شێوەی خودەرس و وانەکان 
ژیک و کە بە جۆرێکی لۆ هەبوونی و جوادیسیپلینی تایبەت و یر بوو سەختگ

و قەبوڵ نەدەکرد ی ینەچبێ بن ی بەهانە ەشنەچ بەکاری دەهێنا و هیچیقی تمەن
 یواکانی جیدی و پێەویستە ڕڵفرە لە سەر هە نەبوو و لێبوردوون و سازانێکی

.دەگرت دا  
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ە ڵ و ئارێز بەرەو سنو سوورکه کانی بەرزە نەتائەسب لە ڕێگای کوێسی وار سبە  باوکم ، هەتاوی  ٤١١٣ ڵسا ، مانهئاڵ

.سەفەر دەکات   

!تر ناوچەکانیرانی انە سەبارەت بە کرێکاهەڵویستی مرۆڤدۆست  
ڵ تابنیشتی  (وەن  ) قەزوانکە لە داری ەریبانە بوومەبەست ئەو کریکارە غ

نی کوردی املە ز .ناسران دە "رابنیشت ک "ویاێژەنکەر و بە و وەر دەگرتخاویان و
 جاچکە ،: دار قەزوان دەڵێن ی کاڵ و خاو یرەیش بۆ نموونە بە. ا زۆرن نی هاماەشو

. بنیشت  وێژەن و   
نین و داری  و داری مازوو  ەچنی ئاڵمانە تەنیا داری بەڕوو و داری بناودارستانەکا

استی ناوەڕەر ساڵە و لە وەرزر بۆیە هورستانەدا بەزۆری هەیە قەزوانیش لەو دا
ەرەکانی دەس ڕەنگین لە دەڤبە ئەزمەن و فرە شارەزا و بەهاردا ، کرێکارانی 

دەهاتنە  دار قەزوانکاڵی  یۆیی بە مەبەستی بەدەس هێنانی شیرەوانڕۆ و زەردج
ەکرد و هەموو دار دەستیان بە ئیش د انە لە ئاخری بەهار کارکرێ ئەو. ئاڵمانە 

 ی تایبەت و لەەکرد و پاشان لە قوڕدار دبرین ێتریشتە و تەشویان بە قەزوانەکان
کاسەی گڵینیان پێوە  یا  "چەڵەوکو " ێگای جۆراوجۆری دارەکەج وقەد و بااڵ سەر

  .کۆدەبوەوە  اڵنەەچولەو کو ،تاڵی خاو وێژەن و جاچکەیهێواش هێواش  ودەنا 
 خێرا شلە و تاڵوێژەن یا بنیشتی  .ە یشینی ئاسمانی (بنیشتە تاڵ ) وێژەن  نگیەڕ

 رگرایی ئابەخێ کە ەتوند ۆنەکەیڵ و بتاو تیژەکەی بەدەستەوە دەلکێت و تام
لە بەفر سپی  د و بنیشتی لە قازانی مسی دەیان کواڵن ، کراوەکۆ  وێژەنی. دەگرێت 

وەر  کە ڵکدەرمان  وەک تاڵ یبنیشت ریندارلەب باڵندەی .ا تریان بەرهەم دەهێن
ی کات لە ،وەک دەرمان بۆ چارەی نەخۆشینەکان مرۆڤ لە هەمان کاتدا  . دەگریت

دوای پڕۆسەیەکی  بنیشتی کاڵی کوڵراو .  نێتدێار ەکبداوننەتی و کالسیکسعیالجی 
کردن و ەیوەندبۆ پ زوان داری قە .ئامادەیە جاوین بۆکورت پەروەردە دەبێت و

و  سەرەڕای بەرهەمی جاچکە .ی سازگارە شستە ی وەحلە گەڵ داری پ موتوربە
ێ و کر ئیجارە. ح بەکار دیت بیمیوەکەی دەخورێت و بۆ دروست کردنی تەس  ،وێژەن

کە بە دەیان  ریب لە گەڵ کرێکارانی غەگۆ ڵمانە و گفتوی ئاندارستانی قەزواانی د
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ە لنەوە وەوتبر کودوبۆ بژیوی ژیانی ئاسایی  ان و ژیانی خۆی کیلو میتر لە ماڵ
تی ئەم ئیشە لە الیەن براکانی و برازاکەی بە بەرپرسیارە  .ئەستوی باوکم بوو 

کە لە ناو  .ن دەبووان نزیکە پازدە کەس کرێکارەوهی کگورو. م سپێردرابوو باوک
پێو و قوڕ  ۆر شارەزا،کرێکاری زک ئوستاد ، جێگری ئوستاد وە خۆیاندا کارەکانیان

اتە باوکم ئەم داه  .دابەش کردبوو  یرێکاری ئاسایو ک ەڵە دروست کەر چکوو
 قازانجی چاکیش بکەن کە نکەر ێژەە کرێکارانی وبشتیەی بە نرخێکی گونجاو سرو
.دەدا ئیجارە کرێ و بە  

ە و ین بە خاتری ئاسودانی بە جۆرێک دەگرت کە لە ئاخری هاوەککارو الیەنی کرێ
. ڕێنەوە ەبۆ الی بنەماڵەکانیان بگ،  ەوەدی چاکدەسکەوتی ماد  

ی تاقەت فرمان ئیش و خەریکی انەتانەکانی ئاڵملە کوێس و و ڕۆژەە شئەم کرێکاران
و ن و ئاو هێنان بوون ڵە لێداکردن و کووچە دار بریندارو کؤل کێشان و  کێن پڕوو

اتدا لە هەمان ک .ستەبەر دەکرد م شێوەیە پێداویستیەکانی ژیانیان دەبە
انەوە دابین ی ئاڵمدانیشتوانک لە الیەن یەڕادەاویستی ژیانی رۆژانەیان تا پێد
لە گەل خەڵکی ئاڵمانە  یرا وپەیوەندی دۆستانەیانرمەتیان دەگحوکرا و فرە دە

ر قەزوانەکان لە دا و بزنڕانە مەڕ یا  ،زمە ولێ یرانهەندی جار با. هەبوو 
   . ەواو دەبوو ت کاران تیشبنڕاستەوخۆ بە زەرەری  ەرەریان دەدا وز

!ی سنە بەردەوام لە ئاڵمانەوە بۆ شار هات و چوی  
باوکم بە هات و . ور بوو بنەماڵە سەدان کیلو میتر لە ئاڵمانەوە دوهەمی دووماڵی 

بە پەیوەندیەکان .ەوە بوردکڕ پبە فورمێکی دلگیر ۆشاییەیردەوام ئەم بچوی بە
هەرکات لە سنە دەبوو . بوو یدامەی هەڵ و بە جۆرێکی بەردەوام ئدرێژایی سا

. وگفتوگۆی هەبو پرسانەرکان و لە گەڵ بچوە مەدرەسەکان و دەبیرستانەدە
م لە ندنی هەرکاتنی زانیاری و چونیەتی دەرس خوێسەردانی مەکتەبەکان و وەرگر

سی ونەوەی خوسوەوە کۆبڵلە ما. دیدارەکاندا هەبوو  تی لەەکان جێگای تایبەڵدامن
نی غەکانی خوێندنماقۆنا هەل و مەرج و. وە دەبردێبەڕ  ە گەڵمان ل تیفیو عا
ووپات سەیە بۆ دانە دانەمان دۆی چاکی دەکردین  و ئەم پڕو ڕێنوێن ەسەنگانهەڵد
،  مانانی مەدرەسە و ژیێەکانم و کوڕر کردنی کەلە پاڵ چارەسە . دەوەدەکر

