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 ئاوا بۆ نامیکی سر
 ،کاک ئمیری قازی زبڕ

 ئو کادرو و
  ساکانیپشمرگانی

ک  ،ك. د.ح  ١٣٤٢ -١٣٤٧
 ائوروپ لچ ، ماون هشتا

ن و دەژین، یان لرمگ 
  !ناوخۆی وت

 
 ! بۆهمووتانمتکی دۆستانردەگڵ ڕزوحو

   !ازیئمیری ق کاکزبڕ
 اپ وبوچ" بیرەوەریی سیاسییکانم ئمیرقازی ل" دیرس لژر تاندواییاندا، نووسراوەیک لم

ەگڵ کردی و تۆش بمیلی  دوتووژی ،تسر کتبک ، ل'' ئاسۆسات''نیۆڤزیتل دواتر !.کردۆتوە
ر جارێ.  داوەی خۆتمخۆت وەسژە لتانوتووم دا، کوەری ناک.  

  
کبک کترنندەوەتمنیش وەک خومن  بۆچوونی .م خور کت لتانسکبکوەنیی  ڕووناکبیران ئ

  لکۆلک مال بو الوە،،ئمی چارەڕەش بداخوە،. گرن دەیجۆرەکانورا لسر نووسراوە جۆ،ڕەخنگر
وت ککک نگامان دەالی رووناکبیرکی،ڕربین شتفوەرگرین لکی لگای خۆیدا کجول .  

، سمرەی ، بوونوەرکی سیروپی  بنی ئادەم دووئو:  ئوەی ئویش!ینشتک فربوو بم
 !وبانگی خۆیتیڕازی و ئاشقی نوو ن حزدەکا لخۆشادهتاخوترناب بجی خۆی، گیز رهچاوی 

 دەکاتوە جاپنا "ف و تحاریفتعار"ی نباری وشب حیساب دەرگای ئخۆی ناداتوە،  ڕ لئیدی ئاو
 ا؟دبرخو

   
  ـ  تووک  ئازای گیانی نتوە،خۆرە بۆتک، یانی کۆمگاو داب و نریتی دواکوتو،شانلمزیاتر

ی ئکراوەکی داڕلروزاندمس تیاندوویوەو گو ارەدی. سکانیئتین نیەناکرێ بکل مئ  
گای کوردەواری هتا ئستاش، کۆمبم ؛ ناکا ووەو نکردگشی باوەو دا سروشت،یی پگیشتنیاسا

  جورئت و ڕاشکاوی لئستاش. پشتی ڕاست نبۆتوەدەنان و وە انودواکوتووخدەی  خوبدەست
پشان لخۆیان   کمتر کاردانوەکموزۆر ...ستن وخۆڵ دەچاوکردن و چاوب، وژی  زدەبرامبر
 جۆر هیچ ب م ئوەب ،کوت بکنوبرپرسان هسوکسانک  هبن  ترا وتاک ڕەنگ. دەدەن

    ! نیوەئاسمان ڕاگیشتنمرجی سردەمی دەست و هلویدەرەوەمەو
  !اناگیرێ بدەنگ بمپ بم خۆم دڵ ئش دەبی،دەزانم 

چیرۆکی  و دان نیشانخۆ بزل خۆڕانان وئگر بیدەین بمامۆستایکی بئینساف،  جنابت کتبکی 
 بنیارانی بیرو ، کنامنتوە  وای ل شتکی،ی لدەرهاوێگرتنهندن  خک بڕوونداو، و 

 ئو تر؛ هونریش لوە مزن. هونری تداهی ئینساف نببم مرۆڤ دەب ب ؟بۆچوونکتان ببێ
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کتب بقکی واقیعی،بنووسیارە زلتباب ،بردەست دانبت لر  لبی ستنووسینی م 
  !وڕیت نبکموکو و ل نبیمحتڕوونداویش بۆ نووسین 

دا من لی نووسراوەکخۆم  هیچکوبارەت بسڕ بست بمزی هم .ناکواوی بت ری دیواب 
بارەت بوام سوە رووخاوەئیعتیمادو بوە! ئمن شکم لخودی خۆتان دانی ،ناڕاستگۆیی ،ک 

  . تان بو کس نامنبکسکوە ببینن چووک ترین ئیعتیماد
 الپڕەیک ل تکۆشان و"ناوی  ب من ل نووسراوەکی خۆمدا،ک ی و ڕووداوانباسگر ئوئ

 ،چاپ وبو کردۆتوەسویدوتی  دا ل٢٠٠٣ سای ل"د ك. ح هتاویی ی٤٢-٤٧ جونوەی ساکانی
 ،واش بسمرەنی، دەب هر سیروالم شتکی  یان بخشک رەدت کردبنوە؛ ،پچوانت نیشان دابن

  .دەهاتدەرغت نادروستی و تاریفکی خۆم ب دەنا
و قبویان نکن ی پباوک خک  جا. داوەمکردنوەڕووننووسیوەو  بۆ خکئو نووسراوەیم من 

ک بروا سوندیان بۆبخۆم؛  "قرەقاجات"ناچم  یشانبۆ ئو !وەسری خۆم ناکمبۆ  ی خۆلمننب خۆ
  !...بنووسراوەکم بکن

 کردووت ،بشوەیکی نشترگری  تناوەرۆککیان، باسانی من نووسیومنلو   دیارە هندک
 چوونک ،ئوەش بالی منوە هر بۆباس ناب. و پچوانتان نیشانداون تنی کتبی خۆبنو ئاخ

   ....وەوکردمژە ل وە بباش وناباشان خۆییی داوەرئوانی کتبکی منیان خوندبتوە،
یوانی منلکبن، کتند شوچ میر کاکدا ناوی لدا  ،قازی ی ئتک وەک ،هاتبم نب 
دی گران   لدوو شوندا کاک ئمیرل ڕەنگ . یی یان نیزام،ییی تشکیالتبرپرسچاالک و ئندامکی 
ک هاتب کورت کم بوانیشوکرد براوناو ئاماژەیوە  دا خۆموە، لەووستاپارلمیرکاک   کوم ئبنگ!  

 من چندە   _ی٦٦-٦٥ الپڕەی ..."الپڕەیک ل" نووسراوەکی من بکن  سیری: ون بۆ
بهیچ  !تۆفیق م ننووسیوەقسکانی کاک ئحمد، م داوەباز زەکاران بسرباسکدامحاف
 تماشای الپڕەی !توەم بیوەشباسکک نووسیوم؛ ی بو جۆرە بریندارب تانە شعورونمویستوجۆر
١٣١ن من بهیچ جۆر ئامادە  بک  بووممیر وەک نرم ناو"پاراستن"کاک ئب !  

جایب نیکی زۆرعمیر  شتکاک ئ وە ،کی نووسی شکنمنی ببدڵ ن، رواشبه وە !دەبئ 
ڵ ،ڕاستدەگ مکاک  ئمیر لئ تی بواری بۆچوون بش وکاروباری سیاسی ،تایبو  تکیالتی ئ

ردەمبووین،سکاک .  هاوکارو هاوبیرو بۆچوون نمیر،نشکیالتی بوو، ئهلی کاری سیاسی وتئ
و جۆرەباسانش ئمئو دەکردنڵ ئتی .مان دەگتایبوەی  بدوای ئ کل ری بفناو ئوروپا،  س

وە باشووری یگڕانوە  ڕگای ئرا ل وخلیج وەدەرکوت ل ، نووسیویانانهروەکوو خۆیبم 
میتی  بکۆمیتی ناوەندیی، نکۆوە بدات خۆیئامادە بوو ڕاپۆرتی سفرەکیکاک ئمیر،  ن،کوردستان

   !کاک ئمیر درژە پبداتهاوکاری دەگڵ بوو  ئامادە ئحمدتۆفیق،کاک  ، بتایبتی شخسیییناوەند
 داپشمرگ نو کۆمک کادروباس ل و بم ئ!ەننووسیو بقم ئو باسممن هرگیز 

ی ک، ئو ، ئوباس کاک ئمیر!کم چندکس ئوە دەزاننووشیان ئاگادارنبن النیتوە، همرناشارد
باسی ، ساڵ٤٤ دوای دای، ئستاخۆی لکتبکییسردەم، ئامادەنبوو، بینووس بۆ کۆمیتی ناوەند

رەی ی فز بیستوومان؛ جیاواباس  ئوسر  بم ئوەی ئم ل.وەوگینا ئمباسمان نکرد ئوە؟وکرد
وە کاک ئمیر کاری هروەها نشمان گوت !نووسیوی یداۆکتبکی خ  لهی دەگڵ ئوەی کاک ئمیر

 ئو ل ! ك. د. ح کادرەکانیدەگڵنک بم ە، وسیاسی کردو یب کاک ئمیر کار .وەوسیاسی نکرد
 ین،رگایان دا ئوان  ن،داینن یانشون ئو گای هیچ جۆر ڕ، ئم ب کەوەکاروتی دیک کختک

 ش شانازنمایئبمان پتو خناو ئوتنمیر  کاک!ی کئ  یخۆی لکبمی کتقگا بزۆر جدا ل
  ...!الپڕەیک کۆتایی نای  بدرژە داستان دوورو  ئو!نی دەداپشاخۆ  ناڕاستوخۆی 

 بکی دیک دەبوا وە،وپلی کردنووسینی ئو کتبدا  ل،کاک ئمیربۆچوونی خۆم، ببهرحاڵ 
 ئو ی وەپشت سرداوە هم٧١ هم تمنم !سفرم سر  لیشمن خر ئا،ین دەمردئمشهتا ڕاوەستابا

ی کخۆشینن مم، من هرەکانی دەکربی برتانی نوخاع"و دەگک، "سواتای ەبوو د بژبا لم 
  !  ودەست وپنجی دەگڵ نرم دەکممماو هربم هتا ئستاش ! مردبام
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  بم ل.!ەنشان دەدیان چۆنو چ کاردانوەیک پ داخوا هستک،خکوە نی  هقم بسرمن
  ب همیش خۆم،ەو خۆمدا، همیش سبارەت بو ئرکی ک وەئستۆی خۆم گرتو ساکاریی ژیانتواوی

 .وەوە مامم کردودەگڵ ئرک و ڕاسپاردەو ئوەی وەئستۆی خۆم گرتو ەو برپرسانبرپرس زانیو
 هرش ستااندوم، ئپدا سئوەی بسرئخالقم  . منساکاری رۆژانیژیانی  ە لوئوە بشک بو

دەب برپرسانی ،  ب تفاوەت سیری بکمی بمنوە هیی پیوەندەی بوناتوانم سبارەت. وەهام
ککانی وچو  شترک کاری کردۆت سرمشکم کی جۆپرسایتیرئو هستی ب. بم دەگڵ ڕووبڕوو

دیارە ئو شوە .  ک ڕوویان داوە، هروا دەزانم دونیبمن بیر لرمندای و الویتیم سردەمی م
  ! کوتۆتوە ن لسری بنرخکی کممبرپرسی

    
 ، کسک ب کجگای  سرکۆنی کس بکم، بم ئگر بگات ئووناکم لۆمحزلوە من 

ق، ودوور لناه خالق بیھئتشرپرسیار وێ ڕابردووی من بکرش وژرهاوڕێ و ی ناڕەوا،هس ترب 
 برگری ل النیکموەک کۆن پشمرگیکی ئو سردەم، می دەزانم  بمافی خۆهاوخباتم،
یسییمحمیر  دیارە.تی ڕابردووی خۆم بکناوە،،کاک ئهو ناوی منی ننم وەک   بنشوورەبم 

