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 (١٩٧٩)١٣٥٨نی سالی یاوه ابادهمە ەل *کانی کاک فوئاد ەقس
 (یەک ەژمار کاسێتی)

 
 بەشی یەکەم؛ سەبارەت بە چۆنییەتی پێکهاتنی یەکیەتی جووتیاران

 
بە گشتی لەسەر  ە،ك ەییم نەوەی ئیو توانا بەەتەجر: ]جووتیار، فەال[ئیتیحادیەگەلی دێهقانی

 ەكێمانگ ندەچ ەوان كیرەم یارانیجووت یەکیەتی وەلێ بکەمەوە؛وردی ر ۆزی دێهقانی ئیتیحادیە
 .ەوەمێڕگیەئ ،ەرم بوویستگەگا دێوجەتا ئ ەبانەجرەو تەئ ؛هەیەم ەبەجرەندێ تەه ەووهاتکێپ
اران یتی جووتەیکەی. ارانیتی جووتەیکەینى هاتكێپ ەل رەانى بی .ەوەدوواتر ەنیۆڕک بێختەن
رس و وک قێختەن ەموستویمن ب ەکنەوعە وەش بیەسیبوو، تا ئ وستوان دریرەم ەت لەڕەڵ کەوەئ

 ەیە.ه یووڕک و مەباری و ک ە، نالەو پێكێك ڕ ەك ەییعنا نەم بەو هەڵبەت. ەباشوەزعی  قایمە و
ەکی یجێ مووەه ەل ئێستاکیان یەکێ .ەتووربەعامڵ م دوو ەپێک بێت ب ەوەئ ۆب ەیواممن پێ وەلێ
سەرکاری ەنهاتو  ]ڕێبەندان[ نەمهەى ب ٢٢دوای ەل .هەیە ەم تا فرەواری و ئێران کەکورد
 ەب ەک تریێکعامللێ ەو .وانهەرش یئێستا . ەوەتەاویژ دووبارەگ ەبەرەدئەزانی  وایان نییەخوم

 ەم دەکیشا الن دەورەی ەپێش ل ەوەبوو. ل ەو ناوچەالی ئەف خەباتیقەی یساب ەوتوربەڕابردوو م
ور بوو. هشەر مۆزیەکێکیان  گیان ئەکرد.ەدەرەب خەباتی دژە ەدا کەیەو ناوچەبوون ل دێ ەدوانز
ان یرۆزەحەتی ڕنا داەشت ساڵەه لەوان كرد. و یخەباتشت ساڵ هەتەقریبەن  ەرانی ناوێدارس

ن دێ بوون یندەچ ەوانەڵ ئۆبند ،ورنژمار، بێلوە، سگاگل ،ەکوێر ەگوێز سەرکەوتن. شییکێشا. ئاخر
یان تەیشکاساڵ  چوار ران سێێدارس ەل (١٩٧٤) ١٣٥٣ یڵسا ەرمیب ەل .ووان کردبیخەباتە وەئ ەک

 . ان كردیخەباتو وێشتن ڕقانوونی ێگای ڕو  کرد
 بووەن چەکیان شیانەیزۆرب .رۆز نە بەرەبپەنا ب اەدکاتو ەل هەربوون  مەجبووروان ئاخری ەئ

 .گرتنەان ئیرەو جاش برمەاندژ ،کێڵنین بوچوەئ ەوانەئ .ر کرابوویداگ ەکانیان لێیزەوی
ان یەکاناویپ .زەویەکانیان ئەکێاڵ ون ووچەان ئیترکیەیەتسەندان دیز ۆبردن بەئ انیکەیەتدەس

 کەران ێسردا خەڵکیتی ەارمی ەنهاتوە دێ شازدە ەل ەداکاتو ەل هەر. نشتێۆرئە ەکانژن ،گرتەئ
 ر بوو.ۆعدا زیواق ەل کاتەو ەئ ۆب

 ەیموامن پێ ەلیلەد وەب هەر ،بووهەدا خەبات ەل یکی ڕابردووەیەقیساب وعەو نەبەوان ریالی مەفە
 ،بێتهە ەقیو سابەر ئەگەئ. انیۆخ ەوتنەك گرتن زووتر کەیستی ەبەم ەدا بمساڵەئ خەباتی ەل
و  ەچوون ئاسانتر ەوەوتن و پێشەک کەی ەو نوعەتر بکینێیچ هەر ۆب ،اریجووت ۆا بینەک تەن

ان یتخەبای ەقیساب ەى کەهاتیو دەئ ەوەس ئیباع ەبوو ب ەلەسەو مەئ هەروا د ەوەل .ەشیوترەپت
 نەیبێ ال ەوندەئ وانیرەتری م کانیەهاتدێ ەك لڕێب پێچەوانەیبە داشۆڕش ییانەجەر ەل ،بووهە

ان یهێندێکت ەبیتاەب ەویەپرسی ئەیانن هاتەئ ،داەئمەسەلەکەیان رنجی ەانی جوان سی .نەبوون
  وەالی ئەف زۆربەیكرد. ەئ یانیشدارەب داەکەخەبات ەل انکەهاتدێ بەپێچەوانەی زۆربەی

شا ئەگەر  ەبوو ک ەوەن ئایشیلیلەبوون. دازی ڕناکرد و ەئ انیشداریەب داەوەاڵنوو جوەل ەقەنتەم
ان یشداریەشتبوون و بیەو تێگ ەوەوکردبوان یگوێوان چاو وەئ وەلێ .ەوەژێتەگ ئەبەرەد ،بڕوات

ئاڵ و  مەریوان ە، لەالوەتی فخەبای ەقیو سابەئبەبۆنەی  هەرم تر بڵێکیشتێ تەڵبەه .کردەئ
د، کر ەردەروەکی پکەسانێدا عیواق ەلووناکبیراندا ڕناو  ەل بوو ەوەش ئیوە. ئپێکهات شیترگۆڕی 

ار یجووتی ەبزووتنەوی ەنۆب ەو بوڵکەب ،بووننفیکری وشەەڕ بەرهەمی خەباتی اینەت ەن کەسانێک
و ەئ. انیناو ەبوونووچ و گەڵیان ەبوون لڵ بەتێک. ا کرددیەپبەیشیان ەتەجر هەندێ ەالوەو ف

بوون و بپەروەردە  الەف ەکوڕ هێندێک. بوونر بێوان جوانتر فەئنگی ەهو فەرزبان  ەختەو
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 ۆران بێسرالی داەف ەبوو ك ەنکاتام ەئ هەرن ەقریبەت ەکەپار سەنومەخسو ؛ووبهاتپێک ەتێک نسون
  .اقئێر ۆن بۆڕب ەان کرد کیبار كرد و انیخەبات ەوەژن و منداڵ ەبدوایین جار 

ان یناو ئەڕۆێشتنە .کردنێان پیکەمۆک ژمارەیەکیان زۆرم ەیکالن شارووناکبیری ڕدا یانەەجەرو ەل
و  ویەوان زەئ ،مەرز ەچووبوونان کردبوو و یان باریۆخ .دەکردان یوانەداروکاتی ئەتی و کار

 ەکیەدێلە  .كردەئ ێان لییوئاگادار ەوەییڕنەئان یکانەنمەكرد و گەری ئدێەچاو انیەکەزار
 .بنەردەروەپ بن وال ئاشناەى فخەبات ەبووناکبیر ڕک ژمارەیەە هۆ کە بوو ەوەئ .داەئان یگابانیین
 وەلێ ەینتەقریبەن شتێک مایەی  ەو ەعک و موتاڵیى تێئوربار ەل ەك هەیەش هی وایدا انیناو ەل

كار فەالدا ناو  ەل ێتتوانەئ ئێستا .شارەزایە و ەوگرتو یەبەجرەت ،ەدا بووەکەخەباتناو  ەچون ل
 ەانیالەفەو ل هێندێکمساڵدا ەاتی ئخەب ەل ەک ەوەئ .ت بوونەموسبەوامڵێ ع یگشت ەوانەئ .بكات

 .چاو بگرن بەرەل ەم كاتەى ئەکەانیرەو دوورنمای ج ئەبێت تربەرینان یدیدبەشداری ئەکەن و 
 هەر ،بوو خەباتیان قەییساب ەک داەانهاتدێەو لالنیکەم الیش ەکر و فیفنەشۆندی ڕەپەیو اهەوهەر

  .وووتر بەسا پتەپ ەل
]شاپوور بەختیار دوایین  اریختەبگونی ێسەرن لەگەڵ کاتاوه تەقریبەن ەک ەوەنیمەو زەب

 چوار ەورد ەورد ەوەس ئیباع ەب و بوودا مەریوان ڕووی ەلوداو وڕ چەند سەرەکوەزیری شای ئێران[
 هەڵبەت .نەبک ێکێ کاربەئکە  ەوەکریفکەوتنە ان بوو یخەبات ىەقیساب ەک ەانهاتو دێەلدێ 

شا  نگرییەال هەر ،ەبوو تەواوکارى  شا حەتمەن ئەڕوا و ەک ن نەبوویان یەقیێتا لهەگ ەبەرەد
 علووم بووەان میۆب ەوەدوای ئوەلێ  .کردەان ئییبشێوشۆڕشدا  ەتوانی لانیەوجێگا ئەتا ئ و بوون
ا ێدان تینییەدی خومیمور وەک و ئایەتۆاڵ ەن بوان بویو گشت ەوان دایبا ەیحەتمیشا ۆیشتنی ڕکە 

 ەب ەکی سادەییفادارەوعالم ێئ تەنیا ەک بۆیان دەرکەوتدا ڵحا ینیەع ەل وەلێ .هاترەد
 .ان البردیکانەفیناو تا انیکەییکۆناک خۆ ڕێکخستن و  ەوتنەک و نییەکافی ئیسالمی ری ووهجم

 ەشاردراو کە تر یگاكانجێ بەپێچەوانەی مەریوان  ەو ل و چەکیان کڕی داناان یهاوبەشقی ووسند
توانم بێژم ەئ .کرد تان دروسیانیۆرى خیەشاعە راىودا شعیواق ەل بەاڵم دکرەنعالمیان ێئ، بوو

 کدارەزى چێهئاشکرا تەقریبەن  ەزێك کهێن یڵەوەئشا[، ژیمی ڕووخانی ڕی ڕێبەندان ]٢٢ ەلبەر 
بوو. ەنئاشکرا بە شان بداین ەحەسڵەئ ێتبتوان ەتر ککیێزێهچ یهگ بوو. ەبەرەد ادشانیی نۆخ
 .کردەئ مڵەان حیەحەسڵەئاشکرا ئ ئەوانار مابوو، یختبەشاپور  شتاێه
ان یخۆ ەورد ەورد، ەیشاردا ەی لەکەخانى کانی سانان ماڵ ەمەح یكانەیچنگەن تفەسوخسوەم
پێش  ەهاتتازە ئە دۆخێکی ەک ساەپ ەل هەرو تۆاڵ ەئای ەبوون ب .کردچەکداران یانیۆخو  ێکخستڕ
فت ەزعی نوە ،ار الچوویختەب شاپوور ەک ەوەش وەئ تدروس ەرمیب ەل ئەکرد بە پێشڕەوی. انیستەد

خان کانی حەمە  وەئ هەرەکان دابەش دەکرا، م بوو و بە ناو ماڵەر کۆنالە بار و ز مەریوان لە
 ەب کرد انیعترازیڵک ئەخ. بوویان دزیوتەن ەوەشو ەئ ناردبووچیەکانی بە زۆر ەنگفت ەسانان

وا ەش ەخان ب  ،شار ودێ ۆب ەییننەوت  " داەان ئیعاریان و شیەکەرماڵەب ەچوون خۆپیشاندان
و دوو  ەجوابی دراو ەمانچەد ەب ەالومەل هەڵبەت .نگەتفتەقەی  رەب یەی داەکەڵکە" خ!دزێیئە

 .ەووگرتڵەهچی  ۆبچەکانیانە  وەار بوو ئیجوان د اێدلەو هەر ێلەو یەکەک خرا ماڵەنارنجسئ 
 . کاردانەوەتەقەی تفەنگ بەردرا  ەوەوانەئ چیەکانیتفەنگ یەنال ەل رانێدارس یدێی یواوی دەش
ش یەوەئ رانێسردا ەفاع لید ۆب چوون ەوەکەچ ەر بیبتر رووناکەش و فریکی شارڵەخ ەبوو ک ەوەئ

 ەک ەداونگیەشدا دیهاتدێ ەل .متر کردەکری موحکیفنەوشەرانی و رێندی دارسەویەخود پ ەخود ب
 ؛ەوەشپێ ەهات شیتر کیێرووداو .نگەفبەر تەقەی ت ەتەرانی داوێخان دارس ەمەنگ چی حەتف
 ەڕکو ەلى ەمانچەد ەڵمەتەه اابانى شاردیخ ەل ەخان ەمەو حەئ هەر بەردەستەکانی ەکێک لەی

ێ لەندار کرد ویبریەکێکیتری پێکا و یەت نەبڵەه ،نابوو ەى پێوەمانچەكردبوو و د کەیرانیێدارس
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بوو، بەیانی ى نۆ سەعاتن ەبیقرتە ئەو ڕۆژە ڕێک ت.ڵێوجوب زووترەال ف ەوەئ هۆی ەووب ەوەئهەر
وای  ەزادبەگگرت چونكوو  و تەسمیمیان ەوەنووبۆی چوار دێ کەکەوەش هەر .ان کردیکارئەو ەك
 ن.یەبک کێش کاریەمێئ بێەئ ەوهاتپێ
ەوە یدزی ەب ن وهات ەتر یدێ ێسەو ئ یرەنن نوێێشو چوونە ەوەرانێدارس ەل ۆژەڕ ئەو هەرانی ی 
 ەک گرت ەوەئر ەسەان لیمیسمتەکرا ووداوانە وڕو ەئ یباس ێکدهێنو کۆبوونەوە  رانێدارس ەل

شی یەکەساسەئ .بگرنەکاندا یەکهاتدێ ەش لیاریتوجو ،ەان گرتویکەیگ ەبرەدە ینکاەفیتا  چۆن
 دائەوان یکار ەل هەڵمەت بردنو  هێرشبەرانەەدەفی هچ یواتە ه .رەکەموشت یفاعید :بووئەوە 
ەو کاتیشە ئ هەر ،ەنبک ی هاوبەشفاعیددەرەبگەوە ێرشى هلە موقابل  ەک ەوەڵکوو ئەب  ،نەبوو
ن یەبک پەیدا ەحەسڵەش ئیەێ ئێمبەئ ەک .ح بووەترەاندا مۆیخ ینیەب ەسی لسوووخ ەیقس وەکوو

وسەن ومەخس ،م بووەکەاڵم ان بوو بیەحەسڵەئەندێ ه .تناکرێ ۆکارێکمان ب چەک بێەنا بیگەئ
 ]دەروونی[ئەڵێن جەنگی ڕەوانی یپێە ک ەشت وەئ وو؛دا کردبیەپ ئەوانەیان تەجرەبەی رانیێدارس

 وهاهەر .نەیان بوون ەعیواق !هەیەتفەنگمان  ٧٠ ەوەکردەو ئان باڵیەیاعید .ان کردیەش ئیوانەئ
 ەب ێلەونەیان بوو. دا یاستڕ ەل  هەیەتفەنگیان  ١٠٠ ەکئەکردەوە ى باڵو ەیعایدگ ەدەرەب

 .ەریانە پەرەی سەندج ەوئە پەسا و ل تفەنگ ئامادەکردنیەوتنە کعەمەڵیەوە  باریە حاڵ لهەر
لە  نبووهاتریان ەنەف ندەچو وبە ناوی بێلانە هاتئەوەڵەوە یەکێک لەو دێ ەل هەرەڵبەت ه

  .یانەکەدا بەشداری کردبووەجەر
 .نهاتکیان ژمارەیە ،رناک ئەزانیەئەوەیان بە کارێکی خەتبەوە ڕازی نەبوون و کە یەگشت دێ

 دائەوەبەدوای  .گاگلی گشتیان بوون. سەرنژمار تەقریبەن گشتیان بوون ،سێرانی گشتیان بوونردا
 ێس .ێد حەوت ەبوو ب ەمجارەنی کرا ئێدیسان بە نه ترەکیو کۆبوونەوەی ان دانایەعدەو ەدووبار

، ئەوانە کە بێ ەقمولح ەکیەدێی رەنوێن ئەوەی کەبەو چەشنە نەک  هەر بوو.ادیز ێترى پێید
نارد  انیوێنەرن  .کردەئەگبیریان تعەلەنی بە یەکەوە  ەوینیانەکە بوون ەجەر دا موافقیلە دێکە

 ١٠بە  بووندا دنەسفەئ ]ڕەشەممە[ ى١٦ ەل وونەویانبۆن کیمەێهس ەو ل کۆبوونەوە ەوەکەیەو ب
گەیاند ایان ڕوو دا بەساد کیەیەعالمیێئ ەل وە.ەبوونەلەنی وع خۆیان ڕاگەیاندتر یئ دێ،

. ئەو لێ ئەکەین فاعییدەن کەرەموشت ێبكرەال ف ەل ۆڵمێکز ێ كوهەر ەل ارانیجووتیەکیەتی 
 ەر بەس ەکەالیانەی ستا و مۆمام وەئ ڵەگەلەگ و بەرەد ڵگەلە انیتەئاشکرا موخالف وەختە

 کۆمونیست ەان بیوانەئ ەک ەعانەیو شاەئ گەڵ ەت لەفەموخال .كردبوو ،گ بوون ەبەرەد
ن و ید ەب ێتوهەیب سێەکەگەر ئە ان وتبوو کیەوەحاڵدا ئ ینیەع ەل بوودکرد كرەفی ئەرەموع

 پەسا ەل هەر ەوالوەب ەیێد دەی ەوەنوبوۆو کەل .ەکەینئتی ەرکوکا سبن یهوەتئێمە  یەبهەزم
ان یۆب یچ هەرکاندا ەوەنووبۆک ەل ەکرد کەان ئیغیبلەن تایشیۆبوو خە وەئ هەوڵیشیان .اد بوونیز

 بچن.  ەوەکەچ ەب تبکرێ
ان یێککدارەچ هەر نایان ببێ و یکەن چەتمەح هەوڵبدەنچوون ەئ ەکەهاتو دێەی ئوێنەرانی نی
ر یان گینگەتف یچ هەردێ و ١٣ ەبوون ب .جێگای تر ەچوونەئ ەوالوەب ەوەن و لەبیوێ بەکەر ئیگ
 تەڵبەه دا بوو.گەبەرەد بەرامبەر ەزامی لیشی نیو نما ڕۆوعێک مانەن ەان برد کیەئ هاتەئ

 .یارمەتیدەر بوون ەبعەشدا تەیتەیکەیو ەئ پێکهێنانی ەل یانی داەانیەرەو جەل وشەنفکرڕە ڕۆڵی
 ۆب ەسەک هەربێ ەز نۆر ئاڵۆز ەانیەرەو جەئ ەک راهەوڵد ەوەیوشیاری ەب ەوەڵەوەئ ەل هەر بەاڵم

 و هەیە ەانیو کارەی ئەبەجرەت ەم کەک ژمارەیەکی ەری لێکرا کیگبەت ەلیلەو دەبێ بەی نۆخ
وا نەبێت  و نەبک بەشداری ەوانەئ ،ناسێیەئ ەوەکینز ەو ل هەیە یوای پێڕال بەن فەمەخسووس

کە  بوو جەرەیانێک ەوە. ئێتش بشێوێنیوانەئ ەر لەت بکا و سەخاڵەی دۆخ ۆسێک بەک هەر
 ئینقالبیشورای پەیدا بوو؛ ر ئاشکراتر ۆکاناڵی ز کرا شۆڕش ەک دواتر لەالیەکەوە بۆخۆی ئەچوو؛
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اران یتوتی جوەیکەی ەوشەەڵو کاناەل ەیۆشار و دێ دانرا. بی ەتیناوی کوم ەک بەیەتیو کومشار 
و ەگ و ئەبەرەدژی دغ یبلەو ت پێک ئەهێناان یشورا  هاتدێ ەچوونەانی ئی .کراەئ بەهێز
 کرد.ەان ئیەکاران
داری یی ئجەرەیانێکوەکوو کی دێ ڵەبوو و خ ئاستیر ۆی شار و دێ زەتیو کومەئ یکار بەاڵم

ک ەو ێلەو پێکدەهێنا انیەشوراک ەیتەوڵەکی دێکار ەوەزانی ئەان ئیکرد. واەان ئیرخوردەب
 ەوعەو نەب ەک کەیشورا ەویدمانەنایش تسێئتا  ،بوووا پێشتر .چاویان لێدەکرد نی دێەنجومەئ

کی ەمۆک غاتدایبلەت ئاستی لەی ۆحاڵی خ ەش بەب وەلێ ڵکی بووبێەن کەسڵەئ پێکدەهات
  .کردەارانی ئیتوتی جوەیکەی

 کیەیەمڵەح سەرەتا ەوعەو نەباراندا یوتوتی جەیکەیڵ ەگ ەرتجاع لێگ و ئەبەرەد دژایەتی
تی ەیکەیسا ەپ ەل .تریەوع قسەزار نهەنن و ید بێ ەست بوون و کینۆی کومونا ەغاتی بوو بیبلەت
 ەی سن(١٩٧٩) ١٣٥٨ نەوڕۆزیی ڕشەانی یەرەتا ج اد بوویی پێ زهاتدێ .ندەی سەرەاران پیوتوج

 رمە]بنکەی چەکداری جەند ح بووەترەک کردنی پاسگاکان مەچ ەورد ەورد کە ەوەپێش ەهات
ڕاستەوخۆ یان دا ارانیتوتی جوەیکەیکاری  ەل ەک ووناکبیرانڕ ەک لیەژمارە .لە دێهات[ )ژاندارم(

 ۆب ەو کارەن ئۆڕەئ .نەک کەپاسگاکان چ ەل عزێکەبگرن ەم ئیسمەان بوو تیستەد ناڕاستەوخۆ
و  ژاندارمەری ۆب ەنام ەوەشورای شار ڕێگای ەن. لەکەئ فێڵک وعێەن، نەکەاران ئیوتوتی جەیکەی

ک ەی ەل .نەبد ەمانەل ئیحوەت ەکانەو چەئ ەان نابێ، کیرەبەش خیوانەئ ەنووسن کەپاسگاکان ئ
لە  کە ئەویش ئەکەن تەقاومەک مەیپاسگا ەل بەاڵم ،وو نابنڕ ەوو بڕ ەوەتەقاومەم ەدوو پاسگا ب

چن ەئ ەمانەئ کاتێک .بوو ەوەگەبەرەف دەرەت ەڵکوو لەب ەوبوەن ەوەکانەژاندارم یخود
کێکیان ەی ،ننفێاڵەان خیەئ ەقس ەب ەن.دەان ئیەورەگ دەبەرەکداری دەچ ،بگرنوەران یکانەکەچ
وان ەن، ئۆڕەئ ەوەنگەتف کەس بە ٢٢ارانیوتوتی جەیکەی ەناو شار و پاشان ل ۆب ەوەنێرنەئ

و ەکان بێنن، ئەکەچ ەن کەکەکان وادار ئەگەبەرەر دۆز ەحاڵ ب هەر ەن بەکەان ئیەموحاسر
 .اکردابەشکدا ڵەناو خەو ل ەوەهات ەکانەچ
 لە شێوەی ەوەئ ەک کرد ەانیەرەو جەان بیەمڵەح تریوشەنفکرەڕچەند  ەوکاتەئ هەرت ەبڵەه

 ەیین وانەسڵەئ ەبوو ک ەوەمان ئەقس ە. ئێمەو قسانەشورا و ل ەل ەییو دز ەموکراتیزبی دیکاری ح
دزی کرد  بووک بەیمی شورایسلەت ەپادگانێک کلە موکرات ێزبی دیک حێکەی ،هەیەلی یلەند دەچ
 ەاریو د بێەئ ،ەک کردوەپاسگای چ ەکابرا چوو .بوو پێچەوانەن ەڵدا کام ەئێم مەیەحاڵێکدا ل ەل
 جگەلەوە. ێتن بوو بکوژریتردا مومکشوێنی ە، لەلیفێڵ و ح پەنای بردووەتە بەر ادکێمەورید ەل

 ەل نۆچ ەموعلوەمان مە، ئهەیەی موعلوەم کیەییرەبەهڕابردووی ڕموکرات یزبی دیم حەالنیک
کار ەنی بۆمان چەن و ئەبەکار د ەن بۆچ ەکەو چەئ وانەئ هەیەان یرقەوی فەتا ز ەوەئاسمان

ی ەەڵامو م ێتێنهیب کە ەیین، واالەکابرای ف ەب یداەئ ەوەتۆرچاو خەب ەو ب ەاری؟ ئاشکرا ددێنن
 .تبکا ەپێو

و  ەگزادەان بجووتیارتی ەیکەی، کدار بوونەش چیرترۆکدار بوون و زەال چەحاڵ فهەر ەجا ب
 ەوەدوای ئ .ن کردایمەترەحو  شتیان بۆ دەرکەوتان دوو یۆخ ەو کاتەئ هەرگی زۆر ترساند ەبەرەد

 ەکەلەسەم ەوەالکانەن فیترووتوەن پێشکەیال ەدێ و ل ١٣نزیکەی  ەشتیەگکە ن ەمەخسووس
ئاوا  ەیین شیتروسدو بکا  کقسەیە هەر ێناتوان ئینسان وتگانیەدا ئەوەنوبوکۆ ەلح بوو. ەترەم

کار  ێندەه ەکرد کەد انیەوەارى ئینعدا پێشیواق ە. لدوژمن الی ەوەتەیەگەكان ئەن و قسیشیدان
 کە جەرەیانەکەت. ێبکر نهێنیداو  نهێنیالنیکەم نیوەا یمتر ەحکەتر و مەلۆچك کۆڕی ەل بێەئ
ن ەکامڵ ترێیگباڕکرا  ەدەن. پێکردستی ەد نهێنین ەبیقرەت ەوەڵەوەئ ەستی پێکردبوو لەد
ور وجبەم .پێ ئەگەیەنێتان یزیانەرباڵو ب نی وەلەعئاوەها  تر بۆیان دەرکەوتدوا .نی بووەلەع
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 ەح بوو کەترەم ەوەسانید ەوەانیوەن خیال ەل ەوەل ەجگ .نەحی بکساڵیئ تردایكبارێ ەبوون ب
 ەمان لەبنک ئەبێر یەخەن ەوەر ئەس ەنهات! ئاخری نینیدێ دا ەل و تبێهەکمان ەیەبنک ئەبێ

تا  هەیەمان کێەاڵم ب شار بێ ەمان لەبنک ەچاك ەبوو ک ەوەان ئیموشکاڵت ەل ێککەیو  تشار بێ
 ،اسان بووئ کارەکە بووەن كارى كشت و كاڵ تا سەرەتای بەهار ێت،شیوێ دانەسلى كار لەى فەماو

حاڵ هەرەب وەلێ ەوەبوونەئ ڕوووەرەبروگرفت یگ لەگەڵ؟ پاشان نکرا بێەئ کاردا چۆنى ڵسەف ەل
اران یوتتی جوەیکەیى ەناوى بنک ەان بیرێکەفتەن و دشار دانێ ەلەیەک ان گرت بنکیمیسمەت

 .ەوەكرد
ر یگ ەوەیۆخ یناو ەب ژووریار دوو یم جار جووتەکەی کە بۆی ەوە. ئتەئسیری دانا ەوەئ هەر

 ەلها مان ەکەداریئ" .بووداناری یئسەال تەى فەیوحەر ڕس ەلەن عیواق بۆمان دەرکەوت کەوتبوو ەک
ی ه ەم تا فرەبوو شتێک کیاندیەنە وەانیۆخ ەب ەكات ەوتا ئ "ەمانۆخ یەداریئ" ،"گاجێ ەفاڵن

بوو. هەری یئسەوتن تەککەیو ەرەال بەى فڕۆحییە ەل ەیەلۆچك ەمەوریدو ەا ئتتەح . واتەان بێیۆخ
 ەوەکەیەبکاتێک  هاتید ۆچوون بەئ کە .ر بووزۆری یسئەتەال کدار بوونی فەچەسەلەی وا مهەر
 ەب ،دێ ەونوچەئکە  .ەبووه یاننگەتف ٧٠اریجووتەقریبەن ت ەانیو ئاخرەوا بوو ئ یختەو ،چوونئە
ارن یزی جووتهێ ەمانەئ .بووهە ەهاتو دێەڵکی ئەخەر س ەلتەئسیری  ەکەغیبلەتدی خوەی ندازەئ
شکێنی و  ەشانین ەب ان کردیەئ یەکدێ ەل .نیەکەبکا وا ئەقس ەگزادەر بەگەئکە  کردەان ئیەقس و
ی یت نماەقودر ایەدا بوویگی ت ەبەرەدە کەیدێ ەگەرن ئەمەخسووسو  ێرکەپڵەهو ئەندازی  ریت
 بوو.هەتەئسیری  تەواودا انیوتنەک کەیلە و  ەکەڵکەاری خیشهو ەلئەمکارە کرد. ەان ئی
 داوایکان ەشار ەکان لەڵەمۆک .ەوەپێش ەهات ۆستما و برادۆانى سیەرەج ەوانەدوای ئ ەل

و ەن ئەنیەوان عیرەم ەل ەوەر لەبەبێ خ ەاران بیتوتی جوەیکەی. ان کردیکەمخۆپیشاندان و کۆ
 یشەوەو الەل ۆ خۆپیشاندانن بتى كردبوو بێەعوەد هاتڵکی دێەخ ەل ەوەکەیاللە . کردەی کار

وان تا یرەم ەل خۆپیشاندانن یترەورەو گەوە کرد ۆان کیەکەیتەارمی .کردبوونێتی لەارمیداوای 
ار یپێشدا جووت ەوەل خۆپیشاندانیەنکوو لواران کردی چیوتوتی جەیکەی ەبوو ک ەمەردەو سەئ
کداری ەبوو. چهاتر ۆان زیکدارەچەن سوخسوەن و مهاتر ۆارێکى زیتوجو ێوەل .کردبووەشداری نەب

و  بچووکەوان یرەم هەڵبەت. كردێپیستەوان دیرەم ەل هێزشى ینما بووەق ان پێ مولحیشیشار
 ەرس ،ۆیشتنڕئە ەوەکەڵکەر خەب ەکدار لەێزی چه ەوەل ە. جگهەیەابانی یچوار پێنج خ

 ڵلەگەو ێگا ڕ ەوتنەک شیتردوا ،شاندان بوویپۆخ مەنزوورتر ەفر ،ان گرتبوویکانەابانیخ
 ۆتانخ .و بوونەوڕورەگ بەبەرەو د ەزادد موفتیەحمەال ئەت و مەقەمو ەادیانی قیەرەج
 .ەوەمێڕگیب ەین ەوەاوی ئیتر شیئ ەستووتانیب
کە  کی ترساندژمارەیە ەوەكانەالف ەل کێکەیلە ڕێگەی  ەوەییاسیبارى سەل ەانیەرەو جەئ ەسن ەل

ەال م ەبسبەت ینەن مەخسووس ڕتر کردشی دیکژمارەیە .ترسنو ب ەوەنبکشێ ەوەئ هۆیەبوو ب
دوای  ەان و لیگرتبوودە ەحمەو ناوی ئ ەرانێسرڵکی داەخ ەك المانەكی فەیبرا .ەزادموفتی دەحمەئ
من  ەبوو ك ەوەئەی كەقس ت.اکەئ قسەت ەیمعەج ەتچێەبێ ئەر ئەب ەزادموفتیی ەتیکوم ەل ەوەئ