ی لە ژیر ئێمە . بوو قەت و خوێندنی ڕۆژانە و سەبر و تا کتێب خوێندنەوەهاندەری 
ندااڵنی باوکم م  .هەبوو  مانهەستێکی جوان و بەختەور انەوکیفەی باعاتچەتری 

ە شاری ل ی هەتاوی لە ماڵی کرێ گرتوو ٤١٣٣ی هەتاوی تا سالی  ٤١١١لە سالی 
و دیداری دۆستان و ئاشنایان  ە دەبوو لە سناوکم ئەو کاتانە کە ب. ن اسنە دەژی

عنەوی کە ۆستانە و مەئامانجێکی بەنرخ و مرۆڤدشوین باوکم . رد پۆلەکانی دەکهاو
یەکی پێ وابوو داهاتو. ، کەوتبوو اوچەرخ و گونجاو بوو وەی مێژوو هلە گەڵ ڕەوڕە

و  نجەڕبێگومان  .ین دەکات ر و دابدەستەبە ەکانیلاڕووناک و پڕ بایەخ  بۆ مند
تا ئەم ئامانجە   .هاوڕەوت بوون  نیاکبەرزە انجەمفیداکاریەکانی لە خزمەت ئا
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رخی کۆمەاڵیەتی کە ن بۆ باوکم پڕ بایەخ و گرانقەدر بوو  انی دوا هەناسەی ژی
و یا  شرد منداڵەکانی لە زانکۆی ئەرتەەزی دەکحجار و بار . بەرزی هەبوو 

و  شکاندنەکان لە گەڵ ڕچەوانە م ئەم مەیل و ئارەزو، بەاڵ شارەوانی بخوێنن
کانی سەرانسەری ە زانکۆکان و زانستگال کاک فوئاد یتایانی  پەیتا پەسەرکەوتنەک

     .کم باریان کرد و نەمان ێشکی باوبەیەکجاری لە م ئێران
!کە ئەسیری ساواک بوون منداڵەکانی  دیداری  

ن کاردانەوەی ئێرا ، لە سەر باری سیاسیاوچەیی نی جیهانی و نۆڕەکائاڵ و گ
ئێرانی  سنوورەکان موو قوژبن و پۆلەکانی نوێ گرایی و مودێڕنیسم هەشە .هەبوو 

.  ڕیسوایی دەچووی و ڵە بەرەو گەندەهەر رۆژ می یەک حیزبیەتسیس .بوەوە گرت
خەڵکیان  بینراو کڵی بینراو و نەشە بەر باڵودا ل تاتوری لە ئاستیکیسانسور و دیک

 گەڵ ئاڵ و گۆڕە هەل و مەرجی سیاسی بنەماڵە لە. و و ئازار دەدا ێنابوبە ئامان ه
ی پاشایەتی و مژیڕ نفرەت لە .هاو ڕەوت بوون ،نیزم مودێڕ کانی جیهان ویەینچبن 

امەت و هەش و ساواک  پولیس و ژاندار ک ەبەرپرسان و ئامێرەکانی سەرکوت و
ان سەرانسەی زانکۆکان و زانستگاکانی رێندکاخو یبزووتنەوە . ویستەدی رەتجەسا

گای سەرکوت نی نهێنی دەزو پولیس و ئەنداما ساواک زۆربەی جار  .گرتبوەوە 
هەمیشە لە   .ەدا سیەکانیان دارکاری و ئازار دو زیندانە سیا نداندەرژانە ناو زێ

لە  .ەروو دەبونەوە کان بەرەزیندانیبەرخودان و مەقاوەمەت و هیرشی  گەڵ
ساواکیەکان بە  اک بۆ سەر شۆڕشگیڕان شکستی هێنا و هیرشی ساویراز شنی زیندا

لە تەنانەت ڕۆژنامە کانی سیستەمی پاشایەتی . هەاڵتن  انزیند لە ەوەەر شۆڕیس
ترسنۆکی و ناالیەقی و انەت لە تەن .یان کردبوو ندەو گاز واکیەکانی گلە سا

دیەک الیەنگری کە تا ڕا کانامەژنڕۆلەدی هەن . ڕەخنەی توندیان گرتبوو  هەاڵتنیان
 لە ،سیەکانیانانیە سیازیند و ئازاری کوتەک کاری دیموکراسی و ئازادی بوون 

زانستگای  .باس کردبوو ندانە ەڕد حشیانە ووەکردەوەی وەک کیەکانەوە االیەن ساو
هەمووساڵێک بۆ  .بزووتنەوەی خوێندکاری بوو  کانیئازاناوەندە  تەورێز یەکێک لە

اڵو بەر بخۆ پیشاندانی  "کار ندێی خوڕۆژ" ذەر شازدەی ئا٤٣بیرەوەری لە رۆژی 
اران لە کک لە الیەک و بەرەی خوێندوونی پولیس و ساواچتێکهەڵ. بەرێوە دەچوو 

یان ندکاران و زیندانی کردنردنی خوێکگرتن و ئەسیر . استەوخۆ بوو ڕالیەکی تر 
کاک حسین لە زانستگای تەورێز دەیخوێند و ساڵی دووهەمی  .هەمیشەیی بوو 

ی لە تاوهە ٤١١٢سالی .  ڵمانەئا گەڕابوەوەتەواو کردبوو وماتیکی ڕشتەی ماتە
حەپەسا و نیگەرانی باوکم  .کرا  بانگ الیەن ساواکی مەریوانە بۆ چاوپێکەوتن

تا قەتری و دوستدار کە بەرپرس  ە ،ی باشترگیان بڕۆ حسین: وکم گوتیاب. دایگرت 
کاک . ەکەن ۆ ساز ن، پاپۆش و پەروەندی قورست بنەریوانمی و جێگیری ساواک

ردا دەسگیر کرا و ڕەوانەی الە کاتی دید .ە وەرەو بەیانی گوتبویان و  شتۆیحسین ڕ
بوو و باوکم بۆ  ڕەبەق ئەسیرنزیکەی دوو مانگی  .ران کرا عە ی تانی قزل قەلندازی
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عە و لە ئاخریدا لە قزڵ قەل هەموو زیندانەکانی تاران ، چوەو ڕزگار بوونی  اتجنە
شکەنجە ن پاش ئەدکاراشەپۆلێک لە خوێن. و ر کرابوئەسیبەند و  زیندانی ئەوینو 

زیندان سیدا ەی تاکە کوورلەژ، کە  ردنیانێن و بریندار کو ئازارێکی تاقەت پڕووک
زەختیان لە سەر ەوە ی سایکۆلۆژیبار دایە بەهیە و باوکم لە. ان ئازاد کر  ،بوون

و  باوکم بۆ بەردانهەموو ئینڕژی   .قورس دایگرتبوون  یبوو و پەژارە و خەمێک
نێک شەچو ژیانی ئاسایی بنەمالە توشی  کرابوو رخانسین تەحد کردنی کاک ئازا

سی کارەبا لە اک فوئاد وەک موهەندک تاوی ەی ه٤١٣١ساڵی . هاتبوو وەستان 
ی سنە دامەزرا و پاش یەک مانگ لە الیەن عەتی شارسەنژی تیکنۆلۆئەنستیتوی 

 ار مانگچو .ەی گرتبوو ڵدەورانێکی سەخت و دژوار بەرۆکی بنەما. ساواکەوە گیرا 
 .هەواڵێک نەبوو هیچ  وساواک بوو شارەوانی وەشی هاوب کومیتەیزیندانی  لە

 رانیدەو تەحەمولی  پاش .ن مەحکوم کراوە ساڵ زیندا وارچبە  پاشان زانیمان
چەند  . بۆ زیندانی قەسری تاران گواستیانەوە ە و لێدان و ئازارێکی زۆر کەنجشئە

