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!بوو بەرخودان نەی خۆڕاگری وود نمویجما  

 
د یهاوڕێیان و دۆستانی ماجو مەلەکەی مستەفا سوڵتانی :نوسراوەیەک لە  

!دەورانی منداڵی  

ناوچەی مەریوان لە دایک  ئاڵمانە یی هەتاوی لە ئاوایی ٥٣٣١ماجد لە مانگی ئازەری ساڵی 
تا پۆلئ چوارمی لە ئاڵمانە خوێند و پاشان لە سەر خواست و بەرنامەی دایک و باوکمان بۆ  . بوو

لە ژیانی دەستی پێکردو  ڵ برا گەورەکانی دەورانێکی نوێگەدریژەدان بە خوێندن چوە سنە و لە 
گۆڕینی جێگای ژیان و دووری لە  .ان لە گەڕکی قەتارچیان وەر گیرالە مەدرەسەی چوارمی ئاب

ت لە مەحرومیە. دژوار بووەماڵە و هەڤااڵن و دۆستانی دەورانی منداڵی بۆ هەموومان سەخت و بن
و   خۆ گونجاندن. زۆر سامناک و تاقەت پڕووکین بوو بۆ ماجد ،میهر و نەوازشی دایک و باوک

لە تەمەنی دە خوێندن و  هاوپۆالنی تازە و دۆستانی نوێ، درەسە و شاری سنەسازگاری لە گەڵ مە
ەڵ بارودۆخەکە دەویست تا خۆی لە گ بۆ ماجد پڕوسەیەک و هیندیک کاتی زدەساڵێدادوا

یارمەتی دەری  برا گەورەکان وماموستا دڵسۆز و فیداکارەکاندڵسۆزانەی  ییارمەت. بگونجێنیت
ئەم شێوە . و ژیانی ئاسایی خۆی دەس پێ بکاتارانە دەرباز کات کە ئەم قۆناغە دژو ماجد بوون

خوێندن یەکێک لە سەرەتایی ترین مافە کانی . و هەموومان جێگای پرسیار بوو دیژیانە بۆ ماج
ئەو ئاستە دەرد و ڕەنج و  بەاڵم بۆ تا .بێتتا نرخەکەی گران  مرۆڤێکە و تاوانێک  نیە هەر

ەر کام لە ئێمە و دیاردەیەکی سروشتی و مافی ئینسانی ه کووتا دەبێ تەحەمول بکرێت، مەینەت
، ئەو ئیمکانە بێت؟ بۆ لە شوینی ژیان فەراهەم  دالەم واڵتە نەفرین کراوەتر هەزاران منداڵی

؟پڕ دلۆڤانی باوک و دایک بخوێنین فەراهەم نە بێت کە لە باوشی گەرم و  
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 دووهەم نەفەر لە دەستی چەپەوە ماجید

!دەبیرستان خوێندنی لە  

شاری سنە و لە ڕەشتەی  هیدایەتی ، لە دەبیرستانیاش تەواو کردنی دەورانی سەرەتایید پیماج
ۆر لە دەورانی خوێندن یەکێک لە قوتابیە ئازا و ز. ندن کرددەستی بە خوێ( بیرکاری) ماتماتیک

 لە خوێندنی  کشێوەیە  ،نە کردبوو هێشتا دەبیرستانی تەواو. تێگەیشتوەکانی دەبیرەستان بوو
پوتانسیل و  .دەس پێکرد و بە نامە  ەوەلە ڕێگای دوور  زانستگای ئاکسفوردی لەندەن ، لە گەڵ

ڵگا کە سەرنجی ماجیدی بۆ وەزعی کۆمە ، ەبار و دۆخ ولە ئیستعداد وبیری تیژی و تێگەیشتن
لێواو لێو لە بێ عەدالەتی، هەاڵواردن، ستەمی چینایەتی، جنسی، نەتەوەیی و ئائینی بوو 

یلەی کەمێنەی ر و کۆئەسی، کۆمەڵگایەدنیایەک کە زۆربە هەرە زۆری مرۆڤەکانی ئەم . ڕاکێشا
. رنجی ڕاکێشاسە ،فرە زوو هەژاری و نەداری و مەینەتی زۆرینەی  کۆمەڵگا  .کۆمەلگا بوون

شەو رۆژ  نانی شەو و بژیوی ڕۆژانە  و ژیانی مەمرە و بژیبەدەس هێنانی  بۆ  زۆرێنەی کۆمەڵگا 
انیان لە وانە بە زکی برسی سەریان دنایەوە و بنەماڵە و منداڵەکگیانیان دەدا و هیشتا شە

شایانی باسە کە بیر وڕای براگەورەکان و بە تایبەت .  ترین ئیمکاناتی ژیان بێ بەش بوونکەم
ماجید لێبڕاوانە و   .شەی ماجید هەبوودیاری کەری لە گەشەی بیر و ئەندێ کاک فوئاد دەوری

هەشتەمی لە پۆلی . خۆی بانگە وازی دەکرد و تێدەکۆشانەپساوە بۆ بیر و ڕا و فیکری ڕادیکاڵی 
 اندەبیرستان ماموستای ئەدەبیات لە قوتابیەکان داوا دەکات کە هەر کام بە ئارەزووی خۆی

" سەیار ڕۆزبە"بە ناوی  ماجید و هاوڕێکەی .ێرن و  دەربارەی مەوزۆعەکە بنوسنمەوزوعێک هەڵبژ
ین و نوس هەلبژاردنی ئەم چەشنە . مانگیر و سەمەدی بیهرەنگی دەنوسنکە یسەبارەت بە ئارش 

.  سی دەبیرستان ئاڵۆز و توڕە دەکاتگیر  بەرپرنسەبارەت بە سەمەد بیهرەنگی و ئارش کەما
دەفتەری کاری بەرپرس  دانەوە بۆ پرسیار و واڵم اجید و ڕوزبە و دایک و باوکیان بەمەبەستی م

، دەخوازن بزانن ئایا کەسانی تر ە و گوڕەشە و زەخت و زۆری فرەوانبانگ دەکرێن و پاش هەڕەش
؟خۆیان مەوزوعەکانیان هەڵبژاردووەویا   

 ندیشەی چەپ و مارکسیستی ئاشنابوو، وماجید لە دەورانی گەنجی لە گەڵ ئەفکار و بیر و ئە
شۆڕشەکانی  یی ئەزمونەی سیاسی و خوێندنەوارلێبڕاوانە و نەپساوە بۆ گەشە دانی ئاستی زانی

. ێژووییەکان هەنگاوی جیددی هەلگرتبەرەو خویندنەوەی کتێبە فەلسەفی و م. جیهانی تێدەکۆشا
ە ئەوپەڕی ناخۆشی و ئالۆزی کاتێک نێوان عەرەبەکان و ئیسرائیل بماجید  لە دەورانی گەنجیدا 

پەیوس بوون بە  فەلەستین بڕیاری وڵم لێکراو و مەحروومی ز ، بۆ یارمەتی دانی خەلکیگەیشت
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بەاڵم  .ان بەم جۆرە یارمەتی بداتتینیەکدەیویست لە نزیکەوە فەلەس ،دابزووتنەوی فەلەستینی 
، تەمەنی کەم و بێ ئەزمونی کاک فوئاد بە چەند فاکتور و دەلیلی قەناعەت هێنەر و لە وانە 

ماجید زۆر زوو هاو بیرەکان و هەڤاالنی خۆی لە بواری مەدرەسە و . ماجیدی پەشیوان کردەوە
بێ ناوبڕ  ماجید. کانی دامەزراندعاتیفی و سیاسییە شوینی ژیان دۆزیەوە و لە گەڵیان پەیوەندیە
لە تەک هاوڕێکانی  و ئەندامانی بنەماڵەکانیان  نەیپردی پەیوەندی عاتیفی و زۆر نزیک و ڵسۆزا

.  دادەمەزراند  

 
ئەمجەدد و ی، روزبە، ماجلە ڕاستەوە ڕەزا ٥٣١١ ڵسا سنە  

!تەوریز و کرماشانخوێندن لە   

ماتماتێکی لە دەبیرستان هیدایەتی سنە  وەر گرت ولە  بیرکاری واتە دیپلۆمی ٥٣١١ماجید ساڵی 
ماجید کە خۆی . س پێکردەکارەبا وەر گیرا و خوێندنی د ستیتوی تیکنۆلۆژی تەوریز لە ڕشتەیئەن

، شاری  گەورەی تەورێز  بەستێنی لەبار و و سۆزی شۆڕشگیڕی و خەباتکاری بووئینڕژی  ەکدەریای
لە تەوریز ئیمکانی بەدەس هێنانی کتێب و . و لێهاتویەکانی بوو دگونجاو بۆ گەشەی ئیستعدا

هاوکات لە گەڵ ژمارەیەک لە خوێندکارانی . تی چەپ و مارکسیستی زۆر تر بووئەدەبیا
لە ڕێبەرانی زۆر الیەق و خۆشەویستی  تێکۆشەری چەپ و لەوانە دوکتور جەعفەری شەفیعی

خەبات و ید هاوڕەوت لە گەڵ ئەوان ماج. ا بوون، سەدیق  و ژمارەیەکی تر ئاشعکۆمەڵە، باست، 
.هەڵسوڕانی خۆی دەس پێکرد  
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...و ئەمین، مەلەکەد، یماجلە راستەوە ٥٣١١ ڵسا تەورێز  

لەم . ویستی کاک عارف نادری هاوماڵ بوولە گەڵ دوکتور جەعفەر و هاوڕێ کۆن و خۆشە
ئاشنابوون و پەیوەندیە دا ، باقی ئەندامانی بنەماڵەکەم لە گەڵ دوکتور جەعفەر پروسەیە

پوتانسیل و لێهاتوویی و ئینڕژی خوێندکارانی  زۆرترین.  پێک هاتەکانیش سیاسی و بنەماڵەی
ماجید . مەتکێشان بووتنی زانیاری سیاسی و ڕیکخستنی کرێکاران و زەحتەوریز لە پێناو تێگەیش

لە بواری  و خوێندکار بوولە تەورێز . ان کردبووهەموو ژیانی بۆ ئەو مەبەستەو لەو پێناوەدا تەرخ
نەپساوە لە گەڵ هاوڕێیانی کرێکار و زەحمەتکێش کاری سیاسی و کتێبی  .یدا  هەڵدەسوڕاسیاس

هاوکات دیپلۆمی تەبیعی وەر گرت . ەیە زانیاری سیاسی خۆی گەشە دەدادەخوێندەوە  و بەم شێو
وێندنی دەورەی پزشکی خ و لە زانستگای ڕازی کرماشان و لە ڕشتەی پزشکی  قەبوڵ و وەر گیرا و

، لە تەورێز و هاوینان و کاتی بێکاری تەواو بوونی دەورانی خوێندن لە لە کاتی. دەس پێکرد
کارخانەی تراکتور سازی و ماشین سازی تەورێز بە مەبەستی ئاشنایی  زۆر تر  لە تەک دەرد و 

ماجید مرۆڤێکی ئومانیست، خۆنەویست، لێبڕاو و . دەکرد  ، کاریکرێکاران مەینەت و ڕەنجی
.یقا و ستران و گۆرانی خۆش دەویستئەهلی ئەدەب و شیعر  بوو و موس ،تێگەیشتوو  

 
فیعی ەش جەعفەرد، یماج سەبەالن کویستانی  
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بەر باڵوی بۆ هەموو  ارەکانی تەورێز و کرماشان ،ئیمکانات و دەرفەتی ژیانی ماجید لە ش
ی بە خێرایی لە گەڵ بارودۆخی سیاسی ئێمە. بنەماڵەکەم و هاورێکانی خولقاند ئەندامانی
انی ڕۆژ بە تازەترین کتێبەکان و نوسراوەک،دەستمان کان و زانستگاکان ئاشناکردشارەگەورە
وانگە جۆراوجۆرەکانی ڕووناکبیران  و بیر و باوڕ و ئەندێشەی ماجید ئێمەی لە تەک ڕ .دەگەیشت

ی ژیان و خەباتی  ڕەنجبەران و شێوەلە  و بۆ ئێمە.  زانستگاکان ئاشناکرد یباوی ئەو سەردەمە
دژبەران و ، هەموو مێژووییەدا لەو سەردەمە. نی تر باسی دەکردکاران  و کولتوری نەتەوەکاکرێ

ەشنێک پەیوەندی بە چاینی ومونیست  تا لیبرال و ئو ک موخالیفینی حکومەتی پاشایەتی لە چەپ
ماجید لەو کەسانە بوو کە قورئان و تەفسیرەکانی بە . ان هەبووکیۆژیو پولیمیکی ئیدئول

یەکێک لە هەڵسوڕاوانی . ک لە گەڵ دیندارەکان  خویندبوەوەمەبەستی مناقشە و پولیمی
و لە گەڵ  خوێندکارانی خەباتکار . ڕازی کرماشان بوو  انستگاکانی بوعەلی سینای هەمەدان وز

ژمارەیەک لەم خەباتکارانە و لەوانە هاوڕێ . پێک هێنا بوو کرماشان گوروپێکیانلە هەمەدان و 
 و یەکێک لە کادرە پاشان بە کۆمەلە پەیوەس (ئارام)گیان بەخت کردوو ڕێزدار یاسین ئێراندوست 

.الیەقەکانی کۆمەڵە بوو خاوەن هەڵویست و بیرمەند و  

 
شاد و عارف نادریڕەد، یارک علیشاە ماج ٥٣١١ ڵسا تەورێز  

!ڕاپەڕینی خەڵکی ئێرانخەبات و   

،  دژی حکومەتی اپەڕینی جەماوری خەڵکڕماجید یەکێک لە هەڵسوڕاوان و ڕێکخەرەکانی  
لە زانستگای  ٥٣١١ئازەری ساڵی لە هەوەلین ئیعترازەکانی خوێندکاران لە  .ایەتی ئێران بوو پاش
سێدارەی ئیسالمی  کۆماریایەتی و ە دژی رژیمی زاڵم و دیکتاتوری پاشنەپساوە و لێبڕاوان و رێزتە

، خوێندکاران و ڕاوانە لە خواستی ڕەوای کرێکاران، جووتیارانبەشێوەیەکی  لێب. خەباتی کرد
کاتێک خەباتی خەڵکی ئێران . گەلی کورد پشتیوانی و دیفاعی کردخەڵکی بێ بەش و مەحروومی 

ەکانی  خوێندکاران وی ئاکسیون، ماجید هەلسوڕاری ساواک و شا پەرە و گەشەی سەنددژی دیکتاتو
کاری بوو و ڕۆژێکی تر لە اوی بزووتنەوەی جەماوەری و خوێندهەڵسوڕ ڕۆژێک لە تەورێز.   بوو

 پوشپەڕیمانگی  لە .ت و ئیعترازە کانی گەلی کورد بووشارەکانی کوردستان هەڵسوڕاوی خەبا
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بۆ اد ئاک فوی هەتاوی کاتێک زیندانە سیاسیەکانی سنە بە ڕێبەری بیرمەندی هەڵکەوتوو ک٥٣١١
ە و دۆستان و ناسراوانی و ژمارەیەکی زۆر لە بنەماڵ ،گرتمانیان لە خواردن  ڕۆژ ٤١ماوەی 

کی بەرباڵو لە هەڵسوڕاوانی کۆمەڵە و ژمارەیەک لە پێشرەوانی و تویژێیەکانی زیندانیە سیاس
لە بینای دادگوستەری شاری سنە بە مەبەستی پشتیوانی  ، سەقز و بانەشارەکانی مەریوان و سنە

رازیان کرد و لەو بینایە و چەسپاندنی خواستەکانی زیندانیە سیاسیەکان ئامادە بوون و ئیعت
ئەم هێرشە ئیعتراز و مارشی  .ردە سەر مانگرتوەکانی دادگوستەریپولیس هێرشی ک. دانیشتن

ک لە بەشدار بوانی ئەو مارشە ە و ماجید یەکێلێ کەوتەو ورەیی خیابانی و وەالنانی ترسیگە
کاتێک پولیس هێرشی . بوو  ی سنەکرای جەماوەری شارئەو مارشە یەکەمین ئیعترازی ئاش. بوو

پولیس تەقەی کرد و گوللەیەک لە  ،نای دادگوستەری خۆیان دەرباز کردهەڵسوڕاوان لە بی ،هێنا
ی هەتاوی کە خەباتی  ١١ساڵی  .وەوتبوو  و برینی سووکی هەڵگرتبوپێی راستی ماجید ک

بۆ  هەل و مەرجی گونجاو و لە بار ایەتی ڕەوتێکی خێرای گرتبوو وشجەماوەر دژی سیستەمی پا
ڕاسپاردەی   .وانیان ئاکسیونی جۆراجۆر ڕیک خەن، تاوانی سیاسی کەم کەم هاتە ئاراوەهەلسوڕ

پێشوازی گەرم  برام ئەوە بوو کەاک عەبدوللە ی کاک فوئاد لە یەکێک لە دیدارەکانی  لە گەڵ ک
خەبات و بەرخودانی ئەوان بۆ و سیمای  ازاد کراوەکان بکەنسیە ئو شیاو لە زیندانیە سیا

زیندانیە  ن بوونیپەردە لە سەر چونیەتی دەستگیری و بێ تاواو جەماوەری خەڵک باس کەن 
و یا  انیان تەواو بووبوون کە دەورانی زیندلە زیندانیە سیاسیەکا پێشوازی. ال بەنسیاسیەکانیش 

 ن بە چەشنیکوبجەماوەر ئازاد کراو ماندووی نەناسانەی ە هۆی خەبات و بەرخودانی نەپساوە ب
حەمەی .عەبباسی روح اللهی  تەیب: هاوڕێیان ٥٣١١لە ساڵی  .گوڕدرا ئاکسیونی خەڵکی بەرەو 
ئەردەاڵن، شوعیب یوسف  ، تەیفور بەتحایی،عوسمان و هوشمەند  ڕەوشەن توودە ،کەعبی

 بەداخەوە و ژمارەیەکی تر  کە  ، تورج میرزایی، یوسف قوریشی، ئیبراهیم شەسەواریزەکریایی
ڕێز لێنان و شکۆداریان بۆ بەڕێوە  کران و مەراسمی ئازاد بیر نایەتەوە لە زیندانئیستا ناویانم وە

حکومەتی نیزامی هاوکات بوو لە گەڵ  لە الیەکەوە ئازاد کردنی هاوڕێ شوعیب زەکریایی . چوو
دژایەتی ئاشکرای مەکتەبی قورئان و  هاوکات بوو لە گەڵ لە الیەکی ترەوە و .دەولەتی ئەزهاری

ئێمە نیە  و لە ،بەهانەی ئەوە کە شوعیب کومونیستەکە ئەو پێشوازیە بە  ،ئەحمەدی موفتی زادە
ەوە ارانی سنە زۆر لێبڕاوانە وبە ئیمانهەڵسوڕاوانی کۆمەڵە و خەباتک .و نابێ پێشوازی لێ کرێ

کتەبی قورئان ڕاوەستان و  پالن و بەرنامەی مەراسمی شکۆداریان لە بەرانبەر کۆنەپارێزانی مە
ی سنە و لە سەر مەزاری " تایلە" ە لە گۆڕستانیمەراسمەک .بۆ پێشوازی لە هاوڕێ شوعیب داڕشت

لە م  .وە چووێێکانی بەڕڕادە و هاویڕ و گیانبەخت کردوو موهەندس ئیسمایل شەریف زگشوڕش
مەراسمەدا ماجید لە وتارێکدا بیوگرافی و ژیانی سیاسی و خەباتکارانەی گیانبەخت کردووان 

لە کاتی ڕاپەڕینی . ئیسمایل شەریف زادە و هاوڕێکانی باس کرد و ڕێزی شیاوی لێ گرتن
ایەتی بە دەستی شۆڕسگیڕان و ئورگانە سەرکوتگەرەکانی ڕژیمی پاشانی ئێران ەکخەڵک

الک و هەلسوڕاو ارۆ و گرتنی ساواکی سنە زۆر چماجید لە گەما. زوڵم لێکراو گیراشارۆمەندانی 
بەر بینای ساواک و لە گەڵ خەڵکی هێرشو یەکێک لە هەوەلین کەسەکان بوو کە چوە ناو . بوو

.ساواکیان گرت  
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٥٣١١ ئەڵمانە ساڵ لەد یماج  

!ئیسالمی کۆماریسەاڵت و حاکمیەتی دە  

 دەسەاڵتی سیاسیان بە دەستەوە گرت،سێدارەی ئیسالمی لەو کاتەوە  کۆماریحاکمانی تاوانباری 
و چینەکانی کۆمەڵگای  ی خۆیان بە نیسبەت هەموو توێژماهییەت فاشییستی و کۆنەپارێزانە

فرە زوو . هێرشیان کرد بە دەسکەوتەکانی ڕاپەڕین یەک لە دوای یەک .ئێران بە ئاشکرا نیشان دا
ڤەکان لە مرۆە ڕێکخستن ورێک خراویان ، مافی هەر چەشنرگانە دیموکراتیکەکانیان هەڵپێچائو

و پێگەی ژنان هێرشیان کرد  ، بە مافدیموکراتەکانیان داخست اد وڕۆژنامە ئاز. وەر گرتنەوە
مانگ بوو کە کەمتر لە دوو . نەتەوە ژیر دەستەکانە سەر هێرشی نیزامیان کرد  هاوکاتو

. هێرشی نیزامیان کردە سەر شارۆمەندنی تورکمەن سەحرا ،ان بە دەستەوە گرتبوودەسەاڵتی
نەورۆزی ساڵی . بێ دیفاعیان کوشتار و قەاڵچٶ کردو خەڵکی و شاری سنە  خورەمشەهەر، نەقەدە

تێپەڕ نە بووبوو ، کە ئیسالمی  کۆماریتی فاشیستەکانی هیشتا دوومانگ لە دەسەاڵ ٥٣١١
ارۆمەندانی سنەیان دایە بەر گوللەی تۆپ و خومپارە  و فڕۆکەکانیان  بە ئاسمانی سنەدا فڕک ش

شەڕی داگیرکارانەیان . خەڵکی سنە پێشوازیان کردبوو و بەم شێوەیە لە نەورۆزی  و هۆڕیان
، بەاڵم تائەو نیزامی نەبوونی شەڕی و هیچ چەشنە ئەزمو جەوان بوو ماجیدئەگەر چی . داسەپاند

، ئەو لە ی سنە شاری سنەی تۆپاران و خومپارە باران دەکرد ٤١کاتانە کە پادەگانی لەشکەری 
پاش حاکمییەتی . کەرامەتی خەڵک و شار دیفاعی کرد لەو ی خەڵکی سنە سەنگەری پێشەوە 

 کە .کوردستان بوو تەنیا ەنگەری جێگای متمانە شۆڕسی ئێرانسێدارەی ئیسالمی تەنیا س کۆماری
یی ئازاد و هەر چەشنە هەڵسوڕانی سیاسی و رێکخراوەوکراتێکی هەبوو دیمبارودۆخی   بە تەواوی

ن لە کوردستان بوو تجۆراوجۆرەکان کە دژ بەری حاکمییە هەموو گوروه و ڕێکخراوە. بوو
دانی خەباتکاری هەڵدەسوڕان و هەر ڕۆژە ئاکسیون و بەرنامەیەک لە الیەن حیزبەکان و شارۆمەن

. اهێنەر و هەڵسوڕاوی ئەم بارودۆخەی تازەی کوردستان بووماجید نوێخواز ، د .سنە بەڕێوە دەچوو
ڕۆژێک لە سەنگەری نیزامی لە خەڵکی زوڵم لێکراو ی سنە دیفاعی دەکرد و رٶژی دوایی باس و 
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و   پولیمیک و دیالۆگ و مناقشەی ئیدئۆلۆژێکی  بۆ کۆبونەوە بەرباڵوەکانی حیزبەکان
کرماشان خەرێکی  و ڕۆژێکی تر لە نێو خوێندکارانی تەورێزو .ستهەڵسوڕاوانی سیاسی رێک دەخ

و  پاش ڕاپەڕین بە دەڵیلی خەباتی ناسراوی جەماوری خەڵک .وکار و هەڵسورانی سیاسی بو
و هەڵسوڕانی سیاسی و ، مەریوان ناوندێکی گەرمی بەرخودان ڕێبەری بیرمەندانەی کاک فوئاد

تۆمار نە کراوە و بێ  وا  هەڵکەوتوو لە مێژووی کوردستان کە تائیسیا ئەزمونی  ،بووکۆمەاڵیەتی 
 ، کۆچیی پارتیزانی یەکیەتی جووتیارانی مەریوانپێک هێنانی هەوەلین واحد. هاوتا بووە

اگیر نەکردنی شار لە مێژوویی شارۆمەندانی شار بە مەبەستی بەرگری لە کەرامەتی شار و د
وەزعیەتی تازەی مەریوان  یەکگرتن و یەک دڵی لە .  الیەن سپاوە، نموونە گەلێکی دەگمەن بوون

لە تەک کاک فوئاد  ماجید .  ەک  خەڵکی ئێرانی پێک هێنابوو نێوان خەڵکی کوردستان و تا رادەی
تی دی  پێشمەرگەی یەکێیو کاک ئەمین لە هەوەڵین شۆڕشگیرانێک بوون کە لە یەکەمین واح

ا ڕایی، لە سەر ئامانجەکانی خۆی بۆ  پێش ماجید لێبڕاو و بێ ڕ. جووتیاران بەشداریان کرد 
ی چەکدارانە  چ لە ناو لە خەباتەم شێوەەسپاندنی  دەور و نەفوزی گرینگی ئبردن و چ

دی  ماوە کە لە ناو واحی ولە. زۆر پێشڕەو بوو  ەڵکی ڕەنجبەری مەریوان هاوڕێکانی و چ لە ناو خ
ە الیەنەی چ لە بواری سیاسی ەم، لیهاتوویی و توانای هپێشمەرگەکاندا حوزووری هەبوو

ک پێشمەرگەیەکی تێگەیشتوو وە.  وە لە خۆ نیشان داتەشکیالتی و ج لە بوار نیزامی و دیسیپلینە
بە خاتر ئەوە کە  . بە جێ دەهێنا بە ڕێک و پێکی ، ئەرک و بەرپرسیارەتی خۆی زۆرو ئاگا

دەرمانی واحیدەکەی  خوێنکاری دەورەی پزشکی بوو  هەموو کار و باری نەخۆشین و برین و دەوا و
لە پڕۆسەی فێر کردن و بار هێنان یارمەتی دەدا تا و هاوڕێانی نەخوێندەواری . لە ئەستو بوو