ئەو  ؛ەیەمەح منەی ناوى تاز ئێستاوە ەل ،ەدەحمەناوی ئ ەزادچونکوو موفتیم ۆڕگدەم ۆناوی خ
 ئەییتەوت ەب اندایەرەجئەو  بەدوای .بووهەری یئسەر تۆز داەزادتى موفتیەیهینى مایناس ەل کارە

تا  ٦٠ ەبوەقەت م ەادیق .اریک کردنى جووتەچ ەوتنەکەقەت مو ەادیگ و قەبەرەو د ەموفتیزاد
ر ۆز ەدا و بەان ئیەکەماڵ یورەد ،بوولێنگی ەدا دوو تفەی ئەکەیوری دێەچوو دەئەوە کەچ١٠٠

ا ێدوەل هەرکرد. ەان ئیکەو چ ئەکرا ی وژن و مناڵیۆخ ەب ئیهانەتو دەرەوە کێشا ەان ئیکابرا
 یەش و شتانیو نماەو ئنامە اریڕب ەل .وتەرکەاران دیی جووتتەیکەیکانى  ەعفەز ەک لێکەی

 دک کرەان چیی سێ دێەکەڕەو پەدوو دێ، ئ هەر کە بکا ورەسەتوانی تیەئئینسان  ،انیووداب
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سێ چوار  ەوەای ئدو .کردەان نیەو كارانەئ بوو ەوەت ئەییواقع ێلەو ەوە،نگاری بنەرەمان بەئ
ان یۆی خەکیەدێ ەفاع لید دا بوونەوەئ یكرفێ ەل تەقەفەاڵم بوو بهەان ینگ ەتف، ک كردەان چیدێ
و ەئ ەوەئ لەبەربوو  وکێ ەل ڕۆژ ١٨ارانى پێ بوو یتی جووتەیکەیکی ەچ ەاوانیو پەل ێککەی .نەبک
 ەن،بک ێکی لیریگبەتبەیەکەوە و  ێنیتر ببوانیەوات ئڕب ەوەئ لەباتی .ەوەستەدەدا بەن ەکەچ
بوون و  ەئاماد و بووهاتش یپ ەتەو حاڵەن ئەنیەتر عیند دێەچ ەل .نفرادییفاعێکی ئیدەک ن
ی کار لە ڕەخنەەم ه ەئەو .ەوەستەد ەبەدەن ن ەکەکەچ هات ەادیر قەگەئ ەک ان دانابوو.یگابانین
و ەل هەر هەڵبەت. ەبووەو نەپت ەندەوەئ ەانیبوو ەک وتنانەێکەڕو ەدا ئیشانیم نەه ،ان بوویۆخ

و ەان و ئیرەس ەنیوڕب ئەبێ ەبوو ک ەوەئ یفدارەرەخت تەس ەاندا بوو كیایتەن عیواقدا ەکات
 ترسان.ەبوو و ئەن ەوەمومی ئی عڕۆحییە واتە .بووەگشتی ن بەاڵمن یێنتلى بس انەیکانەچ
رتان ەبەخ ەنتمەح ەوەو دوای ئ ەک کردنەو چەئ دوای بوو. ەوعەو نەش بیفکرنەوشەەن ڕبیقرەت

بوو  کیەرەگ .داۆمارەوانی گیرەور شارى مەگوزرا و د ەوەئ ەلەسڵەن ئت ەقەوەم ەادیق ەك هەیە
ی پێچوو و ەفتەهک ەی یکینز .ەوستویتان بیەکەو باسنگ ەدەن تمەو ح ێتوان بگریرەشارى م

وان ەئ دواتر .تپێش بێ ەدەغەانی نیەرەن بوو جیمومک زۆر .ردا بوونەنگەس ەل وانیرەكى مڵەخ
 ٣٢ لەباتی ن.كراەعوت د ،نشتبوویەدێ گ ٣٢ەب ئەوکاتەتا ە اران كیتی جووتەیکەیو  ەوەکشان

بەالمەوە  من ەک كشتێ هەڵبەتکرد. ەان نییشدارەب ن وهاتەی نەکەییباق ،نهاتدێ پانزە  ەکیەدێ
چاوەڕوان  تی کردبوون و منیەزەکی کردبوون و ئەچ ەادیق ەک ەهاتو دێەئکە  بوو ەوەئ سەیربوو،

 هەرا دشیەکەسەلەج ەل !بوونهات رترۆز ەوانەئ ڕێک بەپێچەوانە ،ەنینەوان ترسابن و ەئ بووم
 نفکرەڕەوشپەیوەندی  ەل. اکرر ۆزووێژی تو ێوەل .بوون ەکانهاتی دێیباق ەتر لژیند و توت ەوانەئ
 ەوەوانەئ یناو ەب ەتعنامەانی قی هیچ دانەسەپێنین، ەبوو ک ەوەئ هەوڵمان ئێمەواندا ەڵ ئەگ ەل
 ەدا لەلسەو جەم لەکیا النی ،ەییح نەترەاندا میناو ەلەن عیواق ەێك کزداخوا ؛نینووسەن
ک ەن نەفاع بکیری دەس ەل ەك بێژن کێوان شتەئبا  .انیمەد نەیخەینە ت.بێەن ەییاندا نیشیریب

باسی  ااندیەكەیعالمن ئێیڵەوەئ ەل ەک ەریب ەبن. جوانم لەش نین حاڵەسلەئ ەژی کشتێک بێ
ان یخاتر ەوزوع بەند مەچ ،ئەوانەو  ێتوەقی کوردمان دەح ئێمە ؛ کەەوکردوەان نیقی کوردەح
 ەارانیڕو بەئکە ئاوا بوو  دا یواد ەلەسەیج ەل هەڵبەت .ەووکرد مەترەح ەانیوانەن ئیع ەشتویەگ
 وشەنفکرڕە یکەمۆک ەب هەوڵ ئەدراو پێدا ئەچوونەوە ەبوو داى پێشووەسەلەج ەل ەک

  ت.بێ و کامڵ دا بکرێێت یەچوونەوپێدا
ناو  ەر لەزەژتر بوون و دوو نیو تندوت ەهاتو دێەتم ئو کەەوەنووکوب ۆن بهات ەکدێ  ١٥ئەو 

 ڕێپێوان ەب ەهاتم دێەڵکی ئەاو و خیژن و پ ەن لیەت کەعوەان دیک وتێکەیح بوو. ەترەاندا میۆخ
. نیەان کیرەد رانێئ ەل ەوعەو نەن و بیبڕۆبوو.  قیادە مەوەقەتزی ەرکەم کە دزڵی ۆن بیۆڕب
مان ەوەئ ەمێوئاخری ئەرەوە د ەنیەبد ەرگەپێشم ئەبێ ەمێئ ەییی نەدیفا بوو ەوەتر ئکیرێەزەن

وڵ وبکی قکامێهەرڵک ەن خەحی کەترەڵکدا مەناو خ ەن و لۆبر هەیە ەرەزەم دوو نەوت. ئ پێیان
 حەوت !دێ هەشت ەبوو ب ەوەنهات وەختێک ەک ؛دێ پانزە ەل ەوەچوون .نیتانڵەگەش لیەمێکرد ئ

 ەک یەوانەئ ەورد ەبوو ورد ەوەو کارەر ئەس ەفشار بکاتێک  داەشان ئین ەوەئ .نهاتەن تر یدێ
 ەکەانیەرەج ،بووە یسفەو ت ەوەم بوون مانەحکەم ەک شیەوانەئ. ەوەبوون کشانەم نەحکەم

ت ەیراەش شەوعەو نەب هەر ووناکبیریشداڕانی یەرەج ەل ەیواممن پێ بوو. ەوەختەستۆزێک 
 ەمێئ یى ئاخرەان قسیوت یەدێ لەو هەشت .بێەئ ەیسفەتبیریش کووناڕ یانیەرەج .بوو ەوەختەس
ان یشیستداللیئ .دەرەوە ەنیرێبن ەرگەپێشم ئەبێ ،ەیک ناڵەکەب ەوانەو ئ خۆپیشاندان ەک ەیەوەئ
یازدە  .ساز بووەن چارەیبوا بەیەکەوەر ەگەن ئایبرد ەکە تفەنگە ازدیو ەئ وتگانیەبوو ئ ەوەئ

کەوە پێ ەنگەتف یازدەو ئە هەر، مانەەه کە ترکانیەنگەتف جگە لەت وگانیەبرد و ئ انیتفەنگ
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کرد ان دەیڕەش ێ؛ێنتبس وانەئ ەلنگانە ەو تفتوانی ئەدەیگی نەەساد بە قیادە مەوەقەتن ەییبوا
 .وەەیاتسەڵ ئەهمانە ەه  ەكانە كەم چەئەرس ەلتر ی ەفەرندە  ەیژراوکدا بەم ناوش لەیکێکەیو 
 .نیەدئە یژەدرێمان وبو ەک ەساتەلەو جن و ئەڕێەگدا ئەهاتدێ ەن بەڵەوەن ئیبەیەکەوە ب ەمێئ

 ەن وردیەکەن ەوەر ئەگەئنن. تێبس ەمێئ ەئاسانی ل ەب ەکانەو چەتر ئیوان ناتوانن ئەئ دوایە
 باش شیەوەئ .بنەد ڵرماندا زاەسەب گەبەرەێنن و دتبسێکانمان لەکەگشت چ تێدێل واى ەورد

ان یستەد ن جێگایندەچ ەل ن وببوورتر زاڵ ۆگ ز ەربەد ەک کردنانەو چەدوای ئ وتبووەرکەد
ان یى ئاخرەقس ەخوالس .ندنتاسئە ەورانەت و کردن ەمیرەج ،کردن شەەڕەهرش و هێ ەكردبوو ب

 وەب واندایرەنفکری مەڕەوشانی یەرەناو ج ەل ەختەو وەئ دەرەوە. ەنیبنێر ەرگەپێشمکە بوو  ەوەئ
 بەو ناوە ەوەرەد ەبچێت ەرگەپێشم ەک لفی ئەوە بوونموخا کەسانێک :مەسەلەیە دوو بەرخورد کرا

 تەخاڵەد ئەبێتە هۆیو ئەبێت كراو ەنۆڵ ڕکونتو پێش  ەتێنێد مەسائیلێکو  ەییووراجەماج ەك
زیانی ال ەی فەوەتنوبزوە وەس ئیباع ەبێتەشی ئیو تێکشکان تشکێەو تێک ئ تەوڵەد کردنی

  .ەانیرەرەز ەب و لێدەکەوێت
مادام  بوویانواێزۆرینە پ ێلەو .واندا بوونیرەمنفکرانی ەوشەڕتی ەییڵەقەئ ەل ەوانەت ئەڵبەه
  .نیاندا بیڵەگ ەل ئەبێ ەمێش بچن ئپێ بەرەو وێەانیەوان ئەئ
بوو  ەوەش ئیتەیواقع کووچون ەیین ییراجوەماج ەک ەدراوەجواب ئ ەانانیەرەو جەی ئەکەی ەکەی
اندا یوانەناو پێشر ەل .نێێب ۆری بۆز نفکرەوشەڕ نەبووە ەوەح کردبوو. ئەترەم یەوەال ئەدى فوخ
 وەختەو ەت تا ئەوڵەکا دەت ئەخاڵەت دەوڵەوت دگانیەئ ەی کەوەح بوو ئەترەم ەلەسەو مەئ
 ەکرد بەی دەو کارەئ ەوەتەوڵەد ەگری لیەنال ەئاشکرا ب قیادە مەوەقەتتی کردبوو. ەخاڵەد
؟ ەییچ ،ەییت نەوڵەتی دەخاڵەد ەمەئ .وانیرەناو پادگان م ەچووەئ بە چەکەوە ەوەڵکەخ چاورەب
ش یئێستا ت.ناشکێکتێ ەانیەرەو جەئ ەکرا کەدەن نیزمەت ەوەشیشکانکر تێەزەن ەل ەختەو وەئ

بتکاری یئ ەب ەک ت بووەکی موسبەیەبەجرەت نەڵەوەئ ى بووەیەدیو فاەئ مەکم النیاڵەناکرێت ب
پێک ان یۆتی خەبیێزێکی تاهدا ەقەنتەو مەم جار لەکەی ۆو ب ەوەکەیەبنبیر ەڕەوش ال وەدى فوخ

 ەر لەفەن دە پازدە یەکەڕەو پەئ ،وەبوەب نیجاەتێکێش بشکێن شتێکێ ع وهاتر ەگە. ئبێنن
 شێوەی ەبا ب .ەکوژراو ەندەوەئ ەناو شاردا د خۆپیشاندانێکی هەرەل .بوونەر ئیرگەدێکدا ڕشە

و ەئ ەخوالس ن.بکوژرێ ەوعەو نەر بەفەند نەش چەیندەراکەند پەر چهە چەکدارانە یتەقاومەم
د بوون یقەموعت کەسانێک .وتنەکەک نەیستان و ەو کەیر ەرانبەب یەینفکرەوشەڕ ەانیەرەدوو ج

  .بکرێت پیانوابوو ئەبێ ترژمارەکەی ەتەڵەغ ەک
 بوورار ەق ی یەکەموەش. ەوەرەد وەچو ەرگەپێشم موافق بوون ەك ەوانەتى ئەارمی ەب سەرەنجام

 .انیۆخ ەل دەو ر بینەوشەڕدە  ؛ واتەوانەئلە  دەو  ەمێئ ەل کەسدە ەوەرەد ەنیۆڕب تفەنگ ٢٠
 .ەرەوەد ەنیچەئ ەکوێو ەزانی لانیەکان ئەرگەشمێو پ بووهەڵبژاردرمان یسەم ەوەو شەئ هەر

 ەوەئ هەرچوو و دا ێگاڕو ەب ەادیق .گرتبوو ێگایانڕو ەئ قیادە مەوەقەت ینیدوو ماش بەڕێکەوت
 مانیشەر پەفەند نەت چەکەرەح ەر لەعات بەو سین ،ێکعاتەن سەبیقرەت ە کەوەس ئیباع ەبوو ب
دا ێگاڕ سەر ەش لیرەفەک دوو نەی .نەهاتنن ەسلەال ئەف ،رەفەدوو سێ ن نفکرەوشەڕ  ؛ەوەبوون

 ەوەنگەتف ١٢ ەب ەسخوال .ق بنەلحانتوانی پێمان مویەش نیوانەئ لەگەڵ بکەون،بوو دە
شتا ێهن ەبعەت ،نیف بوویعەز ەوەڵەوەئ ەل ەمێئ .اتنهتر  یوانەئ ی دواتروەش کتمان کرد وەرەح
 ەا لینەت ەشار ن ەب قیادە مەوەقەتی ەمڵەانی حی .زانیەدەن ەانیوەببوون، وان ەج شیەکەڵکەخ
 .کێو ەنیەێ بدبەئ ەك ببووح ەترەشدا میناو شار ەل ،ەوەارانیوتوتی جەیکەیف ەرەت
ناو  ەل ڕەچونكوو شو کێ ەنیەبد ەمێئ ەک ەستیپێو. داەمان پێدیفاعید یێگاڕا ینەشار ت ەب ەمڵەح

تی ەیکەین ەیال ەبوو و لهەواندا یرەم ەل گشتی ەب ەرەزەو نەناکرێ. ئ ەمێئ ەشاردا ب
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 کداانێتکوێس ەلژ ۆڕشت ەهوت ەح یاوەم ەبوو. ئێم مەترەحی ۆخ یلیساەم لەبەر ەوەشیارانیجووت
الی  ەل كردەد ئەچووین و تەقەمان و خوار و ژووروێشتن رێگا ڕوژدا ڕ ەب بە نهێنی. نیبوو
ان یچتفەنگ .بووهەان یر باشۆتی زەیکەیی ەکەڵکەخ ەک ەمانەحکەو دێ مەن لیبوو كداەیییەئاوا

دا ەیەو ماوەل ەوەل ەجگ ەمێئۆ وان بوو. بەى ئۆستەئ ەل لیساەنان و و هێنانی ناومان ەووناردب
کرد. ەئڵیان ۆنتڕۆک ەوەدوور ەل ئەوێ، ەیاتباهک ەیەر بێگانەهکرد ەئ ەمێئ ەان پارێزگاری لیوا
ن ەوەبوو دیان ناسیەوان نەئ . بەاڵمست بووۆاتبوو و ده ەمێالی ئ ۆب ەوەناو شار ەل کێڕژێک کوڕۆ
تا ئاخری  .نەکبندانی یز ویستیانتتا ەح .ان کردبوویریستگەشوێنی تا د ەنوووتبەن کەوەد ەب
 ەوەڕای ئەرەو س ەانیۆخ ەل ەوەئ ەبێ و ئێژێ بابەئاشنا ئ و تبێەئ دایەان پیۆخ ەل ێککەی

بى تا ران فێیەن جێگاكیڵێهنا ئێمە گیان ان برایوتبوو دابووەنێگایان ڕ ەانیۆخ ەل ەوەان ئیوتبوو
 ەب .کردەئ چاودێریان ەوعەو نەب ئا .ت یۆڕن بیڵێهنا ئێمە تبێەدا نەیپ ەیسڵەئ ەتیو ڕابەئ
ڵ و ەنگەرز بوو جەن کوێستانێکی بیشتینەدائ و ەهاتنالمان ئ ۆان بیسەک بیستتا پێنج  شدایوەش
 ەوانەک لوى بچوەنموون. تەموقاوم ەب ئەدا انیەمێئهانی  بەردەوامکردو ەان ئیەقس ڕ.چ
ر ەس ەنیشتیەگەدوا ئ ەوەل مان بوویوەڕ ەادیعات پەپێنج س چوارەلەن سەم ئێمە :ەوەمڕگێەئ

 لەیەسەم بوونەی زووتر ماندوو ئیکردووەن بەهۆی کرینفەوشەو دائەنیشتین ڕك کانی و ئاوێ
 ەات بهەئ نکرێەر نیغافڵگ . کەم بوویهر موۆکی ز ەیەلەسەم ەوەڵەوەو ئەش لیەئێم ۆگابانی بین
؟ یەنییان گابان هەیە یئەسڵەن ن بووەدا نەوەئ یفکر ەشت لینەدائ خێرا ەوەیەکەییپشت ەڵۆک
 خێرا ەوەاتوخک بێتتا ئاوەح ەوەئ باتیلە ێگاوەڕ ەا بوو لەدنیاالەو فەناو ئ ەر لەه ێلەو
 ەیوەبێ ئەگابان بین ەبوو بەوێ ئەچوو لەئ تێگابانی دیڵکی نەکەب شوێندا کام ەرنجی ئەس
 .بوونەدەماندوو ن ەئێم دەرەقەن بەبعەت ەوانەئ .نبڵێ یپێ

ڕای بەوژ ڕشت ەهوت ەدواى ح .ق بووەکمان پێ مولحچەندکەسێ ەوەنیما ەک داەیەو ماوەل ەخوالس
 یكار یساسەئ ەوەرنامەو بەانى بی .نیەپێبک تسەد ەولەج ەئێم ەک ەوەر ئەس ەنیاتهگشتمان 

 ڕەش ۆن بەخسوسەمبوو وامان پێكر یف نەوشەڕ هەمال ەم فەه ەوەشیڵەوەئ هەر لەبوو  ەوەئ ئێمە
دێ  ۆا بینەكێو و ت ەنیچنا بووبع ەیشا ەك بەپێچەوانەی ئەوەیو  ەوەرەد چینەنات ەوڵەد ڵەگەل
 ەادیق وگ ەبەرەد یر فشارێژ ەاتبوو لهزع واى پێەوبەاڵم  .وداێک ەن بدەین بیورچ ن ۆخ .نیڕۆەئ

واندا یرەم ەال لەناو ف ەلپێشتر  ەك ەییاسیس ەو كارەى ئەدامیت ئەوڵەد پشتیوانی ەبو دا قتمو
ان یەان ئیشیۆاتن خهەدەكان نەاتهبوو دێ ەوەئ .بووەمكانى نیتر ئیئ ئاشکرایە ەێوش وەبدەکرا، 

؟ ەییچ یەدیملماندا فا ەب نەدوان بێن بەو ئ ەسەلەج بێینە ەئێم ؟ەییى چەدیفا ەوەنووبۆوت کگ
ن ەیال ەتر کرابوو لیجێگا ەل و وانیرەم ەل کە پێشتر هەبوو کیەڕێگا هەڵبەت کار کردنۆ ب
 ەوەئ ێلەو .تبێ وابردوڕ یەیێنیهن ەو شێوەب ەبوو دووبار ەوەش ئیوەئ ،ەوەشۆڕشنفیکری ەوشەڕ
گ ەبەرەو د ەادیق استەڕابوو، رۆڕدزع گەو ؛وتوو بووەکی دواکەیەشێو استیڕبە ەتی تازەیراەش ۆب
 یترس سەرەڕای .رقی کردبووەش فیڵکەگی خەئاماد ەوالوەل وەلێنا ێان دیێرشه ەوعەو نەب

. ەوەپێش ەنبەب الەف ەب بەرامبەر ەڕابردوو سەرکوتیو ەت ئیڵهێەبتوانی ن بوو یمکانیئ ،ککەسانێ
ر ۆز ەو ب ەیەهان یکەوان چەئ ەزعێکدا کەو ەل واتە ،ەن شێوینترۆک رەبپەنا ببەنە  ەدووبار ەک
  .رێتیک بگەیالەکا، فبت ەیعالەال فەێڵن فهەن توێەانیەئ
 ڕێکخراوەی تبتوانێ ەکدار بێت کەال چەف ەوەر ئەه النیکەم ەگرتنکەیو ەفاع لید ۆب ەوەشال وەل
ناو  ەالتی لیشکەاسی و تیکاری س ەلبریتییە سڵی ەئ یفەدەهعدا یواق ەو ل پێکبهێنێت ێۆخ
کدار ەێزێکی چهشی بوو یمکانیو ئ کەوتووەتە بەر هێرشچونکوو  ەو کارەئ یخود ۆب بەاڵم .ڵکداەخ
ال و ەاری گشتی فیڕب دیسانیشو  ەوەرەد ەنیبوو چو ەوەستەبەو مەر بەهو  تکابفاعی لێید
 ەئێم فەال، رەس ەکرێتەن هێرشمادام  ،نەکەا ندڵەگەمان لڕەمادام ش ،بوو ەوەئ ەکەتەماعەج
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ر ەس ەکردبێتەن هێرشی ت وبێەه ێکگ ەبەرەر دەگەانی ئی. گەبەرەر دەس ەنیەجوم ناکوهتتا ەح
 ەئێم ەوەییاسیس باریەلێ لە، وەیین ەوەیرەس ەکارێکمان ب ەوەییزامین لەباری ەال ئێمەف

 ەوەئ و نیشۆکەدش تێیالەف یخستنکەی ۆب ین.ەکەتی ئەیگاەبەرەد دژیت تەبلیغا بەردەوام
متر ەک سەرەتا .پێکرد تسەاتدا دهدێ ەل ەشمانیو کارەئبوو.  ەولەو جەسڵی لەئ مەنزووری

ان یکەمۆن و زۆرتر کیناسانیەئ زۆرتر ەکەڵکەن خیوچوبەردەوام  ەئێم ەلێ کەو .بەرەوپیری هاتن
  .نیکردەئ

ک ێکەی .بوو ەوەكەیەارمان بیڕند بەچ ەئێم ەولەج ەنیوتەک ەك ەوەڵەوەژی ئڕۆ ەر لەه هەڵبەت
کار کردن  ۆچن بەئ ،دێناو ەل ەیین ەوەماڵ ەاو لیناو دێ چونکوو پ ەنیناچژدا ۆڕ ەب ەئێمکە  ەوەئ
 کە کیەدێ ەنڕۆاو بیى پەرگەپێشم ژمارەیەک ەییش دروست نەتی الی ئێمەسونن ەشت و بەد ەل
ن یتوانەو جێگا ئەن وتا ئیشت بەد ەلۆژ ڕ ەب ەوەر ئەس ەاتهارمان یڕب تێدایە.ا ژن و منداڵی ینەت
رنجمانى ەشتێك س ە ناو دێکەنیوچو ەک ۆژڕ ڵەوەر ئەهن یەبد ەکەڵکەتی خەارمی کاردا ەل

 .ننەکیەئفن ك ئاڵێوعەن ەوانەئ ۆڵ ما وەک .نڵێەنی پێ ئەکۆک ەیەهکارێك  ەالی ئێم ؛شاراكێ
 ون گاباین ەب نرمان بووەفەند نەن کردن چەکۆک ۆن بیوچو ەناو دێک ەنیڕۆب یەوەش ئێپ

 .اسامانی ەبوو ب ەوەئێتر ئ ەوالوەب ەوەدێ ل ناو ەنویکی چوەوەش .کردەنی ئەکۆمان کەکەییباق
 ەئێم ەکن، ێزتر بووه ەب ئەوان .بووهەمان یترسەم موقت ەادیق ێرشیه ەل ەوەوڵەئ ەل هەڵبەت

 ەجاش ەب ئەوکاتە وان تاەئ .نفیکرەوشەڕ ۆن و الەوت فەح ،نیبوو تفەنگ ١٦ ەولەج ەنیوتەک
. مان بووەن ەئێم ،ان بوویزامین یەبەجرەوان تەئ .بوون تفەنگد ەسنزیکەی  ەوەانیكانەییرانئێ
 .نیاتهەدەنان یشیتەقەرەرمان دەس ەنەیاتاهر بەگەئ ،مان بووەن ەان بوو ئێمیوان ئاڕ پی جیەئ
 .ینوچوەئەنزرا ەو مەئ ۆب ەوەڵەوەئ ەل ەلیلەو دەر بەه .نیرچووباەد ەوەانیسەد ەوی بەر ئەگەم

ر ەگەن ئەلەسەم .بێتهەشی یفاعیمکانی دیم ئەهن و یەکب ن کاریم بتوانەهن یوچوەئ کەیجێگا
 ەکارمان وەر حاڵ ئەه ەلێ بەو ،نیوچوەدەن ەیبواەفاعی نیو ئێمکانی د یەشت بواەزۆر د ەکجێگا

وت ەمزگ ەمان لەکەڵکەدێ و خ ۆن بیوچوەشدا ئیوەش ەکرد بەکارمان ئ ەم تا فرەک ۆژانەڕ .کردەد
 . ەوەکردەئ ۆک
 :بوون ەمانەرتی ئوک ەب ەک نیوشتبویەوافق گەتەماندا بۆناو خ ەن لیەی باسی چی بکەوەئ ۆب

 ەک لەیەییحۆر اریختەنی بوال چوونی شا وورچەدوای د ەل ەك تێگەیشتبووینش یپێش ەوەل ەئێم
وابوو جا نازانم  ەالی ئێم .نگری شا بوونیەال گ ەبەرەد یقڕ ەش لیپێش ەوەل .بووهە داالەناو ف

 ەئێم ەیۆان پێ باشتر بوو. بیتیەش پاشایوانەئ وە،ەابوویگ ژ ەبەرەد .ن بووۆچ ەیەقەنتەم مەل
ر ەگەئبوو، ەباش ن شا ەن کینیەەبگال تێەف .نیەبک خەبات ەزعەو وەڵ ئەگ ەل یزانەالزمان ئ ەب
 ەک کردەدمان یرزەئ یساڵحاتیئ یباسشا باش بوو.  ەیین عناەو مەب ەییباش ن ەتاز ەزعەم وەئ

بوو ەددان ەجاریئ .ەووب ەالوەر فەس ەزوڵم و زۆری ب ،ەووبەن ەنیق ەاستکە ئەو ئیساڵحاتە ڕ ،ەکراو
وی پێ ەز کەسەی کە خاوەنی زەوی نەبێت"[]جوچین واتە قەرە یا ڕەشایی" ئەو نیجوچ، ەیبوانە
مان ەهەڵبانی، شکاربانی و فاڵن و بەنگەج ،تیەیی پاشاەورەى دتریرۆم و ززوڵ عزەەب، ەدراوەن
 ەکرد کەمان ئشۆڕشباسی  .تبمێنێ بێنا ەوانەئ ەچ کام لهی .ان زوڵم بوونیۆخۆب ەشیوانەئ
م ەپرسی ئەتمان ئەماعەج ەن لەسلەكرد مەمان ئەقسکە ؟ ەوری چ بوەرەز ،ەووتی چ بوەکتسەد

 ەییوان دەمانگوت ەئێم !ەبوەباش ن ڵاڵەوەوت نگانیەئ ەکەماعتەزۆر جێگا ج ە؟ لەوباش بو شۆڕشە
 ەئێم ەنکاتام ەئ ەکەپار ەکەماعتەج ەپرسی لمانەئ ەنموون ۆ. بم خراپیەه ەووبهەم باشی ەه
! وت ناگانیەئ ؟نیەبك ەقس ەرمەی ژاندەجازیبێ ئ ەوەنیب ۆدا کەوتەم مزگەمانتوانی لەئ
م ەش لینیەمۆخ ەب ەقس ێستان ئیتوانەتی. ئەیکانەوتەکسەد ەک لێکەی ەوەی ئەوت دگمانەئ
 ەکەپار !ش بێژییکەس پاسگایئر ەب ەتوانی قسەدتەن ەکەپار وەلێ ،نیدا بێژەوتەزگەم
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ڵبانی چی ەنگەج ەکەپار. ەمانەه اتسێئم اڵەب وت ناەانیە؟ ئا نایمان بێ ەحەسڵەمانتوانی ئەئ
 بەگشتی .ەوبوهەوتی ەسکەد ەکشۆڕشە کەوابێت،ەماوەن ەزعەو وەکرد ئەبانی چی ئشکار، کردەئ

ڵکی کورد ەخ ،نیەکەمان ئۆقی خە، داوای حبووینەتەوەارتر یوشه ەوەتەوومان كردێگو و چاو
  .اتکەی ئۆقی خەداوای ح

 .بوو تاوانبار ەکەتەوڵەگدا دەبەرەی دەوەانیژ ەل و ەوەتەاویگ ژەبەرەد ەبوو ەوەشی ئیرەرەز
 ەشی لیتری رەرەز .نووکردشی لێینگریەڵکوو الەبوو بەگی نەبەرەد دژیکی ێتەاسیس تەوڵەد

 مافیی ەلەسەر مەس ەو لت تى کورد ناداەللیقی مەح ەب ێگو ەک ئەوەیەکوردستاندا  ئاستی
 ەتى کورد لەللیقی مەح .ەوەکردنەنمان ئوكرا ڕوەو جێگا پێمان ئەش تا ئیتى کوردەللیم
 ەم لەه ەوەسونفو یبار ەم لەه .ەتکێشی کوردەحمەار و زیقی جووتەن ح ەساسەتدا ئەیاهەن

ێ بەش ئەیوەئ خستنیدەست ۆب .كردەئ مافانەمانو ەئ یو باس ەوەییتکێش بوونەحمەز یبار
 بە گرتنکەی دادێ ئاستی ەل سەرەتا. دەکرالە دیدی ئێمەوە ئاوا باسش ەیکەنتکگرەی .نیکبگرەی

