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 کاک فوئاد  ەاننامیژ ەل کەیکورت

 
 

 
 
 
 
 
 

سااڵی  نی نزیک ده مه ی منداڵیی تا ته وره ده. دایک بوو  ریوان له ی مه"  ئاڵمانه"ئاوایی    تاوی له ی هه7231فوئاد ساڵی  کاک
خوینادن، کااک فوئااد و   دان باه باۆ درێاژه. تایی خوێناد ره می ساه تا پۆلی چواره  که ی گونده خوێندنگه  ڕ کرد و له وێ تێپه  له
ک  وه. ساات پێکاارد ده "تارچیان قااه"کی  ڕه گااه  ی ی لااه خوێندنگااهم پااۆلی پێنجااه.  شاااری ساانه   براکااانی چوونااه  س لااه نااد کااه چه

ناد  و حیسااب و داڕشاتن چه  ساه نده باواری هه  رنجی هاوڕێیان و مامۆستاکانی و، لاه ی سه جێگه  خوێندکارێکی ئازا و وریا بووه
  کانی شااری سانه ناوبانگاه  باه  ره هاه   رهخوێنادکا  کاک فوئاد لاه. ر گرت وه  که رانی خوێندنگه به ڕێوه به  ی پێزانینی له جار نامه

واو کردنای  دوای تاه. خوێنادن دا  ی باه درێاژه  "ڕازی"بیرساتانی  ده  واو کارد و، لاه تاه  وتواناه که تایی ساه ر ره خوێندنی سه. بوو
پااۆلی   ی بچێتاه وه  هر لا بااه. خوێنادن دا  ی باه درێااژه" ت بیرساتانی هیدایاه ده"  ڵبژارد و لااه شاای ماتمااتیکی هاه م، به پاۆلی نۆیاه
  کاه  کی هاویناه بااکووری ئێاران باۆ ئوردوویاه  لاه" ر ڕامساه"لبژێردرا و، ناردرا بۆ شااری  هه  ک خوێندکارێکی نموونه وه  دوازده،
 . بوو  ڵبژارده تی خوێندکارانی هه تایبه

 
ی  ناد باۆ مااوه ک کارمه ه و 7231اڵم سااڵی  ، باه ئاڵمانه  وه ڕایه گه می خوێندندا، هاوینان بۆ دیداری دایک و باوک ده رده سه  له

ی  وه شاداریی تاقیکردناه به  زانساتگه  پێادانی خوێنادن لاه باۆ درێژه. ریوان کااری کارد ی شاری مه"تووتن"ی  ئیداره  دوو مانگ له
  باه. رگیراباوو رزدا، وه باهئاساتێکی   ، لاهنرخ و دژواری ئێران  ی به انستگهز  دوازده  زۆرتر له  ی کرد و له(کونکوور)ری  راسه سه
کارد و   یه و زانساتگه تی ئاه کی تایباه یه وه تاقیکردنه  شداریی له به" وتی ئابادان ی نه زانستگه"  پێدانی خوێندن له مای درێژه ته
  که رانی زانساتگه هبا ڕێوه  کادا باه گفتوگۆیه  لاه.  وه کانادا بووکرایاه ڕۆژنامه  سات هێناا و نااوی لاه ده ی به وتووانه رکه نجامی سه ئه

کانی ئێاران  قیرنشاینه فه  کاه ڕه باۆ گه"  وه اڵمای داباووه ؟ وهیت کاه زیری ئێران چ ده رۆک وه سه  ر ببی به گه پرسیاریان لێکردبوو ئه
ی کااک  هڵوێسات و هه ر ئاه هاه". م کاه م ده راهاه تگوزاریی فه ، ئاوی خااوێن و خزماه با، جاده ، کاره ، زانستگه سه دره ئیمکاناتی مه

http://kakfoad.com/index.php?id=148
http://kakfoad.com/index.php?id=148
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.azadsalawati.ch/?p=419&psig=AOvVaw2XJXYJnlSy1oLMS-bzwoAo&ust=1606558994501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCI-ejAou0CFQAAAAAdAAAAABAO
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  چاووه  زانساتگه  ، باۆ خوێنادن لاه و سااڵه هااوینی ئاه. گیرێ رناه وتی ئاباادان وه ی ناه زانساتگه  لاه  که  وه هۆی ئه  فوئاد بوو به
ی  زانسااتگه  نجام چااووه ره سااه. ماااڵێکی بااۆ دابااین کاارا  وه ن ناسااراوێکه الیااه  ی تاااران لااه"خااانی ئاباااد"کی  ڕه گااه  تاااران و لااه

پ ئاشااانا باااوو و  رانی ڕادیکااااڵ و چاااه و تێکۆشاااه  ڵ ڕوونااااکبیران و خوێنااادکارانی زانساااتگه گاااه  تااااران لاااه  لاااه". ئاریاااامیهر"
  . وه کانی خۆی دیته هاوبیره

 
دواتار   زراناد کاه نهێنای ڕێکخراوێکیاان دامه  ر، باه پ و تێکۆشه ڕووناکبیرانی چه  ک له یه ڵ ژماره گه  تاوی له ی هه7231ساڵی 
کانی  نهێنییاه  وه کۆبووناه  شاداری لاه ی کتێبای مارکسیساتی و به وه ی کاتی خۆی بۆ خوێندناه وره شێکی گه به. راناس" ڵه کۆمه"  به

س  ریوان ده ی شااری ماه"رق ی باه ئیاداره"  ، لاه "زیفاه سیتوان دووی وه"ک  ی وه که یه"ربازی سه"ی  وره ده. رخان کردبوو دا ته ڵه کۆمه
دا  وڵیان ده هاه  کاه - ریوان وکاتی ماه رمانداری ئه فه" ند نیروومه"ک  وه -کانی  نده ستوپێوه واک و دهر سا رانبه به  له. کار بوو  به
سااتانی  ده ی کاربه سااتانه ئۆتۆریتااه م ڕاوه ئااه. سااتا توناادی ڕاوه  ن، بااه ت بکااه خالااه دا ده که نێکی ژیااانی شاااره موو الیااه هااه  لااه

باا باۆ  ساتی کاره ده ک کاربه کرد و، وه  ی کاک فوئاد ئاماده وه ی بۆ دوورخستنه مینه ساواک زه. ، شکاندبوو که شاره  تی له حکوومه
نگ و  ساته ڵکی ده خاه  ق باه رحاه ریوان و برووجارد، ده دوو شااری ماه  تی چاک بوو له ی خزمه وه ئه. وه گوازرایه" برووجرد"شاری 
 .جێهێشت  خۆ به  ژار کردی و یادگاری شیرینی له هه
  

مااڵێکی " مان زه ئاغاه"کی  ڕه گاه  لاه. رگیرا ننی وه بیری فه ک ده وه  رستانی شاری سنه نستیتو و هونه ئه  ربازی له ی سه رهو دوای ده
  بردیاناه  و ڕۆژه ر ئاه گرتیاان و هاه. مینادا باوو که  سااواک لاه. رساتان کااری کارد هونه  مانگێک لاه  متر له که. کرێ گرتبوو  به

زینادانی   ک لاه یاه ماوه. بارد یان ده ڕێوه باه   زگای ساواک، پاۆلیس و ژاندارماه سێ ده  تاران، که  له" ش ی هاوبه کومیته"زیندانی 
بااۆ زیناادانی   .ی پاراساات ڵااه کانی کۆمه نهێنییااه  مانانااه ی بشااکێنێت و قاره ره یتوانی وه اڵم ساااواک نااه کاارا، بااه  نجه شااکه   کومیتااه

  ر رانباه رباڕین به تی ده زایاه باۆ ناڕه" سار قه"زینادانی   لاه. ناد کارا وێ به ساێ ساال لاه  و زیااتر لاه  وه ی تاران گوازرایه"سر قه"
باۆ   وه گوازرایاه  وه نادی زینادانیانی سیاساییه به  ک لاه یاه ی، باۆ ماوه خواردن گرت وبۆ شاکاندنی وره  بارودۆخی زیندان مانی له
 .ناو زیندانییانی ئاسایی

 
نااو   زای سیاسای لاه ی فاه و گۆڕاناه ردا ئاه می جیمای کارتاه رده ساه  لاه  کاه -ئێران   ڕانکاری لهندێک گۆ نیازی هه  ت به حکووومه

م  ر زینادانیانی سیاسای کاه ساه ک گوشااری له یاه تاا ڕاده -نااودێر کراباوو " جیمیکراسای"  باه  وه وسه ته  ڕووناکبیرانی ئێراندا به
،  وه باتی نااو زینداناه هاۆی خاه  کانیان کارد و کااک فوئااد باه سیاساییه  ردانی زیندانییاه رانی خااچی ساوور، ساه نوێنه  .وه کرده

بووڵی  ت قاه و حکووماه  بۆ زینادانی شااری سانه  وه بهێنرێته  ساڵی کۆتایی زینداندا، کاک فوئاد داوای کرد که  له. ناسراو بوو
  .کرد
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 33ی  مااوه  زینادانی سانه  لاه. ی کاک فوئااده وانه ێشڕهوری پ ری و شانازی و ده روه سه  باتی پڕ له یدانێکی خه مه  زیندانی سنه
  و، کااری کارده  وه نگای دایاه ی زینادان ده وه ره ده  لاه  که مانگرتنه. خواردن گرت  واو کاک فوئاد و هاوڕێیانی مانیان له ڕۆژی ته

  لاه  که رانی شااره و تێکۆشاه  ڵاه انی کۆمهو هاوڕێیا  ماڵاه نادامانی بنه تیی ئه یارماه. ڵک ری خه ماوه ی جه باتکارانه ی خه ر وره سه
 .رچاو بوو به  شاری سنه  ی ناو زیندان له باته و خه ی ئه وه نگدانه ده
 

ناااو ڕێااز و   لااه. تاوی کاااک فوئاااد ئااازاد کاارا ی هااه7211زیناادان، پاااییزی ساااڵی   ی  ی چااوار ساااڵه وره واوبونی ده پاااش تااه
ی  وه نادی کۆبووناه ناوه  رۆژ باوو باه  ی ده باۆ مااوه  کاه گونده.  "ئاڵماناه"  وه ڕایاه ئااد گهکااک فو  دا موێناه رم و که کی گاه پێشوازییه

 .ی کاک فوئاد وه خێرهێنانه هاتبوون بۆ به  وه دوور و نزیکه  له  رچاوی دۆست و ناسیاو که کی به یه ژماره
 

کی  خێراییاه  کاان باه وتی ڕووداوه ڕه. بات بوون و خه  ندی جووڵه کان ناوه شاره. موو ئیرانی داگرتبوو کانی، هه پۆله شۆڕش و شه
 . هێنا سی ده ره ره هه به ره تی به تی پاشایه حکوومه. چوو وپێش ده ره به  موێنه که
 

ک  مجار وه پێاادا و ئااه ره کانی خااۆی په ، چاالکییااه وه کجار زۆره وقێکی یااه و شااه  وزه  ڕیناادا، بااه ندی ڕاپه روبه سااه کاااک فوئاااد له
کان،  ن مڵکاه دژی خااوه" بێلاوو"تکێشاانی  حمه باتی زه خاه  لاه. وری گێڕا باتی سیاسیدا ده ڕێنوێنیکردنی خه  ێکی ناسراو لهر ڕابه
  ژنێکیان لااه جااه  ڵااه ڵ هاوڕێیااانی کۆمه گااه  لااه  کااه، باته وتنی خه رکه ی سااه بۆنااه  کیی گێااڕا و بااه ره وری سااه وتن ده رکه تا سااه هااه

  .ڵک کرد ماوری خه جه   وتارێکدا پیرۆزباییان له  و لهرپا کرد  به  که ئاواییه
 

پێناااو مااا  و   لااه  باتێکی لێبڕاوانااه موو توانااا و کاااتی خااۆی بااۆ خااه دوای زینداناادا، هااه  ی مانگااه  و یااازده کاااک فوئاااد لااه
و  بیسات  ی دوو مانگادا، یاانی لاه ی نزیکه ماوه  له. رخان کردبوو کوردستان ته  دا له وساوه و چه  سته ڵکی ژێرده کانی خه ئازادییه
سااتیارترین،  هه  ک لااه یااه ریی کاااک فوئاااد ژماره ڕێبااه  ، بااه7211رمانانی ساااڵی  تا نااۆی خااه هااه  وه ڕه می مااانگی پووشااپه سااێهه
ڵکی  کاۆچی خاه.  ئااراوه  کوردستان و ئێران هاتناه  سیاسیی  باتی و خه  ڵه کانی مێژووی کۆمه شترین ڕووداوه ناوبانگترین و گه به
ڵ دوژماان،  گااه  خۆ لااه ریوان، گفتوگااۆی ڕاسااته و مااه ره بااه  نجانی کااو و کااوڕی ساانه ی گااه وره ماساای وگااه ریوان، ڕێپێااوانی حه مااه
رساتی  په هێازی کۆنه ی سیاسیی  کشه ریوان و پاشه و مه ره قز، بانه، بۆکان و سابوغ به نجانی سه وتنی کۆچ، ڕێپێوانی گه رکه سه
 .ریی کاک فوئاد بوون ڕێبه  کان به سیاسییه  بات و ڕووداوه ی خه ند نموونه چه... ریوان و نی شوورای مهتان، پێکهاتکوردس  له
 
 : گوترا وکات ده ئه  بوو که  وه رچاوی کاک فوئاده وری به ی ده بۆنه  به
 



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

10 
 

 ! گان ری ئازاده نگه ریوان، سه ریوان مه مه
 .ستی پێکرد کوردستان ده  بات و خۆڕاگری له ی خه کوردستان، قۆناغێکی دیکهڵکی  دژی خه  یاندنی فتوای جیهاد له ڕاگه  به
 
پۆلێکی  راندا، شااه ڵی تێکۆشااه کۆمااه بارانکردنی به کان و گوللااه ت و بۆمبااارانکردنی شاااره شااکرهێنانی حکوومااه ر له رانبااه به  لااه
 . ی بوو وره ورێکی گه دا ده و خۆڕاگرییه ریکردنی ئه بهڕا  کاک فوئاد له. ڕێ وته کوردستان که  له  کدارانه رینی خۆڕاگریی چه به
 

مین بارای  دووانیان کاک حسین و کاک ئاه  ریوان، که ختکردووی مه بارانکردنی نۆ گیانبه واڵی تیره کاک فوئاد پێش بیستنی هه
ڕێزان مامۆساتا شاێخ  ڵ باه گاه  یادار لاهو د  وه ند کۆبووناه چه  له له ڵ هاوڕێیانی کۆمه گه  له  بانه  له. بوو  شاری بانه  بوون، له

کان و  رانی ساازمانی چریکاه الل حوساێنی، نوێناه الل، شێخ جاه حمانی قاسملوو، مام جه بدولڕه ددینی حوسێنی، دوکتور عه عیزه
ی  وه و رێکخساتنهپااش وتاووێژ . وه ڕایه ریوان گه و مه ره به   ڵه ی کۆمه وه شداریی کرد و پاشان بۆ ڕێکخستنه یکار به رانی په نوێنه
 .  وه ڕایه گه  و بانه ره به  وه ریوان، دیسانه مه  له  له کۆمه
 
هموورس  تاه"ڕیز  ڵ باه گاه  دژی کااک فوئااد داڕێژراباێ، لاه  پیالنێاک لاه  چوو باه ده وه لاه  ڕێکدا که شه  بۆ بانه، له  وه ڕانه گه  له
 ی ئاگۆساتی٣١)تاوی  ی هاه7211رمانانی ساڵی  ئیران ڕۆژی نۆی خه ڵکی کانی خه فیداییه  ری سازمانی چریکه نوێنه" ری کبه ئه

 . خت کرد گیانی به" سام به"نزیک ئاوایی   له( 7111
 
وت  و مزگاه ره ریوان خێارا باه ڵکی ماه خاه. وه ریوان، هێنایاه ی مه"جامیعه"وتی  رمی کاک فوئادیان بۆ مزگه ته  ، که ڵکی ناوچه خه

ڕ  مین و کااک حساین تێپاه ختکردنی کااک ئاه گیانباه  ش ڕۆژ لاه ر شاه هاه. کااک فوئااد کارد  لاه وتن و دوایاین مااڵوییاان ڕێ که
 .کرا  رده سپه ئه  "ئاڵمانه"ئاوایی   له" سوار تاڵه"گۆڕستانی   رمی کاک فوئادیش له ته  بووبوو که

 
 -----

 
هێرشی هێزەكانی رژیام باۆ ساەر كوردساتان و بەتایبەتی رێبەرییەكەی هەژاند كە بەهۆی  مەرگی كاك فوئاد ریزەكانی كۆمەڵە

و ئەو بەرپرسایارێتیە گارنگەی  بەبێ نااوی فوئااد درێاژەدان بەهەڵساوڕانی كاۆمەڵە. و مێژوویدا بوون لەچركەساتێكی هەستیار
 .خرابوویە ئەستۆی ئەستەم بوو

 
 فوئاد مستەفا . نەهات و كاریگەرییەكانی كاك فواد كۆتایی كاك فوئاد گیانی بەخت كرد، بەاڵم رەهەندەكانی ناسین
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خەمای مەرگای كااك فوئااد تاا هەناووكە . سوڵتانی پاش گیاان لەدەساتدانی باوو بە كەساایەتیەكی ئەفساانەیی لە كوردساتان
و خەبات بۆ مافەكانی خەڵكی  و رێبواری رێگەی ئازادی هەستی پێدەكرێت، بەاڵم فوئاد بەمەرگی خۆی دڵی ملیۆنان ئازادیخواز

و هەزاران منداڵ لەوساەردەمەوە تاا ئێساتاش بە خۆشەویساتی كااك فوئاادەوە، نااوی فوئادیاان  سەدان .زەحمەتكێشی داگیركرد
 .لێدەنرێت

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

 

 (٠٤٢١ - ٠٤٢٤)کاک فوئاد یباتەو خ انیژ یلوژۆنڕۆک
  

 
 
 
 
 
 
 
حەمە "ی مەریااوان لەدایکبااوو؛ باااوکی "نەئەڵمااا"فوئاااد لە ئاااوایی کاااک ( فەروەردیاان)حەوتاای خاااکەلێوە ( ز1948)1327* 

 . بوو" بەهیە کۆنەپۆشی" دایکی"و  ڕەشید مستەفا سوڵتانی

 
 .لە ئەڵمانە خوێندنی دەستپێکرد و تا چواری سەرەتایی لەوێ خوێندی" قائانی"لە مەدرەسەی ( ز1954) 1333* 

 
چاواری "و لە مەدرەساەی ساەرەتایی ( کە پێشاتر چەناد برایەکای لەوێ دەیانخوێناد)چوو بۆ شااری سانە ( ز1958) 1337 *

 . دا درێژەی بە خوێندن" ئابان

 
 .لە سنە" رازی"چووە ناوەندی لە دەبیرستانی ( ز1960) 1339 *

 
 .  دا درێژەی بە خوێندن" هیدایەت"لە بەشی ماتێماتیکی دەبیرستانی( ز1963) 1342 *

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://anfsorani.com/%DA%95%DB%86%DA%98%D8%A7%D9%86%DB%95/%D9%A3%D9%A9-%D8%B3%D8%A7%DA%B5-%D8%A8%DB%95%D8%B3%DB%95%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%95%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%A6%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%95%D9%81%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DA%B5%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%DB%8E%D9%BE%DB%95%DA%95%DB%8C-5095&psig=AOvVaw2XJXYJnlSy1oLMS-bzwoAo&ust=1606558994501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCI-ejAou0CFQAAAAAdAAAAABAU
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ناوەندی تەواوکرد، دیپلۆمی وەرگرت؛ دواتر چەند مانگێک لە ئیدارەی دوخانیااتی شااری مەریاوان کااری ( ز1966) 1345 *
 .کرد

 
ی زانکۆکاااانی ئێاااران و لە دوازدە شاااوێن لە (کونکاااوور)بەشاااداری کااارد لە تااااقیکردنەوەی سەرتاساااەری ( ز1967) 1346 *

لە تااقیکردنەوەی نووساینەکە دا ". نەوتای ئاباادان"و بچێاتە دانشاگای خۆی زۆری پێخۆش باو. دانشگاکانی ئێران قەبووڵ بوو
ئەگەر ببیات بە ساەرۆک وەزیرانای ئێاران چای "لێای ئەپرسان ( شافاهی)کاتی تااقیکردنەوەی زارەکای . نمرەی زۆر باشی هێنا

ەکە فەقیاار کاااک فوئاااد ئەڵێاات یەکەم هەنگاااوم ڕیفاااه و ئاسااایش دەبێاات بااۆ کوردسااتان و بەلووچسااتان و گەڕ" دەکەیاات؟
ساەنعەتی "ئیتار کااک فوئااد بڕیاریادا بچێاتە دانشاگای . لەساەر ئەو جوابادانەوەیە رەدیاان کاردەوە. نشینەکانی تااران وهتاد

 .بەشی موهەندیسی کارەبا لە تاران" ئاریامێهر

 
ەبااات، کااک فوئاااد شانبەشااانی هاوڕێکااانی لە هەڵسااووڕان و خاۆ ساااخکردنەوەدان بااۆ شااێوازێکی نااوێی خ( ز1969) 1348* 

 .سەرەنجام بناغەی رێکخراوەی کۆمەڵەیان لە پاییزی ئەو ساڵەدا دانا

 
 .ی تەواو کرد و بوو بە موهەندیسی کارەبا(شەریف")سەنعەتی ئاریامێهر"زانکۆی ( ز1971) 1350* 

 
هااۆی بە . ی مەریااوان کاااری کاارد(کارەبااا)دا وەکااوو ئەفسااەر لە کارخااانەی بەرق لە دەوراناای سااەربازی( ز1972) 1351* 

 .ڕاوەستان لە بەرانبەر ساواک و فەرمانداری مەریواندا، لەم شارە دوور خرایەوە

 
 .ی لوڕستان درێژەی بە دەورەی ئەفسەریەکەی دا"برووجێرد"لە شاری ( ز1973) 1352* 

 
تی ساەنعە( ئەنساتیتۆی)بۆ تێکەڵ بوون لەگەڵ گەنجاان و خوێنادکاران باوو بە مامۆساتا لە هونەرساتان ( ز1974) 1353* 

 . شاری سنە

 
" کۆمیتەی هاوبەشی سااواک و شاارەبانی"دەسگیر کراو گوێزرایەوە بۆ زیندانی ( ز1974 - 10 - 20) 1353 یی ڕەزبەر28* 

 .لە تاران و بە چوار ساڵ زیندان حوکم درا
 
 .لەسەر داخوازی خۆی گەڕایەوە زیندانی شاری سنە( ز1977) 1356 *
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ڕۆژ مانیاان لە خاواردن گارت و کااک فوئااد  ٢٩تر بۆ ماوەی  مانگی پووشپەڕ لەگەڵ زیندانییەکانی( ز1978) 1357 ساڵی* 
 .  ڕێبەرایەتی کرد

 
 . ڕۆژی دواتر لە سنەوە گەڕایەوە بۆ ئەڵمانە. لە زیندان ئازاد بوو( ز1978 -  9 - ٢١) ١٣٥٧ی ی ڕەزبەر6* 

 
دا پەیااامێکی هاوبەشاایان  هەمااوو خزمااان لە کۆبااوونەوەیەکی گەورەی خااانەوادەگی (١١٧١ - ١١ - ١٢)١٣٥٧ی ی ڕەزبەر20* 

تۆ چوار ساڵ زیندان و ئازار و ئەزیەتێکی زۆرت کێشاوە، ئیتر بەسە و بیر لە ژیانی داهاتووی خاۆت : "هەبوو بۆ کاک فوئاد
سەی هەموویان گرت و کاورت و پوخات کاک فوئاد وەک هەمیشە لە سەرەخۆ و بەوپەڕی ڕێز و ئیحترامەوە گوێی لە ق." بکەوە

ئەو ڕۆژە هەم شێلگیر باوونی خاۆی لە خەباتادا بەوان ساەلماند و هەم . بۆی ڕوونکردنەوە کە هێشتا سەرەتای کار و خەباتە
 .هێنانیە سەر ئەوە کە ئیتر باسی لێوە نەکەن

 
پێکەوتناای هەبااوو لەگەڵ هاوڕێیااان و کااۆر و لە ناااو شاااری مەریااوان دیاادار و چاااو ( ١١٧١ - ١١ - ٢١)١٣٥٧ی ی ڕەزبەر٢١* 

و هیچکامماان تاساەمان لێای  ڕۆژ لە مااڵی خۆماان ماایەوە 22 کاک فوئاد دوای زیندان تەنیاا. کۆمەڵی هەڵسووڕاوانی ناوشار
 . نەشکا

  
چاوو بااۆ ( یااادی ئاازیزی بەخێاار)لە گەڵ دۆسااتێکی خاۆی، سااوهراب کەیقوباادی ( ١١٧١ - ١١ - ٢١) ١٣٥٧ی ی خەزەڵاوەر3 *

مەلەکە ماااوەیەکی زۆر بااوو بەدەساات نەخۆشااینێکەوە . ڕامسااەر لە شااومالی ئێااران و مەلەکەی باارد بااۆ الی دوکتااورێکی چیناای
 . دەینااڵند و کاک فوئاد زۆر بەالیەوە گرینگ بوو ئەم مداوایە بکرێت

 
لە تااران بە هیاوای ئاازاد باوونی " قەسار"کاک فوئاد چووە بەر دەرکی زیندانی ( ١١٧١ - ١١ - ٢٧) ١٣٥٧ی ی خەزەڵوەر٥ *

بە  .ئەوە ڕۆژێااک بااوو کە بەتەمەنتاارین و منااداڵترین زیناادانی لە زیناادانی قەساار ئااازاد کااران. کاااک شااوعەیب زەکەریااایی
لەگەڵ سەفەر خان چاووە دانشاگا تااران و دواتار کاک فوئاد . ساڵ لە زینداندا بوو 32 بوو کە" سەفەر قارەمانی"تەمەنترین 

 . چوو بۆ ماڵیان

 
کە لە )مانگی سەرماوەز کاتێک کە بە دەست پێشخەری کاک فوئاد ڕێوڕەسامی پێشاوازیکردن لە کااک شاوعەیب زەکەریاایی * 

دەوە لە ژێار ساەردێڕی زادە ڕاگەیەنادراوێکیان بووکار الیەنای ئاایینی و ماوفتی لە شاری سنە ڕێکدەخرا،( زیندان ئازاد کرابوو
پێشاااوازی گەرمااای خەڵکااای شااااری سااانە کە !(. واتە خەڵاااکە پێشاااوازی لاااێ مەکەن)، (ئەو لە ئاااێمە نیااایە" )او از مانیسااات"

 .دەنگدانەوەی زۆری هەبوو بە مانای بەرپەرچ دانەوەی ئەوان و پشتیوانی لە بەرەی چەپ و رادیکاڵ بوو لە سنە
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سەرەکی هەباوو لە کاۆنگرەی یەکەمای کاۆمەڵەدا کە لە دوو شاوێن، سانە و نەغەدە لە مانگی سەرماوەزدا کاک فوئاد ڕۆڵی * 
 .گیرا

 
لە کاااتی کااۆنگرەی یەکەماای کااۆمەڵەدا لە نەغەدە، لەسااەر داوای کاااک فوئاااد کۆبوونەوەکااان ڕادەگاارن بااۆ پشااتیوانی لە * 

 .تووتنەوانەکانی ناوچەی بانە

 
لە پاییزدا لە شاری سنە کاک فوئاد لەگەڵ ژمارەیەک لە هاوڕێیانی شارەکانی ئەهواز، برووجێرد و خوڕەم ئابااد دیاداری * 
لە زینادان . باوو، کە زینادانی ئەبەدی پێادرابوو" ساازمان چریکهاای فادایی"یەک لەوانە موحسین نەهاوەنادی ئەنادامی . کرد

 1360نەهاوەنادی سااڵی . ا بەرپرسی کۆمەڵە بوو لە خوڕەم ئابااد و ئەهاوازچووە ڕیزی کۆمەڵەوە و دوای ڕووخانی ڕژیمی ش
کەسای ساێهەم پەرویاز میاری خەڵکای ئەهاواز باوو کە ئەم دوو . ئەویتریاان بێهاروز ماوعینی باوو. گیانی بەخت کرد( ز1981)

کاارە بە نرخەکاانی ئەو یەکێا  لە . کەسە زۆر بەداخەوە لە وەرگێڕانای ماشایندا لە دوو شاوێنی جیااواز گیانیاان بەخات کارد
لە ئەهااواز کتێبخانەیەکیااان بە ناااوی کاااک فوئاااد کااردەوە و " سااازمان وحاادت انقالباای"هاوڕێیااانە ئەوبااوو کە بە یااارمەتی 

 . وێنەیەکی کاک فوئادیان لە سەر دانابوو

 
ووی مەریاوان باۆ مانگی خەزەڵوەر کاک فوئاد ڕۆڵای گرینگای هەباوو لە ڕێبەرایەتای کردنای ماانگرتنی خەڵکای ئااوایی بێلا* 

 .وەرگرتنەوەی زەوییەکانیان لە ئاغەوات

 
وەکااوو یەکەماااین رێکخاااراوەی ئاشاااکرا و ( کاااۆمەڵەی مامۆساااتایانی مەریاااوان" )جاااامعە معلماااان مریااوان"مااانگی بەفرانباااار * 

 .سەرەکی لە دامەزراندنیدا هەبوویک دامەزرا کە کاک فوئاد دەوری دێموکرات

 
کاک فوئاد لە مەریوان بوو کە هاوکاتە لە گەڵ هااتنەوەی خاومەینی باۆ ئێاران ( ز1979 - 2 - ١) ١٣٥٧ی ی ڕێبەندان12* 

 .  و مەرگی ڕزگار، کۆرپە چکۆلەکەی کاک حوسەینی برامان

 
کاااک فوئاااد . پەیااکەرەی شااا لە مەریااوان هێناارایە خااۆارەوە، شااارەبانیش گیاارا( ز1979 - 2 - 11) ١٣٥٧ی ڕێبەناادانی 22* 

ئەو شاەوە لەساەر پێشانیاری کااک فوئااد هەماوو ساەرۆکی . یەکەم کەس بوو لە سەر دیواری حەوشەکەوە چووە نااو شاارەبانی
 . ئیدارەکان گیران

 
 کاک فوئاد لە سەقز لە نەخۆشخانە سەردانی کاک حەمە حوسەین کەریمی کرد  ( ز1979 - 2 - 1٢)١٣٥٧ی ی ڕێبەندان23*
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لە بۆکااان لەگەڵ باااقی هاوڕێیااانی  26تااا  24ڕۆژاناای . کە شااەوی پێشااتر لە کاااتی گرتناای شااارەبانی شاااردا بریناادار ببااوو
 . کۆمەڵە لە کۆبوونەوەدا بوون

 
حوسەین کەریمای گیاانی بەخات کارد وەکاوو ڕۆژی ڕاگەیانادنی کە کاک حەمە  (ز1979 - 2 - 15) 1357ی ڕێبەندانی 26 *

 .هەڵسووڕانی ئاشکرای کۆمەڵە ڕاگەیەندرا
 
دا کاااک فوئاااد بەشاادار  لە ڕێوڕەساامی ناشااتنی کاااک حەمە حوسااەین کەریماای  (ز1979 - 2 - ١٦) 1357ی ڕێبەناادانی ٢٧ *

 .و کرایەوەبووە و هەر بەو بۆنەشەوە یەکەمین ڕاگەیاندنی ئاشکرابوونی کۆمەڵە بو
 
کاااک فوئاااد لە مەهاباااد بەشااداری کاارد لە کۆبااوونەوەی نااوێنەرانی خەڵکاای   (ز1979 - 2 - ١١) 1357ی ڕێبەناادانی ٣١ *

بڕیارناامەی هەشات "شارەکانی کوردستان لەگەڵ نوێنەرانی حکاوومەتی تاازەی ئێاران؛ کااک فوئااد دەساتی هەباوو لە نووساینی
 .حکوومەتدا کە درایە نوێنەرانی "خاڵی مەهاباد

 
سێهەمین کۆباوونەوەی یەکیەتای جووتیااران بە بەشاداری کااک فوئااد لە مەریاوان ( ز١١٧١ی مارچی ٧)١٣٥٧ی ڕەشەممە ١٦* 
 .گیرا
 
بە باۆنەی ڕۆژی جیهاانی ژنە وە کااک فوئااد وتاارێکی نووسای ساەبارەت بە ڕۆژی ( ز١١٧١ی مارچی ١)١٣٥٧ی ڕەشەممە ١٧* 

 .الیەن ناهید محەممەدی لە کۆمەڵەی مامۆستایانی مەریوان خوێندرایەوەلەژن و جێگای ژن لە کۆمەڵگادا کە 

 
بااۆ پێکهێنااانی شااورای شۆڕشاای شاااری ساانە . ڕۆژەکااانی ئاااخری ڕەشااەممە و شااەڕی خوێناااوی نەورۆز کاااک فوئاااد لە ساانە بااوو

ۆمااری ئیسااالمی کە هااوفکری و بیاروڕا گااۆڕینەوەی هەباوو لەگەڵ ئەو هاورێیاانەی بەشااداری گفتوگاۆ باوون لە گەڵ سااەرانی ک
 . کاک سەدیق کەمانگەر وەک وتەبێژی شورا و نوێنەری کۆمەڵە بەشداری گفتوگۆکان ئەبێت. هاتبوونە سنە

 
کاااک فوئاااد لە ساانە بااوو کە کارەساااتە دڵتەزێاانەکەی کاااروانی کااۆمەک بە  ز(1979 - ٣ -ی ٢١) 1358 یی خاااکەلێوە9 *
کەس لە هاوڕێیااانی ئازیزمااان بە ناوەکااانی فەریاادە و جەمیاال زکەریااایی، گااوڵڕێز قوبااادی،  9ڕوویاادا و " تااورکمەن سااەحرا"

فااایزە قااوتبی، دوکتااور فەتحااوڵو لوتفااوڵو نژادیااان، جەمیاال سااەجادی، ئیسااماعیل عەلیپەنااا، دوکتااور ئەسااعەد وەرزێااری و 
 .رەئوو  کەمانگەر گیانیان بەختکرد
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ی 12کااااک فوئااااد لەگەڵ هاوڕێیاااان ڕاگەیانااادنی کاااۆمەڵە بە باااۆنەی ڕۆژی  (ز١١٧١ - ٣ -ی ٣١) ١٣٥١ی ی خااااکەلێوە11* 
 .خاکەلێوە، ڕۆژی دەنگ نەدان بە کۆماری ئیسالمی دەنووسن

 
 کاک فوئاد لە سنە لەگەڵ هاوڕێیانی خەریکی ڕێکخستنی خۆپیشاندانی گەورەی ( 1979 - 4 - 1) ١٣٥١ی ی خاکەلێوە11* 

 .  خەڵکی سنە بوون بۆ وتنی نا بە ڕێفراندۆمی کۆماری ئیسالمی

   
شەڕی نەغەدە دەستی پێکرد و کاک فوئااد لە مەهابااد لەگەڵ بەرێاز مامۆساتا ( 1979 - 4 - 20) ١٣٥١ی ی خاکەلێوە31 *

وون، لە پەیوەندیادا بەردەوام لەگەڵ هاوڕێیانی کاۆمەڵە کە لە نەغەدە گەماارۆ درابا. شێخ عێزەدین خەریکی ڕاوێژ کردن بوو
 . بوو

 
کاک فوئاد لە مەریوان بوو کە بۆ یەکەم جار ڕێوڕەسمێکی زۆر شکۆدار بە بۆنەی ڕۆژی ( ١١٧١ - ٥ - ١) ١٣٥١ی ی گواڵن11* 

 . کریکارەوە بەڕێوە چوو
 
الدێای مەریاوان لە خۆپیشااندانە گەورەکەی شاار و  کاک فوئاد دەوری سەرەکی هەبوو (١١٧١ - ٥ - ٦) ١٣٥١ی ی گواڵن١٦* 

 .کە بۆ پشتیوانی لە جووتیارەکانی سۆما برادۆست بەڕێوە چوو

 
یەکەم دەسااتەی پێشاامەرگەی یەکیەتاای جووتیاااران بە سااەرکردەیی کاااک فوئاااد  (ز١١٧١ - ٥ - ٢٦)١٣٥١ی ی جااۆزەردان5 *

 .چوونە دەرەوە لە شار

 
ڕۆژی . ان جەولەی ئاشکرای خۆیان دەست پێکاردپێشمەرگەکانی یەکیەتی جووتیار (ز١١٧١ی مای ٢١)١٣٦١ی ی جۆزەردان8 *

 . دواتر کاک فوئاد نامەیەک سەبارەت بە کار و باری ئەو دەستە پێشمەرگەیە بۆ هاوڕێیانی ناوەندی کۆمەڵە دەنووسێت