. تر بخوێنەوەنی کابتوانن گۆڤار و باڵڤۆکەکانی کۆمەڵە و ڕێکخراوە خوێندن و نوسین فیر بن و
جووتیاران و  شە هەڵویست و سیاسەتەکانی کۆمەڵە، ئامانج و بەرنامەکانی یەکیەتیهەمی

.کۆماری ئیسالمی بۆ جەماوەر باس دەکرد دژە ئینسانی و دژە دیموکراتیکی ماهییەتی  

 
 ماجید سێهەم کەس لە الی راستەوە 
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نیزامی و پارێزگاری لە شار هەلدەسوڕا و ، ماجید لە بەشی مەریوانلە دەورانی کۆجی مێژوویی 
 خەرمانانی ٤١لە ڕۆژی   ".کانی میران"ەڕاوە نێو جەماوەر و ئوردووگای کاتی حەسانەوە دەگ

 ،باڵو بوەوەاسمێدیای و لە م داهێرشی بۆ سەر کوردستان جیهاد و کە خومینی دەستوری   ٥٣١١
، مەد قازی زادەحئە: بە ناوەکانی  تحەوتوویەک دوای هێرشەکە نۆ مرۆڤی خەباتکار و خۆشەویس

حسین پیرخزری، جەالل نەسیمی، ئەمین مستەفا سوڵتانی، ئەحمەد پیرخزری، بەهمەن ئەخزەری، 
لە پادەگانی مەریوان بە دەستوری حسین مستەفاسوڵتانی و عەلی داستانی  ،فایەق عەزیزی

. ئیعدام کران اوچەکانی نو هاوکاری ڕاستەوخۆی جاشە خمینی و جێگرەکەی سادیقی خەلخاڵی
کان و خۆشکەکان هاتەوە بۆ دیداری دایک و باوک و برا ،سێ رۆژ دوای کارەسات و مەرگەساتەکە

، و دوای کوردستان بوو ماجید نامەی شەهید جەمالە ڕەش کە مارکسیستێکی باشوری.ئاڵمانە 
ئەندامانی ئەوەی بە مەرگ مەحکوم کرابوو و نامەکەی بۆ دایکی نوسیبوو ، بۆ دایکم و باقی 

گەڕانەوەی  .و قەدی ئارمان خوازی و بەرخودان بوونامەکە ئاوینەی تەوا. بنەماڵەکەم خوێندەوە
بێ هیوا ، خەمبار و تاسەبار دوای تیر بارانی کردنی ئازیزەکانمان  ەیەک کەماجید بۆ ناو بنەماڵ

هەر  .ا کەوتینکەس نەیدەتوانی بەر بە فرمێسکی چاوان بگرێت، بە سەر کۆستێکی تردو هاوکات  
 ٥٣١١ ازیەباری براکانم  کاک حسین و کاک ئەمین بووین، و لە ڕٶژی نۆی گەالوێژلە مەراسمی ت

هەموومان لە . تر بوینەوە تێکی قورسبەرەو ڕووی کارەسا نێوان سەعاتی دە و یازدەی بەیانیلە 
توپڕی مەرگی ڵتەزین و ک، جگە لە هەڤاڵی دترمان بیرمان دەکردەوە یئەگەری نەمانی کەسەکان

دایگرتین و لە هەموو  ی نەخوازراوکە زۆر بەخێرایی شلەژاین و گەرمە یاو و لەرز.  کاک فوئاد
کاروانێک  کاتێک .کاک فوئاددا نەدەەچوو ئەگەرکان بیرمان دەکردەوە و هەرگیز بیرمان بە الی 

ن ئەوە بوو کە داخۆم تەرمی کامە شک و گوما ،ەستبوو و بەرەو ئاڵمانە دەهاتنڕێچکەیان ب ماشین
ناوی . ابوو تەرمی ئەمجەد و یا ناسر بێتپێمان و ؟ نیان هەڵگرتوە  وتەحویلی دەدەنلە ئازیزا

ناوی کاک  ەوە نەیدەویستهیچ کەس شەهامەت و جورئەت و یا لە دڵ بەاڵم، هەموو کەس برا
 .گەیشتەوە ئاڵمانەرسوڕمان لە نێو ناباوڕی و سە کاک فوئادئازیزی  تەرمی  بەاڵم. فوئاد ببا

ی پشتی خەباتی بڕ بڕەلەدەس دانی ڕێبەرێک کە کامە دێڕ و وشە دەتوانێت وەسفی ڕەنج و
سیا  لە ٥٣١١ساڵی . کوردستان بوو، بکات لە خۆرهەاڵت  بەتایبەت رەنجدەرانی کوردستان

. هەست کرد مەینەتەمان  ئازارو ئەو تر لە تاڵمان بینی و لە نزیکەوەساڵەکان بوو و ڕۆژانی تاڵ
چەنکوو لە دەس . تر ملی نابوو روستی هەموو ئەندامانی بنەماڵەکە، بەرەو خراپتەند بارودۆخی

سێکی ە، هەرک حەوتوودانی سێ برا، سێ هاوڕێ و سێ مرۆڤی خۆشەویست لە ماوەی کەمتر لە یە
برینەکە لەوەی  ؟ خەمە قورسەمان گرت هەرەس و کتوپڕ بوو  و لە راستیدا  چۆن بەرگەی ئەو

دەسەاڵتی  . و بەڕاستی ئازاردەر بوو تر و لە مێشکی کەسدا نەدەگونجابیری لێ دەکرایەوە قووڵ
، فاکتورگەلێک بوون کە ەماوەر و  هەڕەشە و گرتن و کوشتنتۆقاندنی جسێدارە و  کۆماری

ی دڵسۆز نەیاندەتوانی خەمە قورسەکان لە ڕادەی پێویستدا لە گەڵ خەڵکانئەندامانی بنەماڵە 
 دوور ناچار. تنیی ئەو خەمە قورسانەدا یارمەتیدەرمان بنهەڵگر لە بەش کەن و خەڵک و خزمان

 سێ برا، لە گەڵ  برینی  ساڕێژ نەکراومان کۆڕی ماتەمێنی  دوور لە لە یەکتر و ماڵەوە ولە 
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دڵی ان و نە لەسەر دڵی خۆم سەروانی  مەرهەمێک  نە لە و نەماندەت. حەشار دابوو  خۆمان
.دانێن  تاسەبارمان دایک و باوکی  

!تەوریز نهێنیتەشکیالتی هەڵسوڕان لە   

و بە  لە سەرانسەری کوردستان ٥٣١١ی گەالوێژسێدارە لە  کۆماریجەنایەتەکانی کۆشتار و پاش 
، بە پێ ین، کاک حسین و کاک ئەمادو لەدەس دانی کاک فوئ بنەماڵە ئیمە لە تایبەت

انی کۆمەڵە لە تەوریز بۆ کاری نهێنی لە ڕێکخراوە نهێنیەک رێنوێنیەکانی کۆمەڵە ماجید
 ،جەمیلەی ڕەحیمی ،هوشەنگ تەوحیدی: ئورگانە نهێنیەی تەوریز هاوڕێیانلەو   .هەڵبژێردرا

، مینا ئەحەدی، خانی زادەەر ئیلم، عوئیسمایل یەگانەدۆست ،جواد مشکی، سەعید ڕەحمانپوور
ئەرکەکانی ئەم  ... قارەمان و گوڵی خوڕەمی ،ئەسغەر وسر تاهیری ، ماجید مستەفا سوڵتانی ، نا

ی لە نێو کرێکاران و تەشکیالت مەڵە لە شاری تەوریز  کاری سیاسیئوڕگانە نهێنیە ی کۆ
لە  ، توێژی پێشڕوی کۆمەلگا و تێکۆشان بۆ پێک هێنانی بەرەی یەکگرتووزەحمەتکێشان

سێدارە و ناسین و بانگەوازی  ریکۆمامەحروومینی کۆمەڵگا دژی چەوسانەوە و فاشیستەکانی 
. تان بوووەی کوردسبزووتنە دانیبزووتنەوەی ئاشتی خوازانەی گەلی کورد و پشتیوانی و یارمەتی

تەواو هێز و توانایەوە تێدەکۆشا و لەم پەیوەندیەدا  ەتن بە ئامانجە بەرزەکانی بماجید بۆ گەیش
ارخانەکان کاری کرد و لەو کاناڵەوە لە کارگەکان و ک. ەی لە دەستی هاتبا دریغی نەدەکردئەو

تەم و تااڵنی بێ مافی و بێدادی سیس. و چەوسانەوەی کرێکاران ئاشنا بووزۆر تر لە گەڵ ڕەنج 
ی ، کارلە پاڵ ئەم کارە هەستیارانەدا. ەکان تەوزیح و باس دەکردی بۆ کرێکارەکانیاندەسڕەنج

کوردستان و ڕاماڵینی هێزی سەرکوتگەری گرتنەوەی شارەکانی . ڕوتینی کۆمەڵەیشی بەڕیوە دەبرد
سپای پاسداران  و هات و چوو و سەفەری ژمارەیەکی بەرچاو لە هەڵسوڕاوانی چەپ و شۆڕشگیر 

قەڕەکانی کۆمەڵە لە پاییز و مە .ێران بەرەو کوردستان دەستی پێکردی ئلە هەموو گۆشەیەک
ماجید بە تایبەت لە . ۆژی بوویدئولئناوەندی باس و دیالٶگ و پلیمیکی سیاسی و  ٥٣١١زستانی 

.شاری سنە بەشداری فرە چاالکانەی لەو بوارانەدا هەبوو   

!ازداریماجید هێمای بەرخودان و ڕ  

، هوشیاری و لە بارودۆخی ڕاپەڕین سی ماجید و ئەزمون و تەجربەلێهاتوویی و تواناکانی شەخ
هەمێسە لە ماجید . ئاستێکی بەرز گەیاندبوو ماجید ستی بااڵی بیر کردنەوە تێگەیشتووییئا

ەکان و لە دەس دانی سێ هاوڕێ و برای ، ئەگەرچی کۆسپدا بووی سیاسیبواری گەشە و هەڵکشان
نەمانی براکان و نەبوونی ئەوان هەر گیز نەیانتوانی لە لێبڕاوی و . پێنەدەکرا گەورە گاڵتەی

ی یەکجاری نابەرابەری البردن پشتیوانی و دیفاع لە ئارمانە بەرزەکانی کە و تێکۆشانی ماجید
کاک  بەاڵم، ماجید ژیانی خۆشدەویست. کاتەوە  لە کۆمەڵگای ئینسانی بوو کەم وچەوسانەوە

لە نێوان خوشک و چوون لێک .دەویست تر خۆش ئارمانەکەی لە خٶی و ژیانە شەخسیەکەیماجید 
ڕۆژێک لە حەوشی زانستگای وە کە یەیگێڕاماجید دە. دیارە  ئاشکرا و براکاندا تا رادەیەکی زۆر

تکایەکەم هەیە و قەبوڵی  تەنیا: بوارێکی نەناسراو بە ماجید دەڵێت، ڕێتەوریز تێدەپەرێ
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 بەسەر چاو بێگومان تکاکەت وەر دەگرم و  ، ئەگەر بتوانمماجید واڵم دەداتەوە و دەڵێت. فەرموون
و ماجید بەخێرایی سەرا  کاپشنەکەت بدە بەڕێبوارەکە بە ماجید دەڵێت، کاڵوی . ەکەمقەبوڵی د

لێکچوونی زۆر لە نێوان اجید پرسیار دەکات بۆ وات فەرموو؟ ڕێبوارەکە دەڵێت م. ئەو کارە دەکات
پاش گیانبەخت کردنیی کاک  بیگومان دەزانی کەو ،فوئاد هەیە و بە ئاشکرا  دیارە تۆ و کاک

 کۆماریۆڤارەکانی و شان ەکپێم خۆشە جاسوس  .س و پۆستڕی ئەو فرە باڵو بوەتەوەفوئاد عەک
بۆ ڕێز گرتن  ٥٣١١ی ساڵی گەالوێژلە   !و کۆسپ و گرفتێکت بۆ پێش نەهێنن ئیسالمی تۆ ناناسن

اوایی گەڕانەوە دەگاتە ئلە کاتی . ردنی سێ برامان گەڕایەوە مەریوانلە ساڵڕۆژی گیانبەخت ک
کاتێک . گل دەبن تەشکیالت و کومیتەی ناوچەی مەریوان لە گا  ، کەاگل لە دەڤەری مەریوانگ

 یسەرنج  ێشەکان چاو لێدەکازەحمەتک ەپێشمەرگ  هاوڕێیانی  ژن ووەزعی نالەباری 
بە شێوەیەکی دلسۆزانە  ەڵ هاوڕێیانی بەرپرس کۆ دەبێتەوەو بەخێرایی لە گ، ڕادەکێشێت

لەو . وەزعە خراپە باس دەکا وی خۆی لەڕەخنەکان ،مانە و بێ شەرم و نان بەقەرز دانوسەمی
اناڵی تەشکیالتەوە نامەیەکی وو و کاتێک گەڕاوە بۆ تەورێز لەکب" مەلەکە"کاتەوە زۆر نیگەرانی 

عەکس و  ەو نامە مێژووییە و سەرجەمئ پڕ ناوەڕۆک و جوانی بۆم نوسیبوو، کە بەداخەوە زۆر
 وڕێیەکی ژن  و ناسراو و موعەلیمییە دەستی هام بە ئەمانەت داردیکومینت و سەندی ت

ئەو  .  تبدالە سوید تەحویلی کاک ڕەشادی  بەرەو سوید سەفەری دەکرد و مەریوانی کە
ینی فڕۆکە و گٶڕێنی فڕۆکە ، لە دابەزمنی تێدا بوو چەمەدانە کە سەنەدەکان و دیکۆمینتەکانی

ەژارە بۆ چارەنوس و اوکێ و پنامەکەی ماجید تژی و پڕ لە نیگەرانی و دڵە ڕ . گوم بوون و فەوتان
و ئەم تەنانەت لە ئاخرین نامەکەی کە لە زیندانەوە بۆ تەشکیالتی ناردبو. ژیانی من بوو

ماجید بە دەستی فاشیزمی ئیسالمی  ٥٣١١ساڵی  لە چواری گەاڵڕێزان .نیگەرانیە بە ئاشکرا دیارە
ەتی بەرزەوە بەرگەی درێت و بە هیمدەستگیر دەکرێت و چەندین مانگ ئەشکەنجە و ئازار دە

تەنانەت . ارەدا سەربەرزانە لە کڵ دێتە دەردەگرێت و لەو بوهەموو شێوەکانی ئەشکەنجە 
پێناسەی خۆی ئاشکرا نە کرد و وەک قارەمانێک ڕاز و نهێنی پاراست و  کوردبوون و ناوی ئەسڵی 

سادیقی خودا "ناوی  بە وەک ئازەری و خۆی.  نوانان و ئەشکەنجە گەران نە گوتخۆی بە زیندا
ڕێکخراو  ٥٣١١لە ساڵی . کی شارۆچکەی بونابی ئازەربایجانەناساندبوو کە خەڵ" دوست

لە هەڵسوڕاوانی کۆمەڵە و  و ژمارەیەکی زۆر ونهێنیەکانی کۆمەڵە لە تەوریز بۆ دوژمن  ئاشکرا بو
تر و ئەمجەد مستەفا سولتانی و کەسانێکی هوشەنگ تەوحیدی، ئیسمایل یەگانە دوست : لەوانە

مستەفا سوڵتانی دیل و وەکو خۆشکم فایزەی مستەفا سوڵتانی و کچی مامم بە ناوی فریشتەی 
سپای پاسداران و بەرپرسانی ساواما لە پشکنێنی ماڵەکان ، بەڵگە و سەندەکانی . ئەسیر کران

کۆمەلەیان چنگ کەوت و ئەو بەڵگەنامانە ، یارمەتی دان و پێناسەی فەرمی ماجیدیان دەس 
ئەندامانی حیزبی .  ەر ناوی خوازراوی ماجید هەڵگرتئەو شناسنامەیە پەردەی لە سکەوت و 

شایانی  . رمەتی زۆری فاشیزمی ئیسالمیان داتوودە و چرێکی ئەکسەریت لە ناساندنی ماجید  یا
و کۆمەڵە هەڵسوڕاوانی   . باسە ئەو کاتانە کۆمەڵە پێگەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بەرزی هەبوو

لە گەڵ ئەندامانی ، سێدارە بوون کۆماریەکانی تری ئێرانی کە ئەسیر و دیلی خۆی و ڕێکخراو
و کۆمەڵە لە . نی شەڕ ئەسیری کردبوون،دەگۆڕیەوەسێدارە کە کۆمەڵە  لە مەیدا کۆماری
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خواستی پەیتا پەیتا ی بە پێچەوانەو. یدا داینابوو کە ماجید بگۆڕێتەوەبەرنامەی خۆ
ایی ماجید  و ئەمجەد کە بە خێر ،ەی ئێمە  لە کۆمەڵەاڵڕاستەوخۆی هەموو ئەندامانی بنەمو

ەوە، بڕیاردەرانی ئەو کاتەی کۆمەڵە نە تەنیا بۆ ئەم گۆڕێنەوە گرینگە پەلەیان نەکرد  بگۆڕن
گۆڕێنەوەی ماجید و  .ی هەمیشەیی ئێمە نرخێکیان دانەنابۆ خواست بڵکۆ زۆر خەم سارد بوون، 

غەیرە مومکین  نامرۆڤانە ناجوامێرانە و یدواخستن و القەیدیهەاڵواردن و بە شێوەی ئەمجەدیان 
لە  ٥٣١١مانگی سالی  پوشپەڕئیسالمی لە حەوتی  کۆماریپاش تەقینەوە لە دەفتەری   .کرد

سێدارە بە پەلە و بەخێرایی  لە زیندانەکانی تەوریز و  کۆماریڕێژان و خوێخۆرانی ن، خوێتاران
هەر ئەو شەوە  .زانیان قەاڵچۆ کرداان دەس پێکرد وئازادیخوتاران کوشتاری زیندانیە سیاسیەکانی

 ەمجەد و ماجیدئ: چوار کەسیانکە ناوی لە زیندانی تەوریز یازدە کەس لە هەڵسوڕاوانی سیاسی 
.، تیرباران کردبوو و هاوڕێیان ئیسمایل یگانەدوست و هوشەنگ تەوحیدیمستەفا سوڵتانی   

!ئاڵمانەان لە تەورێزەوە بۆ گواستنەوەی تەرمەک  

، جید و ئەمجەد دەبیستێتمنداڵی یانی ما کاتێک دایکم هەواڵی تیر بارانی چوارمین و پێنجمین
ێتە دادگای ئیبقالب و دەچ. بەرەو تەورێز سەفەر دەکات ەندکەس لە خزمان و دوستانلە گەڵ چ

دایکم ؟ دایکی ئەمجەد و ماجیدیتۆ : چاوی بە دایکم دەکەوێت  و دەڵێت لەوی بەرپرسی زیندان
تان واڵم دەداتەوە  ئێوە لێک چوندەکا چۆن دەزانی من دایکی ئەوانم؟ زینداوانەکە پرسیاری لێ

اڵم دەداتەوە دایەبەهیە و. پاشان دەڵێت دایە دڵم بۆت دەسوتێت !زۆرە و شەباهەتی یەکتر دەدەن
دەتزانی  یکداچۆن بڕیاری ئیعدامی دو کوڕی منت داوە؟ لەحاڵو دەڵێت ئەگەر دلت بۆ من دەسوتا 

و هیلیکۆپتر ی تری منی ئیعدام کردووە و چەمران بە هێزی سپا و ئەرتەش کە خەلخاڵی دوو کوڕ
دایە بەهیە لە دادگای ئینقالب لیباس و کەل و پەلی ماجید و ئەمجەد ! کوڕە گەورەکەمی کوشت

تەرمی  یەوە بەمەبەستی گواستنەوەین بە ئەوپەری شەهامەت و لێبڕاووەر دەگرێت و پاشا
تەرمەکانیان لە گۆڕستانی ئاڵمانە و لە  تا.  تێدەکۆشیاشتوی ماجید و ئەمجەد بەرەو ئاڵمانە ن

کاربەدەستانی حکومەتی و ئوڕگانەکانیان زۆر . براکانیان ئارام و ئۆقرە بگرنتاڵەسوار و الی 
زهەبی دەهێنەوە و و بەهانە و پەڵپی مە. ندەکەموخالیفەتی گواستەنەوی تەرمەکان دژایەتی و 

گۆڕ دەریان  کە ئەوان بەخاک سپێردراون و پێویست ناکا لە.  مەترەح دەکەنکۆسپی گەورە 
یشاڵی تەسلیمی بەهانە مەزهەبی و فڕ و ف دایە بەهیە . بهێنێت و بەم کارەت گوناهبار دەبێت

بەاڵم . گوایە ئیجازە نادات مەترح دەکەنکە  ئەم جارە گرفتی ئوڕگانی بیهداشت ئەوان نابێت و
هەموو  ،ەهیە بە هیمەت و کەرامەتی بەرزی هاوڕێکانی ئەمجەد و ماجید لە شاری تەوریزدایە ب

اک سپێردرابوون بوو بە خ رمی ماجید و ئەمجەد  کە هەشت ڕۆژشەوانە تەکۆسپەکان ال دەبات و 
.ەهێنن و بەرەو ئاڵمانە ڕێ دەکەوند لە گۆڕەکان دەر  

و ئەمجەد تکای کردووە کە بە خاتری مەسایلی دایە بەهیە دەیگێڕایەوە کە لە هاوڕێکانی ماجید 
دەڵێت و  ی بە ئەوەندە لوتف و گەورەیی نیەئەمنیەتی خۆیان لە خەتەر دوور کەنەوە و پێویست

بەاڵم هاوڕێکانی ماجید و ئەمجەد قەد ڕاسپاردەکانی . دەتوانم هەموو کارەکان ڕاپەرێنم خۆم
هەڵکەندنی گۆڕەکان و دەرهێنانی  وریەکان دایە بەهیە گوێ نادەن و بەشداری هەموو گرفتە ئیدا
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تەرمەکان لە  کاتێک دەیانەوێت .دەبن دەرەوەی شاری تەوریز تا تەرمەکان و ڕەوانە کردنی دایە
ان ، دایە یارمەتیان دەدات و   سەندوقەکباربەندی ماشینەکە دانین و سەندوقەکان بەرز کەنەوە

ڕ بوونی ئێعدام و لە گۆڕ هەشت ڕۆژ لە تێپە پاش.  بەرز دەکاتەوە و لە سەر سەری دایان دەنێت
و  ،  لەم کاتە هەستیارەدا خوێنی سووری ماجید و ئەمجەد لە سەندوقوکان فیشقە دەکەنخستنیان

ئەم کارەساتە  .بەرەو خوار دەبێتەوەخوێنی سوور لە سەر و سینەی دایە بەهیە دەپژێت و 
سامناکە و تراژیدیە هەموویان ئازار دەدات و خەمگین دەکات و هاوڕێیان هەموویان خۆیان بە 

لەم کاتەدا دایە بە ورەی پۆاڵینی پێیان . بەهیە شۆڕ و ئاوێزان دەکەنەوە سەر و شانی دایە
دایە . نممن خۆم بەدایکی هەمووتان دەزا و هەرکامتان بۆ من ماجید و ئەمجەدنئێوە : دەڵێت

انە تەسکینی دەیگێڕایەوە کە گەورەیی و لوتف و خۆنەویستی و دڵسۆزی و فیداکاری هەرکام لە و
دایە دەیگوت کە بە نیسبەت . دەبەخشی و خەم و پەژارەی سووک دەکردەوە پێ دەدا وهیوای پێ 

 حترامەوە لەبە ئیپەیوەندیەکی زۆر  هەبووە و دایکانەیئەو ئازیزانە هەستێکی بێگەری  
بە چاکە و حورمەتەوە یادی هەمیشە  و و دایە تا ئەو کاتە لە ژیاندا بوو. نێوانیان پێک هاتبوو

لیسی ، ئەگەرچی بارودۆخی بەتەواوی پورەدا چەند کەس لە خزمان و دۆستانلەم سەفە. دەکردن
، دایکمیان بۆ گواستەوەی تەرمەکانی ماجید و ئەمجەد لە بە سەر جەماوەردا داسەپێبوو

لە ناو  رگەلێکی ئەمنیەتیبە هۆی فاکتو .ارمەتی دا و هاوسەفەری بوونیوە تا ئاڵمانە تەورێزە
 ری میهرەبانی و فیداکاریهەموومان  هەتا هەتایە سپاسبژێئێمە   بەاڵم. بواردووە خۆم  هێنانیان
.ئەوانین  

ەوەدانیزن لەد یماج ینامە ئاخرین  

هەشتی جۆزردان بێ محاکمە و بێ وەکیل و دیفاع لە خۆ خوێنڕێژەکانی جەمهوری ئیسالمی  شەوی
هەرکە ماجید دڵنیا ئەبێت کە تیرباران . حوکم تیرباران کردن ماجید درئەکەن( نوری و مورتەزا) 

انی خۆی بۆ کۆمەڵە و ئەکرێت، فەرستێک بگیر دێنێت و هەر ئەو شەوە ئاخرین ڕاسپارەک
ەنوسێت و لە ڕێگای هاورێی گیانبەختکردوو فاروق بەلوری کە ئەویش لە زیندان دا بنەماڵەکان د

. بوو بەڕێ کرد بۆمان  
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!بوڵشویک ئاسا، دەبێت بمری  چ دەکا ئاگری گوڵلە بە دڵی ئاورینم ؟    

                              
 !هاوڕێیان و دۆستانی خۆشەویست 

سەرکەوتنی شۆڕشی ناتەواوی . دوورەوە دەستان دەگوشم بە ساڵوی گەرم و ئاگراویە و لە 
گەلەکەمان بە ڕێبەری چینی کرێکارو، بەردەوام بوونی هەر چی زۆرتر و زۆرترتان سەبارەت بە 

بزووتنەوەی کومونیستی و خەباتی گەلەکەمان و خەباتی جیددی و لیبڕاوانە و نەپساوەتان لە 
کانی ناو ڕێکخراوە و بزووتنەوەی کومونیستی، بواری بەرەنگاری لە گەڵ ڕەخنەکان و الدانە

ئیستای گەلەکەمان و خەباتی سەخت و نەپساوە و بێ وچانتان لە پێناو بونیادنانی  ڕیزی 
سەربەخۆی چینی کرێکار ، ڕیزێک  کە بە هێز و دەسەاڵتەوە و، دوور لە هەر چەشنە ڕاڕایی و 

سەقامگیر کردنی سوسیالیزم ڕێبەری الدان ، خەباتی چینایەتی تا گەیشتن بە دامەزراندنی و 
 .هەروەها شادی و خۆشی و سەربەرزیتان تەنیا ئارەزوومە . بکات

چەند مانگ !                                                                                            هاوڕێیان 
ەوەڵین ڕۆژەکانی بە دەسەاڵت پاش دەستگیری لە زیندانی ڕژیمی دژی گەلی، ڕژیمێک کە لە ه