ندامی "!ی خۆم دەناسمومن فیتو: "ندەئم من نوەش بئ کم،دەبهیچ حیزب  دژی هیچ حیزبکی ن
  .کوردستانی، نسوای کسایتیش دەکم

ی کانفترین پشمرگشڕبو باشترین   کردنوەیکوشتن و گرتن و ڕادەستحاندل ک  تۆ!  کاک ئمیر
ردەمو سح الجان، ک.  د.ی حئەش و برایمیوەک سالی گوشان و عرقیمان کسووری  و سول 
  بک...قادرشریف و مالرەحیمی وردی وو قادرەشل و ن چل چۆک و قادرپنیرە،وسدەوەیی، ح

 ن ب دیاری بۆ حکومتییانکرد دە،برینداری بی و بساغو  ،زیندوویی مردوویی وبب ،برچاوی خۆتدا
 کۆنساڵ ٤٠دوای ،ی بجی خۆیب هوست بوو "!مھرحضرت همایونی شاهنشاهی آریااعلی"

، ...یوەیدا، خۆت لۆم بکی عوزر بناتی ئوەی النیکم لپاڵ خۆتل جی! وەبرینکانیش دەکولنیی
تاوان برامبر ئول ئخالقت، ستیهئوەی !! … کوشتنی فایق نبووئاگای ل" بارزانی نمر: "دەی

هرگیز بنمای بارزانی نیانگوت . دەبتاواندا تپر سال بسر ئو٤٠ل زیاترنبخشراوەدا؟ 
"  نمربارزانی" جیاتی ەکالتی دابتۆ لنبوە؟ ک ئو وکوشتنی فایق ل  ئاگای" نمربارزانی "

رخۆیخۆ بندسوسبارگرانی لست بر هگ؟ ئت ناکپرسیاری ل موەودتۆکر ی کتا وەه ک وی ب
  فرمایشت بدەیوە؟
 باقی ئاوارەو شریفزادەوعبدولو موعینی وسولیمانی ێ بخشک، دەیانھو ئو کسانی،

ردی حیزبی توودەی نوەک، ب دەستکجوو  بر پالمارنەبد ٤٦-٤٧وەی ساکانی نجو شهیدانی
ا داگیرکران، ڕاست هتا ئست !دەنە خۆیان لبردی د سری،نر بناوراق ی شیوعی عحیزب ئران و

ش ئستا هتادەدەن، بم خۆیان  یبداگیرکاری و جینایت ی بشرمی درژەلکوردستان بو پڕ
 یان گلخوناوی ئم خباتی ویو مژو بئمگی کوردستان بکن، یخکچاوی خۆڵ دەوە نیانتوانی

ب واشکراوی چ  لمپننبس .ستائرکتنابت گوی جنیجو... بقخوازانوەی هن کانی٤٧ سا-
  بناسنی؟ بخکی خباتگی کوردستان  حیزبی توودەی ئران ید بدەستکر٤٦

و ڕاستئ جو وەیدەستی شنباو بگیراونی لندا کرک ونقوم کرا خوندرۆژرە  دوو دەسیشچ
مژووی خباتی   ل٤٦-٤٧نوەیجو!... }افات عمل غافل مشوکماز{_  چی؟ یکبۆکرد، ئاکام سمایان

ئاسمانی کوردەواری   لسرهمیش ، بۆدارئسترەیکی پشنگوەک  ،دستانداخوناوی کور
بازی  ڕئمگی  بکیگیرپشموەک ، نوەیش بتکاییوە، و شهیدانی ئو جووشتەرددە

انی  خباتگووگیی کورددا، کردۆتوەو بوون بڕتوەی نخۆیان لدڵ ودەروون جگای ،پشوای نمر
خۆت باش  !خوار  ناینپای،پلوو بکس لو ، ننی خۆیاکە نتو نتوەییمانیە و قارستانکورد

  ... دەنا،کورت ەکنیوگز ، دەستی شکاومدەزانی
  : ۆستاهمنی نمردەمام

  !و دەبیننـیمانی ئسیری دــکتختی بختی کوردب خودەبینن     سول
        شهیدی ب سروب شون دەنژن؟!بناهق خونی تـــــکۆشر دەڕژن



 

٤ 

* * * * *  
  

ی  کپوەندی ههدبژرمتان کتبک ئو بشی ی گشتی ناوەرۆک  ل،خاڵ٢١من! بڕز کاک ئمیر
 بۆ ـ انر ڕاکشانی سرنجی خونکتبکون بۆ بڕیکالمبا ک ١و٢و٣و ٤چوارخای . ٤٢-٤٧بساکانی 

  ...متمان، ڕاستگۆیی، بنی
ر خاگگشت  ئ ک ل و١٧ئک،تر یخاڵ یک دەگو چوار خامیری لوا  ، کاک ئک ل

 ڕوون  ـ دوور خۆڕانان ـ وبوغز ـ  دوور لکین ڕاستگۆیی ـ  ئاماژەی پداون بۆو کتبکیدا نووسیونی
 ڕاستو ی کتبک ئوە همووی تدا ج بۆوە،الینی موسبتیخان، ١٧لو هرکام ... کردنوە
س  .دروستموو که یبۆی هربار من بداتت و نی ابەتنفر تۆم!   

  : ئاوای نووسیوەل دەسپکی کتبکیدا دا٣کاک ئمیر ل الپڕەی
  ئولوانش... خک نیوهی ی ئو وەکی کک کتب  خونر،بواتایک بۆ سرنج ڕاکشانی

  ! دروستبوتیی
  

 لبردەستدای اسیی ک دەکوت برچاو و،ری بڕز، ئو بە بیرەوەریی سیخون"{_ ١
رچند بچوکیش شیکی تاریک، هۆ گ کنووسراوەتوە هیوایبرلهموو شتک بومبست و، 

 رۆژهتی کوردستان، لسووڕ  ڕزگاریخوازیی خکی کورد ل)بزاڤی(ل تکۆشانی سیاسی و، بزاوی
  }." ئستا، رووناک بکاتوەژگاریۆی پنجا شست سای ڕابردووڕاتا ڕدەورانو، 

  
ڕماهدوا پاراگراف ەن الپ  :  
سرەڕای گلک جارهستان  ری وئازادیدا،زاندراوەک سرەڕای خباتی بردەوام لپناو ڕزگا"{_ ٢

 خکی ئم ل ڕۆژهتی )بووردوویی(خۆبردوویی دەریا، ل فیداکاری و، ل و، کوتنوە، دەریا
کوردستان، بسرهات و، ڕووداوەکانی ئو زەمن، ک کمیش نبوون، جاربگرە لبۆچوون و، ئاکاری 

ەگات کس و، کسایتیی بگو، هسوڕنرانی ئو گشت دەست سیاسیکانا، تادهزو، جماعت و، 
  و، کین ل زگیغرەزوەرزی  ئوانش ک نووسراونتوە مخابن، ل  ف، زۆرکم نووسراوەتوەو، گو ک

  }". تاسوبی الین و، الینگری بتاڵ نینو، خۆرانان و، مل بملی شخسی و،
  
لو ش وانگرینگتر ئبنییک،  رەی  پاراگرافی چوارەمیلری، اد٤الپنخو ی دەداوبکبکت  

دەنووس:  
٣ _}"کان، ڕاوبۆچوونرهاتسدەدەم  ڕووداو و ب نیتان پک  بوەیچ شکان، چۆن و ب

ویستی وەرزی، ب ل خۆشویستی، دوورلناخۆش رێ، وەک خۆی بیانگموە، ب ل غرەزهاتبنگۆ
  }" .ینگری و دژایتی چ سیاسی و چ ئیدئۆلۆژیک چۆن بووە، وای بنموە الکسایتی و کسکان، ب

  ج بھنرن؟ئم س پاراگراف زۆر بنرخن ئگر ب
ر دا، دەگڕین ئگ کاک ئمیر برزیمتمانو بنی و نفس تاقیکردنوەی ئم لرەوە بدوای 

 دیاریکراواندا، یکیان خا١٧ئو ناو  ون، ل بۆخۆی دەسنیشان کردوئو خا موسبتانی کاک ئمیر
 ئگینا با خکی خاوەن ئخالق . ە هرچی کاک ئمیر نووسیویتی دروستجگای خۆی کردەوە، ئو

  !بکنلسر یی خۆیانیداوەر
  

 رەی الپ ل٥٦دا دەنووس:  
  
٤ _} ..."بتی حیزب لرکرداین، برایانی سرمندراو داواکرا گیڕاگ کا چو کی  دن لبرادەر

ی زایینی، بنرن بۆ شونی ١٩٦٤ نورۆزی سای ندیو ڕنون بۆ سروبگارپشمرگ، وەک پارز
ستی ب دیارەم}"...لوێ یک بگرینوەو نونر دەگڵ خۆ بگینن باشوور" سیاقۆڵ"دیاریکراو گوندی 

ننوتیرلخۆی!  
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  لوەک من.  لو سردەمدا، بوو کادری حیزبیهم  وهم برپرس! مالحسن ڕەستگارکاک 
یماس و  دەگڵ ق مالحسن، دەب ئو سروبندە ب کتوە،م خوندۆمیردائکاک کتبکی 

کاک  دەبن و کوتر،مام وسینیمای میوانی  "رکوت"ل گوندی   یان کرد وسفری ئرانکریم، 
  ...هات الیان ،رپرسی کومیتی مھابادعومری قازی ب

م بۆخۆی  داوا لن دەکسالحمک بوە ککی ، ی  لرپرسی بنکردەم وبو سکادرەکانی ئ
 وایان پ سپاردوە یان شتکی وەها مورایتیعجۆرە مهیچ ڕبرایتی لالین داخوا  زینوێ،

 قاچاخچی ی شحوسینی مدەنی، رەئوف مالحسن، ڕە. .. مالڕەسوڵ، مالحسن__ ؟هرگیزبوە
ن هشتا رووی اناکۆکی و لکدابهموویان کۆ بوون،  ، هشتابوون سردەمان کادروئندامی ئوئو

  !ئوانی مردوون نایان کم بشاید. ندابوو
  

 ڕەیاللرم  باسی ڕاکردنی خۆی دەکا بۆدا٦٠پگن، ر ک١٠-١١کاتژمیشتۆتیانی گمب هاباد 
 کوردستانی ونتقیم وکاک مستفای قازی برەوگڵ مدەب و دوایی دەخۆی  تووشی دووکس لخزمانی

  :دەنووس لودا  ...٦٤پڕەیال دەگات  هتا... درژەی دەداتگرمن دت و
  
 حاجی ییگیشتین دی چندما  دەکوت،یوت ڕووناکی رۆژ برەبری بیانی تازە "...{_ ٥

پشمرگیکیان ، ٦٥دواتر لالپڕەی  ... ماجڕایی پشمرگان وباقوومان کردە بنک ڕلوێ مران وۆئ
  }"... لبوەوی پشمرگ وکادری خۆیان١٠- ١٢ ک  زینوێدەگڵ خستوون بۆ بنکی