 
ڕوویااادا کە یەکێاااک لە رووداوە ( نااااوچەی مەریاااوان)شاااەڕی خانەگاااای جوجاااو  (١١٧١ - ٦ - ٢١)١٣٥١ی ی پووشاااپەڕ8 *

 .ەو کاتەی ناوچەی مەریوان بووگرینگەکانی ئ
 
کۆبوونەوە گەورە و بە ناوبانگەکەی یەکیەتای جووتیااران و ڕوونااکبیرانی مەریاوان  (١١٧١ - ٧ - ٣)١٣٥١ی ی پووشپەڕ١٢ *

 .بە بەشداری چاالکانەی کاک فوئاد بەڕێوەچوو" ولەژێر"دێ، لە ئاوایی  66بە بەشداری نوێنەرانی 
 
 .کونفرانسی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە لە مەهاباد (١١٧١ - ٧ - ١١)١٣٥١ی ی پووشپەڕ٢١ *
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کاک فوئاد سەبارەت بە ئەزموونەکانی یەکیەتای جووتیااران، گیارو گرفتەکاانی ( ١١٧١ - ٧ - ١٢)١٣٥١ی ی پووشپەڕ٢١ڕۆژی 
ەتی ناو خۆی ڕێکخراوەی کاۆمەڵە و هەڵوێساتی خاۆی ساەبارەت بە یەکگارتن و پێکهێناانی حیزبای کۆمونیسات و چەنادین بااب

ئەو قسەوباساانە لەم کتێابەدا . تر لە جەمعیەتی مەهاباد قسەوباسی کرد و وەاڵمی پرسایاری بەشادار باووانی دایەوە گرینگی
 .هاتووە و بە دەنگی خۆیشی لەسەر سایتەکەی کاک فوئاد هەیە

 
دیادار لەگەڵ چەناد کاک فوئاد و چەند هااوڕێیەک چاوونە نااوچەی مەرگەوەر باۆ ( ١١٧١ - ٧ - ١٣)١٣٥١ی ی پووشپەڕ٢٢ *

 .تێکۆشەرێکی کوردستانی تورکیا

 
. لە مەریوان خۆپیشااندانێک کارا کە باوو بە خااڵێکی وەرچەرخاان لە شاارەکەدا( ١١٧١ - ٧ - ١٩) ١٣٥١ی ی پووشپەڕ23 *

ە کااک ئەو ڕۆژ. تارەوە  بوو بە تەقە لە نێوان تێکۆشەران و هێزی شۆڕشگێڕ لەالیەک و هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە الیەکی
 .فوئاد لە مەریوان نەبوو

 
 .شورای شاری مەریوان پێکهات و کاک فوئاد ئەندامی شورا بوو (١١٧١ - ٧ - ١٩)١٣٥١ی ی پووشپەڕ٢٣ *
 
گفتوگۆی چڕوپڕی شاورای شااری مەریاوان کە کااک فوئااد بەڕێاوەبەری ( ١١٧١ - ٧ - ١٧تا  ١٥)١٣٥١ی پووشپەڕی٢٦ تا ٢٩ *

کاک فوئااد لە زۆر ساەرچاوە . مەریوان بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێک بۆ کێشەکان بەردەوام بووبوو، لەگەڵ فەرماندەی پادگانی 
جموجاۆڵی رژیام باۆ نماوونە لە نااو پادگاانی مەریاوان کەڵکای وەر شنایەک باۆ کاۆ کاردنەوی زانیااری و و لەوانە لە چەند ئا

 . دەگرت

 
کۆچی مێژوویی خەڵکی مەریوان بۆ دەربڕینای ( 1979 - 8 - 5هەتا  7 - 22) ١٣٥١ی ی گەالوێژ14ی پووشپەڕ هەتا 31* 

ئەو ماااوەیە لێااوان لێااوە لە خەبااات و تێکۆشااانی خەڵکاای مەریااوان، . ناااڕەزایەتی بەراماابەر بە هاااتنە ناااو شاااری پاسااداران
یە کوردستان و  زۆرێک لە تێکۆشەران و ئازادیخوازانی ئێران و کاک فوئادیش ئەستێرە پرشانگدارەکەی ئەو تااریخە باێ وێانە

 .بوو

 
ڕێپێااوانی سااەدان تێکۆشااەری شاااری ساانە بەرەو مەریااوان بااۆ پشااتیوانی لە کااۆچی  (ز١١٧١ - ٧ - ٢٧)١٣٥١ی ی گەالوێااژ5*

خەڵکاای مەریااوان و هەروەهااا بااۆ دەربڕیناای ناااڕەزایەتی بەراماابەر بە زیناادانی کردناای ژمااارەیەک لە هاوڕێیااان لە پادگااانی 
 .مەریوان، دەستی پێکرد
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ڕێپێااوانی سااەدان کەس لە شااارەکانی سااەقز، بااانە و بۆکااان هەر بەو مەبەسااتە ( ز١١٧١ - ٧ - ٢١)١٣٥١ی ی گەالوێااژ٧* 
 . بەرەو مەریوان دەستی پێکرد

 
وتاری کاک فوئاد باۆ خەڵکای مەریاوان لە کاانی میاران ؛ ئەم قساەو باساە بریتای ( ز١١٧١ - ١ - ٩)١٣٥١ی ی گەالوێژ١٣* 

نی کااۆچ، قااازانج و زەرەرەکااانی، وتووێژەکااان لەگەڵ نااوێنەرانی کۆماااری ئیسااالمی و بااوو لە لێکاادانەوەی کۆبەناادی ئاکامەکااا
 .ئەوەی کە کاتی کۆتایی هێنان بە کۆچ و گەڕانەوە بۆ ناوشاری مەریوان هاتووە

 
ئەو ڕۆژە ئااخرین دیاداری . کاک فوئاد پێی خاۆش ئەبێات لەگەڵ کەس و کاار بێات (ز١١٧١ - ١ - ٦)١٣٥١ی ی گەالوێژ١٥* 

دایکماان زۆر نایگەران باوو، وەک ئەوەی دڵای خەبەری دابێات کە کارەساات چااوەڕوانی . بنەماڵەکەمان لەگەڵ کاک فوئاد باوو
ڕۆڵە گیااان زۆر ئەترسام و ترسااەکەم تەنیاا لە رژیاام نیایە، بەڵکااوو : "بە کااک فوئااادی گاوت. خاۆی و ڕۆڵە ئازیزەکااانییەتی

رساام بەاڵیەکاات بە ساااەردا بێاانن و وەک سااامایلی شااەریفزادە تەنیاااا ئەت. دەساات و پێوەندەکانیشاای بە خاااوێنی تااۆ تیناااوون
دایە گیااان ڕێااز و : "کاااک فوئاااد زۆر ئااارام و لە سااەرەخۆ وەاڵماای دایکمااانی دایەوە و گااوتی"! عەکسااەکەت بااۆ ماان بمێنێااتەوە

 ".مندالەکانی تر بە دەورتەوەن. حورمەتم هەیە بۆ هەستی دایکانەت، بەاڵم بیر لەوانە مەکەوە

 
لە ئاااااوایی گوێزەکااااوێرە لەگەڵ پێشاااامەرگەکانی یەکیەتاااای جووتیاااااران ( ز١١٧١ - ١ - ٦)١٣٥١ی ی گەالوێااااژ١٥ شااااەوی* 

 .کۆبوونەوە دەکات و باسی پەیوەندی خۆی و کۆمەڵەیان بۆ دەکا
 
. گەالوێژ کاک فوئاد لەگەڵ هاوڕێ عوسمان رەوشەن توودە بە سەفەر چاوونە سانە( ز١١٧١ - ١ - ٧)١٣٥١ی ی گەالوێژ١٦* 
کە ( ...ویەحیااا دەوەنااداری، ساااڵە سااەرداری، حەمیااد فەرشااچی، حەسااەن شااەعبانی )ەگەڵ ئەو کەسااانە هاوسااەفەر بااوون ل

 . دەچوون بۆ یەکەم فێرگەی پێشمەرگایەتی کۆمەڵە لە گوندی گۆڕەمەڕ لە ناوچەی سەردەشت
 
دانی یەکێتاای نیشااتمانی کاااک فوئاااد سااەفەری خااڕی ناوزەنااگ دەکااات بااۆ سااەر( ز١١٧١ - ١ - ١)١٣٥١ی ی گەالوێااژ١٧* 

 . کوردستان و مام جەالل
 
 .دەگەڕێتەوە گۆرەمەڕ (ز١١٧١ - ١ - ١١)١٣٥١ی ی گەالوێژ١١* 

 
 .سەردانی بۆکان و مەهاباد دەکات (ز١١٧١ - ١ - ١٢ و ١١)١٣٥١ی ی گەالوێژ٢١و  ٢١* 
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قاۆری "پااوە و لە ماانگرتنەکەی  کاک فوئاد و هاوڕێ عوسمان ڕەوشەن تاوودە لە( ز١١٧١ - ١ - ١٣)١٣٥١ی ی گەالوێژ٢٢* 
 .کاک فوئاد لەوێ قسە دەکا بۆ مانگرتووەکان. ئەبن" قەاڵ

 
تر، دیسااانەوە سااەردانی  بە دوای ئاااڵۆز بااوونی دۆخاای پاااوە و چەنااد ناااوچەیەکی( ز١١٧١ - ١ - ١٩)١٣٥١ی ی گەالوێااژ٢٣* 

 .یەکیەتی نیشتمانی دەکات
 
هاوڕێیااان رازی دەکااات . کاااک فوئاااد لە گااۆڕەمەڕ هاوڕێیااانی کااۆمەڵە ئەبینێاات (ز١١٧١ - ١ - ١٥)١٣٥١ی ی گەالوێااژ٢٩* 

هااوڕێ . ی گەالوێاژ لە شاارۆچکەی ڕەبەت25وەاڵمی بانگهێشتنی حیزبی دێموکرات بادەنەوە و بەشاداری باکەن لە رێوڕەسامی 
 .عومەر ئیلخانیزادە لەوێ وتار دەخوێنێتەوە و کاک فوئادیش بەشداری دەکات

 
یااش لە گااۆڕەمەڕ دەباان کە هەواڵاای شااەڕی ( حەمە سااوور)وڕێیااان باارایم عەلیاازادە و حوسااەین مااورادبەیگیکاااک فوئاااد و ها

خێرا کۆباوونەوەیەک دەکەن وباسای ئەوە . کەرەفتووی ناوچەی دیواندەرە و گیانبەخت کردنی هاوڕێ یەحیا خاتوونی دەبیستن
وباس زۆر کااراوە و بۆچااوونی جیاااواز هەبااووە؛ قسااە. دەکرێاات کە جەمعییەتەکااان چااۆن بەشااداری بااکەن و کااۆمەڵە چاای بکااات

ئەبێ ئێمە ڕاساتەوخۆ وەکاوو کاۆمەڵە "ک فوئاد دێتە ناو قسەکە و ئەڵێ کا. یەکێک لە هاوڕێیان پێشنیاری دەنگ دان دەکات
لەگەڵ چەنااد کەسااێک ." چەنااد کەسااێک بااێن مناایش لەگەڵیااان دەڕۆم. بەشااداری بکەیاان و هاایو پێویساات ناکااات دەنااگ باادەین

ئەڵاێ کە پێوەنادی لەگەڵ مامۆساتا شاێخ جەالل ( کوڕی کاک ساەعد)ی بانە؛ لەوێ بە هاوڕێ محەممەد موهتەدی ئەچنە شار
 .حوسەینی بگرێت بۆ یارمەتی لە شەڕی کەرەفتوودا

 
 . کاک فوئاد لە بانەوە ئەچێتە سەقز و کەرەفتوو کە شەڕ تەواو ببوو (ز١١٧١ - ١ - ١١)١٣٥١ی ی گەالوێژ٢٧* 

 
لە جەمعییەتاای سااەقز کۆبااوونەوە ئەبێاات و کەسااانێک باساای پشااتیوانی کااردن لە ( ز١١٧١ - ١ - ١١)١٣٥١ی ی گەالوێااژ٢١* 

یەکیەتی جووتیااران دەوری خاۆی گێاڕا و : لەوێ کاک فوئاد ئاخر کەسە کە قسە دەکات و ئەڵێ. یەکیەتی جووتیاران دەکەن
 .ێرشی رژیم بۆ سەر کوردستانتەواو بوو، ئێستا ئەبێ خۆمان ئامادەکەین بۆ بەرەنگار بوونەوەی ه

 
بەشێک لە ڕێبەرانی کۆمەڵە لە بۆکان کاۆدەبنەوە و ڕاگەیانادنە بە ناوباانگەکەی ( ز١١٧١ - ١ - ٢١)١٣٥١ی ی گەالوێژ٢١* 

 .دەنووسرێت کە بیرۆکەی کاک فوئاد بووە( خلق کرد در بوتە آزمایش" )گەلی کورد لە بواری تاقیکردنەوەدا"کۆمەڵە 
 
 .کاک فوئاد دەچێتە بانە (ز١١٧١ - ١ - ٢١)١٣٥١ی ی گەالوێژ٣١* 
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ئەو ڕۆژە تەلەفاون . بەشداری دەکاا لە کۆباوونەوەی جەمعییتەکاان لە شااری باانە (ز١١٧١ - ١ - ٢٢)١٣٥١ی ی گەالوێژ٣١* 
لەگەڵ مەلەکە بە پەرۆش بااوونی خااۆی بااۆ زیناادانییەکانی . ئەکااات بااۆ ساانە بااۆ ماڵێااک کە مەلەکە و حیشاامەت لەوێ دەباان

پادگانی مەریوان ڕادەگەیەنێت و ئیسارار دەکاات هەر چای زووتار بچانەوە باۆ مەریاوان و بە هەماوو هێاز و توانااوە بەشاداری 
 .مانگرتنەکەی بەر دیژبان بکەن و تێبکۆشن بۆ ئازادی زیندانییەکان

 
ە ساەبارەت بە هاوکااری کاک فوئاد بەشدار بووە لە کۆبوونەویەکدا لە شااری باان( ز١١٧١ - ١ - ٢٣)١٣٥١خەرمانانی ی ١* 

 .هێزە سیاسییەکان کە مام جەالل و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش بەشداری کۆبوونەوەکە بوون
 
کۆبوونەوەی هەموو هێازە سیاسایەکانی ئێاران واتە کاۆمەڵە، حیزبای دێماوکرات و ( ز١١٧١ - ١ - ٢٩)١٣٥١خەرمانانی ی ٢* 

 .یش بوو لە سەر چۆنیەتی بەرەنگار بوونەوەی هێرشی رژیم بۆ سەر کوردستانتر ڕێکخراوەی چریکە فداییەکان و هی

 
تێکۆشاااەر لە پادگاااانی مەریاااوان بە ناوەکاااانی ئەحااامەد و  9تیربااااران کردنااای ( ز١١٧١ - ١ - ٢٥)١٣٥١خەرماناااانی ی ٣* 

انی، ئەمااین و حوسااەین پیرخاازری، بەهاامەن ئەخاازەری، جەالل نەساایمی، فااایەق عەزیاازی، ئەحاامەد قااازیزادە، عەلاای داساات
 . حوسەین مستەفا سولتانی کە برامانن

 
 .خەبەری ئێعدامەکانی مەریوان ئەدرێت بە کاک فوئاد (ز١١٧١ - ١ - ٢٦)١٣٥١خەرمانانی ی ٩* 

 
کاک فوئااد لەگەڵ کااک بارایم جەالل کە بەرپرساێکی یەکێتای نیشاتمانییە و لە  (ز١١٧١ - ١ - ٢٧)١٣٥١خەرمانانی ی ٥* 

لە الی ئااوایی وشاکەاڵن ئەگەن بە هاوڕێیاانی . پێشمەرگەی لەگەڵدایە، بە ماشین دەچنە ناوچەی مەریاوان 30تا  20نێوان 
 .یەکیەتی جووتیاران و تێکۆشەرانێک کە لە شاری مەریوان هاتبوونە دەر

 
نەوە دەبێات کاک فوئاد بەردەوام لە گەڵ ئەو هاوڕێیانە خەریکای کۆباوو( ز١١٧١ - ١ - ٢١و  ٢١)١٣٥١خەرمانانی  ٧و  ٦* 

 . هەروەها باسی نەقشە و پالنی گرتنی پادگانی مەریوانیان لەگەڵ دەکات. کدار سەر لە نوێ رێک دەخرێتەوە و هێزی چه
 
 ،(چریکاای فیاادایی)تەهمااوورس ئەکاابەریکاااک فوئاااد، کاااک باارایم جەالل، کاااک ( ز١١٧١ - ١ - ٣١)١٣٥١خەرمانااانی ی ١* 

بە . وڕی لە وشکەاڵنەوە بە سەر جادەکەدا بە نیازی چوون باۆ باانە دەکەونە ڕێبەڕێز شێخ عوسمان خالیدی و کاک ناسێح ک
 .هۆی ئاوەدان بوونەوەی پاسگای قەمچیان لە الیەن رژیمەوە، ڕێگاکەیان دەگۆڕن و درەنگانی شەو دەگەنە ئاوایی ئاگجە
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ساەقز ماشاین  -لە ئاگجە دەردەکەون بە نیازی ئەوە کە لە سەر جاادەی مەریاوان ( ز١١٧١ - ١ - ٣١)١٣٥١خەرمانانی ی ١* 
ی بەیاااانی بە پیالنێکااای گوماااان لێکاااراو لە الیەن رژیااامەوە لە نێاااوان 10دەوروبەری کااااتژمێر . بگااارن و بەرەو باااانە باااڕۆن

کااک فوئااد و . ان دەرگیر دەبندا لەگەڵ هێزێکی زۆر لە جاش و پاسدار بە سەرکردەیی چەمر ئاواییەکانی بستام و کانێعمەت
 . کاک تەهموورس دوای چەند سەعات شەڕ و بەرەنگار بوونەوە گیانیان بەخت کرد

 
وەزعی ناوچەکە زۆر نائاسایی و ئاڵۆز ( ز١١٧١ - ١ - ٣١)١٣٥١خەرمانانی ی ١شایانی باسە ئەو ڕۆژانە و بە تایبەت ڕۆژی 

ئەم هااتوو و چاووە ئەونادە زەق و بەرچااو . نەدا لە هات و چوودا باوونپەیتا پەیتا هێلیکۆپتەر بە سەر ئاوایی ئەڵما. بوو
تەیاارەی چەماران شاانەو شاان ئەکاا، : "دا زوو زوو ئەیگاوت و کااک ئەماینبوو کە دایکمان لە ناو شاین و ڕۆی کااک حوساەین 

 ".داوای جوانەکان مەریوان ئەکا
 
کااتژمێر یاازدەی بەیاانی تەرمای کااک فوئااد . ەوە مەریوانبەیانی تەرمەکان دێنن (ز١١٧١ - ١ - ١)١٣٥١خەرمانانی ی ١١* 

لە الی دوو باارای " تاڵەسااوار"دا لە گۆرسااتانی گەیشااتەوە ئەڵمااانە و لە ناااو ڕێااز و خۆشەویسااتی بنەماااڵە و خەڵکێکاای زۆر
وی دوای هەر ئەو ڕۆژە ڕادیاو تااران لە دەنگوباسای کااتژمێر دو. ئازیزی ترمان کاک ئەمین و کاک حوسەین بە خاک سپێردرا

 .نیوەڕۆدا وەکوو هەواڵێکی گرینگ گیانبەخت کردنی کاک فوئادی ڕاگەیاند
 

 بە دەستکاریەوە
 ماڵپەڕی کاک فوئاد: ەرچاوەس

 
---------------------------------------------- 
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   ڵه ندی كومه ی ناوه كی كاك فوئاد بۆ كوميته يه نامه
 

 
 
 
 
 
 
 

 !رم ده و كؤڵنه ر هاوڕياني تێكؤشه
 

تاا   وه و شاه ئاه. ڵمان باوون گاه  نيا ساێ جووتياار لاه وتين تاه م ڕێ كاه كاه وي يه شاه  ئێماه. ش تان پێشاكه شؤڕشگێڕانه یسوويك
و  یو ژوور ره ساه یزؤرتار ، ڕێگاكاه.خت باوو كان زؤر ساه كبيرهت بؤ ڕوونا تاێبه  موومان به بؤهه. دوا ڕؤژي ڕێ ڕؤيشتين ی ئێواره
ی دڵسااارد ۆیهاا  كاانيش ببااوو باه جووتياره یم بااون كاه. باؤ هێنااابوين یزؤر یت و مانويااه یتەوتين و تێناوي خااه ناه .خت بااوو ساه

 یاڵم ژياان و ياساا ، باه خؤشاه رگانه پێشمه ەینااو شاارا قسا  لاه  بوو كاه  وه ئه  بؤ ئێمه ی وه كردنه یم تاق كه اڵم يه به. هێندێ 
چڕا  ینگ زه  وه شه ی رگه جه  له یوار كورده یكوێستان یبا  شنه. ويش زؤر سارد بوو شه.  ڕ هاسان نيه شه  له  جگه یت رگايه پێشمه
 .كرد ده  القه فه یتوانين و نه یدوو دڵ

  
،  وه ڕێزماناه  و هاتناه یشايان دادڕ گه یچااو یتياژ یرق باه  نگيان باه زه وه شاه یجووتياار تااريك یكاوڕ  وا دوو شاێره شه  نێوه  له
ك و  ك و فيشاه ڵ و چاهۆكا  يشاتن باهۆژا ڕێ ڕۆڕ  و باه یباڕ ۆڕێگامان با وه دزياه  باه  شانه و چه و به ش شه شه. مان پێ كرد شه گه
  و دێ ياه ئاه یجووتياار یناو شار و براياان ینيا هاوڕێ يان دا ته يه م ماوه له. ڕاهاتين  ورده  و خوار، ورده ره و ژوور و سه ره سه
: يان گاوت ئاه. داين ن ئاهو هانياا. باوون  ئێماه یرم دڵگه ۆیكان ه جووتياره یڕاست  به. المان ۆهاتن ب ئه  بنكه  كردبومان به  كه

  ر ناه هاه. پاراسات يان ئه ئێماه یجاوان وان به ئه!  ردانه مه یاڵ و قه ترسن، شه تان بێ، مه غێره  وه بنه د ئامان، سارد نه سهئامان 
رياان  ده  ياه م ناوچه مانياان گرتباوو، لاهۆخ یرێكا ت براده ناناه ته. یشاوێن  وتناه كه ئه  و كوێساتانه ئاه  ته بكردايه یناسياوێ ڕوو

 .كردبوو
  

  یكێت يه ی وره كي گه يه وه بؤنهۆناو شاريش ك یيانهاوڕێ. س كه (١٧)  دهف حه  المان و بوين به ۆتر هاتن ب یسێ جووتيار

https://www.komala.com/wp-content/uploads/2014/08/foad_347.jpg
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  وتيناه كه ٥١ - ٣ - ١ی و شاه  لاه  ئێمه. بوون  وه ره ده  هاتنه ینگر اليه ،دا قسه  له  كه كهڵ خه ی ربهۆز. پێ  هێناجووتيارانيان 
 یناد جێا چه  له.  وه ڕێزمانه  ته تريش هاتونه یدوو جووتيار. ڕێزيان گرتوين یرم گه  ر بهۆتا ئێستا دوو دێ چوين، ز.  وله جه

. ر ورياا و باشانۆڵمانن، ز گاه  لاه ی و جووتياراناه ئه. رتر بينۆز  يه وه هيوامان ئه. ست بن يوه پهپێمان،   ڵێنيان داوه تريش به
 . ر وريا و زانايهۆز  ڵمانه گه  ك له ڕيش سپێيه. ن ده هان ده  رتر ئێمهۆوان ز ئه یڕاست  به
 
و  یوت چاه  لاه  خناه ڕه.  كانمان باشاه وه بوناهۆك .بين باشاتر ئاه  پلاه  باه  اڵم پلاه باه.  رهۆربازيمان ز ساه سياساي و یم و كووڕ كه 

ماااڵن   ويش لاه و شاه. ن كاه كان كاار ده ڵ جووتياره گه  زرادا، له و مه  موچه  ژا لهۆڕ  مان له رگه پێشمه. گرين كانمان ئه باريه ناله
نااو   لاه.  س پێكاردوه باشامان ده یكاارێك  يه وه بڕوامان ئه  ئێمه. ين كه و وتووێژ ئه  وه بينه ئه ۆك یڵك ڵ خه گه  وت له مزگه  و له
 ی رنامااه به. ين كااه و ڕێكخسااتن ئه یسياساا یڵكا كااار ناااو خااه  بێت و لااه ئااه  رده روه ڕووناااكبير و جووتيااار پااه یماناادا كاااديرۆخ
تاا   و بڕياار واياه  ولاه جه  دان باه درێاژه  ئێماه ەیرنام به.  ديفاعيه  وه انهجووتيارك یبير و ڕا ی نهۆب  جارێ، به  ئێمه یرباز سه

 . ر پێويستهۆر زۆز  موو جێ يه تان و ههۆخ ینگ و باس ده. ين كه هێرش نه  دات ئێمه جووتيار نه یالمار دوژمن په
 

   ٥١ - ٣ - ١ هاورێ تان فوئاد
 

 ٢١١٩ئاگۆستی ی ٣١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : ەرچاوەس
  

---------------------------------------------- 
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 ٠٢٠٢و  ٠٢٠٢ :بابەتی ساڵی
 

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

 کاک فواد لەناو بازاڕی مەریواندا پارەی بۆ یەکێتی کۆ دەکردەوە: ڕەشاد مستەفا سوڵتانی
  
 

 
 

 
 
 
 
  بڕوا کەمال: دیداری

 
 
 
 
 
 

 بەشی یەکەم

 
، ڕەشاد مساتەفا ساوڵتانی، بارای فاواد ساوڵتانی، کە یەکێاک لە ڕبەرانای سیاسای "دیبلۆماتیک مەگەزین"لەم دیدارەدا لەگەڵ 

 . ڕۆژهەاڵتی کوردستانە، باس لە خەبات و تێکۆشانی مستەفا سوڵتانی برای دەکات
 
کاااک فوئاااد لەو سااەردەمەدا بااووە هااۆی چەنااد سااەرکەوتنێک لە بااواری کااۆمەاڵیەتی و سیاساای لە  :لۆماتیککک مەزەزیکک پدی

 کوردستاندا، ئەو سەرکەوتنانە چیبوون؟ 
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کاک فوئاد هاوکات خەباتی نەتەوایەتی و خەباتی چینایەتی پێکەوە گرێ دابوو و ڕێابەری دەکاردو  :ڕەشاد مستەفا سوڵتانی
. تیکە گونجاوەکاان باوو، هەڵویساتەکانی وەک ئەنترناسیونالیساتێکی ساادیق و دڵساۆز باوومێعمار و شاارەزای بە تواناای تااک

پاش ئازاد باوون لە زینادان خێارا هاوڕێکاانی، کە . ڕووەداوەکان و ڕەوتی بزووتنەوەی کوردستانی شارەزایانە هەڵدەسەنگاند
کااۆمەڵە لە شااارەکانی ساانە و نەغەدە لە پاارژ و بااوو بااوون و چاااالکی سیاساایان بەرەو کاازی چووبااوو، بااۆ کااونگەری یەکەماای 

خەبات و بەرخودانی بەر باووی مەدەنای و سەرشاەقامی، بە . کۆ کردەوە، کە دەسکەوتێکی مێژوویی بوو ١٣٥٧ئاخری پاییزی 
شااێوەیەکی بیرمەناادانە ڕیاابەری کاارد و بەو ئاسااتەی گەیانااد کە بەرپرسااانی حکااومەتی بااۆ یەکەمجااار بەرەو ساانە و مەریااوان 

  .رد تا لە گەڵ نوێنەرانی گەلی کوردگفتوگۆ کەنسەفەریان ک
 

کە بەهەمااوو داخوازیەکانیااان . ڕۆژەی ڕێاابەری کاارد ٢٩ی "مااانگرتن"ە بەهاوکاااری زیندانیەسیاساایەکان لە زیناادانی شاااری ساان
باۆ  ئەو مانگرتن و سەرکەوتنە لە سەر جەماوەر کاردانەوەی بەشێوەیەک بووکە. گەیشتن و ساواک و پولیس، شکستیان خوارد

یەکەماین . .یەکەمین جار شاارۆمەندانی سانە ڕژانە ساەر شاەقامەکان و تارس و ساام لە حکاومەتی شاا، هەرەسای هێناا وشاکا
هێاازی پێشاامەرگەی کااۆمەڵەی دامەزرانااد کە خااۆی یەکێااک لە پێشاامەرگەکانی ئەو مەفاارەزیە بااوو، بەاڵم لە هەمااان کاتاادا 

 .شێوە کار و میتودی کۆن و کالسیکی وەال نا. ەرز نرخاندب" بێ چەکە"سەنگەری مفاوزات و گفتۆگۆ کە سەنگەرێکی 
  

توانی ساەنگەری مفااوزات و دانیشاتن لە گەڵ دوژمان وەک کولتاورێکی گرناگ . دەیگوت نابێ ئەم سەنگەرە خاڵی و چۆڵ کەین
ساەنگەری ، شاەڕی باێ چەک لە ادەوە هاوکاات لەگەڵ شاەڕی چەکاداریلە ڕواناگەی کااک فوئا. بەدەستەوە بگرێت وجێی خسات
کاااک فوئاااد هەرگیااز شااەڕی ناااوخۆیی لە گەڵ حیزباای دیمااوکراتی ڕێاابەری نەکاارد و، هەمیشااە . مفاااوزاتیش زۆر پێویساات بااوو

  .ئامادەی هاوکاری لە سەر خاڵە هاوبەشەکان بوو
 
 :هەندی لە بنەما هزری و باوڕە پتەوەکانی کاک فوئاد -
 

گۆیی، نەشاردنەوەی مفاوزات و گفتوگۆکان لە جەمااوەر، دامەزرانادنی ، شەفافیەتی سیاسی و ڕاستڕێزگرتن لە بیرجیاوازەکان
شورا و ئۆڕگانە دیموکراتیکەکان لە دێهات و شارەکان و لێکادانەوەی لۆژیاک و مەنتیقای لە باارودۆخی دیااریکراوی کوردساتان 

زووتنەوەی چەپ و باااا. ئۆمانیسااااتیدا بە کااااردەوە نیشااااان دا ئەم هەڵویسااااتانەی لە ئاسااااتێکی بەرزی شۆڕشااااگیڕانە و. بااااوو
عەدالەتخااوازانەی بەشااێوەیەکی زانسااتیانە و بیرمەناادانە بەرەو خێراییەکاای بەر چاااو پاااڵ پێوەنااا کە لە ڕاسااتیدا ڕەوت و 

 .سیمایەکی ئەنترناسیونالیستی بە بزووتنەوەکە، داو بەخشی
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ئێساتا بەجاودا دەزانان، ئەو جیاوازیاانە کااک فوئااد لە کاۆمەڵەی " کااتی" ئێساتا زۆر کەس کاۆمەڵەی :لۆماتیک مەزەزی پدی
 چییە؟

 
ەک ڕێکخراوەیەکاای ئااێمە و: نڕانی و کۆبااونەوەی مەهاباااد دەڵێااتکاااک فوئاااد بە ئاشااکرا لە سااوخ :ڕەشککادی مستەفاسککوڵتانی

، بە پێی سوننەت و کولتوری ڕێکخراوە چەپەکاان، بەرەو پێکهێناانی حیزبای کۆمونیساتی ئێاران دەچاین و مارکسیستی و چەپ
بەاڵم ئەگەر ڕەوتااای مێژوویااای و باااارو دۆخااای کۆمەڵگاااای ئێاااران بە شاااێوەیەک باااوو کە نەیتاااوانی . پێشاااوازی لێااادەکەین

نی چاوەڕوانیەکااانی کااۆمەڵە دابااین بکااات و، فاااز و بااارودۆخی سیاساای و بەرخااودان و ئاسااتی خەباااتی جەماااوەری ڕەنجاادەرا
بەاڵم . وەک ئالترنااتی  پێاک دێناین" کومونیساتی کوردساتانحیزبای " ، ئاێمە ڕاناوەساتین وکوردستان لە باار و گونجااو باوو

پاش کاک فوئاد حیزبی کومونیستی ئێران وەک پڕۆژەیەکی شکست خواردوو بە سەر کۆمەلەدا کە لە ڕۆژهەاڵتی نااوین وەزنای 
تااقمی  و قاازانجی تەنیاا باۆ. مێژوویی و سیاسی و عەسکەری و گرینگی هە باوو داساەپی و کاۆمەڵەی وێاران و کامبااخ کارد

و لە . ڕووناکبیری ئێرانی کە هەرگیز ناوی خۆیان ئاشکرا نەکرد و بە نااوی نهێنای لە ئوردووگاکاانی کاۆمەلە دەژیاان هەباوو
سەر سفرە کۆمەڵەی پاڵیان لێ دابوەوە و هەر قسە زل و پوچ و ئەوپەڕی ئیهانە و باێ حورمەتیاان بە زماان و جال و بەر  

کاک فوئاد بیرمەندانە، دڵساۆزانە و پێشاڕەوانە خەباات و بەرخاودانی ڕەنجادەرانی  - .و هەڵپەرکێ و موسیقای کوردی دەکرد
وەک ڕێبەری ئورکستر هەموو دەنگ و باوڕە جیاوازەکانی لە هارمونییەکی دڵگیرو بالوێن و لە پێناو ئاماانجێکی . ڕێبەری کرد

ۆمەڵگااا دا کە خوازیااارانە لە پڕۆسااەی و دەرفەت و مەجااالی بە شااارۆمەندان و هەمااوو تااوێژ و چیناای ک. بەرزدا ڕێااک خساات
  .شۆڕشی عەدالەتخوازنەی کوردستان ونەمانی دیکتاتوری بەشداری کەن

 
مرۆڤێکی داهێنەر، ساەرکردەیەکی هەڵقاواڵوی نااو ئایش و ئازارەکاانی ڕەنجادەران و خاولقێنەری دەساکەوتە نەگونجاوەکاانی  -

ازر نەدەبااوون بااۆ گفتوگااۆ بەرەو کوردسااتان بااین، بەاڵم لەو هەرگیااز بەرپرسااانی حکااومەتی حاا.باازووتنەوەی گەلاای کااورد بااوو 
   . ، سنە و مەهابادیان کردجارسەفەری مەریواندەورانە کە کاک فوئاد مابوو، بەرپرسانی ئێرانی چەند 
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قسەزل، بێ ستاتوس و بێ پاێگەی  ،و لە گەڵ ڕووناکبیرانی نە ناسراوکاک فوئاد هەرگیز حازر نەبو: یەکگرتن و وەحدەت -
سایزدە ڕێکخاراوی چەپای ئێرانای لە تااران داوای وەحادەتیان کارد و . ۆمەاڵیەتی و سیاسی یەک بگرێات و هاوکاریاان بکااتک

دوای کاک فوئاد کۆمەڵە لە گەڵ گاورووپێکی دەم هەراش کە دارێکای . زر نەبوو لە گەڵیان هاوکاری بکاتکاک فوئاد قەد حا
. ، ڕێااک کەوتی ناسایونال شاوینیزمی ئێرانای باوونکە ناوێنەر" ەهەندگاورووهی سا"باێ ڕیشاە و باێ ڕە  باوون بە نااوی زڕی 

ە دوژمناااانی گەلااای کاااورد و ئەوەی بەساااەر کۆمەڵەیاااان هێناااا تەنیاااا ل. قەلەم و مێشاااکیان دەهااااتە خاااوارەوە کەتاااااڵو بە
   .دەوەشایەوە

و هەرگیاز بااوەڕی . یش باووکاک فوئاد باوەڕی بە دیموکراسی و بەها بە نرخەکان و دەوری جەماوەری ڕەنجادەرو زەحمەتکا -
ۆ لە پشاات دەرگااا بە دیاااردە و پەتااای سااکتاریزم و سانسااور ودیااواری بەرتەسااکی حیزباای و دەماااگۆژی و دیااالۆ  و گفتوگاا

هااێو شااتێکی سیاساای ،کااۆمەاڵیەتی و ئااابوری لە جەماااوەر نەدەشاااردەوە و لە دووڕوویاای سیاساای بیاازار و . داخراوەکااان نەبااوو
متمانەی فراوانی بە هێزی لە بن نەهاتووی جەماوەر و کۆبونەوەی گشتی و سایکۆلۆژی تاکەکاان  -. نەفرەتی ئاشکرای هەبوو

   .هەبوو
وە فاارە پااڕ بااایەخ بناغەکااانی هاوکاااری و یەکگاارتن لە گەڵ هێزەکااانی باازووتنەوەی کوردسااتان لە ڕوانااگەی کاااک فوئااادە -

