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 دیرۆکی خۆڕاگری

 
 

 (لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

 
------------------------------------ 

 
 ڕەحیم مەحموودی

 
 

 
 
 
 
 
 

 لەگەڵ بییوو هاوکییات مخۆێنییدن و منییداڵی سییەرەتای. بییوو  لەدایییک مەهابییاد بەشییاری سییەر سییێلەکە ئییاوایی لە 2531 سییاڵی
. بیوو کیوردایەتی و پێشیمەرگە و شیۆر  فەزای دەژیا ، تێیدا فەزایەی ئە  و پاشایەتی ڕێژیمی بەدژی ئێران گەالنی شۆرشی

 خیۆ  زگمیاکیی زمیانی   بیه و، کیوردی بیه خوێنیدن کوردسیتاندا ئەوکیاتی کیانی ئازادکراوه  ناوچیه  لیه هەبیوو   شانسه و ئه من ئه
 هییۆنراوەی و «ئییاواکەی وەتەن خییوایە» و «ڕەقییی  ئەی» سییروودی   بییه شییۆڕ  مامۆسییتایانی وکات ئییه ر هییه.   بکییه پییێ سیی  ده

 تییاریکی پاسیدارانی و خایانیید نه زۆری  زێیینیه  ورانیه ده   ئییه  کیه خابن میه کییردین ده فێیر ژیانییان کانی وانییه  دیکیه شۆڕشیگێییی
 کوردسیتانیان بێتیاوانی خەڵکی لە کەس هەزاران بە و قوتابی و امامۆست و کوردستان گوندەکانی و شار سەر کوتایە هەڵیان

 .ئاخنی  نیشتمانه   ئه کانی ڕۆڵه  له س که زاران هه  له کانیان ندیخانه به و کرد خۆێن ڵتانی خه
 

 بەشیییێک گەڵ لیییه منیش ئیییه. دەژییییان گونییید و لەشیییار دووبنەییییی بەشیییێوەی کوردسیییتان سیییەردەمی ئەو گوندنشیییینانی زۆربەی
 ی وه ئیه بەهیۆی اڵ  بیه کیرد، پیێ دەسی  سیەرەتاییم خۆێنیدنی بەدرنیگەوە و مەهابیاد شیاری کیردە ڕوو  بنەماڵە  امانیلەئەند
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 چیاو  لەنیزیکەوە کاتدا و له. دانەبیا  پێشمەرگە و حیزب لە کات هیچ ، وه چوومه ده هاوینە پشووی و بوو دێ لە کمان یه بنه
 ئیتالعیات نێوشیار لە هاوڕێیانم لە کەس ند چه قاسملوودا دوکتور شەهیدبوونی بەدوای 2531 ساڵی. بوو چاالکیان و کار لە

. هاوپۆلەکیانم لە کەس چەنید و هاوڕێییانە ئە  پێوەنیدیی ئیاڵقەی بیوومە 2531 سیاڵی. هاتم نه ر به وه من ئه اڵ  به گرتنی،
 بیا  زۆر کانمان ڕێکخسیتنه و کیرد یغیمانبل تیه چیاالکیی جۆراجیۆر بەبۆنەی شاردا قوتابخانەکانی و ئیدارە و گەڕەک لە  ئێمه
 بیوو  وه ئیه. کیردین ئاشیکرای شیانەکان بەرباڵوکردنیی  لیه زموونمان ئیه   کیه و ئیحتییاتی بیێ اڵ  بیه هاویشیتبوو، پۆیان و پەل

 .گرتیانین مەهاباد ئیتالعاتی ئیدارەی بەداخەوە کاروچاالکیدا جەریانی لە 2531 زستانی
 
   ئیه دژی  بیه تێکۆشیان و بات خیه  لیه منی ئیه پتیر کرا، ده  ئێمه  به زیندان  له ی تییانه سووکایه و ئه و  نجه شکه ئه و  ندیخانه به

 هاباد، میه کانی شیاره  لیه زۆر ڵکێکی خیه. بیوون ده هێزتر به کانم ئامانجه و بات خه وایی ڕه  به ئیمان و کرد ده شێلگیرتر  ڕێژیمه
 و نیییدامان ئه  لیییه شییییان ماتۆڕخانه و  وشیییه حه ت نانیییه ته و سیییاڵۆن کان، ئینفیادیییییه  سیییللوله و گیرابیییوون شییی  رده سه و بۆکیییان
 .بوو خۆڕاگری و خاران فێربوون، ی وانه  ئێمه بۆ  وانه ئه موو هه اڵ  به. ئاخنیبوو حیزبی نگرانی الیه
 

 ئیتالعیات  لیه ڕاگیرانم منیش بۆ ،نووسراوە و گوتراوە زۆر ئیتالعات کاربەدەستانی بێیەحمییەکانی و ئەشکەنجە لەسەر  دیاره
 و لێیدان بیێ لێکیۆڵینەوەکیش و پرسییار هییچ  کیه بێوەخی ، و وەخ  و نیوەشەو و شەو  له وا  رده به بازجوویی:  له بوو بریتی

 خیواردنی  هنی گیا، ڕاده س کیه  بیه نگیان ده  نه ، نییه مافێکیان چەشنە هیچ کان گیراوه ئیتالعاتدا زیندانی  له. بوو نه  نجه شکه ئه
 و  ماڵیه بنه و خیۆت  بیه تی سیووکایه ، نجه شیکه ئه لێیدان، اڵ  بیه مالقیات؛  نیه و هەواخیۆری و حەما   نه رێتێ، ده ده پێویستیان
 …بوو فیالن پێی به ڕت بیروباوه

 
 و  میه که ووابیو پێییان هێشیتا و کرابیوو  بیازجوویی جەلەسیە سیەد نییزیکەی. بوو  تاکەکەسیدا ژووری لە مانگ سێ لە زیاتر

  دیکیه سیاسییی چەندکەسێکی و هاوڕێیانم وێیای مانگ سێ لە زیاتر دوای 2535 پوشپەری وابوو.  یه هه میی که پەروەندەکە 
 ئەوەی بەجێگیای ئەوییش. شیەر  حیاکمی زادە، جلیی  الی بیۆ ورمیێ ئینقالبی دادسەرای بۆ بردیانین بەستراوی پێ و دەس  بە
 و «محیارب«  بیه و گیوتین پیێ سیووکی قسیەی و جنێیو توانیی تا هه بکا، عادیاڵنە ەزاوەتێکیق ئیتالعاتدا و ئێمە نێوان لە
 و پاندنین سیه ردا سیه به ئیعیدامێکیان و زینیدان سیاڵ پەنجیا لە زیاتر سزای  کەسه شە  و به. بردین ناوی «االرض مفسدفی»

 !وتووین که ئیسال  بەزەیی و ڕەحم ر به هێشتا  گوایه  که کردین رزداری قه کۆڵێکیش  تازه
 

 و ربیین تییده زایه ناڕه میافی ی وه ئیه بیێ و پابوو سیه ردا سیه به ورمیێم زینیدانی بیۆ دوورخیرانەوە و زینیدان سیاڵ 9 سیزای ئەمن
  دیکیه ی هینیده منی ئیه  کیه بیوو ورمیێش زینیدانی   له  وه مانه ر هه. کراین( دەریا) ورمێ زیندانی ڕێی به بێ، هه مان وه پێداچوونه
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 زیندانیدا  لیه کردبیوو، سیاسییم و تەشیکیالتی کیاری بچووکیدا بیازنەیەکی لە پێشتر  که من ئه. کرد سوورتر کانم ڕه باوه  ر سه له
 الیەنگرانیی و ئەنیدا  بەنیدکراوانی زۆربەی کە سیاسیی بەنیدی. دەرکەوت بیۆ پتیر حیزبم تەشکیالتی بەرفراوانیی و گەورەیی
 الو، و پیییر سییۆران؛ بییادینی،گۆران، زازایییی،. بییوو تێییدا کوردسییتانی کانی راوجۆرییییهجۆ موو هییه  لییه بییوون، دێمییوکرات حیزبییی
  لیه کی یه ڕیشیه چ دێمیوکرات حیزبیی گیوتی ده پێیی  کیه بوو ک شنییه چه فره شاری و گوندی و ال مه و شێخ و مامۆستا و ند کارمه
 . یه هه کوردستاندا ڵکی خه دڵی نێو
 

. بیوو  وانیه پێچه ی کیه ئاکامه کیردووە، دروسیتی خۆی نەیارانی تۆقاندنی و ترساندن و ردنتەمبێک بۆ ڕێژیم کە زیندانەی ئەو
 خیۆڕاگرتر موویان هیه  به نیزیک ڵکوو به بێنێ، کانی ڕه باوه  له واز و بکا شیمانی په  به س  هه بوو هه س که   که دا زیندانه و له
 .بوو  فێر زۆر کان ئیمانه  به  ندکراوه به  له   هه و زیندان  له   هه  که بوو  وان له ک یه منیش ئه و بوون ده ڕتر باوه به و
 
 رچاوی بیه به رانم نگه هاوسیه و هاوڕێییان لە کەس 01 لە زییاتر بەداخەوە، بیوو  بەنیددا لە کە سیاڵەدا شیە  ئە  میاوەی لە

  وه هاتنیه  وه کیرده  بیه   که دیسیانه زینیدان  له ئازادبوون دوای کانم ندییه هاوبه  له زۆر دران، دار له و  سێداره پای  چوونه خۆ 
 و هاونشیینی  له  له گه وانه   ئه چونکی بوو، نه خۆڕا  له   وه ئه.  وه مانه ئیمان  به و خۆڕاگر   دیکه وانی ئه و بات خه یدانی مه

 لێ گییه منیش ئییه و بییی ده یفێییر کانییدا یه«نەزەری ممەد محییه» و «مسییتەفاپوور عوسییمان» ک وه سییانێکی که ڵ گییه له نییدی هاوبه
 .دان زیندان  له ر هه ئێستا  و بردوون ناو   که  یه هه  سیمبوله دوو و ئه ڵ گه له ریم وه بیره

 
 نید چه پیا  و بیوو  ئیازاد زینیدان  لیه کێشیا   کیه حوکمه سیێی ر سیه له دوو ئەمین ی وه ئیه دوای و دا 2531 پاییزی کۆتایی لە

 …پێشمەرگە بە بوو  و   که حیزبه ئاشکرای ڕیزی  وه هاتمه دا2539 بەهاری لە و مانگ

 
 وێییای و  وه ندیخانیه به  ونه که ده کانیان ره هاوسه یان  ڕۆڵه، ی ژنانه و دایک   له  ڕێزگرتنه   بکه باسی وێ مه ده  دواقسه ی وه ئه
 کانیشیییان منداڵه یانییدنی پێگه و وکردنخێ بییه و حییاڵ و مییاڵ ڕاگرتنییی ی زێییده رکی ئییه دا، ژانییه   ئییه ر رامبییه به له گرتن رگییه به
 یەکییک منییش دایکیی.  وه نووسینه ده خۆبوردوویی لیه و تی ئازاییه و  ماسیه حه کانی چیرۆکه و ن ناده کۆڵ اڵ  به ستۆ، ئه  وێته که ده
 و ئیه ڕایسیەرە و بیوو پەنیا  و پشی  دواهەناسیەی هەتیا پێشیمەرگایەتیدا و زیندان سااڵنی هەموو لە کە بوو ژنانە شێرە لە
 …نەکرد  لۆمەی جارێکیش تاقه بۆ  چەرمەسەرییه  مووه هه

 

 بۆتەوە باڵو دا"کوردستان"ی٧٣٣ ژمارەی لە
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 خوسرەو قادری

 
  

 
 
 
 
 
 

. بییوو  دایییک لە مەهابییاد شارسییتانی بە سییەر شییاروێران ی"گییۆلێ" خنجیییالنەکەی و چییوکەڵە گونییدە لە هەتییاوی ی١٣٥٢ سییاڵی
 کە ئەوەی هیییۆی بە قوتابخیییانەوە سیییاڵی یەکە  لە هەر.  بییییره  لیییه تیم پاشیییایه ڕێژیمیییی دژی ڕین ڕاپیییه و شیییۆڕ  ڕۆژانیییی

 زمیانی  بیه سیاڵ دوو میاوەی بیۆ کە هەبوو ئەوەمان شانسی هاوپۆلەکانم و ئەمن بوو، حیزبدا کۆنترۆڵی ژێر  له ئاواییەکەمان
 ئەوەی بەهیۆی ر هیه من ئیه. ببیین شۆرشیگێری سیروودی گەلێیک و کوردایەتی و شۆڕ  وانەی فێری هاوکات و بخوێنین یشکورد
 دێمییوکراتی حیزبییی خەبییاتی ئاشییکرابوونی دوای و بییوو حیییزب مێییژینەی لە ئەنییدامی( گییۆلێ محەمییمەدی کوێخییا) بییاوکم کە

 ڕۆژ دوایییی لە رۆژ ئییێمە، مییاڵی بییۆ پێشییمەرگەکان و التیتەشییکی کادرەکییانی زۆری هییاتوچۆی و پێوەنییدی بەهییۆی کوردسییتان،
 گەورەترمان برایەکی ١٣٥٩ ساڵی ها روه هه. دەستاند پەرەی پتر ناخمدا لە دێموکیات حیزبی بۆ ئۆگری و کوردایەتی هەستی

 بییری ەیئەو هیۆی بیوونە هەمیوو ئەوانە. بیوو شیەهید پێشیمەرگایەتی سیاڵێک دوایی بەداخەوە کە حیزب پێشمەرگەی بە بوو
 هاباد میه  لیه نیدیم دواناوه خوێنیدنی. بکیا گەشیە دڵمیدا و مێشیک لە کوردسیتان دێمیوکراتی حیزبیی خۆشەویسیتی و کوردایەتی

. پێییدا  درێییژه دا" کان تییییه اڵیه کۆمه  زانسییته" رشییتەی لە "مامۆسییتا پەروەردەی" ناوەنییدی  لییه زانکییۆ  خوێنییدنی کییرد واو تییه
 ڕێکخسیتنی کیاری  به ڵ تێکه  وه تییه الوه تازه می رده سه  له ر هه  که وایکردبوو خۆ  ڕی بیروباوه و   ماڵه بنه تیی تایبه بارودۆخی

 لە ورمیێ ئیتالعیاتی ی ئییداره کیانی هێزه بیوو ١٣٧٣ سیاڵی سەرماوەزی ی١٩ ڕۆژی اڵ  به ببم، حیزبی چاالکیی و حیزب نهێنیی
 هابادیان میه ئیتالعاتی ی ئیداره  به و گرتیانم دێموکرات حیزبی تیتەشکیال نهێنیی تیی ئەندامه تاوانی بە دەرس کالسی سەر

 .ڕاگواستم
 

 پەرییزن، بازیید ناوی بە کردبوون، هاوکاریمان ئێمە کە پێشمەرگانەی لەو یەکێک بەداخەوە من، گیرانی دوایی حەوتوویەک
 کە "کیاکەرە  عەلیی" ناوی بە خۆفرۆ  کەسێکی خەیانەتی هۆی بە مەوالنزادە، کاوە ناوی با دیکە پێشمەرگەیەکی گەڵ لە
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 و گیییران هییۆی بییووە بەداخەوە ئەوە کە گیییران، دییی  بە و ئیتالعییات تەڵەی کەوتە بییوو، پێکییرد متمییانەی بازییید شییەهید
 مەهابیاد ئیتالعیاتی لە هەر پەریزن بازید دواتر. دێموکرات حیزبی الیەنگرانی و ئەندامان لە زۆر ژومارەیەکی ئاشکرابوونی

 سییەردا بە زینییدانیی سییاڵ ٣١ مەوالنییزادە  کییاوە و  وه مرانییه نه کییاروانی نێییو چییووە و کییرا ئێعییدا  بەداخەوە ١٣٧٥ سییاڵی لە
 .سەپێندرا

 
 کیات کە بیازجوویی جەلەسە یان ده. بوو فیالن بەپێی بێحورمەتی و جنێو و لێدان و بوو  ئینفرادیدا سلولی لە رۆژ ١١٢ من ئه
 زسییتان سییەرمای بە و خەوی بییێ و دەسییتێک بە هەاڵوەسییین قییامچی، بە لێییدان وەک جۆراوجییۆر ئەشییکەنجەی. نەبییوو سییاتی و

 بنەمییاڵە، لە خەبەر و بییاس نەبییوونی و مالقییاتی بییێ بییوون، ئیتالعییات بازجوویەکییانی ڕۆژانەی کییاری ...و دەرێ لە ڕاگییرتن
 بییۆ بردیییانم دەستبەسییراوی ەب کی یانییییه به دواتییر مانییگ نیید چه! ڕاوەسییتێ دیییکە الیەکییی لە حەمییامیش بییێ و پێسییی و چڵکنییی
 ییان بێ هیه کییلم وه ی وه ئه بێ "انصاری حاج" ناوی بە قازییەک خولەکیدا  ده کورتی ماوەیەکی لە و مەهاباد ئینقالبی دادگای

 سیاڵ ١١ سیزای دێموکراتیدا، حیزبیی لە ئەنیدامەتی تیاوانی  بیه پاشیان و کیرد  دادگیایی نێ، بیده خیۆمم  لیه رگری به تی رفه ده
 زینییدانیی نیید چه دەگەڵ ١٣٧٤ سییاڵی هییاوینی لە وابییوو. پاند  سییه ردا سییه به ورمێییی ناوەنییدیی زینییدانی بییۆ تەبعییید و زینییدان
 لەگەڵ هاوکییاری تییاوانی بە ئەوانیییش کە هەمییزە و سییوڵتانی ناسییر مەحمییودی، ڕەحمییان ناوەکییانی بە بۆکییان خەڵکییی دیییکەی
 .کراین ورمێ زیندانی ڕێی به گیرابوون دێموکرات حیزبی

 
 ٣٥١ تییا ٣١١ بە نزیییک چییووین ئییێمە کە ئەوکییات سیاسییییەکان، زینییدانییە بە بییوو تییایبەت کە ورمییێ زینییدانی ی١٥ بەنییدی

 لە. گیرابیوون دێموکرات حیزبی الیەنگریی و ئەندامەتی تاوانی بە زۆری زۆربەی بڵێم دەکرێ کە بوو تێدا سیاسیی زیندانیی
 سییاڵەی ٢١ پیرەپییاوی دەگییاتە تیا بگییرە ڕا سیاڵە ١٢ پێگەیشییتووی تیازە الوی لە و سیینە و سیەقز تییا ڕا کوردسیتان شییمالی
 و ئاغیا و سیەید و مەال نەخوێنیدەوار، و خوێنیدەوار شیاری، و گونیدی حیزبەکیان، الیەنگیری و ئەندا  و پێشمەرگە. تێدابوو
 زینیدانی مانیگ ٦ بوو ههی. تێیدابوو کوردسیتانی ی کۆمەڵگیه تیوێژیکی و چیین جیۆرە هەمیوو لە کیورتی بە و کرێکار و مامۆستا
 زانسیتگایەک وەک بەڕاسیتی. بیوو  ساڵ ٢١ ئەوکات  که منێک بۆ. پابوو سه ردا سه به ئێعدامی و ئەبەد سزای بوو هه و  درابوویه
 ڕێبییازی بە بییاوەر و کییوردایەتی بیروهۆشییی بنییاغەی. بییوو  فیییر شیی  زۆر بییوو  زیندانییدا لە کە سییاڵ پێیین  مییاوەی لە. وابییوو

 .داڕشتەوە چاکتر حیزبەکە 
 
 ڕکێفییی ژێییر کەوتبییوونە بەداخەوە ترسییەوە و دارمییان هییۆی بە کە نەبییێ کە  زۆر ژمییارەیەکی سیاسیییدا زینییدانییانی نێییو لە

 ئەزمیوون، بە و تەمەنتیر بە کەسیانی تیایبەتی بە و بوون بەباوەرتر و خۆڕاگرتر پتر خۆشییەوە بە دیکە ئەوانی ئیتالعات،
 .نتر کەمتەمه و الو ئێمەی بۆ سەرمەشق بە دەبوون
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 پیێ سیووکایەتییان و سیاسیییەکان بەنیدی پشیکنینی بە دەکیرد دەسیتیان زینیدان بەرپرسیانی جۆراوجیۆر بییانووی بە جار زۆر
 بەاڵ  باڵودەکیردەوە، سیاسیییەکاندا بەنیدییە نێیو لە خۆییان مۆڕەکیانی رێگیای لە دڕدۆنگیان و دووبەرەکی تۆی یان. دەکردین

 پیێچەوانە بە بەڵکیوو شیکێنی، تێک  زیندانییەکان زۆربەی بەرزی ورەی و ئیرادە نەیاندەتوانی کنە ئەوکارانە خۆشییەوە بە
 ئیازاد کە زینیدانییەکان لە زۆرێیک کە وایکیرد هەرئەوە. زینیدانییەکان زییاتری بەربەرەکیانی و زۆرتر بێزاری و رق بە دەبوو

 .دەکردەوە خەبات بە دەستیان پێشوو لە ڕترگو بە و دەبوونەوە شۆر  و حیزب بە پەیوەس  نوێ لە سەر دەبوون،
 
 سییەر لە زۆربەیییان کە سیاسییی زینییدانیانی لە کەس ٤١ تییا ٣٥ داخەوە بە بییوو  زیندانییدا لە کە سییاڵەدا ٥ ئەو مییاوەی لەو

 سیاسیییەکانی هاوبەنیدییە لە دوو داخەوە بە بیێ گەڵ لیه ئێستاشیی تیا هیا وه ر هیه. کران ئێعدا  گیرابوون، دێموکرات حیزبی
 .ماونەتەوە زینداندا لە هەر "نەزەری محەممەد" کاک و "مستەفاپوور عوسمان" کاک کاتم، ئەو
 
 میاوەیەک و زینیدان لە ئیازادبوونم دوای. بیوو  ئازاد کێشابوو، زیندانەکە  نیوەی کە کاتێکدا  له و دا١٣٧٢ ساڵی پائیزی لە

 هەسیتی دییکە الیەکیی لە. دا  گەورەتیر زینیدانێکی لە تائێسی و هیاتوومەدەر چکیۆلە زیندانێکی لە کە دەکرد هەستم مانەوە،
 دەمزانییی کە ییی گیییرانەوە  دووبییارە ترسییی و دێمییوکرات حیزبییی خۆشەویسییتی ڕیشییەداکوتانی و نیشییتمانپەروەری و نەتەوەیییی

 نیۆروێژ تییواڵ  لیه دواجیار و ڵبژارد هیه   تاراوگیه ی رێگیه  کیه وابیوو. بیێڵم بەجیێ ئێیران کە دا  هانی ی نابێ نەجاتم ئەوجار
 خافی  حییزبیش ئەرکیی و کاروچیاالکی لە بنەمیاڵە، ژییانی و کیارکردن و زانکیۆ خوێنیدنی گەڵ له هاوکات   لێره.  وه گیرسامه

 .دا  حیزبەکە  و نیشتمان و گەل خزمەت لە پیشوو لە گوڕتر بە ڕۆژ ڵ گه له ڕۆژ و نیم
 

 بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی٧٣٤ ژمارەی لە
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٢٥: ڕێکەوتی  -ی کوردستان و کورد  ماڵپەڕ: سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
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 کانی قۆناغیه. بیوو  داییک  لیه نیدی مامناوه کی ییه ماڵه بنه  لیه پیرانشیار سیوێی په ی که خۆشیه  گونیده  لیه تاوی هیه ی١٣٥٤ ساڵی
  بیه مین هیۆگریی.   بیده خوێنیدن  بیه درێیژە متوانی نیه جۆراجیۆر هۆکیاری  بیه دواتر و بیی  گونده و له ر هه ێندنمخو سەرەتایی

 تێیرۆر قاسیملوو دوکتیور زنمان میه ری ڕێبیه  کیه ی سیاڵه و ئیه ت تایبیه  به ٦٢ و ٦٧ کانی ساڵه بۆ  وه ڕێته گه ده دێموکرات حیزبی
 کیات موو هیه  تێیدەکرد، ڕووی رگه پێشیمه کوردسیتان ی دیکه ناوچەکانی زۆربەی وکوو   هئێم ی که گونده ی وه ئه حوکمی  به. کرا
 حیزبیی کیانی ڕیزه هیاتمە  کیه ١٣٧٢ سیاڵی تیا بیوو  ده تی کورداییه هیۆگری زیاتر و زیاتر وت که ده کان رگه پێشمه  به چاو   که

 .رگیرا  وه  رگه پێشمه ک وه و دیموکرات
 

  ولیه جه و ڕان گیه ڕۆژ ٣٥ دوای. واڵت نێوخیۆی  وه چووینیه مەئمورییەتێک بۆ پێشمەرگە هاوڕێی دوو ڵ گه له تاوی هه١٣٧٧ ساڵی
 لەگەڵ دەسیتی میاڵ خیاوەن ی وه لیه ر بیه بێخه و  وه سیانه حه بیۆ ماڵێیک  کیرده ڕوومیان بیدا  کیانی ئاوایی  له و   ناوچه  له لێدان

 داخێکی بیه زۆر، ڕوپێکدادنی شیه دوای و رمان سیه  هێناییه کانی فیوشهخۆ و جا  وابوو. کردووە تێکەڵ ئەمنیەتییەکان ناوەندە
 سیەرەڕای گیرانمدا کاتی  له. ڕێژیم هێزەکانی ستی بەرده  وتمه که برینداری  به ئەمنیش و بوون هید شه   هاوڕێکه دوو  وه گرانه

 ی میاوه لەوێیش ورمێ،  له عارفیان ی خانهخۆش نه کردمە بەڕێیان ئەوەی دوای و درا  ئەشکەنجەیەک جۆرە هەموو برینداربوونم
 ی میاوه بیۆ و کیرا  ورمیێ ئیتالعیاتی ی وانیه ڕه  هێنیا  دەرییان کە خۆشیخانه نه لە. دەکیرا لیێ لێکۆڵینەوە  برینداری بە ڕۆژ ١٥

   جەسیته ر سیه  لیه واری ئاسیه بیێ ڵ گیه له ئێستاشیی و  وه کراییه تیاقی مین ر سیه  لیه بیوو  نجه شیکه ئه و ئیازار رچی هه ڕۆژ چەند
 ری سییته به زینییدان بێهییداریی  لییه حەوتییوویەک ی مییاوه بییۆ و ورمییێ نییدیی ناوه زینییدانی بییۆ بردیییانم  یییه ماوه   ئییه دوای. دیییاره
 .بوو کان سیاسییه ندی به  که کرا  زیندان ی١٢ ندی به بەڕێی دواجار و  وه کراومه
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 میافی س کیه. کردبیوو دروسی  سیاسیییەکان نیدییە به بیۆ ناخۆشییان و بار نالیه زعێکیی وه ١٢ ندی به ئەوێ ناردە منیان کات ئەو
 بیا الیانیدا لەوە ی سیانه که و ئیه و کرابیوو  غیه ده قه کەسیی چەند و سی دووکه پیاسەی و گەڕان و بکا  قسه س که ڵ گه له بوو نه

 بە بەردەوا  مییاوەیەدا لەو و بییوو  لەوێ بییێ، ڕوون چارەنووسییم ئەوەی بییێ مانییگ ٦ ی مییاوه. کییران ده یان نتینییه ره قه بەڕێییی
 بیوو ، زامیار و برینیدار زۆر ئەوەی سیەرباری. نا  داده قازییان می رده به  له دادگا دەیانبردمەوە بیانکارد بە و کەلەپچەکراوی

 لقیی کە  بیوو ٢ لقیی ور ،ێ ئینقالبیی دادگیای درا  حیوکم  لێیی مین  که ی دادگایه و ئه. نەبوو بەرگرییەکیشم چەشنە هیچ مافی
 پیێ یان کیه حوکمه تیا خایاند مانگی ٦. سەپا بەسەردا ئێدامم سزای کورتدا زۆر کی یه ماوه  له   و گوت ده پێ ساریان حه حاجی

 هاتن ده ئەوان. کانم ندییه هابه نێو  وه چوومه ڕاگەیاند  پێ حوکمەکەیان ئەوەی پا  کە بیرە لە با  ڕۆژە  ئە . ڕاگەیاند 
 دییار هەمووییانەوە ڕوخسیاری بە خە  ".ئیعیدا ": مگیوت ده ئاسایی زۆر منیش داوی؟ حوکم ساڵیان دن چه  که پرسیم ده لێیان و

 سیێدارە پەتیی بین بیردە خیۆ  بەبەرچاوی کەسیان زۆر. وه دامه ده دڵخۆشییان و کرد ده کیان دوعایه  وه خۆیانه ر به له و دەکەوت
 پیێش و ڕۆژێ هەمیوو خایانید، سیاڵی٧  کیه   کیه حوکمه شیکانی کیاتی تیا  وه ڕۆژه و لیه. بیوو لەوان یەک وانرودی جه ر نوه ئه  کە

 بتیوانم و شیێوێ نه لیێ ر  سیه ئێعیدا  بیۆ ن بمبیه ر گیه ئه  کیه کرد رده به له خاوێنم رگی به جلو و ستا  ده ڵ هه ئەمن یانی به بانگی
 .بچم  سێداره تی په و ره به بەرزەوە کی یه ره وه به
 

  لیه  کیه ر هیه ن بکیه ئیعیدامی بردییان  کیه ی ڕۆژه و ئیه.   بکیه ر نوه ئیه هید شیه میانێتیی قاره باسیی ێکیشم که تی خۆیه جێی دا لێره
 و کیرد ر بیه له جیوانی جلێکیی و کیرد خۆییدا به تر عیه مێکی کیه و هێنیا ریدا سیه به کی یه شانه ر نوه ئه هید شه هەستاند، ویان خه

 سی  ئه  بیه  کیه فیازل یاشیار نێوی  به کان ندییه هاوبه  له کێک یه ر سه به گرتبوو ڵی هه پێشتر  که پووڵ  رده وه هێندێک   دوایه
 .کرد ده ئیتالعات ی ئیداره بۆ سیخۆڕیی ناوبراو  وه داخه به  که اڵویش  هه بوو عێراقی

 
 لە ئەو. دینکیر بیۆ ی قسیه و کیرد میاچ هەسیتابووین هەمیوو کە ئیێمەی و خیوارێ  هاتیه ی کیه خته ته  لیه دواتیر ئەنوەر شەهید

 .کرد کورد خەباتی بەرزەکانی ئامانجە و پێشمەرگایەتی لە باسی شانازییەوە بە مەرگیدا پێش دواساتەکانی
 
  بێنیه تیا  وه خوێنیده سیێکی که نید چه نیاوی رمان فیه تیاقی وه  کیه ڕاکشیابوو    کیه خته ته ر سیه له تاوی هیه ١٣٢٣ ساڵی زانی مه ڕه

 نیازانم. تایی تاهیه هه زینیدانی  بۆتیه و  شیکاوه ت کیه حوکمه کە ڕاگەیانیدن پێییان لەوێ. بیوو  من وان له ک یه کە ک یه قوفلی
 مانیدوو و ت حمیه زه  بیه دواتیر و  وه مامیه ورمیێ زینیدانی  لیه ر هیه ١٣٢٦ سیاڵی تیا وابیوو. نیاخۆ  ییان خیۆ  هەسیتێکی بڵێم

 .گواسترامەوە  ده غه نه زیندانی بۆ   که ماڵه بنه زۆری بوونێکی
 
  لەو. بوو   ده غه نه زیندانی  له   بوو ده ساڵیک ی ماوه. زیندان ی واخانه نانه بۆ بردیانم و کرد کار  داوای  ده غه نه زیندانی ەل
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 سیاڵ ١١ دوای وابیوو. کردبیۆوە حییزب لەگەڵ ڕێکخسیتن کیاری و پێوەندی بە دەستمان ورمێ زیندانی لە پێشتریش و ماوەیەدا
 تیوانیم کە بیوو ئەوە  هەر و دامیێ خسی ره مه ڕۆژێکیان چەند بنەماڵەکە  زۆری بەدواداچوونی و هەوڵ بە زیندان لە مانەوە

 دێمییوکراتی حیزبییی لە هاوسییەنگەرانم ڕیییزی نێییو  وه بێمییه و بییکە  ڕا زینییدان لە و وەربگییر  کەلییک دەرفەتییانە لەو یەکێییک لە
 .کوردستان

 
 ئامیانجێکی. ئامانجەکیانم و بیروبیاوەڕ ڕەوایی لەسەر سووربوون و نپەروەردەبوو قۆناغەکانی لە بوو قۆناغێک من بۆ زیندان
 .دابنێین بۆ پێناودا لە شتێکی هەموو و بیۆین لەگەڵی سەر تا ئامادەین هەموومان ئێمە کە ڕەوا
 

 بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی٧٣٥ ژمارەی لە
 

 ٢١١٢ی ئۆکتۆبەری ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
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 عومەر شاداب

 
 

 
 
 
 

 
 

 بەسەرهاتی گیرانم

 
 تاهەتیاییم زینیدانی سیزای. گییرا  هەتیاوی ی١٣٦١ سیاڵی. بیوو  دایک لە شنۆ بابخااڵواێی گوندی لە هەتاوی ی١٣٣٢ ساڵی

 لەو باسیییێکە کیییورتی بە دەینووسیییمەوە ئەوەی. کیییرا  بەنییید اڕێژیمییید بەنیییدیخانەکانی لە سیییاڵ 3 میییاوەی و سیییەپا بەسیییەردا
 .بەسەرهاتە

 
 خەزەڵیوەر ی٥ و چوارشیەممە ڕۆژە ئەو. بیووین شینۆ نیاوچەی لە ئیێمە کیۆمیتەی ئەندامانی هەموو. بوو هەتاوی ی١٣٦١ ساڵی
 برادەرێکیی سیەردانی بیۆ بچم لەگەڵی کە لێکرد  داوای ناوچە، هاتبۆوە خۆی شەخسیی کاری بۆ کە باشوو برایم شەهید. بوو
 گەیشیتینە. کەوتیین وەڕێ بەییانییەکەی و قەاڵتیانێ گوندی چووینە شەوەکەی بۆ. ئیشکەشیو و سامیەندان کوێستانەکانی لە
 لێمییان هێییزەی ئەو. کییرا لییێ تەقەمییان بەرازان گییردی بڵینییدایی لە نەهییاتبوو هەڵ هەتییاو هێشییتا. ئیشکەشیییوێ دۆڵییی زار

 الیەکیتیییریش لە بەاڵ  بگیییرین، سیییەنگەر کە خیییۆ کەوتیییینە ئیییێمە . بیییوو کوردسیییتان شیییووریبا کیییوردیی هێزێکیییی ڕاسیییابوو،
 بگەیەنییینە خییۆ کە کە  دەشییتاییەکی کەوتییینە کە خۆپاراسییتن، و دیفییا  بکەوییینە بییووین ناچییار سییەر، کییرایە دەسییتیێژمان

 باشیوویان برایم شەهید بەاڵ  ینێ،گەیشت. دەرچین گەمارۆ لە لێی بتوانین بوو ڕێگا تاکە کە هەنگوین دۆڵ ناوی بە شوێنێک
 شیەهید شیەڕ و تەقە میاوەیەک دوای. گیرت سەنگەر  ئەو نیزیکی لە و بێڵم جێ بە برینداری بە برایم نەمهەویس  من. پێکا
 پێشیمەرگەکانی« .دەبیین تەسیلیمیان نەدەنەوە پاسیدارانمان تەحیویلی شیەرتێک بە بڵیێ پێیان  عومەر»: کرد هەرای  برایم
 و سیەر نەبیردە بەڵێنەکەییان  بەداخەوە بەاڵ . بەرپرسیەکانیان الی بیۆ بردییانین هیاتن و دا قەولییان ردییە کیو هێزە ئەو
 ڕادەسییتی بەمجییۆرە. بییرد دەردە بەو هەر ڕۆژ دوو دوای ئەمنیشیییان و کییرد پاسییداران سییپای ڕادەسییتی برایمیییان ڕۆژە ئەو هەر

 چاوییان« .آوردەا  براتیون چیلە و چیاق لقیمەی ییک: گیوت یەکێکییان بە لێبوو گوێم بەسترابوو، چاو . کرا  ورمێ ئیتالعاتی
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 هەمیوو دڵنییابە دەکەن، لیێ پرسییارت دێین. شینۆیە  ئیتالعیاتی پێشیووی بەرپرسیی و دەڵێن پێ قاسمیم من گوتی. کردمەوە
 .چی دەڵێی تۆ بزانین دەمانهەوێ دەزانین شتێک

 
 هەتیا دانیدرابوو، لیێ سیەربازیی ڕەشیی پەتیووی سیێ دوو. بیوو ەکی بە دوو ژوورێکیی. ١١ ژمیارە تاکەکەسیی سلولی بردیانمە

 هەرچیی گوتییان و بەردەمیم خسیتە کاغەزییان. پێکیرد دەسیتی بیازجوویی ڕۆژەوە ئە  دوانیوەڕۆی لە هەر. ئەسپێ لە پی بڵێی
 «.خوبە عمەت واسە اینا»: بوو تووڕە. نووسیوە خەتم ٧ دیتی و هاتەوە شەوێ بازجووەکە . بینووسە دەیزانی

 
 سیەعات دوو و دەخەوتیم سیەعات نییو هەر بەاڵ  نەدا ، لێیان ڕۆژان و شەو دوو بۆ. پێکرد دەستی ئەشکەنجە کە وابوو ئیدی

 .پرسیارلێکردن بۆ دەیانبرد 
 

 دەنگیی قاسیمی دەنگی. دایاننا  سەندەڵییەک سەر لە و ژوورێکی بردیانمە قاوڵتوون الی بەیانی.  بخەو  گەڕان لێم شەوێک
 دا دەسیتووری« .مییاریم حیرفش بە االن نیس  مشکلی»: گوتی کابرا « .بلدە نمیدونم فقط و فقط اینە آغا جیحا»: هات

 .یە«ئیمامی» ناو  و شەرعم حاکمی من گوتی و دانیشتبوو زەبەالح مەالیەکی دیتم. کردمەوە چاویان
 

 گیوتم منییش. دەبەیین نێیو لە هەمووییان واخی دوژمنیانی و دەکەیین خەبیات ئیسیال  بیۆ ئیێمە! نیادەی زانیارییەکان  بۆ: گوتی
 بە دەکەییین کوردسییتانە ئەو بییکەن هەرچییی ئەگەر  گییوتی دانییدرابوو، بەردەمییی لە قورئانێییک. گوتییوون پییێم زانیییومە ئەوەی

. ناییییانزانم دەپرسییین لیییێم ئەوان ئەوەی قورئیییانەی بەو گیییوتم و گیییرت هەڵ قورئیییانەکە  منییییش. دەیتەقێنیییینەوە و بییاڕووت
 …بوو باڵو لێک و خوارێ تەکەو قورئانەکە

 
 ٣٩ و بەسیتیانم. بییکەنەوە دەیڵیێم گیوتی نیوەشیدا لە ئەگەر بیدەن لیێ قامچیی ٣٩ گوتی ببەستن تەختم لە دا بییاری ئیدی

 و دەسیتوور بەو کیورتی بە و کردییانمەوە. بمکەنەوە دا دەستووری. نەگوت هیچم بوو، ئازار بە زۆر دا، پێم بەری لە کابڵیان
 ...ادەبی پێ قامچییە  ٣٩ ئەو جار ١٦ - ١٥ حەوتوویەکدا ماوەی لە فەرمانەی

 
 بەوەییانەوە بیوو چ بیوو سییم نیازانم و دا  لیوول سیەریان نیوەشیەوێدا لە شیەوێکیان. بیوو زۆر قیژ  بگیرێم ئەوەی پێش هەر

 بێهێزییییان لەبەر و کردیییانمەوە بییوو بەیییانی الی. بییوو زەوی لەسییەر پەنییجە  تەنیییا بەیییانی تییا. واسیییم هەڵیییان و بەسییتم
 بەاڵ  دانییییا، دە  بەر لە خواردنیییییان نیییییوەڕۆ الی. کەوتبییییوو  لەوێ هەر نیییییوەڕۆ بەری و دەور هەتییییا و خییییوارێ کەوتییییمە

  شۆڕ کە بەرقی المپی مەبەستە ئەو بۆ.  پێبێ کۆتایی و بکوژ  خۆ  دا بییار . بیابوو لێ بیستم ئیدی. بیخۆ  نەمدەتوانی
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 ...ودابو فیێی فیوز و نەیکوشتم بەداخەوە. بەس  خۆ  لە و پچیی پەکەیمالم لە و خوارێ هێنامە ببۆوە
 

 زۆر، پرسیییارگەلێکی دوای. دەکەییین ئیعییدام  نەدەی زانیارییەکانیی  گوتیییان و بییازجوویی ژووری بردیییانمە دیکەیییان شییەوێکی
. مەشیقین فیشەکی زانیم ەنگەکەید بە. کرد  لێ تەقەیان ترساندنم بۆ. دەکەن ئیعدامم دەمبەن بڵێی وەل دەرەوە بۆ بردیانم
 !…نەهاتووە ئەجەل  هێشتا گوتیان ئەوانیش

 
 بە و کیردووە تیۆ سیەر لە قسیەی عیومەر گوتبیوو پێییان و ئیتالعیات هێنیابۆوە گشیتی بەنیدی لە ییان«ئەحیمەد سیۆفی» کاک

 سییۆفییان ئەگەر ن،می دیییوێکیتر لە و دەکیرد شیکەنجە ئەویییان دیوێیک لە. کیردووە تییۆ سیەر لە قسیەی سییۆفی دەگیوت منیشییان
 پاشییان. کردبییوو برینییدار چاویییان دەمییو کێشییابوو هێنییدە ڕیشیییان و دەهییات لییێ خوێنیییان القییی میین ئەشییکەنجەگاکەی هێنییایە
 .کردبوو دووکمان هەر لەگەڵ درۆیان دەرکەوت

 
 ناوەنیدیی یکیۆمیتە ئەنیدامی دەبیاغی، کەمیاڵ شیەهید. ناسیاند  پیێ خۆی. کابرایەک الی بردە منیان ١٣٦٢ بەهاری رۆژێکی
 بە میابووینەوە بینایەکیدا کۆرییدووری لە ڕۆژ ٢٦. ئییوین زینیدانی بیۆ تیاران بیۆ بردییانین ئەو دەگەڵ. بوو دێموکرات حیزبی

 .پەتوو بێ بە و چاوبەستراوی
 
 محەممەد دوکتۆر دەباغی، کەماڵ شەهید. کەس پێن  بە بووین منەوە بە. هاویشتین تان ٢١٩ بەندی ی١١ رەدیفی سلوولی لە

 کییوڕێکی لەگەڵ بیوو سیەدر بەنیی ڕاوێژکارەکیانی ییان جێگیر لە یەکێیک و دەبیرد ناوییان ئینتزارییون بە کە کەسیێک مەلەکیی،
 .موجاهیدن حیزبی ئەندامی

 
 کەسییم بەڕاسییتیش هەر و ناناسییم کەس دەمگییوت ئەمنیییش.  بڵییێم پییێ تییاران لە حیزبیییان تەشییکیالتی دەکییرد میین لە داوایییان

 بیۆ دەدا  پیشیان دیکەیان ئەشکەنجەکراوی خەڵکی دیمەنی. کرد  زۆریان ئەشکەنجەیەکی  ئەوە ەرلەس هەر بەاڵ . نەدەناسی
 .دەکرد کەڕ گوێی دەکران ئەشکەنجە کە زیندانییەکان هاواری و قیژە دەنگی. بەردە  ورە ئەوەی

 
 ئەوەنیدە واسییم، هەڵییان نیوێیک و سیەعات بیۆ و بەستم( قەپانچەلە) پشتەوە لە دەستیان و زەمین ژێر بۆ بردیانم شەوێک

 .نەدەکرد کاری و بوو سی هەر باسکم مانگتش ٥ لە زیاتر بۆ و دوایە کە بوو ژان بە
 

  وابوو. نەدەدایە گوێیان زیندانبانەکانیش و شکابوو القی چووکەی قامکی لێدان و ئەشکەنجە بەهۆی دەباغی کەماڵ شەهید
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 بیوو مانیگ ٢ ئەمنیش و دەرێ بوو مانگ ١٦ کەمال کاک ئەوکات. ش هاوی ئاشغاڵدانی لە و هێنا دەری رۆژێک و ڕزی قامکی
 .دەهات لێ خوێنیشی بار و جار و دەڵەقین پووکەوە بە ددانەکانی کەماڵ شەهید. نەدیتبوو هەتاومان

 
 زیندانی پادگانی وەلیعەسر

 
. شیاربوویانەوە و نەدەزانیی ێییپ کەس کە ولیعەسیر پادگیانی لە زینیدانێک بیۆ بردییانین ئێڤینهوه زیندانی لە ماوەیەک دوای
 بەییانییەوە لە و بوو لێ زۆری خەڵکێکی بردیانین ڕۆژەی ئەو. بوو ناخۆ  و ترسناک زۆر و تاکەکەسی هەمووی زیندانە ئەو

 یەکترمیان کەماڵ شەهید و ئەمن بدەنێ، خواردنمان ئەوەی بەبێ گرتین ڕایان ساڵۆنێکدا لە و بەستین چاویان ئێوارێ هەتا
 ئەوە گیوتی و مین گیوێی بین هێنیا سەری پاشان و دەکرد قسەی بەسرتە خۆی تەنیش  ئەوەی دەگەڵ کەماڵ کاک. نەدەدا بەر

 ...ەتووفان ڕێکخراوی نێوخۆی سکرتێری
 

 پیێ سیەریان و ڕاگرتبووین سەری لەسەر چەکداریان پاسداری چەند. کردین ئوتوبووسیان چەند سواری بوون ڕۆژاوا بەرەبەری
 کەمیاڵ شیەهید و ئەمین. ئاخنین سللولێکیان لە سێ سێ و دوو دوو و بەزاندین دایان. گەیشتینێ هەتا یسەندەڵ سەر داناینە
 نیابێ گیوتین پێییان پێشیتر. بیوو لەگەڵ موجاهیدینمان سیااڵنەی ١٢ تەمەن تەقیریبەن تیازەالوی کیوڕێکی سللولێک، کەوتینە

 کەمیاڵ کیاک لە چیاو  ئەمنیش گیراون؟ لەسەرچی: رسینپ لێێ کوڕەکە کرد چۆنیمان و چاک و ساڵو کە. چییە تاوانتان بڵێن
 کە لێکیرد داوا  و پێمگیوت کەوت لیێ خەوی کە بەاڵ  نەدرکانید، ڕاستییەکەی کەماڵیش کاک نەگوت هیچم. بکا قسە کە بوو

 .کردووین لێ هەڕەشەیان پاسدارەکان چونکی نەکا باسی
 

 هیاوین سیەرەتای و بەهیار کۆتیایی میانگی کاتیش. دەهات پێدا گەرمیشی ئاوی لوولەیەکی. بوو یەک لە دوو نیزیک ژوورەکە
 دەرگیاوە بەبین دەممیان نیۆبە بە. ڕاوەسیتێ پشیوومان وەختیابوو جیار زۆر و نەبوو تێدا پەنجەرەشی هیچ. بوو گەر  زۆر و بوو
 .بکەینەوە نوێ هەناسەیەک دەنا
 

. دابییوویە وەرەقەیییان چەنیید. ژوورێ دیییانەوەنار و شییوێنەکە کۆریییدۆری کییردە بانییگ کەماڵیییان شییەهید. بییوو هەینییی ڕۆژێییک
 کردبیوو داواییان. نووسیبوو هاوڕێیانی لە یەکێک بۆ کە تاڵەبابی جەالل ما  ناوی و ئیمزا بە بوو الپەڕەیی چەند نامەیەکی

 وەیزارا ئەوە گیوتی. بکیاتەوە تەرجەمەی ئەوەی بەبێ دانەوە وێی هاتن بۆی کە پاشان و خوێندمانەوە. فارسی بکاتە بۆیان
 ئەوکیات. هەواخیۆری بییانووی بە دەرێ بردییانینە بیوو شیەممە کە بەییانی بۆ و پێگرتین بیانوویان. نایزانم من و عێیاقییە
 چیووکە بەردێکیی لەسیەر ئەمنیشییان. بردییان و کیردەوە جییا مین لە کەماڵییان کاک نەکەوتبوو، وێ تاو  بوو مانگ چەندین
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 وەرهییاتبوون تێییی دەعبایییان وەک دەمییدی. ببییینم شییتێک چاوبەنییدەکەوە لەژێییر دەمتییوانی دەهێنییا هەڵ سییەر  کە. دانیشییاند
 ... نەبوو نەسی  بێ لەوە منیش و وەرهاتن تێم! دەوێ؟ خۆری  هەوا گوتیان و من الی بۆ هاتن لێیاندەدا،

 
 یەکتیری لە انچاومی خۆمیان بیۆ. چووبیوو تێیک تەواو دیکۆڕمیان. نەمیابوو لەوێ موجاهییدەکە کیوڕە سیللول بۆ بردیانینەوە کە

 لە گیوتی و پرسیی نەمیابوو، چیاوی و سیەر هییچ ئەوییش هێنیایەوە موجاهیدەکەیان کوڕە کە. پێدەکەنین یەکتری بە و دەکرد
 «.خورد  منم خوردید شما کە هوایی اون از. شما جون آرە»: گوتی. بووین هەواخۆری لە گوتمان بوون؟ کوێ
 . مەبەستەکانیان و ئەشکەنجە جۆری لە بوو کورت زۆر بەشێکی ئەوە

 
 :لە نێو بەندەکان

 
 بردییانمە مانیگ دوو دوای و ورمیێ ی«دەرییا» زینیدانی لە بازداشیتگا بەنیدی هێناییانمە کەسی تاکە سللولی لە ساڵێک دوای

 و هێنییا پێیی  بەنییدەکان لە بنەڕەتییییان ئییاڵوگۆڕێکی کە نەمییامەوە لەوێ هێنییدە. بییوون گشییتی بەنییدی کە ٢ و ٧ بەنییدی
 ،١٣ ،١٢ بەنیدەکانی. کیردینەوە جییا زینیدانییان پێشیووی سیسیتمی لە و تیایبەت بەنیدی ٤ خسیتە سیییەکانیانسیا زیندانییە

 خەو کییاتی دوای شییەوان هەمییوو. کییرا زاڵ زیندانییدا بەسییەر پۆلیسییی تەواوی بە جەوێکییی و سیاسییی بەنییدی بییوونە ١٥ و ،١٤
 گییوتی. بییوو لییێ مەالیەکییی. بییرد منیییان شییەوێک .دەدان لێیییان خۆیییان ئییارەزووی بە و ژوورێییک بییۆ دەبییرد خەڵکانێکیییان

 بیۆ قسەی و کرد  لێ پرسیاری هێندێک سوننی مەزهەبی و کوردستان لەبارەی ئەو. بوو نوێ شەرعی حاکمی و  «جواهیری»
 چیاپێکەوتن و دییدار لە ڕێگیری. نەدەناسییەوە خۆ  چاوی و چی لێدا  هێندەیان وی دوای پاسدارەکان بەاڵ  ڕۆیش ، و کرد 
 و هەڕەشیە ڕێگەی لە کردن یەکتری لەسەر سیخوڕی بە بیەودان و یەکتردا لەنێو زیندانییەکان بایکۆتکردنی کەسوکار، ەڵلەگ

 نێیو لە متمانەیییان بیێ تەواو کەشیێکی بەنیدیخانە بەرپرسانی. بوو سیاسی بەندیی ئەشکەنجەدانی لە دیکە جۆرێکی هاندان
 .کردبوو درووس  بەندییەکاندا

 
 برینجێکیییان سییااڵن دوو لە زیییاتر مییاوەی بییۆ. بییوو عێیییاق و ئێییران نێییوان شییەڕی سییەردەمی بییوو  زینییدان لە میین کییاتەی ئەو

 و گرتبیا دەممیان دەبیا. دەهیات لێ کەڕووی و بر  بۆن بەتەواوی و مابۆوە ئەنبارەکاندا لە بوو لەمێژ زۆر بوو دیار دەداینێ
 هەر ڕۆژانە. بییوو چەرمەچەقییاڵتە زیییاتریش و، زۆرکە  ئەویییش و دەداینییێ گۆشییتیان جارێییک حەوتییووانە دیییارە خواردبامییان،
 دەمییانگوت کە. دەکیرد زینیدان وەزعیی لە پرسییاری و دەهیات مەالیەک بییار و جیار. دەدرا پیێ سیەموونی لەتکێیک زینیدانییەی
 هیچییان ۆژانڕ دوو بیۆ جیارێکی. دەدەنێ خواردنەشتان ئەوەندە باشە و داین شەڕ لە دەیگوت ناخۆین، تێر و کەمە خواردنمان
  دوو کۆپەیەی هەر ئەوەی بۆ داندران دووکەس. بوو ئاواڵەکراو سەر بەرمیلێکی کە ئاشغاڵ سەتڵی سەر چووینە. نەداینێ
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 ...نببژێر لێ خواردنی خۆیان بۆ بداتێ ئاشغاڵی سەت 
 

 حیسییابمان. بیوو اتێیید کەسیی دوو و سیی و چوارسییەد ١٥ بەنیدی. بیوون بەنیید چیوار لە سیاسیییەکان بەنییدییە کیرد باسیم وەک
 هەمییوو عەرزەکە  و بییوون تەبەقە سییێ خەوەکییان تەختییی. دەکەوت وەبەر نیییوی و موزائیییک سییێ زینییدانییەک هەر کردبییوو
 .دەنووس  لێ خەڵکی

 
 زینیدان لە بیوو، مهابیادێ خەڵکیی) میینە وەسیتا بەییانی ٢ و ٧ بەنیدی لە ١٥ بەندی بدرێینە ئەوەی پێش: خۆ  قسەیەکی
 بەاڵ  بکیا؛ نوێژێ دەگەڕێ شوێنێک بۆ و دادەنێ شانی لەسەر بەرماڵی دەگرێ، دەسنوێژ هەڵدەستێ،( نخەلەبا بە ناسرابوو

 دەکا خوا لە ڕووی و ڕادەوەستێ. نووستبوون لێ خەڵکیان راهیەوەکانیش تەنانەت شوێنێک هەموو چونکە نابێ، شوێنێک هیچ
 لیێ نیوێژی نیییە شیوێنێک هییچ کەچی پێیە، بەڕماڵیشم ،شوشتووە دەسنوێژ  هەستاو  دەزانی، خۆت بۆ ئەوە خوایە: دەڵێ و

 خۆییان چیاوی بە وەزعەکەی ئەوە نیین کیوێر ئەوانییش خیۆ دەدەن، پیێ ڕاپۆرتی  شیانم سیەر مەالئیکیانەی ئەو دەزانیم بکە ،
 .دەبینن

 
 کردبیوو ەشکەنجەئ زۆریان برد؟ چۆن  بڵێ پێمان و ڕفاندووە تەیارەت تۆ گوتبوو پێیان ؟!خەلەبان دەگوت پێیان بۆ بڵێ جا
 ئاسیمانێ لە و بیوو  سیوار تەورێیزێ لە گوتبیووی بیرد؟ چۆنی  بڵیێ پێمان جا ئاها گوتبوویان. بردوومە گوتبووی ناچاری بە

 جیا گوتبووییان ببیوون تیووڕە لێیی. ڕۆیشیتم و تێکیرد گیازۆڵم و دابەزیم مهابادێ بێنزینی پۆمپی لە کەمە، سووتەمەنی دیتم
 هیۆیەوە بە  هەر و دابیوویە حوکمییان پاشیان. کیردووە ئیاوا  بیردبێتم من ئەگەر گوتبووی!  ؟دەکرێ تێ گازۆڵی تەیارە چۆن

 .خەلەبان دەگوت پێیان زیندانییەکانیش
 

 (ئازادبوونم لە زیندان)

 
 شییاراوەکەی زینییدانە دەگەڕێییمەوە بابەتێییک لەسییەر بییاس بییۆ دیییکە جییارێکی گیرانمییدا بەسییەرهاتی گێیییانەوەی دوابەشییی لە

 .تاران ی«عصر یول» پادگانی
 

 دەکییرد، دەبەر شییۆرتمان تەنیییا بییوو گەر  هێنییدە ژوورەکەمییان بییووین، موجاهیییدەکە کییوڕە و میین و دەبییاغی کەمییاڵ شییەهید
 .کرایەوە دەرگاکەمان دەربیچەی ڕۆژێک. بوو ١ لە ٢ دەوروبەری سللولەکەمان
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 پۆلیسییان بەرزی دەرەجەدارێکیی چەند و تیگش داواکاری تهبریزی، مووسەوی و خامنەیی عەلی ئەوکات سەرۆککۆماری دیتمان
 کییوڕە ئەو: گییوتی چییییە؟ تاوانیییان ئەوانە گییوتی و زینییدان بەرپرسییی کییردە ڕووی و کییرد سییاڵوی. کەوتیین وەژوور بییوو، دەگەڵ

 .دێموکراتن حیزبی بە سەر دیکە  دوویەی ئەو و مونافقە
 

 مونافق؟ بوویەتە بۆ ڕۆڵە: پرسی لێی و کوڕەکە کردە ڕووی خامنەیی
 

 کیردە ڕووی خیامنەیی. «منافقی تو مجاهد  من ایران، قهرمان خلق نا  بە و خدا بەنا »: هەڵبیی دەنگی واڵمدا لە کوڕەکە
 دێموکرات؟ بوونەتە بۆ ئێوە گوتی و دەباغی کەماڵ کاک

 
 شیای زەمیانی یەهە ئییددیعات کە جەنابی  بەاڵ  دێموکرات، بووینەتە بۆ مەپرسە لەوەی»: دایەوە واڵ  وایەئ کەماڵ شەهید
 سیەعاتێک نیاتوانی تیۆ گەرمە هێنیدە ئیێمە ژوورەی ئە  بیوو؟ ئەوا شیا سیەردەمی ئینفرادییی سللولی ویژدانەن بووی، زیندانی

 «.بم کافر کە شانازیە جێگای من بۆ ئەوەیە، ئیسال  ئەگەر. پەنجەرەیە بێ و کپ و چووک دیوێکی. بمێنیتەوە ژوورە لە 
 رسییدگی»: گیوتن پێیی و کیرد زینیدان بەرپرسیی و گشیتی داواکیاری لیه ڕووی و تێکنیا چیاوانینێو قسانە ئەو دوای خامنەیی

 .«کنید
 

 لیوولە بیوو، پێشیێ ئەوەی قەد بە هەر نیوێیەکە  سیللوولە گیۆڕین، سیللوولەکەیان بیوو ئەوە ئاکیامەکەی «ڕەسیدەگییە» ئەو
 ...ادەگەڕ ێت ئازادتری هەوای و هەبوو پەنجەرەی بەاڵ  هەبوو، هەر ئاوەگەرمەکەشی

 
 .با بێمەوە زیندانی دەریای ورمێ و باسی تەشکیالتی ڕێکخراوەکان

 
 ڕێیژیم کردبیوو، درووسی  خۆییان بیۆ باشییان تەشیکیالتی موجاهییدین و کیۆمەڵە دێمیوکرات، حیزبی تایبەتی بە ڕێکخراوەکان

 ڕییییزی نێیییو بیییکەنە فیییووزن ئەوەی بیییۆ زینیییدانێ نێیییو خزانیییدبووە کۆمۆنیسییی  و موجاهییییدین نیییاوی بە فارسیییی کەسیییی چەنییید
 بیوو کوڕێیک موجاهییدین بەرپرسەکەی. هەڵتەکاند موجاهیدینیان تەشکیالتی و سەرکەوتن ئەندازەیەکیش تا. تەشکیالتەکان

 و کییرا ئێعییدا  بەداخەوە بەاڵ  نەمییدیتبوو، ئەمیین. بییوو سییەڵماس خەڵکییی وابییێ پییێم کە «ئهخییالق نیییک جەمشییید» نییاوی بە
 ئەگەر و، نەدیتبیوو ڕەنگییم. بیوو سیللولم جیران واتە. )دەناسی کەسێکیانم من کە گیران ە کۆمەڵ تەشکیالتی بەڕێوەبەرانی
 بەداخەوە کە بییوو مهابییاد خەڵکییی و عیسییمەتی جەعییفەر نییاوی(. دەکییرد قسییەمان دیییوار بە دیییوار نەبییان دیییار پاسییدارەکان
 .کرد ئێعدامیان
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 کە بیووین مین و( ئەحیمەد سیۆفی) سیادقپوور ئەحیمەد کیانیبەڕێوەبەرە ورمێ بەندیخانەی لە دێموکراتیش حیزبی تەشکیالتی
 بییۆ کردبییۆوە کییۆ پووڵیییان کە ئییێمە کەسییی هێنییدێک. پاراسییتنە ئە  بییۆ دا نرخیشییمان دیییارە. ڕێییژیم داوەی ئە  نەکەوتییینە
 یئەشیکەنجەخانە بیۆ بردییان و گییران ڕادیۆکانمیان، دووک هەر بیۆ بیاتری کیینیی بیۆ و مالقیات بیێ کەسیانی بە یارمەتیدان
 .دەرچوون ساڵمەتیش و کرد خۆڕاگرییان با  هەموویان. ئیتالعات

 
 چۆنیەتیی ئازادبوونم

 
 بە ورمیییێ دادگیییای لە زینیییدانییەکان زۆری هەرە زۆربەی. بیییابەتەکە باشیییتری تێگەیانیییدنی بیییۆ دوایە دەگەڕێیییمەوە کەمێیییک

 کردنەکیییان دادگیییایی کیییاتی ەیمیییاو(. حیییوججەتییەیە فییییرقەی لە دەییییانگوت) کە «ئیمیییانی حجةاالسیییال » سیییەرۆکایەتیی
 ئییایەتوڵاڵ سییەرۆکایەتیی بە دێ، قەزایییی عییالی شییووڕای هەیئەتێکییی زانییی خەبەرمییان ڕۆژێییک. خییولەک ١١ نەدەگەیشییتنە

 و هەییئەت بە داییان و نووسیی شیکایەتیان کەس ٢١١ نیزییک و کیرد بیۆ باشمان کاری و زانی هەلمان بە ئێمە . موقتەدایی
 .جەواهیری حوجەتولئیسال  ناوی بە هێنا کەسێکیان و گۆڕی نییانئیما ئاغای نەچوو پێ وای چی
 

 لەوان یەک. خسیتنەوە وەگەڕ پەروەنیدەکانی و کەس زۆر دادگیاییکردنەوە بە کیرد دەستی ئیمانی، دەگەڵ بوو زۆر فەرقی ئەو
 دادگیاییکردنەوە . تبیوونەگر خیولەکی ١١ جاران سێ هەر بە و کردبوو  دادگایی جار ٣ ئیمانی. کردبوو شکایەتم کە بوو  من
 دیییکە  ئەوی بییوو قەزایییی یەکێکیییان کییرد  لییێ پرسیییاری دوو دادگاییییدا کۆتییایی لە. کێشییا سییەعاتی ٢ جەواهێییری الی لە

