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 .یادیسوارچاکیکیمێژوو

 
  ردی گه ئێبڕاهیم: نووسینی

 
 . بکه سوارچاکانی ژیانی ڕابردووی یری سه ی، بکه  پێناسه ک یه وه ته نه مێژوی ویستت کاتێک

 کهانی داوێنهی  لهه ، کهردووه خشهان په دا  نهدی  قه چیهای دونهدی ر سهه به زێڕینهی پڕشهنگی خۆر یان، به و مه ده
 .  دایه فڕین  له  نده ڵبه مه و ئه ئاسمانی  له کا بڕده چاو تا سپی کی ڵۆیه هه خودایاندا،

 و ئهه و  بڕن ڵهده هه ر سهه ، دۆوه تاتی کانی دژواره و  خت سه  ورازه هه بڕینی  له ت که شه و ماندوو ڕێبوار ند چه
 .ن که ده یر سه  جوانه  نه دیمه
 ک یهه بزه ، دیهوه نی مهه ته هاری بهه یهان ده و  سهپی فر بهه ک وه ڕیشهی  کهه سهاڵداچوو  بهه و  ن مهه ته  بهه سهپی ریه  پیهاوێکی کانهدا ڕێبواره نێهو  لهه
 .کێشێ ڕاده خۆی الی بۆ موان هه سرنجی  که کانی لۆچه و  چرچ  لێوه ر سه  وێته که ده

 و گرێ ڵهده هه نگاو ههه ، وه ئهه جێهی  به  که پیره  پیاوه اڵم به. ببیسن لێ شتێکی  که ڕوانن چاوه  نه دیمه و ئه دیتنی  به تاساو و ماندوو کان ڕێبواره
 تینهوێتی ی تاسهه ، کهه کانیاوه زێنی تهه  للهه که ئاوی  له ئاو قومێک ی وه خواردنه  به و ئه. ڕێگا ر سه کانیاوێکی ر سه  گاته ده تا دا، ده  درێژه ڕێگا
 تیس قهه کانیدا چاوه  له فرمێسک و  کێشێ ڵده هه گرێ، ده خۆ له مانا زار هه  که قووڵ کی یه ناسه هه و گۆڕێ ده سیمای و ئه جێی  به شکێنێ، ده خۆی
 .بێ ده

 و قووڵهه  ناسهه هه و ئهه ڵ گهه له  تباره فهه خه  نهه دیمه و ئهه بهێ ده  کهه زانهن ده و  سهپی ڕیه  ی مامهه مهی ده  بڕنهه ده چهاو زرۆیی تامهه  بهه کهان رێبواره
 سهپی ڕیه  مامهای زانهن ده کهان ڕێبواره کاتهدا مان ههه  لهه. بیستنن زرۆی تامه  وه زه حه  به موویان هه. گرتبێ خۆ له ی وره گه ڕازێکی دا، فرمێسکانه

 .کێشێ ده کاندا ڕێبواره کۆڕی ر سه به باڵ نگی بێده  بۆیه ، یه نده ڵبه مه و ئه ڵکی خه ژیانی بواری کی زایه شاره
 و لهه ئها بێ، ده ون چاوان  له و  کشێ ڵده هه ئاسمان رزایی به و ره به  که  که یه سپی ڵۆ هه  بڕێته ده چاوێک و وه کاته ده رز به ری سه سپی ڕی  ی مامه
 :دوان  دێته خۆی ڵ گه له و  گرێت ده ڵی هه یاڵ خه  مامه دا ساته و  ئان
 .گۆڕی ده وێ هه ت ده خۆت  که ی جۆره و به کان مرۆڤه نووسی چاره چۆن  که ناگا تۆ کانی مه گه  له س که ڕۆژگار ئای
 سوارچاکانی کۆی مه ڕین په تێده پێیدا و  ین که ده پێدا ری گوزه  ئێمه  که ی ره ڤه ده و ئه ئاخر. سوڕماوه گاڵتاویت وتیی ڕه نزمی و  رزی به  له رم سه

 مهراد و  کان موعینیهه و  ئهاواره ال مهه ک وه مانهانی قاره دا شهانه رکه سه و  خت سهه چیا م له ئا.  مانه که کراوه  لێ م سته و  ست ده ژێر  وه ته نه ناوداری
 ژیههانێکی خوازیههاری وان ئههه  کههه لمێنن بیسههه  ویسههتوویانه و وه تههه چونه دا ق ڕه  کمههه چه رانی داگیرکههه ڕووی  بههه دا شههوێنانه م لههه الجههانی، شههیرێژو

 .مانن که وساوه چه  له گه بۆ  رانه داگیرکه و ئه می سته ورو جه  له دوور و ستانه ربه سه
 سهواری شۆڕه و  تی کوردایه ڕێبازی ری ده  درێژه  بوونه  که ناوان ناو  وه هاته س که ڵێک کۆمه ناوی ماندا، که له گه نوێی شۆڕشی ی خماخه چه ڵ گه له
 .ئازادی بۆ مان که له گه ی پساوه نه باتی خه یدانی مه
 و  پههۆلیس ی وه داچوونههه گههژ  بههه و  پێشههاندان خههۆ  لههه ڵکههدا خه کردنههی ری ڕێبههه  لههه لێهههاتوو زاو شههاره کی یه رکرده سههه ک وه  سههوارچاکانه و ئههه

 . خستووه ڕێک گێڕانیان بات خه کۆڕی  ردانه مه و  ئازایانه کاندا، ژاندرمه
 و لهه  شهاوه گه کی یه سهتێره ئه ک وه. کهرێ ده یری سهه مان کهه وه ته نه وتووی ڵکه هه کی تیه سایه که ک وه  سوارێکه شۆڕه دوێم ده لێی من ی مانه قاره و ئه

 . زماناندا ر سه له کاندا جلیسه مه کۆڕو موو هه  له. تی تێکۆشانیه رێمی هه و جێگه کوێستان و  رمێن گه کوردستانی.  دایه  وه وشانه دره  له  ئاسمانه
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 ی بهزه م ده  بهه منهااڵن. بهوو  کان ڵشهیوه قه سهت ده  جووتیهاره ئهاپۆرای نێهو و، ئهه ی پێگهه و  جێگه بوو،  وه ڵکه خه کانی ئازاره م ده  به  مانه قاره و ئه

 .بوون ئاشنا  وه کانیه لێوه ر سه شیرینی
 ردیی ههاوده و کهرد ده واکانی نهه بهێ وایی نهه دڵ بهوو،   وه تانانهه ره ده بهێ و  خۆش نهه می خه م ده به ئاسا  چگوارا  ناسه نه ماندوویی  گێڕه شۆڕش و ئه
 .کردن ده ڵ گه له
 ک وه کوردستان کرد ده زی حه و ئه. بێ نه دیار  پێوه وی ئه نگینی ڕه ی نجه په جێ  که  ماوه نه کوردستان ئاوایی گووندو بوو، زا شاره میعمارێکی و ئه

 .بوو کان رگه پێشمه ی سته ده و  پۆل فای وه  به می هاوده و ئه ڵێ به. بژین ریدا وه خته به  له ی که ڵکه خه و  دان ئاوه کوردان، ماڵی  تاکه
 رمێن گه کوردستانی و ره به  که  چاکه سوار و ئه ڵ گه له رێکدا فه سه  له ر به و مه له ساڵ 31 بۆ  ڕابۆوه گه بیری دابوو،  یاڵ خه  له روا هه پیر ی مامه
 ک وه ی ردانهه مه تی اڵفهه قه  یه سهپی ڵۆ ههه و ئهه دیتنهی اڵم بهه  ماوه نهه ژیانهدا  لهه وئێسهتا ئه ڵێ بهه ، وه ڕایهه گه نه بهوو ری فه سه دواین   و  ڕێ وته که
 و خوێنهه و فر بهه ک وه دا کوردسهتان ئاسهمانی   مێهژوی  لهه  میشهه هه بهۆ  مره نهه و ئه رزی به روحی. چاوان ر به  خستبۆوه مایی سینه فیلمێکی ی رده په

 .بوو  (وره گه بابی سوڵی ڕه ید سه) دێهقان سوڵی ڕه ید سه کاک  سوارچاکه و  زن مه  ناوداره و ئه ڵێ به.  دایه فڕین  له  مری نه ی نیشانه  به دایمه
 
 سوئێد 3118ی  ی ژانویه71: وتی  ڕێکه/   نگ ری گیاره ماڵپه:   رچاوه سه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 ڵی سه شیوهن  سه ال حه رێز مه و به  وره سووڵ بابی گه ید ره هید سه شه                                      
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 [ورهسووڵیبابیگهیدڕهسه]سووڵدێهقانناسراوبهیدرههیدسهیشهژیاننامه               

 
ڵی سها  لهه[   وره سهووڵی بهابی گهه ید ڕه سهه]   سهووڵ دێهقهان ناسهراو بهه ید ره سهههید  شه

  باتی سیاسهی سیاسهی لهه خهه  به  ستی کردووه ده 7252ساڵی   و له  دایک بووه  له 7228
نههدامی حیزبههی دێمههوکراتی  ئه  بۆتههه  سههته به و مه پێنههاو ڕزگههاریی کوردسههتان دا و بههۆ ئههه

ی 31وتی  ڕێکههه  پاشههان لههه  دا تێکۆشههاوه  و حیزبههه ڵ لهههسهها 23ی  کوردسههتان و بههۆ مههاوه
کههار   سههتی لههه تی گشههتیی حیههز  ده سیاسههه  ر نههارازیبوون لههه بههه له 7285سههێپتامبری 

 . وه ته کێشاوه
ی شهاری  رزه بهه  واره ههه  حیزبهی دێمهوکرات لهه  ید ڕوسهووڵ دوای وازهێنهان لهه هید سهه شه

  ژیههها، کهههه وێ ده س لهههه نهههد کهههه ڵ چه گهههه  کرێ گرتبهههوو و لهههه کی بهههه سهههلێمانی خانوویهههه
ی  کهه رگای ماڵه ده  ناسراو له کداری نه ند چه چه 7288ی  ی ژانویه71یانی ڕۆژی  به رله سه
وان  رگها، ئهه ی ده وه ڵ کردنهه گهه اڵم له بهه  وه رگایهان لهێ بکاتهه چێهت ده وی  ده ن و ئه ده ده
سهت بهدا داوای  ده  ی گیهانی لهه وه ێ  ئههپ. وێ که ی وێده ن و دوو گولڵه که ستڕێژی لێده ده

  تهه و جیناته تاوانکهارانی ئهه  م جهۆره چهێ و، بهه رده نهێ، گیهانی ده ز داده ر کاغهه سهه له  کهه مه ڵه قه  کهه  وه داخهه اڵم به کات، به م ده ڵه ز و قه کاغه
 . وه ناناسرێنه

رکهراوه ، بهۆ جهارێکی  هی پیرانهان د(نمنجهه)ماڵمهان لهه ئهاوایی  ساڵه دا و هئی  هلێو هی خاک ده ،1938هاری  هوه ب هگڕێت هساڵی له دایکبوونم د
چهین )وتهی  هشهک هڕێیه دا بووه لهه ئه ههارێدا که ماڵ وکۆچ د هقوڕاو و چڵپاوی ب هد رشاخان و هی س(کانی زرد)وه  هبووین گه ڕاوین ش ناچار هدیک

نگهه مامهانم پێرێژنێکهی پیهر بهووبێ جها لهه  هوپڕ گیا وگۆڵه لهه دایهک بهووم و ڕمووت  هڵ هردێ دا که کێوێکی ه هزی به ڕووکاری کان( چینۆکان
لهه  ه و(زبێهد)دایکهم نهاوی .ک وله شهوێنێک ژیهاوم  هر ساته له جێی هه کی بێ که ڕێگای ئۆقره گرتنم نه بووه و هر هوه هۆی س هر ئ هشه ه هوان
 . ڕوحم بوو هره خۆ و زۆر ب هس ههێدی و ل دایکم ژنێکی کورتیله و و(سه یدقادر)یه باوکی دایکم ناوی (سه یدالجانی)ی  هماڵ هبن
بهوو کهه  هدایکهم بێجگهه لهه مهن کشێکیشهی هه." کهن هک یه همهوو و هبۆخهواردنێ هه"یگهوت  همیشهه د هشکردنی چێشت وناندا زۆر عادڵ بوو و هه هداب هد
ی (بابهه کهراوێ)ی لهه ئهاوایی  هکه هبهر هقه. مردووه ( خروێکه)اوڵه خۆشیی ئ هزۆر به منداڵی ، به ن. بوو" فاتم"متر و ناوی  هنی له من ک هم هت
شی هۆزی  هی نێڵی ب هرگ هندی  له گوندی س هرمێن ، له بناری ق هردانی من بۆ کوردستانی گ ههاتبوه س 1970دایکم که له ساڵی . ر شاخانه  هس

 .شی خاک هوه باو هشارۆشیان نێژراوه و چۆت
شداری من له  هرماوه، دیاره به هۆی ب هش بابم ه هی هو ژیاننام هتا نووسینی ئ( . بابی گه وره)باوکم ناوی خدره ن و باوکی  هس هباوکم ناوی ح

ری ،  هد هربه هینیشهدا د همانی خوم هله ز. مانی شا هاتووه هنجه ی ز هشک هئ ری و زیندان و هس هرم هتووشی چ کاروباری سیاسی و حیزبایه تیدا زۆر
 .ر و ماڵ سووتاوه  هد هرب هر ئێستاش د هی ناخۆش و زیانی زۆری تووش هاتوه هماڵ سووتان ، ژیان

داکهراوه شهوان  ڕ ههار و هاوین و پهاییز تها مه هالن و زستانانی  خوێندوومه تا وای لێهات ب هیوانه ش هوه کرامه شوانی ح همنداڵیی ر له زۆر هه
بۆخهۆی . ویسهت هڕی خهۆش د هڕداری چهاک و پسهپۆڕ بهوو و زۆر مه هبهابم زۆر مه. ڕی بهووم هر کهاوڕ و مه هق له به هب هساڵی ر 7ی  هدیاره ماو.بووم 

 . ڕی خۆیان هر م هواو شوان بووه و چۆته ب هساڵی ت17
   ،مین و باغداری بووم هئاشقی ز زۆر. کرد و زۆرم پێناخۆش بوو هد هش شوانیم ن هقیق هک د هر له ترسی بابم وێرابام بۆ ێ هگ هاڵم من ئ هب
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کوردسهتانێ کهردووه م لهه  هکهی که هیه هشم تاڕاد هو کاران هسازکردن بوو، ئ وز و خانوو هح زم له خۆشکردنی ڕێگاوبان و پردسازکردن و کانی و هح
   .و کارانه بکرێن هدا ئ هاڵم دوژمن ڕێگای ن هب

یهان پهرده بهازێکم  هکهرده و هکهم پهاک د هریک ده بووم کانییه هبووم له جیاتی پێ چارانی وان زۆرتر خ هڕ و کاوڕان د هر م هله یادمه کاتێک له ب
ره خرمیه  بهوو و زۆر  هبوو که ناوی که هم ه هڵ هرێکی شینک هخواردنێ دا پێبوو، کی  هک هناو تێڕ هسک کورتم د هکی د هی هڕ همیشه پێم هه. کرد هساز د

 . ره خرمیلی  هچووم بۆ شاری به سواری ک هدام د هتوند وتۆڵ بوو، زۆر جار ئاواڵ شوانه کانم ڕێگایان د
موویانهدا قهه یهومی کهوڕی  هله نێو هه. من کرمانج  وان شارستانی و هدیاره ئ. مانی منداڵی هبوون ، هاوڕێی ز هکم ه هن و هاوڕێی هم هند هاوت هچ

هابهاد منهدااڵن بهه  هوکهاتی لهه مه هواتهه ئه. کهۆڵ بهوو  هرتاڵهه به هقه چهاالک و تکهێ  و هحمه هرداڵن و ز هکهوڕێکی لهه به( شیخی سهپی)شێخ مارف 
 . وه  هبرد هشتیان بۆ خه ڵک د کرد و همباڵیان د هی ح هرتاڵ هق

تگوت مڵکی  هد ره خرمیلی ده بوو به کێشه، هر ک هدام و له س هیان د هور هو کوڕانه د ههابادێ ئ هیشتمه م هگ هر که د هخێر، ه هو کاتی ب هجا یادی ئ
 .زراند  هم هم داد هعات نۆر هعات به س هس کرده کوێخا و همنی  خۆم د. یگوت بۆ من  هوی دی د هیگوت بۆ من و ئ هو د هکه ن، ئ هش د هبابیان ب

) ی هکهه نهۆر. بهوون هد جهاری بهه قوربهان د هیهان شهوت و سه هبرد بۆ چۆمی ، به سابوون د هیان د هک هر هک. تفاق به پێی فیالن بوو دیاره وێنجه و
. بهێ هر بهۆ خهۆم ئاگهام لێهی د هحمهن، هه هیکووژن ،بهێ ڕ هلی د هکا نی ماڵه و هوه به کوڕ هسووڵ نایده م هید ڕ ههات ده یگوت؛ ئاغا س هد( یومی هق
یهادی .کهرد  هتهی د هرچیایه هبهوون و چه هری هه هزانهی چونکهه بهاوکی که هی باشتر لهێ د هوانی دیک هو ل هدیاره ئ. دا  یابانی شاپوور هد به خیفڕان هد
 ......وکاتانه به خێر هئ
 

:ورانیمنداڵیئێش،ئۆفیده
 

یهان  هخهۆ کهه د. وه  هگرتۆت هی خۆم ن هشکاندوم ئێستاش جێگزۆر جاران وایان . م کووت کردووم  هیان د هند هزۆر باشم له بیره که به منداڵی چ
بهوو و خهۆم  هد وێ ،دڵهم سهر هک منهداڵ قڕانتهان تێکه هیگهوت د هک کهه د هره اڵێه هیهان به، ن هرکه هیانگوت مندااڵن د هگوت منداڵ الچن ، یان که د

 . وه  هخوارد هد
یانگووت منداڵ الچن ؟  هپێت وابوو بۆ د. کرابا  هبام و وام پێ ن هام تا منداڵ نن همگوت ئای خودایه بۆ منداڵ بووم؟ بۆ سمێڵ و ڕدێنێت لی ن هد

مهان  هش کۆزیلکه هن ئێمه هکه هوڵ د هکهرێ و گهای که هیهن یهان قوربهانی د هکه هش چاو لێد هبووک هاتووه و ئێم"ڕێگای کێیان گرتبوو ؟ و مابوو؟ هچ ق
مهان لهێ  هبینرا ، له خۆشیان قسه هد هله الدی گۆشت به مانگ و ساڵ ن." زرۆی گۆشتین هتامیان . ین هک هڵتروشکاوین و چاو لێ د هستوه یان ه هب
 . س بوو  هسمان گرتبوو و نه کاریشمان به ک هنا نه رێگای ک هد" وێ؟ هرک هبڵێی گۆشتی برژاومان ب"کرد  هد

کهرد و  هی د هکرد ،لێکهدا لێکهداش قسه هوڵ د هی ک هک هگای پیرێژنێکی خوین تاڵ که. یانگوت منداڵ الچن ڕێگاتان گرتووه  هش د هوحاڵ هکه چی ب
شههی  هنهه نههگ بههن و هیگههوت منههداڵ بێههد هدڵههم دایههه کههه د هر د هئێسههتاش ههه. شههێوێ هرمههان لههێ د هن واڵتیههان گرتههووه ، سهه هیگههوت منههدااڵن ده رکهه هد
 خته؟ هدب هو ب هنازانم بۆ دوژمنی مندااڵن بوو ئ. وه هپساند هد

کهه چهی قهاتڵی ، بهۆ کهاری خێهر زۆر لهه پهێ  بهوو تکهێ  و هحمه هئێستاش ماوه، تا بڵێهی ز زیز بوو و هال ع هکه ناوی مکم  هله بیرمه پوورزای
 . مندااڵن بوو

سنجووی دێنێ یان نوقڵی  مانزانی یان مێوژ و هموو د هچوو بۆ شاری ه هکه د ئاواییه که گشکه بوو،. وه بوو هو هزۆرتر هاتو چۆی شاری به ملی ئ
 مانگوت  هیشتینێ د هگ هر که د هکوتا ، ه مان هد غار  وه به  هوت تێکڕا به کوڕ و کش هک هد ر هد هو  هبڕی و ک ههیدان د همان ده زینۆی شچاو. سوور
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 .ون هیگوت له خاڵو ک هی خۆش د هوی  له جیاتی ڕووی خۆش و قس هئ. (هه مووش پێمان ده گوت خاڵه )بی  هخاڵه ماندوو ن

پهردی ، وه همه هی ناکه هکه هو شهۆبار هیگوت به خودای بۆ نوقڵی ئێوه ئ هکه د. کرد هر د هشینی د ش و هی ڕ هز بوو و ئارق هڕ هدیاره له گیانی خۆشی و
 .وه هڕاین هگ هبه دڵێکی ناخۆش د بۆوه و هشمان کاڵ د هچاوی ڕ پساو هتمان لێ د هقیام دنیا و

رچی بوو و ورده واڵهه ی  هکرد، چ هری بار د هدوو ک. بوو هوادێکی ه هکوێره س -ت بێ هحم هڕ هب –بوو  هک ه هواڵی هع  زۆر چاکم له یاده کاک میرزا 
 . وه هقریوه بۆالی ناوبراو داده بارین به کوڕ و کش ر له ڕێوه به خۆشیی و هه. کان، شایی مندااڵن بوو ههۆب فرۆشت که ده هاته دێهات و هد
یگهوت  هوه د هنینه هدایهن و بهه پێکه هرو دنکێکهی وێ د هو نوقڵه سوور و چڵکنانهه سه هل. کانم نوقڵی جوانم به دیاری بۆ هێناون هرن ڕۆڵ هیگوت و هد

جا چونکهه وا ڕۆخهۆش و ! یانگوت ئننا هکان تێکڕا د هن، کش هکان ماچ بک هکان له جیاتی من کش هناکرێن، کوڕ زۆرن به خودای هه مووم پێ ماچ
ڕبهوونی  هم، پهاش مردنهی و تێپه هکه هم باس د هم هرد هو س هکانی ئ هڵ ئاواڵ هئێستاش که له گ .ومان له بابمان خۆشتر ده ویست هبه ڕوحم بوو، ئ

نگهه  هبهاری ژیهانی منهدااڵنی کوردسهتان بنووسهم، ڕ هی ناله هر باری نادروست و شێو هگ هئ. ت له بیرمان ناچێ  هو قر جێگای ڕێزه  هیان ساڵ ه هد
 .وه  هش پڕکات هرێ دیک هفت هزۆر د

مهوو  هههئێسهتاش لهه . وه گۆڕانێکی وا نابینم که شیاوی بارهێنانی منهدااڵنی کهورد بهێ هداخ هر منداڵیی خۆم ب هساڵ به س40ڕ بوونی  هپاش تێپ
چهاوه کهراوه ڕێهزی  همهی ڕ هی زۆر بهه که هو هئ. شه، منداڵ بێ نازه ، منداڵ بێ مراده ،منداڵ دواڕۆژی تاریکه هکانی کوردستان منداڵ بێ ب هپارچ

خێزانهی حهاجی وه کهه حهاجی ژن  هنگه نابڕێته هو سۆزو د هتی  ئ هت له بیرم ناچێ و ق هق، م هناچارم الد. ر کچ بن  هگ هتی ئ همندااڵنه به تایب
: یگهوت  هد ،ی کارێزه شه هیهد بهوون هینی له شارۆچک هی که به بۆمبای خوم هک هی و مێرد هک هرگ هکشه جوانه م 2هید بوونی  هکاتی ش ،د هم هموح

 . دان  هر مابان به زۆری به مێردی د هگ هئ ،م هر ناک هس ههید بوون بۆیه قۆڕتان بۆ و هڕۆڵه گیان چاک بوو ش
 :هید بوونیان هنیان و ڕۆژی ش هم هکان و ت هش ناوی کش هو هماشاکه ئ هت
 
 ساڵه  19فاتم   -1

 ساڵه  17مرێم  -2

 ساڵه13  خه جیج -3

 ساڵه 10شوکری   -4
 

سهت  هواری د هکهوردڵهی  هرسهێکی زۆرم لهه کۆمه هم د هم منهداڵ بهووم و هه هاڵم چونکهه هه هڵناسهم ، به هزانهم یهان کۆمه همنهداڵ د             وانناسی من ناڵێم ڕه
ڵێم که  هرهاتووه ؛ به ڕاشکاوی د هدری و بێ نازیشم زۆر به س هڵک بووه و بێ ق هدر و ڕێز له الی خ هزۆرم ق، ریم زۆر دیوه هد هرب هوتووه و د هک
ڵهی   هاو ماڵدا دێتهه نهاو کۆمهبرایان له ن ناکۆکی دوو. زرێ هوه چاک دانام هر له منداڵیی هی ه هڵی ئێمه، بناغه و بنشینه ک هردی زۆری کۆم هد

 .تای زوڵمی دایک و بابه  هر هزوڵم له کشی بێشاره س
وێ ، بها  و دایهک و بهرا بهه  هدووکه هکهچ ڕ. ش هڕان و زۆرشهتی دیکه هشهت و گه هری بهۆ گه هرابه هبهۆ نابه( ژن بهه ژنهه) زوڵمی برا له خوشک بۆ  
اڵم  هبه. چییه؟ به دڵی خۆی کوڕێکی کردووه، ڵنایه هڵ ه هری له ناو کۆم همردن س شه و تا هله میرات بێ ب. ن و تازه نایدوێنن هک هتی د هعن هل

جهاری . کهرێ هتهی بهۆ د هسهڵ همه نگهی لهێ نهاگۆڕێ و هس د هگرێ، ک هڵد هش ه هیه که چی ژنێکی به مێردی دیک هزۆر جار بووه کوڕ ژن و منداڵی ه
 وه کاره؟ هت ئ هبرای زاڵم ق ک ماڵتان کاول با  و هد، ی هتیی هداڵ هو بێ ع هئ ی، هو زوڵم هجا بڕۆ ئ. درێ هوایه دوو خوشکیشی بۆ له خوێن د

 .وه هیان نووسم هتی و ڕووداوی زۆر تاڵم دیو د هشتی تایب هک، وه هو بار هل مان ڕێگام بدا، هر ز هگ هئ
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:دیقتیدوکتورموسهوڵهتێکچوونیده


لیلهی  هال خه هڕی مه هباپیرم لهه شه. کانی ساباڵغی هناگای ئاوار هپ هب دیق تێکشوو، ماڵی ئێمه بوو هدی موس هم هتی میللی دوکتور موح هوڵ هکاتێک د

کوردسهتانی  دیفها  لهه نیشهتما ن و .ستی پێ نهاخۆش بهوو هژێر د زۆری دیلی و. ویست هتی شای ناخۆش د هوڵ هزۆری د نگوڕ دا ئااڵچی بووه و هم
تی و نێو و  هپێ  بووم و پیاو همنی  دم ل. و ئاوارانه هڕێز لێ گرتنی ئ نادان و هوی  بوو به هۆی پ هر ئ هه. شێک له دین بوو هپێ واجب و ب

 ی28ی پهاش  1953 سهاڵی. ی بهه مڵهک ئهی خۆمهان بهوو هبهوو ونیهو( رێ هی سه هکه ڵه کۆکه)دیاره ماڵمان له گوندی . نێوبانگم پێ خۆش بوو
 :ببوون به کوڕی ماڵێ گیرا و هوه له ماڵی ئێمه ڕێزیان لێ د هی خوار هو ناوان هسا ڵه زۆرتر ئ هالوێژی ئ گه
 
 زیز ی یوسفی عه   -1 

 واڵی ئیسحاقی عه -2

 می دیقی خاته سه -3

 لی ڕۆسته مپوور  عه -4

 توڵاڵ یی حمه قادری ڕه -5

 دیقی  لیلی سه جه -6

 وا نانه  هاشمی  حاجی  -7

 شیری مه سمایلی نه -8

 مینی راتبی  ده مه حه -٩9

 دی خودایاری  سعه ئه -11

  (  ڵه ق ته هه)لوتوڵال   قه هاشمی ئه -12
 

. ڕۆیشهتن هکهران و د ههاتن و به پووڵێک ڕازی د هدراو ژاندارم د هجار و بار ڕاپۆرت د. بووش زۆر  هوێ بوون و هاتووچۆی دیک هوانه به دایم ل هئ
بهابی :"سهت و گهوتی  هی دا به هکه هرێگایهان دا و نهوێژ، م هکه هدیقه سهوور گهووتی نهوێژێ د هس. میان گرت هدیقی خات هزیزی یۆسفی و س هجارێک ع

  .یان بردن هر واش بوو به پووڵێک ڕازی کردن و ن هه". نێ  هد هگمان د هس ردی هکوڕه به پووڵێک ڕازیان که ده نا د! وره  هگ
اڵم ئاشهقی  هوه به همخوێنهد همنووسهی و د هد. قێیهان بهووم هند مانگ له نێوان ف هکم خوێند بوو و ساڵێک یان چ هی هشکه و پێشک هک گوتم ڕ هر و هه