. گاای لۆژیاک و چارەساازی هەڵادەبژارد، ڕێی جەمااوەروبەشزانایانە و ئازایانە بۆ تیمار کردنی دەردی ها .وهزرێکی زاڵ بوو
ازدە یا"کااک فوئااد دوای زینادان تەنیاا . ادی ڕەنجدەران نرخی شیاوی دادەنابۆ چارەسەر کردنی ستەمی نەتەوایەتی و بۆ ئاز

اری لە گەڵ بناغەکااانی هاوکاا. ە ڕێباااز نادیاار و دوا ڕۆژ ون بااوولە کااۆنگرەی دووی کااۆمەڵ. ژیااا و گیااانی بەخاات کارد" ماناگ
زانایاانە و ئازایاانە باساێکی . ڕەوتی کونگەرەی دووهەمدا زاڵ بووتەسکبینی بە سەر  .یزبی دیموکرات فرە بەرتەسک بوەوەح

 .یزبای دیماوکرات و کۆمەڵەیاان نەکاردئاشکرایان سەبارەت بە بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ڕەوتای هاوکااری نێاوان ح
ەپۆلی ڕووباااری خااۆزگە بااوون ، بڕیارەکااانی کااونگەری دووهەم لە سااەر مەنتیااق و زانساات ڕێبەراناای کااونگەری دوو سااواری شاا

. لااووت بەرزی و فاارە ڕەوی گەیشااتبوو ،رخیااان دانەنااا و بە ساانووری دڵڕەشاایهەڵنەچنرابااوون ، بااۆ کێشااەی گەلاای کااورد ن
وو و، بە ئاساتی خاوارەوی خاوار کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە ئیرادەی سیاسی و متمانەی بەخۆی و بزووتنەوەی کوردساتان نەمااب

چ دیموکرات و چ کۆمەڵە ڕێگای ئاشتی ناوخۆییان هەموار نەکرد و تروساکەی هێاوایەک لە بەساتێنی هاوکااری لە . گەیشتبوو
ناوەندی کۆمەڵە قەاڵی کۆمەڵەیان هەنگاو بە هەنگاو و لە پڕۆسەیەکی دیار بەناوێنەرانی شاوینیزمی . گەڵ یەکتر نەدەبینرا

 .دئێرانی سپار
 
 ساڵی چەند کاک فوئاد دەست بەسەر کراو چەند ساڵ لە زیندان مایەوە؟  :لۆماتیک مەزەزی پدی
 

 ی ڕەزبەر ساواک لە ئەنیستیتۆی سەنعەتی ٢١ی زاینی، ڕۆژی  ١١٧٩ی هەتاوی یانی ١٣٥٣ساڵی  :ڕەشادی مستەفاسوڵتانی
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زیندانەکانی تاران گوێزرایەوە و بە چوار سااڵ زینادان شاری سنە کە وەک مامۆستای پایە بەرز ئیشی دەکرد دەسگیر کراو بۆ 
دەورانای چاوار سااڵە زینادانی  ١١٧١ی ڕەزبەر لە سااڵی ٦ڕۆژی . ی زیندانی لە شاری سنە تێاپەڕ کاردساڵی ئاخر. حوکم درا

هەوراماان تەواو بوو و لە زیندانی سانە ئاازاد کارا و خێارا بە مەبەساتی پێشاوازی لە میوانەکاانی بەرەو گونادی ئاڵماانە لە 
  .گەڕایەوە

 
 ؟لە بەندیخانە هیو گروپێکی هەبوو :لۆماتیک مەزەزی پدی
 

سااڵی . کااک فوئااد لە زانکاۆی ساەنعەتی شاەریفی تااران لە بەشای موهەندیسای کارەباا دەیخوێناد :ڕەشادی مستەفاسکوڵتانی
، بناااغەی ێبااازێکی نااوێ خەباااتلە سااەر ڕ. کی سیاساای، بە نهێناای خەباااتی دەکااردشانبەشااانی هاوڕێکااانی وەک چاااال ١١٦١

تااکە کەسای  ، ماوەی چاوار ماناگ لە ساجنیدەسگیر کرا ١١٧٩کاتێک ساڵی . ناڕێکخراوی کۆمەلەیان لە پاییزی ئەو ساڵە دا
لە زینادان . نە کاانی ئەڤاین و قەسار گاوێزرایەوەپاشان باۆ زینادا. زۆر ڕازدار و نهێنی پارێز بوو. تەعزیب کرا ئەشکەنجە و
پەیوەنااادیەکانی لە گەڵ هاوڕێکاااانی دەرەوەی زینااادان بە . ڵویساااتی شۆڕساااگیڕانە و ڕادیکااااڵ باااووخااااوەنی هەورەی بەرز و 

هەنادی لە هاوڕیکاانی گیراباوون و . پااش ئەو نەگیارا و زینادانی نەکارا شێوەیەکی شۆڕشگیڕانە پاراست و ئیتر هیو کەساێک
و دوژمان دوو . ن هەمیشاە پولمیاک و مناقشاەی دەکاردینادالە گەڵ ئەوانەی ناو ز. ێش لە دەرەوە بوون و نە گیرابوونهەندیک

ان جاریش ڕاستەوخۆ کاک فوئادی بە مەبەستی شکاندنی ئوتوریتە و پێگەی سیاسایەکەی، باۆ نااو زینادانیە غەیارە سیاسایەک
ئااد بە کااک فو. کە ژیاان لە نێاو زنادانیە تاوانبارەکاان هەرگیاز ئاساان نەباوو. کە تاوانی کۆمەاڵیەتیاان هەباوو، گواساتەوە

باسااەکانیان ڕخاانە لە . یهااانە و سااوکایەتی و تەحقیاار کااراوەخاااتری سااەرپێچی و نافرمااانی لە الیەن زیناادان وانەکااانیەوە ئ
سوسایال ئەمپریالیساتی ڕووسایا  مائوتساەتونگ و ڕێباازی چریکای چەگڤاارا و کوباا و ڕێباازی" جێهانی سێی"ڕوانگە و ڕێبازی 

و . ەشاێوەیەکی زۆر نهێنای سااغ دەبانەوەدن لە ناو جەمااوەری ڕەنجادەر و کرێکاار بلە سەر ڕێبازی هەڵسوڕان و ئیش کر. بوە
ج و لە زیناادانی ساانە هەل و مەر. ڕانی نهێناای دیااار و حاشااا هەڵنەگاارەدەوری کاااک فوئاااد لە پااێکەوە کااارکردن و هەڵسااو

 . بەڕێوە بردووە پولیسی سنە کەم ئەزمون و تەنیا سەرکوتی زیندانی سیاسیان. بارودۆخەکە وەک تاران نەبووە
 

کااک فوئااد لەگەڵ هەماوو زینادانیە سیاسایەکان ڕێاک دەکەوێات کە باۆ . پێاک هێناا" ی زیندانیە سیاسیەکانیگورووپ"لە سنە 
و تەنیااا ڕیگااا ئاایش کااردن لە کارگاکااانی نێااو . یسااتەمی پاشااایەتی بااوون نزیااک باانەوەنزیکاای لە تاوانباااران کە قوربااانی س

، کە پاشاان ە هێمنای و حەوساەلە کاریاان کردباووئەوەنادە ب. سیاسایش بەشاداریان کاردووە ی غەیارەزیندان باووە کە زینادان
لەو دەورانەدا النااای کەم چاااوار کەس لە . ەکاااانی کاااۆمەڵەو پێشااامەرگایەتی هااااتنزۆربەی گەنجاااانی زینااادان بەرەو نااااو ڕیز

 ەر و شارۆمەندانی کوردستان قوتب و ڕێبازی کار وئیشی ناو جەماو. ستی ڕێبەری کۆمەڵە پەروەردە بوونهاوڕێکانی لە ئا
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 .نمای و ڕێنوینیکەری داهاتوویان بوو
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟وتنی هێزە کوردیەکان لە کوردستانهەوڵەکانی کاک فوئاد چی بوون بۆ هاندان بۆ ڕێکە :لۆماتیک مەزەزی پدی
 

هااێج کەسااایەتی و حیاازب و ، بەو مەبەسااتە کە ی هەیئەتاای نااوێنەرایەتی گەلاای کااوردپێکهێنااان :ڕەشککادی مستەفاسککوڵتانی
 .وژمن گفتوگۆ نەکات و ڕێک نەکەوێتتاقمێکی سیاسی بە تەنیا و بە دزیەوە لە گەڵ د

 
تاای نیشااتمانی و کااۆمەڵەی ڕەنجاادەران، بەمەبەسااتی رێکەوتنێکاای هااات و چااوو و دیااداری پەیتااا پەتااای ڕێبەراناای یەکێ -

بە داخەوە گیاانی . مێنت لە ئارشیوی گەلای کاورد بمێنێاتەوەو وەک دیکۆ. کەن، کەپێکەوە پالتفورمێک مۆر و ئێمزا ستراتیژی
 .ەخت کردو ئەو ئامانجە بەدی نەهاتب
لەو . ەتەوایەتی ڕەنجادەران هەساتیار باووکاک فوئاد لە سەر خاڵە هاوبەشەکان و دەردی هاوبەشی گەلی کورد و ستەمی ن -

پەیوەناادی و هاوکاااری لە بەسااتێنی خاااڵە  ،ێااوامباااری دەوری خااۆی دەپقۆناااغەدا کە ڕەوڕەوەی مێااژوو لە کوردسااتان بەخە
 . لە گەڵ حیزبی دیموکرات ڕێک کەوێتهاوبەشەکانی لە گەڵ حیزبی دیموکرات یەکێک لە بژاردە کانی کاک فوئاد بوو کە 

 
کاتێک حیزبی دیماوکرات لە مەهابااد . انی ڕێبەری حیزبی دیموکرات هەبوولە هەمان کاتدا رەخنەی زۆری لە سەر سیاسەتەک

ڵە لە بۆکاان و مەڵەی بۆ میتینگ و کۆبونەوەی دانێشاتوانی مەهابااد و خەڵکای دیهاات دەعاوەت کردباوو و ناوێنەرانی کاۆمەکۆ
ی بۆکاان و مەهابااد هێناا کە هەڵویساتەکەیان و وقەنااعەتی بە بەرپرساانی کاۆمەڵە. مەهاباد نەچووبوون، زۆر دڵگیار باوو

، یزباای دیمااوککرات بە کااۆمەڵەی دابااووو تریبااونە بااێ سانسااورە کە حدژی قااازانجی گەلاای کااورد بااووە و دەبااوا چاالکااانە لە
اتی کارد و ئەوان پێشاوازیان لە مەریوان خۆی سەردانی مەقەری حیزبی دیماوکر. سیاسەت و بەرنامەی خۆیان تەبلیغ کردبایە

 . لێکرد
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دیخواز کااۆ بووبااوونەوە و لە ئۆڕگااانگەلی دیموکراتیااک کە هەمااوو هێاازە کااانی چەپ و باوەرمەناادانی دیناای و مرۆڤاای ئااازا -
ئاژۆەکااانی ناااو  ئوڕگانێااک لەو چەشاانە لە مەریااوان دروساات بااوو و چەپ. و چاالکیااان هەبااوو پشااتیوانی دەکااردپااێکەوە کااار 

نەری لە  ، و کاتێک کاک فوئاد لە دیداری یەکێتی گەڕایەوە نیگەران و ناراحەت بوو و فرە ڕخانەی بونیاادکۆمەڵە تێکیان دا
 .تێکدەران گرت

 
ی زاینای لە یەکێتای و کاۆمەڵەی ڕەنجادەران داوای کارد کە بە ١١٧١ی هێازە کوردیەکاان لە بەهااری ە پێناو نزیک بونەوەل -

پشااتیوانی هێزەکااانی یەکێتاای و کااۆمەڵەی ڕەنجاادەران کە هاااتبونەوە . ی دەڤەری مەیااوان بااین و فریااا کەونهانااای دانیشااتوان
ە کوردیەکاان هەماوار و ە کوردیەکاان باوو کە ڕێگاای باۆ ڕێکەوتنای هێازدەڤەری مەریوان پردی پەیوەندی هاو چارەنووسی هیز

هەروا ئوڕگاانی کاۆمەڵە یاش . تەناانەت لەو باوارەدا خاۆی لە باازاڕی مەریاوان پاارەی باۆ یەکێتای کاۆ کاردەوە. تەخت دەکارد
کەل و پەل و ئاامێری یارمەتی پێشمەرگە برینادارەکانی باشاور و کرێنای . ن بۆ بزووتنەوەی باشور کۆ کردەوەیارمەتی چاکیا

 .چاپ و بوو کردنەوە تا ئەو جێگایە ئیمکانی هەبوو دەکرا
 
 ؟ ئەمە چاۆن باوو؟باۆ نااو بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکاان کاک فوئاد ڕۆلی هەباوو لە هێناانە نااوەی ژناان :لۆماتیک مەزەزی پدی
 

پێاک . رگانگەلی دیموکراتیک هەڵسوڕاو بنکاک فوئاد هەرگیز فیزی نەدکرد و هەمیشە تێدەکۆشا ئو :ڕەشادی مستەفاسوڵتانی
نەوەی خەبااتی ، بەاڵم هەنگاوێکی بە نرخای مێژوویای لە بازووتی مەریوان ئەگەرچی کەم تەمەن بووهێنانی ئیتحادیەی ژنان
و . کە چاالکااانە هەڵدەسااوڕان ئیتحااادیەی ژنااانی مەریااوان زۆر تاار لە ساای و پێاانج ئەناادامی هەبااوو. ژنااانی کوردسااتان بااوو

نگاااوی دەنااا و یااان بەو ئاسااتە گەیشااتببو کە نامەکانیااان لە الیەن بەرپرسااانی حکااومەتی شااا کە بەرەو هەڵاادێر هەئوتوریتە
وتااارێکی نووساای و تەحااویلی یەکێااک لە " هەشااتی مااارس"وئاااد خااۆی سااەبارەت بە ڕۆژی ژنااان کاااک ف. دەڕووخااا وەر دەگیاارا
ئەو وتاارە لە . گۆڤااری ڕزگااری مەریاوان چااپ و باوو باوەوە، کە خوێنادیەوە و پاێم وایە لە ی ژنانی دائەندامانی ئیتحادیە

مەریااوان ڕچەیەکاای بەرزی سیاساای شااکاند ومتمااانەی بە ژنااانی ئااازادیخواز بەخشاای ودرەوازەی بااۆ خەباااتی نەپساااوەی ژنااان 
 .هەموار وتەخت کرد

 
، بە ساەدان های کااک فوئااد باوو رازە جەمااوەریە، کە بیرۆکەی ئەسڵی ئەو ئێعتاوان و مارشی نێوان سنە و مەریوانلە ڕێپێ -

( مەریاوان)و و هێالک بەرەو شاری ئازادگان کو و ژنی شۆڕشگیڕی شارەکانی کوردستان بەشداریان کرد و وینەکانیان کە ماندو
 . هەنگاو دنێن و کێو و دەشت و مەزرا و دێهات و شارۆچەکان تێپەر دەکەن لە ئاستی جیهاندا بوو بوەتەوە
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، ژنااان و کچااان وەک ئەناادامی نهێناای لە شااارەکان بااۆ ئەو مەفاارەزە گااریال و شاامەرگەی دامەزراناادک مەفەرەزەی پێکاتێاا -
پەیوەناادی باازووتنەوەی کااورد و . یە ئیشااەکان دژوار و زەحاامەت دەبااووپااارتیزانە ئیشاایان دەکاارد و هاوکاااری ئەوان نە بااوا

ر هەساتیار و گرانبەهاا و ی ژناان لەو باوارەدا زۆخەبات. ان و ژنانی کۆمەڵەوە دابین دەکراشارەکانی تری ئێران لە الیەن کچ
 .گرنگ بوو

 
، لە مزگەوتەکاان باۆ دانیشاتوان قساە و بەرناامە وپالتفاوری کاۆمەڵە تیادی بوو کە کادرێکی ژن و یا کوزۆر ئاسایی و ئیع -

 .بانگەواز بکات
 

 
 
 ؟انی کوردستان چۆن بوو لەو کاتەداپەیوەندی نێوان حیزبەک :لۆماتیک مەزەزی پدی
 

، دژی سیساتەمی ی سیاسای باێ پالتفاورمی دیااری کاراوهەماوو ڕێکخراوەکاان، حیزبەکاان و کەساایەت :ڕەشادی مستەفاسوڵتانی
توری خەباات و بەرەی دیااریکراو دەبینارا کە دژی دیکتاا. پاشایەتی خەباتیان دەکرد و هیشتا ناکۆکیەکان سەری هەڵنەدابوو

 .دەکەن
چریکەکااانیش پااێگەی . زووریااان لە هەمااوو بوارەکاناادا بااوو، کە حومااوکرات بااوونەکی کااۆمەڵە وحیزباای دیدوو هێاازی سااەر -

کە زۆری پاێ . لە شاارەکان و هەنادی دێهاات هەباوو کۆمەاڵیەتیان لە کوردساتان الواز نە باوو وهیازی سیاسای و عەساکەریان
بەاڵم  .ەوە و خەباتیاان کاردکوردساتان ماان نەچوو زۆربەی ڕێبەریان بەرەو الی مەالکان چوون و تااقمێکی کەمتریاان هەر لە

 .بەگشتی چریکەکان تووشی جیابونەوە هاتن و کز بوون
 
چونکاوو ئیمکاانی تەباایی و یەک . وخۆیی ڕانەگەیاناد و ڕێابەری نەکاردکاک فوئاد هەرگیز دژی حیزبی دیموکرات شەڕی ناا -
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زۆر . نای لە مێشاکیدا گەاڵڵە کردباووکگرتیە. گرتن لە سەر خاڵە هاوبەشەکان و نزیک بونەوە دژی دوژمنی داگیارکەر هەباوو
، هێزی حیزبی دیموکرات لە قواڵیی دێهاتەوە هااتون و زەحمەتکێشان ی دیموکرات حیسابی دکرد و دەیگوتلە سەر پێشمەرگە

لە دەڤەری مەریاوان کە  .کرات رخانەی بونیااد نەری هەباوولە ڕێابەری دیماو. هیز و پشتیوانی داهاتووی کاۆمەڵەنو بێگومان 
نەبوون و دژی یەکتار ڕێبەری دەکرد نێوان کۆمەڵە و حیازب خاۆش و دۆساتانە و لە دەورانای ئەودا قەد لە یەکتار ئاالۆزخۆی 

 . شەڕیان نەکرد
، چریکەکاان جەناب مامۆستا شێخ عیزەدین حساینی، حیزبای دیماوکرات، ڕێبەری ئاینی لە هیئەتی نوێنەرایەتی گەلی کورد -

 .کەوتە نازدارەکانی گەلی کورد بووو ئەو ئوڕگانە یەکێک لە دەس .و کۆمەڵە پێکەوە بەشداریان دەکرد
ەرەو خراپای و ، یەکتریاان دەگارتەوە و نێوانیاان تااڕادەیەک کاۆک و بەکان لە بەستێنی ئیدئۆلۆژی چەپاداکۆمەڵە و چریک -

ۆڤارەکانیاان پەردەیاان هەر ڕوژە لە گ. دئۆلۆژیان بە سەختی بەردەوام بوو، بەاڵم خەباتی فیکری و ئیشەڕی چەکداری نەچوو
 . هزری و فیکری بەاڵم هێمنانە دەدالە سەر تاکتیک و بۆچون و هەڵویستەکانی یەکتر ال دەبرد و خۆی لە بواری شەڕێکی 

 
 ئایا لەو کاتەدا هیو ئامادەکاریەک کرابوو بۆ هێرشەکانی سۆپا بۆ سەر کوردستان؟ :لۆماتیک مەزەزی پدی
 

، کە دەیااانتوانی بەر بە ەماااوەر، گەورەتاارین ئامادکاااری بااووخەباااتی سەرشااەقام و مەدەناای ج :ڕەشککادی مستەفاسککوڵتانی
، سانە و سەردەشات گەورەتارین پشاتیوانیان لە لە کامیااران. ر، کە باۆ نااو شاارەکان دەهاات بگارنجموجوڵی سپای داگیار کە

 .خۆیان بخزێنە ناو مەع عەسکەرەکانژ ێک کەرامەتی شارۆمەندان کرد و ئەرتەش و سپای پاسداران نەیانتوانی بۆ چەند ڕۆ
 
رشی دوژمان تا لە کاتی تەنگانە و هێ. هێزی بەرگری چ لە الیەن حیزبی دیموکرات و چ لە الیەن کۆمەڵەوە دیاری کرابوو -

 . یارمەتی پێشمەرگە بدەن
کاتێاک . ڕێکخراوەیان دەکرد کاری سیاسی و ، لە شارەکان مابونەوە وکۆمەڵە کە دوژمن نەیدەناسینهەندی لە کادیرەکانی  -

ە یاارمەتی هێازی پێشامەرگەیان ، ئەو کاادیراننی دوژمن لە شارەکان هێرشی دەبردپێشمەرگە بۆ سەر مەع عەسکەر و پایگاکا
 .دەدا
 

 ٢١٢١ی مارچی ٢١: ڕێکەوتی  -  نیزەگەم کیماتۆپلیدماڵپەڕی : سەرچاوە
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 دهڵ هه ت که رهۆو م  ترسه مه: ی فوئاد که ڵبژاردنه هه

 
 

 
 
 
 
 
 

 یفووری نسور ته مه

 
  "وه دێنه تیمان یارمه بۆ کانیشمان مردوه و شه نیوه"

  ریتسۆس یانیس                                                 
 

 بێات ک یاه کرده یاان  پرۆساه  میشه هه  وه یادکردنه  که  نییه وا  واته ، نییه سی  په و ناچاالک کی یه پرۆسه  میشه هه  وه یادکردنه
 شااێ ده یبێت، هااه سیاساای کی یااه وه یادکردنه شااێت ده  کااه ی ئایدۆلۆژیکانااه  سااته به مه و لااه  جگااه ڵکوو بااه ، وه یادکردنااه بااۆ نیا تااه

  کاه بێات ماناا و ئاه دامااڵینی باۆ و  وتووه خاه ناویادا هه  لاه تواناای و له  وه یادکردنه تی بابه داماڵینی بۆ بێت ک یه وه یادکردنه
 ئاشاکراکان  ناه الیه  جگاه  وه کرێتاه ده ماان قاره سیمای یادی ی کاته و ئه  سیاسیدا ناوکۆیی  له  وه یادکردنه. تی ڵگریه هه مردنێک

  واتاه بادات، رامۆشاکران فه  باه مل ئاسان ی وه ئه بۆ یادکراو ی وه ترسیکردنه مه بێ ک وه نی الیه بێت، هه نهێنیشی نی الیه شێ ده
 رباازکردن خۆده باۆ ، وتووه کاه نه ربڕینای ده و گاوتن فریاای ژیانیادا ی دواچرکاه  له و ئه  که بێت  یامه په دوا و ئه یادکردنی له بۆ
 و ئاه کرێات ده  وه یادکردناه  شاێوه م باه وه، تاه کردوه ر ساه  لاه ختی جاه خاۆی مردنای  باه شادا چرکه دوا  لاه و ئه ی هیوایه و له بێت
  ساانووره و  هێماااوه ک یااه نێااو  گوشاارێته ده ی کااه مردنه ناااخی ماناکااانی موو هااه و  وه کرێتااه ده هێمااایین یاااد تی بابااه ی کاتااه
  وه یادکردناه باۆ ی وه لاه زیااد  هێمایانادن. بێات  وه یادکردناه تی بابه ستاندنی ره که و تراز و خت ته بۆ خرێت، داده کانی ماناییه
 هایو  باه وان ئاه دوای بتاوانن و بێت ناه کان زینادوه جیهاانی ر ساه له رییان کاریگاه چیادی ی وه ئه بۆ  کانه مردوه پاڵنانی بۆ بێت
 و ژیان داوای و  جێیانهێشتووه به وتندا نه و وتن نێوان  له وان ئه  که گرن نه  دواوته و له گوێ و  وه سترێنه به نه  وه ڵێنێکه به

 . کات ده بیستران
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  کرێت، ده بۆ ی راڤه و  وه ڕانه گه لێ گه کوردستان اڵتی رۆژهه  له  وه په چه ی ره به ن الیه  له  وڕۆکه ئه  ی سیمایانه و له کێک یه
 نااونراون ودا ئاه ویساتی خۆشه  لاه س کاه لێ گاه  کاه سێک که ،"فواد کاک"  به ناسراو سوڵتانی، فا مسته فواد ناوی  به  که سیمایه
 هێمایانادن تی ڵماه هه ر رامباه به و بووه ناه تراز و خت ته و ئاسایی هێشتا چی که و وێت که ده گوێ ر به  رۆژانه ی که ناوه و فواد
 خاۆی فاواد ژیاانی ی شێوه بۆ ش مه ئه شێکی به.  وه کرێته یادده زیاتر و زیاتر  شه مه ئه و کات ده خۆڕاگریی  وه ترسیکردنه مه بێ و
  بۆتااه و خولقاناادوونی خااۆی ژیااانی  بااه و ئااه ی ئایدیایانااه و ئااه ، وه گرێتااه ده ئایاادیا و هیااوا ڵێک کۆمااه جێهێشااتنی به توانااای و

 موان هاه و  وه کرێتاه ده رز باه حاڵ ماه ئاساتی تاا و ئاه دوای کاه ک گرێدراوییه ، هیواوه ڵێک کۆمه  به سێک که گرێدراویی ی نموونه
 م ئاه ڕێی چااوه س کاه هایو و ئاه دوای  که بێت  وه ئه ش کاره م ئه ی وه پشته ستێکی به مه شێت ده  که  وه نه ده لێکده  تاقانه ک وه و ئه
 ر باه له  یاه تاقانه و ئاه کات، ناه خاۆی  لاه و ت سیاساه ی ئێساته رانی بکاه  له ت سیاسه ی یرکردنه سه  شنه چه م ئه و  ژیانه  شنه چه
 ی ره باه  لاه خۆیاان ی واناه ئه م النیکاه موانیش، هاه چی کاه و  حاڵاه مه  دیکه سانی که بۆ ژیانی  که  ژیاوه  ژیانه و ئه  نگه ره ی وه ئه
 کانی وه لێکداناه  لاه  شاه ڕه هه و  یه قینه راساته شۆڕشاگێڕ تی ساایه که و شاۆڕش بۆ و ئه ی پێناسه زانن ده نهێنی  به بینن، ده ودا ئه

 .کات ده   مکانه چه م ئه بۆ خۆی دوای
 
  راڤاه ڵێک کۆماه  باه ، وه تاه لێکدراوه دیکاه نااوی لێ گاه و سیاسی زانای دار، تمه سیاسه سیاسی، مودیری ستراتژیست، ک وه فواد
 کانیشادا وه لێکدانه کاۆی  له. کرده نه  له نزیک و گران کارێکی  ته بووه و ئه قیقی حه سیمای ی وه ناسینه تێیاندا  که  دراوه  وره ده
 هێڵای ک یاه ژیاانی هێڵای موو هاه  کاه  وه پۆاڵییناه کی یاه ئیراده به ئیماندار، و نوقسان بێ واو، ته و پڕ  کی ساتییه که ک وه و ئه
 .کێشرێت ده  وێنه ، شۆڕشگێڕییه  وامی رده به
 
  هاوڕێیان ڵ گه له ن وێنه زۆری به ماون  که ش مانه که  وێنه م له ندێک هه.  وه ته ماوه  وێنه لێدوان، و نووسین  له زیاتر فواد،  له
 بێات ده مارۆ  هاا وه ی وێناه بۆ  چون وێت، که ڵده هه س که م که بۆ لیان هه  که ن هه و ئه ی وێنه ندێ هه اڵم به خۆی؛ ی ماڵه بنه و
 زۆر کان سانووره تێیادا  کاه ک ناوکۆییاه ، وه نێویاه  بچناه بان ده  ئامااده ن گمه ده  به  دیکه سانی که  که بێت  ئاماده کدا ناوکۆییه  له

  جاۆره م ئاه.  وه بخاته کراو ڕێنه چاوه و قورس زۆر مانای توانێت ده  ساده ی کرده ک یه و روونن و دیار کان ره به هاوکات و ناسک
 نێاو  گوشانه ده  وه کانیه کێشاه کاۆی  باه ک مێژوویاه تواناای کاۆی ڵکوو باه ن، نااده  چوارچێاوه و قاڵاب  لاه ک مێژوویه ک نه  وێنانه
 ناویان هااه ی تواناکااه و بااێن خۆیااان دوای زیناادوانی ن کااه ده ڕێ چاااوه و گرن ڵیااده هه مێااژوودا  لااه ک رووه تااۆوی ک وه و خۆیااان
 کی مێژوویاه  لاه تاوانن ده ماردوان و زینادوان  کاه  شادایه کاتانه م لاه خشان، ببه پاێ زمانیاان یاان بێنن زمانیان  به و  وه بناسنه

  کاه ی وه ئاه باۆ کن یاه ئاماژه و ن تێبگاه قوربانیاان لێاوی ر ساه ی دواوتاه و لاه  کاه ن که ده بانگ زیندوان  وێنانه م ئه بن، دا که یه
 و بان دڵنیاا توانن ده  کاته و ئه نیا ته کان ردوهم چونکو ستراون، به  وه پێکه کان زیندوه و رکوت سه مێژووی قوربانیانی رزگاریی
 و دڵنیاا کاان مردوه  هیوایاناه م ئاه دیهاتنی باه تاا و دی بێتاه  هێشتوه جێیان  به و  یانبوه هه جیهاندا  له ی هیوایه و ئه  که بمرن
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 ی یاه وته م ئاه ماناای ش ماه ئه  نگاه ره ناابن، رزگاار بن ناه رزگاار کاان مردوه ی کاتاه و ئاه تاا کانیش زینادوه چی کاه ناابن، رزگار
". ناابن رزگاار کانیشامان مردوه بادۆڕێنین  باتاه خه م ئاه ر گاه" وتای فاشایزمدا دژی ڕ شاه نااوکۆیی  له  که  وه بکاته روون بنیامین
  ئاساووده کاانیش مردوه بێات ناڕزگاار جیهاان تاا و کادان یه ره به  له ن که ده م سته  به ست هه  ئێسته ی وانه ئه ڵ گه له کان قوربانیه
  کااه بێاات  وه ئااه بااۆ بێاات، کااان مردوه ی رانیااه نیگه م ئااه ی وه شاااردنه بااۆ شااێت ده  وه هێمایینکردنااه اڵم بااه. بماارن ناااتوانن و نااابن
 شاێت ده ماردوان ی لێاوه ر سه ی دواوته م ئه ، یامه په م ئه. دابماڵرێن ماناکانی  له لێویان ر سه ی دواوته و قوربانیان کانی مردنه
  لااه بڕێاات، ده لالد جااه چاااوی  لااه چاااو قوربااانی  کااه دا چرکااه و لااه خنکاااودا، هاااوارێکی یااان نیگااا  لااه ، رسااته یااان  وێنااه  لااه
 کاانی ئوردووگاای باۆ ریوان ماه ڵکی خاه کاۆچی کااتی  لاه فاواد کانی وێناه. بکاات رێ چاوه و  وه بمێنێته کدا هیوایه هاتنی دینه به

 م لاه ، سیساتم اڵتی ساه ده کانی سانوره  له ر ده چوونه  به بوو نوێ ئیسالمیی سیستمی فیی نه  که خۆی، داوای و پێشنیار  به میران
 گیرێت لێاده ی کاه وێنه ی ساه که و ئه یان  که وێنه تی بابه بۆ و  خته به گرێدروای یان که گره وێنه بۆ گرتنیان  که ن نانه گمه ده  وێنه

  لااه  کااورده ناادیی به ناادێ هه بارانکردنی گوللااه  نانااه گمه ده  وێنااه م لااه. دا سااتیاره هه  چرکااه و لااه تی بوونیااه ئاماده گرێاادراوی
 و لیمی ساه ناساری شاکاوی ساتی ده و رز باه باااڵی کاات، ده خۆڕاگری ئێستاش تا  که وێنه ناوی هه ی چرکه  که  سنه ی خانه فڕۆکه
 رزگااریی  باه زینادوان رزگااریی  کاه ن وێنانه م له مردن، چاوی  ته بڕیوه چاویان و  کۆڵه  له کتریان یه رمی ته   که ناهید برایانی
  لاااه بانکردن خۆناااه تواناااای کی هۆیاااه  نگاااه ره. ن کاااه ده درووسااات زینااادوان باااۆ تی رپرساااایه به و  کێشاااه و ساااتن به ده  وه خۆیاناااه

 و  وه تاه ماونه داوود نگای ده ک وه وادا هاه نێاو هااواری ی شاێوه  له زیاتر ی وانه ئه بێت، تی بابه رشیڤێکی ئه میی که کان نفالیه ئه
 کاان مردووه ک وه نین، مردوو و تاڵ به کان وێنه  که لمێنن یسه ده  وێنانه م ئه. زیندوان ژیانی ر سه  نه که ده ر سێبه و ردانن رگه سه

 .کات ده  وه زیندووبوونه داوای و  وه کاته چڕده خۆی مێژوویی نێکی مه زه کاندا وێنه  له. خۆیان
 
   قینه راسته فوادێکی  تی، خۆیه  راده زیاترین  به فواد  دا وێنه دوو  له ستدان، ده ر به له و کراون رشی  ئه  که فواد ی وێنانه  له
 فااوادی کاااک تێیاناادا  که وشااه باااوی مانااای  بااه و  وه کێشاارێنه ده لێاای نوقسااان بااێ تی سااایه که ک وه  کااه  وه وێنانااه و ئااه والی لااه
  ئاسااییه فاوادێکی ڵکوو باه پاۆاڵیین، باڕوا ئیماناداری کی تیه ساایه که ک ناه  کاه  یاه هه فوادێک ڵکو به ، نییه  ئاماده یی فسانه ئه
 وت رێکاه به  کاه  وێناه دوو ، وه تاه کردوه نه دڵنیای ئیمانێک هیو  که  یه هه دا وێنه دوو م له دوودڵ فوادێکی مرۆڤێک، موو هه ک وه
 .  کراوه بۆ یان وه ڕانه گه مترین که
 

  کااه زانێاات ده نیا تااه و ئااه  کااه کاتێااک ی وێنااه الویاادا، تای ره سااه نی مااه ته و زانکااۆ کاااتی  لااه  فااواده کی یااه وێنه م، کااه یه ی وێنااه
 بیکاات  پێویساته  کاه ش کااره و ئاه تی چۆنیاه و  شاێوه  لاه  ناه و  ئاشاکرایه ال دوژمنی سیمای  نه هێشتا اڵم به بکات، شۆڕشبێ ده
  باه ت ناناه ته  کاه یادداشتێک تی، نووسیویه دا که وێنه ی وه پشته  له و ئه  که بێت ده ئاشکرا دا یادداشته و ئه  له ش مه ئه زانێت، ده
  واو ناته یادداشتێکی  بڕیاره خۆی چون ، یه کرده نه  بگره و ت حمه زه ی وه ساغکردنه و نادات ش وه ساغکردنه  به  رێگه واوی ته
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 و( ؟)ش بااه ڵماسااکی قه  بااه ژیانااا، داسااووڕی و ڵسااووڕ هه  لااه:"م ده ده  یادداشااته م ئااه ی وه نووسااینه وڵی هااه  مجۆره بااه ماان. بێاات
 روون باۆ ناساراوم نه شاتی لێ گاه دا تناه و دواکه و لاه ی وه ئاه پااش  لاه و وتم دواکه ژیان  له ک یه پله ی وه ئه پاش  له(؟)وتن لێکه
 شادا مه ئه پااش  لاه ناازانم ئیتر اڵم به بم، فێربوون ریکی خه بادا کاره شی به  له وێ له تا ئاریامێهر ی زانستگه  وتمه که ، وه بوه
 بۆ المار په و کاربم به ست ده (زانکۆ؟)  لێره یان (کوردستان؟) وێ له ئاخۆ (ناشزانم و) دێت ر سه  به چۆنم و بێت ده چۆن ژینم
 ر بااه له ک نااه ، نییااه روون ی کااه رۆکه ناوه و  تااه حمه زه  یادداشااته م ئااه ی وه ساااغکردنه". م ببااه تی مرۆڤایااه کانی ڵسااته رهه به ر سااه
 ، ایهپرسایارد لێک گاه م رده باه له و  دوودڵاه دا کاتاه و لاه خاۆی ی وه ئاه ر باه له ڵکوو باه ، کراوه نه واو ته بۆی ی که ره نووسه ی وه ئه

 کاااری ی پێناسااه و تی چۆنیااه کااان، ریزه تی وچۆنیااه و تی چییااه  لااه پرساایار بیکااات، بااێ ده ی کاااره و ئااه تی چییااه  لااه پرساایار
 ، وه کاتاه ده تی مرۆڤایاه کانی ڵساته رهه به ر ساه بۆ المار په  له بیر  که سێک که ک وه خۆی کاری شوێنی  له پرسیار ، شۆڕشگێڕانه