 منییش کیردووە؟ قەزاوەت چۆنی  گەنیم زەوییی بکەوێیتە مێگەلێیک ئەگەر. بیووی حییزب قەزاییی بەشیی لە تۆ گوتی. مەزهەبی
 ئیمیامی وایە پێی  ئەدی. درووسیتە گیوتی. بیووە زەرەر چەنیدی دەدەن تەشییخیس ئەوان و دێنیین جووتییار شیارەزای سێ گوتم
 بیابەتەوە لە  و وەرگیرە کتێی  زیندانێ لە بیۆ وابێ ئەگەر گوتی. بێ  قەناعەتم ناتوانم دەکە  هەرچی گوتم هەیە؟ زەمان

 ئەوکیات. )بیی زینیدان لە سیاڵیتر ٤ ویستەپێ کە ڕاگەیاند  پێیان و هات ڕا دادگا لە نامەیەک چوو پێ ماوەیەک. بخوێنەوە
 .(بوو  زیندان لە بوو مانگ ٢٧
 

 بییۆ پرسیییار . دانیشییتبووین سییادقپوور ئەحییمەد سییۆفی کییاک دەگەڵ زینییدان حەوشییەی لە. بییوو١٣٦٦ بەهییاری هەینیییی ڕۆژێکییی
 ژووری وەرە و کەوەکییۆ شییتومەکەت شیاداب عییومەر»: کییرد هەرای بڵینیدگۆ. بییوو ی٩ پییۆلی ئیمتیحیانی بەنییدی و سییەر. دەردێنیا
 هاوڕێییان شیێوەیەک بە. وا شتی و ئەشکەنجە بۆ ئیتالعات بۆ بمبەنەوە لەوانەیە دەڕۆ  ئەوە من سۆفی کاک گوتم. «فەرمان

 بیاوەڕ شیێوەیەک هییچ بە گوتیوون ئەوانەی عیومەر گوتیان و هاتن ئەگەر و نادرکێنم شتێک هیچ بن ئارخەیان کە تێبگەیەنە
 لە ئێییوارێ هەتیا. دەڕۆی بییکە ئیمیزا ئێییرە گوتییان. «بییووی ئیازاد دەیە مییزگێنیم»: گیوتی دارێکپاسیی دەرێ، چیوومە. مەکەن
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 پیێم و دەڕۆیشیتم شیەقاماندا بە. دەرکەوتیم و دا باسیکم لە مۆرێکیان و دەرێ دەرگای بردیانمە پاشان و کرد  قەرەنتینەیان
 لیێ شیتەکانی هیات پییلم بەرەو ییۆنس مەال حیاجی محەمیمەدی کیاک ترمینیاڵ لە. نەییانزانیوە ماڵێشیمان ئەوە. خەونە وابوو

 زاواکە  میاڵی لە دەبیی مین مییوانی و بیۆیەوە نایەڵم گوتی حەمەدەمین ما  شنۆیە گەیشتینەوە. دا  بۆ کرێکەشی و وەرگرتم
 هەر شیەوێ بەاڵ  نەڵیێ ماڵێمیان بە دا قەولیی هەرچەنید دیتمیی شەهیدێک باوکی. باشە زۆر گوتم(. پشتیوان قادر حاجی)

 چیووینەوە و هیاتن دوامیدا بە بەییانی بیۆ! نەکیردووە باسیی و کردووە مالقاتم پێرێ گوتبووی باوکم. درکاندبووی گەیشتبۆوە
 .سەردان هاتنە حەوتوان دوو لە زیاتر ماوەی ناسیاوان و دۆس  لە زۆر یەکجار خەڵکێکی. ماڵێ

 
 بەرپرسیی چیون ورمیێ، نەیەتەوە شیێوەیەک هییچ بە بڵیێ عیومەر بە گوتبیوو بیاوکمی بە مالقیاتێ لە سیادقپوور ئەحمەد کاک

 کیاک مین دوای مانیگ چەنید کە وابیوو. دادگیا داوەتە ئیعتیرازی و نیاڕازییە ئازادکرانی لە و گەڕاوەتەوە سەفەرێ لە زیندانێ
. کییردەوە حیییزب تەشییکیالتیی کییاری بە دەسییتمان نێوخییۆ لە شییەڕەفکەندی. د داوای سییەر لە. بییوو ئییازاد ئەحمەدیییش سییۆفی
 زوو  زۆر و کیردەوە تێکۆشیان بە دەستمان و دامەزراند حیزبیمان کۆمیتەیەکی و دانیشتین تر هاوڕێیەکی دەگەڵ دووکمانهەر

 لە هییوادار . حیزبەکەمیان ئاشیکرای تەشیکیالتی ڕییزی بێیینەوە هەتاوی ی2535 ساڵی بووین ناچار دواتر تا دایەوە جوابی
 .بنووسمەوە درێژی و دوور بە سەربەرزییە پی و ئازار پی داستانە ئە  تەواوی بە دواڕۆژدا

 
 (بۆتەوە باڵو دا"کوردستان" ٧٣٢ی و ٧٣٧ - ٧٣٦ ژمارەی لە

 
 ٢١١٢ی نۆڤەمبەری ٢٢و  ٧ی ئۆکتۆبەری و ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
---------------------------------------------- 
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 مستەفا فەقێ

 
 

 
 
 

 
 
 

 (سەنگەری زیندان) 

 
 .بوو  دایک لە بۆکان ئاڵەشینی ناوچەی موشیرئابادی گوندی لە 2501 ساڵی و  «فەقێ مستەفا»
 
 و ئییێمە گونییدەکەی کوردسییتان بەسییەر شییەڕ سییەپاندنی لەگەڵ. دەمخوێنیید بۆکییان لە 2533 سییاڵی شۆڕشییی کییاتی  لە من ئییه

 بیوون، میانیدواو شیاری بە سیەر کە عەسیکەرئاباد و گامێشیگۆلی ابیاد،ئ بیرایم قەاڵ، گیوێگجەلی، وەک دەوروبەر ئاواییەکانی
 خەدیییجە -  دایکییمەوە بەهییۆی پێشییتریش کە ئەمیین. نەدەن ئەزیەت بێتییاوانەکەی خەڵییکە و سییەریان هەڵنەکییوتنە نەبییوو ڕۆژ

 دێمیوکراتی زبییحی ئەنیدامی عەبیدوڵاڵ، مەال باوکیشیم. ببیوو  ئاشینا جوواڵنەکیانی و کیورد شۆڕشی مێژووی لەگەڵ - کەریمی
 2532 سیاڵی منییش کە بوو ئەوە. کردبوو بەشداریی موکریاندا جوتیارانی ڕاپەڕینی لە کە بوو کەسانە لەو یەک و کوردستان
  وه ڕەزایییه سیمایلی و دووژنە عەواڵ شیەماڵ، بە ناسیراو شیوجاعی بیرایم شیەهیدان دێمیوکرات حیزبیی کادرەکانی بە پێوەندیم

 ڕوو  نەگییرێم ئەوەی بیۆ تەشیکیالتیمان شیانەیەکی ئاشیکرابوونی دوای و 2530 سیاڵی. رگیرا  هو حیزب ئەندامی وەک و گرت
 بەاڵ  دایەوە، گیرێ ئیاڵباڵغی مەنسیوور شیەهید ڕێیگەی لە حییزب لەگەڵ پێوەنیدییەکانم 2531 سیاڵی و ساوە و تاران کردە

 .دەرکرا  کارەکە  شوێنی لە جێیەی ەوئ گەیشتە کار تەنانەت و فشارەوە ژێر خرامە ئیتالعاتەوە ئیدارەی لەالیەن
 

. لێکیۆڵینەوە ژێر خستیانمە و ئیتالعات ئیدارەی کرامە بانگ کە دەکرد کار  مەهاباد ی3 ژمارە دەفتەرخانەی لە ١٣٩١ ساڵی
 نییاکە  بیییر لە ڕۆژە ئەو قەت. خۆمییان مییاڵی بردیییانمە و کییرد  ماشییێنیان سییواری ڕووحییی جەزرەبەدانییی سییەعات چەنیید پییا 

 دوای و دابنیشیم الییان لە نەدا ئیزنییان چیرکەیەک بیۆ ئەوان بەاڵ  هەڵدەوراند، فرمێسکیان چۆن خێزانم و کچەکە  تاقانە
 .بردمەوە ئیتالعاتیان بەرەو و هەڵگرت شتێکیان کۆمەڵە و الپتۆپ خۆ ، بە تایبەت کەلوپەلی و ماڵ پشکنینی
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! تیاوانی بە دادگیاییکردنم، و بەنیدکرانم دوای مانیگ سێ و ەهابادم ناوەندیی زیندانی بە دایانم  ڕۆژ چوار دوای . بردمیانەوە
 .سەپا بەسەردا زیندانیم ساڵ 0 سزای دێموکرات حیزبی لە ئەندامەتی

 
 ئولگیوو وەک سیاسییەکان بەندییە. پەڕی تێده وەرز  و کتێ  خوێندنەوەی بە زیاتر کاتەکانمان سیاسی زیندانیی ک وه ئێمە

 .خۆڕاگری و مافخوازی سەنگەری کردبووە سللولەکانیشیان و بەند و بەندیخانەدا لەنێو وابوون
 

 لەگەڵ بەاڵ  گۆڕابییوو، بەنییدییەکان لەگەڵ هەڵسییوکەوت و زینییدانەکان ئیییدارەی شییێوازی دواییییدا سییااڵنەی لە  ئەگەرچییی
 پەرەی کانیییدازیندانە لە سیییخوڕی نیزامییی جێخسییتنی و هۆشییبەر مییادەی باڵوکییردنەوەی وەک دیییکەی دیییاردەی زۆر ئەوەشییدا
 گشییتییە بییارودۆخە لەو بەدەر خزانییدووە، تییێ خەڵکیییان خییۆی زەرفییەتییی لە زیییاتر زۆر کە مەهابییادیش زینییدانی. سییەندووە
. نەبییوو گەرمیییش ئییاوی جییاران زۆر و کرابییوو دابییین حەمییا  ژووری 1بەنییدی  011بە  بییوو، خییراپ بڵێییی تییا خییواردن. نەبییوو

 قیازان  چ بێئەنیوا زینیدانیی حسێبی لەسەر کە خۆی جێی لە زیندان بەرپرسانی نلەالیە زیندانیش کردنەبازاڕی و گەندەڵی
 .دادەنا یەک لەسەر دەسکەوتێکیان و
 

 تۆڵەییان زینیدان بەرپرسیانی بەاڵ  بیوون، حیورمەت و بەقەدر بەنیدییەکان لەالی ئەگەر زینداندا نێو لە سیاسی زیندانیانی
 ی وه کۆبوونیه گرتنیی کیاتی ت قیودره نیاوی بە زینیدان شیووڕای بەرپرسیی ان،زینید چیاوەدێری قیازی نموونە بۆ. دەکردنەوە لێ

 بیوو  زینیدان لە کە مانگ 13 ماوەی خۆ  بۆ ئەمن نموونە بۆ دەنا، وەال سیاسیی زیندانییانی داوای مەرەخەسیدان، بۆ شووڕا
 .نەدرایە مەرەخەسیم ڕۆژێک تاق
 
 و ئاشینا ئاروەنید مەنسیوور وەک خیۆڕاگری کەڵەپیاوی و ردپوورەکانکو وەک خۆشناوی سیاسیی بەندیی زۆر لەگەڵ زیندان لە

 لەو هەر بەاڵ  بیووین، ژوورێکیدا لە ئاروەنید مەنسیوور شیەهید لەگەڵ کیورت ماوەیەکی ئەگەرچی نموونە بۆ. بوو  هاوبەندی
 نێیو لە بڵیێم کە نیییە لەخیۆڕا قسیەیەکی. بیووین فێر لێ کوردایەتیی ڕێبازی بە ئیمان و خۆڕاگری وانەی گەلێ کورتەدا ماوە

 بییۆ کییوردت سیاسیییی بییزووتنەوەی بەگشییتی و کوردسییتان دێمییوکراتی حیزبییی شییانازییەکانی و گەورەیییی کە دایە زینییدانەکان
 ئامییانجی لەسییەر دواهەناسییە تییا دەدەی بییییار و دەکەی خییۆت نەتەوەیییی غییرووری بە هەسیی  کە دایە زینییدان لە. دەردەکەوێ

 .پێدابدەن چۆک  نەتوانن ئەشکەنجە و فشار نە و ۆسپکەندوک نە و بمێنیتەوە پیرۆزت
 

 وەاڵ  بیێ کە مەهابیاد حوکمەکیانی بەڕێیوەبەرایەتیی لە داواکیردن جیار چەند پا  و زیندانییەکە  ماوە نیوەی کێشانی دوای
 مین لە شیتی ۆرز زینیدان لە مانەوە مانگ 13گیران و . لە زیندان ئازاد بوو  2595ڕێبەندانی  مانگی لە دواجار مابوونەوە،
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 شییانازیی بەاڵ  فەوتییا، بیییمە  سییاڵ 12سییاڵ ڕابییردووی کییار لە دەفتەرخییانە و  22 و ببییوو  بێکییار ئەوەی وەک ئەسییتاندبوو،
 .بیابوو پێ باوەڕەکانم لەسەر سووربوون

 
 و دەکیرد  کیار میاوە میاوە شیوێن چەنید لە. تەنگیانەوە زۆر کەوتیمە بێیدەرەتانی و بێکاری بەهۆی زیندان لە ئازادبوون دوای
 لەالیەکیی سیەندبوو،و تەشەنەیان زینداندا لە و هەمبوو نەخۆشییانەی ئە  بەهۆی لەالیەک بەاڵ . ڕاگرتبوو پێ لەسەر خۆ 
 و ڕۆژهەاڵت بییارمییدا هێنییابوو ؛ وەئامانیییان و کردبییوو  تییاڵ لییێ ژیانیییان کە ئەمنیەتییەکییان ناوەنییدە زۆری فشییاری دیییکە

 ڕیزەکییانی نێییو هییاتمە دا2590 گەالوێییژی لە کە بییوو ئەوە. خەبییاتەوە ئاشییکرای نگەریسییە نێییو بییێمە و بهییێڵم جییێ زێییدەکە 
 .وەدیهێنا ژیانم ساڵەی 51 ئاواتی پێشمەرگایەتی بەرگی پۆشینی بە و کوردستان دێموکراتی حیزبی حیزبەکە ،

 
 :گوتەنی قانع کردەوە، مندا بەڕووی دیکەی دنیایەکی دەرگای بەاڵ  ستاند، من لە شتی زۆر ئەگەرچی زیندان

 
 دەبێ فراوانتر زیندانا لە ئازادیم بیری»

 «…بەندیخانەیە بە هیوای دوژمنەی ئەو بەسەر قوڕ
 

 بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٣٩ ژمارەی لە
  

 ٢١١٢ی دێسەمبەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------------- 
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 عەبدوڵاڵ دۆستاڵی

 
 

 
 
 
 
 
 

 ئەو باوەڕانەی لە زینداندا بەهێزتر دەبن

 
 سییاڵ لە 3گیییرا  و مییاوەی  2515سییاڵی . لە گونییدی دۆسییتاڵی لەدایییک بییوو  2503محەمییمەدی و سییاڵی  عەبییدوڵاڵ نییاو 

 ژیییانی بەسییەرهاتی پییوختەی وێننەوەدەیخیی ئەوەی. کییرا  بەنید مەهابییاددا و ورمییێ زینییدانەکانی دواتییر و ئیتالعییات گیرتنگەی
 .زینداندا لە مانەوەمە و گیران چۆنیەتیی و سیاسی

 
 شیووڕای کە بیاوکم بەهیۆی و بیوو  ناوەنیدی دووهەمی پۆلی ئەمن سەرکەوت، ئێران گەالنی شۆڕشی کە هەتاوی ی١٣٥٧ ساڵی
 کیاری بە مێردمنیداڵێک سیەردەمدا لە. بیوو  گونیدەکەمان لە حیزب ئەوکاتی کاروباری و شۆڕ  تێکەاڵوی زوو زۆر بوو حیزب

 و گیرت میرقازەوە و سار  ناوچەی کۆمیتەی بە پێوەندیم 2533 ساڵی. بوو  خەریک الوانەوە یەکیەتیی کاروباری و هونەری
 ئاگیاداریی بە سیاڵ 3 دوای و پێشیمەرگایەتی هیاتمە بەڕەسیمی کە 2539 سیاڵی هەتیا کیرد تەشکیالتی تێکۆشانی بە دەستم
 زەمیانەت بە دوایە و گیرا  ئیتالعات ئیدارەی گرتنگەی لە مانگ سێ ماوەی گەڕانەوە  لەگەڵ. واڵت نێوخۆی وەگەڕامە حیزب
 .کرا  ئازاد

 
. کیردەوە حیزبیی تێکۆشیانی و کیار بە دەسیتم حیزب تەشکیالتیی ئەندامی وەک و گرتەوە حیزبەوە بە پێوەندیم 2533 ساڵی
 ئیتالعییات ئیییدارەی ماشییێنی دوو کە دەڕۆیشییتم ماتۆڕسیییکلەت بە ەهرەکشیی جییادەی لە 2515ی خەرمانییانی سییاڵی 23ڕۆژی 

 و هاویشییتم ماشییێنێکیان سییندووقی لە بەسییتراوی الق و دەسیی  بە دوایە. خسییتمی و پێییدادا  خییۆی یەکیییان و گییرتم دەوریییان
 و ورمییێ یتالعییاتیئ ئیییدارەی کییردمە بەڕێیییان مەهابییاد ئیتالعییاتی لە لێپرسییینەوەی ڕۆژ چەنیید دوای. بردیییانم خۆیییان لەگەڵ
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 چەنید بەسیتراوی دەسی  بە و بیازجوویی بیۆ دەیانبرد  ڕۆژی هەموو. ڕایانگرتم ئینفیادیدا زیندانی لە ڕۆژ 31 لە پتر ماوەی
 بییالە داوود کوشییتنی و حیییزب ئەنییدامەتیی میین سییەرەکیی تییۆمەتی. ئینفیییادی دەیاننییاردمەوە و دەکییرد  ئیمییزا پییێ کاغەزیییان

 دەسی  لە چییی پیارێزەر نە بەاڵ  گیرت، پیارێزەر  دوایە  و لێدەکرد حاشا  ئەوەی لەگەڵ ئەمن .بوو بالە ئازاد بە ناسراو
 .دەکرا من بەرگرییەکانی بۆ حسێبیکیش نە و دەهات

 
 زۆر و ئاوهاویشیتن لە لێیدان، برق باوەڕەکان ، و باوک و دایک و نامووس بە جنێودان پێلەقە، و شەق بە و کاب  بە لێدان
 .کراونەتەوە تاقی منیش لەسەر کە بوون ڕووحییانە و جەستەیی ئەشکەنجە لەو بەشێک دی شێوازی

 
 زینییدانیی سروشییتی. ورمییێ ناوەنیدیی زینییدانی دایییانمە و سییەپا بەسیەردا زینییدانیم سییاڵ 23 سییزای دادگیا، درامە ئەوەی دوای

 داوای لەسیەر زینیدان اربەدەسیتانیک بەاڵ  دەگرێ، حورمەت  کەس هەموو بەندکراواندا کۆڕی و بەند نێو لە کە وایە سیاسی
 زیندانیدا لەنێیو. دەدەن کەسیایەتی  شیکاندنی هەوڵیی جۆراوجیۆرەوە ڕێیگەی لە بەردەوا  و بەردەوامن ئازاردان  لە ئیتالعات

 و دەکەن لەگەڵ هەڵسوکەوت  ئیتالعات نوێنەری وەک هەموو زیندانن حیفازەتی بە سەر ئەوانەی. بوون جیاواز بەرپرسەکان
 بەنیدیی لە ڕێزییان بەتیایبەت کە هەبیوون کیوردیش غەییرە و کیورد کارمەنیدی بەاڵ  دەجیوولێنەوە؛ بەندی لەگەڵ پخرا زۆر

 و تیییۆ شییکاندنی ڕەسییمی سیاسییەتی دەنیییا کەسییەکان، ئەخالقییی و ڕەوشیی  بیییۆ دەگەڕێییتەوە ئەوە هەڵییبەت. دەگییرت سیاسییی
 زینیدان  ئەمە هەوڵییان بەردەوا  بیۆیە نییە، مافێک  هیچ ئەوانەوە ڕوانگەی لە سیاسی زیندانیی تۆی. تۆیە پەراوێزخستنی

 بە موعتیاد ئەوانەی یان گیراون، گزی و دزی و کوشتن لەسەر تاوانبارانەی ئەو لەگەڵ تێکەڵکردن  بە و دۆزەخ بە بکەن بۆ
 .بێ تاقەتپیووکێن و سەخ  دەکرێ ئەوەندەی زیندان لە ژیان  بکەن وا هۆشبەرن، مادەی

 
 زینیدانییەکی هەر کە ئیازارانەیە ئە  دییکەی بەشیێکی چاوپێکەوتنیدا و مالقیات کاتی لە بنەماڵە  نیئازاردا و سووکایەتی

 بیوو سیاڵ ٥ گییرا  کە کاتێیک. هیاتووە بەسیەر ناخۆشییم زۆر زیندانیدا لە خیۆ  وەک ئەمین. چێشیتوویەتی زۆر و کە  سیاسی
 لەگەڵ ورمیێ، بیۆ دەیانبرد  ڕا مهاباد زیندانی لە تێککا. ببوو دایک لە تازە کوڕ  ی'دیار" و هێنابوو پێ  هاوبەشیم ژیانی
 سیواری چاوبەستراوی و پێبەند بە - کانەبی عەزیز -  دابوو گرتن بە منی جاشەی ئەو و ئیتالعات ئیدارەی مەئمووری چەند

 کیادری کە ،'انەیەگی". بوو دیار ڕا جادە لە ماڵەکە  و "خانەگێ" هاتبووە ماڵم ئەمن. کەوتبووین وەرێ و کرابوو  پەیکانێک
 خوداحیییافیزیی. دەڕۆیییین میییاڵەکەت ڕاسیییتی لە ئەوە و دییییارە میییاڵەکەت عەبیییدواڵ": گیییوتی بیییوو، مییین بیییازجووی و ئیتالعیییات
 خۆمیدا نێیو لە میار وەک بێدەسیەاڵتی لە. بیوو نیاڕەحەت زۆر ".ناکەوێتەوە پێیان چاوت تازە چونکی بکە لەگەڵ یەکجارییان

 .بەرزە بەوە بنەماڵەکە  و خۆ  سەری و سیاسیم زیندانیی بوو ئەوە دڵخۆشیم تەنیا و دەدا جینگڵم
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 نیاڕەحەت زۆر. بوو شەو. ئینفیادییەوە زیندانێکی کردە لە منیان ورمێ گەیشتینە کە. ڕۆژە لەو هەیە تایبەتیم بیرەوەرییەکی
 ئەوان دەمزانییی. "ەدەفیسیی مەجیید" نووسییراوە شیوفاژەکە لەبیین دییتم پییی لە کە دەگێییا دیوارەکانییدا بە چیاو . بییوو  پەشیێو و

 خیۆڕاگر دەبیێ گیوتم و لەشیم گەڕایە دی تینێکیی. گیرت سیەیر  ورەیەکی بەوە کردبوو، ڕایان زیندان لە و بوون حیزب کادری
 ...ەبمێنمەو زیندان لە ئازادبوون بە هیوادار و بم
 

 و وەربگیر  مەرەخەسییەک بتوانم ەک بوو ئەوە هەوڵم هەموو. سەپاندبوو  بەسەردا زیندانیی ساڵ 23 سزای دادگا گوتم وەک
 حییوکمەکە  بە پێییداچوونەوە داوای ئەوەی بیییانووی بە زۆر هەوڵێکییی پییا  و زینییدان لە مییانەوە سییاڵ 5 دوای. نەگەڕێییمەوە

 و بنەمییاڵە. پێییدرا مەرەخەسیییم ڕۆژ چییوار تییمەن، میلیییون 31 زەمییانەتی بە کەو ، وەدووی تییاران لە خییۆ  دەمەوێ و کییردووە
 سینووری ڕێیگەی لە و وەرگیرت کەلکمیان دەرفەتە لەو کردبیوو، مین دەربیازبوونی بیۆ کارئاسیانییەکیان هەموو کە کەسوکاریشم
 .بوومەوە حیزبەکە  تێکۆشەرانی ڕیزی بە تێکەڵ و حیزب گەیاندە خۆ  و کوردستان باشووری هاتینە مەریوانەوە

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٤١ ژمارەی لە

  
 ٢١١٢ی دێسەمبەری ٢١: ڕێکەوتی  -دستان و کورد  ماڵپەڕی کور: سەرچاوە

 
------------------------------------------------------- 
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 ئەحمەد سادقپوور

 
 
 
 
 
 
 
 

 بەندی کافرەکان و قووتدانی مار

 
. بیوو  لەداییک شینۆ نیاوچەی ی«شیێخان» ئیاوایی لە 2555 سیاڵی. ئەحمەد سۆفی بە ناسراو سادقپوور، ئەحمەد ناو  ئەمن
 .دیرۆکە لەو بەشێکە دەکە ، باسی کورتی بە لێرە ئەوەی و بوو  ئیسالمیدا کۆماری زیندانەکانی لە ساڵ شە  ماوەی

 
 لە سیاڵه ئهیو بیانەمەڕی ی21 ڕۆژی. بوو  نەڵۆس ڕێکخراوی مەسئوولی و شنۆ شارستانی کۆمیتەی ئەندامی ئەمن 2532 ساڵی

 نەکەن، ئیسییالمیم کۆمییاری ڕادەسییتی هەوڵییدا زۆر . گرتیییانم باشییوور چەکییداری هێزێکییی شیینۆ نییاوچەی ی«دێشییەمس» ئییاوایی
 سیپای زینیدانی دەرکیی گەیشیتینە کە. ورمیێ بیۆ بردییانین دی کەسیی دوو لەگەڵ وابوو و نەکرد  قسەیان بە بەداخەوە کەچی

 هییچ مین خیۆ ئەحیمەد سیۆفی گیوتی و بەگرییان کیرد دەسیتی. بیوو لەگەڵ دێشەمسیمان مەالحاجی بەشیری خوارزای پاسداران،
 بێنیی سیۆفی نیاوی جیارێکیتر گیوت باشیووری کیابرای بە. بیوو لەگەڵ ئەویشم دێشەمسێ، سێمانی کاک بێ بەڕەحمەت. کارەمە
 کیابرا ئەو نە دیییەوە، سیێمانم کیاک نە ئەمین ئیتیر ...ێبی نەجیاتی سیۆفی بیکە دۆعیا دێنم، بەسەر ئاوات و لێدەکە  ئاوات

 بیۆ هێنیاوە هەڵە بە تۆییان: گیوتی ڕەحییم. 0 ژمیارە سیللولی حەسیەنی، ڕەحییم ژووری بردییانمە سپا نیزیندا لە. باشوورییە
 ئەمین دەترسیی، لیێم دەزانم. مەکە قبووڵ هیچ خۆت ئیمزای و زار بە بڵێم؛ پێ شتێک  با بەاڵ  دەگوێزن، ڕات ئێستا و ئێرە
 ئەگەر. چیریکین ئیێمە تەورێزە، لە براگەورەمان ڕەشیدی برا ، واحیدی خێزانی دەگەڵ لێرەن برا  سێ حەسەنیم، مەال کوڕی

 سیللولی بیردە منییان کاتژمێر نیو پا . کەوتبوو وەالقی گوللەی «...کەسوو برینەکەی ڕەحیم بڵێ بووی برا  واحیدی تووشی
. بنییووی نەیاندەهێشی  شیەوانە  بییوو، پرسیینەوە و لێیدان و ئەشییکەنجە ڕۆژ بە ئییدی. بیوو شییوێن ناخۆشیترین کە 20 ژمیارە
 کە بیوو بیاغش عینیایەتوڵاڵی مین ڕووبەڕووی سیللولی لە. سیللولەکان نێیو بیۆ هیاتن شیەمخانی و ئەردەبیلی مووسەویی جارێک



یاگرۆڕخ یکۆرید  

 

 

29 
 

 و نەپرسیی لێییان ئییدی. منیافیقە خیومەینی»: گیوتی و گەڕاوە لێییان. منیافیقی ئەتۆ: گوت پێیان. بوو موجاهیدین ئەندامی
 و دان پیشیان القەکیانم و پشیتم ئەمنییش نەکیردووی؟ ئەزیەتییان نەداوی، لێییان نگوتییا. مین سیللولەکەی درگای بەر هاتنە
 ئەوەیە بیۆ ئەمە و داوە قیووت مارێکی  ئەتۆ. نییە ئەشکەنجە ئەمە نا»: گوتی شەمخانی. «کراو  زۆر ئەشکەنجەیەکی گوتم

 !«سال ئی قازانجی بە هە  و خۆتە قازانجی بە هە  ئەمە کە دەرێ دەردەیە مارەکە و بیشێیەوە
 

. ورمیێ لە بیوو شیەر  حیاکمی ئیمیانی نەبیرد، چیارەگێکی هاتنەوە و چوون بە شۆڕ ، دادگای بۆ بردیانم کە بوو ٦١ هاوینی
 زووکە گییوتی و دەرێنیا دەمیانچەکەی دوایە بیووی، چەتە و کیردووە تیااڵن خەڵکی  میاڵی کوشیتوون، پاسیدارت ئەتیۆ»: گیوتی
 جنێیوێکی تیورکی بە ئییدی بوختیانن، هەمیوو ئەوانە گوتم دەکە ، ئێعدام  خۆ  بۆ ئێستا دەنا ئیسال  لە بکە لێبوردن داوای
 .«دەریا زیندانی بردیانمە ئیدی بیبەن؛ گوتی و دامێ

 
 لە کەسیییان ٤٢ کە ڕۆژەی ئەو ...و چریییک موجاهیییدین، کییۆمەڵە، دێمییوکرات، سیاسیییی بەنییدیی لە بییوو پییی دەریییا زینییدانی
 بیوو، سیاڵ٤٢ تەمەنیی کە بوو الجەوەردی مەالحەسەنی بەتەمەنترینیان بوو ، لەوێ ئەمن مەهاباد بردنەوە ڕا ورمێ زیندانی

 هەمووییان دواتیر کە بیوو سیاڵ ١٧ شیەنگە  فەرییدوون بیوو، مانیگ ٧ و سیاڵ١٦ کە بیوو سەقزی سیامەک تەمەنترینیان کە 
 بیۆ بەنیدە لەو سیێهە  ڕۆژی. ێدابووت کەسی ٥١١ لە زیاتر ئەوکات کە ٢ و ٧ بەندی بردە ئێمەیان ئەوان پا  کران، ئێعدا 
 …دانا سەرەخۆشیمان و گرت خواردن لە مانمان هەموومان ڕۆژ سێ ماوەی

 
 بەنیدییە بە سیووکایەتی و شیکاندن هەوڵی مالقات، نەدانی خواردن، خراپیی ڕێوجێ، کەمی زیندان، سەختەکانی ڕۆژە باسی

 کە هەبیوو ڕادیۆمیان ٢ و ٧ بەنیدی لە دێموکراتەکیان ئیێمە. تێبوەس لەوال با جارێ نێومان بۆ سیخوڕ هێنانی و سیاسییەکان
 بە دەنگوباسیەکان کیاتژمێردا دوو لە کەمتیر میاوەی لە کوردسیتان دەنگیی ڕادییۆ خەبەرەکیانی باڵوبیوونەوەی پیا . بوو من بە

 کە ئییێمە ێیەیهییاوڕ ئەو. گیییرا لییێ ڕادیۆکەمییان لەوێ ،23 بەنییدی بییۆ ڕایانگواسییتین کە بەاڵ  دەگەیشییتن، بەنییدەکان هەمییوو
 ئەو هەر و ژوورێ هێنیاومەتە زبڵیدا بۆشیکەی دەنێیو گوتی هەر دا لێیان مانگ ٩ لە زیاتر گیرابوو، ئەودا دەستی لە ڕادیۆکە
 ئەفسیەرێکی. بیوو  لەوان یەک ئەمین کە شیار نێیو لە سیپا زینیدانی بردینەوە زۆریان ڕادیۆ گیرانی بەدوای …بووە پێ ڕۆژە 

 ئەمیین هەڵییێم، میین بییا ڕانییاگیرێ پییێ خییۆت دەزانییی ئەگەر هەن، منییداڵم ٦ سییادقپوور»: وتیگیی «....»شییارەبانی بەنییاوی 
 دوای ... کییورد ئەمیین ناتناسییم، هەر میین بە بییێخە  کییاکە گییوتم دەهێنییا ، بییۆ بییاتری ئەویییش هەر و کییبییوو لەو ڕادیییۆکە 

 شیانازیتان و نۆکەرتیانم ئەمین: تیگیو فارسیی بە و هیات ئەفسەرە ئەو هەر ورمێ، زیندانی هێنایانمەوە کە زۆر ئەشکەنجەی
 ... دەکە پێوە
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 لەوێ. بییوو ئەوێ قەدیمییی بازداشییتگای کە «کییافران» بەنییدی بە دراییین بییووین کەس ٧٢ کە ئییێمە ١٣٦٤ سییاڵی بەهییاری
 هێنیایەوە ئێمەییان دواتر ساڵی ...ۆنیوەڕ قرچەی بە ئەویش هەواخۆری، دەیانبردینە خولەک ١٥ ئەویش و جارێک حەوتووی
 .مامەوە لەوێ زیندان لە ئازادبوونم تا و کافرەکان بەندی دەگوت هەر بەوێشیان کە قەدیم ی٧ بەندی

 
 دییکە زینیدانیی زۆر لەگەڵ ئەمین و گیرتەوە ئیمیانی جێیی جەواهییری و گیۆڕا ورمێ شەرعی حاکمی ئازادبوونم پێش ساڵ دوو

 یەکییان دییاریکراو مزگەوتیی چوار لە کە ئەوە ەکیانی. دانا مەرجی دوو ئازادبوونم بۆ شەر  قازیی. کرامەوە دادگایی دیسان
 لە ئەوەی دیییکە ئەوی شیینۆ، یییان پیرانشییار نەغەدە، مەهابییاد، لە بییکە ، خەڵییک بییۆ قسییە هەینییی ڕۆژانییی و هەڵبژێییر 

 نیاکە ، وا شیتی ئەمین حیاکم جەنیابی گوتم ئەمنیش. بکە  قسە دێموکرات حیزبی دژی لە سەعات نیو بۆ ورمێ تەلەڤیزیۆنی
 وابیوو. نیاکە  وا شیتی ئەمن گوتم. سپایە و زیندان بەرپرسانی داوای ئەوە ناڵێم، ئەمن گوتی دەڵێی؟ وا شتی چۆن  جەناب
 .دا  ئازادکردنی بییاری ٦٦ بەفرانباری لە شەر  حاکمی ئەوەی هەتا مامەوە زینداندا لە دیکە  نیوی و ساڵ دوو
 

 بیسی  نیاوی شیەوە ئەو هەر دەرێ، هاتمە و نەکرد ڕێگری جێگرەکەی نەبوو، لەماڵ زیندان بەرپرسی و بوو هەینی ڕۆژە ئەو
 ڕەحمییان. خوێنییدبۆوە منیییان نییاوی کەس یەکە  کە بکییرێن تەورێییز زینییدانی بەڕێییی کە خوێنییدرابوونەوە سیاسییی زینییدانیی

 کوشیتارە بەروە هەموویان دی ئەوانی بەداخەوە بەاڵ  دەستەوە، بە نەدە  خۆ  کە دامێ خەبەری «دەلۆ» خەڵکی مەحموودی،
 وا  ئیی گرتبیوون، ڕاییان و ببیوو تەواو زینیدانییان میاوەی زۆرییان و دەناسیین هەمیوو  کە کەوتین ٦٧ سیاڵی بەکۆمەڵەکەی

 ...ابک تەواو حوکمەکەی ماوە مابوو مانگی 3 هەبوو یان ساڵێک، هەبوو
 

 بەشیی هەر ڕۆژنیامە لە ئێیوە شیەکەیگۆ بەاڵ  بدوێم، لەسەری کە هەڵدەگرێ زیاتر لەوە زۆر زیندان ساڵ شە  بەسەرهاتی
 ...دکر ئەوەندەی

 
  بۆتەوە باڵو دا: کوردستان" ٧٤١ ژمارەی لە

 
 ٢١١٩ جانێوێریی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 محەممەد محەممەدی

 
 

 
 
 
 
 
 

 ندالە مەکتەبی زیندا

 
 لەییالخ نیاوچەی لە بڵوانیاوا شیاری لە هەتیاوی ی١٣٥١ ساڵی «بڵواناوایی محەمەد» بە ناسراو «محەممەدی محەممەد» ئەمن

 .بوو  لەدایک
 

 هەمیوو و بیوو  سیەرەتایی دووی پیۆلی کە بییرمە لە بیا  ئێیران، گەالنی شۆڕشی لەگەڵ بوو هاوکات من خوێندنی دەستپێکی
 هۆکارەکەشییم کیات ئەو هەرچەنید. هەڵیدەهاتینەوە میاڵێ بەرەو خوێنیدنگە لە کالسەکان وونیتەواوب کاتی لە زووتر ڕۆژێک

 و نیشیییتمانپەروەر زۆرینەییییان بەاڵ  بیییوون سیییاواکی مامۆسیییتاکانمان لە هێنیییدێک کە زانییییم دواتیییر بەاڵ  نەدەزانیییی بەباشیییی
 بیوو ئەوە جیا. نەکردبیوو ئاشیکرا خۆییان هێشیتا خۆفرۆشیەکانیش و بوون دێموکرات حیزبی بەتایبەت و حیزبەکان الیەنگەری

 کە هەر نیشتماندۆسیییتەکانیش و تێیییبەردەدەن ئاگرتیییان و دێییین خیییومەینی پیاوەکیییانی ئێسیییتا دەییییانگوت سیییاواکییەکان کە
 ئەو ئییێمە . پێشییمەرگە هێییزی الی دەگەیانییدە خوێییان و دەهێشیی  بەجییێ قوتابخانەیییان دەکەوت، وەدەسیی  دەرفەتێکیییان

 شییعار و دروشیم وەک دەهیات زارمانیدا بە ئەوی ڕێگاشیەوە بەدە  و هەڵیدەهاتین میاڵ بەرەو و وەدەقۆسیتە بەباشیی هەلەمان
 .دەمانگوت

 
 هێیزە بەسیەر حکیوومەت داسیەپاوی شیەڕی. چوو سەر بە ڕووداوانەدا ئە  کاریگەریی ژێر لە ئێمە خوێندنی قۆناغی و منداڵی

 ئیێمە گونیدی خەڵکیی بیۆنەیەوە بە  هەر. گیرتەوە ئێمەشیی دیگونی و شار و ناوچە و پێکرد دەستی کوردستان لە کوردییەکان
 قارەمییانەتیی ڕێژیمییدا هێزەکییانی بەرامییبەر لە بەربەرەکییانی لە شییارۆچکەیەک، بییووەتە ئێسییتا و بییوو شییارەدێ کییات ئەو کە
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 بکییرێ، ئێییران ئیسییالمیی کۆمییاری ڕێژیمییی لەگەڵ دوژمنییایەتیی کە نییاوچەیەک وەهییا لە دیییارە. نوانیید خۆیییان لە کەموێنەیییان
 بیاوکی تەنیانەت و بیرا  ئیێمەدا بنەمیاڵەی لە. دەبیێ نیاوچەیە ئەو کردنیی بەئەمنیەتیی و بەنیزامی حکوومەتیش دژکردەوەی

.  دران ئەشیکەنجە شیێوە دڕنیدانەترین بە و کیران ڕێژیم گرتووخانەکانی ڕەوانەی و دەسبەسەر سااڵنەدا لەو هەر بەتەمەنیشم
 بیوو ئەوە. دەرکیرا کیار لەسیەر و نیرا وەال مامۆسیتایەتی کاری لە هەمیشە بۆ بوو، انەقوتابخ مامۆستای کە براکە  تەنانەت

 ئاشینا کیوردەوە نەتەوەی هەمیبەر لە ڕێیژیم زۆری و زوڵیم و هەاڵواردن و ئەزیەت و ئازار لەگەڵ منداڵییەوە تەمەنی لە هەر
 .بنێم هەنگاو کورددا گەلی ڕزگاریی پێناو ەل و بوەستمەوە ستەمدا بەرامبەر لە دواهەناسە هەتا دا بییار  پاشان. بوو 

 
 - 31کانی سیاڵە لە و حیزبی دروشمی نووسینی و بەیاننامە کردنەوەی باڵو بە کرد دەستم سەربەخۆ شێوەی بە هەر کات ئەو
 .کرا  دەسبەسەر جارچەندین  33
 

 بییژی. بەرزە نییاوت شییمەرگە،پێ» بییوو ئەوە نووسیییم حکییومەتی ماشییێنێکی سییەر لە کە دروشییم یەکەمییین کە بیییرمە لە چییاک
 ڕێبەنیدان ی٢٢ لە بیوو ، شیانۆ دەرهێینەری و هیونەری گرووپی ئەندامی دەبیرستانیش لە تەبلیغی کاری لە جیا. «دێموکرات

 نیوەییدا لە گیۆڕاوە سیروودەکەمان کە ئەوەی بییانووی بە سروودەکە خوێندنی کاتی لە. هەبوو سروودمان و شانۆ بەرنامەی بۆ
 لە وا ئەوانەی تیاوانی بیوو چیی» سیروودی کردبیووین، دییاری بۆییان ئەوەی جییاتی لە. پچیانیدین لێ یانسروودەکە درێژەی
 دواجیار و ببێ ساز بۆ کێشە  پەروەرشی مامۆستای لەگەڵ هۆی بووە ئەوە  هەر و کرد پێشکە  کوڕەکان بە  «دران سێدارە

 جیار یەکە  ئەوە. کیرا  بەڕێ قیوروە شیاری لە «چکەکەکیو» بەنیدیخانەی بۆ دواتر کە ببینمەوە خۆ  ئیتالعات گرتنگەی لە
 تیاقەتبەدەر لە و سیەخ  ئەوەنیدە ئەشیکەنجەکان. درا  ئەشیکەنجە شێوە بێبەزەیانەترین بە ڕۆژ ٢٤ ماوەی بۆ و دەگیرا  بوو
 پشیتم ەیبیبیی کیرانم دەستبەسیەر لە بەر. نەیانهێشی  و زانیییان پاسیەوانەکان بەاڵ  خۆکوژی، دایە دەستم تەنانەت کە بوو

 ئەنقەسی  بە ئەوان بەاڵ  بشیکێ، لەوانەیە چون مەدەن شوێنە  لەو النیکە  گوتن پێم ئەشکەنجەدا کاتی لە هەبوو، کێشەی
 .دەمنااڵند ئازارەوە ئەو دەس  بە کە دەهات پێی کەیفیان زۆریش کە بو دیاریش وا و دەدا شوێنەیان لەو ڕێک
 
 ئەوەی بەبیێ سیەپا، بەسیەردا زینیدانم نیوێیک و سیاڵ سزای مەئموورەکان ەگەڵل شەڕهاتن بە بۆنەی بە دیسان ماوەیەدا لەو

 .کێشا مانگیم نۆ لە پتر نیوە و ساڵ لەو. داوە ڕووی چی و هاتووی شەڕ بە بۆچی کە بپرسێ لێم پەروەندە قازیی
 

. گییرا  دیسیانەکە زمیوونیئە کە  بەهیۆی بەاڵ  بکەیین، کیار زۆر توانیمیان کورتدا ماوەیەکی لە ئەگەرچی و ئازادبوونم دوای
 و تاکەکەسییدا سیلوولی لە ڕۆژ 01 میاوەی بیۆ و گییرا  قوروەوە شاری ئیتالعاتی الیەن لە ٧٤ ڕێبەندانی ی١٥ لە ئەمجارەیان

 .هێشتمیانەوە ئەشکەنجەکاندا بێیەحمانەترین ژێر لە
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 مانیگ ٢ و سیاڵێک  نییزا  دژی گەشیەبان و گشیتی بیروڕای شێواندنی تۆمەتی بە و سنە شاری شۆڕشی دادگای لەالیەن پاشان
 .کرا  سنە شاری ناوەندیی بەندیخانەی بەڕێی و، درا  حوکم

 
 حەسییەن» ،«مییورادی عەبییدواڵی شییەهید» ،«نەدیمییی حەمەی شییەهید» وەک هاوڕێگەلێییک لەگەڵ هییاوڕێیەتیی و هاوبەنییدی

 چاالکیانی لە کە «میحەمەدی یعەلی کەرییم» و «قوبیادی بییژەن» ،«سیوور عەبە بە ناسیراو سیاعدی عەبیدواڵی» ،«گۆران
 تایبەتمەنیییدیی هاوڕێییییانە ئە . مییین بیییۆ بیییوو ورەبەخیییش بەڕاسیییتی ...و بیییوون کیییۆمەڵە و دێمیییوکرات حیزبیییی سیاسییییی

 کالسیی کیردنەوەی تیاوانی بە گیۆران حەسیەن کیاک نمیوونە بیۆ نەبیوو، زیندان قۆناغی بە تایبەت تەنیا حەماسەخوڵقێنییان
 بەرپرسیانی کیوردییە، زمیانی فێرکیاریی خەریکیی زیندانیشیدا لە کە ئەوەی بۆنەی بە بیرمە لە. بوو زیندان لە کوردی زمانی
 لە رۆژە ١٥ ئەو زانیمیان کە دواجیار. بیوو مەیتێیک هێناییانەوە کە نەهیاتەوە، ڕۆژ ١٥ هەتیا و بردییان خۆییان لەگەڵ زیندان
 بێهەسی  بەتەواوی القیی و دەسی . بیاریبوو ەردابەسی زۆری بیارانێکی و بەفیر زستانە بەو و گرتبوو ڕایان سەرئاوەاڵ سلولێکی
 بچیین بیا حیازرە کێ گوتی و نا سەری لە جامانەکەی پێکەنینەوە بە بوو باشتر حاڵی کە ڕۆژێک چەند دوای لە بەاڵ  ببوو،
 .بکەینەوە کالسەکانمان بە دەس 

  
 ئەشکەنجە و غرووری بەندیی سیاسی

 
 بیۆ وەرە« ١ قەنیدی » کە هیات بیۆ پەییامم حییزبەوە ڕادییۆ لە کە پەڕیبیووتێ ئازادبوونەکەمیدا بەسیەر مانگ یەک لە کەمتر
 چەنید دوای. چۆوە لەبیر بەتەواوی ماوەیە  ئەو جەزرەبەکانی و ئەشکەنجە کە بوو  خۆشحاڵ هەواڵە بەو بەڕادەیەک. المان
 ئەرک؛ هێنیدێک اسیپاردنیڕ و کیردنەوەیەک تیازە دییدار پیا  و کوردسیتان باشیووری لە حیزب بنکەکانی گەیاندە خۆ  ڕۆژان
 هەسیتە سیازکردنەوەی و چاالکی بە کردەوە دەستم دیسانەوە و کوردستان ڕۆژهەاڵتی بۆ گەڕامەوە و درا  سازمان نوێ لە سەر

 نێوشیاری لە ڕۆژێیک بیوو ، کاروکاسیبیش خەریکیی حیزبی چاالکیی و ئەرک بەڕێوەبردنی لەگەڵ هاوکات. تەشکیالتییەکانمان
 هێشیتا ئەتیۆ نیا کە گوتی ئەویش و بوو  ئازاد تازە گوتم «نەگیراوی؟ ئەوە»: گوتم پێی و بوو  ورێکمەئمو تووشی دێوالن
 زۆری ئەوە لەدوای تەعلیقییی؟ کییردووەتە تییۆی سییاڵەی یەک ئەو لێهییاتوو، وا وا قییازییەکی چ و مییاوە حییوکمەکەت لە سییاڵێک

 و بییارمتە دانییانی بە نەسییەلمێندرا لەسییەر چمهییی لێپێچییینەوە، و ئەشییکەنجە ڕۆژان 01 پییا  و کییرا  قۆڵبەسیی  نەخایانیید
 بکیاتە بیۆت نیاتوانێ دادگیا و بکێشیی دەبیێ هەر سیاڵە یەک ئەو کە گیوتم پێی بازجووەکە بەاڵ  کرا ، ئازاد کاتی بەشێوەی

 سییینە ناوەنیییدیی زینیییدانی بیییۆ و کیییرد  دەستبەسیییەریان و سیییەرێ بیییردە خۆییییان بیییییاری بیییوو شیییێوەیەک هەر بە تەعلیقیییی؛
 .مابوون لەوێ پێشوو  هاوڕێیانی هەموو گۆران حەسەن لە بێجگە زیندان لە .گواسترامەوە
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 لە پیێکەوە کیات ئەو کە نەدیمیی محەمیمەد شیەهید بگێییمەوە؛ زینیدانم ڕۆژانیی لە خیۆ  بیرەوەرییەکیی چەنید بەجێیە لێرەدا
 کیابرا لێیدا هێنیدی و هیات بەشیەڕ لەگەڵیی شیەهیدان، بە کردووە سووکایەتیی کەسێک ئەوەی سەر لە ڕۆژێک بووین، زیندان

 ڕۆژێیک چەنید دوای لە. تاکەکەسیی زینیدانی بیۆ محەممەدییش شەهید و گوازرایەوە زیندان دەرەوەی نەخۆشخانەی بۆ یەکیاس 
 ڕۆژی بەڵییێ، گییوتم واڵمیدا لە «ڕۆژێییکە؟ چ ئەمییۆ دەزانییی»: پرسیییم لێیی و ال  بییۆ هیات بەنیید، بیۆ گەڕانەوەی ڕووداوە لەو

 دییتم چیوو  کە. زینیدان مزگەوتیی بیۆ وەرە دوایە بێهەڵوێسیتی؟ و بێهەس  وا بۆ باشە دەی گوتم پێی. کوردستانە شەهیدانی
 بیووە کیارە ئەو و خسی  ڕێک بۆنەیەکمان ساکاری بە و لەوێدا هەر و، کردووەتەوە کۆ لەوێ حیزبییەکانی هەرەزۆری زۆربەی

 زۆر هەوایەکیی و کە  سیێزدەبەدەر ڕۆژی واتە واتیر،د ڕۆژ سیێ. دییکە  هاوڕێیانی هەموو و من بە زۆر ورەبەخشینێکی هۆی
 بەپەلە. چیاوپێکەوتن ژووری بیۆ کیرد  بانگییان کە ڕاخسیتبوو زینیدان حەوشیەی لە نەهارمان سفرەی ئێمە  و هەبوو خۆشی
 بە گەورە خەمێکیی دایکیم ،(بوو تەلەفوون بە و شووشە پش  لە چاوپێکەوتنەکانمان) سەردانم بۆ هاتووە دایکم دیتم ڕۆشتم

 و بییاران»: گییوتی واڵمییدا لە ئەویییش و پرسییی دەرێییم هەوای و کە  لە چییۆنی، و چییاک پییا  لە بییوو، دیییار ڕوخسییارییەوە
 کە کیرد لەوە باسیی قسیەکانیدا درێیژەی لە! خزییون میاڵ لە هەموو و بکا ماڵەوماڵ ناتوانێ کەسێک هیچ ڕۆڵەگیان بەفرێکە
 کردبیوو میاچ یەکیشییانی سەرشیانی تەنیانەت و پیاڕاوەتەوە زینیدان نیبەرپرسیا لە زۆر و کردووە ساز زۆری نانێکی و چێش 
 دڵیم لەسیەر و چیوو  تێک زۆر پاڕابۆوە لەبەریان دایکم کە بەوەی. بێنێ بۆ خواردنەکانمان نەیانهێشتبوو حاڵە  بەو بەاڵ 
 لە قەنیدەکەیان هەمیوو و وەرگرتبوو لێیان مەئموورەکان و هێنابوو  بۆ قەندی باوکم پێشتریش، ڕۆژ دوو چونکی هات، گران
 جەسیتە  لە ئاگری دڵشکاوییەکەی و وماندووی شەکەت ڕوخساری و دایکم قسەکانی. کردبۆوە باڵو و پی  زیندان دەرکی بەر

 !بەجێهێش  کردن مااڵوایی بەبێ دایکمم و دا گریانم قوڵپەی لە ڕانەگیرا، پێ خۆ . بەردابوو
 

 و کیرا پێیوە پێوەنیدیم حیزبەوە لەالیەن دیسان هەتا ڕاگرت چاالکییەکانم یەکماوە بۆ بوو ، ئازاد زیندان لە کە 33 ساڵی
 سیینە و دێییوالن ناوچەکییانی لە چاالکییەکانمییان و کییار بە دەسییتمان و دایەوە سییازمان خۆمییان هاوڕێیییان لەگەڵ نییوێ لە سییەر

 هەبیووە وا  جیاری. بەردراو  یەدوا و کیراو  ئەشکەنجە گیراو ، ماوە ماوە جار دەیان بە 11تا  33ساڵەکانی  لە. کردەوە
 شیار دەرەوەی لە گوڕەشیە، و هەڕەشیە و کیردن بێیێیزی و لێیدان دوای لە ئێیوارێ هەتیا و ڕفێندراو  بەیانییەوە لە ماشێن بە

 .دەخایەنێ زۆر بکە   باسیان بمهەوێ ئەگەر و؛ خوارێ داومەتە فیێیان
 
 ڕۆژی. دا چاالکییەکیانم و کیار بە درێیژە  جیاران لە سیوورتر بگیرە و شیێوە هەمیان بە هەر هێنیا پێیک هاوبەشیشم ژیانی کە

 لێمییانی هییاتن و کردبییوو هییار دێییوالنی لە ڕێییژیم ئەمنیەتییەکییانی ناوەنییدە ئەوە . دانییابوو سییەرماوەز ی13 زەماوەنییدەکە 
 بەبیۆنەی شدواتیری. گییرا کارە بە  پێش ناوچەکە خۆشناوی و سپی ڕیش پیاوانی تکای و حەول بە بەاڵ  بمگرن؛ و تێکدەن
  و کرا  ئازاد و گیرا  دیکە جارێکی چەند ...و نەورۆز جێژنی بەشکۆی بەڕێوەبردنی و بۆنەکان لە هەڵسووڕان و چاالکی
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 .ئیتالعاتەوە بەندیخانەی دەیانخستمە مانگ بە نیزیک جارەی هەر
 

 و سیەرمان خستە زیاتریان گوشاری حیزب لەتبوونی دوای لە. بوو ژیانم ڕووداوەکانی ناخۆشترین لە یەکێک حیزب لەتبوونی
 حیزبیی بنکەیەکیی وەک کە هەبیوو وێنەگیرییم دووکیانێکی ئەوکیات. لێکیرا کوشیتنم هەڕەشیەی بەڕاشکاوی جار چەند تەنانەت
 کە هەر و هەڵگیرت دووکیانم و کیار سیەر بیۆ چیوو  ڕۆژێکیی هەتا. نەمێنێ دووکانە  ئەو دا حەول زۆریان و لێدەکرد چاویان

 نیاتوانین کە گوتم پێیان بیمە ئیدارەی لە. سووتا و گرت ئاگری دووکانەکە  و تەقینەوە دەزگاکان لەپی دهەڵکر دەزگاکانم
 بەرپرسییی و ئیتالعییات کییرامە بانییگ. هییاتووە سییەرووترەوە لە بییییارێکە ئەمە و بکەییینەوە قەرەبییوو دووکییانەکەت خەسییارەتی
 بیۆیە دەشیتکوژین، تەنیانەت بیێ خیۆ  پێشیمان و کیردووە نکارەمیا ئەو بۆخۆمیان کە گیوتم پێی و کرد  دڵنیای ئیتالعاتیش

 …بن هەڵسوکەوتەکان  و خۆت لە ئاگات
 
 و کتێی  و ماڵمیان سیەر کوتایە هەڵیان کە ڕانەبردبوو ڕۆژ دە. گرتبوو ئەندامان بۆ کۆبوونەوەیەکمان ،20 کۆنگرەی دوای لە

 لە زییاتر پیا  لە. بردیانم بەستراوەیی دەس  بە خۆیان لەگەڵ و کرد تەلیس چەند لە شەخسییەکانمیان کەلوپەلە هەموو
 درامە تاکەکەسییدا زینیدانی لە جەسیتەیی و ڕووحیی ئیازاردانی و ئەشیکەنجەکان قورسیترین و زۆرترین تەحەممولی مانگ سێ

 .کرا  قوروە بەندیخانەی بەڕێی دواتر و سنە شاری زیندانی
 

 لە زیندانەوە بۆ پێشمەرگایەتی

 
 زینیدانم ڕەشیی و تاڵ ڕۆژانی لە بەشە  ئە  گێیانەوەی وایە پێم ڕووحییەکانم، و جەستەیی ئازارە و ئەشکەنجە درێژەی لە

 .پێویستە زیندانەکاندا لە ڕێژیم کاربەدەستانی دڕەندەیی زیاتری هەرچەندە نیشاندانی بەمەبەستی
 
 زۆر و و لێیدان بە جارێیک را ،دەد ئەشیکەنجە ڕووحیییەوە بیاری لە چ و فیزیکیی بیاری لە چ شیێوەیەک هەمیوو بە زیندان لە

. دەیانیەجانیید  بەتەواوی کە بیروبییاوەڕ ، بە کییردن سییووکایەتی بە جییاریش گەلییێ و بنەمییاڵە بە بێیێزیکییردن بە جییاریش
 ئافرەتێیک دەنگیی. شیکاند سییاچاڵەی ئەو نێیو دەنگی و، بۆوە بەرز هاوارێک لەپیدا کە بوو  لێکوڵینەوە دیوی لە جارێکیان

 نیییە، گرینیگ شیتێکی»: گیوتی بیازجوەکە چیییە؟ ئەوە گیوتم و ڕانەگییرا پێ خۆمم... ەدەپاڕاو لەبەریان و دەیزریکاند بوو؛
 قسیە دەبیێ هەر دەچیێ کیوێ بیۆ ئیاخری»: گیوتی پێکەنیینەوە بە پاشیان ...«ناکیا قسیەیەک هییچ و لێرەیە ڕۆژێکە سێ دوو
 وەک ئەوییش! تێیدەگەی؟ مەبەستم لە خۆ قسە، ێننەبیانه چۆن و بکەن چ دەزانن کاتانەدا جۆرە لەو براکانمان ئەوە …بکا
 چیوو ، تێیک زۆر دەروونیییەوە بیاری لە بیارودۆخەدا لەو. تێکیرد قاقیایەکی پاشان« ....ڕزگار بکا کوردستان دەیهەویس  تۆ
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 نیگەدە ئەو چەنیدە کە دەیزانیی و تێگەیشتبوو حاڵم لە بەباشی بازجووەکە . نەبوو دەسەاڵتم و نەدەکرا پێ هیچیشم بەاڵ 
 بێیێیزی و قسیە لە پێکەنینەوە بەدە  بۆیە  هەر داناوە، لەسەر  ناخۆشی کاریگەریی چرووکانە و سووک قسە ئەو و دەنگە

 .بوو بەردەوا  کردنەکانی
 

 بە نەهیات کەس بەییانییەکەی هەتیا. سیەرمامە کە دەکیرد هیاوار  و هەڵیدەلەرزیم و بیوو  نەخۆ . بوو سەرما زۆر  شەوێک
 دەورانییدەوری کە کییرد  سییلوولێکیان لە گەر ، شییوێنێکی بییۆ دەتییبەین کییۆکەوە خییۆت گییوتم پێیییان هییاتن یبەیییان. هییاوارمەوە
 ئییاوی وەبەر خییۆمم بییوو گەر  زۆر بییکە ، تەحەمییولی دەقە ١١ لە کەمتییر تییوانیم دەرێ، دەهییاتە لێییوە گەرمییای دیوارەکییانی
 پییییێ تەنگییییی گەرمیییا دیسییییان هەبییییوو؛ ریکیییاریگە دەقە ٤ هەتییییا ٣ بییییۆ تەنییییا ئەوە  بەاڵ  دا، حەمییییامەکە و ئاودەسییی 

 کەسیێ مەگەر بیۆ بەاڵ  باشیترە، سیەرماکە هەر خیۆ  دیوەکەی بۆ بمبەنەوە گوتم و هاوارکردن بە کرد دەستم. هەڵدەچنیمەوە
 بیێیک دەکیرد، درێیژ خیۆمم کاشیییەکان لەسیەر و، دادەنیا ئاودەسیتەکە کاسیەی لەنێیو دەموچیاو  جیار چەند. دەکردی بەقسەی
 بییوو خەریییک جاروبییار دەهییاتەوە لییێ خییۆ  وەک هەر دیسییان بییوو دەقە چەنیید بییۆ هەر کییارە  ئەو بەاڵ  ەدەبییوومەو فێنییک

 ڕۆژ ٣ هەتیا. ژوورێ دەییانکردمەوە دیسیان و دەرێ دەیانبردمە دەهاتن. دەکرد  چاودێرییان کامێرا بە وابێ پێم. ببوورێمەوە
 میانگم ٢ وابیزانم. سیاردەکە شوێنە بۆ گواستمیانەوە نەماوە؛ تەحەمولیم چیدی ئیدی زانییان کە و ڕاگرت سلوولەدا لەو منیان
 هەسیتم دەروونیییەوە، بیواری لە هەمییش و جەسیتەییەوە بیواری لە هە  بیوو، خیراپ وەزعیم زۆر و تێپەڕاندبوو سیاچاڵە لەو

 کە بڵیێ پێییان اتەنیی گیوتم پێییان و بیکە میاڵەوە بۆ تەلفوونێک گوتیان بارودۆخەدا لەو. ژیانمە وێستگەی دوا ئیدی دەکرد
 بە ببیوو ، بێهێز زۆر نەدەناسی، دەنگمی خێزانم کرد ماڵەوە بە پێوەندیم کە. بڵێی دی هیچی نابێ ئیدی تەواو، و زیندووی
: گیوتم پێی. بوون هێز و ورە هەموو من بۆ قسەکانی. قسە کەوتە ناسییەوە دەنگمی کە ئەوەی دوای دەکرد، قسە  حاڵەحاڵ

 مەوادت نە و خییواردووە خەڵکییی  مییاڵی نە و کییردووە دزییی  نە. پیییرۆزە ڕێگاکەشیی  ژاردووە،هەڵتبیی بۆخییوت و ڕێگییایەکە»
 ئاگرینیی  و میین خەمییی بییێ، خییۆت لە ئاگییات ئەتییۆ دەکە ، سییەربەرزی بە هەسیی  دەکە  تییۆوە بە شییانازی ئەمیین. فرۆشییتووە

 تەلەفیوونییە پێوەندییە ئەو دوای .هاتەوە وەبەر تازە  گیانێکی و کرد قسە  چرکەیەک ٣١ ئاگرینیش لەگەڵ وابوو. «نەبێ
 .مامەوە تاکەکەسیدا زیندانی لە هەر تریش مانگێکی