نی قەسری زیندالە . وە هێنرایەسنە یندانی زیندانی بۆ ز  مانگی ئاخری دەورانی
دایە باوکم و . زیندانی سیاسی بەرتەسک و سنووردار بوو ئیجازەی دیداری تاران 

دە تا پانزدە دیدارەکان کاتی  .ن اری دەچونە تارائاڵمانەوە بۆ دیدبەهیە لە 
 . بووعاتیفی دایک و باوک زۆر کەم  هەستی کاتەکە بۆ دەربرینی و  دەقیقە بوو 

ە لە هەمان کاتدا ک هەڵبژاردبوو  یپارێزەر کیل ووە ابەتیان وەکور نیتدوک ساواک
: و گوتبوی  باوکم دوکتور نیابەتی دیدار کرد . نوێنەری ڕاستەوخۆی ساواک بوو

ی تیفاعیا، بەاڵم د بووە ۆم لە ئەستزۆر کەس و زیندانی سیاسی یرێزەریپاتائیستا 
و  جوان ێوەیەکی شو بە  بوو ر دڵگی وفوئاد زۆر بە ناوەڕۆک و قەناعەت هێنەر 

می کرد کووحئەمما ساواک بە چوار ساڵ زیندان مە. کردووە  یعژیرانە لە خۆی دیفا
ەی بەرەو ڵژیانی ئاسایی بنەما سوڕی ،مانەوەی لە زینداننەبوونی کاک فوئاد و  .

  ەوەعاتیفی، لە بواری ەڵهەموو ئەندامانی بنە ماو بۆ   ئاقارێکی ناخۆش بردبوو
. مەحرووم کراین ە بەنرخەکانی کاک فوئاد ڕاوێژهەموومان لە  . بوو تەواون اگر

اوکم یەک ب. ە بوو ڵیلمی ئەندامانی بنەماعو حیچونکووکاک فوئاد کۆڵەکەی ڕۆ
و نەسرەوت و ئۆقرەی نە گرت  ت و ئازادی منداڵەکانی لە زینداننەجاساتیش بۆ 

 م دیلئە . یر کردبوو داگ یێشکو م بیر و فیکر ،هەمیشە زیندانی کردنی منداڵەکانی
رز ی ستاتوس و پێگەی کۆمەاڵیەتی بەنخولقاند ەرەڕایس کو ئەسیر کردنەی ساوا

 وکمانیسیاسی و کۆمەاڵیەتی با یتبارعهاوکاتیش ئی،فوئاد کاک بۆ کاک حسین و 
.بە ئاستێکی بەرز گەیاند   

!بوون  ی قایمی بنەماڵە ەکەڵکۆوو ایکەکان دد  
کە لە دەڤەری "  هیمەتیکاڵێ  "لە گەڵ خانمی تاویهە ٤٩٤٩ باوکم لە ساڵی 

پاشان لە ساڵی .  وەپێک هێنا انیژیانی هاوبەش ژیاوە یی پلیاندەر کۆماسی و ئاوا
کە لە دەڤەری مەریوان و " ی شهیە کۆنەپۆبە "ی مخانش لە گەڵ ی هەتاوی٤١٩١
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 هیەەدایە ب یناوی منداڵەکان. ، ژیانی هاوبەش پێک دێنن شەدێ ژیاوەئاوایی ڕە
زا و ەفایزە ، مەلەکە ، ڕ (*ئەمجەد  ، ماجید و ن، حسین،ئەمیوئاد ف: )  ئەمانەیە 
ر ،ڕەشاد تاهیحەمە ، عید، سە: ەیە ئەمان کاڵێ می منداڵەکانی دایە اون .حیشمەت 

و ڕێگای ئازادی و  ج منداڵی دایە بەهیە لە پێناوپێن . ، عەبە و ناجیە 
ایەتی گیانیان مرۆڤ رمانە بەرزەکانیو ئا خوازی ەتڵعەدا یسیستەمدامەزراندنی 

ڵمانە بەخاک سپێردراون او لە ئاوایی ئ" تاڵەسوار ' و لە گۆڕستانی  دووە بەخت کر
مەت و عەبە  لە ، حیشزا ەڕەشاد ، ڕ لەکە ،فایزە ، مە اڵەکانی باوکملە مند. 

 ،ەیی بنەماڵ خیۆو بارو دلە ماڵێکدا بێگومان هەبوونی دووهاوسەر .  نئوروپا دەژی
. وەزعی کۆمەاڵیەتیە ئاوێنەی بە گشتی ژیان ،خۆی هەیە و ی ایبەتی تگیر و گرفت

ژیانی خەمی و و بێگانە ، لە هاودەردی و هاو واەناسرمیوانەکان و ئەفرادی ن
پوتانسیل و ژیانی  .سەریان سوڕ مابوو  لە یەک بینادا دوو دایکە ئەمبەشی هاو

لە گەڵ ڕێز و  ێکەڵت ،ژیان وەر و ڕۆحیەی پێکەتهاوبەش و ڕێز گرتن لە یەک
 ێوە جۆراوجۆر خۆیشی ئەم دوو دایکە بە ی بێ وێنەی فراوان و لێبووردوویورمەتح

باس  ڕاستەوخۆ انیوهیمەتی بەرزی ئەگەردانە ،ئەم خەسڵەتە بێ کە  .پیشان دەدا 
.دەکرد   

بۆ منداڵەکان  ، هەل و مەرجی گونجاو و شادی کان و مرۆڤدۆستانە ڵەتە چاکخەس  
 یعورش گەیشت کە بەو ئاستە  ەدوو دایکئەم انی منداڵەکتەمەنی  . وخولقاندبو

ی و ە و بەستێنی یەکگرتوویی و تەباین، زەمی وەزنی قورسی هەبوو و انکۆمەاڵیەتی
، سەبارەت فاکتورێکی تر   .دا و بەرزی کردەوە پێ گەشە ی پێشوویژیانی هاوبەش

 یگارساز و گرتن یەک  ڕاستەوخۆ کەدوو دایک ، ییژیانی یەکگرتوو و تەبا بە 
بوو کە لە  باوکم  و لێبڕاوانەی  اری جیددیبڕی،  وپتەو کردبو و دەستە بەر 

. نەوەی هەبوو کارداگرتبووی و و سنە ەکان لە ئاڵمانە ڵنداخوێندنی م ۆسەیپڕ  
ن کادایکەهەمیشە بۆ   انو تاسەی دیداریداڵەکان منبێگومان غەریبی و دووری 

ە وتیارەکانی دایکانەهەسە پەیوەندیە باری ۆی لگرفتی خیر و گ و،ئاسان نەبوو 
ان  دژوار و پڕ ئێش و ئازار ەکبۆ دایک و باوک دووری لە جگەر گۆش.  دەخولقاند 

 .دە مانگ تاسەی دیداری منداڵەکانیان دەکرد ئەم دوو دایکە ساڵ دواز. وو ب
و دەت حێنی وەستێگەردەکانیان ، بەو دڵسۆزیە ب ئارەزووە ئینسانی و دایکانە

 سەلێقەیی و سەرەڕای ناکۆکی. کرد دەستەبەر دەو سازگاری خەمی گرتن و هاویەک
لە بنچێنەی ژیانی هەر  ە ەکان ، کڵجار و باری منداوونی ب بازمئا کێشە و
 .هات پێش نە و ئیختالفی توندز ناکۆکی هەرگی ،ەیکدا وجودی هەیەڵبنەما

 کان ،تاکەەموو و خزمەتی هە ،سرویس و ڵماپالنەکانی ژیانی بنە
ت هاو ڕەوڵ،رێک خستنی کارو باری کشت و کاە ،ڕۆژان رسیارەتی بەرپ،میوانداری