  :دادەنووس٦٧لالپڕەی... 
٦ _} ..."شارئ ،یشتینم گر،ۆوارەی ڕۆژی دووهسنگی سهاری  ...چکرەب١٩٦٤س ،وسائ

  }..." کردبوورادەستی پ١٩٦٣ستانی  زل  عبدالرحمن عارف، کبارزانی  نمر دەگڵ حکومتیوتووژی 
   

شاهیدی هموو خکی حاجی ئومران وزینوێ  ب: دەم ٦و٥وەمی خای  ل! بۆئاگاداری کاک ئمیر
سردەمدا،  لو دا،١٩٦٤سای  ل،  ک ئستاش ماون بارزانیشکۆن پشمرگانیئو تنانت شخی، 

راننزینوێ حاجی ئۆم بوە؛ نی لرگشمی پخی بنکب  کادرو١٠-١٢شی لرگشمپ وە، ن
  !ەو دا لسر حوکم بو١٩٦٤ لبهاری یشعبدالرحمن عارف

   
  .  بگرمپ یان ناموێ کاتی خونرو یکانوردەکاری  من زۆر ناچم سر

فرمانی   ب بنکی زینوێ،واتا پش نورۆز ١٩٦٤بهاری ە سرپش : بۆ ڕوونکردنوەی گشتی
  گ، شوک بسر بنکی زینوێیمورایتی زەکی ئاکرەیی دەگڵ، چند پشمرگبارزانی، ب مع

. گشتیان چک دەکن... ن مدەنی و مامندو، مال حسن و سعیدکوستانی و حوسنەدادەد
الڕەسوعیدمو س شنماز، ڕەشیدسملیی پقوەسدەستخۆیان ب  نادەن، ل ژی حڕە مالدرمان

یم سلکانیان ت چکقدزێ  لر،ە دەگڕنوە بۆ پشداتردو. مرگکانی بارزانی دەڕۆندەبن هتا پش
علی تۆفیق،  کاک ئحمد ، چۆل نبی زینوێ بۆ ئوەی بنکدواتر،. دەکنوەبکاک ئحمد تۆفیق 

عو ید سو من . بنک بت  هتا برپرسک دەنرێ ئاگایان لبوو،ناردپیرمندو قیماس خانی جنگی 
بنکی ە بۆ وکاک ئمیر هاتو ئیتر ن. چکدار بوونپیرمند علی  چاوزل ب چک بووین و قیماس و

  عبدالسالم عارف لیش دوای ئوەعبدالرحمن عارفی!  لبوە لو دووکس زیاتری، ن چکدارشزینوێ
   !راقع یسرۆک کۆمار  کرا بنراڵ بووبربۆوە سووتا، عبدارحمن عارف ک ژ دا تیارەکی١٩٦٥ریلی ئاپ

  ! نیش بپی فیالننا، خۆڕاڕوونکردنوەنو تدایڕاستگۆیی ن  میر،ئ کاک ی، نووسراوەکلرەدا
 
تاریفی دا،   ك.د .وو پشمرگکانی حهمنو  کاک ئمیر، ل :گای خۆیتی لرەدا ئوەش بگوترێج*

  ؟...قیماسی دەکات وئازایتی و تگیشن و کوردایتی 
و همزەی برای  ئاشبتاڵ ئو قیماسایدو: نتندیل و سنگسرو بستس خکی بناری قبوتی

 بوو: برادەرانی خۆشمانو ب وتی خکی بناری منگوڕایتی دەکات، ...  تاریفی زۆرک، کاک ئمیر



 

٦ 

، راپ خ، نامردی ل،ەوودەستی هات ندەی ل ئوە و خواهناگرێ،تناغای شرۆ حسبجاشی علی
کۆژارو کرهبارەت بتی سوجاشیگندیل دەستی نوەی بناری قاوەت...ک  ل ککچی ی 

کی وب دەستی قیماس ناکم، نۆ جامن باسی ترس!!! کاک ئمیریک کتبقارەمانکانی چیرۆکی
بوم لکیخوسی  قادرە م داستانی ئبو. زانیوە کۆسرەتان،  خن مندی ئبکی مەودەنا خ.  

)وباسانئ _،نوخاوئزۆرل مرۆڤ باسیان ل بایخ ترن ک میر ە بکاک ئ م چوونکوە بکا؟ ب
 چۆن و ڕووداوەو شتکانی وەکووستگۆ اڕوە ک، وخواردناوەرۆکی کتبکی سوندی لسرخۆی 

   ...)!دەکم ب داوەرخونر  منیش نیشانی دەدم وبۆی  ... ڕوویانداوە، بیانگتوە
  
ڕەاللپا٧٥پ اگڕدال ەددا٢افینووس:  
  
٧ _}د، چووینحمڵ کاک ئک دەگوارەینئتت بارزانی ، بخزم ی خۆیژوورەک دا ل 

فایق بوو ـ ل ک کا  مبست ل_ د، سولیمانئحم: "پاش سو و چۆن وچاکی پرسی زۆر زوو. دانیشتبوو
: بارزانی بزەیکی هات وگوتی." بار چۆت سونو کارێبۆهند ":ل جواب داگوتی  ئحمدکاک" ی؟وک
  }"....وەنتزانی وا لخزمت برایم ئحمدە"

  
  

 نی بو جۆرەبارزالو سردەمدا،   پتان وای؟توس چندە ب بکنسرەوە دەقیسیری ئو 
  ؟ های بووبە دواب ونزەری ولسر فایق 

  
ل ، راقعی وعیزبی توودەی ئران و حیزبی شیحمیلی عا کا بکاک سولیمانی موعینی لالیک دە

یکا بنونری ە د، و بارزانیباوەڕپکراویدەیکا بش ، و دواییحمدالیک هاودەمی مامۆستابرایم ئ
 گی کوردەواری کۆمبیتۆ!! ...دەگڵ کاربدەستانی حکومتی عراقنرێ وتووژ بکای و دەخۆی

  هیچی پ نباب؟دایشلسردەمی گشی زانست  وبو، لقوماساویلکوئستاش هروەک ڕابردوو، 
 کاک ئمیر لرەوە بجادەی خۆڕانان دا، خۆی دەکوت بۆ هرش بردن سر سولیمانی قسان بو جۆرە

 کاری بوە نی دەگڵ دونیایک تناقوزات روو بڕوو بتوە؛ ب ئوەی بزان موعینی، ئیدی
  دەپشدادە چ ودوایی چ گوتووە؟

  دەب ئو؟!نبک، باوەڕی پبتوە خوردنکرا بۆیستائ  هتا ک،سال لوە پش٤٥ویش قسی  ئ،
    ب؟نااوو بفر  چندە ئاوازەین وهۆشی نیگیرفازارکی  ،بقسانئو کسی کیاری 

  پوەدیارە؟دیکی شتکی ... وخای سرەوە جگ لقین دەزگی وبدگۆیی  ئو
  ! هیچ بناخیکی بۆنی!وڕوودا  نک، هقووی زەینی کاک ئمیرە٧٦الپرەی 

  
ساخکرەوە، دەکا ک  . کدا باسی ناکۆکی نوان کاک ئحمدو جماعتی ٧٧ل الپڕەی { _ ٨

تی بناعقم فایق، دژبوە نناوە بد هحمویکاک ئشتوە ئاشتیان کاتھ...{  
  

ە وبو  حیزبی دموکراتی کوردستان ب گیان ترین کۆنگرەی ئو حیزبی٢کۆنگرەی ! بۆ ئاگاداری گشتی
موکراتی کوردستان دا لژووی حیزبی دد. محمکاک ئل ی  جگبژاردنی کۆمیتتا هتۆفیق، ه

ق، هرشی کردە سر فایق، دا کاک ئحمد تۆفیشل کۆنگرە! وەوکس قسی نکرد نگرەدا،ل کۆی یناوەند
 قادرە کور هاشم _ینی ساخکرەوە فسکفسکی کاک فایق، دەگڵ جماعتی دەرکراوی خای: "جۆرە بو

 ناب  چاو پۆشینو بۆ بخشین... فیکری فلسوبئب ئقلوتوالب، سعیدە کور گزینگ، مالشل، مال
  " ...و

، ی کۆمیتی ناوەندیکاک سدیق وس کسکی ترنوان ناکۆکی، برچاوەکانی  یکک لخا هرە
دوای لحیزب   بۆناو،بخشین و هاتنوەی کۆمیتی ساخکرەوەل: تی بووبریئحمد تۆفیق، کاک دەگڵ 

، کومیتی ساخکرەوە ، خۆیرانیبۆ نو برادەبوو وەنگڕائامادەی ک ، کاک ئحمد، بمرج٢کۆنگرەی 
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تاییدی زی لبگرێ و ڕی یکۆمیتی ناوەنددەرکردبوون،  یلسرئو ی ییئو بیان بخایین بناسرێ، و
  . کاک ئمیرو ڕاپۆرتی سفرەکیسر اوە  ناکۆکی دەگڕدووهمی خای .بکات
  
ی ساخکرەوە بوون، ئو ئندامی کومیت کی رەستگار، حسنمالوپشنمازڕەسوی داخوامال  

  ! الی ئوانیکدروستی ئو قسی وچۆنییتی و  ڕاستی؟نوەکدەاست پشتنووسراوەیی کاک ئمیر 
  

الپ ت٧٩ەی ڕلی ٩٥اراهر بژاری بکگی،  ئکبڕووکت کدا نیی تیدو دتا ! دابدواتر ه 
 ی تداوش١٥. م وکاتی خونریشی پ بگرم خۆمی پوەماندوو بک بۆ ئوەی ناب١٢٣دەگات الپرەی 

  !رووی داببدی ناکم 
 ەۆی بو جۆردا دەگڕتوە خیری سلمانشا ببۆ کوردستان، دەگڕتوە نیشوە راتا ل. بۆ تاران

کۆتایی  مانگ بسرارچو  زیاتر لک ککاتئو ڕووداوە، :  جراکەکات ب گانوەی ماددەست
   !یوە تپڕدا٢ی کۆنگرە

دەگات١ەی ڕالپ   
ەوە، دەنردرێ بۆ ئوروپا، بۆ خوندن بم  ڕگای  کات کاک ئمیر لالین کاک ئحمدتۆفیق

  :دەنووسو  ٢٣خلیجوە دەگڕتوە 
  
ناکاو ی شارم دەکرد، لیلوفکراندا، لبرپنجرەی دانیشتبووم وتماشای میدانی ناوەند... {_ ٩

  ل)؟(یم نستانیرپشمرگی هرەخۆشویست، ک دەگل هاورێ وکوت کچاوم ب کاک فایق 
و بپل خۆیان  بووم هاوارم لکردن، دیتیانم لخۆشییان هرگشک.  هوتل دەهاتنرەوب میدانکڕا

  .گیاندە سرێ و لم وەژوورکوتن
 فایق گاوە، پاشان داستانی خۆم بۆ یپلو بموختسری،، نیوە ب.  بش دەستی پکردو خۆش

رجلومو هپرسیم ل دا چۆن و لمانی ناخۆشسل یشتۆتر چی گب !ی وتپ یب کاک فایق دەب 
 نوی هناب بۆ لکا کردنی کشیهاتبت سلمانی و پرۆژەیکی  لبغداڕاکاربدەستکی حکومتی