 
 کێشیم. نەدەبینیی خیۆمم پیێش میتیر ٢١. بیدە  لەدەسی  چاو  خەریکە وامدەزانی. ببوو  الواز و کز زۆر جەستەییەوە باری لە
 چەنیدە بینینم بە کە دەکرد هەستم خۆ  و ال  بۆ هاتن ماڵەوە. دابوو بنەماڵەکە  بە چاوپێکەوتنیان. دابەزیبوو کیلۆ ٤١ بۆ

 ئیاوا ئەمن گوتی و هاوار و گریان بە کرد دەستی. بییبوو چاو  لە چاوی. نەیدەناسیمەوە «ئاگرین» کچەکە . دەبن سەرسا 
 نئەمی و بەسیەرچوو کاتمیان بیوو، تەلەفیوونی چاوپێکەوتنەکیان. بگیرێ باوەشیم لە ئەبێ بکە ، قسە باوکم گەڵ لە نامەوێ
 بیۆ وەرە دەوێ، بیاوکمم دەڵیێ و نیییە دەسیهەڵگیر کچەکەت گوتیان و کرد  بانگیان دیسانەوە سەعات، نیو دوای لە. ڕۆیشتم
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 بە چییاوەڕوانمە، بینیییم دوورەوە لە. بردیییانم کییچەکە  الی بییۆ زینییدان حەوشییەی بەرەو و دا دەسییتم لە کەلەبچەیەکیییان. الی
 و الییان گەیشیتینە. بکیاتەوە دەسیتم بوو ڕازی پاسەوانەکە. نایە  یان بکەوە تمدەس لە کەلەبچە ئەو یان گوت پاسەوانەکە 

 خۆمیان ماڵی لە کە کاتەوە لەو کە وەیدەزانی. بەستبۆوە دەستەکانتیان کە دیتم بۆخۆ  گوتی گریانەوە پی چاوی بە ئاگرین
 یەکتیر لە مااڵواییمیان کە بیوو نیاخۆ  ڕۆژێکیی. میاوە دەسیتمەوە بە هەر دابیوو، دەستم لە کەلەبچەیان و کرابوو  دەسبەسەر

 ببییوو ، ئاشیینا لەگەڵییی زینییدان لە جییار چەنیید و دەمناسییی هەر پێشییتریش کە کییرد پاسییەوانەکان لە یەکێییک لە چییاو . کییرد
 بیێ؛ مناڵەتیدا و ژن بەو بەزەییی  ئییدی بەاڵ  بیووی خیۆت هەر نەبیوو، منیداڵ  و ژن پێشیتر تیۆ گیوتی دەگرییا بوو خەریک
 .گوشی دەستەکانمی دزییەکەوە بە ەدوای. کە تەواوی

 
 شیاری شۆڕشیی دادگیای ی٢ لقیی لە هەتاوی ی2513ی ڕەشەمەی ساڵی 10 ڕۆژی ئیتالعات گرتنگەی لە زۆر مانەوەیەکی دوای
 سیزای و کیرد  دادگایی کوردستان دێموکراتی حیزبی لە ئەندامەتی و نیزا  دژی بانگەشە تۆمەتی بە «تەیاری قازی» سنە،

 مانیگ ٣ حوکمی سنوور تێپەڕاندنی بەتاوانی دێوالنیش دادسەرای لە هەروەها. سەپاند  بەسەردا زیندانیی گمان ٦ و ساڵ ٣
 .سەپاندبوو  بەسەردا تمەنیان هەزار ١١١ بژاردنی و زیندانی

 
. ر وەربگی مەرەخەسیی ڕۆژێیک چەنید تمەنیی میلییۆن ٥١ بیارمتەیەکی دانیانی بە تیوانیم زیندان لە مانەوە زۆر ماوەیەکی پا 

 حیزبییی پێییشەرگەکانی ڕییزی هیاتمە و هێشیی  بەجیێ واڵتیم نێوخیۆی حیییزب، بیییاری بە کە بیوو 2519 سیاڵی کۆتاییەکیانی
 .کوردستانەوە دێموکراتی

 
 لە زیندانەوە بۆ پێشمەرگایەتی

 
 زینیدانم شییڕە و تاڵ ڕۆژانی لە بەشە  ئە  گێیانەوەی وایە پێم ڕووحییەکانم، و جەستەیی ئازارە و ئەشکەنجە درێژەی لە

 .پێویستە زیندانەکاندا لە ڕێژیم کاربەدەستانی دڕەندەیی زیاتری هەرچەندە نیشاندانی بەمەبەستی
 
 زۆر و و لێیدان بە جارێیک دەدرا ، ئەشیکەنجە ڕووحیییەوە بیاری لە چ و فیزیکیی بیاری لە چ شیێوەیەک هەمیوو بە زیندان لە

. دەیانیەجانیید  بەتەواوی کە بیروبییاوەڕ ، بە کییردن وکایەتیسییو بە جییاریش گەلییێ و بنەمییاڵە بە بێیێزیکییردن بە جییاریش
 ئافرەتێیک دەنگیی. شیکاند سییاچاڵەی ئەو نێیو دەنگی و، بۆوە بەرز هاوارێک لەپیدا کە بوو  لێکوڵینەوە دیوی لە جارێکیان

 نیییە، گرینیگ کیشیتێ»: گیوتی بیازجوەکە چیییە؟ ئەوە گیوتم و ڕانەگییرا پێ خۆمم... ەدەپاڕاو لەبەریان و دەیزریکاند بوو؛
 قسیە دەبیێ هەر دەچیێ کیوێ بیۆ ئیاخری»: گیوتی پێکەنیینەوە بە پاشیان ...«ناکیا قسیەیەک هییچ و لێرەیە ڕۆژێکە سێ دوو



یاگرۆڕخ یکۆرید  

 

 

38 
 

 وەک ئەوییش! تێیدەگەی؟ مەبەسیتم لە خۆ قسە، بیانهێننە چۆن و بکەن چ دەزانن کاتانەدا جۆرە لەو براکانمان ئەوە ...ابک
 چیوو ، تێیک زۆر دەروونیییەوە بیاری لە بیارودۆخەدا لەو. تێکیرد قاقیایەکی پاشیان «...ابکی ڕزگار کوردستان دەیهەویس  تۆ

 دەنیگە ئەو چەنیدە کە دەیزانیی و تێگەیشتبوو حاڵم لە بەباشی بازجووەکە . نەبوو دەسەاڵتم و نەدەکرا پێ هیچیشم بەاڵ 
 بێیێیزی و قسیە لە پێکەنینەوە بەدە   بۆیە هەر داناوە، لەسەر  ناخۆشی کاریگەریی چرووکانە و سووک قسە ئەو و دەنگە

 .بوو بەردەوا  کردنەکانی
 

 بە نەهیات کەس بەییانییەکەی هەتیا. سیەرمامە کە دەکیرد هیاوار  و هەڵیدەلەرزیم و بیوو  نەخۆ . بوو سەرما زۆر  شەوێک
 دەورانییدەوری کە کییرد  سییلوولێکیان لە گەر ، شییوێنێکی بییۆ دەتییبەین کییۆکەوە خییۆت گییوتم پێیییان هییاتن بەیییانی. هییاوارمەوە
 ئییاوی وەبەر خییۆمم بییوو گەر  زۆر بییکە ، تەحەمییولی دەقە ١١ لە کەمتییر تییوانیم دەرێ، دەهییاتە لێییوە گەرمییای دیوارەکییانی
 پییییێ تەنگییییی گەرمیییا دیسییییان هەبییییوو؛ کیییاریگەری دەقە ٤ هەتییییا ٣ بییییۆ تەنییییا ئەوە  بەاڵ  دا، حەمییییامەکە و ئاودەسییی 

 کەسیێ مەگەر بیۆ بەاڵ  باشیترە، سیەرماکە هەر خیۆ  دیوەکەی بۆ مبەنەوەب گوتم و هاوارکردن بە کرد دەستم. هەڵدەچنیمەوە
 بیێیک دەکیرد، درێیژ خیۆمم کاشیییەکان لەسیەر و، دادەنیا ئاودەسیتەکە کاسیەی لەنێیو دەموچیاو  جیار چەند. دەکردی بەقسەی
 بییوو خەریییک جاروبییار دەهییاتەوە لییێ خییۆ  وەک هەر دیسییان بییوو دەقە چەنیید بییۆ هەر کییارە  ئەو بەاڵ  دەبییوومەوە فێنییک

 ڕۆژ ٣ هەتیا. ژوورێ دەییانکردمەوە دیسیان و دەرێ دەیانبردمە دەهاتن. دەکرد  چاودێرییان کامێرا بە وابێ پێم. ببوورێمەوە
 میانگم ٢ وابیزانم. سیاردەکە شوێنە بۆ گواستمیانەوە نەماوە؛ تەحەمولیم چیدی ئیدی زانییان کە و ڕاگرت سلوولەدا لەو منیان
 هەسیتم دەروونیییەوە، بیواری لە هەمییش و جەسیتەییەوە بیواری لە هە  بیوو، خیراپ وەزعیم زۆر و بووتێپەڕاند سیاچاڵە لەو

 کە بڵیێ پێییان تەنییا گیوتم پێییان و بیکە میاڵەوە بۆ تەلفوونێک گوتیان بارودۆخەدا لەو. ژیانمە وێستگەی دوا ئیدی دەکرد
 بە ببیوو ، بێهێز زۆر نەدەناسی، دەنگمی خێزانم کرد ەماڵەو بە پێوەندیم کە. بڵێی دی هیچی نابێ ئیدی تەواو، و زیندووی
: گیوتم پێی. بوون هێز و ورە هەموو من بۆ قسەکانی. قسە کەوتە ناسییەوە دەنگمی کە ئەوەی دوای دەکرد، قسە  حاڵەحاڵ

 دتمەوا نە و خییواردووە خەڵکییی  مییاڵی نە و کییردووە دزییی  نە. پیییرۆزە ڕێگاکەشیی  هەڵتبییژاردووە، بۆخییوت و ڕێگییایەکە»
 ئاگرینیی  و میین خەمییی بییێ، خییۆت لە ئاگییات ئەتییۆ دەکە ، سییەربەرزی بە هەسیی  دەکە  تییۆوە بە شییانازی ئەمیین. فرۆشییتووە

 تەلەفیوونییە پێوەندییە ئەو دوای. هاتەوە وەبەر تازە  گیانێکی و کرد قسە  چرکەیەک ٣١ ئاگرینیش لەگەڵ وابوو. «نەبێ
 .ەمامەو تاکەکەسیدا زیندانی لە هەر تریش مانگێکی

 
 کێشیم. نەدەبینیی خیۆمم پیێش میتیر ٢١. بیدە  لەدەسی  چاو  خەریکە وامدەزانی. ببوو  الواز و کز زۆر جەستەییەوە باری لە
 چەنیدە بینینم بە کە دەکرد هەستم خۆ  و ال  بۆ هاتن ماڵەوە. دابوو بنەماڵەکە  بە چاوپێکەوتنیان. دابەزیبوو کیلۆ ٤١ بۆ

 ئیاوا ئەمن گوتی و هاوار و گریان بە کرد دەستی. بییبوو چاو  لە چاوی. یدەناسیمەوەنە «ئاگرین» کچەکە . دەبن سەرسا 
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 ئەمین و بەسیەرچوو کاتمیان بیوو، تەلەفیوونی چاوپێکەوتنەکیان. بگیرێ باوەشیم لە ئەبێ بکە ، قسە باوکم گەڵ لە نامەوێ
 بیۆ وەرە دەوێ، بیاوکمم دەڵیێ و نیییە دەسیهەڵگیر کچەکەت گوتیان و کرد  بانگیان دیسانەوە سەعات، نیو دوای لە. ڕۆیشتم

 بە چییاوەڕوانمە، بینیییم دوورەوە لە. بردیییانم کییچەکە  الی بییۆ زینییدان حەوشییەی بەرەو و دا دەسییتم لە کەلەبچەیەکیییان. الی
 و الییان گەیشیتینە. بکیاتەوە دەسیتم بوو ڕازی پاسەوانەکە. نایە  یان بکەوە دەستم لە کەلەبچە ئەو یان گوت پاسەوانەکە 

 خۆمیان ماڵی لە کە کاتەوە لەو کە وەیدەزانی. بەستبۆوە دەستەکانتیان کە دیتم بۆخۆ  گوتی گریانەوە پی چاوی بە ینئاگر
 یەکتیر لە مااڵواییمیان کە بیوو نیاخۆ  ڕۆژێکیی. میاوە دەسیتمەوە بە هەر دابیوو، دەستم لە کەلەبچەیان و کرابوو  دەسبەسەر

 ببییوو ، ئاشیینا لەگەڵییی زینییدان لە جییار چەنیید و دەمناسییی هەر پێشییتریش کە کییرد پاسییەوانەکان لە یەکێییک لە چییاو . کییرد
 بیێ؛ مناڵەتیدا و ژن بەو بەزەییی  ئییدی بەاڵ  بیووی خیۆت هەر نەبیوو، منیداڵ  و ژن پێشیتر تیۆ گیوتی دەگرییا بوو خەریک
 .گوشی دەستەکانمی دزییەکەوە بە دوایە. کە تەواوی

 
 شیاری شۆڕشیی دادگیای ی٢ لقیی لە هەتاوی ی2513ی ڕەشەمەی ساڵی 10ی ڕۆژ ئیتالعات گرتنگەی لە زۆر مانەوەیەکی دوای
 سیزای و کیرد  دادگایی کوردستان دێموکراتی حیزبی لە ئەندامەتی و نیزا  دژی بانگەشە تۆمەتی بە «تەیاری قازی» سنە،

 مانیگ ٣ حوکمی سنوور تێپەڕاندنی بەتاوانی دێوالنیش دادسەرای لە هەروەها. سەپاند  بەسەردا زیندانیی مانگ ٦ و ساڵ ٣
 .سەپاندبوو  بەسەردا تمەنیان هەزار ١١١ بژاردنی و زیندانی

 
. وەربگیر  مەرەخەسیی ڕۆژێیک چەنید تمەنیی میلییۆن ٥١ بیارمتەیەکی دانیانی بە تیوانیم زیندان لە مانەوە زۆر ماوەیەکی پا 

 حیزبییی پێییشەرگەکانی ڕییزی تمەهیا و هێشیی  بەجیێ واڵتیم نێوخیۆی حیییزب، بیییاری بە کە بیوو 2519 سیاڵی کۆتاییەکیانی
 .کوردستانەوە دێموکراتی

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٤٤و  ٧٤٣ - ٧٤٢ ژمارەی لە

 
  ٢١١٩ یرێویبرێف ی١٩و  ٥ ،یرێوێجان ی٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------------- 
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 ومە ئەحمەدپوورمەعسو

 
 

 
 
 
 
 
 

 بە منداڵێکەوە لە بەندی دوژمندا 

 
 ١٣٥٢ سیاڵی. بیوو  لەداییک بۆکیان ئاڵەشینی ناوچەی بە سەر گوێجگەلی ئاوایی لە ١٣٣٩ ساڵی ئەحمەدپوور مەعسومە ئەمن
 ٤ یانەمییانژ ئە  بەرهەمییی و هێنییا پێییک هاوبەشییمان ژیییانی بییوو، برایمابییاد گونییدی خەڵکییی کە شییەهرەوان محەمییمەد لەگەڵ

 .کچ ٣ و کوڕێک منداڵە،
 

 گونیدەکەمان دواتیر سیاڵێک. دێمیوکراتەوە حیزبیی پێشیمەرگەکانی ڕیزی هاتە ئەو کرد، شەهرەوان بە شوو  ساڵەی ئە  هەر
 بە ئیسیالمی کۆماری هێزەکانی. ئێمە ئاوارەیی ژیانی دەسپێکی بووە ئەوە و، گیرا بەسەردا دەستی پاسدارانەوە سپای لەالیەن
. دەکیرد هەڵسیوکەوتیان بیوو؛ تێیدا پێشیمەرگەیان وا ناوچیانەی ئەو بەتیایبەت کوردسیتان خەڵکیی لەگەڵ شێوە نەتریندڕندا

 شیاری لە ڕوومیان و بەجێهێشی  ئەوێمیان کیاتی میاوەیەکی بۆ بۆیە  هەر و، نەبووین بێبە  ئەزیەتانە و ئازار لەو ئێمە 
 .کرد زۆرمان شارەوشارێکی و گونداوگوند بوو، واڵت نێوخۆی لە ەپێشمەرگ هێزی هەتا سااڵنەدا ئەو ماوەی لە. کرد بۆکان

 
 نیییاوچە لە حیزبییەکیییان بنەمیییاڵە پێکیییرا، پاکشیییەی ڕۆژهەاڵت دێهاتەکیییانی و شیییار لە پێشیییمەرگانە خەبیییاتی کە دواتیییر

. بیووین جەهەڵەبی لە ئەحمەد وەستا شەهید بنەماڵەی لەگەڵ ئێمە بنەماڵەی ببوون، جێگیر کوردستان باشووری جیاوازەکانی
( وەسیتائەحمەد خێزانی) ئەوین لەگەڵ شارە، ئەو گرتنی و 2533 ساڵی لە هەڵەبجە بۆ پاسداران سپای هاتنی دوای بە دوا
 بییۆمبی بە هەڵەبییجە شییاری کە بیووین لەوێ. ناسیییاوێک مییاڵی چیووینە پییێکەوە( خورشیییدی عوسیمان کییاک خێزانییی) ئێیران و

 وەبییر  ئێسیتا . شیار دەرەوەی بیۆ کەوتیین وەڕێ خەڵکییدا جەنیازەی نێو بە و هەاڵت هەاڵت بە ئێمە  و درا لێی شیمیایی
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 و بیوون لەگەڵیم وا ژنیانەی هیاوڕێ ئەو وێییای. نیاچێتەوە لەبییر قەتیم قەت کە بیوو دڵتەزێن و ترسێنەر دیمەنێکی دێتەوە
 و نالەبییار دۆخە بەو دیئییی. بییوو  دووگیییانیش بییوو، لەگەڵ کییوڕ  ڕزگییاری ئەوەی لەگەڵ ئەمیین بەدەسیی ، منییداڵ هەرکاممییان
 زانییییان کە لەوێ. کوردسییتان نیشیتمانی یەکیەتیییی پێشییمەرگەکانی بنکەیەکیی گەیانییدە خۆمییان بیوو هەرچییۆنێکی دڵەڕاوکێییە

 و پشیکنین دوای و پیاوە لە. کیردین بەڕێییان ڕۆژهەاڵت بەرەو و کیردین ڕێنمیایی پێشیمەرگەکان لە یەک ڕۆژهەاڵتیین خەڵکی
. کیردین دەستبەسیەریان دەسیبەجێ و پێشیمەرگەین بنەمیاڵەی ئیێمە کە دەرکەوت بۆییان ڕێژیم کانیهێزە زۆر لێپرسینەوەیەکی

. کیرد پاوەییان شیاری زینیدانی بۆمبیارانی بەعس حوکمەتی شەڕکەرەکانی فیۆکە بووین، پاوە شاری زیندانی لە کە کاتی ئەو
 دیییواری و ببییوو ئییاڵۆز دۆخەکە کە بشییێوییەدا لەو. بییوون برینییدار و شییەهید دیییکە زینییدانیی زۆر بەاڵ  بەرنەکەوتییین ئییێمە
 ورمێییان زیندانی بەڕێی دوایە و ماینەوە لەوێ بۆیە  هەر و بووین ناشارەزا بەاڵ  هەڵێین، دەمانەویس  ڕووخابوو، زیندان
 وریژو دەیییانبردینە و دەبەسییتین چاویییان جییار دەیییان بە مییاوەیەدا لەو. مییاینەوە لەوێ نیییو و مانییگ ٦ مییاوەی بییۆ کە کییردین

 لە کییێ مییاڵی دەچییووە زۆرتییر مێییردەکەت کردبییێ؟ مێردەکەتییی هییاتوچۆی دەناسییی کییێ بۆکییان لە: دەیانپرسییی و لێپرسییینەوە
 چ مێیردەکەت کیاتەوە؟ تەسیلیم خیۆی مێیردەکەت خۆشیە پێی  بیوون؟ کوێ لە بوو، سازمانییان جێگای مااڵنەی ئەو گوندەکان؟

 چین؟ دەکرد، مێردەکەتیان هاوکاریی کە ەسانەیک ئەو ناوی دەخەوێ؟ زۆر خۆشە؟ پێ خواردنێکی جۆرە
 

 دوای. بردییانین و کیردین ماشیێنیان سواری و کردینەوە جودا دیکەیان لەوانی و، کرد بانگ ئێرانیان و ئەوین و ئەمن ڕۆژێکی
. ۆکییانەب شیاری زینییدانی زانیمیان دوایە ژوورێییک، بردییانینە بەسییتراوەوە چیاوی بە و دایانبەزانییدین ڕۆیشیتین سییەعات چەنید

 کە دیوێییک و، لێپرسییینەوە ژووری دەیییانبردمە بەسییتراوەوە چییاوی بە ڕۆژێ هەمییوو پێشییووتر دەسییتووری هەمییان بە لەوێییش
 لە حاشییا  میین. ڕاکشییێی تەخییتەیە ئەو لەسییەر دەبییێ نەدەیەوە ڕاسییتمان واڵمییی ئەگەر دەیییانگوت لێبییوو بزمییارڕێژی تەختێکییی

 بێییی، دەبییێ کوشییتووە محەممەدیییان ئەوە دەگییوتم پێیییان جییاران زۆر. ەدا د لێیییان کابیی  بە ئەوانیییش و دەکییرد شییتێک هەمییوو
 خێزانیی ئەویین. الت بیۆ دێ ئێسیتا و کیردۆتەوە تەسیلیم خیۆی محەممەد دەیانگوت جار هێندێک بکەی، جەنازەکەی تەمەشای

 .دەدرا ئەشکەنجە ئێمە لە پتر بوو، پێشمەرگە بۆخۆی چونکی ئەحمەد وەستا
 

 دەکیردین ئەزیییەت زۆری کوژرابیوو، پێشیمەرگە دەسیتی بە خیاڵی کە سایینقەاڵ خەڵکی «حوجەتی» بەناوی بوو لێ جاشێکی
 .دەخس  وەگریانی و دەدا کوڕمی ڕزگاری لە جار هێندێک

 
 کەسیێک پێیدەکوتین، سیووکیان قسیەی و جنێیو جیاران زۆر کوێین، لە ئێمە نەیاندەزانی کەسمان و خز  مانگ یەک ماوەی تا
 .چاوپێکەوتنمان هاتنە خەزوور  و بابم و دایکم جار ئەو جا ڕاگەیاندبوو، ماڵێی بە و کەوتبوو ئێمە بە چاوی زیندان لە
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 هەمیوو بەاڵ  دەترسیاین ئیێمە. بڵیێن مێردەکەتیان نیاوی کیێن ئێیوە گیوتی کیردین بیانگی هێواشیی بە کورد سەربازێکی ڕۆژێکی
 کەس نیابێ دەیگیوت و دەهێنیاین بیۆ شتی و میوە بەنهێنی .بوو چاک بۆ زۆرمان پێشمەرگەین بنەماڵەی زانی کە گوت، پێمان
 بەاڵ  بیەخسیێنێ، بیۆ زینیدانمان لە ڕاکیردن دەرەتیانی کە دا هەوڵ زۆریشی بێڵن، بەجێ میوەکەتان ئاسەواری نابێ و بزانێ
 سییرینینە و نەرمییین ڕۆژێییک گرییان؛ دەمخییاتە و دێییتەوە وەبییر  کە ئێسییتا  نییاخۆ ، زۆر ڕووداوێکیی. نەبییوو جێبەجییێ بیۆی

 لە هەر. نەیانهێشیی  بەاڵ  بییکە  ماچیییان و بگییر  باوەشیییان لە ویسییتم کەوت پێیییان چییاو  کە. مالقییاتم بییۆ هێنییا کچمیییان
 بردیییانینەوە بۆکییان زینییدانی لە مانەوەمییان مانییگ ٣ دوای! نەمییرد  چییۆن نییازانم دەگریییاین، میین هە  و ئەوان هە  دوورەوە
 بە و بۆکیان زینیدانی هێناییانمەوە. دەترسیا  زۆر. کرد  ماشێنیان سواری و کرد  بانگیان ڕۆژێک چەند دوای و ورمێ زیندانی
 بیوو، منیداڵبوونم کیاتی و بیوو  دووگییان کە بیوو ئەوە هۆکیارەکەی دییارە. درا  بیراکە  تەحیویلی بیارمتە دانیانی و زەمانەت
 دییار خۆشیحاڵ زۆر پاسیدارەکان ردنئیمزاکی بیۆ چیوو  کە ڕۆژێیک. بدە  ئیمزا و بچم دەبوو ڕۆژێک حەوتووی ئەوە  سەرباری

 بەخییۆ . بییوو ئەحییمەد وەسییتا شییەهید تەرمییی کەوت پێیی چییاو  کە دەناسییییەوە؟ ئەوە گوتیییان. دا  نیشییان وێنەیەکیییان بیوون
 دەردی بیۆ نیا گیوتی بیوو لەگەڵ خەزوور  کوشیتوومانە؟ کە دەگیری ئەحیمەد وەستا بۆ ئەوە گوتیان. گریان کردە دەستم نەبوو
 …دەگری خۆی

 
 تەواو ژییانێکی و بیوو  ئیاوارە زۆر میاوەیەدا لەو بیۆیە. بیوو لەسەر گیرانەوە  مەترسیی ئەحمەد وەستا شەهیدکرانی دوای ەل

 بێنینەوە پێشیمەرگەکان بتوانن بۆنەیەوە بەو و سەردان بۆ بنێرن پێشمەرگەکان منداڵی و ماڵ درا بییار هەتا. هەبوو نهێنیم
 دا خیۆ  بیییاری لەوێ. بگەڕێنەوە دەبێ و سەردانیان بۆ بچن نابێ گوتیان شوێنێک لە و ڕێگا نیوەی لە. بکەن ڕادەس  خۆ و
 بە محەمیمەد لەگەڵ لەوێ و ڕانیە لە حیزب بنکەی گەیشتمە هەتا کرد سنوور لە ڕوو  منداڵەوە چوار بە و ناشارەزایی بە و

 .کردەوە پێ دەس  نوێمان ژیانێکی بڵێم دەبێ و، بووینەوە شاد یەکتر دیداری
 

  بۆتەوە باڵو دا”کوردستان" ٧٤٥ ژمارەی لە
 

 ٢١١٩ مارچیی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ڕێباز ئازەرپوور

 
 

 
 
 
 
 
 

 "شاروێرانی"و " تووژەڵی"بەندی دوژمن و وانەکانی 

 
 الوەتییدا هەڕەتیی لە. مەهابیاد  شیاری لە هەتاوی ی2531خاکەلێوەی ساڵی   ی2لەدایکبووی  و زەرپوورەئا ڕێباز ناو  ئەمن
 هاوکیاری! تیاوانی بە هەتاوییدا ی2531ی ڕێبەنیدانی سیاڵی 0 ڕێکەوتیی لە و کوردسیتان دێمیوکراتی حیزبیی ئەندامی بوومە
 و ئیتالعییات هێزەکیانی لەالیەن مەهابییاد شیاری لە دئیار مەیییدانی و چیوارچرا نێیوان لە کوردسییتان دێمیوکراتی حیزبیی لەگەڵ
 .کرا  قۆڵبەس  ”کوردەکان سیاسییە بە تایبەت لێکۆڵەری“ ئیلهامی شەخسی

 
 لە مییانگیش 23 مییاوەی هەروەهییا و، بییوو  مەهابییاد ئیتالعییاتی ئینفیادیییی زینییدانی لە مانییگ 5 مییاوەی گیییرانم دوای ئەمیین

 .خرامەوە دوور تەورێز ناوەندیی گرتووخانەی بۆ یشمانگ دوو و کرا  بەند مەهاباد گرتووخانەی
 

 دادوەر بەڕێیییوەبەریی بیییه شیییۆڕ  دادگیییای ی0 لقیییی الیەن لە سیییەرەتا ئیتالعیییات، ئییییدارەی لە لێکیییۆڵینەوە قۆنیییاغی دوای
 .کردەوە کە  حوکمەکە  لە ساڵیان 1ساڵ زیندانم بەسەردا سەپا و پا  دەربیینی ناڕەزایەتی،  0 سزای "هیدایەتی"

 
 و دڵسیۆز کەسایەتییەکی لەگەڵ هاوڕێیەتی بە جۆراوجۆرەکاندا نەتەوەییە بۆنە لە مەهاباد، شاری الوانی لە کۆمەڵێ  ەئێم

 شییاردا گەڕەکەکییانی و کییۆاڵن لە شییەهیدمان ڕێبەرانییی وێیینەی و تیاکیی  باڵوکییردنەوەی لە "گ - ب" بەنییاوی نیشییتمانپەروەر
 شییار، سییەرەکییەکانی شییەقامە لە ڕێپێوانەکانیشییدا، سییازماندانی و دنبەڕێییوەبر لە هاوکییات و، هەبییوو بەرچاومییان ڕۆڵێکییی

 الی بیۆ دەچیوو  کیاتێ 2531ی ڕێبەنیدانی 0ڕۆژی  ئێیوارێی کە بیوو وا. دەکیرد دانەکیان خۆپیشیان و ڕێپێوان بۆ بانگەشەمان
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 بەرەو و کییرا  ۆڵپێچقیی مەهابییاد، ئیتالعییاتی هێزەکییانی الیەن لە ئییارد، مەیییدانی و چییوارچرا نێییوان لە حیزبییی، هییاوڕێیەکی
 .ڕاگوێزرا  "ئیتالعات بازداشتگای"

 
 حەوشیەی بیۆ بردییانم ژێرەوە لیباسی بە هەر دوایە و نەپرسیم لێی کەسێک حەوتوو دوو نیزیک هەتا ئیتالعات گرتنگەی لە

 بەسیتراوی اوچی بە و کیرد لەشیمدا و الق بە گەرمییان ئیاوی پاشیان و ڕایانگرتم بەفردا نێو لە سەعات 3 ماوەی و ئیتالعات
 شیێوەی بە دادگیا، لە لێپێچیینەوە بیۆ بمبەن ئەوەی ئیعتیاف، وەرگرتنی بۆ مانگ 5 ماوەی. برد  لێکۆڵینەوەیان ژووری بەرەو

 وتنییی و کییردن بێیێییزی بە لێکییۆڵینەوە ژووری لە جییارانیش زۆر. دەدرا  ئەشییکەنجە و ئییازار ڕۆحییی و فیزیکییی جۆراوجییۆری
 ڕەنیی  و ناخۆشییی پەڕی ئەو دەگەیشییتمە ئەشییکەنجە ڕۆحییییەوە بییاری لە دەکییرد، ریکییا مییرۆ  جەرگییی لە کە قسییە هەنییدێک
 .کێشانەوە

 
. مەهابیییاد ناوەنیییدیی گرتووخیییانەی بە درا  ئیتالعیییات ئییییدارەی زینیییدانی لە ڕاگیییرتنم مانیییگ سیییێ پیییا  کیییرد باسیییم وەک

 دییش یەکی و الوان بۆ بەندێکیش و، بوو پیاوان بە تایبەت چوار هەتا یەک بەندی هاتبوو، پێک بەند 3 لە گرتووخانەکە
 .کرابوو تەرخان ژنان بۆ
 

 .بوون 0و  5و لەوێشدا لە کووپەی  5 بەندی نێو لە زۆرینەیان سیاسییەکان بەندییە
 

 تییێ خوێنیدنەوە، بییۆ کەوتبیا وەگییر و بییا لیێ کتێبێکیی زینییدان کتێبخیانەی لە ئەگەر کتێی  خوێنییدنەوەی بە زییاتر کاتەکیان
 .تێدەپەڕاند کاتەکانمان دەستی، کاری ازکردنیس بە ئەگینا و دەپەڕین

 
 دادەنیشیتن لەگەڵییان فەخرەوە بە خەڵک جاریش هەندێ و بوون ڕێز جێگای سیاسییان بیوای بەبۆنەی سیاسییەکان بەندییە

 نەداگرتووخیا لە بیوون مرۆڤایەتی هێمای سیاسییەکان بەندییە بڵێم دەمەوێ. دەکرد سیاسییەکانەوە بەندییە بە شانازییان و
 بیۆ گرفتەکانییان و کێشە و، دەکرد گرتووخانە تری بەندییەکانی بۆ کەیخودایەتیان سیاسییانە بەندییە ئەو جارانیش زۆر و

 لە زۆر دیییکەدا بەنییدییەکانی لەنێییو پێگەیییان و جییێگە کە بییوو ڕێکوپێکانەیییان ئاکییارە ئەو بەهییۆی هەر و دەکییردن چارەسییەر
 ئەوەی لەبەر بیدەن، سیاسیییەکان بەنیدییە قەرەی لە خیۆ نەیانیدەوێرا بەرپرسیان وبیو جۆرێک جەوەکە. بوو بەرزدا ئاستێکی

 قەزایییی دەزگییای بێعەداڵەتییی باسییی ئەوە کردبییا قسەشییمان گەر یییا نەماندەدوانییدن یییان هاتبییان سییەردان بە جارێییک هەر
 .دەکرد ڕێژیممان
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 کەسیێکی بڵێیی تیا و بیوو سپا ئیتالعاتی بە سەر کە بوو "زادە محەممەد" مەهاباد ناوەندیی گرتووخانەی کاتی ئەو بەرپرسی
 لە و بەنییدەکان نێییو هاتبییانە جارێییک مانییگ چەنیید هەر دەبییوو بەرپرسییان بەنییدیخانەکان؛ یاسییای بەپێییی. بییوو کییورد دژە

 مەهابییییاد گرتووخییییانەی بەرپرسییییی نیییییوەڕۆیەک پێیییییە بەو هەر. کردبییییا چاوپێکەوتنیییییان بەنییییدییەکان لەتەک نیییییزیکەوە
 و هیاتبوون ورمێیوە پارێزگیای لە تیر بەرپرسێکی چەند و "کووسەلوو" بەندییەکان بە پێیاگەیشتن بەرپرسی و "محەممەدزادە"

 پرسیی؛ ”خ.ک“ کیاک بەنیاوی سیاسیی، بەنیدییەکی لە بەرپرسانە لەو یەکێک کات ئەو. کەوت سیاسییەکان بەندی لە ڕێیان
 چییە؟ تاوانتان و گیراون چی سەر لە ئێوە
 
 داخیوازییە و ویسی  سیەر لە گیوتی زۆرەوە بیوێرییەکی بە و بییی چیاوانی لە چیاوی و کرد بەرپرسەکە لە ڕووی "خ.ک" کاک 

 کییاک هەیە؟ سیاسیییمان بەنییدیی ئییێمە مەگەر بییۆ گییوتی بەرپرسییە ئەو! سیاسییین بەنییدیی و گیییراوین نەتەوەکەمییان ڕەواکییانی
 دەکەن؟ چ لێرە سیسیا بەندیی 31 نیزیک ئەدی نیتانە ئەگەر بەڵێ، فەرمووی واڵمدا لە "خ.ک"

 
 !بدرێن سزا شێوە  توندترین بە دەبێ و موحاڕبن ئێوە و نین سیاسی ئێوە: گوتی بەرپرسە ئەو 
 

 بییوو ئەوە  و گییرت "خ.ک" کیاک پشییتی سیاسیییەکان بەنییدییە هەمییوو و ئیاراوە هییاتە نێوانیانیدا لە مشییتومیێک و دەمەقیاڵە
 بەنیدییەکانی بە پێیاگەیشتن بەرپرسی جارێک نا جار و سیاسییەکان بەندییە نێو نەیەنەوە بەرپرسانە ئەو کە وەی بەهۆی

 سیەری ئاسیتمان لە هەمیشیە  و دەکیردین لیێ چیاوی پیارێزەوە بیه ئەویش کە بەند نێو دەهاتە 'کووسەلوو" گرتووخانە، نێو
 .دەکرد نەوی

 
 بیوو، 'ق.  " کیاک و شیاروێرانێ دمحەمیمە کیاک و تیووژەڵی کەرییم شەهید داوای لەسەر کە نێوانمان ڕەباییەی و تەبایی ئەو

 .دەکرد لێ چاو چاوێک، بە هەمووشمانیان و هەبێ گەرمیان هاموشۆی پێکەوە هەموو بنەماڵەکانمان کە کردبوو کارێکی
 

 لە کییاتی لە تییووژەڵی کەریییم شییەهید چاوپێکەوتنییدا سییاڵۆنی لە کە بییوو ڕۆژێییک بیرەوەرییەکییانم، ناخۆشییترین لە یەکێییک
 مانییگ چەنیید هەر کە لێییدابوو، دەرزییەکیییان کە بییوو ئەوە هۆکارەکەشییی کەوت، الق و دەسیی  لە ەیبنەمییاڵەک باوەشییکردنی

! دەتکییوژێ کییات، تێپەڕینییی بە دەرزییییە ئەو نەکرێییی ئێعییدامیش گەر گوتبییوو پێشیییان و دەکەوت الق و دەسیی  لە جارێییک
 جۆرێیک بە ئیێمە زانیباشیی گەر و، ردەوەدەکی لیێ بیرمیان ئیێمە کە بوو خۆڕاگرتر لەوە زۆر تووژەڵی کەریم شەهید هەرچەند
 دەکیردین لەگەڵ هەڵسیوکەوتی ورەبەخشیینەوە پەڕی بەو دێمیوکرات بەوەجیی کیادرێکی وەک دایین، تێی دۆخەی لەو دڵگرانین

 .دەداینەوە دڵی و،
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 نیاتوانم ەدالێیر دییارە کە دەکیردین فێیر سیازماندانیان خۆ و ڕێکخستن کاری گرتووخانەشدا لە قارەمانانەی ئەو نەبوون کە 
 .بێنم سەروەرانە ئەو هەموو ناوی

 
 بە درێیژەدان بیۆ زیندانیش دوای و بوو  ئازاد یاساییەوە ڕێگەی لە مەهاباد گرتووخانەی لە مانگ 23 لەدوای و کۆتاییدا لە

 .هەڵبژارد پێشمەرگایەتیم پیرۆزی بەرگی و ژیان گەلەکە ، ڕەوای خەباتی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٤٦ ژمارەی لە
 

 ٢١١٩ مارچیی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------------- 
  

 کوورش نوسرەتی
 
 

 
 
 
 
 

 
 وانەکانی زیندان و بەندیی سەرمەشق

 
 شیارە ئەو خوێنیدنگەکانی لە هەر نمخوێنید بیوو ، داییک لە سینە شیاری لە 2530 سیاڵی لە و یە«نوسیرەتی کیوور » ناو 
 .داوە خوێندن بە درێژە  تەجروبیدا ڕشتەی لە دیپڵۆ  بیوانامەی وەرگرتنی هەتا و، بووە

 
  ببووە کەشوهەوایە ئە  هەر و دەکرا دێموکرات حیزبی و سیاسەت لە باس هەمیشە ئێمە ماڵی لە دێێ بیر  لە ئەوەندەی
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 و دابنیییێ لەسیییەر کیییاریگەرییم تازەالوێیییک وەک و، بیییم ئاشییینا سیاسیییییەکاندا پرسیییە لەگەڵ زوو زۆر منییییش کە ئەوەی هیییۆی
 .ئاکارمدا و ژیان لە هەبێ ڕەنگدانەوەی

 
 لە خۆڕسیک بەشیێوەیەکی پێشیمەرگە بیژی و کوردسیتان بیژی دروشیمی نووسیینی بە و مامناوەنیدی قۆناغی لە چاالکییم یەکە 

 و تیورک کە «ئەحیمەدی» بەناوی مامۆستاکانم لە یەک الیەن لە ئەوەی، هۆی بووە ئەوە  هەر کە پێکرد دەس  قوتابخانە
. بگییرێم دەکرد، مندااڵن بوونی بەبەسی  بۆ بانگەشەی و دەگەڕا کالس بە کالس و بوو تۆخیش بەسیجییەکی کاتدا هەمان لە
 بیوو جۆرێیک هەر بە .بیدا ئیتالعیاتم ئییدارەی تەحویلی دەیهەویس  و نەبوو ڕازی جنێودان و پێکردن سووکایەتی و لێدان بە

 .بدرێم ئیتالعات تەحویلی نەیهێش  و بوو ڕزگار  گێژاوە لەو دڵسۆز کەسێکی بەیارمەتیی
 

 حیزبێکیی لە تەشیکیالتی کاروبیاری ڕاپەڕانیدنی مەبەسیتی بە کە هیاوڕێیەکم لەگەڵ 2531 سیاڵی هەتیا تێیپەڕی سااڵنە ئەو
 نیوەشیەو ی2 سیەعاتی شیەوێکی بیوو، بێبەزەیییانە و دڕنیدانە کیبەشیێوەیە گرتنەکە . گیرا  درابووین، سازمان ڕۆژهەاڵتیدا

 ئیتالعیاتی ئییدارەی بەرەو و هاویشیتم هایلۆکسییان لەنێیو دەسبەسیراوەیی کوتیان و لێیدان و ماڵەکەمیان سیەر کیردە هێرشیان
 یاننیشیاند ،دا کورسیییەک لەسیەر بەییانی هەتیا بێیدەنگ و کیپ ژوورێکی لە بەستراوەوە چاوی بە لەوێ. بردیانم سنە شاری
 .لێپێچینەوە بە تایبەت ژووری بۆ ڕاگوێزرا  سەرەتایی لێپرسینەوەی بۆ دواتر ڕۆژی

 
 کە هەبییوو، هەواخییۆریم سییەعات یەک تەنیییا سییەعاتدا 10ڕۆژ لە ژوورێکییی زۆر زۆر بچووکییدا بییوو  و لە مییاوەی  03مییاوەی 
 ڕۆچنێکیییان بییوو، بەرز زۆریییش کە سییەرەوە ەل و بییوو دیییوار چوارتەنیشییتی و قییووڵکەیەک وەک بییوو جێگایەکییدا لە ئەویییش

 وەهیادا شیوێنێکی لە هەواخیۆرییە کیورتە میاوە ئەو دەدا؛ کێشیکی لەوێ سیەربازێکیش و تەنرابوو تێلدڕوو بە بەاڵ  هێشتبۆوە
 بیۆی کەسیێک هییچ بەاڵ  دەبینیی، یەکترمیان هەواخۆرییدا کیاتی لە هەر و بیووین پیێکەوە کەس پیازدە بە نیزیک. تێدەپەڕی

 .بدا لێ قەدە  یان بکا قسە تر کەسێکی لەگەڵ نەبوو
 

 پرسیییارەکان لێپرسییینەوە، ژووری بییۆ دەیییانبرد  جییار چەنیید ڕۆژە  هەر و ڕۆژێییک هەمییوو پێکییردەوە، دەسییتی لێپێچینەوەکیانم
 گرتییووی لێمییان شییتانەی ئەو دەکەی؟ کییار کەسییانێک چ لەگەڵ سیینە شییاری لە دای؟ پێوەنییدی لە کییێ لەگەڵ: بییوون ئەمییانە
 پێیدا دانیی بۆخیۆت بێتیوو و گوتیووین پیێ تیۆ لەسیەر شیتێکی هەمیوو - بیوو خزمیشیم کە - هیاوڕێکەت ییان ...؟بوون  لەکوێ
 مین پێیداگریی لەسیەر دوایە  هەتیا و دەکیردەوە ڕەتیم دەییانگوت شتێکی هەر بەردەوا  ئەمنیش. دەبێ سووک سزاکەت بنێی،

 تییوانیم کییرد ، لەگەڵ قسییەی و هێنییا کەسییێکیان و چییوون ن،دەکە باسییی کە کەسییەی ئەو لەگەڵ بییبمەوە بەرەوڕوو ویسییتم کە
 .خۆیانە کەسانی لە هێناویانە وا ئەوەی و نەگیراوە خزمە  ئەو و کردوو  لەگەڵ درۆیان کە زانیم و ببینم دەموچاوی
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 دادگیای لەالیەن زۆر بەرەیەکیی و بێینە و ئینفیرادی زینیدانی لە بەنیدکران و جەستەیی و ڕووحی ئەشکەنجەی مانگ سێ دوای
 .سەربازی بچمە کە کرد  لەسەریان و سەپا بەسەردا زیندانیم ساڵێک سزای ئینقالبەوە؛

 
 چاالکییەکیان گیرت، حییزبەوە بە پێوەنیدییم تەشیکیالتی، چیاالکیی مەبەستی بە سەربازی، تەواوبوونی دوای و 2533 ساڵی
 پیا . ڕێیژیم سیەربە کەسیانی لەقیاودانی و ینناسی جیارانیش زۆر و تراکی  باڵوکیردنەوەی نووسیین، دروشیم: لە بیوون بریتی

 و کیرد قسیەی دەکیرد حییزب لەگەڵ کارییان کە دیکە کەسی چەند و من لەسەر داخەوە بە و گیرا نێوشار لە کەسێک ماوەیەک
 .بووە وەحشییانەدا زۆر ئەشکەنجەیەکی لەژێر دانپێدانانە ئەو کە زانیمان دوایە دیارە. گرت ئێمەشیان

 
 بیوون فیارس هە  بازجووەکان. خوێندمەوە بۆ شیان١٣٧٢ ساڵی پەروەندەی ئیتالعات، ئیدارەی بردیانمە و گیرا  ئەوەی دوای

 بانگییان ئەحیمەدی بە بیوو قیوروە ییان بیجیاڕ خەڵکی کوردەکە  و قوربان حاج ناوی بە بوو کەسێک فارسەکە کورد، هە  و
 هەڕەشیەی کە گیوتی کەسیە ئەو. کرامەوە ڕووبەڕوو چون بوو بێکەلک بەاڵ  کرد شتێک هەموو لە حاشا  من پێشدا لە. دەکرد

 جیار چەنید ڕۆژێ. سیەلماند نەییان بەاڵ  کیرد ئینکیار  مین هەرچیی. درکاندووە شتێکی هەموو ئەشکەنجەدا لەژێر و کراوە لێ
 دانزینیی سییاڵ ٣ بە ئەمجارەشیییان و کییرا  ئییینقالب دادگییای بەڕێییێ پەروەنییدەیەکەوە بە مانییگ دوو دوای. دەکییرا  ئەشییکەنجە
 .کرا  مەحکوو 

 
 دەزانیی کە شیوێنەیە لەو و لێیرە. بیوو  لەوێ نیوێیک و سیاڵ میاوەی و سنە شاری ناوەندیی زیندانی بە درا  دادگاوە لە هەر

 بیییۆ ئێرانیییدا زینیییدانەکانی زۆربەی لە و بەگشیییتی سیاسیییی زینیییدانییانی. جێییییەکە و پیییێگە چ خیییاوەن سیاسیییی زینیییدانیی
 چارەسییەری مەبەسییتی بە نێوخۆییەکییان کێشییە زۆربەی کە ڕادەیەک هەتییا حییورمەتن، و ڕێییز جییێگەی دیییکە زینییدانییەکانی

 بەنییدییە لە چییاو خۆیییان گەورەی وەک گیییراون کۆمەاڵیەتییەکییانەوە تییاوانە بەهییۆی کە کەسییانەی ئەو. ئەوان الی دەچێییتەوە
 گۆڕانکیییاریی خالقیییییەوەئە و فکیییری لەبیییاری سیاسیییییانە ئە  لەگەڵ تێکەڵیییی لەدوای لەوان زۆرێیییک. دەکەن سیاسیییییەکان
 ورەبەرزی و خیۆڕاگری و ژییان مامۆستای وەک هەبوو، سیاسییم حوکمی کە خۆشم خودی بۆ تەنانەت. دێ بەسەردا بنەڕەتییان

 تێیدایە وای کەسانی دەمدی کە کاتێ. بوو  ئاشنا خۆڕاگریدا و ئازادیخوازی و خەبات لەگەڵ بەتەواوی کە بوو لەوێ و بوون
 و بیییوا هێنییدە سییەد بییوون، نەهییاتوو بەچۆکییدا و هیواداربییوون هەر بەاڵ  سییەپاوە بەسییەردا ێعییدامیانئ و تاهەتییایی حییوکمی
 قارەمانیانە لەو هەندێک بەداخەوە دەکردەوە، هاسان ئێمە بۆ دژوارییەکانی کەسانە جۆرە ئەو بوونی. دەبۆوە پتەوتر ئیمانم
 .سەرمەشقە و هاوڕێ هەردە  ئێمە بۆ ڕێبازیان و وانە اڵ بە نین لەگەڵمان جەستە بە ئێستا ڕاستە و، کران ئێعدا  دواتر

 
  ڕوو  ئازادبوونم لەگەڵ هەربۆیە  و بم شەهیدان ئامانجی و ڕێگا درێژەدەری دا بەڵێنم زیندان لە ئازادبوونیشم دوای لە
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 سیاڵە بیسی  وەیمیا ئێسیتا ئەوە و کیرد لەبەر پێشیمەرگایەتییم پییرۆزی بەرگیی و دێموکرات حیزبی ئاشکرای سەنگەری کردە
 .ڕێبازەدا  لە 

 
  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٤٧ ژمارەی لە

 
 ٢١١٩ ئەپریلیی ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------------- 

 
 ڕەحمان مەحموودی

 
 

 
 
 
 
 

 
 ڕقی پیرۆز  

 
 هیاتۆتە ماڵمیان دوایە. بیوو  لەداییک تورجیان گونیدی لە هەتاوی ی2551 ساڵی و بۆکانم خەڵکی.  «مەحموودی ڕەحمان»

 .نا کاسبی و کار لە ملم و هەڵگرت دەستم خوێندندا ناوەندیی قۆناغی لە و بۆکان میراوای
 
 چیاوکراوەیی هیۆی ببیوونە چاالکییەکیانی و کیار و دێمیوکرات حیزبیی تێکۆشیانی و بیوو  تازەالو کرا ئێران گەالنی شۆڕشی کە

 بیووبێ، حییزب لەگەڵ تەشکیالتیشم پێوەندییەکی بەڕەسمی ئەوەی بێ کە وایکردبوو ئەوە  هاوتەمەنەکانم، لە زۆر و ئەمن
 و دێمییوکرات حیزبییی ڕێکخسیتنەکانی ئەنییدامی بە بییوو  بەڕەسیمی 2531 سییاڵی ئەوەی تییا. بیکە  حیزبییی ئەرکییی و کیار بەاڵ 
 خیۆ ،. دەبووین کەس دە کە درابووین سازمان تەشکیالتیدا تیمێکی لە ئێمە. ەردەگرتو ڕوونم و دیار بەرپرسایەتیی و ئەرک
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 سیاڵحی قادر مزهزاده،ەه برایم خودکا ، مزهەه سوڵتانی، ناسر س ،ەئ ساڵحی ناسر ڕاج، ریمەک یدەس مینی،ەئ بدووڵاڵەع
 نییاوچەی لە هەسییتیاری و گرینییگ یچییاالکی و کییار زۆر سییاڵدا سییێ مییاوەی لە ئییێمە تیییمەکە. ردەف سییاڵحی لوقمییان و، ردەف

 .گیراین و بووین ئاشکرا دواجار بەداخەوە بەاڵ  کرد، بۆکاندا
 

 و گرتییانم و میاڵێ ڕژانە ئیتالعیات ئییدارەی هێزەکیانی کە دانیشتبوو  خۆمان ماڵی لە 2535ی سەرماوەزی 3ڕۆژی  ئێوارەی
 بیتەوێ تیۆ  و هەبیێ لەسەرت بەڵگەیان و بی حیزبێک تەشکیالتی ئەندامی سروشتییە. بۆکان ئیتالعاتی ئیدارەی بردیانمە

 بەڕێیی پاشیان. بیوو لەسیەر زۆر  ئەشیکەنجەیەکی و گوشیار میاوەیەدا لەو. بیی سوور بیروباوەڕت لەسەر و بکەی بەربەرەکانی
 سیتمبە پەروەنیدەکەیان خۆییان قەولی بە هەتا بوو ، دەسبەسەر مانگ چوار لەوێش و کرد  مەهابادیان ئیتالعاتی گرتنگەی

 .دادگا ناردیانمە و
 
 لە و ئەوکاتییدا بییارودۆخی لە بەاڵ  گرتبییوو ، بییۆ پارێزەریییان بنەمییاڵەکە  دیییارە. دادگییا درامە کە گیرابییوو  بییوو مانییگ 1

 پییارێزەرەکە  درابییوو، لەسییەر بریییاری ڕا ئیتالعییات لە پێشییوەختە و بییوو سیاسییی پەرورەنییدەکە  کە منییدا لەگەڵ پێوەنییدی
 حیزبییی ئەنییدامەتیی تییۆمەتی بە مەهابییاددا شۆڕشییی دادگییای لە بەمجییۆرە. بکییا لییێ بەرگییریم بتییوانێ تییا نەبییوو دەسییەاڵتێکی

 .کرا  ورمێ ناوەندیی زیندانی بەڕێی زیندانییەکە  ماوە کێشانی بۆ و سەپاند  بەسەردا زیندانیان ساڵ 11 سزای دێموکرات
 

 511هەتیا  بەنیدانە لەو هینیدێک. هەبیوو بەنیدی 23  النیکە دەگوت، پێ شیان«دەریا» زیندانی کە ورمێ ناوەندی زیندانی
 و حیییورمەت و ڕێیییز نە بڵیییێم دەبیییێ بیییکە  بیییارودۆخە لەو باسیییێک کیییورتی بە ئەگەر خیییۆ. دەخزانییید تیییێکەسییییان  011 -

 کاربەدەسییتانی حییورمەتیی بییێ و سییووکایەتی و بژیوێییک و خییواردن نە خییاوێنییەک، و پییاک و بێهداشیی  نە پێیاگەیشییتنێک،
 ئیێمەی. بیوو نیاخۆ  لەتیاقەتبەدەر و شیپیێو زۆر بیارودۆخەکە. بیوو 33 سیاڵی. خۆی لەجێی خوارێش تا ەوەسەر لە زیندان

 بێهداشی ، و خیواردن باشیترکردنی کە داواکانمیان و ویسی  بە وەاڵمدانەوە بەجێی بەاڵ  گرت، مانمان سیاسییەکان زیندانییە
 بیاتوو  بە و بەنید ڕژانە پەرداخ و پۆشیتە هێزێکیی. کراین تسەرکو بەتوندی بوو، کاربەدستان ڕەفتاری و زیندان بارودۆخی

 شیارەکانی زینیدانی بیۆ ئێمەییان هاوبەنیدییەکانی لە کۆمەڵێیک دوایە . دایین لێییان و سەرمان ڕژانە چەکێک جۆرە هەموو و
 ئامانجەکیانم و کئەر درێژەدانیی و ڕزگاری بە هیوا تەنیا و کرابوو  بەند بارودۆخەدا لەو ساڵ 1 ئەمن. خستەوە دوور دیکە
 .ڕایگرتبوو  کە بوو
 

 کەس دوو. ئێعیدا  بیۆ بییبەن خیۆت بەبەرچیاوی و بگییرێن هاوبەشی  بیروبیاوەڕی لەسیەر هاوڕێیەک  لەگەڵ نییە لەوە تاڵتر
 بەسییەردا ئێعییدامیان سییزای کە - ڕاج کهییریم سییهید کییاک و ئهمینییی عهبییدوڵاڵ کییاک - بییووین تیمێکییدا لە هاوڕێیییانەی لەو
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 بە نەدانەوە تەرمەکانیشییییان تەنیییانەت و دران لەدار بەداخەوە و بۆکیییان ئیتالعیییاتی هێناییییاننەوە 2530 یسیییاڵ سیییەپابوو،
 لە پیییرۆز ڕقێکییی و تییۆڵە و دادەنییێ بیرکییردنەوەت و کەسییایەتی لەسییەر قییووڵ کییاریگەریی ڕووداوانە ئە . بنەماڵەکانیییان

 بیییۆ دەبیییێ، ڕێگەییییان بە درێیییژەدان و شیییەهیدانە ە ئ بیییۆ ئەمەگ و وەفیییا ئیییاوێتەی کە پییییرۆزە ڕقە ئەو. دەگیییوورێ ناختیییدا
 ئاسییانتر بییۆ زیندانیشیی  لە بەرگەگییرتن و دەتهێڵیینەوە ڕێبییازەکەت لە دڵنیییا و بیوابەخییۆ و نییادەن بەرت بییێ ئانوسییاتێکیش

 .دەکەن
 

 و ەریچەرمەسی سیەدان تووشیی تۆوە سۆنگەی لە کەسوکاریش و بنەماڵە نین، خۆت بۆ هەر خۆ زیندان مەینەتییەکانی و دەرد
 و پێیاگەیشیییتن پێناوڕزگارکردنییی ، لە و تیییۆ بەنیییدکرانی ئیییازاری لەبەرامیییبەر بەرگەگیییرتن لە جییییا ئەوان. دەبییین بێهییییوایی

 نیاتوانم لێیرەدا. بیی دەسیکورتیش و هەژار بنەمیاڵەیەکی لە ئەگەر ئەوییش جیا بچێیژن؛ نەهیامەتی زۆر دەبێ چاوپێکەوتن ،
 هەمییوو یییانی زینییدان سییاڵ 11 دەیزانییی ئەوەی سییەرەڕای کە نەکە  «غییۆد عەزیییمە» هییاوژینەکە  وەفییای و ئەمەگ لە بییاس

 کیردن گەورەی و بوو منداڵەکانمانەوە بەسەر چاوی دڵسۆزییەوە بە و بەورە زۆر ئەو. وەبەردا شانی بەاڵ  گەنجێتی، تەمەنی
 بیۆیە برینیدارەکەت؛ دڵە یبرینی و زا  بۆ هەتوانێکن بەرپرسایەتی بە هەس  و ئازایەتی لە نموونانە ئەو. گەیاندن پێی و

 هییچ لەبەرامیبەر پێشیمەرگایەتیش ڕییزی بیۆ هیاتنەوە و زینیدان لە راکیردن دوای کە دەنێیر  ڕوحیی بیۆ ساڵو دیکە  جارێکی
 .تێنەکرد  پشتی قۆناغێکدا هی  لە و نەهات بەچۆکدا کۆسپێکدا

 
 لە و وەدواکەوتیین و هەوڵییدان دوای یییانتوانی بنەمییاڵەکە  دا2512سییاڵ مییانەوە لە زینییدان و لە سییەرەتای سییاڵی  1دوای 

 و قۆسیتمەوە مین کە بوو با  دەرفەتێکی ئەوە  وەرگرن، بۆ مەرەخەسی ڕۆژێکم چەند نەورۆزەوە بەبۆنەی زۆر، دەرگادانێکی
 تێکۆشییەرانی ئاشییکرای ڕیییزی گەیانییدە خییۆ  و نەکییرد لییێ دوو  و یەک بەاڵ  دا، بییۆ ماڵیمییان قورسییی بییاجێکی ئەوەی لەگەڵ

 .کوردستان دێموکراتی حیزبی حیزبەکە ،
 

 چیوون کوردسیتان، باشیووری شیارەکانی لە مەدەنی ژیانێکی بە دەسپێکردن. بوو لەبەردەمم بژاردە زۆر زیندان لە ڕاکردن دوای
 بیرهێنیییانەوەی و کیییرد باسیییم پییییرۆزەی ڕقە ئەو بەاڵ  سیاسیییی؛ تەواووەختیییی ژییییانی بە درێیییژەدان ییییان واڵت دەرەوەی بیییۆ

. البیدەی لیێ خیۆتی ییان بییەوە بەرەوڕوویان بتوانی کە ناختدا لە نین گیکانێک زیندان لە ئێعدامکراو انیشەهید دوادیمەنی
 خەونییی وەدیهێنییانی بییۆ پێشییمەرگایەتیدا ڕیییزی لە کە مییاوەیە ئەو هەمییوو دوای و زینییدان لە ڕاکییردن سییاڵ 21 دوای بییۆیە

 بییۆیە. بییکەمەوە لەوانە جیییا دی، شییتێکی لە بیییر ە چییرک یەک تییاقە بییۆ نەمتوانیییوە داوە، خەبییات بە درێییژە  شییەهیدان
 قیادری میزهەه و شیۆقی خالیید شیەهیدان لەداردانیی تیاڵی بیرەوەرییی گێیانەوەی بە زیندان لە ڕاکردنم و گیران بەسەرهاتی

 .پێدێنم کۆتایی
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 گرتبیووی واڵتیه  ەئ منییەتیییەئ زگایەد وێەل و تورکیه چوبووە و بوو ئاگری هێزی یەرماندەف پیشتر شۆقی خالید هیدەش
 زییاتر لەوەنیدە وادییارە کاکیه: گیوتی و کرد من له ڕووی خالید کاک دەکران، ئێعدا  یەڕۆژ وەئ. کردبۆوە ئێرانی ستیەڕاد و

 بییگەیەنە گیوتی و دا  پێیی کە هەبیوو ڕاسیپاردەی کۆمەڵێیک دوایە . دیڵم بەجێ ئێوە بۆ ڕێگایە ئە  درێژەدانی و نەمتوانی
 لەوپەڕی و ئییێمە بەبەرچییاوی و خییوارێ دەهییاتنە چاوەکانمییدا بە خییوێن ڕووبییاری بڵییێم دەبییێ نییا، ێسییکفرم. بنەمییاڵەکە  بە

 و، چییوون شییەڕافەتمەندانەیان مەرگییی بەرەوپیلییی ڕووسییوورییەوە و بەسییەربەرزی زۆر ئەوان. بردیییانن ئییێمەدا بێدەسییەاڵتیی
 .بین ەڕێگای ئە  ڕێبواری دواهەناسە هەتا ئێمەمانان ئەوەی بەهۆی بوو ئەوە 

 
  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٤٢ ژمارەی لە

 
 ٢١١٩ ئەپریلیی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------------- 
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 ئەسعەد خزری

 
 

 
 
 
 
 

 
 میراتێک لە باوکەوە بۆ کوڕ

 
 بیاوکم. بیوو ساڵ ٩ تەمەنم ئێران گەالنی شۆڕشی کاتی لە. بوو  لەدایک شنۆ ی«نەرزیوە» گوندی لە هەتاوی ی١٣٤٢ ساڵی

 و، هەبیوو دێمیوکراتەوە حیزبیی تێکۆشیەرانی بە تەشیکیالتی پێوەندیی شۆڕ ، لە پێش هەر( خزری مەالحەمەدەمین شەهید)
 وەک منیییش بییۆیە هەر. ببییوو حیییزب کییانیڕیزە بە پەیوەسیی  کوردسییتان دێمییوکراتی حیزبییی تێکۆشییانی ئاشییکرابوونی لەگەڵ