و  وویی تکە بە لێها ە بوو ی دایە بەهیهەمووی لە ئەستۆ  وتینڕنی ژیا کردنی
دایە  .ەی رێک دەخست و ڕای دەپەڕاند ڵسەبر و تاقەتی فراوانەوە ژیانی بنەما
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و ژیانی  ی خۆشەزادنی فن و دەستەبەر کرکرد بەجێ ێجە بە مەبەستی بەهی
 ڕوانگەی دایە بەهیەوە لە لە هەمانکاتدا . لە گیانی خۆی دریغی نەدەکرد ، ئاسودە

 .کەتووی لێهاتبوو  ێوەک سوننەتێکی جێ دایەکاڵی ز و ئیحترامێڕ ورمەت وح
ی رو لە بوا یەاڵیەتمکانی کۆحمەسیستەمە بێڕەالیەن ەلێک کە لە گمرۆڤ

بوو  تاڵ تر لە تاڵ  ان ژیانیو  وپاڵیان پێوە نرابو نەمانمان وبەرەو  وە جۆرەجۆراو
 ئەو مرۆڤ بێکەسانە یە بۆعاتیفە دایە بەهدلۆڤان و پڕ شی وەبا ، هەموو کاتێک 

ساسی ئەمنیەت و ئاسودەگیان حئەو مرۆڤانە لە پەنای دایە بەهیە ئی  .ئاوەڵە بوو 
وە ەبەهی دایە لە الیەن  وانەلێقەما ئینسانە ونان لە کەوت و ڕێزو  سهەل  .دەکرد 

 . بوو یهە دانابوو و یری ە تەئسڵدانە دانەی ئەندامانی بنەما لە سەر ستەوخۆڕا،
لە گەڵ  مرۆڤە ئاوارەکان .  ە رێزمان دەگرتن ڵبنەما انیئێمەش وەک ئەندام

 ریف وەش مرۆڤەبەت ە نیسلە بەستێنی یارمەتی و هاوخەمی ب. ئێمەدا دەژیان 
ان ن نیشانەیاهەستی مرۆڤدۆست ەڵماەانی بنهەموو ئەندام  ماوەکانوهەژار و لێقە

بە نیسبەت مرۆڤە ە یایە بەهدەوری د. ن ەدا و لە بەرانبەر ژیانیان بەرپرس بوود
یی و ەوادڵنلە هەمان کاتدا  .وو دا بلە ئاستێکی ئومانیستی بەرز ەوەرەکانژاهە

  .وو زۆر بە نرخ ب وە لە الیەن دایە بەهیەەران و لێقەوماون ڕەنجب حورمەت گرتنی
 

 
.پاڵ یەکتر دانیشتون  لە   یههەب  کاڵێ و دایه  یهاد  

!فاشیزمی ئیسالمی  حاکمیەتیور و شای دیکتات هەرەس هێنانی  
 موسەدیق کە حکومەتی دوکتورم هەمیشە لە دەورانی کباو                                

 رانی ئێوەزیرانسەرۆک  وەک  ینی زای٥١١٣کرد و لەساڵی  میللیئێرانی  ەوتین
دوکتور موسەدیق بەستێن : ت دەیگو. برد دە ناوی حورمتەوەبە  دەستی بە کار کرد ،

ی ٥٢٢٣بەاڵم لە ساڵی .بوو کردی ئامادە رانئێبوارەکانی گەشەی کۆمەڵگای و 
 ی ، لە دەسەاڵت الیان برد وکاییەکان بە پیالن و کودەتای سەربازهەتاوی ئامری

لە کابینەی یشە مباوکم هە .دا   مەتییار بۆ وەر گرتنی دەسەاڵت شایانڕاستەوخۆ 
کابینەی  اسیسی و  شەهامەتبە ەن ئوتوریتە و خاوو  بەتوانا و شارەزا و لێهاتوو
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دوکتور  یانی رو باری دەرەوەی ئێران وەزیری کا تبەتایبەو  دوکتور موسەدیق 
وکم ئەوە بوو کە کودەتای بیر و باوڕی با  .قسەی دەکرد ی یمحسین فات

گۆڕە بنەڕەتیەکان بڕوات و  ن بەرەو ئاڵ وئێرا ەیهێشت کۆمەڵگاینان یکاییەکرئام
، زەمینە و بار ودۆخی بۆ کراتیک و ئازادیدیمو یتەسک کردنەوەی هەل و مەرجبەر

خزمەتی ڕاستەوخۆی  کودەتا .رەتاکانی دیکتاتوری ئامادە کردی و سەسیستەمی شای
مەزهەبی کە وەی بزووتنە باوکم لە  .سیستەمی پاشایەتی کرد و یبە دیکتاتور

باوکم بڕوای هەبوو کە . وسەدیق کرد بیرەوری تاڵی هەبوو بە دوکتور م ەتیانخیان
لە   ڕۆژنامەگەریئازادی بیر و باوەڕو  و بیر و باوەڕ ، ئاستی دیموکراسیزادی ئا

ن دوکتور پاشا. پێشکەوتن بوو ەدیق ڕوو لە گەشە ورانی دوکتور موسدەو
 وە وەەڵگا دوور کەویتکۆم ئاوا لەحمەد ار کرد تا لە ئاوایی ئەموسەدیقیان ناچ

 .ری و دەسەاڵت الیان برد و بەم شێوەیە لە ریبە بێت خانەنشین  پاسیڤ و
ا دەکات ئێران ئیدیع"  بەرەو شارستانیەتی گەورە " چی شا لە کتێبی ئەگەر

بەاڵم زوڵم و ،  دەدا یلە سەرانسەری ئێران شەپۆلورگەیەکی ئارام و دیموکراسی دو
شا ئوڕگانێکی  .بوو کی بااڵدا ێئاست و لەفرە قورس  خەڵکتااڵنی ی و عەدالەتبێ 

لە هەموو پالن و تەرحی و کە دامەزراندبو" یادی پەهلەویبون" بە ناوی 
لیارد پارەی شارۆمەندانی ێبوو و میلیارد م ئاوەدانکردنەوەی ئێران بەشدار

  یپاشایەت یوو هەزار و پێنج سەد ساڵەد یخەرج و مەسرەفی جەژن. لوشی دەهەڵ
مەسەرەفی ئەو . بە دەس هات  وکرا دانی ئێرانی دابین مەنرۆە لە ماڵیاتی شاک

ن میلیون داهات و ویمێل .   قورسایی دەکرد جەمار ژیانی ئاسایی ە سەر ل جەژنە
حیزبی  .با بردی و ئاسەواری نەما راز و لە  شی ڕۆژدا  ارەی خەڵک لە یەکپ

ەزای کراوەی و ف نابووهێسەر شانۆی ئێرانی  بۆ کە ساواک " ڕستاخیز"کارتونی 
  کانیکۆبونەوە ساواک هەموو . هێنا  شا بەڵێنی دابوو ، هەرەسی کە،سی سیا

بە  تەنیا یەتێکۆشانی ئەو بەرەو  ووبقەدەغە کرد عەدالەتخوازیکاڵ و ڕادی بەرەی
کردبوو و بە  بەاڵم بەرەی مەزهەبی و دین دارەکانی بەرەاڵ .وە دەچوو ڕێنهێنی بە 

وخنڕانی و جەلسەیان ە و سکۆبونەو ینیەکانسوح زگەوت وم مەیلی خۆیان لە 
 دەستەبەر و ئامادە ان بۆ دیدارەک انی ڕم بازی یدمە کیشاساوسکوتی   .رت دەگ