گەیشتنی، بەڵێن و پەیمانی خۆی بۆ سازکردنەوەی سیستەمی سەرمایەداری گرێدراو و سەرکوتی 
کرێکاران و زەحمەتکێشان و لە خوێن گەوزاندنی  تەزاهوراتی کرێکارانی بێکار لە ئیسفەهان، 

نی کرێکاران و تاوان و هەڵپێچانی شورا راستەقینەو هەڵبژیردراوەکا.... تەورێز ، دووڕود و 
بە تەواو کرێکاران و ... جەنایەتە بێ سنوورەکانی  لە کوردستانی قارەمان، تورکەمەن سەحرا و 

پاشان لە بێدادگای دژی خەڵکی و کۆنەپارێز ، بە خاتر . زەحمەتکێشانی ئێران و جیهانی سەلماند
مەحکوم " ئیعدام " وئادم بە پشتیوانی لە ئامانجی چینی کرێکار و تاوانی ئەوەی کە برای کاک ف

 .کرام

 

دوای ئەوەی حوکم و سزاکەم لە بێدادگای تەورێز دیاری کرا، سوێند بە ئامانجی چینی کرێکار، 
سوێند بە گەلەکەم بە هەڵویستی ئاورین و نەترسانە و بوێرانە وەاڵمی جەالدە مفتەوێژەکانی 

ی کاک فوئادەکان، کاک حسینەکان، کاک لە فێرگە و مەدرەسە. م داوە ( نوری و مورتەزا ) زیندان 
، حسین کەریمیەکان، پیرخزریەکان، (سێ هاوڕی و برای قارەمان و گیانبەختکردووم) ئەمینەکان

پشتیوانی لە ... فەرشچییەکان، گەنجێیەکان، موعینیەکان، زەکەریاییەکان، قوبادیەکان و 
 .ئارمانجی چینی کرێکار فێر بووبووم 

چ بکەم لە هەستی دڵی پڕ لە جۆش و خرۆشم، کە ئوستادم جگە لە : ەکاک فوئاد فێری کردم ک
 !ڕاوەستاوی و پشتیوانی لە ئامانجی بەرزی چینی کرێکار، شتێکی تری فێر نەکردم 
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ئەمڕۆ و سبەی ڕگباری دوژمن دوور لە چاوی ئازیزان خەڵتانی خوێنم دەکا و جەستە و قامەتی 
لەم ئاخرین کاتانەی ژیانم، تەنیا . دەمگەوزێنن چنار ئاسام ئەدارێنەوە و لە خوێنی خۆمدا

ڕاسپاردەم بە هاوڕێیان خەبات و بەرەنگاری سەخت و لێبڕاوانە لە پێناو پێک هێنانی ڕیزی 
جیاواز و سەربەخۆی چینی کرێکار  بە شێوەیەکی ڕێک و پێک و پۆاڵیین و دوور لە هەر چەشنە 

یا نان وسەقامگیر کردن و دامەزراندنی الدان، بۆ  ڕووخاندنی سیستەمی سەرمایەداری و بون
بیگومان ئەم خەباتە لە ناوەڕۆکدا خەباتێکە کە ڕاستەو خۆ دژی الدانەکان و . سوسیالیزمە 

 .دابڕانەکانە و لە بنەما سەرەکییەکانی ناو ڕێکخراوەکەیە

            

 !وتەیەک بۆ باوک و دایکم 

م و ئاگرین دەستی پڕ عاتیفە و پاش چەند مانگ دووری و بێ خەبەری بە ساڵوێکی گەر
 .    ئیستا ئاخرین نامە و ئاخرین  ڕاسپادردەمە، کە پێشکەشتانی دەکەم . میهرەبانتان  ماچ دەکەم

 !باوک و دایکی خۆشەویستم 

و گەشەی خەباتی گەالنی ئێران  ٥٣١١هەر دووکتان لە ئەزمونی  ژیانتان و النی کەم  پاش ساڵی 
هیچ شۆڕشێک بە بێ قوربانی و خوێنڕشتن "  توون  کە لەم مەسەلە بە باشی تێگەیش

چونکوو چینی کرێکار و هەموو چەوساوەکان بە مەبەستی ڕزگاری لە . " بەسەرکەوتن ناگات
چەوسانەوە و ڕووخاندنی  چەوسێنەران و بەدەس هێنانی دەسەاڵتی سیاسی ڕێگایەکیان جگە لە 

بەدەس هێنانی ئەو .  بەرن نیە وەی پەنا بۆ زەبر و زەنگ و  سەرکەوتنی شۆڕشگیڕانە
ئێمە بە باوەڕی پۆاڵیین و .  دەسەاڵتەش تەنیا و تەنیا چینی کرێکار دەتوانی ڕێبەری بکات

تەواوەوە بەم جۆرە دەستمان بە خەبات کردووە و لە هەمان کاتدا ڕێگایەکی دژوارمان 
خەیانەت بە ئامانجی باوەڕمان وایە لەم بوارەدا هەر چەشنە دوو دڵی و ڕاڕایی، . هەڵبژاردووە

تەنانەت سێ برای قارەمان و شەهیدیشم، ئیمان و باوەڕی تەواویان بە چینی . چینی کرێکارە
کرێکار هەبوو و بێ ڕاڕایی و دوودڵی خوێنی خۆیان پێشکەش کرد تا بە خوێنی سوور و گەشی 

 .خۆیان داری ئازادی، داری ئازادی کرێکاران و زەحمەتکێشان ئاو بدەن 

کە ڕچەی ئەوانم شکاندووە و پێم لە جێ پێ پڕ لەشکۆ و : ش دەمەوێ بە شانازیەوە بڵێمئیستا منی
منیش بە پێشکەش کردنی خوێنی خۆم و مەرگێکی لێواولێو لە . پڕ لە شانازی ئەوان داناوە

شانازی کەمێک لە داری ئازادی ئاو دەدەم و کەسێک لەو سەدان و هەزاران قوربانیە دەبم کە 
ان و جیهان بۆ بەدەس هێنانی دەسەاڵتی سیاسی و ڕووخاندنی سیستەمی پڕۆلیتاریای ئێر

 .گەندەڵی سەرمایەداری تا ئیستا داویانە و لەمەو دوایش دەیدەن 

ڕەنگە بە خاتر و بە بۆنەی عاتیفەی بێ سنووری باوکانە و دایکانە وتەکانی منتان بە دل نەبێت 
نیە و بەو هیوایە ڕۆژێک لە ڕۆژان لە وتەکان  بەاڵم ئێمە ڕێگایەکیترمان. و بۆ ئێوە دڵتەزین بێت

 .و قسەکانم تێبگەن و نەڕەنجن 
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 تاشەهید خوێنی نەڕێژێ                تاکوو گەل تاڵی نە چێژێت ،

 !داری ئازادی شین نابێت                 باخی ژینمان پەرژین نابێت 

 

 !کەوایە دایک و باوکی ئازیزم 

بەم شیکردنەوانە و ئەو تەجربە و ئەزمونانەی کە خۆتان لە ژیان و بەتایبەت لەم چەند ساڵەی  
دووایی بەدەستان هێناوە  چاوەڕوانم کە خەم و پەژارەتان هێزێک   بۆ بردنە سەرەوەی ورەی 

 .شۆڕشگیڕانەی خۆتان و براکان و خۆشکەکانم بێت

. پڕ لە شانازین و ڕێگاکەیان هەڵبژاردووە ئەگەر چی براکان و خۆشکە کانم  رێبواری ڕێگای
 . بیگومان ورەی بەرزی ئێوە هێز و توانا و دڵگەرمی زۆرتریان پێ دەدا 

تکایە ساڵو و ڕێزم بە  هەموو براکان و خۆشکەکانم بگەیەنن و ئەم ڕاسپاردەیەم بە هەموویان و 
نم مەلەکەی ئازیز و برا بە تایبەت بە کاک ڕەشاد، کاک عەبە و خۆشکی بەڕێز و ئازیزتر لە گیا

، ڕەزا و حیشمەت و براژنی میهرەبان شوکریە خانم و منداڵە کۆرپەکەی *خۆشەویستەکانم ئەمجەد
ئامان سەد ئامان بۆ فرمێسک بە وردی شی کەنەوە و .  ی خۆشەویست بگەیەنن ( فرمێسک) 

اوکی لە بیرتان تەوزیحی قارەمانانە و شەهامەتی گیانبەختکردن و ورەی پۆاڵیینی سێ مامۆ و ب
نەچێت و لەم بوارەدا دەبێت زۆر فەعال بن و لە هیچ ڕوونکردنەوەیەکی دڵسۆزانە دریغ نەکەن و 

 . کۆڵ نەدەن 

براکان و خۆشکەکان و شوکریەی ئازیز چاوەڕوانی هەمووتانم کە لە فرمێسک ئاورێک ساز کەن،  
 .تا نێڵە نێڵ و کڵپە کڵپ بسوتێت  و تاریکی بتارینێت 

ئەگەر چی ئیمان و متمانەم بە ورە و سەداقەتی شۆڕشگیڕانەت  هەیە، بەاڵم بە ! ئازیز  مەلەکەی
مەبەستی ئەوەی لە نزیکەوە بزووتنەوەی کرێکاری بناسی و بە مەبەستی یارمەتیدانی هەر چی 

زیاتری خۆت پێشنیارت پێ دەکەم هەوڵ و تەقەال بدە کە لە مەو دوا بچێتە تاران یا تەورێز و 
 .سیاسیت لە پاڵ و پەیوەندی لە گەڵ هاوڕێیانی ئەو جێگایانە درێژە وئیدامە بدەێت  هەڵسوڕانی

بۆ براکانم و هەموو هاوڕێیان پەیام و ڕاسپاردەیەکیترم جگە لە بەردەوام بوونی خەبات و  
تێکۆشانی بێوچان نیە و هەر چی زۆرتر ئیدئۆلۆژی چینی کرێکار فێر بن و خۆتان بەو ئیدئۆلۆژیە 

 .کەن تا لە مەیدانی خەباتدا خاراو، پتەو و سەرکەوتوو بن بە هێز ب

 !و ئیستا وتەیەک بۆ دایکم 
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کوڕی تۆ نیم حاشات لێ دەکەم دایە، ئەگەر لە کۆستی من دا فرمێسک هەڵوەرێنی و وەک مردن 
 .چاو لە ئێعدامم بکەێت 

کوڕی تۆ !  داتگرێ کوڕی تۆ نیم ئەگەر جەستە و لەشی خەڵتان لە خوێنمت بینی، خەم و پەژارە 
نیم ئەگەر لە بینینی تەرمی لە خوێن هەڵکێشراوم پەژارە داتگرێ، پەژارە و خەم لە دڵت بتارینە 

 !و لە حاست و بەرانبەر جەنایەتی دوژمندا هەرگیز پڕمەی گریان نەتگرێت و شیوەن نەکەێت 

 !دایە ئەگەر هاوڕێیانی ڕێگام، جل و بەرگی ڕەش لە بەر تۆدا ببێنن، حاشا لە تۆ 

 !تیرباران لە پێناو ئامانجی بەرزی چینی کرێکار زەماوەندی منە، دایە 

ئەگەر دایکی و دایکی منی  دژی ئەم ! کراسی لە خوێن گەوزاوم چل چرای زاوایەتی منە دایە 
 .   هەموو جەنایەت و تاوانە دەنگ هەڵبڕە و هەستە 

چەک و !  شکم گوڵی سوور هەڵواسە لە بەرۆک و سینگی خۆ!  دایە جلی ئاڵ و وااڵ لە بەر کە 
. فیشەکدانم لە سەر شانی خۆشکم دانێ کە ساڵیانی ساڵە بیر و باوەڕ و هەڵویستی وەک منە

دەنگ هەڵبڕە و کراسی سوور لە بەر بکە و ناوم  وەک سکڵی سوور و ئاورین هەڵگرە  تا دوژمن 
 !  لەو ئاگرە بلەرزێت 

                                               کڵپەی شۆڕش لە کوردستان، لە گشت ئێران ،

 هێزی بەزووی گشت سەربەستان ،  

 واڵت دەکات بە گۆڕستان،

 بۆ خاینان و بۆ پەستان،

 ئەوسا میللەت خۆی دەزانێ ،

 داری خنکان بۆ کێ دانێ ؟

 

 . بە ساڵو و ئیحترامی بێ پایان  سەرکەوتوو بن             

 زم و کۆنەپارێزانی ناوخۆیی ،مەرگ و نەمان بۆ ئەمپریالی

              

 !بژی سوسياليزم                 

 ماجيدی مستەفا سوڵتانی_ بێدادگای تەورێز                         
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 0631هەشتی  خەرمانانی                       

*** 

 :ڕوونکردنەوە  و زانیاری پێویست  

نامەکەیدا ڕاسپاردەی بۆ ئەمجەد هەیە و نازانێت کە ئەمجەد دیل هاوڕێ ماجید تەنانەت لە وەسیەت *  
 .و ئەسیر و لە زیندانی تەورێز دایە 

کاک ماجید تا . ژووری زیندانی هاوڕێ ماجید و هاوڕێ ئەمجەد لە دوو بەشی جیاوازی زیندانی تەورێز بووە
ەیاندا کە بۆ تیرباران ڕیزیان لە کازیوە و بەرەب. کاتی تیر باران نەیزانیوە کە برا چکۆلەکەی گیراوە 

بۆ ئاخرین . لەوی بە دەم شعار دانەوە و بە دەنگ دا بە یەکتر دەزانن. دەکەن و دەیانهێنە حەوشی زیندان
 . جار دەس لە مل یەکتر ئەکەن و یەکتر لە  ئامێز و باوشی دەگرن

 

     

 

 
خۆیان لەگەڵ ئێمە هاوخەمی  خەڵکی شۆڕشگێر و بە ئەمکی کوردستان بە هەموو شێوەێک

ئێمە هەموو منداڵەکانیتری پێشمەرگە بووین و  و چ بۆ دایکم کە لە تەورێزە هاتەوە. دەربڕی
خزم  .و چ بۆ ئێمە کە پێشمەرگە بووین .هیچکامان الی ئەو نەبووین و دادە فایزەم لە زیندان بوو

لە دەستیان هات زۆربەی ئەو خەڵکە ئەوی  .و سەردانیان ئەکرد انو دۆست و خەڵک زۆر پرسی
کەسایتی سیاسی و خەباتکاری کورد کاک سەالح . کردیان بۆ دڵداری دانە و هاوخەمی کردن
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نووسی کە " میوانی تۆن" شیعری " ڕێبوار" موهتدی نامەی بۆ نووسین و هاورێ موسلێح شیخ 
 هەر سێکیان خەباتکاری. هاورێ نجمەی غواڵمی هونەرمندی بە ناو بانگی کورد کردی بە سرود

. شۆڕشی کوردستان و هاورێی ئێمەن  

بە  ، سەبارەتەندی لە  هاوڕێیان و هاوسەنگەرانهەڵویستی ه
!کەسایەتی و خەباتی کاک ماجید  

"ـ ح ع"اک ماجید لە نامەیەکی هاوڕی وەسفی چونیەتی دەستگیر کردنی ک  
سەعاتی دوازدەی نێوەڕۆ ماجید لە گەڵ یەکێک لە  ٥٣١١ڕۆژی چواری بەهمەنی ساڵی  

و لە یانەی خوێندکاران  ،ندکاری دەورەی پزشکی  تەورێز بووهەڵسوڕاوانی کۆمەڵە کە خوێ
شەوی پێش ئەو دیدارە بەکرێ گیراوانی . دیداری یەکتر ساغ دەبنەوەلە سەر  دەژیا

، راوەکانی کۆمەڵەسێدارە بۆ دەستگیری چوار کەس لە هەڵسوڕاوانی سیاسی ڕێکخ کۆماری
 هەموو  زانستگا گەمارۆ دەدەن و دەس دەکەن بە پشکنێنیپەیکار  وڕێگای کرێکار 

گەل ماجید داڕشتبوو ، یەکێک لەو پالنی دیداری لە کە  عهاوڕی  .ژوورەکانی زانستگا
ئەو لە نهۆمی شەشی بیناکە . ارەکان بۆ گرتنی هاتبونە زانستگاوار کەسە بووە کە پاسدچ

تەدا هاو ماڵەکەی بۆ لەوکا. بووە وانی ڕێگای کرێکار هاو ماڵلە گەڵ یەکێک لە هەڵسوڕا
ریز هاتبوو کە و یەکێک لە هەڵسوڕاوانی کۆمەڵە لە تارانەوە بۆ  تەو. سەفەر دەچێت

سەعاتی  عهاوڕێ  . دەژیا علە الی هاوڕی   و ئەرکی سیاسی بوو  چاوەڕوانی وەرگرتنی
کە دەی شەو لە الی هاوڕێیەکەی کە لە ناو شار دەژیا دەگەڕێتەوە  و سەرنج دەدا 

. ی ئێران و عێراقەوە کوژراونەتەوەگا بە هۆی شەڕتیانەی زانس یکارەبای کریدورەکان
انەوە ەکدەچێتە الی یەکێک لە هاوڕێیانی و ئاگادار دەبێتەوە کە زانستگا لە الیەن پاسدار

کە  ووە و بڕیار دەداترییە بلە کتێب و دەسنوس و نەش پر ع ژووری هاوڕێ  .گەمارۆ دراوە
رییە کان بگوازێتەوە و کاتێک نزیک ژوورەکەی خۆی دەبێتەوە باڵڤۆک ونەشکتێب و 

کەی قسە دەکەن و ئیتر دەبینێت کە دوو پاسدار لە ناو ژوورەکەن  و لە گەڵ میوانە
کە بۆ ئەو پاشان دەچێتە الی هاوڕێیەک کە  فیدایی بووە و هەل و مەرجە. دەگەڕێتەوە
بانی بیناکە ئاگادار دەکرێتەوە کە نیگا هەر ئەو شەوە لە کانالی. باس دەکات

. ەندی لە هەڵسوڕاوانی سیاسی هاتونهەلومەرجەکە زۆر جیددیە و بۆ دەستگیری ه
ندامی ەکە ئەسگیر کرێت بە ناوی کەریم جاوید کە قەرار بووە د ، یەکێک لە چوار کەسە

تێدەکۆشی هەڵبێت  ەەی نهۆمی یەکەمی بیناکدوو جار لە ڕێگای پەرنجەر ،پەیکار بووە
ش ماوەیەکی و پا  یم جاوید دەستگیرپاشان کەر. سەرکەوتوو نابێت ەکەرهەر دوو جاو

لە ساڵەکانی ئاخری دەورانی یەکێکی تر بە ناوی حەمید کە . کورت تیرباران دەکرێت
پاسدارەکان بۆ  ،خانەی بەشی چڵک و کیم کاری دەکردپزشکی دەیخوێند و لە خستە

تەخانە و چونکە لە باتی ئەو کەس نە بووە ئەو شەوە وەک دوکتور دەستگیری دەچنە خەس
ەواو بوونی تپاش . تا بەیانی لە خەستەخانە دەمێنەوەکار بکات نایگرن و پاسدارەکان 

شایانی باسە . ئەویش پاش ماوەیەک ئیعدام دەکرێتشیفتی حەمید دەستگیری دەکەن  و 
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بە حەمید  ەر چون  لە خەستەخانەرەستار پێشنیاری هەڵهاتن و دەکە چەند نیرس و پ
  .دەدەن کە قەبوڵی ناکات

، وەزعی ون و لە ترس و نیگەرانی و شڵەژانئاگادار بوە کە بۆ دەستگیری ئەو هات عهاوڕێ 
برادەرەکەی گەڕاون و   ژووری  کە ،ەچێتە توالیت و کاتێک دەگەڕێتەوەدەرونی تێک دەچێت و د

اسدارەکان بێ ئەوەی پ .لە ژووری جیرانەکەیان دەبێنیتان لە ڕێگا و مەسیری گەڕانەوە پاسدارەک
ن ی ماڵەکاەکانکازیوەی بەیانی بە هۆی نیگابان. ووری برادەرەکەیبزانن ئەو دەگەڕێتەوە ژ

هاوڕێکانی  . ماڵەی جێرانیان ماونەتەوەلەو  ،دیل کردنی ئەو ئاگادار دەبێت کە پاسدارەکان بۆ
 و ڕوو پۆشی سپی لە سەر شانی بەدەستەوە دەگرێتکتێبیکی پزیشکی یارمەتی دەدەن و هەندی 
پاسدارەکان کونتڕٶل دەکەن خۆی وەک  کاتێک. کە گوایە بۆ خستەخانە دەچێت ،دادەنێت

 .ۆ شاری خۆی گەڕاوەتەوە دەناسێنێتمەشهەد بووە و لەو کاتەدا ب کە لە خوێندکارێک 
ویست بگرن ئایا ڕاست ەو هەڵلەسەر ئیدعاکەی ئکە ژوورەکان دەخوازن پاسدارەکان لە نیگابانی 

 ینیگابان .کە ئەم کەسە هەمان کەسە کە خۆی ناساندووە؟ نیگابانەکان دەڵێن دەکا یا درۆ
بە خۆشیەوە ئەم هاوڕێ تەندروست و سالمەت دەتوانی بێ گرفت و . ەنی دەکژوورەکانیش تەیید

ڵی یەکێک لە پاشان بەرەو ما. کەوێتەوەموشکلە خۆی دەرباز بکات  و لەو مەنتەقە دوور 
کە  نائاساییەکە بۆ ئەوان باس دەکات هاوڕێیانی کۆمەڵە دەڕوات و هەل و مەرج و بار ودۆخە

 ، کە دیل نە کرێتبۆ ئاگادار کردنەوەی ماجید پیویستەو قەراری دیداری لە گەڵ ماجید هەبووە 
دەروازەی هاوکات بە یەکێک لە دۆستانی دەڵێت کە سەعاتی دوازدە لە بەر  .دەس بەکار بن

زانستگا ئامادە بێت و ماجید ئاگادار کاتەوە کە نەچێتە زانستگا و دەور تا دەوری زانستگا لە 
کە  ر کردنەوەی ماجیداچ هەوڵێک بۆ ئاگاد ڕوون نیە . یەن پاسدارەکانەوە  گەمارۆ دراوەال

.تگا دەستگیر دەکرێتبەداخەوە ماجید لە یانەی زانس بەاڵم، کراوە ،نەڕواتە زانستگا  

ت لە کاک مەزەفەر موحەممەدیبیرەوریەکی کور  

 چەند وشەیەک بە یادی ماجید مستەفا سوڵتانی ئازیز 

بە هۆی هەل   .قوتابخانەکانی سنە ماموستا بووم لە هونەرستانی سەنعەتی و ١١و  ١١ساڵەکانی 
. شار بۆ جەماوری خەلك ناسراو بوونهەڵسوڕاوانی سیاسی  ،ی ئەو قۆناغەو مەرجی شۆڕشگیڕانە

من کە ماموستا بووم و ماجید کە ساڵەکانی ئاخری دەبیرستانی تێپەڕ کردبوو و بۆ کێ بڕکێ 
هەوڵین دیدارمان بە باس لەسە کمونیزم . ئاشنا بووینا کترتگا خۆی ئامادە دەکرد لەگەل یەزانس

یەکگرتنی ئێمە لە سەر مەساییلی .  کومەتی شا و ئینقالب دەستی پێکردو ئازادی و ڕووخانی ح
ایی  هاوکاری ئێمەی دەستەبەر بەخێرنەڕەتی کۆمەڵگا و لە وانە ڕێکخستنی ڕاپەڕین و شۆڕش ب

لە ڕووناک بیران پێک  بووین کە لە ڕاستیدا  رە ئێمە گوروهێکی کومونیستی نهێنیئەو دەو.  کرد
سنە پێک هاتبوو  مەهاباد و ،ران، دەماوەند، بانەتادانێشتووی گوروهەکە لە هاوڕێیانی .  هاتبوو

سیاسەتەکانمان لە . ماجیدیش بە گوروهەکە پەیوەس بوو.  و لەم گوروهەدا رێک کەوتبووین
. چاپ و باڵو  دەبوەوە" خەبات و سەرکەوتن یەکگرتن،"ەکانی  پرۆپاگاندە لە ژیر ناوی باڵڤۆک
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انە و پەیوەندیەکی زۆر دۆست ،کیالتید جگە لە پەیوەندیەکی سیاسی و تەشنێوان من و ماجی
. بوو یەەندامێکی ئەو بنەماڵە، وەک ئداەکەی منهاوکات ماجید لە ناو بنەماڵ. بوو هە یشکینز

دووری  .و بە دڵەوە نزیک بوو خۆش دەویست هەموو بە تێکڕا  ماجیدیان کە گەنجێکی شاد و  بزێو
ئەندامانی  هەمیشە. هەموومانی نیگەران دەکرد یش بوایە،ماجید تەنانەت بۆ ماوەیەکی کورت

خوێندن ڕۆیشتە  بە تایبەت کاتێک ماجید بۆ . وری ماجیدیان لە من پرسیار دەکرددو ەبنەماڵ
ەوەی ماجید لە گەڕان. نیگەرانیە زۆر تر و قورس تر بوو ، ئەم دووری وزانستگای تەورێز

ئەو کاتانە پێنج شەش " رەزووئا"کچە چکۆلەلەم . دیدارمان سەفەرەکانی بەخێرایی دەهاتە
ر و دەهێنا و جا بۆ ڕۆمانی مندااڵنیەورێز دەگەڕایەوە هەمیشە کتێبی و کاتێک لە ت بوو  اڵنسا

ۆلە بوو کە ماجید چک یە ڕەشیئارەزۆۆ زۆر حەزی لە داستانی ماس. بار  بۆ ئارەزووی دەخوێندەوە
 دوای . ، دڵسۆز، جیددی و بە شەهامەت بووماجید کومونیستیکی مرۆڤدۆست .بۆی خوێندبوەوە

ئەو بیرەوەریانە دوای  .دلۆڤان ومیهرەبانی ماجید لە بەر چاومە ن سال هێشتا سیمایدیچەن
ئەو : ە دیدارمان و بە نیگەرانیەوە وتیڕۆژێک ماجید هات. چەندین ساڵ هێشتا الی من زیندوون

، نە کڕێاری هەیە و نە ئەهمییەتی لە کەنار خەیابان  چاو لێ بکەن کیوسکە لیباس فرۆشە
کیوسکەی بۆ  و ئەو ڕایسپاردوە ئەم ئیشە بکات گومانم نیە کە ساواک .ێک بفرۆشێتشت پێدەدا کە

سەرم لە  ورد  .لەکەی ئێوەدایە و ئەگەر بجوڵنەوە، ئاگادارەو رێک لە بەرانبە ماجاسوسی داناوە 
داو و من لەم بیرم کردەوە . وبەم شێوەیە منی ئاگادار کردەوە بینی و هەستی ماجید سوڕ ما