 ەوە.یێبوون پق ەاران و مولحیتی جووتەیکەیدا ەقەنتەم ئاستی ەل یەدوا وەەشۆڕشکی ەیشورا
 ،ەوەتەاویژری ەیشاەکی عەیەورەد ا وەدناو وەل ەییت نەوڵەد کرد چونەد مانەوەئ یباس ەدوای

 . کەوابێتتبێهەی ەکدارەچ ەێزهو ەئ ەروجبوەش میالەف ت،کاەڵم و زۆر ئۆو ز چەکدارەگ ەبەرەد
 . گەبەرەد ژیانەوەی ەل گرتنپێش ۆو بفاع ید ۆب الزمە شیەرگەپێشم

ساب یح ەانیاسیس هێزەو ەئ سەر ەت لەقەف ەیوا شمپێو  ەیەوعەو نەب ێستات ئەوڵەزعی دەو
 "ملی بهەج" .نیەکەئ ەساد یەکیەسەیموقا ەنموون ۆبو چەكدارن.  نەه م تا فرەکە ت کەكاەد

سازمان "لێ ەنێ. وەناد یتی گوێەیەهنی یومەخ ەب ەک ەیو چاپلوسی پاڕانەوە ەو گشتەئ سەرەڕای
ت ەوڵەد ەكدارەچ ەێزێك کهر ەهموکرات و یزبى دیو ح "فدایای هکیسازمان چر"ا ی "نیدهجام
 پێشتر بوو تووشی ەی سنەڕەو شەئ و ەسن جەمعییەتی ت.ساب بکایرى حەس ەل ەروجبوەم
و ەدوای ئ ەلێ لەو .ناەددا یەورد ەمناڵ ژمارەیەک ەر بەه ،ناسیەدەتی نەیسمەڕ ەن بەسلەئ
مێزێک   سەر ەف بن و لەرەا تدیلەگەڵر بوون وجبوەم ناوخۆ یریزەقانی و وەتاڵ ایەتوڵاڵئ ەڕەش

 رەه سەرەڕاین ەک ڵووبەق نەفەری یازدەن شورای ەلەسەم .نەکبەقس ڵیەگ ەشن و لیدان
ری ەگیحشەڕای وەرەس شتەو ەئ .كرا ەسن ەجار بوو لم ەکەی ەو کارەئ گێڕایان ەک ئەیەکیوتەت
ان یکەد چەڵکی گونبەخ کاتێک ەوە.بوو دووبارە )لە تورکمەن سەحرا( دەگونبشاری  ەوان لەئ
 ەل .نەبک ەاندا قسیڵەگ ەر حاڵ لەهەر بوون بوجبوەوان مەان کرد ئیتەڵگرت و موقاومەه

 بوو.  هەروا شیخوزستان
م ەلت ەبیتا ەگرێ و بەک نەی وە ئەگەرەیراووشخەو بەال بەمادام فدەکردنەوە وون ڕبۆمان 

 ەبتوانێ ل یەوەئ کەوابوو بۆ .ساب ناکایری حەس ەك لێسەچ کیه ،بێەکداری نەێزی چهدا ەزعەو
 الزمە. یەوانەئ ،لمێنێەکانی بسمافەری و ەس ەوەێڵێ دوژمن بێتهەن ت وکابفاع یدخۆی قی ەح
ڵێن ەئ ەئێم ەب ەکرد کەمان ئیشەوەباسی ئ نەبعەت تەڵبەهبوو.  ەئێم یبلێغەی تەخوالس ەوەئ

 ەنا؟ ل نای ەینن بزانن وایمان ببەوەکرد گوێمان بۆبگرن، ووب ەوەمان ئەکەقس ەخوالسو  کۆمونیست
ین. ەبک ەوان قسەئ الیکان بێن و الەستاکان و مۆمام هەوڵمان ئەدا ەدا ئێمشییند ئاواەچ
 الکانەم جارێکند ەلێ چەو ،اتنهەدەکرابوو ن ترپێش کە ەوەتتەبلیغاو ەئ ەربەلان یەربۆز
ڵێن ەئ ەئێـم ەبستا ۆمام ەکردن کەڵ ئەگەل ەمانەو قسەئ ەئێم ەوئە رەبەل رەهاتن و هەئ

ر ەهن و تسیبەئ ئێمەێ ەقس ەکەڵکەخ شیەوەو ئ تشتوییبێ دانەتت نەش منیۆت .کۆمونیست
برد ەکار ئەمان بەو شێوەئ ەئێم !ڵێیب ووت بەانیالف دەر کامێکی خەهرع بوو ەالف شەکامێکی خ

 ؟ەدروست ەوەئ ەنیڵکەت خوگمانەئ .کردەمان ئەقس مەورید ەب مەورید ەکەڵكەخ ەب ڕووشدا ێپ ەل
ن ەبعەان کردبوو. تیدیئەت ەکەڵکەخ ؟ەییرعەستا شۆوت مامگمانەئ .کردەان ئیدیئەوان تەئ
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 ارانیتی جووتەیکەی ەر بەالی سەند مەچ ئێستا .بووهەى ەدیفا ەئێم ۆش  بیەوەڵێ ئەگوت بیەد
  .ەدا بوویەپ

 هەڵبەت ەانیەرەو جەل .دراەتی ئەارمیرتر ۆرتر ناسرا و زۆز ،پێشتر چوو ەکهەرچی جەولە
 ەبوو جاشێک ل ەوەیش ئوەئ .ڕێەوتەالکان کەف ەلك ێکەی دژبە و ماڵێکن ەیال ەلئەیەک یوتەت
کداری ەێزی چهی ۆخ ۆو ب ەبوو ەگزادەجاشی ب ەوەنۆک ەر لەه ،ەتەیعیەڕی ۆخ ەک ەیەهوان یرەم
و ەب .ەوەنگەتف نزیکەی پازدە ەب ،کردی وەوان کرا ئیرەم ەل ەك کەیەولەج یەکەم .ەیەه
 جاشە وەى ئڕعوسمانى دووڕو چوو. کو شێحكان تا الی ەگزادەب یناوەوت بەدا تێکەاتهدێ
و ەئ هەڵبەت .دا بووەئێـم گەڵەل ەیالەو فەئ ەكردبوو ک ەانیالەو فەک لێکەی یکچ ەزی بەجاوەت

 ەوەی ئەڵۆن تەتمەمان گرت حیسمەت ەو ئێم ەئێم ەبرا ر دەبەخ. وابوو ەوت کەداک ەعیشا
بوو.  ەیالەف وەکردنی ئ ووڕبێ ئاب ۆب و ەیاسیکارێکی س ەو کارەار بوو ئین چونکوو جوان دیێنتبس

 گەڕاێنەوە ،نیکی تردا بووەیەناوچ ەل ەئێم بنووسێ. ەوەانیەرەو جەتر بیسەێڵن کهەن ەوەئ ۆب
ى ەو کارەئ ەیگوا ەک کەسەو ەشوێن ئ ەنیوتەک .بوولێ یەیو کابراەئ یماڵ ەک ەناوچو ەئۆ ب

و ەى باوکی ئه ەكەنیماش .نیى بگرەکەنیر ماشەب كرد تا ەنگمان ئامادەتف دەش یژێکڕۆ .ەوکردو
بوو  ەیەو ناوچەئی ڕومله ێکوعەن ەو جاشەوت و ئەکەستمان نەاڵم دەب .بوو یرێشوف کەبوو  ەڕکو
 ۆا بوخ بۆ .نارد ەالى ئێمۆ سی بەند کەچ و ەشفا والڵ ەوتەک ەمجارەبوو ئیی وا دەکەزعەو

ند ەری چەیشاەکی عەیاسای . بەەالکەماڵی کابراى ف ەی خستۆخ ەن و خوالسەکەئ ۆو در رەمەپێغ
جوابی ناردبوو  واتە نەبووەکاری وا  ەخوارد ک قورئان ەان بیی سوێندەکەڕی وکوۆخالی برد و ەم

تفەنگەکەی خۆمی پێ  نییە بڕوایم ۆی خەکەمەسەسوێند وق ەر بەگەم ئۆخەمن دێم قورئان ئ
و ەن جار ئابیمەکەی بەهێزجاشێکی  کە ەوەس ئیباع ەبوو ب ەیەلەسەو مەئ  ت.کوژێیبەم ئەد

  .واندەرى دانەدا سیتەکی پا پەیالەف بەرامبەر ەل ەوعەن
کن ەیەفیوان تایرەم بەهێزیگى ەبەرەد ەوەل جگە سەرەوە. ەچووبڕێک  ەعتباری ئێمێئ ەختەو وەئ
ێگایان ڕن و یکوژانیە، ئەکانی ئێمیەدێ ەر بێنەگەان کردبوو ئیەشەڕەه کە گىەبرەدیەح یناو ەب

 یەوەر لەب؛ کردبوویان شەەڕەه ەک ەیو دێەئ ەنیوچووێك ەش ئێمە! بووک ەن بیەکانیەئ و نیەناد
 بەکردەوە ەكردبوو ئێمەشەیان ڕهە ەن كیووپێ وتب ەانیوەنددێ ئەڵکی چەخ ،ەاتهو دێەئبچینە 

 ۆت ەو ەشیکدارەێزی چه ەب ەتاز .نەبد ەو کارەئسەرنجی  پێشمان پێبگرن و چووین. نەداێگامان ڕ
غی یبلەت ۆب و ەیبوواەشت نیەکەکدارەر چەگەجا ئ ێ،گرەئ پێشتو ەاسی ئیغى سیبلەتبۆ  تیۆڕئە
 ەکەینیەع ەتەیواقع .تیداەدڵەهى ێق تەش ەبوو و بێگومان بەهکی ەو چەئ ،بشتباىۆڕاسی بیس
 یێو گوال چاو ەف ەگرت کەان ئیەوەئ رەب .گرتەان ئیاسیت سەیعالەر فەوان بەئ ەک ەیەوەئ

خۆ  .تێڵم بەینا ەن کەکەدێت لەشەڕەه چیتب ەوەشیکدارەچ هێزی ەر بەگەتتا ئەح ەوەبکات
دا ەو كاتەل یتەبک ۆان بینرانەوتێک وسوخەمزگ یتەەبانگ ک ەکەڵکەخ یتۆڕب تەنیا ەب ئەگەر

  .کردنەان ئیرەق دەش ەن بەیاتاهشیب .اتنهەدەن ەکەڵکەن خەسڵەئ
ب یغرەم ەختێکی مابوو بەن ؛بووەنگێك نەد .ەكدێ ناو ەنیچوو و داەان گوێمان نیەشەڕەه ەب ەئێم

 ەل ژمارەیەک .ەڕەش ەو خوالس ەداو ئێوەیانوری ەد ەگزادەچى بنگەان تفیتو داانیرەبەخ ەك
پێنن با ژن و ەسەم داەمل ئێم ەب ەڕەو شەئ اان وت بریەئێم ەاتن و بهترسابوون  ەکیەڵکی دێەخ

 .ەان داویەئێمدەوری وان ەئ تاەوەئ .نیواتوه ئێمە  ەان تازیگ ەوتمان کاک. نکوژرێەن ەمنداڵی ئێم
ژن و منداڵتان  ەئێون یەکەمان ئۆی خڕەوان بێن شەبا ئ .ەوەرەد ەنیڕۆم دێ بەن لیناتوان ەئێم ۆخ
 ەكەڵكەخ .ناته ەتی ئێمەارمی ۆنگچى بەتفوە ەتر یسێ دێ ەل ەداکاتو ەر لەه .ەوەژوور ەرنەب

ان یدوو دێ ) ،ناردبووەن ەناو ئێم ۆبن ایشیەرگەت پێشمەنانەت سن ویبەئ ەرەبەو خەئ هەر کە
 .(نیبچ ەانیو دێەن ئەتمەح ینکردبوولێان یداوا ،نیوبوووش چپێ ەوەو لەن دوو شەمەخسووس
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 یەوەکرد ەک توگان یەئێم ەان بیۆخ ،نیان داویورەد ەگزادەن و بیووبووچ ەئێمان یدیت ێکات
 ەتی ئێمەارمی ۆب وەەانیکدارەچ ەشتن بینەدان ەوەان بێ کردیشیۆخ ەمجارەئ ،ەویمان دەئێو

ان یەرەتیەس .نیا بووێدی تەئێم یەیو دێەئ ۆات بهەئ کەیەجاد ەوەکانیەدێ ەل ێکەی ەل .اتنه
 ،نەئێم ینگریەال ەن کەیابوەن دڵنیا .کردەئ کۆنتڕۆڵیانات هەنێك ئیر ماشەهدانابوو و 

 ەل  .ی دابووەگزادەنگچى بەتف یورەاتبوو و دهار ینگچى جووتەتف ەخوالسن. ێشت بێەهاندیەن
 ەانیرەو جەئ ەگزادەب ەك رەه .اته ەئێم ۆتی بەارمیسان ید ەوەرانێوان و دارسیرەشار م

تر یەکیەو دێەئ ۆبیان شەەڕەهلێ ەو .چنەرئەود ەوەکشێنەسا ئەپ ەان لیکانەینگچەتف تێسیبەئ
ش یەئێمو  ەوەکردەدەان نیکرین فەسڵەئ ەگزادەب .نیتان کوژەئ ێوەبێن لئەگەر  ەناردبوو ك

و ەبان ئ ەختێ لەچ ویه .کمانەمۆک ەنێب ەوەتر ىەاتهدێ وەل ەات کهەدەدا نماناڵیەخ ەبن ەعیواق
ی ەدیقەع ەبت ەڵبەهرم کرد. ەگدڵ یەى ترساند و ئێمەگزادەبئەوە  .کردبووەسابمان نیح وەەێزه

دا ەوانەئامێد و ئ یداوووڕ ەموکرات لید یزبیحک بوو. ڵەک ەکی بەیەبەجرەت یۆخ ۆب ەوەمن ئ
 واتە .نەکردووە کارەیانو ەئ جەمعییەتانەم ەئ ەوەداخەی کرد و بەستفادیئ ەڵەهو ەل ەکانەریز

ێزی هڵک ەخ ت،کابفاع یڵک دەخ ەک لەچ ەندەچ .ەان کردوویەکان نەیاسیس هیچکام لە هێزە
دا  شەوەو ەن لیبوو تفەنگ ٣٠ن ەلەسەم ەک اەدکاتو ەل ەدا ئێمعیواق ەو ل تسێنێونوەئ ەوی پێۆخ
نکوو چو لێەوین ۆیشتڕ ەوەمەی کزێه ەب سەرەتا .بووزیادترمان پێ ینگەتف ٦٠تا  ٥٠ەی کینز

 . تکاەاد ئیێزت زهکە نی بیەئ ،کراەئ ەڵکی وعاداڵنەخدیفاع لە ئامانجێکی 
کی یەیر چەهوان یرەانی میەرەج ی کەەوەئ سەرەڕای، گەورەیەکی ەیەبەجرەت ەوەئ ەیواممن پێ

 بەرژەوەندیو  تق بێەحرەب ەک کارێک ەڵک لەخ ەدا کەشان ئین ەتەییو واقعەئ تر بێەس ەب
 ت کەبێهەی ەوەئ یتەجورئ شۆڕشگێڕی ڕەوت ەالزم ەوەئ تەقەف .نەکەفاع ئید ت،ا بێێدوانی تەئ
و ەئ یدوکی خڵەخی حیەۆڕر ەس ەل ەکانەمۆو کەاتنی ئه ت.کاب ەستفادیئ چەک ەع لیوقەم ەب

 ەگزادەان بیتیدن ەمەخسووسا بوو درڕۆڵكى گەخی حیەۆڕ .رى دانابوویئسەت ترسابوون ەدا کیەدێ
دا ەاتهو دێەب ەوعەو نەب ەئێم .ق بوونیشوەت تەقاومەم ۆرتر بۆز ،ەدواو ەتەکشاو و ەترساو

شتان یەکڕەەش یانیەرەر جەسەموخت .ەوەشمانوتو ەب بوو کێڕشە سەرەنجامکرد تا ەمان ئەولەج
  .ەوەمڕبوو بگێ

و ەت ئەڵبەه .ەیماسیۆکرزانی ەەاڵتی کەناوچ ەڵكوو لەب بووەوان نیرەمناوچەی  ەل یەو دێەئ
ی ەتر قسکیوعێەێ نبەی وردن و ئیلساەن مەکەلەسەزامی میباری ن ەت بوربوەم ەک یەبانەجرەت

 ەوەیکۆمەاڵیەتیاسی و یباری س ەلێ لەو .ەیەهتی ەییمهەدا ئانیۆخجێگای  ەلو  تکرێبلێ
 ەانیوتوو انیۆخ یوڵەق ەبدەرەوە  ەتەنواتوهان یکەیژمارە ەك وەهانکانی ەرگەپێشم  پێکهاتەی

 ەسێ تا د، دوو هاتووینڵكوو ەب ،نیوتواهەتی نەیرگاەپێشم ۆبژ  ۆڕو دوو ژێک ۆڕى ەماو ۆب ەئێم
یان ەئ ەبۆن ەب ەوەکانیەدێ ەل ؛ەییوا ن تریانبەشێکی ێت.وەقی کوردمان ئەو ح تنێەیساڵ بخا

ك سێەموو کەهێ بەئ ەک ەداوەتیان یزاەڕ ەوەر ئەس ەل ەوەتەنووبۆک ەڵکی دێکەخ واتە رننێ
 ،ەناو ئێم ەنێد ەبۆن ەبازین ڕ ەک انەیوەان نێرن. ئیەئ ەبۆن ەب ەوەر ئەب ەتى بکا لەیرگاەپێشم

ان یەکەجێگر یەدوا .ەوەننمێەئ ێوەل ەکیەزعی دێەی وەگوێر ەش بیک مانگەیتا ژ ۆڕ ەد ەفتەح
 ەل ەوەتەماعەو جەئ هەڵوێستیر ەزەن ەل ئێستاى ەوەزعی بزووتنەو ماڵەب دەڕۆنوان ەوئ دێت

خاوەن  و جووتیاری الەف تسەد ەبری ەبهەڕ ەوەییاسیباری س ەل ەكەیەوەئ ەی ئێمەقەنتەم
باری  ەل دانییەخوم دژایەتی وگ ەبەرەوی دەانیڵ ژەگەت لەفەموخاللە  واتە سامانەوەیە.

 . ەیلەدەست ئەوانداری ەبهەڕ عەمەڵەن ەوەیاسییس
و ەستا ئێتا ئ ەوەی [١٣٤١واتە ١٩٦٢]ئیساڵح زراعی ساڵی  رزیەساڵحات ئیئ سەرەتای ەر لەه
دا رانئێ ەلرزی ەئ تىساڵحایتى ئەییهما هۆکارەکەی ەیپێم وا .ەیەهدا  ەی ئێمەقەنتەم ەل ەزعەو
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تا چ  ی کەەوەب ەییستا کارمان نێئبەرژەوەندی جووتیارانی دارای ئەپاراست. تر رۆز کە بوو
ا بوو، ێدرتری تۆز ساماندارالی ەف ۆن بەبعەت وەلێ ترگەئ لەبەرچاوالی ەف بەرژەوەندی ڕادەیەک

ری ەرەز رترۆز داراالی ەف ەارید ەوەێتیگ بژەبەرەر دەگەش ئیئێستا و هەژار. ەرەالى قەف بۆتا 
 ەکەیینیەع ەتەییواقع و ەشیبێعەو ت ەیەه هێرشبەرانەیی حیەۆڕ ەرەق کان.ەرەتا ق تکاەا ئێدت

 ،هێرش بەرین با ەک ەاتوهپێش  جارێکند ەچ. داەستی نەدەل ەک تکاب یچەل دیفاع وەئ ەك ەیوا
 .نیەکیێ ببەئ ەسوور بوون ك رىەس ەل ەرەی قەرەلێ بەو تەواو دژ بوون، ەندەبی جووتەرەب

 ەل داالوەئال و مەباتن هئەڵەهکردن  ەاسی و کار و قسیبار س ەل .ەیەرەق ەب ەئێم زۆرینەی ئێستا
بۆ تی ەیرگاەختری  پێشمەختێ سەن یلێ کارەو بەشدارن،تر ەفر خاوەن سامانالی ەف ،ناو شار

 کە باسکراوە ەیەلەسەو مەئ ەوەانیاسیس ەکخراوێم رەل عزێکەبن ەیال ەل. ەیویەبێ ز جووتیاری
ى ەوەر بزووتنەس ەل پێداگیریر ۆز تنابێ جووتیاری دارایە وی ەوبزووتنە، ەیەوبزووتنەو ەئ

 .کاتەماشا ئەت ەکەینییەع ەتەییواقع بەاڵم ئینسان .ەرافینحین ئەقەوموتڵ تبکا داراى جووتیار
ئەگەر  .ەوەنەکەکر ئیتر فشۆڕشگێڕانەر حاڵ ەه ەب ەوانەئ ۆن خیەکبستدالل یئ ەوعەو نەر بەگەئ
 ەا لبووەئ ،تیەر کەس ەی لەیکەنابێ ت دارا یجووتیار ویبزووتنەچونکوو  ەک بڵێین ەوعەو نەب
م و یلەند و کاسبکار و موعەتر کارمەکان بوو و فرەشار لە ەدا کەشۆڕشو ەئ یڵەوەئ یورەد

ش یی خاوەن سامانجووتیار ەوان لەئ ۆخ .یتەکب رەس ەی لەیکەبووا تەدەتر نیئ ،بوون خوێندکار
 ەت لەبیتا ەدا بیوارەکورد ەل ەورەو دەئ ەسەوەئ تەییلێ واقعەو! نیبن خاستر نەتر نپخرا
 هەڵگەڕاوەتەوە خەبات شەپۆلی ئێستا ،ان کردیکارێک ەم تا فرەی کیستی پێکرد، شارەد ەوەشار

 یانیرەج ەل .خەبات مەیدانی ەتەودێ بواللێ ەو ،کش و ماتن ئێستاکان ەشار ئەڕوانی . هاتدێ ۆب
  .بووز ۆدێ ئاڵ ،نگ بووەدر بێەهبوو شار  ەوەشدا ئیرزەساڵحات ئیئ
 ەانچەکدار غیبلێەت یتحەس ۆب ەوەیاسیس یتحەس ەل خەبات کاتێ ،وتم ەک ەوەنانوو نموەب

 ۆڵیڕقەرە ن ەتمەح ەوەپێش واتەڕبتر یختێكەن ێت.وەکەدرەد خێرا ەرەق ڕۆڵی ،كاەدگەشە
 ەوەو ئەرەب تچێەئ واتە ئەبڕێتی ۆی خکاموڵەت یتەخ ەکەانیەرەج داعیواق ەل بینن.ەتر ئمیهمو

 ەدا کەماعتەو جەناو ئ ەل .ەوەستەد ەب ێتبگربەری هەڕ ێتبتوان الەف توێژین یترگێڕشۆڕشکە 
کاری  بەشێکیش ،داکڵەخ کارکردن لەگەڵ ەل جگە ەئێم ،ەرگەێزی پێشمه یناو ەن بیەوەپێك
، ەقەنتەزعی مەو ەب بارەتەم سەه نیەکەئ ەقس ،نیشینەددا ئەکەین.دا مانۆناو خ ەل یاسیس

 ۆب داەو ناوچەت لەموتی حکوەاسیس .رانئێ و هەم وەزعی واریەزعی کوردەو  ەت بەبارەس هەم
 ەئێم لەسەر ەکدەکەین لێك یئساەم و شتمانییتی نەیکەی و قیادە مەوەقەتباسی  ،گرینگە ەئێم

ێ بەئ لە نزیک ئێمەنش یشتمانیتی نەیکەی ،ەئاشکرا دوژمنت ەک ەادی. قەیەهری یئسەت
ا ینەتى تەیرگاەپێشم ەک ەبوو ەوەئ بەتایبەت هەوڵمان .ێراقئ یتەوڵەد ڕۆڵی .نیناسانیب
 باری ەل ڵکووەب ،تقێنێەنگێك بتەتف نای بووەستێر شاخێك ەس ەواتڕب ەت كێبەن ککدارێەچ
 . تێکربە روردەپ ەوەییاسیس
 تن نابێیەكب یاسیس یكار رەهن یوروجبەم ت،ێنێتبس ەرەپقەرار وایە ر ەگەئ ەئێم ەیێزهم ەئ
 نەوەاجووتیارناو  ەكان لەرماندەف ئەبێ ن.بێ ەوەکانەشار ەل ەوانەكانى ئەرماندەن فیبماەت ەب
 کاتێبکا.  ییەرماندەف تبتوانێ ەبێ کهەزامی واێ یو ن اسیینی سیتێب ئەبێدێ  یالەف ستن.ەه
 ن و ئاگاسەرنجی خۆیان ئەدەرتر ۆاسی و زیناو کاری س ەنرێکێشئە رترزۆ بێتەپێش ەلەسەو مەئ

 ێئێژ نەخوێندەوارە ئەگەرچی، تگرێەئ ەوەیستەد ەێت بد ەوەشار ەل . کە باڵوکراوەیەکەوەبندە
 . بۆم ەوەنیخویب
  دەرکەوتووەم ۆخ ۆش بیەبەجرەت ەب .وانداەناو ئ ەل نیاسیکی کاری سیرە، خەم تا فرەک ەرۆج مەب
 ەروردەو پ ئەگۆڕدرێرتر ۆار زئێجگ کووناکبیرێڕک و یەالەدا فتی ئاواەیراەشژ ۆڕدە تا پازدە  ەل
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ا ینەت ەولەو جەئ ەوەمەی کەالسۆجا خ ا.تی عادی دەیراەش ەتا دوو مانگ سێ مانگ لهە، ێبەئ
 ەڵکوو لەب ،الئەو ومالەل تبێ ەو ەشانتەت بەکەنگەتفکە   ەیین ەری سادەنگچی گەکارێکی تف

 ەوەنێنمەم ئیدا ەک ەرگانەو پێشمە. ئەکردن ەروردەالتى و پیشکەاسی تیکارێکی سهەمان کاتدا 
دە  ەک شەیوانەئ .پێشەوە ەچێتەئ اندایڵەگ ەل بەبەرنامەی کارێکی ۆجێگای خ ەب ەوەن ئەبعەت

 و ەیەه ەوانەئبۆ  مانتیەبیکی تاەیەرنامەش بیەئێم ،ەوەننمێەا مانگێك دێن و ئیۆژ ڕ تا بیست
اتر یز کە بنئە ەروردەوا پ واتە .ەکەانیەرەج یغیلەموب ەبن بئە ەوەنۆڕەئ ەوانەئی دوخک کاتێ

 .نەبك ەکەانیەرەج ێکخستنیڕ و خەبات ۆبلێغ بەتابردوو ڕ ەل
 شەڕی خانەگای جووجوو

 
ر ەوبەمەند ساڵ لەچ پیالنێک ەدێ ب مالیکی ؛ەوەمڕێگەئ ەکەڕەانی شیەرەکورتی ج ەر بۆزستا ێئ
 ئەسێنێتەوەان لێ یکانەییوەی زەوین ێتەوە،ڕگێەئ ئاوئەوەی  یانوویب ەماڵ ب یازدەی یوەی زەوین

ک ەیەوان دوای ماوەئ. ە'گای جووجووەخان'ناوى  ەکیەدێ .کاریەوین ەان بیۆخ ەب ئەیداتەوەو 
مان مزوڵ  ەک و وتوویانە بوون بەردەوام ەم الوەب [١٩٧٤] ١٣٥٣ساڵیلە  ت کردن وەیشکا ەونەکەئ

 تسەد ەکاری ب ەوین ەب ەکەییوەز ،ادرەسەێ بد ەشۆڕشم ەئ ەك لێناگرێت.ان یگوێ سەک ،ەلێ چوو
 ینیەع ەرلەه یەەشارى سن ەل ەان كیەکەییسڵەئ خاوەنە یکەمۆک ەب ەکیو مالەئ .ەبوو ەوەانیۆخ
 تسەدەکاری ب ەوین ەب ەک ەوی و زارەو زەئ ێتوەانیەدا ئەکیو مالەڵ ئەگەالن لیپ ەب ەکەدێ
 ەب ەکەکیمال .نەکەت ئەش موقاومیەکەڵکەخ .انیۆخ ۆبن ەبیو ب ەوەننێتبس لێیان ەبوو ەوەڵکەخ

 ەکەیئاخری .ێننتان لێ بسیکانەیوەز ەن کدێن ۆان بیرۆسا زەپ ەر لەهو لێدان  ەشەڕەهو  تفەنگ
 ەچنە، ئتناکا ۆان بیو کارێک ەزادد موفتیەحمەال ئەالی م ەسن ەچنەا ئدپێش ەوان لەئ
  .وانیرەاران میتی جووتەیکەی ۆب نبوویسونو ۆبنامەیان  .ەتی سنەییمعەج
کمان ێکار ەئێم ویانتبولەوێ و، ریەدادگوست ەچووبووناران یتی جووتەیکەی ەبێن ەوەوان پێش ئەئ
ان یەکەماڵ . یازدەارانیتی جووتەیکەیالی  ەنۆڕب ،نییەمان ییجرایئ دەسەاڵتیچونکوو  ێتناکر ۆب
ت ەاڵحەئاشتى و س ەب ەکەلەسەمک ەیەدوای ماو السەۆخحقێقمان کردو ەت ەو ئێم ێوەئ ەاتنه
 .گاى جووجووەخان چووین بۆ ەوەتفەنگپەنجا  نزیەکەی ەن بیستاەه ەئێم .بووەواو نەت

 ەگزادەب ێهەندن یوچوکە  کاتێکلێ ەو. نیەل کەح ەکەلەسەم ەشەڕهە ەبوو ب ەوەئ مەبەستمان
 ەك قسەمان ئەوە بووش یەئێم و ەقەت رەب یەان دایەئێم ؛زرابوونەدام  ەوەنگەتف ەگ بەبەرەو د

 ەللەپێشدا و بێگومان  ەوەنەجێمان ناک یەکچ جێگایه ەتر لیئ ،ەدواو بگەڕێنەدا ەقەم تەر لەگەئ
 .نەچ کارێک بکیهان توانی ییشەن ان بوویەرگەپێشمئەڵێن  .نیشکێەئ ەوەكانەاریدى جووتچاو خو

ان یتر یدووانو  نکوژرا ەگزاد ەبوو دوو ب ڕشەعاتێک ەند سەچ ؛نیەکڕ بەمان گرت شیسمەت
و ەنای ئەپ ەتر لیکەیدێ هەڵبەت .ر بووۆرى زیئسەواو بوو تەت ەکڕەەش ەوەدوای ئ .ندار بوونیبر
نان و  .داانیەتی ئێمەارمیر ۆدا زڕەو شەلەکە بوون  ەکانیو مالەر ئەهکانی ەکیمال ەدا بوو کدێ
 ەرگەپێشم یتەماعەر جەس ەن لەڵەوەئ ەڕەو شەئ یراتیئسەت. ناێهەڕ دەرى شەنگەس ۆان بیئاو

دا ەڵ ئێمەگەل ەالکان كەف ەر لەفەند نەچ ،واو بووەت ەکەڕەش ەك ەوەو شەئ ڕێک .بووەم نەك
دا ەقەنتەم مەل ەییوتی برا من زاتم ن ەوەتەراحەس ەان بیکێکەین ەمەخسووس .ترسابوون ،بوون
ش یرۆز ەب ۆخ ،ەدوور ەوەوانیرەم ەل و ەرزانەاڵتەک ەل 'گاى جووجووەخان'. مۆڕەئ و ەوەبمێنم