 نیا تااه دا لێااره و ئااه نااین، دا ره بااه م لااه ی وانااه ئه و تین مرۆڤایااه دژی ی وانااه ئه ی ره بااه ناسااێت، ده  ره بااه دوو نیا تااه  کااه سااێک که
 ،"ردوون گاه نووسای چاره ر ساه له  باتاه خه خێار، باۆ باتێک خاه ر هاه" ڵێات ده  کاه ی تیۆلۆژیکه  وانه و ئه ک وه ناسێت، ده کان ره به
 . تی ریه هانده  که  باته خه پێویستیی نیا ته و ئه دا لێره

 
 هایو  کاه  ساێکه که یادداشاتی ڵکوو باه ئیماان،   باه و ر راباه ساێکی که ودووی ساێ باێ بڕیااری ک نه ، یه هه دا یادداشته م له ی وه ئه

 خااۆی کانی ڵبژاردنااه هه و کااار هااۆی و  رووگااه  بیکاتااه  ی وه ئااه بااۆ سااتن پێبه پشت و سااتپێکردن ده بااۆ ی ئاماااده کی ناوکۆییااه
 یادداشاتی پێبکاات، سات ده  کوێاوه  لاه و  وه چییاه  لاه و بکاات چای بێات ده ناشازانێت ت ناناه ته  کاه ساێک که ، نییه ستدا رده به له
  دوودڵاه  دیکاه کانی پرسایاره موو هاه  له اڵم به ، دیکه هیچی و شۆڕشگێڕبێت وێت یه ده  که زانێت ده  راستیه م ئه نیا ته  که سێک که
 م رده باه له ک یه ساووژه بانمااددی، یاان مااددی کی نایه په و پشت هیو بێ  به  مۆدێرنه کی یه سووژه و ئه ، نیایه ته ریان رامبه به و
 لاه  کاه تی خۆیاه نیا تاه و تی خۆشایه هاۆی هاۆی ڵکوو باه خاۆی کاانی کاره هاۆی ک ناه و ئاه زانێ ده  که ک یه سووژه ڵبژاردندا، هه
 و ئاه م رده باه له رێاک و ئه دا لێره. دوێت ده خۆی ناخی ڵ گه له  ریکه خه  که  یه هه فوادێک دا وێنه م له.  رپرسه به کانی ڵبژاردنه هه 

 ، نییاه نابردن پاه باۆ شاتێک هایو  وه ره ده  لاه ماادام چای؟ ڵبژاردنی هاه اڵم باه. ڵبژاردن هاه: مرۆ   کاته ده مرۆڤێک که  دایه شته
 لاه بیابانێاک ر رامباه به  یاه هه فوادێاک دا لێاره. دا بۆشااییه م له شتێک دیهێنانی به و تاڵ به کی بۆشاییه ڵبژاردنی هه راستیدا له
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 ناااخی ی بیابانااه و لااه ربااازبوون ده بااۆ و  وه نااه بکه دڵنیااای تااوانن ده موویان هااه  کااه دا رێگااه لێ  گااه م رده بااه له ڵبژاردن، هااه 
 .ن بده تی یارمه ڵبژاردن هه
 

 
 
 
 
 
 
 

 باێ دیسان اڵم به بێت، شۆڕشگێڕ  که  ڵیبژاردووه هه و ئه  وێنه م ئه دوای کات، پێده ست ده شۆڕشگێر فوادی ژیانی  وێنه م ئه دوای
 کان، راساته و لیباراڵ تا  وه کانه په چه  حیزبه  له ن، هه وکات ئه   ی ئامادانه  چوارچێوه و له ک یه هیو نێو  ناچێته و ئه نتی، ره گه
 دووجاار و ئاه  واتاه ، نوێیاه فۆرمی خولقاندنی و درووستکردن و پێشوو کانی فۆرمه فیکردنی نه  وه کاته لێده بیری ی وه ئه ڵکوو به
 ساانی که ی وه دۆزیناه و ناساین وڵی هاه و ئاه. فۆرمادا یان  شێوه ئاستی  له جارێک و رۆکدا ناوه ئاستی  له جارێک کات، ده فی نه

 دیاار ی وه ئاه اڵم باه دا، کاتاه م لاه ن کاه ده رێکخساتنێکیش درووساتکردنی باسای کان رچاوه سه  له دێن هه و دات ده خۆی  له نزیک
 و هاااوڕێ گرووپاای زیاااتر  یااه هه ی وه ئااه و  نییااه سااتدا رده به له رێخسااتنێک  لااه وکاتمان ئااه ڵی کۆمااه به مانیفێسااتێکی هاایو بێاات

 ڵک خاه ڵ گاه له ڵبوون تێکاه ی رێگاه  لاه سیاسای چااالکی  که  یه هه فوادێک  وێنه م ئه دوای. سیاسی رێکخراوێکی ک نه  هاوبیرانه
 م ئااه  زیناادان  لااه ر ده هاتنااه پاااش و خات رێکااده زیناادان  لااه  وره گااه مااانگرتنێکی زیناادان،  چێتااه ده  وه ئااه پاااش و دات ده درێااژه
 ساتن به پشات  باه نیا ته ڵکی خه رێکخستنێکی نێت، یه گه ده  لووتکه  به جووتیاراندا تی کیه یه درووستکردنی  له ژیانی ی قۆناغه

 . نائاماده و ژار هه زۆر کی مینیه زه و م که کێکی چه  به
 

 و روون ال شااتێکی موو هااه  کااه ئێماناادار سااێکی که ک وه فااواد دیسااان نااادات  رێگااه  کااه  یااه هه  دیکااه کی یااه وێنه  وێنااه، م ئااه دوای
 و تواناا موو هاه  به ئاسایی مرۆڤێکی ک وه و ئه دیسان  که کات ده بانگمان و ین بکه وێنا داون بۆ بڕیاری خت پێشوه و  ئاشکرایه

 کێشااێت، ده  وێنااه بااۆ شۆڕشااگێڕمان تی سااایه که  دیکااه جااۆرێکی  کااه ک یااه وێنه ین، بکااه وێنااا  وه ئاساااییه مرۆڤێکاای کانی توانیااه نه
 فاوادێکی ی وێناه دیساان م دووهاه ی وێناه م ئاه.  وتووه خاه تێادا کانی ندیاه ریزبه ی دیکاه بینینای پێشانیاری دیسان  که ک یه وێنه

 فاواد دیساان مادا، دووهه ی وێناه م لاه.  ه"فواد کاک"  ئێسته  که کاتێکدا  له ناسراویدا، ی لووتکه  له یان مجاره ئه اڵم به ، دوودڵه
  هێازه ن الیاه له   ئێراناه النی گاه شۆڕشای دزینای م دووهاه ی وێناه م ئاه ناوکۆیی. قورس و خت سه ڵبژاردنی هه م رده به  وه وتۆته که
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 و کوردساااتان ڵکی خااه  لااه ساالیم ته داواکردناای بااۆ کوردساااتان بااۆ   ئیسااالمییه کۆماااری رانی نوێنااه هاااتنی و  وه کانه ئیسااالمیه
  باه  ساێکه که  نااوه م ئاه سایمای دیارترین.  وه جووتیارانیشه تی کیه یه  به ن، هه  که ی ڵکییانه خه  رێکخستنه و ئه ی وه شانه ڵوه هه
 و ره باه کان کایاه ی ئاراساته دات وڵاده هه ئاشاکرا  به و بات ده ستان وه و داخران و ره به کان  ستانه دانو وام رده به  که مران چه ناوی
 ی وێنااه  لااه. کوردسااتاندا ی کاتااه و لااه  دارییااهک چه ڕی شااه توانااای یی نائاماااده و خراویی رێکنااه  لااه ئاگااای چونکااو ببااات، ڕ شااه

 ری ساه دان کاه مێزه ری وباه ئه  لاه ئیساالمی کۆمااری رانی نوێناه کاتێکادا  لاه فاواد  بیناین ده دانوساتاندا دڵای  لاه رێک مدا، دووهه
 هاۆی  به  مه ئه ڵێن ده دواون،  چرکه م ئه ر سه له ی وانه ئه.  واندووه دانه ری سه و  که مێزه ر سه  ته ناوه مشتی و مشتی ر سه  ته ناوه

 و رنج ساه ی جێگه  کاته ده  وێنه م ئه  شه مه ئه  ر هه و بێت تی ماندوویه ر به له نیا ته  مه ئه  نییه ئاسایی اڵم به ، بووه تی ماندوویه
. کان ناه گمه ده  ره هاه  وێناه  لاه  کێکاه یه و  وه خۆیه ناوی هه  کردۆته ی کاته و ئه دۆخی کۆی دیسان ش وێنه م ئه زیاتر، کی یه راڤه
 هێزێکای  که مێزه ری به و ئه ناناسێت،  دیکه کی یه ڕێگه هیو و  پێیه بوونی سلیم ته پێشنیاری و ڕ شه ی شه ڕه هه که مێزه ری وبه ئه
 هایو  لاه  کاه یاه تازه سیستمێکی ری نوێنه ، ڵه گه له ئێرانی ڵکی خه ی زۆربه  که دوێت ده  وه سیستمێکه ناوی  به ، یه هه ربازیی سه
 یای رێکخراوه تواناای و م کاه کی چاه  باه  کوردساتانه شارێکی ڵکی خه رانی نوێنه ش که مێزه ری مبه ئه ؛ ستاوه وه نه رکوت سه له کوێ
 هێزێکای هایو  کاه مێزه ری مباه له ژاردا، هاه کی یاه مینه زه  لاه تاڵ باه سات ده ڵکێکی خاه ، ڵکه خه هێزی هیوایان نیا ته  که   وه مه که
  کاه مێزه ری وباه له ؛ نییاه  ئامااده خاۆڕاگریی وتنی رکه ساه باۆ ک نتییاه ره گه هایو و  نییاه ساتیت ببه پاێ پشاتی بتاوانی  که  وره گه

 م لااه فااواد. نادیااار کی بۆشاااییه  کااه مێزه ری مبااه له و  یااه هه تی رپرسااایه به نجاای ره و تی رپرسااایه به  لااه وازهێنااان پێشاانیاری
 و نابردن پاه باۆ هیچای  کاه ک بۆشاییه ، وه ته کراوه روویدا  به  که ڕوانێت ده  بۆشاییه و له و ستی ده ر سه  ته ناوه ری سه  دایه کاته
 .ڵبژاردندا هه بیابانی م رده به له  یه هه فوادێک دیسان دا لێره  . نییه تێدا پاڵپشتێکی هیو
 
 دڵیاان کان پاه چه: ینی خوماه تی رایاه رێبه  باه کان ئیسالمیه  هێزه پشت  ته چوونه ئێران کانی سیاسیه  هێزه ی زۆربه دا، کاته م له
 رکوت ساه می کاه بڕێکای  باه  تاازه  هێازه م ئاه  ی وه ئاه  هیاوای  باه کان راساته و  مپریالیزمه ئه دژی  تازه  هێزه م ئه که  خۆشه  وه به

  وه کوردستانیشاه ت نیسابه  باه و ناووقێنن ده رکوت ساه  لاه چااو هێڵێت، جێاده کان سیکۆالره بۆ اڵت سه ده  له شێک به و هێنێت وازده
 باتی خه بۆ پشتیان  که ن هه م که زۆر هێزی دا، ناوکۆییه م له. دیمۆکراسی تاکو  وه نه که ده کان سنووره ترازانی نه  له بیر زیاتر
 سیساتمی پشاتی  تاه چوونه  که ن هه کان ئیسالمیه  هێزه کوردستاندا ناوکۆیی  له ، وه شه دیکه کی الیه  له. سترێت ببه پێ ش هاوبه
 اڵت ساه ده نێاو  چوونه و  تازه سیستمی ڵ گه له سازان بۆ کیش داوایه و تاون ڵه خه ئیسالمی گوتاری و ش به هیوای  به و ئیسالمی

 کوردسااتان ربازیی سااه و سیاساای ناااوکۆیی و  مینااه زه  کااه ی وه ئااه رباری سااه ش مااه ئه ، یااه هه اڵت سااه ده ڵ گااه له کااردن کااار و
 یااان فااواد دا لێااره  . الوازه زۆر  تااازه سیسااتمی ڵ گااه له  وه روبونااه روبه بااۆ یی ئاماااده و  خراوه رێکنااه هێشااتا  و ژار هااه کی ناوکۆییااه

 .بکات  ئاماده ڕ شه بۆ خۆی یان بدات،  تازه سیستمی  به مل و ستێت ببه ن هه ی گوتارانه و به پشت بێت ده
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 نیا تاه شادا دیکه کی الیاه له و کشاێ پاشه ی ڵگاه به  بیانکاته توانێت ده  که  ستدایه رده به له ی گوتارانه م ئه کۆی و ئه دا چرکه م له
 هایو بێ و خێر  به پشت نیا ته  که سێک که شۆڕشگێڕ، ی که تیه سایه که  به  وه کاته ده و ئه دیسان  که  شه مه ئه ر هه.  یه هه حاڵ مه
 بڕیاااری س کااه ی کاتااه و ئااه  کااه سااێک که گرێاات، ده سااتۆ ئه  لااه ی که تیه رپرسااایه به و  کاارده  داته سااتده ده کاای ره ده کی نتیااه ره گه

 فااواد دا دانوسااتانه م لااه و خااات دواده  که ڕه شااه ڵک خااه کااۆچی. بڕیااار تی رپرسااایه به ر بااه  بداتااه شااان توانێاات ده پێنادرێاات
 فۆرمادا ئاساتی  لاه ر هه میش دووهه ی ڵبژاردنه هه م ئه. بیکات بێت ده  که  ردایه به له ڕێکی شه  که شزانێت ده اڵم به وێت، که رده سه
  کاه نێت یاه گه راده ئاشاکرادا کی یاه وه کۆبوونه  لاه جووتیااران، تی کیه یه ناوی  به فۆرمێک یی ئاماده ڕای ره سه و ئه:  وه داته نگده ره
 هێاازی فااۆرمی  کااه زرێت دابمااه نااوێتر فااۆرمێکی  پێویسااته و بێاات  وه ره اڵمااده وه ناتوانێاات جووتیاااران تی کیااه یه فااۆرمی یاادیچ

 م ئااه دوای. بخولقێاات بێاات ده و  نییااه  کااه هێزێااک ، وه حاڵااه مه ی نجااه په  بخاتااه  نجااه په بێاات ده  کااه هێزێااک ، یه رگه پێشاامه
 و بڕیااردان  لاه تواناای و ڵیبژارد هاه ی فۆرماه و ئه اڵم به کوژرێت، ده ردا رابه نابه ڕێکی شه  له خۆی فواد م، دووهه ی ڵبژاردنه هه
 یم کاه هی  ی که نووساینه خشانی په  وه ربونه روبه م ئه.  وامه رده به و کات ده خۆڕاگریی ش ئێسته تا حاڵدا مه ڵ گه له  وه روبونه روبه
 کۆڤێامر ۆبا تۆڕێاگ ده  وه نوقساانه ێبا یکاۆڤێمر  له شێڕیشگۆڕش یو مانا  وه کاته ده یینائاسا یم دووهه ی نهێکات و و مانا ده-نا
 ییت هیساا ماان و که قاره یچونکاوو ماناا  کاراوه، ۆبا انی م ئاماژه که  نهێم دوو و ئه.  وه تهێنیب ده بژاردنداڵ م هه رده به له  ۆیخ  که
  لاه یکاان کاره ۆبا  ن کاه ده ده شاانیپ کێااویپ ی ناهێن و و کاه ده  وه گژاچوونه به یبات، تووش خه یرمۆف ۆب نیوانڕو  شێڕیشگۆڕش
 .ال بدات یت هیرپرسا به  له ۆخ  یک ره ده یک هیانوویب ویه  به تێو ناتوان تڕێ ناگه یک ره ده یک هیینت ره گه ویه
 
ساتن  رجبه مه ی وه فاواد پااش ئاه  .ن خاه رده ده انۆیاخ رماداۆف ی وهێشا  لاه  کاه بژاردنهڵ ردوو هاه هاه  هیا وه رنج ئه سه  گهێج یکڵێخا
 ویها  وێان  تاهێناچ م کاه هی یارڕیاپااش ب: تێاناب یازڕن  هاه  کاه ی رماناهۆو ف باه واته  ت،ێژڕێ داده شێنو یرمۆف ت،ێرێبژ دهڵ هه
و  تێن هیا گاه ادهڕ ارانیاجووت ییت هیاک هی ی وه شاانه وهڵ هاه شیم دووهاه یارڕیا؛ پااش ب ن ن هه که  وه انهیینێنه  کخستنهڕێو  له ک هی
 .کات ده اریشنێپ ێنو یرمۆف
 
کوردساتان   لاه یساالمیئ یزراو دامه تازه یمارۆک یکان زهێتوانن ه ده ک هی ماوه ۆب کان هیساس  زهێکوردستان و ه یکڵ فواد خه یدوا
و   واماه رده به  ساتهێتا ئ  هڕ م شه کات، ئه ده ێکش پاشه  رگه شمهێپ یزێت ه حکوومه یفراوانتر یرشێر ه رامبه ن و دواتر به ربکه ده

 کێادرز ش ستهێئ  که  کردووه یت وا حکوومه یدژ  ستانه م وه ر ئه و هه  تێکر ده ری سه ر رکهیداگ یکێزێک ه وه  زهێه م ئه  ستهێتا ئ
 .تێنێبم رانداێئ  له ستمیو س کڵ خه یکردناڵکا هی ۆب کداڵێو هه  شنه ر چه هه یروو ناخ و گه  کوردستان له ی شهێک یناو  به
کوردساتان   له یسالمیئ یزراو دامه تازه یمارۆک یکان زهێتوانن ه ده ک هی ماوه ۆب کان هییساس  زهێکوردستان و ه یکڵ فواد خه یدوا
  واماه رده به  ساتهێتاا ئ  هڕ م شاه ئاه. کات ده ێکش پاشه  رگه شمهێپ یزێت ه حکوومه یفراوانتر یرشێر ه رامبه ن و دواتر به ر بکه ده

 ش ساتهێئ  کاه  کاردووه یت وا حکووماه یدژ  ساتانه م وه ر ئاه و هاه  تێاکر ده ریا ساه ر رکاهیداگ یکێزێک ه وه  زهێه م ئه  ستهێو تا ئ
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 راناداێئ  لاه ساتمیو س کڵا خاه یکردناڵکا هیا ۆب کداڵێو هه  شنه رچه هه یروو ناخ و گه  له« کوردستان ی شهێک» یناو  به کێدرز
 نیناد چه  و باه تێاب ده رانیا قاه ێل گاه یتووشا ت،ێازان فواد ده یبازڕێ ی ژهێدر  به ۆیخ  که  ه،ڵ مهۆفواد، ک یمردن یدوا. تێنێبم
 یکبوونیدا پاشاان لاه سات،ینۆمۆک یزبایح یو دروساتکردن   یازاوڕ یبچاووک یکاێگرووپ  باه مکردنیسال تهۆخ  :تڕێ په دهێت ناغداۆق
ک  وه یاینێنه یو گرووپا زمیت کماهیح ینییئاا یوتن رکاه ده ی وهێشا  لاه  کاه رانهی قاه ی ژهێاش در وه پااش ئاه ،یکاارێکر یستینۆمۆک
کااان  ئاغامردوه  هییساااموورا اتریااز  کااه زمدایر شااارالتان سااه به   هڵاا مااهۆک ی چااه په یداناا شاادایکان دوانموونه  و، لااه کان هییاارگۆئ
 کێاجار  جگاه-شادا  م نموونانه ئاه یومو هاه  لاه. ژیتونادوت ی ساته داروده ۆبا نێرۆڕگا ده یدیائاغا مارد چ ێکات  که  وه خاته ردهیب
 شیو دواتار  هڵا ماهۆک ی وه سااخکردنه ڵیو هاه  واتاه ت،ێاخر تواناا ده  له کیمۆک یک هی وه کرانهییالسا  دواتر به  شیو که ئه تێب نه
 ۆستبردن ب ده انی  تازه یکۆر ناوه یشانێاکڕ  به  دراوه ڵو هه -تێدر ده م که هی یکان ته ی وه دووپاتکردنه ۆب ی کهیمۆک  کانه و ته ئه
.  وه تاهێنرێه ده  گاهڵ ک باه فاواد وه ش،یکان ساته داروده یت ال ناناه ته اندا،یمووشا هه  و، لاه تێر بکر سه چاره کان شهێک ک،ۆر ناوه
 .ستتریوێپ یکێکار  کاته و ده ئه یکان نهیق استهڕ  هییند تمه بهیتا ی وه ندووکردنهیفواد و ز یزگارکردنڕ ۆب ڵو ش هه مه ر ئه هه
 
و   کارکردخوازانااه ی هڤاااڕ یکااڵ کااه  بااه  کااه ن نااهێدوو و ن،یانیاارکردنی سااه یکیر خااه  مااهێئ ی رهۆو جاا فااواد، بااه ی نااهێدوو و م ئااه
 اناداێیماان، ت ک قاره ناه  داره شاهێفواد ک انداێیت  که  نهێئازادترن، دوو و  کهید یکان نهێو  له  که ن نهێدوو و ن، هیستدار نا به مه

م دوو  لااه. ڵحا مااه ڵ گااه له  یە وه ووبوونااهڕ ووبااهڕ یمااان قاره ،ڕ شااه یمااان ک قاره نااه  هڵاادوود بژاردنااداڵ هااه م رده بااه  فااواد لااه
ئاشاکرا  یاسایس یکێر باهڕێ  لاه اتریاز یکێک نااو فاواد وه ی وه مانه یکانۆو ه  نهیق استهڕ یشۆڕش یتوخم نیند چه دا بژاردنهڵ هه
  تااوخم کااه ێنااد هه ، هیااداێت انیاا انهێڕشااگۆڕش یزمیالیااماتر یکان رجااه مه  کااه خمنتااو ێنااد هه یگاارڵ هااه  نااهێم دوو و ئااه. باان ده
ن  خااوه  وان ببناه و بتاوانن پشات باه تێاب  وه ساته ده باه  نگاندن ساهڵ هاه ۆبا انیار وهێپ  ن کاه بده کان ندووهیز ییت ارمهیتوانن  ده
  لااه تاار یکێجااار نەد ده مانیت ارمااهیو   انااهێیپ یسااتیوێپ یاای نووکااه هه یهااانیج  کااه ر دهیاازگارڕ یتااوخم ێنااد هه ان،ۆیااخ یانیااژ
  لاه کێموو شات هاه  ازهین باه  که ی و گوتاره ر ئه رامبه به  وه انهی گهڕێ  و له  وه نهی بکه  ناسهێپ شۆڕش نیبتوان دایی نووکه هه یهانیج
؛ ”خت سااه یکااار“ یهااانیج  لااه کێشاا بااه  بااه  فااواد، بااووه یدوا شیکااورد ی مااهێئ یهااانیج. نیاا بکااه یاگرۆڕخاا ت،ڵێاار دابما وهاه جه
 تار یکڵێساا انیا ڵم ساا ئاه  نگاه هڕچونکوو   بده  ژهێالم در به ت،یتدا ب حمه زه له   ستهێکه با ئ  هی مه ئه ی که نهڵێ به  که کێهانێج
 یر وه ختاه به داێیات  کاه کێاهانیج ،ۆیخا یر وه ختاه به ۆبا  اوهۆڕگا یر وه ختاه به یکردنڕێ چاوه داێیت  که کێهانیج. تیر ب وه خته به
  و باه نیتۆکاین ێبا ی ره و جگاه نیکاافئ ێبا ی قااوه تااکوو   وه هییادیو ئه ییترسا مه  له ،یترس مه  له پاراستنۆخ ۆب تۆڕێگ ده  گهێج

  کاه کێت اسهیست، س به مه  شتن به گه یستیو ێب دان ژهێدر یت اسهیس ،«شۆڕش ێب یشۆڕش»و  «ت اسهیس ێب یت اسهیس» دایدواش
 ڵیایا خاه یک هیا بژهۆئا ڵ گه له  سووژه داێیت  که ڕ ستپه ک ده وه  کهێت اسهیس اتریو ز تێزێپار ده  که وتنه ککه هیر دوابه  له ۆخ اتریز

فاواد  یدوا  کاه دا ناهاڵو و هه لاه.  هییان  شانه م چه لاه یکێت اساهیس یماان الم فواد قاره به. یعیواق یک هی بژهۆتاکوو ئ تێب جووت ده
 ێایل یتاوان دایاکان هڵییدوود  فاواد لاه  کاه ک هیا واناه ، تێاکر ده ریب لاه  انهێڕشاگۆڕش یزمیالیاماتر یای ناهیبنچ یک هیا واناه نێدر ده
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 یکاۆ ره نااوه یناانێه  بار لاه زه کێاجار: تێنێشا بار بوه دووجاار زه تێاب ده شۆڕشا  کاه  هی م وانه ئه شیو ئه ، وه تهێناسیو ب بگاتێت
 -فاواد  یدوا یکان هڵاو هه. ێناو یرمۆفا یناانێو داه نۆکا یرمۆفا یشاکاندن  واتاه رمدا،ۆف  له  کهێبر م زه دووهه یبر دا و زه تازه
و  نااداۆک یرمۆو فاا  وهێشاا  بااوون لااه  انیاا وه ژکردنااهێو در کان شااهێک ی وه دووپاتکرنااه این تااه - تێب نااه ک هیاا نااه ک وتمااان نموو وه
  باه شێناو یکێرمۆفا  که  هی بوو و هه  وه به یستیوێپ  هڵ مهۆک یک هیف نه  شنه رچه ن، چونکوو هه بده ێم ل دووهه یبر زه یانتوانی نه
 ینڕیبۆرخ باه به ڵیو و هاه  وه ناهڕێ گه فواد ده ۆوام ب رده به  که  هیدا هییند تمه بهیم تا ئه یبوون نه  له ت،یرێبژڵ هه  وهێنو یکۆر ناوه
 باژاردن،ڵ هاه یبژاردناڵ و هاه ڵحا ماه ڵ گاه له   ووبوونهڕ ووبهڕ یمان ؛ قاره مه دووهه یبر زه یمان فواد قاره ی وه له ڵغاف ت،ێر ده ده
فاواد  عدا،یواق ڵ گه له  وه ووبوونهڕ ووبهڕ  له پاراستنۆو خ دان ژهێدر یت اسهیک س ، نه سته به مه  له یکان وهەکرد ی ووڕ  که کێس که
 .داڵحا مه ڵ گه له    یە وه ووبوونهڕ ووبهڕ یمان قاره

 
 انیاال کان هییاسایس  زهێه ی ربهۆکرا، ز ریب له شیرانێئ یکان هییاسیس  نه هیال یال  وه رانهێئ یشۆڕش یتا ره سه  ر له هه  هڵخا م ئه

بوون  ناه  چونکاوو ئامااده ت،ێاواوت کردب تاه یکێشاۆڕش تێاکر ده رمۆفا یکردنیستکار ده ێب و به کداۆر ناوه له  یانکارۆڕگ  به  وابوو
 نیزووتار  بگرن و باه  وه سته ده  به شۆڕش یو هڵج انییکان توان وتنخوازه پاشکه  زهێه  ش بوو که مه ن و ئه بده ێل م دووهه یبر زه

 .نەناو بب له  کهید یکێزێموو ه کات هه
 
 ،یکا ره ده یکاێزێو ه ینت ره گاه ویه  ستن به پشتبه ێب ڵحا مه ڵ گه له   ووبوونهڕ ووبهڕ یمان ، قاره مه دووهه یبر زه یمان قاره فواد
 تێو هیااب  کااه  کااه هی وه کاارده  شاانه رچه هه یرج و مااه ر وهێاام توانااا پ ئااه.  وه هۆیااتاااک خ یناااو  بااه رێاار خ سااه  بات لااه خااه یمااان قاره
 ۆبا  وه رکردناهیو ب ت اساهیو س انیاژ  کاه ی اناهییند تمه بهیو تا ئاه ت،ێب ناه شۆڕشا ێبا یشاۆڕو ش ت اساهیس ێب یت اسهیس یمیسل ته
 ڵ گاه له   وه ووبووناهڕ ووباهڕ  لاه یدوور یت اساهیبوو و س هاه یخاۆد  لاه نینیژبێاچ یت اساهیس ی وه ره و ده ره باه ک هی گهڕێ ی وه نهیزۆد
 ویهاا  کااه کێساا که ،یت هیسااتیوێپ  مااهێئ یهااانیج  کااه  هیاا هییت هیسااا و که ئااه ی فااواد نموونااه. یت هیسااتیوێپ یاای نااهیبنچ یووداوڕ
 یکردنیف ناه یخالق ئاه ؛ هییالکان یخالق ئه ی و نموونه ئه.  وه تهێڕێگیب یت هیازین به ی رهێو خ ئه  له تێناتوان یک ره ده یک هیانوویب
  کاه کێخالق ئاه ،ۆییخ ربه و ساه یسات بهۆخ یخالق ئاه ، داێاکو ویها  لاه ینت ره گاه ۆبا انڕ گاه و نه ەور گاه یک هییدیو ئه  شنه رچه هه
 ت کاه رهۆو م  ترساه مه»: تێافاواد ب یگرنگا ی واناه  مه ئه  نگه هڕ. رداێخ یبژاردنڵ و هه بژاردنڵ هه  له  هییناچار  به یپشت این ته
 .«ەبدڵ هه  وه رهێخ یناو  به
 
 نیگ ئاه ،یایاڕکێت  رکوت، باه سه یژووێم یانییموو قوربان هه ۆب تێب ک هیفا وه تێتوان ده این ته  وه هیکۆر ناوه ۆیه  به  وتاره م ئه
 .تێفادار ب وه انیواکانیه  به ی وه ر ئه گه مه ت،ێناکر مارۆت ێپ یانییموو قوربان هه یناو
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  وه وشێته دره ر سەری مێژووە ده سه بهناوی  

 
 نا حمان په ن ڕه سه حه: نووسی 

 
 ئیسماعیل کاکە رەش: وەرزێران لە فارسی بۆ کوردی

 
  ناوبانگ، لااه بااه یسااتینۆمۆ، ك"یتانڵفا سااو مسااته ادۆفاا"کاااک  ،یتاو هااه ی١٣٥١ یرمانان خااه ی١ یژڕۆ  ر لااه وبااه مه له ڵسااا ٩١
 ی وه بزووتناه یران باهڕێ نیناوبانگتر باه  و لاه هااتووێل یر ناهێداه  یاو تاكت نیدووربا ن هیسایژێسترات ، هڵا ماهۆك یران نهێزر دامه
 ، ناەد ینگاو هه  كه و ناوچه رانێئ یستینۆمۆو ك یكارێكر یر بهڕێ ی لووتكه یتح و فه ره به  كه  ێس هكوردستان وك ی انهێڕشگۆڕش
 .ختكرد به یزیئاز یانیگ وان،یر مه -قز  سه وانێن یگاڕێ  له" ویرش سه" ی ناوچه  ردا له رابه نابه یكڕێ شه  له
 

 یشااانێتك حمه زه ۆباا ،یسااتانۆو د ارانیاا  لااه  ێاارۆز ۆباا سااتاشێئ كااووڵ و كااات، بااه ر ئااه ك هااه نااه" ادۆكاااك فاا" یرگ مااه ڕی باااوه
روا  هاه کرد،ەدیادەدا ب ادۆكااك فا یكایو پرات  شاهێند و ئه گااین  لاه انییازگارڕ یدێامۆئ ی ساانه و كه موو ئاه هاه ۆكوردستان و ب

"  ساوار هڵتا" یساتانۆڕگو  یکباوونیدا ەل ینێشاو" ەمانڵئا" ییئاوا یرەورووبەد یکانەشاخ له رقورست.  كات ده ییو قورسا  دژواره
 یباوارانڕێو  ارانیا  ماهێئ این ته  نه. ئارام نوستووه داێیت ەک  باتكاره خه  ستهینۆمۆو ك ئه  ی زار ر مه سه یرد و به یئارمگا نییدوا
 نێترسا ده یانیاگ ێبا ی ساته جه  ت لاه ناناه ته یدوژمنان ستاشێتا ئ كووڵ به ن،ی هبك ڕ باوه یرگ مه ێو نامانهه ادۆکاک ف یبازێر
 ، ێگر انادهیدا  ۆخا یباوون یوار و ئاساه یناو یستنیب  به  شكاندووه، چونكه انی كه زاره ر مه سه یرد جار به نیند چه ۆیەب رەوه
 . وه تهێبژ ادۆكا ف و نه تێبرو ەیکەزارەر م سه له یانیو ژ ایو گ ڵكا گو نه
 

و  شااانێتك حمه زه یزۆسااڵد یرەبێااو ر یاریاا ،یشااێرك و سه یاگرۆڕخاا یوتووەساارەن یماااێم، ه سااته  دژه یسااتینۆمۆفااواد، ك کاااک
. ش كاهید ی ده و ساه ڵسا نه نیناد ه چه  گاتاه ده یگوماان ناوباانگ ێو با  هی  تازه شتاێه یناو ڵسا ٩١  یدوا ران، نهێوس چه یدوژمن
و  شاانێتك حمه زه ڵاید  خساته یووناكڕمكاران،  سته یتاڵ سه ده رێو ژ  یتار یت كه مله مه  له  بوو كه نیو ت ڕگ ڕپ یكێو نوور ئه
 ك هیا ادهڕتاا چ   وت كاه ركاه موان و ده هاه یر زار ساه  وته زوو كه رۆز یرگ پاش مه ادۆف یناو. كان وساوه چه  دا به زگارڕ ینڵێ به
 . هیندااڵناو د  له  زهیو ئاز ئه یستیو شهۆخ
 

و  ۆیبگاات و خا شیقام و ماه  هیاو پا  پلاه  باه یتاووانی باوو و ده یشا ئاسووده ك هیا ادهڕتا  یكێانیو كار و ژ شیئ  كه ادۆف كاك
ك و  و چاه م هڵا قاه یاریا  كرد و بوو باه  مانه موو ئه هه  له یپشت ، وه تهێنێس بحه ۆیخ ینج هڕست ده یر بهێس رێژ  له ی كه هڵما بنه
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 یماااێ، ه وه و مانااه  وه ركردنااهیب  انهێڕشااگۆڕش ،یداكاریااو ف ۆڕووگڵئااا ۆبات باا و خااه انیااژ  ساااده. شێتكاا حمااه زه یر ماوه جااه
و   هڕتاوو ینیر باه یكاێكڵ خاه اد،ۆفاکااک  یختكردن باه انیاگ. كراوێمل سته یر ماوه و جه ارانیناو  بوو له ادۆكاك ف ییستیو شهۆخ
باوون و  شۆرخ ساه یرگ ماه  باه یشاینوو دوژمناان و قات ڕیربا ده انییت فره ناه و یای هڕتاوو ان،یاگر یزار ر مه سه مبار كرد، له غه
و ئارماان و  یچاناد ادۆکااک فا ەیو دار ئاه  كاهی وه ر لاه باه خه ێبا ماڵ به! دا انیادۆف یبازێو ر یە وه م بزووتنه ئه ییتاۆك ی مژده

 ییتاااۆو ک تێاناچ نەیاب ەل زیرگ ختكرد، هاه باه دایاناوێپ له یانیادا و گ ۆباا ڵیو هاه دایاانیموو ژ هاه  لاه ادۆكااك فا ی ئامانجاه
 .تیناێپ
 
 ی٥١ ڵیساا یهار باه  قز لاه ساه یشاار یت هیامع جه یرەقەم  له  ێجار)ینیب  وه كهینز  له ادمۆدوو جارم كاك ف این ته  من كه ۆب
 یووخساارڕ، ( مشااره ئه یكاڵ خاه یایژووێم یچۆكا  لاه یوانیپشت ۆب وانیر مه ۆقز ب سه یوانێپڕێ  له شیم دووهه یو جار یتاوەه
 .م ناكه ادی له زیرگ هه ەزنەم ەرەبرا مەئ ییو جوان  بزه  له ڕپ
  

 ی وهێااچوارچ  لااه چكاااتیه  بااوو كااه یهاااەو یكاای هیاا كااهێخش و پ نااه دا،یوت سااتكه ده  لااه ڕم و پاا كااه یانیااژ ی ماااوه  لااه ادۆفاا كاااك
موو  هااه كااووڵ بوو، بااه نااه ادۆفاا ینااد تمه بهیتا این تااه  مااه ئه ت بااهڵ هااه. ێرئاورد ناااكر و بااه ێناااگونج داییاا كخااراوهڕێ یسااك رته به

 انیا كاه وه و بزووتنه نگ شاهێپ  تاه بوونهو   ردووهكا  رده روه پاه انیو ئاه ی وهێهاوشا یر باهڕێ ن، سه هڕ ییت هیاڵ مهۆك یك هی وه بزووتنه
كوو كااك  وه  ێران بهڕێ كداێناخۆق  ر له گه ئه. رگرتووه وه انیزموون ئه  كه وه بزووتنه  له شدایمان كات هه  و له  بردووه شێوپ ره به
 ، هیا كخاراوهڕێو  ئاه ی ناساهێو پ ر حاوهیم  بناه ده انۆیاخ دا كاهید یكێنااخۆق  لاه ان،یئامانج  تهێب ده  ێكخراوڕێ ینانێكهێپ اد،ۆف