شهی  هتهم کهردووه ، به هڕۆڵهه قورئانهت خه"یگهوت  هدام و د هد هاڵم بابم ڕێگهای نه هب. بخوێنمرسێ  هی د هس هدر همویست له م هد. خوێندنی تازه بووم 
یهه کهه  هی مهاو هک هر رووت د هچی س هڵێن د هتۆ کوڕی کێت پێ د هئ. ر باش نییه هخوێندنی کافران ه" زانی بۆ چیته ؟ هز نووسین د هنوشتوو و قاق

 !شت گۆڕاوه  هر ئاقید هه
ی بهزانم  هو هگریام بێ ئه هک وان د همنی  و. دا هگریان و ساڵواتیان لێ د هد ومو هکان ه ههات پیاو هڵیفه د هبوو جاران که خڕاست بوو لێم حاڵی ب

 . گریم  هبۆ د
ک  هنه، روێشهان هتم و زیکهری د هکرا به خ هست د هکاتێک د. کرد هد هستم ماچ ن هاڵم د هب .کرد هخێر هاتنم د هب، ڵیفه هات هو ساڵه دا دووجار خ هد
ر بابهه  هگه هئه. وه کهار نییهه هئه! یبهه هچهوون عه هگهوت مه هکهانم د هفێقه هکی  به ڕ هی هتا ڕاد .ڕۆیشتم هش د هو جێگای هت ل هنان هکرد ت هد هشداریم ن هب
 ی  هو هبابم ئ. تیشه هغیروه پیاوی خودای نییه دزێکی بێ  هگرێ؟ ئ هرد هژاران و هبۆ پوڵی له بیوه ژن ، شوان، گاوان و ه. پیاوه ڵیفه هخ
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 .زانیبۆوه و زۆرم لێ تووڕه و دڵپڕ بوو

واو زۆر بهه  هدوو مهانگی ته. تهان بهووم هر هنهگ و بهێ د هدام بخهوێنم و زۆریه  دڵته هنی بابم ڕێگای  هو هی ئاوا ڕابرد و له دڵی داخی ئ هو ساڵ هئ
 . رمان بۆ الدێ له پشتی شێران بوو هدوکتور و د. بوو هوه، چاری  ن هڕام هڕاستی له مردن گ هوتم که ب هخۆش ک هتوندی ن

یهد  هوه بهۆ سه هههار گواسهتمان هبهۆ به. گریها  هرم د هبهن سه هتها ڕۆژ لهو  هدایکی بێشاره و دڵسۆزم ش، فری زۆر گیرا بوون هر ب هڕێگا و بانی  له ب
زیزی  هیه دا کاک ع هو ماو هدیاره ل. وێ هید ئاوا و ماڵ باری کرد بۆ ئ همان تا پاییز درووست کرد و ناومان نا س هکی چکۆل هوێ دێی هئاوایه و ل

وی  هوسهان هیه ؟ زوڵم و چ هست هوه ژیان چییه و کورد بۆ ژێرد هزۆر ڕوونی کردم کی هی هی له گه ڵ کردم و تا ڕاد هو هیۆسفی زۆرجار و زۆر کۆبوون
زعهی فکهریم زۆر دووره لهه  هوتبهوو کهه و هرکه هو سهاڵه دا ، بهه باشهی بهۆی د هزیز له ماوه ی ئ هستی ئینسان چییه ؟ دیاره کاک ع هئینسان به د

 .یه هکام.بار هیزانی به ڕێگای خۆیدا بۆ کاره که بشێ و ڕێگای ل هباش د زیز هاڵم کاک ع هب. م هک هماڵ هی ژیان و بۆ چوونی بن هشێو
ی و نابێ زوڵمم  هور هگریم نه ڕۆم و بڵێم بۆ خۆت گ هر بابم تووڕه بوو ن هگ هکی دیکه بدوێم و ئ هڵ بابم به شێوه ی هتکای له من کرد که له گ 

غا و پاسگا و شارستانی ئێمه به   نگێ ئا هوار و قانوون زان بم ، تا ک هالدێیکی خوێندوێ  هم هوێ کافر بم، د همه وێ بخوێنم و نام هد،لێ بکرێ
اڵم  هر وا ڕۆیهی ، به هو سهاڵه هه هنده ئه هر چ هه. م هی خۆم بک هزم و قس هعلیم دام که نه ب هوای ت -ڕوحی شاد بێ  -زیز هکاک ع. کرمانج بزانن

م کاری سیاسهی  هک هی  وانه ی شه هس هدر هر باسی خوێندن و چوونه شار و م هوه س هکه پاشان دێموتم و چووم بۆ خوێندن  هرک هپاییزی دا هاتوو س
کهی حیزبهی  هیه هنامه، هابادێ هبێ بشم بۆ م هزیزی یۆسفی پاش جارێک دانیشتن و قسه کردن پێشنیاری کرد که د هکاک ع: ست پێ کرد هچۆنی د

خهۆی کوشهت بهه اڵم نهازانم بهۆ ، رگ بوو هت که به داخه وه جوانه م هی به ناوی عیسم هک هور هگم به کشه  هوا و بید ههید پێش هرم بۆ ماڵی ش هب
 . وای کرد

م بلوغ ده  همنداڵ بووم و تاز. وه هرپێدا شارد هپزووی د هم زۆر به جوانی د هک هالوێژ نام هگ ی28ی پاش 1953ساڵی . ڵگرت و ڕۆیشتم  هم ه هنام
ر  هری سهوورم لهه به هخمه هکهی مه هێه هسهیخم، ست دایکهم بهۆی دروو بهووم هر دا بوو به د هب هی بوو زووم د هڕانک و چۆغ، دێهاتی بووم و شوان. بوو

 .ره سۆدره بووم هکی س هێ هستبوو، تاڕاد هی جوانم ب هیدان هدابوو، شاڵێکی س
سهارێکی  هحه. کهرا هد هم پێبهوو و فهێڵم لهێ نه هنێهو و نیشهان .وا هوه و چوومه مهاڵی پێشه هست هم ب هک هر هرمیلی چومه شاری و ک هره خ هبه سواری ک 
، سم نهاوێ هوێ؟ گووتم ک هلێیان پرسیم کێت د. وه بوو هر هس ههاتووچۆیان زۆر ب. پڕ بوو له کچ و ژنی شارستانی، ر ئاواڵه هماڵێکی س، وره هگ

ک هات که ناوی  هالی هچوو م هی پێن ههێند. بردیانم بۆ دیوێکی .سم ناوێ هوێ؟ گوتم ک هکێیه و کێت د هئاخر کارت ب ....وام  همیوانی ماڵه پێش
گهووتی باشهه کهوڕی ، م هکۆکه هڵه هڵکهی که هڵکی کوێی؟ گهووتم خه هڵم دانیشت و گووتی کاکه به خێر هاتی خ هگ هد، حمانی پیره با  بوو هال ر هم

 .ڵێ گوتم به. ی  هور هماڵه بابی گ
ال ڕۆیهی و پهاش  هئیهدی مه. بابم زووترت گوتبها  هگوتی د. ڵێ هیه گوتم ب ت قازی هارت به عیسمگووتی نێوت چییه؟ گوتم بۆ چیته ؟ گوتی ک

هات و زۆر به  هستا و به پیرمه و هه (ڕوحی شاد بێ )ت  هعیسم. وت و چوینه دیوێکی دیکه هپێشم ک هو،رموو هقیقه هاته وه و گوتی ف هند د هچ
کرا و چوومه دیوێکی دیکه و  هد هوێ ن هاڵم ل هب .یه هم د هک هڵدا و منی  جوابم داوه و گوتی نام هه ی هک هخێر هاتنی کردم و نێو نیشان هرمی ب هگ

 . ک منت به قووربان بێ کوڕه دێهاتی  هزاری و هه: ستی و گوتی  هرێ دامه د هم هێناد هنامه ک
 ،نهد زانایهه هچه، واده هنهده باسه هو کشهه چه همگهوت چهاو ئه همدا ددڵی خۆ هبێ بخوێنم و د هی هان دام که د هی دیک هند هو هتی قازی ئ هدیتنی عیسم

وان  هدریهان گهرتم ، وایهان نیشهان نهدا مهن دێههاتیم و ئه هوێ بهووم بهه ڕاسهتی قه هی له هو هو شه هئه. بهێ  هو حیزبه چهه نهد کشهی وای هه هبێ ئ هد
تی هانی دام فکر لهه  هواو هم دیبوو، به ت هماڵی وام ک. وچو هدهات و  هینمدا د هز هر د هشێرم مانگێکی  ه هچیتان لێ و. شارستانی و مۆدی ڕۆژن 

 رۆژێکی له . بوو 7252وه ئاخری پاییزی هو الش هل. ی هات هس هدر هره و شار و خوێندن و م هواوی فکرم ب هئیتر به ت ،وه هم هکی دیکه بک هدنیای
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زیهز بهۆ خهۆی بهوو، پێهی  هکهه کهاک عه هو هڕۆکهی کۆبونه هسهیدا کهه سه هکه 5کی  یهه وه هکۆبون هرێ د هی س هکۆک هل هفای ئامۆزام له ک هید مست هماڵی س

دی قهادری  همه هی الجان کاک ح هو کاتی کۆمیت هرپرسی ئ هی الجانم که ب هندامی کۆمیت هندامی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان و ئ هیاندم که ئ هراگ
 :و کاتی بوون  هکانی ئ هندام هش ئ هوان هئ. بوو( دی ڕێویان هم هح)
 
 رپرسی کۆمیته  د به مه کاک حه -7

 ئه ندام  -حمانی الهیجانی ال ره مه -3

 ویه  ڵه ید حاجی که سه -2

 حوسێن السوور  -2

 ید ڕوسووڵی دێهقان سه - 5
 
بهاوکم . ر داهات هس هره گۆڕانکارێکی زۆرم ب هره ب هب ڕا 7255کانی  هئیتر له ساڵ. کار بووم  هست ب هی الجان د هندامی کۆمیت هک ئ هوه و هو ڕۆژ هل

تهی و  هڵ ئاغایه هتهیم لهه گه هوه دژایه هالشه و هله. م هتی ماڵێ و کارو باری دیکه بک هڕاف هش س هکانی دیک هخت هی بخوێنم و و هرێگای دام زستانه ک
قسهیریان  هڵ نهاگرێ ته هوانهی  خهوا هه هئ. کی توند  هی هیشته ڕاد هرکردن و زوڵم و زۆر گ هڵک د هک پوشانه و خ هبێگار و سوور و ساتی بێجێ و

کهرد و بهێ  هڵ وانهم د هز بکها لهه گه همنی  تها خهوا حه. کردم هیان لێ د هش هڕ هدام و له شوان و کارداریان ده داین و ه هراپۆرتیان لێ د. کرد هد هن
ی  هکه هدیلمانجه ،سهوێ ههابهادێ و پاشهان هاتهه په همریکایی بوو و هاتبووه مه هله یادمه ویلیام داگالس که قازی و سێ ناتۆڕێکی ئ. ت بووم همن

 .یه  هلیاغا خانووی خۆشی ه هنیا ع هخێر،چونکه ت هسوێ خۆشه ؟ گوتم ن هگوتی پ
کهانی  هردانهی کهار هواڵی ئیسهحاقی زۆرتهر بهۆ سه هی حیهز  و دوکتهوور قاسهملو و عه هکجاری بۆته بنکه هبه ی، وه هدان بۆت هد ئاواش ئاوی هوه س هئ

 .ناگا هید ئاوا ببوو به پ هڕۆیشت و له ڕاستیدا س هندن د هس هر هره و پ هشکیالتی ب هحیز  له ناوچه دا ده هاتن و زۆر به جوانی کاری ت
اڵ و پشهتیوان بهوون بهۆ  هڕاسهتی قه هم کهه به هبکه( ی  هدی داغ هحم هئ) لی  هدی مام ع هحم هلی و ئ هڕێزم ئایشێ مام ع هیادی خوشکی بباش وایه 

و ماڵهه دا و لهه  هشی ئ هباو هکان د هی زۆری کادر و قاچاغه سیاسی هو زۆرب" سعدی خودایاری هئ"له دوکتوور قاسملووی را تا کاک  .کاری حیزبی
ڕاسهتی بهه سهاڵ و مانهگ گهوو  هش بێ که به هناسی ڕ هقن هفایی و ه هدران که ڕووی بێو هنا د هوه و پ هسان هو کاته دا ده ح هرجی ناسکی ئ هملو  هه

غ و دار  یهه لهه بها هوه هه هر منه هقیهان بهه سه هش بڵێم که له ژیانی تایبیه تهی خۆشهمدا لهه دایهک و بها  زیهاتر هه هو هئ. وان گرتووه همیزیان ل
 .ده ریم هرب هورانی قاچاغی و د هکاتی زیندانم و دی گاته موالقات هقاندن ڕا تا د هچ
 

:ببخوێنمڵهبابمڕازیبووداوته
 

یهه و کهاک  هر زۆران هه هقهی بهه سه هقه هی زانا و دڵسۆز و به ه هو له کالسێک که مامۆستاک یهاباد هچوومه م 7256ئاخر مانگی پاییزی ساڵی 
فێهق  هک ڕ هواڵی قهازی زاده بهه دڵسهۆزی و هفهی و عه هڕ هڕێهز سهادقی شه همامۆستای ب.ناونوسیم کرد ، ستی ده کرد هر هرپ سه  زاده ی یز ههای ف هت
 . کرد هوه کارم د هرمی و زۆر به ئیمان هشدا له باری سیاسی زۆر به دڵگ هو کات هر ل هه. ڕ کرد هشم تێپ هکوتین و کالسی ش هرسیان پێ د هد

ڵهک  هدیهاره بهه چوونهه شهار و خه. کرد هس د هم به زۆر ک هوه گاڵت هلسوڕان و چ له باری ماڵی و ئازایتی هر بڵێم چ له باری ه هگ هق نابێ ئ هناه
ڵ  هگه هو کهاتی مهن زوو بهوو و د هچونکه بۆ ئ. مێکی  زیانم لێ کرد  هت ک هڵب هر داهات و ه هوه به س هدیتنی  ئاڵوگۆڕێکی زۆرم له باری فکریی

  ،ر هوروب هتی د هشیر هند ع هڵ چ هکانی له گ هر هرب هب، وره هاڵتی ماڵی وا گ هس هد. نم ساوا بوو هم هڕوو به ڕوو بووم که جارێ ت شتی وا زۆر 
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ر  ههه، وتهم هرکه هکهی باشهی  سه هیه هرنها و تها ڕاد هبه هبهوو ملهم د هچار نه، م بوو وره هرس خوێندنی  که براگ هید ئاوا و د هدروستکردنی ئاوایی س

 .بم هڕ ن هاڵم با تێپ هنده چێگای خۆی نییه ب هچ
وت کهه ئێسهتا نهاوی  هیابانێ که هر خ هبوو که وه ب هڕ ن هتێپواو بوونی ساڵێک زیادتر  ههاباد دروست کرد، پاش ت هم هکم ل هخانووی 7251ساڵی 

نابوو، بانگی کردم بۆ  یهاباد هی م هو هدانکردن هر ئاو هب هی سوپا بوو، باشی م  د هرماند هکه ف (هرام هر هو)هبود  هسپ. یه(وه فایی)ی  هک هیابان هخ
هابهادێ،  هم بهه جێهێشهت وههاتم بهۆ مه هکهاره که. ی گیهادروونێ بهووم هعله هر فه ههابادم بۆهات له سه هی شهر داری م هک هکه نام. ش هرت هستادی ئ

کهه  هگووتم نه خێهر تیمسهار خهانوو. ڕۆخێنم هت ن هتۆی ناردووه خانووه ک هبابت ئ: ستادیان ناساندم وتیمسار که دیتی زۆر دم ڕووتم گوتی  هب
 . بژێرم  هدبه بۆت  هران م هنیگ: گووتی  .ی بکه هک هباڵ هماشای ق ههی منه ت

وه بابهت  هئ: دیسان گوتی  .کی باشتره هم پێ له خانووییهاباد هدانی م همن ئاو .بێ یهاباد هدانی م هتیمسار بژاردنی ناوێ پێشکێشی ئاو:گوتم 
سهتاو  ههه .تهی هڕداریهی خۆیه هریکهی مه هرانه و خه هخێر تیمسار بابم ئاگاشی لێ نییه و ئێستا وا له کوێستانی س هفێری کردووی ؟ منی  گوتم ن

ی و سپاست  هک هد هو کارانه بۆ م هتۆ ئ هئ ،ڵکی ساباڵغم همن خ .نی هفت هتۆ ڕ هوه قسه هاتم و گوتم تیمسار ئ .رینی پێ گوتم هماچی کردم و ئاف
 .هێنا هردی د هئاوی له بڕاستی  هز بۆ دروست کردم چونکه ب هرام زۆری ناح هره هوی و کات هتی ئ هزۆر خۆشحاڵ بوو که دیسانی  دۆستای .ین هک هد
چهی لهه کهاتی  هکه ،رشهان هیهان لهه خۆشهیان خسهته سه هک هڕابۆوه ماشێن هر گ هف ههابادێ الچوو و به س هم هو کاتی که ل هئ ،یره همانی  س هاڵم ز هب
 .اڵت  هیی و ه هریم شیر هناویان نا کرده بارانیان کرد و  هب ،رار بوو ببێ به ئوستانداری ورمێ ههابادێ و ق هڕاوه بۆ م هکانی  که گ هزاهوڕات هت

 .بهوو هن نه هزار تمه ههه 61و کهاتی کهه متهر لهه  هنده و نڕخی ئه هز هی که ڕاستی به م هک هت هسار هرگرت له باتی خ همین و همیترم ز 211به کورتی 
م  هکهرد بهه خهانوو سهازی و خهانووی دووبهارسهتم  هش بڵهێم کهه د هو هاڵم بها ئه هبه .ی مه هابادم کرد و زۆریشم پێ شهانازی یهه هک هپێشکێشی شار

وه به خشتی سوور و به ردی تراس ، که بهه سهه ر دا گیهرام بهه ههۆی خهه یانهه تهی  هکانی زیادتر له میترو نیوێک به رزببون هدیوار ،سازکرد
کهانم  هشهی زۆری جیرانه هدیاره به .ڵک بۆ خۆیان بردبوو هخ ،شی ده ر هاتبوو هردی بناغ هپاش ساڵ و نیوێک که ئازاد بووم ب. سمایلی قاسملوو

کهی زۆر  هههای بهرام خانوویه هسهاڵ ته35 پهاش.ردنیان ئازاد بێ هگ ،هاویشتبوو هر ن هی خۆیان دیز هو هر هو ه هست و مامۆستاش بوون ل هد هکه کار ب
 .تی کۆماری ئیسالمی داگیری کردوه هوڵوویشیان د هباشی لێ ساز کرد که ئ

لهه  ،ده هغه هک له نێهوان ورمهێ و شهنۆ و نه ههێز له الی هڕاستیدا ببوو به پردێکی ب هی الجان د هکۆمیت ،7256هاری ساڵی  هوه ب هڕێم هناچارم بگ
وه  ههاتنه هکهان د هنهد هربه هی سه هزۆربه .هابادیشهی گرتبهۆوه هوشهار و مه هک بۆکهان و هه هقز و تاڕاده یه هوه سه رده شت و بانه و س هش هکی دیک هالی

تی حیزبهی دێمهوکڕاتی کوردسهتان  هرای هکی ڕاب هی هو هدا کۆبون 7255ر له ساڵی  هه .ڵک همنداره یه کی به ک هل هاواش ببوو به قید ئ هالجان و س
جهۆره  ومهو هشهکیالتی حیزبهی دێمهوکڕاتی کوردسهتان هه هوه بڕیار درا ته هو کۆبون هر ل هید ئاوا گیرا که ه هشێ پشتی ماڵی س هاڵته ڕ هله چیای ق

بهوو کهه نهاوی  هرچهاوی هه هخشهی به هوه نه هو بهار هڕاستی دوکتهور قاسهملووش له هب .ی ئێران بپسێنێ هشکیالتی حیزبی تود هڵ ت هک له گ هێوندیی هپ
 :وه بوون  هی خوار هو ناوان هوه دا، ئ هشدار له کۆبون هری ب هو کاتی کادری ڕاب هئ. بوو (ن  هس هح)
 
 زیزی یۆسفی عه -7

 واڵی ئیسحاقی  عه -3

 دوکتور قاسملوو  -2

 دی خودایاری  سعه ئه -2

 قلوتوڵاڵ   هاشمی ئه -5
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 .بوو ( لی  هال ع هم)عاری  هدی خودایاری بوو که ناوی موست هسع هئ ،ورمێ ده و هغ هوکاتی الجان و شنۆ و ن هشکیالتی ئ هدیاره کادری ت

شهکیالتی و جهاری واش بهوو  ههاتن بۆ کهاری ته هردان د هڵ دوکتور قاسملووی به س هواڵی ئیسحاقی خوا لێی خۆش بێ له گ هوکاتی ع هت ئ هڵب هه 
شهکیالت  هوکهاتی پهاش بانهه باشهترین ته هکهرا ئه هک بهاس د هو .کهرد هشداریان د هدا بکان هو هوه و زۆر جار له کۆبون همان هند مانگ د هی چ هبۆ ماوو

 .الجان بوو
رپرسانی حیهز  گیهران و زیهاتر لهه  هندامان و ب هس ئ هک 731زیاتر له  ،تی سمایلی قاسملوو هیان ههۆی خ هب (7252)7228الوێژی  هی گ77له 
ڵکهی  هریم قاسم و چ پارتی و شیوعی و چ خه هتی ک هوڵ هرمی چ د هدیاره له عێراق زۆر به گ .ر و ئاواره ی عێراق بوون هر به د هس د هدان ک هس

 .کوردستانی عراق پێشوازیان لێ کرا و ڕێزیان لێ گیرا
سهت  هتونهدی دواڵی ئیسهحاقی زۆر بهه  هیهد عه هسه کی و ناکۆکی له نێهوان دوکتهور قاسهملوو و هر هم دوو ب هکی زۆر ک هی هوه پاش ماو هداخ هاڵم ب هب

. گیهرا هر نه هوی ڵکهی له هلێکی زۆر باش بۆ حیزبی دێموکڕات به فیڕۆ چوو، هیچ که هران و ه هوته ناو باقی براد هش ک هو ناکۆکی هر ئ هپێکرا و ه
 .وته الی پارتی و بارزانی  هواڵی ئیسحاقی  ک هید ع هوت و س هدوکتور قاسملوو به الی حیزبی شیوعی، حیزبی توده دا ک

بهه . هابهاد هر هێنا بوو له ساواکی م هست کردین تازه بۆ ئێمه یان له قوتوی د هندی وایان له د هست ب هد و هگیراین، زۆر به توندی به ش ئێمه
 کهه هێنایهانم بهۆ! خێهر هن ،اڵم هب .ر من گیراوم هچونکه من له دێ بووم الم وا بوو ه. بوو هک دروست کرا بوون تا بزووتبای توندتر د هشێوه ی

 ! ستاوه  هیان پ هی دێر هڵک هموو خ هه و هوماوه، ئ هماشام کرد بابه چ ق ههاباد ت هساواکی م
 

 :یالجانهکۆمیت
 
 دی قادری ، مه ی کاک حه که رپرسه به -7
 حمانی الهیجانی ، ال ره مه -3
 .ید حاجی و حوسێن السووری  ڕایان کردوه هڵ گیراون و سوسو هید ڕ هس -2
س  هر داپۆشهراو بهوون و که هکهان سه هدیهاره ماشهێن. ورێهزێ هپشه کردین و ده ماشێنیان هاویشتین بۆ ساواکی ته هل هک هستیان د هی د هو هو ش هر ئ هه

ختهی ئێمهه  هر سهارده به هورێز هه هز بکا سارد بوو، ت هاڵم تاخوا ح هر تاریک بوو، ب هورێزێ ه هیشتینه ساواکی ت هگ. ده که وت هرێ ن هد هچاوی ب
 .ش ساردی کرد هی دیک هند هو هئ

تهی  هسهت و برسهی هتی پێکردن و نه بردنه ئها ود هش به سوکای هند هو هت کراین، ئ هح هلێدان نار هنده ب هو هئ. ست پێکرا هشکنجه و ئازاری ڕوحی د
 .پێکراست  هالق کاری د هپانی و ش هندی ق هستب هجا لێدان و د. وتن هس له برسان ک هک که زۆر ک هڕاده ی هب
 :ش نووسرابا هست هب هو سێ م هتی حیز  ئ امهند هبا پاش ئیقرار به ئ هد
 .ی ئیشتراکی یه  ویه ڕام و ڕه ندامی حیزبێکم که دارای مه ئه -7

 .تی یه  نه ڵته ندامی حیزبێکم که ئامانجمان تێکدانی ڕژیمی سه ئه -3

 .ڵده بژارد رۆک کۆمار هه مان به سه(ارزانی ب)مان پێکدێنا و  وره ندامی حیزبێکم که کوردستانی گه ئه -2

 .وه که ئیعدامه گرته وکاتی ئێرانی ده ی قانوونی ئه271ی  نیا ماده م مادانه به ته ر کام له دیاره هه

زانێ کهێ  هخوا د بێ، هڵبژاردن د هرۆک کۆماری کوردوستان گۆتره نیه به ه هیدا نوسیبووی س هنده ک هرو هله پ دی قادری ڕۆحی شاد بێ هم هکاک ح
 نجه دا سمایلی  هشک هرهات و چۆن له کاتی ئ هچمان به س هنجه که ناگێڕدرێته و هشک هش مانگ بازجوویی و ئ هپاش ش. رۆک کۆمار هکرێ به س هد
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 وه ؟ هکرد هکانی بۆ ساواکی ڕوون د هک شت هک به ی هناین و به دڵسۆزی ی هچاوی د هقاسملوو قامکی د

 :وانه بوون  هو کاتی حیز  که گیرابوون ئ هتی ئ هرای هکادری ڕاب
 
 زیزی بۆسفی  عه -7

 تی ریعه توڵاڵی شه حمه ڕه -3

 (مشاویر)وی  وله لی مه دوکتور عه -2

 (مشاویر)نی بلوریان غه -2
 

رێ کهراین بهۆ  هڕابه( لعهه مهورغی هقه)ڕێ کراین بهۆ تهارانێ و لهه فرودگهای  هیاره ی ب هواو بێ به ت هک باز جوویی هات ت هی هی تاڕاد هو هپاش ئ
ڕ بوو، خودا بهۆ خهۆی  هلعه دا تێپ هسه له زیندانی قزل ق هک 731 و هنده ناخۆش بۆ ئ هو هله تاران، دیاره ژیانێکی ئ( . لعه  هقزل ق)زیندانی 

تگهووت بزنیهان  مهووی لهه دیهوێکی ئهاخنرا بهوو و ده هڵکهه هه هو خه هئه[  لێک تاڵ بوو هگ]  نده ناخۆش بوو، باسی ناکرێ به ڕاستی هزانێ چ هد
یهان تها  هبا نیو هده بوو، د هدانیشتن جێگایان ن هسه که ب هک 731ر  هبوو، ئه وی  ه هک دیو ه هنیا ی هڵکه ت هو خ هواوی ئ هبۆ ت. داکردۆته هۆڵێ

 .ی دیکه ش بنوون  هک هڵک هی و خ هو زستان هن ب هم لێد هد هق هلع هوشی قزل ق هو له ح هی ش73 عات هس
ر  هزۆر له به .وێ هوی دیکه بخ هجێگای ئ س له هر ک هه وه و هن هو ڕاست ک هوانی دیکه له خ هڵاڵ ئ هڕ و ه هش هو نیوی دیکه بشن ب هی ئ73عات  هس

ش مانهگ  هپاش ش. بۆوه هت جێگایان د هحم هش به ڕاستی زۆر ز هو حاڵ هچونکه ب. بوون هڵاڵ د هتی و په رێشانی خۆیان تووشی کێشه و ه هح هناڕ
ی ئهاخر  هسهت هر د هبه هسهت پێکهرا، کهه مهن و هدرای نیزامهی دادگها  هش کهراین و لهه داد سه هسهته دابه هسه به سێ د هک 731و  هئازار ئ نجه و هشک هئ
 2سهاڵ و  5سێکی  به  هند ک هساڵ و چ 71ساڵ و  75باقی به د و  هب هس به ئ هک  52 حکووم کران و هس به ئیعدام م هوت ک هوتم، دیاره ح هک

  .کان بووم  هساڵ 5کێک له و  هساڵ که خۆم ی
واو  هکهانی  ته هد هبه هکهان ئیعهدام کهران و نهه ئه هت نهه ئعدامیه هڵبه ههه. وتهم هفووی شای ک هر ع هب هی سێ ساڵ و نیو زیندانیم کێشاو و هدیاره ماو

بایهه  همی کاری بهه کهوردان بهوو لهه کوردسهتانی عێهراق و د هود هشای ئێران ئ. جاتیان بوو هکان به دوو ساڵ ن هساڵ75د و  هب هی ئ هزۆرب. وه همان
کهانی ئێرانهی ئیعهدام  هون، جها کهورد هڕ بکه هگ هکان بدا و کارێکی وا بکا بۆی و هو ڕوی خۆش نیشانی کوردر قاسمی دا ئاوریک سازکا  هران ب هب هد
ی  هوڵێکی زۆر کۆمیت هوه و پاش ه هزینداندا مان هنی بلوریان د هکان، عه زیزی یۆسفی و غ هله ئیعدام. کێشان هد پێ ن هب هکانی ئ هد هب هکرد و ئ هن