و  ەئاوم ەبۆن ەك ەێناوهان یرۆراو جۆى جەانهەان بیترکەسی  سێ دوو ،وەئدوای  .تناگریڕای
 کەسانێکی تریان ،ان ترسا بوونژمارەیەکیبەو شێوە  .شتنیڕۆ لەو قسانە وو  ەم واسەکەیوەز

ن یوووتوو بەرکەدا سەکڕەەش ەدا لجموعەم ەل .نببووک یحرەت ەوانەپێچ ەب ڕێکن ەعیواق
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 ەکهێرشە ئەبێوت گانیەئ ەك كرێۆج ەب ەوەنببووم یقورس و قادا یتێ ەرگەت پێشمەماعەوج
 ن.یەبد ەدامیئ

         
 2 ەژمار کاسێتی

 
دوور بوو  ناوچەکە کە ەوەر ئەس ەنیاته سەرەنجام ر کرا وۆتووێژی زدا وەرەزەو دوو نەئ نێوان ەل
ش یەقەنتەو مەئ یگەبەرەو د هەاڵتن وایە وەکوو ،نیەکبڵ چۆ ێوەر ئەگەئ ئێمە ەوە،وانیرەم ەل

  .ەوەنیما ناوچەو ەل ەخوالسبە هێرش بردن. ن ەکەتدسەێزن و ده ەب ێهەند
 ەوەڵەوەئ ەل ەڕەو شەئ یریئسەت یمزانەم ئێژم نۆخمن  .بووەل نەح ەکەلەسەم مانداخۆ ناو ەل
ق ەلحمو ەوەس ئیباع ەتبێەا ئیان ترسێنێ یەبێ؟ ئەن دۆچالداەناو ف ەل؟ بێەد چۆنوان یرەم ەل
 ەرگەک پێشمەیەماو ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بۆبوو  ەوەورم ئەسەتی ییەکەتاسڕتر ەفر. بنەن

 ،ێمرکوژەئ ت وبێەێک دڕەبێم ش ؛ترسێەئ ئێمە ەلکە  بوو ەوەشم ئیلیلەد .سێونوەن ەوەپێمان
 چونکوو .هەڵەیە ەمن یورەسەو تەئ بوو ەوەشنڕۆم هەدوو یوەر شەهاڵم ەب تە!سیوەشۆان خیگ
 .خت بووەر سۆز یەوەنیزدۆ ،نیوبو ەوەرزەب یکێانتکوێس ەب ئێمەو  دوور بوو ەکەفاسڵ یرچەگەئ

اتبوون ه تی ئێمەیارمە بۆڕە شە یانووبیستب ،ە المانیشتناتن و گەهتفەنگ  دیتمان شازدە
ت ەڵەم ئێژم غۆان خیکێکەید من یورەڵ مەوەر ئەهبوون  ڕرم و گوەر گزۆ .ال بوونەان فیەربزۆ

 کە بە پێچەوانەی ەقەتنەو مەل ەولەج ەنیوتەک و ەوەنیما !داشانین یمن یکریور و فەسەت یبوون
 ؛نیبۆچوون بوودوو  ڕوویو رەەب ەئێم ەوەئ سەرەڕای .ەدا کراوێاسی تیمتر کاری سەوان کیرەم

تان ەکناوچەاتن ه ێوەت ئوگانیەئترسان ەر ئۆز ەدا کەکیەدێ ەن لەمەخسووس کەسانێکی کۆنخواز
وە بوو کە ەتی ئەیواقع وەلێ .کوژنەگشتمان ئ الوەمەل ەگزادەب ،ەوەتەئاورێکتان ناو و واندشێ

ر ەس ەییان نیزات ئیترا وخ ەب !تێش بۆستان خەوت دگانیەئ .نووب بۆچوونەو ەئ یفیموخال زۆرینە
  .اردوخەای ئیدون ەگزادەبوال ەمەل ئیتر ،ەیکرداەن تانەم کارەر ئەگەئ .نەکاستەوە ڕ

 .کردەدمان لێەن قسیشتینەدمان داۆخ سەرەتان یبخەچ بارێکدا  ەب ەکەعووزوەم ئەوە ۆبە ئێم
 ۆرمان بەبەخ ەوەکانڵکی دێەن خەیال ەشار و  ل ۆرچووبوون بەگ دەبەرەد ەرمان بوو كەبەخ
 شاکێمان ەشخەن نیندەچ .ئێمە و بۆبو یرمەدڵگ ەوەئ یدوخ .نەناک یچ و نەکەئ یچ ەات کهەئ
ن یووب ەوەئ الیەنگریتر ەفر ئێمە . سەرەتازامی بوویی نەنبەن جەساسەتر ئەفر استیداڕلە  ەک
 ەجیتەو نەب مانۆناو خ یتووێژو کنێیەدوای ب .نیەکبل ەح دارییەوەچەک ێگایڕ ەل ەکەلەسەم
کرد. ەمان ئەولەدێکان جال ەنیووچەئ نەواەش .ەوەنبئاگا ب ەاتهم دێەڵکی ئەخکە ن یشتیەگ
 .وەەکەانیەرەناو ج ەنیبکێشیان ۆخ ون یوان بخوازەئ ەتی لەارمیبا  ەیەهشتوو یەڵکی تێگەخ
 .بن نەیبێال یچ. بۆوانیرەمهەموو انی یەرەج ەنیەکیب بابەاڵم  ،بوو داک دێەیلە  استەڕ
 یزانن چەتان ئۆخ ەکەزعەوان یوتمان برا گ ،انیناو ەنیوچو .کرد تەعوەد مانچوار دێوێنەرانی ن
 ،نیاریتوی جوەرگەپێشم ئێمە کە ،ئەوەیە نیبڵێ ەئێو ەب ەمانەه ئێمە ەا شتێك  کینەتن  یەێبکل

وان ش دیستاتائێ .واو بێتەار تیتوری جوەرەز ەب ێگانادەینڕ و نیڵ ناگرەه ەوەل تسەن دەقەموتڵ
 .نیڵ ناگرەهلێ  یستەد تژرێکوش بەمێئ ەول ێتژروان لێ بکیشیتری دەر سەگەئ ،ەژراوووان کەل
ان یەکەقەنتەڵێن مەئ ەک ەوستویکان بەاریتوجو ەل ێکندەه ەل ەمانەو قسەنکوو ئواڵم چەب
 و پرس ن؟ بێیەبک یچ کە نێنبدا ۆبەکمان یێگاڕ ەن كیزانەئ ەئێو یاڵحەس ەب ئێمەوە، وواندێش
 .نیەناک ێککار ەای ئێوڕ
ن ەمەخسووسوکات ەر ئەه .بوونادا ڵکەر خەس ەل رییئسەت زۆر ەردورخەب ەشنەو چەئ 
و  ەوەکەقەنتەم ەب ەرتان ناوگئا یوت ،بووکار ەحافزور مۆز ەناسم کیەمن ئ ەریبەانم لیکێکەی
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 کەسانێک ەی کەوەو ئ تیەکەپێ ئ یپرس ەی کەوەئخودی  .دراڕگو ئێمەڵ ەگ ەرخوردی لەب پاشان
ان یوت ەوەر ئەس ەاتهوان ەری ئیگبەئاخری ت .نیب ەکەڵکەخ یرەس یسوار چەک ۆریز ەن بین

 .نیەکەت ئەخاڵەمان دۆخ ئێمەن ەبر کەس تۆزێک ،ەبووەواو نەت انیەشتا پرسێهوان ەن ئایبراگ
کە  ەیەوەئ شتن یئاخر .ەوتمان باش .ڵ کردنووبەش لێمان قەمێئ .نیرێنەجوابتان لێ ئ دواتر

ان یاتم جوابهمن  ەک ژەۆڕو ەر ئەه ،ەا بووێدی تەکەڕەش ەک ەیو دێەک ئینزلە کیەڵکی دێەخ
و ەو کاری ئ نیەکبروست د کەەبار کار و بۆ ئەوەو دێ ەئ ۆن بیچەس ئەک ٢٠٠ ئێمەکە ناردبوو 

 ەوەدوور ەر لەهبێن  کەسانێکیانش یەرگەپێشم یێزه ەن لیەکەداوا ئ ،نیەکیب ەیەه ەارانیوتوج
ئێستا کەسانێکی  ەو کارەب ەک ەیەوەی ئەجیتەن یەکەم .نیەکەئ ەکەمان کارۆخ ئێمە .بنلەوێ 

  .ەیین یتەخاڵەد ەرگەت پێشمەماعەا جهنەت واتە کە.ەکارناو  ەتەش کێشراونیتر
هەر  ەك ەورەسەو تەئ بەپێچەوانەیوان یرەم ۆباینەوە ڕگە ەوەند شەو چەئ یدوا ئێمە ەوەل ەجگ
 جارن یندەچ .ەرگەو پێشمەرەاتن بهەرم  ئەگ ەفر ەمجارەئ  کڵەخ  ،من بووم ەوەڵەوەئلە 

تر یکا ئەئاست ڕ ت،نێەئ ەوەگولل ەی بۆال خەف ۆب ەسێك کەک ؛نەکەئاست ڕبرا "ست یمان بەوەئ
 ەلەسەو مەئ هەڵسەنگاندنی ۆب ئێمەیش .کردەان ئیرخوردەرمتر بەن گەعیواق دواتر ت"ناکا ۆدر
بڕیارماندا  ،نەکەدپێ یرخوردەب ینۆڵک چەخ بەگشتی ە،بووهە یکێریئسەتچ  ەڕەو شەئ ەک
اران یوتوج یتەیکەیی ەلەسەم ەل کرێیگبەو ت ەوەبنۆبک ،نیەکبكان ەهاتدێ ەگشتی ل کیتێەعوەد

 ی موخالیفکرینفەوشەڕ الیەنێکی .بارێکدا ەن بیەبخ ەرگەی پێشمەلەسەن مەمەخسووسن و یەبک
مان ەکەتەعوەد !ەییەتەتتا چەو ح ەییوراجوەماج ەوەئ ەک؛ کردەئ تەبلێغیان ئێمە یدژ و لە بوون
م  ەكیالن ن؛اتبووه ەفر یچنگەن تفەمەخسووسو  زۆرمعێکی ەج ،اتبوونهدێ  ٦٢نوێنەرانی  کەکرد 

تا رم بوو ەر گۆكی زەیکۆبوونەوە .وێەئ ۆب چوونش یکانەرگەپێشم .ەوەبوونۆک ێوەل دووسەد کەس
 ەیپێم وا کە کە بوو بە بڕیارنامەیەک ان کردیەقس ەڵکەو خەو ئەش ەویدوان یعات دووەک سینز
ن ەمەخسووسو  هەڵبەت ."رژێە"ول ییئاوا یەوەنووبۆک یناو ەب .یش ]مەهاباد[ەئێر ەتەشتویەگ
 . بکرێت بەهێز ەرگەێزی پێشمه ئەبێ ەا کێندرلمەس ەوەوێ ئەل

 تەجرەبەیەکی تازە
 
وتم دوو وەکوو گ ،بوو ەوەی من ئەدیقەع ە، بەتاز یلەگەبەجرەت ەل ێککەیدا ەسەلەو جەر لەه
و ەمان بەدیقەن و عیكاندا بووەرگەناو پێشم ەل ەک ەکێكی ئێمەی :بووفیکری ەنوشەڕان یەرەج

 ییووراجەماج ەان بیەو کارەبوون و ئ ەو کارەفی ئیموخال ەتر ککیتێەماعەش جیکێکەی ،بوو ەکار
ناو  ەل ەئێم ،ستی پێکردەد ەتانەفەو موخالەئ کاتێک ەوەڵەوەی ئڕۆژ ەر لەه هەڵبەت .زانیەئ
 ەرەپ ئێمە یکار دەرکەوت کە ڕۆژ ەب ڕۆژ ەوەکرد ەب .کردبۆچوونەمان باسو دوو ەڵکدا ئەخ
 بوون وەکە لەوێفەرەر دوو تەهو  بۆچوونەکەر دوو ەه ادەشیتەماعەو جەناو ئ ەل ت.ێێنتسەئ
 یرەزەن ، سەرەنجاماندایۆناو خ ەوێژ لتوك وەیەدوای ماو .كردەئلە بۆچوونی خۆیان ان یفاعید
 ەك عزێکیانەب ەوەئ هۆی ەبووب ەکەلەسەم .د کردییئەان تیئێمە بۆچوونی و کردەوەەتڕان یوانەئ
و بۆچوونی  نین ەک پارچەی هەموویانکر ینفەوشەڕ ەک ەوەنبئاشنا بوون ئاگا بن ناەسڵەئ

سەرەنجام بە  ەلەسەو مەئ استیشداڕلە  .نەت کەزاوەق خۆیان لەسەری و ەیەه جیاوازیان
 نەماندەتوانی ییاهنەت ەبنفیکری ەوشەڕ الیەنیدوو  ەئێم ئەگەرنا ا.ل کرەح کڵەخ یرەزەن
  .نیبکەللی ەح

 ەالی ئێم ەاتنه ،ەوکردو هەڵەیان گەیشت کەێموخالیف ت کە الیەنی ەوەر ئەپشت س هەڵبەت
مان مەرجش یەئێم .ەبوو هشتبایئ ەو کارمانەئ .نیەكب ەکەانیەرەج ەک بەمۆک ەکمانەرەان گیوت
تان ۆخ ەل ەخنڕە ئەبێ ەوەرگەالی پێشم ەو ب ەوەڵکەو خەالی ئ ەب ەکەی ەکەیوتمان  ؛دانان ۆب



 17 

 ەل خنەەڕ ،نەدەان ئجووتیارتی ەیکەیتی ەارمیناو شار  ەل ەک ەوەرانەو برادەالی ئ ەب .بگرن
تان ۆخ ەل خنەەڕن ڕۆب ،ەوغتان کردویبلەت ەانیەرەم جەدژ ب ەشدا کیەاتهو دێەل .تان بگرنۆخ

 وان ەل ەیگیەستەو دوو دەان لیەربۆز ەكبۆمان دەرکەوتبوو  ەئێم .ەووتان کردهەڵە ەئێو ەبگرن ک
 .بگرنکەیو ک ەیمل  ەوەنەست کەر دەمبەپێغ ۆب ،اوخ ۆوت بگانیەئ ت بوونەحڕەنانفیكردا ەەوشڕ

 ەنچب ەوەكپێوان ەئ ەتێك لەماعەڵ جەگ ەل ەئێم ەتێك لەماعەج ەبوو ک ەوەمان ئەش قسەئێم
 .نیبوو ەوەئاشت ەئێم ەکنن ەیگەیاڕم ەهو  ەان کردوهەڵەی ەن کەبک ەوەئ یم باسەه ەانهو دێەئ
لەالی نفیکر ەوشەڕ یتەماعەج ەبوو ک جارن یڵەوەو ئ ەڵکەخ یفعەن ەب ەوەیەکەر دوو بارەه ەل

لە  ەوەرەب ەاوردهشی ۆخ قسەوباسی .ان گرتیخو ەلیان خنەەڕشتن و یدان ەرگانەپێشم ئەو
 پێ تمانەانیەبرا خەوشەنفیکر ڕ ەبوتیان ال ەر فەفەند نەچ دا.ڵکەو خەوشەنفیکر ڕپەیوەندی 

 یقامەباش و م یداپێت شوغڵ یکارێک ەوەاتهت ەوڵەد سبەی کەوت گ یمنبە ان یکێکەی !نەکەن
ی ەر سبەگەئ یوت لە جوابدا ەوشەنفیکرڕتر یککورێ هەڵبەت !یێڵنەهمان جێ ،داپێت یباش

جێمان بە ی ونێتن بسەزار تمەهسێ  چیتەش نیۆت ،گرت یکیگرت و چر یجاش ەوەاتهش یتەوڵەد
 !یێڵهب

 یتەانیەخ ەک ەوەپێش ەنیرەوا ب ەکەانیەرەج ەئێم ەوستاێئ ەر لەه ەمیهر موۆز ەوەوتم ئ من
 ەک بکەمەوەوونی ڕ ەساد کیبانێز ەبهەوڵمدا  ت.نێێشکب یتوانێ تێكەن سانێكەک ایس ەک

مع ەج ەک تێکرب ەردەروەوا پ ئەبێ .بێتەن تاکەکەس یان کەسانێک ەب ەستەواب ەکحەرەکەتە
 کە وەنەوبوۆو کدوای ئە سەر. ەاسی بچێتیس یشعوور ئەبێ شیەوەو بو ئ بیباتە پێش ێتبتوان

 کارەکان ارانیتوتی جوەیکەی یەبنک ەل، (ویەکەنازانم بیست یا بیست ۆڕئیم)مانگ بوو دەییاز
ئەو  یکار و بار شنیدان ێوەال لەف رە چەند کەسێک نوێنەریئێ ەاتمهمن  . کەوبودپێکر تیسەد

 تەیواقع ەورد ەورد ەڕەو شەدوای ئ لەم بەینەدا بەتایبەت کەسانەی ئەچنە الیان ڕاپەڕێنن.
 الیند ەر چەه. وانیرەم ەل ییئێجرارگانێکی ۆئ ئەبێتە ەکیرەاران خیتوتی جوەیکەی کە ەیەوەئ
ان یۆناو خ یو ئێختالف ڕەشو  کێشە ۆب ەند جێگاوەچ ەل .ەیینسمی ەڕت قانونی و ەوڵەت ومەوڵەد

ا دپێ ەک ەرۆز ەوندەئ جاری وایە .ارانیوتوتی جەیکەیی ەبنک و ەرگەپێشم بەردەوام دێنە الی
  .نەاناگڕ
کە  ەوەل جگە ەوواتهێ لوای  .نەکەکار ئ رەنگانو دەانی زوو تا شیەب ەل ەانڕوو کەتێك لەماعەج

ند ەچ ەیەهکار  ەفاڵندێ  ەفاڵن ەل ەیەوەت کاری ئەبیتاەشاردا ب ەکا، لەئ ەولەج ەرگەپێشم
 سەرەڕاین یەق کیشوەت ەانیەرەو جەئ ەک ەوهەوڵمانداش یەمێئ .نەکەللی ئەوح ئەچنکدار ەچ
 ەب تبێبی ۆخ ۆاران بیتوتی جوەیکەین ەسڵەئ ەک تێبێلوای  . باەیەهتی الکیموشکە  ەوەئ

 یاتنهپێك  هۆی ەێتبەد ئوخ ەد بوخ ،ێنێتسب ەرەپ ەورد ەورد ئەمە کە  .ییئێجرا دەسەاڵتی
ست ەد ەن لەڵەمەی عۆدی خوی وجوەفەلسەری فەمتر ژانداریئ بەو چەشنە .كڵەخ یاڵتەسەد
غ یبلەعی تیعنای واقەم ەب دەکرێ ت،ێنێتسب ەرەپ ت وشکڵ بگرێ ەنایەرەو جەر ئەگەئ ت.داەئ

  بەدەستەوە.دەیگرین مان ۆخ ەئێمو  ەییری نەمژاندار ەجمان بیاتیحئ ەک ترێبک
گ ەبەرەی دەرەب .تەوتیئە ئەکات ەانیەرەو جەئ لە دژی ەکیرەخ ەكەڕەش یت دواەوڵەدبەاڵم 

ان  یکەداوای چ ،نەکەد گێرەشێوێنی کۆمونیست کەیژمارە بەو ناوەوە کەت ەوڵەد چوونەتە الی
 ەک نداوپێ تیەارمیی لوەتتا قەح .ان بداتێیکەچ ێتوەیەش ئیتەوڵەد .ەكردوو تەوڵەد ەل
 ئەگەریشان و جووتیارتی ەیکەیی ەرگەێشمپر ەس ەنچگ بەبەرەد و تکدار بکاەچ ەگزادەب

ناو  ەم لەهو  ەرگەناو پێشم ەم لەه ەمانویتوان ئێمە ناوبژی کردن! ۆببێن ان یشیۆخ بوو، ستیوپێ
واندا یرەم ەمان لیزاەشار ئەوەندەی یە.ەوەانیسەد ەب یئەیەکوتەت ەک باسی بکەینڵکدا ەخ

ش و ەرتەت  ئەوڵەبن د تەواو دڵنیار ەگەم ەیین انیەوەئ یتەوان جورئیرەم یگەبەرەد ،بێتهە
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بێ هەن ایکدارەچ یێزه یشەئێم یرەرابەب ر دووەگەئ دەنا ن.ەوەانیپشت بە ژاندارمەری
 یزعەو ەیوامڵکوو من پێەب ،مانیچەکدار یێزهر ەب ەا لهنەک تەن .رمانەس ەبێن ەیین یانتەجورئ

ن ەڵەوەئ .نەبك ەمێئ ەب ەمڵەح ناوێرنک ەیەگزادەچ بیه کە ەوتوهاێ لوای  ەکەقەنتەاسی میس
 ەل .تکرێەمان لێ ئیوانیپشت ەوەشار ەکرێت، لەئ ئێمە ەوانی لیپشت  ەوەاتهدێ ەن لەتمەح خێرا

ى ۆدا بەوەکرد ەل ئینسان ەیەه ەلۆلی چكیساەن مەمەخسووسترسن ەئ ەکەانیەرەاتوی جهدا
تۆڵەی ن ەتمەح ،بێتهە شانیەو کارەئ یتەجورئ ییاهنەت ەب ەگزادەر بەگەئتەوە. بێەئ وشنڕ

حاڵ هەر ەب ەک ەوەنێنەئ ەوەئ ۆب ەموو ئاژاوەهگ ەبەرەد ێکندەه یە.ەوەیرەس بە بەرامبەر
 ییهانەت ەگ بەبەرەد ژمارەیەک وایەپێمان ەئێم  .زنێبپار ەزاڵمان تەیابڕو ەن ئەکب یگەندیز

ڵ ەتێک هەڵبەتو  قیادە مەوەقەت یتەارمی ەر بەگەن مەبک ەو کارەئ نییەان یەوەئ یتەجورئ
 ەل ەک یەەوەکان ئەتییمعەج ەلداوامان ش ەئێم ئەکات.وا  ئەییوتش تیتەوڵەد ،ەگزادەڵ بەگەل

 ەیەوەت ئەوڵەد ۆڵیڕ ەارید .نەبد ەانیەرەو جەئ یتەارمیتوانن ەئ ئەوەندەی ەوەییاسیس یبار
 .ێڕێتکوردستاندا بگ یکەیەشۆگ ەل ک ومێەد هەر پیالنەو ەئ

 رۆتەبلیغاتێکی سیاسی ز ،ریوانیان داوری مەدە کە وەدوای ئە واتە لە ەڕشەو دوای ئە لە قیادە
 ولەجە اوەدام ملە جارک نیا یەتە .وەتەکشاونە باری چەکدارییەوەلە ەکەیماوە .کرا لە دژی

 مەێئ لەدژی یو تەبلیغاتوبووچ قیادە تروی دواشە ری ئێمەینە دێیەک پشت سەوچو . ئێمەکراوە
 وان لەنین و  کەیەماوە ،کردیان ئەولەکان جەهاتەدێ اتنەهئە ەوەکوو جاران کلێ ئێتر کردبوو. وە

و ئە یگزادەڵ بەگەو لە ەواتوهان کییە کە کەسێوەئە زانیاری ئێمەلێ وە وو.ژوور یورامانەه
لێ وە ،راوە نازانینان گوزەیکەوەنەوبووک لە یچ .ورامان بووەەه لەان یوەنەوبوۆند کچە ناوچە

و ماوەیەكە لە ێستائ چەکداریمانکاری  هەرماوە، بەاڵمی ۆجێگای خ یانە بەیندی سیاسو پێوەئە
 .چووین یشەاتهو دێئە ،واندا بووئە بریژێر زە لە كە وواتێک بهسەن دێوخسومە .ەیین داقەەنتمە

 من بوو. یوتە وەرم ئێشاندن ئەئیتر سە
 بەشی پرسیار و واڵم

 
 ؟ت ........سرێنابی  :پرسیار

 ەل ەكی سادەیالەان فی ،ەگزادەب یداخ ەل ەوەڵەوەئ ەل فەرەت ەیوا ەکەلەسە:.. مکاک فوئاد
 ەئێستا ل ەک ەوەێزه وەب ەادیق ایەوهش یوانیرەزع مەلێ وەو ،وانالی ئە ەچوو گەبەرەد ینیق
ر ەگەم ،شکست ئەخوان ەتمەبێت ح ڕەشەدا بەمێڵ ئەگەر لەگەئ ،یتەیەهوان یرەورامان و مەه
 ەادیق ڵەگ ەل ڕەش ۆب تەواو یورامەهن ەمەخسووس ڕ.ەشبێتە ناوی ڵەگ ەل ۆخوەاستڕت ەوڵەد

ک یتاکتدەست ئەدەنە  ەوەشیاسیس باریەل و ەیین ەساد یتەریشەێزێکی عها هنەت ەادیق .نەئاماد
 بێگومانگێنا ەئ ،نەبک ێکبتوانن کار ەوەتەوڵەد پشتیوانی بەهێزی ەر بەگەم . . .یاسیس یلەگ

 .ڕدێنەش ەب گەڵیاندا ەڵک لەخ ،کردوویانە پێشتر یکارە و گشتەبە
 ت ....؟ێسریناب ەک :اریپرس

 لەسەر ئەساسی ەییاسیس بۆچوونەو ەئ وانیرەم ەن لەمەخسووسمن وتم : نا  کاک فوئاد
 وانیرەم ەاران لیتوتی جوەیکەیش یزووتر ەۆیب ەیواممن پێ .بووهە خەباتردووی ابڕ یەبەرەجەت

ران ێدارس ن کەدێ بوو دوازدە ەد .بووهە ناجووتیاری ەوەبزووتندا ەکەناوچ ەدروست بوو ل
  .ەوکردو خەباتیشین یتردرێژماوە و زۆر بەناوبانگ بووە ،ەانینیوتووترەو پێشک ەستەرجەب

 ؟ . . . تێنابیسر. . .   :اریپرس
 ۆشدا بێت بیەانڕۆژم ەل ەنیمومک ەیەهان یکەیکابرا .شا بوون یدژ تەواوڵێ ەڵێ بە: بکاک فوئاد

 ەتەانیبردوو ەوەر ئەسەل ؛ەشا داو ەب یجوێن ەفعەزار دەه ی شاەورەد ەداکاتو ەل هەر .قزەس
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 وان یکرد یرانێسردا ینیەخوم یەکەم خۆپیشاندانی دژبە .ەکردووان یتەیزەئ ،ەان داویێساواک ل
 دا.ەان ئیشیعار ینخومەی دژی ەب ئاشکرا

 ؟ەڵتانەگ ەك لەیوایهچ  ەب ەرەق . . ر:ایپرس
. نیەرگەکورد پێشم یقەح ۆبژن ئێ ،ەیەهان یاسیس یهئاگا ەم و فرەان کیێکعزە: بکاک فوئاد

 دێمان پێ شک نزیکەی دە ەئێم جەمرسە واتە .ەین ەلەسەوان میرەم ەل ەرەق ؛ر چوویب ەل مەوەئ
 ی واشتێک !ەرەق ەب یەدیت و بیێنتبس یێبتوانی ل ەک ەیەهوی ەز ەندەوەئ ی دێکەکیمال ەک دێت

ورامان ەه ەنكوو لوی چەورامان بدەه ەوان و لیرەم ەل ەعاریو شەئ بەگشتی ناتوانیت واتە ،ەیین
 لە ویەز ەکبیدەیت  یگشت یعارێکیش ت وەکووناتوانی شیوانیرەم ەل ەو شاخ و كێو ەیینوی زە
وی ەز ەک ەییواندا نیرەم ەی وا لەورەکی گیمال چونکوو .ەرەق ەدرێت بو ب بستێندرێتەوەگ ەبەرەد

و ەبتوانی ئ ەکبن ئە دایەک پووچپو  ەورەگ سەرجەم دە دانەی .بێتهەری ۆو ز ەورەو زارێکی گ
ل ەحکێشەی قەرە وی ەعاری زیش ەعدا بیواق ەورامان لەه ەل ووان یرەم ەل .تێەا بکێدت یەکار

دا یەپ ەرەار و قیجووت ۆکار بئەبێ دا ەكناوچە ەلکە  کردووە باسمانماندا کانەقس ەل ەئێم .نابێت
 ۆب نووچ نڵساوەه خانوو دروستکردن خەڵککاری  بۆ ەک ەوەتەێناوه مانەوەئ یەنموون .ێتکرب
ری ەس ەمان لەێت و ئدابنردا ەکەقەنتەمی دوخ ەل ەو کارانەئ ئەبێ .باس و کوێ و کوێەر عەندەب

ى ەلەسەمڵ گەلە ەك بەتایبەت .بگرن کەیش یوانەئ ەک ەوت کردوەعوەمان دەرەق ەئێم .نەکبکار 
 نن بۆێار فشار بیوانی جووتیپشت ەب تربەخۆپیشاندان و شتیدا ەگرتنکەیو ەوون و لرەوڕەب یبێکار

 وەکووبوو ەدا نیەر کار پەگەئ دوایەش، تدا بکایەپ ۆان بیدا کارەقەنتەم ەن لەڵەوەئ ەک تەوڵەد
 . ۆ کردوونب شمانیەانشت وەو ئ ەمیب باسیهەروەها .بداتێ قەرزیانبێکار  یررێکاک

 ؟    ەنۆان چیتەشیعە؟ مژیەن دۆچ یەەرگەڵ پێشمەگەل :  قەرەکەپرسیار
و  نیونوەوێ دەو ل نیۆخەئ ناندێ  لەو ەش .نیژەدێ د ەگشتمان ل ەئێم ،تەشیعە: مکاک فوئاد

 ەو ماڵەل ەسێك کەک هەر ەوەرەد ەنیچەئ ماڵ ەلبەیانی  ەک بۆ نیوەڕۆیشوا و  هەرش یبەیان
 .نیخویەئ ەوەرەد ەو ل ەوەرەد ەنیچەگرێ وئەڵئەهدوو سێ نان  ەیەه

 وو!ان بیەکەوادەخان مەنزوورم :اریپرس
 واتە .نیەپێبد ەرەپ ەوەئ ەبەتایبەت هەوڵمان داو ەن ئێمەکەکێك ئەمۆڵکی دێ کەخ: کاک فوئاد

 .قازانجە ەب ەشیوەئ ەیوامپێ بەگشتی ن.نێیژیب و ەنكبخێو ەب ەرگەڵک پێشمەخ ەك تێبێل یوا
 وێ؟ەل ەنۆچ یزعەموکرات وید یزبیح :اریپرس

 ەتەنووموکرات چید یزبیح یەرگەپێشم رۆز ژمارەیەکیدوێنێ  ەستم کیب ۆڕمئە: کاک فوئاد
 .ەفیعەوێ زەموکرات لید یزبیح .وێەئ ەیگانەبەرەو دەر ئەس ۆوان بیرەم

 حیزبی دیموکرات
 ؟ەیەه یەبنک حیزبی دیموکرات: اریپرس

تی ەیکەی ەک ەاتانهو دێەکێك لەی ؛ەوەمیەکتان بۆ بگێڕەنموون .هەیە یە: بنککاک فوئاد
و  وتەمزگ ەچنەئ ەوەکدارەچ ژمارەیەک ەموکرات بید یزبی، حەێزهەدا بێارانی تیوتوج