ی چوی کابرا و هەڵسوکەوتی خاوەن هات وپاشان ماوەیەکی کورت . بێ خەبەر بووم یە تەڵە
 ولە ڕاستیدا. ئەو کابرا ساواکییەکیوسکەکەمان کونتڕٶڵ کرد و گومانی تتێدا نەهێشتەوە کە 

حەشاردان و کاری  بۆ خۆ، و لیباسی مندااڵنە، ئامێرێکی چاکفرۆشی هەندی شیرینی و بیسکویت 
و اوڕێانی گوروپەکەمان هیچ کامیان لەو گەڕەکە نەدەژیان  ه. ئێمە بوو جاسوسی گەڕەکە ی 

بود کەین کە کیوسکەکە نا،ە ئاخردا من و ماجید بڕیارمان دال. زۆربەیان لە شارەکانی تردەژیان
ردا کیوسکمان ئاگر تێبە ،  بە یارمەتی کوکتول مولوتۆفلە نێوە شەودا. تا ئاسەوارێکی نە مێنێت

بەیانی زوو کابرای ساواکی هات و  دەوری کیوسکی  .نەما هێچی تریلە ئاسن و ئاسەواری جگە 
ی نیگەران بێت کرد و بێ ئەوە دایەوە و تەنیا خۆڵەمێس و بەرد و داری بە جێ ماوی تەماشا

کاتێک . سەلماندی کە ئێمە هەڵەمان نە کردبوو  و ئەمە.  کیوسکی سوتاوی بەجێی هێشتڕۆیشت و
کە بیرەوریەکانی ماجیدم دەنوسی خۆشکم فاتیمە ی موحەممەدی کە لە نوسینەکەم ئاگادار بوو 

خۆشەویست بڵێم و  یەیەک سەبارەت بە کاک ماجیدمنیش حەز دەکەم چەند وش: وتی
.نی خۆی نوسیبوو و تەحویلی منی داوبیرەوریەکا  

                                                      :دیفاتیمەی موحەممە
(خۆشکی کاک موزەفەر)  

ئەندامانی بنەماڵەکەم  یئەو بۆ دانە دانە. خۆشەویستم دەناسی یلە ڕێگای براکەمەوە ماجید
ور ئەگەر ماوەیەک دیداری نەدەکردین و دو. ت و هاوڕێیەکی جێگای متمانە بووئازیز و خۆشەویس

کاتێک هەندی لە  ١١پاییزی سالی . ا و نیگەران دەبوویندڵمان تاقەتی نەدەهێندەکەوتەوە 
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انی خەباتکارانی شار  و لەوانە کاک مەزەفەری برامان گیران ،ماجید هەوڵین کەس بوو کە سەرد
هەوڵ بۆ دۆزێنەوەی ڕێگا سەر تەوێڵی نیشانەی جیددی بون و  و چینەکانی سیمای دلۆڤان. کردین

نیگەران مەبن هەر ئیستا هەموو شار : اوکات کە دڵداری ئێمە دەدایەوە وتیئەو ه. چارە بوو
او  شاردا باڵو کرایەوە یەک سەعات دواتر باڵڤۆکێک لە ئاستی بەرباڵو و لە ن. ئاگادار دەکەینەوە

بۆ ئیعتراز و و  شارۆمەندانیان . تیدا گونجابوو هەموو گیراوەکان وناوی کاک مەزەفەریکە ناوی 
لە ماوەیەکی کورتدا سەدان کەس لە مزگەوتی . مارشی خیابانی بانگەواز کردبوو وبەرخودان 

ا ڕزگاری گیراوەکان دەستی پێکرد و ئەم مانگرتنە تەی خەڵک و مانگرتنی گەور. جامیع کۆبونەوە 
بەنرخ و  ە ڕێکخەرانی ئاکسیون ومانگرتنە، یەکێک لماجیدی خۆشەویست  .بەردەوام بوو

نەماڵەکەم هەموو ئەندامانی ب. میع بوو و دەوری دیاریکەری نواندگەورەکەی  مزگەوتی جا
تی بەرز و شەهامە ،هەڵسوڕان دەور و تەئسیریهەوڵ و فیداکاری  و  ، بەڕزگاری کاک موزەفەریان
و  لەو ڕۆژانەدا ڕفاندن و بێ سەر و شوین کردن و تیروری ئازادیخوازان  . کارزانی  ماجید دەزانی

بەاڵم . ایەتی کارێکی ئاسان بووناو شار بۆ حکومەتی پاشەلسوڕاوانی ناسراوی بەتایبەت ه
مانگرتنی مزگەوتی جامیع وەک ئامێرێکی فشار و دەنگدانەوەی بەرخودانی شارۆمەندانی شاری 

بیرەوری  کاک ماجیدی خۆشەویست لە دڵی دانە . بمێنەوە لە زیندان  گیراوەکان نەیهێشت   ،سنە
فاتیمە !  یادی ئازیزی بەخێر مان زیندووە ودانە  

، هەواڵی دەستگیر ئیسالمی دەگەڕامەوە کۆماریڕۆژێک لە شەری گران و قورس لە گەڵ پاسدارانی 
هێشتا هەواڵی تاڵ تر لە تاڵی ئەو کارەساتە . ماجید و هەڤااڵنی ئاگادار بومەوەو  تیربارانی 

و ؟  لەلەبەردەستی دوژمندا مابوەوە لە زیندان و بۆ ماجید  ؟مەگەر شتی وا دەبێت .هەست دەکەم 
چەندە بوونی ماجید بەو جەسارەت  بوو ناکۆکیدشوار و سەخت و پڕ لە  تاریک و لێڵ وکە  ڕۆژانە

و ئەمڕۆ بە . و لێهاتوویی و کارزانی و هوشیاریەوە لە پاڵ ئێمەدا نرخی گرانبەهای هەبوو 
 هێشتا هەر، دەنووسم ریە کورتە، ئەم بیرەوتانی ئازیزخواستی خانمی مەلەکەی  مستەفا سوڵ

نەبوونی ماجید و نمونەکانی تر وەک  ماجید لە  ئاستێکی بەرزدا لە خەسارەتی نەمان و
.و بەرابەری ئێراندا  هەست دەکەم بزووتنەوەی ئازادی  

٤١٥٤ مەزەفەر موحەممەدی،  مانگی مای    

 نامەی ڕوزبەی سیار 
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د و روزبەیماج ٥٣١١ ڵسا تەورێز  

من زۆر پێش ا ئەم نامەیە دەبو .وادارم هەمیشە شاد و بەختەوەر بێهی! ئازیز ساڵومەلەکەی 
سەبارەت بە هەستی ئاسودە و ڕاحەت لە بواری نوسیندا بەاڵم هەمیشە . ترلە ئیستا  بمنوسیبا

ڕەنگە شایانی گوتن بێت دوای .  بووهەبونی نە  لە دەرونی مندا  دوستی هەمیشە زیندووم ماجید
من هەمیشە ئیحساسی  ساڵ، مندااڵنە و تەنانەت نەفامانە بێتە بەر چاو کە ٣١ تێپەڕ بوونی

هاتمە  ، کە لە ئێران بەرەو هەندەراننەت هەندی جار شەرم دەکەمنیگەرانی و پەژارە و تەنا
ترحە کە ئەگەر نەهاتبومە دەرەوە کاردانەوە و جار و بار ئەم پرسیارە بۆ من مە. دەرەوە

 ؟ م دەبووم یا  نەخێر یارمەتیدەر نەدە بوومئازیز رمەتیدەری هاوڕێو یا یا تەئسیرم دەبوو
ومە و تەفسیری ، تەرجندیم تەنانەت پاش ئەوەی زانیم لە ئوروپا دەژینهیوادارم نەگرتنی پەیوە
لە ڕاستیدا تەنیا شەهامەت و . و وا تێنەگەن من بێ وەفاییم کردووە. خراپی لێ نەکەنەوە

، من لە ماوەی دەساڵی ڕابوردوودا. بووە دیداری ڕاستەوخۆ نە وندی گرتن وجەسارەتم بۆ پەی
بەاڵم  . ە بۆ الی ئێوە سەفەر کەمچەندین کەڕت خوازیاری دیداری کاک عارف و هەموو تان بووم ک

هیوادارم ڕۆژێک ئەم دیدارە پێک بێت و . هامەت و جەسارەتی دیداری ڕاستەوخۆم نەبووە شە
.و یادێک لە ڕابوردوو بکەین ر کەمدیدا بتوانم لەنزیکەوە ئێوە  

. پۆست دەکەم لە دەورانی رابوردووم هەیە  و بۆ ئێوەی ، من چەن دانە عەکسمەلەکەی ئازیز
 لە الیەن منەوە بە هەموو براکانت و خۆشکەکانت. و کاتەوەی خۆش بۆ ئێوە زیندوهیوادارم بیرەور

ئەتاڵنتا لە بیر یە ئامریکا  تکائەگەر ڕێکەوت و هاتن بۆ . ساڵو بگەیەنە و ئەحواڵیان بپرسە
.ەڵ ئێوە دیدارێکی تازەمان هە بێتئێمە سەرفەراز و بەختەوەر دەبین کە لە گ. مەکەن  

رستانەوە لە یمن لە دەب. نازانم لە کوێوە دەس پێ بکەم ،انت ویستبووبیرەوریەک! مەلەکەی ئازیز
هەروەها خۆت . ڵسۆزانە و پتەووو بە هاوڕێیەتی دو ئەم ئاشناییە خێرا ب. ابوومنگەڵ ماجید ئاش

ئەڵبەتە . هاوڕێ لە یەک پەیکەردا بووین وبۆ ماوەیەکی دوور و درێژ دوئاگادارێت، من و ماجید 
ڕۆیشتنی من . دۆستایەتیە بوو ن ولە ە یش بەشێکی گەورەکاک عارف و باقی ئەندامانی بنەماڵ

کردنەوەی  بۆ فەوتان و کەم ڕەنگ ری دەبیرستان هیچ کاردانەوەیەکیاخئبۆ تەورێز لە ساڵی 
بۆ ساڵی ئاخری  ماجید و عارف باشترین بیرەوەری من لە گەڵ هاوڕێ. دوستایەتیەکەمان نەبوو

لە ماوەی دوو سەفەرم بۆ سنە ماجید و من و . دەگەڕێتەوە ٥٣١١ دەبیرستان و بەهاری ساڵی
وێندن لە ماڵ دەهاتینە کەڵکمان وەر گرت و شەوانە بە بەهانەی دەرس خ ەکانلە دەرفەتعارف 

مەرگ بۆ    .شەقامەکان خەریک دەکرد سەر دیوار و سەر نوسینی دروشم لە  دەرەوە و  خۆمان بە 
شم گەلێک بوون کە ئیمە درو ی ئێران کبژی چریکە فیدایەکانی خەڵ !، بژی ئازادی !شا

جەماوەری  بینەران وبە ە بە نوسینی ئەو دروشمانە هەستی قەلبی خۆمان و ئێم .دەمانوسین
لە یەکێک لە و شەوانە لە . و جەماوەر کارەکانی ئێمەیان دەدیدەگەیاند خەڵک بەگشتی 
هەر سێ کەسمان .  کەوینلە داوی پولیسی  نزیک بوو هەر سێ کەسمان ،ی پێشووشەقامی فەرەح

بەیانی لە هەموو سنە  .پاراست نخۆمان دەرباز کرد و گیانی خۆما ەوەبە هوشیاری و ورد بینی
بیریان دەکردەوە کە  بوو وپێیان وا  موودژی حکومەتی شا باڵو بوەوە و هەنووسین  هەواڵی دروشم
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.  قامەکان نوسیوەهەموو  دروشمەیان لە سەر شە ئەم ی ئێرانخەڵک ەکانیفیدایی چریکە
، ئاستێکی بەرز تری گرت و خۆمان بۆ کێ بڕکێ ٥٣١١لە بەهاری   ارفدۆسایەتی من و ماجید و ع

سترانە دڵخوازەکانی هێشتا  من. ەی سەرانسەری ئێران ئامادە دەکردو تاقی کردنەو زانستگا
نم ت منداڵەکا، و تەنانەورتە ورت دەیگوت لە بیرمە و ماجید کە هەمیشە بە دڵێکی خەمگینەوە

و ئێمە لە. لە بیرە و دەیناسنەوە"  ی شەقام، هێالنەی کردووە کۆترپاییز هات لە قەراخ"ئاهەنگی 
، وەک جاری جاران امادە دەکردخۆمان بۆ زانستگا ئ ،ا لە پاڵ دەرس خوێندندەورانەد

، هونراوە و شیعری وتارمان دەنوسی.  ساز کردمان یتدەسپولوکۆپی دەزگای . دەسوڕاینهەڵ
ساڵی یەکەمی  . ەوازی چریکەکانمان باڵو دەکردەوەهەندیک بانگ وئازادیخوازانی فەلەستینی 
ماجید و عارف لە تەورێز و من بەخاتری وەر  .نەری دووریەکان بوو زانستگا وردە وردە پاڵپێوە

 ایبەت دایکم خەریکی خوێندنی زمانبە هاندانی باوک و بەت و  نەگیران لە ڕەشتەی دڵخوازم
و ماجید و  سەبارەت بەو مەوزوعە من .کردەوەدەوێندنی هەندەران و تاراوگە خبووم وبیرم لە 

لە الیەکی ترەوە لە زانستگا . یاری جیایی زۆر سەخت و دژوار بووبڕ بەاڵمعارف زۆر قسەمان کرد 
. انەدا نە بوومخوازیاری خوێندن لەو بوار بەاڵم، حیسابداری و کیمیا وەر گیرابووم ڕەشتەی و لە

. من کاتێکی زۆرم بۆ ماجید و عارف لە هەوەڵین مانگەکانی خوێندنی زانستگا تەرخان کردبوو 
بووین و وەک جاری جاران  ەنگی و تەشکیالتی کۆک و بەردەوامفەرهئیمە  لە سەر هەڵسوڕانی 

من . ناکرێن گیز لە یادو ئەو بیرەوریانە هەر ڕێوە دەبردئەرکە ئیخالقی و فیکریەکانمان بە
اجید کەوت  و چاوم بە م ٥٣١١ ئاخرین جار، بەر لە هاتنم بۆ ئامریکا یانی سێ مانگی نەورۆزی

رتی پیرۆزبایی بۆ من هێنا و ئەو کارتە لە سێ دێەکدا ڕەوانەی ماجید کا. خودا حافیزیم لێکرد
گەڕامەوە  ٥٣١١ کاتێک سەرماوەزی. رتە هەر ڕۆژە لە بەر چاوی مندایەئەو کا. تان دەکەمتخزمە
 کاردانەوەی خۆی تاو ماوەی دووساڵەدا جیاییەکان لە ،یدارەکان تازە بونەوە و بەداخەوە، دئێران

هەر سێ مان لە بواری گەشەی فیکری و . من و عارف و ماجید دانابوو لە سەر هاوڕێیەتی  ڕادیەک
ردنی مەسایلی سیاسی جیا جیامان بۆ بەرەو پێش ب ڕێگای ،فەلسەفی کە لە ئێمەدا پێک هاتبوو

بەداخەوە . دیدار لە گەڵ هاورێکانم بوومخوازیاری ئەم دیاردانە من سەرەڕای  .هەڵبژاردبوو
ە ن کچونکوو ناکۆکیە فیکریەکان بەشێوازێک بوو. نەکرا دیداری سێ قووڵی هەر جێ بەجی

وازی جۆراوجۆر بە فورم و شێ ش ڕاپەڕین هەڵسورانپا. ئیجازەی دیداری سێ کەسی نەدەدا
جەمعیەتی دیفاع و شەوانە کە بە چەکەوە نیگابانی لە و ماجید بیرەوریەکانی من . ووبەردەوام ب

ید زۆر حەزی لە جهاوڕێ ما  .ماوە و پایەدارەبۆ من هەر  مان دەدا ،لە ئازادی و ئینقالب
.ە دەیخوێندەوەهەستیاران وبوو کە جار و بار بە دەنگی بەرز " رواناک"دیکلەمەی شیعری   

دێرە  ،داوا مەکەلەمن  سترانی ئەڤینداری ، ئیترمەچرپێنە  لە گوێم ئاوازی ئەڤین، گالیادێرە ) 
(...ئەمە داستانێکە  ، ئاخڕێکەوتوە کاروانی ئەڤینی من و تۆ ، گالیا  

بە دەنگی بەرز و  ێوەیەک بەم شیعرە عەالقەی هەبوو کە بەهەستێکی بەر فەروان وبە ش 
ە بەر من ئیستاش جۆڵەی لێوەکانی و دەستەکانی دەتوانم لدیکلەمە دەکرد، کە سەرنجڕاکێش 

یم نایەتەکانی ڕژو جە ٥٣١١ لە کارەساتەکانی مانگی نەورۆزی. چاوم بە بینم وهەست کەم



 

25 
 

25 

ەوەریەکانم سەبارەت بە بیر. و ناوچەکانی تری ئێران ئاگاداریتکوردستان فاشیستی ئیسالمی لە
هێشتا لە  کە ژمارەیەک لەو کەسانە ئاد و ماجید هیشتا بە خاترلە گەڵ کاک فو ٥٣١١ نەورۆزی
وکانیان ناوبە تەواوی ناتوانم بیگومان تۆ دەبێ بزانێت و خاتر جەمم کە دەزانت  ئێرانن و 

لە گەڵ  دیدارێکدا ، بڕیاری اک ماجیدکهان دانی  خواست وکاک فوئاد بە خاتری  .نوسمب
ەوەی واڵت متمانەی کاک فوئاد بە هەڵسوڕاوانی دەر .خوازی من بکاتهاوڕێیانی رێکخراوەی دڵ

و تکای پەیتا پەیتای من بەستێنی بۆ ئەو دیدارە فەراهەم و  ماجیدبەاڵم پێ داگری  .زۆری نە بوو
دیدارەکان کاردانەوەی زۆری لە سەر بەرەو پێش چونی خەباتی ئیدئۆلۆژی و . ردبەر کدەستە

 ەورەی ڕێپێوانی سنەمن و ماجید چەند ڕۆژ لە مارشی گ. سێدارە  هەبوو  کۆمارینیزامی دژی 
ئ فیکری و پٶلیمیکی چاکمان بەشداریمان کرد و دەرفەتێکی گونجاند کە ئاڵ و گۆڕ مەریوان 

و مەساییلی رێکخراوەیی ناچار بووم، هات و چو و سەفەری زۆر بکەم من بە بۆنەی . هەبێت
و ئەمە بوە هۆی  .دەر دەهێناجێگای جۆراوجۆر سەری لە ماجیدیش بە خاتری هەڵسوڕانی خۆی 

قەی و هەرکات لە سنە بووین بە ئارەززو و عەال. دەرفەتی زۆر بۆ دیدارەکانمان نەبێت ئەوە کە
مپنە جەنایەتکارەکانی ومن ئاخرین جار ماجیدم بەر لە هیرشی ل. ن دیدار دەکردزۆرەوە یەکترما

 ٥٣١١کاتێک لە ئاخری هاوینی . دیدار کردسنە  اریشو  لە  ٥٣١١سێدارە لە هاوینی  کۆماری
دیدار وخوا حافزی ڕاستەوخۆ نەمتوانی لە گەڵ هاوڕێ ماجید کە  ، لەوەیگەڕامەوە بۆ ئامریکا

رانم ئێمن کە . هەبوو مان پەیوەندی تلەفونیمن و ماجید  .ناراحەتی کردم  ەم فرە نیگەران وبک
بڕی و زایەتی خۆی دەرو موخالێفەت و ناڕ. بوو حاڵ نەزۆر ڕازی و خۆشبە جێ دەهێشت ماجید 

 و هەر بەخاتری بیرەوریە. خێرا پەژارە دایگرتم وبوو خۆش و دڵگیر نە ئەم بیرەوەریە بۆ من
.ئاسان نیە و ئازاردەرتاڵەکان نوسینی ئەم دێڕانە بۆ من   

!مەلەکەی ئازیز   

ان و کاتێک منداڵی دووهەم. اتری ماجید و ئارمانەکانی ماجید کوڕەکەم ناو ناوە ئارمانمن بە خ 
بەیادی هاوڕێ ماجید ناوی کچەکەمان :  مکزیکیە بە خێرایی وتیلە دایک بوو هاوسەرم کە 

، هەمیشە کچەکەم بە هەستی زۆرەوە.  ناوی گالیامان بۆ کچەکەمان هەڵبژارد ئێمە و بێت" گالیا"
بزانێت ە مەبەست ئەوەی. تباس دەکا دەلیلی هەڵبژاردنی ناوی گالیا بۆ هاوڕێ تازەکانی خۆی

ماجید وەک هەموو خەباتکارانی . و دۆستی بەنرخم ماجید دەژیم هاوڕێ کە من هەر ڕۆژە بەخاتر
!یادی پیرۆزە و بیروەوریەکانی زیندووە. مرۆڤایەتی هەرگیز لەبیرناکرێنێگای ئازادی و ڕ  

لە ئوروپا دەژین و  ئەوانەی مەلەکەی ئازیز لە الیەم منەوە بە هەموو ئەندامانی بنەماڵەکەت چ 
نامە،  ڕەنگە پاش نوسینی ئەم.  بگەیەنە و ئەحواڵیان بپرسە ساڵوم ران دەژینئێ ئەوانەی لە چ 

.  بکەم بۆ ئەو دیدارە ئامادە ێژم وخۆمم بۆ دیدار و چاو پێکەوتی هەموتان پالنداڕئاسان تر بتوان  

بەهیوای دیدار لە داهاتوویەکی نزیکدا    

روزبە  لەگەڵ  ئیحترام   



 

26 
 

26 

٥٣١١ی ماجید بۆ روزبە لە ساڵی امەن  

٥٣١١  هەژدەی ،رەشەمەی   

!وەفاییئەگەر لەگەڵ ئەو نەبێ بێ   ---یایی چ خۆشە ڕۆژێک ببی ڕۆژی ج   

!دوستی بەڕێزم روزبە    

. جەژنی نەورۆزەوە پێشکەش دەکەمپیرۆزبایی بێگەرد و سەمیمانەی خۆم  بە بۆنەی هاتنی  
ئەم عەکسەم  بۆ جەنابت لە باتی کارتە جوان . ەیتبگئارەزوو دەکەم سەرکەوتوو و بە ئامانجت 

و  ٥٣١١ بیرەوەریەکانی بەهاریی ەوەکە وەبیر هێنەر .ە و پرشنگدارەکانت ڕەوانە کردو ڕازاو
هەموو بۆ ماوەیەکی تەقریبەن دوور و درێژ لە . خاتراتی دەورانی ڕابووردوو  بێت نرخاندنی

بەالم لە منەوە وەک هاوپۆلێک و دۆستێکی . ات بێتخودا پشت و پەن !دووری دەگری، ئۆغر بەخێر
.وەر گرن و قەبوڵی کەن  ، ڕاسپاردەکانی خوارەوەتێک کە خۆت قەبولی دەکەیتشتۆ  و یا هەر   

و ڕیز بدات ،  امئەگەر هونەر ئێحتر ڕۆژهەاڵت ،یەکانافیز مەکە بە السایی کردنەوەی ڕۆژئاو  
.دەدات مئیحترا هونەری ڕۆژهەاڵتیش  

!دژوار ؟ مرۆڤ بوون چ –بوون چ ئاسان  زانا  

مستەفا سوڵتانی  ئیمزا   ماجید    -سەرکەوتوو بێت     

 

عارف نادریبیرەوریەکانی کاک   



 

27 
 

27 

(مەولەوی بلخی)! وە داستانێک لە ئەحواڵەکان بێژە ،ساڵەکان یلە بۆ مافی قسە  

لە پشووی نێوان دوو وانەدا، من لە کالس . بوو و رۆژانی یەکەمی مەدرەسە ٥٣١٥پاییزی ساڵی    
کەوتە  خۆی کرد بە ژووردا و هەر لە الی دەرگاکەوە ئاشنا  کتوپڕ قیافەیەکی. نەچووبوومە دەرەوە

وو لە بەر ئەوەی پاییزی ئاشنا ب.  دیاربوو لە کەسێک دەگەڕێ .املکێشان بە چەپ و راستد
بۆ ڕێژەی چواری ئابانیان لە مەدرەسەوە بەڕیز  لە مەریوان ، یەکێک لەو رۆژانەی کە پێشووتر 
کاکە ئەو کوڕە ئەبینی  کە لەوبەرۆ راوەستاوە و دەستی وریای : گوتی ناسری رەفێقم  ئەبردین،

ئەو ماجدەی کە بۆم گێڕایتەوە بە منداڵی قەرەچی . گرتووە، ئەوە ماجدی مامۆ ڕەشەیە سەعای
.خستیانە ناو توورەکەو بردیان  

دەرکەوت هاتبوو . لێی چوومە پێش وخۆم پێ ناساند . دیاربوو ماجد منی نەدەناسی 
.مەریوانییەکی دوورەخزم  ببات بۆ کالسەکەی خۆیان  

و چەند دانشجوویەکی دیکە، کە هێشتا نەکەوتبووینە بەر رەحمەتی ئینقالبی  دوای ئینقالب، من  
دیسانەوە کتوپڕ ماجدمان لێ . فەرهەنگییەوە، بەرەو چوارڕای شاناز دەچووین لە تەبرێز

ئەگەر تۆزێک لە جاران شیکتر نەبووایە، . وەک هەمیشە رووخۆش و دەم بە پێکەنین . وەدەرکەوت
ان لە ئەنێستیتۆ تەواو بووە و بەرەو ماڵەوەمان دەگەڕێتەوە لە دەمگوت ئەوە ئێستا دەرسی

لە گەڵمان کەوت و پاش قەدەرێک دەمەتەقێ، گوتی کە ماشینێکی بیۆکی هێناوە . مەیدانی سعات
لە گەڵ ئەو قسانەشدا . بۆ سەر وەستا و، ئێستاش بۆ دەروازەتاران ئەچێ کە وەری بگرێتەوە

نا و لە کاتێکدا وەک تەسبێح هەڵی دەسووڕاند، مالئاوایی کلیلی ماشینەکەی لە گیرفانی دەرهێ
..لێکردین و رۆیش  

لەماوەی  نێوان ئەم دوو دیدارەدا، کە خۆی لە نزیک دە ساڵێک دەدا، من و ماجد النیکەم  پێنج 
یەک دووساڵی کۆتاییشی لێ دەربچێ، هەموو کات . ساڵ یان هاوکالس بووین یان هاوئوتاق