نهدی ڕووخهانی شها لهه زینهدان  هر و به هسهاڵ لهه سه 32نی بلوریانی  پهاش  هساڵ ئازاد کراو غ 35 زیزی یۆسفی پاش هدیفا  له مافی مرۆڤ ع
 . یه دا کێشاویانه هو ماو هکان ل هی زیندان بوو که کورد هدرێژترین ماو هئه و. ئازاد بوو

دانهم کردبهۆوه و  هئهاو دڵ ئاشقی بووم و گیان و هید ئاوایه که ب هی س هک هاڵن هوه گونده ژیک هش مانگ ئازاد کرام و هاتم هش من پاش سێ ساڵ و
وی  هشهکردنی ز هر که ئازاد بووم داب هختی من ه هبۆ ب. بانم لێ سازکردبوو ڕێگا و م بۆ هێنا بوو، مێشه و هر هجۆگه و ب باغم لێ ساز کردبوو و

یهی بهۆ  هس نهانی ئاسهوود هبهوو، وای لێههاتبوو که هههات تونهدتر د هتها دت  هعیه هڵاڵی ئاغها و ر هه کێشه و. ستی پێکرد هئینقال بی سپی شای د و
 . خورا هد هن

سهیان  همهوو که هالمهاری هه هن پ هزانی چ بک هیاند هغ دروستکردن بوون، ئاغاکانی  هارببوون ن تا هست خستن و و همین د هستی ز هرم هکان س هجووتێر
ت  هنده من له ژیهانم دا قه هچ ر هه.ستۆی من  هخسته ئ هیان د هو شتان هق ئ هدا و به ناه همن دتبوو زۆریان ڕاپۆرت له  هتیری دۆستیان وێک دا، هد

 وت پشتیان لێ  هی ح هردێکی وایان دا به ئاغایان تۆڵ هکان د هجووتێر.یب بووه  هالوه ع هعیفانم ب هڵپێشانی ز هتێ ه بووم، ه  ن هڵ هت ت هفرس
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 .رووی داکردن  هڕاستی تااڵویان به گ هوه ،ب هکردن

له یادمه جارێکی له . کردم هیان لێد هش هڕ هله الجانێ ه ستۆی من و هخسته ئ هتی د هی ئاغا و رعی هکردم و ئاژاو هجا ساواک لێکد لێکدا بانگی د
ی کهوردی عێهراق  هو هتهۆ فریهوی جوواڵنه هئه: رانی سهاواک لهه کوردسهتان بهوو گهوتی  هزرێن هکێک له دام هنزی که ی هروان ک هساواکی مه هابادێ س

 . وه  هی توێنین هوێ د هر کاتێک بمان هوایه همووزێ  هفری ت هک ب هست ئێمه دا و هد هتی داوه، بارزانی د هنجی چیت به حیزبای هتۆ گ هخۆ، ئ هم
ک  هنهزی ڕاسهتی کهرد و هوه که هداخه هدیهاره به. م بۆ گێهڕاوه هو هئ و( شی ڕێسان  هردی ت هب)وت له  هرحومی بارزانی ک هیدا چاوم به م هساڵ و همن ل

وه و کهورد  هبێت هش له کوردستانی ئێرانێ دووپات ن هو هر ئ هگر ت، خوا بکا ه هرینه خۆی ن هب شۆڕشه پان و و هئ .وه همووزێ تواندیان هفری ت هب
رێکهی  هفسه هئه. چاندم تا جێم پێ لێهژ بهوو هر بۆیان تێد هخێرخواش ه هێنام و هد هبه کورتی ساواک وازی لێ ن. بێ هساری ن هخ هتووشی ڕه نج ب

به ناچاری هاتم  بوو و هڕاستی توانای خۆڕاگرتنم ن هب.ترسابووم  نجه دیتبوو هشم تاڵیی شک هندو هو هئ. تگرن هی د هک هگوتی ڕان بوو و هدۆستم ه
وکهاتی بههۆ  هرمێنهی ئه هوای ئهازادی کوردسههتانی گه هاڵم هه هبه زعهی حیزبهی دێمههۆکرات نهه بهوو، هو هی هههیچ هیهوام به هڵ و هگه هد رمینهێ و هگه هبهۆ پیهر

 .ژیا هک پیاوی پێ د هئازادیخوازانی کوردی تاڕادی
ری  هفته هد. ی حیهز  گیرابهوو 3ی  هچهۆن بهوو؟ کهۆنگر زعهی نێهو خهۆی حیهز  چ بهوو و هرمێنێ و و ههاتم بۆ کوردستان گاڵم من له چ کاتێک  هب

ی مهن بهۆ خهۆم  هو هوێهدا بهێ ئه هی کهۆنگره بهوو کهه له هڵبژارته هرزیه  هه هدێهری به هی چهاو هکۆمیته. ڵبژێردرابوون هزی ه هی مه رک هسیاسی و کۆمیت
یهه  هشهوێنێک هه یهه و ڕێگها و هک ه هری سیاسیی هفت هیه ود هک ه هی هیاڵ کۆمیت هبه خ. رز هه ڵبژێردرابووم هدێری بشداری کۆنگره بم بۆ چاوه  هب

ڵ  هگه هرپهرس د هک به هش و هر هر بهراد ههه. بهوو هرکهه س شهتێک بهه نهاوی حیهز  نه هس هه هرکه هکهی و هه هر هوه بێجگه له ناکۆکی و دووبه هداخ هکه ب
 . وتبوو هک ڕێک ک هی هست هد

نهاوی نهرا بهوو کهاری  کهرد و هی تاوانبهار د هوی دیکه هک ئه هیه هسهت هک لهه دژی د هیه هسهت هوێ د هکهراو له هوه ههاتووچۆی ئێرانهێ د هکه هجاروبار به چ
بهوو  هبوڵ ن هسی ق هس ک هک ناخۆش بوو،. اڵم تاڵ بوو هر چۆنێک بوو ڕامان بوارد ب هی ه هرێشان هزعه پ هو و هڵ ئ هی دوو سااڵن ده گ هماو.حیزبی

ڕاسهتی کاریشهی بهۆ کردبهوو ،  هد تۆفیق کهه سهکرتێری حیهز  بهوو ،زۆرتهر بهه هومێهدی بهارزانی کهه به هحم هئ. کێشا هکی ڕاد هی بۆ الی هر کام هه
دیقهی  هڵ سه هلهه گهد تۆفیهق  هحمه هشهدا ئه هو کاته هر له هڵ ئێهران دۆسهت بهوو هه هگه هه پێ  که بهارزانی دوزعێک هاتبو هو  هو هداخ هوتبوو که ب هتێک
 . یمانی موعینی ناڕێک بوو هسول نجیری و هه
 وه و هنه هک هێهزی موخهالیڕ ڕاسهتی بکه هد تۆفیهق دا پشهت بگهرن و و هحمه هر ئه هرانبه هبه هنجیری د هدیقی ه هیان ویست س هک د هی هست هند د هچ ر هه
دنیهای  هبهوو و د هیدانهه نه همه و هکهوڕی ئه واد بهوو، هشهدا زۆر باسه هو هئه ڵ هگه هنجیهری د هدیقهی هه هوه کهاک سه هداخه هاڵم زۆر ب هب رگرن، هڵکی لێو هک
وی  هئه ت هێنها و هکجهاری وازی لهه سیاسه هس دانیشهت بهه یه هسهییه دا زۆر که هکه ر هس هه هکه  ر هکی و ه هر هو دووب هی ئ هله ماو .ژیا هیااڵتدا د هخ

 .پڕێوی دابوو هش شێوی و هپ هعی حیز  د ز هتا بڵێی و.یی هات  هئاوار هید بوون و هش ری و هردی س هختی و ماڵ وێرانی تووشی د هدب هوه بۆ ب هماش
ی برین دروونه  هور هکان د هیی هر تود هفس هکێک بوو له ئ هنی  که ی هیم هقی ک هوی و ت هول هلی م هسری قاجار له الی دوکتور ع همن له زیندانی ق

 .م دیت  هو
ری و ژیهانم دا  هد هربه هی د هڕاسهتی لهه مهاو هتایی پزیشکی فێربووم که به هر هتی س هر کرد تا به باشی یارم هس هزۆرم خۆماندوو کرد و زۆرم کار ل
رمان کرد و به  هیه دا زۆرم برین د هوماو هڵک هات، د هسااڵن له باشوری کوردستان زۆرم به ک ٩ ی هماو. ڵکی هزۆر به قازانج بوو بۆخۆم و بۆ خ

ر بهێ دوکتهوری بهێ  هلهه به. کردبهێ هرمهان نه هم ماوه کهه مهن بهرینم لهێ د هشاخی کوردستانی عێراق ک ڕاستی بن به رد و هب. یشتم هخۆشان ڕاگ هن
 .ران هزۆر له براد ی ژیانی خۆم و هوه ببوه مای هکی  ئ هله الی. کاتم نه مابوو خت و هڵک ڕووی تێده کردم و هنده خ هو هرمانی ئ هد

  سته هبوو تا وای لێهات د ههات زیادتر د هره ناکۆکی د هره ب هب (.شێخان)و (سونێ ) ی هرا له بنک هچۆنێک بوو گوزر  هخت ه هتا دوو سااڵن و
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ت الیان وابوو نهاکرێ و  هلی هق هوتنه ئ هکی  ک هی هست هرێ د هگوز هخت د هن و و هست پێبک هکداری د هی چ هو هوه که له ئێران جوواڵن هبوون غ  ک سا هی 

ی  هنهوا هشهداری ئه هیهه بهه به هو هو جوواڵنه هری کردنهی ئه هی ئینقالبی حیزبی دێمۆکراتی  پێکهاتووه بهۆ ڕابه هوه به نهێنی کۆمیت هئ. خودکوشی یه
 : وه  هخوار

 
 هید ی شه ریفزاده سمایلی شه -7

 مینی سیراجی  ده مه حه -3

 رباز واڵی سه ال عه مه -2

 دی  ننار مامه سه -2

 . هید  ی شه ال ئاواره مه -5

 
یمانی  هپاشانی  کاک سول.بێر  هڕێوه ب هرگرێ و پاشان بۆخۆی ب هڵک و هیمانی موعینی ک هویستی سول هوه ویستوویه له خۆش هداخ هو کۆمیته ب هئ

 بوو تێکبشکێ بۆ؟ هر د هوه که ه هدیاره جوواڵن. ست پێکردبوو هی ه هو هموعینی ئ
 
ڵک  کهرد، بۆیهه خهه قی پشهتیوانیان لهه حیهز  ده تی کردبوو و زۆربه زه تی و حیزبایه کوردایه ئاغاکان به هۆی ئینقالبی سپی زۆریان ڕوو ده -1
 .پرینگاوه  ده

شهووڵ  تهاغ دروسهت کهردن و ناسهینی ئوسهتاندار و چوونهه تهاران و شهتی واوه مه مهین و وه ک به ژیان و زه کانی کوردستان تاڕاده یه جووتێره -2
 .ن  دوودڵ بوون چ بکه. بوون

 . م بوو  بوو، یان زۆر که ر نه شکیالت هه ته -3

 . وه نابێته پشتیوان تاوه لێ ببوو به هومێد باسیان بکا، ئه ره له سهیان ( یکی ئێران  په)بوو، رادیۆی  ر نه پیشتیوانی خاریجی هه -4

ڵک  ز کهردن خهه رایی نوانهدن و هێنهدێک کهاری ناحهه ر ناوچهه گهه کان له به رگه بوو، بگره پێشمه ی نه خشه ست پێکرا و هیچ نه کوت و پڕ ده -5
 . م بوو ری که یمانی  توانای ڕابه ک دوو دڵ بوو، کاک سوله تاڕاده یه

کهانی بهارزانی لهه باشهوری  هکهدار هههۆی چه هکهانی حیهز  به هرگ هڕاونان و گرتنی پێشم شا و [زا  هر هم هح]ڵ  هگ هفا بارزانی د همست تی دۆستایه -6
مهوو  هکان ه هبارزانیی ندرمی ئیران و هشداری جاش و ژ هڵگوردی به ب هله گوندی ئااڵنێ له بناری ه( اڵوی  هبرایم د)هید کردنی  هش کوردستان و
 . وتوو نابێ  هرک هوه یه س هجوواڵن و هوه بوون که ئ هشاهیدی ئ

بهێ  هالمهان وابهوو د .وه هن ماینه هلهه کهاری وان بهێ الیه سهتاین و هوڵهدا موخهالیڕ و هله ڕۆژی ه ر هسانه بووین که ه هو ک همیری قازی ل هئ من و
سهت پهێ  هکدارانهه د هی چ هو هشکیالتی بکرێ، جا پاشان جوواڵن هبێ و کاری ت هون هتێکی ڕو هوێ، خ هکدا بک هرایه تی به الی هجارێ ناکۆکی ڕێب

ستوورم پهێ بهدا بهه  هیمان د هکاک سول :رنه چوو گوتی  هکی ساکار که پاشان باشی  د هی هرگ هله یادمه که من موخالیڕ وێستام ،پێشم. بکرێ
کان و الدێیی  هزۆر له ڕووناکبیر. بوو هئێران ڕا تازه هاتبووم ئاگام له زۆر شت هدیاره من که له . ستۆی من  هکێکی تا میاندوواوێ به ئ هفیش
کوشهتنی  وه و هحوی  دانه هاڵم پاش ت هب .می حیز  هود هتی ئ هرای بهبوو له ڕا وره تر همی بارزانیان زۆر ال گ هرد هو س هئ ڵک، هی خ هکان و زۆرب هی

 . خوارێ  ههاتدری  هق بارزانی ڕێز و کان، هکورده ئیرانیی
 زۆریان  کرد، هولی خۆیان ن هفایان به ق هزۆریان و .هید بوون هکان ش هی کادره باش همابوو زۆرب هوه ن هر هوانی  چیان به ب هوکات ئ هدیاره ئ
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 .ناچاری خۆیان به کوشت دا هب
واڵی  هشهان و عه هرقه هیمهانی که هک سهاڵ  الجهانی و سهول هرتی کهرد و هینهدێکی و هوه بێ ش هداخ هنای بۆ بارزانی هێناو که ب هش پ هی مابۆو هو هئ

وه  هوه جوواڵنه هداخه هبه .هینهدێکی  بهه زینهدانی دوو و درێهژ حهوکم دران .ڵدیانێ ئیعهدام کهران  هوه و له ج هسلیمی ڕژێم کرد هبایزه قنجه ی ت
مهر و ڕوحیهان  هیادیهان نه. ی کورد هو هشێکی زێڕین له جوواڵن هاڵم بوو به ب هب. ڵک فیدا بوون  هزۆر کوردی به ک. وت  هزۆر زیان ک. تێک شکا هک
 .وێ تاریخ بنووسم هنا نام همندا ڕوویان داوه به کورتی باسم کردن ، دڵ ژیانی  هراوێزن و چونکه له گ هوانه پ هئ .میشه شاد بێ  هه

ڵک  هکانم بێ ک هفێق هت و پاک و خاوێنی بۆ ر هتوانم بڵێم له باری خزم هکانی حیز  ژیام ، د هی دوو ساڵ له سونێ و شێخان له بنک هو هپاش ئ
مانگێهک لهه  5ی  هری مهاو هیهد هی سهیڕاجی و سهاالری حه همیهری قهازی و کهاک مینه هال ئاواره و کاک ئ هریڕ زاده و م ههید ش هڵ ش هله گ. بووم هن
نهد مانگێهک  هی چه هنهدی  بهۆ چهادری ئێمهه و مهاو هر چووین بۆ کوێستانی ق هف همن و ساالر به س. وه زۆر به خۆشی ژیاین هزی سونێ پێک هر هلو هگ

 ر هوه هه هت و لێکدانه هڕ هشهو هسهاکار و بێهری کوێسهتانانی کردمهه ئاشهنا و پهاش مهڵ کشهه کهوردێکی  هیه دا چاره نووس له گ هو ماو هل. وه  هماین
 .ریکی ژیانی دا هاتوو بین هڵێنیمان پێک دا ش هرد ب هکی بێگ هویستیی هدووکمان به دڵێکی پاک و خۆش

لهه بهاری فکهر و . ری مێرگهان بهوو هبهلهه ( قوبادبهه گیهان)ڵکهی گونهدی  هو ناوی دایکی فاتم و ناوی بابی مینه بوو، خه (ئامان)که ناوی  هکش
میشهه ههاوڕێ و  هریهدا هه هد هربه هداری و د هنگانه و ن هت هڕێز و د هز بکا ئازا و ب هتاخوا ح. ڵێم زۆر شتی لێ فێر بووم هوه د هوه به شانازیی هئاقڵ
اڵم منهی لهه کهۆڵ کهرد  هویه  برینهدار بهوو، به هران لێیان ده دایهن، مهن برینهدار بهووم، ئه ههێلیکۆپت ٥له یادمه کاتێک به. رێکی باش بوو هیاو
کهان  هر هیگهوت برینهدارم، تها کۆپته هر دڵهی مهن نه هبه هو خوێنه چییهه ؟ گهوتی ئهی تۆیهه، له هکاتێک گوتم دایکی شنه ئ. وتبوو هکار ک هالقم ل هک

 .بی  هت ن هح هگوت تا ناڕ هم د هر تۆ ن هب هوکاته گوتی منی  زۆر بریندارم ل هڕۆیشتن، ئ
و ژنهه نهازدار و خهۆراگر و  هشهێکی ئه هرچهاوی بهووه و شهانازی ژیهانی مهن به هخشهی به هکجهار زۆر نه هتی منهدا یه هاڵی هژیانی سیاسی و کۆم هد دیاره

 .لک بووه بۆ من  هکی به ک هم هاوڕێی هکانمان و ه هم دایکێکی زۆر باش بووه بۆ ڕۆڵ هه. یه  هرێز هب
 

.................................................................. 
 

بهێ،  هنی سیاسی هه هم هساڵ ت 23ساڵ ژیابێ و  51سێکی که  هنوسرێ، بۆ ک هد" رهاتی ژیانم هس هب"ی که لێره دا به نێوی  هریی هو هبیر و هدیاره ئ
ری و  هو هشهنه بیهر هر چه هم ه هک هڤااڵنی بابم داوا د هه واوی دۆستان و هبۆیه له ت .... وه زیاتر بنووسێ هیتوانی ل هوه ن هداخ هاڵم ب هزۆرکه مه، ب

باشهتر لهه  ڕۆژه که بتوانین زیهاتر و و هوه؛ به هیوای ئ هن هئاگادارم بک  وه ی ئێهمێلی خواره هبه ڕێگ یه، هر ژیانی ناوبراو ه هکیان له س هزانیاریی
ق  هناهه هم، خهوێنی به هبهێ النیکه هی ههیچ نه هو هوه بۆ ئ هین هش ڕوون بک هسات هو کار هت چۆنیه تی ئ هتایب هب ره بنووسین و هو تێکۆش هر ژیانی ئ هس

 . بێت هدا ون ن گای مێژوو هسووڵی دێهقان له بار هید ڕ هڕژاوی س
 

 blessa_111@hotmail.com: دێهقان   بڵیسه
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ورهسووڵیبابیگهییدرهکسهکایادێکله

 
  رحیم محمدزاده

 
باتکارێکی  زن و خههه مهه  سهۆارێکی شوڕه  ری لههه ره یههان بهۆ بیهره و کۆڕه سهتاون و ئهه هه  و کهاره بههه  کهه  سهانه و که مو شههت سهوپاس بهۆ ئههه ههه  ر لهه بهه

 .     لی کورد رێک خستووه زگاری گه وتووی رێگای ره سره نه
دژوارترین    له  بوو که    شانه گه  ستێره و ئه کێک له یه  وره سوڵی بابی گه ید ره کاک سه

ئاسمانی تاریک و   زا شای دیکتاتۆردا له ره  مه زوڵم و زۆری حه شی پڕ له  ورانی ره ده
  ی دیکههه، سههێتره لێک ئه ڵ کۆمههه گههه  و  لههه  وه وشههایه بههێ هیههوای کوردسههتانی ئێههران دره

و پێهی نها  ئهه  کاتێهک.  یان روناک وپهڕ هیهوا کهرد زوڵم لێکراوه  و پارچه هئاسمانی ئ
می رووخهانی  ژێهر بهاری خهه  ماوی لهه لی کهورد پشهتی چهه بات، هێشتا گهه یدانی خه مه

کانی کۆمهار راسهت  رکرده ی و بهاقیی سهه که زنه وا مه کۆماری کوردستان و ئیعدامی پێشه
ی دوژمنهانی ئهازادیی کوردسهتان  ی گوللهه ڵهه ههات  و زایه ر ده کوردسهتان ههه  کانی و کۆاڵنهه  کوچهه  ڕووت لههو کات هێشتا بۆنی با ، ئه کردبۆوه نه
 .  بیسترا ده
ر  سه باڵی به  وره کی گه یه تی، ناهومێدیی باتی کوردایه یدانی خه مه  بێته  بڕیاری دا  ساڵه 76  -75ک الوێکی  سووڵ وه ید ره ی کاک سه و کاته ئه

ت دۆسهت بهوون و  رۆاڵهه  بهه  ی کهه و رێکخراوانهه نهدی و چ ئهه تی ناوه ک حکوومهه یارانی حیز   چ وه زندا کێشا بوو و نه وای مه ی پێشه که حیزبه
لی بهااڵ  لی کهورد و زاڵکردنهی گهه سهتکردنی گهه ی کهورد وژێهر ده وه نوشسهتی و شکسهتی جواڵنهه   له  روونی خۆیاندا ئامانجێکیان جگه ده  اڵم له به
 . ریکی پیالن داڕشتن بوون بوو، خه  ستی فارس دا نه ده

  یدئاوای کردبهووه بهاپیری و دۆڵهی سهه  ی وره ید خهدری بهابی گهه مهاڵی حهاجی سهه  بوو که  خشه هیوا و هومێد به  نجه و گه سووڵ ئه ید ره کاک سه
ی  وه کۆبوونههه. کههڕی ده  وره کی گههه یه ترسههی ر و مه تههه تی خه مهههقی  ژیههانی بههه  ک لههه یههه حزه ر له باتگێڕانی دێمههوکڕات و هههه ی خههه کۆی کۆبوونههه مههه
، دوکتهور قاسهملوو، هاشهم (د تۆفیهق حمه ئه)واڵی ئیسحاقی زیزی یۆسفی، عه ک کاک عه وکاتی حیز  وه کانی ئه رچاوه به  تییه سایه شهووری که مه
ی  ماڵهه تی بنه حمهه رک و زه ر ئهه سهه حیهز   له  بهه  و دانی گیانێکی تازه خۆ کردن ربه و سه  وه دی خودایاری  بۆ ساغ کردنه سعه قلوتوال  و ئه ئه

 .   یدئاوا گیراوه پشت گوندی سه  وان و له
و  رک و ئه م ده و ئه  وه شاردنه لینگ و پزووی پاتۆڵی دا ده ده  کانی حیزبی له  یه هێنی نه  شان نامه  شکۆڵ له ک قاسیدێکی که کاتی ڕا وه  و و له ئه
جێ   ی به که له زگاریی گه ر  ت به باره رکی خۆی سه می ئه ترسی داویشت،  تا النی که مه  ودای له ری پڕ سه کردن و ژیانی پڕ بایخ و سه کی دهر ده

 .زیندانی کرا تی شادا کانی حکوومه شه ره  ی سێ ساڵ و نیو له چاڵه دا بۆ ماوه تی تی الوه ڕه هه  ن ساواکی شا گیرا و له الیه  تا له هێنابێ، هه
ل و نیشتمان و  یدای ئازادیی گه و شه ئه.  خۆیان حاشار دابوو  وره لێکی گه رزو ئامانجگه کی به سووڵ دا هیوایه ید ره تی وردی کاک سه اڵفه قه  له

یی کهورد  وه تهه شهیعری شهاعیری نه  لهه  ێهڕهو د ئه. وتوو بوو سره رزو نه م هیوا به ر ده دا هه و رێگایه و له ئه. بوو  و رێگایه وانی ئه ڕێڕه  ت به خزمه
 :ڵی ده  که  وه سووڵ دێته ید ره رزی کاک سه تیی به سایه ڵ که گه  ق له قاوده ستا هێمنی موکریانی ده مامۆ

 
 رێکی کوردم ر پێی تێکۆشه خاکی به     رچی وردم  ڕۆم گه رزایی ده به  و ره به                              
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پهاش و   وه ڕیتهه سهاڵ بگه 51تا  21مرۆڤ   و پێویسته ک ئه سانی تری وه سووڵ و که یید ره رستیی کاک سه ر فیداکاری و نیشتمانپه سه بۆ باس له

و  یی  و فیهداکاری ئهه وره ر گهه سهه و کهات له و ئهه  وه و کهات دا ببینێتهه خت و دژواری ئهه رجی سهه ل و مهه ههه  کی کهورتی  بهێ خهۆی لهه یه بۆ ماوه
 .  ری بکا داوه  مرۆڤانه

تی  اڵیهه زنی کۆمه کی مهه یهه ن پێگه سترۆیشهتوو و خهاوه کهی دارا و ده یهه ڵه مه بنه  ناوبراو لهه زانهن کهه ناسهن، ده نهاوبراو ده  کهه  سهانه و که مو ئهه ههه
هێهزی   ی بهه پێگهه  رگرتن لهه ڵک وه که  ک بنێ و به ر یه سه و پوڵیکی زۆر وه  پاره  و زۆر سانا بوو که بۆ ئه. دایک ببوو  ی موکریان دا له ناوچه
ل و نیشهتمان،  ئهازادیی گهه  ئهۆگری و عیشهق بهه  یهات کهه اڵم هه ر بکات، به مسۆگهدا ژیانێکی زۆر ئارام و خۆش بۆ خۆی  ناوچه  یان له ماڵه بنه

 .ست بژی و ژێر ده  اڵم کۆیله ، به ند و ئاسووده مه وڵه ده  ویست  یده و نه رام کردبوو،  ئه وی حه ری له ردی سه ماڵی دونیا وژیانی ئارام و بێ ده
و  رمانههده کی فه یه رگه فس، خههاکی، پێشههمه تههی نههه عیززه  ڵناس،  بههه یی، ئههازادیخۆاز، کۆمههه هو تههه سههووڵ مرۆڤێکههی دێمههوکڕات، نه ید ره کههاک سههه

 . بوو  رگه کی پێشمه یه رمانده فه
زانهی و هیهواو ئهاواتی پێهک ههاتنی  ل و واڵت ده ک گهه یهه  کهراوی کوردسهتانی بهه  پارچهه  ش کهراو نیشهتمانی پارچهه لی کهوردی دابهه ناوبراو گه

چهاوی لهێ   وه تهه چهاوی رێهزو حورمه  کردو بهه ده کانی کوردسهتان نهه شهه باتکارانی به نێهوان خهه  و جیهاوازی لهه ئهه. ی کهورد بهوو وه هته تی نه وڵه ده
تیی حیهز  بهوو،  رکردایه نهدامانی سهه ئه  کێک لهه کی زۆری  یه یه ندامی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بوو و ماوه و ئه ئه  که  راسته  وه ئه. کردن ده
  و بهه ئه  تێک که خزمه. کانی کوردستان بوو موو پارچه کانی هه ره تێکۆشه  ی، خێرخوازی رێکخراوه که حیزبه  ت به ڕای خزمه ره سه  وه کرده  اڵم به هب

تی  تی پاشایه حکومه و له پاش رووخانی ئه  ی که و  رێزه رمێن کرد و ئه کوردستانی گه  لی کوردی له ی گه وه جوواڵنه  ک به یه ڕوانی بێ هیچ چاوه
 . و راستییه لماندنی ئه ی سه ڵگه گرت، به ی کوردستان ده کانی دیکه شه باتکاری به خه  ئێران له
نگری ئاشهتی  و الیهه بوو، ئهه ی حیز  هه وه ره سانی جیا بیری ناو حیز  و ده تی بۆ که سوول مرۆڤێکی دێموکڕات بوو و رێزی تایبه ید ره کاک سه

ڵناسهی  رسهی کۆمه ک ده هیچ زانسهتگایه  سووڵ له یید ره رچی کاک سه گه.بیر وبۆچوونێک بوو  شنه ر چه پاندنی هه قنا  و دژی داسهبایی و ئی و ته
ی  رهبا  کی باشی له یه زایی و شاره ئه. ست هێنابوو ده ل وه ی گه وره زانستگای گه  نرخی له  زموونێکی به اڵم ئه خوێند بوو به ی ئاکادمیک نه شێوه  به