.  بۆسلمانی و ئو دەراوە تاقی کاتوەکاک فایق ب بارزانیش وای ب باش زانیب ک. شۆڕش و حکومت
نانی نیوەڕۆمان  هر ل ژوورەکی مندا خوارد، پاشان بدوای کارەکیدا ڕۆیشت، نزیکی بانگی شوان 

  ."ە، چی تازەی پ نییودوای کوی خوار کوتوەوکابرای ڕاسپردراو : "گڕاوە المان و گوتی
   }...ئوشوە لسلمانی ماینوەو

  
دەم ئگر پشمرگش نبووبن  اشووری کوردستان بن و ئوەزانم ک ئوانی خکی بئوەی د

 ،و نووسراەیدەزانن ئکی دروست  هیچ بنو  مایقنعدی ناکرێی تدا ب!  
ی و شۆڕشئراق  ی نوان حکومتی کات شڕ؟ لوە نکردۆتوەی چۆن بیرنازانم کاک ئمیر، 

دەبوو بشڕ، ئیتر الینگری هیچ نوان بارزانی و حکومت  بواتایک،، ەوەکرددەدەستی پ کوردستان،
ئگر بهکوتیش ! ی بسیترەی ئوی تردا تپڕێیک لو دووالین، بۆی نبوو، و نیدەتوان

راو وێ دەگی هر ل، گومانی لکرابا، ودباابرالیندا ڕو دووهرکام ل ی سیترەویستبای بکسک 
 لوانی :جۆرەی ک کاک ئمیرباسی لوەدەکات بو.... دەکوت ژرلکۆینوەو  ب بندیخانودەدرا
  ؟ ...وەراق هگڕابنشکرە؛ ل حکومتی ع ل ی ئوکاندەمدا سیترە سر لو

  دەنرێ بۆ وتووژ دەگڵ کار فایق بارزانی،کوردستان، بۆ زیادل تواوی ئو !ئوە بجگای خۆی
  ارجاڵ بوو؟  راق قحطعکوردستانی  ل چما ؟كومتی عراقحدەستانی ب

  وە؟و هبژاردباس ئو ی بۆتایبتوە وشاراستکی بملوانی، نا، یان 
ئو   سردەمی ئینترنت و زانیاریی؛،حمدشای قاجار نی ئیەمان بیر لوە ناکاتوە ئاخر ئستا ز

   !وقاقزاندا نووسراونل دەفتریان هموو یوورۆژە مژ
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 پارچو کلوپلی عتتاری  قوماش و: سلمانی بۆ وین بوو ل چوو ،یمانسولئگر نووسیبای 
، هتا وەک  دەبوو ب جگای بوازۆرتر  ئو قسی،مھابادبۆ  بڕیکاتوە وبکێ بۆدوکانی باوکی 

   !!دوکانی هبوومھاباد،   چوونک باوکی لنونر؟
لسرەتاوە،  ک،، باسوەومانی نکردفایق سفری سلهرگیز لو بهارەدا بگوترێ شدەب ئوە

مای ڕاستی بۆنیستراوەو بنلبو!تاکۆتایی هیە ئیامیرە خس کاک ئو ب!   
   ١٢٥-١٢٤-١٢٣لالپڕەی 

  
خۆی ک ئگر واب سدیق خریک وردە حیسابی کۆنی : " منیش چووم نو کیشک و گوتم... _ {١٠

وە بۆ زەمانی کۆمار، کتڕدەگ ر کۆنگرەو حیزبی  لس وێ لدەی ر ڕایگرتووە کو ڕۆ هدا تا ئد
  }"دموکرات پاکی بکا

  ؟! ماشاوەیو ڕوون کردنل 
ە، ن کۆنگرە وبوکۆنگرەبو کردنوەی بیاننامی کۆتایی ل کاک سدیق ئاگای  ن! بۆئاگاداری

نکاک )  بیاننامی کۆنگرەیخاکانی یکک ل ئوە( !رەوەی داوەۆمیتی ساخکحوکمی دەرکردنی ک
  دال کۆنگرە وتیک ئمری مال مستفا، ب  ن،وەوقسی کردی کوردستان سدیق لدژی کۆمار

ک کراوەگوتراوە، نراپی. کاررپرسی چاک و خب و کۆنگرەیل١ ئ م جگکدتۆفیق یحمکاک ئ
 هم ناکۆکی خۆی دەگڵ کاک ئحمد بشارتوە؛ وهم ئمیر دەیھوێ  کاک!ەور نبوکسکی ت

 کاتوە؟ من  چووک کاک سدیق نیشان بدات و موعممائاسا،ی ب واتایکی  بچند وشخۆی دالرە
 بم دەبوو هندک بئینسافوە، النیکم کاک ئمیر چندە، دەخونتوەو چندە دەنووس؟زانم نا

  دەبوو تاوانکش؟ دەکرد کاک سدیقی تۆمتبارئگرکردبا، یی  قسئینسافی بخۆیدا هاتبا، جائو
  !دەسنیشان بکا

ماوەیکی بداهنروباوآی شعری نوێ دەناسرێ؛  شاعیری ناودارو ئفسانیی ئیران، نیمایوشیج، 
ی لندساەو چنگ دا لرهدیق زارەتی فدەتاران، هاوکاری کاک س ک بزۆر کانی ت و لیادداشتل

  :، دەنووسارەی کاک سدیقی ئنجیری ئازەردا دەبداداشتکانی یاد ل یک لدەدوێ، خۆیدا، لبارەیدا
   برگزیدەآثار نیمایوشیج٢٥١الپڕەی

  ئنجیری ئازەر
و سال ک بوو کوەشاوەترین مرۆڤم الوە کوردە لدا شانازی نائیسبو پل ئم . ااویم دەگم ئنا

ند زمان دەزانمرۆ و. الوە چعری ئو شم ئنا ک لموو ڕۆژو ه ندەگا، دورباشتر تم  شاعنا
 نام ئو چ کسایتکو چ .ی هینام چندە گشی لکدانوە. هی تگیشتنی ژیروژی چندە

  .دەکا
من دەگڵ زۆر . تووشی بووم_ تکوتووم  ماوەی ژیانی خۆمدا دەگی مزنترین مرۆڤک ک ل ئو

  . بوو همووی ئوانی تپڕاند  ئو لمرۆڤی هاوبیرو هاوئاسۆی خۆم تکوتووم
  بوو بهۆی تسکینی دی١٣٣٣و١٣٣٤ ئم الوە کوردەو بتایبتی کوردی بواتای مرۆڤ تواوی سای

  .من
ڕادەیم کوردە بتک ئ ک یشتوویگتو لیشتنی ئرەوەی زانگو زانریایسو ریاییئ 

  . وەی تگیشتنەلسر
ئو بزمانی .  باشتردەزانیترکیخ ئو زۆرشتی خوندۆتوە ل (من لمر زانستی ئو هیچ نام

 یشتو"حق الیقین"عیرفان بکانی خۆی گەوی زانستیی.  
زانست و جیالد. ئ ک کو زانستەئنی و بنگسو هزانست ب م وکوبککانی یڕیوو ل

  .گڕیری بزانستی بش
   خۆیدا؟کاک ئمیریش ئاوای باس دەکا لکتبکی

_____________________________________________________________________  
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و  و دروستی ینر لسر دەقیقدەب خو! جگای سرنجبکن ە ڕسیری ئو الپ ،١٣١الپڕەی 
  بترتیب وو یان لو تمن و سا داب بزانن چندە جوان، لوێ بووبیسر ب ئوەئمانتی نوو

  :دەنووس!!  ڕاست ودروستی نووسیوەڕکوپک و
  
  ...بوونی کاک باپیر شهید بسرهاتی {_ ١١

 ک، ل ڕگای ناموەڕاگیاندو برادەرانم لبسرهاتکارەساتی شهید بوونی کاک باپیرمناگوزیر 
 و گڕاوەسون و دەنگوە هات اک فایق بک.  بگڕنوە بۆسونگادار کردەوەو داوام ل گشتیان کردکئا
  .ەمامۆستامالرەحیم گیشتوە سون، باقییکی دیک گویان ندای و نگڕانو بدوای ئو دوا

  
ی اواتوانی ب ننوی ئوەی ک کارەک  ئیدی بسون ماوە، فایق شش حوت ڕۆژ  لکاک 

تاگڕانوەی .  رووگردان بوو برەوناوچی ژرسرپرشتی خۆی بجی هشتمبجھشتوون، لسون
 وەدواکوت، ناچار، مامۆستاک، کۆبوونوەی کۆمیتی ناوەندی کاک فایق بۆ سون بۆجارکی دی

  }..."رەحیمیش تائاگاداریی دوایی، برەوناچی  خۆیمال
  

  !ەو نبوبوونی نووسیوی، ئمیر ل ئساس دا ئوەی کاک
 زایینی ل ناوچی سۆما١٩٦٦هتاوی ١٣٤٥ردانی زەانگی جۆم  کاک باپیر ل:بۆئاگاداری همووالیک

یڕۆژەکم ل مام ڕەزای مامی و ،اوەمبیر ن ،رگشمالسمایل وەک کادر، فیروز برای چوکی پڵ مدەگ 
 گلخی نو ب ،ی سۆما، نزیک گوندی ساکانناجی خوارزای وەک پشمرگ، ل شونک ل ناوچ

  .شهیدکران
رگیز لیمان هشکیالتی ١٣٤٥ کاک سولکاری ت وەی ل٣ دوای ئ مانگ ،ڕکگ ندواوە بۆ سونچ 

 بوونی کاک شهیدهیچ جۆر خبری  کاک ئمیر ب. یاند ک دوورخرانوە بۆ دۆرەقڕۆژی نخا
خبری خالن،  ەوبوچوو ک ک مامان تازەوبیرە ش باشم ل. یوە کاک فایق دانزان لپشیباپیر

یانزانیبوو کاک سدیق ب  هنابوو، نی  بۆ کاک سدیقیکک لخزمکانی ،کاک باپیرشهیدبوونی 
ئو ناوە  لدەربندو بوو،٥، مانگی مای مانگیبوونی کاک سدیق کوتبوون  وەشوین بزر... جماعت

  !وەیسو الپڕەیک دانولکم لئو تفسی. بووین
،  ب کسک دەکا ک پی ڕاگیاندبئاماژەن  کاک ئمیر .شدا دەسکوتی نیەکاک ئمیر، لر

سانم نای؟ پکمانگی دیارە، نک؟دایکی توەیوە چ ڕوون کردنی ئ  
  !سیوینوو ئوەی کاک ئمیر لو الپڕەیدا ! هقووی زەینی خۆیتی باسک، گشتی

 بووین و کاک سولیمان و مال قادرو ئو دەم من و کاک سعیدکوستانی ل خالن. سروشون کراوە
  مالمحمودو

 ەۆنگرک خۆی ل. بوو١٣٤٤ی جارمانگی خرمانان  بۆ قندیل یکمڵ هاتنی سیدرەسو١٣٣ل 
هبژ مردرابوو، بگکۆنگرە،یشتن دەشتیوەزن"ل"ر کبل یتووەوخۆی  بوونیا باسریشک ن
 ، بۆزیندان ەچوو بوو .و خوندراوەی زیندان ونامی خۆی هات کۆنگرە بالم نامکسون،ت نیبگ

 ل دەگڵ مالسید ڕەشید ١٣٤٤مانگی ڕەشمهتا لئیتر سید رەسو.. .قاتی دوکتور علی مولویموال
سیدەن الی  دندەگڵ مالسید ڕەشید،  ،دینان بۆ با ڕۆیشتنی کاک ئحمد تۆفیقشخان دەب دوای

  !زەگوەر تریش دتا دوپشمرگ کان،
  

 ١٣٩ەیڕتا دەگات الپهتپ غشیخان وداغو قو یدۆ  کاک ئمیر باسی سفری ئیران وی ئوە
 ، نووسراواو، ڕووند شتی ای خۆیتی هقووی زەین و خیتواوی !یک وشش بکردەوە ڕووی نداوە

 بۆ ئوەی شونی دیارنب، ساکی نیشان نداوە؟ چوونک، !کم نینئمیردا  کاکل کتبکی
تی کوردستان، بوەی کادرەکان بۆ رۆژهڕانراوی دوای کۆنگرەی گی   و٢هویش . بوو١٣٤٤سائ

ڵ کۆمیتی ناوەندی بوو دەگلوسردەمدا، کاک ئمیر، نخۆی ئامادەیی ه ... نیان برچاووهمو
کاک ئمیر  بیتی  هیچ جۆرە کارک و لپرسراویش٢هاوکاری بکا، نکۆمیتی ناوەندی کۆنگرەی
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بخیاڵ دەچتوە رە ، پژیوان بۆتوە، ئوجای چرمک ئاوبردندوایکاک ئمیر وادیارە !وەوئسپارد
ران و شان؟ بۆکورستانی ئنزردادەم!!  