 .بوو ی ته هڵس و خه ن، ئه گمه ده یكێر بهڕێك  وه ادۆكاك ف
  
  باه  كاهێناو كووڵ به ، هیین  ێكخراوڕێ انی  ێفكر  به ند مهڕ باوه یكێس كه ییر وه رهیناو و ب این ته ادۆكاك ف یناو ۆمرەئ ماڵ به

 ی وره گاه یك هیا ساهۆپر یینایر باه  و باه  ێانێچ ڵاینااو د  لاه كراویارید یك هی هییاسیو س یفكر یت و خه ك هی وه بزووتنه یپانتا
. باوو ەوتەر وەئ یعماارێكوردستان دانا و م  له یسمینۆمۆك یکێوتەر یبوون یر ماوه جه ی بناغه یرد به ادۆكاك ف.  هییت هیاڵ مهۆك
 .ینگ شهێپ   وه تهێب ده ادۆكاك ف ، دا هی وه و بزووتنه وتەم ر ئه یك هییو هڕشێنگاو و پ ر هه هه  له  هۆیر ب هه
  

 یر ورووباه ده یایادون ییماشااچ ته انی، تێب را گه رادهیئ انی  وه كداتهێل كان اردهیو د ووداوڕ این ته  بوو كه نه  ۆڤێفواد مر كاك
 ەشاێر ۆبا یساتەباوو و د ڵکایراد ەکید یکیەواتاەب. كرد ده ییچاالك نیرۆگ ۆب تداەرەبن  له  بوو كه  ێباتكار خه كووڵ به ت،ێب
و   اردهیابارد و د ده زمیو ماركسا ره باه یو ئاه اتریاز یشا ته هڵس م خه ر ئاه هاه .باوو  مرو یخود و،ەئ ۆب ەشیو ر  ڕە ەک برد،ەد
 ، یستیوەشۆخ، شداێتك حمه زه یر ماوه جه یرەوپەئ ێب یاەیو  در ارانیناو   و له یناس باشتر ده یر ورووبه ده یكان ووداوهڕ
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 . بوویخش بهێپ یت بهیتا یك هی و متمانه ییقورسا
  
 تاڵ ساه ده ێبا یکێرەوەك باوون ناه ،یت هیاڵ مهۆك یوت سووكهڵ و هه یند وهی په ێیپ  به ۆ مر اد،ۆكاك ف یكیو پرات  شهێند ئه  له

  كاه تێانێب  ێم ساتهیس  باه ییتااۆو ك تێنێب هاندایر ج سه به ۆڕو گ ڵئا یتووانی ده  چاالك بوو كه یکێرەکتەئ كووڵ و داماو، به
 ،ۆ و مار ئاه ۆبا. باووه  گاناهێب ۆیخا  و لاه ۆیخا یساتکرد ده یئاامراز یلاید  تاه بووه نانێمه رهاه به ی وهێشا ۆیه باه ۆ مار داێیت
  لاه اد،ۆكااك فا ڵیو هاه یواو تاه  بوو كاه  هی وانگهڕم  ر له هه. كرد درووست ده ڤیمرو انۆڕگ شدایمانكات هه  و له انۆڕگ یر حوهیم
  لاه یو ئامووزشا ینگ رهاه ، فهیت هیااڵ ماهۆك یو كاروباار یئاابوور ت، اساهیس  ناهوا له گااڵ ماهۆك یكان ورد و درشاته  موو پرساه هه

. باوو ییك ره ساه یر حاوهیم نساانیئ داێیات  باوو كاه ێناو یكێهاانیج یزرانادن دامه ۆبا ێنو یكێر نهێو داه ئه. دابوو ۆ ت مر خزمه
 .بوو ستیمارکس یکێستۆد  و مرو( ەیکییەتیەنایچ یمان ەب) ستۆد  مرو یکێستیمارکس ادۆکاک ف

  
. درووساتكرد ۆیخ ڕی روباوهیب ینانێه ید وه یئامراز شدایالو  له ت، اسهیس یایناو دون  هاته دایالو تازه ین مه ته  له ادۆف کاک
 ۆیزانکا ەل ەیکیاد ێیهااور نادەچ ەڵگەل ی"ەڵەمۆک" یبناو یستیمارکس یکەیکخراوێر ی بناغه یرد به  بوو كه  هڵسا ٢١ یكێالو

 ،قان فاه و خه رکوتە، سایرۆكتاتید یتاڵ سه ده رێژ یتاناڵو  له یاسیس یو كار ت اسهیس. دانا یتاوەه ی١٣٩١ ڵیسا ەتاران ل
 ەرچ ادۆکااک فا شاداەیدژوار ەرجەلاوومەه وەل. تێانەد ەوێاپ ڵپاا اساتیس وەرەب  مارو مەاڵ، بییەئاسان ن یکێکار یچ رەگەئ
 . بوو نێشک
  

كااك . و کوردساتان رانێائ ەل كارانێكر ییت هینایچ ی وه و بزووتنه ٩١ ی هی ده یزمیماركس یران ادنهیبن  بوو له  ێك هی ادۆف کاک
  باه ماڵ باه ، وه نهێوسا چه تااك ده  به كارانێكر" ڵێ ده  كه شتبووی گهێت یدرووست  ماركس به یمانا ڕو پ  كانه رهیز  ستهڕو  له ادۆف
  باه. هییان یزگاارڕو  نۆڕیگا ۆبا  ارانهیوشا یبات و خاه كخراوبوونڕێو  ییكگرتوو هی  له  جگهێب یك هیمانا  كه" بن هد زگارڕ ڵ مهۆك

 ۆبا ش انهێڕشاگۆڕش یكایاتڕو پ ید  تاه هینا  انهێڕشاگۆڕش یكایاتڕپ ، انهێڕشاگۆڕش ییرۆئاێت ێبا ەب  وا باوو كاه ڕی باوه یدرووست
كااك فاواد . هیا هاه ێڕشاگۆڕش یزبیح  به یستیوێپ زم،یالیسۆس  به شتنی گه ۆب  هیرما سه ی لهۆیو ك كارێكر یر ماوه جه یكخستنڕێ
 ی٥٧ ڵیساا یزییپاا  سااواك لاه ینادانیز  لاه ییئاازاد یدوا  كاه  ێاكخراوڕێ ینانێكهێپ  هیدا یست ده یتاو هه ی١٣٩١ ڵیسا  له
ر دانادرا و  ساه له ی"رانێائ یكوردستان یشانێتك حمه زه ێڕیشگۆڕش ەڵەیمۆک" یناو دا،ی نگرهۆك نڵی وه ئه  له یشدار و به یتاوەه

ناس،  ماندووناه یانێڕشاگۆڕش یئاامراز  باه یو كارد یكارد، پاراسات یزێاهەباوو، ب یرەداباوو، راب انیاژ  لاه  كاه ی و كاته تا ئه
دژ   لاه یزگاارڕ ی رچااوه سه  به یو كرد یت هینایچ یم ستهیس یكراوانێمل م و سته سته  هاتوو له انیگ وه یژنان ار،یوش یكارانێكر
 . هیرما سه یر نهێوس چه یم ستهیس ەب
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 یت هیانایچ یاینیب هانیج  به ییبوو، توان ئاسان نه یكێخراپ كار  چاك له  ی وه كردنه ایج شتاێه  و كاتدا كه ئه یخۆباروود  له
پ  چاه ی وه نااو بزووتناه یداچووڕێاال به یكان وانگاهڕ. ەوەبکاات ایاج ڵە ەه ەلراسات  رەس یگاڕێ زم،یماركس یچرا ییووناكڕو 
 ەل ساتیالینااو سوس ەب یئوردووگاا ەب  وتاه هڕو  ئاه یای ساتراوه و به یر كهۆو ن  تووده یزبیح یخواز میسل و ته ت انهی خه  وانه له

 ". هیین ی وره گه یرۆتۆم یكار خستن وه یتوانا  هۆڵچك یرۆتۆم"  دا كه یشانیو ن  وه تكرده هڕ ییكیچر یبازێقاو بدات و ر
  
 ی تاهیمۆك" ن هیاال  لاه  كوردساتان، كاه ی٩٧ - ٩٦ یكان هڵساا ییكادار چه ی وه بزووتناه  هییوانیڕ ده  وه گرانه خنه هڕ یك هی وانگهڕ  به
 . بوو نه ڵیبوو و قه چووبوو وهڕێ به" رانێئ یكوردستان یكراتۆمید یزبیح ینقالبیئ
  
شاا  یسااواك یفناکۆخ ی خانه نجه شكه و ئه ندانیز ی وانه هڕركرا و  سه ستبه ده كهاتبوو،ێپ  هڵ مهۆك  بوو كه نه ڵچوار سا  له اتریز
 ەل .ەڵمۆکا ەجاار ب کێنادەتااک و ه ەجاار ب کێندە، هبات خه  بوو له  كهید یكێبووار شیندانیز ادۆکاک ف ۆب. كرا رانێئ ی
 حتارامێو ئ زڕێا ێایج اراندایناو   له. وت ركه جاران ده  له ترۆاڵپ ندانیز  مجار له بوو، ئه ۆاڵپ شداێپ ەلر  گه ئه. خارا ندانیز

 یو ئاازار ینایب یرۆز ڵای ماهۆك و به یسا كه تاكه یناد به. كارد ر ده ساه له انیساابیئموور و باازجووش ح باوو و ماه یستیوەشۆو خ
 ی ژهڕۆ ٢٩ یماانگرتن ییتاوان داەژێادر ەبوو و ل ناه ژمانۆد ەب میسال ته شیكێساات ۆبا ماڵ باه ،شاتێچ یرۆز یووحاڕو  یای سته جه
 .تێن هی بگه یوتن ركه سه كات و به یر بهڕێ  سنه یشار یاسیس یندكراوان به
  
و دوژمان  ساتۆد  باه ،ڵ ماهۆك به  یت كه ره حه ییر بهڕێ  له یو ئه یگر نهڵ حاشاهه ی، توانا م مانگرتنه ئه یوتن ركه و سه كخستنڕێ
 ی وه بزووتناااه یژووێااام  لاااه ی٥٧ یناااڕی اپاااهڕ یدوا ی وره گاااه ییر ماوه جاااه یت كاااه ره حه اد،ۆفااا یر ناااهێداه یزرەدا و ه شاااانین
 . كرد مارۆبوو، ت یر بهڕێو  ئه  كه  ێكخراوڕێو و  ئه یناو جار به نیم كه هی ۆكوردستان ب ی انهێڕشگۆڕش
  
 ،یارانیا  ەڵگ ەل ێكوردساتان و هااور یجناووب  لاه ت بهیتا  به دا،یكخستنڕێ  ی سهڕۆو له پ یتاوەه ی٥٧ ڵیسا ینڕی اپهڕ  له
 کتااریە ەل اتریااز ژۆر ەب ژۆر ەنیاارەراپ وەئ یشااداربووانەب یزیاار ،ناادان بهڕێ ی٢٢ یدوا. راێااگ یرچاو بااه یكێخشاا ور و نه ده
 یواو ناتااه یدا تااا كااار ده ڵیو ، هاه تااازه یت حكوومااه ەوات ،یساالمیئ یشااۆڕش  دژه یتێتااداراڵ ساه و ده ەویەبااووەد ایااو ج تارازەد
 ۆئاارام با یك هیا ركوت كاات و دوورگاه ساه وڕیا اپاهڕ یر ماوه و جه ێن هی نجام بگه رئه سه بوو به نیرەراپ یخنکاندن ەک" شا" یمیژڕ
 یمایژڕ  باه یرەشاباوۆخ ێبا  و باه  انهییاساتڕم  ئاه یرچاوگرتن باه هل  باه یارانیاو  ادۆكاك فا. وه تهێنێقۆڵبخ  هیرما سه یم ستهیس
  وه ساته ده  باه انیساالمیئ یریشمشا  كاه ێناو یحاكماان  كه یانزانی باش ده  وانەئ.شتنڕۆی ێنو یخۆباروود یرێوپ ره به یسالمیئ

 شۆجا  لاهڕپ یگااڵ ماهۆر ك سه به یستانۆڕگ یكێش تا كه  زم كردووه جه انیزم ، عه ره پشت سه  له انینییئا  یرەشباوۆو خ  گرتووه
 رەسا یرکاەئ ەدا ب كاه و ناوچه رانێائ  لاه شۆڕشا یگااڕێ یسات ربه به نیتر وره ك گاه وه انیشا وه و ئه ننێپ بساه راناداێئ یشۆو خر
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و  یساتیالیمپریئ یزێازله یتااناڵو یوانیپشات ەل ،یساالمیئ یشتووی گه تاڵ سه ده به  تازه یحاكمان یالنیپ. یزانەد انۆیخ یشان
 .بوو ندەمەهرەب  كه ناوچه یستەرەپەنۆک یتدارانەاڵسەد
  

. سات داباوو رده به له یر ماوه جاه یكخساتنڕێ ی بژارده این ته ،یت حكوومه یكخراوڕێ یرشێه ڵ گه له  وه نگاربوونه ره به ۆب ادۆف كاك
 یئاساات  لااه  سااتهیوێپ كااووڵ بااه ، هییاان  وه ره ماادهاڵدا و  ێاازبیناو ح لااه بااوون كخراوڕێ این تااه  م كاااره ئااه ۆباا  كااه یزاناای باااش ده

 یغێدرێاب یداکاریاو ف ادۆكااك فا یت ماهیو ه ڵو هاه  باه. دانیا ماه  تاهێب كخاراوڕێنگ و  س هاوئاهاه كه نیۆلیم  و به دایر ماوه جه
موو  هااه  لااه" ارانیااجووت ییت هیااك هی"و "  یااكراتۆمید یت هیاامع جه"  وانااه له یر ماوه و جااه  انهێڕشااگۆڕش ی زراوه دامااه ،یانێیااهاور
 . كهاتێكوردستان پ یكان شاره
  
و  ماانڵزا. کوردساتان دروساتکران یكان ناوچاه  لاه  ێارۆز  و ژناان لاه كاارانێكر یمااف  لاه یزگاارێپار یكاانەکخراوێر ها روه هه
ك  وه یکاەڵخ ەدژ یکێلەنادگەباوون و ناو ك چاهڕكردباوو و پ ژیات انیاددان  وسااوه ژار و چه هاه یكڵ خه ەدژ ب  كه رستان په نهۆك
  هیادا یسات ده ادۆكااك فا اندا،ییر رامبه به  ، لهبوون ژارانەه یدژ النیپ ڵیحا ەل وامەردەو ب نابووێكهێپ انی"یریشا عه یشورا"
 یكااڵ خااه یناایرەاپڕ یكان وته سااتكه ده  و لااه انینگ شااهێپ  كاارد بااه ی "هڵاا مااهۆك"و  انیااكاادار كردن و چه شااانێتك حمه زه یكخسااتنڕێ
 .بوو یر ماوه جه یكخستنڕێو   انهێڕشگۆڕش ی رادهیئ یماێه ادۆكاك ف. كرد یزگارێك پار چه  كوردستان به ێڕیشگۆڕش
  
" یشاار ینینێخاو یهار باه  کورتادا باوو باه رۆز یکەیەمااو ەل  ، كاه"شا" یت حكوومه یووخانڕپاش  یئازاد یهار به نیم كه هی  له
كارد،  نێخاو یقمۆنا انیا م شااره ئاه یباتكار و خاه اگرۆڕخا یكڵ خه یسالمیئ یشتووی گه تاڵ سه ده به  تازه یمیژڕ یران و سه"  سنه

  م شااره لاه انییساالمیئ یماارۆك یدژ  لاه ڕ شاه یرەو راب  ڵا خه یت موقاومه یكخستنڕێ  له انییك ره سه ڕۆڵی یارانیو  ادۆكاك ف
 یت ئاهی هاه ڵ گاه له ژێوتاوو یكاات  لاه. كوردساتان باوو یكاڵ و خاه یساالمیئ یماارۆك ێیكان ره ربه به نیم كه هی  مه ئه. ۆست ئه  گرته
 یشاار یبوون و شاورا یشدار به ینی خومه  له  جگه، ەیەتاز ەتەاڵسەد وەئ یوناسرا یران موو سه هه  كه یسالمیئ یمارۆك ییسم هڕ

 ی وره گااه یغیل و موبااه رۆتاتیر،ئاژ مانگااه كه یقید سااه ڕێبااوون، هاااو  ژێوتااوو ین هیااال  كااهید یانیر نااد سااازمان و جااه و چه  ساانه
بوو و كااك  نه ۆستەئ ەل داەڵەمۆک ەل ەییکخراوێر یكراویارید یتیەرپرسا کات به وەئ یرچ گه ئه ،ەسن یشار یو شورا  هڵ مهۆك
 .ستووه ئه  گرتبووه یقیكاك سد یپاراستن یرك ئه ماڵ بوو، به  هڵ مهۆك ێر بهڕێ ادۆف
  
ئارماان  ان،ۆیاخ ییخس شه ی گهێپ ۆب  ن كه رئاورد بكه به  ێسان كه ی وه كرده ڵ گه له ،ییەخشەبۆو خ وت سووكهڵ هه  له  وهێش م ئه

م  ئه  كه ێو ركه ده تانۆتا ب ، ادهۆكاك ف یدیشاگرد و مور ێپ انۆیخ ش كهڕۆم و ئه ێپ رێژ  هینا انی " هڵ مهۆك" یكان و ئامانجه
 .و داماون  لهۆچك  نده چه  سانه كه
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 یتااوەه ی١٣٥١ ڵیساا ی وهێل خاكاه ی١٢  له"  نا انی ێر ئه" ینگ ده  به یسالمیئ یمارۆك یبژاردنڵ هه نڵی وه ئه ڕییجا تهڵگا  له
و " نیف زعه موساته" یت حكووماه نااێنااو ل انیا نجه شاكه و ئه رۆریات یت حكووماه یر وت ساه حاه یهایژد ئه داێیت کرابوو و  یعمارێم
 یكاڵ كارد و خاه ساواڕ انیامیژڕ ییوکااریم فر ئاه یرەشاباوۆخ ێبا  باه یارانیاو  ادۆپاند، كاك فا دا سه انیرانێئ یكڵ ر خه سه به

 ی بناغااه یرد بااه  بااوو بااه  كااه  ێت كااه ره حه. كاارد تۆكیبااا ییسااالمیئ یمااارۆك ۆیاایمر  دژه یت نااگ حكوومااه ده ك هیااكوردسااتان 
 یادیاكوردساتان  ی انهێڕشاگۆڕش ی وه بزووتناه یایژووێم  لاه نیرێز یك هی هڕ ك الپه وه شڕۆم ئه  تا به بات و هه و خه ییكگرتوو هی
 .ێكر دهێل
  
 یاای ماااده ١و   ساانه یاای ماااده ٢٩ ی ارنامااهڕیب  كااه یسااالمیئ یماایژڕ یرانەنۆێناا ڵ گااه هاباد له و مااه  ساانه یكااان ژهێوتوو یکااات  لااه
 ساتاێکاات و چ ئ وە، چ ئیاریا و ناهو دوژمان  ستۆو د ینیب یرچاو به یكێخش ور و نه ده ادۆكرا، كاك ف مارۆت داێت یهاباد مه

 یكردنا یر باهڕێ یانیا ره جاه  و لاه ژێوتاوو  لاه شیساالمیئ یماارۆك یران باهڕێ. نێنا داده ادۆفا کاک ییهاتووێو ل یریژبیت  دان به
  دژه یزاتا  لاه  كااك فاواد كاه. وتبوو كاه  رزه لاه وه ێایل انڵیا،د بوویباشاتر ناسا انیاكاك فواد وان،یر مه یكڵ خه ییژووێم یچۆك
  هیادا یسات دهبوو،  ناه یكێگوماان ویها ٥٧ یناڕی اپاهڕ یكان وته ساتكه و ده  ڵا خاه یركوت سه ۆب یسالمیئ یمارۆك یران بهڕێ ۆییمر
 ێو با ینایب دا هڵا ماهۆك ی رگه شامهێپ یزێه ینانێكهێپ  له  ی و كاره ئه ی بناغه یرد و به یرەماوەج یكدار چه یبات خه یكخستنڕێ
 . شت دانا رده سه ی ناوچه ی"ڕ مه رهۆگ" ییئاوا  له ی هڵ مهۆك ی رگه شمهێپ یزێه ی رگهێف نڵی وه و ئه دانی مه  هاته ستانێو
  

 یشااۆڕش  دژه ی وه رچدانااه رپه ر به سااه وام له رده بوو و بااه نااه  خوازانااه میساال ته یشاایرا هاام و گه وه یمیساال ته چكاااتیه ادۆفاا کاااک
 یقبوون رحاه به ژووێام. كارد ده ییداگرێپ رانێکوردستانو ئ یکەڵخ ینیرەراپ یكان وته ستكه ده  له  كدارانه چه یفاعیو د یسالمیئ

 . داوه شانین یشنۆو ر یدرووست  به ابردووداڕ ڵیسا ٩١  له ەیوەئ ەیکەکخراوێو ر بازێو ر ادۆكاك ف
  

 یكاڕێ باوو و بااوه كاراوێرلیو ئاشاكرا و ب وونڕ كرد،ی ده  كه  ێر كار هه. بوو نه رێژ ربهێژ یو كار یكار ینێنه یهل فواد ئه كاك
و  رانیوونااكبڕو  انیار ده شێتك حماه و زه كاارێكر یر ماوه جه  وابوو كه ڕی باوه. بوو گاڵ مهۆك یشێتك حمه و زه كارێكر  به ڵیقوو
  لاه یكێشاار  كاه وانادایر مه یایژووێم یچۆكا  لاه. هیا هڵۆاڵز  م ئاوه به انیازین  وان كه ك هیك ماس وه یو واقع اریوش یوان هڕشێپ
 ی وه ره و ده ره و باه دانیا ماه  هیاناێه ەشار وەئ یکەڵخ یانیو ژ ڵما رەس ۆب یسالمیئ یپاسداران یژێسدرەو د ۆییرگۆر ز رامبه به

 .هییژووێم  ته كه ره م حه ئه ییر هبه هڕ ی تهیمۆك ی لووتكه  ەچوو ەوەو کرد رفک ەكردن و ب یر بهڕێو  ت هیدایشار ه
و  انادی گاه ادهڕ  ڵا خاه  باه ی هیا تاهیمۆم ك ئه ی ژانهڕۆ یكاروبار ،یازڕنا یكڵ خه ییو داخواز ستیو  له  اوانهڕبێل یفاعید یاێڕو
  لاه ت هڵاخا و ده ره باه یكاڵ خاه شادایمانكات هه  و لاه یو هاوكاار ییكگرتوو هیا یسات هه یزكردنێه باه ۆیه  بووه ده ش هڵو م هه ئه

كارد و  ده رەمااوەج  باه یژێاو راو یپرسا  شاهیم هه. دان ده یكارد و هاان ئاشانا ده یت هیااڵ ماهۆو ك یاسایس یركاروباا  لاه  وه خواره
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و  كراوێمل ساته یكاڵ خاه  هێیانو،  كااره  وهێم شا و باه ناێرد ده ی وه كرده و به بژارد دهڵ هه ی انهێڕشگۆڕو ش و هڕشێپ ی كهۆریپاشان ب
 ی ادهڕئاساات و  هاااتوو،ێل یكێر بااهڕێك  وه ادۆكاااك فاا. كاارد ده ارەیااو ت  ئاماااده كان هیاات هیاڵ مااهۆك  وره گااه  هڕ شااه ۆباا یباتكار خااه

 یكااڵ ناااو خااه  لااه ییماناادوو یساات هه واناادایر مه یچۆكاا  لااه  ێااكاارد، كات راورد ده بااه یبات و چاااالك خااه ۆباا یكااڵ خااه یاای ئاماااده
 یو كاات تاا ئاه یكان وته ساتكه و ده  تاه كه ره و حه ئاه یانادنی هوتن گا ركه سه به  له یریب ،ییرا گه رادهیئ ێب  به ،ینیب چكردووداۆك

ت  نانااه ببااوو و ته ڕ پااهێت شیكوردسااتان یكان ساانووره  لااه  كااه  هییااژووێم  چااهۆم ك ئااه ییر گااهیكار یرچاوگرتن بااه له  و بااه  وه كاارده
 یزێه و بااه  وه كااهید یكێناااخۆق   خسااتبووه شااتووی گااه تاڵ سااه ده  بااه  تااازه یماایژڕ یدژ  لااه یشاایر راسه سه ییت هیاانایچ ی وه بزووتنااه

 . انڵیو حا ڵر ما سه  وه نهڕێ بگه  رزانه ربه سه  كرد كه  ڵ خه  له یكردبوو، داوا
  

 یمیل و موعاه ئاه. باوو شیرباوونێف یهااتووێو ل رکیز یکیێقوتاب وامەردەب كووڵ بوو، به نه ركردنێف یستاۆمام این ته ادۆف كاك
 .وتن بوو ركه و سه دێمۆئ  به یدێمۆنائ ینۆڕیگ
  

  رساتانه په نهۆك یكێت هیاو فكر انیر جاه  شانه ر چه هاه یدژ كاووڵ كرد، به ده یبات خه یسالمیئ یمیژڕ یدژ  له این ته  نه ادۆف كاك
داچاوون و  یرسات په نهۆژن و ك  دژه ،ینییئاا یوتوو دواكاه یتیر گژ ناه بوو، باه یر بهڕێو  ئه  كه ی كخراوهڕێو  و ئه ادۆكاك ف. بوو
 ینووساا چاره یغیبل و تااه ۆ ماار یاای رادهیاائ ێر باا رامبااه به  لااه. كااردەد غیبل تااه انیزمیالرۆكێو ساا یخااواز یكسااان هی، زمینۆمااۆك
  باه ۆڤای، مر كاردووه انڵیازا گااداڵ ماهۆر ك ساه و به  ره نهێوس چه ینیچ یریو ب ستەد یئامراز  كه، یدەبەو ئ یلەزەئ كراوویارید
زموون بااوون و  م ئااه الو و كااه  كااهی وه ئااه یاڕ ره سااه یارانیااو  ادۆكاااك فاا. انۆیااخ یلگااووۆئ  كاارد بااه انیتااداراڵ سااه و ده  رادهیاائ
 یو كااادر مااارۆك ن،ییخااودا، ئااا  كااه سااتینالیۆو ناس یت سااوننه ن،ۆكاا یزباایر ح رامبااه به  لااهكهاتبوو،ێپ  تااازه انیشاا كه كخراوهڕێ
  واتاه گااڵ ماهۆك ی وه خاواره یزێاه  ساتن باه پشات به  باه ، انهێڕشاگۆڕدرووست و ش یت اسهیس یبژاردنڵ هه  بوو، به هه انیهاتووێل
 یگااڕێ یچارا  و باوون باه  وه بووناه یر ماوه مادا جاه كه یك هی ماوه  له ان،یكان هییند وه رژه به  له فاعیكان و د وساوه و چه كارانێكر

 . رانێئ ەکوردستان و ل ەل ییكارێو كر یستیالیسۆس ی وه بزووتنه
  
و  سیادەح ەب ساتنەپشات ب ەب یتااوەه ی١٣٥١ ڵیساا یژێالو گاه یماانگ ی٢٦  لاه ینای خوماه یهاد جاه یرمان فه یانی ره جه  له

 کانەورد و درشات یەبارالیل  كاه" كوردساتان ی ئااژاوه یركوت ساه"ناو  و باه ژێالو گاه ی٢١  ر كوردساتان لاه سه ۆب رشێقورئان و ه
 ی رشاهێم ه ئاه ی وه رچداناه رپه به ۆبا ی ناه هیال  مه هه یكێت موقاومه یرمان فه  هڵ مهۆك یر بهڕێك  وه ادۆف کاک كرد،ێل انیوانیپشت
 یدوا  كاه  ێت موقاوماه یماێه  بوو به" دا وه كردنهیتاق  یکوانوو ەکورد ل ەڵیخ" یرناوێژ  له كدا هی هییانی به  ركرد و له ده میژڕ
کوردساتان  یتەقااومەم ەیوەبازوتن ساتەد ەل یهارەژ یجاام مەکیەباوو  ارناچا" ینەیخاوم" ەماران، وات جاه یالد مانگ جاه ێس
 ماڵ باه. كارد یژێوتاوو یاریشانێپ ەباازانێڵکوردساتان باوو و ف یکاەڵخ ەیرادیائ یمیسال دا ته٥١ یر وهڵ زه خه ی٢٦  و له تێشۆبن
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 ێوتبوو تا بتاووان كه دانێل له ی كه وره گه  هڵو كات د ئه نابوو،ێل انیرانێكوردستان و ئ" یچگوارا" یناو  كه ادۆكاك ف  وه داخه به
 .بکات یرەبێو ر ت هیدایه ژمنۆد ەڵگەكوردستان ل یكڵ خه ییاگرۆڕخ ی وه بزووتنه ی"ژێوتوو" یاریست هه یقوناخ

  
  و لاه  ێاناڵو كو ك هڕ ر گاه هاه  و لاه  ێشااندانیپۆر خ هاه  لاه یكان ناهێناو و و اد،ۆكاك ف اتیج  دا له مگرتووه غه  زهییپا و له
 قامەشا ەل" باوو یاریندێشاو ماووەه ەبوو، ل یوار كورده یوارایگ ادۆف" یبوو و سروود  وه انهیازاڕست نا ده به كداێوتن ركه ر سه هه
  لاه یئاازادبوون یكاات  لاه ادۆكااك فا یكاورت یانیاژ ی مااوه  لاه  كاه تێاب ت هیشاا ێتووان ده ژووێم. ەویەندراۆێخەد کانەنۆاڵو ک
و  رۆما  كاه   بووه كوردساتان ناه  لاه  باتكاراناه و خه ییت هیااڵ ماهۆك ،یاسایس یكاێووداوڕ ویها ،یختكردن باه انیگ یژڕۆتا  ندانیز
 ییساتینۆمۆو ك یكارێكر ی وه بزووتنه ، هڵ مهۆك كدا،ێكات  له ادۆكاك ف. تێب نهار ید  وهێبپ یادۆف ییهاتووێو ل ییر بهڕێ یشانین
 یر ناهێداه یریاتواناا و ب  باه یساتیوێپ اتریاز  ێامان ر زه هه  له  كه شتێهێج به یكوردستان ی انهێڕشگۆڕش ی وه و بزووتنه رانێئ

 .بوو
  
و   سااده كاووڵ بوو، باه ناه ی و شااراوه ازڕ  لاه ڕپا یكێانیاباوو، ژقارماان  بوو، ناه  فساانه ئه ادۆف ەک نەیبک ەئاماژ تێبەد مەاڵب

 یایاو دون ۆیخا  هییاوانیڕ ده  وه هیاریوشا  باه  بوو كه شتووەیگێو ت شتووەیگێ، پەنیقەراست یكۆڤێو مر ئه. بوو ێڕشگۆڕو ش یخاك
و  رانادبووەپێت( کااژب یاگااه) ەوانەچێپ یاریناهوش یمەردەس. ببوو یزگارڕ ژووەوەئ یریبوون و ب  گانهێب ۆخ  له. یرەوروبەد
 ینۆڕیگاا یسااتاۆمام كاووڵ بوو، بااه نااه هاانیج ی وه ره كهیفاواد شاا. شااتبووەیگ ۆیخاا یرەورووبەد یایادوون ەل یزانساات یاریهوشا ەب

 .بوو  وەئ یکردار یر حوهیم نسانیئ ، وه كرده دهێل یریب  كه  ێت كه ره ر حه و هه شتۆیر ده  كه  ێنێر شو هه ۆب. بوو ایدوون
  
  یاو پرات یرۆئاێفاواددا ت  له. نسانیئ  ت به خزمه ۆب نۆڕیو گ ره ت به كه ره حه  له بوو جگه نه  ێشت  وه وه ئه ی وانگهڕ  له نسانیئ
  هۆیار ب درووست كات، هاه ژووێو م گاڵ مهۆك ێتوان ده كداێنیناو چ  له نسانیو ئ ئه یواڕب  به. شرانێك دهڵ هه  ێت  ارانهیوش رۆز
 یك هیاژووێم ،ێناو یژووێام یو ساازكردن گاڵ مهۆك ینۆڕیگ ۆب نسانیئ یت كه ره و حه كخستنڕێ ۆب ۆیخ یهاتووێموو توانا و ل هه
 ەرکەئ مەئ ،ێنێقۆڵبخا ۆیخا یژووێانووس و م چااره ێبتاوان  باوو كاه  ێنسانیئ ینگر هیو ال ئه. ڕ گه  خسته ابردوو،ڕ  له اوازیج
 یكاایپرات یكااورت ی مااوه  لااه ادۆكااك فاا. بااوو یتیەناایو چ یتیەەاڵمۆکااوو کااەڵ، بباووەن یسااەک ەتاااک ەوەادۆکاااک فا یدیاد ەل
 یرمانان خاه ی١  لاه یختكردن به انیگ یژڕۆتا  یتاوەه ٥٧ ڵیسا یر زبه هڕ ی٦  له ندان،یز  له یئازاد یدوا ت بهیتا به دا،ۆیخ
 .ناێرهەد ەیوەکرد ەب یستەربەد  و به یوونڕ  مانگ دا به ١١ ی ماوه  له  واته ٥١ ڵیسا
 
 ۆبا یكان هیینساانیو ئ یساتینۆمۆك  و ئارماناه ادۆو داهااتوو، كااك فا انیاژ  باه واداریاو ه ێناو یوەن ،کارێکر ینیگومان،چ ێب
 ینرخا  ناان باه ڵیایاڕبیو ل یساتینالیۆناس ی وه كداناهێر ل رامباه به  له. ێنێرد ده ی وه كرده و به ێناس ده اتریباشتر و ز ۆڕووگڵئا
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ك  ك وه ناه ت،ێابكر ەناساێپ ۆیك خ وه ،ی كه هیستیالیسۆو س ییت هینایچ  ئارمان و ئامانجه اد،ۆف اكك  ستهیوێ، پکانەرۆخ ژڕۆ
 .ننێناس كاك فواد ده ان،ۆیخ ڕۆیم ئه ییخس شه ی و داماوانه یتەبیتا ییند وه رژه به ێیپ  و به لی مه  به  كه  ێسان كه
  
  لاه یداكاریات، ف داقه ساه ،یپااك یمااێه  تاه بووه  كاه ، هااتووهێل  هێڕشاگۆڕم ش ئاه یختكردن انبهیگ یژڵڕۆسا نیم هی ٩١  لهڕۆم ئه
  ڵا و كاه یاكاارڕیساتن و  ره په  ك باه ناه ، زهیو ئااز ئاه یایر وه رهیو ب ادیا كراو،ێمل ساته ۆڤایو مر كاارێكر ینایچ یرزگار یگاڕێ
 زڕێا ،یكان هیینساانیو ئ  انهێڕشاگۆڕش  ته ساله موو خه هه یرچاوگرتن به هل به كووڵ به ،یبازڕێ  له كردنو پشت  یناو  رگرتن له وه
 .نیگر دهێل
 
 . وه تهێوش دره ده ەژووێم یرەر س سه به یناو
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٣١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 زەڕانەوەی سیاسەت بوو بۆ بازنەی کۆمەاڵیەتییخواستی کاک فوئاد 
 

 
  
 
 
 
 

 ئاریو بەرزن ڕۆژنیوز

 
لەو کاتانەی هەنادێک هەوڵیانادا بە نااوی حازبەوە بەڕێاوبەریی خەڵاک : ئەندامێکی ئەنجومەنی بەڕێوبەری کۆدار ڕایگەیاند

  .بازنەی کۆمەاڵیەتییبە شێوازی عەشیرەتیی بگرنە دەست، خواستی کاک فوئاد گەڕانەوەی سیاسەت بوو بۆ 
کااۆدار، بەبااۆنەی  - ئاااریو بەرزەن ئەناادامی ئەنجااومەنی بەڕێااوبەریی کۆمەڵگااای دیموکراتیااک و ئااازادی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان

 .چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ ڕادیۆی دەنگی وەاڵت ئەنجامدا "کاک فوئاد موستەفا سوڵتانی"ساڵیادی شەهیدبوونی 
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پیالنێکای بەڕێکخساتن : یدا ئاماژەی بە دۆخی ئیستای هێزە چەپەکانی ئێران کرد و وتیئاریو بەرزەن، لە دەستپێکی قسەکان
کاااراو ساااااڵنێکە لەالیەن ڕەوتە لیباااراڵ و چاکساااازیی خوازەکاااانی ئێااارانەوە باااۆ ڕەشاااکردنی کەساااایەتییە کاااۆمەاڵیەتیی و 