کا ەئ کڵەخ ەت لەعوەزب و دیح ۆغ بیبلەانی کردن و تڕنەسوخ ەکا بەدست ەد مەسئوولەکەیان
ڵدا ەگەی لەقس یتسیرباەبێ روود ەوەتتێسەڵ ئەهڵکی دێ ەخ کەسێکی .ەوەزبیناو ح ەبێن ەک
تی ەیکەیناو  ەن بێنەکەئاست ڕ ەاراندا ئێویوتوتی جەیکەی ناو ەنیاه ەئێم ئێژێ .کاەئ
بێ ەر ئوجبوەم داەکەڵکەخ گشتییەی ەزعەو وەئ بەرامبەر ەل مەسوولە حیزبییەکە .ەوەارانیوتوج
زبی یفرادی حەن ئەسڵەش بڵێم ئیتەیک واقعەی هەڵبەت .اران بکاتیوتوتی جەیکەی یدیئەت
ان یتریوانەئ ،بێەان نیک دووانێکەی .هەیەان یرقەفاندا یبەریهەڕڵ ەگ ەوان لیرەم ەموکرات لێد

 .نیوبو ەوەکەە یب ەوەبکات ەزب بنکیح ەوەرلەب ،نیوبوادانیڵەگ ەل ەئێم پێشترباشن.  ئینسانی
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 ڕۆژێکر ەگەم ئو دڵنیا ەییڵ نووقبموقت  ەادیق سەرەلان یبەریهەڕ یتەاسیس کەندا لەناویا هەیە
ڵ ەگەلناوەندی بڕیار بدەن و  یەتیکوم یرچەگەئ ،ر بێتیرگەوان دیرەم ەرێك لەش ەادیڵ قەگ ەل
من  ەان پێرێ بووی ێدوێن ەک خۆپیشاندانەی وەی ئەنۆب ەب .کاتیو ناەئ ەن،گدا سازش بکەبەرەد
 .نوشتویاران دانیتوتی جوەیکەی یەبنک ەموکرات لیزبی دیتی حەماعەم جتیوان بووم. دیرەم ەل

 لقی یەیئێعالم م بینی.انیکانمەسئوولەك ەیەقیقەند دەچ ەبنك ەوەاتمه ەك ،بووم ەوەرەد ەمن ل
ن ەلەسەم .بووترتونداستی ڕەب ێوەئ . هیبووهەرق ەری فۆز ەئێر یڕاگەیاندنڵ ەگ ەان لیەسن
کی ەیچ جێگایه ەل .كردەاران ئیوتوتی جەیکەی ەان لیتەارمیدا بوو، داواى ێت تەوڵەد ەب یەمڵەح

 ۆب نەیخت ناەچ ویهاباد هەم ەن لەسوخسوەم .ەکردووەن یەو کارەموکرات ئیزبی دیح ەئێر
 .نەکب یاوکاره یداوا ێبەرانیانڕو  تری ا جێگای ەڵەمۆک
موکرات یزبی دیحرانی بەیوەڕبەمن  یەدیقەع ەک بێکەی ؛گرێتەد ەرچاوەس ەوەدوو شت لە ەوەئ
 ەزانی بنایەئ واتەترن فیعەوان زەئ هەروەها ،ەرقەان فیرۆز ەئێربەری هەڕڵ ەگ ەوان لیرەم ەل

ند ەبا چ  .ڕێەنەش بخیبچووک خۆپیشاندانێکیناتوانن  ەوانەو ئ ارانیتوتی جوەیکەیتی ەارمیبێ 
ان کردوون یئاشکرا جواب ەب ،ندامەئ ەببن ب ەک چوونەتە الیان گەبەرەند دەچ ؛ەوەمێڕبگ ەنموون

 ەتەنوناسم چوەئتکێش حمەزە یسەند کەن چەمەخسووس ات.ڵ ناکووگ قبەبەرەد زبیح ەانیووتو
 ەنیچەن و ئیبنا لەگەڵ ەئێم ت،ێدرب ێگاڕ گەبەرەک دەیر ەگەئ ڕایانگەیاندووەموکرات یزبی دیح
 .تکاەرق ئەف ]مەریوان[ وێەئ یزعەو هەڵبەت .ەوەرەد

 ؟نەۆچ ێوەزع لەشگێر وۆڕی شەڵەمۆی کەبار ەل : اریپرس
 وەلێ .ەییتی نەیعالەدا ئاشکرا فەکەڵکەناو خ ەل ەوەڵەمۆکی دوناو خ ەب ە: کاککاک فوئاد

 .ەوەیستەدەب ها بتکاریئ ادەوانەاران و ئیتی جووتەیکەیکاری  ەن لەساسەو ئ بەگشتی
 یرەفشاگیئ ۆب ،ناسنەد باش یموکراتد یزبیتی حەییهما کە : بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەیاریپرس
 ن؟ەناک

 ەڵکدا بەناو خ ەل .یەەوەکرد ەش بیکێکەی و ەڕاگەیاندن ەکێک بەیری ەفشاگیئ ە: کاکدکاک فوئا
 .ەمتریهمو ەوەکرد ەی من بەدیقەع

 ۆیخ ۆش بیەوەئن یڕربەد ڕاوریو بڕاگەیاندن  ەلێ بەو ،ەمیهمو ەوەکرد ەب ەت: دروسریاپرس
 .ەخەباتوعێک ەن

شداری ەب ەیوامبڵێم من پێ ەنموون ۆن بەلەسەم ؛نیەر بکەس ەل یێکساب ئەبێ ەوە: ئکاک فوئاد
 ەل !بوو ەڵەهو هـبایشتیدا ئوێنێد خۆپیشاندانەکانی ەکان لۆاباد و بهەم یکانەڵەمۆک یکردنەن

 ۆبێتەوە ڕگەئە ەوەئ !ەان کردویکارێکی چاک ەیواانیێپ ەاڵنەمۆک مەئ یرانەبراد زۆربەیحاڵێکدا 
 .موکراتید یزبیح یتەییهما ەت بەبارەس بۆچوون یختالفاتیئ هێندێک

 یشیلیلەکردن باشتر بوو. دەشداری نەب ەل ەکەفەی سەوەنەا کردیتتا جەن حەڵەوەئ ەیواممن پێ
کە ساسی ەئ یەلەسەک مەی سەرنج بدەینە بێەد ەئێم .ەییموکرات نیزب دیی حەلەسەم ەیەوەئ
 ئەبێ ەوەووبۆکڵکی لێ ەابوو و خێدڵکی تەك خەیگاێج هەر ەیپێمان وا ەئێم .ەڵکەخ شیوەئ
  .ەوەتەووبۆک هەرکەسێکئێبتکاری  ەب ەڵکەو خەئ جا ،نیۆڕب

ر ۆز ەو ب گاێڕ ەان خستبویەورەێکی گخۆپیشاندانوانی ڕتەئ ەوەنیشا بێن یەورەدبا نموونەی 
 چاوپۆشیڵکی ەخ یەێزه ەل ەیەوەێزی ئێنقالبی ئهی ەفیزەو ەیواممن پێ .اێنهەان ئیەکەڵکەخ
ن یکتروچوپ ەل وەلێکرا ەدەری نەفشاگیئستا ێا وەکوو دەورەی ئێدلەو هەرناوی و  ەواتڕب ت،کاەن
بۆ جاع یرتیتی ئەیعالەواو فەت "ڵێ ەکان ئەورەگ ەکێك لەی .یەری بکەگئیفشاتوانی ەئ دامعەج
 ترەوەیشت وساواک  هۆیەب ەنموون بۆ ."ڵکەناو خ ەئێنقالبی بچێت هێزی ێتێڵهەن ەک ەیەوەئ
 ،ەوەکاتۆک ەڵکەو خەئ ،ەوەرەب ەزعێك بێتەئێستا و .ڵکەناو خ ەبچێتەوشەنفیکر ڕێڵێ هان
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تی کردووم ەعوەکێ د ەوەئ لەبەرمن  .ەیئیشتبا ەوەئ  !؟ژی ناچمت ئێۆخ ۆکا تەنێت لیرگرەب
 ؟کراەن ئۆچ ەکەییرەگئیفشا .مەکەئ ەییرەگئیفشاو ەوێ ئەچم و لەئ ەڵکەو خەئ لەبەر، ەیین
ا ی هەیەواداری ەهتێك ەماعەی جۆخ ۆب ەڵەمۆك .ەوایتان بۆسی خەخەعاری موشیێک شکەی
 ەنایعاریو شەسێ ئونوەئ ەوەکەڵکەدڵی خەب ەعارێك کیتوانی شانیەئ ەوەیوادارانەهو ەتی؟ بەیین

قی ەنی حیەنی خومیەخوم عاری"ی. شەبوو نێکداپێشتر خۆپیشان وانیرەم ەل ەنموون بۆ ؛ەیبدا
 وێنەی ؟ەیی، وانەبووەان نیعاری ئاواین شەسڵەئ نێوان دوێەئ دراوە. "وتێنیەفەکورد ن
 ۆاتبوون به ەک ەوانەئ هەراباد هەڵکی مەخ ەاریر جوان دۆز ،ڵگرتبووەهان یینخومەی

ان ینخومەی ەیەوەئ گشتیی حیەۆڕر؟ ەگەم ەیوان ت،ش ناوێۆان خینخومەین ەعیواق خۆپیشاندان
قی کورد ەئاوا ح هەر ،یەش بدینخومەی دژبەرم ەنعارێکی یش ۆر تەگەئ کەوابوو ێت.ش ناوۆخ
جا  .ەوەکردەکراری ئیڵک تەن خەتمەح ەیوامپێ ،ەیینی نخومەی ەت بەانهەئ ۆخ ،وتێنیەفەن

 دازبیح بەرامبەر ەل ەکەڵکەو خ ۆت ەختەو وەڵێ ئەم .وتگەئ ۆندگیبڵ ەت بەوەئ ەختەو وەئ ەباش
ت ەکەڵکەعاری خیش ەوەشیکووچپکی ەیەتسەد ەب ۆت ،گرتیەد پێشیو ەئ !ناکا یە. قدەوەستانەوە

 دژیعاری یند شەکرا چەن ئەمەخسووس "!کوردان ۆی بیۆخ ەر بەبازرگان بازرگان س "داەئ
 ەوانەئ .گەبەرەکردنی دکدارەڵ چەگ ەت لەفەن موخالەلەسەم ەێت کبگوتر ەوانەگ و ئەبەرەد
وان ەئ ەکەڵکەخ یال ەلێ بەو ،فاڵنن و ەن و جنێو بدەبک ەملەوان حەبوو ئلەوانەتتا ەح ،وتراگەد

 . دەناسران یچەئاژاو وەکوو
 ۆتان بگاجێ ەئێو ەک ەوی پرسی کردوۆخ ،موکراتیزبی دیح یەرانی ئێرەبراد ەل ەموویمن پرس

لە  هەر ،دادەەن تشیموخالف یعاریرز شەفەب ەکاک ؟ جانا ەانیووت!  ورننێبام یەپ ە؟ ئێونیێدان
ند ەچ ،نێنبدا ۆرێ جێگام بەئ وتگمەئ ،نیشتیڕۆەدەن هەموومان نای .یشتمۆڕئە داکەێپێوانەڕناو 

ت یبێ چەن ەئاژاو ەوەر ئەب ە، لەیداەن شتیوا یعارین شوچوەئ ێن،دمان ەكەتەماعەج ەر لەفەن
ک ەیگشتی  هەیە کەان یامیەپ ۆشت نەه هەموویانوان ەئئەخوێندەوە. ت ۆی خەکەامیەکرد؟ پەئ
 ناوەرۆکیچون گشتی  ،تکاەد وڵک ماندوەخ كانەامیەپ یقاب ەیەورادڵی خوێنەوەی ئەدان .ەامیەپ
حاڵێکدا  ەل ،ەییژ نیتودت تونەوڵەد ەببەرامبەر ن ەمەخسووس .ەییری نۆرقی زەو ف ەكێکەی
و ەدا ئتەامیەو پەل تۆ هێرشبەرانەیە.ت ەوڵەد ەب بەرامبەر و ەییوان ەڵکی ئێمەخی ەیحۆڕ

  .کردەدان یەت بکەەڵکەخی حیەۆڕو ەئ و ەتەحاڵ
 پازدە دەبوو هاتموکرات پێکیزبی دیستا و حۆمام یبتكاریئ ەدا بعیواق ەل ەجتماعێک كیئ ەل واتە

ت ۆترامی خەغی میبلەمی کردبوو تەهراەو فەئ ەدا ککمعێەج ەل ۆت ،ەوەتەنووبۆر کەفەزار نەه
بێت  ڵەمەۆککا ەموکرات بانگ ئێد یزبیح یەندەینما ککاتێن ەڵەوەئ تن بێیقەیکرد و لێت ەئ
نن یبەئ داکاتێک  هاەوەن لەی، سانەویت ناسەیسمەر ەی بۆت ەیعناەو مەب ،ی بنێرێەکەامیەپ
 ەلێ لە؟ وەییڵکدا وانەناو خ ەتر لیئ ،نەکەئ ڵەمەۆک دژیغاتی یبلەت بەردەواموان ەئ
 ۆسا و بونوەئ ەوەڵکەدڵی خ ەت بیەکەتر ئیسابەی حەقس ۆنن تیبەئ وەختێکتدا ەکەامیەپ

 ەاڵنەمۆم کەمن ئ یەدیقەع ەب پێچەوانە.ەدروست ب ئێستالێ ەو ی.کردەان ئیدیئەرتر تۆاتوو زهدا
. بکا پێ یانەمڵەح ەبانیوام فرەع ەموکرات کید یزبیح ەب ەان داویمکانیئ ،ەوان کردویکەیئیشتبا

 ن. ەت بکەرکیدا شەخۆپیشاندانو ەاتن لهەن ۆن بەکەد ۆدر ەمانەئ ەک
 ۆان بیکورد یەلەسەن مەڵسەئ ،ننەتەان وهیج ەوانەئان ین وتبووەنیەع ەموستویب نێدوێمن 

 .اندایەکەخۆپیشاندان ەل ەتەوڵەد ەنگری لەیال ەوەئ؟ اتنهەن ۆن بەکەئاست ڕر ەگەئ ،ەیین گرینگ
و ەل ڕێکڵک ەخ یع کردنیقان ۆلێ بەن وەت نادەڵوەد دژی یعارین شەڵسەئ .پێچەوانەیە یکڕ
ش یانوەئ ،ەوون کردایچ ەووت کردەڵوەد ەان لیینگرەیال ەوانەئ .نەکەئ ەستفادیئ ەڵکەخ یەیحۆڕ

  .کداڵەناو خ ەل ئەدەن ڕۆحیەو ەسەرنجی ئن ەمەخسووس
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 یزبیحبەری هەڕ ەک ەییعلووم نەم ەوەتەنووبەئاگا ن ەڵک کەخ ،ەمیهر موۆز ەیحۆڕو ەئ ەک
 .فنیلی موخالەێزگهگرتنی کەینگری یەر الۆ؟ زنیچ ستەهەلپەرحزابی ەئ ،ەییموکرات چید
و کێ  نیگرتنکەیی الیەنگر ەئێم ەک ندرێتلمێەڵک بسەخ ەئاوا ب ئەبێن و ەسی نادیشخەت

 ەن لەعیواق ندرێتلمێەسەن ەوە؟ ئنیك ناگرەیسدا ەک ەفاڵن گەڵەل ۆو ب ەییگرتن نکەیی الیەنگر
 ەگرتنکەیفی یکێ موخال ەت کیەشان بدین ەوەکرد ەب ئەبێ ت.نێەئداری خراپ یئسەتك ڵەر خەس

 .نیگرتنكەی الیەنگری ەئێم ۆو ب
 ێوەانیەوان دەئ ەک یەگرتنکەیو ەئ ەن کیەت بکیڵک سابەخ ەب ئەبێ ەیوام: من پێیارپرس

 .ەحاڵەت شتێکی مێوەانیەوان ئەئ یەگرتنکەیو ەئ .تەینا پێکن ەڵسەئ
لە گرێ و ەئڵەهنی خومەی وێنەی تچێەو ئەئ ەوەئ لەبەر ت.یەکیڵ بەمەع ەب ئەبێ: کاک فوئاد

سەر ت. ئەو وەختە لەیەدەعار ئیت شەوڵەد دژیی ڕۆەئ ۆت .داەعار ئین شۆیزیڤەلەو تادیو ڕ دژی
 ؟ەووخراپم وت ،ەوومن ئاوام وت ەکروونی دەکەیتەوە  ەکەڵکەخ ۆت بیڕۆەئ .کاەت پێدەملەح ەوەئ
 ێستا ڕێک پێچەوانەیلێ ئەو ؟ەوەکاتەت دەوڵەر دەس ەو لەئ ۆی بەکا؟ ئەوا د ۆچیت بەوڵەد
 ەکەداننداخۆپیشا ەل ەیۆب ەوەنەکەدت ەوڵەر دەس ەمان لەئ ێئێژ تکاەئ ەو قسە، ئەیەوەئ

 کرد. ەان نییبەشدار
 . . . ەڵەمۆک یتەیزعەن وینگێنەڵسەهکان ەێزهر ەگەئ .ەیەهش یک شتەیمما ەئ :  . . .ریاپرس

 . . . ەجاران ەاتر لیز ەڵەوادارانى کومەه ەوەدى ئولێ باوجوەو
 بنێرن.  ەکەامیەتان توانى پەئ ۆ: خکاک فوئاد

 ەى کەعارانیش جگە لەو ەکرد کن اشییشەەڕهە تتاەح ۆادیڕر ەس ەڵێ، لەب ەکەامیە: پریاپرس
 ند.ایەان گیاڕ ۆادیڕ ەو ل ەوەبڵێت ەکید یعاریش ەیین یقەس حەک ێ،وترگەد

 ەختەو وەجا ئ ،ناردەم دۆی خەکەامیەپ وەلێ .کردەشم موراعات ئیەوەئ ەر چاکۆ: زکاک فوئاد
 .كردەد ئیفشا یوانەئش یەوەئ یە.اتان بگریەکەامیەپ پێش بەن بوو یمومك
 .ەوەندێمانخوەد ەکەامیەپ ؛ ناریاپرس

 .تیەبك داەتەماعەو جەئ لەبەردەمری ەگئیفشان یترەورەتوانی گتە: دکاک فوئاد
 پرسیارەیو ەڵ ئەگ ەل ەووکردەین نای ەوکی کردوەیئیشتبا ڵەمەۆک ەک ەلەسەو مەمما ئە: ئریاپرس

 .تیەیکردوو ەڵەمۆک ەک ەکەیئیشتباموکرات ید یزبیر حەس ەاتناخفشار  ەڵەمۆک ەمن کردم ک ەک
 تەڵ فرسەگ ەل خەبات ەی ئێمەدیقەع ەب. . .  ەن ەیین پرسیارەو ەئ ی: جوابکاک فوئاد

 یانی رێت؛بک خەڵکیکی ەیەبناغسەر ەل پێشدا ەل ئەبێت ەوڵەڵ دەگ ەل خەباتکاندا، ەبەڵەت
 ەختەو وەئ ،نەلێبک پشتیوانیت هەتە ەکى ێبازەڕو ەلکە بوو هەت یڵکەخ یکەیەگێپ ۆر تەگەئ
و ەئ مادام وەلێ .تیەکبم وحکوەم ،یەبد ەیعالمێتوانی ئە. ئیەبک خەباتم یتوانی قورس و قاەئ

 ەیعالمێئ نتێشتبیوروپا دانەئ ەکوو لەکر ویفنەوشەڕ ژمارەیەک هەر ە پێش،تەیەن ۆب دۆخەت
  ەن وایە.بد

دا ەوەکرد ەل ەوەا ئیئا ،ەیەه کیەیەگێغدا پساباڵ ەل ئێستاموکرات یزبی دی: کاک فوئاد حریاپرس
موکرات ید یزبیح ەت بەبارەس ێتوەهبت ۆت ؟ەیەهی ەیەگێپ وەئ ەک ەووڵک کردەڵ خەگ ەکاری ل

 یشیەوەی ئەڵۆت ەک ەتێکەچ سور ەڵکی شاردا بەناو خ ەمما کار کردن لەئ، . . تیەبك یرەفشاگیئ
  ت؟یەری خەدەو ەیعالمێئبە  ەجا دوای ت،یەکبێ ل

ی ەدیقەع ەب ،ەیلموشک هێندێکناو شاردا  ەکار کردن ل ەاڵنەمۆم کەئبۆ ت ەبیتاەب ۆ: بکاک فوئاد
 ،نداڵەمەۆک لەرتر ۆزووناکبیر ڕ و خوێندەواری ەرەب یە.تافیینعیم ئەک ،بوونەرم نەن]لەبەر[  من
 وەەتێنێمەئ یشیرترزۆ .الدامەاتوون به ەیەرەو بەێکی ئبەش خۆ ت،وابێ ابادهەم ە؟ نازانم لەیوان
بتوانی  ەر کەب ەتیبگرێبازێ ڕ ک وێعاریتو ش ئەبێ  ەک رەاکێشەڕجرنسەی ۆخ ەوەئ .ر بازارەس
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 ەاتێک کهئیشتبا ەب ەیوامبێ. من پێەفت نیموخال ،ەیینگرت نەیر الەگەئ بازارکەسی ناوم ەکالنی
 نە، بوومانا کی بێگەلێعاریش ەب ەوەڵەوەئ ەل هەر ەکاندا کراوەشارابردووی ڕی خۆپیشاندان ەل

داس و ".کاتەن ێل پشتیوانی و ێتەوەوەپ دوور کەانی چیەرەج ەل یەکانبازاری ەک ەوەئهۆی 
 ەوەبێ ئ ە" ب!ۆرەب ۆر بەگیکار  -ۆ رەد ۆدار بەیرماە"س ،"کا!ەئ مووحکەم ەر نێزەش سوکەچ

وان ەج ژمارەیەک ەیەوەتی ئەقیقەح .بێتلەئارادا ەکەلەسەجتماعی میئپێویست بوونی 
تاجرێکی  هەرر ە. ئاخائەدەن انیەکەیجتماعیئ ەنیمەز سەرنجیان پێخوش بوو، یەکەعاریش
 ەموستویدا من بیەکەتتەبلیغا یبار ەل وەلێ . دارەیرماەس تیێبن یناتوانی ناو ۆت ۆابادی خهەم
موکرات یزبی دیشورای شار و ح داارانیوتوتی جەیکەی نوێنەرەیو چوار ەگرتنی ئ ەل

. یەگەتێد !نکۆمونیست ەمانەئ ،نەکەکانتان تااڵن ئەدێن دووکان الدێیی ەک ڕایانگەیاندووە
 ەتەبوو ێت،وترگەئ ،ەییتی نەن موناسبەسڵەئ ەعارێکی خراپی ئاوا کیو ش ەوانەچپێتێکی تەبلیغا

 یتەبتای ەوە. ئەتەوەوبوا یى جڕبازا ەل ەکەپەچ ەانیرەدا جعیواق ەل ەوەڵەوەئ ەل هەر ەوەئ هۆی
بوو ەرەق ەک تنێەیخاەئ یەکەات. ماوهێلواری وای ەکانی کوردەشار یواوەت ە، لەییاباد نهەم
و  ستەکۆنەپەر چونکووش یوەئ خەریکە ئەگۆڕدرێت. ەانیرەو جەئ وانیرەم ەل ئێستا. ەوەتێکرب
م ەئ ەنێکیەان کرد و بیقور شلۆز قیادە مەوەقەت، وەەیان نایەر ئاژاوۆدا زەكەشار ەگ لەبەرەد
  .ەوەتەاویژ داەکەبارو ەب ەوانەاران و ئیتی جووتەیکەیی ەلەسەم
مادی.  یکەمۆک تەنانەت .نەکەئ ەئێم ەلپشتیوانی ک ێهێندوان یرەی مڕبازا ئێستا  ەنموون ۆب
. المان ۆاتن بهن یبوو ەوەژەک ەب ەئێم ،کەی ەونەکەی ئڕر بازاەفەند نەن چینبیەئ جارێکەند ەچ

 ۆمان بیسسوەجەکاری ت یڕ. بازانەکوابکەن و وابباوکم  ەزاتان لەق ،نتانتید ۆن بیواتوه وتیان
ی ەدیقەع ەب ،تین وەئ لەدژی ۆت ەحاڵی بێت ک یێئەگەر ل .ەیەوەئ ەورد ەناو شارا ورد ەن کەکەئ

 ێکڕب ەوەڵەوەئ ەل هەر. ەییت نەفەکات موخالەش نیکەمۆک یکەمالنکات وەک ئەمۆمن ک
 هەڵبەت. ەوەتێنێپ بتارەتی چەماعەج ەلوان ەئ ئەوە کە هۆی ەبوو ڕەوانەپەچ یاتهئیشتبا

 یەنیمەو زەئ سەرەوە ەلبەریش هەڕ. ەرتەش سەرەوە ەل یشکردنیی بەرهەڕ نەمەخسووس
 یتەبیزعی تاەو ەل .ەواو بووەتر تیعنا بێت ئەو مەب ەوەئ ەیین واممن پێ وەلێم کرد. ەهراەف
دا کار بکات. من شتێکم ەتەهجی وەل ،ەنلۆوان چەئ بەرژەوەندی ێتبزان ئەبێ ئینسان اد ابادهەم
تا ئێستا  .ەر جالبۆبتکارێکی زیی من ئەدیقەع ەب .تیەیووکرد بوکان یەڵەمۆک کە گوایە ەوستویب

 یڕبازا ەبان ۆیخ. کردوون ۆان بیەسەن و قواتوه کە کانۆی بڕبازا ەلە وتی کردوعوەدە فعەدوو دە
 ەلدەعوەتمان  جارش دوو سێ یوەوان بوو ئیرەم ەل كتێییەمعەج .ەوری بویئسەو ت ەوناساندو

 هەڵبەت .اتبوونهاتر یم زەهتی دووەڕە، کاتبوونهرێك ەفەند نەڵ چەوەتی ئڕەەک ؛کرد یڕبازا
 واتە هەڵوەشاوەتەوە؛اران یتوتی جوەیکەی یەلەسەم لەبەرن ەڵەمەوێ عەتی ئەییمعەج
و ەنگاو لەه ئەبێلێ ەو یە.اراندایتووتی جەیکەیت ەخزم ەلی ەکەتییمعەواو جەن تەبیقرەت
ران ەبراد ەل ێکندەهن ەمەخسووس .خراپن ەمانەئ ،ەیەهتێک تەبلیغا ێت.ریگبڵەه ەوەتەهەج

 .نەكەخراپ ئ یخوردرەڵکدا بەڵ خەگ ەل نەعیواق
 ؟ . . .کیاریپرس

 ەب ت،بکا دایپە زەوو نفو ەو پێگحیزبی دیموکرات ئە وەئەکە بووەتە هۆی ی ێکلیلە: دکاک فوئاد
 ەموکرات لید یزبیابردووی حڕاباد و هەابردووی مڕ .ەتوربوەاباد مهەابردووی مڕ ەمن ب یەدیقەع
 ەل ەییقز وانەس ەلێ لەو. اتهکدێر پێ زۆر ؟ەاتوهپێک  ەوەچ كاتێك ەل شیەڵەمۆم کەئ ،ەوەکیەال
اباد هەمی ڵەمەۆکن ەمەخسووس ەوەداخ ەب واتە .ەییتر وان یر جێگاۆز ەل و ەسن ەل وان ویرەم

زانێ ەئ وا ،ەبووگەورە اباد هەم ەموکرات لید یزبیح تنێیبەئ .رچاو ناگرێتەب ەلئەو مەسەلە 
 ەیەه ەک ەندازەو ئەل تررۆمن ز یەدیقەع ەب ت.ترسێەر لی ئۆز .ەیکوردستان وا یواوەت ەل
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 ت،بێەکی نەەیێگو پەئ اتداهدێ ەل ئەگەرن ەمەخسووس .برا ەیاڵم وانەکا. بەئ سەر ەلحیسابی 
 یگرتن یەلەسەم ەووت کردیی سابەوەئ ەبەجرەک تەی ەنموون ۆب ئێستا .بێت ەوەیتسەدەشار با ب

 یزبیح ەک ەییزانن شتێکی وانیەتان باشتر ئۆخ ەزعەو وەئ .انیربوونەو ب ەرەفەو چوار نەئ
 ەک ەڵەمۆک یەێزهم ەت بەسبیی نەکەڕەو پەئ !مەکەوسار ئەه ەڵکەم خەئ ێموکرات بتوانێ بێژید
رانی ەبراد ەکامێک ل هەرکات ەنسافی نیبێ ئ ئینسان بەهێزترە. ەوەییزامین یبار  ەل ەیەه
ن یەک یەسیوان موقاەئبەری هەڕکانی ەکادر ەکام ل هەرڵ قاسملو و ەگەر چاو لەب ەبگر ەڵەمۆک

. نین ەسیموقا یلین قابەسڵەئ ەیوام؟ پێدادەنێنخت ەرتر وۆان زیکام ؟زترنۆن دڵسەعیان واقیکام
 . ەێوڕەب تابیدا بححێەتێکی سەاسیس گەڵەل ەوەئ یرتەش ەدا بەئ ەجیتەن نەتمەح ەوانەئ ەید
لێ ەو ەکردوەن ۆان خیچ کارێکیهوان ەئ .نیەجربەت ەتاز ەک اێگڕکەوتینەتە ش یەت ئێمەڵبەه
دا بوارر ۆز ەل ەییبێعەت .ەیەهان یەبەجرەت، دا بوونیاسیستی سەند و بەشوێن ببەن ساڵ یندەچ
 وا نامێنێ.هەرلێ ەو !ەر ئێمەس ەنێن کاڵو بنەعلیف
 .ێبکر ەانییرەگئیفشاو ەئ ەیەه ەوەختی ئەو ەو الوەب ەوە. ل . .ی من ەدیقەع ەب : رسیارپ

ن ەساسەئ . . س بکرێت .ەخەموش شتیر ەس ەل ەن کەمەخسووس .ەڵمووبەو من ق ەی: وافوئادکاک 
بۆ  .اندینیەنا بیەتی بەحاڵ ەن لەسانەو کەئ ۆموکرات بید یزبیح ەب نیسبەتری ەگئیفشا

 هەرجا  .انیەوەمان کردنیشەپ ۆر بکا بیئسەت ەییرەگئیفشاو ەئ ەیەه ەوەئ یئێمکان ەسانێک کەک
واڵەتی ڕبێت و  ەندەنەتوند و ز دەربڕینەکاننابێ  ەوەڵەوەئ ەل ەیواممن پێ ەلیلەو دەب

و ەدڵ ئ ەب ەتر بێت کیوڵسووتر و ئیقینتەم یچهەر پێچەوانەەب .ەییوان ،بێتهە شۆڕشگێڕانەی
 یگرتن ەوان لەئ ڕۆڵیو  ەداک کردنەی چەلەسەم مەل ەک ەوەتیەکبشن ۆڕی ۆب ت،سێوبنو ەوەڵکەخ
ن ئیو خا بەڵەت تەفرسوەکوو ند وت شتیى ەوەبێ ئەب ،ارانیتوتی جوەیکەی ەیرەفەو چوار نەئ

 ەش نیوەئ .کاەوان شل ئەسا ژێر پای ئەپ ەل هەر و واتڕب ەر سادۆانێکی زمز ەب بەکار ببەین و
 ێکمەک ەک کسێەک پێچەوانە بۆەب ،بن ەوڕوان توەبا ئنە ەکانیانبەرێڕ گەڵەسازشکاری ل بۆ