 مال محمدی مزنی و ... مبندی دبوکرو داغوکۆمیتیی ڕاو هسو و یکمیبرپرس
 ،ژیە د ل هولند بوون، مالمحمد ئستاوا... حمگۆران وی وەک وچندکسی ترئحمدی علیتی
لیتدی عحمگۆئمموو ج . کردوەانش کۆچی دواییرانی و حهل وەییر ئسک شی دەکانی کاکای
  ؟ئو کسانن ک مردوونئمیر هموویان 

 ! تدانیشی راستیتوە تنانت دکیبکی پ پ کراوەئو باسی ک چندین پرەی کت
؟ وەو پڕاندراقیئران و ع  مرزی، ئوەی پی دەگوترێباشووری کوردستانری وکنگ کاک ئمیر سنو

  !نکاربوون هموویان نمردوودەم دەگڵ ئم هاو  ئوانی ئوخۆ
   وێ؟کوابوو لرەش دا، کاک ئمیر خای موسبتی دەست ناک

ی مالعو لمر، . توەی مالعوسمان و ئازایتی دەگباسی عودا، ١٤٣  الپرەیدواترل
  :یدەنووس مالعوسمان

 برپرسایتیی دەستی زایینی دا، معو  ی ١٩٧٠سای " هندرن "بانگی لشڕی بناو._٢..{ ١
ستۆوە بووپئی حیزبی  برگو. شمئ وال عڵ می دەگرگشمپ بوون دەست  ، بوون کوانئ 

شداری شر سوپای ڕێبرشی سراقیان بۆ دانرابووع  بوون وه"... {  
     ؟و برپرس بووب جگای پرسیارەئوەک مال ع

  
 شڕنوان پشمرگو حکومت  راق ل کوی ئلهر هندرن، ئگر  ل هرنک ١٩٧٠ئگر سای 

  !؟یئازار درۆ١١ئوە بیانی  ،ب هبوو
ە بک و شری هندن ومژووەک سیر بک ئو برادەرە چندە  ئو چند د یتماشا

  بمسئولییتوە ڕووداوەکان بۆ خکی ناشارەزا ڕوون دەکاتوە؟
  

١٤٦ەی ڕالپموەی فایق ڕ لڕانگ ک گرگرینزۆ بۆسون !دەنووس:  
  
خستنوەی کاک ئحمد، کاک فایق،  ل  مانگ  دوور٦ پاش ١٣٦٥بندی زستانی ئوسا، وسر... {١٣

  }.اوە سونڕمانگیش تپڕ ببوو گ٦مانگی کارو تکۆشانی سیاسی، ک ٣مئمورییتی
 

 بم .ایدی بۆدەدەم چندڕۆژ لمانگی خاکلوە تیپڕیبوو، ئوەندەت ش؟ئوەندە ڕاست بالم چۆن
  وە؟وپشترباست کرد ئوە
  

  :ل سر کۆبوونوەی دۆ ڕەق ئاوادەنووس١٤٧ل 
وی وکس لکسیدا سرکرد، سرەبهار، وەک بمان لپرش و١٩٦٥زستانی سای "... _ { ١٤

انگی ی مردەوروب. ماروموور، بووژاینوە، بیاری کۆبوونوەیک ل بنکی دۆڕەق، ڕاگیاندرا
 ٣لئندامانی کۆمیتی ناوەندی هبژردراوی کۆنگرەی دووهمی حیزب . پووشپڕ، لوێ کۆ بووینوە

 ٣بجگ لو. کاک فایق، کاک میرزائحمد، نووسری ئو یادداشتان. کس بشداری کۆبوونوەک بوون
رە گرینگی کۆبوونوەی  باس وبرهمی ه.هبوونیدات کادرەکانی حیزب و دامش ل ئنیکس بشک

 بۆ چارەسریی ئو کسنیکم پکھنانی کۆنفرا. ، دووبند یان دوو مادەی لخۆگرتبوودۆڕەق
 وای سروسۆراغی کاک سدیق هنجیریدووهم بجیددی و لباوی وەد. ی شپوی و ناکۆکیی ناخۆیی

ی باناوچ ک بوو لماوەیوتن، ککروشوین ببتیدا بی سوو، کای  
رەق وەی دۆکۆبوون ...{    

  
نووسیوە، باسی ئو کۆبوونوەی، کورتیکم  سر  لدا١٣١دا ل ..." لتکوشان وکالپڕەی"ل  من

  ! بم بداخراوی
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یان بزووتبوو لوتفیان " سیلی رەحم "مانانو ب وتی موسدۆستان  هندک ل٢٠٠٨هاوینی سالی 
کاک سالحی : بیرم ماب ئوانی ل. کھۆم، هاتبوون بۆ سردانم لستۆموە کردبووکردبوو، بسریان

عومری کاک عومری کاک سعد، مامۆستا کاک ئمیری قازی، موهتدی،  موهتدی، کاک محمدی
  . بوون...و عسری

کۆبوونوەی  سر لت باسکدابکی خۆتتۆ لکت! خزری: "ووی کردەمن گوتی رمامۆستاعومر،
یان ، بووینوە ک، هتا کۆنگرە  کۆل دۆڕەقیاری پشوو، سر ب  ئم ل: دەینووسیوە، دۆرەق
بم . ، هبژرینوە خۆمانتشکیالتیو کی نوێ بۆکاری سیاسی تییی، ڕبرای داهاتووانسکۆنفڕ

ۆژی دوایی ک ، ربا ن بووبشداریانلو کۆبوونوەیدا بوو نهاتبان ودەکبهۆی هاتنی س کس 
 سبارەت یئم ئو س کس،هاتنی  . هاتن، ئوانبکاری خۆی بکاوەک دەست  کۆبوونبیاربوو

 دەب ک ەوە، ب عالمت پرسیار دەکردهرکاممان چاومان لیکتر. دڕدۆنگ کردبدبین و بیکتر 
وانی بو داهات ...گوتبو،دوای؟ شک   نان خواردنی شک و دوو ، یوە یربووینخوار بۆ دوو ب

رەق کانی دۆریفز_ . هۆسمایلی شعید کویمانی موعینی، سیدەری،ستانی، ساالادە، سولر ح 
وەک دەرکوت هیچ کس . باسکمان دڕی.  ئو نامییڕەحمتی کاک حمدەمینی سیراجی و نووسر

زانیمان ئم  ئیتر. نبووڕانگیاند ان، پیەی نکردوو کسسئو یلوان باسی کۆبوونوەو دەعوەت
خۆمان قوشقی دا ککۆبوونوە  ک سبی لو ڕایسر ئ هاتین... زانیویان" پاراستن"کاری ئوە 

  بدواداچوونی کاک سدیقی ئنجیریبکین ی بو ک ل مسیری خۆی الدەین کۆبوونوە.نیشان ندەین
  " ... و

نگوتراوی  نناسراوی و دەکرێ باسی ئو س کسبکی یان هر بئستا تۆ : مامۆستا عومر گوتی
  باسی ناو کتبکت دەمنتوە؟

ە، بکوو و ب شهامتی نبو خۆم ونۆکیە لبر ترسوم نبردوکسان ناوی ئو من ک: گوتم
بڕەچاوکردنی  . برم...  بشوەیک لشوەناوی خک کتبکم دا، نو لە بنووسراوە، ونمویستو
 دووهم همت ناوێ٢ بوو ،ی حازرس ئو کاک ئمیرەیک لو س ک! ە نشتکی تروئدەب بو

،  گوندی سرشیوناوچی سوسنیان، ل ، لداکمحمدی قادری بوو ک، لشڕ_ خکی بژوی ئاالن 
 نووسراوەکی  ئیتر من ل!ودیکش کسکی تربوی ئو! بدەستی شهید قادرشریف، بیقائوال گیشت

پی داب ونریتی کوردەواری   مای خۆم بوو، دەبوو ب.وەونبرد ناو" پاراستن"کاک ئمیرم ب خۆمدا
م بدەبم ڕەچاو کردبا، بک، ئکی  تۆزی یوت دەبیلئ ڕوودەدادۆستان جاروبار ب وام ل  !  

 لو نتیق توانیبایم بئو دەم گر کاک ئمیر ئ.  کوتۆت وردە حیسابان،ئستا لرەدا کاک ئمیر
بووم دە دیفاع لخۆی بکا، هموو کس هقی پدەدا، منیش هر شرمزاریم بۆدەماوە، ناچاربارەوە

 هبستب النیکم شش م ، بۆ و پاشملببیستیئوەش قسیک نی کس ن. داوای لبوردنی لبکم
  ...کس لوێ بوون

  
  :ا دەنووس وەه١٥١-١٥٠ل
 فایق، باشوور بج ب و ک ئاوادەست پ دەکا، کچند ڕۆژک لپش ئوەدا کاکۆچیر..."{ _ ١٥

 ی ٦٨-٦٧ای ئرانی؛ وات س؛ ب ٤٦-٤٧ب یکجاری بگڕتوە بۆ ڕۆژهت و جوونوەی ساکانی 
  . پکوە دەچن هولرزایینی  دست بدات، ڕەحمتی مونتقیم قازی، دەگڵ کاک عوی موعینی

ناو " اغارقادە"کاری  و کملکدانوەیی ل بارودووخک،  چاویان ب ا لو سفرەدا، لڕووی س
،  ئو قادراغای، هاو زەمان جاش دەب، جاشکی بدەست "منتک"دەکوێ ل عشیرەتی 

 و  وەختان، بندیی شۆڕش وەختک  لوخترناک، ک ناسیاویی  دەگڵ هموو ئمش دەب، چونک
ندیخانببیل دابوو، ک نیرادەرانی شپ مر ئه رتو شیشتن بڕادەگ گای برادەرانی  لڕ 