ڕۆژە تاریکەکانادا ڕێبەرایەتییاان  شۆڕشگێرەکان بەڕێوە دەچێت، بۆ ئەوەی گەل پێشەنگ و ڕێبەرێکی کاارامەی نەبێات، کە لە
 .بکەن

 
ئێستا ئێمە دەمانەوێت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران، شۆڕشێکی دیموکراتیی و گەلیی ڕێکابخەین، : بەرزەن، هەروەها وتی

کاک فوئاد هێما و پێناساەی باوونی وەهاا شۆڕشاێکە کە دەتوانێات بکارێتە بنەماای زۆرێاک لە بیارۆکە یاان دامەزراوەکاان، لە 
تایبەتمەناادییەکانی کاااک فوئاااد لەبەرچاااو گرتناای ڕاسااتیی کۆمەڵگااای ئێااران و ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان بااوو، هەمیشااە لەناااو 
خەڵکدا بوو، تێپەڕکردنی چوارچێوەی خاانەوادە یەکێاک لە تایبەتمەنادییە بەرجەساتەکانی کااک فوئااد باوو، کە ڕێچاکەکەی 

و کاتااانە هەوڵیاادەدا خااۆی بەسااەر بااازنەی حزبیاای لە کوردسااتاندا دەگەڕێااتەوەر بااۆ عەشاایرەتگەرایی و خێویەتیاای، کە ئە
بسەپێنێت، هەندێک هەوڵیاندا بە ناوی حزبەوە بەڕێوبەریی خەڵک بە شێوازی عەشیرەتیی بگرنە دەست، بەاڵم کااک فوئااد 

لاای سیاساایی و بە زانسااتییانە لە قااواڵیی بااابەتە تێگەیشااتبوو و ڕووبەڕووی بااووەوە، بەو جااۆرە شااێوازی ڕێکخسااتنی و هەیکە
حزبی کاک فوئاد بۆ بەڕێوبەری کارەکان دەرەوەی هەیکەلی خانەوادە گەرایی بوو و خواساتی کااک فوئااد گەڕانەوەی سیاساەت 

 .بوو بۆ بازنەی کۆمەاڵیەتیی و گەل
 

ەرایی بەرزەن، بەداخە بۆئەوەی، کاک فوئاد بەهۆی شەهیدبوونییەوە مەجالی ئەوەی نەباوو زیهنیایەت و هەیکەلای خاانەوادەگ
دوای شااەهید بااوونی بینیمااان کە دیسااان ئەو هەیااکەل و زیهنیاایەتە "لە بااازنەی سیاساای بە تەواوەتاای ڕێشااەکێش بکااات، 

عەشاایرەتییە لە کوردسااتان دووبااارە دەبێااتەوە، لە کاتێکاادا کە ڕژێماای داگیاارکەری ئێااران ڕێااگەی لە کااار و چاااالکیی سیاساای 
دۆخەکە، داوایکرد سیاسەت بگەڕێتەوە بۆ ناو کۆمەڵگا و کاری سیاسای  خەڵک دەگرت، کاک فوئاد بە تێگەیشتنی دروستی لە

 ."بگەڕێتەوە بۆ ناو بازنەی ژیانی کۆمەڵگا
 

کاااک فوئاااد لە سااەرەوەی کاااری حزباای بیااری لە دامەزراناادنی ڕێکخراوەکااان لە : ئاااریو بەرزەن لە کۆتااایی قسااەکانیدا وتاای
ێنی دەستی کاک فوئاد دیارە و بوونی ئەنجومەنەکانی ژینگە پارێزیی، کوردستان دەکردەوە، بۆ نمونە ئێستاش لە مەریوان شو

 .ن-کۆمەڵناسی و شانۆ و کارە بە کۆمەڵەکانی دیکە کە خەڵک تێدا بەشدارن، ئەنجامی خەبات و کارەکانی کاک فوئاد
 

باوو، سااڵی  ، شۆڕشگێر و تێکۆشاەری سیاسای، یەکێاک لە دامەزرێنەرانای کاۆمەڵە "کاک فواد"فواد مستەفا سوڵتانی ناسراو بە
ڕێکخراوێکیان  ١١٦١بووە، لەگەڵ هەندێک لە هەڤااڵنی لە پاییزی  لە گوندی ئەڵمانەی سەر بە شاری مەریوان لەدایک ١١٩١
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کااارە بەرجەسااتەکانی کاااک فوئاااد پێکهێنااانی ئەنجومەنەکااان بااۆ بەڕێااوبەری  ناساارا، لە "کااۆمەڵە" هێنااا کە دواتاار بە پێک
لە  ١١٧١کااک فاواد لە سااڵی  کۆمەڵگا بوو و ڕۆڵ و گرنگییدان و بەشداری پێکردنی ژنان لە کاری سیاسی و چەکداریی بوو،

ساەقز باۆ مەریاوان، گیاانی  شەڕێکی چەکداریی لەگەڵ هێزەکانی دەوڵەتی ئێران و جاش و بەکرێگیراوەکانی لە ڕێگەی نێوان
 .بەختکرد

 
 ٢١١١ی ئاگۆستی ٣١: ڕێکەوتی  -  ڕۆژنیوزسەرچاوە ماڵپەڕی 

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

 
 کاک فوئاد

 
 

 
 
 
 
 

 لوقمان جەالل

  
 ەكاااك فوئاااد ك یكەیەلیفااان رێااژ ەیكەرمەت یردنۆشاا شێپاا یاایەهەب یەدا یسااتەردەب ەنێااهەكاااك فوئاااد د یرمااەت ەیوكاااتەئ
 كوەتااو تێاگرەد شەبااو ەكااك فوئااد ل یوێوپا  ێاتاك شیدواتار كاات،ەد ەوێاپ ینۆو با ەڵیبااخ ەخااتەد ،ەنێخو یتانەڵخ
ژن  یناادەماوەز ەمەئ ،ەرەو ،ەڕەپەڵاه ەرەو"تەڵێاو د تێاگرەكااك فوئااد د یكێخوشاك یساتەد ەیكەناشاتن شێپا.  ێاژڕۆ نادەچ
 ."ەفوئاد ەیكەنانێه
 
تا  ره ساه او،یاژن و پ یكساان هیو  یت هیااڵ مهۆك یر روه دادپه یهنانێست ده به ۆب ،ەكوردستان یتاڵ رههۆخ یكان ناوداره  هڵما بنه ەل
  ن، لاه كاه ده یداران و ناه اریار جوت ساه یشا دابه ، اناهی هاه ی وزارانهیو و زه م ئه رجه سه .كات دهێست پ ده  وه هۆیخ ی كه هڵما بنه  له
 .تێكر ده یندانیز ڵسا نیند چه ی كه وه ته نه یماف یكردنێشلێكورد و پ یزۆد ناوێپ
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  جگاه ت،ێاب ده اریناداز ئه ی وه ئاه یاڕ ره ، ساه وه كوردساتانه یتااڵ رههۆخ یئاسمان  سوور به یك هی رهێست ئه یتانڵفا سو مسته فوئاد
 یرانااێئ یت هیپادشااا ی هڵااما بنه یقااامچ ی قهیو شاار ئااه. ی كه ته لااالهیم یزۆد یارینااداز ئه  تااهێبب تێو هیاا ده ۆیخاا ی كااه بواره  لااه
 یهنایز ەل  شاهیم فوئااد هه یچۆبا.  وه كارده یساارد رانێئ یسالمیئ یمارۆك ی گولاله انی مجاره شا، ئه شیووخانڕ یوت، دوا ركه به
فوئااد  یر باسا ساه  تاهێد  ێابن كات یاسیس یكێوتڕە رەه ەربەكوردستان س یتاڵ رههۆخ یكەڵخ یچۆب ؟ هیتدااڵ رههۆخ یكڵ خه
 ."ستمان چوو ده  له ئادكاك فو"نڵێ ده  وه ته سره حه  به یتانڵفا سو مسته

 

 ٢١١١ی جووالی ٢٧ : ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 زیندووەیادی کاک فوادی رێبەر و خولقێنەر هەموو کات لە دڵ و هزرمان دا 
 

 
 
 
 
 
 

 حامد کۆنەپۆشی

  
 ەل یو ئاازار یقورسا مەاڵب ەڕێپەدێات کاانیەرەماوەج ەوەبازووتن یعماارێکاک فاواد، م یبوون دیهەش رەس ەب ڵچل سا ۆمریئ
 یرەبێار ۆبا ەیورەگ رۆز یکییەشااۆکااک فاواد ب یکردن ختەانبیگ. ەبوو ێنیدو تەیکەد ستەه یەکەڵخ ەرەبێر وەئ یدان ستەد

 ماانۆخ ەل ەاریپرسا وەئ شاتاێه ڵچل ساا یکوردستان دروست کرد، دوا یکانەوساوەکورد و چ یلەگ یخوازیرزگار ڤیبزا یکردن
 تیەبواەن دیهەزوو ش ەندەوەکاک فواد ئ رەگەئ ەک نەیکەد
  
 بوو؟ەد نۆچ ەڵەمۆکوردستان و ک یکەڵخ یتەمقاوم کان،یەرەماوەج ەوەبزووتن ینووسەچار* 
 کاک  ەیمانیکەح یتەاسیس یکارۆه ەب! بوو ەتاقان... و رەنێناس،خولقەماندوو ن ر،یژ یکێرەبێر وەئ ەیوەئ رەبەئاخر ل* 
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شاا و  زاەر ەمەح یمایرژ ەکوردساتان دژ ب یکاانیەرەماوەج ڵەجاو ۆبا کێنادەناو ەبوباوو ب وانیارەم کەبچاووک و یکێفواد شار
 . رانێئ یشتووەیگ تەاڵسەد ەب ەتاز ەیدارێس یمارۆک
 
 !تێب زێرەو ب رزەب یادی! تێبەو د ەبوو شانمانۆکێو ت باتەخ یاڕکاک فواد چ یبازێر
 

     ٢١١١ یستۆئاگ ی٣١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 یادی کاک فوئاد
 

 
 
 
 
 

 یحیا دەونداری

 
 ەیوەبازوتن ەل ەنێاڕیز یکاەڕەێکوردستان، الپ یتریکانەشار یوانیو پشت وانیرەم ەیناوچ ێڕیباتگەخ یکەڵخ ییژووێم یچۆک
 !کوردستان ەیانێڕشگۆڕش
 

 یرکااەئ یبردنەوەڕێااو ب شۆڕشاا ڵیرقاەساا ێڕباااتگەخ یکااانەو تاک رپاارسەب ەکخااراوڕێو  تێااد ێڵەیهاا باااتەخ ەیکااور کێااکات
 ەل ڕەپاا یتیەزبااایو ح شۆڕو شاا گاااەڵمۆناااو ک یزاەف ،یەناا شیرخوراندنەساا ۆباا انیااکات انیشاانێپ ەیوت ەو ب نەرانێشااگۆڕش
 .کاەد دایپ اڵبا یستەد یباتەو هاوخ بون ەوەکێپ یتەروورەو ز یهاوکار یحڕۆو  تیەمیمەو س ییبوردوۆخ
 
 . بوون ەوتڕە مەئ یوانڕاڵبا ەینێزوو ئاو یمەردەس ەل دا،یکخراوڕێ یکار ەل ایتاک و  ەچ ب ڕۆمەئ یانێڕباتگەخ ەل کێلیج
 یپا موماانەه ەک نییەشااناز وەئ ەیگێجا تریرانەشاۆکێکااک فوئااد و ت یرەگیکار یورەو د وانیرەم ییژووێم یچۆک یکخستنڕێ
 ەک مانەمانەردەسا وەئ یاباوردوڕو  ەزۆریاپ ەرکەئ وەب کێاوەچون داێپ رەگەئ. ەوەنەیکەسوور د ێپ یمانۆخ یووڕو  نیخوشڵد



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

55 
 

 یرکاەئ ینێنوڕێ ەب بنەو د نەێگەدێت یکانییەرەروەس ەل ڕپ ەرسەد ەل مەو ه یکانەڵه ەل مەه ،ەوەنەیبک ەمانیشاناز اینەت
 .شمانڕۆیمەئ
 

 یکۆێهاا تێااتوانەدوژماان، د ەڵگ ەل ووڕ رەد ووڕوچااان و  ێباا یکێباااتەو خ گاااەڵمۆک ەل ەوەوتاانەدوور ک خااوازراوەو ن خااوازراو
 ەب ەتار ک یساتیناشا یرشاتۆو ز کەڵۆو قسا ەقسا ۆبردن با ناەو پ ماەبن ێب ەیوەنۆڵیکێو ل یاسیس یمانڕدا ەل تێب نگیگر
 .بون ەئالود یپ ەسانەک وەئ نین مەو ک ەندەکوش یکێتاەپ ەب ەبو دایجازەم یایدن ەل ڕۆمەئ ەوەداخ
 
 و ( ەردەد یرمانەد ێپ انەیوەئ ەک نەه یاسیس کێشهاۆخەن ەوەداخەب ەک)کێە ەل ەوتنەدوورک ەب ێبەد ەزعەو مەئ یمەرهەب

 .سوتان ەوەکێوشک پ وەڕو سالم و ت یاسیس یکێگۆالید ەگرتن ب شێوپ یاسیس یزاەف یکردن ڵێڵ
 
 .تێناچ ریب ەل چکاتیو ه ەزەڕێب ەشیمەه وانیرەم ییژووێم یچۆکاک فوئاد و ک یادی
 

 ٢١١١ی جووالی ٢٦ : ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 فوئادکاک 
 

 
 
 
 
 

 موحەمەد موهتەدی

 
 ینەاڵمۆکاا یشاادارەب ،ەکیاد یکااانۆیەه ماووەه ەل ایااج ؟ەنگیکوردوسااتاندا گار یلکااەخ ەیتااز یژووێاام ەل ۆبا وانیاارەم یچۆکا 
کااک  وتاووەکەڵو ه رێاژ ەیرکردەسا نیەال ەل ەوەقسا ەجار ل مەکیە ۆب گاداەڵمۆک یکانیاسیس ەاریبر ەو ل استیس ەل کەڵخ

 وەئ یکاانەنتێمۆفاکات و داک ەب ساتنەپشات ب ەب ەکوردوساتان ک یلکاەخ یبااتەخ ەل کەیەوێشا ە، بەوەکارد ەکارا ب ەوەفوئاد
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 یلۆکاەو ن ەاریاد ێاۆەپ یرەراب یکااک فوئااد ەیناجەپ ێو جا ەگرەنەڵحاشا ه ستادا،ێئ ەل یکانەزێه ەب ەوارەنێو شو مەردەس
 .ێناکر ێل
 

 ٢١١١جووالی ی ٢٩ : ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 (ریواندا راوێزی ساڵیادی کۆچی مێژوویی مه په  له) وه زموونی زێڕینی بزووتنه کۆچ، ئه
 

 
 
 
 
 

 هرامی مشید به جه

 
 :کی پێشه

 
ر  گاه و ئه نێکر ناه ناتێمۆکید  باه اناداۆیخ یکاات  ر لاه گاه ئه کانن هییژووێم  رووداوه یر نهێخولق  که کان هییت هیاڵ مهۆک  وه بزووتنه

  کاه  وه کراوهیاریاد یک هیا وه بزووتناه  باه ت باهیتا یکاان رووداوه ی وه انناهێڕگ  دواتر لاه ت،ێب نه  وه پشته  له انیر نهێلم سه ی گهڵ به
  هۆیاار ب هااه ت،ێاار د ساه  بااه انیااانۆڕکاان گ رووداوه یراساات ، وه تهێگواسااتر ده  کاهید یک هیاا وه نااه ۆبا  کااه هی وه نااه  لاه  نهیساا  بااه  نهیسا
کاتادا  یباوون ڕ پاهێت یزۆپ و تا تاه ێڕژ  چونکوو له بن،ڕ باوه یگاێبن ناتوانن ج نه  گهڵ به  ستوو به م پشتبه ماده کان وه اننهێڕگ
 یت باباه  چاو له  وه که هیگاین شهۆگ  و له  سه ر که هه  هی وانه و له نێدرۆڕگ ده کان هییراست ستاێئ یم رده سه ۆب  وه ستنهگوا یوت ره  له
  لاه اوازیاج ی وه ندناهێخو انۆیاخ  باه نیخشا به یایوا ره  ۆبا  ش کاهڕۆم ئه یست ره لپه هه یکڵ خه ێند هه  هی وانه رباس بکات و له به

 . ن بکه کان هییژووێم  وداوهرو ۆب  نهیق راسته
 
  ناهێیرژ بپه ڕیو پ ڕیچ  به  وهیمانتوان رمان نه ورووبه ده یکان وه ته چاو نه  له  وه ته بهیتا جگارێئ یخۆبارود ۆیه  کورد به ی مهێئ
  کاردووه ڕی پاهێکاورد ت  کاه ی انهییژووێم  ردمه و رووداو و سه ئه رنۆ؛ ز وه مانه که وه ته نه  به ت بهیتا یکان هییژووێم  مه رده ر سه سه
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  تناسااهاڵ ژهااهۆو ر ژوونااووسێم رتاارۆز  وه تااه ماونه  کااه ش گانااهڵ و بااه ئااه ، وه تااهێداب ێلاا ڕێئاااو نااد مه گهڵ بااه ی وه ئااه ێباا  و بااه
 . وه ته انهیوینووس کان هی یانیب
 
 ی ژهێاادر  لااه  کوردسااتان، کااه یتاااڵ ژهااهۆر  کااورد لااه ی وه بزووتنااه یکان نااهێڕیز  رووداوه  لااه  کااهێک هی وانیر مااه یاایژووێم یچۆکاا

 یزانسات ی وه ناهۆڵیکێو ل زێادان ت ساه  و بگره انی ده  به  که  هی وه ئه یانیشا  چهۆم ک ئه ؛ داوه یروو دا یت هیاڵ مهۆک یک هی وه بزووتنه
  نووکاه هه  وه داخاه به  کاه ت،ێندرێنگ بساهڵ هاه یکان هیڤت و نگه ی زتۆپ  نه هیو ال ت،ێر بنووسر سه  له دااڵبا یندنێوخ یئاست  له
 رتارۆز تێبووب ک هی وه دانهڕئاو شڕی گه و ئه  وه ته دراوه نه  و رووداوه له کیو ئاکادم یددیج یکڕێئاو ڵسا 21 یبوون ڕ پهێت یدوا
 .بوون ند نه مه گهڵ بوون و به  وه اننهێڕگ
 
  کاه ڵند خا م چه ده ده ڵو هه  هۆیر ب ربخات، هه ده  چهۆو ک ئه یکان نه هیموو ال هه تێناتوان  شنه م چه له یکێت بابه  وه هییاینڵد  به
 .م بکهێپ ی ئاماژه  کراوه نهێپ ی دا ئاماژه م بواره له  ستهێتا ئ

 
 ستێ  به

 
 یکاڵ خاه  کاه  وه کاه هی یسات ده  باه دا یسات ده کاارۆه کڵێ مهۆک ییژووێم ینێست به  له  و جگه  مه رده و سه ئه یخۆد  له  جگه گومانێب
 دا یت هیازا هڕنا یک هیا هڵجوو  ر کوردستان له سه ۆب یسالمیئ یمارۆک یرشێه  دژ به اڕکێت  بتوانن به دا7211 ینیهاو  له وانیر مه

 ساتاێتاا ئ  کاه  باووه ردا رکاهیداگ ڵ گاه له یکان ره ربه به یکان وازهێش نیرنتریمود  له کێک هی  چهۆم ک ئه گومانێب ن؛ێڵیبهێج شار به
  باه یناد وهێپ وانیر ماه یایژووێم یچۆکا یرگرتن ساه یکان هییک ره ساه  کاارهۆه  لاه کێک هیا ؛ انادووهی گاه ینجام ئه  کورد به یکڵ خه
 ڵیسااا ینیهاااو ییتاااۆک  لااه وانیر مااه یرانێدارساا یکااان ارهیبوو، جووت هااه  وه وانااهیر مه یکااان ارهیجووت یشااترێپ یکان زموونااه ئه
  بوو و دژ باه هاه انیا شنه و چه له یکێزموون ئه( 7211  ،واته ناسراوه ییژووێم یچۆک  به  که ی چهۆو ک له شترێمانگ پ  ده)شترێپ
 انیااتوان  وتوانه رکه سااه  و بااه شااتێهێج  بااه ژۆر  ده ی ماااوه ۆباا انیکان شااار گااه به ره و ده یت هیپاشااا یماایرژ یر دادوه یارڕیااب

 . ننێسپ بچه انۆیخ یکان هییداخواز
 

 کانی دارسێران کۆچی جووتیاره

 
 وانیر ماه یشات ده یکان هڵییاکشات و کا  ناهیم زه ین خااوه رانێدارسا یکاان ارهیو جووت  واناهیر مه یشاار یکا هڕ گه نینترۆک رانێدارس

  باه  وه اناهیرانیبااو و باپ  لاه  انیکان ناهیم زه  باوون کاه  هڵاما بنه 11 دا یت هیپاشاا یمایرژ یم رده سه  له رانێدارس یکڵ بوون، خه
 یو دوا شێپاا یم رده سااه  لااه  (بااوون وانیر مااه یشااار  بااه واڵ کااهێت نانااهیم و زه لااه رۆز یکێشاا به  نووکااه هه) شااتبووی گااهێپ راتیاام
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 ریاداگ انیکان ناهیم زه  کارد کاه ده انیا وه ئاه یترسا مه کانادا ودالهیف ی شاهڕ هه ێڕژ  له کان ارهیجووت رانداێئ  له یراز ئه حاتوسیئ
 .تێبکر
 

 شاادا هیگاێو ر بااوون و لااه کاناادا ودالهیف  دژ بااه ێکان ره ربااه و به ڕ شااه  لااه رۆز یکێناڵسااا وانیر مااه یرانێدارساا یکااان ارهیجووت
 رێاژ  لاه کێپرسا یئارا  هاتنه  و به دا  یت هیپاشا یمیرژ ییتاۆک یکان هڵسا  له  وه ببوونه رۆز یک هی مه هڵ نگ و چه ته یووڕ رووبه
 انیت راعاه زه یق ساه و نه تێابکر ۆتااپ ۆبا انیکان ناهیم زه کاان ارهیجووت  لاه کێشا به  وابوو که ارڕیب( یراز هئ یحاتوسیئ) یناو
 کان ودالاهیف.  وه تاهێبگر  که هییرانێدارسا  هڵاما بنه 11ر  هاه  ارهڕیاو ب ئه  بوون که  وه ئه یاریخواز کان ارهیجووت ماڵ به ت،ێ بدر ێپ
 رانێائ یاکاانیاجیج  ناوچاه ۆب  وه وانهیر مه یشار  له انیکان ارهیجووت  له کێند هه میرژ یر دادوه یستمیساواک و س یت ارمهی  به

 .  وه دوور خسته
 
  وه دوور خساتنه یسازا هیا وهێم ش به دا(7112)7213ساڵی   له وانیر مه  له یت هیپاشا یمیرژ یت هیاڵ مهۆک یت هیمن ئه ینیۆسیمۆک
 :پاند سه  رنداێدارس یاریجووت یر چاالکان سه  به
 
 " پارێزگای کرمان  شهربابک له"کانی دارسێران، بۆ شاری  بێژی جووتیاره وته" هرامی ساڵح به" -7
 " پارێزگای کرمان   بافت له"بۆ شاری " بدواڵ ئازادی عه" -3
 " پارێزگای خراسان  کاشمر له"بۆ شاری " فا تارام مسته" -2
 " هان پارێزگای ئیسفه  نایین له"بۆ شاری" دی حمه مین ئه د ئه ممه محه" -3
 ".خوزستان یزگاێپار  رامهرمز له" یشار ۆب" یداراب عید سه" -1
 
 حاتوسایئ یر بهێسا رێاژ  لاه ساتیو انهی و ده  وه کخساتهێر انۆیاخ ک هیا تاا راده کان ودالاهی، ف وانه م دوور خساتنه ئاه یدوا  به دوا
 ۆبا کاان ارهیجووت یکان ناهیم ن و زه باده کان ارهیجوت  له انۆیخ یگورز نییدوا یر دادوه یزگا ساواک و ده یوانیپشت  و به  یراز ئه
 ۆبا  وه وانناهڕ کاان گاه دوورخراوه  کاه دا7211 ڵیساا  بوون؛ دواتار لاه وتوو ناه رکه و ساه یانتوانیا ناه ماڵ باه ،ن بکاه ۆتاپ انۆیخ

 دا7211 یرمانان خاه یماانگ  لاه.  وه هیکرژتر بوو کان هییزڵۆو ئا  وه کرده یودالیف  دژه یچاالک  به انیست ده  وه سانهید ران،ێدارس
و  دژ بااه ، وه تااهێناگر رانێدارساا یکااان ارهیموو جووت هاه یت راعااه زه یق سااه نه  کااه انادی راگااه یکااان ارهیجووت  بااه  یر دادوه یزگاا ده
و  نڕیربا ده یت هیازا هڕنا  هیادا انیسات ده اڕکاێت  باه کاان ارهیجووت کان، ودالاهیف  لاه میارژ یوانیپشات ۆیها  ها به روه و هه  ارهڕیب
 ی هڵاجوو نیرنترێماود  و نیم که هی  مه ئه)ن بکه چۆو ک ڕێ  ونه و سنوور بکه ره به و نێڵیبه ێج  به تاڵو ڵ مهۆک به   که دا انیارڕیب

 انینجام ئااه  بااه یت هڵاادا ناعه  دژ بااه وانیر مااه یرانێدارساا یکااان ارهیجووت دا ین ده مااه یرمان نافااه ی وهێااچوارچ  لااه  کااه  هی یگشاات



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

59 
 

 یزگااارێپار کێااژۆو ر شااه یو دوا کااردێپ یساات کوردسااتان ده یو باشااوور تاڵ ژهااهۆر وانێاان یو ساانوور ره بااه  کااه چهۆک.( اناادی گااه
ن،  ر بکاه چارساه انیکان شاهێک  دان کاه ێپا انیانڵێ کردوو گارت و باه چۆک یکڵ خه  به انیشێپ وانیر مه یرماندار کوردستان و فه

 . وه انهڕ گه وانیر مه یشار ۆب  و  وه ز بوونه پاشگه  که چهۆک  به دان ژهێدر  له  هۆیر ب هه
 
 اریاجووت 54  باه  کاه دایاارڕیب کاندا ارهیجووت یت هیزا هڕنا یگوشار رێژ  له یر دادوه یزگا ده دا7211ڕی ساڵی  ی پوشپه73  له
 11موو  ر هااه هااه  کااه ی وه ر ئااه گااه رناااگرن مه ق وه سااه نه انیااچیه اناادایارڕیب کااان ارهیجووت ماڵ باادات بااه یت راعااه زه یق سااه نه

 ی رکااه ر ده بااه  لااه ژۆر 73 یاایژاێدر  بااه ارانیااجووت کاناادا، هییت هیزا هڕنا ی ژهێاادر  ق؛ لااه سااه نه ین وهخااا  باابن بااه  کااه ارهیجووت
 ڵ گاه له ڕێهااو  باه ارانیاجووت  هۆیار ب هاه ، وه هیادرا نه انیاکێماڵ وه ویها یچا  ماانگرتن کاه  هیادا انیست ده وانیر مه یرماندار فه
  ممه چوارشاه یژۆر  باوو لاه س ده کاه 7111  باه کیانز انیا ژهێر  که  وه و الوه ریو پ ڵداژن و من  به وانیر مه یکڵ خه  له کڵێ مهۆک

و  ره رمانان باه خه ی21  ممه نجشهێپ یژۆر  دواتر واته کێژۆو ر ن،ێڵبه ێج  به تاڵو  که اندایکجار هی بڕیاری 7211 - 1 - 31
 رانیام یکاان یگوناد ینا پاه  لاه یسانووردا ژانادارمر یترێمۆلایک ک هی  ر سنوور له سه  نه بگه ی وه ئه شێپ ماڵ به وتن، کهێسنوور ر

  باه  درووسات کارد کاه انیک هیاردووگاۆئ ێو و لاه    وه نناهێبم  نهێو شاو لاه اڕکاێت  باه انادایارڕیب یکڵ گرت و خه  که چهۆک  به یر به
 نیایدوا  و لاه هااتێپ ییتااۆک ژۆر 71 ی مااوه یدوا وانیر ماه یکاان ارهیجووت یایژووێم یچۆکا. د کرا ناوزه رانیم یکان یئوردووگا

 . که ارهیجووت 11م  رجه سه  بدات به یت راعه زه یق سه نه  که دا یارڕیب میرژ یر دادوه یزگا ده ژداۆر
 

 تی جووتیاران کیه کداری یه هێزی چه

 
 وانیر ماه  بوو،لاه داڵا ههیر کوردساتان ساه یتااڵ ژهاهۆر  لاه  کاه ی هیا وه و بزووتناه ئاه یوتا ره  و لاه رانێئ یالن گه یشۆڕش یدوا  له
 ی بنکااه کاناادا که هڕ موو گااه هااه  و لااه کهاااتبوو،یپ انیسااتاۆژنااان، مام ان،یااو قوتاب ناادکارانێخو  بااه ت بااهیتا یکان تااه هیمع جه
 یوێان رێاژ  کدار له چه یکێزێکاندا ه و بنکه کان ته هیمع جه ڵ گه له بیر هاوته. گرتبوو ۆست ئه  له ی نهێو ێب یکێرک ئه کان که هڕ گه
هاااتبوو؛  کێااپ وانیاار مااه یکااان ارهیو جووت شێتک حمااه و زه  وساااوه چه یکااڵ خااه  لااه یرگر بااه یئامااانج  بااه" ارانیااجوت یت هیااک هی"
 : بوون له یتیرب ارانیجووت یت هیک هی ی سته ده نیم که هی
 

 ،یتانڵفا سااو مسااته دیااماج ،یداراباا اڵباادوو عه ،یتانڵفا سااو مسااته نیم ئااه ،یدیااخال ریتاااه ،یتانڵفا سااو فوئاااد مسااته کاااک
 ...و( زیزەع خیش)یشۆپ نهۆک اڵبدوو عه
 

ها  روه و هاه ارانیاجووت  دژ باه کان ودالاهیف یکخساتنێر ۆت و خا قاه موه  ادهیاق ی شاه هڕ هاه یترسا مه  لاه یانڕێیفوئاد و هاو کاک
 دا،  وانیر مه یکان گونده  له انی"ارانیجووت یت هیک هی ی رگه شمهێپ یکان سته ده" ی وله جه یارڕیب(  زاده یموفت)ب قورئان کته مه
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 .س بوون که  دوازده ارانیجووت یت هیک هی ی سته ده م که هی  که
 

 ریوان کۆچی مێژوویی شاری مه

 
 ۆڵینترۆکاا کان هییااکورد  زهێااکوردسااتان ه یتاااڵ ژهااهۆر یکان ناوچااه  لااه کێشاا به  لااه راناادا،ێئ  الن لااه گااه یشااۆڕش یتا ره سااه  لااه
  سات باه ده باوویتوانی نه  مهیو رژ ئه ،یسالمیئ یمارۆک یرکار سه  هاتنه  ند مانگ له چه یگرتبوو، و دوا  وه سته ده  به انیکان شاره
ر  ساه  رشاکردنهێه ۆبوو ب کخستنێرۆخ یکیر خه یسالمیئ یمارۆک  هۆیر ب هه ،ێکوردستاندا بگر یتاڵ ژههۆر  له  و ناوچانه ر ئه سه

 یکااڵ کوردسااتان، خااه یکان شاااره یکردناا ۆڵنترۆکاا ۆباا یو داخااواز یسااالمیئ یمااارۆک یشااتنیل هاو پااه ی ژهێاادر  کوردسااتان؛ لااه
 یساالمیئ یماارۆک یرشاێه   دژ به یت هیزا هڕنا  به  هۆیب ر شتبوون،ههی گهێت یسالمیئ یمارۆک یکان ئامانجه  له یگشت  کوردستان به

 - 3 - 21  ممه دووشااه یژۆر ی وارهێاائ  لااه ر رانکااهێوڵما یکااڕێ شااه  کوردسااتان بااه یکااڵ خااه یبوون نااه  دهۆریااکوردسااتان و گ ۆباا
 یکااڵ خااه یاڕکااێت  اران و بااهیااجووت یت هیااک هی کان، کااه هڕ گااه ی بنکااه کان، تااه هییمع جهموو  هااه( 7111 - 1 - 31  واتااه)7211
 یردووگااۆئ  و لاه کردێساتپ و سانوور ده ره باه انیا کاه چهۆک  ممه شاهێس  دواتار واتاه یژۆو ر دا انیشار یکردن ۆڵچ یارڕیب وانیر مه
 ۆبا کێک چاه  باووه وانیر ماه یایژووێم یچۆکا دایراسات  له.بوون ێج شتهین( رانێدارس یکان ارهیجووت ی که چهۆک ینێشو)رانیم یکان
 . وه هییسالمیئ یمارۆک ن هیال  پاو له داسه ڕی ر شه رامبه به  کوردستان له یلک خه  له یرگر به
 
 یکان و گونااده وانیر ماه یکاڵ خاه ینااڵ ماهۆموو ک هاه کاان ارهیجووت  لاه  بااش باوو، و جگاه رۆز یکێزموون ئاه کاان ارهیجووت یچۆکا
 .تێب هه تاڵ سه ده  دژ به انیک هییت هیزا هڕنا  رهۆر ج هه یی ئاماده  کردبوو که  رده روه په  وه هی ینی زه یبوار  له م کهیالن یر ورووبه ده
 
 یت هیااک هی یناادامان و ئه  هڵاا مااهۆک یر بااهێر یناادامان کاااک فوئاااد و ئه یدرووساات ی وه ندنااهێو خو شااتنی گااهێت   دا بااه مه رده سااه و لااه

 یایژووێم یچۆکا یواز بانگاه کێاکات وانیر ماه یکاڵ خاه یکان هیێڵو پوتانسا ییهااتووێو ل  وزه ینیو ناسا  کاه خهۆد  له  ارانیجووت
 .شتێهێج  به انیدواتر شار یژۆچوون و ر  وه وازه و بانگه م ئه ده  به اڕکێت  به کڵ خه یناڵ مهۆک موو هه اند،ی گه راده وانیر مه
 
 یکان شااره یکڵ خه یوانیکوردستان و پشت  چاالک له یکان زبهیموو ح هه ییکگرتوو هیو   هڵ مهۆک ی مه رده و سه ئه یاتڕ بهێر ۆڵیر
  لاه یگشات وانێاپ ێر ،  هیا هیار ماوه جه  وه و بزووتناه ئاه یرچاو باه ره هه یکێن هیاال وانیر ماه یکاڵ خاه یچۆکا  کوردستان، لاه ی کهید

،  قز، بانااه سااه یکان شاااره  س لااه زاران کااه هااه یو هاااتن وه کااه چهۆک  بااه  ساانه یکااڵ خااه یبااوون ساات وهێوان و پیر مااه ۆباا  وه ساانه
 ی وتوانه رکه و ساه ریو گشاتگ وترورب باه یک هیا وه بزووتناه یناێمزگ  وانیر ماه ۆب  وه قزه سه ی گهێر  هاباد له مه کان،ۆشت، ب رده سه
 . دا کوردستان ده یکڵ خه  به
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 :نجام ره ده

 
  کاه ی ناهاڵو خا له کێک هی،  ردمه و سه ئه یکان هییژووێم  نهێست و به وانیر مه ییژووێم یچۆک ی وتوانه رکه سه یکان کارهۆه  له  جگه
 کوردستان  ی کهید یکان شاره یکڵ خه یوانیو پشت وانیر مه یکان ژهێو تو نیموو چ هه ییکگرتوو هی اندی نجام گه ئه  به ی که چهۆک
 .بوو  هیین ده مه  هی یانرم و نافه له
 
،  رچاوه باه رانادایم یکاان یئوردووگاا  لاه  کاه چهۆک یژۆر نیایدوا  له" کاک فواد دیه شه یر بهێر" ی که وتاره یق ده  له  که ها روه هه
 .بوو  که چهۆک یوتن رکه سه یراز یت هیک هی
 
 :کان رچاوه سه
 
 7211 - 1 - 1اطالعات  ی روزنامه -

 7211 - 1 - 71ی اطالعات  روزنامه -

 7213 رونوشت حکم محکومیت کشاورزان دارسیران -
 . وه ته کراوه ووچاپ و ب تدااڵ ژههۆر ۆیئاس ی711  ژماره  له  ته بابه م ئه
 . بکه  کرته  اااااااااااااارهێل تاڵ ژههۆر ۆیئاس ی711 ی ژماره ی وه ندنهێخو ۆب
 :تدااڵ ژههۆر ۆیئاس یتیسا  له  ته م بابه ئه ینکیل

http://www.asoyroj.com/kurdish/drejawtar.aspx?NusarID=166&Jmara=321 
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 خت كرد؟ به  بو، چۆن زیانی  چی  بو، ئامانجی  كێ  فا سوڵتانی كاك فوئاد مسته