 و شیینۆ شییاری هەتییاوی ی١٣٦١ سییاڵی. ڕاهییاتم شییۆڕ  و پێشییمەرگایەتی کییوردایەتی، هەسییتی بە نیییزیکەوە لە مێرمنییداڵێک
 کوردسیتان هێزەکیانی بیاقی و کوردسیتان دێموکراتی حیزبی و، کرا داگیر ئیسالمییەوە کۆماری هێزەکانی الیەن لە ناوچەکانی
 و ژن خییاوەن ئەوەی سییەرەڕای کییات ئەو پێشییمەرگەکانی زۆربەی وەک باوکیشییم. بەجێهێشیی  ناچییاری بە یانشیینۆیە نییاوچەی
 ی١٣٧١ سییاڵی هەتیا. الچییوو ئیێمە لەسییەر بیاوک وەک سیێبەری بەکییردەوە و هێشیتوو بەجییێ شینۆی نییاوچەی بیوو، ورد منیداڵی
 تیورکیەوە داگییرکەری ئەرتەشیی الیەن لە ون،بو حیزبی مەئمورییەتێکی لە کە دیکەی هاوسەنگەری ٧ لەگەڵ هاوڕێ هەتاوی

 .کران شەهید کوردستان باکووری سنوورەکانی لە
 

 شیەهید تیایبەتی بە و شینۆ شارسیتانی کومیتەی کادرەکانی ڕێگای لە هەتاوی ی١٣٦٧ ساڵی باوکم، خەباتی لەگەڵ هاوکات
 تێکۆشیان بە دەسی  کوردسیتاندا دێمیوکراتی حیزبیی نهێنییی تەشکیالتی لە کە گەیشتم قەناعەتە بەو یەوە،«عەزیزی مراد»

 سییاڵی گەالوێییژی ی١٢ ڕۆژی هەتییا. کییرد  بەهێزتییری بەڵکییوو دانەبەزانیید، منییی ورەی نەک بییاوکم شییەهیدبوونی بییۆیە. بییکە 
 کوردسییتاندا دێمییوکراتی حیزبییی لە ئەنییدامەتی تییاوانی بە شیینۆوە شییاری ئیتالعییاتی ئیییدارەی الیەن لە کە هەتییاوی ی١٣٧٤
 .دا حیزبی چاالکیی و کار بە  درێژە گیرا ؛
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 ئەوە لەسییەر بەاڵ  درا ، ئەشیکەنجە شییێوە تونیدترین بە ئیتالعیات ئیییدارەی لە حەوتیوو چەنیید میاوەی بیۆ و ڕۆژەوە لەو هەر
 جیۆرە هییچ بە ئیتالعیات ئیدارەی بەرپرسانی کە حەوتوویە چەند ئە  پا . نەنێم چاالکییەکمدا هیچ بە دان کە بوو  سوور

 دادگییایەکی لە مییاوەیەک پییا  و کییرا  ورمییێ دەریییای بەنییدیخانەی ڕەوانەی بێیینن، چۆکمییدا بە نەیییانتوانی ئەشییکەنجەیەک
 بە بیوو تیایبەت کە ورمیێ دەرییای بەنیدیخانەی لە ١٥ بەندی بۆ سەرەتا لەوێ. سەپا بەسەردا زیندانم ساڵ دوو فەرمایشیدا

 تیا و گیوازراینەوە ١٤ بەنیدی بیۆ سیاسیی دییکەی دانیانیزینی بیاقی لەگەڵ هیاوڕێ پاشیان و گیوازرامەوە سیاسییەکان بەندییە
 .مامەوە بەندە لەو هەتاوی ی١٣٧٦ ساڵی واتا حوکمەکە ، ماوەی بوونی تەواو

 
 ڕۆژهەاڵتییی بییاکووری نییاوچەی دوایییین هەتییا سیینەوە لە. بییوو تێییدا کەسییی ٣١١ لە زیییاتر دەریییا زینییدانی لە ئییێمە بەنییدەکەی
 هەڵیبەت. گیرابیوون دێمیوکرات حیزبیی لەگەڵ هاوکیاری! تیاوانی بە هەرەزۆرییان زۆربەی دیارە هەبوو، زیندانیمان کوردستان

 و ئێیران سەرانسیەرییەکانی حییزبە تەشکیالتی لە ئەندامبوون و هاوکاری تاوانی بە و، نەبوون کورد کە کەسێکیش ٢١ بۆ ١٥
 دێموکراتیدا حیزبیی لە ئەنیدامەتی تیاوانی بە کەسیانەی ئەو. کرابوون بەند بیانی واڵتانی بۆ سیخوڕی تۆمەتی بە هەروەها
 .هاتبوون پێک کۆمەڵگە جۆراوجۆرەکانی توێژە و چین هەموو لە کرابوون، دەسبەسەر

 
 بیاوەڕی بە زیندانیشیدا نێیو لە تەنیانەت و بیوو  ئاشینا جۆراوجۆر خەڵکانێکی گەڵ لە زینداندا لە مانەوە دووساڵ ماوەی لە

 زۆرێیک دواتیر. بیدەین چاالکییەکانمیان و کار بە درێژە تەشکیالتی، نهێنیی ئەندامی کوە دا بریارمان بەرزەوە ورەی و قووڵ
 .دان خەبات ڕیزەکانی لە ئێستا  و پێشمەرگە بە بوون لەوانە

 
 .لێرەدا دوو بیرەوەریی زیندانم دەگێڕمەوە

 
 لە یەکێیک نێیو لە بیوو  هیاوخەرج خاڵتیاوێ ئاغیای ئەحیمەد بە ناسراو خاڵتاوێ، رەسووڵی ئەحمەد کاک کۆچکردوو لەگەڵ

 سیەرەتا ئەحمەد کاک.  دەناسی یەکترمان پێشووتریش هەر بوو هاوڕێ باوکم لەگەڵ کە ئەوەی بەبۆنەی. بەنددا کووپەکانی
 و هیاتەوە بۆ تازەی حوکمی سەرلەنۆی مانگێک چەند پا  دان، ئێعتراز لەدوای سەپابوو، بەسەردا زیندانیی ساڵ دە حوکمی
 چیی گیوتی داخەوە، بە گیوتم و لێکیرد چیاو  منییش! بخیوێنەوە بیۆ  گیوتی و کیرد بانگ منی. پێدا ەیاننامەک و کرد بانگیان

 وەدە»: گیوتی و ئەسیتاندمەوە لیێ تونیدی بە نیامەکەی. هیاتۆتەوە بیۆ زینیدانی  سیاڵ سیێ داخەوە بە گیوتم! بڵیێ پیێم بووە
 تەواو خەو بە هەر سییاڵەی سییێ ئەو لێییدەکە  وا باوکیییان گییۆڕی وەاڵ! بییییومەتەوە بییۆ سییێدارەیان حییوکمی وامزانییی ...ەوەد

 سیییەر هێزەشیییدا بە ئییییرادە ئەو بەرامیییبەر لە نیییاچێتەوە، بییییر  لە قەت کە لەوە جیییگە خیییۆ  حیییاڵی بە بە  مییین« !دەکە 
 .بێ بەورە و خۆڕاگر ئاوا منداڵ و ژن خاوەن و ساڵ ٦١ تەمەن سەرووی کەسێکی بۆ دادەنەوێنم
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 .وو الوی هەست بەرز و ورە پۆاڵیینیش بکەمبە پێویستی دەزانم لێرەدا باسی د

 
 لەگەڵ هاوکییاری تییاوانی بە و مەهابییاد نیاوچەی خەڵکییی و بییوون ئییامۆزا کە مەحمیوودی سییۆران و مەحمییوودی ڕەحیییم بەڕێیزان
 سیەرووی تەمەنی شنۆ سینگانی خەڵکی ڕۆستە  حاجی.( حیزبن پێشمەرگەی دووک هەر ئێستا خۆشییەوە بە) گیرابوون حیزب

 .سۆران و رەحیم کاک کووپەی بە درابوو و گیرابوو حیزب لەگەڵ هاوکاری تاوانی بە ئەویش دەبوو ساڵ ٧١
 

 بە کیییردن خیییزمەت و کیییوردایەتی ئیییۆگری ئەوەنیییدە دەبیییوو، سیییاڵ ١٢ نیزییییک تەمەنییییان کە تازەپێگەیشیییتووە الوە دوو ئەو
 خزمەتیییان ئییاوا خۆشیی مییاڵی لە حیاجی ەمییام بڵیێم دەتییوانم دەکییرد ڕۆسیتەمیان حییاجی بە خیزمەتەی ئەو بییوون، گەلەکەییان

 گەنیجە دوو ئەو دانیدا، یەک لە بەگشیتی بەنیدەکەمان کیۆی حەمیا ، بیۆ بچیین جیار دوو حەوتووی دەمانتوانی ئێمە. نەدەکرد
 ئەوە. ڕادەگەیشییتن خۆییان بە پاشییان دەشیووت گییوڵ وەک گیوتەنی کیوردەواری حەمییا ، لە حاجییان مییامە سیەرەتا سیووکە ڕۆح
 خیاوەن و شۆڕشیگێر ئیاوا کەسیانی بە دەبیێ. هەبوو درێژەی هەر زیندان لە ڕۆستە  حاجی کۆچکردوو کرانی ادئاز کاتی هەتا

 تەمەن سیاڵ ٦١ سیەرووی و بیوو منیداڵ و ژن خیاوەن کە خاڵتاوێی ئاغای ئەحمەد ئیسالمی کۆماری. بکەین شانازی هەڵوێس 
 خۆیییان، گومییانی بە وەی بییۆ کردبییوو، زینییدان لە وازییەوەئییازادیخ تییاوانی بە سییۆران و ڕەحیییم وەک الوانییی هەروەهییا و، بیوو

 بە شیانازی من ئێستا  و ئێستا و ئێمە بۆ خۆڕاگری و ئاکاربەرزی هێمای دەبنە ئەوانە نەیاندەزانی ئیدی ببنەوە، پەشیمان
 .بوو  ئەوان هاوڕێی ڕۆژانێک کە دەکە  خۆمەوە

 
 لە بەربیییوونم دوای سیییاڵێک. بیییوو  ئیییازاد هەتیییاوی ی٧٦ یخیییاکەلێوە ی١٢ ڕۆژی زینیییدان سیییاڵ دوو تێپەڕکردنیییی پیییا  لە

 و، نیۆروێژ واڵتیی کیردە ڕوو  سیااڵن چەنید پیا  و کوردسیتان دێمیوکراتی حیزبیی خەبیاتی ئاشکرای ڕیزی هاتمە بەندیخانە
 .داوە خۆ  سیاسیی ژیانی بە درێژە  لێرە

 
  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٤٩ ژمارەی لە

 
 ٢١١٩ مایی ٦: ڕێکەوتی  -ان و کورد  ماڵپەڕی کوردست: سەرچاوە

 
------------------------------------------------------- 
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 محەممەد فەتاحی

 
 

 
 
 
 
 
 

 جەزرەبە لەپێناو باوەڕدا

 
 ئەوەی لەبەر. بیوو  لەداییک بۆکیان فەیزوڵاڵبەیکیی یەنگیکەنیدی ئیاوایی لە هەتاوی ی2502 ساڵی ناوە، فەتاحیم محەممەد
 کە بیوو  مێردمنداڵ. بدە  خوێندن بە درێژە نەمتوانی زیاتر لەوەندە منیش هەبوو، سەرەتایی قوتابخانەی هەر ەمانگوندەک
 33 سیاڵی شۆڕشێ کە. هەڵبژارد ژیان پیشەی وەک بەرگدرووییم کاری و خەیات شاگرد بە بوو  منیش و بۆکان هاتە ماڵمان

 سییەرۆکی ،«یوزباشییی» کە لەبیییرمە. بییوو  بەشییدار کییرا بۆکییان لە کە خۆپیشییاندانەکەدا دوو هەر لە و بییوو  تییازەالو کییرا
 .بوون بریندار کەسێکیش چەند و شەهید کەس دوو ڕووداوەدا لەو و کرد خۆپیشاندەران لە تەقەی بۆکان شارەبانیی

 
 حییزبە کییچیاال ناوەنیدی و زینیدوو شیارێکی بۆکانیش. بوون ڕووداو پی و تایبەت شۆڕ  سەرکەوتنی دوای مانگەکانی و ڕۆژ

 بییرمە لە. پێکیرد دەسی  چریکەکیان ڕێکخیراوی لەگەڵ سیاسییم کیاری منییش. بیوون تەیفەکانی و جۆر هەموو لە سیاسییەکان
 سییەندیکای توانیمییان سییینفی و ڕێکخراوەیییی کییاری ئەزمییوونی یەکە  وەک بەرگییدروو  هییاوڕێیەکی چەنیید و ئەمیین ئەوکییات

 لە  ئینشییعاب و سەرلێشییێواوی و شییۆڕ  دوای کەفوکەڵەکییانی نیشییتنەوەی یدوا بەاڵ  دابمەزرێنییین؛ بۆکییان ەکییانی«خەیییات»
 دێمیییوکراتی حیزبیییی ڕێکخسیییتنەکانی بە پێوەنیییدیم و کیییردنەوە جییییا لیییێ خیییۆ  ڕییییزی 2539 سیییاڵی لە ئەمییین ڕێکخیییراوەیە،
 .گرت کوردستانەوە

 
 وەک ئیێمە ئەوکیات. هێنیا پێیک مهاوبەشیێ ژیانی ئەمن تێدابوو، پێشمەرگەی هێزی و نەگیرابۆوە بۆکان هێشتا کە 31 ساڵی
 خیۆی دەسیەاڵتی ڕێیژیم ئەوەی دوای بەاڵ  بوو، حیزبی دیکەی پێسپێردراوەکانی و تەبلیغی ئەرکی ڕاپەڕاندنی کارمان ئەندا 
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 کیاری کیات ئەو ئەرکەکانمیان. دا خۆمیان کیاری بە درێژەمیان نهێنیی تەشیکیالتی شیانەیەکی وەک ئێمە سەپاند، شاردا بەسەر
 زاوایەتیییم لە مانییگ چەنیید هێشییتا 2532ی جییۆزەردانی 23ڕۆژی . بییوو تەبلیغییی کاروبییاری هەروەهییا و ڵگییریهەوا نیزامییی،

 .بردیانم خۆیان لەگەڵ و دادا  بەسەریان ئیتالعات هێزەکانی کە بوو  کار خەریکی دووکان لە تێنەپەڕیبوو،
 
 بناسیین، سییەردەمدا لەو ئەویییش ئیتالعییات ئیییدارەی و ئیسییالمی کۆمییاری کەمێییک ئەوانەی یییان گیرابییێ، خییۆی کە کەسییێک بییۆ

. دەهێنیا سیاسیی زینیدانیی بەسیەر چیییان و دەگیوزەرا چیی ئیتالعاتیدا ئیدارەی گرتنگەکانی لە کە ناکا گێیانەوە بە پێویس 
 4 میاوەی بیۆ. نەهیاتوو لەگێییانەوە و فیالن بەپێی ئازار و ئەشکەنجە بەاڵ  نەبوو، ئەواندا زاتی لە مرۆیی حورمەتی و ڕێز
 لەسیەر بییارمیان و بیێ شیەر  حیاکمی بیۆوەی کیردین سیەقزیان بەڕێی دوایە گرت، بەرگە  بارودۆخەدا لەو ئەمن نیو و انگم

 نێییو لە هەر. کییراین سیینە ناوەنییدیی بەنییدیخانەی بەڕێییی لەوێییوە و بۆکییان ناردیییانینەوە لەوێ ڕاگیییران ڕۆژ 23دوای  و بییدا
 سیەپا، بەسیەردا زینیدانیم سیاڵێک سیزای ئەمین و دایین لەسیەر بیییاری قازی وەک «قەدەمی» ناوی بە مەالیەک بەندیخانە

 کەرەجییییان گەوهەردەشیییتی زینیییدانی بیییۆ کیییرا زییییاد لەسیییەر زینیییدانیم سیییزای ،«تەواب» بە نەببیییوو  ئەوەی بەهیییۆی بەاڵ 
 ...یباوک ماڵی گەڕابۆوە تازەبووکم هاوژینی ماوەیەدا لەو. کرا  بەند لەوێ مانگ 21 و دوورخستمەوە

 
 لە و هەڵچیوومەوە تیێ حیزبیی کاروبیاری لە و گیرتەوە حییزب تەشکیالتی بە پێوەندییم دەمودەس  زیندان لە بەربوونم دوای

 شیانەکەمان داخەوە بە بەاڵ  بیووین، بەردەوا  حیزبیی کاروباری لە 2530 گەالوێژی هەتا ئێمە. خرا  ڕێک نوێدا شانەیەکی
. کیرا ئێعیدا  بەداخەوە دوایە ناسیکی حوسیین بەنیاوی لەوان یەک کە نگییرا شیانەکە ئەنیدامانی لە کەس چەنید بوو، ئاشکرا
 .پێشمەرگە هێزەکانی گەیاندە خۆمان بکرێین دەستبەسەر ئەوەی پێش دیکە  هاوڕێیانی لە کەس چەند و ئەمن

 
 دوای. وو بی برینیدار شیەڕەدا لەو ئەمین و تێکهەڵچیووین ڕێژیم هێزەکانی لەگەڵ کە دەرێ هاتبووینە نەببوو شەو دوو هێشتا

 دەورە تەواوبیوونی دوای. ببیینم پێشمەرگایەتی دەورەی بۆوەی «گەورەدێ و گەاڵڵە» بۆ ناردیانم برینەکە  باوخۆشبوونەوەی
 کیییاری مەبەسیییتی بە و نیزامیییی_سیاسیییی کۆمیسییییۆنی بیییییاری لەسیییەر ،2533 سیییاڵی لە پێشیییمەرگایەتی میییاوەیەک پیییا  و

 .کردەوە حوکمەت ڕادەستی خۆ  تەشکیالتی
 

 کە 2531 بەهیاری سیەرەتای هەتیا کیردەوە کیار بە دەسیتمان تەشیکیالتی، جموجیۆڵی ڕاگرتنی و ماتکردن خۆ ماوەیەک پا 
 .گرتیانینەوە نفووزی کەسێکی سیخوڕیی بەهۆی

 
  بێخەبەریدا لە بنەماڵەکەمیان و بوو  بێسەروشوێن مانگ 3 ماوەی بۆ ئەمن و کراین ورمێ ئیتالعاتی بەڕێی ئەمجارەیان
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 خیودا هەتیا بیۆیە. بیوو جییاواز پێییشمەرگانە  و سیاسیی چیاالکیی و گییران ڕابردووی بەهۆی من ئەمجارەی بارودۆخی. ڕاگرت
 سیاڵ 1 سزای «جەلیلزادە» قازی بییاری بە مەهاباد شۆڕشی دادگای لە ئەمجارەیان. دا  جەزرەبەیان و درا  ئازار بکا حەز

 لەو سییاڵ 1 ڕێییک وە. کییرامەوە ورمییێ دەریییای زینییدانی بەڕێییی یەکە زینییدانی مییاوە کێشییانی بییۆ و سییەپا بەسییەردا زینییدانیم
 .چێش  جەزرەبەدانم و ئەزیەت و ئازار ئامانجەکانم و کوردایەتی بیروباوەڕی لەسەر و گرت بەرگە  بەندیخانەیەدا

 
 تکیییا ئەو کە حییییزبیم هاوسیییەنگەرێکی چەنییید زمیییان لە و پێشووشیییدا بەشیییەکانی لە «کوردسیییتان» ڕۆژنیییامە خیییوینەرانی
 و ورمییێ زینییدانی بەسییەرهاتی و بییاس ...و مەحمییوودی ڕەحیییم کییاک و مەحمییوودی ڕەحمییان کییاک وەک بییوون، هاوبەندیشییم
 میین بییۆیە خوێنییدوویانەتەوە؛ و بیسییتووە مافەکانیییان چییۆنیەتیی و سیاسییی بەنییدیی بە پێیاگەیشییتن شییێوەی و بەنییدەکانی

 .بەسەرهاتە لەو رت تەوەری چەند سەر دەپیژێمە بەاڵ . باسە ئەو سەر ناچمەوە
 

 ئەرکییی وە بییوو، منییداڵمان چییوار گیییرامەوە دووهە  جییاری بییۆ کە کییات ئەو. هەیە منییداڵمان 3 خێییزانم مریەمییی و ئەمیین
 ئەمەگیی بیێ بیۆیە. بوو خێزانم ئەستۆی لە هەمووی ماوەیەدا لەو بەڕێچوونیان و منداڵ و ماڵ بە پێیاگەیشتن و سەرپەرستی

 سیییۆنگەی لە میییاوەیەدا لەو منیییداڵەکانمان و ئەو کە نەکردبیییا ئیییازارە هەمیییووە لەو باسیییم و نەهێنابیییا نیییاو  ئەگەر دەبیییوو
 وەک تەعبیرێکیی نیاتوانێ گێییانەوەیەک هییچ و زمانێیک هییچ و قەڵەمێیک هییچ. گرت بەرگەیان و چاشتیان زیندانیبوونمەوە

 .چێشتمان زیندان دەرەوەی لە بنەماڵەکە  و زیندان لە من کە بکا سەختییانە و عەیا  و ڕۆژ لەو خۆی
 

 حیزبیییی فێیییرگەی لە و گرتبیییێ کیییوردایەتی بە فرچکیییی کە کەسیییێک بەاڵ  دا، پشیییوو  میییاوەیەک زینیییدان لە بەربیییوونم دوای
 سییەرلەنوێ کە بییوو ئەوە. نەگییرێ هەڵویسیی  لەدژی و ببینییێ چەوسییانەوە و سییتە  دەتییوانێ چییۆن کرابییێ، گییۆ  دێموکراتییدا
 کیرد کیۆڵ لە ماڵم یەکجاری بە دەکرد، گیران مەترسیی بە هەستم کە 2513 اڵیس و گرتەوە دێموکرات حیزبی بە پێوەندیم

 ڕادەبیرێ، کیاتە لەو ساڵ 25 کە ئێستا  وە. پێشمەرگە بوومە و دادا عەرز  بە دێموکراتدا حیزبی ئاشکرای سەنگەری لە و
 .پێشمەرگایەتیم ئەرکی ڕاپەڕاندنی خەریکی

 
  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٥١ ژمارەی لە

 
 ٢١١٩ مایی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------------- 
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 محەممەد مستەفاپوور

 
 

 
 
 
 
 
 

 !ساڵ حەبس بێ ئەوەی حوکم درابێتی ٦

 
 پیۆلی هەتیا و بیوو  لەداییک لیالنێ ندیگو لە هەتاوی ی١٣٤٢ ساڵی. دەڵێن پێ لیالنەییم محەممەد مستەفاپوور ، محەممەد
 .خوێندوە سەرەتاییم پێنجی

 
 و بیوو  منداڵ کە کاتەی ئەو دەگەڕێتەوە، 33 شۆڕشی سەردەمی پێش بۆ کوردستان دێموکراتی حیزبی لەگەڵ من ئاشنایەتیی

 سیاسیییەکانی ڕووداوە و دێمیوکرات حیزبیی و کوردسیتان کۆمیاری باسیی پشیووداندا و کیار کیاتی لە و مووچە و مەزرا لە بابم
 دییکەی ڕێبەرانیی و شیەریفزادە سیمای  شیەهیدبوونی چۆنیەتیی و ٤٧ - ٤٦ ڕاپەڕینی بەسەرهاتی وەک دەکرد ، بۆ کاتی ئەو
 .بکەن گەشە ناخمدا لە نیشتمانپەرەوری و پێشمەرگایەتی خۆشەویستیی و هەس  کە وایکردبوو ئەوە . جوواڵنەوەیە ئە 
 

 دوایە  تێکەوتبیوو، جموجیۆڵی شۆڕشیگێیەوە و سیاسیی کەسێکی و کادر چەند بەهۆی دا٥٧ شۆڕشی ڕۆژانی لە ئێمە گوندەکەی
 لە زۆر میاوەیەکی بیۆ ییش«پشیتیوان» هێیزی. دانیا مەقەڕیان و بنکە ئێمە  گوندەکەی لە و هاتن حیزب پێشمەرگەی هێزی

 وردە و تێیدەکرد  کارییان و دەدی نییزیکەوە لە ڕووداوانە  ئە  کە بوو  کەسانە لەو یەک منیش و مابوونەوە ئێمە گوندەکەی
 .ڕاکێشرا  دێموکرات حیزبی الی بۆ وردە

 
 یەکیەتییی ئەنیدامەتیی بە ڕێکخیراوەییم و سیاسیی کیاری سەرەتای و حیزب ئەندامی ببمە لێکرا داوا  ڕەسمی بە ١٣٦١ ساڵی
 شارسیتان کیۆمیتە و هێیز لە میانەوە یەکماوە پا  و دەرێ هاتمە یەکجاری بە ١٣٦٢ ساڵی بەفرانباری. پێکرد دەستی الوان



یاگرۆڕخ یکۆرید  

 

 

60 
 

 و سیاسیی دەورەی بوو، حیزب پەروەردەی و فێرکردن ناوەندی کە «گەاڵڵە» لە حیزب ی«زانکۆ» لە ٦٣ ساڵی کۆتاییەکانی
 چەکداریییدا خەبییاتی سییەختەی قۆنییاغە لەو. درا  سییازمان دا«مینەشییە » هێییزی لە دەورە  دوای. بینییی پێشییمەرگایەتیمان

 گرتنیی مەهاباد، ی«کانییەرە » عەمەلیاتی وەک کردوە، دا«مینەشە » هێزی عەمەلیاتەکانی و شەڕ لە رزۆ لە بەشداریم
 .سەردەش  - مەهاباد جادەی گرتنی عەمەلیاتێکی چەند و جانداران پایەگای گرتنی سیسێر، پایەگای

 
 یەکە  و «زمزیییران» هێییزی بە اگییۆڕ نییاوەکەی ئییێمە هێییزی دەدرانەوە، سییازمان دەفییتەر دەوری لە هێزەکییان کە ١٣٦٥ سییاڵی

 .بینی  «تەخری » و بێسیم دەورەی دواتر. بوو جێگرپەلی کە وەرگرت بەرپرسایەتیم
 ڕیزەکییانی لە بەرنییامەیەک و ئەرک چەنیید ڕاپەڕانییدنی بییۆ بنەڕەتییدا لە و حیییزب بەرپرسییانی هەمییاهەنگیی بە ١٣٧٢ سییاڵی
 .بگەیەنم بەجێ پێسپێردراوەکانم ئەرکە بتوانم واترد بۆوەی کردەوە حوکمەت ڕادەستی خۆ  و بوومەوە جیا حیزب

 
 کوشیتنی لە بەشیداری تیۆمەتی بە ئەمن. گەیاند بەجێ حیزبیم زۆری ئەرکێکی گیرا ، ئیتالعاتەوە لەالیەن کاتەی ئەو هەتا

 ەردەشی س ئیتالعیاتی لە مانیگ ٦ میاوەی. گییرا  گەیانیدبوو، خەیانەتەکیانی سزای بە دێموکرات حیزبی کە ڕێژیم مۆرەیەکی
 میاوەیە ئەو پا . ئەستۆ بگرمە ڕێژیم مۆرەیەی ئەو کوشتنی بەرپرسایەتیی بۆوەی هێشتیانمەوە ئازاردا و ئەشکەنجە ژێر لە

 لەوێ سیاڵ یەک میاوەی بیۆ و کرا  شارە ئە  ئیتالعاتی بەندیخانەی بەڕێی لەوێیا و مەهاباد ی«ئینقالب دادسەرای» بەڕێی
 بییۆ دەیاننییاردمەوە لێکییۆڵینەوە و لێپرسییینەوە دوای و شییۆڕ  دادسییەرای بە دایییانم رجییا سییێ سییاڵەدا یەک لەو. ڕایییانگرتم
 خیرامە بیێ؛ ڕوون چارەنووسیم و درابێیتم حوکمێیک هییچ ئەوەی بێ و کرد  ورمێیان زیندانی بەڕێی پاشان. ئیتالعات زیندانی

 بیدرێم حیوکم ئەوەی بیێ ئەمجیارە  و شیۆڕ  دادگیای بردیانمە ورمێ بەندیخانەی لە مانگ چەند پا . بەندیخانەیەوە ئەو
 .بەندیخانە نێردرامەوە

 
 القییان و کیرد  کەلەپچەیان زیندان، بەرپرسی ژووری بە گەیشتن لەگەڵ. هەیە مالقات  گوتیان ورمێ زیندانی لە ڕۆژێکیان
 زینییدان لە خواردنێییک کەمە دوای شییەو یەکە  هەر لەوێ. کییرامەوە سەردەشیی  ئیتالعییاتی زینییدانی بەڕێییی یەکسییەر و بەسییتم

 هییچ بەڕێیی و نەکیردمەوە لیێ الی کەس بەاڵ  بیوو ، خوێنبەربیوون تووشیی حەوتیوو سیێ میاوەی و نووسیا پێیوە نەخۆشییەکم
 یەکە  تیازە بڵێیی وەک ئەشیکەنجە، ژێیر خرامەوە ئیتالعات زیندانی سللولی لە دیکە  مانگی ٢. نەکرا  دەرمانی ناوەندێکی
. بیوو ڕێیژیم میۆرەیەی ئەو کوشیتنی بە مین داننیانی وەرگرتنیی هەر ئەشیکەنجەیە  ەول مەبەسی  دییارە. بێ گیرانم ڕۆژەکانی

 جیییۆرە هەمیییوو. بیییکەی باسییییان دەکیییرێ نووسیییینیش بە نە و دێییین گێییییانەوە لە نە میییاوەیە ئە  ئازارەکیییانی و ئەشیییکەنجە
  بکەوێ، نەماڵەکە ب بە چاو  نەیانهێش  نەک مانگانەدا و ساڵ ئەو هەموو لە وە. ڕووحی و جەستەیی ئەشکەنجەیەکی

 .دابوو بنەماڵەکە  بە ئێعدامکردنمیان و کوشتن هەواڵی تەنانەت
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 و پیییانکە نە و سیییەرمادا لە پەتیییۆیەک و ڕاخەر نە ڕابگیییر ، پیییێ خیییۆمی بتیییوانم کە هەبیییوو خواردنێیییک نە میییاوەیەدا لەو
 تیا بەاڵ  نیۆتەکەدا، و بیۆگەن لەسیللو لەو پزیشکی پێیاگەیشتنێکی نە و خاوێنییەک و پاک نە گەرمادا، لە فێنککەرەوەیەک

 ...یشێوەکان و جۆر هەموو لە ئەشکەنجە بکا حەز خوا

 
 بیین خسییتە پەروەنییدەکەیان دیییکە  جییارێکی مەهابییاددا و سەردەشیی  ئیتالعییاتی زینییدانەکانی لە بەنییدکرانم سییاڵ دوو دوای

 سییگار مامەڵەی لەسەر کە کەوت خۆمان گوندی خەڵکی کوڕێکی بە چاو  لەوێ. ناردمەوە مەهابادیان دادسەرای بۆ و هەنگڵم
 ئێعیدا  کە وادەزانین هەمیوو گیوتی بۆ؟ گوتم ماوی؟ ئەوە گوتی و پێداکرد  باوەشی و ڕانەگیرا پێ خۆی دی منی کە. گیرابوو

 و هێشیتیانمەوە لەوێ دیکە  مانگی دوو و مەهاباد ئیتالعاتی زیندانی ناردیانمەوە کردنەوە  دادگایی دوای دیسان ...یکراو
 جییارێکی چەنیید مییاوەیەدا لەو. هێشییتمەوە لەوێیییان دیییکە  مییانگی ١٢ و کییرا  مەهابییاد گشییتیی بەنییدیخانەی بەڕێییی پاشییان
 کۆبوونەوەکیانی لە یەکێک لە. بوو بەردەوا  هەر دابنێم تاوانە بەو دان ئەوەی بۆ لەسەر  گوشار و دادگا بردیانمەوە دیکە 

 بۆیییان خییۆ  وشیییاریی بەهییۆی کە داببییین بەئەسیتۆ کوشییتنە  ئە  رپرسییایەتییبە پیییالن بە ویسییتیان کردنییانەدا دادگیایی ئە 
 .سەر نەچووە

 
 زینییدانی لە مییانەوە  دی مییانگی ٤ دوای و بییوو بەردەوا  مەهابییاد ئیتالعییاتی زینییدانی و دادسییەرا نێییوان هییاتوچۆیەی ئە 

 بەشیێوەیەک تیوانیم ئییدی. بیبم ئیازاد کیاتی بەشیێوەی تیمەن میلییۆن 311 بیارمتەی بە کە راگەیانید  پێییان سیپا ئیتالعاتی
 میانگی شیە  بیکەن، دابیین بیارمتەیە ئە  نەییانتوانیبوو بنەمیاڵەکە  ئەوەی لەبەر بەاڵ  بگر ، بنەماڵەکەمەوە بە پێوەندی
 ٦ پیا  بیکەن، جێبەجیێ بیارمتەیە ئەو بیێ جۆرێیک بەهەر توانیییان بنەمیاڵەکە  ئەوەی دوای. میامەوە زیندانیدا لە دیکە 

 .بوو  ئازاد زیندان لە بدرێم، حوکمێک هی  ئەوەی بێ و ڕێژیم زیندانەکانی لە ەمانەو ساڵ
 

 چەنیید تەنیییا ئاسییایی ژیییانی بییۆ گەڕانەوە  و مییاوەیە ئە  بەاڵ  هێنییا، پێییک هاوبەشیییم ژیییانی زینییدان لە بەربییوونم دوای
 حیوکمی دیسیان هەبیوو لیێم ایەتیانشیک ئەوانەی و کیوژراوەکە بنەمیاڵەی بەدواداچیوونی و پێداگری بەهۆی کە نەبرد ساڵێکی
 بییۆیە نییییە، بییۆ دەربییازبوونم ئیییدی بمگییرنەوە ئەمجییارە بێتییوو کە کییرد هەسییتم و زانییی خەبەر  ئەمیین بەاڵ  دەرچییوو، گییرتنم
 و حییزب ڕیزەکیانی گەیانیدە خیۆ  و هێشی  بەجیێ منداڵم و ماڵ بەپەلە ئیدی. بێڵم بەجێ واڵت کات زووترین بە دا بییار 

 .دەدە  خۆ  سیاسیی ژیانی بە درێژە و دێموکراتم حیزبی دریکا ئەوە ئێستا 
 

  بۆتەوە باڵو دا "کوردستان" ٧٥١ ژمارەی لە
 

 ٢١١٩جوونیی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە



یاگرۆڕخ یکۆرید  

 

 

62 
 

 
 حەسەن مەالک

 
 

 
 
 
 
 
 

 ..."قوڕ بەسەر ئەو دوژمنەی هیوای بە بەندیخانەیە"

 
 بیوومە ١٣٥٢ سیاڵی. بیوو  لەداییک مهابیاد شیاماتی نیاوچەی ی«حەسیەن حاجی» گوندی لە ١٣٤٤ ساڵی مەالک حەسەن ئەمن

 ئەرکییم پێشییمەرگە وەکییوو پێشییەوادا هێییزی دووی لکییی لە شییەوبا  خەلییی  شییەهید پەلییی لە مییاوەیەک بییۆ و حیییزب ئەنییدامی
 بیوومە ئەوکیاتی ەرپرسیانیب داوای لەسیەر دا١٣٦٢ سیاڵی لە نیاوچە، لە پێشیمەرگە هێزی دوورکەوتنەوەی دوای برد، بەڕێوە

 نییاوچەی لە هەروەهییا و مەجیییدخان چییۆمی شییازدە، محییاڵی محییاڵ، شییامات، ناوچەکییانی لە نهێنییی تەشییکیالتی ئەنییدامی
 .کردووە کار  یش شاروێران

 
 بیۆ شیوێنێکەوە لە پێشیمەرگەکان ڕاگواسیتنی و میانەوە شیوێنی دابینکردنیی و ناوچەکیان کیومیتەی بیۆ چاوسیاغی کیار  سەرەتا
 الی بییۆ الوان بیییری ڕاکێشییانی و مییاڵی دابینکردنییی و هێییز ڕێکخسیتنی کییاری تەشییکیالتدا چوارچێییوەی لە بییوو، دیییکە کیشیوێن

 هەتیییاوی ی١٣٧٣ سیییاڵی کیییاتەی ئەو تیییا بیییوون؛ ئەرکەکیییانم دییییکەی بەشیییێکی کیییوردانە بییییری بە تەیارکردنییییان و حییییزب
 گیرانییان بەهۆی بوو و کرد کەسێک کۆمەڵە لەسەر افیئیعتر و دایەوە ڕێژیم تەحویلی خۆی «س. » ناوی بە پێشمەرگەیەک

 لە مییاڵەکە  سییەر هەڵیانکوتییایە مهابییاد ئیتالعییاتی یەکەیەکییی دا سییاڵە ئە  سییەرماوەزی لە هەر. بییوو  لەوان یەک میین کە
 تییا کییرد داوایییان گیییرانم دوای لە. ئیتالعییات گرتووخییانەی بییۆ گواسییتیانمەوە و کییرد  دەستبەسییەریان و حەسییەن حاجی گونییدی

 .ئازاردانم و ئەشکەنجە بە کرد دەستیان کردەوە ڕەتم من کە بەاڵ  بکە ، هاوکارییان
 
  ئەو تاکوو دەرەجە سفر ژێر سەرمای لە دەس  بە هەاڵوەسین: لەوانە کراو ، ئەشکنجە شێوە کۆمەڵێک بە ماوەیەدا لەو
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 بییۆ جییاریش هەنییدێک و تاکەکەسییی وریژو دەیییانبردمە دەهییاتمەوە، هییۆ  بە ئەوەی دوای و دەچییوو  خییۆ  هییۆ  لە کییاتەی
 بە لێییدان و زینییدان دیییواری بە بەسییتنەوە جییوواڵنەوە، بەبییێ ڕۆژ دوو مییاوەی بییۆ دانیشییتن دەگواسییتمەوە؛ زینییدانیان سییاڵۆنی
 بە قامییک و بوەسییتم دیییوار بە ڕوو پێییوە بە دەکییرد  ناچاریییان کە هەبییوو ئەشییکەنجەیان دیییکەی جییۆرێکی هەروەهییا کابیی ؛

 بیۆ بیوو بنەمیاڵەکە  هێنانی بوو دەروونی کە ئەشکەنجەکانیان لە یەکێک هاوکات دەبوورامەوە، کاتەی ئەو ات بنێم دیوارەوە
 .دابەزێنن بنەماڵەکە  و خۆ  ورەی بتوانن بەوە و بوایە ئازاردانم لە گوێیان تا لێدانەکان شوێنی نیزیک

 
 زینیدانی ساڵ ٥ و زیندان ساڵێک بە خولەکیدا چەند یدادگایەک لە بازجوویی و لێپرسینەوە ڕۆژ ٤٥ نیزیکەی دوای ساڵە ئەو

 .کرا  زیندانی سێدا ژمارە ژووی یەکی بەندی لە و کرا  مهاباد ناوەندیی زیندانی بەڕێی و درا  سزا تەعلیقی
 

. هەبییوو( قەتیی  و هۆشییبەرەکان مییادە) قورسیییان حییوکمی کەسییانەی ئەو و سیاسییی زینییدانییانی بە بییوو تییایبەت یەک بەنییدی
 کەموێنەییان ڕێزێکیی دیکە زیندانییانی گشتی کۆی بەاڵ  بوو کە  دەورەیەدا لە  سیاسی زیندانییانی ئەژماری ئەوەی ایسەرەڕ

 کیاری بیۆ دەییانبردین ئەمجیار بەنیدە لەو مانەوە ماوەیەک دوای. نەدەکرد تەنیایی و بێکەسی بە هەستمان و دەگرت ئێمە لە
 بە بیوو کەسیێک بیوونی بیوو ، ناڕەحەت پێوە زۆری و ڕاکێشا منی سەرنجی وەیەما ئەو ئەوەی زینداندا، حەوشەی لە زۆرەملی
 بە حییزبیش بگیرە و بیوو نەناسراو بەاڵ  بوو زیندان لە ساڵ ١٤ ماوەی حیزب ئەندامەتیی تاوانی بە کە نەسروڵاڵ ما  ناوی

 .بوو بێخەبەر چارەنووسی لە جۆرێک
 

 دەربییی خیۆ  دووبیارەی ئامیادەیی و کیرد  سیەردانیان نهێنیی تەشکیالتی یهاوڕێیان لە کۆمەڵێک کە بوو  زیندان نێو لە هەر
 بیۆ بەخێرهیاتنەوەی نیامەیەکی شیاروێران نیاوچەی کیومیتەی زوو هەر ئازادبوونیشیم دوای. تەشیکیالتی کیاری بە درێیژەدان بۆ

 کییادرێکی گیرانییی ەهییۆیب ١٣٧٥ سییاڵی تییا کییردەوە، دروسیی  تەشییکیالتیم پەیوەنییدیی دووبییارە و دانەوە واڵمییم منیییش و نییارد 
 کەسیمان چەنید بەاڵ  کیران، دەسیتگیر کەسیێکمان چەنید و بیووین ئاشیکرا شیامات تەشکیالتی لە بەشێک و ئەمن تەشکیالتی،

 .دا حەشار خۆمان مهاباد و سەردەش  ناوچەی لە ماوەیەک بۆ و کرد دەرباز خۆمان
 
 بیێ شیێوەیەک هەر بە خۆمیان تیا دەکیرد بیانگەوازی و اردیندەن بۆ پەیامی ڕادیۆوە ڕێگای لە حیزب ماوەیەدا ئەو تەواوی لە

 دەربیاز بیۆ هەوڵەکانمیان هەمیوو سەرەڕای بەاڵ  بوون، جێگر کوردستان باشووری لە کە مهاباد شارستانی کومیتەی بگەیەنینە
. بیین دەربیاز سینوور لە نەماندەتوانی کوردستان باشووری هێزەکانی نێوخۆیی شەڕی بەهۆی بەداخەوە بەوێ؛ گەیشتن و بوون
 ڕادەسیتی خۆمیان بوو زۆر ڕۆیشتوویان دەس  کە شامات ناوچەی سپییەکی ڕیش چەند نێوبژیوانی بە و کات تێپەڕینی بە بۆیە
 لە دوورخیرانەوە بە دابیێ لەسیەر بیییاری دادگیا ئەوەی بەبیێ ئیتالعیاتەوە لەالیەن و گیرا  ماوەیەک دیسان و کردەوە ڕێژیم
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 و بییژیم دوورخراوەیییی بە میانییدواو لە بنەمییاڵەکە  دەگەڵ سییاڵ سییێ نیییزیکەی مییاوەی بییۆ بییوو  ناچییار و درا  سییزا کوردسییتان
 بیییۆ بیییوو لەسیییەر  کە ئەمنیییییە چیییاودێرییە ئەو سیییەرەڕای بەاڵ . بناسیییێنم ئیتالعیییات ئییییدارەی بە خیییۆ جیییارێکیش هەفیییتەی

 بەردەوا  تێکۆشیانم وورخراوەییەشیداد لەو و نەهێنیا خیۆ  تەشکیالتیی جۆراوجۆری چاالکیی و ڕێکخستن لە واز  چرکەیەکیش
 .بوو
 

 هاوکییاریکردنی تییۆمەتی بە میانییدواو ئیتالعییاتی ئیییدارەی الیەن لە دیییکە جییارێکی بییۆ ١٣٧٢ پییاییزی پەیوەنییدییەدا لەو هەر
. دەدا  ئەشیکەنجەیان ڕۆژانە و ڕاییانگرتم تاکەکەسیی ژووری لە مانیگ چەنید میاوەی بۆ و کرامەوە دەستگیر دێموکرات حیزبی

 بە سیاڵدا ١٢ میاوەی لە ئەمین. کیرا  ئیازاد بیارمتە دانانی بە دواتر و بوو  زیندان لە مانگێک چەند نیزیکەی ساڵە ئەو من
 ناوەنییدە بانگهێشییتی جییار بەسییەدان و کێشییاوە زینییدانیم سییاڵ دوو نیییزیکەی تێکیییا دێمییوکرات حیزبییی ئەنییدامەتیی تییۆمەتی

 تووشیی بنەماڵەکەشم ئەندامانی لە کەس چەند منەوە هۆی بە و پرسینەوەلێ و ئەشکەنجە بەر دراومەتە و کراو  ئەمنییەکان
 .بەندیخانەوە خرایە مانگ ٦ ماوەی کە بوو برا  یوونسی کۆچکردوو یەکیان کە بوون ئەشکەنجە و زیندان

 
 جیار دچەنی و کیۆدەکردمەوە لەسیەر بەڵگەییان بیوون خەرییک و بیکەنەوە دەسیتگیر  بیوون هەوڵدا لە دووبارە کە 2592 ساڵی

 تەشییکیالتی ڕیزەکییانی لە ڕوو  و هێشیی  بەجییێ ئێییرانم کوردسییتانی ناچییاری بە کییرد ، بییانگی ورمییێ پارێزگییای ئیتالعییاتی
 خیۆ  خەبیاتی بە درێیژە کوردسیتان دێمیوکراتی حیزبیی پێشیمەرگەی وەک سیاڵە حەوت میاوەی ئێستا  و کرد حیزب ئاشکرای
 دەدە 

 
 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان” ٧٥٢ ژمارەی لە

 
 ٢١١٩جوونیی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  خالید ڕەواندووست

 
 

 
 
 
 
 
 

 کۆڵنەدان و نەسرەوتن

 
 لە هەتیاوی ی١٣٣٦ اڵیسی ڕەشیەمەی میانگی کۆتیایی کیانی ڕۆژه لە کێک ییه لیه. شینۆ  شیاری خەڵکیی  ،« ڕەواندووسی  خالید

 لەگەڵ کێشیه بەهۆی باوکم بوو ساڵ ٤ تەمەنم. بوو  لەدایک شنۆ شاری به سەر نەڵۆس ئاوایی له مامناوەندی بنەماڵەیەکی
 لیه مین. بیوو جێ نیشیته لەوێ و نەغەده شیاری بیۆ کرد بار ماڵی نەکردن، بێگاری و ئاغا خواستی بە ملنەدان و گوند ئاغای
 خوێنید دەرسیم شیاره لەو ١١ پیۆلی تا هیه. قوتابخانه نێردرامه خوێندن بۆ ساڵیدا ٧ تەمەنی له و و بو گەورە نەغەده شاری

 دوو پیا  و دەکیراوه نەغەده شیاری لیه جیار یەکە  بیۆ کیه موقەدەمیاتی، دانیشسیەرای بۆ چوو  خوێندن درێژەی بۆ پاشان و
 بیۆ سیاڵێک پیا . کیرد منیدااڵن بیه گیوتنەوه دەرس به دەستم نەغەده شاری گوندەکانی له مامۆستا وەک وێ له خوێندن ساڵ

 سییەربازی درێییژەی بییۆ دانیییش سییپای وەک نیزامییی، دەورەی مانییگ ٦ پییا  و کییرا  «سییەراب» سییەربازگەی ڕەوانەی سییەربازی
 .کردەوه گوتنەوه دەرس به ستم ده قەاڵتیان ئاوایی له و کرا  شنۆ شاری ڕەوانەی

 
 ک وه منییش که ئێران شارەکانی له پاشایەتی دەسەاڵتی دژی به ئێران گەالنی شۆڕشی سەرهەڵدانی لەگەڵ بوو هاوکات ئەوە

 ڕاپەڕییو ڵکی خیه شیانی بیه شان و شار دەگەیانده خۆمان دەرفەتێک هەموو له بووین، سەرباز ناو به ئەوەی لەگەڵ هاوڕێیانم
 و گیییران تووشییی پاشییایەتی سییتمیسی دژی لە ئینشییا نووسییینی و ئەمییانە بەهییۆی. دەکییرد بەشییداریمان خۆپێشییاندانەکاندا لییه

 .بوو  ساواک زیندانی
 
  شاری پەروەردەی له مامۆستا وەک ماوەیەك پا  و هێش  جێ به قوتابخانەکانمان ئێمە  پاشایەتی، ڕێژیمی ڕووخانی به
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 و شییار لییه حیییزب بنکەکییانی کییرانەوەی و حیییزب ئاشییکرای خەبییاتی دەسییتپێکردنی لەگەڵ بییوو هاوکییات کییه دامەزرا  شیینۆ
 یەکیەتییی دامەزرانیی لیه ک ماوەییه پیا  هەتیا دەبیوو ، شیدار به حیزبیدا میتینگەکیانی و کۆبوونەوەکیان له منیش. ندەکانگو

 ئێسیتا  شیێکیان به کیه دڵسیۆزەکان الوە لیه هێندێک ڵ گه له هاوڕێ الوان یەکیەتیی ئەوکاتی رپرسانی به داوای ر سه له الوان
 نوانیدنی و دروسیتکردن بیه گیانیه، و دڵ بەخشیی شیادی یادییان و شیانازییە ایەیمی هاوڕێیەتیمیان و خەباتدان ڕیزەکانی له

 هاوکییاریی دیکیه هییونەریی کیاری چەنید و پێشییمەرگه ژییانی شیانۆی و ئاسیینگەر کیاوەی شیانۆی وەک شۆڕشییگێیی شیانۆی چەنید
 لیه بیوو شیار کیادری ئەوکیات کیه فەتحیی قادر کاک خۆشەویستم هاوڕێی ن لەالیه و؛ پێکرد دەس  حیزب لەگەڵ خۆ  ڕەسمیی

 .درا  سازمان شانەیەکدا
 

 و کییرا  دیییاری شیینۆ شییاری کییومیتەی بەرپرسییی و شییار کییومیتەی ئەنییدامی بییه شییاردا کۆنفیانسییی یەکە  لییه مییاوەیەک پییا 
  هەیئەتییی نییدامی ئه و شارسییتان کییومیتەی نییدامی ئه بییه شارستانیشییدا کۆنفیانسییی لییه شییار کۆنفیانسییی پییا  کییورت مییاوەیەکی
 لیه ئیسیالمی کۆمیاری گەلیی دژی ڕێژیمیی  هێزەکیانی لەالیەن شیار گییرانەوەی کیاتی هەتیا و کیرا  دییاری ارسیتانش ئیجراییی
 ئەوکات که قادری، نەبی کاک شەهید خزمەت له حیزبیم ئەرکەکانی و شار کاروباری هەتاوی ی١٣٦١ ساڵی هاوینی کۆتایی

 نمیوونەی هەمیوو کیه شارسیتان؛ و شیار کومیتەکیانی دییکەی یئەنیدامان هاوکاریی به و بوو شنۆ شارستانی کومیتەی بەرپرسی
 کیومیتەی کیاری نیوێی دابەشیکردنی لیه شیار گییرانەوەی لیه ماوەیەک پا . برد بەڕێوە بوون فیداکاری و وەفاداری و دڵسۆزی

 یەکمییاوە دوای لییه. کییرا  دیییاری شارسییتان کییومیتەی ئینتشییاراتی رپرسییی به و ئیجرایییی هەیئەتییی ئەنییدامی وەک شارسییتان
 شیایانی. ئەسیپێردرا پێ نەڵۆسم ناوچەی کومیتەی بەرپرسایەتیی ئەرکی شارستان کومیتەی الیەن له ئینتشارات، له کارکردن

 شارسیتانی هەڵبژێیردراوی نیوێنەری ک وه حییزب ی٧ و ٦ و ٥ کۆنگرەکیانی له شنۆ شارستانی کومیتەی له کار ماوەی له باسه
 .  دەکه پێوه شانازی و کردوه پێوه ازیمشان کات هەموو که کردوه شداریم به شنۆ
 
 ورمیێ ستبەسیەرگەی ده لیه مانگێیک ی میاوه بیۆ و نێوخیۆ گەڕامەوه یی بنەماڵیه گیروگرفتیی بەهۆی ١٣٦٥ ساڵی کۆتاییەکانی له
 بییه مانگێییک پییا . دابییوو  لێپرسییینەوه ژێر لییه ڕووحییی ڕادەبەدەری لییه فشییاری و هەڕەشییه ژێر لییه پییێکەوتن چییاو ئیزنییی بێ بیه
 ورمیێ بیۆ بچیم ڕا  نەغەده لیه بیوو ده ڕۆژێک هەموو دوورودرێژ ماوەیەکی تا هه بەاڵ  کرا  ئازاد ت ڕواڵه به س، که ٢ انەتیزەم
 لییێ هاوکارییییان داوای و بییوو  چاودێریییدا ژێر لییه کییات هەمییوو. مییاڵێ بگەڕێییمەوه و پێییوەنێم بییۆ قامکێکیییان و بناسییێنم خییۆ 

 گوتییان هیاتن دەژیین نێوخیۆ  لیه ئێستا  و دابۆوه حوی  ته خۆیان تازه ئەوانیش که هاوڕێیان له کەس دوو ڕۆژێکی دەکرد ،
 کییردن لەگەڵ قسییه زۆر  دەڵێییی؟ چ ئەتییۆ هەڵگییرین چەک دەبییێ کییه کییردووین لییێ هەڕەشەشیییان و کییردووین پییێ پێشیینیاریان

 داوای جیاریش زۆر و زانیبیوو پێییان ئیتالعیات و سیپا بیوو دیار. دەدەنەوه خەڵکه ئەو جوابی چ ئەدی که کردنەوه شیمانم په
  ئەو ئەوەی بۆ هاتوومەتەوه من بۆیە یاندوه ڕاگه لێبوردنی خومەینی که واڵمەی بەو جارێک موو هه و دەکرد   لێ هاوکارییان



یاگرۆڕخ یکۆرید  

 

 

67 
 

 .دەپەڕاندەوە خۆ  نییه؛ ک الیه هیچ به کار  و بکە  خێو به زۆرە  منداڵه و ماڵ
 
 و داڕشییتم بیۆ تێرۆریییان پیالنیی نەغەده شیییعەکانی جیومعەی ئیمیا  ئاگییاداریی بیه ئیتالعییات و سیپا سیەرنەکەوتن، لەوەدا کە

 و سیپا ن لەالییه کیه بەسییجی کەسیێکی دەسیتی بە دەگەڕامەوه، خزمێکمیان ماڵیه لیه کاتێیک ١٣٦٧ سیاڵی ڕەشەمەی ی٢ شەوی
 ئەو پیا . گەڕامەوە دنمیر لە و دەرچوو  ساڵمەت بە خۆشییەوە بە که کرا لێ تەقە  درابوو پێ پووڵی و چەک ئیتالعاتەوە
 بییانوویەک بیه جیارەی هەر و بیوو  چاودێرییدا و فشیار لەژێیر ئیتالعیات و سیپا پاسیدارەکانی الیەن لیه هەمووکیات تێرۆرە 
 .هەڕەشه و پرسیار به دەکرد دەستیان و ئیتالعات بۆ دەکرد  بانگیان یان دەیانگرتم

 
 کۆڵنەدان و نەسرەوتن

  
 و شیینۆ شییاری لییه ئێمەیییان نیزیکییی هاوڕێیییانی لییه کەس چەنیید هەتییاوی ی١٣٧٣ اڵیسیی گییواڵنی مییانگی کۆتاییەکییانی لییه

 و شیینۆوەگیرا  شییاری ئیتالعییاتی ئیییدارەی الیەن لییه ئەمنیییش ئەوان دوای ڕۆژ چەنیید. گییرت دێشییەمس و نەڵییۆس ئاواییەکییانی
 ئەشیکەنجەی و ئیازار و انلیید و هەڕەشیە ژێیر لیه لێپرسینەوە مانگ دو پا . کرا  ورمێ شاری له ئیتالعات گرتنگەی بەڕێی
 لیه بیۆیە هەر. بیوو  چاوەدێرییدا ژێیر لیه بەردەوا  بەاڵ  کیرا  ئازاد پوشپەڕ، مانگی کۆتایی له تاکەکەسیدا ژوری له ڕوحی

 .کرد سەرقاڵ کارەوە بە خۆ  تاران نیزیک لە ماوەیەک پا  و شاردەوه خۆ  خزمێکمان ماڵه له و تاران چوومە دەرفەتێکدا
 

 منییی زۆری منییداڵی و مییاڵ لییه بەشییێک کییه بییابم بەداخەوه شییوێنە لەو تییرس و خییۆف لییه پییی نهێنییی انیژییی سییاڵ سییێ پییا 
 بەخیۆیەوه ئاسیوودەیی قەت پاسیدار و جا  فشاری و من قاچاغی پاشان و پێشمەرگایەتی بەهۆی ژیانیدا له و بەخێودەکرد

 منییداڵەکانم و مییاڵ دا بییییار  ناچییار ەب دواتییر مانییگ چەنیید ئەمنیییش و کییرد دوایییی کییۆچی 2533 سییاڵی هییاوینی لییه نەدی،
 بەڕێیی و گیرامەوە دیسان و زانینم پێیان بەاڵ  شنۆ، هاتمەوه بەنهێنی مەبەسته بەو. حیزب ڕیزەکانی بگەڕێمەوه و هەڵگر 

 .کرامەوە ورمێ ئیتالعاتی
 

 ئیێمە یان دەکەی؟ قسە ۆتبۆخ یان دەگری وەکی  پرسی قازی. دادگا بردیانمەوه جەزرەبە و ئەشکەنجە و لێدان ڕۆژ ١١ پا 
 بەڵیێ کیوتم چییە؟ محیارب دەزانیی محاربیه، حیوکمەکەت چونکیه باشیتره، هەبیێ خۆتی  وەکیلیی ئەگەرچیی بگیرین؟ بۆ وەکیل 
 کیوتن پیێم ڕاوەسیتابوون ساڵۆنەکه له هاوڕێیەکم و کوڕ  مەسعودی زەنجیرکراو، القی و بەدەس  دەرێ هێنایانمە که. دەزانم
 دەزانیی هییچ»: گیوتی بیوو «ڕەزەوی» نیاوی کە بیازجووەکە  و دەستبەسیەرگه بردییانمەوه. بگیرن ۆبی وەکییلم و وادەڵێ قازی
 نیاوچەی لە حییزب ئەنیدامانی لەسیەر شی  زۆر ئەتۆ پەروەندەیە؟ لەسەر ئیعدام  حوکمی داوی لەسەر بییاریان پێشتر ئەتۆ
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 بێینم ناوییان مین قەرارە ئەوانەی باشە گوتم« .دەکە  ئازادت ئیما  ڕووحی به بکەی هاوکاریمان تۆسقاڵێک. دەزانی خۆتان
 لیه بەجنێیودان و گیرتم پیلیی ... لێیرە ئەوانییش جێیی لە مین ئەوە نیاکەن؟ ئەشکەنجەیان من وەکوو و ئێرە نایانهێنە مەگەر
 .خوار دامه فیێی ڕا پلیکانان سەر
 

 بیۆ بردبووییانین ڕۆژێیک. ورمیێ وەنیدینا گرتوخیانەی بیۆ بردیانم ڕوحی، فشاری و پێکردن سووکایەتی و لێدان ڕۆژ ٢٣ پا 
 پاشییان نەمناسییی سییەرەتا. دەترسییا و بییوو هەراسییان زۆر بییوو دیییار. دانیشیی  تەنیشییتم لییه هییات یەکێییک زینییدان حوسییێنیەی
 تیۆ لەسیەر قسیەکانم دادگیا لیه دێیم و دەوێ خیۆ  ئێیوە  بنەمیاڵەی ئەمین منیی بیرای هەر ئەتیو گیوتی و کرد  لێ پرسیاری

 ئێمیه نانەواخیانەی لیه پێشیتر کیه بیوو عەبیدوڵاڵپوور ڕەسووڵ. ناسیمەوه ئەوجار. بدەنەوە عدامەکەشمئی ئەگەر وەردەگرمەوه
 بیراکەی بکیوژی دابیوو هەوڵیی ئەو و کوژرابیوو رژییم پاسیدارەکانی و جا  دەس  به بوو پێشمەرگه که براکەی و دەکرد کاری

 داومیێ تفەنگیی خالید بڵێی دەبێ کوتبوو پێیان. رتبوویانگ برینداری به و کردبوو لێ تەقەیان و زانیبوو پێیان. بکوژێتەوه
 چەنید و ئەوە بەپێیی هەر. دەرەوه بیۆ بکیا بەڕێم حیزبەوه ڕێگای له بکە  کاره ئەو ئەگەر پێداو  بەڵێنی و داومێ پووڵی و

 لەژێیر گوتی و ەوەگرت وەر قسەکانی هەموو دادگا له هات پاشان. کردبوو دیاری من بۆ ئیعدامیان سەزای بوو دیکه تاوانێکی
 وەرگییرتنەوەی سییەر لییه نییاوبراو قسییەکانی کردنییی قبییووڵ و قییازی ڕەفتییارەی ئەو دیییاره کییردوو ، ناچاریییان ئەشییکەنجەدا

 دەوڵەتیی هاتنەسیەرکاری دوای گوشارەکان رێژەیی کەمبوونەوەی بۆ دەگەڕێتەوه زۆری بەشی من ڕزگاربوونی و ئیعترافاتەکانی
 .تەڵەبەکان ئیسالح و خاتەمی

 
 شیتومەکەکان هەمیوو دەبیوو میاوه میاوە هەر کیه بیوو زینیدانیەکان سیەر بیۆ فشیار ناخۆشەکانی هەره جورە له یەکێک بازڕەسی
 نەبیا وا شیتێکی ئەگەر بیوو قەدەغیه بەرپرسیان بەنەزەری شیتێکی هەر دەستبەسیەرداگرتنی و پشکنینن پا  و دەرەوە ببەینه

 نییاوی و لیسیی  نوسییینەوەی خەریکییی بییوو مییاوەیەک. خۆمییان ێگاکییانیج سییەر بچییینەوه دەدا ئیزنیییان بییێ لەسییەر سییەزای کە
 کردبیوو ئامیادە  و بوو ... و ڕێکخراوێکە و حیزب چ الیەنگری و تاوان زیندان، ماوەی شار، شۆرەت، و ناو به زیندانییەکان

 نەبیوو دەرفەت نیشیتبوو ڕێ سەیر  ترسێکی. بازڕەسییە گوتیان هاتن ناکاو له نابوو، کتێبێکم توێی له و دەرێ بینێرمە که
 سیەربازەکانی چیاوەدێری و ڕاوەسیتابوو لەوێ زینیدان ژووری بەرپرسی کەفشدووز، سەرهەنگ. هات من نۆرەی بکە  لێ هیچی
 بیوون کتێبەکیانم ش  یەکە  نایهەوێ، هەڵگره گوتی ناکاو له جەناب، بەڵی گوتم. کورد ها گوتی کرد  لێ چاوێکی. دەکرد

 .برادەران بۆ نارد زانیارییەکانم دواتر دیارە. هەڵکێشا قووڵم هەناسەیەکی و دانا ختەکە تە لەسەر و دانێ پی  که
 

 مینییی شییوێنێکی لیه و یەکە هەر و کرابییوو زنجیییر پێمیان و دەسیی . هێنییابوو ڕەسوڵیشییان و دادگییا بییۆ بردییانم مانییگ ٤ پیا 
 بیه ئەشیکەنجەدا لەژێیر گیوتی و وەرگیرتەوە یپێشیوو قسیەکانی ئەو. نەکەیین قسیه یەکەوه بە کیه نابووین دایان بووسەکەدا
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 سیاڵ ٤ بیه گیوتی قیازی کۆبوونەوەدا ئاخرین له دادگا هاتوچۆی دیکه جاری چەند پا . بڵێی وا کردووە ناچاریان برینداری
 ناوەنییدە بییۆ سیییخوڕی نەبییوو  حییازر لەوەی جگییه نییییه تییاوانێکم هیییچ ئەمیین و نییاڕەوایە گییوتم کییه دەدرێییی؛ حییوکم زینییدان
 و کێشییا هەمییوو  کیه کییراوه کە  مانیگ شییە  و سیاڵ دوو بییۆ بیۆ پێییداچوونەوە داوای دوای سیزایە ئە . بییکە  ییەکیانئەمنیەت
 .شنۆ شاری گەڕامەوه دواتر