پ بۆ ڕووخانی شا یەکگرتوو ە تایبەت بەرەی چەێران و بارۆمەندانی ئش .کردبوو 
ۆمەڵگای بە کهەرگیز  یانونجاو و پالنی هاوبەشبەاڵم بەدیل و ئالترناتیڤی گبوون 

لە الیەن بەرەی چەپەوە  هەر گیز پالتفورمی هاوبەش  . دنە کر ێشکەشئێران پ
 یینشەپۆلی نەزان سواری ،ی مێشک بەردین هێزی دیدارانۆیە هەر ب .واژوو نەکرا 

ەپ چو ئەو الی هێزی کە مافی بێئەمال  ێرانیانئ بوون و هیژمونی سیاسی جەماوەر
بە یارمەتی وەر  ۆ و دەلەسە و خڵەتاندنی خەڵک و بە در  و ڕادیکالی ئێرانی بوو ،

ی خەڵک لە ەماوەرج  .تەوە گرت بەدەسن و ئاین زاکان ئای دیاردەیلە  نگرت
 هێرشیان کردە سەر ئامێرە  وەکوردستان بە تەواو هێز و دەسەاڵتیانە
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ە مەیدانی خەباتی بێ وچان هەموویان و ل ایەتیشی ڕژیمی پاگەرەکانسەرکوت
 ەمووه  .کستیان خوارد شنی هەرسیان هێنا و هەڵپێچی و هێزەکانی ڕژیمی ئێرا

لە  مەهاباد و ژاندامری سنە و لە وانە پادەگانی ەکان زۆربەی پادەگان ان وپاسگاک
 .چەکدار بوون ان ی شۆڕشگێڕی کوردستو جەماوەر ن اەک کرالیەن خەڵکەوە چ

ئەمما  ،وونبحکومتی دیموکراتیک و دیموکراسی نی کوردستان خوازیاری رۆمەندااش
ی ەکی مێشک شوردنەوخەریشایەتی ی پاحکومەتالی ئێرانی لە سەر وێرانەکانی مە
ادە و یرئ ،  کوردستان ک تێپەر نە بوو بوو کە شارۆمەندانیماوەیە .ن بوو نجانگە

نیشان  ەت لە کوردستان حکومدامەزراندنی فورمێک لە  ەبەستیبەمبڕیاری خۆیان 
 ئەم .بۆ ئەو مەبەستە دا نە و نرخێکی گرانیان الێبڕاودەستیان دایە خەباتی و، دا 

کانی مێشک بەردینە ن مەالالیە ی کوردستان ، لەندانشارۆمە دیاردەیە و خەباتی
ی دژتوندی بە حسینیەکان و  دیای ئێرانی ماسمی لەوفرین کرا ەئێرانەوە ن

  .ستانڕاوە
میللەتی  کوشتاری  ەتاوی فتوایی ه٥٢١١ ساڵی  ی خەرمانانی٣١خومینی لە ڕۆژی 

وری خەڵکی کوردستان جەما: و گوتی  ڕاگەیاند  نەوەو تلەڤیزیو کورد لە ڕادیو
 ەڕیو شن هێنا ەرەو کوردستان هێرشیاان بکسەرکوتگەری مەالێزی پاشان هکافرن و 

 جەماوەری کوردستان تەسلیمی.  سەپاند رد دەمیللەتی کویان بەسەر نەخوازراو 
دەستی   ئیسالمی فاشیزمی  دژی  دان خەبات و بەرخو نەبوون و ومینیفتوای خ
 بینراویی نەپیالنیو یەکان کایمرینهێنی ئا یڕاسپاردە .بەردەوام بوو پێکرد و

گۆڕی و بوو ئەرتەشی جمهوری  اشایەتی ی پتەشرەئ ، یەک شەوە زلهێزەکان
ە پۆپەی چڵی بە ی گەلی کوردکوشتار ،ئیسالم رسپای هێرش کەپاشان  یسالمی وئ

زۆر لە ئازادیخوازانی کورد ئەسیر و دیل و توندی ژماەیەکی  .ڕەندەیی گەیاند دە
 موفتیغای بەری ئاهێزی مەزهەبی کوردستان بە ری  .ان کران باربەندیخانە و تیر

ڕاوەستان و انی گەلی کورد ئامانجە کو ی و ڕەوتی خەباتموکراسدی ی ، دژ زادە
و  جاسوسیو بە خۆڕایی  میللەتی کورد المی و دژیفاشیزمی ئیس  ڵیۆپاوەک گ

گەلی  یان بە نیسبەتو تاوانی گەورە هاوکاری فاشیستەکانیان کرد ۆڤاری وش
.ۆمار کرد دەوە تکور  

ری ماتەماتیک و یفا سوڵتانی دەبستەم حوسەین ەکانیە ناوام بدوو بر لە مەریوان 
لە الیەن سپای  موعەلیمی دێهاتتانی نستی ڕیازی و ئەمینی مستەفا سوڵزا

دانی نەی قورئان گیران و لە پادەگانی مەریوان زیکتەپاسداران و بە هاوکاری م
لەگەڵ ڕاستەوخو داری لە دیی خەلخاڵی ادیقس ،ینی ەری خومهەرچەند نوێن .کران 

ن و بێگومان ئازاد تاوانێ وان ب، کە ئەدابوو  ندانەەرافەتمەش د و بەلێنیعوەوکم اب
هاوکاری مەکتەبی قورئان و بەگرێ گیراوانی ئەمما بە پیالنی سپاو  دەکرێن ،

 سێ ڕۆژ. کران اران تیرببێ دادگای و موحاکمە واتی کۆنە ساواکی اناوچەیی و ئاغ
لە  سپای پاسداران  و داڕێژراوی  ور باڵەالن و تەرحی بیپلە  ک فوئادتر کا دوا
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بەشداری  تۆڕی جاسوسی ناوچەکە و ەی وەمران و دار و دەستەکچتەفا الیەن مس
بۆ پاراستنی  لە بانە نیشتمانی یەکێتی کە  ونەوەی ئەو هێزە پەژیوان بنەکردن و 

و  تسەخنبەر و رێکی نابەراە، گەمارؤ درا و لە شبوو دکاک فوئاد دیاری کر
چریکە فیداییەکان کخراوی ڕێری لە ەهاوڕی تەهمورس ئەکب ە گەڵل انانەقارەم

و  دڵتەزینە  کارەساتەباوکم و دایکەکان لە بەرانبەر ئەم  .د گیانی بەخت کر
و  خۆشیەمەراسمی سەر لە هامەتی فراوانەوە شەبە هیمەتی بەرز و تراژیدیانە 

سەرانسەری  لە کان تراژیدیە. دریان کرادتەعزیە وهاودەردی شارۆمەندان بەش
قەدردانی بوو شیاوی ڕیز و واری جەماوری خەڵک خەمخ دەنگی دایەوە و ستان کورد

مەال  کە لە الیەن، تن و تاوانانەشەم خوێن ڕبڕوای باوکم ئەوە بوو کە ئ. 
 دەستی ژی مرۆڤایەتی دەکرێن و د ەوەئیسالمیسێدارەی  جمهوریو  دیکتاتورەکان

                                                       .نیە  ەر گیزه انتەواو بوونی  پێکردووە
        

 
ان اسدارلە گەڵ بەرپرسی سپای پ" خەڵخاڵی " نوێنەری خومینی  ی،هەتاو ٤١٣٣  هاوینی ساڵی :ریوانەم یگانەپاد

لە  ئەوانی تر کە دیل و ئەسیر کراون ، کانی و باوکم بۆ رزگاری و ئازاد کردنی ڕۆڵە .یان هەیە رحوزوو
      .                                              یەکان دیفاع دەکات انزیند لە هەموو، دااڵیخەڵخرانبەبەر