جێ  الی جهێ بههه  سهانایی لهه  بهه  کانی ناوچههه یهه تی اڵیه کۆمه  ترین گیروگرفتهه وره گهه  بههوو کهه  وه ر ئهه بوو و ههه کان ههه تییهه اڵیه کۆمه  ندییهه پێوه
  میشهه دا هه بهاره   و لهه  زانهی، بۆیهه تی ده اڵیهه و پهێ  چهوونی بهاری کۆمه ره کهانی بهه دیارده  کێک له یه  و پاک و خاوێنیی گشتیی به ئه.  بوون ده

یهدا بکها و بهێ  شهی په که  ک بهۆ لولهه یه رچاوه دا سهه وڵی ده ن ههه تمهه با حه جالی هه ر گوندێک و مه یشتبا هه تگوزار بوو و گه م و خزمه ده پێشقه
کانی  ڵین و ناوچهه شیخان و نهه  کانی دۆڵه گونده  ی وی له تانه و خزمه واری ئه ئیستاش ئاسه. کرد کان ساز ده دێهاته  وزی له ستان پرد و حه راوه
 .   ن که ی ده نرخانه  زن و به مه  ته و خزمه یادی ئه  وه سوپاسه  ڵک به ر ماون و خه ی هه دیکه

ر  ده بهه  ادهڕ  یی، مرۆڤێکهی لهه ماڵه تیی بنه ی تایبه باتی زۆر و پێگه ڕای خه ره و سه ڕۆانی بوو، ئه سوڵ مرۆڤێکی خاکی و بێ چاوه یید ره کاک سه
یشهتێ و تها  گه ده سهی نه قالبسهووکی دا که  وااڵنیهدا لهه نێهو کهۆڕی هه  و لهه ئهه. شهت بهوو گوزه  ی دا  بهه کهه له ر ههاوااڵن و گه رانبه به  ساکار و له

 . کرد ند کاری ده و چه هاواڵیکی کارێکی کردبا، ئه
یی   رمانههده و فه ئههه. کههرد رێکی نیزامههی کههاری ده رمانههده ک فه نهدی بههوو، زورتههر وه وهی نا نههدامی کۆمیتههه ئه  دا کههه یههه و ماوه سههوڵ لههه یید ره کهاک سههه

بوو،  نهه  رمانهده نیا فه تهه ڕدا  یهدانێ شهه مه  سهوڵ لهه یید ره کهاک سهه.  سهتۆ بهووه ئه  کانی کوردسهتان لهه ی ناوچهه زۆربه  ناوبانگی له  ڕی به زۆرشه
 . بوو  رمانده کی فه یه رگه و پێشمه  رگه کی پێشمه یه رمانده و فه ئه   بردی  بوو، یا جۆانتر بڵێین کهست و ده  کی ئازا و به یه رگه ڵکوو پێشمه به
الی   ت له ڕاستی مرۆڤ قه به.کا، ناکرێ و نه خۆشی و خۆش راوێژی ئه  قسه  ی به و بکات و ئاماژه کانی ئه  یه تمندیی تایبه  ر مرۆڤ باس له گه ئه

 . وااڵنی بوو وێنی کۆڕی هه مڕه ی خۆش و راوێژی جۆانی، خه قسه موو کات به و ههبوو  ده ز نه ره وی وه
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 : یگوت  ده  ستگار که نی ره سه ولی کاک حه قه  یان به

  وه تام له گێڕێته و بۆت ده ئه  پاشان که  له  وه سووڵی بگێڕێته یید ره پێشدا بۆ کاک سه  له  ق وایه ال بوو، حه  کی خۆشی له یه ر مرۆڤ  قسه گه ئه
شهت بهۆ  نهد جهاری دیکه چه  خۆاخۆاتهه  که  وه، گێڕێته ی خۆش ده نده وه کات و ئه ۆش دهی خ نده وه و ئه اڵم ئه به  یه مان قسه هه   قسه. ی که ده  که قسه

 . وه بگێڕێته
 .ر بوو سه تراژیدی و جێگای داخ  و که  سواره و شوڕه زار مخابن کۆتایی ژیانی ئه اڵم مخابن  و هه به
ی جێگهای هیهوا و  کهه نێهو حیزبه  بڕیبهوو، لهه ندیلی لێ ندو قه تێ شاو لهاڵ ر قه سه  ودای نیشتن له کۆماری ئیسالمی مه  ی که ڵۆ تیژ باڵه و هه ئه

  وه داخهه  بهه. ژیهانی خهۆی دا  ی بهه شهاری سهلێمانی درێهژه  نجام دانیشت و له رئه سه. ی شێوا بوو م لوتفی و  هێالنه ر که به  وتبووه هومێدیشی که
بۆیهان   شهی کهه و ئاواتانه موو ئه هید کرا و هه در لێکراوی شه غه  ناسراو به کداری نه ند چه ستی چه ده  به  و شاره ر له تاوی هه هه ی7266ساڵی 

 .   وه جیهانی نادیاره  دا بوو برده ڵوه وداڵ و هه عه
ی  چۆارچێوه  اوه، لهپێکیان هێن  و  سووڵ و دۆستانی بۆ یادی ئه یید ره ی کاک سه ماڵه ئێستا بنه  که  ی سمه و رێوڕه م ئه که زو ده کۆتایی دا ئاره  له
  ببهێ بهه  و رێهز گرتنهه بها ئهه". حیزبهی دێمهوکڕاتی کوردسهتان" و سیاسیی ئێمهه  وره ی گه ماڵه بۆ بنه  زیفه رک و وه ئه  ر و ببێته ده  بێته  ماڵه بنه
رێگای خوڵقاندنی شانازی بهۆ حیهز    نیان له مه زۆری ته  ره شی هه به  ی حیز  که دێرینانه  باتکاره و خه موو ئه هه  ک بۆ رێز گرتن له یه روازه ده

  .  زێد و نیشتمان گیانیان داوه  دوور له  نجامی  به رئه و سه  ر بردووه سه ریدا به ده ربه و ده  ، تاراوگه ندیخانه به  ل و نیشتمان له و ئازادیی گه
کانی خهۆی بگهرێ و جێگهای   باتی رۆڵهه خهه  رێهزی زیهاتر لهه    کهه  شکیالتی حیزبی دێموکڕاتهه یی و ته وه ته رکی شۆڕشگێڕی، سیاسی، نه ئه  وه ئه

 . خشێ دا پێ ببه وه مێژووی حیز  و جواڵنه  شیاوی خۆیان له
 .ر پیرۆز بێ یادی هه

   
 سوئێد 3118ی  ی ژانویه73: وتی  ڕێکه/   نگ ری گیاره ماڵپه:   رچاوه سه
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سیساڵباتیزیاترلهروهاوخهنگههیدێکیوونوهاوسهشهیادێکله  

 
 . ماز سووڵ پێشنه ال ڕه مه
 

ره و  ههیهده تێکۆشه هو شه هی ئ هماڵ هن بن هناکاو له الیو ڕۆژانه داو له  هڕێز ل بهخوشکو برایان 
ی بیسهت  هوره وه داوام لهێ کهرا کهه بهه بۆنه هسهووڵی بهابی گه هیهد ڕ هناسه کاک سه هماندوویی ن

 .وه شتێک بنوسم ههید بوونی هی ش هساڵ
چهاو وان  هی ئه هو هزانهن زۆر پهێ  ئه هکان باش د هی منداڵ هو ههۆی ئ هش روونه، ب هک هدیاره هۆی
یهی دا  همهه لهه ئهاوار هری پێک بێنهێ ، ئه هسووڵ ژیانی هاوس هید ڕ هڵێنن و کاک س هبه دونیا ه

ش  هو هوه بهووین، جگهه له هیێکه  هر به هره زۆریشی ه هسی ه هبات بووین و ب هر و هاوخ هنگ ههاوس
دی  هر هتهای هه هر هزبهی دێمهوکڕاتی کوردسهتان دا لهه سهبهات لهه حی هک دوو هاوخه هم و هر شهوناس، هه هی ناسراو و سه هماڵ هک دوو بن هم و هئێمه ه

 .ندیمان بووه  هیو هاڵو بووینه و پ هر تێک هوه ه هتی هالو
یهد  هکهانی کهاک سه هندی هتم هت و تایب هسڵ هبات، تێکۆشان، خ هر خ هی بتوانم به دوور و درێژی له س هو هجال که زۆر کام بوو بۆ ئ هند م هر چ هه
 . ری بدوێم  هس هبێ غایه ل هڕاستی و دروستی و ب هو هۆشم بڕبکا ب ی مێشک هند هو هم ئ هد هوڵ د هاڵم دیسانی  ه هبم،  هسووڵ باس بک هڕ

وره ناسهراون، لهه  هرده کهه لهه کوردسهتان دا بهه مهاڵی بهابی گه هز  هیهد خهدری کانیه هنهی کهوڕی سه هسه هید ح هسووڵ کوڕی حاجی س هید ڕ هکاک س
 . تیان لێ گیراوه هڵکی کوردستان ڕیزۆ حوڕم هڕوک ڕۆیشتوه و الی خ هب هشوێنی دیکه نانیان به تری خۆیان و زۆر  هوروب هد
ی  هماڵه هر لهه نێهو بنه هر بووه، هه هرو هست، پیتۆڵ و له خۆڕا دیو و کوردپ هره هوه ئینسانێکی له س هتای مێر منداڵی هر هر له س هسووڵ ه هید ڕ هس

ڵکههی دێهههات و  هڵ خه هنهدیێکی قههووڵی لهه گهه هیههو هاڵوی و په هکههرد و تێکهه هکهان د هتکێشهه هحمه هو کرێکههار و زخۆیهان دا زۆرتههی الیهانگری لههه شهوان 
 .  وتوانه بووه هزی له پاک و خاوێنی و ژیانی پێشک هداییم ح هب. بووه هژاران ه هکان و ه هالح هف
رانهی  هوماوان و قاچاغان بوو زۆر له براد هناگاێیكی لێ ق هكوو پ هیان و هك هم ماڵ هسیو بوو، ه هك و پ هپ هیان چ هك هم گوند هی كه ه هو ههۆی ئ هب

وه كهرد  هندی به حیزبی دێموكڕات هیو هڵ زۆر به منداڵی پوسو هید ڕ هر بۆیه كاك س هوان، ه هكرده ماڵی ئ هوما ڕوویان د هق هدێموكڕات كه لێیان د
كهانی پهێ  هنهدی شهار وگونهد هیهو هوه زۆره هها په هڵ بهه عهومری منداڵیهوسهۆ هیهد ڕ هسهدا  هێنهی هتێكۆشهانی نه كهار و هله.وه ههاته ڕێزی تێكۆشهان و
 .ڕاندن هپ هوه ڕاید هژیری و ووریایی هسپاردرابون وزۆر ب هئ   

حیزبهێ رانهی  هر تێكوشه هرباڵوی بهۆ سه هالمارێكی دڕندانه و ب هڕه زاشاه پ هم همیالدی  ڕێژێمی ح ی7252بێته ساڵی  همسی كه د هش ی7228 سالێ
و گیراوانه بوو لهه زینهدانی   هكێك ل هی وڵسو هید ڕ هكانی ڕژێم كران كاك س هی سیاچاڵ هوان هو ڕ س گیران هك 211 دێموكڕات كردوو و زیاتر له

 ریكی  هڵ خوسو هید ڕ هدا كاك س
كمكههای "ی  هور هوی د هوله هلهی مه هكهاك دوكتهور عهالی  هری دیكهه له هڵێهك  بهراد هڵ  كۆمه هگ بۆ نمونه له. یاندن بوو و زانیاری زیاتر بوو هخۆپێگ
كهانی بنهاری  هیلهوول وه لهه باشهووری كوردوسهتان لهه گونهد هی ئه هور هتای شۆڕشی گه هر هند سااڵن له س هكه دوای چ یان خوێند" ی پانسمان هاولی
كهرد  هد هخسهیری نه هرانهی خۆشهمان ته هبهۆ ئێمهه بهرادو  ومهاو كهرد هڵكهی لهێ قه هرچاوی بهه خه هتی زۆر ب هر خزم هس هنگه هری س هوروب هد وی ندیل هق
شداری  هوه  ب هت ههام هت و ش هجورئ هكرد و زۆر ب هداوی د هكانی ت هڕ ، بریندار هكانی ش هر هی ب هو هفی پێش هدا زۆر له س" كاوه"ت له هێزی  هنان هت
 . بوو هڕ د هكانی ش هر هب
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ی  رگه  هپێشم  رانی خۆمان بوین به الی براده   جێ هێشت و هاتینه هاڵتمان ب نی ئامۆزام كوردوستانی رۆژهه  هس همن و كاك ح كاتێك7262ساڵی 

کێک  یهه  کههکان ماڵ و ژیانی خۆیان واز لێ هێناو، ههاتن بهۆ المهان  ره هتێکۆش  نجه گه  ڵێک له کۆمه  سوورا که نهر  یلول ،ساڵێکی تێوه شۆرشێ ئه
هید سهمایلی  ری و شهه هیهد مینهی سهیڕاجی و سهااڵری حه هد همه گوونهدی سهوونێ الی کهاک حه  لهه  بهوو کهه  وره هسووڵی بابی گ هید ڕ هکاک س  وانه له
وڵی دا  کهی زۆر حهه هی هماو .د تۆفیق ناڕێک بووین حمه هید ئه هڵ ش گه  شی زۆرمان له ران به  ک ئێستا براده هوکاتی  و ئه.  وه هگیرسای  ریفزاده شه

الی   نکهدا چۆ ی ده هو هکگرتن هوڵی ی داییم هه هکرد و ب هد کی نه هر دوو به   زی له هی من ناسیم ح نده هو ی ئه هو پیاو هئ  مان چۆنکه هو ک گرتنه بۆ یه
 . وا بوو

ههیچ   تێکۆشهان لهه  رقی بهه و فهه ئهه  کرد چونکه تی ده دا خزمه  هێزی کاوه  سۆ میرخان له الی کاک حه  و زۆرتر له ده بۆووه  و خۆی بۆ ساغ نه هئ
رانی شۆڕشهی  رێوبهه به  کهه 7261،68رینی  ڕاپهه  ت لهه نانهه ئینسانێکی کوردوسهتانی بهوو ته  ڵیمه مانای که  کرد و به ده هشێکی کوردوستان دا ن به
حوی   هتی و ت هحوڕم ریكی ڕاونان و گرتنوو بێ هنا خ  وه ئێمه  ئینسانی خۆ فرۆشی ناو خۆیان پاڵیان به  حریکی ئێران و زۆر له ته  یلوول به ئه
بهێ   هوه مێژویهه و د هگهرت ئه هیهان نه هئێمهڵواسهی و پیشهتی  هوان هه هرانهی خۆیهان و هس لهه بهراد هنهد كه هڵ و چوید ڕهسو همان بوون كاك س هو هدان

ك شهاهیدێكی  ش وه هو هاڵم ئه هبه. س دانیهه هسهت كه هر د هبه هعفهم د هبهاكم  و ز یڵهێم و بهێ هو ڕاستیانه بڵێ مهن د هس ناوێرێ ئ هر ك هگ هئ. بكوترێ
 . بێ بڵێم هزیندووه بۆ مێژو د

راپهی  هرد نیهازی خه هاڵم كاتێهك دوكتهورررێكی داوێهن پیسهی نامه هبهوو، به هڵمان نه هگ له 68و  61ڕینی  هڵ له ڕاپوسو هید ڕ هو كاك س هڵ ئ هگ هل
ویستی بارزانی دا بكا و ماڵ و منداڵی  هبوو ویستبووی سووئیستیفاده له نیزێكی خۆش هیمانی موعینی دا ه ههید سول هڵ منداڵ و خێزانی ش هگ هل

خسی بارزانیهه بۆیهه  هرپرسی حیزبی كاوه بوو الی وا بوو به بڕیاری ش همیرخان كه ب سو هت كاك ح هنان هی و ت هرێ بۆ بۆل هیمانی ب هكاك سول
 .     له بكا  نه یوێرا مداخه

گای بارزانی، كاتێك بهارزانی لهه  هرگرت و ڕوێشت بۆ اڵی بار سۆ میرخان وه ی له حه ی جوواڵ و نامه هتی پیاوان هڵ غیروسو هید ڕ هاڵم كاك س هب
مهوو ئهی  و كهارێكی  همیشه له هه هرد هێنا بۆ ه هر دوكتوری نام هتی نامووس پاراستنی خۆێ كارێكی وای به س هسڵ هبوو به خكه حاڵی  هل هس هم

 .وانه بوو بیشی كوژێ  هیبانێ ل هگ هر تكا كاری  ن هگ هووه  و ئ هدوور خست
و كاتیهدا  هخهۆ ئێمهه له. ڵوسهو ید ڕه سهتی كهاك سهه هرد هوتهه به هند كه هند و سامڕ هم و سیام هتی براژنه مری هسولیی هستی و م هر هرپ هرا س  هوكات هل

بوون كه هیچ  هش ه هئیدیك. ین هله بك هتوانی موداخ همان د هتی سۆال دا بووین ن هالم هی له ژێر ع هو هر ئ هب هاڵم ل هوناوه بووین ب همان كه ل هزۆرب
 . یان كرد  هاڵم ن هبوو ب هر ن هتیان له س هالم هع
و لهه دوای كۆنفرانسهی دوو كهه لهه گونهدی وورتهه ولهه خوارگونهدی  68و  61كهانی  هڕینهی سهاڵ هوه بهه دوای ڕاپه هن هبێه بۆ خۆیان جوا  بد هد
هێنیمهان  هی نه هك كۆمیت هندی ی هی ناو هی كۆمیت هو هن كردن هڵ هاوكاری نیزێك بووین چونكه دوای ئۆژوسو هید ڕ هاڵتوكان گرتمان من و كاك س هق
نهد  هرمی و چه هگ هالخدری دۆڵ هڵ و موسو هید ڕ هی من بووم ، كاك س هك هرپرس بهریڕ زاده بوو  ههێنی ش هزیز كه ناوی ن هال ع هبوو به ناوی م هه
 . سی دیكه هاوكارمان بوون  هك

. ورانههی سیاسههیمان بههوورانههی حیزبههی دێمههوكڕات خۆشههترین و باشههترین دهی تێكۆشهههرچههوو ئێمهههی ئههازار دهیههانی یههازدهبههه 7211سههاڵی 
واوی  هته هوه و حیهز  به هكترمان گرت هش خۆمان بوژانده وه ی هند هو هند ئ هوتنێ شۆرشی كوردستانی ئێراق پێ خۆش بوو چركهمان سهندهچه

كۆنفرانسهه جگهه  له شاری كۆێی ولهه 7211مان گرت ساڵی ێ وه بوو كه، كۆنفرانسی س هر چاوترین كاری كه كردمان ئ هوه باشترین و ب هبوژای
بهی  هكته هرانهی مه هنایهان بهۆ بهڕاد هوه په هحوی  دان هكره جۆش كه له تڕسی گرتن و ت هی ب هوان هڵ ئ هگ هی له ناو شۆرش دا بووین ل هوان هی ئ هو هل

 قادری وێردی و كاك  اڵ ههید م هڵ و شوسو هید ڕ هش دابوو من و كاك س هو كۆنفرانس هر ل هوه و ه هكمان گرت هسیاسی كۆنی پارتی بردبو ی
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 .ندی  هی ناو هندامی کۆمیت هش بوون به ئ هندی دیک هی سڕاجی و چ همینی
ڵ وسهو هڕ یهد هتوانم به ڕاشكاوێ بڵیم كهاك سه هد. بوو هناوماندا ن هک د هکرد و هیچ ناکۆکی هوه کارمان د هک هی رمی و پاکی به هموومان به دڵ گ هه

و لهه گونهد و مهن لهه شهار  هئه. مهووان بهوو هناگهای هه هكۆ و پ هو م هوه و كار كردن بوو ماڵێ منوو ئ هك گرتن هموومان زۆرتر دڵخۆش به ی هله ه
رخهواردی  همهووی د هههات هه هی له مهاڵی ڕا بهۆی د هتیان هو یارم هموو ئ هڵ ه هستی دنێا له گ هرزی لێ دان و د هو د رچی بۆخۆی به برین پێشێ هه

 . دا هكانی د هفیق هكانی و ر همیوان
كردنهی  ت هی ببهۆ خزمه هم بهوو، كهارو و پیشه هی هێنهابوو عهومری زۆركه هرچهاو بهێ، ئامانهه خهانی خێزانهی كهه تهاز هبهێ لهه به هش د هو راسهتی هئه

ڵ وسهو هیهد ڕ هچی كاتێك بیستوی سه هعات ڕو خۆشترو به خوڵقتر بوو ك هڵ س هعات له گ هڵ رۆژ س هڵ و رۆژ له گوید ڕه سو هكانی كاك س همیوان
یهه  هو هئه. یانهد بهوو هگه هرمانه خۆیهان تهێ نه هڵی كرد بوو زۆر بێ شوسو هید ڕ هفیقانی س ههید بوه هاتبۆ سونێ و داوای دیتنی به رپرسان وڕ هش
 . نده ڕه نگینه  هو هرێزیان ئ هری خۆی بۆیه حاڵیان ئاوا خاوێنه و پ هرانی هاو سه نگ هڵ تێكوش هو حیزبه له گ هرپرسانی ئ هگناسی ب هم هئ

رێتهه  هی به هك هماڵت داوای لێكرا كه  هنان هبردن ت هرێوه د همووی زۆر به باشی ب هردرابا هرتێكی پێ سپ هرپرسای هر كار و ب هدا ه 7215به دوای 
من مخالیڕ بووم  هی ئ هو هڵ ئ هله گ. شی قبوول كرد هو هوه بژین، ئ هك هریم حیسامی به ی هڵ دوكتور قاسملو پاشان كاك ك هی له گ هو هل غدا و هب

ی دا  هڕك هو باو یرر ب هرانب هب ها بوو دی الی و هو هر ئ هر له ب هی كرد ه هو هاڵم ئ هبوو ب هی باش ده زانی كه بۆ خۆشی ڕازی ن هو هبراژنه ئامانی  ئ
 . موو كارێك بكا و دوای دوو ساڵی  گه ڕاوه كۆیه الی ئێمه  هبێ ه هد

منهوو كهاك . قسیمی كارمان كهرد  هناو خۆماندا ت هغدا د هوه و ئێمه له ب هده ستی پێ كرد ڕ هش 7212ت ساڵی  هكاتێك له نێوان شۆڕش و حكوم
زرانی بنكه و  هر و دام هد هڵ بۆ چوونوسو هید ڕ هقشی كاك س هن. تی ناو شۆڕش دیاری كراین  هزی هرك هرپرسی و م هبه بواڵی حه سن زاده  هال ع هم
 .ر چاوتربوو  همووان ب هغدا و ئێمه له ه هینی ب هندی ب هیو هپ

ی ومهو هتها دار هێنهان هه هتا كرێكاری ه هخۆی ه ستی همۆ كه دانا له خانوو دوروست كردن به د همان له ئاشقوڵكه و سین هندی  بنك هله بناری ق
ره  هشی هه هاڵم ب هكرد ب هتی د هالی هواڵ ناسرا بوین و مامۆستا ماوێكی زۆر له بنار م هع ال  هی منو كاك م هو هڵ ئ هله گ. ستۆی ئه وبوو هر ئ هله س

ڵ ناویهان وسهو هیهد ڕ هری كهاك سه هقه هڵهوه بهه مه هو هزۆرتر له ههگرتو  هوه ڕێزیان له ئێمه د هڵوسو هوناوه به هۆی كاك سه ید ڕ هڵكی ئ هزۆری خ
 . وه ناراحت بوو  هش هشمانبو به و ههێنا ه هد

مهوو  هسهی هێنها ئیمهه هه هر هله الجزایهر هه ودامی گور گرا هینی شای ئیران و س هوتنی قرادادی ب هلی كورد له رێك هی گ هو شۆڕشه عزیم هكاتێك ئ
رانهی و  هتی نیگه هح هنده تووشی ناڕ هو هد ئ همان خۆشی دیت س هند هی ئازاردا چ هی یازد هیان نام هرئاوی له هاتو له ب هك بڵقی س هكانمان و هئاوات
اڵم زۆر بهه وره ووخهۆڕاگر کهار لهێ ههاتوو  هرۆشهتر بهوو به همهوان بهه په هی له ه هو هڵ ئ هڵ له گوسو هید ڕ هوه شدا کاک س هوه، ل هنگی بوین هدڵ ت

ی  هرواز هتها د هغهدا هه هڵ لهه بهوسهو هیهد ڕ هکهاک سه .وتهن هسهر هنه ت و خهۆ ڕاگهری، فیهداکاری، هوێنێك بوو له مقاوم هک با ه هجێگایر  هبوو،له ه
 .ری هرانب هفا بوون ب هموان زۆرتر بێ و هوان له ه هر ئ هکانی کرد که چی ه هکان و جێگر هتی به سکرتێر هس زیاتر خزم هک ومو هئینقال  له ه

نهدامانی  هواوی ئه هنهگ کهرا، بڕیارمهان دا ته همهان پهێ ته هس هێنهانی شهۆڕش ئێمهه قافیه ره کاتێهک دوای ههه:وه  هر چاو دێنمه هی زۆر ب هدوو نمون
و  هڵ بهوین ئهوسهو هیهد ڕ هنیها منهو کهاک سه هموانهدا ته هوه لهه نهاو هه هوه بۆ پێک هێنانی پێکه هن هردانی واڵت بک هی ناوندی به نه هێنی س هکۆمیت
ڵ مهن  هگه هنهد نێهوانی د ر چه ههه. یهه ریمهی حسهامی دا هه هکانی ک هوری هش له بیر هو ڕاستی هموو خۆیان بوارد و ئ هوانی دیکه ه هئ. ن کردما هکاران

   .و ڕاستیه ببورێ داوه خۆی له هاڵم ویژدانی ڕێگای پێ ن بوو، به هخۆش ن
 

 سووڵ    ید ڕه کاک سه
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بوڵمهان کهرد و بهه  هقه ش هڵ بێهت ئێمه هواڵ لهه گه هال عه هبوو داوای کرد کهه مه هندی ن هی ناو هندامی کۆمیت هوه، ئ هی کرد هر هف هو س هو کات که ئ هئ

تهوانی  هبها د هڵی نهوسهو هیهد ڕ هتهی کهاک سه هر هیم هگ هوتوو بوو، دیاره ئ هرک هره کرا زۆری  س هف هو س هبباسی ئ هدی ع هم ال محهوهاوکاری کاک م
نهدی خهۆی و  هیهو هم په هکه هفهای هیجهری بهوو باسهی یه هو الی گوێم لهه کهاک مسهت هینی ئ هب: یه  هتر ئه وی ک هی هنمون. ره بکا هف هو س هدانه بوو ئ
کهی زۆر دوکتهور  هیه هندیس ئاریا دا بهوو مهاو هئیختیاری موه هبوو که د هتی گوێکته پ هوه شیرک هئ. بووه هوێ ن هش ل هقق هک د هقاسملو بۆ یدوکتور 

 م زۆر لهه دوکتهوور هوره بهوو کهه هه هڵی بهابی گهویهد ڕه سهو هفا دا بوو کهاک سه هینی دوکتوور و کاک مست هب هی که د هس هو ک هوێ بوو پاشان ئ هل
ر پرسهانی دێموكڕاتهه و لهه  هتهی به هسهڵ هو بهۆ چهوون و خه هوه ئه هداخه هاڵم به هو ناوه بوو به هئ ومو هرپرسی الی پیرانشار و ه هم ب هنیزێک بوو ه
 . وه  هت هوه بۆیان ماو هحیزبی توود

و  7216لهه سهاڵی . سهتن  به ڵده یاوی بهۆ ههزاران شهتی ناشه هرچهاو نیهه هه هك لهه به هزاران فیداكاری كردبهێ نه هر ه هگ هنه ئ رچاو و هب هوی ل هئ
پرسهی  هك دوو ب هی هی چاومان ب هوه له ناوچ هك هڵ به یوسو هید ڕ هران من و كاك س هنج د هی ڕ هڵ هتی كۆم هرای هڕب هوی شۆڕشی نوێی ب هڵگیرسان هه
 . كرد  هت  د هكانمان له حكوم هلێكراو داخ له دڵه كه گازندڵكی زوڵم  هڵێك دانیشتباین خ هر كۆڕ و كۆم هش له ه هو هوت و جگه ل هو كات ك هئ
وه  هو ماڵه دا و له كاتێك دامن بۆ عیالجی القم و كۆبونه هی كه ل هو هیشته ئ هتا كار گ هوه ه هیشت هرات گ هگوێی موخاب هو شتانه ب هند جار ئ هچ

یهد  هحشهیانه مهاڵو منهداڵی ئهی منهو كهاك سه هكهی دڕندانهه و و هیه هو بهه شهێو ر بهوون هكانمهان و هر ماڵ هڕات به س هغدا بووم ئه منو موخاب هله ب
یهدانێكی  هوێ لهه مه هبه نیوه شه. ریان هاویشتبوون و برد یانین بۆ ڕۆمادی  هسك هزیلی ع هوه پێشا بوو د هشیان تێك هند ماڵێكی دیك هڵ، چوسو هڕ
کهی ئازایانهه و ئامۆژگهاری  هیه هڵ و خێهزانم بهه وروسهو هیهد ڕ هڕۆمهادی  كهاك سهینی ڕێگا و لهه شهاری  هلڕشتبوون، له ب هو شاره ه هرزشیان  ل هو