.ین هاوفکر و هاوخەبات بوو  

.گەڵ سیاسەتبوو لە بوونم ، ئاشنائاشنا بوونی من لەگەڵ ماجد     

ئامادەکردنمان بوو بۆ چوونە   سااڵنی خوێندنی ریازیات لە دەبیرستانی هەدایەت،سااڵنی خۆ  
. شکاندبووی و پێش لە ئێمە کاک حسەینیش پێیدا رۆیشتبووڕچەیەک کە پێشتر کاک فوئاد. نشگادا  

من و دوو هاوشاری دیکە . ، زۆر لێکی دوور نەخستبووینەوەارەکەگەورەیی ش بەڕێکەوت  
ماجدیش هەندێک بەرەوژوورتر لە . ژوورێکمان لە ناو دووکانەکانی قەتارچیاندا بە کرێ گرتبوو 

گەڵ خوشک و براکانی لە گەڕەکی ئەردەاڵن دەژیان و، زۆربەی جار پێکەوە هاتوچۆی 
هەر لە . ڵی دادەنیشتین بۆ مەسەلە حەلکردنهەندێ ئێوارەش بەدووقۆ.مەدرەسەمان دەکرد

رووزبێی : رۆژانی سەرەتادا بوو کە ماجد هاوڕێ و هاوکالسێکی لە مێژینەی خۆی پێ ناساندم
.ئیتر هاوڕێتییەکەمان بوو بە سێ قۆڵی. سەییار  
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ماجد کە زانی من پێشتر هەر کتێبەکانی سەمەد بێهرەنگیم خوێندۆتەوە، کتێبەکانی عەلی  
ویشیانی بۆ هێنام و دواتریش مەنسوور یاقووتیم خوێندەوە و تۆزە تۆزە مەسەلەکە ئەشرەف دەر

*. پول، ارزش و تنها معیار ارزشها: *گەورەبوو و کار گەیشتە  کتێبە کەی فەرەیدوون تەنکابۆنی
، سون (فلیکس گرین، دەربارەی چین*)دیوار دو طرف دارد:* ئەمجا نۆرە هاتە سەر کتێبگەلی 

بزووتنەوەی بەهەڵستکاریی لە فەرەنسا دژ بە سوپای *) یگردیم گل نسترن بچینیمبر م* یاتسن ،
..و رز فرانس(داگیرکەری نازی  

جا کەی وا )گەلێک شەڕ وکێشە لە ناوچەکە و لە جیهاندا هەبوو( ی هەتاوی)سەرەتای پەنجاکان 
ریقا و لە بزووتنەوەی  دانشجوویانی چەپ لە ئورووپا، شەڕی رزگاریخوازی لە ئەف(. نەبووە

ئەمریکای التین و،  شەڕی ڤییەتنام، شەڕی عەرەب و ئیسراییل  لە ئاستی جیهانیدا و ، شەڕی 
زوفار لە عومان و ، شۆڕشی گەلی کورد لە کوردستانی باشوور لە ئاستی ناوچەکەدا  دەنگوباسی 

لە ژێر شەپۆلی راپەڕینی دانشجوویان و بزووتنەوەی چریکی لە ئێران . رۆژانەیان پێک دەهێنا
 کارتێکردنی ئەو رووداوە جیهانی و ناوچەییانەدا بوون

قسەی خۆمان بێ، هەندەی باسی ئازایەتی پێشمەرگەکانی زوفارمان دەبیست و دەگێڕایەوە، هی 
لەوانەیە لە بەرئەوەی  کە ئەوانەی زوفار شەڕیان لە گەل هێزە . کوردەکانمان نە دەکرد

م کوردەکانی خۆمان لە بەرەی ئەو ئەرتەشەدا بوون و، نێردراوەکانی ئەرتەشی شا دا دەکرد، بەاڵ
. ڕۆژهەاڵتییان تەسلیم بەو ئەرتەشە کردبوو ک پێشتر لەو رۆژانە، شۆڕشگێڕانیچەند ساڵێ  

ایران وطن من، از خلیج :* جارێکیان ماجد پەخشانە شیعرەکەی ئەمیر پەرویز پوویانی هێنا 
لە کۆتاییشدا بەڵێن دەدا بە گوللە کە .... *  فلک کشیدەی مغرورتخونینت تا کوههای سر ب

ئەمانزانی شتی وەها بڤەیە، بۆیە زۆر الی خۆمان گل نەدەدایەوە، . هەمووی چارەسەر بکا
بوو کە بەناو ....* چرا اعدامشان کردند* شیعرێکی دیکە  ماجد دەیگەڕاندەوە،لەبەرمان دەکرد و 

فیداییەکەی دەکرد لە دەوروبەری  ١بەاڵم باسی تاوانی کوشتنی  بۆ فەلەستینییەکان نووسرابوو
من دەمزانی کە دەبێ هەر کاڵەکخۆر بم نەک بێستان ڕن ، بۆیە هیچکاتێک نەم . . زیندانی ئەوین

. پرسی ئەم کتێب و دەستنووسانە لە کوێوە دێن و بۆکوێ دەڕۆن  

. نا ، لە سەر سەمەدی بێهرەنگیی هێ*آرش*هەر لەو سەروبەندەدا ژمارە تایبەتەکەی گۆڤاری   
تەقریبەن هەموو شیعرەکانیمان لە بەر کرد و نووسراوە ڕەوانەکەی ئال ئەحمەدمان چەند جارێک 

پرسیاری کرد ئایا دەتوانم ئەو . م لە بیر ناچێتەوە* دور از میهن * کتێبی. خوێندەوە
رۆژی سەرکەوتندا؟   لەانیەتی،گەڕانەوە بۆ نیشتمان تابلۆیەبکێشم کە میخائیلۆ بەتەمای کێش

یەکی ئایار ی هەژار و هاواری تووتنەوانێکی ناوچەی . تە سەرشیعری کوردیشماوەیەکیش نۆرە گی
من . گەشتێک بە کوردستاندا: سەردەشت، کە مەال ئاوارە داینابوو و، شیعرە درێژەکی کاک موسلێح

باسی وشە زەحمەتەکان و  هەموویان لەبەر کردبوو و ، هەر کات دەرفەتێک هەبا، دەمخوێندەوە و 
: لە شیعری تووتنەوان ، ماجد ئەم دێڕەی دووپات دەکردەوە. مەبەستەکانی شاعیرمان دەکرد 
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لە  گەشتەکەی کاک موسلێحیش ئاماژەی بە . نەخۆشی و هەژاریم بران  کارم زۆرەو دەردم گران
. دەوڵەتە ، تۆپ و تفەنگی هەیە: قسەی جووتیارە  ترساوەکە دەکرد  

یدا کوچکە ڕەشی نێو ئەو شیعرە ، زیارەتانی تایلە بوو لە پشت مەدرەسەکەمانەوەو، لە ڕاست
وەکو ماجد بیستبووی، فەڕاشەکەی مەدرەسەی بووعەلیی دراوسێمان بە  شوێنی شاردنەوەی  

.شەریفزادەو هاوڕێکانی زانیبوو و لە قاوی دابوو  

اش و پێشخستنی  گێڕانەوەی تێپەڕبوونی نزیکەی چڵ ساڵ بە سەر ئەو رۆژانەدا، پاکانەی پ
جگە لەوەش بەدەگمەن  من ئەم بیرەوەرییانەم  لە گەڵ کەسێکدا دەورە . رووداوەکانم بۆ ئەکا

کردبێتەوە، لە نهێنیکاریش هەندە مان دەزانی کە پێکەوە وێنەگرتن و نووسینەوەی یاداشتی 
یبووم  ، یەکەم هاوین تەنانەت ئەو دەفتەرە  بێخەتەرەش کە پێشتر نووس. رۆژانە ، باسی  سەرە

!لە دەشتی کەڵینکەوە کردم بە خۆراکی ئاگر   

.، بینووسمتا هەوڵ دەدەم ئەوەی دێتەوە بیرمبۆیە ئێس    

لە رۆژنامە فرۆشییەکەی بەرانبەر سینەما ئەمیندا .بەیانییەکیان بۆ مەدرەسە ئەچووین   
دوێشەو فرۆکە جەنگییە کانی ئەمریکا حەوتسەد هێڕشی هەواییان کرۆتە سەر : خوێندمانەوە

کە گەیشتینە مەدرەسە، ماجد لێی پرسیم کە ڕام بەرامبەر . هانۆی پاتەختی ڤییەتنامی باکوور
تۆ بڵێی هەستی بە شتێک کردبێ؟ بەاڵم : ؟ ماوەیەک بێدەنگ بووم ، بیرم کردەوە بە عێشق چییە

دامودەزگانی تەبلێغاتی رژێم دەیانەوێ  عێشقی درۆیینەمان فێر بکەن لە جیاتی : ئەو گوتی
. عێشق بە ئازادی و خەبات  

، کە  ئەمجا کتێبە دەرسییەکەی بەردەمی کردەوە و چەند خەتێکی دەستنووسی خۆی خوێندەوە  
پێ دەچوو لە کتێبێکی وەرگرتبێ و باسی ئەو عێشقەی دەکرد کە پارتیزانە ڤییەتنامییەکان لە 

.١ی ئەمپریالیزم را در وسط درەی خسان بە خاک میمالند١٤/پوزەی هواپیماهای بێ:* ..پێناویدا   

کی هەندەی پێوەندیی بە عەشقەوە هەبێ، لە بیرمە هاوکالسێکمان داوای لێکردبوو کە کتێبێ 
ماجدیش پێش ئەوەی کتێبەکەی بداتێ، هێنای بۆ . ریازیاتی بە ئەمانەت بداتێ بۆ خوشکەکەی

ئەمجا شیعری گالیا ی لە بۆشایی .الی من و گوتی وەرە با شتێک بۆ ئەو کچە بورژوایە   بنووسین
ل آن فرش هفت رنگ کە پاما... دیر است گالیا بە ره افتادە کاروان :  نێوان دوو فەسڵدا نووسی

هەتا ...... در تارو پود هر گل وبرگش هزار درد... از خون سرانگشت یتیمان گرفتە رنگ توست رقص
.دوایی، هەندەی لە الپەڕەکەدا جێگەی بوویەوە  

وەک باسم کرد، بۆ منی تازە پیاکەوتووی سیاسەت، کتێبەکان لە دەستی ماجدەوە دەهاتن و هەر  
جارێکیان ساڵنامەیەکی باخەڵیی کۆنم نیشاندا کە وابزانم ئەوە نەبێ . بۆ ئەویش ئەگێڕدرانەوە

ی هەتاوی بوو و، بەشی کۆتایی تەرخان کرابوو بۆ وێنە و ژیاننامەی کەسایەتییە ٥٣١١هی ساڵی 
.ناسراوەکانی ئێران و جیهان  
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راکێشا، مارکس و ئینگێلس و لێنین بوون، نەک سعید  کەسایەتییانەی سەرنجی ماجدیان ەوئ 
ئیتر پێکەوە  . سانی دیکە کە ئێمە لە مەریوان رۆژنامەی دیواریمان پێ دەڕازاندنەوەنفیسی و کە

ژیاننامەی ئەو سێ کەسەمان خوێندەوە و، کە گەیشتینە وشەی مادە و ماتریالیزم، ماجد گوتی 
دواجاریش داوای لێکردم کە وێنەیەکی لنین یان مارکسی بە ئاورەنگ . لێرەدا مەبەست پارە نییە

نەبوو،چاوی " کەس لە ڕەنگی" هێشتا وێنەیەکە تەواو نەببوو کە کوڕی ئەو حاجییەی .بۆ بکێشم
بە گومانێکەوە .  پێکەوت  و گوتی ئەوە مارکست کێشآوە؟ گوتم نە ئەوە پییێر الپالسی ریازیاتدانە

!.قبووڵیکرد   

مان لە هاوینان ،کە مەدرەسە  دادەخرا، لە مەریوان یەکترمان دەدیت و هەندێ جار پێکەوە گوێ
سەردانی زرێبارمان . رادیۆ میهەنپەرستان دەگرت کە لە بەغداوە بەرنامەکانی باڵو دەکردەوە

.دەکرد و ماجد دەیسەلماند کە هەر تەنها مەلەوانی ناو کانی و کانەبەرد نییە  

جاری یەکەم کە پێکەوە سەردانی کتێبخانەی گشتیی مەریوانمان کرد ، ماجد لە قەفەسەیەکدا  
ی دەربڕی لەوەی ی دۆزییەوە و،سەرسووڕمان و خۆشحاڵیی خۆ *جهان نو* گۆڤاری یەکچەند ژمارە

ئیتر ماوەیەک بە خوێندنەوەی . نەکەوتوونەتە بەر پەالماری سانسۆری ساواکەوەکە ئەو گۆڤارانە 
وەرگێڕانی فارسیی شیعرێک لە سەر شەریفزادە و، . ئەو چەند ژمارەیەوە مەشغووڵ بووین

.وون و، گوتارێکی رەخنەیی لە سەر شۆڕش، لەو بابەتانە ن کە دێنەوە یادمدیالۆگەکانی ئەفالت  

یەکێک لەو هاوینانەش کتێبۆکەیەکی دەستنووسی بۆ هێنام لە سەر شۆڕشی فەرهەنگی لە چین،   
بە دەقیقی نایەتەو بیرم، بەاڵم دەبێ النیکەم ساڵێک دوای . کە زۆرم بەالوە وشک و قورس بوو

نی گەرمێن بووبێ ،کە دەستنووسێکی دیکەی دا پێم بە ناونیشانیی  هەرەسی شۆڕشی کوردستا
راپۆرتیێک بۆ کۆنگرە یان پلینۆمی یەکێتی نیشتمانی ، کە مستەفا ئەمین ناوێکی ئەو : تەقریبیی

..کات بۆ من نە ناسراو ، ئامادەی کردبوو  

نیوەڕۆیەک  . ای هەتاوی بوو و شەڕی ئۆکتۆبەری عەرەب و ئیسراییل لە گەرمەی خۆید١٤پاییزی 
کە لە گەڕەکی ئاغەزەمانەوە بەرەومەدرەسە دەچووم، دووکاندارەکانم دەبینی کە کۆببوونەوە لە 

لە . ڕادوێکانیان و  بە پەرۆشە گوێیان لە گۆڕانکارییەکانی بەرەی شەڕ لە سەحرای سینا گرتووە
 :بوو و گوتی ئەو هاوسۆزییەی خەڵکی زۆر پێ خۆش. مەدرەسە ئەم دیمەنەم بۆ ماجد گێڕایەوە

وەڵاڵ بە ناهەق  کارمەندێکی دراوسێمان هەیە، دوێنێ کە باسی ئەو شەڕەمان دەکرد دەیگوت 
گوت جاخۆ رۆیشتن منیش پێم .ناچین بۆ یارمەتیدانی برا فەلەستینییەکانمان  ئێمە لەم وەختا

تفاقی حکومەتی عێراق ،بە چەک و  ئاودیو ببیهەر لە سنووری مەریوانەوە . ەزۆر زەحمەت نیی
من ئێژم با دەوڵەت ئێران بمان : ەبەاڵم کابرا وەاڵمی دامەو. خۆیەوە ئەتگەیەنێتە بەرەی شەڕەکە

! و دەرماڵەکانمان نەفەوتێو ئیمتیازات  مووچەی مانگانەنێرێ، تا   

رۆژێک لە دەرسی . بووبە بۆنەی براگەورەکانیەوە، ماجد لە الی مامۆستایانی هەدایەت ناسراو  
مامۆستا کە روو لە . دیارە ماجد کام الی دەگرت. بوو بە باسی هەژاری و دەوڵەمەندی ئەدەبیاتدا
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ماجد،بە شیعرەکەی  . بەاڵم هەندەی من ئاگادار بم، مستەفاسولتانییەکان هەژار نین:ماجد گوتی
*.من از بینوایی نیم روی زرد  غم بینوایان رخم زرد کرد:* سەعدی وەاڵمی دایەوە  

بۆ خۆی دەیگێڕایەوە کە مامۆستایەکی دیکە لە وەاڵمی گەڵ ئەم ناسراوییەدا، ێوەندی لە هەر لە پ
نازانین، بەاڵم :پرسیارە کالسیکییەکەی یەکەمجار هێلکە درووست بووە یان مریشکدا، گوتوویەتی

ئاوارەی ) دروست بووە و، موستەفاسولتانییەکان (زگورتی)دڵنیایین کە هێلکە پێش لە موجەرەد
.لە هەموو کەس باشتر دەزانن (خوێندن لە شاران  

هاوکالسێکی کەم خوێندەواری گەردەن کوڵوفتمان هەبوو لە گەڵ مامۆستای شیمی بوو بە قڕەیان  
مامۆستاکە شایەدنامچەیەکی کرد و من و ماجد و . و، هەندێک نام و نیتکەیان بە یەکتری گوت

ئەمجا . ۆلیس و ئاشت کرانەوەهەردووال بانگکرانە بنکەی پ.هاوکالسییەکی دیکە بۆمان ئیمزاکرد 
ماجد پێی گوتبوو من شەڕم ناوێ،  بەاڵم ئەگەر ببێ بە . ئێمە ماینەوە و هەڕەشەی  کابرای ملهوڕ

.هەڕەشەکان بە فشە دەرچوون. تووشمەوە ، بەباشی لێی ئەنەوم  

 سالی کۆتاییمان بوو لە هەدایەت، بەاڵم سەرەڕای ئەوەی  چەند حەفتەیەک بوو مەدرەسە
یاریدەدەری . مانمان گرت لە چوونە کالس. ، هێشتا دەرسێکمان بێ مامۆستا بووکرابۆوە

کەم وکەسرییەکە  هەر لە  مەدرەسەی ئێمەدا  :بەڕێوەبەری مەدرەسە،هات بۆ ناومان و گوتی
نیە، بە گشتی مامۆستا  دەست ناکەوێ،سەرباری ئەمانەش ، بەرێوەبەری هونەرستانی سەنعەتی 

.مۆستایەکیان بردوونما* هاتوون*ئەڵی دوێنێ   

. بۆ ئاخرەکەی، ساواک هاتن و دوو لە هاوکالسییەکانی ئێمەشیان برد و ، مانگرتن کۆتایی پێهات
: ماجد، دوای یەک  دوو رۆژ غەیبەت،هاتەوە بۆ مەدرەسە و، بە چپە گوتی  کە بۆچی نەهاتووە 

. کاک فوئادیان لە هونەرستانەوە بردووە  

هەر . چۆڵ نەکردووە و ئێمە دەتوانین بچین لەوێ دەرس بخوێنین دواتریش گوتی کە ماڵەکەیان  
: ماجد نهێنییەکی باسکرد. ماڵێکی دەربەست لە گریاشان ، نزیک لە هونەرستان. وایشمان کرد 

هەموو شتێکیان نە دۆزیوەتەوە، شتە موهیمەکان لە دووتوێی کارتۆنەکانی ژێر زیلوەکاندا 
. شاردرابوونەوە  

. و جار نە جارێکیش گوێمان لە نەوارە دڵخوازەکانی کاک فوئاد دەگرت  دەرسمان دەخوێند  
دوگمەی لێدانی زەبت سەوتەکە ،لە خۆڕا هەڵدەبەزییەوە، کاک . تەنها  تایەر تۆفێقم لە بیرە

!فوئاد بە مەترێک  کێشی الستیک و لەتێک مقەبای نووشتاوە ، کێشەکەی چارەسەر کردبوو  

ماوەیەک .جد دەرەوەی شارمان هەڵبژارد بۆ دەرس حازرکردنخانووەکە چۆڵکرا و من و ما   
جەنگەڵبانی هەسێڵێکی گەورەی لە بەردەم . ئەچووین بۆ کانی گوێزی ناوقەدی ئاویەر

ماجد باسی مەلەوانی خۆی و . کانییەکەدا  بەستبوو بۆ ئاودێرانی دار ودرەختەکانی ئەو ناوە
و، تووڕەبوونی باخەوانێکی دەگێرایەوە کە حەمیدی مەلەکولکەالمی دەکرد لەو حەوزە ساردەدا 

من ئەو حەمیدەم کاتێک بینی کە بەشێک لە لەشی سەکتە لێی .  جلی لێ فڕێدابوونە  ناو ئاوەکە
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ماجد بە دووری نەدەزانی کە مەلەی ناو ئەو ئاوەساردە  ئەم بەاڵیەی بە سەر ئەو کوڕە . دابوو
.   حییەتی وەرزشکارانەیگەنجەدا هێنابێ، کە هێشتا ئەم ڕیزی دادەنا بۆ ڕۆ  

. مەریوان/بەهاری داهاتووشی روومان کرد لە تەپۆڵکەکانی دەوروبەری پادگان و ڕێگای سنە   
دەیخوێند،بۆ موتالعە ئازاد گەڕبۆوە بۆ سنەو ، . رووزبێی ڕەفێقیشمان، کە ئەو ساڵە لە تەبرێز

ەبیاتەوە، تا پای ئارێز جارێکیشیان هەر  بە دەم خوێندنەوەی ئەد. ئەویشمان لە گەڵ دەکەوت
.رۆیشتین   

دێتەوە بیرم کە لە پشت پادگانەوە کەوێڵ و باخێکمان لە قەراخ رێگایەکی خاکیدا دۆزیبۆوە و لە  
 و شەکر یان بە کیسە ماست و نان تەبرێزیبەیانییەک. گەڵ کوڕی ماڵەکە  ببووین بە ناسراو

ڵپاچراوی مێوەکان ئاگرێکمان کردەوە وچاییەوە گەییشتینە  قەراخ رەزو باخەکەو، بە چیلکەی هە
من خەریک بووم کە هەندێک چیلکەو چۆڵی زیاتر کۆبکەمەوە و ، ماجدیش . و کتریمان نایە سەر

خۆی لە سەرپشت دابوو بە ئەرزدا، کە کابرای خاوەن باخمان لێ پیدا بوو و بە بێ ئەوەی متقمان 
هەر رۆژە و دوو بار گیام لێ :* گوتیلە گەڵ بکا، کتری و ئاگری دایە بەر شەق و بە بۆڵە بۆڵ 

ماجد قیت بوویەوەو دوای کەمێک سەرسووڕمان . و دای بە قنگ خۆیا ڕۆیی*.؛...پێشێل ئەکەن
ئەرێ ئەو کابرایە بۆ وای کرد؟   هەرچەند تاوێک دواتر کوڕی کابرا دەرکەوت و بە جۆرێک : گوتی

. عوزری هێنایەوە ، بەاڵم چیدی ئێمە روومان نەکردەوە ئەوێ   

سەد مەترێک لەوالترەوە کانە .هەر لەو نزیکانەدا، کانی وئاوێکمان دۆزییەوە و کردمان بە بنکە   
بەردێکی وازلێهێنراومان بینی، کە باراناوی بەهار، ئەستێرێکی لێوانڕێژی لێ دروست کردبوو ،کە 

 بە بەردە شینەکانی  بنیەوە، ساف و زەاڵل وەک چاوی قرژانگ  ،لە بەر تیشکی خۆردا
ئەو نیوەڕۆیە،  دوای بەتاڵکردنی تۆشەبەرەکانمان لە نان و ماست و هێلکەی ..  دەدرەوشایەوە

یەک . کواڵو، هەر کەسەو کتێبی خۆی گرت بەدەستەوە و هەر یەک بەالیەکدا، پرژو بالو بووین 
دوو سعات دواتر ، کە لە بنکەکەمان نزیک بوومەوە ، هەر لە دوورەوە  ماجدم بینی کە خەریکی 

نەمتوانی : قێوە  بۆی روون کردمەوە بە سەرێکی تەڕ و بە دەم ددانە چۆ. ورکە لۆقە و هەڵتێقانەگ
بەاڵم لە کانی گوێز کەمتر سارد . خۆم بگرم و مەلەیەکی ناو ئەو هەسێڵە  سروشتییە نەکەم 

!ئێستاش بە دەم چرپ وبازەو چاوەڕێی ئەو ئاگرەم کە رووزبێ خەریکە بۆم بکاتەوە. نەبوو  

ەر ئەو بەهارە و لە گەرمەی خۆ ئامادکردندا بۆ ئیمتحان نهایی و کونکوور، ماجد رۆژێکیان ه   
با شەوێک بە ناو دەرس حازرکردنەوە، بچێن بۆ شعار نووسین و، دەرو دیواری :* پێشنیاری کرد 

ڕی کەوتین لە سەر ئەو شەوەی کە رووزبێ بەیانییەکەی دەگەڕێتەوە بۆ .*  شار بنەخشێنین
. تەبرێز  

قەکان تاک و تەرا بوون و  درەنگانێکی شەوی دیاریکراو، کە ئەمانزانی دەرسخوێنی بن چرابەر   
خەواڵوو وبرسی  روویان کردۆتە ماڵ، بە چنگێک قەڵەمی ماژیکەوە ، لە خیابانی فەرەحەوە 

ماجد و رووزبێ ، دەیاننووسی و من نگابان بووم کە لە راگوزارمان نەیەت بە . دەستمان پێکرد
زۆری پێ نەچوو، دووکەس لە دوورەوە پەیدا بوون ، بە دەنگی بەرز قسەیان دەکرد و پان . رداسە
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کاتێک لە پەنای ئێمەی دەرسخوێنەوە  تێپەڕین ، بە . وپۆڕ بە پیادەڕەوەکەدا نزیک دەبوونەوە
سەرنجدانێکی جل وبەگ وکارت و چەقۆی بە ناقەد هەڵواسراویاندا ، زانیمان کە قەسابن و بەرەو 

.وشتارگا دەچنک  

. کووچە و خیابان چۆڵ ببوو و نگابانییەکەی من  بێهوودە بوو، بۆیە منیش کەوتمە نووسین    
ی ٤١/ غەڵتەکێکی جادەسازیی، کە پێمان دەگوتن هەزار خەرواری، لە چوارڕێی فەرەح

شاه برای چە بە :* لە سەر پلێتەکانیم نووسی. شەهریوەردا  وەستێنرابوو بۆ تەعمیری جادە
،  ٤١دوای نووسینی دیوارەکانی .*   برای تسلیت گویی شکستشان در ویتنام آمریکا رفتەاست؟

قە  بامان دایەوە بۆناوچەی نێوان کۆمەڵە مەدرەسەی کورش و، کەوتینە نووسین لە سەر چرابەر
. سمنتییەکانی قراخ خیابانەکە  

، زانیمان  ەوە هات وکە دەرکەوت و بای دایەوە بەرەو الی ئێمە ٤١کتوپڕ دەنگی ماشینێک لە   
من لە جادەکە ڕامکردە دەرەوە  و هەوڵم دا ماژیکەکان بشارمەوە بەاڵم . کە گەشتیی پۆلیسە

من گەڕامەوە بۆ بن دار بەرقەکان . ماشینکە نەوەستا و بەرو پرد بەن و پشت ئوستانداری روییشت
ەر خۆی نە ماجد ه. ڕاستی دەکرد. و رووزبێ گوتی گەوجانەترین کارێکت کرد  کە دەتوانی بیکەی