 
 بێڵیێ، بەجیێ ئێیران ناچیاربوو و ئاشیکرابوو ئیتالعیات ئییدارەی بیۆ کیوڕ  مەسیعوودی چاالکییەکانی ئەوەی دوای 2515 ساڵی

. بیهێنیییەوە دەبییێ و کردوونییی مەسییعوود کە کییارانەی ئەو بەرپرسییی ئەتییۆ دەیییانگوت و هێنییا  بییۆ زۆریییان فشییارێکی ئیتالعییات
 گوشیارانە ئەو. کیرد  لیێ بازجوویییان و کیرد  بیانگی سیپا ئیتالعاتی دواجار و ئیتالعات ئیدارەی بۆ کرد  بانگیان چەندجار

 لە سییاڵێکە چەنیید مییاوەی ئێسییتا و هێشیی  جییێبە واڵتییم هەیە، گیییرانەوە  مەترسیییی زانیییم کاتێییک و بییوون بەردەوا  هەروا
 ..گیرساومەتەوە دانمارک  واڵتی لە و هەندەرانم

 
 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان” ٧٥٤و  ٧٥٣ ژمارەی لە

 

 ٢١١٩جووالی  ی٢٣و  ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------- 
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 عوسمان بێورانی

 
 

 
 
 
 
 
 

 ڕوانین لە ئاسۆی ڕوونی خەبات لە کونجی زیندانەوە

 
 سەردەشی  نیاوچەی بە سیەر بێورانی گوندی لە هەتاوی ی١٣٥٥ ساڵی بێورانی، عوسمان بە ناسراو عەبدواڵهی عوسمان ئەمن

 دواجیار کە مەالیەتیی خوێنیدنی بە ردوەکی دەستم پاشان و کردوە تەواو بێوران گوندی لە سەرەتاییم خوێندنی. بوو  لەدایک
 .سەرسنوور کاسبیی و کار کردە ڕوو  و هێنا لێ واز 
 

 ئەمنییش دانرابیوو، بیۆ قوتابخیانەی دێمیوکیاتەوە حیزبیی لەالیەن کە گونیدانەی لەو بیوو یەکێیک ئێمە گوندەکەی خۆی کاتی
 تیازەالو هێشیتا بیۆیە. ببیو  نیشیتمانپەروەری و تیکوردایە وانەکانی فێری شۆڕشەوە مامۆستایانی الیەن لە قوتابخانەیە لەو
 ئەوان بیییاری سیەر لە و نیاوچە لە حییزب کادرەکانی بە کرد پەیوەندیمان هاوڕێیەکم چەند وێیای دا١٣٧٢ ساڵی لە و بوو 
 انینیشیتیم بیۆنە لە بیووین، چیاالکی و کار خەریکی حیزب تەشکیالتی ئەندامی وەک ئیمە. پێکرد دەس  تەشکیالتیمان کاری

 بە دەدایەوە زانیاریمیان و هەواڵ  و دەنوسیین حیزبیەکانمیان دروشیمە و دەکیردەوە بیاڵو حیزبیمیان باڵوکراوەی حیزبیەکاندا و
 بیوو مانیگ سیێ -دوو  هەمیووی گییرا  ڕۆژەی ئەو. گرتییانم هەتیاوی ی١٣٧٦ پیاییزی لە چاالکیییانە ئە  لەسیەر هەر. حیزب

 بە چیاو  شوشەوە پشتی لە جاریش یەکە  و بوو  مەهاباد زیندانی لە بوو، دایک لە "نیما" کە کاتێکیش کردبوو، زەماوەند 
 .ماوەتەوە دڵمدا لە داخێک وەک ئەوە هەمیشە کە کەوت؛ کوڕەکە 

 
 پێییان و گرتبیوو کەسییان سیەد لە زییاتر بازجووەکیانم لە یەکێیک قسەی بە. بوو ڕەشبگیر بوو دیار گیرا ، ئەمن ڕۆژەی ئەو

 هەمیوو دەروونیی و دڵ لەنییو دێمیوکیات حیزبیی کە نەیاندەزانی. کردوە تونا و تەفر یەکجاری بە حیزبیان تەشکیالتی وابوو
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 تونیدترین بە مانگێیک لە پتیر میاوەی بیۆ ئیتالعاتیدا گرتنگەی لە سەرەتا. نایەت لەبن بەوان هەرگیز و دایە کوردێک ڕۆڵە
 هەمییوو. نەداییین پییێ شییۆردنێکیان خییۆ ئیجییازەی جییاریش ەکی بییۆ تەنییانەت. پێکییرا سییووکایەتیمان و دراییین ئەشییکەنجە شییێوە

 .بکەن سووک خۆیان لەسەر بییاردان کاری بەوە  و دابنێین! تاوانەکەمان بە دان خۆمان زمانی بە بوو ئەوە هەوڵیان
 

 لە دووهەمیییش جیاری ئیتالعیات گرتووخیانەی لە یەکە  جییاری. کەوت پەروەنیدەکە  قیازیی بە چیاو  دووجییار خیۆ  بیۆ ئەمین
 چیوار هەر و دانیشیتبوو بەرەوڕوو  قیازی کەوت، زادە هاشیم قیازی بە چیاو  کە یەکە  جیاری. بیوو مەهاباد ئینقالبی دادگای
 و هیاتۆتەوە پێتانیدا بەزەییی ئیسالمی کۆماری گوتی قازی. دەدا  ئەشکەنجەیان و دەکرد  بازجووییان کە بوون ئەوانە دەور 
 لە دووهەمیی جیاری! چیۆنە ڕوخسیاری و ڕەنیگ نە و چیییە ناوی وەکیلەکە  زانیم ەن ئێستا  هەتا بەاڵ  گرتوون، بۆ وەکیلی

 چیوار بە پاشیان. کیردین ڕیز لەسەر تاوانیان کۆمەڵێک دەقەدا 3 ماوەی لە و بووین کەس دوو ئێمە. دیتم مەهاباد ئینقالبی
 بیۆ دوایە . سیاڵ دوو بیۆ گیۆڕا کە حیوکمە ماوەیەک پا  و نارەزایەتیدەربیین دوای کە درا  حوکم زیندان مانگ سێ و ساڵ

 .مەهاباد ناوەندیی زیندانی دایانمە حوکمەکە  کێشانی
 

 هەزار لە زییاتر بەاڵ  کرابیوو، دروسی  کەس چوارسیەد تا سێسەد بۆ کە بوو چووکە زۆر زیندانێکی خۆی بۆ مەهاباد زیندانی
 کیردن حەمیا  ئیجیازەی جارێیک حەوتیووی. بیوو پخیرا زۆر وەزعەکە خیاوێنیەوە و پاک بواری لە. کردبوو بەند تێدا کەسیان
. بكییین خیواردن بەنیدیخانە فرۆشیگای لە بیووین ناچیار ژەمەکیان زۆربەی و بیوون بێتیا  و خراپ تابڵێی خواردنەکان هەبوو،
 لە مەواد حیاڵە  بەو بازرەسی، بۆ دەهاتن ئوستانەوە حیفازەتی لە جاریش زۆر و دەکرا بازرەسی زیندان نێو ئەوەی لەگەڵ

 خۆییان زووزوو نێوشیار موعتیادی کەسیێکی چەنید بیۆیە هەر زینیدان، دەرەوەی هەتیا دەکەوت دەسی  ئاسانتر زۆر زینداندا نێو
 و بییووین تییێکەڵ دیییکە زینییدانیەکانی لەگەڵ کە بییوو ئەوە بییوو نییاخۆ  زۆر سیاسییی زینییدانی ئییێمەی بییۆ ئەوەی. دەدا بەگییرت
 بە تییێکەڵ مەبەسییتە ئەو بییۆ زیییاتریش ئییێمە، بییۆ بییوو رووحییی ەیئەشییکەنج جۆرێییک بە ئەو  نەبییوو، تایبەتمییان بەنییدی

 ئەوە پیێچەوانە بەاڵ  بیین، ناشییرین کیرداری و ئاکار و مەواد گیرۆدەی ئێمە  بەڵکوو کە کردبووین دیکەیان زیندانییەکانی
 .هەبوو دیکە بەندییەکانی لەسەر باشیان کاریگەریی کە بوون سیاسییەکان زیندانییە

 
 بیوو ئەوە و ڕابکیا زینیدان لە تیوانی بەرتیلیدان بە هەبیوو، ئێعدامی حوکمی هۆشبەر مادەی لەسەت کە نییەکزیندا جارێکیان

 بێیینە نەدا ڕێگاییان زیندان دیواری کردنی بەرزتر بە مانگ شە  ماوەی بۆ و زیندانییەکان سەر بۆ فشارهێنان بۆ بیانوو بە
 جەلییی  و قییادری هەمییزە شییەهیدان کە ورمییێ زینییدانی بییۆ اننەوەگواسییتی هەبییوو ئێعییدامیان حییوکمی کە ئەوانە . هەواخییۆری

 ،لەوانە هێنیانەوە زینیدان بۆ زۆریان حوکم زیندانیی وردە وردە دیوارەکان بەرزکردنەوەی دوای. بوون لەوان کەس دوو زێوەیی
 .شاروێرانی محەممەد کاک و توژەڵی کەریم شەهید
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 و خیۆ  قسیەی و دەبیوینەوە کیۆ یەک دەوری لە خامۆشیی پیێش شیەوانە یا هەواخۆری کاتی لە زۆرتر سیاسی زیندانی ئێمەی
 جیاری ییا کتێبخیانە کتێبیانەی لەو دەبیووین کتێ  خوێندنەوەی خەریکی یان دەکرد، سیاسیمان باسی و دەگێیاوە بیرەوەریمان

 سییەرگەرمی بییۆ شجییاری هێنییدێک. دەکییرد پییێ دەسییتمان و دەسییتا دا خۆمییان نێییو لە دەهییات بییۆ کتێبمییان دەرەوە لە هەبییوو وا
 …کرد  شەترەنجی فێری قادری هەمزە شەهید بۆخۆ  ئەمن و دەبووین دامە و شەترەن  خەریکی

 
 بیروبیاوەڕ بە و شۆڕشیگێر کەسیانێکی بیوونی ئەوشیدا گەڵ لە بەاڵ  هەبیوو، خیۆی ئازاری و دەرد و ناخۆشی ئەگەرچی زیندان

. بییوانین ڕوون ئاسۆیەکی و گە  داهاتوویەکی بۆ و بکەین بیر ەل زیندان ناخۆشەکانی ساتە کە دەکرد وای زینداندا نێو لە
 ڕێگیای زینیدان دوای کە کرد وای ئەوە  هەر. خۆڕاگری مامۆستای بە بوون بۆمن زینداندا لە کە کەسانەی ئەو ئەو بوون زۆر

 چەنید بەهیۆی ەتیپێشیمەرگای سیااڵنێک پیا  ئەگەرچی و؛ دێموکیاتەوە حیزبی خەباتکارانی ڕیزی بێمە و هەڵبژێر  شۆڕ 
 بیژیم دنییایە ئەو شیوێنێکی هەر لە دەدە  بەڵیێن بەاڵ  بمێینمەوە، پێشیمەرگایەتیدا سیەنگەری لە زییاتر نەمتوانی هۆکارێک

 .بم کوردایەتی ڕێبازی تێکۆشەرانی بەرپێی خاکی و شەهیدان رێبازی بە بم وەفادار هەر
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٥٥ ژمارەی لە
 

 ٢١١٩ئاگۆستی ی ٧: ڕێکەوتی  -ڵپەڕی کوردستان و کورد  ما: سەرچاوە
 

----------------------------------------------- 
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 عوسمان مستەفاپوور،

 
 

 
 
 
 
 
 

 قەاڵیەک لە ئیمان و خۆڕاگری

 
 "کوردستان"

 
 ڕێکەوتییی لە کە "مسییتەفاپوور انعوسییم" کییورد سیاسیییی بەنییدیی بەڕابردووتییرین بە تییایبەتە ئەمجارەمییان خییۆڕاگریی دیرۆکییی

 .زینداندایە لە هەر هێشتا و کراوە دەسبەسەر وە١٣٧١ ساڵی پووشپەڕی ی٢٣
 

 لە پێکیرا، ئامیاژەی وەک کە پیرانشیارە، نیاوچەی بە سیەر ”کاسیەکەران“ گونیدی خەڵکیی حوسیێن کوڕی مستەفاپوور عوسمان
 ئاسیینگەران دۆڵییی لە ورمییێ تەرگەوەڕی نییاوچەی لە یهاوڕێیییان لە کەس سییێ لەگەڵ هەتاویییدا ی١٣٧١ - ٤ - ٢٣ ڕێکەوتییی
 بە و شیییوێنە لەو هەر شییاهینی محەممەدسیییاڵ  و سیییتوەت حوسیییێن ناوەکییانی بە دیکەشییییان هییاوڕێی دوو. کیییران دەسبەسییەر
 مسییتەفاپوور عوسییمان لەگەڵ کە کەسییەی سییێ لەو. دا لەدەسیی  گیانیییان پاسییداران سییپای هێزەکییانی ڕاسییتەوخۆی دەسییتیێژی
 هەتیاوی ی١٣٧٢ و ١٣٧١ سیاڵەکانی لە بەڕییز جەهیانگیری ئەیووب و دڵنشین جاسم مەال بەناوەکانی کەسیان دوو گیرابوون؛

 ناشیتنەکەیان شیوێنی و ئێعیدا  شیێوەی لەسیەر زانییارییەک هییچ ئێسیتا  هەتیا کە کیران ئێعیدا  ورمێ ناوەندیی زیندانی لە
 ئیازاد زینیدان سیاڵ ٢ کێشیانی دوای لە دەسبەسەرکراوەکانیش لە دیکە یەکێکی  قاسمی محەممەد میرزا و، نییە دەستدا لەبەر
 .کرا
 

  و پاسداران سپای تاکەکەسییەکانی زیندانە لە مانگ شە  ماوەی بۆ دەسبەسەربوونیەوە کاتی لە مستەفاپوور عوسمان
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 و بییازجوو لە جگەبییێ مییاوەیەدا لە  کە بییووە، جەسییتەییەکاندا و ڕووحییی ئەشییکەنجە دڕنییدانەترین لەژێییر ئیتالعییات ئیییدارەی
 ی١٦ ڕێکەوتییی لە. نەبییووە بییارودۆخی لە ئاگایییان خۆشییی بنەمییاڵەکەی تەنییانەت و نەبینیییوە کەسییێکی هیییچ ئەشییکەنجەگەران

 جیار یەکە  بۆ کە دەبێ لەوێ و ورمێ ناوەندیی زیندانی تاکەکەسییەکانی ژوورە بۆ ڕایدەگوێزن ساڵەدا ئەو هەر بەفرانباری
 بنەمییاڵەکەی لەگەڵ دەهییێڵن دی مییانگێکی پییا  هەروەهییا و، دەکەوێییتەوە خییۆی هاوڕێیییانی بە چییاوی مییاوەیە ئەو دوای لە

 .هەبێ چاوپێکەوتنێکیان
 
 سیێدارەیان حیوکمی دادگاوە بەناو لەالیەن جەهانگیری ئەیووب و جاسم مەال وێیای ساڵدا هەمان ڕێبەندانی ی٥ ڕێکەوتی لە

 بەاڵ  گرتبیوو؛ بیۆ تایبەتییان پارێزەری مستەفاپوور عوسمان ەماڵەیبن هەرچەندە کە بوو کاتێکدا لە ئەمە. سەپا بەسەردا
 و دەکیرێ بانیگ دادگیاوە الیەن لە دادگیاییەکەی بەنیاو لەدوای ڕۆژ سێ. نەدرا پارێزەرە بەو دادگا نێو چوونە ئیزنی هیچکات
 بە هاوڕێییانی بەاڵ . ەوەدەکەوێیت لێ مستەفاپووری عوسمان ئێعتیازی ئەمە  کە ڕادەگەیەنن، پێ ئێعدامەکەی حوکمی لەوێ
 .ڕادەگەیەنن پێ دیسانەوە حوکمەکەیان لەوێ و ئیتالعات بۆ دەبەنەوە دیکە مانگی چەند ماوەی

 
 بەرەوڕووی و درا ئەشیکەنجە زۆرتیرین "قیرنیینە" دەڵیێن پێیی کە زینیدان تاکەکەسییی ژووری لە ڕەبەق سیاڵی دوو میاوەی بۆ

 ئەییووبی دواتیریش سیاڵی و درا سیێدارە لە جاسیم مەال هەتاوییدا ی٧١ سیاڵی هیاوینی لە. بیۆوە زۆر پێکردنێکیی سووکایەتی
 و هەڵدەوشییێننەوە مسییتەفاپوور عوسییمان ئێعییدامی حییوکمی ئەوان دانییی لەسییێدارە دوای لە و، کییرد ئێعییدا  جەهانگیرییییان

 دییکە سیاسییی نییانیزینیدا بە تیێکەڵ دەبیێ تەورێیز زینیدانی لە کە سیاڵ دوو میاوەی بیۆ. دەکەن تەورێزی زیندانی ڕەوانەی
 و لێیدان و ئەشکەنجە تەحەممولی و ئینفرادی زیندانی ساڵ دوو لە پتر دوای لە دەزانێ بۆخۆی ئازادییەک وەک ئەوە و دەبێ
 .لێپرسینەوە و زەنگ و زەبر

 
 و، کیرێدە مەشیهەد لە کە تەقیینەوەیەک لەگەڵ دەبیێ هاوکیات دەبیا بەسیەر تەورێز زیندانی لە کە ماوەیەدا لەو هەر بەاڵ 

 بیۆ و دەکەنەوە خۆییان بەردەسیتی زینیدانییەکانی لە ڕووداوە ئەو تیۆڵەی ئەقاڵنیی هۆکیارێکی هییچ بەبیێ زینیدان بەرپرسانی
 کە ئەوەی هیۆی دەبێیتە ئەمە  کە دەکەن؛ بێبەشییان کیردن حەمیا  و "هواخیوری" و چیاوپێکەوتن میافی لە مانیگ سیێ ماوەی
 دژوارییەکییی ڕووحییییەوە لەبییاری و بیین پێسییتی جۆراوجییۆری نەخۆشیییی تووشییی سیاسییییانە بەنییدییە ئە  زۆری هەرە زۆربەی
 .بکەن تەحەممول پیووکێن تاقەت

 
 ورمیێ زینیدانی بیۆ دیسیانەوە دا٧٤ سیاڵی لە و ناخیایەنێ سیاڵ دوو لە پتیر تەورێز ناوەندیی زیندانی لە زیندانەکەی ماوەی
 دەسیتدا لەبەر بەڵگەیەکییان هیچ کە ئەوەی بەبێ دادگا بۆ وەدەیبەنە دیسان شتێک هەموو لە بێئاگا لەوێ. دەکرێتەوە بەڕێ
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 و گێیرە دەییخەنە ٧٩ سیاڵی هەتیا دۆزەوە بە  و، پیاڵی دەخەنە قەتی  تیاوانی و دەکەن دروسی  بۆ دەستکردی دۆزێکی هەبێ
. دەسیەپێنێن ابەسەرد زیندانی ساڵ دە حوکمی قەتڵێکدا، لە هەبوون تێدا دەس  و بەشداری تاوانی بە ئاکامدا لە و کێشەوە

 بسیەلمێنێ، خیۆی بێتیاوانیی کە دەدا خیۆی حەولیی ئەوپەڕی بێبنەمیایە و ستەمکارانە حوکمە لە  دەمێنێ سووڕ سەری کە ئەو
 دوو و بەنیدیخانەدایە لە ساڵە ٩ ئەوە کە بەوەیە دڵخۆ  کە کاتەدا لەو. نابێ سەرکەوتوو تێکۆشانەیدا و حەول لە  بەاڵ 
 میاوە سیاڵی یەک تەنییا ئییدی و بیردوە بەسیەر بێدەرەتانییدا و زەجیر لەوپەڕی و تاکەکەسیی ژووری لە میانگی چەنید و ساڵ
 دێمیوکرات حیزبیی ئەنیدامەتیی بەتیاوانی ئەمجارەییان و دێنن پێک بۆ نوێی دادگایەکی بەاڵ  حوکمەکەی؛ بوونی تەواو هەتا
 .دەسەپێنن بەسەردا دیکەی زیندانی ساڵ ١٥
 

 و دادگیا کاربەدەسیتانی لەبەردەسیتی بەڵیگەیەک هییچ کردنییدا مەحکیوو  و دادگیایی ەوتییڕ لە کە بکرێ بەوە  ئاماژە دەبێ
 بەشیێوەی و زۆرەملیی دانپێیدانانی و ئەشیکەنجە لەژێیر تاوانەکیان هەمیوو و، نەبیووە ئیتالعاتیدا ئیدارەی و سپا بازجووەکانی

 کە لێدانەکانییدا و ئەشییکەنجە لەژێییر نییداکاتەکا زۆربەی لە تەنییانەت کییوردە؛ سیاسییییە بەنییدییە ئە  پییاڵ خییراوەتە زارەکییی
 واژۆ پییێ بەزۆری بەڵگەکانیییان و بەرگە کییاتەدا لەو داوە، لەدەسیی  زۆر ڕادەیەکییی هەتییا خییۆی وشیییاریی و چییووە خییۆ لەسییەر
 .کوتاوە الپەڕەکان لەژێر پێ جەوهەراوییان قامکی و کردوە

 
 نەدراوەتیێ مەرەخەسییی ڕۆژیش یەک بۆ تەنانەت خۆی، زیندانیی ساڵەی ٢٩ ناوەتە پێی کە ئێستا ئەمانەشدا هەموو لەگەڵ

 هیییچ سەرەخۆشیییی و پرسییە لە بەشییداری نەیانهێشییتوە کە داوە لەدەسیی  خییۆی خوشییکێکی و بییرا دایییک، مییاوەیەدا لە  هەر و
. بیدایە پیێ ئەوەییان ئیزنیی چاودێرییدا لەژێیر دەبیوو کە زینیدانە نێوخۆیی چارتی بەپێچەوانەی ڕێک ئەمە و؛ بکا کامێکیان
 خییییۆی هەسییییتی و ئێسییییک و پێسیییی  بە سییییااڵنە ئە  بەدرێژایییییی کە ناخۆشییییییەک و سییییەختی لە بارسییییتاییە ئە  سییییەرەڕای

 و کیات نووسراوە بە و فەرمی بەشێوەی ئێستا  هەتا و دەبا بەسەر چاوەڕوانیدا لە هەر مستەفاپوور عوسمان چێشتوویەتی،
 .دێ دۆخەی بە  کۆتایی کەی کە لەوەی کردۆتەوەنە یەکالییان و ڕانەگەیاندوە پێ ئازادبوونەکەیان ڕێکەوتی

 
  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٥٦ ژمارەی لە

  
 ٢١١٩ئاگۆستی ی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------------------- 
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 حەسەن کاکیلی

 
 
 
 
 
 
 
 

 نیشتماندانهێنیی جەزرەبە و ئازار لەپێناوی 

 
. مەهابیاد  شیاروێرانی نیاوچەی بە سیەر گیاپیس ئیاوایی خەڵکیی ١٣٣٢ سیاڵی بووی لەدایک قادر کوڕی کاکیلی حەسەن ئەمن

 بیوانیامەی وەرگرتنیی هەتیا و مەهابیاد شیاری چیوومە خوێنیدن بە درێیژەدان بیۆ و کرد تەواو لەوێ هەر سەرەتاییم خوێندنی
 .مامەوە شارە لەو ١٣٥٢ ساڵی لە دیپڵۆ 

 
 ئینقالبیییەدا کەشیوهەوا لەو خەڵیک زۆربەی وەک منییش و، ئێیران گەالنیی شۆڕشیی لەگەڵ بیوو هاوکیات مین الوەتییی تەمەنی

 کە گەیانید چیاپ بە شیۆڕ  ڕۆژنیامەی بەنیاوی ڕۆژنامەیەکمیان هاوڕێیانمیان لە پۆلێیک لەگەڵ و هەبوو چاالکانە  بەشداریی
 لە و بیوو  حیزبیی چیاالکیی و کیار بە تیێکەڵ بیوانیامەکە  وەرگرتنیی و شیۆڕ  سیەرکەوتنی لەگەڵ. دەرچیوو لێ ژمارەی سێ

 دوو لەو قوتابخانەکیان کیرانەوەی لەگەڵ. کیرا  دییاری دێموکرات الوانی یەکیەتیی بەرپرسی وەک ئاوا قجێ و گاپیس ئاوایی
 بییوومە دواتییریش و، کییرا  دیییاری شییۆڕ  مامۆسییتای وەک دێمییوکراتەوە حیزبییی بارهێنییانی و فێرکییردن کییۆڕی لەالیەن ئییاواییە
 ئینتشیاراتی کیادری وەک لەوێ و کیرا  مەهابیاد شارسیتانی کیومیتە نەقڵیی پاشیانیش و شیاروێران نیاوچەی کومیتەی ئەندامی

 بە نیزییک میاوەی کە ئەسپێردرابوو من بە مەهاباد و تاران نێوان پێوەندیی ئەرکی هاوکات. بوو  بەکار دەس  کومیتەیە ئەو
 .اندخای مانگی چەند و ساڵ ١
 

 مەئمیووریەتێکی لە ساڵ یەک دوای کە کرد بەکار دەستم مەهاباد لە حیزب نهێنیی تەشکیالتی بەرپرسی وەک ماوەیەک پا 
 بییۆمە شیار لە دەمهەویسی  و بیوو  نێوشیار لە بیوو مانیگ سیێ میاوەی. کراین دەسبەسەر تەشکیالتی کادرێکی لەگەڵ نێوشاردا
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 ئامیاژە  نیامەیەدا لەو گەیانید؛ خۆشییوو خالیید بەنیاوی تەشیکیالتی هاوڕێیەکی ەب نامەیەکدا لەتوێی هەواڵە  ئە  و دەرێ
 ڕێییژیمەوە زەربەتییی گرووهییی لەالیەن شییاخ لە شییەوەدا لەو هەر نییاوبراو بەداخەوە. کردبییوو چییاوپێکەوتن شییوێنی و ڕۆژ بە

 دەپشییکێندرێ بییووە ومییانگ جێییی کە شیوێنانەی و مییاڵ ئەو هەمییوو چیوپیییی بە و؛ دەبیێ پییێ نامەکەشییی و دەکییرێ دەسبەسیەر
 .کراوە دەسبەسەر خالید بزانم ئەوەی بەبێ کردبوو زۆر  گۆڕکێی شوێن ئەمن بەاڵ 

 
 سیەیتەرەدا یەکە  لە هەر و، کەوتیین وەڕێ مەبەسی  شوێنی بەرەو هاوڕێیەک لەگەڵ و خۆ  ماشێنی بە دیاریکراودا کاتی لە

 ڕێییگەی زانیییم کە. میین دۆزییینەوەی و گییرتن بییۆ دەپشییکنن نەکانماشییێ بەوردی و کییردۆتەوە گەورە لەمیین وێنەیەکیییان زانیمییان
 بیۆ ڕاییانگوازتم و کیرد  دروسی  بیۆ پەروەنیدەیەکیان ئەوانییش و دا ئەرتە  مەئمیوورانی تەحویلی خۆ  نییە بۆ دەربازبوونم

 ڕادەسیتی خیۆی فیاڵنەکەس کە کیردەوە ئاگیادار ئیتالعاتییان ئییدارەی سیەعات پێین  بیۆ چوار لەدوای خۆیان، سەرەکیی بنکەی
 و کیرد ئەرتەشیییەکان لەگەڵ زۆرییان مشیتومیێکی و هیاتن ئیتالعیات ئییدارەی مەئموورەکیانی پاشیان. کردوە ئیسالمی کۆماری
 بەرپرسیی لەوێ. کیردوە ئێیوە ڕادەسیتی خیۆی بیۆیە نەبیووە دەرەتیانێکی ئێستا و دەگەڕێین کەسە لەو ڕۆژە چوار ئێمە گوتیان

 ئەوپەڕی دەییانهەوێ ئەوان چونکیوو نەگیۆڕ  قسیەکانم مەرجەی بەو دەکیا لەمین  پشیتیوانی کە کیردمەوە دڵنییای بنکەیە ئەو
 .نادا پێ ڕێگەیەیان ئەو کردنەکە  خۆڕادەس  و بکەن دیاری بۆ سزا 

 
 لەوپەڕی و تاکەکەسییی ژووری لە مییانگی هەشیی  بە نیزیییک کە بییوو  زیندانییدا لە دا٦٥ و ٦٤ سییاڵەکانی لە سییاڵ دوو مییاوەی
 مەنسوور و سەیدیان خەلیفە وەک کەسانی لەگەڵ و مەهاباد شاری ناوەندیی زیندانی بە درا  دوایە و، بوو  افشارد و زەخ 

 بەاڵ  بییوو  بچییووکتر هەمییووان لە تەمەن بەپێییی ئییێمەدا بەنییدەکەی لە. بییوو  هاوبەنیید قیلەوقییان  بە ناسییراو زادە دەروێییش
 لیسییتی لە منیییان نییاوی هیچکییات تەنییانەت. دادەنییا  بییۆ ۆریییانز ڕێزێکییی بییوو ؛ حیزبییی کییادری دەیییانزانی کە ئەوەی بەهییۆی

 .کردبوو مەعاف کارە لەو منیان و نەنووسی زینداندا خاوێنکاریی
 

 عەلی نموونە بۆ کران ئێعدا  دواتر کە بوون زینداندا لە زۆر هەڵسووڕی و چاالک و سیاسی کەسانی سااڵنەدا لەو بەداخەوە
 بە  هەر و، بیوو ڕۆحسیووک کەسیانی لە زیندانیشیدا لە هەروەهیا و بیوو جەرگ بە و زائیا پێشیمەرگەیەکی کە ئابادی دەوڵەت
 .بێ پیرۆز و بەرز ناوی و یاد کردبۆوە؛ الیەکدا هەموو دڵی لە جێگای و زیندانییەکان هەموو خۆشەویستی ببووە بۆنەیەوە

 
 خوڵقانیدنی؛ هیۆی بووە زادە دەروێش مەنسوور کە بگێیمەوە بەسەرهاتێک دەزانم بەپێویستی ماوەیەدا ئەو بیرەوەرییەکانی لە

 بیۆ یان قۆ  شاری خەڵکی مەالیەکی مەبەستە بەو هەر دادەنا، سیاسییەکان بەندییە بۆ عەقیدەتییان و ئایینی کالسی ڕۆژانە
 کالسیەکانی سەر دەچوومە چونکی ئەو منیش نە و دیبوو منی ئەو نە هێشتا جەلەسە  چەند پا  لە کە کردبوو دیاری ئێمە
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 لێیی و نەخۆشیە دەگیوت پێییان دەکیرد منی پرسیاری کە جارەی هەر دەدا ، پێدا پەتوویەکیان و دەکرد خەو لە خۆ  لەوێ و
 مەال کیوڕە بۆخۆشیی و عەباسیی مێهدی بەناوی بوو مەهاباد خەڵکی کە بوو لەگەڵ کوردی کوڕێکی جارەکانیش زۆربەی. گەڕێ
 کتێبیی چووبوو کرد باسم پێشتر کە مەنسوور. بکا ئێرشاد بەناو زیندانییەکان دەهات و تەوواب ببووە زینداندا لە بەاڵ  بوو

 نەخوێندەواریی ئەوەی بۆ دەرهێنابوو لێ پێچەڵپێچی پرسیاری هەندێک لەوێ و خوێندبۆوە غەزالی ئیما  سەعادەتی کیمیای
 نەکە  لەخەو خیۆ  چییدی کە کیرد منییش لە داوای. بکا مەحکوومی مشتومیدا و باس لە بەجۆرێک و بکا ئاشکرا پێ مەالکەی

 بەسیەیر پێیی باسەکان دەدایە گوێم و دەبوو  بەشدار کالسەکەدا لە جار یەکە  بۆ کەوت من بە چاوی کە مەال. بم بەشدار و
 لە یەک پێکیرد دەسیتی مەنسیوور پرسییارەکانی ڕییزی کالسیەکە دەسیپێکی لە میاوەیەک پیا . کیرد مەترسیی بە هەستی و بوو
 و کەوت فرییای عەباسیی مێهیدی کیاتەدا لەو. میایەوە لەوێیدا و نەمیا پیێ واڵمیی ئیدی و، مەالدا بەسەر نددەیبارا یەک دوای
 بەپێیی گوتی و دانا مەالکەدا ڕیزی لە خۆی واڵمدانەوەدا کاتی لە بداتەوە بۆخۆی پرسیارە ئەو واڵمی کە وەرگرت لێ ئیزنی

 مەالیەکیی ڕییزی چووبیووە کە ئەوەی هەر و بڵیێ ئەوەنیدە توانی رهە ...!نئەوا بیروباوەڕی بەپێچەوانەی و ئێمە بیروباوەڕی
 دواییین بیۆ ئەوە بکیرێ؛ پیێ سیووکایەتییان زینیدانییەکانەوە لەالیەن و بنیێن ڕەپێیان کە ئەوەی بۆ بوو بەس حکوومەتییەوە

 .هێندرا پێ کۆتایی هەمیشە بۆ وئیدی چوو بەڕێوە کالسانە ئەو کە بوو جار
 

 ەنجە لە پێناو نیشتماندانهێنیی جەزرەبە و ئەشک

 
 گرتووخانەکیانی لە سیاڵم دوو میاوەی کیرد، باسیم زیندانەکەمیدا بەسەرهاتی یەکەمی بەشی و ڕابردوودا ژمارەی لە هەروەکوو
 پێکییرا ئامیاژەی پێشییتر وەکیوو هەر میاوەیەدا لەو. بییرد بەسیەر مەهابییاددا ناوەنیدیی زینیدانی دواتییریش و ئیتالعیات ئییدارەی
 لە. بییوو  جەسیتەییەکاندا و ڕووحیی ئەشیکەنجە دڕنیدانەترین لەژێییر و ئیتالعاتیدا تاکەکەسیییەکانی وورەژ لە میانگی هەشی 
 نیان و حەسیانەوە شیوێنی و، نیابوو  داییان تەنیگ دااڵنێکیی لە بەسیتراوەوە چیاوی بە مانگ سێ ماوەی بۆ ئیتالعات زیندانی
 خیۆ  و، کیراو  دەسبەسیەر بڵیێم ئەوەی بیۆ دەدا  ەنجەیانئەشیک شیێوە  تونیدترین بە. بوو دااڵنە ئەو هەر خەوتنم و خواردن
 شییاری ئیتالعییاتی زینییدانی ڕەوانەی مانییگ ٣ دوای کە بییوو ئەوە. دەنوانیید لەخییۆ  خییۆڕاگریم هەر منیییش. نەکییردوە ڕادەسیی 
 چییاالکی و پێشییمەرگە پێشییتر کە کەسییێکدا چەنیید لەگەڵ و ڕاگیییرا  سییلوولدا لە ڕۆژ ١٥ مییاوەی بییۆ لەوێییش. کییرد  ورمێیییان
 هاوکیاریی کرابیوون دەسبەسیەر کە میاوەیەدا لەو ئەوان بەداخەوە بەاڵ . بووین سلووالنەدا لەو پێکەوە بوون سیاسی حیزبێکی
 لە بیوو  خیۆڕاگر هەر ئەمین بەاڵ . دەکەنەوە کە  سیزاکە  گییراو ، بڵیێم ئەگەر کە دەدا  هانییان بەردەوا . دەکیرد ڕێژیمیان
 نووسییراوەکانمدا لە ئەرتە  پایەگییای بە کییردنم ڕادەسیی  خییۆ پرسییی مانییگ ٤ بە یییکنیز. فشییارانەدا ئە  هەمییوو بەرامییبەر
 پەروەنییدەکە  الپەڕەکییانی هەمییوو لە و کردبییوو ئەرتەشیییان پایەگییای سییەردانی بنەمییاڵەکە  تریشییەوە الیەکییی لە. دەهێنییاوە
 .دا  زۆری یییارمەت کارە  ئەو کە دابوو مەهابادیان ئینقالبی دادگای تەحویلی و هەڵگرتبوو کۆپییان



یاگرۆڕخ یکۆرید  

 

 

79 
 

 حیوکمی زارەکییدا دادگیایەکی لە و پیارێزەر و لێپرسیینەوە بەبیێ یەکەمیی جیاری دوو کە کیرا  دادگیایی جار سێ ماوەیەدا لەو
 حیاکم لەالی ئیینقالب دادگیای دادئەسیتێنی زۆری داکیۆکیی و خۆ  ئێعترازی لەدوای و سێهە  جاری بۆ. سەپا بەسەردا ئێعدامم
 ئەرتە  ڕادەسیتی خیۆ  بەڵکیوو و نەکیراو  دەسبەسیەر حیزبیی چیاالکیی کیاتی لە مین کە ەوەیئ باسیی بەر هێنیانە و، شەر 
 مەهابیاد ئیتالعیاتی ئییدارەی بەاڵ  وەرگیرابیوو ورمیێش لە هەمیزە قەرارگیای لەالیەن بیوونە ڕادەسی  ئە  هەروەهیا و، کردوە

 .بوو ڕزگار   ئێعدا لە و شکا حوکمەکە  زۆر مشتومیێکی پا  و کۆتاییدا لە نەیدەسەلماند؛
 

. قەزویین شیاری بیۆ نیاردرا  و جێبەجێکیردن بیواری کەوتە دوورکەوتنەوە  ساڵ دوو حوکمی بەندیخانەیە، ساڵ دوو ئەو پا 
 بیوو ، شیەڕ تووشیی خواردبوو هاوڕێیەکمانی مافی کە ڕێژیم کارخانەیەکی بەرپرسی لەگەڵ حوکمەکە  ساڵ دوو پا  لەوێش

 و نووسیراوە و کتێی  زۆر کیۆمەڵێکی دەکرد حیزبیم چاالکیی کە کات ئەو. بەندیخانە تمەوەکەو و گیرا  دیسان بۆنەیەوە بەو
. شیاردبۆوە خزمێیک میاڵی لە هەمووییانم بگییرێم، لەوەی پیێش کە بیوو ال لە گیرینگم سیاسییی ڕۆژنیامەی لەو و نهێنی نامەی

 ڕابیردووەکە  لەسیەر و گەڕ کەوتە ئەوە  یدۆسیییە و درا لیێ ڕاپیۆرتم بیوو  قەزویین زیندانی لە کە کاتەیدا لەو بەداخەوە
 .سەپا بەسەردا زیندانم دیکە  ساڵی دوو نایاسایی بەڵگەنامەی و نووسراوە ڕاگرتنی تاوانی بە دادگا لە. بوو زیاد

 
 بە دەسییتم شییاروێران گاپیسییی گونییدی لە و مەهابییاد بییۆ هییاتمەوە دا١٣٧١ سییاڵی لە زینییدانییە ، سییاڵ دوو ئەو پییا  لە

 شییێوە ئە . بەر گرتبییووە ئاسییاییم ژیییانێکی و کەوتییمەوە دوور سیاسییی چییاالکیی لە مییاوەیەک بییۆ و، کییرد رزێییریوە کاروبییاری
 کییومیتە ئەنییدامی و حیییزب کییادری کە خییۆ  دێرینییی هییاوڕێیەکی لەگەڵ ،١٣٧٣ سییاڵی زسییتانی هەتییا بییوو بەردەوا  ژیییانە 

 شیێوازی و حییزب لەگەڵ خیۆی تێکۆشیانی و کیار لەسیەر و؛ بینی یەکترمان کردبۆوە ڕادەس  خۆی و، بوو سەردەش  شارستانی
 کەسیە ئە  هیاوڕێیەتیی بە  لەنیوێ سیەر شێوەیە بەو. کرد قسەمان مەهاباد شاری لە شێک بە لەنێو نوێ تەشکیالتیی کاری
 ەڵلەگ و، بیوو یەکتیر بە ڕاوێژمیان و ڕاو و پیرس بەردەوا  کە جێگیایەی ئەو هەتیا کردەوە سیاسی چاالکیی و کار بە دەستم
 لە. کەریمییی کەمییاڵ کییاک الی بییۆ دەگواسییتەوە پێشیینیارەکانمان و ڕەخیینە و، بییووین پێوەندیییدا لە شییدا کەریمی کەمییاڵ کییاک

 شیاری تەشیکیالتی لە بەشیێک بەرپرسیی کیات ئەو کە هەبیوو چیوپیمیان هاوکارییەکی قارەمانی بیژەن کاک لەگەڵ داوییشدا
 .بوو  سەرەکی و متمانە جێ کەسێکی و دا نیشان لەخۆ  هاوکاریم ئەوپەڕی ماوەیەشدا لەو. بوو مەهاباد

 
 نیییاوچەی کیییومیتەی ئەوکیییاتی بەرپرسیییی لەگەڵ هاوکیییات دەکیییرد، کیییار  قارەمیییانی بییییژەن کیییاک لەگەڵ کە لەوەی بیییێجگە

 و کیار سیاڵەکاندا ئەمنیەتیتیرین و ئەستەمترین لە و واڵت خۆی لەنێو کە لەوەی خۆشحاڵم. بوو  پێوەندیدا لە شاروێرانیش
 لە دێمییوکرات حیزبییی تێکۆشییەرانی و بەرپرسییان متمییانەی جییێ توانیییومە کییردوە، بەکەلکییم و بەسییوود و گرینییگ زۆر االکییچیی

 و گوشییار و زەخیی  بەوپەڕی و هەسییتیاردا و ئەسییتە  بییارودۆخێکی لە توانیییومە کە بییووە بەخییۆ  شییانازیم. بییم واڵت نێوخییۆی
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 لە کە دەگییرێ سییەرچاوە ئیییرادەیەکەوە و قییووڵ بیوایەکییی و نئیمییا لە ئەوە  کە بپییارێز ؛ خییۆ  کەسییایەتیی ئەشییکەنجە
 .بووین فێر کوردستانەوە دێموکراتی حیزبی زانستگەی

 
 هەتاویییدا، ی١٣٢٧ سییاڵی خییاکەلێوەی ی٢١ ڕێکەوتییی لە دیییکە جییارێکی بییوو، لەسییەر گیییرانم مەترسیییی کە ئەوەی بەهییۆی
 خزمەتیی لە پێشیوو، لە پیۆاڵیینتر ورەیەکیی بە ئێستا  و دێموکرات حیزبی پێشمەرگایەتیی شانازیی لە پی ڕیزی هاتمەوە

 .دا  سپێردراوەکانم پێ چاالکییە و ئەرک ڕاپەڕاندنی
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٥٢و  ٧٥٧ ژمارەی لە
 

 ٢١١٩سێپتەمبەری  ی٢٢و  ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------- 
 

 محەممەد نەزەری
 

 
 

 
 
 
 
 

 چارەکە سەدەیەک خۆڕاگری و کۆڵنەدان

 
 .تێدەپەڕێ دا«نەزەری محەممەد» بوونی زیندانی بەسەر ڕۆژ ٦ و مانگ ٤ و ساڵ ٢٥ ئەمیۆ

 
  ی١٣٧٣ جۆزەردانی ی٩ ڕێکەوتی لە زمان ئازەری سیاسیی زیندانی میاندواو، خەڵکی حەمدوڵاڵ کوڕی «نەزەری محەممەد»
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 حیزبیییی لەگەڵ هاوکیییاری تیییۆمەتی بە شیییاراوە ئەو ئیتالعیییاتی لەالیەن خوشیییکی میییاڵی لە و بۆکیییان شیییاری لە هەتاوییییدا،
 .کرا دەسبەسەر کوردستان دێموکراتی

 
 الیەن لە ئەشییکەنجەکان، بێبەزەییییانەترین تەحەممییولی لەدوای و دەبییێ ئیتالعییات گرتووخییانەی لە مانییگ ٩ مییاوەی نییاوبراو
 وەک پارێزەرێیییک ئەوەی بەبیییێ و خولەکییییدا ٢١ میییاوەیەکی لە پەروەنیییدەکەی قیییازیی ،«جەلیلیییی» کمیحیییو بە و دادگیییاوە

 لە ئەمە. سییەپێندرا بەسییەردا ئێعییدامی سییزای گیرابییێ؛ لەبەرچییاو نەزەری محەمییمەد بییۆ بەنییدییەک هەر مییافی سییەرەکیترین
 کە– کیردوە لیێ باسیی خۆییدا نامەکیانی لە بەتایبەتی و جێگادا چەندین لە کە نەزەری محەممەد خودی وتەی بە کاتێکدایە

 لە هەمییووی پییاڵی دراونەتە وا تاوانییانەی ئەو ڕیییزی ؛-بەسییتووە سییەرچاوانە بەو پشییتمان زیییاتر نووسییراوەیەدا لە  ئییێمە
 دوای لە بەاڵ  نەگییۆرا؛ گیرانییی پییا  سییاڵ سییێ واتە ٧٦ سییاڵی هەتییا حییوکمە ئە . بییووە زۆرەملییی دانپێییدانانی ئاکییامی

 لە بیییریتییە تۆمەتیییانە لەو یەک. تاهەتیییایی زینیییدانی بیییۆ شیییکا ئێعیییدامەوە لە حیییوکمەکە بەردەوامیییی یینیناڕەزایەتییییدەرب
 وا تێییرۆری هیچکییات کە کاتێکییدایە لە ئەمە ،«ئیتالعییات ئیییدارەی مەئمییووری ٤ تێییرۆری لە نییاوبراو هەبییوونی دەسییتێدا»

 تییاوان و پیییالن جییۆرە لە  کییورد چاالکییانی کردنییی مەحکییوو  و سییزادان بییۆ تەنیییا ئیسییالمی کۆمییاری ڕێژیمییی و، نەکییراوە
 .وەردەگرێ کەلک هەڵبەستنانە

 
. کییردوە پییارێزەری داوای جییار چەنییدین خییۆڕاگرە بەنییدییە ئە  سییااڵنەدا دوایییین لە  بەتییایبەتی و سییااڵنەدا ئە  مییاوەی لە

 لە هەر بەاڵ  گرتییوە، تۆئەسیی بە دۆزەکەیییان لە کییردن داکییۆکی و چییوون بەدوادا کە ئەوەی سییەرەڕای پییارێزەران لە هەنییدێک
 .کێشاوەتەوە کار لە دەستیان هۆکارێک و ڕوونکردنەوە هیچ بەبێ و سەرەتاییەکاندا قۆناغە

 
 کیوڕەکەی ڕزگیاریی بیۆ ڕێگیایەک بتیوانێ کە داوە زۆری حەولێکیی نەزەری محەمیمەد بەسیااڵچووی دایکیی پێوەندییەدا لە  هەر

 بیی » هەتیا تەنیانەت و دا پێوەندییدارەکانی ئۆرگیانە هەمیوو دەرگیای ەل هەتاوییدا ی٩١ سیاڵی لە بۆیە  هەر بدۆزێتەوە،
 ئە . بخەوێنیێ لیێ سیەری دەبیێ و بێ کوڕەکەی ئازادیی چاوەڕوانی نابێ کە گوت پێیان کۆتاییدا لە بەاڵ  چوو؛ یش«رهبری
 ئییاواتی بە و دا ێلیی سییەکتە ٩١ سییاڵی لە ئاکامییدا لە و نەزەری محەمییمەد دایکییی خەمییۆکیی و هیییوابیاوی هییۆی بییووە واڵمە

. دەکییا دەر نییاوبراو دۆزی بەسییەر پێییداچوونەوە حییوکمی واڵت گشییتیی دادئەسییتێنی سییاڵەدا لە  هەر. نییایەوە سییەری رزگییاریی
 نیوێنەری دەسیتێوەردانی بە تیاران لێخۆشیبوون و لێبیوردن کۆمیسییۆنی بەاڵ  دەدا، ئیازادییەکەی حیوکمی مەهاباد شاری دادگای

 .هەڵدەوەشێنێتەوە حوکمە ئە  کەرەج ی«شهر رجایی» دانیزین لە ئیتالعات وەزارەتی
 
  ناوبراو کە ئێران، لە داد سەرۆکی بوونەتە جیاواز کەسی چوار ئێستا بە هەتا نەزەری محەممەد کرانی دەسبەسەر کاتی لە
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 چ یەزدی، چ کانسیەرۆکە لە هیچکیا  بەاڵ . کردوون لێ ڕوونکردنەوەی و پێداچوونەوە داوای و ناردوە نامەی کەسیان سێ بۆ
 ناوەنیییدە واڵمییینەدانەوەی و نەدان سیییەرن  کیییۆی. نەداوەتەوە پیییێ واڵمێکییییان چەشییینە هییییچ   الریجیییانی پاشیییان و شیییاڕوودی

 دوای لە ئەویییش و دا لەدەسیی  خییۆی گیییانی کییوڕەکەی ئییازادیی بییۆ هەوڵییدان پێنییاو لە کە - دایکییی مردنییی پێوەندیییدارەکان،
 ژییانی لە ساڵ ٢٢ و ٢٣ لەوان هەرکا  کە بەندیخانە لە هاوڕێیانی لە کەس دوو دنیمر هەروەها و -بۆتەوە ئاگادار ساڵێک
 یەکەمییین لە. پێبکییا دەسیی  خییۆی نییاڕەزایەتیی مییانگرتنی زنجیییرە ئەوەی هییۆی دەبیینە بردبییوو؛ بەسییەر شییوێنە لەو خۆیییان

 کۆتییایی سیاڵدا هەمیان بەریڕەز ی٢٥ لە هەتیا پێیدەکا دەسی  هەتیاوییەوە ی٩١ خەرمانیانی ی٧ ڕێکەوتیی لە کە مانگرتنییدا
 حەبیی لێیدانی بە دەڵیێ بیارەوە لە . دەردەبییێ نیاڕەزایەتییەکەی ئەوپەڕی نەبیی بەنیی بە لێوەکانی دوورینەوەی بە پێدێ؛
 بە خایانیدوە، ڕۆژی ٤٩ کە میاوەیەدا لەو بەاڵ  بگیرێ، دووریینەوەکە ئازاری و ئێش بەرگەی توانیویەتی لێوەکانی لە سیکەر
 .بووە زۆر ئازارێکی تووشی جارە هەر بۆنەیەوە بە  و بووە بریندار دەمی دەوروبەری دان باوێشک و پژمین

 
 میاوەی کە مانگرتنەکانیدا لە تر یەکێکی ئاکامی لە دەکا لەوە باس واڵت دادی سەرۆکی بۆ نامەکانیدا لە یەکێک لە نەزەری

 .نەداوە بۆ دەرمانییان هەوڵێکی هیچ زیندان کاربەدەستانی بەاڵ  بووە نەخۆشی تووشی خایاندووە، ڕۆژی ٩١
 
 لییێ هەڕەشییەی ئەمنیەتییەکییانەوە ناوەنییدە لەالیەن بەاڵ  دەکەوێ، کارەکییانی وەدووی دی جییارێکی بییراکەی دا٩٥ سییاڵی لە

 لە پێشیگیری نەزەری محەمیمەدی ئێستا! دەدۆزرێتەوە جادەیەکدا قەرا  لە ئەویش گیانی بێ جەستەی ماوەیەک پا  و دەکرێ
 ئەو نیییە خیۆ  پێیی خیۆی وتەی بە چونکیوو هەڵنەهێنیێ، هەنگاوێک هیچ ئەودا ئازادکردنی پێناو لە کە ردوەک خوشکەکەی

 .قوربانی دەبێتە ڕێگایەدا لە  کە بێ کەسێک سێهە 
 
 کە دادەنیێ بیۆ تەلەڤزییۆنی دانپێیدانانێکی مەرجیی نەزەری محەمیمەد ئیازادکردنی لەپێنیاو ئیتالعیات نوێنەری دا٩٦ ساڵی لە

 مەئمییوورە تەنییانەت لێییدەکا باسییی بۆخییۆی وەک. دەبییێ بەدوادا ئەوەوە لەالیەن ڕەتکییردنەوەی و بییوونەوە  بەرهەڵسیی  ئەمە 
 کارێکمیان ئیێمە»: دەڵێن بەاڵ  بکرێ ئازاد دەبێ و بێتاوانە کە دەنێن بەوەدا دان قسەکردنیان، کاتی لە ئیتالعاتییەکانیش

 .«نایە لەدەس 
 

 پییێ مەرەخەسییی ڕۆژیییش یەک بییۆ تەنییانەت و تێییدەپەڕێ نەزەری محەمییمەد گرتنییی لە کسییەدەیە چییارەگە لە پتییر کە ئێسییتا
 ژییانی ڕۆژی ناخۆشیترین ئەو. هەیە تیایبەتی بیرەوەرییی هەنیدێک بردوە، بەسەر زینداندا لە ماوەیەی ئە  هەموو و نەدراوە

 بیووە مەرگ هەواڵیی هەر اڵەکەشییهەو خۆشیترین بیستووە، دایکی مەرگی هەواڵی کە دەزانێ ڕۆژە بەو خۆی بەندیخانەی نێو
 لە کەس ٥١ لە زیییاتر ئێعییدامی شییایەدی مییاوەیەدا لە . «مینییایی محمیید» بەنییاوی بازجووەکییانی لە یەکێییک مەرگییی بەاڵ 
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 کە ٧٦ سیاڵی هەتیا پێکیرا ئامیاژەی هەروەکیوو. دانیاوە لەسیەر دەروونییی قیووڵی کارتێکەرییەکی ئەمە  کە بووە هاوڕێیانی
 کاتیدا هەمیان لە و، بیووە دییکە خەڵکیانی ئێعیدامی شایەدی حەوتوویەک هەموو مابۆوە، خۆی جێی ەرلەس ئێعدامەکەی سزای

 بیووە چاوەڕوانییدا لە هەر ژییانی وایە پێیی دانیاوە بەنیدیخانەدا لە خیۆی الوەتییی کە ئەو. خۆیشیی دانی لەسێدارە چاوەڕێی
 هییوای شیتێک چ کە پرسیارەدا ئەو واڵمی لە وێژەکانیداوتو لە یەکێک لە. ئازادی تریان ئەوی و ئێعدا  چاوەڕوانیی یەکیان

 بەاڵ « .دەبەخشیێ پیێ ورە  هەیە، حکیوومەتە  ئە  دەسیەاڵتدارانی لە کە قینێیک و ڕق»: دەڵیێ بەخشییوی، پێ خۆڕاگریی
 ئییییازادکراو کەسییییانی وەک نییییاوی زینییییدانەوە بڵینییییدگۆی لە ڕۆژێکیییییش ئەگەر وایە پێییییی بەهیییییوایە کە کاتییییدا هەمییییان لە

 !بیستووە کاربەدەستان لە زۆری درۆی سااڵنەدا ئە  ماوەی لە چونکوو ناکا بیوا درێتەوە،بخوێن
 

 .بێ پارێزراو ئایینییەکان و ڕەگەزی کەمینە هەموو مافی لەوێدا کە حکوومەتێکە پێکهاتنی ئاواتیشی تەنیا
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٥٩ ژمارەی لە
 

 ٢١١٩ئۆکتۆبەری ی ٩: ڕێکەوتی  - ماڵپەڕی کوردستان و کورد : سەرچاوە
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 محەممەد حسەینی

 
 

 
 
 
 
 

 زیندانیی سیاسی وەک چقڵی چاوی نەیار

 
 ەردانیشیتمانپەرو بنەمیاڵەیەکی لە ئەوەی حیوکمی بە. بیوو  لەدایک بۆکان شاری لە ١٣٥٦ ساڵی و یە حسەینی محەممەد ناو 
 بە تییێکەڵ جییدیتر شییێوەیەکی بە تەمەنییم هەڵکشییانی لەگەڵ وردە وردە. بییوو  کییوردایەتی ئییاوێتەی زوو زۆر بییوو ، گەورە

. بیوو گرینگەکیانم ئەرکە لە گیری ئەنیدا  و حییزب مێیژووی کتێبی حیزبییەکان، تراکتە باڵوکردنەوەی. بوو  سیاسی کاروباری
 نەتەوەی مێژووییەکیانی ڕۆژە لە ئیاورکردنەوە و نەورۆز وەک بۆنەگەلی ڕێکخستنی نەتەوەییەکان، جیاوازە بۆنە بەڕێوەبردنی

 .بوو ئاساییەکانمان ئەرکە لە کورد
 

 دابیوو  ئەمانەت بە کە زادە حەسەن عەبدوڵاڵ مامۆستا تێکۆشانی سەدە نیو و قاسملوو دوکتور خەباتی ساڵ چ  کتێبی لەسەر
 «عەزیمییی» جییۆرەی ئەو - مانییگ 22 پییا  و چییاودێری ژێییر کەوتبییوومە ە بییک ئاگییا بۆخییۆ  ئەوەیییکە بەبییێ هییاوڕێیەکم بە

ی 1ی هەتییاوی سییەعات 2513ی خەرمانییانی سییاڵی 23لەسییەر  23شییەوی  - گییوتم پێییی لێپرسییینەوە کییاتی لە بییازجووەکە 
 دوو و بیرایەک مین، گرتنیی پیێش دییارە. گرتییانم خەودا لە و جیێ لەسیەر و ماڵمان ڕژانە ئیتالعات مەئموورەکانی نیوەشەو

 .دابوو لەوێ منیان ناوی و گیرابوون مەسەلەدا ئەو لەگەڵ پێوەندی لە دیکە  هاوڕێی چەند و خوشکەزا 
 

 لێیدانێکی و ئەشیکەنجە لەژێیر بەییانی ی٦ کیاتژمێر هەتیا بۆکیان شیاری ئیتالعاتی گرتووخانەی ی1 تەبەقەی لە شەوە ئەو
 لێپرسیینەوە  پاشینیوەڕۆ ی٦ هەتا بەیانییەوە ی٩ کاتژمێر لە ێکڕۆژ هەموو بوو  لەوێ ڕۆژەی چەند ئەو. بوو  سەختدا زۆر

 ڕاسیتیی و درۆ بیۆ بیوو لێپرسیینەوەدا ڕۆژی چیوارمین لە دەپرسییەوە، پێشیتریان ڕۆژی پرسییارەکانی ڕۆژێکیش هەموو و هەبوو
 .گیراوە ئەویش زانیم بوو کاتە ئەو کردمەوە بەرەوڕوویان هاوڕێیەکم لەگەڵ قسەکانم
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 لە مین لێپرسیینەوەکانی دەگییران، دێموکراتیدا حیزبیی لەگەڵ پێوەندی لە کە بوو کەسانە لەو لێپرسینەوە یبەرپرس عەزیمی
 خوشیکەزاکان و خیاڵ زۆربەی وەکوو کە پێکرد دەستی بوو دێموکرات حیزبی پێشمەرگەی کە( حسەینی ئەحمەد سید) خاڵمەوە

 ئەو تەواوی و گرتبیوو ەوە١٣٢٤ سیاڵی لە ماڵێمیانی فیوونیتەلە پرینتیی. کردبوو قسەمان پێکەوە تەلەفوونی جار سەدان بە
 و ناشییرین قسیەی بە نەکیردایە قەناعەتی جێگایەک هەر. دەکردن لەسەر پرسیاری بوون گومان جێگای تەلەفوونانەی ژمارە
 بە وەنیدیمپێ مین کە دەخوالوە ئەوە دەوری لە لێپێچینەوەکانی. دەکرد هەڵسوکەوتی زللە و مس  و شەق بە تەنانەت و جنێو

 لەسیەر هەموو  و قسانە ئەو ژێرباری نەچوومە ئێستا  و ئێستا من بەاڵ  بوو ، ئەو تەشکیالتیی ئەندامی و هەیە خاڵمەوە
 بیۆ بیوو الو زۆر کە سیاڵە 13 تیا ٢٣ تەمەن مەئمیوورێکی لێپرسیینەوە پا  ڕۆژێک هەموو عەزیمی لە بێجگە. دادەماڵی خۆ 

 جیارێکی و، داندرابوون یەک لەسەر سەندەڵی و مێز لە بوو پی کە دیکە دیوێکی دەیبردمە دان جنێو و کردن بێیێزی و لێدان
 .شکا ددانێکم و سەندەڵییەکاندا سەر بە کەوتم لێداندا کاتی لە
 

 مانیگ 1ی بەیانی بردیانمە گرتووخانەی ناوەندیی بۆکان، پیا  21ڕۆژ مانەوە لە گرتووخانەی ئیتالعات کاتژمێر  21پا  
 زینیدان نێوخیۆی سیەرۆکی داوای بە کە گیرت خواردن لە مانم ڕۆژ ٢ ماوەی بۆ چارەنووسم ڕوونبوونەوەی بۆ زیندان لە مانەوە

 بە تمەنیی میلییون ٦١ بیارمتەی دانیانی بە ڕۆژ پا  و هێنا مانگرتن لە واز  زیندان لە کاتیم مانەوەی شکاندنی بۆ وەعد و
 لە مەهابیاد شۆڕشیی دادگیای یەکیی لقیی لە دا١٣٢٦ ڕەشیەمەی ی٤ ڕۆژی مانیگ سیێ دوای. بیوو  ئازاد زیندان لە کاتی شێوەی
 بانگییان بۆکیان ئیتالعاتی ساڵدا هەمان ڕەشەمەی ی٢٧ ڕێکەوتی لە و کرا  نیوسەعاتە دادگاییەکی «چابک» ئاخوند الیەن
 زینیدانم سیاڵ 7 سیزای کە ڕاگەیانید  پێییان و خوێنیدمەوە بیۆ حیوکمەکەی ناسیاند سیارمی بە خیۆی کە کەسیێک لەوێ. کرد 

 هەبییوونی بەتییۆمەتی سییاڵیش ٤ و نەتەوەیییی ئاسایشییی دژی کۆبییوونەوە تییۆمەتی بە سییاڵی دوو سییزاکە . سییەپاوە بەسییەردا
 پێییداچوونەوەدا دادگییای لە جیار دوو بەاڵ  بییکە  سییووک حیوکمەکە  پییارێزەرەوە ڕێییگەی لە دا زۆر  هەوڵیێکم. بییوو چەکوچیۆل

 .وەمایە خۆی وەک داشکانێک و گۆڕان هیچ بەبێ
 

 بەهیۆی و بیوو  لەوێ مانگێک دوو ماوەی. مەهاباد ناوەندیی زیندانی بە درا  هەتاوی ی٩٢ ڕەشەمەی ی٢٥ ڕێکەوتی بەمجۆرە
 لەگەڵ هیاوڕێیەتیم بەخۆشییەوە کە دەکردەوە؛ ئاسانتر دژوارییەکانی تەحەممولی لێبوو، دیکەشی سیاسیی زیندانی کە ئەوەی