!س و کەوت ڵژیانی پڕ هە  
و دۆخی پڕ لە ژان و ئازاری کوردستان  هەندی  رو بانەبوونی ئەمنیەت و ئاسایش 

بێڵن جێ  بە،نۆیای خنماڵ و ژیاو کە ی پێشمەرگەی ناچار کردبوناایکو د انلە باوک
هات و نەهات و مان و بە وەک ڕووبارێکی سەرهەڵگرتوو  انی خۆیەنووسو چار

 شاری  حەمەی برام لەلە مالی کاک  بە شێوەی نهێنی  باوکم  .بسپێرن  نەمان 
ن ابەخت کردوویانگنی ەزێنی تیرباران کردو دڵ ت ، هەواڵی زۆر سامناکسنەدەبێت 

نێک شەچڵە بە کاردانەی نیگەتیڤی ئەم هەوا. ننماجید و ئەمجەدی پێ ڕادەگەیە
زیکی بوون ئەوانەی لە ن  . کەوێتدەنەخۆش گەرمەیاو دەیگرێت و را ێە خێت کدەب

لە  باوکم .دەلەرزی  و بووهێنا یی هەرسجەستەهەموو پەیکەر و دەگێڕنەوە کە 
باوکم ماوەیەک لە ئاڵمانە و .  ار دەکەوێتازۆمێد و پڕ لە ئخەمێکی قووڵ و ناه

ن پاشا. ژیا حەشار دا و بە نهێنی  منی داگیر کارو سنە خۆی لە دوژ نمەریوا
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لە شاری سنەوە  .ت ێبژ ی کۆمەڵە ەکانبەرزسەر ەلە پاڵ پێشمەرگ ا کەڕیاری دب
 لەوی مایەوە و پاشان بەرەو ئاوایی ئاجی کەند کەماوەیەک  و بەرەو سەقز ڕۆیشت

ەمە ئەمینی حەناب کاک ی جڵماوەیەک لە ما .سەفەری کردبوو لێ یشمەرگەێپ
ن لێ گرت و ماڵیا ریانزی زۆڕێژیا کە حورمەت و ە ئاوایی خانەگا ر لەسەن پووح

ە ڵەمای ئەو بنو قەدر گرتن رامتحنەوایی و ئیڵو  ئێمە سپاسبژێری د .ەدان بێت ئاو
هەرگیز لە  وان نە کردیغو دریدا  پیشانیان ەوەکە بە نیسبەت باوکم ین خۆشەیستە

ژیانی و دەورانی پیری لە  لە ئاخریویست باوکم قەد نەیدە .بیرمان ناچێتەوە 
زینداندا ئیهانە و سوکایەتی پێ و لە  ەوەاشیزمی ئیسالمینی فەالدەکاالیەن ج
. بکرێت   

، کە بە وتەی خۆی ڕێبوارانی ڕێگای کاک ۆمەڵە کگەکانی پێشمەرلە نزیک وپاڵ 
 . وودوور لە جەالدەکان ب ش لە هەماکاتیدەکرد وخاتری ئاسودە و ئارام بوون ،ادفوئ

یانی ی ژجەلو مەرەڵ  جێگا و هری کە دەروازەی ژیانی کوتابوو ، لە گەڕای پیسەر
. انە بوو و هاوڕەوتی ژیانی سەختی پێشمەرگ گونجاندبوو  ۆیپێشمەرگە خ

چەپ . ی لە هیچ کەس نەبوو بناشتگلە و دەگرت و ڕێزیان  پێشمەرگەکان هەموو
بریندار  دڵی ۆمەلەلە مەقەڕەکانی ک ی تێنەگەیشتوودی پێشمەرگەئاژوویی هەن

 و دڵی ئاوەلە و بەرزهیمەتی بە  باوکم ، نەکرد و بەپێچەوانەی ئەو مرۆڤانە 
گە دڵؤڤان و میهرەبان و ڕێزی لە پێشمەر زۆر تر لە هەر کاتێکی ترمانەوە و سەمی

جیا ە لە لە قۆناغەری کۆمەگەرم و سەمیمانەی لە گەڵ ڕێب پەیوەندی .دەگرت 
ماوەیەک لە دەڤەری بۆکان  .ی یەکتریان دەگرت ەنە ریزجیاکاندا هەبوو و دوو الی

جگە لە  .سەفەری کرد  ێمانیەخۆشین بەرەو سلجی نعیالبۆ بوو و پاشان 
لە  دەناسی و لە کۆنەوە  ارۆمەندانی سلێمانیشۆمەڵە هەندی لە کخراوەی کڕێ

ە ل. بەر باڵوی دروست کردبوو ێکی لەم بوارەدا تۆڕ . پەیوەندی هەبوو  دا گەلیان
 . ی سلێمانی کە پێش تر دەیناسین هات و چوی هەبوو کانەڵبنەمالەهەندی  گەڵ 

ڕێکخراوی کۆمەلە ە گەڵ پێشمەرگە و یبی لئاوارەگی و غەر رانیانی دەوهەموو ژی
 کانی ەو شادی ەکان ەمخە لە گەڵ میشەمایەوە  و هلە شاری سلێمانی  . بوو 

یدا تلە راس . شـەرگە بوو ێپ ەکانی ڵدەورانە تا ەمخواریخ پێشمەرگە شەریک و
 .بنەماڵەی گەورەی کۆمەلە بووخۆشەویستی  بێ ئەرک وبێ ئازار و ئەندامێکی 

و ئەو دەگەیاند  ێداری بەج ی دینو نەریتی کەسێک داب بوو و  باوڕمەند
ئائین  دین و بڕوا بە : میشە دەیگوت هە. نی ەخسی دەزاشی باوڕدیاردەیەی بە 

ەگەڵ ل  .سیەر خسوو زۆو کردگارە  ەزدانگەڵ ی لە مرۆڤ  و کخسی تاشەندی پەیوە
خۆیان  زەخت و فشار و دیکتاتوری مەرامی بە کە ڕەندە ەئێسالمی سیاسی و د

تی ومەلە مەقەڕەکانی لە رۆژهەاڵک .تی هەبوو ایبەتسنووری سەپێنن ،دادە
 .دەژیا  ەوێ و مالومشین کا کوردستان گواستەوە و لە  ەوە بەرەو باشوریکوردستان

ئەو شوینانە  بۆ  لە سلێمانیەوە  ە پێشمەرگەکانی جار و بارڵاری منداددیم بۆ باوک
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هرەبانی میز وسۆاتیفە و عبۆ  ورێککرێ سنوهەرگیز نا .دەهات و تاسەی دەشکا 
نی کااگئوردوو ڵیمەتی بەعس بە دوو قۆحکوو یزمی ئیسالمی شفا  .دیاری کەیت 
باوکم  .  بوەوە پای پاسداران باڵو مان دەکرد ،و دەنگوی هێرشی سوردکۆمەلەیان بو
 .و نیگەران دەبوو  هەبووستریس و دڵە خۆرپێ ڵەژار ودەشزۆر  لەو کاتانەدا

پەنای  کەوتووە ڵهە ەزمەڕنی ئوێنی کوێستاە داتەک کەلئاوایی سی بەجارێکیان 
ەڵ مەرحومی باوکی کە لە گ  "حەفید یخ داراشێ" ێز گەل بەڕبردبوو و لە 

و لەو  تێمەی پێشمەرگە کەوێئ یفریاتا  پەیوەندی گرتبووی نزیکی هەبوو ،پەیوەند
تی رۆژهەاڵ لە دیداری منداڵەکانی  .ی داگیرکاران ڕزگارمان کات مان و هیرشوبورد

سەریان بە  و دژوار دۆخی سەختدەرکرابوون و بار و  یشسەر ئلە  و کوردستان
 رێگای هەوراز و نشێو و و ئەوان . لە ئارەزووەکانی بوو  یەکێک داسەپابوو ،

و یا شاری سلێمانی ومالومە ی ێوا و بۆ دیداری باوکم دەهاتنە ئوردووگاپیان دەوورد
نی زیندوو دەبونەوە و اردەکئازارەکان و دە و . بووندەوە چەند ڕۆژێک پێکە

بۆ ماوەیەکی  رونی باوکم ڕۆح و باری دە و یان لە یەکتر دەشکا سەرجەم تاسە
.ودە دەبوو م و ئاسئاراکورت   

.  