ساس ەح ەکەلەسەم بڕێک زللەت لێدا تۆ سەرەتاوە ەل هەرر ەگەئ ،ەیەهوان ئە مەیلی بۆالی
 داتێ.ەگوێ ئ ەییقینتەت مەکەقس ببینێت ەاڵم  کەب ت.بێەئ

 کارانێکر یتیەکیە رەسەل کێباس
 

تکێش ەحمەاڵم زەب ەیین ی رێکخراورەکارگ یکەیەقەبەت استەڕ یەکانت کرد.یڕبازا ی: باساریپرس
 . . .نەه ەوانەقسامى ئەنواع و ئەر و ئەساز و ئاسنگەکەنەکار و تتەنعەس نا ونەب ،عالەو ف

 یاڕەرەس .ەوکردوەدا کاری نەوانەنێو ئ ەل ەڵەمۆکئەوەیە کە من  یەدیقەع ەب رترۆز ڕەخنەی
 .ەووکردەدا کاری نیڕناو بازا ەل استەڕ ەک ەوەئ

 ەاریش دیوێەکاران لێکر .ەوەمڕێگەوان ئیرەم پچووکیکی ەیەبەجرەدا تلێرە من: کاک فوئاد
 یبتکاریئ ەب ەان کرد کیخۆپیشاندان جارند ەچبوون حەت ەڕنار ۆز .و بوونبەرەوڕو یبێکار لەگەڵ

كت ەیەقس هەربوو  ەوەموشکڵ ئ یەکەم ؛ەوەنیک بووینز چەند کەسێکیان لەگەڵ. ان بوویێشۆخ
 ؛ەوید مەوەم ئۆخ یچاو ەمن ب .خوایبوو بەن ین نانەسڵەئ کەوا بوو ئا یزعەکابرا و ،کردەد
م ەکیەئ بکڕێتسێك نان ەک هەر ،ەواخانەر نانەب ەچمەئ یەۆقچەم ەا بوخ یزات ەت بویگەئ
ت ەحەڕر ناۆز .ەوواتهێل یئاوا! بێەچم نیهێنێ و من تو نان بسەن ئۆچ ،ەمیر برسەئاخ !ایدسکەب

ر ۆز ئەو قسانە،و  ەینخومەی ەل ەمەنازانم ئبۆ بکەیت،  یاسیس یبلێغەزار تەهەا دێدوەل  .بوون
 ەوەئ .بکات ئامادە یوەش یوعێ نانەن ەب کەبوو  ەوەو ئەئ ۆب یسڵەئ یەلەسەم .دااگوێ ن

 ەن لیشوێن کار بزان ەنیوتەک .نیەکەن یچ ،نیەبکیچ ەوەئ یکریف ەنیوتەک .بوو ڵەوەئ یمەدەق
 هەر ەبوون ب ەمانەساختمانی و ئ یتەرکیند شەداری و چەراش ،نیەدا کیەن کار پیتوانەکوێ ئ
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ر ەس ەنیاته. ئاخری چارەی نەدەکردلێ ەێگا. وڕ ەنیەداری بخەراش ەکار ل چەندمان یحاڵ توان
دا یەپ ەوانەو ئ ەقەدەس باری ئیتر ەختەو وەئ .نیکرێكاران دانێ ۆقێك بون سندویروجبوەم ەوەئ
 ەرز بدا بەق ەسندووقو ەبدرێت و ئ ەکەسندووق ەرز بەق ەک ەوعەو نەقێکمان دانا بو. سندوکاتان

 یکیرەخ و نیوتەتێک ەئێمو  ەوەرەب ەبێت ەتەوڵەد یرزەم قەئ بوو کە ەوەر لەبئەمە  .کانەرێکاکر
 ەکانەندەمەوڵەش دیوانەئ یەێگپ ەارید ۆخ ،زانی یرەبەخ ەان کعقور یبەکتەم. نیبوو ەکارو ەئ

 ەل کەیەتسەو د ەوەکرد ۆان کیەئێم ەرتر لۆجار زکەی یڵێكوووتن پەش تێکیوانە، ئەگەبەرەو د
ان یرۆڵێ زووپ .نیبووک یرەکاندا خەرارێکناو ک ەال لدوو هەر ەل ەئێم ەل کیەتسەوان و دەئ
 ەوەخوێندەان ئیقورئان یتەش ئاێیکەیر ەس ەر بوو و لۆان زیشیەکەڵووپ چونکووو  ەوەکردۆک

ان عقور یبەکتەم ەان و لیشوێن خوێاندا كێشا. بردن ەان بیکانەرەکارگ زۆرینەی هەرەزۆری
 ەن کیبوو ەلەسەم وەئ یکیرەخ بەردەوامدا ەمانەئو  سندووق وەنای ئەپ ەل ەئێم .نان پێدایڵووپ

کاران ێتی کرەیکەیڵن ەیەبوو ن ەوەان ئیهەوڵ یواوەوان تەئ پێک بێنین.کاران ێتی کرەیکەی ئەبێ
بێ ەئش یکارانێتی کرەیکەی ەوەئ یرتەش ەب یاندابوو وتبوو ەان کیەکەرزەق هەرن یەک تدروس

  .ان بێعقور یبەکتەم ەب ەستەواب
ڵت ووپ ەوت بابگانیەئ ەوەییخۆش ەتتا بەو ح ەوەرد بووندڵسا ەیەلەسەو مەکان لەڕکو ەل ێکهێند

 یبەکتەم یتەییهتر بوون ماوشتویەان تێگیسێکەند کەچ بەاڵم !کرێەد ۆبێ کارت چون بەن
مان ەکەڵووو پەکەکار ەمان دا بەدرێژ ەبوو. ئێم ەگزادەب بەکتەدا معیواق ەل ،یناسەان دیانعقور

 یه ەێك کسندووق ەخرێتەئ ئەگەر نیەڵ نادووپئێمە  بوو وتمان ەوەمان ئرایپێشن یەکەم ێنا.ه
و ەئ با .نەک یەداریوان ئەن و ئیڵبژێرەه ەوەکپێنا نەر و بەکارگ وێنەریو چوار پێنج ن ەتانۆخ

تی ەیکەیم ەئ ەرۆز اررێکو و کەمەچونکوو کار ک .تبێەت نەقەوەدار بێت و مەدرێژ ەسندووق
ک ەو یەەهان یکار ەک ەدارانیو ئەئ ۆبێنێت ب فشارر کار ەس ەکان بنێتەکارێکر ەبۆن ەب ەکارانێکر
لێ ەکرد و یەو کارەان ئعقور یبەکتەم .کاریان پێبدەنی ئاو ەداریداری و ئەراو ش ێگاڕ یەداریئ
بوو  ەتێك کەفەموخال هەر سەرەڕای. مان کردەکەری کاریگیەپ ەئێم ەورد ەورداند یخاەری نۆز
 .رگرتەان ویو کارت نیناو نووس ەب ان کردیستەاتن و ده کرێکار  د.رزانەکارانمان دامێکر یتەیکەی
 دانەیەکیش ەویەماەئ کرێکارانتی ەیکەیالى  یەکیان وەرگرتن،لێ  وێنەیان دوو دانە ەکەکارت ۆب

ا، یرووس ۆنێرن بەئ دانەیەکی ،ێننتسەن ئتالێ وێنەم ەئ ەبوو کدان کریبلێغەت .ەکەکارت بۆسەر
 کرد وەان کز ئیاتن ملێکه چەند کەسێکن  یشتبوویان دانکرێکارتی ەیکەی ەل !نکۆمونیست ەمانەئ

 ،ەکەرەگ وێنەمانک ەیوتمان  خێرا ەئێم. . . ەوەنەبد ەانوێنو ەخوا قوربان ئەب" ئەیانگوت
  !تڵەباخ خەیو ب ەکەکارت ەلن یەدیەت ئۆخ یوار چەب ەل ەنێهیب .ەییک نەرەدووانمان گ

نارد ەئ کەسانێکی یمپاشەس ۆا بیڕماال یەداریئ پێش؛ ەاتهعێك ووزوەمکار.  نێشو ەنیوتەک ەئێم
ڵ ووپ ەتەونووتەتتا کەح ەکەرەان گیرەر کارگەفەن ١٤٠ ەوەژێر ەان لیۆمان خی. دەوەرەد ۆب

 ەوتنەان کیکانەننا باشەو ب کرێکار ەر لەفەند نەچ ،ری زانیەبەان خکرێکارتی ەیکەی. ندنتاسئە
  ەک ەوانە. ئان ساز کردیکەیەئاژاو ەو خوالس نن گرتایەخەی چوون لەگەڵ چەند کەسو  ڕێ
کی  ەیەنامسمەن ەڕا یڕماال یەداریبوو، ئ یەکەم جار .ەوەشاندنەڵوەهان یپێان ،ان بژاردبوویڵەه
 ۆب ەوەکەیەداریف ئەرەت ەلسمی ەڕ یەنامئەوە ئەوەڵ جار بوو . یان نووسکرێکارتی ەیکەی ۆب
. نیناسراوسمیەت ەڕبەوان یرەم یكرێكاران یتەیكەی واتەنووسرا. ەكرێكاران  د یتەیكەی

پێ  کەسەمان ١٤٠و ەئ تکایە ەئێو ،ەکەرەات گهدێ ۆرمان بەر کارگەفەن ١٤٠کە  نووسیبوویان
 ەووێنەی ەنۆب ەب ەش کیەانکرێکارو ەئ وەەوەئبەهۆی  هەر .اتهێل یشیوا هەر .بناسێنن

بوو، هە کرێکارر ەفەد نەس یکارلە شارەداری . ان کردیسوناو نو ەو دووبار ەوەاتنهڕۆیشتبوون، 
 یدوخ یرۆزبەدا عیواق ە. لێناهداری ەراش ۆب رمانۆز ەبوون ئێمزۆر لێ چونكوو بێکار ەو
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 ٤٠٠ ڕۆژسێ  .دا زمێکی پێەن ەانکرێکارتی ەیکەیو ەئ .ر کارەس چوارسەدیان چوونەکان ەرکرێکا
کەسی  ٤٠٠کرد ەى بێکار ئەوانەئ ییدوا ڕۆژسێ  ەوەوانەناو و کارت و ئی ووڕ ەنارد لەئ یرەفەن

واندا یرەم یانکرێکارتی ەیکەیور ەد ەب ستاێتا ئ ەوەئ هۆی ەبوو ەوانە. ئناردەئ یتر
 ەل انیسونێکەحەت .انکێشییتوانی بەن ئەعیان واقیناو ەتیۆڕب ۆر تەگەئ  .ەوەتەونوبۆك
ك ەیجێگا ەل ەئێم ە،تەیمعەتی و جەیکەیو ەئ هەروكاتدا ەئ ەل ووک بەیەسەلەج كرد یرماندارەف

ئێژن  ەمانەئ ،ەمانەترسن لەبرا م تیاناتن وهکان ەرەکارگ ەر لەفەند نەن چیشتبوویدان
 ەل انیعوتەن بێن و دەتمەح ئەبێن. یشتویسون دانەحەت ەئێم ەوەناومان ئ ۆبێن ب کۆمونیست

ان یرەگەتنیوان فەئی هەرچ ەاتوهێلن و ئێستا وای یاندا بوویناو ەن لیووش چیەئێم .دكرەئ ەئێم
ی ۆخ ۆب ەیهەش ی'شگامیپ'ی ەێکخراوڕ. پشتیوانی ئەکەنپ ەان چیرەج ەکان لەرەکرد کارگ

  .کاەت ئەیعالەف
 

 کۆمەڵە ڕێکخراوەی لەسەر
 

 ؟ کاەت دەییعالەنی فهێنبە  ەڵەمۆک یچۆرمووی بەفب کرێەکاک فوئاد ئ :ریاپرس
 ڵەه داعیواق ەنی بوون لهێن یەلەسەم !ەکاک ەشۆنی خهێن :ڵێەو ئ ێنەکە: پێدفوئاد کاک
 ێکزعەو هەر ەیوامانپێ ەئێم .ووداوەکانڕەوتی ڕ بەرامبەر بە ەڵەمۆک یدیر دەس ۆب ێتەوەڕئەگە

 باوەڕی ەب ،ر کارەس ەبێت شیەمەتر لاڵڕبیر لۆتێکی زەوڵەر دەگەتتا ئەح واتە ،ەوەپێش ەبێت
خی یتاروداوی وڕند ەچ بپارێزێت؛ نهێنی بوونی خۆی یتەحاڵ ئەبێ شۆڕشگێڕسازمانێکی  ،ەئێم

 ەتەڵحا مەئ سەرەنجام چون]بەقازانج نییە[، کان ەکردنی گشت کارئاشکرا کە ەداوشانیی نەوەئ
 ئینسان ئەبێ . جاتچێەدکتێ ەیەهکوردستاندا  ەل ئێستا کە یەکیموکراتیو د ێگاپێدراوڕئارام و 

 یە. نموونەوەوا نامێنێتهەرچێ و ەدکتێ ]ئەم وەزعە[ ەیوامانپێ ەئێم .یەکەوانەبنج و بن ەوەتێبچ
 دەرەوەی یەو سازمانانەل ێکندەه و "ییفدا هایکیچر"ن ەلەسەم ەک ئەوەیە ەشی کاکیەساد
و ەن ئەتمەکان حەگشت کادر یانکان ەکادر لە ێکزعەب ینی بوونەلە. ع . ان و.یکرد ستانکورد

 ەوەئ هۆی ەێتبەبوون ئەنی نەلەع .داتەئ ەربەش زیبوونەنی نەلەع هەڵبەت .شێنێەوەئ ەربەز
 ەوەاجی بیسازمانێ ئێحت هەرحاڵ  هەر ە. بستبداتەد ەنی لەلەع ێکیئێمکانات  عزەەب ئینسان

نی ەلەع شێوەی ە. كاتێك بەوەکاتب ۆک هێزغ بکا و یبلەی تۆی خاڕرویو ب ەدیقەع یەەه
 ۆن بەمەخسووسش یئاشکرا شێوەیلێ ەو .داەئ تسەد ەل ەوەئ تۆزێکن ەتمەکرا حەت نەییعالەف
 یەشێو ەکردن ل ەستفادیئ ەل ەیاستییەکڕ ەئێم .ەوەێنێتتسەئ ەو ئێمکانەخت ئەس یتەیراەش

توانی مانەتر ئ ینەلەمکاناتی عیئ ەفر ەل واتە. نیبوو ەڵەه هێندێک یتووش کاری ئاشکرا
ن ەساسەئ دا.ەلەسەو مەلن یوم بودوگ یوشوت هەندێتی ەقیقەلێ حەو ،نیەرتر بکۆز یئیستفادە

 بەشێکشی یتر یکەیال ،کیەیال ەوەئدا؛ لە کاری مەخفی نیەبک پێداچوونەوەیەک ەکمانەرەگ
 داەی سنڕەش ەل .داەسنشاری ی ڕەش ەل ەک سەیرن ەلەسەم .مانەاكڕرویب ۆب ەوەتێەڕگەڵئەه

 .شداری کردەتوانی ب یەو جێگاەتا ئو نزیکەکانییەوە ست ۆد ماعتیەی و جۆخ ەب ەڵەمۆک یەئێم
بوو. ەن ەوەر ئەسەل ئیسراریشیچ یه .دابوو'تەیمعەج'ڵ ەگ ەل هەربوو. ەن ەوەیۆناوی خ ەلێ بەو

 .ەیەکەیڵکەخ ەتەرکەحئامانجی  ەک ەیەه یشیەدیک فاەیلێ ەو ەیەهرێکی ەرەز ەوەئ هەڵبەت
ن ەیا بددئارمێکی پێ ەبووەن ەوەمان ئهەوڵچ یه ەوان ئێمیرەم یارانیتوتی جوەیکەین ەلەسەا می
 ەوەمادام ئ ؛ەمیهمو ەکەیڵکەخ ەتەرکەح ەیوامانپێ ەوەئلەبەر . ەیەڵەمۆی کمەخسووس ەمەئ ەک

لێ ەو .کاتەئ ئێنتخاب ەوەن ئەتمە. حتڵکی دێەکەب ەکێیزانێ ەئ یۆخ ۆک بڵەخ ەواتوهپێک
 واتە !ەینگی نەڕو  ەیەهنگی ەد هەر ەمە. ئێژن ئداتەر ئەرەد بێت زەح ەل ادیز ەشیوەر ئەگەئ
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ش یرەفەسێ ن و رەفەدوو ن ەوەڵێن ئەئ ەکباڵو بکاتەوە.  کەیەین ئێعالمیەن بیەب کە ەوەکا بەئ
 ەیتوانێ ئێعالمەئ ەوەچوار کتێبی خوێندبێت هەرکەس ەن.بد ەیئێعالم ەن وبک ەو کارەئ نتوانەئ

 ەشێك لەب تەنهان ەساسەئ ،ش بێتیەوعەم نەب زع ەو ەیەوەئ ەای ئێمڕرویحاڵ ب هەرەب. ابد
 ەستا ئێمێلێ تا ئەو تی بێنهێن ئەبێ دیسانتری یوە. ئتنی بێەلەتوانێ عەئ یکانەێزه
رمان ەرەز ،ەمان کردوئیستفادەنی ەلەع یمکاناتیئ عزێکەب ەدێرتر ل ەا کەدوەل ەیواانمپێ

 .ەوکردو
ن ەلەسەم ؟ەوگرتوەن هەڵوێستیێشتاکانێ هشتێک  عزەەب ەت بەبارەس ۆب ەڵە: کوماریپرس

شتێکی  ەزعە، بەوەكرد ین باڵوەیسوح ەمەو کاک ح ەکاک خان ەت بەبارەس ەک کەیەادنامی
 ەب نیسبەت ەڵەمۆک یەدیقەن عەلەسەم .نەه ەکیلی دیساەر مۆم زاڵە، بک بوونووچپبوو داتێ
نی ورێنمو ،کوردستان ووزاعی ئێران ەئ ەل لیحلەت ،ەوەرەواڵتانی د ەب رێکخراوەکان، حزاب وەئ
دا یۆکاتی خ ەل ەڵەمۆک شتاێهن ەه لیئساەر مۆ، زەوانەواری و ئەواڵتی کورد ویاتوهدا ۆب
  . . .ەوتورگەی نستێڵوەه

 ەکدا بەینامیلکە ەل[ ١٩٧١] ١٣٥٠ساڵی  ەل سەرەتا لێکدانەوەی خۆمان ەئێم ە: کاککاک فوئاد
 کاتوەئ .ەوكاتەئ ەوەوم باڵو بوەر کۆز هەڵبەت ]بۆ پرژو باڵوین[ کردووە. ؟"میاە" چرا پراکند یناو

ئەو بێ ناو  هەردا عیواق ەل .ردهەڵنەبژاناومان  ، هیچتیەیمنەل ئیئساەم و لەبەر ەاوڕرویو بەب
مان  چۆن یەکبگرین؟[]بۆ پرژوباڵوین و "م؟یمتحد شو ەم و چگونیاەچرا پراکند"نامیلکەی

 ەت بەبارەکێك سەی ؛ژمکورتی بێ ەب .ەشن بووڕۆوێ ەل ەئێم هەڵوێستین ەبیقرەت باڵوکردەوە.
 ەک ، کراوە []ئیساڵح زراعیرزى ەساڵحات ئیئ یباس ،ەجتماعی ئێران بوویئ -سادیتقیئ یزعەو
 ەمیدا نەوكاتەل ەوەر ئێمەزەن ەئێران ل و کۆمەڵگای ەچووەناو ن ەن لەساسەتی ئەیگاەبەرەد
 هیڵ ەگ ەل هەڵوێستەو ەبێژم ئ ەوەا ئەدلێر هەڵبەت .ەفێئودال ەمین ]کۆلۆنیال[ەرەعمەستوم
حزاب و ەئ بەرخورد ەر بەسئەچینە  تەوا .ەیەهرقی ەف تا ڕادەیەک "ەتودحزب ی نقالباسازمان "

ئەزانی. ب ەڵەت تەو فرس خائینزبی یح ەمان بەدوتو یزبیح ؛ئێراندا ئاستی ەل یاسیس گرووهی
ت وگمانە. ئبووەڵ نوومان قبیکیچر ئێمە ڕەوتیزانی انیەان ئیسەم کەن کەبیقرەت ەدا کەكات وەل

و ە. ئزانیەدسم یالیڕمپەال ئیسوس ەادا بیدون یتحەس ەل ]سۆڤییەت[ مانیوەرو. شوەییووراجەماج
مان ەوەئ ەئێم ەوكاتەئ هەر ێنوێنیڕ بۆ ؛ئێژم کاتەو ە. من ئبووەنهێشتا ان هیجزی سێ ێت کاتە

]بەرهەمهێنان[ یدیولەکاری ت ەكردن لیشدارەبێگا ڕن یترکدا باشڵەناو خ ەکار ل ۆب ەک بووباسکرد
 وەئبیرمان لەوە کردەوە کە ك ەیەدا ماویدوالە بچین. تکێشان ەحمەو زەرەب ئەبێ ەخوالس .ەیدا

 .ەیەه ینتقادمان لێیئ کێڕب ەئێم ەیەوەتی ئەقیقەلێ حەو. ەوەنیەک باڵو ەوەسانید ەنامیلک
 هۆ کە ەب بوو ،شیەوانەن پێش ئەمەخسووس ،شیەڵەمۆک یدونی خوروەد دژایەتی ێکڕب هەڵبەت

 تریكەیەلەسەم ناوخۆییە، وکووڕییەکەمو ەل جگە واتە ،ەوەجگە ل .ەدواو ەوێتەکب ەو کارەئ
 .ێتەکبدا یەڵکی پەخ ەیەکیپێگ ۆحاڵ ت هەرەب پێشداەل ەک ەویوەدان بتەییمهەئ ئەویش ،بووهە

عالم ێئ ەک ەوەوكاتەل مانۆخ ۆب ەئێم جارند ەستا چێتا ئکە  ەیەوەتی ئەقیقەح ەلیلەد وەب
 ؛بووهەڵی ئیشکاند ە. چنیهەڵوێستانە ڕابگەیەنو ەئ ەک ەوەکر ئیف ەنیوتەک ،ت کراەیدووجوەم
ن ێب ەوەزدۆن یەدەسەتتا لەن حەلەسەم ،نیەکب ەو کارەڵ ئەسەموف رۆرکمان بوو زەگ ەوەکێك ئەی

نتقاد یو ئ پێداچوونەوە بەتایبەت هەیە.رتر ۆقی زیحقەت ەب یاجیحتیئ شەیوە. ئو لێکی بدەینەوە
ان یۆخ ەک ەوانەلێ ئە. وەوئامادە کراێکی بەش مان،ا بوودابردووڕ ەل ەک هەڵوێستانەو ەل
 نبێژ ەوەک ئەن نەلەسەم !نوورچەد کەەژێر کار ەوعێك لەن ەب ،نەکب ەو کارەئ ل بوونوسئوەم
 ە. کبووندەك یرەخ ەوەییڵەمەکارێکی ع ەن بەلەسەتر مەفر بەڵکوو. نەبک ەو کارەئ ێتوەانیەن
 .ەداو لە ئێمە ریەرەزتاڕادەیەک  بەگشتی ەوە. ئەوەتر یەو کارەرژا بەپەدانیەن نەعیتر واقیئ
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 ،ەبوو سەریان قاڵ ەوەڵکەناو خ یکار ەب ەلەگفێق ەڕئەو  یەو جێگەتا ئ من پێموایە بەاڵم
 ەنرااکوەئ استەڕ. ەان کردویفعەجموع دا نەم ەمن ل یەدیقەع ەب .ەکردوەان نیرەرەن زەعیواق

 نفیکرەشۆر ڕەوتیتر ەئێستا فر ە، كڕاگەیاندنی هەڵوێستەکان بەتایبەت ئەو بەشەی ەکراوەن
 شتی ۆب ەیعالمیئ.  .  .ەیین مەترەح ەوندەئ داڵکەناو خبەڕاستی لە  دەنا موهیمە، ۆیانب

 .ەیەهمان یرتوم و کەدا کەنیمەو زەل. . . دیاریکراوە یلئیساەس و مەخەموش
 ..  .زعی کوردستانەو ەت بەبارەس نەلەسەم ەئێو ەیین ەوەر ئەگەم ،کاک فوئاد: یارپرس

 ەوانەوئ ێنوێنیڕد و یو د هەڵوێست یەلەسەملەسەر  ەئێم؛ ر چوو بێژمیب ە: شتێکم لکاک فوئاد
لەگەڵ  ەوەێکگەلتەفاوەت ەب هەڵبەت ۆی،خ یەجێگ ەب ئەندامان ،ەووکارمان کرد ەک داکوێ هەر ەل
 کیەەلەسەم هەرر ەس ەل .ەبوو مەترەح یانەاڕرویو بەئ ەوکارمان کردو ەوەکینز ەل ەکستانێک ۆد

 مەترەحی ەاکڕرویم بەه . هەردووکی،نیەکب چۆن ئەبێ ەکشی ەیکێنوێنییەڕو بەوردی باسکراوە 
 ەکەکار استەوخۆڕم ەه .کەرەموشتو  ەوەکەیەب .یەکەییڵەمەم عەهی و ەکەییرۆئیت واتە ،ەبوو

 ەکمانەرەو گ یەەوەستەد ەو ب ەکراوەنبە نووسراوە  هێشتا ەش کیمیقەموست ەرەیغ یەشێو ،ەکراو
 .نیەبک ەو کارەئ انەزوو مەب

  ،نەكەدا دکڵەنێو خ ەلت ەیعالەف ڕشگێڕۆش یەڵەمۆکانی کەندامەئ ەئێو ەی کەوەئ :ریاپرس
 ەن لەلەسەم خەباتاڵم ەب .بێنن تسەدەو ەێگکدا پڵەنێو خ ەل ەیەوۆ ئەب هەرت ەقەف ەوانەئ
 ؟نەکەد ەو کارانەئ ەڵەمۆکانی کەندامەئ ،ەوانەئوموکرات یزبی دیڵ حەگ ەل ،ەزبی تودیڵ حەگ

نێوێکی  هەر ەا بی ،ننڵك بناسێەخ ەب ەوانەئ داکڵەڵ خەگ ەل انۆیانی کاری خیەرەج ەل واتە
  ؟نێوی خوێان ەا بید بێ نێو ەیشا ەکید

 .نیەکەڵێ وادەب کاک فوئاد:
 ن؟ەری ناخەدەز وەر کاغەس ەل ۆن بەکەد ەو کارەختێ ئەجا و :یارپرس

 .کردووەمان ییتاۆک دیسانا دوێشەل واتە. نیەکیەئ یە و خەریکینەوەستەدەب ە: وتم ککاک فوئاد
 ]نابیسرێت[؟ . . . .ئەساسنامە: اریپرس

کری یف ەتەو خەکا بەدا ئعیواق ەل واتە؟ ەیزب و تاقمێك چیح هەر یەساسنامەئ ە: کاککاک فوئاد
 ]پەیڕەو پڕۆگرام[ ەنامرامەو م ەنامساسەدا ئعیواق ەل واتە. ێتگرەو شوێنێ ئەئ ەک ەییەدیقەو ع

 یچ ەک یەکەاتیئزوج ە. جا لشپێ ەگرێتیەئ ێكخراوەڕو ەئ ەک ێککیژی و تاکتێاتڕست ەکا بەئ
ئاوا  گشتییەکە ەزعەو ەواری ئێمەعلی کوردیف یەلەرحەم ۆن بەلەسەم. ەرنامەبئەبێتە کات ەئ
کی ەیەنامساسەموکرات ئیزب دین حەلەسەم ەموویمن د .نیەبک ەکاران مەئ ئەبێ بۆیە .نینیبەئ

 یجێگا ەب ەوەئ ،ێکخراوەییڕکاری  سەر ەێتدشێکی ەب .ەیایباتی جینزیەئ یلئیساەملەسەر 
 . ەیتر وانیئ ەیەوەورتان ئونزەمتی ەندامەئ یرتەن شەلەسەم .یۆخ

 ]نابیسرێت[؟ . . . .: پرسیار
؟  ەییتی چەندامەئ یرتەش ەیەوەئ ێکیکەی ەنموون ۆن بەلەسەم ە؟ باشەنامساسەی ئه: فوئادکاک 

 ەل بێجگەدا یتەندامەئ ەل هەر ەنموون شێوەی پێوانەگەلێک، بۆ ەب ەیەهمان ەوەئ ە؟ ئێمەییوان
 ەوەکاروەی ێو ش یاسیس یبارە ل ەئێم ئەبێ ،ەوەیژۆلۆدئیئ یبار ەل واتە بیروباوەڕەوە، یبار

. دێتە کاەرق ئەمان فۆب تریئ ەوەشیتچینایە یبار ەن لەەلسەكان مپێوانە .نیەکبک کار ەی وەکوو
 بۆ ەکەپێوان. ەوارەان خوێندی ەاری، جووتەکرێکار ن؛یەکەا کار دیدڵەگ ەل ەک ەرەو برادەئ سەر

 ییەرفیح ەک ەیەوەتری ئ یێککەی. ەسووکتر تری وانەئ بۆ ؛ەمتریقورس و قا بڕێک وارەخوێند
 ەکێك لەی ەو ل تکابڵ ووبەق کخراوەێڕ یاڕروی. بتبێدا ەێکخراوڕت ەخزم ەل ]پرۆفێشناڵ[

بە ن ەمەخسووسو  تبداوی ەعنەتی مادی و مەارمیبێ ەد .قبووڵ بکات ولییەتومەسئدا بەشەکان
 ەنی. مومکەیەهفی یلەموخت شێوەگەلی ەشوەئ .دا بێتالتیشکەت تەخزم ەل ییەرفیحشێوەی 
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 وەکوو نایاتێکدا هدێ ەک لەیالەک فەو نای .بکاتت کار دا الزم بێکەیەکارخان ەکرێکارێك ل وەکوو
 تبێ خەبات یکیرەت خەقەف واتە .اسییس حیرفەیی کیشیوەی کەسێ ەب نای ت.بێ کەیەرگەپێشم

 بێت.نە یسوسوخ ژیانیندی ەد و بیەچ قیهتر یئ و
 .؟ . ی سازمانی .تەییلوسئوەرز مەف ە. ب . . لێەوڵ ووقب ەوانەئ ەباش :ریاپرس

ەوشەنفیکران ڕواوی ەت ۆن بەمەخسووس. یەکەئاست ڕ و ەیەهقت ەا حەدوەل ە: کاککاک فوئاد
. جا ەبوو ەوەن ئێمەیال ەل ەمکاریک بابەتەوەو ەل بەگشتیو  ەمەترەح ەلەسەو مەن ئیزانەئ ەئێم

 .  .ەمانبوو ەن ئێمەعیواق ەگم کدو ینحرافاتیئ ێکڕب ۆچیب ە، کەوەمێڕگەک ئەیەنوا نموەدمن لێر
 ەک ەوبو مەترەح ۆم بەوەتر ئەڵکوو فرەنم بیەەاگڕی پێ ەوەئ ەک ەووبەن]نابیسرێت![  . . شتا .یه
ک ینز ەدنەوەدوا ئەوەل ەن کیبگرکەیا ەهکدا وەرەموشت یخەباتو  کەرەکاری موشت یانیەرەج ەل
  ەان داناویەران بنکەبراد ەل عزێکەن بەلەسەم. . ]نابیسرێت![  .بووەار نیدا دیتێ . . . ەن کیب
  یقیفەڕ دیسان هەڵبەتش یەسن ەل ەوعەو نەب هەرش یوانیرەم ەدوا لەوەدا لەانیەرەم جەل
 .ەیەهمان و ئاشکرا ینەلەع