  }وا وڕگای دەڕ ...ش کرابوووە، ڕی هتنی ل زیندان، بۆخۆئمش
  

هی،   ال نیا"٤٢_٤٧الپڕەیک لتکۆشانی ساکانی " ک، کتبی یئو کسان جگای سرنج بۆ
هگیرسانی خباتی  هندک ل تی پوخ،ەبشک ئو.  بکنئو نووسراوە ی١٥٤ەیڕسیری الپ
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 ک، بوابکن، بم ئوە خۆمنابۆ کس سوندمن . کوێ ئاگاداری دەست دە٤٦-٤٧ی ساکانی کدارچ
 کی تشکیالتی ئوک لزمان کادروئوە ڕوودا. ئو ڕووداوەدەمدا، لسررسزانیاری من لو

خکی کوردستان و برەی ، بۆنووسراوەی لی بئاگاکی ئوجۆرەی  بسرهاتحیزبوە دەگوترێ و
  ...!نووسیوەخباتگی  نوی

ئوەی الی . بوو س تر موقدەشمالییک ل،  الیر مامۆستا هژا، خوالخۆشبووی قازیمونتقیمکاک 
: یان زۆرتر هر شۆخی بوو، ئوە بڕاستی بامونتقیم . ی دەگوتش هژاریگوت، الی مامۆستایخکی دە

مبستی  مۆنتقیم ل دزەرد، شای !" (د زەردی دەدەین ؟ ل یان نایدادەگتۆش لی دەدەین، "
ی دەکوت داو کرمانجی و کورت.)ئران بوو، واتاخریک، لئران شۆڕش بکات و لحکومتی شابدات

زۆرکس ل ... کاک ئمیرودۆستی مامۆستا هژارو ، ئو کس خۆشویستی اراستنپیاوی پکسکی 
زینوێ شخی دەب و  ل مونتقیم .ن هبسرهاتکم وزۆرئاگاداری ئو" پاراستن "کاربدەستانی

وبۆال ری کوڕی شیخ عوب ، بۆ دەچی عوممازینوێی یدیلال سو کقیمیش دا، ئدوای مونتو ب 
عومری ! یش نردراوی پاراستن و هم،دەب قیمخباتی مونتهاووەک هم . پاراستن ناردوی  کدەگات

 ، من ئوەید فیرقئن دەچن بۆ الی قا جاچۆ. شخ ڕەشیدی لۆنیە، نو هولر یدیلالکوڕی شخ عوب
چۆی وهاتووموە، باکایتی مابو من دوای چندمانگ ک ئو دەم ل!  ئوە پاراستن دەزاننازانم؟

عید کبابچی دەگڵ س. بزەحمت خۆم دەژیاند زۆر. جارک چووم هولر بۆشت کرین. هولرم دەکرد
بقاچاخی دەچووم بۆهولرو ئنجامم دەدا؛ ی خترناک بوو بۆژیان ە کارشریک بووم لراستیدا ئو

غداو موسمن .  ب وە دەزانتندبی منی خوک نووسراوەکسنتک مچۆن ژیاوک؟ قادر م ،کاک ک
همووکس زۆرتر نوانی   ل،نتقیم و مالمحمدی عجموئمیر ئاماژەی پدەکا، دەگڵ من و م

 کیپشمرگی و  زیندانی شن ڕایان کردوە، چۆن ل نووسیوممن زۆر بسراحت و ئاشکرا،. خۆشبوو
تفسیالتکم ل ... وەرقی هنابوووە، وم بردو ناومکتبی تنفیزی ک ئو دەم ل هشۆ بوو، 

  :  دەب ئوەی ناوی کس برێ  ب،کچی کاک ئمیر. نووسراوەکی خۆم دانووسیوە
 کورت و کرمانجی هر وەک هاوکارەکانی ب خشک  ئموە توانیبووی ڕابکا؟ لڕگای برادەرانی
  !ەستی قادرمنتکدوباردەکا بها تنش تۆمپشمرگکانی کشکچی بندیخا... تۆمتی بعسی بوون و

  
 جاش  پلی سعید کباچیم، سیارەیکی موسلحدەزانی من لمایقادرمنتک حاڵ بهر
. هاتوون من بگرن ک ی بنوی ئوە.ەکی خانقابوو لگڕدەم کبابچی ک ئو بۆ مای سعیددەنرێ

چووم بۆمای قادراغای دەگڵ سعید، ورتی من ک ب. کبابچی دوایی زانیم ئوە ککی سعید
من . اموە گ بۆ مونتقیم بۆ مای خۆی و کابرای هاوڕی هاتنیباسی.  شو میوانی بووم،منتک

باسی موساعدەو یارمتی حکومتی بۆ باس ، قادراغا. نووسیوەی خۆمداکم ل کتبکبکورتی باسرزۆ
. یتی مای شخ ڕەشید چووەبواسمونتقیم، بم گوتی . گرتبر ناکم یارمتیان وەباوەڕم وونکرد

ئو دەپشدا . کایتی پکوە نچنوە بۆ با، مونتقیم قانع دەکا،کابرای هاوڕیبهرحال 
 یک ماشن برزیوە، لی پشمرگیسیترەکات مونتقیم دەگات . و دوای ئو مونتقیمدەگڕتوە
ق ڕادەگرن لنیم پرسموونتخۆی وەک مو. یاردەک میشقیمی قازیوەک هنت،ندەناس  ! ن کاکدە

یکان یکشکچ بیانی زوو یکک ل . شوێ دەیھنن بۆ حبسخانی گئتۆ دابزە، دایدەبزنن و
ئامادە:دە نی کنان ب نیخانف ت بچین لب منیئ قیم دەن؟ مونت !دەگرێ و بلیس هن تو 

ت و دەرانی هورامی دا، ل بر یان چند کس ،یکک تووشی  تلیس بکۆوە،شقامی گدا،
 ! حبسم ئوە لبندیخانی گ دە نانو گرتوویانم وتوە؟ کاک مونتقیم ئوەچی بکۆدەن
ندول ڕاو  کر گولوەهتومگا  لنم گرتوویا ڕواڵ بدەن ببنیان نبرادەر و هران نگ!  

ک وەیئ رنجگای سوەی جمیر ئباشکاک ئ ،قیم چو دەزانڵ مونتدەگ رو کولمن ! ە بۆهل
باشتر دەزان  کبدوعوله چۆتنتک،رموعینی نی قادر مما چۆتیش ن ! کی پم چاوی خب

دەگڵ : دەنووس ...ترناک؟ی خبپوەندی کردن بجاشککا  تۆمتباردەش عبدووست بدە
قیم چۆتر و مونتولتهبیهوەساڵ١٥_٢٠ نزیکقیم ئرگی مونتی دوای مندەدرک  . چوونک
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کشف باشتر و ڕازەکش وەە، ڕوون  دەکرد باشتری ئو باسئگر مونتقیم مابا، ڕاستی و دروستی
   !دەبوو
     
  ؟ ێببیتوانیوە ، دەرلکی وەها هتا ئستا کس نیتحلی١٥٣و١٥٢ل 
  
١٦} _" ...خۆم، ل بۆچوونئا م بوەدا بۆ بیشتنی حیزبی توودە، دەسکیسی حیزبی شیوعیی ماننج گ

لڕاستیدا حیزبی . یی، هم بۆ تکدان و هم هاندەرراق، نخشکی گرینگی تایبتی  هبووبرا ل ع
وەی جیاواز جیاواز، دەچوو دە ب ش. توودەشیوعیی ببوو ب واسیتو بدەی پوەندییکانی حیزبی 

نکی هشکردهوە، تابمی ئرگشمد  کادرو پل ،ک بتی کوردستانیجۆریان وی ڕۆژه
  .بکنوە، بقولی خۆیان شۆڕشکیان لو دیوی سنوور، پ سازبکن

ست ل دەستی شۆڕشی مبستکی دیکشیان دەپکا، بومانای ک دەبوون ببره یانداەلو کار
ران سابی خۆیاندحی باشوور، لئ ستا کعا وایان دانابوو ئ ک لتی شۆڕشرپا بکا، توانیویراقدا ب

  !ئدی ئوان بۆ نتوانن لئراندا همان کار ڕاپڕنن
و بم ئتی حیزبی شیوعی ئاگادار بووم، بنیی م لسووڕانیان هه م لی خۆم، هحاش ب
دەیانزانی ن لختی ئواندام  تی لم بوو بیقین ک نونرکی خۆیان ناردە الی منیش، هرچندکا

  .ی وت ل بارودۆخی ئو ڕۆژگارداو ن پشتگیری دەکم ل هگیرسانی تقو پشوی ل ڕۆژهت
، برادەرک بوو ب اندانونری حیزبی شیوعی بۆ دیدارولگانوەم بۆ بشداری ل شۆڕشی بنیاتنراوی

سراو بدوکتور علی، برپرسی  کۆمیتکانی حیزبی شیوعیی ل مبندی ڕانی، ک بۆ  نا..."یعل"نوی 
دوکتورعلی ساکانی پاشتر لحیزبی شیوعی وەالکوت، ب خۆی و خانمی . ئو مبست، هات بۆ دیتنم

ڵ شۆڕش مانوەو ردستان، هردەگتائاخر ڕۆژی شۆڕش لباشووری کو" دادەمریم"هاوسریوە
و توودەکراتانی یزبی شیوعی و توودە کاک ئمیر لسر حلیەش تحلیئو( _ }...پشمرگبوون

  !!!)ڕۆژهتی کوردستان؟
 یان چپ، ،سیاسی ڕاستهیچ سیاستمدارکی هتا ئستا، نتیق بکن؟  مو ئو تحلیلسیری  
 بئینقالبی ی توودەیانب وتی ئو سردەم، حیزب شئیمپریالیستیتنانت الینگرانی وتانی  هتا

ەو وبردو  یان ناو'' بکا گ'' و'' سۆڤیت''جاسوسی  ب ...وە؟وبردو ناون نناسیوە، شۆڕشگ.و
حیزبی شیوعی  !یشراق هروەها حیزبی شیوعی ع،گر نا، بم هرگیز ب ئینقالب و شۆڕشناساندویان

ڕشی کوردستان،  چیاو هاتنناو شۆدا، دوای ڕووخانی عبدالکریم قاسم، ڕوویان کردە١٩٦٣ل کودیتای 
 م هاتبن بمنگاندن ولکدانوە، تووشی توەهوگرچی لناو شۆڕش دابوون، ڕەنگ لبواری هس

پیالنگکردبر. وەو ناویان دەرنش بوهوەهومو توئ،ن ڕوویا دیسان ن و ناچارت بووشکس تووشی ەک
باشیان ) حیزبی شیوعی عراق(ئوان :  ئیقراردەکا دەیخۆیحاڵ کاک ئمیر بۆبهر. شاخ ەکردۆتو

  ...! دەزانی من لختی ئواندانیم
وە دانیس شکی لو کواوی دروستتوە برەدا ! ئپرس لدەمیر، کش کاک ئپ تک دیار 

ک  گرت،وەندیان بتۆوەپئدی چۆن بوو، ئوان !  ختی ئواندا نیم لئوان باشیان دەزانی ک، من
 نارد بۆالی جنابت ک بچی ان خۆیی نونرلسری دابوون، ماخولیابوون؟. کیرش سازبچی لئران شۆ

کی کاک فایق، ک بارزانی ناردی  ئو باسش وەک نونرایتیییان ڕش هیسنی؟؟؟ شۆ،لو دیو
  ! باس پرسیاری زۆری بدواوەیبۆوتووژی  سلمانی؟ بشک ئو

 نوەکامیان لسر جوو. توەەووسیوئندامانی حیزبی توودەی ئران هموویان خاتراتی خۆیان ن
؟ بڕاستی بووبحیزبی توودەی ئران  ک سروە کیان نووسیوەد ١٣٤٦- ١٣٤٧ ساییکییچکدار

کی باشئینساف شت!  
   