 .وه  هده ن هحویلیان د هس الی وابوو ت هک ومو هو کاته دا ه هرانیان کردبوو و دڵخۆشیان دابوونه و چونکه ل هبراد
ری سیاسهی بهووم و لهه دژی زوڵهم و  هفته هنهدامی د هوکهات ئه هوه چونکهه ئه هحویلیهان داباینه هوتبها ته هسهت که هر د هر منیان وه به هگ هوو ئ هوانه ب هل

ڵکێکهی زۆرترمهان  هڵ خهوسهو هیهد ر هاڵم منهو کهاک سه هیان بوو به هڵوێست هو ه هرانمان ئ هی براد هستا، دیاره زۆرب هو هد هعس زمانم ڕا ن هکانی ب هزۆر
 .ر چاوتر بوون  هکان ب هشت وبو هدیتبوو و دۆستی زۆرترمان ه

یهان کهه ومو هر هه هکهانی ئێمهه هه همنداڵ.رها جاریشم باس کرد بێ  رهنگه زۆ هم و ڕ هت له بیرناک هو کاته دا ق هڵ لوسو هید ڕ هکاک س کی هی هقس 
بهوو بیهان بهه  هی ساڵ د هی نیو هو هرێ بۆ تاقی كردن هرسیان هێنابوونه د هر کالسی د هر ئی من بوون له س هوتیان ه هنێزیک به شازده منداڵ و ه

 . وه كۆیه  هنی
چوینهه پهولیس   هو هكانمانه هموومهان بهه منداڵه هكها تێهك هه. وه كۆیه  هێك رازیمان كردن كه بیان بین هیان بۆ كردن پاش ماو هله رومادیه واسیت

ی  هی شهن هنجهه مهۆر هلهه كهاتی په. وه ئێهره هبهێ بیهان هیننه هوه كهه د هكان ستاند كه دوایی تاقی كردنه هم له مناڵ هم له ئێمه ه هحودیان ه هئ هت
سهتی ئاوایهه، بهابۆ  هڵ  ژێهردوسهو هال ڕ هزلوومانه چاوی پڕلهه ئهاووه گهووتی كهاك مه هڵ زۆر به ئیحساسیكی سادقانه و موسو هید ڕ هی س همنووشن

وتبهان و  هكه هخونه هو ڕۆی شها هر هڵكهانی ئێهران لهه ڕژیمهی دیكتهاتۆڕی وسه هر خ هگ هوه ئ هالێدو عومری من هی منوو شنه تۆ  ب همێژوو بمینێ كه شن
زانهم زۆرم درێهژ دادری كهردوه  هویسهت د هش دار بهوانی خۆشه هب. وه هوێ مابان هرل هتا ئێستا ه هكانی ئێمه ه هوانه بو منداڵ هیان ڕووخاندبان ل هن
ن،  هڵ قسهه بكهوسهو هیهد ڕ هكاك سهتی  همیوزل هر فیداكاری وتێكوشان و م هوێ له س هیان ه هم گرتبی كه د هسانی دیك هختی ك هشێك له و هنگه ب هڕ
كه وه بوین و جگه  هیی دا به ی هله ئاوار ر هساڵ ه 21سه نیزێك به  هو دو ك هن به منی ئێمه ئ هق بد هر ح هگ هئ بن و هند ن هوه لێم دڵم هاڵم ئ هب
 . ین چوو  هب هدر لێكراوی ل هغ هنده ب هو هو ئینسانه ئ هش ئ هو هل
و  هئه................ زار سهاڵه قهوری هن لهه زیهاتر لهه هه هسهتی لهه دووناكه هزلوومی شهیعان د هتی حوسێن ی م هزلومی هنه م ش و هخوینی سیاو هن

 له  هس هزانن كه له م هیان له من باشتر دومو هوه زۆری زوڵم لێ كرا ه هكانی هر هنگ ههاس الیان حیزبی خۆی و هس دا ل هك ومو هره له پێ  ه هبراد
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 شی هوه ك هكردن هن دیفاعی ن هیان وێرا دیفاعی لێ بك هت جارێك نه هكه وایه بۆ ق وو پاكتر بو هڵ له ئاوی شوسو هید ڕ هست س هڵب هیدا بۆیان ه

 .تی پێکردبوو ئیزهاری خۆشحاڵی کردبوو  زاران خزمه ڵ ههوسو ید ڕه هی س هس هك و هر ئ هزانن ه ههید بوونی د هری ش هب هجێگای جۆی كاتێك خ به
ژاران و لهێ  ی ههه رگهه نهاو جه  لهه  تی خهۆی بهوو کهه ی میلهه قینه شۆڕشهگێڕی راسهته  وره سهووڵی بهابی گهه ید ڕه کاک سه  وه ینه ی که ر خۆاڵسه گه ئه 

مو  ههه  و کههسهێک بهو ناس بهوو، که ر و مهانوو نهه ئینسانێکی ئازا و خۆ ڕاگه. لێنابوو ژین هه  رانی کۆردوستان دا چاوی به داگیر که  وماوان وه قه
 .کان دابوو وته ککه وماو و په خۆشو لێ قه مو نه ت هه خزمه  ت له نانه ته.کانی دابوو کان و دۆسته  فیقه ت ره خزمه  کاتی ژیانی له

ان زۆر کانی ژن وکشههه  بههوون وه  و نههاوه و ئههه په قوشههته  کانیان لههه کانیان وون کههردن و مههاڵ  ومنداڵههه بیههرم نههاچێ کاتێههک بارزانیههه  ت لههه قههه 
نگ ژنێکی پیری  یکی دره کن پڕدێ ئێواره ولێر له هه  وه هاتینه رکوک را ده که  سووڵ له ید ڕه ل سه گه  کرد رۆژێک له کرێکاریان ده  ندانه تمه رافه شه
خێر هاتنمان  ڵمان سوار بوون و به گه  له  وه پارێزه  ستابوون کاتێک رامان گرت زۆر به راوه  راغ جاده قه  نج له ڵ دوو کێژی گه گه سااڵ چوو ده  به

  رده و ده ی بهه ئێهوه  ی کهه نهده ره ده  تهه و حکۆمه فی ئهه ره بێ شهه  توانم بلێم که ده  نده وه ر ئه گیان هه  گووتی دایه  وه گریانه  سووڵ به ید ڕه کردن سه
 .  بردووه
کانی  ڵ قسهه گهه  وه لهه داتهه  نه  نه مو زۆڵمو زۆریا و هه نێ و ڕۆژێک ئاورێک لهگوێیان ئاخ  مان لێ ده ر ئاوا لۆکه هه  و خۆدایه گیان بڵێی ئه  دایه
تا  ههه. وونیهان کهردوون  ئهاوا شهوێنه  ی کهه مو پیاوانهه و ههه ختی خۆی و ئه دبه تی و به دامه باسی نه  ستی کرد به ش ده که سووڵ پیرێژنه ید ڕه سه
ک گهۆمی  زین چهاوی وه کاتێ دابهه  ر چاومه به  ئێستاش له. سووڵی  گریا ید ڕه یان کردو کاک سه وان قسه ر ئه ولێر هه ناو شاری هه  وه یشتینه گه

 . خوێن بوون
  به  ن وه که بوڵ نه س قه هیچ که  ق کۆژیو و ناراستی له کی و حه مه م بێ ئه که رانی رێگای ڕزگاری کوردوستان ده مو تێکۆشه هه  م داوا له دووا وته

  ر ئینسهانێک لهه و ههه  پیشهه  نه که کتر نه ڵ یه گه  فایی له ڕێگای بێوه  ک ئێمه کانمان وه کان و الوه له سه مه مو شوێن هه  ونه بکهڕاستی و درووستی 
ق  ر حهه سه  کان له ڕاست و درووسته  ئینسانه  وانه پێشه  ک به ن نه ی رابردووی خۆی حیسابی بۆ بکه واره و قه  گوێره  یدانی تێکۆشان دا بوو به مه

 . گوتن مافیان بخورێ
مههان و  سهت دانهی قاره ده  هیدبوون و لههه ی خهۆم بهۆ شهه ژاره ردی و پههه دا ههاوده  لێهره.بهن  وه ریهزی پێشههه  تانی  لهه ر سهفه مسهت و نۆکههه  گهوێ لهه
میان  ریکی خهه شهه  م خهۆم بهه تا ههه ههه .بڕم ر ده ویست ده ، ئاکۆ و ئاگری خۆشه ، بلێسه ئامان و شنه  سووڵ بۆ براژنه ید ڕه ک سه رێکی وه تێکۆشه

و  کی له ک، لێزانی و ئارامی و بوردباریه ک، جوانیه تا پاک و خاوێنیه سوئید هه  هاتوینه  کانی که م رۆژه که یه  ریشم له حاجی هاوسه  وه.زانم ده
ت  ی قه وه ڵ ئه گه  تۆ له ئه. خێر  وا عافوت کات یادت بهسووڵ خ ید ڕه یگوت ئای سه بو ده وه ر زمانی ئه وێردی سه  میشه دیت هه ڵکی سوئید ده خه

 . دیتبو ئورۆپات نه
و   میانهه ریکی خه وی  شهه زانهن ئهه کانی من زۆر بهاش ده مو منداڵه ی هه و راستیه ئه. کرابووی رده روه سوئید په  تگوت له مو بواێک دا ده هه  بۆ له

 .کا خێری بۆ ده  دووعای به
 .بێت  کاوه ر پیرۆز و شه هه  ق کۆژراوه ناحه  ێ گۆناه و بهب  و پیاوه یادی ئه

 .کان دڵسۆز و بێ گوناهه  موو ئینسانه رشۆڕی بۆ بکوژانی هه مردن و سه
 ی دوکان کوردستان شاروچکه

 ماز سووڵ پێشنه ال ڕه مه
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سۆڵمبینییدرهیبیستولهچکاتێکداکاکسهسوڵمکهیدرهناویکاکسه              

 
 دی حمه شید ئه ره
 
که حیزبی دیمهوکراتی کوردسهتانی ئێهران  تاوی هه7251النی ئێران له ساڵی  تای شۆرشی گه ره سه

ر و  سههێکی ئههازاو تێکۆسههه کههوو که سههۆڵ وه ید ره وه کوردسههتان، نههاوی کههاک سههه رایههه لههه تارۆگههه گه
هاتهه   کانی کوردسهتاندا ده موو ناوچهه وره له ههه سۆڵی بابی گه ید ره ر به ناوی سه روه نیشتمان په

بویایهه  رگه و حیزبهی دیمکهرات هه ێکی دژێ پێشهمهس ک، یان که ک یاخیه ر کویه ر گویی، له هه به
یهێنایهه  کرتوو ده ری ده سه ست به چوو ده دراو ئه رمانی پێئه وه فه ن حیزبه سۆڵ بوو له الیه ید ره سه
 .ل م دادگای گه ر ده به
ی  ئهی کهۆنگره موکراتی کوردستانی ئێهران رهمی حیزبی دی ی پێنجه ی چوارو کۆنگره یی توانی له کۆنگره شاوه سؤڵ به هۆی دڵسۆزی و لێوه ید ره سه
توو به توانا چ له باری سیاسی چ له بهاری نیزامهی لهه  کی بلیمه یه رکرده کوو سه سۆڵ  وه ید ره ندی،  سه ی ناوه ندامی کومیته وه و بۆ ئه هێنایه 

باتی شهاخوو  زموون بهوو لهه خهه سهۆڵ مرۆڤێکهی بهه ئهه ره ید دا، سهه ئهه وو ڕۆژ هوچهانی نه ی شهه کهه وه ته ت به حیزبوو نه باتوو خزمه یدانی خه مه
 .ل بوو و گه رگه ویستی پێشمه باتی سیاسیدا خۆشه خه
ند  سهه ی په کهه له ری گه کهوو پێویسهتوو رزگارکهه یی وه وه تهه نها بیهری نه کانی تهه شێک له هاوڕی حیزبیه ی به وانه سێک بوو پێشه سۆڵ که ید ره سه
تاوی نهاوبراو  ههه ی7258وه ناسهی،  ههاوینی  سۆڵم له نزیکه ید ره ی سه دا ترخان کردبوو، که و بواره باتی خۆی له خه موو توانایوو کرد، هه ده

هید ئهاواره بهوو لهه  ی هێهزی شهه رمانهده نهدی و فه ی ناوه نهدامی کومیتهه سهۆڵ ئه ید ره و کهات سهه ردانێکی سیاسی نیزامی هات بۆ بانه، ئه بۆ سه
ید  وه سهه ر لهه دوره سۆڵ بۆ بانه زۆر جێگای خۆشحاڵی بوو بۆ مهن چونکهه ههه ید ره ی هێز بووم له بانه، هاتنی سه ماندهر پیرانشار، منی  فه

یهه،  وره سهۆڵی بهابی گه ید ره وه سه یان گووت ئه ی چواری حیزبدا دێبوو که هاووڕێیانم ده سۆڵم له کۆنگره ید ره نده سه ر چه ناسی هه سۆڵم ئه ره
وه  کهه کتری نهه بهوو، کهاتێ نهاوبراو ههات بهۆ بانهه بهه یه ڵ یهه کمان لهه گهه ندیه ێوه و دانیشتن په وه به قسه کوو ناسین له نزیکه وهوه زیاتر  له
لێکی  م ناسی، هه و هاوڕییه دا زیاتر ئه ره فه و سه ر شیوی سقز ڕێکخست، له ی سه وتو له ناوچه ک حه ی یه کی نیزانی سیاسیمان بۆ ماوه یه وله جه

ڵک  ی بهۆ خهه کانهدا قسهه وته کان لهه مزگه ی گونده دا له زۆربه و ماوه  رگرت، له زمونم وه ڵێک ئه و ماوه له کردارو گوفتاری کۆمه باش بوو که  ئه
باشهوو دروسهت  کی یه باتی پهارتیزانی بهه شهێوه ی خهه راوه، شهێوه لی کهورد کهه ی که به درێژایی مێژوو له گهه و زۆڵموو زۆرانه ی ئه رباره  کرد ده ده
بات بهۆ ئهازادیوو  کگرتن له پێناوی خه دا بۆ یه ڵکی هان ئه اڵنی خه شدا کۆمه وه ڵ ئه کرد، له گه دا باسی ده و بواره ک له کوو پسپۆڕوماموستایه وه

 .شخوراومان لی کوردی به رزگاری گه
 .م شداران باس بکه دا بۆ به وله و جه ت له کی تاێبه ریه وه پێم خۆشه بیره

منی   ین ئهه ک داکهه یه شهید بها نیشهانه سهۆڵ گهووتی کهاک ره ید ره و گونهده کهاک سهه رشیوی سقز، لهه ر به سه ره سه رۆژێک چوینه گوندی بیرانده
ی  که سهۆڵ شوشههه ید ره نهد گولهه سهه کیان داکهرد دوای چه ێهه و هێلکه کی شوشهه وه بتریههه وه بهه گردیکهه ر ئاوایهه وبهه گهووتم زۆر چاکهه، ناردمهان له

ک  وڵ فیشهه وت ههه کهوو ڕێکهه ی کهه خهۆم بناسهم وه وه ر مهن منهی  ئهه یشهته سهه شکا،  دیار بوو نۆبهه گه که یاخی بوو نه ده اڵم هێڵکه شکاند، به
م قبهۆڵ  هو شهید ئهه وه گووتی کهاک ره نینه شدا به پێکه وه ر ئه رامبه ی پێگووتم له به سخۆشانه سۆڵ ماچی کردموو ده ید ره م شکاند، کاک سه هیلکه

 سۆڵ لێم ید ره م، منی  گووتم کاک سه که ر شکاندت حیسابی ده گه مجاره ئه وه ئه ینه کان داکه بێت نیشانه وتبوو ده ک رێکه ڵ فیشه وه نییه هه
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 .واو کرد مان ته که رنامه م قسانه به ده، به تووه لێم تێک مه ری بۆم ڕێکه گه

 ری سیاسی داوای رویشتنم کرد له بانه، فته م له بانه، چومه ده تاوی، خۆم پێم خۆش بوو ئاڵۆگۆری جیگا بکه هه ی7261ساڵ بوو به ساڵی 
تم بکرێت نقڵ  خزمه تم به دوکتۆر کرد که ئاڵۆگۆر به جێگای ناعه وباس قه ر بوو، دووای هێندی قسه فته قاسملوو له دهمر دوکتۆر  و کاته نه ئه

کیان  ر الیهه ر پێهت خۆشهه بهۆ ههه گهه رمانهده هێزیهان نییهه ئه وشهار فه و هه ره ی دیوانهده کریم بۆشوینێکی دیکه،  دوکتۆر فرموویان ئێسهتا ناوچهه
م  ت بکهه کان خزمهه م پێخۆش نهه بهوو پهێم خۆشهبوو لهه شهاره سهنوریه و شوینانه وی، له راستیدا منی  ئه کوو بشێت بۆ ئه حوکمت بۆ بنوسم تا

ستم خودی  به و شارانه، دیاره مه بوو بۆ ئه و کات ئیمکانی هاتووچۆمان به ماشین هه وه که ئه شت، پیرانشار، به هۆی ئه رده ریوان، سه کوو مه وه
ردانی مهاڵوو  بوو بۆسهه م ههه وه وه بهوون، بۆیهه ئیمکهانی ئهه ژیمهه سهت ره کان بهه ده یه چونکه شاره و شارانه ستم دیهاتی ئه به وو مهڵک شار نییه به
 ی وه کهه زۆربهه ژیمهه کهانی ره کانی دیکه بهه ههۆی هێزه اڵم له ناوچه ی بانه، به وه ناوچه یانی بۆ ئێواره بێمه وه به ماشین به و شارانه منداڵم له

وه قبهوڵی  م هۆیه ویست تا بگیشتمایه بانه، به ند ڕۆژی ده وی  چه یری به پیاده رویشتن ئه بوو غه و ئیمکانه نه وه بوو ئه سته ده کانیان به جاده
 . م نه کرد ره وشارو دیوانده هه
هید  اڵم هێهزی شهه یهه، بهه رمانده هێزیان هه فه وێ بشێت ته ی که تۆش ئه و شارانه هێزیه ئه  رمانده مر دوکتۆر قاسملوو فرمووی شوینی تۆ فه نه

ڵ کهاک  بێت تاکوو له گه ر رازی ده گه ی نقڵ کراوه بۆ شوینێکی دیکه ئه که یه جێگره و ماوه رمانه هیزی نییه، ئه ئاواره واته پیرانشار جیگری فه
اڵم  رمانده هێز بهووم بهه نده که من دوو ساڵ بوو له بانه فه هر چ رگرم، هه وان وه ئی ئه م و ره رمانده هێزی پیرانشار قسه بکه سۆڵ فه ید ره سه

و ههاورێ  رمانهه هێهز لهه الی ئهه کوو جێگهری فه تم کرد که بشم بۆ پیرانشار وه ناعه وه قه سۆڵه ید ره تی کاک سه یوو که سایه شاوه به هۆی لیوه
نههدی خههۆی لههه چههوونی مههن بههۆ هێههزی ئههاواره  زامه پێخۆشههحالیوو رهسههۆڵ  ید ره بوو کههاک سههه وه کانم، ئههه م بههه ئامانجههه ت بکههه ره خزمههه تێکۆشههه

ی  رو بوو ماوه و کات  له گوندی ترکشی سه ی هێزی ئاواره ئه مر دوکتۆر قاسملوو حوکمی بۆ نوسیموو چووم بۆ پیرانشار، بنکه یاندبوو، نه ڕاگه
مهان ئیجگهار زۆره کهه  و ماوه ی ئه وه تم کرد که بیره سۆڵ خزمه د رهی ج واته کاک سه ی به وه رمانده کوو جێگری هاوڕیی و فه زیاتر له ساڵێک وه

و ساڵ له چاپ  ر ژیان ئیجازه بدا هیوادارم که ئه گه کانی خۆمم  ئه ریه وه ی بیره وه شووڵی نوسینه اڵم ئێستا مه م به دا کات نییه باسیان بکه لێره
 .سۆڵی تێدایه ید ره رمانده کاک سه ی خۆموو فه مه رده و سه ژیانی ئه وه که به وردی باسی کارو چاالکیوو رچیت و باڵو بکرێته ده

کان  ژیهم لهه سهنوره ت لهه بانهه و گوشهاری زۆری ره ر قهاڵی خزمهه وه بۆ بانه به هۆی سهه رامه ت وابوو که من گه ندی حیزبوو قسمه وه رژه ئیتر به
ما  سۆڵ نه ید ره وه ئاگام له سه وه به ماڵو منداڵه ها به هۆی ئاواریی خۆشمه روه نا بۆ ناو کوردستانی باشور، هه حیزبی ناچار کرد و پاڵ پێوه
وه  ر خهواز، بهه داخهه نابهه وه بهۆ واڵتێکهی په ره ده سهتی هاتنهه به واڵ که له واڵتی تورکیه بووم به مه اڵم ئاخرین هه که له چ بارودوخیکدایه به

ک وایهه کهه تائێسهتا  یهه کهوو گریپوچکه م تهرۆره وه ی که من بزانم ئه وه ئه. و ترۆر کراهید شه ز7288واڵم زانی له شاری سلیمانی له ساڵی  هه
 . باتی ئازادی و رزگاری کوردوکوردستان ی خه ره و دڵسۆزو تێکۆشه دان ساڵو له رۆحی ئه سه.  کات ر مێژو له دوا ڕۆژدا رونی وه گه وه مه ته کراوه نه
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ورهسوڵیبابیگهیدرههیدکرانیسهمینساڵیشهیادیبیستهله                           

 
 دی ئیسماعیلی  مه محه
 
 !تان باش م کاته رێز ئه شدارانی به به

باتگێڕی  سهوارێکی خهه ر شۆڕه سهه ک له یهه قیقه نهد ده دا چه و کهۆڕه لهه  زانهم کهه ر ده وه خته به  خۆم به
و  ش سپاسهی ئهه ر بۆیهه ههه. چووی هاوشهاریم بهدوێم ر نههبیه  ت بڵینهدی لهه و هیمهه ت کورت اڵفه قه
 . تتان دابم خزمه  پێشیان وابوو منی  له  رییان کردو ستپێشخه دا ده که گرتنی کۆڕه  له  م که که ده  سانه که
نی  مهه ته  ر لهه ههه  ن کهه وانه یشوو و لههاوڕێیانی پ  له  سانێکن که شدار بووان که به  هێندێک له  لێره  بێ بڵێم که موو شتێک ده هه  ر له الم به به

م  که کی داوای لێبووردنیان لێده پێشه    وه و بۆنه به. کا دا قورستر ده که وه یادکردنه  رکی من له ش ئه وه ناسن و ئه سوڵ ده ید ره ، کاک سه وه منداڵییه
 .هێشێنم ر نه م زۆریان سه ده ده وڵ و هه
 و  سترێ؟ ئهاڵ به بۆ پاش بیست ساڵ ده  و کۆڕه ئاخۆ ئه  که  یه وه وی  ئه م، ئه ست پێبکه پرسیارێک ده  م به که رهزانم وتا پێویستی ده  دا به لێره

بیسهت   کهه  ش پێتهان وانیهه رێ ئێهوه ؟ ئهه دیهوه  خۆوه گۆڕانێکی به  که رجه ومه ل یان هه  دا هاتووه سوڵ ید ره باتی کاک سه ر ژیان و خه سه گۆڕێک به
 مان؟ که وه ته موو شؤڕشگێڕانی نه هه  وی  و له له  دره غه مان  که له ناسی گه و ماندوویی نه باتگێڕێکی کارامه ی خه وه یاد کردنه  نگیی له بێدهساڵ 
و  رکی گرتنهی ئهه ئهه  م کهه بکهه  و هاوڕێیانه و ئه  سوڵ ید ره هید سه ی شه ماڵه شی خۆم، سپاسی بنه به  ش من به ن بڵێم جارێکی دیکه م بده ئیجازه
ر  ر نیوچاوانمهان ههه سهه ش له یامێکی دیکهه حه  و ئازیزه نگیی بۆ ئه بێده  ت به باره رم سه ی شه قه و ئاره به  نا پێم وایه ستۆ گرت، ده ئه یان وه کۆڕه
 .زابی ویژدان بشێژین عه  بوایه و ده ماوه تیس ده قه
م بگێهڕین،  دا ماتهه سهوڵ ید ره هید کرانی سه ی شه یادی بیست ساڵه  له  که  وه بووینه کۆ نه  لیره  یهبۆ  ئێمه  رێز، دڵنیام هیشکام له شدارانی به به

  وێ باس له مانهه ش ده کی دیکه الیه  ویست، له ده هیدان بوو و شینی نه گێڕی شه مر،هێمن بۆخۆی شین ک مامۆستای نه وی  وه ک ئه الیه  له  چونکه
 .ین جێ ماوی بکه به کانی لێ ن و شانازییهی ژیا زیندوو بوون و شێوه

یی و  ماڵه رجی بنه ومه ل پێی هه  ،به وه تای منداڵییه ره سه ر له هه  سوڵه، که ید ره بوونی کاک سه وره و گه رده روه تی په م خاڵی گرینگ چۆنییه که یه
و ههاتوچۆو  ر ئهه بڕوای مهن ههه بهه  دا ئاشهنا بهوو، کهه ماڵی خۆیهان  له  ڵک اڵنی خه ڵ چین و توێژی جیاوازی کۆمه گه تی ژیانی بابی، له زعییه وه

رسهی  دا ده  ک یه ههیچ زانسهتگه  ی لهه وه دا بهێ ئهه  دوایی  سوڵ له ید ره کاک سه  که  وه و بۆ ئه کی پته یه بناغه  ڵک، بوو به ڵ خه گه  له  اڵوییه تێکه
تر   زاترو مامۆسهتایانه وتبوو، شهاره دانیشهگاکان کهه  رێگایهان لهه  ی کهه سهانه و که ۆر لهز  بێشک له  ڵناسێک که کۆمه  ئاکادێمی خوێندبێ، ببوو به

 .کرد وتی ده وکه ڵس ڵک هه ڵ خه گه له
 سهت و بیهری داگرتبهوو، موو هه ههه  و، کهه الی ئهه  مان لهه که وسهاوه چه  وه ته رزگاریی نه  ڕ به باسم کرد وێڕای باوه  که  ته و سیفه ئه  من پێم وایه

سوڵ  ید ره ، کاک سه ندی ئێمه ڵبه وتووی مه سره رانی نه تێکۆشه  زۆر له  ی که وه هۆی ئه  ، بوون به کی بێوێنه تییه ت و ئازایه ڵ غیره گه اڵو له تێکه
سهتی رێگهای  رانهان، پێوهری پی تی و بهه نگوڕایهه کانی، الجهان و مه ی ناوچه قینه باتگێڕی راسته دان خه باتیان و سه شقی رێگای خه رمه سه  نه بکه
 .ف بن ڕه ستی و شه ربه سه

 : بڵێم  که  سه م به که باسیان ده  ی که چکۆله  و دوو نموونه ر ئه ، هه فا دیتووه جه  باتگێڕه و خه تی ئه بۆ ئازایه
   ته حمه چین زۆر زه یدار بوو،پێمان گوت بانهترس مه  چووین که تێک ده عمورییه ، جارێکیان بۆ مه که  وه گێڕایه  ڵمانه گه له  لێره  ک که هاورێیه *
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 :گوتی  وه نینه پێکه  اڵمدا به وه  ڵیت له جاتمان بێت، ده نه
 
 . وه ینه نایه  ر کوژراین جارێکی دیکه گه ئه *
 : ڵێ تێکۆشان دا ده  ده کتێبی، نیو سه  له  زاده ن سه بدواڵی حه مامۆستا عه *
  ی لهه قیهه س ته بوو و زۆر کهه ههه  گجار زۆر کهه کی یه ترسییه ڕای مه ره دا سه  مان وه ڕانه بڕیاری گه  النی ئێران که وتنی شۆڕشی گه رکه پێ  سه *
 .پێبدا  ڵکدا درێژه اڵنی خه نیو کۆمه  بات له بۆ والت و خه  وه ڕێته بوو بگه  ئاماده  س بوو که م که که و یه کرد، ئه ده  وه ڕانه گه
 
یان کهرد و  سهوڵ ره  ید کهانی ژیهانی کهاک سهه جۆراوجۆره  نهه ، باسهی الیه و کهۆڕه رێزی ئهه شدارانی به به  بینن زۆر له ک ده روه شدارانی ئازیز، هه به
  چونکهه. م کهه ر باسهیان نه گهه ئه  و ئهازیزه ق به رهه ده  قیم کردووه ناحه  پێموایه  ن که الی من هه  رچاو له کی زۆر به یه ند نمونه الم چه ن، به که ده
 .ی هاوااڵنی دیکه  ڵ زۆر له گه له  پیاوه  ڵه و که هۆی جیاوازیی ئه  ته بونه  و نموونانه بڕوای من ئه  به