ئیتر دابەزین بۆ خیابانی شاپوور و .ترسیشمان بوو کە گەشتییەکەمان بۆ بگەڕێتەوە. ژڵەژاندبوو
کین !  نوگالن باغ ایران  ١:من ئەمبەر و ئەوبەری دەرگای مەدرەسەکەی پێش ئوستانداریم نووسی

هەرکەسەو بە *  پۆل تغذیە رایگان را تابحال چە میکردند؟:* هەروەها.* شاه را در دل بپرورانید
 دڵی خۆی دەنووسی، 

ئیتر دەمەو بەیان بوو،  کە .*  مرگ بر شاه ، بر این عامل رسوای سیا:* ئەوانیش نووسیبوویان  
روومان کرد لە ماڵی رووزبێ لە هەمان خیاباندا و، بە بێ ئەوەی کەس وەئاگا بێنین ، ماوەیەک 

. بەرو دوا بەرەو ماڵ بووینەوەلە قاتی بنەوە  وچانێکمان دا و دوایی من و ماجد  ،   

وەکو دواتر رووزبێ بۆی گێڕامەوە ، بەیانییەکەی کە ئەو ئەبەن بۆ گاراژی تەبرێز، لە بەر    
دەرگای مەدرەسەکەی الی ئوستانداریدا کە براکانی ئەو دادەبەزێنن ،دەبینێ کە  هێشتا  

! شعارەکان ماون و خەمی ئەوەی لێ دەنیشێ کە براکانی، دەست و خەتی من بناسنەوە  

ەوە، گوتی دەنگۆی ئەوە باڵو بۆتەوە کە دوێشەو  چریکە کان دەرو دیواری کە ماجدم بینیی 
ئەمجا . هەردووک بزەیەکمان کرد . شاریان نووسیوەو،ئیعالمییەیان خستۆتە ژێر دەرگای مااڵن

تۆ بڵێی کەسانێک دوای ئێمە غیرەتیان جوواڵبێ و چاالکییەکی وەهایان کردبێ؟: گوتی  

لیس کەوتوونەتە بازار و چەند دەرسخوێنێکی بێخەبەری  بن بیستمانەوە کە شەوی پاشتر پۆ 
.ئیتر بڕای بەبڕ بچین بۆ خوێندنی شەوانەی قەراخی بازار. چرابەرقەکانیان گرتووە  

ئێمە لە سنەوەو رووزبێ لە تەبرێزەوە، بەشداریی تاقیکردنەوەی کۆتایی و  تێستی کونکوورمان 
.ووین بە هاوئوتاقکرد و، من و ماجد تەبرێزمان  هەڵبژارد و،  ب  
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کاحسەین ، برای گەورەتری ماجد ، لە تەبرێز : ڕیکەوت نە بوو کە  لە تەبرێزدا یەکترمان گرتەوە
خوێندنی تەواو کردبوو، رووزبێ بە ئەسڵ تەبرێزی بوو و ، ئێمەش بە کارێکی شۆڕشگێڕانەمان 

) فێر ببین دەزانی کە زمانی سەمەد بێهرەنگی و ستار خان و باقرخان و حیدر عمواوغڵی
هێشتا (. جارێکیان ماجد بە ئاشکرایی وتی کە حیدرخان  چراغ برقی ،کەسایەتیی ئیدەئالی ئەوە

لە سنە بووین کە رووزبێ گۆرانییە تورکییە باوەکەی ئەو رۆژانەی بۆ ئەکردین بە فارسی و 
هەموو  سەرەڕای..!  تەنەبینی دۆاڵندرم  ئەی یارم  نەینم.. سەکینە دای گزی نانای :  کوردی

ئەمانەش،مانگرتن و خۆپیشاندانەکانی ئەو سااڵنەی دوایی دانشگای تەبرێز، جازبەیەک بوو بۆ 
.ئێمەی سەرگەرم  

پاییزی یەکەممان بە کووهنەوەردی  و سروودی شۆڕشگێڕیی تورکی و لوڕی و فارسی و فێربوونی   
و جوزوەی نهێنی بردە زمانی تورکی و ناسینی هاوڕێ و هاوفکری تازەو، خوێندنەوەی ئیعالمییە 

بەهارەکەی  رووزبێ بۆ دواجار هاتە سەردانمان و بۆ درێژەدان بە خوێندن چوو بۆ . سەر 
و،لە رێگای ئەوەوە زۆر ! ئەوکات باستی بانەیی ببوو بە هاوڕێی مزگەوت و مەیکەدەمان. ئەمریکا

و کار گەیشتە  پاش ماوەیەک پێوەندییە سێ کەسییەکەمان ڕێکوپێکتر کرد. کەسی دیکەمان ناسی
هەرچەند بە رەسمی هیچ ئۆرگانێک لە سەرەوە یان لە . کۆبوونەوە و رەخنە و رەخنە لە خۆگرتن

خوارمانەوە نەبوو، بەاڵم من کە ئێستا ئاوڕ لە ڕابوردوو دەدەمەوە، پێم وایە ماجد شوێنێکی 
ئەم ڕێکخستنەی سەرەوەتری هەبوو کە راپۆرتیان بداتێ، النیکەم کا ئەمینی برای ماجد ئاگاداری 

. ئێمە بوو  

لە گەرمەی قیت بوونەوەی هەزاران پرسیاری بێ وەاڵمی خەڵکی کورد ، . لەو سەروبەندەداو  
دوای ئاشبەتاڵەکە، ماجد لە سەفەرێکی کوردستان بە ئیعالمییەیەکەوە  گەڕایەوە و پێشنیاری 

ت و سێ قات کاغەزی ماوەی چەند رۆژێک سێ نەفەری دانیشتین ودووقا. کرد کە باڵوی بکەینەوە
...  * خلق کرد از دیرباز از خود می پرسد:*  کاربۆنمان خستە بن پەڕەی خورشیدی و کۆپێمان کرد

هەتا الپەڕەی دووهەم  و، خستنمانە  ناو پاکەت و تەمرمان لێداو ، لە شارەکانی  ئازەربایجانەوە 
/ و باست تەوەری تەبرێز من.  بە پۆستا ناردنمان بۆ دانشجووە کوردەکانی دانشگای تەبرێز 

مەراغەمان هەڵبژارد، گوایە چووینەتە سەردانی حسەینی برام ،کە ئەوکات لە ئامادەیی 
ی هەڵبژارد وگوتی (ورمێ)رضاییە / ماجد مەسیری تەبرێز. کشتوکاڵیی مەراغە دەیخوێند 

.سەردانی کاک تاهێری میمکەزام دەکەم کە زیندانیی سیاسییە لەوێ  

پیاو چاکێک ! امەکان گەیشتن و تەنانەت خۆیشمان بێبەش نەببووینرۆژانی دواتر، ن  
بەیاننامەکەی خۆی  بردبوو ولە کتێبخانەی ناوەندیی دانشگا هەڵیواسیبوو، دوور نییە  بیری لەو 

ئاخر رۆژانی دواتر ، لە ماڵەوە  لە دووتوێی : کەسانە کردبێتەوە کە ئێمە لە بیرمان کردبوون
هاوشارییەکمان ! ند نامەیەکی تەمر لێدراوی لە بیرکراومان دۆزییەوەکتێبە ئەستوورەکاندا، چە

ئەمە کاری ساواکە و لە سەر لیستی رەسمی  ئادرەسەکانیان  نووسیوە، ئەگینا کێی دیکە  : گوتی
راستی دەکرد، ئەمەیان .  یەکیشی بە دوادا دێ*قورقی * هەیە بزانێ فاڵنکەس ناوە فامیلییەکەی

!کۆنە هاوکالسی  قورقییەکانناشیگەریی من بوو،منی   



 

35 
 

35 

..بە هەرحاڵ،ئەو جارەش بە خێر گوزەشت   

ی مائۆی بە *دربارەی تضاد * هێشتا ساڵی یەکەممان بوو لە تەبرێز، کە  ماجد چووبوو کتێبۆکەی 
کارەکە تەفرەی تێکەوت و، جزوەکەمان .ئەمانەت هێنابوو و ، نوسخەیەکی لە سەر ئەنووسییەوە

قە دارەدا شاردمانەوە  کە خاوەن مالەکەمان لە جیاتی پلەی یەکەم ، بۆ برد و لە ناو ئەو سندوو
رۆژێک فاروقی هاوئوتاقمان بینیبووی کە کرێنشینەکانی بنی . پەینجە ئاسنینەکەمانی دانابوو

کە تاریک داهات . ئێمە، سەندووقەکەیان بردووەتە ژوورەوە بۆ ئەوەی بۆ کارێک بیننە ژێر پێیان 
:.ەچە سەندووقمان تەفتیش کردبە پەلە چووین  و ک  

لە بیرتە  وتت ئامادەم لە : بە ماجدم گوت. بەختمان هەبوو، جزوەکە  نەکەوتبوە خوارەوە  
لە یەکەمین فرسەتدا جزوەکەی نووسییەوە و اندا، واز لە خوێندنیش بێنم؟ پێناوی تێکۆش

.ئەمانەتەکەی گەڕاندەوە بۆ خاوەنی  

ماتریالیزمی دیالکتیک و :شی دەست خست*رانی تقی ا* هەر لەو ماوەیەدا کتێبەکەی 
بە پێچەوانەی  کتێبۆکەکەی . لە بەرلین نووسیبووی ٥١٤١ماتتریالیزمی تاریخی، کە سالی 

..مائۆوە، ئەوەی ارانی زۆر ئاسان بوو و، گەلێک شتی لێ فێربووین  

قایمکردنی  لە کێوی عەیناڵیی لکاو بە تەبرێزەوە، دوو شوێنمان بۆ. باسی شت شاردنەوەم کرد 
لە تاریک و لێلی . ئێوارەی رۆژێکی هەینی، ویستمان شتێک بێنینەوە. ئەدەبیاتی قاچاخ دۆزیبۆوە

ئێوارەدا گەیشتینە سەر قڵیشیەبەردی تایین و، پێش ئەوەی  بابەتەکە دەربێنین، بوو بە غەڵبە 
ر فریای ئەوە هە. غەڵبی سەیرانکەری شاری، کە بەرەو ماڵ شٶڕ دەبوونەوەو  دابوویان لە الڕێ

ئێمەیان نە دیت، دیار بوو . کەوتین کە خۆمان تەختی ئەرز بکەین وفززە لە خۆمان ببڕین
ماجد، پێت وانییە  تۆزێک  زووتر لە : گڵۆپەکانی شار بە شەوارەی خستبوون، بە چپەیەک گوتم

ە بۆ ناو بە کپی ماوەیەک پێکەنین و بە پیرە کتێبەوە دابەزینەو!  وەختی خۆی ، داومانەتە شاخ؟
.شار  

هێشتا گۆدیی نووسینەوەی بەیاننامەکان لە پەنجەکانمان دەرنەچووبوو،کە  من خەریکی  
من : ماجد گوتی. نووسینەوەی جزوەی  دەرسی یەکێک لە مامۆستاکانمان بووم لە سەر ئێستێنسێل

بیستوومە  دروستکردنی پۆلیکۆپی دەستی کارێکی ئاسانە و، ئێمە ئێستا تەنها جەوهەرمان 
.   ئەویش لە سەر من. ناتەواوە  

رۆژی دوایی چووبوو لە دووکانەکەی پاڵ سینەما فەرهەنگ داوای تیۆبێک جەوهەری پۆلیکۆپی    
کابرا  لێی ئەپرسێ بۆ کام مەدرەسەت ئەوێ ، ناوی ئەو مەدرەسەیە دەبا  کە جاروبار لە . کردبوو

بەوە رازی نابێ و ناوی بەڕێوەبەری  کابرا. جیاتی مامۆستا جەاللی بانەیی دەرسی تێدا دەگوتەوە
.قوتابخانەکەشی لێ دەپرسێ و وەاڵم وەردەگرێتەوە  

وەرەقە !  کونی دۆعاکەمان ونکردبوو. و کەوتینە تاقیکردنەوەجەوهەرەکەی هێنا   
رۆژی دواتر ، کە لە پشوودانێک لە سەر . ئەستوورەکەمان لە سەر چوارچێوە دانا و هیچ دەرنەچوو
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ووسینەوەی جزوەکە بووم، یەکێک لە هاوکالسەکانم ، هەر بە فشە ، کێشەکەی کالس ، خەریکی ن
.ئێستێنسیلەکە  لە سەر تۆڕەکە دادەنیشێ و ئەوانی دیکە فڕێ دەدرێن: بۆ چارەسەر کردین  

حاڵ و مەسەلەم بۆ ماجد گێڕایەوە، بەاڵم قسەی خۆمان بێ سوودمان لێ وەرنەگرت  تا دوای  
لە ئەمریکا گەڕایەوە و داوای یارمەتیی تەکنیکی کرد لەمن بۆ چاپی ئەوکاتیش رووزبێ . ئینقالب

لە گەڕەکی مارااڵنی تەبرێز ، نیوەڕۆیەکی درەنگ  ، الی دارتاشێکی تووڕەو برسی . بەیاننامەیەک
، چوارچێوەیەکمان دروست کردو ، لە ماڵە خزمانی رووزبێ ، من دەقی بەیاننامەکەم ، لە 

مێشی چاپی خارج، بۆ خستە سەر ئێستینسێل و، ئەویش ئیمزای رۆزنامەیەکی ناسک وەک پەڕئ 
. و، چەند دانەیەکمان لێ ڕاکێشا* تشکیالت آذربایجان و کردستان وحدت کمونیستی :* دا لە ژێری  

ماجد هەر دووساڵ لە تەبرێز مایەوە و، دیپلۆمێکی دیکەی گرت و ، بۆ خوێندنی پزیشکی چووو بۆ 
. کرماشان  

کە لە ڕێگای ماجدەوە بوو بە ئاشنا و هاوڕێی نزیکمان ، دوکتۆر جەعفەری  یەکێک لەو کەسانەی 
کاتێکیش کە هەر من و . شەفیعی بوو، کە ئەوکات گەیشتبوە قۆناغی ئینتەرن لە خوێندنەکەیدا

دوکتۆر گواستییەوە  بۆ المان و، پێوەندییەکەمان . ماجد لە ماڵە دووژوورییەکەماندا ماینەوە
.چڕوپڕتر بوو  

تایی ساڵی دووهەمدا بوو کە ماجد لە ڕێگای دوکتۆر جەعفەرەوە گەیشتە نێو کرێکارە لە کۆ 
ساڵی . کوردەکانی کوورەپەزخانەکانی دەوروبەری  تەبرێز و، ماوەیەک  خشتی لە گەڵ بڕین

سێهەم کە ماجد ئیتر لە تەبرێز نەمابوو، من و باست و دوکتۆر، حەڵقەیەکی کتێب خوێندنەوەمان 
. ی نیمچە نهێنیدا، کە ئەو بۆخۆی لە کابرایەکی سایین قەاڵیی بە کرێ گرتبووهەبوو لە ماڵێک

دواجاریش راپەڕین دەستی پێکرد و، دوکتۆر الی من و باستی درکاند کە دەچێ بۆ کوردستانی 
گەرمێن بۆ نێو پێشمەرگەکانی ئەودیو و، کسێکیش دوای ئەو پێوەندی بە ئێمەوە دەکا ، کە وا 

. سەردا هاتدەرنەچوو و، شۆڕش بە  

ئەو  ئێعالمییەی .رۆژانی ئینقالب و داخرانی دانشگاکان ،من و ماجد زیاتر یەکترمان دەدیت
لە گەڵ باستدا  بووینەوە بە . دەستی پێ دەکرد*  هم میهنان مبارز  *  ئەداینێ کە بە  

..ی بەهمەن هات و بڕە بڕە لێکترازاین٤٤ئیتر . سێقۆڵییەکەی جاران   

ی تیر لە مەریوان  ، ماجدم لە ناو مەفرەزەکەی یەکێتی  ٤٣، رۆژی ساڵی یەکەمی شۆڕش 
دیاربوو حەسابێکیان  بۆ ئەو هەموو . ئەمجارەیان نارنجەک ئەندازی پێ بوو.  جووتیاراندا دیتەوە

. سینووس و کوسینووسە کردبوو کە لە هەدایەت پێکەوە خوێندبوومان  

مارۆدانەکەی پادگانی مووسکی کرد و ئەوەی کە چەند رۆژ دواتر لە ئۆردووگای کانیمیران باسی گە
بۆی رێکەوتبوو کە نارنجۆکێک بخاتە ناو ئەو جاشانەی، کە لە الی خوارووی ئەوانەوە   خۆیان 

 کردبوو بە قەڵغان بۆ پادگان، بەاڵم نەیکردبوو، چونکە ئامانج ئەوە نەبووە
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کێک لە ئاخر جارەکان ماجدم لە لە سااڵنەی یەکەمی کاک فوئاد دا لە زیارەتانی ئەڵمانە ، بۆ یە
لە نێوان براکانیدا، چووبووە سەر بەرزاییەک و پێشوازی لە خەڵکی بەشداربووی . دوورەوە بینی 
..   یادەکە دەکرد  

لە تەبرێز ،سەردانی ماڵە ناسراوێکی هەردووالمانی کردبوو .ماوەیەک دووراودوور هەواڵم دەبیست
دوا دیداریشمان .  کی خۆی داویەتی بە گرت و، بەریش دراوەهاوکالسییە و گێڕابوویەوە  بۆیان کە 

پاش ماوەیەک بێخەبەریش بیستمان ... ئەوەبوو کە لە سەرەتای ئەم نووسینەدا ئیشارەم پێکرد 
دواتریش  . گیراوە و ئەمجارەیان فاشیستەکان  ناسیویانەتەوە*دور از میهن * کە میخائیلۆکەی

.و کرایەوەهەواڵە دڵتەزێنەکە لە رۆژنامەدا باڵ  

ئەو گۆرانییانەم هاتنەوە بیر کە لە کاتی کوهنەوەردیدا ، لە سەهەند و بزغوش و دەند   لە  
:دڵەوە  دەیگوتن  

...کوڕ لر  تادم مرگ  مثل پلنگە چشیامە  واکنین ئافتاو قشنگە     

.........شیپورچی  یواش بزن  بزار بەبینۆم  

 عارف  نادری  

   ٤١٥٤(ماجد گوتەنی)کۆڵەزەرەر

جواد مشکی هاوڕێ امەین  

! بە ساڵوی گەرم   

کەمتەرخەمی  بەاڵم دەلیلەکەی . رەنگ کەوت داوای لیبوردوون دەکەملەوەی واڵمی نامەکەت وەد 
ی تاسان و خەمی خەوتووی ساڵیانی دوور و درێژ دەلیلەکە. نەبووە خەم ساردی و بێ دیقەتی و

ئاو لە ژووری . نی بینینی ئی مەیلەکەت لە سەر دڵم دانیشتساتەکا چرکەلە هەمان بوو کە 
بێ وەفاییە کە دەر حەق بە ، دەرد و یا نازانم دەلیلەکەی خەم. ەوان بوومێلورەکان ڕخەوی 

 گومناوەکانی کۆمەلە چووانە وەکلە دەس  من ئەم خۆشەویستە. یزی تەورێز کراوەهاوڕێیانی ئاز
قارەمان، ئەسغەر و کەسانێکی تر کە  ،یسمایل، هوشەنگ، هومەرناو دەبەم، ماجید، ئەمجەد، ئ

ە کە بوو دەردێکی  سامناک و دڵهەژێن. ونکردوو کۆمەڵەیەکان لە بیریان بەراستی کۆمەڵە 
 بێ ئیختیار ن و یا بیرەوریەکانیان دەکرێتەوەناویا هەرکات یادی. ساڵیانی ساڵ لە گەڵیا ژیاوم

، ئێوە کە ئەم دیاردەیە بۆ. هەڵدەوەرێتلە چاوەکانم رمێسک خەم و دەردیان قوڕگم دەگوشێت و ف
نین، داستانێکی غەریب و فرمێسکئاوییەوە سەرتان لە سەر باڵنج دادەساڵیانی ساڵە بە چاوی 

   .یەینەناسراو ن

و بێ ناویدا  بە شەهامەت و هیمەتی بەرزەوە ڕاوەستان و لە بێ نازی ئەم ئازیزانە هەموویان
بەچەشیک نە خواحافیزیەک و نە دیدارێک و نەپێکەنینێک و نە  .ژیانیان تەواو بوو



 

38 
 

38 

ێر ژ چنگ و ، هیچ و هیچ و تەنیا و تەنیا لەک و نە تەنانەت چاوی گریانئاویەکزەردەخەنەیە
چ مرۆڤگەلێک بوون و ئێمە هەموومان لەو کاتانەدا   .دەستی دوژمنانی مرۆڤایەتی گیر کەوتن

؟  خۆت باش دەزانی و پێویست ناکا من ئەمڕۆ چی بەاڵمو و خاکەڕا دەژیاین چەندە لێبووردوو 
تەنیا هەر ئەوە کە ویستم بزانێت . پەتروی زەخمەکانت بکولێنمەوە و دەردەکان تازە کەمەوە

ەگەین ، بەر لە هە کاتێکی تر تێدتانەداجۆرە کا ملە. هەمان خەمی کۆنەی ساڵیانی ساڵە دەلیلی 
نێت ساڵیانی ساڵ تا ابەڕاستی چۆن تو. بەرگەت گرتوە و دەگریا خۆڕاگر و کە تۆ  لە چ ئاستێکد

 ەت بە ماجیدی ئازیز دەتوانمسەبار ؟ە بگرێت و سەبوور و بە ئێرادە بێئەو ڕادە و ئاستە برگ
ت بە برا ئازیزەکانت شتێکی زۆر بەدووری دەزانم کەسێکی تر بتوانێت سەبارە. بڵێم بۆت چێت
اس ناکەم و ڕووداوگەڵیکت بۆ ب ئوتۆپی و رویا   خۆم تووشیکەوایە  .بە تۆ پێشکەش بکات زۆرتر

ریەکانی بوو  تا جارێکی تر بیرەوئەمە تەنیا دەرفەتێک بۆ من . ری نێتاکە تۆ ئاگاددەکەم 
. خۆمدا دووپات کەمەوە ڕابوردوو  لە گەڵ  

مان بێت لەدەس چوو نابێت بیگومان قارە فیکری و هاو ڕای منی کە ئازیزیهاو ، من دەزانم کە تۆ 
، ئازیزانی لە دەس چوی ئێمە، ئازیز و بە نرخن. ێنێتتا مرۆڤ خۆشی بوێت و یادی ئازیزی بەنرخ

سادە و  ژیانی و بە خاتری ، بەخاتری لیبووردووییان بە خاتری پێکەنینە دلۆڤانەکانیان
شیاوی ن سادەگی و بێ فێزیا بەخاتری تەنیا. یزیان لە  ژیان کردحافاو زۆر ئاسایی خو بێگەردیان

لە دەس چوو  ئەگەر ئازیزانی، نەکردووە ئەوانمان پایە بەرز لە  ڕاستیدا. حورمەت و ڕێز لێنانن
بەڵکوو تەنیا لە مرۆڤە سادە و ئاساییەکان دووریان دەکەینەوە و لە  .وەک قارەمان پێناسە کەین

وەر وان بووە لە وان واقیعدا سیمای مرۆڤدۆستانەیان کە بەرجەستە ترین خوسوسیاتی ئە
. راونکتر کۆپی کو پێت وایە لە یە تە تەسویر و وینەوایە کە یادنامەکان دەبێرهە. دەگرینەوە

ئەو  ، یەکە یەکەیەکانیبەرجەستە و تایبەتی تەئەوە کە خەسلە بوەتە هۆی ئەم تەسویرانە
ی هەست شبە باژیانی بێگەردیان  مرۆڤدۆستانەیان وی بینین و جوانی سیمابنەتوانین ئازیزانە 

ی ئازیزان لە گەڵ تەرمیان ئەسپەردەی ەیەک ەیەکە شەخسیەکانی تایبەتمەندی  ئاوا.  ەکەینن
.تخاک دەکرێ  

ی و هەستی جوان  خواحافیزیان لە گەشاوەی ید و هاوڕێکانی لە ژیانی پڕلەو سااڵنەوە کە ماج
و دەڵێت  جیهانی دەور و بەرمان بە خێرایی سەرسوڕهێنەر گۆڕاوە. کرد، ساڵیانێکی زۆر تێپەڕیوە

م وا نیە بیرەوەری هەموو بۆیە پێ .ئێمە لە سەدەیەکیتر و کورەیەکیتر دەژیان ،ئەو سااڵنە
ئەو ئازیزانە  خاترەی یاد و ئەو قۆناغە، گونجاویکارەکان و یا هەڵسوڕانی  یشتەکان و  شێوە

و  کە لە کتێبەکان ەترین خەسلەتەکانبەرجەست مان کاتدا پێم خۆش نیەلە هە .بێت
، ناتوانێت انەئیخالقی ەسڵەتەخ بۆ ئەوەی ئەم. ملە پال یەکتر دایانی ،دا هەیەیەکانبیرەور
. مائو دەبێت" مرۆڤی چاکی" ، بەڵکوو دووپات بونەوەی بێهودەیو یادی ماجید بکات پێناسە

.کە هەرگیز پێ لە سەر ئەرز دانەنامرۆڤێک   
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سەختی و گرفتی ژیان لەو سااڵنەدا . ر تاقەت پڕووکین و سەخت بووزۆ نێکیسااڵ ئەوکاتانە  
 رەدا هەڵدەسوڕان و هەمیشەو هەل و مەرجە دژوا لە کەتوانن هەست کەن دەتەنیا کەس گەلێک 

.لەو بارودۆخەدا ڕوحیەی تریان هەبوو مرۆڤەکان . بە شوێنیان دا دەگەڕای نهێنی پولیس  

؟ هەڕەشە لە ژیانی دەکاتیەک چ مەترسی ینیڕژی بوو کە بە باشی دەیزانیماجید گەنجێکی پڕ ئ
لەو سااڵنەدا  یەو ئەم ڕوحیە و متمانەی، نەدەترسا ەرەو لەم خەتەبەرزمتمانەی  بە بەاڵم ماجید

ساڵیانی لە  ، دەتگوت ماجیدرەە و خەتشارێکی غەریبە و جیهانێک پڕ لە هەڕەشلە . پاراست هەر
.ەم بارودۆخە ڕاهاتبووی ئپێشەوە  

ار ولە هەر چ چونکوو ،دەبوە خەتەرێکی گەورە ،چکۆلەی ئاساییکە تەنانەت کارێکی ە ڕۆژان لەو
ە ل ئەم خەتەر و زەختە. ولیپرسینەویان دەکرد ڕیانێک ناوت دەپرسن و مرۆڤەکانیان دەپشکنی