 
 

 
 
 
 

   سات مەحەمەد،: ئا
 

  نهینوسا و  یر وه رهیاب و وتن كاهێچاوپ  ڵێا ماهۆخت كارد؟ ك باه  یانیگ نۆبو، چ  یچ  یبو، ئامانج  ێك  یتانڵفا سو فوئاد مسته كاك
  ی وره گاه  باره قاه  یكاێبێكت  ێیدوتو پاار لاه  ڵیو ساا نجامدراون ئه  وه هی( یتانڵفا سو مسته  یت شمهیزاو ح و ره  كه له مه) ن هیال له  كه

  ێو چ با هاات دایتانڵفا ساو مساته  ی هڵاما ر بنه ساه به ك هیاایدیچ تراژ تڵێ ماندهێپ  بهێم كت ئه ، وه ته وكراوهوب دایی هڕ پهال 333
.  مانهڕرسااو سه  ێاایج  كااه  كااراوه انیاا كااه هڵما بنه ر به رامبااه به  وه كاااك فوئاااده یكان باتااه هاوخه و  ڕێهاااو ن هیااال له شیك هییااك مه ئه
  هیاو بما ر ئاه گاه باو، ئه ت ماهیباو، بل ك رهیاز رۆز  یتانڵساو  وتاوه  یمن الل باه ام جاهم رجارۆكاك فوئاد، ز  یدبونیه شه  یدوا له"
 "!كرد ده دای په  یتر  یكێنوس چاره  هڵ مهۆك
 

  یكان كاهینز  ڕێهاو لاه و رانێائ  یكوردساتان  یشاانێتك حمه زه  ێڕیشاگۆڕش  ی هڵا مهۆك  یران نهێزر دامه له  ێك هی ستۆند ته وه  یدیساع
  .تێدو ده دا بهێم كت كاك فوئاد له  ییت مهیبل و ییك رهیز ت به باره سه  رهۆمج به ، یتانڵفا سو مسته  یفوئاد
 

 رانێائ  یكوردساتان  یشاانێتك حمه زه  ێڕیشاگۆڕش  ی هڵا ماهۆك  یكێر ناهێزر و دامه گرناگ  ره هه  یكێر نهێبزو ، یتانڵفا سو مسته  یفوئاد
 3 ، ی كورتاه  ناه مه و ته كاات، لاه خت ده باه  یانیگ داڵیسا 27  ین مه ته با بو، له كاره  یارینداز ئه  و كه ئه. دا7111  ی هی ده له  بوه
شااااو   یماااێرژ  یروخاااان  یتاكان ره ساااه و رانێااائ  یشاااۆڕش  ی رماااه گه تێاااكر ئاااازاد ده  كاااه  ێااابات، كات رده ساااه به نااادانیز له  ڵیساااا

كااك  دا، اناهییژوێم  وره گاه  هییاانكارۆڕو گ رخان رچاه وه له ڕپا  خته وه م سااته لاه ت،ێاب ده رانێائ  یساالمیئ  یماارۆك  یركار سه هاتنه
و  ئاااه  یكان روداوه لاااه  ێااارۆر ز ساااه به  ی نجاااه پهێدا ج مانگاااه 77و  لاااه ماڵ باااه ، یژ ماناااگ ده 77نها  تاااه ، یئاااازادكردن  یفوئااااد دوا

  یاسایس  یپاان هۆڕر گ ساه  یكاارا  یكێن هیاال كاات به ده  هڵا ماهۆك  كاه  ی راناه و كاراكته لاه تێاب ده  ێك هیا و تێڵێه دهێاج به  وه گاره ژهۆر
 .كوردستان  یتاڵ ژههۆر
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راباردو   ڵیچاوار ساا و  یسا  ییژاێدر به" نڵێ ده داێڕید م كه هی له ن، بهێم كت ئه  ی وه ره كهۆكارو ك ئاماده  فوئاد، كه  یبراكان و خوش 
باو  وت كاهێر كااك فوئااد به  یختكردن انباهیگ ایائا:  كاردوه  یر خاه  وهۆخ به  یتانڵفا سو مسته ی مهێئ  ی هڵما مو بنه هه  ێاریپرس
 "بو؟ رانێئ  یسالمیئ  یمارۆك  یژراوڕێدا  یكێالنیپ  ی وه ئه انی
 
و  كااك فوئااد باون لاه  ڵ گاه له انۆیاخ انیكێشا به  كاه نێدو ده ارید  یت هیسا كه نیند چه دا، ارهیم پرس ئه  یماڵ وه  یدوا به انڕ گه له
  ڵ گااه له  ، كااه ه"الل جااه میبااراهیئ" انیاانی، گرنگتر بااوه دیه شااه و وانیر مااه ۆباا  یت هیااكردو  وه بانااه له  دا كااه نوسسااازه چاره  ره فه سااه
 م كاه هیم  ئاه  یكردنیزگاارێپار  یرك و ئاه  باوه  ڵای گاه له دایاژۆر 1  ی وه اناهڕ گاه  ێبا  یكێر فه سه له  یتێك هی  ی رگه شمهێپ ك هی زه رهف مه

 . ردراوهێسپێپ  ی هڵ مهۆك  ی رهێسكرت
 
  یخبار ئاه  ی هێیاوپ به ت،ێابوب  یساالمیئ  یماارۆك  ی ساهیس ده و النیپ باه  یدكردنیه كات شه گومان ده دای كه وه انهێڕگ الل له جه میبرا

 میبارا  كاات كاه ده  وه باه  ئامااژه  ۆیخا  ییپاكۆست ئه  یلماندن سه ۆناوبراو ب.  وهیناس انیكاك فوئاد  كه  وه كهڵێما ن هیال كراون له
 ."الل مام جه" به  انهیداو و وهینوس ۆب انی تنامه رائه به  زادهیلخانیر ئ عومه و  ید موهته اڵبدو عه و زادهیل عه
 
  وه الل، سااالر بااس لاه جاه میبارا  ۆیسات ئه  خاتاه كاك فوئااد ده  یكوشتدان به یتێاریرپرس به  وه وانه چهێپ به زیز ساالر عه ماڵ به
 یدوا" تڵێاا و ده ، ئااه" وه هیتیساا به و  یخاااك  ۆیه بااه  وه تااه وتوه ركهیب یئااارام دیه شااه ر كسااه هی  وهیاانیب  یكاااك فوئاااد"  كااات كااه ده
جاا  دا، رگه شامهێناو پ لاه  ێسا مو كه هاه  یزاقاورس ال ره  یكێاویپ به ، بو وه گرته نه  ۆیالل خ جه میكاك فوئاد، برا  یدبونیه شه
 ." كهۆترسن  یكێاویكوشت دا، پ به  یكاك فوئاد  كه  اوهیم پ ئه
 

  یر عومااه و تێبیالل نوساا جااه میباارا ۆباا  یت رائااه به و  یپاكۆساات ئه  ی نامااه  كااه  وه كاتااه ت ده ره  وه ئااه  زادهیل عااه میباارا ها روه هااه
حاازر   ناه مۆخا  ڵیحا شابه مان به.  ساتوهیو شنهۆاللمان خ جه میت برا قه  مهێئ" تڵێ ده  زادهیلخانیئ.  وهێمان ش هه به ش زادهیلخانیئ

  یسا كه و روانیوشا و كااك نه الل ماام جاه  یخود لاه ، هڵا ماهۆك  یكاڕێ قاه مه  رو بكاتاه  بوه هاه  ی وه ئاه  یت و جورئاه ئاه  نه نمیبیبوم ب
 ."ن هڕتو  ێیل رۆرزۆز  كه  ستوهیب میشتمانین  یتێك هی  ی كهید
 

الل  جاه میباراهیالل، ئ جه میبرا  ی ر قسه سه ن له كه مه سراریئ" تڵێ كاك فوئاد ده  یو براكان خوش  به شیاریخت ال به مه هاوكات
  بوه هاه  یریقسا و ته بكاات  ێكار  وهیتوانی و نه بوه نه  یور ده  كه تێزان ده ، ۆیخ  یت بهی حه له  یانی.  وه اتهێڕگڵ هه  یكان مو قسه هه
 ."دا كاره و له
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  یرز شات عااه ك هیاا  ێو ماه ده" تڵێاا ده  یتانڵفا ساو مسااته  یت شامهیزاو ح و ره كااه له مه  فا باه مسااته روانیوشا نه شاادا،یوان ئه  یدوا باه
 و انڕێیاهاو  ڵ گاه له ۆگفتوگ و وتن كهێچاوپ ك هی رهیزنج  یدوا!"  هیین باریعتیئ  یگاێالل ج جه میببرایئ  یكان م، قسه نابتان بكه جه
 دا باهێم كت ئاه  یتا ره ساه ی كه ارهیپرسا  یمااڵ وه نجاام لاه ره كوردساتان، ده  یشاتمانین  یتێك هیا و هڵا ماهۆك كااك فوئااد له  یكان كهینز
  یكردنیه شاه ر له باه ك هیا فتاه هه  چونكاه ، شاراوهێك ۆبا  ی خشاه هن  یورد و باه  باوه النیپا  ی كه دكردنهیه شاه نڵێب  كه  ی وه ن به گه ده

  ناه بخهێپ  یكاك فوئاد  ی وه ئه ۆكراون ب عدامیئ وانیر مه  یپادگان له  یلخال خه اڵتو هیو ئا مران چه  یبون ئاماده به  یبرافوئاد، دو 
 . وه سهۆب
 
 ، یهارێم  ێبا ، یدیاتراژ ، ماهێئ  ی هڵاما بنه"  یناو باه  كه تێب  شه و به ئه ران، نهێخو ۆب  بهێم كت ئه  یش به نیشترێاكڕرنج سه  نگه ره
  وناه كه ده  كاه ت،ێو كاه رده رونتار ده  هیا هڵاما م بنه ئاه  یایدیاتراژ دا كاه بهێكت  ییتاۆك  ی مه كه  هڕ ند الپه و چه له ، هی" یم رخه مته كه
 .شتنڵڕ هه  ڵد رده ده
 
 وانیر مااه  یپادگان لااه نیم ئااه و نێن، حساا ده سااتده ده له انیااباارا گ  ێساا (7111  رمانانی خااه  ی1تااا  2 لااه ) ش رۆژدا شااه  ی ماوه لااه
 رۆز" نڵاێ كاك فوئاد ده  یو براكان خوش  ت،ێكر ده دیه شه داییگوماناو رۆناكاوو ز له  یكڕێ شه له شیكاك فوئاد ن،ێكر ده عدامیئ
  ییئاوا كارد لاه انیا ماهێئ  ڵیماا  یردان ساه انۆیاخ  یرد هااوده  یناڕیرب ده و  یشاۆخ ره سه ۆكوردساتان با  یك ماه ئه به  یكاڵ خاه س له كه
  یردان ساه  هڵا ماهۆك  یكان ركرده ساه كاام له ویها ت،ێاكر كوردساتان ئاازاد ده  كاه شیدواتر و نه وسا ئه نه ماڵ به وان،یر مه  ی مانهڵ ئه
كاك فوئااددا   یختكردن انبهیگ  یژڵڕۆسا نیم كه هی له.  وه مانه ده وانیر مه له  فته ند هه چه وابو به  یجار  كرد، كه نه انی مهێئ  ڵیما

 و  یادا  یردان كااك فوئااد ساه  ی ناهیژێم له  یارانیا و  هڵا ماهۆك  یت هیارا بهێر  یانڕێیهاو لاه  ێسا ناد كه چه م كاهیالن نیبو وانڕ چاوه
 انیاكێچكامیه داێاو ئه  یكاڵ مو خاه هاه و ماهێئ  یمانڕرساو ناو سه لاه ماڵ بران، به ر قه سه  و بچنه ن بكه مان كه هڵما مو بنه و هه باوك
 "!هاتن نه
 
و  باه و عه شااد ره ن، ناادهۆڵو ك بان وام ده رده باه انۆیاخ  یبات خاه و شۆڕر شا ساه كااك فوئااد له  یكان ش باراو خوشاكه وه ئه  یرا هڕ سه
  یكاار ۆهواز با ئاه ۆزا با ره و  ێورما ۆد با مجاه ئه زوێور ته  یشار ۆب تێردرێن ده دیو ماج ن كه كوردستان كار ده له ت شمهیو ح كه له مه
  یساالمیئ  یماارۆك ن هیاال له زێور تاه د له مجاه ئه شادایو ئه  یدوا چاوار ماناگ باه و 7117  یندان بهێر له دیماج.  ینێنه  یی كخراوهێر
 انیو ئاه و هیابوا رتارۆال ز د لاه مجاه ئه  یگرتنا ۆبا  ێایاوكڕ هڵاد  هڵا ماهۆباو ك ده" ، وه نداناهیز  ناهێخر ده و نێكر ده ریستگ ده  وه رانهێئ
  یشاۆر په و ران گاهین رۆمومان ز كرا، هه ده نه رانێئ  ی دارهێس  یمارۆك له ك هییوانڕ چاوه ویه عدامیئ له  جگه! كوردستان  وه هیناباێه

و  رپرس بااه  یساا چااوار كه  ێساا  ڵ گااه له ۆوخ اسااتهڕنا وۆوخ راسااته مان هێیاااوكڕ هڵااد و  یران گااهیو ن ئااه ن،یبااو زانمااانیئاز  ینوساا چاره
 ، وه هۆڕییااگ ده كتر هیاا  ڵ گااه له انیكان هیااندانیز  یسااالمیئ  یمااارۆك و هڵاا مااهۆوكات ك ئااه. باااس كاارد  هڵاا مااهۆك  یوكات ئااه  یر اردهڕیااب
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 داڵا گاه له انی م باسه ئه  ێس كه  ی وه ئه  ێب  بو كه  وه ئه  هڵ مهۆك  یران اردهڕیو ب رپرسان به له  یوانڕ چاوه نیعقولتر مه و نیتریئاسا
 انیارزگار  یساالمیئ  یماارۆسات ك ده له و وه ناهۆڕیگ  یساتینااو ل  ناه د بخه مجاه ئه دویازوتار ماج  یرچ هاه انۆیاخ ۆبا ، ۆڕێگ  تهێنێب

 و ماهێئ  یرگسوتان ن با جه بكه  له په دیدو ماج مجه ئه  ی وه نهۆڕیگ له  هیتكا" تڵێ ده  هڵ مهۆك  یران اردهڕیب به  كه له مه  ێن، كات بكه
 و تاانۆخ  ڵیما ر لاه هاه زمیالیساۆس ۆتا" تڵێا دا ده كه له مه  یماڵ وه له  رانه و براده له  ێك هی، "نج جارێپ به تێب باوكمان نه و  یدا
 "!تینیب ده دا مانهڵ ئه  ییئاوا
 
  ساتهیو ل بو، ئاه داێت  یدیكاك ماج  یناو ستدایل  ێس له  كراودا كه ئاماده  یستیناو چوار ل له ران اردهڕیو ب رپرسان نجام به ره سه"
 زێور تاه د له مجاه كااك ئه دویاماج كااك 7117 - 1 - 31  رۆژی لاه چو ناهێپ  یرۆز!  هییان داێات  یدیاماج  ینااو  كاه رنێبژ دهڵا هه

ت  نانااه ته ن،یمتان خااه  یكیر شااه نڵااێب و نێباا  هڵاا مااهۆك ییت هیاارا بهێر  ی رانااه و براده لااه چكااامیه  ی وه ئااه  ێب هباران كااران، باا گوللااه
 "! وه نهیكرد نه انیر سه به شیك هی نامه به
 
 تێاناب  ئامااده  ێار  ساوتان، كات جار جاه نجێپ  یدوا انیباوك  یتانڵفا سو مسته دیش هڕ مه حه  ن كه كه ده  وه به  ئاماژه ها روه هه
 ، ێنرینااب وا هێاڕپ  یگونجااو  یكێنێشاو كان دهیه شه و رگه شمهێپ  یسوكار كه له  ێرۆك ز وه ، یبژ مداێرژ  یتاڵ سه ده  ی هیسا رێژ له
ناچار  ، باه باوه  ینییئاا  یكێسا كه  كه  وه نه مه و ته به و  هییت هامه مو نه و هه ئه  یدوا ، ێریناگ  ێكر به ۆكوردستان ب  یاشورب له انی
  یجاااار ۆبااا  ێترسااا ده  كاااه انیشااایكیدا  ی" هیاااه به"بات،  رده ساااه به انیاااژ كاااان هڕ ناو مقاااه كانااادا لاااه نجه گه  رگه شااامهێپ  ڵ گاااه له
  ێیگاو  هییاس ن كاه ماڵ وروپا، باه ئاه ۆبا نرێابن  یكان هڵاكاات مندا ده  هڵا مهۆك  یران رابه داوا له ت،ێبسوت  یرگ جهم  وته وحه م شه شه
 . وه نهێن رده سه  وه راقه مه باوك به و  ینجام دا ره تا سه ، ێبگرێل
 

     ٢١١١ یرێویبرێف ی١٦: ڕێکەوتی  -  ئاوێنەماڵپەڕی : سەرچاوە
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 .رەفیق فواد مستەفا سوڵتانیبۆ یادی هەمیشە زیندووی 

 
 

 
 
  
 
 

 یار ئەحمەدی

 
 "فواد  قیفەر" من و  یرهاتەس ەب
 

 قیفەر" شتمەیگ مۆخ ەیکەناو یمانا ەل مجارەکیەبوو  ەیک نازانم
 
 یرەیسا مەکەنااو رەسا ەل ەوەکێساتانەو و اماانێڕت ەب کێجار مووەه مانەاکیجوگراف یستاۆمام ەک ەرمیب ەباش ل مەاڵب" فواد
 ".ەشیدان رمووەف" گووتەیو د کردمەد
 روەیسا ەشاتەو شااخ و د وێاو ک اویناساەن یتااناڵو یایاجوگراف ینادنێخو ڵیرقاەو سا شاتمینەداد مۆخا ینێشاو ەل کێار شیمن
 .تێببر... و ەغەرەو ت وانەیو س ەژۆیو گ نیو دوز باەئارب ەل کێناو شیکێجار ۆب بووەن تەو ق بوومەد انیکانەرەمەس
 
 .ەوەهات والترەئ مالوەئ کێختەن ای ٩٧١ ەیپل ەکونکوردا ب یمتحانیئ ەناوم ل ەبووم ک ناڵسا ١١
 
 رزەب یکاەیەپل تێناچ کیە ەل انیشیکانەوتەمزگ یالەم تەنانەت ەک رداەرابەناب یکێتاڵو یبچوک یکێشار ەل کێندکارێخو ۆب

 .بوو
 
 مۆکارد و خا رزەق میفارسا یکێوارەڵشا ەواتەک کردباووەن رەب ەل مەکیاد یکاێجل ویها یکاورد ۆڵیپاانت ەل ەجاگ وسااەتا ئ من

 .تاران یشتەهەب دیهەش یمیلەموع تییەربەت ۆیزانک ەل نیناونووس ۆبچم ب ەیوەئ ۆکرد ب ەئاماد
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و  تێیابکر نشیگاوز تاەرەسا تێابەد ۆتا انیاووت وەوەدام شاانین ۆیخا ەکیاد یکێجاار یرەرابەنااب یشەر یروو ۆزانک ەچووم ەک
 .نەیناونوست بک نیتوانەد وجاەئ
 
" ێتااران سا ەباوو ل ردایشاع یوسەردیف یدانەیم ەل کەیەخاناڵبا یشتەه یقات یکیتار یکێژور ەل ەک داەکەنشیگوز یژۆر ەل

 .یدەد انمیلووت یکون سەب ەک شتبوونیدان" نبیخواهر ز
 
 .کردمەد انیرەیس ەوەامانێڕت ەب انیکێرسەه مەاڵب" ەشیدان رمووەف"  انووتەین انیچیه
 
 .بکات ێپ ستەد مەکەنشیگوز وانەئ یواتا ەب اکووی ییتاکوو بازجوو ستامەو
 
 مەبااوکم و باراک کەکاار و رەسا ەل مانەکڵەماەبن یندامانەئ یرکردنەو د کردنەن نشیگوز یژێدوور و در یکێزموونەئ ێیپ ەب
 .بمەن ماڵوو ێکردم ب ێل انیکێاریپرس رەه ەکردبوو ک ەئاماد یباش ەب مۆبوون خ ستاۆمام ەک
 
 سااتەئاود ۆباا یبچاا سااالمیئ ینییئااا  بااه رەگەئ ەک یزانااەد شاامەاریپرس وەئ یماااڵو مەاڵب ەماااوەن رمیاابەل سااتاێئ یرچااەگەئ ماان
 .پەچ ای تێوەکەد شێراستت پ یقاچ تاەرەس
 
 .کردم ێل انیاریپرس کیە سەب انیکام رەدابوو و ه انۆیخ یارڕیب ەک ە" نبیخواهر ز" ێس
 

 ؟ەفواد  قیفەناوت ر ۆب :یەکەمیان
 .نەباوکم بک ەل ەاریپرس وەئ تێبەقوربان د :ماڵەو -
 .ەویەکوژا مەکیە یپڵۆگو

 ت؟یکورد: دوووهەمیان
 .ەڵێب: ماڵەو -
 .ەویەکوژا مەدووه یپڵۆگو

 ؟یشیسونن :سێهەمیان
 .ەڵێب: ماڵەو -
 .ەویەکوژا مەهێس یپڵۆگو
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تاا  یرچاەگەئ ەباوو ک" فاواد قیافەر" یناو ەویەوشاەدرەد داەناو وەل ەک کێپڵۆگ اینەو ت بوویشۆداپ ەیکۆشان ییپانتا یکیتار
 ێپا ستەشانم ه رەس ەل ەیکییەقورسا شیکێسات ۆب ەویمتوانەن تەق مەاڵب ەبوو انمیژ یرەشاندینێر نیترەورەگ شەسات مەئ
 .مەکەن
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٣١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
   

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

 !ڕیبازی فوئاد و فەلسەفەی خەبات
 

 
 
  
 
 
  

 نیما بنی بشر

 
زاپاتاا،  یماانەن یباه دوا کیاکزیلاه م. باووه لەگ یزگاارڕو  بااتەخ یرەشااندینیکاه ر ەبووەه کێرەابڕ کەیەوەتەن رەه له
 یوگوساالویموختاار، لاه  رەعاوم ایابیلاه ل. موجاود باووه ەتاڵو وەئ یکاان کاهیە یباه دوا التەسەد یو برخودان به دژ باتەخ
 .رەابڕ یفوئاد کمانەلەگ ینو یکه له شورش ردستانمائو و له کو نیله کوبا چه گوارا، له چ تو،یت
 

 وەئ یفەلساەف ینایو روان یکاریف یموتاود کاووڵب. له کوردساتان ناه باوو شرویپ یکیزبیح یرانێزرەله دام کێکیە اینەت فوئاد
 ەباوون ب یمنادڕباو م،ەردەسا وەلاه ئ یهاوبوچووناه کاان ەڵگەل وەئ یاوازیج. بوو یاسیو س یکریف نهیبنچ مووەله ه اوازیج
 مەباک یباس تێوەمەشت که د نینگتریگر. یدنەم ینافرمان یباتەخ یندسەموه و رەنێبوو به داه هیبو. بوو یماورەج یباتەخ
. باووەکوردساتان وا ن ەل مەاڵب تێابەدارماان د یتووشا شاانۆکێو ت باتەخ ت،اڵو ەل کەێرکردەس رەه یمانەن یدوا ەب ەیەوەئ

 ەنااگڕە یەوانگاااڕ مەئ نیناایبەبااوو و د ردوامەب رەه باااتەخ ەیلساافەفوئاااد ف کااووەو ریااژ یکااێابرڕ یانبختکردنیااگ یبااه دوا
 شات،یه ێباه جا یخاو یکاه باه دوا کەێانێزەخ نیتارەورەکااک فوئااد گ یماانەن یباه دوا هیوا میمن پ مەاڵب تیب یستیدالیئ
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فوئااد  ێشاورش باه با)ووتارا  هیابو. هیراست مەبو ئ نانێو قناعه ت ه یفەلسەف یکیباور. بوو لەگ ەیرادیبه ئ ستنەپشت ب
 (.زیفوئاد هه رگ یئامانج یبه ب مەاڵب تێوەردهکەس
 

 یدانیام یزیا، زور زوو بوو به هەڵەمۆک کەهاتوو و دانیتازه به م یکیزیه یبوون ورهەگ یەبوو بوو باتهەخ وەئ یرمز فوئاد
 .تیراوست گاەڵمۆک ییوتوەبرانبه ر به دواک ەو ل باتەخ
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٢٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 بەبیانک یادی کاک فوئاد
 

 
  
 
  
 

 حامێد ساعەتی

 
دنگام کپتار  رەهاات و ه رەه مەاڵب مەک داەیاپ ۆبا یرەسایب ماداڵوەه کێالە، گەوەتەباوو ۆکا ماداڵد ەل ەقس کۆڵێک یەهاڵسا

 .مەکەئ ڵدەردەد کێزۆت تۆخ ەیکەنێو ەڵگەبوو، ناچار ل
 
 ەب رمەباااو مەاڵت،بێاانێرەاپڕ کااانەگشاات کار رەابڕ تێاابەئ ەک میناا داەوەئ ەڵگەو ل ەرەماااوەج یریااو ب زێااه ەب رمەباااو ماان
 .ەیەه شیکانەسەک یندەتمەبیتا
 
 ژنێائ ۆتا ەب ۆناازانم با ،،،،،یئاشات یو راگرتنا ەڕشا ەل ەوەوتانەدوور ک ۆبا چکراۆکا ەیوەئ ۆباوو با تەبیتا وانیرەم یچۆک
 ن؟ێئاگر و خو ۆڵەیر
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 .بن رێف یاگرۆڕخ باتەخ یکانەتا وان رەماوەج ۆب کێکالس ەبوو ب ەچۆک وەبوو ئ یتەبیتا وانیرەم یچۆک
 .بووەن داێت یراگرۆخ ەیوز ویه مەاڵکرد ب انیچۆک نیۆدوو مل ەباشوور پتر ل ەل ۆخ ئاخر
 بوو، رووپاۆئ ۆب چۆک شیوەئ ،یئەشوور ەل ڕکرد پ ترمانیکێچۆک مڵێب کورت

 
 وانەباوون، ئ یدژ رەه انیا باوونەدەن ڵیحا انیکورد  یماف ەکرابوون، ل جۆگ تریکێکولتوور ەب ەناومان ک ەهاتن کێکانەڵخ
و  یتایەواەتەن یباتەخ. تریکەێوەتەن یمافخواز ەب گاتەتا چ ب شتبوونەیگەنێت انیشۆیخ یکانەناوچ یژارانەو ه کارێکر ەل

 تنەبااب ەوانەئ.. و هانەتاران اساف یانیبوو  نگیگر یتەنعەس یرەکارگ ،ەوەبوو ڵکا ەورد ەورد یوارەکورد یژارانەه یخواست
 .کاتەئ رەبەل یکورد ۆڵیپات ەکێکارێکر کەن
 
 .کوردستان بوو یوەرەد ۆب چۆو ک ەڵەمۆک یوەتاوان شیوەئ نەد رزەع ەل انۆیخ یکارت ەهات ک ەوەئ یبوو کات ڵزا ینیشبەر
 
 ەکارد ب سامانەد شەیکەمااوێج ەبااتەخ یاگرتناڕگارم  ۆبا رووپاا،ۆئ یکاانەتیرەن ەڵگەل خستنێرۆخ ەبوو ب شانۆکێوت باتەخ
و  یچااا سات،ینۆمۆک یزباێح یزراناادنەدام یژۆو ر ەڵەمۆکا یژۆباوو ر شاامانیاسیس ەیرناامەدوو جاار ب ڵیسااا ەوەشاوردن کتاریە
 .ەکراو ڕس یکێوەبزووتن یتیرەن ەوەئ. بوو داەرنامەب ەل ێرکەپەڵو ه ینیریش
 
 .یەربەغ یانیژ ەب رمانەگشتمان باو ،ەماو یرەوەریب کەو رەه شۆیت یکانەرەو باو کار
 
 مەئ ەو ب ن،ەیادەئ عرێو شا خشاانەپ ەب ێو گاو نیگارەئ ەورەگ یکێنۆسال تێکر ڕس کانتەچوون ۆکار و ب ەک ەیوەئ ۆب مەاڵب
 .نیگرەئ رەو کانتەریب ۆب رتۆپاسپ ەیەوێش

 :ەوەتیبدا متەاریپرس وەئ یجواب ایبر ئاخ
 
 یتەارمیااا ەجاااا ب ەیەسااەدرەم ەیوەکاااردن یکااات ەوەئ انیااا نەیاااب ەڵه داۆتاا یرەرابەب شااانیدان کێنڵۆسااا ەل ەباشاااتر تێااپ
 کەڵاخ کەڵێامۆک رووپاۆئ یکانەشار ەل کێکیە ێقامەش ەو ل تیبکردا ەئاماد مانەناڵمندا یساکار یکێسروود کانەندەرمەنۆه
 ەب ەساەدرەم یژۆر نیماەکیە نڵەیاکوردساتان ب یکانەساەدرەم ەو روو ب ەوەنینێخویب تنێهاتب ەرووپاوۆئ یتاناڵو مووەه ەل ەک
 ن؟ەک ێپ سەد ەسروود مەئ
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
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 فوئاد رۆڵەی ئازرو خوێ 

 
 

 
 
 
 

 مەنسوور ڕەوند

  
 نێئاگرو خو ۆڵەیر فوئاد
 بوو یوارەكورد یوارایگ
 بوو یارید نێشو مووەه ەل
 ارانیجوت یتیەكیە ێمەد
 شانێتكەحمەز یرۆك ێمەد
 زراەم ێمەد رەنگەس ێمەد
 الەف ەڵگەل گرتنەڵه ۆڵك
 تێواب ەبروسك كەو تێب ێك

 تێئاوا ب ێپ یكوردستان
 رانێكوردستان گشت ئ رەه كەن
 باران یەتاز وەتور مووەه
  ەرەنگەس ەك ێفوئاد ۆب
 ەرەراب مانڵد ەل یادی
 
 ژارانەو ه کاارێکر یوانیو پشات ەنااو شۆخا یکێرەبێچونکو ر تێبچ ادی ەل تێکات ناب ویه ەک کێژۆر نیترڵتا رمانانەخ ی١

 یزیئااز یانیاگ ژراوداێادار شێپا ەل یووگا یکاێالنیپ ەماژ ل نێناپاک و خوو یدووشمن ستەد ەب ندوویز ەشیمەه یکاک فوئاد
 ەک تێابەن اریاد ەوێاپ یەیزمااێکار ەرەبێر مەئ یقشەو ن گاێج ەک ەیەه تەاڵژهۆر ەل ینسانیئ یرزەب ۆیکرد کام تابل ختەب

، ، ژناااانهااااتێشاااار و د یراکانۆ، شاااشاااانێتکەحمەز یکاااانە، بنکالوان ،ارانیاااجوت کاااار،ێکر یبااااتەخ کاااوەو یکاااانەنموون
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 ەوەسااتانە، ووانیاارەم یاایژوێم یچۆ، کااینااەدەم یباااتە، خکانەناادانیز ی، مااانگرتنناادکارانێ، خوانیسااتاۆ، مامناادانەرمەهون
 یرەنگەسا ەل ەک کێارەبڕێ نیماەکیە ایاژ کڵاخا ۆباوو و با کیادا ەل کاداەڵنااو خ ەل ەک کێرەبێدوژمن؟ ر یرشێه رەرانبەبەل
کااک فاواد  ەیکەباازڕێو  تەو خ کاانەئارمان ەڵگ ەل ەک ەیەوەئ یفاادارەگارتن و و زێار نیکرد باشاتر ختەب یانیگ دایرگرەب
 .رەبێر یکاک فوئاد یادی تێز بەڕێب و رزەب ەوەنینێبم
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
  

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

 .ی خەرمانان ڕۆژی زینابەختکردنی کاک فوئادێک کە کاک فواد بوو٢بەرەو 
 

 
 
 
 
 

 ئیبرایم کۆنەپۆشئ

  
 ەوێاوەو ل لاووسەقووچ ەو چاووم ڕیبا گاامڕێ ەوەانڕما یلاەکەشاکاند و ل میتیەتاون تانڵساو یقوچ یفراوەب ەیاوگۆڕش ەب من
 زانەو و رانێاوخ یونااوەگ ەخاوارد و ل کمێخاول باارێزر ینیشەمۆگ رەسەو ل ڵبا ەیقەش ەدام ل کێلەم کە،ویراجیم ەشتمەیگ

 وەتەتەو ل نێسااوور ەوەهاااتم نااڵساااۆک ەو ب ەانیاام ڕەیکااو ەشااتمەیگ ەوەانڕقاااراوا و گااا ەو ل ەوەوتاامەکەڕێو. دا کمیەپشااو
 ردەبەلەق ڕییەچاوم ب ەوەناڵژا
 
 ختکردووەانبیاگ یارانیا ۆیکاڵگ رەس ەل رزەربەس یردەبەلەق نێداو ەل شەیرێل وتم،ەکەڕێو یئارام ەب ردەبەلەق یبنار وەرەب
 کیانز ەل نان،یسوارنشا ۆڕەشا یساوارڵەتا ەل ەوات کاانەئاوات ڵیماا ەکارد و ل ڵد ەیبلیق ەل وومڕ وکاتەگرت و ئ کمێچان و
 .برد ندوومانیز ەشیمەه یانڕێیهاو یکانەئاوات و خواستۆم بەخوارو سوجد یەدامدا ژارانەه یرەبڕێ ۆیکڵگ
 
 .ەکوردستان کاک فوئاد یکانەوساوەو چ ژارانەه و کارانێکر ەییفسانەئ یرەبڕێ یندەبەڵو م ەسوارڵەتا ەرێئ
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 .ەوەتەکاردو نادکارانێخوۆب ەڵەیمۆکا ەیقوتابخاان و کااتەئ شەشاکێسوور پ ڵیو گو یخشەبەئ ینەاڵوزەس و ەسوارڵەتا ەرێئ
 یشااتنێهەئاواتاات ن ەیوکاااتەتااا ئ ت،ێااب ژارانەه ەیساافر ەیوەئاواتاات بااووژا ناادن ەیوکاااتەتائ ربااوومێف ەوەسااوارڵەتا ەل
 مەخ ەیوکااتەتاا ئ ت،ێائاواتات ب ۆتااک وکا یساتەربەوس اکتا یمااف و یئاازاد ەیوکااتەتا ئ ت،ێب کێواردنەاڵه ەشنەرچەه

و کااک  ەتەبلیاق ساوارڵەتا ت،ێاکاورد ب یساتەبند یلاەگ یزگارڕ ونتەو خ تێب تاڵو یتانەرەدێب یژارانەه یژان و مەوژانت خ
 .ەرشانتەس ەسوور ل یاڵو ئا نێنوڕێفوئاد 

 
 یشاتنێهەن یانیامان  یفوئااد ال ،ەژارانەه یزوەمن ئاوات و ئار یفوئاد ال ،ەیەوانگڕو  ریمن، هزر وب یفوئاد ال ەوەکات وەل
 نەکەشڕیو ژان  کاتەئ ژڕێزام سا ەک کێبازڕێ یانی ،ینسانیئ ەیورەگ یکێئاوات یانیفوئاد  ک،ێواردنەاڵه مووەه
 
 .ندوویز ەشیمەه یکاک فوئاد یکانەئارمان ناو و و ادی یبژ
 

 ٢١١١ی جووالی ٢٧ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
  

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

 لە ساڵیادی كۆچی مێژوویی مەریواندا
 

 
 
 
 
 
 

 ناصریسروه 

  
 یشاتوانیدان ەوەڕەپووشاپ ی21 یوەش یئاخر یكانەعاتەس ەل. ەوانیرەم یشار یكەڵخ ییژووێم یچۆك یژڵڕۆسا ەڕپووشپ ی٣١
 داەیاپ ەیژێدر شەڕیپووشپ ی27 یژۆر یواوەت ەیەانێڕشگۆڕش ەتەكەرەح مەشار و ئ یكرنۆڵچ ەكرد ب انیستەد وانیرەم یشار
 .كرد
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 یمایرژ ەیزانێنگەڕەو شا ەرانەركوتگەسا یتەاسایس رەرانابەب ەباوو ل ەانێڕشگۆڕش یكیو تاكت تەكەرەح وانیرەم یكەڵخ یچۆك
 ڕێهااو یتەبیتاا ەو ب ەڵەمۆك یانڕێیهاو یینێنوێو ر بتكاریئ ەب ەك ەتەكەرەح مەئ. دا یسالمیئ یشتووەیگ تەاڵسەدەب ەتاز