  

  :دەنووس١٥٦ل 
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اک فایق، ب لبرچاوگرتنی  کش وهوای نالباری ل ئارادا، بتایبتی لسر خودی ک..." _ {ی١٧
 سفری بتازەگی کراوی ی، لالی دیکوەقسی ژربژری دەگڵ حیزبی شیوعزو ی، لالیک سۆو

 مونتقیم و کاک عبدوی برای ل هولر، کباسی کرا، لو پیام دڕدۆنگ دەب وترسی ل ڕەحمتی
دەنیش.  
.......  

کسک لهاوکارەکانی خۆی دەنرێ بۆ مکتبی تنفیزی تالو پیام بکۆتوەک ب نوی 
  .مکتبی تنفیزی بۆی هاتووە

 ئوان پیامیان بۆ یانوو پی دەتوە ک مکتبی تنفیزی گوتویا دەچ و دەگڕتوەکابرا،، گۆ
ی  نییکیشیان پناردووە چ کاڕن"...{  

  
 ڕوویانداوە  کڕووداوەکان، ئو جۆرەیبوغزوکین  نی دابوو، ک دوور لئمیر هرچند بکاک 
بنووس! سو کم ئکبی سیاسی نارییکتعیدبوو،د بۆ مستانی بوە سکو کق،  ، کناهتۆ ب

  قین ناوی نابی؟ و لبر ناخۆشویستی 
؟ ل دک مکتبی تنفیزیک سی ناردبوو، ن ئو کسی بۆ مکتبی سیاکاک فایق، دووهم 

  چۆن دەتوان ، بن خۆیژرپیک لینی ب پچوانی بنی خۆی بنووس وپیاو دوو جاربدا
 نانی  یان ئو کسان،؟ جامگین خوای نخواست ئو کسبۆ کسانی تر جگای ئیعتیماد تبب

  ! نخواردبانگنمی
    
  

  :رای کاک ئمیر وا دەنووسالپرەی ماج١٧٠
هندی بی یک و "داگازی کی! ئیدریس لکوی  عمرا: "جارێ هیچ نگوترابوو فرمووی..." {١٨
ە وە ژوور کوت، بارزانی و وەژوور کوت، دەگڵ ویش چایچی بسینچایمتی کاک ئیدریس حدوو ڕە
 شونک  یک تۆم هی، شرم ناکی من دنیحیف بۆمن  کوڕی وە! ئیدریس: "ییوە گوتیگلنمر، ب

دەرو دیوارەوە بی شای بنو یڕوو! ک   چیلک ر لو ڕۆژ، دەناهئ وتۆترۆژم ک  ڕەش ب زمان
م ڕۆژێ دووسدروست دەک و کابرایکی وەک ئمۆ. ی پارچ ئاماژەی دا بکی ڕۆنی قببای

  '"شاپسند"
  ماشا لو حیکمت؟؟؟

  ن دەب؟ئو قسی بۆ نووسیتۆخوا 
    

  :نووسەدا د١٧٣لپرەی
  
١٩ _} " ...م(عات زیاترس؟بکان ڕوون نیعاتنتیقیش ) ژمارەسوەی مچوارچ ی کردو لقس 

دەرهق ب ئم کرا، گلمند بوو ل دەورووبری  ک گیشت وەزعی تایبتی ئم و ئوەی. دەرنچوو
لبسرهات و ) ؟ خۆی نی بدەستنک ئختیاری( ن خکک بگات من،ئیدی نای  گوتی ئستا،خۆی

لباس لسر عبدولوەهاب ئتروشی، ب دەستی خۆی بسردا . کردەوەکان تاڕادەیکی ب خبرم
چی : "گوتی .  لوی البا بم ناتوان یان نایوێوە ک دەزان بکرگیراوی ئرانوام لکدا. ڕاگیاند

دەبک ورچ تیشتوومر پردێ گسدەنا دەمدڕێم  من ل ،م خای بپ ب. "{  
  

  !ئاوادەب تحلیل
، قسی کردەوە" بارزانی نمر"سعات زیاتر دەگڵ : ئوە دەکا باسی   ئمیرکاک١٧٣الپرەی١٨خای 

  ؟ نی چندەکی دیار
ڕگای  ، بۆکارک، لجارکران، هیاداخوا خوندەوارکی باشووری کوردستان نماوە ک النیکم 

چووبت الی بارزانی؟ داخوا بارزانی ئوەندە بکاربوە کوتب و" بارزانی نمر"دەالی بارەگای 
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دیارە من خۆم بتواوی نازانم بم قس بکات؟ ب  یشبسعاتان دەگڵ کسک تنانت زۆرگرینگ
دا خۆڕانان هیچی ت  باس، جگ لگانوەی ئودانی،  ئوە بۆمن جگای پرسیارە؟  بم شکم لوە

   !ێبدی ناکر
ئو باسداب ی  نووسراوە دەب لدرژەی عبدو بارەی برینداربوون ل ئگر ئوەی١٨٢ ل

  ؟ب١٩٦٨  دب خۆی دە کوە وەو کردیکدەگڵ کاک ئحمدتۆفیق
ھنی، ، ب نی بریندارەوەنی بدەستکاک عوی موعیهات رک لو سروبنداندا خب..." {_ ١٩

هنراوەت قدزێ و لوا برەو سلمانیان بردووە، بحیساب دەب دۆستانی حیزبی شیوعی، کاری 
یان، لنان و بردنوهئ ستۆ بووبر چۆ. ئه ک چووموەڕۆژدا، نرەکبندی خروبس ل ک بن

 خککی لالبوو؛ لوان کسک ئگر ناوم ل گشت. سۆمیرخانبنکی هزی کاوە، الی کاک ح
 د"بیرمابمبوو" وەستامحکیشی هکی بدەموچاو شیوعی ک کی حیزبوادارکاک . ه دیاربوو ک

  }. عوهناوتی بۆ هز بۆ لکۆینوە لسر هنان و بردنی کاک سۆح
  
  

ن نادەم اوسر ئو شت لد  خۆم لمن. ە بداتوسوڵ وەمی ئوپرسیارەدەب مالرە ە لرەدا،ئو
. ، گڕانوە ئو دیوانچونک مال رەسوڵ دەگڵ فایق و مین شمی شهیدو گشت پشمرگکانی نست

  .وە بۆسلمانی و سیتکبۆش هات، دەگڵ دابوو، دەگڵ عبدویشلشڕی سپی سنگ
و لمیر،بزانین ئی کاک ئو باسر ئس بارەت بچۆن دەدوێ؟خۆی  س   

_  
  
  

  ١٨٦- ١٨٧-١٨٨-١٨٩ەی الپڕ
: دەی کلوە  گ ج،جیاتی کاک ئمیر شاهیدی خۆم دەدەم ە لچوارالپڕ من لسر لرەدا_ {٢٠
 و چاوم مواقیع، من خۆم ل بغدا بووخیالفی گشتیان تری باقی باسکانی ....  بمحمدی خزریچاوی
   . ..ە، قول و قرارمان ل نوخۆماندا دانابوووویمان و دوکتورقاسملوی شهیدکوتبسول

  ئگرنزیک بوون؟" بارزانی نمر"  ل زۆرزیان بڕکلب چوون شتری ئاگابا ،لوانی کاک ئمیر
 ترزیکبارزانی نل و  ب وتی خۆی کس وەکوو ئ؛ درۆ بیش پاراستنیئندام: اردەگوتی لبارەیداەئو
  بارزانی ئاگای لیناکا بوە؟ پویست بوەش تۆ ئاگادار کرد ئوی همووشتسر ە، بارزانی لونبو
مژە ڕووی داوە، تازە نفایق زیندوو دەبتوە، نکسیش باسی  ئو باس ل !ەو فایق نبویکوشتن
  ؟ وەیکولنیی برینداکی و بو؟ ندەبوو جارکی تر خوێ بەوی لتۆ پرسیارکردوئوە

 دەکرد، همزاوایی سوندیان ..داشتمری : "مسلک هیدا،مری مبندی ئبولدەوربم 
ئوەی زانیوی، کوشتنی فایق زانیاری خۆی  لسرسا مژ د لو ب قزابی دوکتور محمو!"دەخوارد

 یپی واخۆی بشک،  ئمیر لدیارە کاک ؟؟  ئتۆ دەتوێ بی چی. ئستا موجودەوە؛ وباسی کرد
یی  شوی دادگا ل،کب یکیان خۆی  ،ی ی لو س کس کوردە ئرانکک ی ڕەنگ:دەن کە ئو
  !دەشاردەوە منووسی و ن  دیارەمن نازانم ئگر زانیبام، بشک دەم! بانگیان کردبوون، دای فایقککردن
  
 موایرپه نو ڕووداوە ڕووی بوو دوئ ،داک  !  

 جنابت رەکشا، ئوممن لزیندانی خالن ئازاد بوو  کی ڕۆژەئو نا؟ یان، نازانم لبیرت ماوە
ماکی بشوەیکی کاتی  شتاه مامۆستا هژار.  ئازادی گوندیهاتنوە دەگڵ مامۆستاهژار،

خانوەکی چووکبوو، جگای مامۆستا و منداکان  .دابووی بارام میرزای  ئحمدە کورەکیدەخانوو
ەوبۆدەن ....  

  
دەکوحمک خانوە"پاراستن"وەک دەیانگوت ری بارام میرزای، ئیمندارە، بۆ  بۆ کلق یبوو، بیکات

   ...ریمان بکا چاوەدنیئازادی دەژیا گوندی لوەکوو ئممانان ک، چاودری کردنی ئو کسانی 
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باسوەی لبۆئو الیکوە، شومکم دوور نمیانی  بوون، و ئو ڕۆژەشبوە چووین بۆ   ئکیب
 .زو حورمت گرتمهۆی جنابتوە زۆریان ڕ بیرم ب ل. فایق عقراویکاک  الی .لناوپردان" پاراستن"

هنام دەمانچکیان بۆ هق ب خرا ، پیاونوەکردلئیتر جنابتان داوای دەمانچکی منتان 
رحاڵ زۆرم سوپاس کردن به... قاندویان، گوتیان ت بوو کمفیشککان  فیشکک ل.وە دەستمودایان

 ئوە برەو خوار  خواردەوە، و ئیتر کاک فایق عقراوی پیکوە لخوەتکیمانو چایکی شیرین
اومان چ ئیتر... برەو ماڵ بوومیش من!... فمووتان نیازی الی کاک ئحمد تۆفیقم هی،داگڕان

تا میتینگوە هوتککتر نیبناوبانگی  بمھابادکی لیدانی فوتباڵ،١٣٥٧ سام دوکتور ل   
 شعری پاییزی یشو مامۆستا همن کرد قسی، بئازادی لمھاباد بۆ خک بۆیکم جاری شهید،قاسملو

  !خوندەوە
و باسست لبموەی؛نازانم بۆ:  ئوەندەساسچی دوای ئبی موەردەک برینو کۆنت ت خوێ ب

ی سواری ری ماشنکشۆفیتۆفیق، الی کاک ئحمد   بۆمبووچووروەها دەفرمووی من هلو باس چی؟ 
  !!ی پداوی ، خبری کوشتنی فایقبوویب

  ؟  ڕوون دەکیوە گۆش تاریک و نادیارەکان بو جۆرەباسانداخوا
  

٢٠٤ڕەی دەنووسالپ:  
  ...ئحمدبگلیی لکاک  نی وەقسهات و دەستی کردائوجار بارز ... "_ {٢١
 ل .یاندزیاتر ل سعات ونیوی خا. ن دەدوادوو قۆی و وتووژ، ک زیاتریش هر بڕزیادانیشتنی " 

: عرزم کرد. پم باش بچی وچاوت پی بکوێ، ل زمان منیشوە گلیی ل بکی: "موویر فاهستاند
"برادەری وامان ه ڕەنگ ،دام نییغری بفی سو وەسیلگری  بۆ بکرێمن بفبن ئاسانتر س  ".