 
  . ەزاڕباوکم و  ،هەتاوی  ٤١٣ ڵی مانی، ساێسل اری ش، ی باشوور تانردسوک

! تی سویدواڵ پەنابەر لە      
بارو دۆخی  لە ە رەکان کبریندا پێشمەرگە هەندی لە  کۆمەڵە ی زاینی  ٤٢٣٣اڵی س

 ، یکی و جەستەییان ڕووی لە کزی نابوو زتوانای فیری کوردستان ناهەموا سەخت و
وون کۆڕە بهاو سەفەری ئەو ەت مکاک حیشباوکم و . واڵتی سوید ڕەوانە کرد بەرەو 

ی شان لە کەمپستۆکهوڵم و پالە نزیک شاری " درل سلونکا" لە کەمپی پەنابەرانی . 
کەمپ نشینیان کرد و دوای گفتوگۆو  ماوەیەک .دامەزران  گیموو وەک پەنابەر

و فەحسی پزیشکی ، ئیجازەی مانەوەیان لە سوید درا و وەک  پرسیار و واڵم



 

42 

 

42 

 اخێرجێ بوو و ونی ئوپساال نیشتەاوکم لە کومب .ەر گیران ی وسیاسنابەری پە
 زۆر حەزی لە. یدی کرد بەشداری پۆلی سو ی فیر بوونی زمانی سویدیبەمەبەست

، تا کان تەمەن و کارەساتە دەوری بەاڵم  .سویدی دەکردزمانی  ی فێر بوون
ە ە دڵ لپڕ ب  .ە ارەوابوە خوهێن   انسویدیئاستی فێر بوونی زمانی ڕادەیەکی بەرز 

ان ۆ پێشمەرگە بریندارەکو ب. دەکرد بەشداری   کۆمەڵەڕۆژی هەموو مەراسمەکانی 
باوکم ،   ۆان بیهۆمڵێکی دوو نلە شاری ئوپساال ما .بوو ەتی هەحترامی تایبئی

ەند چئامادە کرد و باوکم ، فرمێسک و دایە بەهیە بەیان  جوانەمەرگ مەلەکە ، 
و  خزمەت دەژیان کە پێکەوە  ادلەو دەورانە . ژیاەئەوان دساڵێک هەر لەگەڵ 

وو الیەنیکەوە لە هەملەکە مە بەرزی و سەخاوەتی  و هیمەتڵنەوایی و د یارمەتی
و دەردەکانی خۆی و  ان ەکڕای گرفتەلەکە سەرەم .ردانیە قەدە وڕیز  شیاوی

 ەێژ لکی لێوڕبەدڵێ، بەرپرسیارەتی قورسی پەروەردە و بارهێنانی فرمێسک و بەیان
او لە بەرچ و سایش و لێبووردونەوە بەمەبەستی دابین کردنی ئا حترام و ڕێزئی

. اتێکیش دریغی نەکرد کرد و سبێ هاوتای  فیداکاری  دەورانی پیری باوکم ،  یگرتن
ە  و هەموو قی بە بیر وڕای گشتی دایەومرۆڤدۆستانە و الیەکی لەکە واڵمێمە

مەلەکە نی و هەڵویستەکا کانردەوە ی مەلەکەن و کێراسبژاوکم سپکانی بمنداڵە
خەڵکی  ار و بار دەیگوت کە  جەماوریم جباوک. لێنان و قەدردانیە حورمەت شیاوی 

. من ڕێز و ئیحترامم بۆ خەلکی سوید هەیە  .رۆڤ دۆستن سوید زۆر میهرەبان و م
انی ۆ ژیەیە و بخۆی ه ولتور و داب و نەریتی تایبەتیبەاڵم واڵتی سوید ک

زمانەکەی سەخت و موشکلە و هەرگیز   .سازگار و گونجاو نیە چوان اڵبەسا
 پەیوەندی انینی زمانی سویدینەز . ن زمانی سویدی فیڕ بن وانان ناتچوبەسااڵ
زۆر بەرتەسکە  سویدیو شارۆمەندانی  الەگەڵ کۆمەڵگ انپەنابەر ی ڕۆژانە

رەکان زۆر یو کولتوری سویدی بۆ پ ەرگرتنی فەرهەنگ، و ردەوەدالە ک .دەکاتەوە 
نی زمانی سوید و نەزانیی لە کۆمەڵگای یایفاکتورگەلێکی نەبینراو و تەن. حمەتە زە

یست و ژیانی وڵەلە ه ڕتوپواوکم بوون کە وەرچەرخانێکی کنەری بپاڵپێوەسوید ،
ە ئێم .وردستانئێران و کمەوە چدە بۆ دیداری منداڵەکانم  و گوتیپێک هێنا 

رایەتی ەەل و مەرج و شپاشان ه. انی کردنی بووین ل کردن و زینددیانی نیگەر
کات بە خێرایی . ئەو سەفەرە ئامادە کرد ۆی بۆ خ سەفەرەکەی دەستەبەر کرا و

ۆکەخانەی ئارالندای ڕخۆمان لە فو باوکم ئێمەچاومان کردەوە بوو و تا نوور تێپەڕ 
  بیرەوریە ێ هەڵچنیبووین ،گی پارە تەنپەژخەم و  لەو کاتانەدا .سوید بینیەوە 

سیمای  ، نکاشؤڕشگیڕە چارەنووس و تڕاژدیدی مەرگی براکان ، ەڵتاڵ تر لە تا
لە سەر پەردەی  و گرفتەکانی یپەنابەر ،بەڕەنج  تەنراو یژیان ،ی هەموومانخەماو

 چۆن دەبێ کێوێک لە دەرد و  . هات و چویان دەکرد وەک فیلمی سینەمامێشکمان 
 ! اتبەڕەندکان دو کان ەپەنا بۆ دیکتاتور باوکم  وبار بێت  مانانەر شنج لە سڕە

 ەی هەزاران هاواریڕەنگدانەو ، وتابلۆی نەکێشراو  انژیانی دانەدانەمان هەزار
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دا و پەیتا  ئێمە حویلخۆی تە و بەڵگەیباوکم هەندی پێناسە  .ن کێندراو بووخن
 .ن یب یناسنامەکان ن وبەکاکتێ ە وێناسپئاگاداری دەکردەوە کە  یپەیتا دووپات
و ێز گرت مئاکەوتەوە و هەموومانی لە   کونتڕؤلی پولیسجێگای  نزیکپاشان باوکم 

ڵە خۆرپێ و شڵەژان و سترسی ین  ونبوەکانی دەسوڕایەوە و دچاوەکانی هەر بە شو
 وەدەکەوتەو دوور تر  ر وکاتێک هێواش هێواش لە ئیمە دو. جەستەی داگرتبوو ،زۆر 
و  ت سەری تەماشا دەکردپش تێپەڕ دەبوو ، هەر  جێگای کونتڕؤڵ ەل ییە ئەسپاو ب