 ئەڵێن چی؟ داانهیزی سێ جێت مەورید ەل :اریپرس
 .نیزانەئ یرتجاعیزێکی ئێت ە. بەیین قبووڵانمان هیزی سێ جێت ە: کاککاک فوئاد

 ەب ۆختێک تەتا و . . .ت کوتت ۆخ ۆب ەک یەوشتانەئ یاڕەرەپرسێت : کاک فوئاد سەد ەبەکاک ع
و  یکیرەن خەمیر موستقەبراد ەد نایڵ دوو سێ ەگ ەل ،یەدەت دیەمهەم ئیقەموست یکار

 ەی کەوەئ بۆ دەکەن، میقەکاری موست ەوەات پێکهدێ ەچنەشاخ و کێو و د ەل ەوەپێک بەردەوام
تی ەییرفەن زیزانەئ ەاڵم ئێمە! بەییوان ...ڵکیەڵ خەگەل ەنۆچفتارتان ەڕو  ەنۆخالقتان چەئ
خالقی ەو ئ بێتربوت ەر مەفەزار نەه ەڵ دەگ ەم لیقەن موستیدی ناتوانی، ئەدوحدوەر مەشەب

من ەئ ،داەتت نەیمهەم ئیقەموست ەغەیرکاری  ەب ۆختێک تەجا و یەد .ینبناسن ایشیمووەه هەر
 ەدا کلەمەع ەل نیکەمال ەییی نەوەگی ئەئامادێشتا ه ەو سازمانەئ ەلێر ەگرم کەد ەجیتەو نەئ
 واتەڵک ەخ ێوەبت ۆت ەک ەوەدیورەو مەل هەرر ەگەئ ەکا. چونکبلب ەڵک جەخ یەدووێت توەیهب

 ەرەیمی کاری غولزوەم یەلب کەر جەفەزار نەهوێت ەر بتەگەئ ،ار نەفەن ەر و دەفەپێنج ن
 بێ.ەلب ئەر جەفەپێنج ن هەر ،لب نابێەم جیقەکاری موست ەر بەفەزار نەهچون  .ەمیقەموست

 دا.رییندام گەئ یەلەسەم ەم لەبد کحێیوزەت تەڵبەه. ەییشی وانیێکبڕو  ەیێکی وابڕ: کاک فوئاد
 ەوەمنبێ ەوەئ یسالیتوانم مەمن ئ ەنموون بۆ .نیور بویختگەوگم و سکجار دەی پێشتر ەئێم

کا دوو سێ ساڵی ەکار ئ داەڵ ئێمەگ ەل ەفت ساڵەح ،ش ساڵەش ەک ەشیەهو  ەوورمان بەبراد
ێشتا ه کەسە وەئ ەک ەب بوویجەوگمێکی عد لێەو ،ەکردو ]بەرهەمهێنان[ دییولەن کاری تەسڵەئ

ر ۆز. ەکراو فینسایبێ ئ ەانکەس وەئ سەر ەن لەکامڵ ەوەی من ئەدیقەع ەبندام. ەئ ەبنەکراوە 
 ەێت ببتا ب ەوەکرێتب یر تاقۆز کەسەکە ێبەن ئەتمەو ح ەا کراوەدلەسەو مەری لیختگەس
 ەل ەك ەسانەک ەوعەو نەل ەتوانم بێژم بووەت ئەجورئ ەب ەوەکردەحاڵێکدا ب ەل .ندامەئ
 ی،وت وڵاڵبدەکاک ع ەدا کەمیقەموست ەرەیغ یکار یەلەسەو مەل !کان باشتر بوونەندامەئ
 ەوگم کد یتەحاڵ کوعێەو ن سەو ب یەریختگەو سەبەهۆی ئتر ەفر واتە ،ەدا کردوەیپ ینعکاسیئ
  تەتا ببێهە تراو بێوم و پاڵێەحکەم و میقورس و قا کەسەکە زۆر ئەبێ ەک ەوەرەب ەتەواتوه
  .ندامەئ

 ییەناتوانێ کاری تود تتا وابێەه و ەیەوەئ هەر ەیکەجیتەمن نی ەدیقەع ە: باڵڵبدوەکاک ع
 .بکا
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 ەک یدایەتێ ەوگمد الیەنەو ەئ ۆبێتەوە ڕگەڵئەەهێکی بڕڵێ، ەوگم بێ بد : مادامکاک فوئاد
د ەح ەل ەادیزو تر ەفر یان ئەوەی .تبێ یپێ ینانیتمیئ ەک توو بێوڕرەەڵ شتێکدا بەگ ەن لەتمەح
 .بە کەیفییەت]چۆنایەتی[ دانتەییمهەئ

و ەئ یەلیسەو ەدا بکڵەو خێن ەم لیقەموست ەغەیرکاری ، ەیەوەم ئکەەسوئالکاک فوئاد  :ریاپرس
ر یب ەیەوەئ ەلەسەم .ەکید یک شتەیزار و ەه ەب ،ەوەباڵوکردن ەێت بکرەد ەتانەه ەک ەندامانەئ

وتوو ەر پێشکۆسازمان ز شایەد .ەورەک و گووشتێکی بچ هەر ەت بەبارەس .نیڕربەد سازمان یاڕو 
 یتاقمێك هەر ،ەڵەمۆک هەرک ەڵێم نەئ میسال ۆب هەڵبەت. توتوو بێەر دواکۆز یەدشا ،بێت

علووم ەمم اڵەب ،بچن یال ۆڵک بەخ و نفووز بکا داکڵەنێو خ ەدا للەمەع ەبتوانن ل کەاسی یس
لی ەمەکاری ع . . .ەمیهر موۆز ەوە؟ ئنا نایوات ڕدە . . . بیروباوەڕەکەی، واتە یەكەیرۆئێبێ تەن

ش یوانەڵ ئەگ ەل . . .واریەواڵتی کورد لە تکێشەحمەڵکی زەنێو خ ۆب دادەگریر ەسەلپێی کوتت 
بلێغی ەکاری ت ت،بێر یسەئتوانێ موەم ئیقەموست ەریەکاری غ ،ەییست نیپێو یلەمەا کاری عهنەت

 ؟پێی لەسەر داگرتووە . .  ەڵەمۆمن نازانم کەئ .نەمیهر موۆز ەئاوان
ن ەلەسەمدات ەئ یچ ەمیقەموست ەغەیرت تەبلیغاو ەتم ئو ەوەڵەوەئ ەان لیگ ە: کاککاک فوئاد

 [تسرێیاڵم نابەپرسن بەتر د دەبڕن و پرسیاریکاک فوئاد  یەکەوەجواب دان] .. .  ەرز کەف
و ەئ هەرن ەلەسەم. ەالزم ەوەئ کامڵەنو  ەووب مەترەحداەناو ئێم ەو ل ەیوا ەوە: ئکاک فوئاد

 ەئێم ۆو ب ەا بووەددیورەو مەل هەر ەئێم الوازی نیمتریهموو  ەکراوەێشتا نهاڵم ەب ؛رگانەۆئ
وادارم یه .نیەکب لیلەح ئەبێ ەک زىەرکەکی مەیەلەسەم بووەتەتوانم بێژم ەئ ئێستان ەبیقرەت
 هەر بۆ ەختەو وەئو  ادەگەیەنێتڕگەلێک هەڵوێستڵێ ەب .نیەلی کەن حیی بتوانیزووەب
 .ێتگرەئ هەڵوێست پێش، ەێتیش کە دکەیەلەسەم

 ]نابیسرێت[؟ . . . .: پرسیار
و ە. لەبوو ەی کاری ئێمووڕم و کەتر کیئ .بوو ەرەو برادەی ئەقسن یەع ،ڵم کردوبوە: قکاک فوئاد

و ەبوونی ئە، نهەڵوێست ڕانەگەیاندنەیە هەرنی یمتریهدا موەمیقەموست ەریەغ غیبلەت یەلەسەم
دوو کاری غەیرە موستەقیم م وشتویەتێگ بکات. ئەونەی منم یقەموست ەریەکاری غ ەک یەرگانەۆئ
و  ەرنامەکار و ب شێوەو ەئ ەووک کارم کردەیەوان ماویرەم ەل ەن کەلەسەم ەوەکێک ئەی ؛ەوعەن
   ەالزم بوو نەبعەک تەیەماو ۆب ەك .مەڵەمۆن بێژم من کەسڵەئ یەوەبێ ئ ەب ەوپێش بردو ەوانمەئ

 ەک ەییشرەن ەوەئ هەر یەشێو کێکەی ،ەكەیەشێو ەوەئ ەیەهخفی ەکاری م ەم بەدیقەمادام ع
 یریەکی غیەەییشرەلێ کاری نەو ،ەومان کردویڵەوەئ بەشیش یەئێم ]رێکخەرە[.ەەردی سازمانۆخ
 .نیزیانی پێگەیاندوو یشتەعیو واقەبوو ەئێم یکار کەمایەتی ەوەو ئ ەبووەن یعالمێئ

و ێن ەشگێر لۆڕش یەڵەمۆک واتە زیانی پێگەیاندوون، ەک ەوڵ کردوووبەق ەمێژ ەتان لەوەئ :اریپرس
 ؟ەووڵ کردوبوەی قەوەدا ئیۆخ

 .: بەڵی وایەکاک فوئاد
 ۆنگاوی بەو هت ی بکاۆخ ەنتقاد لیئ واتە ،ەوەتەێناوهەڵ نەه ۆنگاوێکی بەهچ یه ۆی بەئ :ریاپرس

 !ێێنهڵەه
 .ەنۆئاخر چلن ەلەسەم ،ەمێژ ە: لکاک فوئاد

ت ەبارەون سوشتیەگ ەوەب ەک ەرۆکی زەیەن ماوەلەسەم نای ەویتان زانەوەئگی ەتاز: ریاپرس
 ؟ەشتبا بوویئ کە یەوەب

تمان ییەدووجوەعالم مێن ئەسڵەئ ەئێم ەک یەوەئ ۆبێتەوە ڕگەەدی ەکەی ەکەیکاک فوئاد: 
 شەیەلەسەو مەئ. ی شاەورەد لە بووەن مەترەح ۆمان بەلەسەن مەسڵەئ ەوكاتەکردبوو. ئەن
زب و یسازمان و ح هەرن ەڵەوە. ئمەوزێح بدەت ێکبڕا ەدن با لێرەمەخسووسێتەوە ڕگەڵئەەه
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خاس بێ و . تبێ کۆمەڵگایەو ەئ یوقەناتوانێ شتێکی ماف یە وکۆمەڵگا بەرهەمی یەکەستەد
 ەوعەو نەب هەرش یەئێم یەێكخراوڕ .بێەئ ەردەروەپ داەکۆمەڵگای وەئ ناو ەل هەرخراپ بێ 
وی دوو سێ ساڵ وابردڕ ەن بەمەخسووسکە  ەیەوەتی ئەقیقەح. ەیب نیارەب و غیاجەشتێکی ع

دێنە کان ەکار یسڵەئ واتە .بوو ناوخۆییی کەییکۆناک یتووش ەئێم یەێکخراوڕ ەوەیرەوبەمەل
 هەڵوەشانەوەی بۆو  ]وەستان[دوکوڕ یەورەدا دۆیخ خەباتیەوتی ڕلە دا عیواق ەل سەر ئەوە کە

ناو  ەم لەهو  ەوەف دوژمنەرەت ەم لەه ەک کلێەگ ەربەز ەل کە ئەویش بریتی بوو پێشەوە ەاته
 ەکار ل شێوەو ەب .ەوەپێش ەاتهدا یەکەکار ەل کە داڕمانێک ەوەئ هۆی و بووە لێمان کەوت داۆیخ

ناو  ەی لیەرفین حیڕۆب ئەبێ ەک ەیوەعاری ئیش النیکەمی خۆی. ەووبیشتەگەوشەنفیکردا ڕناو 
 و کراەدەاڵم نەب ،دواخرا ڕۆژ ەب ڕۆژ .کراەدەن ەو کارەئ ماوەیەکی زۆرلێ ەو باسکرا،ن یڵکدا بەخ
لەوەدا بوو کە بەری هەڕ ینحرافیئبوو؛ دا یرەبهەر ئاستی ەن لەمەخسووسو ن ەڵەمەدا ععیواق ەل
 هۆی داڕمانێک ەووب ەوەئ .کردەاندیەان نیۆخ د. کرئەان یکارەکە ەسادفرادی ەئ ،داەئ یەکەعاریش

اسی و یس، یتتەبلیغا یتەییعالەف یبار ەتتا لەح. پێش ەواتبوه ێکخراوەکەداڕناوخۆی  ەلکە 
بەری هەڕ کەسانی ەل ێکزەعب ێک کەوعەن ەبداڕمان  .ببوو داڕمانتووشی  ناوخۆیشەوە یخەبات

و ەئ .کردەئ یەقس یەکەڕەو پە. ئەوەنارەک ەاسی نابوویس یکار ەوەیڵەمەع یبار ەن لەسڵەئ
 .ەیایڕۆبگ یڕێبازەو ەئ دەبووو  ناوخۆیی یخەبات ەبوو ب سەرەنجامک ەیەدواى ماو ەل داڕمانە

کە  – داشا یەورەد ەن لەمەخسووس - بووباسکراحمەتکێش ی زەلەەسمە ەوەپێش ئ یرچەگەئ
 . نڕاو بیو لێب انناوی ەنیۆڕب ئەبێ

 ەمەکاک ح سەرەنجام ەوەلیەمەع یبار ەل لەباری چینایەتییەوە شوێن گۆڕین بکەین.ن ەسڵەئ
 ەوەر ئەس ەنیواتبوه ەئێم .ەوعەو نەب هەرش یترکەسانێکیو  کرد یەو کارەا و ئیڕن لێ بیەسوح
 یەلەسەم یەوەر لەب ەران کەن برادەگەئ ەجیتەو نەو ب (بووم ندانیز ەدا من لەو كاتەل هەڵبەت)
 ەب ،بن پەروەردە کەسەکانن ەساسەئ ەک ەیەوەئ ،م بێتیهشت مو ەفاڵنو نازانم  ەییشرەن
 ەن ئێمەنیەع ،ەوەرەد ەاتمهندان یز ەل من ەش کتریدوا. شانداتکێەحمەناو ز ەل کردنکار یکەمۆک
بە پێشدا  ەل ەر ئێمەگەئ ،ەووبهە ەک ەنحرافاتیو ئەب سەرنجدان ەب .نیشتیەگ ەجیتەنو ەب

 ەلەسەو مەئی دوخ .ەیین یەدیتر فایچ کارێکیه ،نیەکەساڵح نیمان ئۆڵکدا خەناو خ ەلخەبات 
 ەو کارەب ەت فرەیمهەئ ئاستی جیاوازدا ەل هەموومان نەساسەئ ەک ەئێم ۆب ەرنامەب ەبوو ب

ى ەلەسەم ،ەدواو ەوتەک ەو کارانەکامێك ل هەر ەک ەوەسڵی ئەئ یتەلیلعبدەین.  ەیڵەمەع
 ەئێم ەک ەلەسەم ئەگەڕێتەوە سەر ئەون ەساسەئ هەڵوێستمان،اگەیاندنی ڕى ەلەسەم ،ئۆرگان

. بوون ادیچ ەلو ن یکان چەنحرافیئ واتە بکەین.باسی ڵ ەسەموف ەوانەئ یدوخ ەیەهاڵمان یەخ
است ڕ الدانی یەلەسەو مەئ ؛بووباسکراقانەدا ێفەڕو ەئ یەادنامی ەل یرەسەموختبە  هەڵبەت

 مەترەح ەوانەڵتری ئەسەموف ەک ،ێندبێتانەوەوخر ەگەئ . . .سووسی و نازانموخ ژیانی ەت بەسبین
 .بووەن ەوەا ئهنەت بەاڵم ،ێتەوەڕگەئە ەوەئ ۆب ەکەلەسەسڵی مەئ یهەروەو ج تبێەئ
مکانات یکار و ئ ەدنەوەئ ،بوو ەورەو گ بەرین ەندەوەئ گشتی ەب ستانئێران و کورد کانیوداوەوڕ

 .ر بووکاد یمەکی ەژمار ەعومد کەمبوودی کە ەوەئێمى ێكخراوەڕ یتەسبین ەب النیکەم ،ووب ەفر
 ،وانیرەم ەل هەر ؛ەوەدێنم کسالێیمن م ئێستا ت.بێ یەبەجرەت ەن کادرێك کەمەخسووس
 .نیەکەئ ەوتدا قسەمزگ ەدێ ل ەنیڕۆەا ئدوەش ەدا بەتەماعەو جەناو ئ ەل نیهان یبوو ژمارەیەک

ڵکدا ەناو خ ەل ەدنەوەلێ ئەو .ەکەشوێن کار ەتەوووتەی کیەرفیحبەشێوەی  ،ەلێبوردوو ەمانەه
 ت. کدا بکاڵەناو خ ەل ێکخستنڕبتوانێ  نای بکا ەساد قسەیوان ەئ یانمز ەبتوانێ ب ەک ەبووەن

لە حاڵێکدا کە بتوانن  ەک کەسانێ .نیوو بووبەرەوڕ ەوعەو نەئاب یەورەموشکڵێکی گ لەگەڵ ەئێم
 ەوەشبوونەی وگمو دەب ،ەمانەه ەئێم ەک ەوەکردنکار شێوەیو ەو ب باڵوەکجار ەیکار  یمکاناتیئ



 32 

 ،ەو کارانەئ مەجمووعەی .ەوەئ هۆی ەبوو کەسەکانر ەس ەری لیختگەس ،م پێ کردەشاریئکە 
 ەکەلەسەسڵی مەئی یشەڕ واتە. ەدواو ەوتەک ەوانەو ئ ەییشرەو ن هەڵوێست گرتنن ەمەخسووس

 یبار ەب ستاێتا ئ سەرجەم ەیواممن پێ ەک ت.گرێەئ ەرچاوەس ناوخۆوە ینحرافیئ ەدا لعیواق ەل
 ،بوون ەدیدەش ەنحرافیو ئەئ یشوتو ەلێ کەگق ێفەڕسی ەخەموش یە. نموونەوەپێش ەتەووباشدا چ

 تەواو ،ەڵکەناو خ ەنوو چوەئ هیممەتی ەب ،ی منەدیقەع ەب ،بوون وەستان و داڕمان یوشوت
دا یەان پیگێڕانەشۆڕش تەواوزعێکی ەن وەسڵەئ منەوە دیدی لەدا دۆخی ئێستا ەلو  ەوەتەاونیژ

 ەکار دووبار ەختەو وەئ وە،بو دایەکردن پەشەگ یەورەد داڕمانەوەو ەل ختێکە. جا وەوکردو
 ن.و پێک بێک ڕ نتوانەتر ئیوانەد ئوخ ەبدوور و خەر دەس ەوێتەکەئ

 ەوەم ئەرنامەب ەوەرەد ەاتمهندان یز ەل وەختێکمدا ئێژم ۆخ یخسەش یدیورەم ەل ەنموون بۆ من
خسی و ەش یەدیقەلێ عەو ،(بووەکانی ئێران وانەوەنیقەعێراقی ت یولەق ەشتا بێه هەڵبەتبوو ) 

ناو  ۆبوێشتن ڕ .مۆڕەئ یەدواو بم ەێك ئڕۆژند ەچ یەکەڕەو پەئ ،ەوەرەد ەبوو بێم ەوەم ئەرنامەب
تر یو برادران حوسەین ەمەکاک ح ەک یەو کارەئ واتە ،ەوەتکێشی و بمێنمەحمەز وەکوو ؛ڵكەخ

تر ی مکاناتێکیئ پێش، ەتەوواته ەزعێکی تازەم وتیدا دەزعەو وەڵ ئیموقاب ەل بەاڵم .انیکرد
 ەوابوو ( من ب داکانفێقەەڕ ەل ەفر مەورید ەبوو لەمن دا ن مەورید ەا لینەت ەوە)ئ ،شپێ ەتەواتوه
ناو  ەمڕۆب ئەبێبوو  مەترەح ۆم بەوەنداندا ئیز ەن لەمەخسووسخسی ەش یلیساەم یلیلەد
 یشتێك ێکخراوەییڕ زەروورەتیلێ ەو ،مەبک ەو کارەئ ەکمەرەگ .ەوەتکێشانەحمەز یانیژ یەرگەج

ا هەئاو ەلەسەمکانمان قەێفەڕ زۆربەی ۆب ەیواممن پێ ەم تا فرەک اتەوەئ .لمێنێەسەئمن  ەتر ب
 ئەبێ دانە دانە ەو پێش بووەمەل ەدا كەنحرافاتیو ئەڵ ئەگ ەل خەبات ۆب ئەبێ ەک بوو مەترەح

 کە ]ئەرێنی[ ەتەموسب الیەنی ەوە. ئبن ەییڵەمەع ەتییەعالەو فەئ یکیرەڵک و خەو خەرەن بڕۆب
 ئێستا ەک کەمایەسییەو ەدا ئعیواق ەل واتە .ەووی گرتەر چاوەس ]نەرێنی[یەوەنفیەم الیەنی ەل

 ەیوامپێ سەرجەملێ ەو داڕمانە. ی ەورەو دەئ ،نێخودەی ەک یەەورەو دەئ گورزی ەمانەه ەئێم
 .ەوەستەدەن بەدەئ ەشیوانەئ واگەیاندن ڕهەڵوێست و ەو ئ ەو پێکتر بووێک ڕو  ەوەتەاویژ ێکبڕ
 .نیەبک ەوانەئ ییزوو ەن بیبتوان ڵکووەب

 پرسی 'وەحدەت' لەگەڵ هێزە چەپەکان
 

و ەر لەگەئ ش.شوێنی دی ەل نای ،کاەت دەبیکوردستان تا یەناوچ ۆب رێکخراوەکەتان :اریپرس
 ەب ەکید ێکخراوەکانیڕ ڵەگ ەنا لەلی بدا دیشکەی تۆخ ۆبێ بەد ەڵەمۆک ،کاەت دەبیدا تایەناوچ

 ؟ . . .ت بکاەحدەبێ وەد
 ەوەڕباوەوریر بەزەن ەل .تکاەکوردستان کار د ەل ەک ەیەهوامان  یقێفەڕ ەئێم ە: کاککاک فوئاد

دا اررێکک چینیڵ ەگ ەل ەتیابڕ ەن لەمەخسووسو  کوردستان ەا لینەت ەن ەک ەیەوەمان بەدیقەع
 ەل ەی ئێمهێز زۆربەی ەیەوەت ئەییواقع بەڵکوو ،نیەکبکار  استەوخۆیشڕ ،نیەکبکار  ئەبێ

 .کاەت ئەییعالەف کوردستان
 ت؟ەحدەو . .. : اریپرس

کە ن یزانەگشتمان ئ ەوەئ ؛ەوەبێرم ەتر من نموون یکانەڵ سازمانەگ ەت لەحدەو ۆب: کاک فوئاد
 ەمانەئکۆبوونەتەوە. و شتوون یتاران دان ەحدت لەونفرانسی ۆک یناو ەبسازمان وگرووپ  ەدان١٢

 ەل ەتەحدەو بەاڵم ت.سووڵی ناتوانێ ببێوتێکی ئەحدەو ەوەزر ئێمەن ەل ەتەحدەو ەشنەو چەئ
 و جێگا منەتا ئ ەوەداخەب هەڵبەت .ەوەکرد کەن ،اڕرویب سەر ەل ەتەحدەن وەمەخسووسو  ەوەبان

ن ەلەسەم .ەئێران ەخارج ل ەب سەبارەتتر ەری فرۆز یێکبڕ ەشیتەحدەو کۆنفرانسیو ەستبێتم ئیب
 ،کنەیەلەسەکامێکی م هەر ەوانەئ ،مانەه ەو ب فاڵنسم ویالیمپرەال ئیان و سوسهیئوری سێ جێت
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 یسەخەموش یلیساەر مەس ەل ئەبێن ەساسەمن ئ یەدیقەع ەت بەحدەو یەلەسەحاڵێکدا م ەل
 شتیر ەس ەلئەگەر  ەتوربوەم ئیدئۆلۆژی یلیساەم ەب ەیو جێگاەتا ئ ت.ئێران بێلە  شۆڕش

وافق ەشی تیەکیەجیخار یلیساەر مەس ەن لەتمەح یەکدەنگی بوو،ئێران  یشۆڕش یسەخەموش
ناتوانێت ی من ەدیقەع ەب ەیەوەبان ەل ەک ەوعەو نەئاب ەتەحدەو وەالمدا ئەک کەی ەل ترە.ەساد

 ەدوو ال ل هەر واتە ،ەوەخوار ەل ەوەیپا ەل ەشیتێکەحدەو. ڵی بێوناتوانێ ئوسو ،بێدار یپا
 دۆخی ەئێم .نەگەک دەی ەب ەوەتییەعالەو فەئ ڕێگای ەن و لەکەت ئەییعالەڵکدا فەخ یەرگەج

 .کاەت ئەییعالەڵکدا فەناو خ ەل ەکیرەخ ەئێم ێکیقێفەڕن ەلەسە. مەوەپێش ەتەواتوه ۆئاوامان ب
 ترکەی یکار ەک الدوو هەرا ێدوەل .شتوونیەک گەی ەبواندا ەئ و کەسانیتر  یسازمانێک گەڵەل
کرێ ەئ ەوەوانەئ ڕێگەی ەو لن ەکباوکاری ه ەوەکەی ەتوانن بەئ نن ویبەک ئەیی ەوەکرد ،ننیبەئ
 ەتەحدەو ەشنەو چەبش یرترۆ. زتێکرم بەهراەف تەحدەو یەنیمەز ەورد ەی من وردەدیقەع ەب
راتێك ەشن موزاکیدانئەوان  وێنەرین نایو  الیەندوو یبەرانهەڕ کە ەوەک ئەن ەیەهمان ەدیقەع
سم یالیمپرەئ سۆسیالو  ەییبوول نەق انمانهجی ئوری سێێتبێژن و  نەمزا کیئ ەناموافقەن و تەکب

تر ەفر ەوەئ .مانەهەو ب فاڵنو  کۆمونیست یزبیح و رانئێ ەر لەکارگ یەقەبەت و ەییدروست ن
 ەل ،ەوەیپا ەلکە  ەوەپێش ەواتڕئاوا ب ئەبێ ەتەحدەو وەئ ەی ئێمەدیقەعەو ب ەیەتێکی قسەحدەو
 ەیین مەسەلەیەکن ەبعەت ەک بگرنکەی ەێکخراوانڕو سازمان و ەئ خەڵکییەوە خەباتی ینوروەد

 ەکا لب عالییەتەر فەگەئ کوردستان ەل پەیکارن سازمان ەلەسەرقی مەف واتە ت.نجام بدرێەزوو ئ
 ەی لۆخ ۆو بەئ ەک نیەا بکدڵەگ ەتی لەحدەو نیتوانەئ ەختێك ئێمەو ،کوردستان یلیساەر مەس
 ەوەک ئەن ت،بێهەی ەێگکوردستاندا پ ەن لەسڵەکی ببێ و ئەیەگێکوردستاندا پ یلیساەم
 . . .بێتدا کوردستان سەر ەی لەییشرەا نی ەیعالمێکردبێت و ئ یەساد یقاتیحقەت عزێکەب

 . .. : پرسیار
 .ەشۆوانمان ناخێش نیتەدیش ەب ،ەیینی تەیابڕا ینەت ەر نێخە: نکاک فوئاد

 ؟یچابردوودا ڕ ەل :پرسیار
و  ەئێم پەیوەندی ێکبڕ واتە .وەبوەن نەسڵەم ئیقەموستی تەیابڕا دابردوویشڕ ە: لکاک فوئاد

و و یو دەی ئەڵەمۆڵ کەگ ەل ەئێم یباتیرتیئ ەت بوو بوربوەدا مەم ئاخرەل ناڕاستەوخۆوان ەئ
ن ەمەخسووس .نیوەک ناکەی ەوەوانەو ئ ەوەا و کردڕرویب یبار ەل نەسڵەلێ ئەو .وانەئ پەیوەندی

ڵ ەگ ەاتبوو لهوان ەك لێکەیبوو  ەی سنوداووڕدوای  ەل .حەتنەڕنا ەئێم ەل نەزەرەوەو ەل
می ەردەس ەل ەم قسانەل ئا مان وەهەو ب فاڵنبگرن و کەیماسی گرتبوو، ەت ەئێم یرێکەبراد

 دستان، ئەمکور ەلواین  ەوی ئێمووتب هێنابووەوە؛ی ەساد نموونەیەکیش یوەئ .بوویفڕاندومدا ڕ
ش یەتی ئێوەاسیس .نیوردهاری ەس ەب ەسن ەل ەن کیاوردهر ەس ەی بەوەئ ەمیژڕئەم و  ەتەوڵەد
 دەنگسالمی یئ مهوریج ەن بیتوانەن ئۆچ ەئێم !ەییڵکی کورد چەخ مافی ەت بەسبین ەن كینیبەئ

تر یئ .نیوەک کەین یناتوان ەئێم ەوەر ئەس ەل .اڵڵوتیەئا ەبوون ب ەحاڵێکدا ئێو ەن لیەبد
 .ننیچ یێگو ەل ەڵقەری حەنوک وەەئێم لە دیدیوان ەئ ەوەئ ەک کردبوو.ەن باستری ی لئیساەم

ری ەکۆن هەر تری بکاەکۆاو نیپ .ەوەنەکەئکرار و دووپات یت ەوەئ ەوتراو ەوەنیچ ەل یچ هەر
 !ەخاستر تی بکاۆی خەکەڵکەخ

 کار بکا؟  ەوی ئێوێش ەب ەیەهوا سازمانی  ەڵەمۆکوەکوو ئێرانێدا  ئاستی ە: لاریپرس
و  ەناو کارخان ەنۆڕن بەلەسەم ەک ەوەئ .ژیئێرێك ۆج ی چەئاخر شێو واتە: نازانم کاک فوئاد

 ؟ەوانەئ
 کات.بی کارکرێ کیڵەناو خ بڕۆنە: ریاپرس

 .نەکەکار ئ ەوعەو نەب ەک ەووستیک دوو سازمانم بەیمن  ؛ەیەه: کاک فوئاد
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 ؟ ەیەهتان تەیابڕ :اریپرس
 .ەیەهمان تەیابڕێکیان کەی لەگەڵ: کاک فوئاد

 ؟ەیکێ :اریپرس
  ؟بێژم ە: الزمکاک فوئاد

 ێ!رە: ئرایپرس
 ؟ئاخر ۆ: جا بفوئادکاک 

  کۆمونیستسەبارەت بە حیزبی 
 

 ؟یکی کوردستانزبێیح سەبارەت بەرت ەزەن :اریپرس
ماندا ۆناو خ ەل تەواوی ەب ەلەسەو مەئ کە ەیەوەتی ئەقیقەزبێکی کوردستانی حی: حکاک فوئاد

دا ێرەل واتە)  مۆخ ۆمن ب .ەیەهدی وماندا وجوۆناو خ ەر لەزەدوو ن واتە ؟یەهی ڵحا .ەوبوەل نەح
ی ئێران کۆمونیستزبی یح ئەبێن ەساسەئ ەک ەسەوەم ئەدیقەم ئێژم برا( عیخسەی شەدیقەع