ە و شارەزای  زمانی تورکی نەبوو  زۆر قورس و شاری تەوریز بۆ مرۆڤێک کە زمانەکەی کوردی
. تویا نیگەران بینیبێ شەڵەژاو  م نیە هیچ کات ماجیدم من لە بیر. سامناک و هەست پێکراو بوو

ە چاوەکان شک و گومان و یا دڵەڕاوکێ و حەپەسانم  ل لە هەموو ئەو کاتەکاندا من هێج چەشنە
. ی پێدابووتر لە تەمەنزۆر بان ڕوولە گەشە و کییەخەمسارد وەزعە  ئەم .وسیمای ماجیدا نەبینی

 ،ترس و شلەژان چونکوو ئێستا قسە و باس لە سەر. بوونە هەر وەک سەدەیەکی تر ئەو سااڵ
ئازیزانێک  ریو دەلیلە گەورەیی شەخسیەت و خۆڕاگەجاڕ و مندااڵنە دێتە بەر چاو و هەر بەتگاڵ

.ناکرێت  وەک ماجید بەباشی هەست  

، بەاڵم کەن  دیدار پێکەوە خواحافیزی دەکەێت کە بەیانی چوار ڕێانێک لە هاوڕێکەت لە کاتێک
هەواڵێکی . یە زۆربەی جاران دووپات دەبێتەوەهێج کات نایبینی و ئەم کارەسات و دیاردەئیتر 

هاوڕێکەت نیە ولە ماوەی حەوتووی داهاتوودا کاتی نان خوارنی نێوەڕۆ ناوی لە رادیوەوە 
و دەنگی بێژەرەکە بیزار  ی دوانێوەڕۆاڵەکانی سەعات دووودەبیستی  و پاشان بۆ هەمیشە لە هە

یان دوور لە  ئازیزان و لەدەس دانی کتوپڕ ی تە دەزانی نەبوونی هەواڵ و خەبەرکا ئەو. دەبێت
.ەندە دەردناک و تاقەت پڕووکێنەجێگای ژیانی خۆیان چ  

 .ستنی پێ شەرم  بوواپێت وابوو خۆ پار. ماجید بە مانای واقیعی وشە جەسوور، لێبڕاوو بوو
، لە بوارە جیاوازەکانداو هەر کەسێک  بەشێوەیەک و هەموو کەسانی دەور و بەری  زۆربەی جار 

 ، ئەودەتگوت و کورت ئەگەر سەر پێیی. وورە پەرێز بێتد بوو کەلە ماجید ئەوە  داخوازیان
نیگەرانێکی  ؟ و ئەمەە مەگەر چی دەبێتباش: ی جیددی دەیگوتێکو یا بە دەنگسکوتی دەکرد 

.ی لە ئیمەدا دەخولقاندمەتی ماجیدهەمیشەیی سەبارەت بە تەندروستی و سال  

ات و هەر بۆیە هێچک. وەر دەگرتهێنانەوە   لە هەر بارودۆخیکدا بێ بەهانە ماجید هەر کارێک و
ی  نە تەنیا ئەم ڕوحیە.  ئامادە بوو هەمیشەکانی خۆی نەدەبوارد ولە هیچ کام لە مەئموریتە

کۆمەڵە هەیبوو  ە لەجەسارەتی شەخسی ئەو بەڵکوو لە باوەڕ و متمانەی بێ هاوتای کە ب
 سیاسەت و بڕیارەکانی کۆمەڵەدروستی  متمانە و باوەڕی قوولی  بە ئەو   .سەرچاوەی دەگرت
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ر کۆمەڵەیان بە کەمتبە گشتی ، شۆڕشگیڕانە  هەموو  و لەو سااڵنەی گەرمەیاویوەکوو .  هەبوو
  .دەسەنگاندسیلەی ڕەخنە  هەڵ

ماجید هەر کەسێکی . هەڵسەنگاندنی خۆی هەبوو ،ا ماجید لە زۆربەی بوارەکاندالە هەمان کاتد
سیمبول و هێمای . ەداقەبوڵ نە بوو  و بەجەسارتەوە لە قسە وباسەکان و کردارەکانی نیشانی د

ماجیدی لە وانی تر جیا  هەر ئەم خسڵەتانە. چاوەڕوانیەکانی جیاواز بوو خۆی هەبوو و
. ش کراوە بووەنەزم و هاوکاری و فر کارەکان زۆر جیددی و گوێ ڕاگریپێش بردنی ۆ ب. دەکردەوە

و ئەو  هڕوانگ .خۆی پێ دادەگرت ماجید لە سەر قسە و ڕوانگەییک دەکرا کاتێک باس و پولیم
ی نەترس و بەاڵم ماجید. وەر نەدەگرت نبووو بیر و ڕای ئەو  دژی راستیەکانکە  ڵویستانە هە

قاقای  کردنەوە و درێژەی تازەبە مەبەستی .  هەبوو و شۆخی کردنیشی گاڵتە، ئازای ئیمە
     .لە دەست نەدەدا هیچ دەرفەتێکی بۆ شۆخی و گاڵتە و تەنزپێکەنینەکانی 

 لەو سااڵنە کە پۆشینی لیباسی کۆنە و جل و بەرگی. ماجید پر سۆز و شۆخ و گەشاوە بوو 
بەرگی جوان و ڕێک و پێکی  ، ماجید جل ودەژمێردراهیمەت بەرزی  نەویستی ووەک خۆ نەگونجاو
وانی زۆر جاران شاهید بووم کە شە.  نینە بیی ومن هەرگیز ماجیدم بە شپرزەیی و شێوا. دەپۆشی

و بەرگی پاک و  تاکوو بەیانیەکەی جل دەشوردلیباس و جل و بەرگەکانی لە تەشتی گەورە دیر 
ئەم م ، بەاڵهە بێتفسیر و تەرجومەیەکی تریان هەندێک موممکینە تە.  خاوێن لە بەر کات

ماجید ژیانی خۆش دەویست و . بووژیان  بە ماجید عەالقەی فرەی کردەوانە نیشانەی ئاشکرای
!ەڤین دارانە و ڕۆمانتێک بژێتئارەزووی دەکرد ئ  

ناسر تاهیری هاوڕێ بیرەوریەکانی  

 یاد و بیرەوریەک لە کاک ماجید 

شمەرگەیەک لە دەڤەری پێ: لە مەهاباد وتیان و ەڕی کۆمەلەهەتاوی لە مەق ٥٣١١ئاخری ساڵی 
ەرەو خستەخانەیەکی تەورێز ڕەوانە ب تر دەبێت هەر چی زووشنۆ و نەغەدە زۆر نەخۆشە و 

ڕۆژی دوایی بۆ دیداری . ەخانەیەکی تەورێز و جێگایان پێداپێشمەرگەکەم گەیاندە خەست. کرێت
دەزانی کادیری  موا .دار کردکەسێکی ترم لەوی دی و کەشمەرگە چومە خستەخانەهاوڕێی پێ

جەنابت کاک ناسر نی دەناسی و وتی بەاڵم ئەو م. و بەزمانی فارسی ساڵوم لێکرد خەستەخانەیە
بە پێکەنین و زەردەخەنەیەکی دۆستانە . و من دەناسێت  تێگەیشتم ئەم کەسە کوردە ؟ ونیت

پاشان . ەیەئەویش کۆمەڵبوو کە  مەبەستی ئەوە. کە من ماجیدم و لە خۆتانم ،دایەوەمنی  واڵمی
لەگەڵ  من لە خەستەخانە بوو و ماجید بەر لە. ە ئامێز گرت و یەکترمان ماچ کردیەکترمان ل

. و بێحالیش دەهاتە بەر چاو لێبڕابوو  یئۆقرە و ئارام پێشمەرگەکە .دوکتورەکاندا قسەی کردبوو
دەردی ئەم : بە ئەسپایی وتیوورەکە برد و ی ژماجید منی بۆ دەرەوە. واڵمی ساڵوی ئێمەی داوە

و دوو ڕۆژی تر  دێلێ هاوڕێ پێشمەرگەیە چارە ناکرێت و بە ئاشکرا دیارە بە زوویی ئێمە بە جێ
گەڕاندمانەوە بۆ مەهاباد و ئەمە سەرەتای ئاشنایی من و نەخۆشەکەمان من و ماجید . دەمرێت

.ماجید بوو   
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، من و ماجید لە تەشکیالتی نهێنی اجیدزیک بە یەک ساڵ ونێم و تاکاتی دیل کردنی من ماوەیەک
فرە لە ڕووداوەکانم لە بیر  تێپەڕیوە و ساڵە ٣١ئیستا زۆر تر لە  .کرددەتەورێز پێکەوە کارمان 

تدا سێ برای ئەگەرچی ماجید لە ماوەیەکی کور .سەرنجمی ڕاکێشاوە، بەاڵم چەند ڕوداو چووە
دا بە دی مێدی و بێ هیوایی لەوبەڕاستی ئاسەوارێک لە ناهو بەاڵم، ئازیزی لە دەس دابوو

، چاوم لە ی مەرگی یەکەمین براکەم بیستڵکاتێک هەوا ،هەر بۆیە چەند مانگ دوایی. نەدەکرا
ڕەفتار و کرداری ماجید . گرتتتر،  بەرگەی ئەو خەمە قورسەم  ماجید و ئەمجەد کردو زۆر ڕاحە

لە  .لیبڕاو و خۆنەویست و خەباتکارە و لە مەرگ ناترسێت ،اهید بوون کە ئەو مرۆڤێکی جەسوورش
 بوو  بەرەو دام تەواو کرد و تفەنگێکی یوزی لە ژوورەکە" نینا"کاتێک خوێندنی ڕۆمانی  ەبیرم

بەرز  داە ئاستێکل ماجید من بە خوێندنی ئەم ڕۆمانە ڕوحیەم :ە  و وتمڕووی ماجید هەڵگەڕامەو
 .شکستیان دەدەم ،ەەنە سەر ئەم ماڵمی هێرش کاگەورەی نیزکە ئەگەر ئیستا هێزیکی  ،بوەتەوە

، بەاڵم لە ڕووخساری دیار بوو کە تەنانەت بە نە کردم ماجید بە زەردەخەنەکی شیرین تەماشای
بە حەماسە  لە زینداندا یە و لە ڕاستیدا ماجیدڕوحیەیەکی بە هێزی هە ،یناخوێندنەوەی کتێبی ن

اندنەکانم سەبارەت بە ماجید نیشانی دا و سەلماندی کە هەڵسەنگ  و خۆڕاگری خۆی بەرخودان و
.بووە دروست و لە جێگای خۆیدا   

:بیرەوەریەک    

بۆ . نماجید و یەكیک لە هەڤااڵنی کچ کە پێکەوە کارمان دەکرد لە کەمەند و داوی ئەڤین کەوتبوو
بە پێ داب و  .تەواو بووگران لە پڕۆسەیەکدا  بۆ هەر دووکیانئەوەی دەڵێم کەمەند، چونکوو 

، پرسی ئەڤین بێ ئەندازە نائاسایی دەهاتە و پێوەرەکانی ئیخالقی ئەو کاتانەنەریت و کولتور 
. نە بوو هەر جێگای  ئەو سەردەمە بەر چاو و لە بنەڕتدا ئەڤین لە کوڕ و کۆمەڵی ڕووناکبیری

و  بیرمە لەو کاتەدا ڕازلە  .ەکاندا پێاسەمان دەکردرۆژێک من و ماجید و ئەو کچە لە شەقام
چونکوو . نەمدەزانی چ هەڵویستێک بگرم. خۆیان بۆ من باس کرد نهێنی خۆشەویستی و ئەڤینداری

و  . بووم دەور و بەر کولتور و فەرهەنگی کۆنی هەلسەنگاندنیلە ژیر تەئسیر وکاردانەوە و 
و لە ڕاستیدا ێکی تر بێت و نە شت ئاشقی شۆڕشمرۆڤ دەبێت تەنیا دڵدادە و یشم وا بوو کە باوڕ

ەدەکرا نبوو  کە کچمان لە ئاستێکدا پاک و بێگەرد  ی ماجید و هاوڕێیپرۆسەی ئەڤیندار
. تبێ یفموخالی  

لە بەر چاوە کە چلۆن ماجید بۆ  کچە هاوڕێکەی قسەی دەکرد و  هیشتا ئەو دیمەنەم بەڕاستی  
 ینو لە گوێی یەکتر دەدایەوە جوان و ڕۆمانتیک واڵمی کچەکەیش بە لەنجە و ناز و تاسکە تاسکی

م زۆر تر وام دەنواند کە چپەکانی ئەوان و من بە نابەدڵی  سکوتم کرد. دەیان چرپاندبە ئەسپایی 
بە هاوڕێیانی  نهێنی و ڕازەیان ڕێکەی ئەمئایا پاشان ماجید و کچە هاو لە بیرم نیە  .نە بیستوە 
بەخێرایی گلە و  بەاڵم. ئەڤینە البردەردەیان لە سەر ئەو تر پو یا کەسانی ؟ تر ڕاگەیاند

 .دەستی پێکرددڵدادە بە نیسبەت ئەو دوو گازندەی قورس و لێ پرسینەوە و کرداری نادلۆڤانە 
ی  قورس و کەمەر شکێن بوو کە هەر دووکیان یەئەو ڕادە زەخت و فشار و ئاستی لێپرسینەوەکە تا

تێک  مردوو و ئیخالقیانە و بار و دۆخی ەئەم پێوەر. پاڵ پێوە نا بەرەو پەژیوانی و  دڵەڕاوکێ
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فیکر . داڕمان و خەمۆکی و دڵ شکاوی برد ماجید و هاوڕی کچەکەی بەرەو شکێن و ناتەندروست، 
ئەو   ،ڕێکمان خستبوو دامان ڕشتبوو و کە ئیمە ئیخالقیەناکەمەوە دوای ئەم دادگا بێ بنەما و 

شادی و کراوەیی  .یەکتریان بێنیبێ، و چ کچەدڵسوتاو هاورێمانە چ ماجیدی دڵ بریندار  دوو
کرا و ئیتر هەر چاومان پێ بەداخەوە ماوەیەک تێپەڕی و ماجید دیل و ئەسیر . ماجید دابەزیبوو

.نەکەوت  

پاسدارەکان هێرشیان کردوەتە سەر : ڕۆژێک لە ماڵەوە بووم و یەکێک لە هاوڕێیان هات و وتی 
یان لە یانەی خوێندکارانی ازمانی پەیکارو چەند خوێندکاری سمان انکماڵی یەکێک لە هاوڕێ

من بە خێرایی سواری ماشین بووم و . یدیش بڕیاری داوە بچێتە ئە شوینەو ماج ،گرتوە زانستگا 
بەر دەروازەی زانستگا  و ماجید لە داو و ئاژوا تا  بگەمە تر ماشینم دەهەر چی خێرا یبە پەلە

ێویست بە دیداری پ پێ بڵێم  کە. ەم و ڕزگاری ک بۆسەی سپای پاسداران ئاگادار کەمەوە
شتبووە ناو حەوشەکەی ماجید گەی .ناو حەوشەکەی زانستگا مەچوو  بەرەو  وهاوڕێکەمان نیە 

دڵخۆسی ئیمە ئەوە بوو کە ماجید بە . یان کردبووئەسیردیل وهەر لە و شوێنە  زانستگا و 
 ٥٣١١لە ناوەڕاستی جۆەردانی  .دەژیا و پاسدارەکان نەیاناسیبوو رۆینە لە تەورێزد پێناسەی

و کەل  : هەتاوی تەقریبەن مانگێک لە دیل کردنی من گوزرابوو ، پاسدارێک هات و بەمنی گوت
بیگومان  دەمگوازنەوە وابوو بۆ زیندانی ناوەندی تەورێز پێم و. پەلەکەت کۆ کەرەوە و ئامادە بە
، کتوپڕ سێ کەسم لەتری زیندانتمە حەوشی چکۆکاتێک کەگەیش .لەو زیندانە ماجید دیدار دەکەم

 ، کەسی هەوەلجوان چاوم گێڕا.  اوەستاونی زیندان هەڵگێڕاوە و ڕکە سەریان ڕوو بە دیوار،بینی
 گۆشەی چاوەوە دیسان لە!  داخورپام و داچڵەکێم .و کە سێگاری دەکێشابوئیسمایل یەگانە دۆست 
کەسی سێهەمم بێنی  هێواشی  بە و. کەسەکەی تر هوشەنگ تەوحیدی بوو،دەورو بەرم چاو لێکرد 

کردم  و ترس و سام  و  نێگەرانیدیتنی ئەوان لەو زیندانە زۆر شڵەژام و . ئەمجەد بوو کاک کە
لەو بار و دۆخەدا تێکۆشام . داسەپێ  و تەواو وجودی منی داگرتدڵ و گیانم دڵە ڕاوکێ لە سەر 

کەوت و سوگۆڕی سیما و هەڵ دارەکان لە ئاڵ و، تا پاسە بە سەر وەزعە ناخۆشەکە زاڵ بمک
ەم هەل و مەرجەدا هەموو بیر و ل. شپرزەیم شک و گومان نەکەن، کە من ئەوان بە باشی دەناسم

کە من بۆ زیندانی ناوەندی دەبەن و لە هەوەڵین م لە سەر ئەم مەسەلەیە خڕ بوەوە باوڕ
گەڵ هەل و مەرجی  خۆی لە پێویستەو کە ئەمجەد دیل کراوە وەەماجید  ئاگادار دەکەم دادەرفەت

ماجید  ئیمکانی نەبوو ،بەاڵم منیان بۆ زیندانێکی تری سپای پاسداران برد و. بگونجێنێت داتازە
  .ادار کەمەوە کە ئەمجەد دیل کراوەئاگ

: تیکردنم لە زیندان، پاسدارێک هاتە بەرەوە و و هەتاوی بەر لە ئازاد ٥٣١١ پوشپەڕینۆی 
کە یەکێکیان خۆشکی ئەشرەفی دهقانیە و دوو کەسی تریان  ئاغای موسەوی تەورێزی دە کەس

گیانم بەشێوەکی  دیسانەوە ڕەنگم پەڕی و شڵەژام و. د مستەفا سوڵتانیە ئێعدام کردووەبرای فوئا
 تچ بووە و بۆ وا پاسدارەکە پرسیاری کرد .تووش بوو سک ئیشەی سەختمخێرا  و خراپ دەلەرزی

 ەنمنەخۆشینی  وئەوان لە .زکم دەڕوات و زکم زۆر ئیشی هەیە منیش واڵمم دایەوە و وتم؟ لێ هات
من لە زیندان هاتمە دەرێ و . وون و  بە قسەکانم متمانەیان کردکە پێشوو تر گرتبووم ئاگادار ب
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خت داسەپێبوو و و سە نەدەبیندرا و ئازارێکی سامانکمام لە سی ،تۆزقاڵێک شادی و خۆشی
لە زیندان و لە شەوێک، چوار هاوڕێ لە ئازیز . دەکردقورسایی خەمەکەم بەدڵ و گیان هەست 

.ترین هاوڕێکانم گیانیان لە دەست دا  

.بوو ڕێکخراوی نهێنی کۆمەلە ی تەورێز لە  ،لە گەڵ ماجیدئەمانە بیرەوریەکانیم    

٤١٥٤حەوتی پێنجی !  زیندووەیادی ماجید  هەتا هەتایە   

!باتکارێکی گەورە و لە بیر نە چوویادێک لە خە  

 نووسینی جەمیلەی ڕەحیمی و عومەر ئیلخانی زادە 

ی هەتاوی  ٥٣١٥یەکی جۆزەردانی   

پێک وتەوێڵ پان و هێمن ێکی ڕێک و ، گەنجەهیشتا لە بیر کە یەکەم جار بینیما و ڕوخساریم سی
کردنی پڕ لە ڕوانین و تەماشا . چەندە بیرمەند و تێگەیشتوە، بەاڵم هەستت دەکرد کە و بێ دەنگ

کە . لە پشت چاویلکەکانی، کەسی بەرانبەری چاو لێدەکرد ەهەمیش.  میهرەبانی بووڕاز و 
و دەسەنگاند بە دیقەتەوە تۆی چاو لێدەکرد و هەڵ . بوودلسۆزی  ڕێز لێنان و ئاوێنەی بااڵی نوینی

دەمزانی برای کاک فوئاد و . چاوەکانی دەلەرزاو گلینەی  ڕەشاییبەئەسپایی  جار و باریش 
و بەم هەستەی خۆم متمانەم  بەر لە دیدار خۆشم دەویست . فا سوڵتانیەین مستەحسین و ئەم

، هەستێکی پڕ لە عاتیفە و ئیحترام و حورمەتم بۆی لە یەکەمین دیداردا رم هەبووباوە .هەبوو
خسیەتی بۆ شەلەی ڕوانینم هەوڵین هەست و سی .ئامێزی بگرم هەبێت و بە هەموو هێزمەوە لە

لە  . کوردستاندا بوو اتی چینایەتی و بزووتنەوەی خۆرهەاڵتیخەبارتێکەری لە ژیر ک ،کاک ماجید
 .خودان و خۆڕاگری بۆ هەموومان بووبەری ئەفسانەیی و سیمبولی بەریزی بەرەوە کاک فوئاد ڕێڕ

گایەکی تری ڕیکخراوەی ەرگە بێت و دەبێ لە جێەدا بە ماجیدیان گوتبوو نابێ پێشملەو کاتان
امناک کە خەمێکی دلتەزین و سهەوەڵین رۆژدا هەستم کرد  ەل. کار بکەێتکۆمەڵە هەڵسوڕیت و 

زۆر بەجێ و  ەکانم هەڵسەنگاندن. ویا  بەدڵ نەبوونی ئاشکرا لە قوواڵیی دڵیەوە ئازاری دەدا
تازە  ،نزیک و ئازیزی ونکوو ماجید ڕێبەرێکی مەزن و سی برا و هاو خەباتیچ .ڕاست و دەقیق بوو

.ارە و ئازار و برێنی قوولی هەبێتو دەبوا پەژ گیانیان بەخت کردبوو  

پێم . ڕێک خا و کار بکاتئوڕگانەگەلێکی دەرەوەی کوردستان تەشکیالت بڕیاری دابوو ، ماجید لە 
وڕێانی ناسراوی لە تەورێز وایە بە هان دانی دوکتور جەعفەر و یا بە هۆی ئەوەی کە ماجید ها

و ئازاد کردنی پاش شەڕی سێ مانگە  شمنی .بکاتی کرد بوو کە لە تەورێز کار ، داوادەژیان
، لە تەشکیالتی دەرەوەی کوردستان دیاری کرابووم ولە هەمان کاتدا شارەکانی کوردستان

زۆرترین نزیکی و  .ەستۆی من نابووبەرپرسیارەتی تەشکیالتی تەورێزیان بەمن سپاردبوو و لە ئ
ن و جەمیلە لە کاتەدا م ەلە .بوو ەورێزلە شاری ت دیدار و هەڵسوڕانی سیاسیمان لە گەل یەکتر

، کە جێگا و مەکانی گونجاو بوو و بڕیارمان دا کە ماجید الی ئێمە بمێنیتەوە مالی نهێنی دەژیان
و لە  فرە زوو بووین بە بنەماڵەیەکی سێ کەسی  و پێت وابوو پێکەوە. کاتبو بۆ مالی ئیمە کۆچ 



 

44 
 

44 

و هیمەتی  ییو گەورە خسیەتەواش هێواش شلەو کاتەدا بوو کە هێ. گەورە بووین خێزانێکدا
ان دەرکەوت کە ماجید بووم ترزۆر دیر. و دیالۆگ و گفتوگۆمان دەس پێکرد بەرزی ماجیدم ناسی

و ناڕازی بووە کە بۆ نەیانهێشتوە لە دەڤەری مەریوان هەڵسوڕانی سیاسی  لە تەشکیالت
ی بوو  کە لە یەکێتێک لەو پێشمەرگانە اجید یەکم .بێت و پێشمەرگەیش کۆمەاڵیەتی هەبێت

سەخت و ناهەموارەکان و چ لە رۆژە خۆش و  بەشداری کردبوو و چ لە ڕۆژە فر جووتیاران
ئێمە وردەکاریەکانی . و و ئەو پێڤاژەیەی تاقی کردبوەوەسەرکەوتنەکاندا لە ناو جەماوردا بو

 ت لە گەڵ شارۆمەندان وسوکەوو هەڵیەکێتی جووتیاران و شەخسیەتەکانی دەڤەری مەریوان 
لە باسەکانی ڕۆژانە و کاری ، ی تو هەوراز و نشێوی یەکێ پێگەی سیاسی ئەو ڕێکخراوە خەڵکیە

. بیستبوو لە ماجید یەوەهەموویانمان بە تەواوی وردەکاریەکانسەر لە بەری ونهێنی شەوانە 
دڵۆڤانی  سیمای  لە دەرون وئیستاش شەوق و عەالقە و مەیلی فرەوان کە لە قسەکانی  ماجید 

لە نزیکەوە لە گەڵ کاک فوئاد  .الناچێت ە سەر پەردەی مێشکمان داکوتراوە وهەرگیزلدەبینرا 
وەفا و دڵسۆزی  .بوو و شەیدای بوو تکاری سیاسی کردبوو ، هەڵسوکەوتی خەباتی شارۆمەندانی دی

ئێمە  هەمیشە  باسی هاوڕێیانی ئەو کاتە و چارەنووسی یەکێتی جووتیاران بۆ  و پاکی ماجید و
دەوری هاوڕێکانی لە بیر  زۆر کەم لە دەوری خۆی قسەی دەکرد و هەرگیز .گرانبەها و بەنرخە

ە و گازندە و لئێمە جارێکیش لە ماجیدمان نە دیی و نە بیست کە لە تەشکیالت گ .نەدەکرد
ی بە هەموو براکان و خۆشکی ئیجازەیان داوە کە خۆیان لە ڕیزی کە بۆچ. ڕەخنەی  هەبێت

پشت بە  هەرگیز نەیویست.  و لە سەنگەری بەرەوەی خەباتدا بنپێشمەرگەکان ببینەوە 
خۆی حیسابی  داهاتێک بۆ خەباتیئەو دیاردەیە وەک  ،ببەستێت وگیانبەخت کردنی سێ برای 

و لە . زی و جەسارەتی خۆی حیسابی دەکردسۆە لە سەر خەبات و دڵهەمیش ماجید. لەسەر بکات
ی براکانی بێت و رێگاکە ڕێگا ئاستێکی فرە بەرزدا باوڕی بە خۆی هەبوو کە دەتوانی ڕێڕەوی

 ڕێگا یماجید لە نزیکەوە کەرامەت و گەورەیی کاک فوئادی بینیبوو و خۆی وەک ڕێڕەو. بپارێزیت
، کە ە گەوریەمان لە ماجیدا دەبینیەستە ئەو هئێمە هەمیش. ی چکۆلەی ئەو دەزانیو قوتاب