   }"... ترتیب دەکاتپم خۆش خۆت بچی، دەگڵ ئیدریس قسبک ئو بۆ:فرمووی 
  

ئوە دەگڵ کاک ئحمد، ک  وانیشان بدەن ؟  گرکتاننی سمراایشت لو فرمئوەش یکک
  اریف نای؟ تل گانوەوئیتر ،کخۆشویستی یکتر بوون بوون ئوەندە لک نزیک 

، دەگڵ عوی موعینی و همزەی  نوی دەروەی وت ب ک، سفرەیدوای ئو ئوە ،کاک ئمیر
. بۆکوردستان انوە گڕغدابئوان لدوایی   کردتان ووە؟وئاریا، کتۆ بهمزەی بایزیدیتان ناوبرد

  . م بۆ میسر دەچووا دەی رۆیشتن ، بم ئستپاوگای قاچاخوە برەو ئورت ندا، لڕتۆش کۆ
کاک ئحمدتۆفیق، داوای ڕاپۆرتی .  دوایی بڕگای خلیج وئرانوە گڕانوە بۆکوردستانی گرمن

چوونوەش نی دەکرد، ئرەکفرباری گوشاریسمان کاتیشدا ژهم لوە، بدتۆفیقحمکاک ئ  
 ، لک، خۆت ئاماژەت پداوە  دوای ئوسفرەتایبتی  ب.!کاک ئحمدتۆفیق بۆ واجگای ب نبوونوە

   !نوە بۆ باشووری کوردستانوائرانوە گڕ
 .گرتن و بۆ بنککانی دیکی حیزبم بڕێ کردنمخۆم وەرتۆفیق  فانامی کاک ئحمدیئیست من، پشتر

 من لوێ  .مونووسیژەیک ما بکورت ئادا٦٥_٦٦ل پڕەی ..." لپڕەیک ال " ل خۆمدایکل نووسراوە
داو چۆن  ناردبوو، تۆ بکو من تۆم بۆکوێ ئمیر،کاک:ی تک کاک ئحمد، رووی نکردە جنابت، گوبووم 

  هاتوویتوە، بۆ ناینووسی؟
ە، ب وامنتان هبژاردوخۆڕ ە، ئوە لوئاگام لبو بووم، ن نگرەتۆش فرمووت من نئندامی کۆ
خۆم بئندامی کۆمیتی   و ن،ختک دەنووسم؟ ن  نایان قبوئوەی بزانن، من ئو برنامیم 

  !ش دەکمی هاوکاری ئو کۆمیتناوەندیندەزانم وئو حیزب ناوەندی 
  

  !ل حیزب زیز بووسر دووخاڵ  د تۆفیق، لکاک ئحم
  ؟ . ..بۆکۆمیتی ناوەندی ،رتی سفرەکتانانوەی جنابتان و ننووسینی ڕاپۆگڕمسلی  _ ١
  
 لوە الی دووهمی زیزبوون وئیستیفای کاک ئحمد تۆفیق، وەک لچند جگای تردا باسم خ_  ٢
 من لالی :یگوت  کاک ئحمد.  بۆ نیو حیزب، هاتنوەی جماعتی کۆمیتی ساخکرەوە بوووە،وکرد



 

١٧ 

تاماوم دەب نگالوم، ه یانتوە کوردستان، سرم برزە؛ هرگیز دەخگلیو سرۆک بارزانی 
 جارکی تر هاوکاری بکم و چاو لڕاست ،ماعتکی خایینڵ ج ئامادەنیم دەگ.بژیم  برزەوەیبسر

 پ لسر  کسک نبوو،کاک ئحمد تۆفیق! باشتر دەزانی خۆشت لمن! یانتکیان بنووقنمخ
  ! و پاشگز بتوەکارک یان قسیک داگرێ

  
 ، ئیتر هیچ بنکیکی حیزبی لسون بۆ دۆرەق ل سون،وورخراوەفایق دکاک ی ئوەی ک دوا
الرو سمایلی شریفزادە، اراجی و سیکاک حمدەمینی س. نماهمیش  بۆری گرمن و کوستانووسنو

بم یکیش سیدرەسوڵ لوێ بوو، ەوماو دەبووی؛  گوەڕزێ مانوە، وجنابیشت لوێلخانوەکی
ی دەهاتوە دیوبمیوانی جاروبارمالئاوارەی شهید، . بوویزبیش  ن بنکی ح،ەونپشمرگی لبو

سون بنکی ری وسنو١٣٤٥بم هر گیز دوای خاکلوەی . دەمین و سمایل دەماوەالی حم لگرمن
  .حیزبی لداننراوە

 ،ی دەست پاکیکاک ئحمد تۆفیق دەکا؛ به ق لبوار  زۆر باسی پسنکانی ئمیر، دوایی کاک
 دەکم؟  پرسیارک لبڕیزکاک ئمیرمن! ەوتی کوردستاندا، رچشکن بواداون پاکی لحیزبی دموکر

 یدەگڵ جماعتک: "بوتی خۆیج هشت و ب ئو پیاوە گورەیی کاک ئمیر،ئدی چۆن بوو  _:
ئاخر بواتیک  _؟کن  ونیشوندەن و ب ب فترات سری  ،ن بووەا نیازیک، " کوتەکرات توود

  ... شون ون دەکرا؟وەکوتبا زیندانی بعسکوردباو هرکس 
  

  ! دەقی کتبکی کاک ئمیرە٢٠٨
   خۆیان لبرد بدەن؟ەکن سریجابائوانی  قسی بالش د_ ئوەش کسایتی کاک ئمیر 

  
  :دەنووس  دا٢٠٨ەین ل الپڕقازی بناس یوە وکاک ئمیرنەبخون ئوچند الپڕ٢٠٤_٢٠٨الپڕەی

چووموە  گڕانوەدال . ئحمد، گڕاموە کوردستان رۆژی پاش ئو ئاخردیدارە دەگڵ کاک... " {٢٢
مرخزمرهاتم بۆ گت بارزانی نساوەو ب .رموویئیزنی رۆیشتنم خواست، ف ستاندا کهر : " لگئ

رۆژی جومع، تاریخکم لبیر نماوە، وەرە بۆ حاجی دەچییوە سردانی برادەرانت، ئوە بچۆ بن 
" فرمووی. "ل حکومتی ئراقوە خک دنالی من، پم خۆش ئو ڕۆژە تۆش لوێ بی. ئۆمران

بووەو سازاوم، ئت هڵ حکومژم دەگووتوووەیجارە نۆرەی ئ"  
! بت و حکوومت دەگاتکوێ جنایزانین وتووژب، باب  زووڕەنگ جارێوەندی بۆ ئمپ: گوتم

ی جرۆژی جومع وەرە حا" دووبارەی کردەوە." کات بۆ ئوە سازگارە. سازاوم باش سازاوم ":فرمووی"
کامک لبردەرگای میوانخان ر، هرسعود، چ سابی، چ منوەک من لبیرم بچ: "فرمووی." ئومران

  ."ب: "م کردعرز." بن، بل مستۆ منی داوا کردووە دەب  بچم ژوور
هید مران شونی میوانخانی بارزانی، شوەڕۆ، گیشتم حاجی ئۆی پاشنی٢جومعی دیاریکراوسعات

کاک : "سوم کرد، لبرم هستا، گوتم بارزانی بتن لبردەرگای میوانخانی دانیشتبوو، کاک سابیر
دەگڵ سو، . چووم ژوورو سوم کرد. فرمووی ل کردم:  بارزانی  ئمری کردووە بچم خزمتی،،سابیر
 شخسیتی برزو بڕزی خۆی، یکپ لبرم هستا و بخرهاتنی کردم، هاوکات زانی نمر بپیبار

بۆوەی  بارزانی .  لبارزانی هستان سرپانیش، چوار پنج کسک، بپەویجماعتی عرەبی میو
بیرم ماب، ئو سعات دوکتور  ئگر ل.  دەرگاوە دانیشتمل هر لبرب پوە رانگرم، بپنمر

  . دانیشتبووەیو وەی بارزانیەمحمود عوسمانیش لوێ بوو ل خوار
اشتر دیاری دا ئو ل سرووی خۆشی داینابوو وپی نمر، ڕووی کردە یکک ل عرەبکان ک  بارزان

ئو : " ل حکوومتی ئراقدا پی فرموو تدار دەس کسیی دووهم"یئاعبدالخالق سام"تیی یکسا
. کی برپرس ل حیزبی دموکاتی کوردستانی بشی ئرانداییکسایتی،  شخس نوی ئمیر قازی

ئم بوون خزمتی شۆڕشی ئمیان  خکی ئو حیزب ماوەیکی دوورودرژە لرەن لالی من دەگڵ
 ستا کوە سازکردووە، ئکپ متیئی خۆییان اوین، جوەندیتان دەگو پ ،یان بوە چاوتان لئ 

 بودیوهتیان بدەن بۆکوردەکانی ئیاریدەویارم ،....".  
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    ؟؟؟٢٠٩_٢٠٨ الپرە! ب تعبیر وتفسیر!دەی دەفرموو
*****  

  .هتاوی لسر ڕووداوەکانی ئو سردەم دوام١٣٤٧زایینی ١٩٦٨من هتاسای 
 ڕالئیتر لی ٤٠٦و٤٠٧ەپد وەی لمیر، ئتیە ڕشتووو دابوکاک ئیب س بۆی او، بموو کی خۆم ه

 لیمان دەداسوڕادیبا، زۆرترتان   ندەخۆتا وە ئگرپموای، ئ. دەریبێ ،یهی ئوەی ل دیدا
  ئیتر لرەوە من؟ ئخالقی بسرکردو گیشتلسیاستک، چوونک باس.  ب ئخالقیبربارانی

  !ت دەکما قپباسکی خۆم جارێ
 ، کدەکمك . د.  ح٤٧_٤٦پشمرگکانی ساکانی  هموو کادرو داوا ل، جارکیتر لکۆتایی دا

 ، و  کاک ئمیرییتی کتبکیهقان سرل افتوە، ئاگاداری ئو ڕیزە باسانن بئخالق و شڕ
  ! کن، یان ب پچوان، داوەری خۆیان بناهق بوونی من

  

  محمد خزری
  ١٣/١٢/٢٠١٠کھۆم  ستۆ

Mohammad khizri  
Khizri._@otmail.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