 .بێەه یی کوردستانکۆمونیستزبی یح ەک ەشیڵکی کوردەمی خەللەی موسققەح بەاڵم دابمەزرێت.
ی کوردستان کۆمونیست سەربەخۆیزبی یح ەک تکاەد دیاریخی یتار یتیراەو ش وگۆڕەکانئاڵ ەوەئ

 .ەیەه نماندایەب ەل نەیعاووزوەم وەل ەکێكەی ەوەن ئەلەسەم ەیوا ەك .تکایەا نی تبکادروست 
 . تێکرل بەوعێك حەن ەماندا بۆناو خ ەئێتر ل ئەبێ
 ؟ەکیزری دەت بوو ، نۆری خەزەن ەوەئ :ریاپرس

 .ەی ئێرانکۆمونیستزبی یح ەد بیقەت موعتەقەف ەک ەیەهش یتر یرەزە: نکاک فوئاد
اسی یی سهت و سازماندیەیعالەف هەربێ ەدرشگێر ۆشی ەڵەمۆندامانی کەئکاک فوئاد  :اریپرس

 ؟ . . .ەی کەوەان ئی زامی ...یڵ نەگ ەاسی لیی سهەپێش سازماند ەدێت ەکیکی دەو . . .ڕەش
شی یکانەنزورەم ەکێ لەی ،وانیرەم ەاران لیتی جووتەیکەیی ەوەئ ەنموون ۆب ککێەی: کاک فوئاد

و ەئ ەک ەوش بویتریجێگا ەل .بێهەان ییگەڵک ئامادەخ ەوەپێش ەاته ڕەر شەگەئ ەیەوەئ
 .ەوکردو ەانیکار
 ؟کانیەندامەو ئرشگێر ۆش یەڵەمکۆ . . . ەواتوهێکی وا پێک ڕەقەم :اریپرس

مان ۆخ ۆب ەوەییزامیی نبار ەن لەسوخسوەم ەبێژم ئێم ەوەئ سەرەتا ە: کاککاک فوئاد
 ەو ئێم ەزعی ئێرانەو ەمەئ .تکاب ڕەش ەک ەیەه ەیبەجرەختێ تەو ئینسان .ەییمان نەبەجرەت
 .نینیبب ەوانەزانی و ئیپارت تایبەتیی ەورەد ەوەتەنیاتهەن ەوەنیوپا و چوروئ ەچ کامێکمان لیه
مان ەبەجرەو تەن ئەساسەمان ئۆخ ۆب .دا فێربێڕەش ەل ڕەێ شبەئ ئینسانور هوشەم یوڵەق ەب
ت یبەفێر ئ  .یەدەفاتێک ئەڵەو ت ئەبی یفێر یتەبک ڕەمادام ش ەمان بووەدیقەلێ عەو .ەیین

ی فێر ەلی پێ بکەمەع ی وبزان نگەو ج چینایەتی یخەباتری ۆئێت ێکبڕ .ەییب نەیجاەشتێکی ع
 ستەد ەن بیکیرەخ کەیەبەجرەر تەسەو موخت زانست ەک ەیەوەمان ئهەوڵ هەرلێ ەو .یبەئ

 ەتاز ەل ێککەی :ەش بووومان توڕەش ەئێم شوێندوو  ەل تبرم بێەو جێگا خەستا تا ئێتا ئ .نینبێ
ڵکدا ەناو خ ەن لەبعەت ەانڕەو شەئ یەبەجرەت .گداەبەرەڵ دەگ ەل وانیرەم ەش لیکێکەیاڵ و ەق

 ەوەییزامین یبار ەنا لیگەئ .نیبەئ ڕەش یفێر ەوەل ئا .باتدەکاری ەب ئینسان ەدووبار
 .ەییکمان نەیەبەجرەت

و ەب . . .ەتەوڵەو دەن ئەسڵەواری ئەا واڵتی کوردیئا ێڕشگۆڕش یەڵەمۆری کەزەن ەب: اریپرس
زامی یی نەشێو ەبێ بدەجبور ەت مەوڵەد نای .کەچ ەنەس بدەڵک دەن خەلەسەگا مەد ەیەادڕ

 ؟ تکابرکوت ەکوردستان س
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شەڕ  بکرێگای و جێەتا ئ هەوڵ بدەینحاڵدا  ینیەع ەل .ەیتمیەح ڕەش ەیوامانپێ ە: ئێمکاک فوئاد
 ەک تەپێشتر بێ کیداوێووڕ ڕپوتوتر کیئ .ژیمەوەڕم ەب ئا هەڵبەت .ەفعمانەن ەب ەدواو ەتێبخر
 نازانم. ،نیەکبنی ین پێش بیتوانەن ەئێم
عارێکی یدا چ شەیەلەرحەو مەی لۆکی خیتاکت ەت بەبارەس ئێستا ێڕشگۆڕش یەڵەمۆ: کاریپرس

 دا چیۆنێو خ ە؟ لەیلی چیلەد تێرعار نانوسیش .نینیکانی نابەیعالمێر ئەس ەچ لیه .ەڵوبوەق
؟ ەوانەا ئیڵک ەتی خەییحاکم نایڵک ەموکراتی خیدری ووهن جمەلەسە؟ مەوڵ کردووبوەشتێکی ق

 ؟انیکام
 ەبمان للییی میکموکراتیوری دوهجم ەئێم .موشتوێەگەڵک تێ نەتی خەییحاکم ە: من لکاک فوئاد

 .ەڵوبوەر قەی کارگەقەبەتبەری هەڕ
موکرات یزبی دیح ەوات كئاغا ڵەگ ەی ئامێد لەڕەو شەد ئیورەم ەکاک فوئاد ل :اریپرس
تی ەیکەیتی ەارمی ەب ەیەقەنتەو مەئ و ەری ئێرەور و بەکانی دەڵەمۆکرا کەدەا نیئا ،تیەیوکردو
 ؟ەیکردایب ەقەنتەم یارانیجووت

ان یتەان جورئیو گشت ەوەكەیەتر بیکانەڵەمۆو ک ەئێمی ەڵەمۆر کەگەمن ئ یرەزەن ە: بکاک فوئاد
 ەن لەمەخسووستی ەقیقەح هەڵبەت .بووهەتی ەم جورئەا کەدوەل ەوەداخەب .کراەد ،ەیبوا

 ەل ەوەترسی ئە. مبووهەموکرات ید یزبیح یتەخاڵەترسی دەم ێکبڕدا ەی ئێمەڵەمۆد کیورەم
ڵ ەگ ەر لەگەئ ەک ەوەا بوو لیموکرات دڵنید یزبیلێ حەو . نیب ڕەش یشوموکرات توید یزبیڵ حەگ
ر ەگەئ ەک ەوەن لیبووەا نیدڵن ەحاڵێکدا ئێم ەل .نیەناک ڕەڵی شەگەل ەئێم تکاب ڕەگ شەبەرەد
 هەر .نیەکب ڕەموكرات شیزب دیڵ حەگ ەن لیر بوجبوەم ەنیمومک نیەبک ڕەگدا شەبەرەڵ دەگەل
 .کردەان ئیبرەس ،کردەان ئیاتیحتیئ ێکبڕ ەلیلەو دەب

 ەوود کردیدهەی شکاکی تتئاغاوا ەورەگ یبابسوڵی ەڕد یەس ەیگوا ەوستوی:  من شتێکم بریاپرس
 ەمن لەئ ێنەدەان نیتەسارەان و خیۆخ گایێڕو  گار جێەس ەوەنەبەن ەندانەبو جووتەر ئەگەئ ەک
ر ەگەری من ئەزەن ە. جا بمدێ ڕەش ەب ەڵ ئێوەگ ەبێم ل ڕەش ەت بەوڵەڵ دەگ ەل ئەوەیاتی یج

و ەاران ئیتی جووتەیکەیو  ەڵەمۆو ک ێڕشگۆڕش یەڵەمۆن کەلەسەم ەیەهمکانی یر ئەگەئ ،بکرێت
 .ەباشتر نەبكسوڵ ەڕد یەاتی سیج ەل ەکار

 ەمیخسەش یەدیقەع دیسان ەی کەوەئ بەاڵم ەر باشۆن زەکیب سەربەخۆ بتواننر ەگە: ئکاک فوئاد
اوکاری ه ەب ئەبێ تکاب ڕەگدا شەبەرەڵ دەگ ەل ێوەموکرات بێید یزبیر حەگەمن ئ یەدیقەع ەب

 ێی بنێرۆی خهێزش یوەبنێری ئت ۆخ سەربەخۆیی هێز ۆتکە  ەوعەو نەب سەربەخۆ، بەاڵم ،بکرێ
زبی یح ەارید .ەییڵک نەخ زەرەری ەو ب ەڵکەفعی خەن ەا بدعوجموەم ەل ەوەئ ڕ،ەشبۆ 

 یزبیح نێوان ەل ەیەوەت ئەییلێ واقعەو .کاەدا ئیەعتبار پێئ ا،کەدا ئیەپ ەهجیش ویموکراتید
 ەلکە  ەدروستپێم  ،وان حازر بنەمادام ئ ؛ەییجاعیرتیی ئهێزگ ەبەرەد ا،دگەبەرەموکرات و دید
ت یەکیب سەربەخۆبێ هەێزێکی وات هر بتوانی ەگەلێ ئەو یەکبگرین. ەو کارەئ ۆب اندایڵەگ
 .ەر باشترۆن زەبعەت

 ەلێر ەوبو ەی کەنووچوڕوو ئابەئ .ەوەتەویڕی کۆخ یەو کارانەموکرات بیزبی دیح ئێستا:  ریاپرس
کانی ەڵەمۆک. . .  ەیوامپێ مەسئوولەکەیان ەیەوەدم ئووقسەم .ەکید یجێ ەل نای ەووچ ئابڕۆی

ا یلێشێواوی رەنازانم بڵێم س یوشوت ،یەکەماشا دەئاوا ت ێکبڕاران یتی جووتەیکەیو  ەئێر
و ەئ ەدوێنێک نای .كرا هـتبایشد ئێی ئامڕەش ەل داەلێر ەوەن ئەلەسە. مبوونکی ۆنەترس

 ەبتکار لیئ ێکبڕ ەبوو کەمان نەوەتی ئەجورئ ؛ەکراو ەئیشتبا ەوەسانید بوو و ەخۆپیشاندان
 . . . ]نابیسرێت[موکراتید یزبیی حخۆپیشاندان ەل بێین . . .اڕەبا لێر ەباش  .نەیشان بدیمان نۆخ
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 داگەبەرەڵ دەگ ەل خەبات ۆن بەمەخسووس هەڵبەت .ەبوو ەنهائیشتباو ەئ ەی: واکاک فوئاد
رانی ەڵ برادەگەش لیەکەڕەش ەل رەب ەیگوا هەڵبەت .ەنۆچ ەارید هەڵوێستیموکرات ید یزبیح

 ەک توونو انیێش پیمانەئ .نیەکب ڕەدا شگەبەرەڵ دەگ ەل ەوەكەیەب ەک ەوان گرتویماسەدا  تەئێم
لێ ەو تایبەتە، ییەکەلەسەم ەمەئ .ەییعی نیواق داگەبەرەڵ دەگ ەل تانتیەیدوژمناو  ەتینی ەئێو
ک ەن سەربەخۆ بەاڵم ،نیحازر، سم بێیالیمپرەئ دژیگ و ەبەرەد دژی ەێزێك که هەرڵ ەگەل ەئێم

 .وابوو هەردا شیاڵەقەی تازڕەش ەل ەیوامپێ .نیەکب ەو کارەواندا ئەمی ئەرچەژێر پ ەلکە  ەوەئ
 ەمان بللییم یکیموکراتید یورهعاری جمیش ەئێم ەا وتت کدکانتەقس ەل ۆتە: کاک فوئاد ئیارپرس

 تتوا دکانتەقس ەل ۆت  . . .کوردستاندا ەل کارکرێ یەقەبەت .ەڵووبەق کارکرێ یەقەبەتەری هبەڕ
 .ەڵوبوەمان قی کوردستانکۆمونیستزبی یح ەک

وتم  .مۆخسی خەش ۆب تەوە.ەبووەن خێشتا ساهمان ۆخ ۆب ەلەسەو مەوتم ئ ء!ە: نکاک فوئاد
ئێراندا  ەل کارکرێ یەقەبەت یخەبات وگۆڕەکان وئاڵ ەگی بەستەب ت.دروست بێ ەوەئ ەنیمومک

 ،واڕت بەحدەو وەرەن بەساسەئێران ئ انسەری لەرسە یخەبات وگۆڕەکان وئاڵر ەگەئ .ەیەه
ن ەلەسەم لەبەرچاوە. ترم یلیئساەلێ من مەو .بێهەی ئێران کۆمونیستزبی یح پێویستە

 'ەالقاعد توحد' نایراقی یوعی عیزبی شیو ح ەنکاتام ەئ ەکەتا پارهەو یدوەلنجدران ەڕ یەڵەمۆک
ت ەموحکو ەت بەسبین جیاوازیان ڕێبازیلێ دوو ەو ،ئەزانن کۆمونیست ەان بیۆان خیکامێک هەر

زانێ ەئ کارکرێ یەقەبەت وێنەرین ەی بۆکوردستاندا خ ەل ەک کسازمانێ ەنین مومکۆى چە. دەیەه
، ەیەه دژبەیەکیان تەواو رێبازیدوو  و زاننەئ کارکرێ یەقەبەت نوێنەری ەان بیۆش خیوانەئو 
 هەر ەوەپێش ەکوردستاندا بێت ەوا ل یداوووڕر ەگەئ ؟كکێەی ەن بەبک ەو دووانەئ نتوانەن ئۆچ

شی یقەح ،ەوەابێتیج ەیەهقی ەحك تێەللیتتا مەح ەسم کیمارکس وڵیئوسو و ساسەئ لەسەر
ى ەوعوجمەمن بعەتە ،واڕت بەحدەو وەرەر بار بەگەلێ ئەو. بێهە سەربەخۆی یزبیح ەیەه

 یعیتاب یەیستیمارکس ەسڵەو ئەئ یدوتر خەفر واتە ت،بێ ەوەكەیەب ئەبێ وگۆڕەکانئاڵ
 .کەیەەتیراەش

 ەک دانەیبێ ەدا دتەوڵەد ەل کارکرێ یەقەبەزبی تیح ەکا کەئ ەوەمارکس  باسی ئ . . . :ریاپرس
 ؟ەوەنیەک باڵو کەی ەل کارکرێی قەبەتە کرێەشتێکی وا د . . .نیناتوان ەئێم ت.بێ

ی حادتیئ ەل مانەکار وەئ یەن نموونەڵەوەئ ک...ێەتللیم کختێە: وکاک فوئاد
 یەورەک دەوی نەروجانی شویرباەی ئازکۆمونیستزبی یح .ەبووهە ]سۆڤییەت[دایوەروشو
 .ەبووهە ەوەشیابوردووڕی ەورەد ەل ەوانەف و ئۆشچوروخ

 ؟تخێووڕب تێزارتی ەوڵەی دەوە: پێش ئریاپرس
 ووخا.ڕ تێزارتی ەوڵەد یەوە: دوای ئکاک فوئاد

 .کاەرق دەت فەوڵەد ەوە: دوای ئریاپرس
 .نییە مەترەح ۆخ ەوەپێش ئ . ویەوروی شەورەد هەر ،نا: ک فوئادکا

تی ەواوەت ەک ەییوا باشتر ن کارکرێ یەقەبەت ۆئێستای ئێران بژیمی ڕی دنووخانڕ ۆب . . . :ریاپرس
 .ک بنەیرانی ئێران ەکارگ

کانی ەستیى مارکسەفیزەو. .  نەبعەت ،وابێ ومەرجهەلر ەگەئ واتە .ەر باشۆڵێ زە: بکاک فوئاد
 یجانیرباەئاز ەن لەلەسەم کەوابوو  وگۆڕەکانئاڵر ەگەلێ ئە. ونۆڕب ەوەتەهەو جەل ەک ەکورد

 ،ەوەپێش ڕواتەەن ەوەتەهەو جەل ەبێ کهە اهەی وێکزبیا حیفارسستان سازمان  ەل نایئێران 
ک ەی تریمەئ بەرامبەر بە و بێهەتی ەڵەتێکی غەاسیئێران س شۆڕشی ىەلەسەم ەت بەسبین واتە
 ئەبێچن ەک ئەیو ەرەا بدعوجموەم ەر لەگەلێ ئەو وە.ەوەب تەوەسێەبی بۆخ بێتنا ێ،وەناک

 .واڕب ەوێوەن لەڵەمەع ەتی کەیر شانەس ەل کوردستان ەل شۆڕشگێڕسازمانێکی  واتە ،ڵ بداوەه
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 فاڵنو  " ]پتەو بێت پێوەندی گەالن![اهوند خلقیمستحکم باد پ " نازانم ،ێک بداتعاریا شینەک تەن
 داکارکرێی ەقەبەت یدوناو خ ەل کردنکار ۆب استەوخۆڕو  ەوەییڵەمەع یبار ەل ئەمانە. بەڵکووو 

 ەنموون ۆب .واڕب ەتەهەو جەو ئەرەمکاناتی بیئبدا کە  هەوڵن ەسوخسوەم ت.بکا ەو کارەئ ئەبێ
ناو  ەل .تیەیکینز ەک تبکا عالییەتەدا فرانی تورکەناو کارگ ەل ،ەئێمێکخراوی ڕ سەبارەت بە

 . .داشیبەرەع یرانەناو كارگ ەن لەلەسەم تر بتوانێەگەو ئت بکا عالییەتەفدا رانی فارسەکارگ
 .تکاب دایەپ ەو کارەئ ۆکافی ب یکادر کە ەیین ەسادن ەعیی واقەکەییڵەمەع بارە لێەو .
ن ەکەز ئەری تورك حەێکی کارگڕۆک ەیگوا ەومستویبدێنمەوە؛ ک ووچپ یەکیەمن نموون نەلەسەم
کار  ۆدا تەوانەڵ ئەگ ەلئەگەر  یەریەزەنگ نەت تەواو ەوەى ئەد .نەکبکار  داەڵ ئێمەگ ەل
بەری هەڕ ەک تبێ ەوەئ ەن. . .  ەردو ەردو ەرانەو کارگەڵ ئەگەند لەویەپ ەب ۆت .تیەکەن

 ەی و لەکەا ئیدەند پەویەدا پەکبزووتنەوەڵ ەگ ەل ۆلێ تەو ئەستۆ. ەتیرانی تورک بگرەکارگ
 وەختێک .تیەکەد دایەپ یدنەویەدا پتورک یرەی کارگەقەبەت جەماوەریڵ ەگ ەل ەوانەوەئ ڕێگای

 ەوەئ ت.دێپێکت ەکەتەحدەو. . .  ێکخستنەکەیڕ ەدا کرد بیەی پۆخ یماتینزەالت و تیشکەت
 یتەرازەەن تێبێلوای کە نێ یبلێ وا داەو ە.وەرەب ەوێتڕب ەوەتەهیو جەل کە ىەکەییڵەمەع الیەنە

 ەوێتەکەن ێکخراوەڕم ەئ یاڕر و یبڵ ەگەا لدعوجموەم ەل  جانیرباەئاز ەن لەلەسەری مەکارگ
 ەبێت ێلیئساەم نازانم چ ئێستا نەلەسەم  .كەی ەوێتەكەل نیئساەم ێکڕر بەس ەل واتە .کەی

  .ەییب نیارەب و غیاجەشتێکی ع ەوەا ئوداتوهدا ەلێ لەو ،ەوەپێش
ج ۆتنام و کامبیەڤیر ەگەم .نیر بگرەزەن ەل ەلەسەو مەل یخیتار یەبەجرەت ەن ئێمەسوخسوەم

ان یکەرەموشت یخەبات ماوەیەکی زۆر؟ پێک نەهێناان یمەد و موحکیی واحەهبەس جۆوالئ
ش یتردوامان یلێ دەو .بووهەان یکەرەی موشتەرماندەف و ڵ بوونەن تێکەسڵەئ .كردەئ ەوەكەیەب
 .نیو بڕووەرەب ەکەلەسەم گەڵەلگم دو نابێی من ەدیقەعەب ەوەرەزەو نەل ئا !اتنهڕ ەشەب

 ئاڵبانی .نهات ڕەشەب دواەوەمان لید ،بوون ەوەكەیەب بەینێکی زۆرن یوی و چەروا شوەهوهەر
 ؟ یچ

 ؟ەیەهیەکی تەیابڕوان ەو ئران ەنجدەڕ یەڵەمۆڵ کەگ ەل ێڕشگۆڕش یەڵەمۆکاک فوئاد ک :ریاپرس
 ! تیهەیە ڵێ ە: بکاک فوئاد

 ؟ەیەهی تەیابڕن یستەلەڵ فەگ ەل ەڵەمۆ: کیارپرس
 .ان نیستەلەفلەگەڵ : کاک فوئاد

 ؟یا چیڵ تورکەگە: لریاپرس
 نیاڵەگ ەلوامان  یکماسێەت ەشتا ئێمێهلێ ەو ەیەه یەکێکخراوەڕند ەش چایتورک ە: لکاک فوئاد

 .بووهەتێك یوابەڕر ەسەموخت .ەیین
 ؟ ەدایئێران یمهەانی سێیەرەج لە ریزی ێڕشگۆڕش یەڵەمۆن کیکرێ بڵێە: کاک فوئاد دریاپرس

 .ەیەوعەو نەردا بیهزا ەل هەڵبەت . . .مەهانی سێیەرە: باش نازانم جکاک فوئاد
 ،منەهانی سێیەرەج ەک یەانوهو گروەڵ ئەگ ەڵێم لەد ییەوەختالفاتی سازمانیباری ئ ە: لریاپرس

 ؟نناسرێەم دەهانی سێیەرەج ەب نای
دا لیئساەم ێکڕب ەل ەیوامپێ .بێ ئاوا ەییوانممن پێ ،مەهسێ جەریانیر ەس ەل ە: کاککاک فوئاد

 ئەوانە.و  فاڵنن و ین چەلەسەم ؛رانی ئێەوەرەد هی کەئێران ن یلیئساە، مەیەهختالفمان یئ
 یلیئساەر مەس ەل کەن ،ەوانەو ئ ەدوتو یزبیكان و حەکیچرر ەس ەختالف لین ئەلەسەم نای

 .ەیەهختالفمان یئ ەیوامپێ ،ەوانەجتماعی و ئیئ یشۆڕش
و ەل ەی کەوەئ سەر ەل .ەووباست کرد ەوەشیاتیشرەباری ن ەل !وموبەن ە: کاک فوئاد من لێرریاپرس

 ؟ن...ایبوو هەالتی یشکەتێبازی ڕا ڕمیەو دەل هەر ،ل بوویشکەت گێڕشۆڕشسازمانی  ەک وەەزەحەل
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 ەک [ وە١٩٦٩] ١٣٤٨ساڵی  ەانی لی ؛بووهە ێکخستنیڕ ەوەڵەوەئ ەل هەر ڕێباز: کاک فوئاد
 .ەوەد کردەر ەوانمانەکی و ئیچر ێبازیڕ ەئێم ەو كاتەئ هەر .ەبووهە ێکخستنیڕ ،ەاتوهپێک
 بوو؟هەسازمان  ەوە ١٣٤٨ یساڵ ە: لریاپرس

 هـووحاڵێکدا گر ەل ]ڕێکخراوە[،وت سازمانگەمان ئۆخ ەت بەڵەغ ەب ەوەڵەوەئ ە: لکاک فوئاد
 وت سازمان.گمانەدا ئمانۆناو خ ەل ڕایبگەیەنین.بوو ەن کشتێ ،بوو داۆناو خ ەل بەاڵم .نیوبو

 ئاشکرا بوون؟ . . .: ریاپرس
موکرات ید .ەیسێك ئاشکراەگشت ک ۆب ،دانرا ەبنک ەک . . .ڵێەدا بیەکجێگا عزەەب ە: لکاک فوئاد

 ەن لەلەسەم ناین ەبعەت یەکگشت جێگا ەل ،ەوی کردوەرەموزاک ەوچون ەسڵەا ئەددیورەو مەل
 . . . ستا .ێن ئەحتماڵیدا ئوانیرەم

 .ێناهستمان ەد ەب ەئێم ەباش بوو ک رۆزەبەجرەو تەوت ئورمەدا فکانتەقس ە: کاک فوئاد لریاپرس
 ەل ەختەو وەدا ئگەبەرەد رەبمراەبلە بێ ەهر ەگەئ ەلۆکداری چکەێزێکی چهدا لەمەع ەل وتمان

 ؟ . . ان.یئیستفادە ەیەبەجرەت وەل ۆلێ بە. وەنکەدلێمان یوانیڵک پشتەخ ەن کینیبەدا دلەمەع
ک دوو ەیم ەل من ئا .بوومەن نوچ ،ەییقم نیقەتاڵعاتێکی دیشتا ئێهتی من ەقیقە: حکاک فوئاد

 یەلەسەم ەی من لەدیقەع ەب ەبەجرەو تەئ یدوخ بەاڵم  . . ی .ۆخ ۆبوان بووم یرەم ەدا لەڕۆژ
 .پێش ەاته ۆب ەمانەبەجرەو تەئوان یرەمتی ەماعەج ەن ئێمەلەسەم .ەحیحەشدا سیئامێد

و ەن بەنیەع ێوەل ەرانەو برادەئ ەیوامپێ !؟یەگەتێد ،شتیەگەدەشم نیڵقەع ەن بەسڵەئ سەرەتا
ی ەنیمە، زبوو ەکەییجتماعیقتسادی و ئیئی ەنیمەز کختێەو هەر واتە .نوشتویەگ ەبەجرەت
قدامێکی یئ ەو کەڕکی پێشێهێز ، ئەگەربووهەان یگەئاماددا عوجموەم ەل ەکەڵکەخ ،اسی بوویس

 .کاەدلێ پشتیوانیڵک ەخ ەن بێ کیئەموتم ێتوانەئ ،بدا ەیەنیمەو زەئ یسیشخەرتێ تەش ەکرد ب
لێ ەو هەنگاو هەڵبگرێت. تتی بێەجورئئەبێ  ەوەتەهیو جەل ،ەییشی کافی نیەکەسیشخەتتەنها 

 یزبیترسی حەم ێکبڕ ەئێم یرانەبراد ەیوامدا من پێەیەقەنتەو مەئ یدیورەم ەن لەسوخسوەم
بوو  انیەوەترسی ئەم .بوو ەوەانیتسەد ەب ەرنامەو بەئ ەوەزوو ەگێنا لەئ ،ەان بوویموکراتید

 .ەزوو ئێستا ەڕەو شەئ .بن داکراتموید یزبیڵ حەگ ەل كێڕەش یشوتو
 دا؟ ڕەش ەل . . .: ریاپرس

ک شت ەی ەکاک هەڵبەت شن.ۆبفر مان پێڕەوان شەر ئەگەم .نیبێ ڕەشەن بیەز ناکە: حکاک فوئاد
 ەل ەرانی ئێمەبراد ەومید داکڵەناو خ ەختێك لەن ەی کەوەئ ؛ەاڵنەمۆم کەئ ۆن بەسوخسوەم ،بڵێم

 زبییحکەی سادە فرادەئە -ن گشتمان یئێژ وەزۆر ئە قسەبە هەڵبەت - ەومانیدا دکڵەناو خ
 ەب ەو دووانەئ ئینسان .بەریەكەیداهەڕڵ ەگ ەل ەرقەری فۆن زەعیی واقەرگەپێشم ،موکراتید
دڵ و  ەتر بیجێگاکان ەل نای ەووی کردڕەئامێد ش ەل ەک کەیەرگەپێشمت. کاەن ئیشتبا ەوەكەی
و  كاەگ ئەبەرەڵ دەگەلند ەو بدەز ەک ەیینبەرەکەی هەڕکوو ەو ،کاەگ ئەبەرەد دژیی ڕەان شیگ

 . . ت.خاڵی بێ ییو ژێر پاەئ ە، کەوەتیزۆبد ەوەئ ۆبێگا ڕ ئەبێ
 بێ. ەواو ئەت ەوەنوبوۆک داەلێر ، دەنانێڵیب ەیەهکاک فوئاد  ەل ەکیارێکی دیر پرسەگەئ

------------------------------------------------------------- 
 بەم گفتوگۆیەی کاک فوئاد: ێبینی سەبارەتت  *

[ دا لە ١٢/٧/١٩٧٩یان ١١] ١٣٥٨ی پووشپەڕی ٢١یان  ٢٠ی ڕۆژئەم گفتوگۆ دوابەدوای پلێنۆمی کۆمەڵە لە 
زەحمەتکێشان( لە مەهاباد کراوە؛ دەنگەکە زگاری ڕێگای ڕ)کۆمەڵەی  "جمعیت راە رهایی زحمتکشان"

خراپە و لە کاسێتێکی کۆنەوە کراوە بە دیجیتاڵ و نووسراوەتەوە. ئەم گفتوگۆیە بەدەنگ لەسەر سایتی 
کاک فوئاد هەیە و بۆ یەکەم جار لە کتێبەکەی کاک ڕەشاد مستەفا سوڵتانیدا بە نووسین باڵوکراوەتەوە. 

و گواستنەوەی دەقاودەقی هەموو وشەکان و دەربڕینەکان' بە تەواوی و لەبەر 'ئامانەتداری  لەو کتێبەدا
 .نووسراوەتەوەبەبێ هیچ دەستکاریکردنێک 
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بەدەنگی خۆی گوتراوە استەوخۆ ڕکە ئەمە تەنها بەڵگەیەکە استییەی ڕئێمە لەبەر گرینگی قسەکان و ئەو 
کاتەوە، بەالمانەوە گرینگ بوو و بە درێژایی ئەم سااڵنەیش کۆمەڵە هیچ کات ئامادە نەبووە باڵوی ب

لەبەر ئەوەی ئەم گفتوگۆ لە گوتارەوە قسەکان بە شێوازێکی تازەوە بخەینە بەر دیدی خوێنەران. 
بگوێزرێتەوە سەر نووسراو؛ لەبەر ئەوەی کاک فوئاد بەشێک لە قسەکانی بە زاراوەی مەریوانییە؛ لەبەر 

چوار ساڵ پێش ئێستادا گوتراوە؛ لەبەر ئەوەی ویومەرجێکی دیاریکراوی نزیکەی سئەوەی قسەکان لەهەل
 ێکڕخۆشە پێش باڵوبوونەوەی قسەکانی بە نووسراو چاوێکی پێدا بخشێنێت و تۆزێک ێهەر گوتاربێژێک پ

بکات؛ . . . ئێمە بە باشمانزانی لەباری زمانەوانی و داڕشتنەوە پێداچوونەوەیەک بەسەر دەقە وپێکی 
 –هەاڵت و چ لە باشووری کوردستان ڕۆژچ لە  –کە بۆ خوێنەری ئێستا  نووسراوەکەدا بکەین بە شێوەیەک

تێگەیشتنی ئاسانتر بێت. سەرەڕای ئەوەیش، دەربڕینەکان، هەڵوێستەکان و ناوەرۆکی باسەکان وەکوو 
دەتوانێت  ،ێتگردەنگە ئەسڵییەکە بگوێ لە خۆش بێت  یێکەسێک کە پ نەتەوە و هەڵبەت هەرخۆیان ماو

 سەردانی ماڵپەڕی کاک فوئاد بکات.