  سوڵ له ید ره کاک سه  ڵێم که ده  وه ته جورئه کرا، به ل گه لوتفی له م ی کوردستان،یانی مامۆستا هێمن که که  رگه مه جوانه  یادگاری کۆماره  کاتێک که
کانی کۆمهار و  خه بایه  ڕ به اوهخۆیی فکری و ب ربه ی سه ش نیشانه وه ئه. ستا راوه  ته که ره و حه ڵوێستی گرت و دژی ئه هه  سانێک بوو که م که که یه

 .دا ده دا نیشان و ئینسانه دێموکراسی له  ئیعتقادی قووڵ به
کهانی  ئسهیری رێکخراوه ته  نجێکی کهه نهد گهه جارێکی چه  بیرمه دا له ڵک ڵ خه گه له  کیمانه فتاری حه دێموکراسی و ره  بوون به ڕ هه ر باوه سه ر له هه

 . شکیالتی پیرانشار ایانن بۆ تهر بوو، هین سه دژی حیزبیان له
شههکیالت  کههانی ته نههدامان و کادره ئه  معێک لههه ڵ جههه گهه بوو، له شههکیالتم هههه تیی ته رپرسههایه و کههات شههانازی به ئهه  سههوڵ و مههن کههه ید ره کهاک سههه

موو  ق و السهار بهوو و ئینکهاری ههه ره  للهه ر کهزۆ  کهه نجه بێ بڵێم گه کرد، ده وان باسی ده کێک له ڵ یه گه سوڵ له ید ره یاد سه دانیشتبووین و زینده
گوتی، '' ی؟ بکه  قسه  پیرانشاری  ئاوا راشکاوانه  توانی له تۆ ده ئه'' پرسی، سوڵ لێی ید ره کاک سه  دا که و پرسیاره اڵمی ئه وه کرد، له شتێکی ده

المی تۆ  وه  م که من فێرت که با ئه  له بابه'' ، گوتی، ر بوو راست نییهلێی سوو  ودا که اڵمی ئه وه  سوڵ له ید ره سه! م که ده  ڵێ توندتری  قسه به
  رار وایه قه  ش بگرم، چونکه خنه م و ره بکه  یلی خۆم قسه مه  الی تۆ بتوانم به له  که  قی خۆمه من حه بێ بڵێی، ئه تۆ ده ، ئه بوو چ بایه بۆ من ده

 . م بن که وه ته ن و نهبات بۆ رزگاری و دێموکراسی م ری خه نوێنه  ئێوه
 .دڵی خۆم بدوێم  من به که وه ته دوژمنانی نه  ت که رانی حکوومه الی نوێنه  پیرانشار له  توانم له نه  که  قمه ش حه ته و نیسبه ر به هه
  سوڵ ید ره وجوودی کاک سه  بوو لهخۆی  ڕی دژ به مولی بیروباوه حه خۆیی فکری و ته ربه دێموکڕات بوون، سه  تر له رچاوی کی به یه ش نمونه وه ئه
 .دا
یامیان  شهدار بهوون و پهه دا به و کهۆڕه لهه  چااڵکانهه  م کهه کهه تیان ده رایهه دا سپاسهی هاوڕییهانی حیزبهی دێمهوکراتی کوردسهتان و نوێنه کۆتهایی  لهه

بیهر  وه  وه دا ئهه  وره سهوڵی بهابی گهه ید ره کرانهی سهههید  مین سهاڵی شهه یادی بیسهته و لهه  وه و بۆنهه زانم به پێویستی ده  اڵم به ش کرد، به پێشکه
کهانی  ریزه  لهه  ل و نیشتمان کهه شؤڕشگێڕانی رێگای رزگاری گه  وت کراوی زۆر له ق لێ زه ناحه  تیی به سایه قی که حه  ی به وه پێدانه  که  وه بێنمه

. دا رابردوومهان  بهه  وه ریفهۆرم و پێداچوونهه  شهێک بێهت لهه تهوانێ به و ده  ییهو نیشهتمان  میانه رده ، سه رکێکی شۆڕشگێڕانه ، ئه دا بوونه و حیزبه ئه
 . و رۆژه هیوای ئه به

 . سوڵی  ئاواتمه ید ره مان و شادی رووحی سه که وه ته وتن بۆ نه رکه هیوای سه
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 سووڵیدێهقانیدڕهیخوالێخۆشبووسهماڵهبنه                                      

 

 .س س
 

داوایان لێ كردومه كه بیهروڕای ( وره سوڵی بابی گه ید ڕه سه)سووڵی دێهقان  ید ڕه ی خوالێخۆشبوو سه ماڵه هاوتابنهو بێ  رز به ناوی خوای به
پێویستی  وه به و بۆنه رببڕم جا به ره، ده و پیاوه ڕشیده و تێكۆشه سایاتی ئه ر كه خۆم له سه

دیهاره ههیچ  .انهم بهی نوسهمز هتی ئه و د هسای هك جێگایه له بیرمه چی له و هزانم كه تا ئ هد
م كهورتی وكهه م وكههیهه بههاڵم جیهاوازی هههسی نیهه ،بههمایهیب و كهعه مێك بێنی ئاده هب

 .چووه   رنه  و ڕێ وشوێنه ده هش ل  وخوالێ خۆشبوهئه. وزۆری
ڵ بهایز ئاغهای سهاالر  هكه له تهاران بهووم و لهه گه 7222ڵم له سالی وسو هید ڕمن كاك سه

ردانهی  هڵی  بهۆ سهوسو هكاك . ت له ژورێكدا بووین هی هیمم هیتاس له میوانخان هبشایری عه
یشهتووم هاتهه  هك و وشهیارو تێگهزۆر بهه الوێكهی زیهره .كترمان ناسی هوێ ی هو هاتبوو، ل هئ 

 7222زی سا ڵی  هرماو هو دووا من له س ره هب. كێشا هعاتێكی ن هو دیتنه س هاڵم ئ هب. رچاوبه
وفیهق  هد ته هحمه هی كهادیری ناردرامهه الی كهاك ئهورهرایانی حیزبهی ، بهۆدیتنی دهله الیان ب

سهێ رۆژ كهاك  پهاش دو. كهی ئێهراق  هلهه گونهدی شهێخانی باڵه( بدواڵی ئیسحاقی هید ع هس)
باری سیاسی و حیزبی  له كارو. دیكترمان له بنكه ده هرس یله كاتی ووچان له ده. وێ ماوهند رۆژێك له هوێ، چڵی  هاته ئهوسو هید ڕ هس
-خت و بێ تێ فكرین چومهه بهۆ دهیاندم كه بێ وهموو شتێك به ئیشاره واژه كانی پڕ مانا،تێی گهپێ  هه. و له من زۆر له پێشتر بوو ئه

واوی  هته كهانی لهه هبژاردوه، چونكه رژێمی شا بێجگهه لهه الواز كردنهی حیهز  بهه ههۆی ژانهدارم ، سهاواك ، جاشه هڵ ن هرس و كاتێكی باشم ه
         .ش مانگ خرامه زیندان هش  ی هوه م بۆ ماو هر بۆیه پاش هاتن هه. وه هلێ ناشاردرێت  كانی حیز  ئاگاداره ، و هیچ كارێكی ههێنی هن

پاك سرشهت  واڵی همیرزا ع و ساڵه دا رۆژێكی خوالێخۆشبو هل 7251تا ساڵی  هه هدیته و هڵم نوسو هید ڕ هپاش ئازادیم له زیندان ئیدی كاك س
-بێ ئه وبورم به مام میرزای ههچونكه باوه یه و كاری به تۆیه،بشو بیبینهم و كوتی پیاوێك له ماڵێ ئێمهكه هده هاته شوێنی كارغهله نه

         .ره دیاره، چومه ژور نجه هڵ له قونیشكی پوسو هید ڕ هسارێ دیتم كاك س هح كه چومه  .ی لێی بپرسم كێیه چومه ماڵی وانوه
ڵكهی ئێهران  هواوی خته  وتووه هڵك هله بۆمان ه هیدان الدان نیه، ه همڕۆ جێگای خۆ له م هم بانگ كردوی كه ئپاشی چاك و خۆشی كوتی بۆیه

ێسهتاوه ر لهه ئ هپێویسهته هه ن دانیشهێ هبێ الی ببوڵ ناكرێ، هك تۆ ق هسێكی و هقیوه، ئیدی له ك هیدانی تێكۆشان، رژیمی شای ل هته م ههاتون
و سێ ساڵه دا نه له خۆم و نه  هی ئ هفرادی حیزبی له ماو هڵ من سێ ساڵم زیندانی كێشا ،حیز  و ئوسو هكوتم كاك ڕ .فی تێكۆشان هوه سوبێ

رتهم  هالی خهۆم شه هو. بهۆ گیهر و گرفتهی دوبهاره وڵكهو هوه بوی  نه بۆدڵدانه هتۆم دیوه ئ هنیا ئ هتا ئێستاش ت هو ه .له ماڵو منداڵیان پرسیم
گهرتم و كهوتی پێهت  هڵ ن هلێ ه ستی  هد. م هد هبلیواتێك كه پێم وایه پڕ و پوچه ن هت چم و گوێ به هیچ  هت ن هكردوه كه ئیدی بۆ الی سیاس

. ه كردو جۆره منی وادار به تێكۆشانی دوبار هب .وی هكار ك هبێ و هورۆش د هر ئ هفی تێكۆشان و ه هوه س هبێ بێ هخۆش بێ یان پێت ناخۆش بێ د
یهد  هنیها سه هتهی بهه ته هنگورایه ههابهاد و مه هنهده ، مه هغه كانی پیرانشار ،شهنۆ ، نه هله شار. بوو هیدان دا ن هس له م هوی  له كاتێكدا كه ك هئ
تی دوكتور  هرۆكای هبه س.ستاون  هدا به دوباره دانانی حیز  ه سێسێكی كه له كۆنفرانسی  هند ك هنیا چ هدیار بوو حیز  ت. ڵ كادر بوووسو هڕ

       .قاسملوو كه له پێشدا كادرێكی حیزبی توده بوو 
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-سهنیا بهبووه ، و تهاڵوی نهندامانی حیز  تێكهڵك و ئهڵ خهله گه. دیموكرات بووهدوكتور قاسملوو رابیتی به ینی حیزبی توده و حیزبی 

-مو شتێك ده ستی دا به ناساندنی دوكتور قاسملوو ئه وی  چ ناساندنێك سهناسن جا بۆیه پێ  ههڵكی دیكه نایرانی حیز  ناسراوه و خه

ڵ كوتنهدا زیهاتر لهه هههنهاڵێم كهه لهه پهێ. ڵ بڵهێههه ی به دڵ و گیان بهه دوكتهوری شیاوی خۆی ڵ بێت و به زبانی لوس و له هجهوسو هید ڕ
پهێم وابهو لهه . ده ناسهاندكی  نههك سۆفیلكه یهكرد كه خۆی وهده اڵم به جۆرێك تاریفی له دوكتور لێهاتوویی دوكتور قاسملووی ده كوت، به

و من لهه درێژایهی تێكۆشهانمدا گهه یشهتومه ئهه. ی هێنا پێشێ ڵه مه نگ و چهوا تهره و دش بو بهوهر ئهكرده وه ههسایه تی خۆی كه م دهكه
-ڵهه و خههخاته ههنی دیكه دهڕینه الیهو تێپهر ئهڕێ ، چونكه ههله سنووری پێویست تێپه  كه نابێ پیاو له هیچ كارێكدا  یبیر و بروایه

حهم بهه تها ڕهو دوا هههرهكها كهه بههوا ده.نهێ ێهگهپێده  كانكان و زۆردارهاوه دیكتاتۆڕهیه پیو شێوهئه  روه كه خۆی لی بگۆڕێ و ههئه یاڵی 
          .دۆسته زۆر نێزیكه كانی خۆشی نه كات

واوی بهه رگایه و چ به ئه ركه پێ ئه سپاردراوه كانی خۆیكه به تههبه كاره كانی پێشمه كاره كانی سیاسی ، چ  كاك سه ید ڕه سوڵ چ به 
-سهتی پهێجا بۆیه بۆ له قاندن پاشه كشه پێكردنی تێكۆشان ده. بێ ری ههرهزی زهنگه بۆ پهره دوا ڕهته پێ  چاو كه بههاجێ دێنان ، وا

ی ی خهاریجپهوڵ و پهاره. و ڕابهوودی زۆری لههڕسههده هێنهابێسهت نههواوی وه دهر به تهگهكی حیزبی ئهسێك بوو كه چهسه ید ڕه سوڵ كه. كرا
لهی دابها تهی و گههوایههتهر له حیزبی نهگهو كارانه ئهئه.ست هات بوودهست سه ید ڕه سوڵ وهی داخلی به دهاڵم زیاتری پوڵ و پارهنازانم به

د سهاڵ سهه  رگهههئه وه بهوو كههكیهان ئههرهی سهبوو و شوعارهیان ههتی توودهربیهاڵم كه سانێك كه تهبه. خی زۆر زیاتر بانگه نرخ و بایهڕه
ه ێك له وه ئاشكرا تری چ به هانهكهچ ده( ی ئیستالینعه ینا وته و وشه) خۆڕایی ده چێ   مو بهێك بی ،ههڵهی و تووشی ههت پكهخزمه

           .توانن هێنده به ئینساف بن ده  ندی خۆیانبۆ به رژه وه  كان نیا دیكتاتۆڕهكه كه ته
كهرێ بڵهێن پیهاوێكی خهۆش  هد  اڵمسێكی به ئینساف شاراوه نهین بههحیزبی دیمۆكراتی كوردستانی ئێراندا له هیچ كهڵ دهوسو هید ڕ هكانی سكاره
سهایه تێكهی كهه لهه كهه ش به حاڵی خۆم و بهمن بهئه. ق ناسین تووشی تۆڵه بووڵك كرد، به جێی حهبوو، چونكه خۆی فیدای خهخت نهبه

ت بهه گهۆڕی بهارزانی كردبها، دیسهان بهارهبی سهدهبێ ئه تی لهلهڵ دیخاوسو هید ڕ هر به چاوی خۆشم دیتبا كه س هگ هئسه ید ڕه سوڵم دی بوو 
ت ڵهێن سیاسههك دهاڵم وهبهه ك بارزانی،سایه تێكی وهوی  كهبه كورد پكا ئهت یانهبوو خهسێك نهڵ كهوسو هید ڕ هكرد، چونكه سدهڕم نهباوه

 .كا بابه و زۆر شت دهبێ دایك و 
ڕه ك سهه یهدی وهپارێمهه وه وێنههزن دهره خۆشی دوباره له و بنه ماڵه به ڕێزه له باره گای خهوای مههڵ سهگهجا بۆیه له.نگه ڕاست نه بنڕه

 .مافدار پێ شێ  نه كرێسانی سوڵ و كه ید ڕهو هومێدی كه رۆژێك بێ كه چی دیكه مافی سهماندا زیادتر بن ، بهكهلهسوڵی له ناو گه
پرسهانی رر بههگههئهه یهه وی ئێستا تێیهداو جێگایهیان هێنا ئه و ماف كێشانه بون كه حیز  هر ئ هش بڵێم كه هوهوێ ئهم ههله كۆتای  دا ده

 كههبههنواری باڵوی زیهاتری شهههبێ چاوده  ناحم بكا دهر خوا رهگهمه ن،بهنهو ماف كێشانه له ناو حیز  الری ئهوه و سێبهنهنیهحیز  وه خۆ
 . بین 
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"سەیدڕەسوڵىبابىگەورە"بۆیادىشەهیدىسەرکردە

 
 ید حوسێن سه
  

کاروانى تێکۆشانى کورد دەمێکى درێژە ڕێى گرتۆتە بەر لەپێناوى سەبەخۆیى و ئازادى ، لەم ڕێگایەشدا 
لەگەڵهدابێ بەوپەڕى ئهازایەتى و لەخهۆ بهوردوویى و گیهانى خهۆڕاگرى قوربانى بێ ژمارى داوەو ئێستاش 

وەک چیاسەرکەشەکان سەربەرز ماوەتەوە ، ئەگەرچى تائێستا گیرۆدەى دەسهتى پارچەپهارچەییە ، بەاڵم 
واخەریهههکە کهههورد لەهەر چوارپهههارچەدا ئەو ڕێگهههایە دەربهههاز دەکهههاو بەرى مانهههدووبوونى خەبهههات و ئەو 

ئەگەر لەهەر سهوچێکى دنیها باسهى قوربانیهدان و ئهازادى بکهرێ ، کوردسهتان و گەلهى کهورد سهەرقافڵەى باسهەکانن  ڕووناکییە دەبینێ ، بهۆیە
 .لەخۆڕاگرى و ئازایەتى درێوى نەکردووە لەخوێن بەخشین و خۆبەخت کردن لەپێناو ژیانێکى شیاو بەمرۆڤایەتى و سەرفرازى ژیان

ى قافڵەى تێکۆشانە لەپێناو ڕزگهارى و ئهازادى ڕەنهگە زێهدەڕۆ نەبهین ، ئەو کهوردەى سهاال ئەگەر بڵێین گەلى کورد ماندوو نەناسترین سەرکێش
نێکى درێژە بەرگەى گەردەلولى ئەنفال و کوشتارى بەکۆمەڵ دەگرێ ، ئەو کوردەى سااڵنێکە بەگژ شەپۆلە سەر شێتەکانى الفاوى قڕکهردن و َ  

 دا دەچێتەوە ،( تتریک و تفریس و تعریب ) ڕاگواستن و 
 . ێستاش دڕندایەتى دووژمن چۆکى پێ دانەداوەتائ

هەر پههارچەیەکى بەزۆرە ملههى لکێنههراوە بەداگیههرکەران بەقەد قەبههارەو تواناکههارى خههۆى هههاتوونەتە مەیههدان و سەرکێشههى خەبههاتێکى گههران و 
اڵت گهرتبێتە نکردنهى ووێرا خوێناوییان کردووە ، بەاڵم مخابن چەندەى دووژمن پڕچەک و تفاق و بووبێ ، چەنهدین کوشهتارگەى ڕەشهەکوژى و

بەر ، هێندەى ئەو خەنجەرە ژەهراویە نامەردانە پڕسۆو کهاریگەر نەبهووە ، کەخیانەتکهارانى نهاو دەمهامکى کهوردایەتى لەبزافهى ڕزگهاریخوازى 
 . گەلەکەمانیان داوە

پهارچەیە کهراوەتە نێشیهرى سهندم کهراوى  ڕۆژهەاڵتى کوردستان خاوەن مێژوویەکى پڕشنگدارە لەخەبات و قوربانیدان هەردەم قارەمانهانى ئەو
 . بەردەم تیرى دووژمنان

بەم ( بەنهدە ) شەهیدى سهەرکردە ژیهانى تهاڵ و سهوێرى زۆر لەسهەر بهزاف ڕزگهاریخوازى گەلەکەمهان دیهوە ، وە ئەو بیرەوەریهانەى کەلەگەڵ  
ارەزاییم لهێ وەرگرتهووە کەبهۆتە ڕێگانیشهاندەرى شێوەیە بوو ، جگە لەبوونى کەسایەتى و حزمایەتى یەکتهرى بهووین وە زۆر شهتى کهارامەو شه

شهەهیدى نەمهر کهاک سههەید رسهوڵ لەگەڵ هەڤهااڵن و کهادرانى حیههز   7261ژیهانى ڕۆژانەم و ڕۆشهن کهردنەوەى خەبهاتى کههوردایەتیم لەسهاڵى 
، بههۆ  7211تاسههاڵى  هههاتە سههنورى پشههدەر لەنهاحیەى سەنگەسههەر لەو کههاتەوە( ههێمن ) و ( مههام هەژار ) و ( احمههد تۆفیههق ) لەوانە کهاک 

  . دوواتر لەکۆیە دانیشتن و لەوێوە بردرانە ڕوومادى
گەڕانەوە بهۆ خەبهات کهردن سهەردانى کهردم  7212دوواى ئەوەى سەردانم کردن لەناو شهارى ڕوومهادى ، پهاش شۆڕشهى گەالنهى ئێهران لەسهاڵى 

لەشهارۆچکەى سهەروچاوەو یەکەم کەس بهوو لەحزبهى دیمهوکڕات کەبەکههارى حزبهى چهۆوە بهۆ ئێهران بههۆ بەشهدارى کردنهى ڕاپەڕینهى گەلهى کههورد 
  . لەئێران
ووتا بهوو دەورى کهاریگەرى هەبهوو وە بەردەوام سەردانى کردووین و زۆر هاوکارمان بووە بەتایبەت ئەو کاتەى کەخێزانەکەم سه 7281لەساڵى 

لەچارەسەرى ، چونکە خۆى پزیشکێکى بەتواناو کارابوو ، وەلەڕووى ماددى و پێگەیاندنى منداڵەکانم زۆر هاوکارم بوو ، وە بەهۆى هاوکارى 
 پشدەرو بیتوێن ، چونکە  ئەوەوە منداڵەکانم خوێندنیان تەواوکردو بوو بەهۆى پێگەیاندنیان ، وەیەکێک بوو لەهەر خۆشەویستەکانى ناوچەى

 



  : 31Page                        [  وره سووڵ بابی گه ید ره سه] سووڵ دیهقان  ید ره هید سه شه                          32: ی  ره الپه

 
 کۆمەاڵیەتیهدا و زۆر هاوکهارى خەڵکهانىیەکێهک بهوو لەبنەمهاڵە بەناوبانگەکهان و پیهرۆزى بنەماڵەکەیهان دەورى کهاریگەرى هەبهوو لەبهوارى 

بههۆ هەتاهەتههایە الى ئههێمەو کەسههانى نههاوچەکە قەت لەیههاد ناکرێههت و ( ئامههانە خههان ) نههاوچەکە بههوو ، وەخێزانەکەشههى بەتههایبەتى دەورى 
قەرزدارى ئەو بەنمههونەى ژنههى خههانەدان و شۆڕشههگێر باسههى لەسههەر دەکرێههت وە لەگەڵ هەر چههوار منههداڵە بەڕێزەکههانى ، بههۆیە ئههێمە خۆمههان بە

شەهیدە بەڕێزە دەزانین و قەرزدارى خانەوادە بەڕێزەیانین وە ئێستاش هەمهوو نهاوچەى پشهدەرو بیتهوێن بەتهایبەتى دانیشهتووانى سەنگەسهەر 
  . بەنموونەى خۆشەویستى و سەرکردەى ئازاو دەست پاک و هاوکارى هەژاران دەیهێننەوە

رکردایەتى و قارەمهانیێتى ڕۆڵەکهان و شۆرشهى ڕزگهارى خهوازى نەتەوەییمهان ، دووژمنهان بۆیە پشت بەسهتن بەخهۆڕاگرى گەل و لێههاتوویى سهە
و سهەرجەم ( سهەید ڕەسهوڵ ) ئەمجارەیان دووا ویستگەى ژیانیان دەبێ لەگەڵ ئاغاکانیهان دەخهرێنە زبڵهدانى میشهژوو ، سهەروەرى بهۆ شهەهید 

 . ەگوێکانى دەمێنێتەوەشەهیدانى ڕێگاى ئازادى و ڕووڕەشى و مردنی  بۆ دووژمن و ئەڵقە ل
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ورهبابیگهیسوویدڕههیدسهنگیدوایتیرۆریشهبیستساڵبێده

 
 خزری د مه محه
 
،  وره گهه سووڵی بابی یدڕه هید سه نگی دوای تیرۆری شه ری بیست ساڵ بێده وه یاده ه بۆند د و چه ئه

 . ، داخوێندراوه بیرکراوه له  هیده و شه ری ئه وه کۆڕی یاده و له نووسراوه
ی خهۆم  نۆره سهوڵی دێهقانهدا منهی  بهه ید ڕه ری سهاڵیادی تیهرۆری کهاک سهه وه یهاده  بێجێی نازانم لهه

یامێکی زۆر، جهارێکی تهر بهۆدابین کردنهی  و عهه ، دوای سهاڵ  م بکهه  وتوه خوێنهدا خهه و لهه  یادێک لهه
،  تهوه م وشهک ههه ی وشهه رچاوه ند سهه رچه هه.  وه مه ری که سه ناودڵی کولمدا به  له  ست و عاتیفه هه
 ره ینمهدا، گهه  ی زه که ئاڵۆزو شپڕێوه  نباره کانی عه سیوه ناوپه په  کۆش ، له وڵ و هه اڵم دیسان به به
  له! رونم ستی ده خ  بێ  بۆهه می  قورسێکی ئارامبه بێت و هه  رگه مه و جوانه شیاوی یادی ئه  که  وه ک بدۆزمه یه ند وشه ڵکوو چه بهم ڕ بگه  کمه
ڵ  ری خهۆش وناخۆشهم لهه گهه وه لێک یادگهارو بیهره کهرا، گهه سهوڵی تێهدا تیهڕۆر ید ره کهاک سهه  کهه 7288تا سهاڵی  هه  وه تیمه تای ئاشنایه ره سه
و   وه مهه که کهورتی ده  جابۆیهه! بکات قسهه  ، کهه وه س نامێنێتهه کههبۆ ت  رفهه جال وده م، مهه بکه  ، باسیان لێوهچ ی نیوه ر نیوه گه ئه.  یه اوبراو ههن
 :ڵێم ده
کی  یه هوش شاری سلێمانی به  دا له ( 77 / 17 / 7288  )  ر له وبه مه بیست ساڵ له  و دانیشتووین که  وه ته کۆبووینه  سێكدا لێره یادی که  مڕۆله ئه

سهوڵی دێقهان، یهان  ید ڕه ناس،کاک سه هاوڕێی پیتۆڵ ، ئازا، ئێسک سووک و ماندویی نه  سه وکه ئه. ی خۆیدا تیرۆرکرا که ماڵه له  ناجوانمێرانه
ی خۆیدا،  که ماڵه  ناوبراو له. وردستانی ئێران بووی حیزبی دێموکراتی ک ینه له مێژکى باتگێڕ خه  که  یه"  وره بابی گه"نشورتر  کی مه یه به واته

قهی  هقهین و د  لهه تیدا، جگه یدانی قاتی وقڕی مرۆڤایه مه له  سانێک که الماری که رپه به  وته کردوو،که تاوانی گوناهی نه به  ییانه زه زۆر بێ به
م، دڵهی پڕلهه  رده ی سهه تانه و گهورگ سهفه ی ئهه گولله مخابن به! ڕابووب کانی و مرۆڤکوژی، شتێکیان پێ نه جوان وباشه تی سروشت و دیارده ودژایه

  ...وت لێدان که و ئاواتی له تاسه 
و دۆسهت وههاوڕێ  رگۆشهه س و کهارو خیهزان و جگه درا کهه ی نهه وه ، بهواری ئهه بووکههک سلێمانی جۆر  له   مه رده و سه رجی ئه لومه ستیشکاوم، هه ده

و  ن و سهکااڵی ئهه گیهانی بکهه سیمای بێ  ان، ماڵ ئاوایی لهیڕشتنی کوڵی دڵی کو و بهى اڵ ا شهندخو رمی له ر ته سه  بتوانن بێنه  کانی دێرینه
تی خهۆی  نی الویهه مه می ته سێ چواره زیاتر له  سێک که سزاو پاداشی که  یه وه داخوا ئه: ری و بڵێن دیوانی دادگه  ننه یه بگه  ق ڕژاوه ناهه به  خوێنه

، تێیهدا  داکههو مها لهه  وه کهه یه به  ی کهه هاوڕێیهه   سهه ندکه وچه له  ر؟ ئیترجگه سه یدا ژیان بردۆته  که داگیرکراوه  شخوراو و واڵته به له ناو گهپێ له
واڵتهی   واڵت و دووره یکهانی دۆست و نز  مێکیان بۆ داگیرساند، نه شه ، نه وه ردرا سه ی وه وه سۆزه ئاوڕیکی به وێشدا تیرۆرکرا، نه  ر له ژیان و هه ده

  ...!کی ئاسایی بڕێژن شێو دڵ کوڵی دڵی زامداریان به به زاری پیرۆزی پڕ گیانی و مه رمی بێ ر ته سه خسا بشنه بۆیان ڕه
نهدامی دێرینهی دێمهوکرات و  ئهرگی  واڵی مهه ، ههه وه واڵتهه دووره ش لهه  ئێمهه.!" گهات رگ زۆر زوو ده واڵی مهه هه" ک بێت رکوێیه هه  له: ڵێن ک ده وه

ڕوانی   جێگای چاوه  کرا، نه هاسان قبوڵ ده زۆر نه   سێک که رگی که واڵی مه هه. ێشت باتی ڕزگاریخوازیمان پێگه یدانی خه ی ئازای مه رگه پێشمه
  و شهوێنانه ، لهه وییه م گۆی زه کی ئه یه و گۆشهمو هه  اڵم زۆر زوو له بوو، به رگێکی ئاسایی نه سوڵ مه ید ڕه رگی کاک سه ند مه ر چه هه! بوو بۆمان