ماجید بە هەمو  .ەورەیی و کەرامەتی بەرزی براکانی بێنیتە خوارەوەیک لە گنایەوێت تۆزقاڵ
ە و برا و هاوخەباتی ئەوان، کە بیسەلمێنیت زانیەوە تێدەکۆشا و خۆی بە بەر پرس دەهێزی

نامەکەی کە لە هەر بۆیە لە ئاخری . ر بنوێنێتتو بە هیمەت تربە کەرامەت بەمشێوەیە براکانی
بەجۆرێکی مەحکەم  دام بە نێو دەمی :"و هاوڕێ مەلەکە ناردوویە دەنوسێتزیندانەوە بۆ براکان 

ن چکۆلەترین نجەلالدە کانی زیندان تا بزانن من ڕێڕەوی ڕێگای کاک فوئادم و هەر گیز ناتوا
ماجید عی یتی ئەمانە کاراکتیری واقبەڕاس " وست کەندر پیک بێنن و دوودڵی و ڕاڕایی لە مندا

کۆکاتەوە و بەم ێیکانی و براکانی لە پەیکەری خۆیدا ن کە دەیویست هەموو جەسارەتی هاوڕبوو
. ەت ئەوان و ڕێگاکانیان بسەلمێنێتبە نیسب نیان زیندوو ڕاگرێ و حورمەتی خۆیچەشنە رێگاکا

خوسوسیاتی بەرز ئاد نەبوو، بەڵکوو فو، ئاوێنەی بااڵ نوێنی کاک ماجید تەنیا لە سیما و کردەوە
. نیشان دەدا و نوێنەرایەتی دەکرد ی کاک فوئادی  

 حاکمییەت و ئیدارەی کۆمەڵە، بۆ نموونە کاتێک گەیشتوو بوورۆڤێکی بیرمەند و تێماجید م
بە هێمنی و  ، گەڕایەوە کوردستان ودەکرد و هیزی پێشمەرگەش فرە بووکانی کوردستانی شارە
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گ و گفتو گۆی گەڵ هاوڕێیان و پێشمەرگەکان دیالۆلە  ریوان وچوە شاری مە تەواوەوەئارامی 
پاش ماوەیەک دووری لە کوردستان لە  .لەم سەفەرەدا چوبوە بۆکانیش . هەبوو 

نیسبەت بەو ئاڵ و گۆڕانە ڕەخنەی مەنتیقی  بەاڵم، گاندنەکانیدا ئاڵ و گۆڕی بینیبووهەڵسەن
 ەکانیپەیوەندی ،ئەو پێی وا بوو. کانی خۆی بۆ ئێمە باس کردڕوانگە .وبیرمەندانە هەبوو 

پێی وا بوو ئیستا  تا ڕادەیەک  . ەک جاران نیە و لە فازێکی تردایەپێشمەرگەکان و شارۆمەندان و
ماجید . دەن و چاو لە ڕوانگەکانیان ناگرنفەرمان دەفیز دەکەن ویسبەت بە شارۆمەندان ن

شتێکی ئاساییە و وپولیزم، بێ حورمەتی بە شارۆمەندان لە ژیر ناوی خەبات دژی پ :گوتیدە
، پەروەردە و گەشەی ماجید دەیگوت. هەڵە و چەپ ڕەوییە داپۆشی وناکرێ بە ئاسانی چاو لە

ماجید وردەکایەکانی تەفسیر و تەوزیح دەدا  و  .استێکی بااڵدا نیە و کز و الوازەبیری سیاسی لە ئ
، نرخێکیان بۆ ژنان دانەناوە و سیاسی و مەدەنی لە شار نی خەباتیدەیگوت بە پێچەوانەی دەورا

یار و خەبات لە ڕیزەکانی پێشمەرگە تەنیا  لە ئیخت. پەراوێز دەخرێن لە بەشداری ژنان  خەریکە
لە گەڵ دەورانی پێشوو، پیاو  دن و بەراوردهەڵسەنگان بواری ، و لەەپیاوان و تایبەت بە 

،  ەخسەن و خۆی لە هەندی کاتدانەی دەگوت  کە شکاک ماجید لە حالیکدا ئەما. ساالرترن
بە  فرەی پێ نەچوو لێکدانەوەکانی کاک ماجید  .هەبوو ڕوانگەکانی پێشووی کۆمەڵەی لە خنەڕە

 . وری خەڵک دووریمان کردووەبە شیوەیەک لە شێوەکان لە جەماەو تێگەیشتین . ڕاست دەر چوون
بەو مانایە . بکات سەر ئەم دیاردەیە چارە خێرا کە ،وەەندی کۆمەڵە بە خۆیدا هاتەناو کومیتەی

وپڕ لە   هەنگاو بە هەنگاو کاری سیاسی پۆپۆلیزم بە مانای دژایەتی کردنیکە دژایەتی 
 چاک و خاڵە. تاقەت و نزیکی لە گەڵ شارۆمەندانی دێهات تەرجومە نەکرێتەوەحەوسەلە و 

گاە کردنەوەی هاودڵی و ئا ،پۆزیتیڤەکانی کۆمەڵە و پێشمەرگە بریتی لە  خزمەتگوزاری
ئیعترازی بەرز کردەوە و دەر  ماجید لە یەکەمین کەسەکان بوو کە دەنگی .جەماوەری خەڵک بووە

ماجید لە تەورێز بەر پرسی . ەکانی لە نامەیەکدا دەر بڕیبوو نهەموو رەخ تەنانەت .بڕی
بی ئەندازە لێبڕاو و بوو  و بۆ ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانی  ەکانچاپخانە و باڵو کردنەوەی باڵڤۆک
ماندوویی نەناس و لە هەموو و  .بە گیان و دڵەوە هەست دەکردجیددی و بە وەفا و مەسئولیەتی 

و لە گەڵ هەموو  هەڵسوڕاو لە شاری تەورێز بێ ئەندازەپولیمیکەکان و ئەرکی ڕێکخراوەیی 
دۆستانە و رە نگ تەوحیدی پەیوەندیەکی فبیر نەکراو هوشەگەڵ  ن و بە تایبەت لەهاوڕێیا

. زانیکۆشانی هەموومان خۆی بە بەرپرس دەو لە بەرانبە بەرپرسیارەتی و تی .سەمیمانەی هەبوو
وجۆرەکانی تەشکیالت خۆی بە بەڕاستی کاک ماجید لە کردەوەدا و لە بەرانبەر ئوڕگانە جۆرا

و هێزی بزوێنەر و  یەکتر بوون شيخسیەتی  ەواوکەرینگ و ماجید تهوشە .دەزانی بەرپرس
ماجید بە وردی گوێی بە رەخنە و ڕوانگەکانی . نو بڕبڕەی پشتی تەشکیالت بوو جەسارەت بەخش

 انیکۆی و ڕەخنەکانی خۆی بە هاوڕێیهاوڕێیان دەدا و لە  چڵە پۆپەی دڵسۆزیدا بیر و ڕای خ
 ماجید قسەیبەپێچەوانەی یەکەمین دیدارم کە هەستم کردبوو ماجید کەم قسەیە ،. ڕادەگەیاند

ماندوو  تەوزیحی فرەوان و قەناعەت هێنان بە گوێگرانیز لە بواری و هەرگزۆری دەکرد بەنرخ و
کە  .دڕ نەبوو درێژداهەبوو و بەڕاستی  خۆی ماجید بۆ هەر گرفت و کۆسپێک تەوزیحی .نەدەبوو

گەرم و انی یکۆڕی هاوڕێ .تی بەرز و سەرنجڕاکێشی ماجید بووتە یەکێک لە خوسوسیاەخەسڵ ئەم
و ئەم دیاردەیە ئەودا بیزار و ماندوو نەدەبووێت خۆش دەکرد و لە دانیشتنەکانی ڕۆژانە لە گەڵ 

ن و دەربڕینی ڕوانگەکانی هەر چەند کاتی ڕەخنەگرت. ی تێگەیشتووی و بیرمەندی ئەو بووئاوێنە 
گز  هەر. ، دڵی هێچ کەسێکی نەدەرنجاند بەاڵمی شەفاف و بێ پەردە قسەی دەکرد بە شێوە

کاتی .  ماجید دڵمەند و نیگەران بووبیت  نەمانبینی و نەمان بیست کەسێک لە ڕوانگەکانی
جیاوازی تەنیا نیگەرانی و . زۆر لێبڕاو، هێمن و دلۆڤان و بەدڵ نزیک بوو ،پۆلیمیک وباسی سیاسی
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رەدا بوو  کە لەم بوا ، پەیوەندی بەر باڵوی لە گەل هەموو ناسراوانمانئیختالفێک کە هەبومانو
و  پەیوەندی ئێمەیس پێمان وا بوو کە ئەم. نهێنی کاری یەکتریان نەدەگرتەوە ماکانیلە گەڵ  بنە

.  دەستەبەر دەکات دوژمن ی ، ترسناکە و بەستێنیک بۆ ناساندنی ماجید الە بەرباڵوانەوهات و چ
لە و  رێز و حورمەتی فرەوانی هەبوو و لەو پێڤاژەیەدا ،بە نیسبەت ناسراوان و هاوڕێیانی

ئەڵبتە شایانی باسە کە بوونی ماجید لە .  پەیوەندیەکانیدا گرفتار وبە دەستی دوژمن دیل کرا
بۆ . وزیحێکی تری پێویستەەە بوو کە تدەرەوەی کوردستان لە بنەڕتدا هەڵ اوی نهێنی و لەررێکخ
ن و دوای ۆربەی شەواتا نێوە شەوان کاری دەکرد و لە ز ،باڵڤۆکەکان کە لە مالێک دەژیاین چاپی

ولە چەشنیک خواردن کە بە دۆشاوی تەماتە و برنج  .نێوەشەو برسی دەبوو و نانی دەخوارد
 زۆر هەژار بووین ودەسەاڵتی  لەو کاتانەدا .دەکرا، و ناوی پاڵوە سوورە بوو حەزی دەکرددروست 
، ورمێراوی جارێک ئەمجەد کە لە ڕێکخ.  خۆمان دەپاراست   مان نەبوو وخواردەمەنی زۆرکرێنی 

ماجید . اجید بوو ئەمجەد برای چکۆلەی کاک م. دەکرد  بۆ الی ئێمە هاتکاری سیاسی و نهێنی 
وەک پۆپۆلە  ،و بە مەبەستی خزمەتکردنی بەرپرسیارەتیدا ئاگای لە ئەمجەد بوو لە چڵەپۆپەی 

قسەی  دلە گەڵ ئەمجەدڵنەواییەوە چەندە بە میهرەبانی و . دەسوڕاهەڵ  ،ئەمجەدا بەدەوری
حەزی دەکرد بە پاڵوە سوورە لە   .الە مێشکی مرۆڤدا نەدەگونج هەرگیزئەم دڵسۆزیە و ەکردد

 منیش بە خواردنی شامی کەباب: وتی ئەمجەد  شەوێکپاشان . ەد میوانداری بکاتئەمج
دەتوانی چۆن سەرمان سوڕما ئەم گەنجە تازە پێگەیشتوە و کەم ئەزمونە . میوانداری ئێوە دەکەم

ردنی ؟ و هەموو بینیمان کە ئەمجەد خۆشترین خوادروست بکات ،ئاوا خۆش تامخواردنێکی 
ە لە بیرمە کە چلۆن ماجید ، شاد و بەکەیف و ب .ی زۆرمان لێ برددروست کردبوو و چیژ

و لەوەی کە ئەمجەد ! چاکییئەی ئازیز ئاشپەز ێکی لێهاتوو و   :پێکەنینەوە  بە ئەمجەدی دەگوت
یەتیدا لیهاتوو و الیەقە، بەشیوەیەکی برایانە  ئیحساسی سەربەرزی و کۆمەاڵلە بواری سیاسی 

چەشنیک متمانە لە کردەوەکانی ماجید نیشانی دەدا کە ئەمجەد لە تەمەنی مام ناوەندی . دەکرد
زی ماجید بە و گەنجیدا کارامە و پشتی بە خۆی بەستوە و ئەم دیاردەیە لە خۆشەویستی و دلسۆ

ماجید بە پارێز و دوودڵی تەواوەوە تیدەکۆشا جیاوازی و . ی دەگرتسەرچاوەنیسبەت ئەمجەدەوە  
کان و دڵیان لە خۆیان خۆشویستنی ئەمجەد نەبێتە هۆی نیگەرانی و جیاوازی الی هاوڕێ

زۆر هیمن و خەم سارد و هەمیسە ەکاندا سەختڕۆژە ماجید لە هەوراز و نشێوی  .دانەمێنێت
ارەکانی ، ڕێگا چبە شێوەی حکیمانە و ورد بینی. بووو بەسەر هەست و عاتیفەدا زاڵ نەدەشلەژا 
لە باڵڤۆکەکانی لە سەر پشتی هەلگرتبوو و چاوەڕوانی تاکسی  کاتێک کە کٶڵە بارێک. دەدۆزیەوە

! بە ماجید دەلێن  برادەر سوار بە و ،اسدارەکان و کومیتەی ئیمان دەگەن، ماشینی گەشتی پەبوو
ماجید ! ن و دەلێن فەرموو برادەر سوار بەپاسدارەکان پێ دادەگرماجید سپاسیان دەکا و دیسان 

ێ بووە و بێ دوودلی و دڵە ڕاوکێ سوار دەبێت و ەلە پلەو کاتەدا کۆڵە بارێک لە باڵڤوکەکانی کۆم
جێگایە پاسدارەکان ماجید  وێت و لەەڵ؟ ماجید ئادرەسێک دبۆ کوی دەچیت ندەپرس. ناشڵەژێت

سەرمان سیخ و ڕاست  یکاتێک ئەم ڕوداوەی بۆ ئیمە باس کرد مو .ەزێنندەبیپیادە دەکەن و دا
لە مەبەستم ئەوەیە کە، ماجید  .دڵمان بتۆقێت وارجولەکەی گۆمی زری خەریک بوو وەک و  بوەوە

کاتی تەنگانەدا بە سەر هەست و بارودۆخە نەخوازراوەکەدا زاڵ بوو و حکیمانە  هەل و مەرجی 
 شک و گومانی، ەر ملپێچی دەکرد و سوار نەدەبوو نەخوازراوی هەڵسەنگاندووە و ئەگ

ارەکان توشی شک و بەاڵم ماجید کاتێک سوار دەبێت پاسد. پاسدارەکانی مسۆگەر و حەتمی دەکرد
 وپاسدارەکان  لە ماجید دڵنیا دەبن  و لە .گومان ناکات و ڕێگایەکی ژیرانەی هەلبژاردبوو 
ماجید دەیگوت تەنیا لە بیر ئیوەدا بوو م کە  .جێگایە کە ماجید خواستویەتی دایانبەزاندووە 

و کەمینێک بۆ دیل کردنی ، بۆسە نزیکانە بن و ئەم ماشینە گەشتیە نەکوو یەکێک لە ئێوە لەو
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دڵدا ە خەمی ئەوانی کە تی خۆی لە بیری هاوڕێکانی و هەمیشد بەر لە سەالمەیماج. ئێوە بێت
لەم ماجید زۆر کتێبی دەخوێندەوە و فرە بیری دەکردەوە وتێدەکۆشا . بووە  کە دیل نەکرین

ڕوانگە و بیر و  .تەرخان بکات ،یبۆ پەروەردە کردنی ئاستی سیاسی خۆکاتی پێویست  بەستێنەدا 
انیان قسە وباس ەکتا بتوانێت بە ئاسانی لە گەڵ الیەنگر ەوەەپەکانی دەخوێندبوچونی هێزە چ

ماجید بە سیلەی ڕەخنە ڕوانگەکانی . و باشەکانیان وەر گرێت تە جوانو لە هەمان کاتدا ش بکات
سبەت کۆمەڵەوە نەیدەتوانی ەویستی و عەالقەی بێ هاوتای بە نیهەڵدەسەنگاند و خۆش یکۆمەڵە

ماجید ماندوویی نەناسانە . اردە کز و الوازەکانی کۆمەڵە بێتفاکتورێک بۆ چاو پۆشی لە دی
پێویستیەکانی ڕاپەڕین  واڵمی تا بتوانێتمادە و حازر دەکرد تە ئاتێدەکۆشا و خۆی بۆ ئەم مەبەس

دەور نەقش و بۆ  ، بێ ئەوەی فیز بکات و غوررور بیگرێت لە کردەوەکانی دیار بوو. بداتەوە 
هەر بەم دەلیلە بە سەمیمیەت و ڕاستگۆیی و . گەورە و بەنرخ خۆی ئامادە دەکات بینینی

و فیکری کۆ کردبوەوە تا هەر کارێکی پێ دەسپێرن بە تیدەکۆشا و هەموو بیر  ەوەوەسواسی
لە نێوان هاوڕێیانی  چاک و بەنرخ و شۆڕشگیڕانەی تیماجید خەسڵە. شێوە بەڕێوەی با باشترین

ماجید لە .  رخ و چاکەکانی هاوڕێیانی وەردەگرو لە هەمان کاتدا خەسلەتە بە ن. بانگەواز دەکرد
ا بوو ل کرو پشکنێنەکانی سپای پاسداران دی یانەی زانستگا و لە پێڤاژەی گەڕان و شوێن هەڵگرتن

هاو . ەخۆی نیشان داخوڕاگری و متمانەی ل، جەسارەت و هامەتچلەپۆپەی شەو لە زینداندا 
یان بەندەکانی لە کارتێکەری و تەئسیری فرە و فرەوانی ماجید لە سەر ڕوحیەی ئەوان باس

تا کاتێک نەناسرا بوو . ری هاوبەندەکانی بۆ خۆڕاگری بووەکردووە و پاڵپێوەنەر و هاندە
هەموومان  ،گەیاندیدە بەڕی دەکرد وهەواڵەکانی زیندانی بۆ هاوڕێیانی دەرەوەی زیندان 

بەداخەوە . ی و زەمانەتی  پارە ئازادی کەین و لە زیندان ڕزگاری بێتتێدەکۆشاین کە بە گارانت
نیا بوون کە ئەم دیلە کاک سیدارە ئەویان ناسیەوە و سپای پاسداران دڵ کۆماریستەکانی فاشی

و سەرەڕای متمانە و ئیمان . ز ئازاد ناکرێتبەاڵم بێ شک و گومان ماجید دەیزانی هەرگی. ماجیدە
خولقێنەری حەماسە نەگونجاوەکانی  مێژووی دا لە زیندان ،و خۆڕاگری و پایەداری زۆرتر لە پێشوو

، دووپات ئاخرین نامەی لە زیندان. ەوە  هەرگیز مێژوو لە یادی ناکاتهاوچەرخ بوو  و بەدڵنیای
 ە پۆپەی ڕۆحیەی سۆڕشگێڕانەیە، و چڵری، بەرخودان، خۆڕاگەرزیکەرەوەی دەریایەک لە سەرب

 ەکان و ە بەرزجمانئا پێکانی ماجید لە ڕێگای. دیار بوو هەبوو و ماجیدکە لە ئیرادەی پۆاڵینی 
کە ئەوەندش زۆر نەبوو کاردانەوی گەورەی  ی ماجیدتەمەن. تافی گەنجیدا گیانی بەخت کردلە 

و ماوەیەک لە گەڵ ماجید لە رانێک وکە دەئیمە. کانی دانالە سەر تەشکیالتی کۆمەلە و هاوڕێ
ی دیا. رد ئەزمون و دەرسی جوان و نمونە لە ماجیدەوە فێر بووینرێکخراوی نهێنی کارمان دەک

بۆ ئێمە ڕووناک ی و ڕێگاکە دڵمان بۆ هەمیشە زیندووە زی ماجید مستەفا سوڵتانی لە قوواڵییئازی
. مەو بەردەوا  

ز جەلیل جەلیلیبەڕێ  

  ٤١٥٤بیستی جوالی   

!             بۆ یادی ماجید و ئەمجەدی مستەفا سوڵتانی    

کات ناوێک لە وان ا هەر دوو هاوڕێ دەکەم و ی، کاتێک یادی ئەو ساڵ پاش نەمانیان ٣٥ 
د و یماج. سەر پەردەی مێشکم ئامادە و دیارەلە شادیان  وبە خێرایی سیمای گەش  ،دەبردرێت

ئەمجەد بۆ دیداری  . بێ فیز و سەمیمی بوونئەمجەد هەر دووکیان مرۆڤگەلی دلۆڤان و بە نرخ و 
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یدی  لەو رۆژە زۆر تاسەی دیداری ماج.  یانی کاک ماجید بۆ تەورێز رۆیشتبوو  برا گەورەکەی
هەتاوی بارودۆخی سیاسی  ٥٣١١هاری سالی بە. دبوو ر، کختانە کە چەندین مانگی خایاندبووسە

ائەو کاتە سێ برای لە ئەمجەد کە ت .ئیسالمی سامناک تر دەبوو  کۆماریبۆ دژبەرانی  ئێران
دیداری بۆیە فرە ئارەزووی . تەندروستی و سالمەتی ماجید بووفرە نیگەرانی  .دەس دابوو 

ئەمجەد پاش ماوەیەک بۆ دیتینی ماجید بەرەو تەورێز . سوکنایی دڵی بێت ماجیدی دەکرد تا
ئەمجەد لە ورمێ  .ڕۆیشت و  من ئیتر ئەمجەدم نەدیەوە و داخی دیداری هەر لە سەر دڵم ماوە 

ئەو خوێندکاری . مانەی کۆی الیەنگرانی کۆمەڵە بوویەکێک لە ئەندامانی سەمیمی و جێگای مت
خەباتی دەکرد و لەو بەستێنەدا  هەر لە شاری ورمێ . ری ورمێ بوو ەنستیتوی تیکنۆلۆژی شائ

باڵوڤۆکەکانی . ێکی بێ وچان بوو خەباتی بەشدار ،دژی حکومەتی تازە  بەدەسەاڵت گەیشتوو
ی بەر زانستگا و لە کوڕ و کۆمەڵ. ا باڵو دەکردەوەکۆمەڵەی لە ناو شاری ورمێ و زانستگ

و روانگە و . بەشداری دەکرد ن، سەرنجڕاکێش بووباسی سیاسی و دیالۆگەقامەکان کە ش
جار لە  من یەکەمین. بۆ گوێ بیستەکانی باس دەکرد  ەنەزارەاتی خۆی بە تاقەت و حەوسەلەو

ەند هاوڕێ و هاوخەبات لە ماڵێکی کرێ و لە گەڵ چئە. دیدارم کرد  لە ورمێ ٥٣١١هاوینی ساڵی 
.  بووسەمیمانە لە نێوان من و ئەمجەد پێک هات دا پەیوەندیەکی لە دیدارەکان. ژیا گرتوو دە

. ەوە ی هاتبوومکەڕەنگە زۆرتر بە خاتر ئەوە بوو کە من تازە لە الی ماجیدی برا گەورە
یەکێک لە ماجید . لە تەورێز لە گەل ریکخراوی کۆمەڵە کەوتم  من ١١سەرەتاکانی سالی 

یەکێکی تر لە هاوڕێیانی ماجید شەوێک لە گەڵ .   بوو ی من و کۆمەڵەکاناڵەکانی پەیوەندیەکە
ەدا و لە یەک ژوور پێکەوە کاتەدا من و هاوڕێیەکی تر لەو ماڵلەو . ەکەی من هات ماڵبۆ کۆمەڵە 
ماجید هەواڵی . کورتمان هەبوو  ی بەنرخیهەر ئەو شەوە من و ماجید دیالۆگ و باسێک. دەژیان 

وە کرد و بەر لە ئەوەی لە ماڵەکەمان بچیتە دەرەتازەی کوردستانی بۆ من و هاوڕێکەم باس 
خەبەرنامەکان و باڵڤۆکەکان بەر . ەی  بۆ ئێمە بەجێ هێشت هەندی بالڤۆک و نەشرییەی کۆمەڵ

حەوتوویەک دوو  ئەم دیدارانە. یانی لە هەندی لە گەڕەکەکانی ورمێ باڵو بونەوەلە کازیوەی بە
بەدڵەوە نزیک و  ورتەدا پەیوەندیلەم ماوە ک. تا چەند مانگ بەردەوام بوو  کەرت بوو و،
من و  بۆ ماڵیماجید هەر جار کە . ەی کرد ە نێوان من و ماجید پێک هات و گەشلهاوڕێیانە 
گاڵتەی  هەندی ی بزووتنەوەی کوردستانی دەگێڕایەوە  وهەم هەواڵی تازە، دەهات هاوڕێکەم 

چەند مانگ دواتر من چومەوە ورمێ  و . ن و کەیفمان دەکرد دەگوت و ئیمەش پێدەکەنی
بۆ  کە   ١١تر لە ئاخری سالی ماجیدم یەک دوو جاری . دیدارەکانی من و ماجید کۆتایی هات 

ماجید لە مانگی  . دیدار کرد و ئیتر هەر پێش نەهات دیدارم تازە کەمەوە دەکردتەوریز سەفەرم 
کاتێک ماجێد .  دیل دەکرێت ئیسالمی کۆماریارانی دسبەدەستی پا ٥٣١١ڕێبەندانی ساڵی 

بە زوو ترین کات ئیجرا دەکەن ، ئیسالمی بڕیاری ئێعدامی  کۆماریێدەگات کە جەالدانی ت
بە شێوەی  ماجید لەو وەسیەت نامەیە. وەسیەت نامەی خۆی بۆ دەرەوەی زیندان ڕەوانە دەکات 

خەبات و سوسیالیزم و نەفرەت لە حکومتی و عیشقی خۆی لە پێناوی  ئەڤین زۆر جوامێرانە ،
لە خەبەرنامەی کۆمەڵە  بەشێک لەو وەسیەنامەیە. دەر بڕیوە و تۆمار کردووە ئیسالمیفاشیستی 
بۆ پشکنین هێرش  ئیسالمی  کۆماریهەتاوی پاسدارانی  ٥٣١١ڕۆژی حەوتی جۆزەردان . چاپ کراوە
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ەکە و لەوانە ئەمجەد کە بە ماڵ ەکەنە مالی ئیسمایل یەگانە دۆست و هەموو دانیشتوانید
 یێکئەمجەد و ماجید دوای ئەشکەنجە و ئازاردان. میوان بوە دەگرن لە مالی ئیسمایل هەڵکەوت

ر و لە هەتاوی لە گەڵ چەند هاوڕێ ت ٥٣١١ساڵی  شتی پوشپەڕیلە ڕێکەوتی هە ،تاقەت پڕووکێن 
ی تەورێز تیر باران ە زیندان، بەدەستی حکومەتی فاشیستی ئیسالمی لیسمایل یەگانەدۆستوانە ئ
!ر بە خێیان ئازیز یادی . کران     