 زینیییدانی بە درامەوە بنەمیییاڵەکە  بەدواداچیییوونی و خیییۆ  داوای لەسیییەر. بەردەوامە ئێسیییتا  هەتیییا و دامەزرانییید زۆربەییییان
 .بۆکان ناوەندیی

 
 تیاوان هەر بە زینیدانییەکان هەموو و بوو کە  زۆر حوکمەکانیان ئەویش بوو لێ سیاسیی کەسی سێ تەنیا بۆکان زیندانی لە
 زینیدانییەکان بە پێویسیتم ڕێنمیایی و دەکیرد کیار  بخیانەکتێ لە یارییدەدەر وەکیوو مانیگ چەند. بوون پێکەوە تۆمەتێکەوە و
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 پیارێزەری ئەوەی لەبەر زینیدانەوە سیەرۆکی لەالیەن جارێیک چەنید زینیدانیش لە. خوێنیدنەوە کتێی  بیۆ دەدان هانم و، دەدا
 ەنییدەیپەرو دروسییتکردنی و مەرەخەسییی بیینییی هەڕەشییەی ئەوە دوای. کییرا  بانییگ دەناسییاند، نوێیەکییان زینییدانییە بە باشییم

 هەر و بەردەمیییان دەخسییتە وتەگەرەیییان کۆسییپ چییاوپێکەوتنم بییۆ دەهییاتن بنەمییاڵەکە  کە کییات زۆربەی. کییرد  لییێ تازەیییان
 حەوت کیردن مەرەخەسیی داوای مانیگ ٢ دوای چیاوپێکەوتنم، بێنە نەدەهێش  بنەماڵەکەمیان کەسی چەند هۆیەک بە جارێک
. داوە ئەرێنیی وەاڵمیی جیا ڕاگیرت مەرەخەسیییەی نیامەی ئەو ڕۆژ ٢٢ العیاتئیت ئیتالعیات، ڕەزایەتی مەرجی بە پێدا  ڕۆژیان

 ڕازییییانی هەتییا پییاڕاوەتەوە، لێیییان و ئیتالعییات چییۆتە گیییراوەوە گەچ و شییکاو القییی بە دایکییم جییار چەنییدین مییاوەیەدا لەو
 هییۆی دەبییووە گەلەکە  ڕزگییاریی و داهییاتوو بە هیییوا تەنیییا و دەبییوون تێییپەڕ ناخۆشیییەوە زەحییمەت بە زۆر سییاتەکان. کییردوە

 .کرا  ئازاد هەتاوی ی١٣٩٤ سەرماوەزی ی١٦ ڕێکەوتی لە ئاکامدا لە. دڵم هێوربوونەوەی
 

  بۆتەوە باڵو دا' کوردستان" ٧٦١ ژمارەی لە
 

 ٢١١٩ئۆکتۆبەری ی ٢٣٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 دا باسێک لە ژیان و بارودۆخی کەماڵ شەریفی لە زیندان

 
 

 
 
 
 
 
 
 بیری ئازادی میلی زیندان و

 
 و دایکیم لەگەڵ چاوپێکەوتنێکم ئەمنیەتیدا تەواو دۆخێکی لە ئەویش و جار یەک تەنیا زینداندا ، لە ساڵە هەش  ماوەی" 

 ڕووحییدا و جەستەیی ئەشکەنجەی لە شێوازێک هەموو لەژێر سنە، شاری ئیتالعاتی سلوولەکانی لە مانگ شە . بووە براکە 
 تەواو ڕۆژی و شیییەو ٦٥ و، پەراسییوو و ددان شیییکانی نەبییوو، بیییۆ ڕۆژی و شییەو لێپرسیییینەوەکانم مییانگەدا شیییە  لە  بییوو ،

 .بوون ئەشکەنجەکانم لە بەشێک تەنیا مانەوە؛ دەس  لە کەلەپچە
 

 بیوونەوە نیزییک هەتیا چیۆک و الق بێکۆتیایی ئیازاری و ئێش و خەوتنیشدا کاتی لە تتەنانە پێبەند و دەسبەند پێوەبوونی
 لەدوای ئێعییدا ، هەڕەشییەی دەویسییتم، لێیییان ئەوان کە بنییێم شییتانەدا بەو دان کییامێرادا لەبەر کە مەبەسییتەی بەو مەرگ، لە

 ببییینم، زینییدانییەکیش انەتتەنیی و بییازجوویەک هیییچ ڕوخسییاری و دەموچییاو ئەوەی بەبییێ و ئەشییکەنجە تەواو مییانگی شییە 
 پییارێزەرەکە  لەگەڵ قسییەکردن مییافی ئەوەی بەبییێ و، خولەکیییدا ٢١ و زارەکییی دادگییاییەکی ئاکییامی لە و دادگییا نێییردرامە

 وەکیلیی لەگەڵ قسیەکردنم ئەگەری لە ئیتالعیات بیۆ نیاردنەوە  و ئەشیکەنجە هەڕەشیەی هەروەهیا و هەبێ  «شێخی سەعید»
 باشیووری شیارەکانی لە یەکێیک بیۆ دوورخسیتنەوە و زینیدان سیاڵ ٣١ حیوکمی ،«سیوڵتانی تاحعەبدولفە» پەروەندەکە  تری

 .سەپا بەسەردا کەسێکم هیچ بۆ ناردن نامە و نامە و چاوپێکەوتن و تێکەڵبوون مافی بەبێ ئێران،
 
 بە تووشییبوونم و کییرد خییواردن لە مییانگرتنم تاکەکەسیییدا ژووری لە ڕۆژ ٥٦ ئەوەی سییەرەڕای سییاڵەدا هەشیی  ئە  مییاوەی لە

  لە الیەک بوونی بێهەس  مانگ چوار ماوەی و لێدان سەکتە و چاو و جەستەیی الوازیی و دژوار و سەخ  نەخۆشیگەلی
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 خییواردنی بە بۆخییۆ  هەر مییاوەیەدا لەو. بکییرێم دەرمییان لەوێ و زینییدان دەرەوەی بچییمە کە نەدراوە پییێ ئەوە  ئیزنییی لەشییم؛
 بەرەوڕووی ئازادکراوەکییانەوە؛ بەنییدییە لەالیەن عەییینەک کیینییی و ئەسییید نامیییکمێف و دیکلۆفنییاک پییرۆفێن، وەک حەبییی

 لە و کەسییدا ١٢١ بەندێکی لە و تێدایە کەسی ٩١١ لە زیاتر کە زیندانێک لە مانەوە ساڵ هەش . بوومەتەوە نەخۆشییەکانم
 دزی، ئەنقەسیی ، بە کوشییتنی ەکو جۆراوجییۆری تییاوانی بە بەداخەوە کە پەسییتێوتراون؛ لەوێ کەس ٣١ کە ٦ لە ٥ ژوورێکییی
 .کردووە دژوارتر دۆخەکە گیراون، ...و مرۆڤدزی و سیکەر مادەی قاچاخیی

 
 بەتییاوانی تەنییانەت ئەگەر زینییدانییە ئەو بنەمییاڵە، ئەنییدامانی لە یەکێییک مەرگییی ئەگەری لە زینییدانەکان یاسییای بەپێییی
. بکیا ڕێوڕەسیمەکەدا لە بەشیداری و وەربگیرێ ەرەخەسییم دەتیوانێ بیێ ئێعدامیش حوکمەکەی و گیرابێ بەئەنقەستیش کوشتنی

 زینیدان ڕەییسیی پێکردنیی سیووکایەتی بەرەوڕووی واڵمیدا لە کە کیرد مەرەخەسییم داوای کیرد، فەوتیی باوکم کە کاتەیدا لەو
 ".بوومەوە

 
 لە خیۆی ارینالەبی دۆخیی لە بیاس کە یییە،«شیەریفی کەمیاڵ» کیورد سیاسییی زینیدانیی سیەرئاوەاڵی نیامەی لە بەشێک ئەمە

 .دەکا ڕێژیم گرتووخانەکانی
 

 و نەهیاتووە ئەودا دۆخیی بەسیەر گۆڕانێیک بچیووکترین بیێ، لەگەڵیدا ئێستاشی بەاڵ  لەمەوبەرە ساڵ سێ بە تایبەت نامەکە
 .نوێیە هەر ئێستا  بۆ نامەکە

 
 شیاری لە هەتیاوی ی١٣٥١ سیاڵی لەدایکبیووی «بایەزیید» کیوڕی کیورد، سیاسییی زینیدانیی ڕۆژنامەنووسیی «شەریفی کەماڵ»

 دیپلیۆ  بیوانیامەی وەرگرتنیی هەتیا شەریفی کەماڵ سەقز، شاری لە بوو پەروەردە ئیدارەی کارمەندی ناوبراو باوکی. سەقزە
 .دا خوێندن بە درێژەی شارە لەو هەر مرۆییەکان زانستە بەشی لە
 
 بیینییی» تییۆمەتی بە و کییرا ەسبەسییەرد سەردەشیی  سیینوورییەکانی نییاوچە لە دا١٣٦٧ سییاڵی هییاوینی لە «شییەریفی کەمییاڵ»

 ئیتالعیاتی ئییدارەی» گرتووخانەی لە ماوەیەک و، کرا مەحکوو  «کوردستان دێموکراتی حیزبی لەگەڵ هاوکاری» و «سنوور
 بەتیۆمەتی جیار چەنیدین ،٦٩ و ٦٢ سیاڵەکانی لە هەروەهیا ئەو. بیوو پیرانشیار و سەردەشی  زینیدانەکانی و «سیەقز شاری

 ئییدارەی» و «پاسیداران سیپای» ئەمنیەتییەکیانی هێیزە لەالیەن «کوردستان دێموکراتی حیزبی بۆ الکیچا و لە الیەنگری»
 شۆڕشییی دادگیای لەالیەن دا،١٣٦٩ سیاڵی بەهییاری کۆتیایی لە ئاکامیدا لە و، کیراوە دەسبەسییەر سیەقزەوە شیاری ی«ئیتالعیات
 .سەپاوە بەسەردا قامچی ٤١ و زیندان ساڵ یەک حوکمی سەقزەوە،
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 باشیییووری ناوچەکیییانی لە زۆر بەشیییێکی ئیییازادبوونی لەگەڵ هاوکیییات دا،١٣٧١ سیییاڵی بەهیییاری لە کیییوردە ژنامەنووسیییەڕۆ ئە 
 .«کوردستان دێموکراتی حیزبی» فەرمیی ئەندامی بووە کوردستان،

 
 باڵڤیۆکە ۆب کار لە بێجگە و، وەرگێیان و نووسین کاری دایە دەستی وە١٣٢١ ساڵی سەرەتای لە زیندانییە شەریفی کەماڵ ئە 

 شییارەکانی مەدەنییەکییانی ڕۆژنییامە و ڕۆژنامەنووسییان لە هەنییدێک لەگەڵ نیزیکیشییی و بەرچییاو هاوکییارییەکی حیزبییەکییان
 .بوو نووسەران دەستەی ئەندامانی لە دا«کوردستان دەنگی ڕادیۆ» لە ماوەیەکیش و؛ هەبوو هەولێر و سلێمانی

 
 و فەرهەنگیی کەسیایەتییە و ئیایینی مامۆسیتایانی نووسیەران، ئەدیبیان، لەگەڵ پێوەندی بۆ ١٣٢٧ ساڵی لە شەریفی، کەماڵ

 سییەقز، خەڵکییی فرۆشییێکی کتێ  مییاڵی لە سییاڵەدا، ئەو جییۆزەردانی ی٥ لە کە خییۆی، شییاری سییەردانی ڕۆشییتەوە هونەرییەکییان
 .دەکرێ دەسبەسەر هاوڕێکەی بوونی شەهید و پاسداران سپای هێزەکانی دەسیێژی و ماڵەکە گەمارۆی لەدوای

 
 ئێحسییان» و «مەعییارفی شییێرکۆ» ناوەکییانی بە تییر سیاسیییی زینییدانیی دوو لەگەڵ دەبییێ سیینە ئیتالعییاتی لە کە کییاتەدا لەو

 لەالیەن و لەوێ کە سییەقز بییۆ دەگییوازرێنەوە مەعییارفی شییێرکۆ لەگەڵ مییاوەیەک لەدوای. دەبییێ سییلوولدا یەک لە «فەتاحیییان
 شییەریفیدا کەمییاڵ بەسییەر دوورخییرانەوە  و زینییدان سییاڵ سییی وکمیحیی و شییێرکۆ بەسییەر ئێعییدا  حییوکمی ەوە«شییایەق قییازیی»

 .دەسەپێ
 

 ئیزنیی هێشیتا دەبیا، بەسەر کەشدا ناخۆشترین لە و «میناب» شاری زیندانی لە ساڵە دوازدە بە نیزیک ماوەی بۆ کە ئێستا
 داواکارییەییان ئە  جیار ١٦ ئێسیتا بە هەتیا تەنیانەت و هەبیێ چیاوپێکەوتنێکی بنەمیاڵەکەی لەگەڵ کە نەداوە پێ ئەوەیان

 بەهییۆی لێپرسییینەوەدا کییاتی لە ئەو» شییەریفی؛ کەمییاڵ بنەمییاڵەی لە نیزیییک سییەرچاوەیەکی وتەی بەپێییی. کییردۆتەوە ڕەت
 وەرز  و ڕاکیردن لە و بکا پیادەڕۆیی دەتوانێ تەنیا کە جۆرێک بە بوون کێشە تووشی القەکانی تاندۆنی زۆر، ئەشکەنجەی

 پەرە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ کێشیەیە ئە  نیاکرێ دەرمیان زیندان دەرەوەی لە کە ئەوەی بەهۆی کە دایەکاتێک لە ئەمە دەبوێرێ؛ خۆ
 «.دەستێنێ

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٦١ ژمارەی لە
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 مراد جۆاڵ

 
 

 
 
 
 
 

 شێرەوە بۆ بێشەی شێران لە عەجەب

 
  وه مناڵیییه تای ره سییه  لییه ر هیه و  بییوو  دایک لییه پیرانشیار زێییدانی ی ناوچییه  لیه تاوی هییه ی2501 سییاڵی  لیه  جۆاڵیییه مییراد و نیا

  بییه نییدیم پێوه  وه ئێرانیه النی گییه شۆڕشیی تای ره سییه  لیه ر هییه. پیرانشییار شیاری کێکی ڕه گییه  بۆتیه ئێسییتا  کیه خانێ کۆنییه  هاتینیه
 کییاتی و ئییه  کییه درا  سییازمان  رگه پێشییمه ک وه دا ڕێکخییراوه و لییه مییانگێکیش نیید چه ی مییاوه بییۆ  کییه گییرت  وه الوانییه کیەتیی یییه
 الوان کیەتیی ییه  لیه  زاده سیۆفی حمیان ڕه حموودی، مه حیم ڕه هیدان شه ڵ گه ده کات و ئه. بوو دی حمه ئه مراد کاک ی که رپرسه به
 . بووه هه ندیم پێوه ردی گه سووڵی ڕه ال مه هیدان شه ڵ گه ده پیرانشار ی کومیته ڵ گه ده دواتریش و
 
 حییزب  ورده  ورده  که دواتر و  کردووه چاالکیم ئاشکرا  به  بووه هه  که ناوچه  له واوی ته اڵتی سته ده حیزب  که ی کاته و ئه تا هه
 سیاڵی تاکانی ره سیه  لیه.  وه مامیه نێوخیۆ  هلی مین ، کیه ناوچه  له حیزبی رپرسانی به ی ڕاسپارده ر سه  له رێ ده  چۆته کان شاره  له

 پیاییزی تا هیه کیرد ده چاالکیمیان تیر سیی که ڵێک کۆمیه و رزین ربیه ئازه کری بووبیه ئه هید شه ڵ گه ده سااڵن سێ ی ماوه بۆ 2531
 کردبوومیان  که ی کاره و ئه و شاخی  له مان وه ڕانه گه دوای سپێردرابوو ئه پێ حیزبیمان تێکی ئمووریه مه   که کاتێک 2535 ساڵی

 سیزای  بیه دواتیر ت ڵبیه هه  کیه - دایین گرتنیی  بیه و لێیدابووین گوزارشیی  هێنیاوه ماشیێن  بیه ی ئێمه  که ی سه که و ئه  وه داخه به
 ی انیهگرتووخ  بردیانینیه تا ره سیه. کیراین ر سیه ستبه ده شی  رده سه ڕێگیای  لیه  واتیه شاری ی روازه ده  له.  - گەیش  ی که ته خیانه
 ر ئیازه کری بووبیه ئه ویسیتم خۆشه هیاوڕێی دا ییه ماوه و لیه  وه داخیه به  کیه  وه ماینیه وێ لیه مانگیان چیوار ی ماوه. پیرانشار  له سپا
 بیێ کی یه نجه شیکه ئه ژێیر  لیه  کیه  مانگیه نید چه و ئه دوای. کرد نیشتمان ختی به گیانی پاسداراندا ی نجه شکه ئه ژێر  له رزین به
 و لیه. ڕاگواسیترا   ده غیه نه شیاری  لیه سیپا زینیدانی بیۆ ڕابگیر  خیۆ تیوانیم و دا نیه کیۆڵم پاسداراندا ی ختیانه چه و  ییانه زه به

 و شیه نیوه ییا بیا یانی بیه بیا و شیه جیا کیردین ده لیێ بازجووییان ڕۆژێ موو هیه بیووین  ده غیه نه و خیانێ  لیه  کیه ی وه ئه دا یه ماوه
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 و هیاوڕێ ر سیه له و بڵێیین ڵک خیه نیاوی  کیه کردین لێیده داواییان و کیردین ده ڵ گیه ده یان وه لێپرسیینه  وه توندوتیژیییه ڕی وپه به
 ترسییدار مه کی ندیییه به ک وه و گیرا  ڕاده سلوولی ک ته ندی به  له من   یه ماوه و ئه موو هه. ین بکه ئیعتراف نیزیکمان سانی که
  بیه 4634 سیاڵی. کردوون نیه تێ پشتم و  ویستووه خۆ  خۆ  ڵکی خه و خاک  یکه وه هئ ی تاوانه و به نیا ته کرد  ده یریان سه
 و  نجه شیکه ئه و لێیدان ی پرۆسیه و ئیه دیسیان  کیه مانگێیک نزییک دوای ورمێ، شاری  له سپا کی یه گرتووخانه  برده منیان نیا ته

  لییه کێک یییه «ئیمییانی حییاجی» نییاوی  بییه سییێک که تیی ایهرۆک سییه  بییه رمایشیییدا فه کی دادگایییه  لییه بییوو وا  رده بییه  وه لێپرسییینه
 .کرا  دادگایی شۆڕ ، ی دادگه کانی قازییه

 
 ری پییه و لییه بێ، هییه کیییلم وه  کییه بوو هییه   وه ئییه مییافی  نییه بوو هییه خییۆ   لییه رگری بییه مییافی  نییه  کییه دا یییه دادگه نییاو  بییه و لییه
 دا ڕانیه الپه و لیه ی وه ئه یا گوتی و ڕاگرتم ری سه ر سه له و رهێنا ده ی که زهمێ  له ی مانچه ده ئیمانی حاجی دیتم  وه رسووڕمانه سه

. بیدرێی  سیێداره له بیێ ده و «األرض فی مفسد» تۆ. تکوژ  ده  لێره ر هه نا ده یا ی که ده واژۆیان و نێی ده پێدا دانیان نووسراون
 چیۆن جیا گیوتم ، کیردوه منییان باسی چۆن و  نووسراوه ر سه له انچیی شمزانی ده  نه و بوو  کان نووسراوه ئاگاداری  نه  که منیش
 و نیا  رێیی ده وه ئیتر.  نییه قبووڵ هیچیانم من بێ، ده قبووڵم و   که ده واژۆی   هه ئاگاداری  نه و  چییه یزانم ده  نه  که شتێک

 سیاڵێک نیزییک و ئیه دوای ڕاسیتی به  چونکیه! او کیر ئیازاد زانیی ده   وا  کیه ڕاییانگوازتم( رییا ده) ورمێ ناسراوی ی ندیخانه به بۆ
 ک وه  ییه ندیخانه به و له ندی به ڵكی خه نێو  گەیشتمه  که  فشاره و ختی زه و  نجه شکه ئه  مووه هه و ئه و سلوولی ک ته  له   ڕاگرتنه
 .بوو ئاوا کرابم ڕزگار

 
 و لیه بیوو پیی ورمیێ ی ندیخانیه به. درابیوو  حیوکم تایی تاهیه هه زیندانی  به  که  وه هاته بۆ   دادگه حوکمی مانگێک ند چه دوای

 وا  رده بیه حیزبیی، باسیی و چیاالکی  لیه ر هیه وێش لیه  ئێمیه ناسییمن، دواتیر ییا مناسیین ده کیات و ئیه یا  که حیزبییانە هاوڕێ
 و ئییه  بۆیییه پیرانشییار،  لییه سییپا ی گرتووخانییه  وه هێنایانمییه 2533 سییاڵی تای ره سییه. هاتین دانییه چییۆک  بییه کییات هیییچ و بییووین
 دوای. دانابوو شی  موو هیه  بیه دانیی و کردبیوو  ر سیه له ئیعترافیی کردبیوو ڵ گیه ده کیار   که حیزبی سێکی که گۆیا کرد شیان کاره

 ی ندیخانیه به بیۆ  وه هێنایانمیه دیسیان تا هیه زۆر، کی یه نجه شیکه ئه ر بیه  وتمیه که تیریش جیارێکی ڕاییانگرتم وێ له  که مانگێک
 دوای بیوو  وه ئیه یر سیه. میاڵێ  وه هاتمیه ت مانیه زه  بیه 2533 ی مه شیه ڕه دوای. کرابیوو سیاز بۆ   نده روه په دوو  مجاره ئه و ورمێ

 بیۆچی  کیه گرتییانم خانێ شاری نێو  له دێ، ر سه به چیی   که زیندانه بزانم بوو  ڕێ چاوه و بوو  ماڵێ  له  که مانگێک نیزیک
 بیییاری  دادگیه  یکیه وه ئه ڵ گیه ده و شیێر ب جه عه  کردمیه بەڕێییان وێ لیه ر هیه ؟ وه هاتۆتیه نیاوت  که کاتێک  ه،کردو نه ربازی  سه

 و  نیییه  وه ئیه کیاتی جیارێ گیوتی، شیێر ب جه عه پادگیانی ی رمانده فه ڵپێچابوو، هه کەشیان امنە ز و زیندان  وه بچمه بێ ده دابوو
 میاڵێ  وه هاتمه خسی ره مه بۆ 2533 ساڵی  له   رته ئه خولی و ئامووزشی دەورەی کردنی واو ته دوای.  باشه ڕ شه بۆ ر هه  وه ئه
 .بوو 2533 شی شه مانگی شی شه ڕۆژی ڕێک ئەوە و حیزب تێکۆشەرانی نێو بێمە کجاری یه  به دا بییار  ئیدی و
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 و ڕزگییاری ئییاواتی و هیییوا  بییه   رده هییه و دا    هکیی وه ته نه و حیییزب ت خزمییه له ئاشییکرا کییانی ڕێزه  لییه ئێسییتا تییا و کیاتەوە لەو
 .خۆ  نیشتمانی و زێد بۆ   وه ڕانه گه

 
  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٦٢ ژمارەی لە

 
 ٢١١٩نۆڤەمبەری ی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 سمایل سووری

 
 

 
 
 
 
 

 
 باجی بەرگری و خۆڕاگری

 
 گونییدی لە هەژار بنەمییاڵەیەکی لە هەتییاوی ی١٣٤٢ سییاڵی بییانەمەڕی مییانگی نێوەڕاسییتی. ییە سووری نازنییاو  و سییمای  نییاو 

 کیان بەرزە چییا داوێنیی لە هیاوتەمەنم، منیدااڵنی لەگەڵ منداڵیم سەردەمی. بوو  لەدایک( خەلی  مەال) سەردەش  میرئاوێی
 نێییردرامە خوێنییدن بییۆ سییاڵی ٧ تەمەنییی لە. بییوو تێییپەڕ منییداڵی دنیییای دڵخۆشییییەکانی و کییایە بە گونیید یلێیەوارەکییان و

 زۆربەی وەک بنەمییاڵە دەسییتکورتیی لەبەر پاشییان و، خوێنیید دەرسییم سییەرەتایی پێنجییی پییۆلی هەتییا و گونیید قوتابخییانەی
 وەرزێیری و شیوانی کاری بە و مەزرا و مووچە کردە ڕوو  باوکم یارمەتیی بۆ و، هێنا خوێندن لە واز  گوند هەژاری مندااڵنی
 .بوو  سەرقاڵ
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 لە و سیەربازی چیوومە دا١٣٦٦ سیاڵی لە. تێپەڕاند سەربازی بۆ ڕۆیشتنم کاتی و ساڵی ١٢ تەمەنی هەتا ژیانم شێوەیە بە 
 ١١ میاوەی و خۆمیان نیاوچەی لە شیێواوکان گونیدی لە پاسداران سپای پێگەیەکی نێردرامە ئامووزشی، دەورەیەکی دیتنی پا 
 هێزەکییانی بەربەرەکییانیی و تێکۆشییان و خەبییات هەڕەتییی لەگەڵ بییوو هاوکییات کە بییوو ، سییەرباز پییێگەیە و لە بییوو مانییگ

 ئەو سیەر کیردە قارەمانانەییان هێرشیێکی گیاڕەنیگ هێیزی پێشیمەرگەکانی شیەوێکی. کوردسیتاندا کیانی نیاوچە  لە پێشمەرگە
 پییێگەکە و هەاڵتییم و نەکییرد شییەڕ  عەمەلیییاتە، ئەو بەڕێوەچییوونی لە بییوو  دارئاگییا پێشییتر وەک هەر ئەمیین و، پییێگەیە
 .گیران بەدی  دیکە ئەوانی و کوژران سپا هێزەکانی لە ژمارەیەک و قارەمانەکان پێشمەرگە دەس  کەوتە بەتەواوی

 
 گرتووخییانەی بییۆ تینڕایانگواسیی و، گیییراین نییاوچە خەڵکییی لە بەرچییاو ژمییارەیەکی لەگەڵ پاسییداران سییپای لەالیەن پاشییان

 نیوێیک و مانیگ پیا  و، پێکیرد دەسیتی ئەشیکەنجە و ئازار و لێپرسینەوە ڕا ساتەکان یەکە  لە. سەردەش  شاری ئیتالعاتی
 بیوو، لەوێ ئیتالعیات ئییدارەی کە شیارە ئەو ی”دانشیکدە“ شیەقامی لە قەدییم سیاواکی شیوێنی لە و ورمێ شاری بۆ بردیانین

 و پێکیردن ڕێیزی بێ لێیدان، لە میاوەیەدا ئەو هەمیوو لە. میامەوە خراپیدا زۆر بیارودۆخێکی لە مانیگ سیێ میاوەی. ڕایانگرتین
 شیییوێنی بیییۆ دەییییانبرد  وەخییی  بێ و وەخییی  و، پەسیییتاوتبوو  تاکەکەسیییییان ژووری لە. نەکیییرا  بێیییبە  ڕۆحیییی ئەشیییکەنجەی
 کیردوە پێشیمەرگە هێیزی ڕادەسیتی گیاتوپایە نەکردوە شەڕت هەبووە، حیزبەوە بە پێوەندی  ئەتۆ“: دەیانکوت و لێپرسینەوە

 ئەوان و نیییە ڕاسی  ئەوە دەکیوتن پیێم و دەکیردەوە ڕەتیم بەردەوا  ئەمنییش” .داوە ئەوان  یارمەتیی پایەگادا گرتنی لە و،
 پێملیی هەر ئەمین بەاڵ  دەدامیێ هاوکاریییان بەڵێنیی و دەنیا  وەبەر تەماحییان و، دەیڵیێن کە بنیێم بەوەدا دان دەیانهەویس 

 .نەبوو  ئەوان یویست
 

 ورمیێ بردیانمەوە نوێ سەرلە حەوتوویەک پا  و، کرا  مەهاباد ئیتالعاتی دەسبەسەرگەی ڕەوانەی ڕا لەوێ مانگ سێ دوای
 لەو ئەوییش و بیوو شیێواوکان خەڵکیی کە من، لەگەڵ کردنەوە بەرەوڕوو بۆ هێنا قادری محەممەد ناوی بە کەسێکیان لەوێ و

 و نەکییردوە شییەڕمان ئییێمە و گرتییووە پییێگەکەی حیییزب ئییێمە هاوکییاریی بە کە کییرد لەوە باسییی لەوێییدا. بییوو سییەرباز پییێگەیە
 .خستەوە درۆ  بە و کردەوە ڕەت قسەکانیم ئەمن کردوون؛ یارمەتیمان

 
 کرابییوو، لەسییەر دانپێیدانانم کە ئەوەی بەهییۆی دییکە مییانگی ٦ مییاوەی و تاکەکەسیی ژووری بردیییانمەوە دیسیان ئەوە دوای لە

 ئاسییتی کۆتاییییدا لە ئیییدی هەتییا و، بییوو  پێشییوو لە دڕنییدانەتر زۆر جەسییتەیی و ڕۆحییی ئەشییکەنجەیەکی لەژێییر ئەمجییار
 .کردوومانە و ڕاستە دەیڵێ محەممەدە ئەو هەرچی کە پێدانا دانم ناچاریدا لە و دابەزی تەحەممولم

 
  لەالیەن بەداخەوە کە گۆمانی، درخ و میرئاوێ حسەینیی حاجی ڕەسووڵی وەک دیکە کەسی چەند لەگەڵ دانپێدانان پا 
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 بیۆ لەوێ و مەهاباد بۆ بردیانینەوە نیشتەجێیە سۆئێد واڵتی لە ئێستا کە مەولوود ڕەسووڵ لەگەڵ و، کران ئێعدا  ڕێژیمەوە
 . پێکردین تلویزیۆنییان دانپێدانانی و وتووێژ لەوێش هەر و کراین دادگایی جار یەکە 

 
 لەوێ مانییگ دوو بە نزیییک مییاوەی و میانییدواو ئیتالعییاتی دەسبەسییەرگەی بییۆ نگوازتینڕایییا ڕا مەهابییاد لە ڕۆژ چەنیید پییا 

 سیاڵ ٥ بە ئەمین لەوێ کە کیراینەوە، دادگیایی دووهە  جیاری بیۆ لەوێ و مەهابیاد بیۆ بردییانینەوە نیوێ سیەرلە و، میاینەوە
 و زۆر ئەشیکەنجەی و ئازار لەژێر و گرتن مانگ ١٧ ی ماوە پا  ئەوە دیارە. درا  حوکم هەڵپەسێراو واتە تەعلیقی زیندانی
 .کرا  ئازاد تەعلیقییەوە زیندانی ساڵ ٥ حوکمی بە کە بوو، ناڕوونیدا و چاوەڕوانی هەروەها

 
 بیوو تیمەن هەزار ٢۰ بردبووییان، دەسیکەوت وەک پێشیمەرگە و هەمبوو لەوێ کە چەکەی ئەو قەرەبووی بری لە بڵێم ئەوە 

 فشیارێکی ژێیر کەوتیینە هیۆیەوە بەو و بیوو زۆر کیات ئەو ئیێمە، هەژاری بنەمیاڵەی بیۆ پیووڵە بیە ئە  ئەستاند ، لێیان کە
 .زۆرەوە

 
 کییرد هەسییتم ئیتالعییات، بییۆ کییردمەوە بانگیییان جییار دوو - یەک کرابییوو ، ئییازاد دەبییوو مانگێییک سییێ - دوو مییاوەی ٦٢ سییاڵی

 بە پێوەنیدیم و کوردسیتان باشیووری بیۆ ەاڵتیمه نەبیمەوە، زینیدان تووشی بۆوەی بۆیە هەر بمگرنەوە دووبارە هەیە پیالنیان
 پییلە لەڕییزی سیاڵ ٥ میاوەی و درا  سیازمان گیاڕەنیگ هێیزی لە و سەردەشی  شارستانی کومیتەی مەقەڕی لە و کرد حیزبەوە
 .کرد خزمەتم حیزبدا پێشمەرگایەتیی شانازیی

 
 پییا  و نووسییی خییۆ  کوردسییتان شییووریبا بییۆ( ئییێن یییوو) نییوێنەرایەتیی دەفییتەری هییاتنی و بەعییس ڕێژیمییی ڕووخییانی دوای

 یەکە  لە هەر. بیوو  نیشیتەجێ واڵتە لە  و دانمارک واڵتی ناردرامە یووئێنەوە الیەن لە ،ی زایینی٢١١٤لە ساڵی  ماوەیەک
 ئێسیتا  هەتیا سیااڵنەدا ئە  میاوەی لە و گرتیووە دانمیارک لە حیزبەوە بە پێوەندیم دانمارک لە بوونم نیشتەجێ ڕۆژەکانی

 .کردوە کومیتە  و حیزب هاوکاریی چاالک ندامیئە وەک
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٦٣ ژمارەی لە
 

 ٢١١٩ دێسەمبەریی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 قاسم سوڵتانی

 
 

 
 
 
 
 
 

 ڕا بۆ سەنگەری خەبات دژی کۆماری ئیسالمی لە بەندیخانەی پەهلەوی

 
 دارتیا  بیاوکم و بووین نێونجییانە بنەماڵە ئەو ڕیزی لە. بوو  لەدایک مەهاباد لە ١٣٣٢ ساڵی لە ییە سوڵتانی قاسم ناو 
 بیوانیامەی وەرگرتنیی هەتیا و، بیوو تێیپەڕ کیارکردن و خوێنیدن بە سیەردەمە ئەو منیداڵێکی هەر وەک منیداڵیم تەمەنی. بوو

  .دا خوێندن بە درێژە  ئابووریدا بەشی لە دیپلۆ 
 

 کیارتێکەریی ئەوە  و، دەبیوو لیێ گیوێ ڕادییۆوە ڕێیگەی لە زایینیی ی١٩٧٤ ساڵی لە عێراقم کوردستانی شۆڕشی نیهەواڵەکا
 بییوو  دواناوەنییدی قۆنیاغی لە کە کییات ئەو ١٣٥٤ سییاڵی لە دواتیر. دانییابوو مین نەتەوایەتیییی بیییری شیکڵگرتنی لەسییەر خیۆی
 ئە . بیییوو  ئاشییینا سیییەعدییە جەعیییفەر کیییاک و شییییاردان کەرییییم کیییاک مەدەنیییی، حوسیییێن کیییاک وەک مامۆسیییتایانێکی لەگەڵ

 لەو بیوێرییەوە بەوپەڕی و، بیوون شیوێندانەر ئێمە نەتەوایەتیی بیری لەسەر زۆر گەڕابوونەوە تاراوگەوە لە کە مامۆستایانە
. بیوو  منیدااڵنە لەو یەکێیک منییش کە دەکیرد، پۆلەکیان منیدااڵنی بیۆ کوردایەتیییان بانگەشەی پیمەترسییەدا زەمەنە و کات

 سییووکایەتییەوە بە کە ”کوردسییتان پوشییالی حکومی “ نییاوی لەژێییر بییوو تێیدا بییابەتێکی مێییژوودا وانەی لە کییات ئەو لەبییرمە
 کتێیبەکە بەپیێچەوانەی ڕاسیتییەکانیان بەجیوانی زۆر هێنیاون نیاو  کە مامۆسیتایانەی ئە  دەکرد؛ کوردستان کۆماری لە باسی

 .دەکردەوە ڕوون قوتابییەکان بۆ
 

 زیییاتر کە ئەوەی هییۆی بییووە دانشیییار کەریییم کییاک بەتییایبەت و خۆشەویسییتانەدا ئە  لەگەڵ بییوونەوە نیزیییک  لێییک ئە  هەر
 کیاک سیەروبەندەدا لەو. خوێنیدمەوە و گەیشی  بەدەسی   "کوردسیتان" ڕۆژنیامەی جیار یەکە  بۆ ١٣٥٥ ساڵی لە بناسم، حیزب
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 نیانەوازادە پیۆاڵ قیادری، کەریم: وەک هاوڕێ کۆمەڵێک لەگەڵ وو،ب مەهاباد نهێنیی تەشکیالتی بەرپرسی کە دانشیار کەریم
 بە . دەخوێنیدینەوە بیۆ کوردسیتانی ڕۆژنیامەی لەوێ و شیار دەوروبەری شاخەکانی بۆ دەیبردین ...و کەرباسی تەها شەهید و

 .بوو  حیزبی چاالکیی بە تێکەڵ وردە وردە کە بوو شێوەیە
 

 و گۆڕسیتان سیەر بچیینە ڕاسیپارد ئەفسیەردلێری کەرییم و تەهیا شیەهید و من ریمکە کاک بوو، ١٣٥٦ مەولوودی جێژنی شەوی
 خیود شیهدای خیون انتقیا  ما" بوو ئەوە دروشمەکە بینووسینەوە؛ ڕەنگ سپرەی بە دەرهاتبوو کڵێشە لەسەر کە دروشمێک لەوێ

 "زەنییگەنە محەمییمەد مەال" و "مییوعینی سییولەیمان" شییەهیدان گۆڕەکییانی دەوروبەری هەمییوو لە دروشییمەمان ئە  ".گیییریم می را
 هیاتەوە و چووبیوو ییش کەریم کاک گۆڕستان، سەر دەچنە جێژن ڕۆژانی سەرلەبەیانیی خەڵک وایە کوردەواری نەریتی. نووسی
 .بوون خۆشحاڵ پێی هەمووان خەڵکە، بەو بەخشیوە ورەی و خەڵکدا لەنێو هەبووە زۆری دەنگدانەوەیەکی کارەکەتان گوتی

 
 کیۆچی تیاران لە یووسیفی عەزییز کیاک قوتابخانەکیان، تیاقیکردنەوەی لەگەڵ بوو هاوکات کە ساڵ هەمان یجۆزەردان مانگی
 هێنیابووە تیانکی گرتبیوو، بەخیۆوە نیزامیی حکیوومەت حیاڵەتی ڕێیژیم مەهابیاد، بۆ هێناوە لەوێوە تەرمەکەیان و کرد دوایی
 ڕۆژەی سییێ هەتییا نەکییرا تییایبەت چییاالکییەکی و رکییا هیییچ. ڕاگرتبییوو ئامادەباشیییدا لە هێزەکییانی هەمییوو و شییەقا  سییەر

 بەشیداربووان بیۆ ،(دەببیاغی کەمیاڵ کیاک خوشیکی) دەبباغی خانمی و گادانی جەلی  کاک لەوێ کە عەزیز کاک سەرەخۆشیی
 لەگەڵ قیازی عیومەر کیاک سوخەنیانییەکە لەدوای. هەڵخیاند ئامادەبووانیان کوردایەتیی هەستی لەوێ و کرد سوخەنیانییان

 و سیەگ شیای بەدەسیتی کە کەسیانێکە گیۆڕی ئەوە گیوتی و هەڵبییی دەنگیی زەنیگەنە، و موعینی شەهیدان گۆڕی بە اژەدانئام
 لەالیەن شییار تەلەفییوونی و، پێکییرد دەسییتی مەهابییاد خۆپیشییاندانەکانی ڕۆژە ئەو ئێییوارێی هەر. کییراون شییەهید سییەگباب

 .کران دەسبەسەر خەڵک لە کۆمەڵێکیش و پچیا حکوومەتەوە
 
 لەوە پییێش قوتابخییانە، بییۆ چووبییوومەوە هەبییوو، بازرگانیمییان وانەی تییاقیکردنەوەی لەبیییرمە جییوان ڕۆژە ئەو سییبەینێی ۆبیی

 بێییی دەبییێ گییوتم پێییی و ئەوێ هییاتە مەهابییاد، کییاتی ئەو سییاواکی سییەرۆکی جێگییری ،'ڕەزی" پێبکییا، دەسیی  تییاقیکردنەوە
 بییبەن نیابێ گیوتی و پێگیرتن پێشیی قوتابخیانە بەڕێیوەبەری شیاتری سیولەیمان کاک. لێبکەین پرسیارێک  چەند لەگەڵمان

 .پێیەتی دەقەمان دە کاری گوتی و نەبوو پێم  ڕەزی بەاڵ  هەیە، تاقیکردنەوەی
 

 ئیایەتوڵاڵ ئەوێ چیوومە کە کرد  دیوێکیان لە بەتەنیا. لێبوون زۆر دیکەشی خەڵکی مەهاباد، شارەبانیی بردیانمە یەکیاس 
 لە شیارەبانی سیەرۆکی "هێنیاوە؟ بیۆ منیداڵەتان ئەو": گیوتی تیاهیری بیوون، لەوێ    تاهیری وڵاڵئایەت و شیرازی مەکارمی
 .دەرێ بمبەنە کە کرد من بە ئاماژەی دوایە  ".نەبێ کارت نەکە ، پێ بێیێزی  با": گوتی واڵمیدا



یاگرۆڕخ یکۆرید  

 

 

97 
 

 سییامەند: وەک گیرابیوون شیار الوانیی لە زۆرێیک ئەوێ چیوومە کە سیاواک ئیدارەی کرامە بەڕێ لەوێ پرسیار هەندێک پا 
 لە کە دەکیرد لەوە حاشیا  بەردەوا  منییش و لێپرسیینەوە بە کرد دەستی ڕەزی ...و تەها شەهید ئەنجیری، ئەحەی موعینی،

 زلیلەیەک ئەوە دوای لە و بوو  پێشەوە ڕیزی لە بینی خۆ  و دا  نیشان وێنەکانی هەتا بووبێتم، بەشدار خۆپیشاندانەکاندا
 .شارەبانی زیندانی بۆ بمبەن دا دەستووری و لێدا  شەپێکی و
 
 و کرابیوون دەسبەسەر تاران لە یش ماوەڕانی حەسەن کاک و گادانی جەلی  کاک بێ لێ ئاگامان ئێمە ئەوەی بەبێ کاتەدا لەو

 .مەهاباد پادگانی زیندانی بۆ ناردبوویاننەوە
 

 جەلییی ، کییاک لە بییوون بریتییی بەرچاوترینیییان. بییوون کەس ٣٦ کرابییوون، زینییدان سییەروبەندەدا لەو کەسییانەی ئەو ژمییاری
 ...و چییە قاسیم و حەمەدەمیین میاوەڕانی، قیادر و حەسیەن قیازی، عیومەر هاشمی، حەسەن سەید گادانی، محەممەد و خەلی 

 سییاواک لە قییازی عییومەری کییاک کە بگێیییینەوە مێییژوو بییۆ ئەوە  لێییرەدا. کرابییووین دەسبەسییەر "تجزیەطلبییی" بەتییاوانی کە
 کە ئەوەی لەدوای ".بنووسیییێینەوە پیییێکەوە دەمیییانهەوێ و کیییراوین تەجیییزیە بەڵکیییوو نیییین "تجزیەطلییی " ئیییێمە" : گوتبیییووی

. دەکییرد حکییوومەت لە سیاسییییان زینییدانییانی ئییازادیی داوای و دەسییتاند پەرەی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ خەڵییک خۆپیشییاندانەکانی
 و، بەردراییین خۆپیشییاندانەکان لە نەکییردن بەشییداری مەرجییی و تییمەن هەزار ١١١ بییارمتەی دانییانی بە مەهابییاد لە نیوەمییان
 بەاڵ  بیوو، ئێعدا  ئێمە حوکمی کە دەرکەوت بۆمان دواتر کران، ئازاد ڕۆژان دە پا  لەوێ و ورمێ نێردرانە دیکە  ئەوانی
 .کراین ئازاد بەناچار و نەکرا جێبەجێ ئێمە لەسەر حوکمە ئە  ئێران لە شۆڕ  سەرهەڵدانی بەهۆی

 
 ئەوە ئێسیتا و حییزبە ئە  خەبیاتی ئاشیکرای ڕیزی بە بوو  پەیوەس  منیش دێموکرات حیزبی تێکۆشانی ابوونیئاشکر لەگەڵ
 .پێشمەرگە  ساڵە ٤١ لە پتر

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ٧٦٤ ژمارەی لە

 
 ٢١١٩دێسەمبەری ی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 سەعید باختە

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاشان تازەالوەکەی گەڕەکی سێ

   
. بییوو  لەدایییک ئاشییان سێ گەڕەکییی لە ١٣٤٧ سییاڵی مەنگییوڕ ئەحییمەد  بە ناسییراو ئەحییمەد وەسییتا کییوڕی بییاختە سییەعید ئەمیین

 عەلییی کییاک مامۆسییتاکانمان لە کێییکیە سیسییە بییاغی گەڕەکییی لە. دەمخوێنیید جییامی مەدرەسییەی لە 2533 شۆڕشییی سییەرەتای
 هیان زۆری شیوان کیاک. بیوو شیەهید زوو بەداخەوە و لک فەرماندە بە بوو دواتر ئەو. بوو  شوان کاک بە ناسراو حەسەنپوور

 لە و دەکەوییینەوە دوور مەدرەسییە لە کە بییوو پێخییۆ  زۆرمییان سییەرێکەوە لە بییین، خۆپیشییاندانەکان بە تییێکەڵ کە دەداییین
   ....و دەدا شا بە جنێومان و دەکرد خەڵکی لە چاومان کەوتووین، چی وەدوای و دەکەین وا بۆ ندەزانینەما سەرێکیشەوە

 
 و، کیییین مەخزەنییی و دەمییانچە و کاڵشییینکۆف خییۆی پییووڵی بە بابیشییم. بییوون چەکییدار خەڵییک وردە وردە و سییەرکەوت شییۆڕ 
. کیرد بەشداریم بەرگریدا هێزی دووی دەورەی لە و  دەبوو خرۆشە و جۆ  بەو تێکەڵ پتر و دەبزووت زیاتر هەستم ئەمنیش
 ڕۆژ بە ئەمین کیات ئەو. بیوو ئەڵاڵوەیسی کەریم کاک کاتی ئەو بەرپرسی یەکە  کە الوان یەکیەتیی ئەندامی بوومە دوایە 

. دەبییووین خەریییک پێشییمەرگەکان بییۆ دەرمییان و داو و یییارمەتی کییۆکردنەوەی و تەبلیغییی کییاری بە شییەوانە  و دەمخوێنیید
 بە بیوو خوسیرەوی خوسیرەو کیاک شیار نێیو ئەوکیاتی بەرپرسیی کە دەبیوو الوان یەکیەتیی ئەندامانی کۆبوونەوەی جاروبارە 

 و خییۆڕاگری بەهییۆی و گیییرا بەداخەوە کە بییوو بییاوەڕ بە و ئیمییان بە کییوڕێکی سەربەسیی  کییاک سەربەسیی ، خییوازراوی نییاوی
. دەکەن شیەهیدی و دەیتەقێننەوە نارنجۆک بە زیندان حەوشەی لە انتار لە ئێڤین بەندیخانەی لە زینداندا لە بەربەرەکانی

 و چییاپ دەزگییای بە پێویسییتیان کە ڕایسییپاردبوو بییوو الوان یەکیەتیییی بەرپرسییی ئەوکییاتی کە ئەفسییەر عەزیییم کییاک ڕۆژێییک
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 دا خۆمیان لە انهەڕوگیفمی و گرتینیی غیروور بیس  ئەوەمان کە ئێمە. بکەن پەیدای نەیانتوانیبوو دیکە تیمەکانی. تەکسیرە
 زەحیمەت بەهەزار و چیووین بۆی شەوێ و داڕش  تەرحەکەمان. کرد دەستنیشان مەدرەسەیەکمان هاوڕێیەکانم لە دوو دەگەڵ و

 گڵمییان و دانێییین تەگەری سییێ پشییتی لە تێکۆشییەر ژنێکییی هاوکییاریی بە و دەر بێنییینە تەکسیییر و چییاپ دەزگییای دوو توانیمییان
 یەکیەتییی بینکەی گەیانیدمانە و کیرد ڕەتمیان پاسیداراندا سیپای بازڕەسییی بازگەکیانی بە ەژن ئەو غیرەتی بە و دا بەسەردا

 لەبییر ئێوەمیان کیارەی ئەو گیوتی و بیوو خۆشیحاڵ زۆر کەوت پێی چاوی کە عەزیم کاک. بوو گیادرووان لە ئەوکات کە الوان
 ئەو کە لەوەی بیێخەبەر داوینیێ، دنیاییان وابیوو پێمیان کە داینیێ ئاڵمانیییان تامسیۆنی تفەنگێکی تەشویق وەک و ناچێتەوە
 .داهاتوودا لە ژیانمان گۆڕانی هۆی دەبێتە تفەنگە

 
 ئەو. هەبیوو تایبەتیمیان غروورێکیی و بیوو سیاز کەیفمان. بووین شار لەنێو الوان یەکیەتیی چەکداریی هەستەی یەکە  ئێمە

 و دەکیرد ئێعیدا  مەهابیادی الوانیی لە زۆر ڕێیژیم مەداسەردە لەو. دەکرد پارێزیمان نهێنی کەمتر و کردین لەخۆبایی تفەنگە
 بیییۆ لەوانە  ناخۆشیییتر ببیییوو، زاڵ مەهابیییاددا بەسیییەر نیییاخۆ  جەوێکیییی. دەدا فییییێ شیییار قەبرسیییتانی لە تەرمەکانییییانی
. دەکیرد بنەماڵەکانییان لە فیشیەکیان پیووڵی و شیرینی قدوویەک داوای کراوەکان ئێعدا  لە هەندێک جەنازەی وەرگرتنەوەی

 گیانیییان هەمییوو کە دیتمییان و چییووین ئییێمە  و دراون فیییێ قەبرسییتان لە جەنییازە چەنیید کە پێگەیشیی  خەبەرمییان ۆژێییکڕ
 ڕێییژیم کییردەوانەی ئەو. کردبییوون شییەهیدیان شییکەنجەدا لەژێییر بییوو دیییار. بییوو سییازواری شییەهابی کە ناسییی یەکیییانم. شییکاوە
 . بووین بێزار ژیمەڕێ لەو زیاتر و کرد سوور زیاتر تێکۆشانمان لەسەر ئێمەی

 
 کە ڕایسیپاردبوو عەزییم کیاک. کرابوون ئێعدا  مەهاباد لە کەریمی ڕەزا و شاتری خالید ناوی بە الوان یەکیەتیی کادری دوو

 دوو ئەو وێیینەی گەڕەکەکییان هەمییوو لە کە کییردین لییێ داوای. چییووین هاوشییانە  و هییاوڕێ ئەمیییری و ئەمیین. دیتنییی بییۆ بچییین
 نەجاتیمیان کەمینێکییش لە و کیردەوە بیاڵو زۆرمان ئێعالمییەی یەکە  شەوی. بدەین دیوار و دار لە نالوا یەکیەتیی شەهیدەی

 دوای. ببیوو  عەرزی تەختی و کەوت پشتم و الق بەر گوللە. داین ڕەگباریان بەر و بۆسە کەوتینەوە دوایە شەوی بەاڵ  بوو،
 ئەوە  کە منییش. لێیدە خەاڵسیی گیوللەی و هەڵگیرەوە گەکەیتفەنی بچۆ گوتی پاسدارەکە کە بوو لێ گوێم تەقەکە ڕاوەستانی

 و سییەر  هییاتە پاسییدارەکە. مییاو  نەزانییێ بییۆوەی بیییی خییۆ  لە هەسییتم. خییوار دەهییاتە بەزارمییدا خییوێن. مرانیید خییۆ  بیسیی 
 زارمییدا بە خییوێنیش و کییرد زەق چییاو . نەجییوواڵ  بەاڵ  دا، کەلەکە  لە پییۆتینی نییووکە دوو یەک و نییا گییوێم لە چەکەکەی
 دڵنییابوون دوای منییش. ڕۆیشیتن و هەڵگیرت تفەنیگەکەی. نەدا  لێیی بەخۆشیییەوە میردوو ، دەیگیوت بیا کەس هەر و دەهیات
 و کیردەوە دەرکەییان. دا دەرکە  لە الق بە. بوو  نزیک لێی کە ماڵێک گەیاندە خۆ  قوونەخشکە بە نەماون لەوێ کە لەوەی
 لەبەر خیوێنم. ژوورێ بردییانمە. کیرد  لیێ تەقەییان کە دەڕۆیشیتم بێیرەدا و قوتیابیم گوتم هاتوە؟ لێ وات بۆ ئەوە گوتیان

 دەسیتیێژی بەر کیێ نیازانین دەڵێین و نەخۆشخانە دەیبەینە بووە، شار لەنێو پێشمەرگە  شەو دوێنێ مادا  گوتیان. دەڕۆیش 
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 پاسیدارەکان کە نیییە لیێ اگیا ئ ئەوە منییش. کیرد  عەمەلییان دەسیبەجێ و بیمارسیتان بردیانمە نەمر  بۆوەی ناعیالج. داوە
 پرسییبوون لێییان و دیتبیۆوە ماڵەکەییان و ڕۆیشیتبوون خوێنەکەمیدا شوێن بە و تەقەکە شوێنی چووبوونەوە زوو بەیانیی هەر
 و نیاحەز پاسیدارێکی دییتم هیاتمەوە وەهیۆ  عەمەلەکە  دوای. بیمارسیتان بردووییانەتە گوتبووییان ئەوانیش کوڕە، ئەو کوا
 وەزعیی گرتنیی چیاو لەبەر بەبیێ و نیا وەدەر دایکمیان دوایە. دەکا کەلەپچە  خەریکە و ڕاوەستاوە سەر  ەرلەس خوار و خێچ
 .مەهاباد زیندانی بۆ بردیانم و کرد  ماشێنیان سواری و پێچایانمەوە دوکتورەکان داوای و من
 

 بەو کەچیی بجیووڵێم بەئاسیتە  وانینەمیدەت. بیوو پێیوە تەقەڵی ١٢ پشتیشم کەوتبوو، وەچۆکم گوللە نەدەگرت عەرزی القم
 سیا  وا نیاعیالج ئیتالعیات بێهداریی دەیانبردمە و دەبوو  بێهۆ  زۆر ژانی بەهۆی جاران چەند. ئینفرادی بردیانمە حاڵە 
 گیوتم بردییان و هێناییان هەرچیی. بیکەن بیازجووییم و ڕامگیرن لەوێ هەر دەبیمەوە چاک و خۆدەگر  بیێک هەتا کە بوونەوە
 حەقایەتیانە بەو دەیانگوت و دەکرد  پێ گاڵتەیان ئەوانیش. کرد  لێ تەقەیان و دەڕۆیشتم کووچەیدا بە شەوێ و محەسیلم
 دێ لیێ شییری بۆنی زارت هێشتا دەیانگوت بوو، ساڵ١٥ تەمەنم گیرا  ئەمن کە کات ئەو... ێبڵ ڕاستییەکان و نابێ نەجات 

 دێی؟ ەڕبەش زەالمەی دەوڵەتە ئەو دەگەڵ و هەڵگرتوە تفەنگ  بۆ
 

 باوک و کوڕ لە زیندانی بێدادیدا

 
 بەبیێ و مەئمیورییەت دەچیوونە شیەوانە. بیوون "شیهر خمیین" خەڵکی هەموویان سپا زەربەتی گرووی گیرابوو ، من کە ئەوکات
 فەرمانیدەکەیان ڕۆژێیک. دەکیرد  مەسیخەرەیان و دەکیرد  ئەزیەتییان و مین الی دەهیاتنە ڕۆژییش بە و نەدەهیاتنەوە تەلەفات

 ئێعیدام  گوتییان دەبەن، کیوێم بیۆ گوتم. دا  خۆیان وەپێش و کرد  بانگیان هاتن و بوون نارەحەت و تووڕە زۆر و رابووکوژ
. بکەیینەوە لەتیۆ تیۆڵەی دەبیێ و کیوژراوە فەرمانیدەکەمان گوتییان چیی؟ ئێعیدامی نەکیراو  دادگیایی ئێستا خۆ گوتم. دەکەین
 .بوو ڕووحی ئازاردانی بۆ ئەوانە هەموو. کێشا تفەنگیان گێدانی النگێ و بەستم چاویان و ڕایانگرتم دیوارێک لەبن

 
 ئاگیای کەسییش نە بیوو لەکەس نەئاگیا . بیوو  ئینفرادیدا لە مانگێک ماوەی هەمبوو کە خراپەی وەزعە بەو و برینداری بەو
 دوای و ورمیێ لە دەرییا انیزینید بیۆ بیرد بابمییان مین پێش. نەبوو مالقاتیشم بوو ، مەهاباد لە مانگ سێ ماوەی. بوو لەمن

 شییەهریار و چاوشییێنی حوسیێن وەک گیرابییوون قازییاوایە لە پێشییمەرگانەی لەو جەمعێییک دەگەڵ منییش، پەروەنییدەی تەکمیلیی
 و دەرییا زینیدانی بیۆ بردییانین و کیردین ماشیێنیان سواری و بەستین چاویان قارەمانی محەممەد و بەیتاسی یۆنس و باهوو 
 .ەوتەوەک باوکم بە چاو  لەوێ
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 قسیەکردنمان توانیای کاممیان هییچ. هاتبوون منداڵەکان و دایکم. بابم و من بە دا مالقاتیان یەکە  مانگ ٤ بە نیزیک دوای
 .بوو چاولێککردن و گریان تەنیا کارمان و نەبوو

 
 چەکی  ئەوەی کمیحیو بە گوتییان. بیوون لەوێ بیازجوو و دادسیتان و شیەر  حاکمی. دادگا بردیانمە مانەوە مانگ چەند دوای
 هێناییانمەوە دوایە. ئیعیدامی بە مەحکیوو  و دەناسیرێی محیارب بە ئینقالبیی، زیددی و کردوە قیام  نیزا  بەدژی و بووە پێ

 بە گوتیییان و هییاتەوە پەروەنییدەکە  مییاوەیەک پییا . بییوو  حییوکمەکە  جیبەجێکردنییی چییاوەڕوانی هەر ڕۆژەوە لەو و زینییدان
 .گۆڕاوە ئەبەد یندانیز بۆ سزاکە  داشکاندن پلەیەک

 
 بەنیدی لە. بیوو ٢ و ٧ بەنیدی کە سیاسیی بەنیدی بیۆ بردیانم و کردمەوە جودا بابمیان لە هاتبۆوە حوکمەکە  ئەوەی بەپێی
 زۆر شیوێنەواری کە ناسیی دیکە  جەماعەتێکی پاشان. دابوویە ساڵیان ١٥ حوکمی پێشتر کە کەوتەوە عەڕەبی بە چاو  تازە

 .بوونەمدا زیندانی ساڵ٦ ئەو ماوەی لە وهەبو من لەسەر باشیان
 

 دەهەی ٦١ دەهەی سیاڵەکانی .تێدەپەڕانید زینیدانمان خوێنیدنەوە کتێ  و وەرز  بە و دەبوونەوە چاک برینەکانم وردە وردە
 ەک بیوو ئەوە هۆیەکەشی و نەکرێن ئیعدا  کەسێک چەند نەبوو ڕۆژ. بوو زیندانییەکان بالتەکلیفی و سەروشوێنی بێ و ئیعدا 
 زینییدانییەکان لە خۆیییان تییۆڵەی ئەوانیییش و دەکییوژران لێشییاو بە پاسییداران و دەکییرد عەمەلیییاتی پێشییمەرگە رۆژێ هەمییوو

  و کیرد ئیعیدا  کەسییان دوازدە جارێیک و کیرد ئیعیدا  کەسیان ٢٤ جارێک و کرد ئیعدا  پێکەوە کەسیان ٣١ جارێک. دەکردەوە
 .دیبوومن زیندان لە و دەناسی ربەیانمزۆ کە مهاباد نەفەرەکەی ٥٩ گەیشتە کار دوایە

 
. وەرگیرتن نەوت بیۆ دەهیات کە دەدی زیندان حەساری لە یەکترمان حەوتووانە کردبوومەوە جودا بابمیان لە کە ماوەیەی ئەو

 نەبیرد زۆری بەاڵ  منیدااڵن، و دایکیم بۆ دەیناردەوە و دەکەوت دەس  داهاتێکی کەمە زیندان خاوێنی و پاک ڕێگەی لە باوکم
 پیا  گەیانیدە خیۆ  بیوو جۆرێیک بەهەر. دەبەن ئێعیدا  بیۆ بیاوکم کە زانیی هەواڵیم کەسێکەوە ڕێگەی لە. کرد ئێعدامیان کە

 ئیجازەمیان کە دەپیاڕاینەوە بیابم هە  و ئەمین هە . ڕاوەسیتن کە کیرد هیاوار . دەیبەن و گرتوە بابمیان دەستی دیتم و قفڵە
 لە بێییدینانە گییوتی و کییرد هییاواری بییابم. نەیاندەهێشیی  بەاڵ  بکەییین، حییافیزی خییودا و کەییین بییاوە  لە یەکتییر بییدەن

 گوتییان و پێیدا جنێوێکییان بێبەزێییانە زۆر پاسیدارەکانیش. بیکە  میاچی بیا لیێمگەڕێن لێیرەیە، کوڕە  ئەو هەر بنەماڵەکە 
 و بیرد بابمییان نەبوو دەیفای بەاڵ  دەپاڕێمەوە و دەگریم هەر ئەوە ئەمنیش. تۆ الی دێنینە کوڕەکەش  نەبی بێدەنگ ئەگەر

 و کوردسیییتان هەواڵەکیییانی کە ئوسیییتانی ئەخبیییاری دواتیییر ڕۆژ چەنییید. خیییۆ  بەنیییدەکەی بیییردەوە گرییییانەوە بە منیشییییان
 جێبەجیێ حیوکمەکەی بیووە، ئیعیدا  بە مەحکیو  کە بیاختە ئەحیمەد ڕایگەیانید هەواڵەکاندا لە دەکرد، باس عەمەلیاتەکانی
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 نیشییانیان بەاڵ  بینێییژێ، مهابییاد لە بیبییا کە نەیانییدابۆوە و وەرگییرێتەوە تەرمەکەی بییوو چییوو دایکییم بیسییتم دوایە ...ەکییراو
 شوێنەکەشیییان داداوە؛ بەسییەر گڵیییان و هاویشییتوە قوڵکەیەکیییان لە ئەرمەنییەکییان قەبرسییتانی لە گوتبییوو پێیییان و نەدابییوو
 لییێ ئۆقرەیییان بێدەسییەاڵتی و زینییدان ونێیی ئییازاری و بنەمییاڵە فکییری زیندانییدا لە ئەمیین بییارودۆخەدا لەو. دابییوو نیشییان

 .هەڵگرتبوو 
 

 بە هەواڵەکانمیان و دەگیرت کۆبوونەوەمیان رەسمی غەیری تەشکیالتێکی وەک و دا سازمان خۆمان زینداندا لە ئێمە وردە وردە
 زۆر زیندانییدا نێییو لە ئییێمە بییۆ بییوو، پێشییمەرگەکان خۆتەحویلییدانەوەی سییاڵی ٦٥و ٦٤ و ٦٣ سییاڵەکانی. دەگەیانیید یەکتییر
. دەکییرد ئییێمە بییۆ قسییەی و زینییدان بییۆ هێنییا دەیییان دەداوە تەحوییی  خییۆی فەرمانییدەیەک ئەگەر تییایبەتی بە بییوو نییاخۆ 