کهوو بهای  سهوڵ وه ید ڕه رگی کهاک سهه واڵی مهه ههه بهه. یشت گوێی گشت کوردێک گه کێنه به دڵ ڕاچڵه  اڵه و و هه باتگێڕێکی کوردی لێبوو، ئه خه  که
 ی، ئازای ڕێبازی قازی  گه دۆست وهاوڕێکانی پێشمه   که وه رکرده سه ی به و شوێنانه مووی ئه هه  کانی بڕی و موو سنوره وژم، خێرا، هه ته تۆفانی به
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  !رێپتفاوتی  بێ ته راخیدا به قه هاسانی قبوڵی بکاو به مرۆڤ به  بووکه نه ردێک سوڵ، ده ید ڕه رگ و تیرۆری سه داخی مه. دی لێبوو مه محه
  داد لههب کرد ریک نهه خهه  وه خۆیهه دڵهی به  وتوویهه خوێنهدا خه و لهه  تیهرۆری ئهه  بوو، که رمیانی نه کوێستانی، یان گه کیدا هیچ کورد مه و ده له
دۆسهت و   کهوو ئێسهتا، کهه بوو وه جۆرێهک نهه  لێهره  مه رده و سهه تهان و ئیمکانهاتی ئهه ، دره وه ره سهه داخ وکهه به! اڵتی سه رتانی و بێ ده ست بێ ده ده

دڵهی  اڵم بێشهک تۆفهانی  هب.  وه نه بکه  تێکڕایی دڵدا زیندووی به له  میشه ی بۆدانێن و یادی هه و پرسه وه کترکۆبنه وری یه ده هاوڕیکانی بتوانن له 
تیس مهاو، یهان وێهڕای  چهاودا قهه  فرمێسهکی لهه بوون به  کان ده پۆله ی شه داو جاروبارپڕیشکه پۆلی ده رونیاندا شه ده  له ی هاوڕێکانی، که یه  که یه

  رتانی له اڵتی و بێ ده سه ڵ بێ ده گه کرێ ده چ ده. خوار گوڕ داهاتنه بوون، به ر رێژ ده ، سه پۆالنه و شه وژمی ئه ر ته به رووداخنکاو، له گه کوڵی له
  !...واڵت  دووره

واڵتههی   ریباتی و دووره خههۆی خههه  سههێک کههه که!  ژانههه ردێکههی گههران و به ڕاسههتی ده س وکههار، به کههه واڵتههی، له  تی و دووره ریبایههه رگی خه ئههاخر مههه
  کهه  رگێکهه مه.  رگێکی ئاسهایی نییهه س وکهار، مهه کهه رگی دووری له ؟ مهه  وه کاتهه زۆری بیر لێنه  یه وانه له  وه کردبێته تاقی نه  وه کرده دیتبێ و به نه

 :دوای خۆیدا دێنێ کان به نداره پێوه  سه یان پرسیاری جۆراوجۆر بۆکه ده کۆچ کردوو، کی ر ئازیز مانی هه دوای نه
 :ڵێن هێندێک ده   بۆوێنه! دوای خۆیدا هێنا اڵمی به لێک پرسیاری بێ وه سوڵی  گه ید ڕه ناکاوی سه رگ و تیرۆری له مه
  نێک تیرۆرکرا؟ س والیه ستی چ که ده سوڵ بۆچی و به ید ڕه رێ سه ئه
  ...شوێنی؟و  وتبوونه رستانی کۆماری ئیسالمی که په ری داخواکۆنه ئه

دا  تهه ینایهو ج وخۆفرۆش له ڵه ستی کوردی ده بێ ده ده:  ن که گه ده و ئاکامه س به وێ؛ هێندی که اڵمی لێرو له دان پرسیاری بێ وه یان و سه دوای ده
  و شێوه ساتێکی له ک کاره رکویه هه خا، له رده واری، بۆمان ده باتی خوێناوی کورده کانی مێژووی خه وه تاقیکردنه: ڵێن تر ده هێندێکی! کار دابێ له

   .یه داهه کایه ت له قه کوردی ویژدان سه_ستی خۆیی  ڕووبدات بێشک ده  زێنه دڵته
نی  مهه می ته چهواره  سهێ! بوو ناسهراوی بهێ ناوونیشهان نهه کی نه سهوڵ بابایهه ید ڕه خهۆ سهه  یه وه رنج ڕاکێ  تر ئه ختێ سه اڵم پرسیارێکی نه به* 
نێو حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران دا  لی کورددا، له  باتی ڕزگاریخوازی گه پیناو خه  تی خۆی له می الویه رده مووی سه هه_ نرخی خۆی  به
  کهه و حیزبهه  تی ئهه رایهه نهدامانی ڕیبه ی زۆر لهه ئه وتهه  ، بهه بهووه  وحیزبه تی ئه رایه کادری ڕیبه ندام و بیست ساڵ ئه اترله؟ زی! ر بردبوو سه به
 :ڵێن ده
  یر، کههزا   لجهه ردادی ئه عس دا،دوای قهه می بهه رده سهه  ، له خۆڕادیوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران بوو که نیا کادرێکی ده سوڵ ته ید ڕه سه
  مه رده و سه ڵێنابوو، ئا له نگ هه ته رمێن وکوێستان وه گه_و دیو  دیو  ئه م کوردی ئه یان له وه یدان جۆاڵنه مه و سترا، دام دا به نێوان شاو سه_  له
زۆر شهوێنی  ری بهه سهه... واڵت و  هو راوته و سهاواک،گه  عس وتنی بهه گیرکهه ده ڕاوکی له رگ، دڵهه مه کردن له سڵ نهبێ خۆگنخاندن و  دا،   ستیاره هه

ڵێنی پێهدابوون  یاندو بهوو، و بهه واڵت، گه هاوڕێیانی له ندام و ست ئه ده  کانی حیزبی به و باڵوکراوه شاروگوندی کوردستانی داکردبوو، نووسراوه
  !...و یه ی هه ی ئازادی درێژه ا لوتکهت باتی بێ وچان دژی دیکتاتۆڕی هه و خه وه تهچۆبیر نه و واڵتمان له ، ئێوه ئێمه! هاوڕێیان  :که
خهۆی . ک بهێ دابڕابهوو ر هۆیهه ههه تی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیهران به رایه ڕیبه  ڵ، لهوسو ڕه ید تیروڕکرانی سه  رله ک به یه ماوه  ڕاسته* 
  کاره ژیهان کهه ده  وه کهه یه دا بهو مها سهلێمانی دانیشهتبوون، لهه  وانی  دابڕابوون، له ئه کانی حیز  که  رگه کادرو پێشمه سێک له ند که ڵ چه گه له

   .ی تێدا ڕووی دا که ساته
تی  ناو حکومهه ک له  یه کوردستانی ئێران، تاڕاده تری  کانی چاو حیز  و ڕیکخراوه  ، حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران،  له دا و کاته ئاخرله

خوینهدا نهوقمکراوی  له رمی نی تهه خهاوه  ن بهه بوو خۆیهان بکهه یان هه وه توانای ئه  وه کرده م به النیکه!  قسه م ڕۆیشت هه ستی ده م ده عس دا، هه به
 نگاوێک  م هه النیکه  بخشراوه نه  تاوانه سامناک و   ته و جینایه ت به باره یانتوانی، سه ده.  ڵوسو ید ڕه کاک سه_ ری دوێنێی خۆیان  نگه هاوسه
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 .ڵگرن هه
چیهان نیشهان دا؟ چهۆن   وه کرده وان بهه وان کهردو ئهه وه ژیهان چ حهوکمیکی لهه کهه یه ندین سهاڵ به ری چه نگه و هاوسه  تی خالقی هاوڕیه دی ئه ئه* 
 یان، وه ڵوێست وکاردانه ؟ هه کانی ویژدانی خۆیان داوه ست و داخوازیه اڵمی ویستی هه وه
 !...اڵمی تر یان پرسیاری بێ وه ده  بوو؟ وه دا چی سامناکه  ته م جینایه ر ئه رامبه به له
ڵ دا، نیشان دانی وسو ڕه ید کاتی تیرۆرکرانی کاک سه له ،  تی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران رایه ڕیبه  کانی رلۆمه به  ڵوێسته هه  کێک له یه
 :بیستمان  لێره  ی ئێمه وه کوو ئه وه! و  تیرۆری ناوبرا ت به باره ڵوێستی بوو سه هه  بێ

نی  خاوه کرد بهه گرت و خۆیان نهه یدا نه باره ڵوێستیان له و هه  داوه ر نه سه ر ئاوڕی وه ک هه تی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران ، نه رایه ڕیبه
  گرتبوو،کههه رنه کانی وه عسیشههیان بۆههاوڕێ و خزمههه تی به ی حکومههه کی ئیجهازه یه سههوله په: "گوتیههان ک ت وه تهه نانه رمی خوێنههاوی نههاوبراو، ته تهه
سهت و شهعورو  اڵمهی هه دا چهۆن وه مه رده و سهه رانی حیهز  لهه مهن خهۆم نهازانم  ڕێبهه. ؟"وێی بنێهژن روچاوێی بیتهوێنێ و لهه بۆگوندی سه  وه نه بیبه

  رخورده و بهه ی واڵت، بهه روه ده  ی حیهز ، لهه مه رده و سه کانی ئه ندامه ئه  هێندێک له: زانیم  ی من لێره نده وه اڵم ئه ؟ به وه ته وێژدانی خۆیان داوه
  ...و تی و دڵساردی زایه کێشاو ناڕه ده جۆرێک ئازاری روحیان پێوه   ت ببوون، که خڵه ، سه  یه ناکوردانه

ی خهۆی  کهه وه ته م نه هرج نگرو سهه نهدام و الیهه ئه  ت بهه باره سهه  هها سهامناکدا بۆحیزبێهک کهه تێکی وه نا جینایهه پهه ڕێن به جێگای خۆشیبوو، تێپه
  ! و به داشدار بزانێ، کارێکی سووک و سانا نیه رپرس به

  یه شۆڕشهگێڕانه  رکه و ئه ، به ی شۆڕشگێڕی کوردستان، زۆرجوامێرانه ڵه جیاتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران ، ڕێکخراوی کۆمه له: "گوتیان
گونههدی  ی چووبههوون، له کههه رمه ڵ ته گههه تا گوڕسههتان ده رگرتبههوو، هههه ڵ وهوسههو ید ڕه ڕیههانی سهههم هاو رجه یههان بههۆ سههه و ئیجازه قههه ره ڕابههوون، و وه 

  ".خاکیان سپاردبوو روچاوێی بیتوین به سه
رێ  ئهه وسهرێ؟نو ده  ق ڕژاوانهه ناههه  به  و خۆینه ساتانه موو کاره و هه نگێ؟ داستانی ئه رێ که ئه!  وه ته دڵدا ماوه  م له و گرێیه ئه  مێژ ساڵه زۆر له

کانی  هاوڕێی دێرینهه ت بهه باره کانی کوردسهتان، سهه رپرسهانی حیزبهه کانی به ناشهیاوه  ڵوێسهته و هه خالقی نادێموکراتانهه  کێ بێ پرنسیپی و ئهه
 دا؟ قاوده درکێنێ و له تیان پێکردون ده تیان شکاندون و بێ حورمه سایه ق که ناهه به  خۆیان،که

بوو ئاوڕیههان  س نههه اڵم کههه کههرد، بههه یاننااڵنههدو هاواریههان ده یههان ده سههت و قههاچی بڕاوه ئههازاری ده  بههه  که ی رگانه پێشههمهو کههادرو  بوون ئههه م نههه کههه
نها مهن ئێسههتا  ده! و ژوور ره تفهی بهه  بێتههه"  وه مهه ڵده تیوان هه ر ههه سهه لهه  ڕه  بهه"م و  پهێ بههده  ر زۆری درێهژه گهه ئه  یهه وانه ؟ له ....و وه رداته سهه وه

تی حیهز  بینێهرێ بهۆ  رایههبی ڕ وه جیاتی ئهه ، له  دست داوه ڵ پاسداراندا قاچی له گه ر له شه  له  ی حیزبی دێموکراتم پێشکدێت که رگه پێشمه
حاڵی حازردا  ، ئێستا له انیان کردبۆوهرئی دیوی  وانه پیدابوو، هێستریکیان بۆگرتبوو، ڕه  می لێ بخوات، دیناریکیان پاره ی واڵت و خه وه ره ده

ق  ناهههه به م که ش ناکهه وانههه رده گههرێ، باسهی ئه رسههتی ئێهران وه په تی کۆنه حکومهه  ان و ئێهراق لهههرئری  نهدامی شههه م ئه ی نقوسهتانی و کههه پهاره
   ...تیان پێکرا؟و سووکایه
بورجی عهاجی  راتی حیهز ، لهه رکورسهی ڕێبهه سه ژوورو له  تی دا دێنهه رایه ی ڕێبه روازه ده به   ی که زلزانانه و خۆبه شێک له ن به چووکه  نده ئای چه

بیریان  ت لهه نانه تووشی خۆیان نابن؟ وته  وه داخه اڵم به ن به که ر ده وروبه ده یری  ق سه چاوی زه ؛ به وه بن و خۆیان بۆنادۆزرێته زنخوازیدا بزرده مه
،  وانهه پێشه بهڕین، دادریبهوو؟ ئێسهتا ئیتهر به ێموکراسهی و بۆچهوونی جیهاوازو ڕادهود ئازادی  ی خۆیان بۆ پارێزگاری لهه خه چۆن یه  که وه تچ  ده
کی  کهوو قازییهه تی خۆیهان نهاگونجێ، وه نهدی تایبهه وه رژه ڵ به گهه و له وان نیهه دڵی ئهه بهه  ربڕینی ڕاو بۆچوونێک کهه نگی، یان ده جه ر جوابه سه له

ی تههاوانی  ڵگههه به به  ن کهه ، چههۆن ده ری دوێنێههی خۆیههان بوونهه نگه و هاوسهه هاوڕێ کههه_خۆیهان کانی موخههالیفی  و بۆچوونههه ق، کهرده و دڵههڕه ناعهادڵ
 و فیداکاریان  تی سادقانه نێک خزمه مه ن و ته که تیان ورد ده سایه پێنن؛ و که سه خۆیاندا ده ی  مێژینه ر هاوڕێی له سه وا به بخشراو؛ سزای ناڕه نه
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دژیهان  وتکراویهان، لهه  رمافی زه سهه باتی خۆیهان، لهه  نی خهه مهه درێژایی ته بهه  که  سانه وکه ریزی ئه  نه یانبه ت ده نانه ؛ ته وه ژێرپرسیاره  نه به ده
 نگاون؟ جه

یهان  ی خۆ خنهه و ڕه نگهی ئیعتهراز وادا ده و نهاڕه جێ کی نابهه یه وه رکرده رهه رامبه به بشکێنن وله و تابۆیه مان، ئه که وه ته ی داهاتووی نه ره هێوادارم به
وتهی  ، ڕه نگهه کهی بێده ره و ده  رۆیی نهاوخۆیی ره سههحاندی  واری له ڵگای کورده تا کومه بێشک هه.  وه نه رزکه ڵبرن وبه هه  کی شارستانیانه یه شێوه به

   . یه ی هه کی سیستماتیک درێژه یه شێوه تی و ماف پێشێلکردنی ، به داڵه بێ عه
،  کههی  وانهه مووی ئه و ههه وره  گهه سهوڵی بهابی ید ڕه دڵدازیندوو کاک سهه گیانی پاکی له  زاران درودو ساڵو له هه  وه قواڵیی دڵه  له  جارێکی دیکه

 !قوربانی ته و کوردستانی داگیرکراودا بوونه وساوه لی کوردی چه پێناو گه له  سادقانه
تهان  ڵوسهو ڕه  ید کاک سه نگی ساڵ بێده 31دوای   م که که دڵ سوپاستان ده به پم و  که کردبێ ماڵئاوایی تان لێده ی زۆرم درێژدادڕی نه وه بۆ ئه

 ؟  وه رکرده سه به
 سترۆس ڤێ. ماڵتان ئاوابێ
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رمنگهیهاوسهورهسولیبابیگهیدرهیادیسهله                                  
 

 . ری ردار پشده سه
 
بنێرم و   بیر کراوه زوڵم لێکراو و له  و شۆڕشگێره گۆڕی ئهیی بۆ  وه ته گوڵێکی نه  پکه وێ چه مه تا ده ره سه

 .م بکه  وره سولی بابی گه ید ره سه  س و کاری کاکه ی تێکڕای که ژاره م و په بشداری خه
رێز  ورانی به ی میالدی و ده 7262بۆ سااڵنی   وه رێته گه سول و من ده ید ره سه  تی و ناسینی کاکه دۆستایه

  اڵدزه قهه  کهرد لهه یان ده ردانی ماڵی ئێمهه دا سه ردمه و سه ردوکیان له هه  بیر کراو، که لهد تۆفیقی  حمه ئه
ڵ  گهه له  تیه و دۆسهتایه ش دا ئهه وه دوا ئه  بوون، به  دی میوانی ئێمه فای موعته ژارو کاک مسته هه مام   که
 .وواڵت  له  وه وتمه من دوور که  که 7281وام بوو تاکو ساڵی  رده سول به ید ره سه
رو  روه کهورد پهه  ش بێهت کهه فهایی ره تی و بهێ وه ر بهوو، رووی حیزبایهه روه ی و نیشتمانپه وه ته کوردێکی روو خۆشی نه  وره سولی بابی گه ید ره سه
 .کرێت بیر ده کی ئاوا له رۆیه نجه ره
ی  رچاوه سههه  شههێک بههوو لههه ش به وره سههولی بههابی گههه ید ره ۆفیههق، سهههد ت حمههه ک ئه وه  وه ی رابههردووه چهه  سههاڵه  ر لههه مههن ئاگههادارم هههه  ی کههه وه ئههه

  رزیهدا خهۆی لهه به  ری پلهه وپهه کهادیر بهوو، شۆرشهگێر بهوو، بهرین پهێچ بهوو، له  ییهه وه ته نه  پیهاوه  ڵهه و که ی حیزبهی دیمهوکرات، ئهه وه ژیاندنهه
 .دا خۆی نیشان ده  رگه ک پێشمه و وه وه کرده ده جیا نه  رگه پێشمه

فای  ال مسهته شۆرشهی مهه  لهه  لهه  ستیان کردوه کی زۆر خه شداریه اڵتی کوردستان، به کانی رۆژهه شۆرشگێره  ک زۆر له وه  وره سولی بابی گه ید ره سه
 .خوارووی کوردستان  بارزانی له

 سولی بابی ید ره ش، سه دوو به  اڵتیشی کرده ی رۆژههکان کورده  و ناکۆکیه بانی رویداو ئه الل تاڵه فاو جه المسته ناکۆکی نێوان مه  کاتێکدا که له
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بیرم   ویست، دێته فای خۆش ده ال مسته من زیاتر مه  زۆر له  وره سولی بابی گه ید ره ، سه وه فای بارزانیه ال مسته نگی مه پارسه  خۆی خسته  وره گه
امهی حیزبهی ی نیز م کۆمیتهه کهه باسهی یه رگورد عه سهولی پێشهنمازو کهاک سهه ال ره سهول و کهاک مهه ید ره هاوتای کهاک سهه  به 7212ساڵی   له  که

 ال مهه  ی دکتۆر قاسملو زۆر پشتیوانی لهه وانه پێشه  سول به ید ره شدار بوو، سه دکتۆر قاسملوش به  دانیشتنێکدا که  دیموکراتمان دروست کرد، له
 .دا ی حیزبی دیموکراتی کوردستان و ماڵی بارزانی ده وه وڵی نزیک کردنه کردو هه فای بارزانی ده مسته
و  لهه  وه ، مهن لێهره بووه فای بارزانیهدا ههه المسهته رمی مه ی تهه وه رهێنانهه ده  ستی له ده  وره سولی بابی گه ید ره سه  گوایه  بیستم کهن  نده له  من له
فای بارزانی   مستهال ر مه مبه ک پێوه سول وه ید ره سه  م، چونکه کات باوڕ ناکه ده  و کاره سول ئه ید ره سه  چاوی خۆم ببینم که ر به گه دام ئه  ره باوه
  لههه  بووه سههتی هههه ده  بههوو( کاکه )نههاوی   یمانی کههه پارێزگههاری سههله  گوایهه  کان ئاشههکرا بههوون کههه موو راسههتیه نههده ئێسههتا ههه ر چه رسهت، هههه په ده
 .بوو دا نه وایه ناڕه  رهو کا ستی له ده  وره سولی بابی گه ید ره ڵێم سه ک شاهیدێکی مێژوو ده وه  رمی بارزانی، بۆیه ی ته وه رهێنانه ده

رمی بههارزانی  تههه  کرێههت کههه سههول ده ید ره ر سههه سههه له  ک چههۆن قسههه ر وه ڵههێم هههه نێههرم و ده بههۆ مههاڵی بههارزانی ده  کی کههراوه یههه ک نامه وه  وه لێههره
، کهارێکی زۆر  هیدتان کهردوه شهه  ر ئێهوه گهه ئه ، هید کهردوه سولتان شهه ید ره سه  ئێوه  گوایه  کرێت که ده  ر ئێوه سه له  ، ئاواش قسه وه ته رهێناوه ده

  هیده و شهه س و کهاری ئهه ڵ کهه گهه ش نهین له ر ئێهوه گهه فای بهارزانی، ئه المسهته ویسهتێکی مه هید کردنهی خۆشه شهه  لهه  واتان کردوه ق و ناڕه ناحه
 . وه نه دابنی  و دڵیان پاک بکه

وی   ئه  یماس که ڵ کاک قه گه هیدان له دۆڵی شه  له 7262ساڵی   له  بوو که  و برین پێشه ئه  وره سولی بابی گه ید ره سعود، سه نابی کاک مه جه
رشهتی  رپه ژێر سه کانی خهۆی لهه سهه ره تی حه حمهه هێشهت تهاکو بهارزانی ره جێ نه ڵ رژێمی عێراق بهه گه دا له که ڕه شه و منیان له اڵته کوردێکی رۆژهه

 .وارمانها  ری نارده مه ر ئاغای دۆڵه عومه
زۆر   ئێهوه  نم کهه یهه پێتهان رابگه  ، پهێم خۆشهه وه کانیهه موو باڵه ههه  تی حیزبی دیمهوکراتی کوردسهتانی  بهه رکردایه بۆ سه  کی کراوه یه ک نامه وه

نهدامی  رۆژێهک ئه  سهێک کهه هر ک و ههه وه کانتانه هیده نێهوان شهه  نهه خه جیهاوازی نه  هیدانی خۆتهان، پێویسهته شهه  شێک له به  ر به رامبه فان به بێوه
 .ن که بیری نه  بێ له ده  وه وتبێته ش دوور که ئێوه  ر له گه بووبی، ئه  ی ئێوه که حیزبه

ن جیرانێکهی  نهده له  کانهد، لهه نهاو حیزبه  تی لهه تایبهه  واریهدا بهه نهاو کورده  رس لهه ده  ی ببێتهه وه بهۆ ئهه  وه داستانێکتان بهۆ بگێرمهه  پێم خۆشه
ر  ههه  م لهه کهه نی جیرانه مهه درێهژی ته  وێدا دیتم به راسیمی ناشتنی، له مه  شدار بوون له بران بۆ به ر قه ڵی رۆیشتم بۆ سه گه  مرد، لهئینگلیزم 

و  وێندهیامی خۆی خ شیان په که ر یه م و هه و جیرانه ری خۆیان ناردبوو بۆ ناشتنی ئه نوێنه  و شوێنانه ک بی خوێندبێ یان کاری کردبێ، ئه کوێیه
 . ڵیان دابووه گه له  ی که یه و ماوه بۆ ئه

ی بهوغزو  ڵوکهه نهاو گێژه  سهول لهه ید ره ک سهه مهانی وه زاران قاره کان و ههه پهێ  راسهتیه  خرێته ده  واریدا بوغز و کینه کورده  له  وه داخه چی به که
 . بێت دا وون ده کینه

کهانی مێهژوو  پیاوه  ڵهه کترداو که ئاسهتی یهه  لهه  وه ینهه روونهی خۆمهان پهاک بکه قێنین و دڵ و ده هفای بشه وه مامی به ک نه موو الیه هه  به  پێویسته
 .ین که بیر نه له
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سووڵیدیهقانیدڕههیدکاکسهیسوئێدیحیزبیدێمۆکراتیکوردستانبۆیادیشهیامیکۆمیتهپه   
 

 ویست، خۆشه برایانی و خوشک
 کان، ڕێزه به  شداره به
 

 و ئهه و ناسهراو  نهاوه و لهه کێک یهه سهووڵ ڕه ید سهه کاک.  وه ینه بکه دیهقان سووڵی ڕه ید سه کاک ویستمان خۆشه هاوڕێی یادی تا  وه کۆبووینه  لێره
 ون بات خه ی ڕێشکه ر سه  له واریان ئاسه و شوێن مردن  به  که  یه موێنانه که  ره تێکۆشه
 وتن کهه لێهژ، و وراز ههه  له پڕ مێژووی کانی ڕه الپه ر سه  له ناوبانگیان و ناو نابێ،

  ئامانجه ڕێگای  له بێوچان باتی خه  له لێوالێو دا کاتی  مان هه  له و  وه ستانه هه و
 و بات خهههه ی نموونهههه ک وه و   وه نابێتهههه کهههاڵ دا مان کهههه له گه کانی یه ئینسهههانی و وا ڕه

  بهه دا ئینسهانی مافی و ت داڵه عه ڕێگای  له تێکۆشان و نیشتمان ڕێی  له فیداکاریی
 .خۆیان دوای ی چه وه شقی رمه سه  بنه ده و  وه مێننه ده مری نه

 د یه سهه کهاک بهۆ ئێسهتا تها بهوو خهۆی جێهی ڕاسهتی  بهه بڵهێم بها شتێک موو هه پێ 
 نی مههه ته تای ره سههه  لههه  واتههه سههاڵی،  پههازده  لههه ر هههه  کههه  وره گههه بههابی سههووڵی ڕه

 ری وه بیهره کهۆڕی و جلیس مه جار زۆر و زووتر زۆر ، بووه ی که له گه ڕزگاریی ڕێگای باتکاری خه و تی کوردایه وینی ئه دای ڵوه هه ، وه یه مێرمنداڵی
 ین، بکهه  مره نه  هیده شه و ئه ڕێزی به ی ماڵه بنه سوپاسی و ستای   جێیه  به ئێستاش.  وه بکرێته و ئه فیداکاریی و ت حمه زه یادی و بهێنرێن پێک
   .وه کرێته ده  یاده و ئه و  هاتوه پێک  جلیسه مه و ئه وان ئه ئیبتیکاری  به  که

  لهه زاینهی، ی7226ری  رامبهه تاوی، به ی ههه7271 سهاڵی هاری بهه ههه تی نووسهیویه دا کانی یادداشهته  لهه بۆخهۆی ک روه ههه ههه سهووڵ یدڕه سه کاک
 کهانی" گونهدی پشهت مووتی ڵهه هه و ڕژد کی چیایهه  لهه  کهه دا،" چینشینۆکان" وتی شکه ئه  له بوون، دا کۆچکردن حاڵی  له بابی ماڵی دا حاڵێک

 .  بووه دایک  له ، وتوه ڵکه هه دا" رشاخان سه" ی ناوچه ی"رد زه
 ژیهانی می رده سهه  لهه  که ، یه ڵهما بنه و ئه. ن که ناوچه نێوبانگی  به کی یه ماڵه بنه ، بووه دایک  له تێدا سووی یدڕه سه  که"  وره گه بابی" ی ماڵه بنه
  کهه   وه وه ئهه ههۆی  بهه ژیهاون، ، وه کردۆتهه دانیهان ئاوه بۆخۆیهان  کهه" یداوا سه" گوندی  له و رشاخان سه ی ناوچه  له ر هه دا سووڵی  یدڕه سه کاک
 سهتی هه ههۆی  بهه ش وه لهه زیهاتر و  کهراوه لێ چهاوی شهێخ ک وه و  بهووه ڵکی خهه و دڵسۆز پیاوێکی سووڵ یدڕه سه کاک باپیری  واته ، وره گه بابی

.  گیهراوه لێ ڕێزیهان و بهوون ویسهت خۆشه ریشهیان وروبه ده کانی ناوچهه و خۆیهان ی ناوچهه ڵکی خهه بهۆ  میشهه هه ، وه یهه تی کوردایه و نیشتمانویستی
 ڵک خهه نێهو  لهه وانی ئهه ڕێزی و در قه ش یه ماڵه بنه و له سوو یدڕه سه کاک وتنی ڵکه هه  که بێ جێ به ش یه ڕاستی و به کردن ئیشاڕه دا  لێره  نگه ڕه
 . کردوه دووقات دا
  کهه و ئهه اڵم بهه ڕێ، په ده تێ زرا مه و  مووچه نێو کاری و شوانی  به کوردستان ی مه رده سه و ئه منداالنی موو هه ک وه یدڕسووش سه منداڵیی وری ده