 بەخێرایی ، ی نزیکیو تەواو بوونی دیدارکاتەکان ن یئاخر  . چاوی لە ئێمە بوو 
لەسەر پەردەی مێشکمان مایەوە  ئەو کاتانە و پەلەیان بوو و بوون بەرەو تەوا

ارانی ناو رێبوو چوی  کم لە نێو هاتپاش ماوەیەکی کورت باو. تۆمار کران و
مان بۆ هەمیشە لە بەرچاو ئێمەش پەشێو و دڵ پڕ  و بوو  گوم و بزر خانە فڕۆکە
   . و ون بوو نەما

 
. هیهەبو دایە  باوکم وزاینی  ی٤٢٢٤ ڵیسا :ویدس  

!گەڕانەوە بۆ کوردستان   
ی لە ساڵ ژیا وسی لە واڵتی سوید حەوت ساڵ وەک پەنابەری سیاباوکم زۆر تر لە 

پێشوازیەکی بێ وێنەی . گەڕایەوە  نەاڵتی کوردستارۆژه  ی زاینی بەرەو٥١١٣
شارۆمەندانی  ەگورووپ گورووپ لریوان مە یفیری شەسەرەڕای خەڵک .ێکرا ل

رۆمەندان لە ادیدارانە و هاودەری شئەم . کوردستان بۆ دیداری دەهاتنە مەریوان
لە   .وو ی ڕاستەوخۆی هەبئسیراوکم تەحیە و باری دەرونی بر ڕۆباوکم ،لە سە  ڵگە

 ڵە و ژمارەیەک هاواڵتی و دۆستمالە گەڵ ئەندامانی بنە ، هەر ماوەیەک بووسوید 
بەاڵم  .دەکرد هەستی بە تەنیایی   لەم ئاخرانەدایوەندی هەبوو و بۆیە و برادەر پە

ە پێویستی ۆڕە ئەو ت، ت وخسڕێک  تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانی یوان لە مەردیسانەوە  
حال خۆشازی وفرە ڕ رد و لەو بابەتەوەبەر و دابین کرونیەکانی دەستەو دەحی رۆ

حیەی بەرز و دەکرد ، هەمیشە لە تەندروستی و ڕۆ بۆ سوید یتلەفون کاتێک .بوو 
لە ڕاستیدا دەورانی پیری و ڕەنجی لە دەس دانی  .قسەی دەکرد خۆی   سالمەتی
 و جەماوەر و تراژیدیەکان کەو خۆشەویستی نا رتۆپەق و سەیی الڕپێنج کو
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ز و کز و باوکمی بێ هێ  کەدا هێنابووی ،ەڵفاشیزمی ئیسالمی بە سەر بنەما
ئاسەواری  تەمەن و پیری . گەیاندبوو  چاوەڕوان نەکراو ئاستی  کانی بە تواناییە

.وەوە زۆر شتی لە بیر دەچیشان دابوو و خۆی ن  
شەخسی  کم پێکەوە لە مالیە و فایزە و باوبەهیدایە  ،دایە کاڵێ  ،لە م دەورانەدا 

ایە ی دلە ئەستۆ یان ورماڵین ژیانی  ی و بەرپرسیارەت بەری وڕێ باوکم دەژیان و
.   بوو دا لە خزمەتی دایە بەهیە و بڕیاردەر و فایزەش وەک ڕاوێژکار بەهیە بوو

ین داب فایزەوەلە الیەن ن هەموویان و میوانە زۆر و خۆشەویستەکانی خزمەت کرد
لە ئەوپەری  شیاو و بە شێوەیەکی گونجاو وەوەی ئەرکەکانی ماڵ ایزەف .دەکرا 

لە زە لە پاڵ هەڵویستی مێژوویی و پڕ فای .دەبرد  بەڕێوەەتی ،رپرسیاربە
 ڕاگرتنی ستاتوسی بنەمالە ترهامەتی ، ژیانی خوسوسی خۆی بە خاتری بەرزشە

بە    .دایەوە کەی ی ژیانەریکەمێکی مێژوویی بە شتێک دا و واڵ وێران کرد و
بنەماڵەکەی  رەتی بەرپرسیا انە ، سەربەرزبەرز و جەسارەتی بێ وێنەو مەتی یه
ماندوو بونی بە فیداکاری و  .بوو بوارەدا سەرکەوتوو و سەربەرز  ەر گرت و لەوو

. کەی دەستە بەر کرد ە ڵدڵی هەموو ئەندامانی بنەما ئاسودەیی  هەمیشەیی ،
و  ووییێبووردلرانەکانی ژیانی باوکم پڕ لە وەکانی فایزە بە نیسبەت دەییارمەت

ی ، تاڵپەژارەوج و ەنای ژیانی پڕ لە ڕەسەڕ فایزە .داکاری بوو فی وسەخاوەت 
هەرگیز و بێگومان ئینکار و حاشا  وسەمیمانە ی هەبوو ۆستانە و هەڵویستی مرۆڤد

 دوو قات کردەوە و حورمەتی تی خۆشەویس میزانی حمەتەکانی فایزە ،زە. ناکرێت 
هەموو کەسێکەوە  ە بە نیسبەتفایز  . ەنفایز زداریو هەموو منداڵەکانی باوکم قەر

حترامی ک ڕێز و ئیێەموو کەسە هل ،نیەڕوابێ چاو فایزە  .بوو  دلۆڤان و میهرەبان
  .دەگرت و ئاستی دلسۆزیەکانی سنووری نە بوو 

کاتێک                                          !ئاخرین کاتەکانی ژیانی 
ە و ەوەو خوار دەبێتبەر ، یشێت دان وهەڵسێ  یلە سەر سەندەڵ ویستویەتی  باوکم
القی  ژان دەکەن و ئیسکیو  ئازاری توند   و ماسولکەی ڕانی قال. کەوێت دادە

ئامێری  پروتز و و دەکەن یالجی عخانەی سنەی شنەخۆدوکتورەکان   یال .شکاوە 
بەاڵم  .القی بەرگەی ئیش و ئازارەکان بگرێت  تادەنین ، دا نێو القیلە  گونجاو

کز دەبێت و بۆ نەخۆشخانەی  جەستەی فرە الواز و. ووکیم و چڵکی کردبەکانی ینرەب
و دەورانی  خۆشخانە دەبێتلە مەریوان ماوەیەک لە نە  .گوازنەوە یدە وان مەری

. خراپی دەبێت ە ل کە باری جەستەی پەتیا پەیتا ڕووچاک بونەوە تێپەر دەکات 
وتی ژیان یەکانگیر نابن و گەڵ ڕەپیری و ئازاری القی و جەستەی نەخۆشی لە 

اتێک ماڵە و لە کبنە رمیگەامێزی ژیانی تێپەڕ دەکات و لە ئرین کاتەکانی خئا
 ٤٢٢١)  هەتاوی ی  ٤١١١ەڕوانی دیداری مندالە کانی لە سوید بووە و لە سالی چاو

شارۆمەندانی شەریفی مەریوان و خەڵکی بە ئەمەگی . کۆچی دوای کرد  (ی  زاینی 
و ناسیاو و نە  ری سنەی دەورو بەر  و کۆمەڵێک لە شارۆمەندانی شاودێهات ئاڵمانە
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ێک کە حترام و ڕێزبەشداری دەکەن و بە ئێنی ردسمی بەخاک سپامەرا لە یاوناس
خاک سپەردەی ئەی تاڵە سوار ی گوڕستانە بەشیکی ترل  و شیاوی باوکم بوو

.دەکرێت   
  ید سو –ی ی زاین٩٢٤٢ژانویەی 

 
 
  
      
 
 
   
 
 