 بێنییین، حیییزب لە واز و بشییکێنن تێییک رووحیەمییان کە بییوو ئەوە مەبەسییتیان ئەمنیەتییەکییان ناوەنییدە و زینییدان بەرپرسییانی
 بە هیچیییان دەیاناهێنییان کە تەسییلیمییانە  پێشییمەرگە ئەو مییانزانیدە چییوونکی نەبییوو، سییودێکی هیییچ پیالنەیییان ئەو بەاڵ 
 ...نکردب مەجبووریان شکەنجەدا لەژێر رەنگە و ناکەن قسان دڵەوە

 
  تەختی زیندان لە براوە بۆ براکەی 

 
. دکیر زییاد سیاسیی بەنیدی بە دیکەشییان بەنیدیی چەنید بیوو، کە  ڕاگرتنییان شیوێنی و گیرابیوون زۆر خەڵک وەیکە هۆی بە

 و قەڵە  نە دەفیتەر نە هەبیوو هەواخیۆریی نە کە ١٣ بەنیدی بیۆ دەکیراین تەبعیید وابوو جاری دیبوو بەندەکانم هەموو ئەمن
 لە بەاڵ . دەخافاڵنید خۆمیان خوێنیدنەوە کتێی  و والیبیاڵ و فوتبیاڵ بە بیوو ، ١٥ بەنیدی لە زۆرتیر. دووکەسیی دانیشتنی نە

 بیۆ هانیدەرمانن میردن هەتا کە باوەڕێک و بیر هەوێنی بوونە هاوبەندییەکانمان میئێعدا و کوێرەوەری و ئازار کاتدا هەمان
 .تێکۆشان و خەبات

 
 نێییو دەیانخسییتە و کییردن تەبلییی  بە دەکییرد دەسییتیان خێییرا دەهییات تییازە هەرکەس بییوو بەربییاڵو زۆر موجاهیییدین تەشییکیالتی
 و کیرد دەرمانییان و خۆییان الی بردیانە زوو اهیدینەکانموج لێدابوو، ئەوەندەیان هێنا کەسێکیان ڕۆژێک. خۆیان تەشکیالتی

 ئییێمە  و موجاهیییدەکان متمییانەی جێ ببییوە مییاوەیەدا لەو. دەکییردن بییۆ ی«میلیشیییا بییاد زنییدە» ئەویییش و پێیاگەیشییتن زۆری
 بیۆ نهیات و کیرد بەڕییز هەموومانییان ڕۆژێیک. بیوو ون و دەگیۆڕن بەنیدەکەی گوتیان چاکبوونەوەی و مانگ ٦ دوای. هەروەتر
 .بازدید

 
  جلوبەرگی بە موجاهیدین تەشکیالتی نێو خزاندبووە خۆی کوڕەی ئەو لەگەڵ ئیتالعات مەئمووری دوو و زیندان ڕەئیسی
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. ترسییان زۆر موجاهیییدینەکان تییایبەتی بە چییوو زراومییان هەمییوو کەوت پێییی چاومییان کە هەر. کەوت وەژوور سییپاوە فەرمیییی
 خەبەری چیۆنی کەس فیاڵن دەیگیوت و دەکیرد سیاڵوێکی و دەچیوو و دەهیات پێشیماندا بە نەبیوو، باشیتر لەوان ئێمە  حاڵی)

 ئێعیدامی هەمیوو. لێیدەبوو گیوێ یەکترمان دڵی ترپەی جۆرێک بە ببوو زاڵ زینداندا بەسەر بەسا  بێدەنگییەکی( نییە؟ تازە
 وەییکە بەبیێ ترسیابوون دەئەوەنی موجاهییدینەکان لە هەنیدێک و لێینەکەوت خەوی شیەوێ کەس بیوو، چاومان لەپێش خۆمان
 ئیعیدامیش تەنیانەت و شیکەنجە و بیازجوویی بیۆ کیرد بانیگ خەڵکییان وردە وردە. کردبوو ئێعترافیان چووبوون بکەن بانگیان
 زینییدانییەکانی و یەکتییر لەسییەر تەنییانەت. بییوو تەفروتوونییا تەشییکیالتەکەیان کە بییوو جۆرێییک بە زەنییگەکە و زەبییر کییران،
 .دانابوو ئێمە  لەسەر نەرێنیی کاریگەریی ئەمە  و سیخوڕ کرابوونە دیکە 

 
 جاشیەکانی لەڕێی و بەنهێنی کە لەوەی ئاگا بێ بەاڵ  بووین، لەخۆبایی بەوە ئێمە  نەبوو، ئێمە بە کاریان پێچوو ماوەیەکی

 ڕادیییۆ یهەواڵەکییان کە کردبییوو پەیییدا ڕادیییۆیەکی چیییا نییاوی بە ئییێمە کییوڕێکی ئێمەشیین، ئاشییکراکردنی خەریکییی زینییدان نێییو
 هەوڵیییدا زۆری زینیییدان ڕەئیسیییی دەکیییردەوە، باڵومیییان بەنیییدەکەدا لەنێیییو ئیییێمە  و دەگیییوت ئیییێمەی بە و پێیییدەگرت حیزبیییی

 .هەڵنەدەکەوت بۆی بەاڵ  بدا ئێمە لە زەربەیەکیش
 

 تەخییی  فیییاڵن لەسیییەر و سیییەعات فیییاڵن لە کە دا ڕاپۆرتییییان «ب.  » و «ت. ئ» ناوەکیییانی بە کەس دوو ڕۆژێیییک هەتیییا
 لەژێیر لەوێ چیا کە من تەختی سەر چوونە یەکیاس  و هاتن مەئموورەکان دیتمان ئەوەندە هەر. دەگرن ڕادیۆ تەکاندێموکرا
 خیوارێ بردییانە هەتیا لەوێیا هەر و ستاند لەدەس  ڕادیۆکەیان و هەڵداوە سەری لەسەر پەتوویان. گرتبوو ڕادیۆی پەتوودا

 بیوو، خیۆڕاگر زۆر چییا بەخۆشیییەوە بەاڵ  بیوو، ئیێمە دڵەڕاوکێیی و رست نۆرەی جار ئە . کرد کوتیان و ش  مس  و شەپ بە
 لەسیەر شیتێکی هییچ و دانەهێنیا چۆکییان بە بنەمیاڵە ئازاری نە و درۆیین ئێعدامی نە و ئەشکەنجە نە ئینفرادی مانگ ١٤ نە

 بیۆ و گوتیوە شتێکی هەموو چیا: دەیانگوت دەهاتن مەئموورەکان بوو، ئینفرادی لە ئەو کە ماوەیەی ئەو. نەگوت کەسێک هیچ
 .نەکرێن ئێعدا  موجاهیدینەکان وەک با بکەن ئێعتراف وەرن خۆتان پەروەندەی سووککردنی

 
 هەمیوو و، کرد ئیعترافی بەداخەوە ڕانەگیرابوو پێ خۆی کوڕەکان لە یەکێک ڕۆژێک لێپرسینەوە، بۆ دەیانبردین ڕۆژێک هەموو
 کەسیمان خۆشیییەوە بە کیردنەوە ، دادگیایی تەنیانەت و ئەشیکەنجە و ووییبیازج بیۆ بردییانین ئەوانییش و کیرد باس شتێکی
 کیردین، دابەشییان دییکەدا بەنیدەکانی بەسەر و کردین باڵو لێکیان و کراینەوە حوکم تەجدیدی زۆربەمان بەاڵ  نەکرا ئێعدا 
 .بوو لەبیرنەکراو و بەهێز ورەیەکی و وانە ئێمە بۆ چیا خۆڕاگریی بەاڵ 

 
  قەدەغە لێ پێشوویان ئاساییەکانی ئازادییە هەموو بوو زۆرناخۆ  زیندان وەزعی هات بەسەرمان کە اتانەکارەس ئەو دوای
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 .دانابووین بۆ سیخوڕیشیان و، کردبووین
 

 بەناچیار، قەزایییش دەزگیای بەرپرسیانی و هێنیابوو وەدەنیگ خەڵکیی نایاسیاییانە ئێعیدامە و ئەشیکەنجە و ئیازار هەموو ئەو
. هیات زیندانیدا بەسیەر ئیاڵوگۆڕ و گۆڕی زیندانیان بەرپرسانی سەروبەندەدا لەو هەر. زیندانەکان بینینی بۆ نارد نوێنەریان

 ئاغییای و قییازی موحسییین و لوقمییان و سییەعدە وەک متمییانەی جێ و خۆشییناو کەسییانی هاوکییاریی بە لەوێ ئەمیین ئەوە لەدوای
 تێییپەڕ نەزەری دووهەمییی و ئەوەڵ تییوانیم زیندانییدا ەل و خوێنیید دەرسییم ...و موهییاجری بییرایم و دیبییۆکری سییەلیم و شییێخانی

 .بکە 
 زۆر  ورمییێ، زینیدانی بیۆ بیهێیینن قەرارە و گییراوە لوقمیانیش میانگە ٦ ئەوە گییوتی دایکیم لەگەڵ چاوپێکەوتنمیدا دواییین لە

 مین ئیازادیی و لوقمیان هێنانی خەبەری پێنەچوو هێندەی دەریا، زیندانی لە من الی بۆ بیهێنن بوو  چاوەڕێ. بوو پێناخۆ 
 و نەدەن تەخییتەکە  لە دەسیی  ڕامسییپاردن بییوون لەوێ رەفیقەکییانم و قییازی عییومەر کییاک کییات ئەو. دا ڕووی ڕۆژدا یەک لە

 لەباوەشییان ئەوانییش نەبیێ، جێگیا بێ بیا بیدەنێ تەختەکەمی و من شتەکانی هات ئەگەر ئێرە بۆ بێنن برا  لوقمانی قەرارە
 نیاڕەحەت بیۆ گەلێکیان و کرد هاوبەندییەکانم لە مااڵواییم. نابێ باختەکان بەبێ یندانز وادیارە گوتی عومەر کاک و گرتم
 بۆسییەر بردیییان و زینییدان کەوتە دیییکەدا دەرگییایەکی بە لوقمییانیش و بییوو  ئییازاد و دەر چییوومە دەرگایەکییدا بە ئەمیین و بیوو 

 .من تەختەکەی
 
 و بیابم گیۆڕی سیەر بچیینە کیرد داوا  کە بیوو ئەوە کاریشیم ە یەک و کیرد میاچ یەکترمیان و گەشیامەوە وان و دایکم دیتنی بە

 گیوڕتر بە و دا ژییان بە درێیژە  خیۆ  چارەنووسیی بە ڕازی و سیەربەرز کەسێکی وەک و کرد کارەمان ئەو. دادەین فاتیحایەک
 .هەڵێنا داهاتوو بەرەو هەنگاوەکانم پێشوو لە باوەڕتر و بیر بە و جاران لە
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٦٧و  ٧٦٦، ٧٦٥ ژمارەی لە
 

 ٢١٢١ ی فێبریوێری٥ی جانێوێری و ٢١و  ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------- 
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 کەریم تووژەڵی

 
 
 
 
 
 
 
 

 لەبن پەتی سێدارەوە

 
 (نەوە بۆ هاوڕێیەکی بەرپرسی حیزبنامەیەکی شەهید کەریم تووژەڵی لە زیندا)

 
 فیداکار و شێلگیر خۆڕاگرانی بەناوی و گەل سورخەاڵتی شەهیدانی بەناوی»  و گیرابوون زۆر خەڵک وەیکە هۆی بە

 
 شۆڕشگێیانە و گەر  ساڵوی وێیای مستەفا، کاک بەڕێز زۆر برای بۆ
 

 .نزیکان و ڕەفیق و دۆس  تەواوی و بنەماڵە بۆ ەیەه ڕێز  ساڵو …و منە هیوای و ئومێد سەرفرازی  و سەرکەوتن و ساخی
 
 دڵنیییا  چیونکە بیکە ، ئاگادارتییان خیۆ  وەزعیی و حیاڵ لە بتییوانم ئەوەی بیۆ بیوو  نامەیەکییدا نووسیینی لەفکیری دەمیێکە زۆر

 ەوئ تییا حەقیقییی واتییای بە بەاڵ  بییووە، نیگەرانیەکتییان نەوعە میین هەڵوێسییتی و بەرخییورد بەنیسییبەت و میین گیرانییی بەدوای
 دەنووسیم دێیرە چەنید ئەو ترسدا لە زۆر وەزعەدا لەو ئیستا. بووە فرسەتم چووکترین نە و بووە مەالقاتم نە ڕۆژانە، چەند

 کەمتەرخەمییی و لیوتفی بێ بیۆ دەگێییمەوە زۆری بەشیێکی بوومەوە بەرەوڕووی من جەریانەی ئەو هەرچەندە. دەرێ دەینێرمە و
 کییاک بییۆ دووروودرێییژی بە نامەیەکییدا لە چییونکە بییکە  درێییژدادڕی نییامهەوێ کە ێییزبەڕ شییاهۆی تییایبەت بە منییدا لەگەڵ ئێییوە

 و بییر لەسیەر نیاتوانن جیۆر بەهییچ کە بەهێزترە لوتفیانە بێ لەو زۆر من باوەڕی و بیر بەهەرحاڵ بەاڵ  نووسیوە، حەسەنم
  دووبارە تەجروبەکان هەمیشە ەکو هیوادار  و بەڕێزە و موقەدەس زۆر ال  چون هەبێ، یان مەنفی تەئسیری من ئیعتقادی
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 .نەکەنەوە تەجروبە
 

 بەمەبەسییتی دەمییانەوێ گوتیییان و کییرد بانییگ منیییان un دا٢ لەمییانگیی بییکە  عەرزتییان پێویسییتە گیییرانەکە  شییێوەی لەسییەر
 بە لەوێ ئەنکیارا، لە مەرکەزی ئەمنیەتیی بۆ برد منیان مەبەستە ئەو بۆ. بکەین حەل بۆ ت(خروجی) موشکیلەی کردن، بەڕێ
 پیۆلیس ئەگەر پیۆلیس، داوتە ئادرەسیەی بەو هەرکیات داوتە ئەدرەسیەی ئەو هەر گیوتم پێییان و کیرد  مەعەڕەفییان پۆلیس
 بیاس مەوزوعەکە  un لەگەڵ کردن ئیحتیات نییەتی بە منیش و کرد بینینی داوای پۆلیس مانگێک دوای. بچۆ ناردی لەدوای

 بەسیتم دەسیتیان پۆلیس ئەوێ گەیشتمە کە هەر چوو  دڵنیایەوە بە منیش. نەبێ نیگەرانی  هیچ گوتیان تەلەفوون، بە کرد
 لەوێ ئێییران مەئمییووری مەرز بییۆ بردیییانم کە. نەگەیشیی  کییوێ هیییچ بە ڕشییوەدان و هییاوار و دیییتەوە خییۆ  ئێییران مەرزی ولە

 هێشیتنەوە ڕۆژ چەنید پیا  یە،«خیۆی» بۆ بردیانم یەکسەر و وەرگرتم تەحوی  تورکیەیان مەئموورانی لە و بوون چاوەڕوان
 ئیێمە پارەوە لە گوتی و کرد  باس بۆ مەسەلەکەی ئەسلی قودرەت حاجی لەوێ. ئوستان ئیتالعاتی بۆ هێنایانم بازجوویی و
 نەجیات تیۆ نیییە کەس هییچ و ئیێمە ئیتالعاتییەکیانی سرویسیە داوی کەوتیوویەتە ئێسیتا بەخۆشیییەوە تۆداین، تەعقیبی لە

 و ڕێییز زۆر سییەرەتایەکاندا لە بەهەرحییاڵ. هەیە خۆتیی  بییوونی ڕزگییار توانییای کە خییۆتی نیییاتە عەواڵ ، مەال حەتییا بییدا،
. بییدات فریییو میین نەیتییوانی ئەوان ڕواڵەتیییی تەشییریفاتی بییۆیە. بییوو  حییاڵی ئەوان مەبەسییتی لە منیییش گییرتم، ئێحتیامیییان

 بە ئەوەتیان نیامهەوێ. نیایەت یانەوەگێی و کیردن لەباس کە باراند  بەسەردا ئیالهییان نیعمەتی ڕۆژان چەند پا  هەربۆیە
 لەژێیر جیار چەنید کە دەچیوو جەڕاحیی عەمەلیی دییوی وەک کە ژێرزەمینێیک بۆ بردیانم کە نەبێ ئەوەندە تەنیا بکێشم، ڕۆخ

 گییری زەبەت دەزگیای و دەکیرد بێهیۆ  نییوە ئینسیانی دەزگیایە ئەو کە دا  بەرقیی لەدەزگیایەکی سەریان پرۆژکتۆردا تەوژمی
 و کیردمەوە سەردەشیتیان ڕەوانەی ڕۆژان چەنید پیا  بۆیە نەگەیشتن، پێی بوو مەبەستیان ئەوەی دا، هەوڵ ریانزۆ. پێوەبوو
 مهابادیییان ئیتالعییاتی ئیییدارەی بازداشییتگای ڕەوانەیییی بییازجوویی و لێییدان و ئەشییکەنجە و ئییازار مانییگ سییێ پییا  لەوێییش
 و نەبییوو ئاگییادار میین بییوونی لە کەس هیییچ زیییاتر عییاتئیتال ئیییدارەی لە بییوو  سەردەشیی  لە کە مییاوەیەدا لەو. کییردمەوە

 .هەبوو خۆیان مەبەستی دیارە کە هێشتبوویانمەوە مەخفی زۆر بەشێوەیەکی
 
 ئەوەنییدە  بەشییی بەاڵ  گیییرا زۆریییان عەوامفەریبیییی و پیییالن و دا زۆریییان هەوڵێکییی میین لەڕەسییمەبردنی بییۆ سەردەشیی  لە

 تاقیکارییانەییان لەو کە هەربیۆیە. نەخیۆ  ئەوان فرییوی و ڕابگیر  خۆ  واندائە ئەشکەنجەی لەبەرامبەر کە هەبوو تەجروبە
 قسیەکردن، تەلەفزییۆن لەسیەر لە بیوون بریتیی کە گیۆڕێ هێنیا دیکەییان داوایەکی چەند نەکەوت، دەس  خۆیان ویستی شتی
 ڕییش و شیووڕا گوتییان اشیانپ. نییە توانا  گوتم بکە، قسە سەردەش  لە جومعەدا نوێژی لە گوتیان. کردەوە ڕەت ئەوە  کە

 ئییاخرین. هەبییوو ڕەددی وەاڵمییی ئەوە  کە بییکە، بییۆ قسییەیان میییراوێ مزگەوتییی لە دەکەییینەوە کییۆ بڵییفەت گونییدەکانی سییپیی
 کارییان کە کیرد  دەستنیشیان بیۆ ئێیوە الی دۆسیتانی لە کەسیێکیان چەند. بمێنمەوە نهێنی بەشێوەی کە بوو ئەوە داواکارییان
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 یەکێیک ئەگەر دەییانگوت ڕواڵەت بە دییارە. هەبیوو ڕەدی وەاڵمیی هەر ئەوە  کە نفیووزی عوامیلی بە  بیانکە و بکە  لەسەر
 مین الی بیا  زۆر ئەوان هەدەفیی و نیییەت بەاڵ . دەکەیین ئیازادت و دەدەیین پیێ زۆرت ئیمکانیاتێکی ئیێمە بکەی کارانە لەو
. بییوون تییووڕە و ڕەق زۆر میین مەوزەعگیریییانەی بەو. بییوو پێویسیی  ئاوایییان واڵمییی هەر داواکارییییانە ئەو بییۆیە بییوو، ڕوون

 بۆ بردیانم و مەهاباد بۆ هێنایانم پاشان. دەکەین ئێعدام  پێش بیۆیە ئەوا ئەگەر کە خوارد  لێ سوێندیان لەوێ هەربۆیە
 .سەپاند  بەسەردا ئێعدامیان حوکمی تەشریفاتیدا، دادگایەکی لە ڕۆژان چەند پا  و ئیتالعات دادگای

 
 و گییراو  میانگێکە چەنید بۆمیاوەی کە سیەربەرزییە، و شیانازی میایەی بیۆمن بەاڵ  خواردوە ئێعدامم حوکمی ئێستا دەهەرچەن
 هەرچییی لەدادگییا ئەویییش کە نەبییێ کەسییێک تەنیییا گیرابییێ، میین ئیعترافییی بە کە نییابینم رێییژێم سیییاچاڵەکانی لە کەسییێک
 کە نەکیردووە کەسیێک لەسیەر  ئیعتیرافم مین دەکە  دڵنیاتیان ەوەبارەی لەو بۆیە. بووە ئازاد ئەویش و کردەوە ڕەتم گوتبوو 
 کە تێیدایە ئێوەییان دۆسیتی کەسیی پێین  چیوار کردوە ئیعترافم ئەشکەنجەدا لەژێر کە کەسانەی ئەو لەتەواوی. بخوات حوکم

 هێنیا  بیۆ زۆرییان فشیارێکی هەرچەنید. ببوو قەتع ئیرتباتیان زۆر ماوەیەکی الیەنگریش عینوانی بە و نین ئەندا  ئەوانیش
 لە ویییژدانیەوە و ئەخالقییی بییواری لە نەبییێ، حیزبییشییەوە لەبییاری ئەگەر چییونکە نەدا، بەخییۆ  ئیجییازە  هەرگیییز میین بەاڵ 
 بەپەتی خۆ  ئەوان مەوجودییەتی و گیان پاراستنی بۆ دەبم ئامادە و ئامادە  بۆیە و هەیە تەعەهود  کەسانەدا ئەو مقابی 
 ئیعترافیی ڕووبەڕوو و کیرد  لەگەڵ نیامەردی.  زۆری «مەزراییی» ئەوییش گوتیوە میاڵێکم چەنید وینا دیارە. بکە  وە سێدارە
 چەنیدە هەر ، بیێ تەواو مین حیسیابی بە کیاتە لەو بەاڵ  گیوتبێتی، ئەو بیێ شی  هێندێک لەوانەیە بۆیە هەر. کرد  لەسەر
 دییکە  جیارێکی بیۆیە. کیردەوە ڕەت مووییانمهە مین بەاڵ  هەبیوو، منیدا لەگەڵ لەپەیوەنیدی زۆرییان ئیتالعاتێکی و گوزار 

 ئەسیلەن. بخیوات حیوکم و بیێ حیزبیی بەڕاسیتی کە نەکیردوە کەس لەسەر ئێعترافم من کە دەکە  دڵنیا دۆستان هەموو و ئێوە
 جیۆر هییچ بە مین کە هەاڵتیوون کەسێک چەند کە هەیە خەبەر  بۆیە هەر. خۆیانن پێوەندی و دەس  تێدان کەسێکیان چەند

 ئەگەر بەدوا لەمەو ئەوەیە داوا  بەاڵ . کردبیێ سیاز زۆری وهەنگیامێکی هەڵیال ڕییژێم لەوانەیە. نەکیردوون لەسیەر مئیعتیراف
 .بکەن دڵنیایان بەتەواوی هەبوو نیگەرانییان بارەیەوە لەو کەسانێک یان کەسێک

 
 بیوو  لەوێ مین تیا کە بیوون مەسیەلەدا هەنیدێک جەرییانی لە ئیتالعیات لەڕاستیدا بێ تاڵیش حەقیقەتێکی هەرچەند بەاڵ 

 گرتبیێ ئیحتیاتمیان جیانبی ئەوەی بۆ بەاڵ  خواردوە ئیعدامم تازە من هەرچەندە هەربۆیە نەبوون، جەریاندا لە کادرەکانیش
. ئەوێ محیافلی شیابەیتی نەبینە کیردوون باسیم مەسەالنەی ئەو و زمانان و زار سەر نەکەوێتە نووسراوە ئەو کە ئەوەیە داوا 
 زۆریییان ئیعترافییی گیرابییوون پییارەکە ئەوانەی دیییارە. بییکە  ئاگییادار جەریییانەت لەو ئەوەی بییۆ زانییی مناسیی  بە جەنییابتم میین

 .کرد خراپ لەمن زیاتر شتەکەیان «مەزرایی» هە  ئەوان، ئیعترافی هە  کە کردبوو من لەسەر
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 ئەوەی بیۆ بێ با  زۆر فرسەتی شایەد. ندای مهاباد زیندانی لە بەیەکەوە و منە لەالی شاروێرانیش کە بڵێم با کۆتاییدا لە
 ئیازاد هەمووالیەکتیان گەردنیی و بیکەن ئیازاد گەردنیم هییوادار  کە وەربگیر ، لیێ ئازایەتیتیان وگەردەن بیکە  لێ مااڵواییتان

 .بێ 
 

 مەهاباد زیندانی
 
 کەریم

 
١٣٧٧ - ٢ - ١٥ 

 
  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٦٢ ژمارەی لە

 
 ٢١٢١فێبریوێری ی ٢٦: ڕێکەوتی  -ستان و کورد  ماڵپەڕی کورد: سەرچاوە
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 محەممەد ناسری

 
 

 
 
 
 
 
 

 بەندیخانە دەروەستی بیری ئازاد نایە

 
 پێوەنییدیی ١٣٦١ اڵیسیی. بییوو  لەدایییک سییەقز شییاری ناوەنییدیی ما  بنەمییاڵەیەکی لە ١٣٤٤ خەرمانییانی ناسییری محەمییمەد میین

 پێوەنییدیم کە نێوشییار کییادرێکی کردنییی خۆتەسییلیم بەهییۆی ١٣٦٤ بەفرانبییاری ی٢٩ ڕۆژی و گییرت حیییزبەوە بە تەشییکیالتییم
 .بوو سەقز شاری ئیتالعاتی دەسبەسەرکرانم شوێنی و گیرا  «قادری عەلی» ناوی بە هەبوو لەگەڵی

 
 لە دەسبەسەرکرانیشییم و گیییران مییاوەی لە درا ، حییوکم بەنییدکران سییاڵ ٣ بە و کییرا  دادگییایی بەنییاو کییورت مییاوەیەکی دوای

 .بوو پێم لەژێر کاب  لێدانی ناخۆشترینیان کە کرا  جەستەیی ئەشکەنجەی جار چەند ئیتالعاتدا گرتنگەی
 

 و مگیرت ڕاییان زییاتر ڕۆژ ١١ و مانیگ ٢ واتە بیوو ، زیندانیدا لە ڕۆژ ١١ و مانیگ ٣٢ بەاڵ  بیوو، سیاڵ سێ حوکمەکە  ماوەی
 لە ئیاوا دیزڵ بەنیدیخانەی لە ڕۆژ ١١ و مانیگ ٥ تێپەڕانید، جییاوازدا زیندانی چەند لە بەندکرانەکە  ماوەی. دا  ئەزیەتیان

 بەنییدیخانەی لە سییەقز، بەنییدیخانەی دوو لە مانییگ ٢٧ تییاران، شییاری لە ئێڤییین بەنییدیخانەی لە مانییگ ٦ کرماشییان، شییاری
 .بوو تووتن عەنباری و ژێرزەوی کە نیاتدوخا بەندیخانەی لە مانگی ١٧ و ئیتالعات

 
 لەبەنیدە کە جۆرێیک بە دەکیرا، ئەشیکەنجەدان بە تیایبەت کەسیانی و بازجووەکان الیەن لە سیاسی بەندیی ئەشکەنجەکردنی

 ئێعترافیی و نەدەهێنیا دەوامیی ئەشیکەنجەدا لەژێیر کەس زۆر و هەبیوو دەوری ئەشیکەنجە جار زۆر دانپێدانان بۆ سیاسیەکاندا
 کیاتی لە و دەهێش  بەجێ شۆڕشی ڕیزی کە کەسانێک هەبوون نموونە وەک دەکرد، ئێعترافی ناچاری بە کەسیش زۆر و ددەکر
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 لەو یەکێیک خیۆ  مین کە کەسیانێک، داوخسیتنی لە هیۆی دەبیووە و دەکیرد ئێعترافییان تیر  کەسیانی لەسەر دانەوەدا  خۆتەحوی 
 .گیرا  سۆنگەیەوە لەو کەوا بوو  کەسانە

 
 شیوێنەکە کە بیوو دەرەوە لە سیەقز بەندیخانەی لە مالقاتەکان دەکرد، تێپەڕ وەرز  و کتێ  خوێندنی بە اتەکانمک زۆرتری
 لەنێیو. بیوون بەندییەکان بنەماڵەی تۆڕەکە  دیوی لەو و هەبوون بەندییەکان و پاسدار تۆڕبەندەکەدا لەنێو بوو، تۆڕبەند

 زۆر هەڵسیوکەوتیان پیێکەوە بەدەسیتەوە، نەدابیوو خۆیان و مابوونەوە انخۆی بیروباوەڕی لەسەر بەندییانەی ئەو بەندەکاندا
 .نەدەبوون تێکەڵ ئەوان لەگەڵ تر  بەندییەکانی دەگوتن، پێ ییان«تەواب» وا ئەوانەی بەاڵ  بوو، خۆمانە و با 

 
 بیوو  ئێڤیین انەیبەنیدیخ لە کاتێیک ئەوە، خیۆ  بیرەوەرییەکیی. هەن سەردەمانە و ڕۆژ لەو ناخۆ  و خۆ  زۆر بیرەوەریی

 ئەنیدامانی لە کەس چەنید و گیرت گەالوێژمیان ی٢٥ جێژنیی پیێکەوە( حیزبییەکیان) بەنیدیخانەدا نێیو لە گەالوێژ ی٢٥ ڕۆژی
 ڕۆژانییی بەداخەوە کە ئەوە نییاخۆ  بیرەوەرییەکییی بەاڵ ،. بییوون دەعوەتمییان بییوون بییا  کەسییانێکی کە خەلییق  موجاهیییدینی

 حیزبییمییان بەنرخییی و خۆشەویسیی  و بییا  هییاوڕێی چەنییدین و پێکییرد دەسییتیان ەکانئێعییدام ١٣٦٧ سییاڵی گەالوێییژی ئییاخری
 ،«سیەلەکی عەلیی»( حەمەالت) «ئەحمەدنییژاد محەمیمەد» ،(نەجیاڕ مسیتەفای وەسیتا) «خیزری مسیتەفا» کە کیران ئێعدا 

  ،«کتییابی یعەلیی» ،(شییۆیی سییەعید) «سییاڵحی سییەعید» بییوون، بییرا کە «نیژاد حوسییێن زاهیییر» ،«نیژاد حوسییێن مەنسییوور»
 کیۆمەڵە ئەنیدامانی لە تیریش  کەسیێکی چەنید حیزبییە شەهیدە چەند ئە  لەگەڵ دیارە. بوون ئامۆزا کە «کتابی مەحموود»

 .کران ئێعدا 
 

 کە هووشیەنگ نیاوی بە کەسیێک دەکیرد، ئازادیمان چاوەڕێی و ببووینەوە کۆ زینداندا ساڵۆنی لەنێو هەمووی ئازادبوونم ڕۆژی
 ئەمن گوتم. کەوە لەگەڵ تۆ  و بن ڕیز وەرن کەس ٢٢ گوتی و المان هاتە بوو، بانە خەڵکی و کورد یکیدا و تورک باوکی

 بە بەزەییی  نیی  خۆتیدا خەمیی لە ئەگەر خیۆتە، بەرژەوەنیدەیی لە ئەوە گیوتی. بیم بەشدار شانۆگەرییەکدا هیچ لە ناتوانم
 ٢٢ و کیردین بیانگی. پێییە گەورەی کارتۆنێکی دیتمان اوەگەڕ سەعاتێک چارەگە پا  و ڕۆیش  دوایە. بێتەوە بنەماڵەکەتدا

 کە. بیدە بەر کیۆترەکە ئازادکردنیدا کیاتی لە و دەیە دەسی  دانەیەکییان گیوتی هێنیابوو، کیۆتری ٢٢. پێشێ چووینە کەسمان
 بیۆ سیرینا کیرد هیاواری و سیاڵۆنەکە نێیو هیاتە زینیدان ڕەئیسیی کیاتەدا لەو شیاردمەوە، کۆتەکە  ژێر لە وەرگرت کۆترەکە 

 .هێنا  لێ وازی دا نیشان کۆترەکە  کە منیش نییە، پێ هیچی
 

 چەنید نێیو لە و بەنید هیاتە میورتەزایی نیاوی بە سەقز بەندیخانەی بەرپرسی ڕۆژێکیان بەندکرانم ڕۆژ ١١ و مانگ ٣٢ دوای
  ی٢٢ لە من مجۆرەبە. بوو  من یەکیان کە دراوە ئازادکردنیان بییاری کەس کۆمەڵێک گوتبووی تەوابەکاندا لە کەس
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 سیاڵ ٥ ئیازادییم دوای لە حیاڵە  بەو. خۆ  سیاسیی هەروەها و ئاسایی ژیانی سەر گەڕامەوە و کرا  ئازاد ١٣٦٧ ڕێبەندانی
 ئەو. بیکە  ئیمیزا بچووبیا  دەبیوا جارێیک ڕۆژ ١٥ تر ساڵەکەی دوو و جارێک حەوتووی ساڵ سێ تا کە وەرگرتم لێ ئیمزایان

 شییاری ١٣٢١ خەرمانییانی ی٢١ ڕۆژی ئییاخری بییوو ، چاودێریییدا لەژێییر دا١٣٢١ هییاوینی ئییاخری لە بییوونم ئاشییکرا تییا سییاڵە ٥
 .حیزبەوە ڕیزی هاتمە و هێش  بەجێ سەقز 

 
 و ئیامووز  کۆمیسییۆنی بە درا  مانیگ ٢ دوای و بیوو  کیۆمەاڵیەتی کۆمیسییۆنی لە میاوەیەک حیزب ئاشکرای ڕیزی هاتمە کە
 کییورد» دانییانی کییاتی لە و بییوو  حیییزب وەرزشییی بەشییی بەرپرسییی سییاڵێک مییاوەیەدا لەو. کییرد کییار  وێنەگریییدا بەشییی لە

 .دا  گەلەکە  و حیزب خزمەت لە و دەکە  کار کاناڵدا کورد تایبەتییەکانی بەرنامە و هەواڵ ستۆدیۆی لە ییشەوە«کاناڵ
 

 گشی  میاوەیەدا ئە  هەمیوو لە و مینە خەباتکیاریی و سیاسیی ژیانی لە گرینگ بەشێکی بەندکرانم و زیندان ساڵ سێ لە پتر
 بەنیید تێییدا منیییان نەبیین زینییدان میلەکییانی و بەنیید و کییۆت ئەوە و بییم دەروەسیی  خەبییاتگێیێکی نمییوونەی بییووە ئەوە هەوڵییم

 .بێنێ بەچۆکدا نیشتمان داگیرکەری دەسەاڵتی بێ ئێمە باوەڕی دەبێ بەڵکوو کرابێتم،
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٦٩ ژمارەی لە
 

 ٢١٢١مارچی ی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : چاوەسەر
 

----------------------------------------------------- 
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 فەتاح ڕەسووڵی

 
 

 
 
 
 
 
 

 بەکۆڵی لەپێناو بیروباوەڕدا  ئاوارەیی و ماڵ

 
 .بوو  یکلەدا دا٤٤ ساڵی لە پیرانشار ، پەسوێی خەڵکی ڕەحیم کوڕی ڕەسووڵی فەتاح

 
 تەشیکیالتیم و نهێنیی کیاری پێشیمەگایەتی لە دابییانم دوای. بیوو  دێمیوکرات حیزبی پێشمەرگەی ٦٥ هەتا یەوە٥٢ ساڵی لە
 ڕق بەر کەوتیمە زوو زۆر بیۆیە هەر کردبوو، چاالکییەکانم بە هەستیان ڕێژیم ئەمنیەتییەکانی هێزە. کرد پێ دەس  نێوخۆ لە
 .کرد تەحەمول زۆر  ئەشکەنجەی و گیرا  جار چەندین یەوەبۆنە بە  هەر. چاودێرییانەوە و
 

 خەڵیک تۆقانیدنی مەبەسیتی بە پەسوێدا کۆاڵنەکانی و کووچە بە نەغەدە زەربەتی گرووهی کە بوو ٦٦ ساڵی یەکە ، جاری
 و «نالوا دووکییانی» نووسیییبوو  تییابلۆیەک لەسییەر پێشییتر ڕۆژێییک ڕاوەسییتابووین، دووکانێییک لەبەر خەڵییک لەگەڵ. دەگەڕان
 پێویسیتە دای؟ دێمیوکرات لە هەر وەدەزانیی ئێسیتا  تیو وتم پێیان نووسیومە، من زانیان. دابوو دووکانەکەمان درگای لەسەر

 پاسیدارانی سیپای قەرارگیای بەرەو ماشیینێک نێیو خسیتیانمە جنێیو و لێیدان بە و دا  پەالمارییان کەیین نەر  سەرت هێندێک
 .کرد  ئازادیان لێدانم لە ڕۆژ چەندین دوای برد ؛ نەغەدەیان

 
 بچییمە ویسییتم بەدوامەوەن، کە لەوەی ئاگییا بێ. نەغەدە چییوومە مییاڵێ کەلییوپەلی کیینییی بییۆ سییاڵەدا لەو هەر دووهە ، جییاری
 هەتیا. بە ماشیێن سیواری گوتیان و ڕاگرتم سەر لەسەر تفەنگیان و، دا  دەوریان الوە دوو لە کۆاڵنەکەدا لە خزمێکمان ماڵی
  ناچاریدا لە و چووبۆوە بیر لە خزمەکەمانم ماڵی ناونیشانی لەشم ئازاری لە دا  بەریان دوایی دا ، لێیان هەر شەو ی22
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 .مامەوە لەوێ بەیانی هەتا و کرد مزگەوتێکدا بە خۆ 
 

. بیوونەوە تونیدتر لەسیەر  گوشیارەکان دیسیان بیوو ، تیاران لە کە سەربازییەکە  تەواوبوونی پا  ٦٢ ساڵی سێهە ، جاری
 چیوو ، و کیرا  بانیگ نەغەدەوە سیپای ئیتالعاتی لە. کەن دروس  بۆ پەروەندە  کەسێکەوە ڕێگای لە دەدا هەوڵیان جار ئە 

 بە ئیێمە هێزەکیانی لە کەسی  چەنید پێشیمەرگان لە پۆلێک دەگەڵ ئەوەندە ساڵی فەرماندە وەک تۆ وتیان و بەستم چاویان
 لە و، گەیانییدووین پێ تمەنیییی  میلیییۆن چەنیید خەسییاری و داوەبەر حکییوومەت داراییەکییانی لە ئییاورت پاشییان و گرتییوە دییی 

 وادا عەمەلیییاتی لە میین و بوختییانە کە گییوتم و ئەوە بییاری ژێییر نەچییوومە هەر میین. شییاردوەتەوە ئەوەت لێکۆڵینەوەکانیشییتدا
 گیییی هەر ەپییمچ ڕوومەتییی الی دا  لییێ وایییان زلیییلەیەکی ناکییاو لە و دەبیین تییووڕە لییێم زوو کە دەمزانییی. نەکییردوە بەشییداریم

 .هەڵدەستا لێ
 

 نیاوچەی خەڵکیی کە «گ. خ» نیاوی بە کەسیێک بەڵیێ کیردمەوە چاوییان کە دانیشیتوە لەالت ئەوەتا هەیە شایەدمان وتیان
 دەیناسییییەوە؟ پرسییی لێیییان. دانیشییتبوو لەوێ هییاتبۆوە، میین گەڕانەوەی پییێش و بییوو پێشییمەرگە ئییێمە لەگەڵ بییوو،و نەغەدە
 نەبیووە، ئیێمە لەگەڵ بەاڵ  دەناسیم ئەوە منییش بەڵیێ گیوتم. خیۆیەتی بەڵیێ وتیی دەکیرد؟ باس  کە کەسەیە ئەو هەر ئەوە

. لێییدا زللیییەیەکم خییۆ  توانییای و هێییز هەمییوو بە دەرەوە چییوونە ئەوان بییین بەتەنیییا سییاتێک چەنیید بییۆ کە کییرد داوا  دوایییی
 نەبیوویە لەگەڵ تیۆ  ئەگەر بەاڵ  ەدەی،د زانییاری مین لەسیەر گیوت پیێم و گوڕانید  بەسیەریدا بوو، ترسەنۆک زۆر کەسێکی
 هەو ئەوە و کیردوە هەڵە  مین بڵیێ پێییان. ئەبیی گرفتیار مین چارەنووسی بە تۆ  کەوایە کردوومە؟ من کارانە ئەو چووزانی

 .کرا  ئازاد ڕۆژ چەند دوای بووەوە پاشگەز خۆی قسەکەی لە دەکە ؛ تاڵ  لێ ژیان  ئەگینا نییە
 
 دەسبەسیەر برایەکمییان بیوو، لێ پاسیدارانی سیپای ڕەزای ئیمیا  گیوردانی پیێگەی کە پەسیوێ ێیشارەد لە هەر و ٦٩ ساڵی لە
 لەوێ ڕۆژان ٢١ میاوەی بیۆ و کیرا  دەسبەسیەر گەیشیتنم لەگەڵ کەوتیم وەڕی شوێنەکە بەرەو بوومەوە ئاگادار ئەوەی دوای. کرد

 جیییۆرە هەمیییوو میییاوەیەدا لەو پیرانشیییار یپاسیییداران سیییپای ئیتالعیییاتی زینیییدانی بیییۆ گوسیییتیانمەوە دواییییی. هێشیییتیانمەوە
 .کردمەوە تاقی لەسەر دەروونییان و جەستەیی ئەشکەنجەیەکی

 
  ناوچەکان لە حیزب پێشمەرگەکانی کاتێک. بوون بەردەوا  چیی بە زۆر ڕێژیم سەرکوتکرەکانی هێزە فشارەکانی و چاودێری
 بە هەر هاوڕێکانیشیم کیردنەوە ئاگیادار  خیۆ  ئاڵۆزی نیژیا وەزعیەتی لە نووسراوە بە بوون، پێشمەرگانە جووڵەی خەریکی
 لەوە پیێش بەاڵ  کوردسیتان، پێشیمەرگەی هێزی نێو بگەڕێوە دایە مەترسی لە گیان  ئەگەر کە ناردمەوە بۆ واڵمیان نووسراوە
  و دا  یانپەالمار شەقا  لەسەر نەغەدە شاری نێو لە و پێگەیشتبوو پێوەندییەی ئە  هەواڵی نەغەدە سپای ئیتالعاتی
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 .کرد  ئازادیان بکرێم دادگایی ئەوەی بەبێ و بوو  ئەشکەنجەدا لەژێر مانگ 1 ماوەی بۆ. بردیانم
 

 بیییانووی بە هەر بەاڵ  ، «کییاوە» نییابوو دووکییانەکە  نییاوی. دانییا گردکشییانە شییارەدێی لە سەرتاشییخانە  سییاڵەدا لە  هەر
. پیرانشیار بیۆ بردییانم و کیرد  قۆڵبەسیتیان و سەر  ڕژانە سپا یئیتالعات کەسی چەند الیەن لە لەپشتە مەبەستێکی ئەوەی

 و دەیانشییاریەوە و چاوسییاغیان بییوویەتە نییاهێنی؟ دێمییوکرات هاوکییاریی لە واز بییۆچی کە بییوون ئەوە میین لەسییەر گوشییارەکان
 و لێیدان بە ژڕۆ ٧٥ جیاریش ئە  کیاوەیە؟ نیاوی بە دووکیانەکەت بۆ ئەی دەکەی، چاک بۆ ڕیشیان و قژ دووکان لە تەنانەت
 .ڕایانگرتم ئەشکەنجە

 
 میاوەیە ئە  دوای و ورمیێ دواتیر و هەمەدان شیارەکانی چیوومە سیاڵ ٣ ماوەی بۆ نەغەدە و پیرانشار هێزەکانی فشاری لەبەر

 ڕۆژە ٣-٧ مییاوەیەکی بییۆ یەکییان جییارێ هەر پیرانشیار جیاجیاکییانی هێیزە مییاوەیەک دوای بەاڵ . خیۆ  زێییدەکەی بیۆ گەڕامەوە
 هەڕەشییەی تەلەفییوون بە بۆخییۆی پیرانشییاریش فەرمانییداری هییادی، حییاجی لێهییات وای هەتییا دەدا ؛ ئازاریییان و مدەیییانگرت

 .دەکرد  لێ
 

 ٣ میاوەی بیۆ زارەکیی حیوکمێکی بە بنەمیاڵەوە بە کورتیدا میاوەیەکی لە دەبیێ کیردمەوە، ئاگادارییان نەغەدە سپای ئیتالعاتی
 بیۆ ەوە٧٤ سیاڵی لە. ئەردەبێی  بچیمە بیکەمەوە، ئاگیادار کەسوکاریشیم انەتتەنی ئەوەی بەبێ و بهێڵم بەجێ کوردستان سااڵن
 .بوو  لەوێ ٧٢
 

 دابیین بنەماڵەییان بژییوی و دەکیرد کارییان کارگیایەدا لەو کەس ٥١ بە نزییک. دانیا بیییم بلیووک کارگەیەکی گەڕانەوە  دوای
 جیارە هەر و، کیردەوە پێ دەسیتی جیاران لە دترتونی زۆر ئەمنیەتییەکیان هێیزە هەڕەشیەکانی و گوشیار دیسانیش بەاڵ . دەکرد

 هەر. نائاسیییاییەوە و ترسیییناک ژییییانێکی دەیانخسیییتمە دان نیشیییان خیییۆ و تەلەفیییوون بە ئەمنیەتییەکیییان ناوەنیییدە لە یەکێیییک
 .دەکرد  واژۆ پێ بەڵێننامەیان و دەکرد  بانگیان بەجیا ئۆرگانێک

 
 دادگایی کردنی نێردراوی بەیتی ڕێبەری

 
 بە بەاڵ  خەڵیییک، لەگەڵ تیییێکەاڵوی و مەدەنیییی چیییاالکیی کیییردە ڕوو  زییییاتر و گیییۆڕی چاالکییەکیییانم اسیییتەیئار وردە وردە

 سییەردانی نهێنییی بە کییۆیە لە جییاران چەنیید کییاتە ئەو هەر. دا  چییاودێری لەژێییر هەر کە دەکییردمەوە ئاگاداریییان تەلەفییوون
 .کرد حیزبم سەرکردایەتیی
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 و ماڵەکەمیان حەوشیەی نێیو بچینە دەیانویسی  کە دا ڕووی مەئمووران و ماڵەکە بنە نێوان لە تێکهەڵچوونێک ١٣٢٣ ساڵی لە
 کیردنەوە، بیۆ پەروەنیدەیەکیان دادگیا لە. دەریانپەڕاندن و وێکەوت باشیان لێدانێکی و گرتن. پێگرتن پێشیان بەتوندی زۆر

 داخسیی ، دۆسییییەکە  پییارە بە بییدا، حوکمیییان قییازی ئەوەی پییێش بەاڵ  بییردن، دادگایییان بەرەو و کییردن قۆڵبەسییتیان هییاتن
 .زیندان بچنە نەمهێش 

 
 لە گوتییان و کیراین بانگ بنەماڵەکە  ئەندامی هەموو و ئەمن ئینتزامییەوە نیرووی فەرماندەی و فەرماندار الیەن لە ڕۆژیک

 .نابینن ەوەخۆتان بە با  ئاکامێکی دەنا هەڵبگرن، سیاسی کاری لە دەس  دەکەین لێ تکاتان و هاتووین وەزاڵە دەستتان
 

. گیرت کۆاڵنەکەییان سەرەوسیەری ئە  ماشیێن دوو کوتیوپی بیۆ ، بلووکان کارگەی بەرەو دەمەویس  ٢٢ خاکەلێوەی یی٢١ ڕۆژی
 ئێیوە کەسیە ، ئەو خۆشیم و میاڵەکەی ئەمە گیوتم. دەوێ ڕەسیووڵیمان فەتیاح ماڵی گوتیان دا منیان دەوری چەکدار کەسی ٩

 دواییی و دەکیرێن لێی  پرسیارە هەندێک ئێوە، دەسبەسەرکردنی بۆ هاتووین و پیرانشارین و ورمێ ئیتالعاتی لە وتیان کێن؟
 چیوومە دەگەڵییان و کوژانیدەوە گیرفانیدا لە موبیایلەکە . دەپشیکنین میاڵەوە  بەاڵ  نا گوتیان فەرموون، دەی گوتم. دێنەوە
 .شاردییەوە بزانن ئەوەی بێ و ترس بێ و تێگەیش  لێم. خێزانم بۆ هەڵدا فیێ موبایلەکە  زوو ژوورێ،

 
. ڕامگواسییتبوون کێشییە دەبیینە دەمزانییی خییۆ  کە شییتانەی ئەو هەمییوو پێشییتر نەکەوت، دەسیی  هیچیییان کییرد گەڕان بە دەسییتیان
. کەنەوە چیاک بیۆ  مەهابیاد نیاردوومەتە و خیوارێ کەوتە دەسیتم لە بەیانی ئەمیۆ گوتم دەیە موبایلەکەتمان گوتیان پاشان
 .هات لێ وای ئێوە هاتنی پێش وایە بەڵێ وتم دەکرد پێ قسەت پێش لەمە ساعەت یەک تا دەکەی درۆ گوتیان

 
 هییچ گیوتم نەگیرت، وەر  گوتییان هەرچیی لێیدا  باشییان لێیدانێکی پێشدا لە. پیرانشار ئیتالعاتی بەرەو کرد  قۆڵبەستیان
 : دابوو  وەپاڵ تۆمەتیان حەوت نییە، دێموکراتەوە حیزبی بە پێوەندییەکم

 
  حیزب، ڕێبەرایەتیی لەگەڵ کۆبوونەوە و یدارد -١
  ڕێژیم، بەرژەوەندییەکانی لەدژی هەوڵدان -٢
  حیزبییەکاندا بۆنە لە ئاگرکردنەوە و تراک  باڵوکردنەوەی -٣
  سنوور بەزاندنی -٤
  دێموکرات و پێشمەرگە ڕیزەکانی نێو بۆ الوان ناردنی -٥
  نێوخۆدا ەل پێشمەرگە هێزی هاوکاریی و زانیاری دانی -٦
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 دەسی  هیچییان هەڕەشیە و ئەشیکەنجە شیەوان و ڕۆژ ٣ دوای. حییزب ڕێبەرایەتییی لەگەڵ بەردەوا  تەلەفیوونیی پێوەندیی -٧
 .نەکەوت

 
 کەسیی  چەنیید“ گییوتی. دانیشییە گییوتی تییووڕەیی بە. نەدامەوە واڵمییی بەاڵ  کییرد، قییازی لە سییاڵو  لەوێ. دادگییا درامە دوایە

 و بکیییرێتەوە دەسییتم دەبییێ ئێسییتا  نەداوەمەوە، واڵمییی  کییرد سییاڵو  گییوتم پێیییدەکەنی؟ یبییۆچ پێکەنیم؟گییوتی. ”کوشییتوە؟
 دەسییتیان ”نایاسییاییە؟ هەمییووی کارەکانیی  بییۆچی ئەدی دەزانییی، قییانونیش لە وادیییارە“: گییوتی. دەرەوە بچیینە مەئمورەکییانیش

 مەگەر گییوتی. نیییم پیییاوکوژ نئەمیی گییوتم بییدەوە، یەکەمییم پرسیییاری واڵمییی گییوتی. دەرەوە چییوونە مەئمورەکییان و کییردمەوە
 ئە  سییییەر گەڕاوەتەوە ئەوە  پەروەنییییدەی گییییوتی. بییییووە پییییێش سییییاڵ ٣١ ئەمە گییییوتم نەبییییووی؟ دێمییییوکرات پێشییییمەرگەی
 هیچیی و بوختیانێکە و تیۆمەت تەنییا دەیکیا ئیتالعاتی ئیدارە ئەوەی بەاڵ  بوومە لەگەڵ ئەوکات بەڵێ گوتم. پەروەندەیەت

 .بیبەن وەرن گوتی توڕەیی بە زۆر. دی
 

 حەوتیویەک چەنید ماوەی و ورمێ ناوەندیی زیندانی بۆ ناردیانم گەیشتنمان درەنگ لەبەر. ورمێ ئیتالعاتی بۆ کرد  بەڕێیان
 .مامەوە لەوێ

 
 بە دەبیوو، سیاڵ ٣١ بە نیزییک تەمەنیی ال  هێنیایە کەسێکیان دوایی. ڕایانگرتم ڕۆژان ٤١ ماوەی بۆ تاکەکەسیدا ژوورێکی لە

 لەال  کەسیە ئەو ڕۆژان چیوار. بیازجوویی بیۆ دەییانبرد  جیار دوو-یەک ڕۆژی. دەکیرد قسیەی تیورکی و فارسیی و کوردی زمانی
 نیۆرە بە دەبوو. بوو ژوورەکەدا لەنێو هەر بوو میتر نیو دیوارەکەی کە حەمامیش و توالێ  و بوو تاکەکەسی ژوورەکەمان بوو،

 لێیدەکەوت، خەو  تا دەهات من خەوتنی نۆرەی کاتێک بەاڵ . ەوێبخ یەکیشمان و دانیشین توالێتەکە دیواری لەسەر یەکمان
 هاتن و بۆوە بەرز لێ هاواری و دا لێم ئاخری. بییبوو  لێ بیستی خەوی بێ. بوو بەردەوا  ڕۆژان و شەو چوار تا. دەیقییاند

 لێیدانێکی و کەسیە ئەو ەرلەسی بیازجوویی بیۆ بردییانم دواتیر ڕۆژی بیۆ. کرابوو فێر زانیم دەرێ، بردیانە و کەوتن فریای بە
 .گوتبوو  پێشدا لە کە بوو ئەوە هەر منیش واڵمی کردەوە، پێ دەستیان بازجووییەکانم دیسان ڕۆژان دوو دوای لێدا ، زۆریان

 
 منیی بیرای تیۆ گیوتی. نەدەناسی بازجووەکە  دەنگی دیکە، جێیەکی بۆ بردیانم بەستراوەوە چاوی و دەس  بە ڕۆژان ٤١ دوایی
. نیییە پەروەنیدەکەتەوە بە پێوەنیدییەکی هییچ پرسییارانە  ئەو نییم بیازجوو من یەکترین، هاونیشتمانیی ووکماند هەر ئێمە
 بیدەوە مین پرسییارەکانی واڵمیی تیرس بەبیێ کەوتیوە، دەسی  تیۆ  پەروەنیدەی شانسیی. هاتوو  ڕێبەرەوە بەیتی الیەن لە من

 . تاران دەبەمەوە خۆ  لەگەڵ پرسیارەکان  واڵمی نابێ، ەتدۆسییەک لەسەر کاریگەرییەکی هیچ دەکەمەوە دڵنیات دیسانیش
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 .پرسیارەکانم بۆ نەبوو پێ واڵمێکی و، کرد بازجوویی ئەو  من ڕاستیدا لە و کرد درێژمان و دوور زۆر باسێکی
 
 تیۆیە زەریپیارێ ئەوە وتییان. بیوون لەوێ خزمەکانم و براکە  وێ گەیشتمە کە ورمێ ئینقالبی دادگای بۆ بردیانم بەیانی بۆ

 خەڵکییی و ئەوەیە نییاوی گوتیییان شییارە؟ کییا  خەڵکییی و چییییە نییاوی کەسییە ئەو وتییم. بییداتەوە واڵ  نەیییوێرا کییرد لییێ سییاڵو 
. بییێ خواحیافیزت نیابی مین پیارێزەری تیۆ کیاکە گیوت پییارێزەرەکە  بە. بەڵیێ گوتییان کەسیە؟ فیاڵن کیوڕی گیوتم. پیرانشیارە
 .دەکە  دیفا   خۆ لە خۆ  گوتم بوو، تووڕە براکە  هەرچەند

 
 لە دییکە میانگی چەنیدین کەچیی. دەبیی ئیازاد ڕۆژ چەند دوای و نەغەدە زیندانی بیبەنە گوتی قازی. دادگا چوومە تەنیا بە

 .کرا  ئازاد مانگان چەند دوای و زیندان کەوتمەوە دیسان یشدا ٩١ ساڵی لە ئازادبوونم پا . مامەوە نەغەدە زیندانی
 

 لەالی تەورێیز لە وتیم منییش و کیرد  بانگییان تەلەفیوون بە ،٩٥ سیاڵی لە هەتیا و بیوون دەوا بەر هەر لەسەر  گوشارەکان
 بەجیێ ڕۆژهەاڵتیم بیۆیە هەر و ئەسیتەمە بیوونم ڕزگیار بگییرێم جیارە ئە  زانییم. دەگیر  پێیوە پێوەنیدییتان بێمەوە دوکتور ،
 ئاشییکرای ڕیزەکییانی بە تییێکەڵ بەمجییۆرە. کوردسییتانەوە دێمییوکراتی حیزبییی بە گییرت پێوەنییدییم و کییۆیە هییاتمە و هێشیی 

 .بوومەوە حیزبەکە 
 
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٧١و  ٧٧١ ژمارەی لە
 

 ٢١٢١ی ئەپریلی ٣مارچ و ی ١٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------- 
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 سەالح خزرپوور

 
 

 
      
 
  
  
 

 ڕووسوور لە سەنگەری باوەڕدا

 
 تیێکەڵ. بیوو  لەداییک پیرانشیار پیرانیانی نیاوچەی لە قەاڵتەڕە  گوندی لە هەتاوی ی2531 ساڵی خزرپوور سەالح ئەمن
 ئەوەی بیۆ هۆکیار بیوونە ناوچەکەمیان لە پێشیمەرگە هێیزی بەردەوامیی جموجیۆڵی و پێشمەرگایەتی و شۆڕ  بە باوکم بوونی
 لە کۆمەڵیییک لەگەڵ خۆڕسییک شییێوەی بە مییاوەیەک. بکییا چەکەرە دەروونمییدا لە نەتەوایەتییی و کییوردایەتی سییتیهە زوو زۆر

 هیاتمە یەکجیاری بە 2531 سیاڵی بەهیاری ئەوەی هەتیا کیرد، کوردسیتان دێموکراتی حیزبی بۆ تەبلیغییمان کاری هاوڕێیانم
 .پێشمەرگە بوومە و دەرێ

 
 گەورەسیااڵنم مامۆسیتایەتیی ئەرکیی سەنگ سپی مەڵبەندی لە دواتر و فێرگە لە ەیەکماو سەرەتایی دەورەی تەواوبوونی دوای
 لە بەشیداری و کۆمانیدۆ دەسیتەی جێگیری سیەرپەل، و ڕاکیاڵ بێسییمچیی وەک دواتیریش و بوو شان لەسەر ساڵ سێ ماوەی بۆ

 .وەرگرتوە بەرپرسایەتییم تەشکیالتییدا تیمی
 

 کەوتیینە پیرانشیار نیاوچەی بەرەو تەشیکیالتی و سیاسیی تیمیی وەک پێشیمەرگە هاوڕێی سێ لەگەڵ 2531 ساڵی خەرمانانی
 دەسیتی ئەوەی هەتیا بیووین، سپێردراو پێ کاروباری ڕاپەڕاندنی خەریکی مانگێک لە زیاتر ماوەی بۆ مەئمووریەتەدا لەو. ڕێ

 یییی«قەاڵت» گونییدی لە ڕەزبەر ی20 ڕۆژی بەرەبەیییانیی. وەشییاند کییورد بییزووتنەوەی لە زەبییری دیییکە جییارێکی خەیییانەت
 کەسیە ئەو خەییانەتی هیۆی بە هەر بەاڵ  دیتبیا، گونیدەمان ئەو خەڵکیی کەسێکی دەبوا ئەرک پێی بە. مابووینەوە مەنگوڕان
  لە جگە. دا ئێمەیان مانەوەی شوێنی و گوندەکە دەوری پاسداران سپای زۆری هێزێکی ڕۆژە ئەو دوانیوەڕۆی و بووین ئاشکرا
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 .نەبوو دیکەمان ڕێگەی خۆڕاگری و بەرەنگاربوونەوە
 

. تێیبەردرا ئیاگری و کیرا خیاپوور بەسیەرماندا کەمیدا ماوەیەکی لە مابووینەوە تێیدا ئێمە کە ماڵەی ئەو. پێکرد دەستی شەڕ
 لە دەستیان زیاتر دەسخۆشیی بۆ و سپا دیکەی هێزەکانی لە دڕتر جاشەکان بەاڵ  دی، ماڵێکی چووینە شەڕەکەدا گەرمەی لە

 و بەردا تییێ ئییاگر ئێمەیییان دەوروبەری مییاڵی چییوار - سییێ کورتییدا مییاوەیەکی لە بییۆیە. نەدەپاراسیی  خەڵکیییش مییاڵی و گیییان
 .نەدەدا کۆڵمان ئێمە بەاڵ  دەکرد؛ لێمان بوونیان تەسلیم داوای بەردەوا 

 
 و «تەبەرزە دوڵاڵعەبیی» ناوەکییانی بە هاوڕێکییانم لە دوو بەداخەوە خییۆڕاگری سییەعات چییوار دوای نییابەرامبەرەدا شییەڕە لەو
 .بوون شەهید «زادە ڕەحیم مراد»
 
 بشیکێنین، گەمیارۆکە سیەخ  بەربەرەکانێی بە درا بییار بوون، سەالمەت کەسمان چوار هەر کاتەی ئەو شەڕەکەدا گەرمەی لە

 کە دەدا هەوڵییی. کییردەوە نیزیییک لییێ خییۆ . پێکییرا جاشییەکان گییوللەی بە مییراد شییەهید کە. بییوو تەنییگ زۆر گەمییارۆکە بەاڵ 
 بیۆ کە نەبرد زۆری. دوژمن دەستی نەکەومە حاڵە بەو با بمکوژە کە بوو ئەوە قسەی کۆتا بدا، جاشەکاندا بە نارنجۆکەکانی

 ببیووین، برینیدار یییش«هۆرموزی ئیدریس کاک» و ئەمن دەبوو، گەرمتر دەهات تا شەڕ. دانا یەک لەسەر چاوەکانی هەمیشە
 شیەهید دایین، پێیدا نارنجۆکێکییان میاوەیەک پیا  بەسی ، برینەکیانیم. بیوون رسقو زۆر عەبدوڵاڵ شەهید برینەکانی بەاڵ 

 بەاڵ  کییرد، شییپرزی و تەقیییەوە دەسییتیدا لە نییارنجۆکەکە بەداخەوە بەاڵ  دادەتەوە، پێییدا نارنجۆکەکەیییان ویسییتی عەبییدوڵاڵ
 .بوو زیندوو شەڕەکە کۆتایی هەتا حاڵە  بەو
 

 حوسییێن خییۆفرۆ  جاشیی دەسییتی بە عەبییدوڵاڵ شیەهید لەوێ هەر. دوژمیین سییتیدە کەوتیینە برینییداری بە سییەعات چیوار دوای
 .پێکرد دەستی ئێمە  ڕۆحیی ئەشکەنجەی و ئازار جێگەیەڕا لەو هەر. کرا ئێعدا  بەبرینداری و ئێمە بەبەرچاوی شوانکارە،