 و خوێنهدن  به پێویستیی کرد ده ستی هه و  بۆوه ده رینتر به خۆی وکاتی ئه ری وروبه ده بشووکی دنیای  له بیری ی چوارچێوه بوو، ک زیره منداڵێکی
 ی وره ده و بکها ڕازی بابی توانی کرا، ده دابین بۆ ویان ئه خوێندنی رجی خه و بوون سڕۆیشتوو ده شیان که ماڵه بنه  و   یه هه  زانیاری ستهێنانی ده وه
 .بکا واو ته  وه وتنه رکه سه  به هاباد مه شاری  له تایی ره سه
   له کورد ی وه ته نه مێژووی  له دژوار قۆناخێکی  که دا ده ڕوو  کاته و ئه دا الو سووی ڕه ید سه ینی زه و دڵ  له بات خه ستی هه وتنی ڕکه گه وه
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 کۆمهاری ڕووخهانی ر سهه  بهه سهاڵ شهت هه ههه وت حهه  له زیاتر.   یه تاوی هه سیی  ی یه ده تای ره سه کات:  کردوه پێ ستی ده دا کوردستان اڵتی ڕۆژهه

 .ڕیوه په نه تێ دا د ممه محه قازی وا پێشه درانی  سێداره  له و کوردستان
 و نهادادیلی رایی بهه چاویهان ی وانهه ئه کان، دڵسهۆزه  ڕۆڵه. ساردن ی ناسه هه  له تژی هێشتاش کان سینگه و  وه بوونه نه ساڕێژ هێشتاش کان برینه

 ، وه نهه که ده تهاقی نگاو ههه هێهزی ن، ده ده مێشهک مشهتوماڵی ڕاکێشهن، ستی ژێرده نیری بۆ م  ناکرێ قبووڵ بۆیان و ببینن یان که وه ته نه لیلی زه
.  وه بدۆزنهه دا ڕێهژیم شهی ڕه اڵتی سهه ده نێهو  بهه تێکۆشان بۆ تانێک ره ده و  وه نه که زیندوو کوردستان دێمۆکڕاتی حیزبی کانی ڕێکخراوه وێ یانه ده
 و"  رێ سهه ی  کۆکه ڵه که" گوندی  له  وره گه بابی ماڵی.  دژوارتره و شێواوتر  که بارودۆخه و  داوه ڕووی الوێژی  گه ی38 کۆدیتای  ینه به و ئه ر هه
 کۆی مهه ناگهاتێ، ڕێژیمیهان کانی ژاندرمهه سهتی ده هاسهانی  بهه و  وتوون ڵکهه هه  کهه رێمه هه می ئاسته و  کێوپاره  ره هه شوێنێکی  له  که" یداوێ سه"

 لیلی خهه ،(تۆفیهق د حمهه ئه)ئیسهحاقی بهدوڵاڵی عه قاسملوو، دوکتور یۆسفی، زیزی عه کاک: ک وه ناسراوی رانی تێکۆشه ی وه کۆبوونه و  وه حاوانه
 یۆسهفی زیز عهه مر نهه  مووانی  ههه  له زیاتر و  سانه که و ئه. یه دیکه  باتکاری خه زۆر و للوتتولال  قه ئه هاشمی خودایاری، دی سعه ئه دیقی، سه

 چهاالکیی م کهه یه تی نووسهیویه بۆخهۆی ک روه ههه و کها ده سیاسهی کهاری  بهه سهت ده ناوبراو  ورده  ورده و دادنێن الو سووڵی ڕه ید سه ر سه  له شوێن
 .   بووه هاباد مه  له قازی وا پێشه کشی خانمی ت عیسمه بۆ  وه خۆیانه ماڵی  له یۆسفی زیز عه کاک ی نامه بردنی سیاسیشی

  وه زیزه عهه کهاک ن الیهه  لهه ر ههه گیهرێ، ده"  رێ سهه ی کۆکه ڵه که" گوندی  له  که دا حیزبی کی یه وه کۆبوونه  له سووڵ ڕه ید سه کاک ناچێ پێ زۆری
 الهیجانی، حمانی ڕه ال مه قادری، دی مه حه کاپیتان دێرین، رانی تێکۆشه وێڕای و  رگیراوه وه حیز  سمیی ڕه ندامی ئه ک وه  که نرێ یه گه ڕاده پێی
  بێتهه ده  وه کاتهه و ولهه کها ده قبهووڵ  رکهه ئه و ئه وی  ئه.  کراوه دیاری الجان ی کۆمیته ندامی ئه  به السوور، حوسێن کاک و  ویه ڵه که حاجی ید سه
 حیز  ی دیکه کانی کۆمیته ی زۆربه ڵ گه  له ندی پێوه ی ئاڵقه و کان ڵسووڕه هه  ره هه  کۆمیته  له کێک یه  که الجان ی کۆمیته ڕی ڕاپه  به ندامێکی ئه

 . بووه
 ک وه سهووڵی  یدڕه سه کاک کا، ده پێ ست ده حیز  ندامانی ئه ر سه بۆ شا ساواکی هێرشی پۆلی شه ی کاته و ئه تاوی، هه ی7228الوێژی  ی گه77

 ورێز، تهههه و هاباد مهههه کانی ندیخانهههه به  لهههه جیسهههمی و ڕووحهههی زۆری کی یه نجه شهههکه ئه دوای و گیهههرێ ده حیهههز  ی دیکهههه رانی تێکۆشهههه ی زۆربهههه
 . بڕێ ده دا ر سه  به زیندانی ساڵ 5 حوکمی و اڵ قزڵقه زیندانی  کرێته ده ڕێ به

 خهۆی  کهه نی وتهه مه یداوای سه گوندی  وه دێته و بێ ده ئازاد ی، که ندیبوونه به ی ماوه  له مانگ ش شه و ساڵ سێ کێشانی دوای سوول یدڕه سه کاک
  نهده ڵبه مه و لهه ی وه سهانه حه اڵم بهه. کێشهابوو کردنهی ڕێکوپێهک و  وه دانکردنهه ئاوه بهۆ زۆری تێکی حمهه زه و بهوو ئاشهقی گیهان و دڵ  بهه نی گوته
 کانی سهیخوڕه و ساواک و  وه پێشنه ڵده هه تێی  که الناچن، ر سه  له زیندانی کانی تاڵه  ووڕۆژه شه کانی کابووسه هێشتا و نێ ناخایه زۆر ی نده دڵبه
 . وه ونه که ده پێوشوێنی دووی وه
 سوکاری که و ماڵ ناچار ، وه گرنه ی ده و ناهێنن لێ وازی  وانه ئه زانێ ده  که وی  ئه. ن که ده ڵ گه  له ی وه لێکۆڵینه و  وه نه که ده بانگی جار ندین چه
 ن الیههه  لههه وێ لههه.  وه بێتههه ده کوردسههتان دێمههۆکڕاتی حیزبههی  لههه هاوڕێیههانی ڵی تێکههه و ڕوا ده باشههوور ئههازادی کوردسههتانی و ره بههه دێڵههی، جێ  بههه

 .کرێ ده دیاری حیز  ی" رز به دیریی چاوه ی کۆمیته ندامی ئه" ک وه  وه یه حیزبی هاوڕێیانی
 نهدی له و نهد که پهڕ و م ئاسته قۆناخی لێک گه و  وه مێنێته ده کوردستان باشووری  له حیزبی هاوڕێیانی ڵ گه  له سووڵ ڕه ید سه کاک  وه کاته و له
 ی کۆمیتهه نهدامی ئه  بهه گهرێ، ی ده  کۆیهه  لهه کوردسهتان دێمهۆکڕاتی حیزبی  که دا کۆنفڕانسیک  له تاوی، هه ی7251 ساڵی. ڕێنێ په ده تێ بات خه
 .بژێردرێ ڵده هه ندی ناوه
 کهاک کهرێ، ده دی بهه کوردستان اڵتی ڕۆژهه ڵکی خه اڵنی کۆمه نێو  له حیزبی کاری بۆ ک روویه ده ی وکاته ئه دا، تاوی هه ی51 ساڵی هاری به  له
 ندامانی ئه ڵ گه  له ندی پێوه وه، مێنێته ده مانگان 3 کوردستان، نێوخۆی  وه ڕێته گه ده  که  دێمۆکراته حیزبی کادری م که یه دیهقان سووڵی ڕه ید سه
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 . وه کاته ده خۆش ڵسووران هه بواری و   وه گرێته ده حیز 

 و لهه}بهوو  ئامهاده  کهه بهوو س کهه نیا تهه و ئهه: "کها ده باس دا" تێکۆشان  ده سه نیو" کتێبی  له  که  نزاده سه حه بدوڵاڵ عه مامۆستا ڕێز به ولی قه  به
حیزبههی  ی"زاگههرۆس ی کۆمیتههه"  نههدامی ئه  بۆتههه پاشههانی  ". بکهها حیزبههی کههاری و واڵت نێوخههۆی  وه ڕێتههه بگه رت شههه و یههد قه بههێ{ دا  بارودۆخههه

 نهدامانی ئه و ههاتوه پێک واڵت نێوخهۆی  لهه حیهز  کهانی ڕێکخراوه ریی ڕێبهه و کهار بهۆ دا  سهاڵه و ئهه پاییزی  له ر هه  که دێمۆکڕاتی کوردستان،
 و پیرانشهار ، ده غهه نه کانی ناوچه حیزبیی کاری تیی رپرسایه به دا  یه کۆمیته و له سووڵ ڕه ید سه کاک  .کوردستان اڵتی ڕۆژهه نێوخۆی  وه ڕاونه گه

 . بووه  ستۆوه ئه  به شنۆی
 مانهدوویی و پڕکهار  رپرسهه به  لهه کێک یهه ک وه سهووڵ ڕه ید سهه کهاک وه، پێکرده سهت ده خهۆی ئاشهکرای تێکۆشهانی دێمهۆکرات حیزبی ی وه ئه دوای
 حیهز  پێنجهی ی کهۆنگره  له م هه و 2 ی کۆنگره  له م هه و ئه. رکرد ده ناوی و کرد کاری دا ڵک خه اڵنی کۆمه و حیز  نێو  له حیز  کانی ناسه نه
 هێرشهی دوژمهن دا کاتێهک  لهه و  دیکهه می ئاسهته قۆنهاخێکی  له تاوی، هه ی7261 ساڵی  له.  وه ڵبژێررایه هه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه ک وه دا

 ی ناوچهه ی ئهاواره هید شهه هێهزی ری رمانده فه و ئه کردبوو، پێ ست ده کوردستان کانی ئازادکراوه  ناوچه ی وه داگیرکردنه  بۆ خۆی ی دڕندانه و توند
 .بوو حیز  کانی هێزه ترین کارامه  له کێک یه دا و ئه تیی رایه رمانده فه کاتی  له ت تایبه  به  هێزه و ئه و بوو پیرانشار

 و بوو نهه خافهڵ خهۆی نیشهتمانیی ی سهپارده و رک ئهه  لهه سهاتێک بهوو،  سهتۆوه ئه  بهه حیزبیی تیی رپرسایه به ی کاته و ئه تا سووڵ ڕه ید سه کاک
 کاروبهاری  بهه یشهتن پێراگه و دا حیهز  تیی الیهه کۆمه شهی به  لهه لێپرسراویشهی دوایهین. کهرد کهاری و بهوو مانهدوو بهوو دا توانای  له ی نده وه ئه
 . ببوون جێگیر دا کوردستان باشووری تیی جافه دۆڵی  له حیز  تیی رایه ڕێبه کانی بنکه  که بوو دا  کاته و له ش وه ئه و بوو حیز  ندامانی مئه که

 سهاڵی وتی حهه مهانگی  لهه دا، حیز  کانی ڕیزه  له ی که وه ته نه  به ت خزمه  یه ده سێ   له زیاتر و  قۆناخانه و ئه بڕینی دوای سووڵ ڕه ید سه کاک
 و دواتر مانگ سێ و دووساڵ  به نێزیک  وه گرانه داخێکی  به. بوو جێ  نیشته سلێمانی شاری  له و هێنا حیزبی کاری  له وازی دا تاوی هه ی7262

 .کرا هید شه  زلوومانه مه کی یه شێوه  به و ناسراو نه کداری چه ند چه سڕێژی ده ر به  وته که دا خۆی ی که ماڵه  له  66/  1 / 6 ڕۆژی یانیی به  له
 ڕاسهتی به و بهوو  وره گهه سارێکی خه رانی نگه هاوسه و هاوڕێیان و دێمۆکرات حیزبی کوردستان، ی وه بزووتنه بۆ سووڵ ڕه ید سه کاک هیدبوونی شه
 مان کهه وه ته نه وای ڕه باتی خهه له ویان ئه تێکۆشانی شوێنی و خ بایه و ناسی ده ویان ئه  که کرد، تبار فه خه ختی سه  به ی سانه که و ئه موو هه دڵی
 .زانی ده دا
 دڵسهۆز، رێکی روه نیشتمانپه سووک، ڕوح پیاوێکی و ئه  که بڵێین بێ ده ین، بکه  هیده شه  ره تێکۆشه و ئه سنی په دا  وشه ند چه  له وێ بمانه ر گه ئه

  به  که بوو  رانه ڕێبه و له کێک یه سوول ڕه ید سه کاک.  بوو توانا  به رێکی ڕێبه و ج وه  به کادرێکی ، کارزان رێکی رمانده فه ئازا، کی یه رگه پێشمه
 .بوو ڵک خه اڵنی کۆمه و حیز  ندامانی ئه ویستی خۆشه بوونی ڵکی خه و دریغ بێ تی خزمه هۆی
 . گرین راده زیندوو دا دڵمان  له  وره گه بابی سووڵی ڕه ید سه مر نه هیدی شه یادی

 کوردستان دێمۆکڕاتی حیزبی
 سوئێد ی کۆمیته
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یئۆپاڵندینۆروێژیامیحیزبیدیمۆکراتکۆردستانکۆمیتهپه                          

 
،  ش وێرای ئێهوه ، ئێمه رێز لێنانه  و کۆڕه شدارانی ئه کان و به رێزه به  ، میوانه وره سوڵی بابی گه ید ره هید سه ی شه ماله  ندامانی بنه رێزان ئه به
  وه تههه هیدانی رێگهای رزگههاری نه م شههه رجه و سههه  وره سههوڵ بههابی گهه ید ره هید سهه ئاسههت گێهانی پههاکی شههه  نهوێنین لههه قههدیر داده ری رێههز و ته سهه
 .مان که شخۆراوه به

  له.  هیده ند جار شه هیدی چه سووڵ شه ید ره هید سه  شه.  ، شاز و جیاوازه وه که ند الیه چه  سووڵ له ره د هید سه تی شه سایه بات و که ژیان و خه
کهانی  جۆراوجۆره  پشۆ درێهژی قۆناغهه  به. باتکاران بوو ریزی خه  ڵ به ماندا تێکه که وه ته ی نه قخۆازانه باتی حه رجی خه ل و مه رین هه مته ئاسته
هید بوونیشهی  پشهت گهوێ خهرا و دوای شهه  یانهه زه هید کهرا و بهێ به شهه  زڵۆمانهه اڵم مه ژیها، بهه  رزانه ربه تێکۆشاو و سهه  انهسادق.باتی بڕی خه
  لههسهووڵ  ید ره هید سهه شهه  توانن ناوێهک لهه ن ده گمه ده  ی نوێ زۆر به وه نه  وه داخه به  ک که یه راده  یشته گه  و بایکۆته ئه. بایکۆت کرا  کانه زیره

  رزه به  پایه  هیده و شه رز و عۆمرێک تێکۆشانی بێ وچانی ئه تی به سایه ڵ که گه ده یکه وه ،چ بگا به وه دا بدۆزنه مه رده و سه کانی ئه مێژویه  نوسراوه
  و چاوێک به  وه خۆمان دا بێنه  به  کهی  وه تایک بۆ ئه ره سه  ببیته  هید پێک هاتووه ی شه ماله تی بنه هیمه  به  که  و کۆره هیوادارین ئه. ئاشنا بن

 .مان که وه ته ربازانی وونی نه سووڵ و باقی سه ید ره هید سه بۆ شه  و بزانین چمان کردوه  وه ئاکارمان دا بخشێنینه
کی چڕ و پهڕی  یه وه پێدا چوونه  ،وه و نوێ بوونه با ئه  وه لێین نۆی بینه ک ده خۆیدا پێک بێنێ و وه مان ئاڵ و گۆڕ ده که حیزبه  راره قه  ئێستا که

  گهرین لهه کۆتهایی دا رێهز ده  لهه. قی خۆی پێ بهدرێ س حه ر که لێن هه ک ده مانیشی تێدابێ و وه که مێژوی ڵێڵ و ناروونی حیزبه  یه ی ند ده چه
ی  وه راستیشها ئهه  و لهه  رێز لێنانه  و کۆره نی ئهبرد  رێوه به  ستان به جێ و کاتی خۆیدا هه  له  سووڵ که  ید ره هید سه ی شه ماڵه  ندامانی بنه ئه
 .جێ هێنا  یان به ر شانی ئێمه رکی سه وان کردیان و ئه ین، ئه بیکه  بوو ئیمه ده  که
  پایهه  زاتههو  هێلین نهاوو یهادی ئهه نهه  وه کهه یه  ش بهه ش و ئێهوه  سهووڵ و ئیمهه هید ره دانی رێگای شه درێژه  روا شێلگێر بن له هه  که  و هیوایه به
 .نگ بنوێنێ م ره مانی لێ بنیشێ و که تۆزی زه  رزه به
  

 ی ئۆپاڵندی ی ناوچه کۆمیته/حیز  دیمۆکراتی کوردستان
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حیزبیدیموکراتیتیرۆرکراویرکردهدرلێکراوترینسهغه                           


تها   کهه  کاتێکدیهه  لهه  مهه ڕی؛ ئه کانی حیزبهی دێموکراتهدا تێپهه رکرده سهه  کێک لهه ر تیرۆرکردنهی یهه سهه ری بیسهت سهاڵ به نیڤهه ی جه ڕۆژی یازده
 . خراوه ڕێنه دوادچوونێکی قانوونی  بۆ سزادانیان وه ناسراون و هیچ به نه  یه رکرده و سه ئێستاش بکوژانی ئه

  لهه دا7288ریی سهاڵی  نیڤهه ی جه77ڕۆژی   ئێسهتا و لهه  ر لهه ، بیسهت سهاڵ بهه وره سووڵی بابی گهه ید ڕه سه  سووڵی دێهقان، ناسراو به ڕهید  سه
ههۆی  ی، بهه کهه کهاتی تیرۆرکرانه  سهووڵ کهه ید ڕه سهه. ناسراو تیهرۆر کهرا کدارێکی نه ند چه ستی چه ده  ی شاری سلێمانی، به رزه به واره کی هه ڕه گه

ندامی چاالکی  ساڵ ئه 23ی  ، ماوه کاری حیزبی کێشابۆوه  ستی له یبوو ده وکاتی حیزبی دێموکراتدا هه تیی ئه رکردایه ڵ سه گه له  لێک که گه کێشه
  .بوو... و   رهاال ئاو ینی، مه یمانی موعه د تۆفیق، سوله حمه می ئه رده حیزبی دێموکرات بوو؛ ناوبراو هاوسه
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: گههوتی  وه ڕ ڕۆژی تیرۆرکرانههی باوکیههه مههه ، له گرتههووه  نههدیی پێههوه یوه ڕێنێسههانس په  سههووڵی دێهقههان، کههه ید ڕه دێهقههان، کههوڕی سههه  بڵێسههه

ی، ی سههلێمان رزه بههه واره کی هه ڕه گههه  مههاڵی خۆمههان و لههه  ناسههراو، لههه نه  کههدارێکی بههۆ ئێمههه نههد چه ری، چه نیڤههه ی جه یانیی ڕۆژی یههانزه به رله سههه"
 وتین که نه  وه سمان فریای ئه که: "گوتیشی." رچوون ستڕێژ و بۆی ده ر ده به  ، دایانه وه رگایان لێ بکاته ویست ده یه کاتێکدا باوکم ده له
و  ویسهتبێتی لههکانی ناسهیبێ و  کهداه چوو چه می کهرد، وا وێهده ڵهه ز و قه گیهان سهپاردنی داوای کاغهه  ر لهه اڵم بهاوکم بهه موچاویان ببینین، به ده

 .هیچ بنووسێ  وتووه که باوکی فریا نه  که  وه شی ڕوونکره وه ئه." شتێکمان بۆ بنووسێ  وه بواره
  شهنه سهتدا بهوو، ههیچ چه ده اڵتی باشهووری کوردسهتانی له سهته و کهات ده ئه  عسی ئێڕاق، که تی به دێهقان حکوومه  ی بڵێسه که ی لێدوانه گوێره  به
  ن کهه کهه ستنیشهانی ده ش ده درلێکراوه غهه  رکرده و سه کانی پێشووی ئه کرد و هاوکار و هاوحیزبییه نه  و تیرۆره ڕ ئه مه اسایی لهدواداچوونێکی ی به

و  ر ئهه ی سهه رده وڵێک بهۆ الدانهی پهه ڵهدا بهێ ههیچ ههه گه و ئێستاشهی له  یاندووه گه جێ نه به  وه و بواره تیی خۆی له حیزبی دێموکرات، لێپرسراوه
  .سووڵی دێهقان ناکرێت ید ڕه کار بۆ ناساندن و سزادانی بکوژانی سه  وه که هیشالیه  له  که  وه نه که ش ڕوونده وه وان ئه ، ئه گۆڕێدا نییه له  تیرۆره

نووسهراون،   وه وڕێیانیههن ها الیهه سهووڵی دێهقهان، له ید ڕه مین ساڵیادی تیرۆری سهه بیسته  بۆ ڕیزگرتن له  ڵێک وتار، که دا، کۆمه یه م دۆسیه له
یامی  دا پهه یه و دۆسهیه ر لهه شپرسهن بۆ؟ههه ده  ، درلێکراوه غه  و کورده تیی ئه سایه که  و وتارانه، وێرای باسکردن له رانی ئه نووسه.  وه ینه که باڵو ده
یهدا، وێهرای  یامه و په ی حیزبهی دێمهوکرات لهه یهه ۆمیتهو ک ؛ ئهه ناردوویانهه  و سهاڵیاده بهۆ ئهه  که  وه ینه که کی حزبی دێموکراتی  باڵو ده یه کۆمیته
  ییانهه زه هید کهرا و بهێ به شهه  زڵۆمانهه مه"سهووڵی دێهقهان  ید ڕه سهه  کهه  وه کاتهه ختیشهی ده سهووڵ، جه ید ڕه تیی سهه سهایه بات و که خه  به  ئاماژه

 "بایکۆت کرا  کانه هید بوونیشی زیره پشتگوێ خرا و دوای شه
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سووڵیدیهقان،یدڕهمرسههیدبوونینهمینساڵیادیشهسمیبیستهچوونیڕێوڕهڕێوهراپۆرتیبه   
 

 وههیدهوشهئهیماڵهنبنهالیهله                                           
 

 کهاک مر نهه هیدی شهه  لهه  وه یادکردنهه ستی به مه  به  ڕازاوه سمێکی ڕێوڕه سوئێد، واڵتی ڤێستڕۆسی شاری  له ،3118ی یانواریی 73 ، ممه شه ڕۆژی
 . هات پێک ، وه هیده شه و ئه ی ماڵه بنه ن الیه  له(  وره گه بابی سووڵی ڕه ید سه)دیهقان سووڵی یدڕه سه

  لهه کرابهوون بانگهێشهتن  سهمه ڕێوڕه و ئهه بهؤ  کهه  سهانه که و لهه رچاو بهه کی یهه ژماره سووڵ، ڕه ید سه کاک ی ماڵه بنه دۆستانی و خزمان  له  بێجگه
 و بهوون نێزیهک لێهی دا  هیده شهه و ئهه ژیهانی می رده سهه  لهه  و جێن نیشته سوئێد واڵتی  له ئێستا  که بوون، سووڵ ڕه ید سه کاک کانی باته هاوخه

 دێمههۆکڕاتی حیزبههی سههوئێدی ی کۆمیتههه و کوردسههتان تکێشههانی حمه زه شۆڕشههگێڕی ی ڵههه کۆمه ڕێکخههراوی. بههوون تێکۆشههانی می رده سههه هههاوڕێی
 .شداربوون به دا  که سمه ڕێوڕه  له  ئێمه حیزبی ندامانی ئه و کادر  له ڵێک کۆمه و کرابوون بانگهێشتن  یه وه یادکردنه و ئه بۆ کوردستانی 

 یادی  له ڕێزگرتن بۆ نگی ده بێ ک یه قیه ده پاشان کرد، پی ستی ده قیب ڕه ی ئه تیی وایه ته نه سروودی  به  که سمه ڕێوڕه ڕۆ، پاشنیوه دووی عاتی سه
  ماڵه بنه ندانی ڕێبه دووی نگی ئاهه  له ئێستا پێ  ساڵ سی  به نێزیک  که سووڵ یدڕه سه کاک خودی نگی ده  به ئازادی، ڕیگای هیدانی شه موو هه

 برایمهی ید سهه کهاک جهار و ئهه. نهدرا یه راگه ، پارێزراوه ی که ماڵه بنه الی  له ئێستاش تا و  ڵگیرابۆوه هه"  ڕۆمادییه" شاری  له حیز  کانی ئاواره
  لهه و بهوو خهۆی می ڵهه قه  بهه ر هه وی  ئه  که سوڵ، یدڕه سه کاک ی ژیاننامه پاشان و کرد شدارانی به خێرهاتنی به هید، شه ئامووزای حوسێنی،

 . وه خوێندرایه سووڵ، یدڕه سه کاک زاوای شافیعی، کامڕانی کاک ، رنامه به ری به ڕێوه به ن الیه  له نووسیبووی، دا خۆی ژیانی کاتی
 



   : 43Page                         [  وره سووڵ بابی گه ره ید سه] سووڵ دیهقان  ید ره هید سه شه                         43: ی  ره الپه

 
 جهوان، کی یه شێوه  به و  وه ڵگیرابوونه هه سووڵ یدڕه سه کاک ژیانی کانی جۆراوجۆره  قۆناخه  له  که هید شه ی وێنه ڵێک کۆمه دا  که رنامه به نێو  له
 .دران نیشان پڕۆژۆکتۆر  به ک، یه ر سه  وه خرابوونه  وه یه هاشمی لی یدعه سه کاک و ناوبراو ی ماڵه بنه ن الیه  له
 و خههاکی سروشههتی ، شۆڕشههگێرانه ی خووخههده تی، سههایه که رهات، سههه به ژیههان،  بههه ت باره سههه  وه خههواره ی سههانه که و ئههه دا  کههه رنامه به ی درێههژه  لههه
 .دوان شداران به بۆ سووڵ یدڕه سه هید شه رستیی نیشتمانپه و دڵسۆزی و ری ڕێبه توانای تی، ئازایه بوون، ڵکی خه
 

 خزری دی ممه محه ال مه کاک* 
 . تزاده زهه نه ن سه الحه مه کاک* 
 قازی میر ئه کاک* 
 هاشمی لی یدعه سه کاک* 
 عباسی د ممه محه ال مه کاک* 
 ئیسماعیلی د ممه محه کاک* 
 ( وه خوێنده  مێژووێ سوارچاکێکی یادی ناوی ژێر  له خشانێک په)  ردی گه ئیبراهیم کاک* 
 (وه خوێنده نۆروێژی واڵتی  له -کوردستان دێموکراتی حیزبی -ئۆپالندی ی کۆمیته یامی په)   ماماغای واڵی عه کاک* 
 دی حمه ئه شیدخان ڕه کاک* 
 ندی مه مه عید سه کاک* 
 م شه لی عه کاک* 
 سهووڵ ره ید سهه کاک ترۆری ی ساڵه 31 یادی  به ش پێشکه چاالکی فیق ڕه ی هۆنراوه(   بابه) سۆزی  به گۆرانی دادار فا مسته کاک ند رمه هونه* 

 . بووه خۆش پێ زۆری و گوتوه سووڵ ره ید سه کاک بۆ ی گۆرانیه م ئه خۆی کاتی  که گوتی و کرد دێهقان
 
 ی یهه ر وه یاده م ئهه بهۆ ڕا کوردسهتان  لهه  کهه  وه خوێنهده پێشهنمازی سهوڵ الره مه کاک ی نامه شافعی کامڕان کاک  رنامه به ری به رێوه به دا یه ماوه و له

 و بروسهکه ندین چه  که بگوترێ  پێویسه.  وه خوێندرایه  وه یه ئیسماعیلی  د ممه محه کاک هۆی  به  دزاده ممه محه حیم ره کاک یامی په دواتر. ناردبوو
 .  وه خوێندرانه نه کات می که هۆی  به اڵم به یشتبوون، گه  یاده و به ش دیکه یامی په

  وه کهه یه  بهه  که سهمه ڕێوڕه شهوێنی نانخواردنی ساڵۆنی  له و بوون سووڵ ڕه ید سه کاک ی ماڵه بنه میوانی ئێوارێ  می جه بۆ بووان شدار به پاشان
 . کرا شداران به  له ڕێکوپێک کی یه زیرایی په دا ش وه سانه حه کاتی  له. خوارد نانیان

 نهدامی ئه ئاشهق مامۆسهتا رێز به ن الیه  له  که کردبوو،  ئاماده  وه بۆنه م به یامێکی په کوردستانی  دێمۆکراتی حیزبی سوئێدی ی کۆمیته ها روه هه
 .  وه خوێندرایه  وه سوئێده ی کۆمیته ئیجرایی تی یئه هه

 کوردستان دێموکراتی حیزبی
 

 سوئێد ی کۆمیته
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