 
 نەخۆشییخانە لە ڕۆژ چەنیید تەنیییا بەاڵ  هەبیوو، پزشییکی چییاودێریی بە پێویسیتمان و بییووین برینییدار کە ئەوەدا لەگەڵ ئیێمە
 زینیدانی بۆ بردیانین برینداری بە ڕۆژ سێ دوای. بووین بازجووییدا لەژێر بەردەوامی بە بەوحاڵە  ئەگەرچی گرتین، ڕایان

 لەو. هەبییوو درێییژەی مانییگ سییێ مییاوەی بییۆ زانیییاری وەرگرتنییی بییۆ نەهییاتوو لەگێیییانەوە ئەشییکەنجەدانی و ئییازار و ئیتالعییات
 لە خیۆڕاگری مانیگ سیێ دوای. بیووین ئەشیکەنجەدا و لێکیۆڵینەوە لەژێیر پیرانشیار و ورمیێ شیارەکانی عاتیئیتال لە ماوەیەدا
 .ورمێ ناوەندیی بەندیخانەی بۆ گواستراینەوە ئازارانە و ئەشکەنجە ئەو هەموو بەرامبەر
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 لە بەرگییری میافی رابیووین،گی شەڕیشیدا مەییدانی لە کە ئیێمە بیوو سروشیتی. پێکیرد دەسیتی کردنمیان دادگایی پرۆسیەی دوایە
 بیوو ئەوە کیاری هەمیوو کە کردبووین دەستنیشان بۆ تەسخیریی پارێزەرێکی خۆی دادگا. نەبوو پارێزەرمان گرتنی یان خۆمان
 نەکێشیا، سیەعاتی نییو کەیەوە خیی هەمیووی ئەگەر کە کورتیدا کۆبیوونەوەی چەند لە کە بوو ئەوە. بکا بۆ لێبوردنمان داوای

 .سەپا بەسەردا مان  کەرەج شاری ڕەجایی زیندانی بۆ دوورخستنەوە و زیندان ساڵ بیس  سزای و درا لەسەر بییارمان
 

 .دەمبەدمەی من و قازیی پەروەندەکەم بۆ گێڕانەوە دەبێ

 
 قیازی. نەبیوو ئێیوە لە زییاتر  لەوە چیاوەڕوانییەکی گیوتم واڵمیدا لە. «پێیداوی ئێعیدامم حیوکمی»: گیوتی جار یەکە  قازی
 زیندانیدا لە موعتیادی بە دەبیێ تۆ. بتشکێنێ کە پێداوی  حوکمێکم بەاڵ . دەبی گەورە پێی کەمە، تۆ بۆ ئێعدا  ان»: گوتی
 .«بمری

 
 ئەو هەمییوو بەرامییبەر لە دەبییێ کە دا بییییار  کاتەشییدا لەو هەر. دانییا میین لەسییەر زۆری کییاریگەریی قییازی قسییەیەی ئەو

 .بم خۆڕاگر دوژمندا پیالنانەی
 

 تەنییا زینیدان کە وابوو پێم مامەوە، لەوێ نیو و ساڵ سێ ماوەی بۆ کە( دەریا) ورمێ ناوەندیی زیندانی مەبدرێ ئەوەی پێش
 شیوێنە لەو تیۆ. زینیدانی لە پیی زینیدانێک وابیوو، شارێک وەک چاو  بەر لە دەریا زیندانی بەاڵ . تاریکە و تەنگ ژوورێکی

 پرێسیییتیژی لە بیرکیییردنەوە بیروبیییاوەڕە، ئە  ڕەواییییی. کەیدیییی کەسیییێتییەکی خیییۆت سیاسییییی بیروبیییاوەڕی بە ئەسیییتوور پش 
 دییکەی سیەنگەرێکی تیۆ بیۆ زینیدان وادەکیا دەکیرێ، لێی  بەرحەقەی چاوەڕوانییە ئەو و خۆت کەسێتیی قورسایی حیزبەکەت،

 .دەرێ بێیە ڕووسوور مەیدانەشدا لەو بتەوێ تۆ و بێ خەبات
 

 زۆر ئیمتییازێکی چەنید پێناو لە و ڕێژیم داوی کەوتبوونە و وەڕەکانیانبا کردبووە پشتیان کە نز  نەفس کەسانێکی هەشبوون
 .هاتبوون قیزەون کاری و زەبوونی تووشی و دەکرد بەندییەکاندا بەسەر سیخوڕییان چرووکدا و سووک

 
 باوەڕ بە گەیشتن چەکی دەستی زیندانیی سیاسی 

 
 خیۆی لەکییس ودەرفەتێیک هەل هییچ سیاسیی زیندانیی بەاڵ  سنووردارە، شتێک هەموو بۆ زیندانی و داخراوە شوێنێکی زیندان
  و حیزبەکە  پێگەی و جێگە بە بەستوو پش  ئەمنیش. خۆپێگەیاندن و خۆڕاگری سەنگەری دەکاتە زیندانیش و نادا
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 .بکەمەوە پی وەرز  و خوێندنەوە بە کاتەکانم هەموو دا هەوڵم گیرابوو ، لەسەری کە پیرۆز  بیروباوەڕی
 

 ڕێگیای لە کەریمیی کەمال کاک نامەیەکی و بۆوە دروس  حیزب لەگەڵ پێوەندیمان ورمێ زیندانی لە مانەوە انگم شە  دوای
 ڕووداوە ئەو هیییاتبوو تێییییدا کە نێیییوەرۆک بە بەاڵ  کییورت نیییامەیەکی. گەیشییی  دەسییتمان بە نهێنیییی تەشیییکیالتی هاوڕێیییانی
 ورەی نیامەیە ئەو هەر. دی پێکردنەوەیەکی دەسی  و ژییانەوە بۆ بێ سەرەتایەک دەکرێ بەڵکوو نییە، ژیان کۆتایی ناخۆشانە

 .بکەین جێبەجێ ئەرکەکانمان و بگونجێنین زیندان وەزعی لەگەڵ خۆمان زوو زۆر وایکردکە و داینێ زۆری
 

. دەبیوون جێبەجیێ دەسیتی ئیتالعیات و زینیدان بەرپرسیانی وردی ئاگیاداریی بە کە بیکە  دییاردە دوو باسیی لێرەدا باشە پێم
 نیییە شیاراوە کەس لە. هاوبەنیدییەکانیان لەسیەر کەسیەکان جاسوسیکردنی بە دووهە  و هوشیبەر مادەی باڵوکردنەوەی کە یە
 سییەرچاوەیەکی بییۆتە هۆشییبەرەکان مییادە بە بازرگییانی و دەکییا قییوولە هوشییبەر مییادەی ئیسییالمیدا کۆمییاری زینییدانەکانی لە کە

 بچیووک کێشیەیەکی لەبەر و سیاغی بە هەبوون کەس زۆر.  گالون ەڵییەگەند لەو زیندان بەرپرسانی هەموو و داهات گرینگی
 دەدا زۆرییان هەوڵیی و بوو، بەرباڵوتر سیاسییەکان بەندییە بۆ پیالنانە ئەو. دەر چونەتە مۆعتادی بە و زیندان هاتوونەتە

 ئەمە بەاڵ  بیبن؛ زاڵ ندابەسیەریا و بشیکێنن تێیک ئیرادەییان ڕێیگەیەوە لەو هەتیا بیکەن موعتیاد سیاسیییەکان زیندانییە کە
 .بوون سیاسی زیندانییانی هەر حاڵەتەکاندا زۆری زۆربەی لە کێبرکێیە ئە  براوەی و بوو نەزۆک هەوڵێکی

 
 زینییدانییانی نەسییتی و هەسیی  هەمییوو لە ئاگایییان دەیانویسیی  کە ئەمنیەتییەکییان ناوەنییدە و زینییدان بەرپرسییانی هەروەهییا
 ڕێگییایەوە لەو دەتییوانن وابوو پێیییان و دەکییرد نییز  نەفەس کەسییی هێنییدێک سییەر لە کاریییان مەبەسییتە ئەو بییۆ بێیی ، سیاسییی

 سییەرکەوتنێکی هەوڵەشییدا لەو کەو بییکەن دروسیی  نێوانییدا لە ناکۆکییییان و کێشییە و بییکەن سیاسییییەکان بەنییدییە کییۆنتیولی
 .نەبوو ئەوتۆیان

 
 ئەنییوەر قییادری، هەمییزە شییوقی، خالییید نشییەهیدا. بییوو  هاوڕیێییانم لە کەس چەنیید ئێعییدامی شییاهیدی مییاوەیە لەو ئەمیین

 نیا هەنگاوییان سیێدارە پەتیی پێلیی بەرەو پێکەنینەوە بە ئەوان. بوون خۆڕاگری ئولگووی و نموونە بەڕاستی کە جەوانمەردی
 ورەی و دەداوە ئیێمەی دڵخۆشییی ئێعدامکرانی پێش شوقی خالید شەهید. بکا خۆی سەرکەوتنی بە هەس  دووژمن نەکا بۆوەی

 تیوڵەی نیاتوانن بیکەن ئێعدامم جار حەفتا ئەگەر خۆ بن، ناراحەت بۆ  نەچن کوڕینە دەیگوت پێکەنینەوە بە ئەو. نپێدەدای
 ئەنیوەر شیەهید ییان(. نووسییبوو لەسیەریان  و کردبوون فەرماندەیی کە بوو عەمەلیاتە حەفتا بەو ئاماژەی) بکەنەوە خۆیان

 بەر گرتیوومەتە ڕێگیایەی لەو گیوتی و کیرد بەنیدییەکانی هاو لە ئاواییماڵ شیرینی و نۆق  هەاڵویشتنی بە کە جەوانمەردی
 .دەزانم پیرۆزی ڕێگایەکی بە تاهەتایە و نیم پەشیمان
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 کیاک.  ژیانیدایە لە ئێسیتا خۆشییەوە بە کە دەکە  خۆڕاگرییە  ئە  دیکەی نموونەیەکی وەک شاروێرانی محەمەد کاک باسی
 جارێکییان. دەبیینەوە القیی داخەوە بە برینەکیانی خسیتنی پشتگوێ و یانەگەیشیتنپێ بەهیۆی و دەگییرێ بەبرینداری محەممەد

 زینییدانی هێنابوویییانە چارەسییەر مەبەسیتی بە مهابییادڕا زینییدانی لە جەراحییی تیغیی بەر کەوتبییووە جییارانەی هەمیوو ئەو دوای
 حیاڵی بەبیێ و نالەبیار زور ێکییوەزع بە عەمەلکردنیی دوای هەر. بیوو سیارد زۆر کیرد نەشتەرگەری القیان ڕوژەی ئەو. ورمێ

 چارەسیەر نەک و هەبیوو، زوری ئیازاریکی میحەمەد کیاک. بەنید هێنامیانەوە بیوو شیێوەیەک بەهەر. قفی  پشی  دابیووە فرێیان
 بیۆ بردییان ناچیاری بە و داگرتبیوو بەنیدەی ئەو محەمەد کاک ناڵەی و هاوار. ببوو خەراپتر القی وەزعی بەڵکوو نەکرابوو،
 و خەوتیین و خییواردن کە هێنییابوو بەسییەر چییییان نییازانم. بییوو  خزمەتیییدا لە ڕۆژ چەنیید مییاوەی بییۆ میین و زینییدان بێهییداریی
 دیمەنیانە ئە  و ڕۆژانە ئە  نیاتوانرێ و نیاکرێ. نەدەداینەوە جوابی کەسیش و ناڵە و هاوار بە ببوو محەمەد کاک پشودانی
 .وسیتەوەبنو وشە بە مەینەتییە و ئازار هەموو ئە  و کاغەز سەر بێنییە

 
 کیاک لە مانیگ چەنیدین میاوەی بۆ و دوورخراینەوە کەرەج شاری ڕەجایی زیندانی بۆ ڕا ورمێ زیندانی لە نیو و ساڵ سێ دوای

 ئیێمە  و زینیدان دەهیاتە هۆشیبەر میادەی کیلیۆ بە. بیوو سیەخ  زۆر زینیدانە ئەو بارودۆخی. کراینەوە جیا هاورێم ئیدریسی
 قسیەکانی وەبییر. نەهاتبیاین بەچۆکیدا و گرتبیا بەرگەمیان دەبیوا بەاڵ  کرابیووین، ەزریقییت و موعتیاد زیندانیی بە تێکەاڵو
 پیێ زەفەر  نەتیوانێ شیتێک هییچ دابیوو بیییار  بیۆیە دەتشیکێنین، دەییانگوت کە کەوتبوومەوە پەروەندەکە  قازیی و بازجوو
 .ببیین ڕووسووری بە سەختە  قۆناغە ئە  توانیمان بەمجۆرە و بەرێ

 
 بنەماڵەکانمییان و بییووین مەرەخەسیییدا وەرگرتنییی هەوڵییی لە بییوو لەمێییژ ئییێمە کە بییوو ئەوە زینییدانە لەو ادەوەریمییی ئییاخرین
 بیۆ توانیییان و سیەرکەوتن تێییدا بەخوشیییەوە کە بێینەدەر زیندان لە بێ ڕۆژێکێش بۆ کە بوون ڕێگایەکەوە دوای بە بەرەوا 
 .وەرگرن بۆ مەرەخەسیمان ماوەیەک

 
  دا بییارمییان حیییزب لەگەڵ هەمییاهەنگی دوای و بییوو  بنەمییاڵەکە  لەگەڵ ڕۆژێییک دە مییاوەی بییۆ مییالێ بییۆ هییاتنەوە  دوای

 حیزنیی کیاری بە دەسیتمان و حییزب بنکەکیان گەیشیتینەوە ڕێبەندان ی١٤ ڕۆژی بەمجۆرە. پێشمەرگایەتی ڕیزی بۆ بگەڕێینەوە
 .بین بەردەوا  پیرۆزەدا ڕێگا ە ل شەهیدەکانمان ئاواتی وەدیهاتنی تا بتوانین هیوادار  و کردەوە

 
  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٧٣و  ٧٧٢ ژمارەی لە

 
 ٢١٢١ی مای ٤ئەپری  و ی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 دارا بەگزادە

 
 

      
 
  
  
 
 

 شانازیی ئەندامەتی لە حیزبەکەی قاسملوودا

 
 .سەردەش  ئاالنی لە ١٣٥١ ساڵی لەدایکبووی بەگزادە ، دارا
 
 الیەن لە هیاوڕێیەکم چەنید لەگەڵ قاسیملوو دوکتیور شیەهیدبوونی لەگەڵ بوو هاوکات کە ١٣٦٢ پووشپەڕی ی٢٢ ڕێکەوتی لە

 دەسبەسییەر یەکمییان بە یەک سەردەشیی  لە دێمییوکرات حیزبییی ئەنییدامەتیی تییۆمەتی بە و بییووین ئاشییکرا ئیتالعییات سیییخوڕێکی
 بە لێپرسیینەوە و ئەشیکەنجە مانیگ دوو پیا . بوو ئیتالعات گرتووخانەی کات ئەو کە «معلم ەیخان» بۆ بردمانیان. کراین
 .کرا  ئازاد کەفالەت بە( گاگە ) ئەحمەدی مەال هۆی

 
 زینییدانی لە سییاڵ دوو مییاوەی بییۆ جییار ئە . کییرامەوە دەسبەسییەر ٧٢ خییاکەلێوەی لە پێشییوو تییۆمەتی بە هەر و دووە  جییاری
 کیات هییچ بەاڵ  کیردەوە، تیاقی لەسیەر  وەرگیرتن ئێعتیراف مەبەسیتی بە ئەشیکەنجەیەکیان جۆرە ووهەم. بوو  ورمێ دەریای

 پییارێزەرەکە  بەاڵ  سییەپا، بەسییەردا ئێعییدامم حییوکمی ورمییێ دادگییای لە ئەوە دوای لە. بییگەن مەبەسییتەیان بەو نەیییانتوانی
 .دەشکێنێ حوکمەکە کە دا بەڵێنی

 
 بە تەنییا چاوپێکەوتنەکانمیان و مالقات دەبوو، تێپەڕ درەنگی بە و شێوە ناخۆشترین بە ڕۆژەکان کە هەرچەندە زینداندا لە

 شییتگەلێکەوە بە دەبییوو دۆخە ئەو لەگەڵ دژایەتیکییردن بییۆ ئییێمە  بەاڵ  بییوو، کە  هەواخۆرییمییان بییوو، تەلەفییوونی شییێوەی
 ڕۆژانە  کاتەکیانی زۆربەی بیوو، ێلی وەرزشییی باشیگای زینیدان لە. بگیرین بەرگە باشیتر بتیوانین تیا بکەیین سەرقاڵ خۆمان
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 زۆر زیندانییدا وەک گشییتی شییوێنێکی لە خییۆت سییاڵمەتیی پاراسییتنی هەمیییش و بییوو سییەرقاڵییەک هە  دەکییرد؛ تێییپەڕ لەوێ
 ئاسیتی هەمییش بیوو فکیری ئارامشیی میایەی هە  کە بیوو کیارانە لەو تیر یەکێکیی خوێنیدنەوە کتێی  لەوە  بێجگە. پێویستە
 .هەبوو زینداندا لە کەسە ئەو کەسایەتیی لەسەر ئەرێنیی کاریگەریی ئەمە  و سەرێ ەدەچوو کەسەکەی زانیاریی

 
 یەکتیر بیۆ کەسیییەدا بێ لەو بڵیێم دەتیوانم بەڕاسیتی بیوو، خیۆ  زۆر نێوانمیان بیووین پیێکەوە زیندان لە کە هاوڕێیانەی ئەو
 زۆر دەروونییییە زەخییتە و گوشییار هەمییووە وئە تەحەممییولی گومییان بێ نەبییووایە هاودڵییییانە ئە  ئەگەر و بییووین کییار و کەس

 چەنید کۆبیوونەوەی و خیۆ  قسیەی شیەوانە و، بیوو یەکتیر لە ئاگامان زۆر بووین سیاسی کە هاوڕێیانەی ئەو. دەبوو ئەستە 
 لەو یەکێییک. دەبییووین یەکتییر بیرەوەریییی گییوێگری یەک دەوری لە برقەکییان کوژانییدنەوەی کییاتی هەتییا و دەبییوو کەسییییمان
 بە بیوو مەهابادی کوڕێکی زیندووە، دڵمدا لە یادی هەتایە هەتا و هەمیشە و بوو خۆ  لەگەڵی نێوانم زۆر کە هاوڕێیانەی

 .بوو شەهید مەهاباد شاری لە هەر زیندان لە دەرەوەی چوونە پا  و دواتر بەداخەوە کە دەباغی سیاوە  ناوی
 

 و قەاڵفەت کە شییێر سینگ ڕەحمییان نییاوی بە بییوو کەسییێک بیییرمە لە هەمیشییە کە زینییدان کەسییایەتییانەی لەو تییر یەکێکییی
 ئەوە ئیێمەدا نێو لە کردبوو خۆشەویستی کە ئەوەی بەاڵ  دەترسان، لێی زیندانییەکان هەموو و هەبوو ترسێنەری هەیبەتێکی

 و بیوو  دروس بۆ کێشەیان نیگابان ئەفسەر لەگەڵ جارێکی. دەبووەوە بەرەوڕوویان و بوو زیندان کاربەدەستانی بە دژ کە بوو
 سیینگ ڕەحمیان بەاڵ  هیاتن، نیگابیانەوە ئەفسیەر هانیای بە دیکە  پاسەوانی حەوت دواییش و هاتن شەڕ بە یەکتر لەگەڵ
 بەاڵ  بەسییتیانەوە و گرتیییان کەس ١٢ بە کۆتاییییدا لە هەرچەنیید. دان لییێ چییاکی لێییدانێکی و بەزانیید هەموویییانی هەر شییێر

 .بوو بەرجەستە خەڵک بەرچاوی لە بوێرییەکەی
 
 نیگابیان؛ ئەفسیەر الی بچیمە کە خوێنیدراوە نیاو  زینیدانەوە بڵینیدگۆی لە ئێیوارەیەک. کیرا  دادگیایی جیار سێ ماوەیەدا لەو

 دەبیێ وتیم پێیی نیگابیان ئەفسیەر! دابیێ؟ ڕووی چیی بڵێیی دەمکیوت خۆمدا دڵی لە هەر و دەترسا  و بوو زۆر  دڵەڕاوکێیەکی
 بیوو پێیی کارمیان ئیێمە دادوەرەی ئەو بەاڵ  داخرابیوو تەقیریبەن دادگیا چیووین کە. بیوو درەنیگ کیاتەکەی دادگیا، بۆ بتبەین
 خوێنییدمەوە کە. نییاکە  ئیمییزای نەیخییوێنمەوە هەتییا کییوتم بییکە، ئیمییزای کییوتی و پێییدا  قەڵەمێکییی و کییاخەز. بییوو لەوێ

 نیشیتبوو لیێ ئەوە  رسییت کیرد، ئیمیزا  خێیرا. نەدەکیرد بییوا . شیکابوو مانیگ شە  و ساڵ دوو بۆ ئێعدامەوە لە حوکمەکە 
 .دانەوە پێم ئیمزاکراوی بە و نەدا مەجالم بۆیە ببنەوە، پەشیمان

 
 بە  کە دەکیرد پرسییاریان دڵەڕاوکێیوە بە و سەرسیووڕمان بە و بیوون چیاوەڕوان لەوێ هاوڕێییانم هەمیوو زیندان چوومەوە کە

  سووڕ سەریان هەموو شکاند ؛ بۆ حوکمەکەی  پارێزەرەکە کوتم و هاتێ زەردەیەکم ئەمنیش گوتووی؟ پێ چییان ئێوارەیە
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 بەو زۆرمییان پییووڵێکی بیییە بەاڵ  بییووین هەژار بنەمییاڵەیەکی ئییێمە هەرچەنیید. بییوو ئەسییتە  پییێ شییتە بەو بیوایییان و مییابوو
 .حوکمە لەو بم ڕزگار بێ زۆرتیش پارەیەکی بە ئەوەی بۆ درا هەوڵێک هەموو و، دا پارێزەرە

 
 سیەردانم دەهاتنە نەتەوایەتی پرسی و کورد دڵسۆزی و پەروەر نیشتمان کەسی زۆر سەردەش ، چوومەوە کە ئازادییەکە  پا 

 ڕۆژێکیی نیشیتبوو، لیێ گییرانم دیسیانەوە ترسی هەر کە مانگێک چەند دوای لە. باوەڕەکانمان و بیر بە دەکرد  دڵگەرمیان و
 لە ڕوو  ڕاسییتەوخۆ بیکە ، ئەوان سیەردانی ەیئەو بەبیێ منییش و کیرا لیێ تونید  هەڕەشیەی ئیتالعیاتەوە حەفیازەت الیەن لە

 خییزمەت لە کوردسییتان دێمییوکراتی حیزبییی ئەنییدامێکی وەک و مییاومەتەوە لێییرە ئێسییتا  هەتییا و کییرد کوردسییتان باشییووری
 .دا   نیشتمانەکە 

 
  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٧٤ ژمارەی لە

 
 ٢١٢١ی مای ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------------------------------- 
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 ئەحەدڕەزا بابایی

 
 
  
 
 
 
 

 
 لەژێر پەتی ئێعدامەوە بـۆ پێـشـمـەرگایـەتی

 
 ەل نیرسییەه یشییار ەب رەسیی وەک یکییان یگونیید ەل ١٣٤٩ - ٣ - ١١ یوتییەکڕێ ەل یلەبابییاع ڕیکییو ،یەییی ییبابییا زاڕەدەحەئ نییاو 
 .بوو  کیداەکرماشان ل یزگاێپار
 
کیرا  و،  رەسیەسبەد ەمانچەد یبوونێپ ۆیه ەب ەوەجەرەک یشارستان ینقالبیئ ەیتیکوم نیەال ەل ١٣٦٧ - ١ - ٢١ یوتەکڕێ ەل
 رەشییبۆه ەیمییاد انیکێنییدەه کییانییەتیەمنەئ ەنییدەناو رکرانمەسییەسبەد یدوا. کییرا  ەشییار  ەئ یتالعییاتیئ ەیداریییئ یسییتەادڕ

 ەبییوو ک کێمنییدا هییاتبوو شییت ەینییدەروەپ ەل ەیوەئ ؛ەکەمییانچەد یبییوونێپ یتییاوان رەسیی ەهییات  ەوەو ئ  ەکەڵمییا ەخسییتبو
 .بوو ەن یئاگادار شمۆخۆب
 
 ەل وانەئ یختیەبیوو ، ج دانانیداێدانپ یسیتەبەم ەب ەنجەشیکەو ئ ەوەنیپرسیێل رێیژەل نیوەئ یندانیز ەمانگ ل ٦ ەیەوێش  ەب
 رداەسییەب عییداممێئ یحییوکم ێوەل ج،ەرەک ینقالبیییئ یدادگییا یەردراێیین  ەکییەسییۆاشییان دپ. بییوو داەکەمییانچەد ەڵگەل ینییدەوێپ
 .جەرەک ەلشار  ییجاڕە ەیخانیندەب ۆب زرا ێاگوڕو  پاەس
 
 ینیاو ەب نیدانیز یدوکتیور نیەال ەل نیپشیکن یدوا ەدا، ل یتێشی ەل  ۆخی عیدا ێئ یحوکم ەل ربازکردنەد ۆخ ۆب داەیەماو  ەل
نیاو   یییەروونەد یختەسی ییشیۆخەن یتووشی ەک کێسیەک کەبیوو، و شیجیەرەک یسپا ەیرماندەف ەک ”یقاسم نێحوس دەممەمح“
  یندانیز ەیوانڕە  ەکەحوکم یکرانێجەبێج ۆب ٦٩ - ١ - ٢٩ یوتەکڕێ ەل ڵدوو سا یدوا ەل  ەوەئ یاەڕرەس. کرا مارۆت
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 .کورد بوون انیی٢٧ داەوێن وەل ەن کبوو عدا ێئ یوانەڕچاو سەک ٣١ ندانیز یکانییەسەکەتاک ەل. کرا  سارەح لەزەق
 
 ٤٢٥١ یژمیار ەل د یەشیا  ۆخی ۆبی. شیار بیوو  ییجیاڕە یندانیز ەل  ەکەحوکم یکردن ێجەبێج یوانەڕمن چاو ەک داەناڵسا وەل
. نیبیییوو زگیییارڕ رگەم ەل یوازەهنەشییی دەحیییمەو ئ یرزەگیییوود یلیییەع یکیییانەناو ەتیییر ب یسیییەمییین و دوو ک ایییینەت ینیییدانیز
 رێیژەو دواتیر ل کیردنەد رمانیداوەد انییمووەه ۆرکاکائیشی یدانێیپ ەب ێوەو ل ئیاترێت یئیامف ینڵۆسیا ەبیردەد انیکانییەندانیز

 ەب انییکانەکوژراو یرمیەت ەبوو ک ەوەئ ەکەووداوڕ ینێزەتڵد یشەب. ناەداد رەسەل انیینگەد ێب یردەب ەڵمۆکەب ییشۆخەن یناو
 .ەسانەک وەئ ۆبوو ب ەنجەکشەئ نیترەورەگ  ەمەو ئ ەوەگواستەد ەکید یکانییەندانیز
 
 یتونید ەب انییوانێن یینیدەویپ بیرد،ەد انیرەسیەب مداەستەخراپ و ئ رۆز یکێخۆبار و د ەل کانییەندانیز داەندەو ب رەس وەل
 داییسیەکەتاک یژوور ەل کانییەنیدانیز ەیربۆز.  ەک رۆز یکێئاسیت ەنینەیەبگ ەانیینیدەوێپ  ەئ شانۆکەد ێو ت کراەد ۆڵنترۆک

. ننییبب کتیریە انییبایتوان یرۆواخیەه ەکیردن و جیار جیار میا ەح یکات ەل رەگەم ۆیەب رەبوو، ه ێل یشیتێتوال ێوەبوون، ل
  ەب. ەوەتێگیوازرەن کیانییەاریو زان ڵواەو ه ێبنی ۆڵکی ەل ۆیخی یکیانەمەخ ایینەت ەب کێسەک رەه ەبوو ک ۆیەه وەب  ەمەئ

کیچ و  ەینییرۆز ەبیوو  ک ەوەئ یدیەشیا  ۆخی ۆبگیرن، مین بی انکییەاریو زان ڵواەه ەیدز ەب شێپ یتوانەاندەین رەه  ڵەحا
 .رەس یەکراەد انییکسێس ییژێستدرەد کانییەندانیز ەژن
 
 یدوا ەل. ردراێسیەپەڵه  ەکەحیوکم نیدان،یز یکۆرەسی ،"یرازیشی حمیوودەم یحیاج" ییتەارمیی ەو ب یشیکیپز یرتۆاپڕ ۆیه ەب
 ینیدانیز ەب  ەکەعیدامێئ ،ڵسیا ەازدی یدوا ەل م،یژڕێ ییرەبڕێ یتەیب یرەنێپشک کۆرەس "یمانێسل نەسەح" ییتکاکار ەب ەوەئ
 کانەنجەشیکەفشیار و ئ نیدان،یز ۆبی ەوەنیرامێکرا  و ه ەشخانۆخەن ەیوانڕە رجا ندەچ ۆب داەیەماو  ەل. دراۆڕگ ییتاەتاهەه
. بیوو  زگیارڕ رگەم ەو ل ەردراوۆشی  ەعیدەم ەوەنیدانیز ییشیکیپز یکیادر نیەال ەدا و ل کوشیتنمۆخ ڵییوەبوو، ه رۆز ەندەوەئ
 . ەکڵەماەبن یال ۆب ەوەردرامێن کانەندانیز ییگشت یکۆرەس ،یسوور ەیو نام شکانیپز یحوکم ەب داەکات  ەل
 
 یتالعیاتیئ نیەال ەل ٩٢ - ٣ - ٢٣ ەو ل تاڵو ۆیوخیێن ەل رانێیئ یکوردسیتان یمیوکراتێد یزبیح یندامەئ ە، بوو  ب٩١ ڵیسا
 ،ەوەنیان م ۆب ەبیوون ل یتییمین بر ڵپیا ەدرابیوون ەیتیانەمۆت وەئ. کرماشیان کیرا  یتالعیاتیئ یسیتەادڕو  رەسەسبەد ەوەالمیئ
 ەیگییانەڵب وەئ ۆیهیی ەب. دانەمەو ه ەحنەکرماشییان، سیی ەل ارسییانی ینییئییا یوانییێیەپ یحییدکا و، هانییدان ۆبیی یرینییدامگەئ
 یحاشییا زبییدایح ەمیین ل ییتەامنییدەئ( کوردسییتان یباشییوور ەل زبیییح یکییانەبنک ەڵگەل مینییدەوێپ کەو) بییوونەه ر ەسییەل
 .کردبوو  انێیبوختان بوو پ مووەه ەکید یوانەئ  ەاڵب کرا،ەدەن ێل
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 حکیوو ەکرماشیان و م یوااڵزیید ینیدانیز ەیوانڕە ۆوخەاسیتڕ دانێیو ل ەنجەشکەئ ژڕۆ ٤١پا   ،یرمەف یکێکران ییدادگا ێبەب
 ەل رگییرتنەو یاریییو زان "یمووسییا باباخییان" رەسییەل نانداێییدانپ یسییتەبەم ەب کییانمەدان ەنجەشییکەئ ەیربۆز. کییرا  عییدا ێئ ەب

 ێوەمانییگ ل ێسیی ۆبیی کێییجار ەک - ینفییرادیئ ەبییوون ل یتیییمیین بر یدانەنجەشییکەئ ۆبیی انیکانەوشییڕە. بییوو وەئ یکییانییەچاالک
 .ەاومۆک ەوتمەک ژڕۆ ١٢ ەیماو ۆب ەک ەڵمۆک ەب یدانێو، ل ەوەکید یکانییەندانیز نیەال ەکردنم ل تۆکی، با-ەوەانمیشتێه
 
 یکییانەرۆم ەل سەک ٥ یکوشییتن یتەمۆتیی ەب ەک یدیخورشیی ۆسییمک ینییاو ەب یقزەسیی ییاسیییس یکییەنییدانیز ەڵگەل داەیەمیاو وەل
 یوانییوبژێن ۆیهی ەمین ب  ەاڵکیرا، ب عدا ێئ ٩٣ ڵیسا ەئاکامدا ل ەل ۆسمک. نێیبدر ەدارێسەوابوو ل ارییب رابوو،یگ تالعاتیئ

 .داشکا ڵسا ەد ۆب  ەکەحوکم ،"زا ین دەیس"و  "نیدەسرەن دەیئاغا س" کەو ارسانی یرانەبڕێ یو تکا
 
کیات  رەو ه  ەبیک تالعیاتیئ یردانەسی کێیمانگ میووەه ڵسیا ٥ ەیمیاو ۆب بووەو د خشرا ەب رجەم ەب ڵسا ٦ یئاکامدا دوا ەل
 وەئ یبییار رێییژ ەچییوومەکییات ن چیمیین هیی ەک کییرد ەد ێلیی انییییهاوکار یداوا  ەوەل ەجگێبیی. نمێبناسیی ێپیی انیییمۆخ انمیسییتیو

 .انیەیداوا
 
گیرت  ەویە "یمووسیا باباخیان"و  "یفەرەشی  یسیما"کوردسیتان،  یموکراتێد یزبیح یالتیشکەت ەب میندەوێئازادبوونم پ یدوا ەل

 ەبیم ل ربیازەد میتیوان ەوەسیتانۆخیز  و د ۆیه ەب ەک را یگ نیرسەه ەل شیکێجار. ەوەشارد  ۆتاران خ ەل کەیەماو تاەو، ه
 ەانیدەیگ  ۆیدا خی٩٢ یفرانبارەب ی١٩ ەو ل ش ێه ێجەب رانمێئ ەسەدوو ک وەئ ییرهاوکا ەتاران و ب ەومپاشان چو. انیستەد
 .کوردستان یباشوور ۆیەیک ەل موکراتێد یەاڵق
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٧٥ ژمارەی لە
 

 ٢١٢١ی جوونی ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------------- 
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 کامیل ئوستادئەحمەدی

 
 

 
 
 
 
 
 

 !شکۆ شکاندنی شکۆی خاوەن

 
١ 

 
 ەل هابیییادەم یدخانییییجەم یمۆچییی ەینیییاوچ یرچنارەسییی ێیدەشیییار ەل یتیییاوەه ی١٣٥١ ڵیسیییا یدەحمەئوسیییتادئ  ییییکام مییینەئ
 .بوو  کیداەل رداەروەشتمانپیو ن رێرزەو یکڵەیەماەبن
 
 ەهیاتبوو  ەکەورەبیرا گ ەوەشیۆڕش یتاەرەسی ەل رەه. ەڕیپێیدا ت١٣٥٧ ڵیسیا یشۆڕش یکانڵەو مانگ و سا ژڕۆ ەمن ل ڵییدامن
 ١٣٦٢ ڵیسیا ەوەداخەو ب ەرگەشیمیپ ەپاشیان بیوو ب ەسیازمان درابیوو ک دا" زبییح یوانیانەج یسازمان" ەو ل زبیح یکانەزڕی
و  یتیەکیوردا ۆیهیەب شیمیباوک. بیوو دیهەشی رانێشیارو یشتەد ەل داەمانانەقار یکەڕیش ەل ەیکید یرەنگەهاوس  ەش لەگەل
 رەه ەوانەئ میووەه ؛ەکیردو یتالعاتیئ ەیداریئ یکانەنجەشکەو ئ برەز یو تام ەراویجار گ ندەچ ەوییەرەروەشتمانپین یستەه
 ەل یالتیشیکەت یکیار یرکیەو ئ زبییح ینیدامەئ ەبیووم یتاوەه ی١٣٦٢ ڵیسا ەبوو ک ەوەئ. داەد مێپ یلهامیئ ەوڵییەمندا ەل

 .ۆستەئ ەگرت مانمۆخ ەیناوچ
 
 یئاشیکرا یکیانەزڕی ەانیدەیگ میانۆخ ەوڵەمیاەبن ەب مێرییبگ ەیوەئ شێئاشیکرا بیوو  و پی کێووداوڕ ندەچ ۆیهەب ١٣٧٥ ڵیسا
 ،یاسییس یرۆراوجیۆج ییتیەرپرسیاەو ب ەویییب ێسی ەرجەد یکادر یناغۆتا ق میالتیشکەت ەیپل دایزبیح یشانۆکێت ەل. زبیح
 .ەبوو ۆەستەئ ەل میزامیو ن یالتیشکەت
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و  هابیییادەم ەوەنیچیییوو یالتیشیییکەو ت یاسییییس یکێتییەئمیییورەم ەب هابیییادەم یشارسیییتان ەیتیکیییوم یمییییت کەو ١٣٢٢ ڵیسیییا
 یژراوڕێشیییداداێپەل یالنییییو پ کێنیییدامەئ نیییاوەب یتەانەییییخ ۆیهیییەب کەیەمیییاو یدوا ەوەداخ ەب ەک یرەوروبەد یکیییانەناوچ

 .نیداەن ێپ یکەیەوەکاردان چیه یتەرفەد ەک ژرابووڕێدا دور ەندیه ەکەالنیپ. نیوتەک داوەد هابادەو م ێورم یتالعاتیئ
 
 ەڕێییب یوحیڕو  یکییزیف یرەدەب تەتیاق ەتونید و ل ەینجەشیکەئ ژڕۆ شی ەو پیا  ه هابیادەم یتالعیاتیئ ینیدانیز ەنیانیبرد
 .نیکرا ەنجەشکەئ یوامەردەبەو ب ندەب یادینفیئ یندانیز ەچوار مانگ ل ەیماو ۆو ب نیکرد انی ێورم یتالعاتیئ
 
 یحییوکم ەبییوو ک ارییید اەڕوەب چییوون،ەو د هییاتنەد یتییەاحەڕب کییانەو بازجوو نیسییتەبەدەن انیییچاو کانییداەوەنۆڵیکێل یکییات ەل
 یتالعیاتیئ یشیەب ەیوانەئ. نێکیرەد ەویییەتیەمنەو ئ یاسییس یزگیاەو د نێشیو نیدەچ ەل کیانەوەنۆڵیکێل. ێتیێدرەد عداممانێئ
 یقاندڵەشیەد انیشیکێم  ەاڵب کرا،ەدێیپ  ییزێیێب مترەک ،یچاێپەد انەڵیه انێیو ت دوانەد  ەڵگەل ر ەن یکێزمان ەب یاسیس

و  یکییزیف یختەسی ەینجەشیکەپاسیداران ئ یسیپا یییزامین یتالعیاتیئ یشیەب یال  ەاڵب. یکردەد انییروونەد ەیشێک یو تووش
 یەو دوا ەوەنەکەد یتیاق رەسیەل تەنجەشیکەئ یکێئیامراز مووەه. یەوا ەوەخواردن یئاو کەو یتیەو سووکا یزێرێو ب یروونەد
 .نەکەدادگات د ەڕێیو ب نەکەدروس  د ۆب ک ەیەندەروەپ
 
 ەیمیاو ەو ل نیمهاباد کیرا یشۆڕش یدادگا ەڕێیب یفەدەس دیجەو کاک م یرچیزاەج نەسەکاک ح انم،ڕێیو هاو منەئ ەرۆمجەب
 ،ەسییتیوەشۆخ انیگ کۆڤێییمر مییووەو ه ەنیریشیی انیییژ ەاسییتڕ. ندراێپەسیی رداەسییەب عییداممانێئ یحییوم کداێعاتەسیی ەل متییرەک
 ان،ییژ نۆو چی انییژ نیدەو چ ەڕو بیاو رییب رەسی ەتێید ەقسی ەک  ەاڵب بوو؛ەه مانڵژن و مندا کمانێرسەه ەک ەمێئ تەبیتاەب
 .یو شاناز یمرەن ەتێبەد داەڕو باو لەگ ەڕێیکات مردن ل وەئ. ێوەکەد داەکید یکیەال ەب ەباسان وەکات ئ وەئ یدیئ
 
 ن،یانییو ناسی نیسیتبوویب انییناو ەک کانییەنیدانیز ێوەل. هابیادەم یینیدەناو یندانیز ەب نیانیدا ن،یحوکم درا ەیوەئ یدوا
و  ێکیوەل نینییب  ەاڵب سیتبوو،یب یسیالمیئ یمیارۆک یکانەنیدانیز یخۆبارود ەل ر ۆز شترێپ. نیکرد ێل انیرمەگ یکییەشوازێپ
 کەو و ئاشیکراەب کیرد،ەد ەیقیوول رەشیبۆه ەیماد. بوو نێژەهڵد وتەک رچاو ەب هابادداەم یندانیز ەل ەیوەئ ؟ێکوەل ستنیب
 وەب تەخییزم ێد سییتمەد ەل ەینییدەوەدا ئ مڵییوەه( هابییادەم ینییدانیز) داەدانڵییزب وەل. ەوۆبییەد واڵبیی ندانییدایز ەل ۆڵزوخیییخ

 .بنەن ەکید یانو الد رەشبۆه ەماد ەیدۆریگ ەیوۆب رانیگەد ەچووک یکێتاوان رەسەل ەک  ەبک ەالوانەتاز
 
بیوو،  بوونۆخەبەڕبیاو اگرتبیوو،ڕ ێپی رەسیەل ەیمێئی ەیوەئ کیانییەو دژوار یتەهیامەن میووەه یاەڕرەو سی داەخەزۆد وەل ەمێئ

 مانەکەنیدەروەپ ەیوەئ ەڵگەل ۆیەب. بوو یسینگر ەیرادیو ئ یسالمیئ یمارۆک یکشاندنێت ەیکید یکێدانەیم ەب ندانیز یکردن
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 ەل بیوو،ەه عیدامکرانمانێئ یرەگەئ کێوسات  ەد مووەو، ه "حکا ەئ یجرایئ" یشەب ەڕێیب رەدەبەادەڕل ییاریستەه ەینگۆس ەل
 ەوەنیدانیز یکیانەژڕۆ  ەکیە ەل ەرۆمجیەب. نیبیووەن  غافی شیسیالمیئ یمارۆک یتەبەیه ەیوەو شکاندن ندانیز یرکەد یشکاندن

 .نینێب ییدەو ەمێئ ،ێندریناب شیونەخ ەب ەیوەئ نۆچ ەبوو ک ەوەئ رمانیب مووەه
 
کییاک . "یزانییەمڕەلوقمییان " ینییاو ەب نیئاشیینا بییوو کیربازەسیی ەڵگەل هابییادەم ینییدانیز ەل نییدکرانمانەب یکییانەژڕۆ  ەکیە ەل

و  یخشیەب میانێپ ییزگیارڕو  انییژ یواییه کداەیەقسی ەو کورت دارید  ەکیە ەل رەه. سلول بوو یرگاەد رەب یگابانیلوقمان ن
 ەالو وەل ەکیید یکیێکیە "ڵیسووڕە ۆکار". ێباس بکر داەرێل یکانییەکارەورد مووەه ێناکر ەدانا ک مانەورەگ یکێکار ەیبناغ
 وەئ ۆبی  ەاڵبیوو، ب ەیکڵەمیاەبن ڵیمنیدا ەتاقیان ەک ۆکیاک کیار. داەخانینیدەب ەبیوو ل ربازەسی شییوەئ ەبوو ک ەرمانەنگێخو
 .کردەن کێشهاتێو پ کیەمماەو ئ رەگەئ چیه ەل ڵیس ەیەورەگ ەکار
 
 ەیەورەگ ەکیار  ەدوژمین بیوو، ئ ڵیید ینیدەو ب نیدانیز ڵییقف ینییبوو، ب یسالمیئ یمارۆک ۆیشک یشکاندن ەیەورەگ ەکار  ەئ
 ەل میژڕێی یینیدەناو ەیخانینیدەب یرکیەد یو شیکاندن یتیاوەه ی١٣٢٣ ڵیسا یندانەبڕێ ی٩ یوەش یاتیلەمەع مڵێب نیتوانەد

 .بوو هابادەم یشار
 

٢ 
 
 ەهیاتن ب ییتیاۆک یواتیا ەب عیدا ێئ یاریییو ب رانیگ. کرد مانمەکەرکرانەسەسبەد یباس کانمدا،ییەرەوەریب یمەکیە یشەب ەل
 ەینیبیر وەئ ەک نینیەڵێدوژمین ه ەب ەورەگ هیاەو یکیێو داخ نینێبشک ندانیز ڵیدا قف ارمانییب بوو،ەن مانەانێیشگۆڕش یانیژ
 .ێبەن ژڕێسا ۆب یئاسانەب
 

 یوەشی انییدروسی ، توان یکیەگاەڕێخشەن یشتنڕو دا ینگەماهەه ەب -ەیکڵەماەبن ەیتاقان ڕەکو - ۆکارلوقمان و کاک  کاک
. نیکیرد انییربازەد ندان،یز ەیکییەتیەمنەئ ەبار مووەه یاەڕرەس  قف ٢٥ ەیوەکردن ەب یتاوەه ی١٣٢٥ ڵیسا یندانەبڕێ ی٩
 یدادگییا یرپرسییەب ەزاد و هاشییم تالعییاتیئ ییاسیییس یرپرسییانەب  ەوەئ ن،یوتییەک رەدەو شییار و نییدانیز ەکییات ل نیزووتییر ەب
و  هابییادەم ینییدانیز ەنەگەد اڕ ێتییاران و ورمیی ەل زانیینەد ەک ەوەشیی وەئ رەکییرد و؛ ه مانڕرسییووەس یتووشیی یهابییادەم یشییۆڕش

 .ژنەڕێد ەڵه یزارەرمەو ش یدێنائوم یسکێفرم
 
   ەمێئ ،ەوەمانگرنەد ەک اینڵد کەیەادڕ تاەبوون و ه ریلگێش رۆز زگاێشار و پار ییزامیو ن یتالعاتیئ یرپرسانەب
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 یبنیار ەانیدەیگ مانۆخ ەوەندانیز ییپا رەس ەب رەو ه ویاڵپ ێبەب رۆز یتڵەخەو س رماەس یاەڕرەس ەوەش وەئ رەه ئاسا نگڵیپ
 .هابادەم یکانەشاخ
 
 ۆبیی زبیییح یگاکییانەو بار ەبیینک ەوەنیشییتەیتییا گ نییدانیز ەل ربییازبوونەد یدوا  ،ەبییک کڵێییخا ەب ەئامییاژ زانییمەد یسییتیوێپ ەب

 ەو ب هابییادەم یکییانەناوچ یکییەڵخ داەیەمییاو وەو، ل ەوەنیکوردسییتان مییا یکییانەناوچ ەل ژڕۆو  وەشیی نجییاەپ کیییزین ەیەیمییاو
 ەیوەانڕو سیوو تالعیاتیپاسیداران و ئ یسیپا یکێفشیار میووەه یاەڕرەسی رەروەپەرگەشیمێپ ۆیشین یکانەناوچ یکەڵخ یتەبیتا
 وەئ ینێووکیپ تەتیاق یرماەسی ەل. هیاتن ەوەهانامیان ەب ەوییەداکارییف ەڕیپ وەب ،یتیەمنەئ یشەو ک رێپتۆکیلێه یوامەردەب

 ەبیوو، ک بیاتەخ ەب دانەژێیو در رانمانەنگەهاوس یشەباو ۆب ەوەانەڕگ ەیور اینەکوردستاندا ت یکانییەشاخاو ەو ناوچ ڵەسا
 .نییبەد ێپ یمانۆچ ڕیخوەب یئاو ەل ەوەنەڕیو پ کانەندەو ل ندەک یپ گاڕێ
 
و  فیرەب وێین ەل ەکیید ەیکەمیاو یواوەت نیاەد بیووەه رمیانەاخڕو  ەوەنیمیا ندااڵما ەل وەدوو ش اینەت داەیەماو وەئ مووەه ەل
 ەجگێبی. خیوار ەهیاتەد داییزار ەب کراومانەخیوارد بیوو شی داییتییەبرسی ەل نیدەخورما و ق مانەندەوەو، ئ ەوەنیماەد داۆڵهەس
 .بوو ناەڵێه شمانێسپەئ و،بوەن رەه شوشتنۆو خ ما ەح ەیوەل
 
 ەیور ەیوەکیردن رزەب ۆبی شیجیار رۆو، ز کیردەمن د یانڕ رەسەو انیرەس وتنەخ یکات انڕێیبوو هاو ەوەئ کانەکات نیشترۆخ

 ننێبیرژیو ب ەوەنەک ێلی انیمڕ ەنڕیکو رنەو ییەشاناز شتماندا،یو ن لەگ یناوێپ ەل کانەرۆمردوو مردوو خ": مگوتەد انڕێیهاو
 .ەوەبردەد مانۆخ ریب ەل کانمانییەرێو سو ڵتا مووەو ه یو شاد نینەکێپ ەب بووەد ".نۆخیو ب
 
  ەئ یژووێییم ییییژاێدر ەو ب ییییەن ێنییو یکێشییت انۆیییخ یسییتیوەشۆخ یزبیییو ح ەمێئیی ەب کەڵییخ ییوانیو پشییت یهاوکییار ەارییید
 یرکییەئ ەبییوون و ب زبیییح و ەرگەشییمێپ یو هاوکییار رەاویییو  ارییی ەشیییمەکوردسییتان ه یکییەڵو، خ ەداکوتییاو ەیشییڕی ەبییاتەخ
 ێدابی کێیژڕۆ وادار ییو ه  ەبیک انیسپاسی ڵد ەب یپی داەنینووسی ەکورت  ەل یتۆیەخ یگاێج  ەاڵب زانن؛ەد یانۆیخ ییشتمانین
و  رەسیی تییاەه  ەمێئیی ەک کییاەوا د  ەوەئ رەه. ێبگییر ێلیی انیییزڕێبکییا و  تەاڵخ ەناڵمییاەو بن سەک وەئ مییوکراتێد یزبیییح
 و زبیییح یکییانەئامانج ەب شییتنەیگ تەخییزم ەل ەوەتوانامییان مییووەه ەو ب نیبیی وا ەردەب انشییۆکێو ت بییاتەخ ەل وتنەرکەسیی
 .نیب مانداەکەوەتەن
 
 یدیهەشی کەو نیکیرد انەییوەهاتن رێیخەب داۆشیک یپی یکێراسیمەم ەل زب،ییح یگاکیانەو بار ەبینک وێن ۆب مانەوەشتنەیگ یدوا
 ەهیاتنەد ەبیاران کەو ەکەسیمڕەوڕێ یشیدارانەب میووەه یچیاو ەل یشیاد یسیکێفرم ەک کییرۆج ەب ن،یگیرت انیزێئام ەل ندوویز
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  ەب ێبی سیتاۆمام ینێبالو یخشانەکات و، پ وەئ ییگشت یرێسکرت کەو ەزاد نەسەح ڵاڵبدوەع ستاۆمام زەڕێب یکانەخوار، وت
 یراتمییوکێد یزبییح یرانەشییۆکێو ت ەرگەشیمێپ ەینێیو ێبیی ینیەڕیپەڵو ه یشییۆو خ یو؛ شیاد یقیادر الەیسییوه دیهەشی یعرێو شی

 .ەوەننێمەد رماندایب ەل ییندوویز ەب ەشیمەه ۆکوردستان ب
 
بییوو ،  داییناسیی روونەد یانیزاەدوکتییور و شییار ییرێچییاود رێییژەل ڵدوو سییا ەیمییاو ۆبیی تاڵو ەیوەرەد ەهییاتم ەک ەیوەئ یدوا
 سییتا ێئ نییدەرچەه ؛ەوەتێیینێمەد داییییندانیز یروونییەفکییر و د ەل ەشیییمەه ۆبیی کییانییەحڕۆو  ەییسییتەج ەنجەشییکەئ یوارەئاسیی
 نیدەچ ەیمیاو ۆبی ەناڵو، سیا ێداتیەد  ەور  ەکەلەگ یواڕە یشانۆکێو ت باتەخ ەب ەڕو باو مانیئ  ەاڵب ەیەه ز ڵۆئا یکێوەخ

و  ەوەکیاتەد مییدێیه  ەکەزبییح یکانەسیووک سکێئ ەرگەشیمێو پ رانەنگەهاوس یداریو؛ د ەوەنمێمەد زبیح یکانەبنک ەمانگ ل
 .ێنێوەڕەد کانمەژارەپ ەل رۆز
 
 ەب سییتداەربەئییازاد و س یکێکوردسییتان ەل خواز ەو ئییاوات مییانەکەوەتەن ەینیژێییمەل یئامییان  و ئییاوات یهییاتن یدەو یوایییه ەب
 .ەوەنیشاد ب کانمانڵەماەو بن ستانمانیوەشۆخ یدارید
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٧٧و  ٧٧٦ ژمارەی لە
 

 ٢١٢١ی جووالی ٥ی جوونی و ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------------------- 
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 جەماڵ کەنکاش

 
 

 
 
 
 
 
 

 دڵێکی سەوداسەر و عەشقێکی چیایی

 
 یچییوار تییاەبییوو ، ه یزبیییح یکییار ەب ەڵکێزوو تیی ەیوەئ رەبەل. بییوو  کیییداەل کییانۆب ەل ١٣٥١ ڵیسییا  "نکییا ەک ڵمییاەج"
 .دا ندنێخو ەب  ەژێدر ندانیز ەدواتر ل ەک ند؛ێخو مییتاەرەس
 
 کانییەاسییس یییەتەڕەبن ەانۆڕگی ەڵگەهاوکات بیوو ل دا،ەمەردەس وەکوردستان ل یتر یناڵمندا ەیربۆز کەو مڵییمندا ینەمەت

کتیور قاسیملوو، دو دیهەشی یبیازڕێ یگرانۆهی ەل کیە رۆز کیووەو شیمنی. مانداەکەشیتمانیو ن ەوەتەن رەسیەب پاوەداس ەڕیو ش
 .بژاردەڵه موکراتمێد یزبیح
 
الوان  یییتیەکیە یکخیراوڕێ ۆب انمینارد نمەمەت ییمەک رەبەبوو و، ل ٦٢ ڵیسا ەوەکانەرگەشمێپ یزڕی ەچووم ەجار ک  ەکیە
 .ندا ەئ ەببم داەرگەشمێپ یزێه ەل ش ێانهەیو ن
 
 یزێیه ەیرگەشیمێپ ەک ”یفۆسی میحیڕە دیهەشی“ ینیاو ەبیوو  ب کمیەزاڵۆخیا یالواندا بیوو ، تووشی ییتیەکیە ەل ەکات ک وەئ
 ەب شیمنی ەبیوو ک داێیوەو، ل نەبیک کانیداۆب یشیار وێین ەل کێیاتیلەمەبچین ع ەوە”بارۆن“ یگوند ەل س یانوەید. بوو واەشێپ

 یانیییدنەڕاپڕ ۆبییی کیییداێکات ەو ل ١٣٦٤ ڵیسیییا. وتیییمەک انەڵییییگەل ەرگەشیییمێپ کەو و شیییتمەیگ  ۆخییی ەینیژێیییمەل یئیییاوات
 .را یگ ەوەکەچ ەب ەوەداخەب ،ەوەنۆاڵهەس ێید وێن ەچووبووم یزبیح یکێتییەئموورەم
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 ەڕێیییب اڕ ێوەدا ، ل انیییرۆز یکەیەنجەشییکەئییازار و ئ هابییادەم یشییار ەل کەیەگییرتنگ ەل ژڕۆ نییدەچ ەیمییاو ۆبیی ەیوەئ پییا 
و  عییدا ێو ئ تیەنییایج رۆز یدیەشییا ێوەل. ەوەگوشییار رێییژ ەو خییرام گرتم انیییاڕ رۆز یکەیەمییاو ۆبیی شێییوەل. کییرد  انیییکانۆب
 .بوون انەیکەلەگ ییئازاد یرەوداسەمن س کەو ەبوو ، ک کێاوانیالوان و ژن و پ ەب رەرامبەب ەانۆڤنامر یوتەسوکەڵه
 
و  "خانیه معلیم" گیوتەد انێیپ ەک هابادەم ەل کەیەگرتنگ ۆب انمیبرد  ەکەحوکم ۆبوو ، پاشان ب کانۆب یندانیز ەل کەیەماو
 ەڵگەو ل ەوەمییبی ۆبی نیدانیز انڵیسیا ەد یحیوکم ێوەل. هابیادەم یراەدادسی ەانمییبرد ەوێیوەبیوو؛ ل اتالعاتدیئ یستەردەبەل
 .ێورم ەل "ایرەد" یندانیز ۆب نیانینارد ەکید ییزبیح یسەک ندەچ
 
 ، بیوو یاسییس یانییندانیز ییکوژەڵمۆک یدیشاه داەیەماو  ەل. ەوەمام ەندانیز وەل ٦٧ ۆب ەوە٦٥ ەل ڵسا ێس ەپتر ل ەیماو
 .بوو  ەانییندانیز وەل کیە رۆز ەییستەو ج یحڕۆو  ڵەییماەبن ەینجەشکەئ یدیشاه
 
درا و،  یگشیت یکێبیوردنێل یگشت یاڕ یتاندنەڵەخەڵه یستەبەم ە، ب٦٧ ڵیسا ییاسیس یانییندانیز ەکییەکوژەڵمۆک یدوا ەل
 تەنییانەو ت ەوەرانیییگ  ەکەسییانید نواەل رۆز کەیەمییاو یدوا ەارییید ەئییازاد کییران، ک کێسییانەک ادایییج ینییاغۆق نییدەچ ەل
 .ەوەکرام رەسەسبەد  ەکید یکێئازاد کرا  و دواتر جار کەیەماو ەکمن بوو   ەسانەک وەل کیە. کران شیعدامێئ انیکێشەب
 
و  انمڕێیییو هاو  ۆخیی ەینجەشییکەئ یدیبییرد و شییاه رەسییەب کانییداەندانیز ەل شییمڕەو  ڵتییا یژانییڕۆباسییم کییرد  کەو ەنییدەرچەه
  ؛ەکەربیوونەب ەمانگ ل کیە ەل مترەک یدوا ەو ل نەبک مێشلو یتوان انەین ەمانەکا  ل چیه  ەاڵبوو ، ب انیمعداێئ تەنانەت
 انەییمتمان شیسیەبیوو ، دوو ک ەرگەشمێپ شترێپ ەیوەئ یحوکم ەب. موکراتێد یکانەرگەشمێپ یزڕی ەوەبچم سانیدا د ار ییب
 .وتنەک مەڵگەکرد  و ل ێپ
 
 یقاچیاخچ کیردەد میانەوەئ ەڕێیچیاو شی ەردەس ی"ەشیەڕەلەق" ەل ەیکات وەدرکا و ل مانیینێنه ،ەوەکێجاش ۆیه ەب ەوەداخەب

 یدوا ەو ل گرتم انییاڕ شی ەردەس یتالعیاتیئ ەل رۆز یکەیەمیاو. نیانییهیاتن و گرت تالعاتیئ یئموورەدوو م ،ەوەتێنەڕێپ بمان
 .ەوەکرام کانۆب یتالعاتیئ ەیوانڕە رۆز یکەیەنجەشکەئ
 
 ەیوەئ ێبیەو ب ەوەرابوونیبوون، گ خشراەب شترێپ ەک ەیسانەک وەبوون، ئ وا ەردەب کانەعدامێو ئازار و ئ ەنجەشکەئ  ەرێل
 ٢٣پیا  . کیرانەد شیعیدامێئ تەنیانەو ت پابووەسی رداەسیەب انیینیەژخاێدر یحیوکم سانید ێبەه انییاسیس یکییەچاالک چیه

 کرد  یستەد یقاز ناوەب یکێسەک ،ێبەه کمێرەزێپار ەیوەئ ێبەب ێوەدواتر ل. هابادەم یندانیز ۆب ەوەانمیبرد ەوەمانگ مان
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 .ەعدامێئ والەو ئ ال  ەئ ێبەب تەکەگوتم حوکم ێیپ ێوەو ل کردنم ێل ەشەڕەه ەب
 

 "یوەزەمیورت" یقیاز. کیران عیدا ێئ سمانەک ٩ ەسەک ٢٩ وەو ل پاەس رداەسەب عداممانێئ یحوکم اندوواویم یراەدادس ەل دواتر
بییوو،  ١٩٢ انیییکیە) ەک  ەکەن ەڵەه رەگەئ ەدوو مییاد ێیییپەمیین ب ن،یییدا یکییرد و حییوکم ییدادگییا یمییانمووەه وەشیی کیە ەب
 .ێورم یندانیز ەوەکرام ەڕێکرا  و ب حکوو ەم عدا ێدوو جار ئ ەب( ٢١٢ انیشیکیە
 
 انیینیدانیز ەک ەینشیارا وەئ رکردەد انیکیەاسای  ەد وەئ کان،ۆب یندانیز ۆب ەوەانمینارد  ەکییەندانیز ەیژێدر ۆب ٧٢ ڵیسا
 ەل ەک بییووەه ەیوەئ  ەاڵب  ۆو نییاخ رەبەنییگەت رۆز یکیەبازداشییتگا ەبییرد انیییمنەئ ن،ەدروسیی  بییک کیەبییوو بازداشییتگا رۆز
 .بوو مترەک وانەئ ۆب کانەنجەشکەو ئازار و ئ گاڕێ ییختەو س تنمید ەهاتنەد ترەبوو ، ئاسوود کینز  ەکڵەماەبن
 
  ۆبی ەک یکیێلەه ۆیهی ەبیوو ، پاشیان ب کانیداۆب ینیدانیز ەل ١٣٧٢ ڵیسیا تیاەه کییشیۆو ناخ ڵیتیا میووەه ەب ەیەوێش  ەب
 یشیار ەکوردسیتان و ل یباشیوور ەوەانیدەیگ  ۆخی ەوەبیان یسینوور ەل کێیژڕۆ یدوا.  ەبیک اڕ کانۆب یندانیز ەل میتوان خساڕە
 ەو ل ەوەکییرد رەبەل سییانید مییتیەرگاەشییمێپ یزۆریییپ یرگییەب. ەخشییراوەب ێپیی سییانید زبمیییح ییتەنییدامەئ یفەرەشیی ۆیەکیی
 وەئ مییووەو ه رەبڕێیی یدانیهەو شیی مییوکراتێد یزبیییح یبییازڕێو  گییاڕێ یرەدەژێییدر ەکییید یکێوازێشییەو ب داەکییید یکێنییاغۆق

و  قەنیاح ەب ەیسیانەک وەئ هیاەروەکیران، ه دیهەش یسالمیئ یمارۆک یکانڵەاچایس ەل انی ،ەوەکیزین ەل ەبوو  ک ەانڕێیهاو
 .ەداو انەیلەگ  ەئ ییئازاد یچووێکراون و ت ربارانیت انیدراون  ەدارێس ەل ەوییەدز ەب
 

  بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٧٢ ژمارەی لە
 

 ٢١٢١ی جووالی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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