 ەل یرەماااوەج یباااتەخ یوازێشاا یكااانەنگیگر ەرەه ەناسااێپ ەل  ێااكیە ەگرتبااوو، بااوو ب ڵیشااك یتانڵفاسااوەموست یفوئاااد
 یخوازیئاازاد یكاەڵخ وێن ەل ینیرەب یكڵییەو هاود ییمپاتەكورتدا س یكەیەماو ەكوردستان دا و ل ەیانێڕشگۆڕش ەیوەبزووتن

 .ناێه ستەد ەب شیكوردستان ەیوەرەد ەل تەنانەكوردستان و ت
 
 ،ەسان ەل ینااوێخو یزۆورەن ەڕیشا یخساتنەڕێكار و پاش و رەس ەهاتن یدوا ەب یسالمیئ یشتووەیگ تەاڵسەد ەب ەتاز یمیرژ
 ەو هاااتن 11 ینااەڕیراپ یدوا ەب. كوردسااتان بااوو رەساا ۆباا رشێااو ه ەانیااالەمەه یكەڕێشاا یكردنێسااپەد یانوویااب ەل وامەردەب

 زراەدام داەیەناااوچ مەل  یااموكراتید رۆز یكااەیەتااا راد یكێرجەلاومەهكوردسااتان،  ەل یكااەڵخ یتەاڵسااەد ەل كەیەوێشاا یئاارا
 ان،ڕیاو بازا سانا ەئ یشاورا ماان،یلەموع یشاورا كان،ەشاار یشاورا كەو انیاكانەراوێبژەڵه ەرگانۆو ئ  ەڵخ ینەاڵمۆك. بوو
 یكاار ،ەكیاد یكیماوكراتید ەیزراوەو دام رگانۆئ  ێلەژنان، الوان و گ كاران،ێكر یكانەرۆراجۆج ەكخراوێر ندان،ەكارم یشورا
 ،ڕو بااو ریاب یناڕیربەد ییئاازاد ان،ەیاب ییئاازاد. گرتبوو ەوەستەدەب انیكوردستان یكانیەشار و ئاوا یبردن ەوەڕێو ب ەداریئ

 وەئ یكااانیەو پا ماااەبن ەتەباااب وەل ەیكیااد یشاات  ێاالەو گ كولەشااەت وەكخااراوێر ینااانێكهێپ ییئااازاد ،ەوەبااوونۆك ییئااازاد
و  ەوەكاردن یتااق یكایرەكوردساتان خ یگااەڵمۆك یكاورت ەب. ەئااراو ەكوردستان هاتبوو ەل ەبوون ك ەكیموكراتید ەرجەلومەه
 ەمەردەسا وەئ رەه ،ێباەه ەیوەنگادانەر ێتاوانەد شیرانێائ یكانەنێشو یباق رەس ەل ەبوو ك یموكراسید ینرخەب یكێزموونەئ

 ەل ەڵمۆكا ەڵمۆكا. رانێائ یرەراساەس ەل یئاازاد یناوویو ت ێڕشاگۆڕش ینساانیئ زارانەه یژوان ێج ەكوردستان ببون یكانەشار
 اریاد. ەوەكردەد یتاق انەینرخەب ەزموونەئ وەكوردستان و ئ ەهاتنەد ەوەرانێئ یكانەنێشو یباق ەل ێڕشگۆڕش یانڕكچان و كو

 رەه ەڵگەل وونر یتایەو دژا ركوتەسا ،یرۆكتاتید رەس ەل یماكانەبن ەك  ێمیرژ ۆكوردستان ب ەل ەزعەو وەئ یمولەحەبوو ت
 ساتەد ەب كیەانوویاب ەباوو ك داەوەئ ڵایوەه ەل كاراێپ ەیئامااژ كەو رەه ۆیەبا باوو،ەئاسان ن زرابووەدام كییەئازاد ەشنەچ
 .بكاتێپ ستەد نقالبیو ئ ییئازاد یكانەرەنگەس نییدوا رەس ۆب نیرەب یكێرشێو ه تێنێب
 
بااوو  كەیەو ماااو انوویااب ەكردبااو وانیاارەم یشااار وێاان ەل یكاادارەچ یكااەڵخ یبااوون ت،ڵەوەد ەبااوو ك كااداێرجەلومەه هاااەو ەل
 یپادگان یكردن ەكردن و ئاماد ارەیت ەكردبوو ب یستەد ندەبەو ز رۆز ۆڵیو چ كەو چ تەبیتا یزێه ینانێه ەب تاەیتاپەیپ
 ەل  ێاااكیە ەل نجامەرەسااا. كاااردەد ەیشاااەڕەه وامەردەپادگاااان ب ەیرمانااادەف. ەشاااار وەئ رەسااا ەكاااردن رشێاااه ۆبااا وانیااارەم
 دا،ەن  ەڵاخ یرانەنێناو یكانەاریشانێپ ەب انیامل تڵەوەد یرانەنێناو  ێاپادگاان كات ەڵگەل  ەڵخ یرانەنێنو یكانەشتنیدان
 یشاتارۆك ەب شاگرتنێو پ میارژ یالنایپ ەیوەكاردن ەڵپاووچ ۆبا ەدا ك انیارڕیب داەژانێوتوو وەل  ەڵخ یتیەراەنێنو ەیستەد
  ەشار و ل یتریمۆلیك 73 ەل  ێنێو شو شتەیشار گ یكەڵخ یئاگادار ەب ێجەسبەد ەارڕیب مەئ. نەبك ۆڵشار چ  ،ەڵخ
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 .كرایارید  ەڵخ یبوون ێجەشتین ۆب رانیم یكان ییئاوا یكینز
 
و  سااتانەدەكارب. كاارد یچۆكاا كراویاریااد ینێشااو وەرەب یواوەتەباارد و شااار ب ەوەڕێااب انەیااارڕیب مەئ ەكپااارچیەشااار  یكااەڵخ
 ەارڕیاب مەئ یبردنا ەوەڕێاب ەو ل ننێاب  ێاپ كاداەڵخ وێان ەل یایو رارا ڵایدوود ەدا ك انیارۆز یكاڵێوەه میرژ یراوانیگێكرەب

 انیو شاار دانەیام ەهاتن نگەكدیەو  ڵكدیە انیرانەنێنو ەكردن ل یوانیشتپ ەب  ەڵخ ینەاڵمۆك مەاڵب. ەوەنەبك انیزەپاشگ
 .كرد ۆڵچ یواوەت ەب
 
 یكااانیییەئاوا. ەویەدا ینگااەكوردسااتان د یكااانەهاتیشااار و د ەل ییەرەماااوەج ەازڕعتاایئ وەئ ڵاایواەكورتاادا ه یكەیەماااو ەل
. وانیارەم یرانەچبۆكا یردوگااۆئ وەرەب رۆراوجۆج یتەارمیو  رۆخێنان و پ یناردن یەدا انیستەد ێجەسبەد وانیرەم یرەوروبەد
 یكانەشاار و گوناد یبااق وانیارەم یرەشاۆكێت یكاەڵخ ەب انادنەیگ یتەارمیاكاردن و  یوانیپشات یلۆپەشا ەك انادیخاەن یرۆز

و  خوازانیئاازاد ەل سەك زارانەه یوانێپێر وانیرەم یكەڵخ یچۆك ەل یوانیپشت یتەكەرەح نیترەورەگ. ەوەگرت یشیكوردستان
 یدژ ەتەاسااایس ەل انۆیاااخ ڕەییرق و تاااوو یناااڕیربەد ۆبااا ەباااوو ك ەو باااان قزەو سااا ەسااان یشاااار یاویاااژن و پ یرانەشاااۆكێت
 یوداەم ەادیاپ ەب وان،یارەم یكاەڵخ ەل انەیاباتكارانەخ یو هاوپشات ڵیكادیە یشاندانین ۆو ب یسالمیئ یمیرژ یكانییەكەڵخ

 .ەشار وەئ ەاندەیگ انۆیو خ ڕیب اوازدایج یوانێپێدوو ر ەل انیوانیرەو م قزەو س وانیرەو م ەسن وانێن یتریمۆلیك 711
 
 وان،یارەم وەرەب كانەشاار یو بااق قزەو سا ەسان یكاەڵخ یدارۆشاك یوانێاپێر شیو دواتار وانیارەم یكاەڵخ ەڵیمۆك ەب یچۆك
 .شداەییوەتەونێن یئاست ەل مەو ه رانێئ یئاست ەل مەه ەیەانێڕشگۆڕش ەتەكەرەح وەئ ەیوەنگدانەد ۆیه ەبوو
 
 تەناانەو ت یداروكااتەت یتەارمیا رماان،ەو د یشكیپز یگرووه ،یوانیپشت یامەیپ ەژانۆر ەوەرانێئ یكانەنێشو ەل  ێرۆز ەل
 ییەگشات ەرەنەیەراگ زگااەد ەل  ێالەگ. ردووگااۆئ ەشاتنەیگەد رانەچبۆكا یتاییەمنەئ یپاراستن ەل یشدارەب ۆب ینسانیئ یزێه

 وەو ب ەوەكارد ووبا انەیاتەكەرەح مەئ یو گوزارشا ڵواەس ه.یبا.یو با ەانساەڕف یكانیییەرەبەخ ەئاژانس ەوانەل كانەناسراو
  ێشاەب ەو باوو ب یرەماوەج یكەیەوەبزووتن ەبوو ەتەكەرەح وەئ اند،یخا یژێالوەگ ی72تا  ەك داەچۆك وەئ ەیماو ەل ەرۆج
 .كوردستان ەل  ەڵخ ەیانێڕشگۆڕش ەیوەبزووتن یژووێم ەل
 
 یساالمیئ یجمهوور یالمارەو پ رشێه یدواخستنەو و داەمەردەس وەل میرژ یالنیپ ەیوەكردنەڵپووچ ەل ەجگ ەیەوەبزووتن وەئ
 ینەاڵمۆكا وێان ەل یبااتەو هاوخ ییكگرتاوویە ،یداكاریاف ەل یشاینرخەب یزموونەو ئ رسەد  ێلەكوردستان، گ رەس ۆب رانێئ
 یقاااالەو ت ڵوەه كتاار،ەیەب  ەڵااخ ەیو متمااان واڕو باا ڵیهاااود ردووگااا،ۆئ ەیژانۆر یانیااژ. ناااێكهێكوردسااتاندا پ یكااەڵخ
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و  ەشااێك یكردناا رەسااەو چار كااانەكااار و بار یبردناا ەوەڕێااباشااتر ب یرچااەه ۆباا ردووگاااۆئ یرانەبەوەڕێااو ب  ەڵااخ یوچااانێب
 ەل یزگاااریو پار ڕۆڵنتۆكاا ،ەژانۆر یانیااژ یكانییەسااتیداوێپ یشااكردنەداب ردووگااا،ۆئ وێاان ینیپلیساایو د زمەن كااان،ەروگرفتیگ
و ئااواز و سارود و هاوكاات  عریشا ۆڕیو كا یاسایس یحساەب ەڵیمۆو كا ۆڕك ەڵگەل ەڵكێت یمووەه ەمانەئ  ،ەڵخ یتییەمنەئ
 یو ساارود عریشاا یناادنێخو ەو ب ەادیااپ ەب ەك قزەو ساا ەساان ەیكەوانێااپێدوو ر یسااەك زارانەه یاوڕبااێو ل كگرتااوویە یزیاار
و  ڕیباا انیااوانیرەم - قزەو ساا وانیاارەم - ەساان وانێاان یتریلااومیك 711 یوداەدا م نیپلیساایو د زمەن ەڕیپ وەو ل ەانێڕشااگۆڕش
 ەك قاناادبووڵخو یباااتەو هاوخ یهاوپشاات ەل یكۆیەشااان ،ییەرەماااوەج ەوەباازووتن وەئ یكااانەمارەد ەرژانااد انەیااتاز یكێنێخااو
 .ەوەتێنێمەكوردستاندا د یكەڵخ ەیانێڕشگۆڕش ەیوەبزووتن یژووێم ەل گومانێب
 
 راوهیرگەو" ێنەیو سب ۆمرەکوردوستان ئ" یبیکت له
 

 ٢١١١ی جووالی ٢١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 بۆ پێشەوە بەرو مریوان
 
 
 
 
 
  
 

 مەریوانالوانی 

 
 (وانیرەم ییژوێم یچۆک ڵیسا نیمەچل یادەیل) شێپ ەوەل ڵسا چل
 
 یکااانەزێه یگوشااار رێااژ ەوتبااوونەک یتەبیتاااەب وانیاارەم ەیکەجوانەشااار و یگشاات ەب کااورد یکااەڵخ ش،ێپاا ەوەل ڵسااا چاال
 .رانێئ یسالمیئ یمارۆک یشتوەیگ تەاڵسەد ەب ەتاز یتڵەوەد
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و  ،شاااریتانڵسو فاەکاااک فوئاااد موساات مااانەکەناوچ یاویااپ ەورەگ یکردناا یرەبڕێااو  یریااژ و یندسااەموه ەب ماناااەکەناوچ ەل
 ەیباانک زراناادبوو،ەدام یکااانەهاتێو د کەڕەشااار و گ یراۆکاااک فااواد شاا کاارا،ەئ ەداریاائ کیااموکراتید یکێوازێشاا ەب هاتمااانێد
 نیەال ەل ەک ەنااوچ زرانادبوو،ەدام یارانیاجوت یتاێکیەو  کاارێب یکاارانێکر نادکاران،ێخو مان،یلەموع یراۆش شان،ێتکەحمەز
 .کەڵخ یکانەرگانۆئ یاراتڕیب یرەبەوێ ەڕبوون و ب کەڵخ یرەزێپار شەیرگەشمێپ یزێه کرا،ەئ ەداریئ ەوەکەڵخ
 
 ەانیاانەدەم ەوتەسااتکەد وەئ یکاادانێت ۆباا یژێاادر سااتەد ەکاارد انیسااتەد ەکیااد یزاماایو ن شەرتەئ یکااانەزێه کاااێخۆد هاااەوەل
 .هاتێشار و د یکردن ەزیتاریو مل پبارانۆکردن و ت ڕیملهو ەوتنەوک
کوردساتان،  یکانەوسااوەو چ ژارانەه ەیرەشااندین ڕێو  ەرکردەسا مەئ ،ەنیاوردب زوۆساڵود تەمیبل ەرەبڕێ مەبوو ئ داەوکاتەل
 یکاانییەرکاریو داگ مڵزو ەب یتیەزاڕەنا ینڕیربەد ۆکرد ب کەڵخ ەل یدا، داوا ینەدەو م ییژوێم ەیورەگ یکێنگاوەه یارڕیب
 .تێبکر ۆڵچ یتیەزاڕەنا ەیشانین ەشار ب اد ینەدەم یکێنگاوەه ەل م،یژڕ یکانەزێه
 
 ریاااپ ەب ،ەکەڵاااخ وەئ ڕۆڵەی ەبباااو شیو کااااک فوئااااد یزاناااەئ انۆیاااخ یکڵو ماااو رەبڕێااا ەب انیاااکااااک فوئاد ەک کێاااکەڵخ

 .رانیمیکان یگا ردوۆئ ەچوون کەڵکرا و خ ۆڵهاتن و شار چ ەوەکاک فوئاد ەیکەوازەبانگ
 ەاناادەیگ انۆیااخ ەوەکوردسااتان یرەراسااەس ەکاااک فوئاااد ل ەیکەزبیااح ینگراناایەو ال ینااەدەم یچاالکااان ەل سەک زارانەه ەب

 یکااەڵخ یواڕە یخواساات ەل یوانیپشاات ۆباا ش،ۆڕشاا یوانیپشاات مەردەه مااانەقار ەیساان یرەماااوەج ەڵگەو ل رزەربەساا ەیساان
 .ڕیب ێیپ ەب انیوانیرەم ۆب ەسن وانێن یتریلومیک ١٣٥ یوداەو م ڕێ ەوتنەک ەادێپەب ەوەسن ەل وان،یرەم
 
 یرەماااوەج نیەال ەل ران،یمیکااان یردوگاااۆئ ەاناادەیگ انۆیااهاااتبوون خ ەوەکوردسااتان یرەراسااەس ەل ەک وانیپشاات یرەماااوەج
 .کراێل انییشوازێکاک فواد پ یرەبەڕێب وانیرەم
ئاکاام دا  ەل ش،یکاانییەهانیج ییەرێانڵواەه ەیربۆز تەنانەو ت رانێئ یاکانیدیم مووەه ڵیواەه ەبوو ییەنەدەم ەنگاوەه وەئ
 .وانیرەم یناوشار ەو ەانەڕگ ەوتوانەرکەس کەڵبکات و خ ۆڵناچار بوو شار چ میژڕ
 
 یناەدەم یبااتەخ ەیبنااغ یردەب ەو باوو تیەێژمارەئ ەب ینەدەم ینگاوەه نیترەورەو گ نیمەکیە کەو وانیرەم ییژوێم یچۆک
 .شیرانێوکوردستان و ئ وانیرەم ەل
  کێل سەو ب فڵقو کەو ژارەو ه ەوساوەچ ینیو چ وانیرەم ییژوێم یچۆو ک ینەدەم یباتەکاک فواد و خ یناو ەوەژڕۆ وەل
 چااوڕەو  ەوەتێوتارەئ ەوان کەو لیج ۆب لیج ەل گیسن ەب نگیوس مەد ەب مەد ەنگاوەه وەئ یوژمەو ت نیت شەیسیو ئ وناڵئا
 .تێکرەئ



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

78 
 

 یبااتەخ یختەتیپاا ەباوو نگەشاێپ یشاار کەو وانیرەو م نرانێداه کانەکیموکراتید ەکخراوڕێو  ینەدەم یباتەخ ەوەکات وەل
 ماووەه یرەبڕێا ەو باوو ەویەتاواەن داەڵەمۆک ەیوێچوارچ ەل اینەت ەییفسانەئ یرەبڕێ کەو شیکاک فوئاد. کوردستان ینەدەم
 .کوردستان یرەرانسەس ەل ینەدەم یو چاالکان کانەوساوەو چ ژارانەه
 
 رزەب ەبااتەخ وەئ یکاانەزموونەو ئ رەابڕ یکااک فوئااد یکاانیەەنێنوڕێو  ییژوێم یچۆک یکانەوان وان،یرەم یالوان کەو ەمێئ
 ەیوەب نیرزەربەسا ن،یزاناەئ ەشاۆڕش وەکااک فاواد و ئ یانیاقوتاب ەب ماانۆو خ نیگارەئ ەساتان ەچرک وەل زڕێو  نینێنرخەئ
 نیژەئ ژاراناەه یئاسمان یڕەیستەکاک فوئاد ئ یندەبەڵمەل نان،ێداه یشار ەل ،ینەدەم یختەتیپاەل
 
 .نیب وانیرەم ەیکیەژووێم ەچۆکاک فواد و ک یگاڕێ یگەمەئ ەب یکێندکارێخو نیواداریه
 

 ٢١١١ی جووالی ٢١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 زەورەی کورد کاک فواد؛لە یادی رێبەری 
  

 
 
 
  
 
 

 فارووق مودرسی

 
 .کرد ختەب یانیگ رداەنگەس ەل ەکورد ک یکێرەبڕی اینەت -
 بوو، ندانیز ەیورەگ یمانگرتن یرەبێر -
  التەژهۆر یکوردستان یکانەهاتێد یشانێتکەحمەو ز یارانیجوت ییتێکیە یزراندنەدام -
 وان،یرەم ەیکەمانگرتن ەل کەڵخ ەیورەگ یو پشتوان وانیرەم یشار یچۆک یرەبێر -
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 ەرانیرشاگۆش یکیئااال رێاژ ەل ەڵەیمۆکا ەیرگەشامێپ یزیاه یناانیه کێپ یارڕیب ستیوێگونجاو و پ یکات ەل ەک یکیرەبڕی -
 یشاۆڕش ەیوەشاێپ یزڕێ نایه یکورد یو ژنان ناێه کێکوردستان دا پ ەیرگەشمێپ یزێه ۆنا ەل ۆین یلتورەک ەک یکێزێدا؛ ه
 .یکدارەچ
 .چ بکات ێبەد ەکید نگاوەه ندەچ یزانەیکات د مووەه ەک یکێرەبڕی -
 

 تێب زێرەو ب رزەب یادی
 

 ٢١١١ی جووالی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 ساڵ بەسەر زیانبەختکردنى کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی دا تێپەڕی ٢١

 

 
  
 
 
 
 

 عەتا ریازی

 
بە دروساااتکردنى رێکخاااراوی سیاسااای و . کااااک فوئااااد یەکێاااک لە پێشاااەنگەکانى خەبااااتى خەڵکاااى رۆژهەاڵتاااى کوردساااتانە

ئەنجامدانى تێکۆشانى مەدەنی و داکۆکى لە مافى هاوواڵتییانى کوردستان و ئێران بەردەوام بوو لە تێکۆشاان تاا ئەو کااتەى 
 . گیانى بەختکرد

 
ى هەتاااوی کااۆچی لە گوناادی ١٣٢٧ی خااکەلێوەى ٧ – ١١٩١ى ئاااداری ٢٧فوئااد مسااتەفا سااوڵتانى ناساراو بە کاااک فوئاااد * 

 . ئاڵمانەی شاری مەریوان لە دایکبووە
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دا دەچێااتە زانکااۆی ١١٦٧لە دواى بڕینااى قۆناغەکااانى خوێناادن لە گوناادەکەیان و ساانە، بااۆ درێااژەدان بە خوێناادن لە ساااڵی 
 .ر لە تاران و بەشی ئەندازیارى کارەبا تەواو دەکاتسەنعەتى ئاریا مێه

 
هاوکات لەگەڵ خوێندنەکەیدا لە هەوڵای بەردەوامادا باوو باۆ دۆزیانەوەى رێگاکاانى خەباات باۆ بەدەساتهێنانى ماافی خەڵکاى 

ڵەیاان دا لەگەڵ هاورێکانیادا بنااغەى رێکخاراوى کۆمە١١٦١بۆیە لە پاییزی ساڵی . کوردستان و تەنانەت سەرتاسەری ئێران
 .دامەزراند

 
لە دواى تەواوکردنااى خااولی ئەفسااەری لە کااارگەى کارەباااى شااارى مەریااوان دەسااتبەکار بااوو، بەاڵم بەهااۆى  ١١٧٢لە ساااڵی 

 .هەڵوێستەکانیەوە بەرامبەر بە ساواک و قائیمقامى مەریوان، لە مەریوان دوورخرایەوە
 

ى تشارینى ٢١باوو بە مامۆساتاى پەیماانگەى ساەنعەتى لە شاارى سانە و بەهاۆى کاار و چاالکییەکاانییەوە لە  ١١٧٩لە ساڵی 
ى کاۆچی هەتااوی لەالیەن هێازە ئەمنییەکاانى ئێارانەوە دەساتگیرکرا و گواساترایەوە باۆ ١٣٥٣ى رەزبەری ٢١ – ١١٧٩یەکەمی 

 .ساڵ زیندانیکردنیان بەسەردا سەپاند ٩زیندانى هاوبەشی ساواک و پۆلیس لە تاران و سزاى 
 

. دا گواساترایەوە باۆ زینادانى سانە١١٧٧سااڵ ماانەوەى لە زینادانى تااران، لەساەر داواى خاۆی لە سااڵی  ٣لە دواى نزیکەى 
رۆژ مانیاان لە خاواردن گارت و کااک فوئااد  ٢٩لە زیندانى سنە خۆی و هاوزینادانییەکانى باۆ مااوەی  ١١٧٧مانگى پووشپەڕی 

 .گایەتیى ئەو مانگرتنەى دەکردپیشەن
 

ی کااۆچی هەتاااوی لە ١٣٥٧ى رەزبەری ٦/  ١١٧١ى ئەیلااولی ٢١لەگەڵ تەواوبااوونى وادەى ساازا سااەپێنراوەکە بەسااەریدا لە 
رۆژ لە دواى ئااازادبوونەکەى کەسااوکار و  ١٩ى سااەرماوەز، واتە ٢١رۆژی . زیناادان ئااازاد بااوو و گەڕایەوە بااۆ گوناادى ئەڵمااانە

ن لێکااردووە دەسااتبەرداری کااارى سیاساای بێاات، بەاڵم کاااک فوئاااد پێااى راگەیاناادوون، لە کااار و تێکۆشاااندا خزمەکااانى داوایااا
ئەو پێاداگرییەى باووە هااۆى ئەوە کە . هێشاتا لە ساەرەتادایە و دەبێات چەناادین کاارى گەورە هەیە بە ئەنجامیاان بگەیەنێاات

 .کاتئیتر کەس باس لە ئەنجامنەدانى تێکۆشانى سیاسی لە کاک فوئاد نە
 

ى ٥ى رەزبەر چاااووە شاااارى مەریاااوان و چەنااادین کۆباااوونەوەى لەگەڵ هاوڕێکانیااادا ئەنجامااادا و رۆژی ٢١دوابەدواى ئەوە لە 
خەزەڵااوەری ئەو ساااڵە، واتە ناازیکە یەک مانااگ لە دواى ئااازادبوونی چااووە بەردەم زیناادانى قەساار لە شااارى تاااران بااۆ 

لە دواى ئاازادبوونى شاوعەیب زەکەریاایى فوئااد . یەوە-وعەیب زەکەریااىپێشوازیکردن لە ئازادبوونى هااوڕێیەکى بە نااوى شا
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مسااتەفا سااوڵتانى لە شااارى ساانە ئاااهەنگى پێشااوازیى جەماااوەری بە بااۆنەى ئااازادکردنى شااوعەیب زەکەریاااییەوە رێکخساات و 
 .هەزاران هاوواڵتیى ئەو شارە پێشوازییان لەو تێکۆشەرانە کرد

 
ساڵەدا بە هەوڵەکانى کاارێکى زۆریکارد باۆ ئەنجامادانى کاۆنگرەى یەکەماى کاۆمەلە کە  کاک فوئاد لە مانگى سەرماوەزى ئەو

 .لە سنە و نەغەدە بەڕێوەچوو
 

دواى کااۆنگرەى یەکەماای کااۆمەڵە و پشااتیوانیکردن لە جوتیاااران و توتنەوانەکااانى ناوچەکااانى بااانە و مەریااوان، کاااک فوئاااد 
ى کااۆمەڵە لە خوڕەمئاباااد، بێهااروز مااوعینى و پەرویااز میاارى لە سااەردانى موحسااین نەهاوەناادی بەرپرسااى رێکخسااتنى نهێنیاا

 .هەڵسوڕاوانى خەڵکى ئەهواز کرد و بەشێک لەکارەکانى بۆ بەرەپێشبردنى ئامانجەکانى رێکخست
 

لە مانگى بەفرانبارى ئەو ساڵەدا کۆمەڵەى مامۆستایانى مەریوان بە هەوڵ و تێکۆشانى سەرەکیى کاک فوئااد دامەزرا کە لەو 
 .مەدا یەکەمین رێکخراوى ئاشکرا و دیموکراتیک بوو لەو ناوچەیەداسەردە

 
هاوکات لەگەڵ فراوانبوونەوەى خۆپیشاندانەکانى خەڵکى رۆژهەاڵتاى کوردساتان و ئێاران لە دژى رژێماى پاشاایەتى لە رۆژی 

و ناوەنادى پۆلیساى ی کاۆچی هەتااوی پەیاکەرى شاا لە مەریاوان هێنارایە خاوارەوە ١٣٥٧ى رێبەرانى ٢٢/  ١١٧١ى شوباتی ١١
هەر ئەو شاەوە لەساەر داواى و . ئێران لە مەریوان کە پێى دەوتارا شاارەبانی لەالیەن خەڵکاى خۆپیشااندەرەوە کاۆنترۆڵ کارا

 .پالنى کاک فوئاد هەموو بەڕێوەبەرانى فەرمانگە و دامودەزگاکانى حکومەت لە شارى مەریوان دەستگیرکران
 

ەقز تااوەکو ساەردانى حەمە حوساەین کەریماى بکاات، کە لە خۆپیشااندانەکانى ئەو رۆژى دواتر کاک فوئاد چوو بۆ شاارى سا
ى رێبەنادان لە شاارى بۆکاان زنجیارەیەک کۆباوونەوەى لەگەڵ رێکخساتنەکانى ٢٦تااوەکو  ٢٩شارەدا بریندار بوو و لە رۆژانی 

 .کۆمەڵە ئەنجامدا
 

کات لەگەڵ گیاانبەختکردنى حەمە حوساەین کەریماى و هاو ١١٧١ى شوباتی ١٥/ ى کۆچی هەتاوی ١٣٥٧ى رێبەندانى ٢٦رۆژی 
ى رێبەنادان و هاوکاات لە مەراسایمى جەمااوەریى بەخاکساپاردنى ٢٧دا کۆمەڵە خۆى بە شاێوەى ئاشاکرا راگەیاناد و لە رۆژی 

 .حەمە حوسەین کەرمی دا، یەکەمین راگەیاندراوى ئاشکراى کۆمەڵە بە بەشداریى کاک فوئاد بووکرایەوە
 

 ى رێبەندان لەگەڵ نوێنەرانى خەڵکى شارەکانى کوردستان لە ٣١کاک فوئاد لە دواى بەشداریکردنى لە کۆبوونەوەى رۆژی 
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" بڕیارناامەى هەشات خااڵى مەهابااد"مەهاباد، لەگەڵ نوێنەرانى حکومەتى تازە دامەزراوى تاران کۆباووییەوە و لە نووساینى 
 .بۆ نوێنەرانى حکومەتى تاران بەشدار بوو

 
. ى رەشااەممەى ئەو ساااڵەدا سااێیەمین کۆبااوونەوەى یەکێتیااى جوتیااارانى مەریااوان بە بەشااداریى کاااک فوئاااد بەڕێوەچااوو١٦لە 

و بە بۆنەى رۆژی جیهانیى ژنانەوە زنجیرەیەک چااالکى لە مەریاوان  ١٣٥٧ى رەشەممەی ١٧/  ١١٧١ى مارسی ١هەروەها رۆژی 
 .بەڕێوەچوون

 
لە بەردەوامیى کارەکانى مانگى رەشەممەدا کاک فوئاد بۆ پێکهێنانى ئەنجوومەنى شۆڕشى شاارى سانە و ئااڵوگۆڕکردنى بیاروڕا 
لەگەڵ هاوڕێکانى کە لە دانوستاندا بوون لەگەڵ بەرپرسانى ئەو کاتى رژێمى کۆمارى ئیسالمیى ئێران سەردانى سنەى کارد و 

 ەبێژى ئەنجوومەنى شارى سنە و وەک نوێنەرى کۆمەڵەش بەشداریى لە گفتوگۆکاندا لە ئەنجامدا، سدیق کەمانگەر کرا بە وت
 .دەکرد

 
کااروانى هاوکارییەکاانى  ١١٧١ى کۆچى هەتاوی و کۆتایى ساڵی ١٣٥١ى خاکەلێوەى ١لەگەڵ دەستپێکردنى ساڵی نوێ، رۆژی 

کەس لە ئەناادامانى ئەو  ١ئەنجاماادا ساانە و کااۆمەڵە بااۆ تااورکمەن سااەحرا لە باااکووری ئێااران تووشااى کارەسااات بااوو و لە 
 .کاروانە گیانیان بەختکرد

 
ى خاااکەلێوە کاااک فوئاااد و هاوڕێکااانى لە کااۆمەڵە لە راگەیاندراوێکاادا داوایااان لە خەڵااک کاارد دەنااگ بە کۆمااارى ١١رۆژی 

ى گەورەیاان لە ئیسالمیى ئێاران نەدەن و بەشادارى لە ریفرانادۆمەکەى کۆماارى ئیساالمیدا نەکەن و باۆ ئەوەش خۆپیشااندانێک
 .سنە رێکخست

 
شەڕی نەغەدە دەستیپێکرد و کاک فوئاد لەگەڵ شێخ عیزەدینى حوساەینى لە  ١١٧١ی نیسانی ٢/  ١٣٥١ى خاکەلێوەى ٣١رۆژی 

 .هەوڵی رزگارکردنى ئەندامانى رێکخستنى کۆمەڵەدا بوون کە لەو شارەدا گەمارۆدرابوون
 

مەریااوان رێوڕەساامێکى جەماااوەریى بە بااۆنەى رۆژی جیهااانیى کرێکااارەوە یەکااى ئایااار کاااک فوئاااد لە / ى بااانەمەڕ ١١رۆژی 
ی بااانەمەڕۆ لە شااارى مەریااوان خۆپیشاااندانێکى تااری بااۆ پشااتیوانى لە جوتیارەکااانى سااۆما و ١٦هەروەهااا رۆژی . رێکخساات

 .برادۆستى ورمێ رێکخست
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جوتیاران بە پێشەنگایەتیى کااک فوئااد ى کۆچی هەتاوى یەکەم دەستەى پێشمەرگەکانى یەکێتیى ١٣٥١ى جۆزەردانی ٥شەوی 
ى جاااۆزەردان پێشااامەرگەکانى یەکێتیاااى جوتیااااران جەولەى ئاشاااکراى خۆیاااان ١لە شاااارى مەریاااوان چاااوونە دەرەوە و رۆژی 

 .دەستپێکرد
 

 ٦٦ى پووشاپەڕدا لەگەڵ ناوێنەرانى ١٢لە دواى چاالکییە بەناوبانگەکەى خانەگااى جوجاو لە مەریاوان، کااک فوئااد لە رۆژی 
 .دی مەریوان لە گوندی ولەژێر کۆبوونەوەیەکى فراوانى رێکخستگون
 

لە مەهابااد، چەنادین باسای وەک ئەزموونەکاانى  ١٣٥١ى پووشپەڕی ٢١لە کۆنفڕانسى یەکەمی کۆمیتەى ناوەندیى کۆمەڵە لە 
ى ٢٢و رۆژی یەکێتیااى جوتیاااران، گاارفتە ناوخۆییەکااانى کااۆمەڵە و یەکگاارتن و پێکهێنااانى حیزباای کۆمۆنیساات تاااوتوێکران 

 .پووشپەڕ سەردانى مەرگەى کرد بۆ بینى چەند کەسێک لە تێکۆشەرانى ئەو کاتى باکوورى کوردستان
 

ى پووشپەڕ لە مەریوان، کە بووە هۆى تەقە لە نێوان هێزە شۆڕشگێڕەکان و هێزەکاانى کۆماارى ٢٣سەربارى رووداوەکەى رۆژی 
مەریااوان دامەزرێناارا و کاااک فوئاااد بااوووە ئەناادامى بەڕێااوەبەری ى پووشااپەڕ ئەنجااوومەنى شااارى ٢٦ئیسااالمى دا، لە رۆژی 
 .ئەنجوومەنى مەریوان

 
( پادگاااان)ى پووشاااپەڕدا چەنااادین گفتوگاااۆی لەگەڵ فەرمانااادەى بااانکەى ساااەربازیى ئێاااران لە مەریاااوان ٢٦و  ٢٩لە رۆژانااای 

 .ئەنجامدا بۆ ئەوەى کێشەکان چارەسەر بکرێن
 

بەردەواماى دەوڵەتاى ئێارانەوە کااک فوئااد بڕیاریادا لە بەرامابەر سیاساەتەکانى  بەهۆی چارەسەنەکردنى کێشەکان و گوشارى
دەوڵەت و چوونى سوپاى پاسداران باۆ نااو شاارى مەریاوان، خەڵکاى مەریاوان کاۆچی مێژوویاى ئەنجاام بادەن، باۆیە لە رۆژی 

خەڵکاى  ١١٧١ى ئاابی ٥/ ى کاۆچى هەتااویی ١٣٥١ى گەالوێاژی ١٩تااوەکو رۆژی  ١١٧١ى تەمووزی ٢٢/  ١٣٥١ى پووشپەڕی ٣١
چەناادین کەسااایەتى و . شااارى مەریااوان چااوونە دەرەوەى شااار و لە نزیااک گوناادی کااانى میااران کەمپیااان دروسااتکرد و مااانەوە

 .رێکخراو و ئازادیخواز پشتیوانیان لەو هەوڵە مەدەنی و دیموکراتیکى کاک فوئاد کرد
 

ى گەالوێژ رێپێوانى ساەدان تێکۆشاەری شاارى سانە ٥یوان، رۆژی لە بەردەوامیى پشتیوانییەکان لە کۆچى مێژوویى خەڵکى مەر
ى گەالوێاژدا رێپێاوانى ساەدان کەساى تار لە ٧بەرەو مەریوان دەستیپێکرد و بە دواى پشتیوانیى خەڵکى شارى سنەدا لە رۆژی 

 .شارەکانى سەقز، بانە و بۆکانەوە بەرەومەریوان دەستیپێکرد
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ى گەالوێاااژدا و شااایکردنەوەى باااارودۆخەکە رایگەیاناااد، کااااتى ١٣فوئااااد لە رۆژی لە دواى پێشکەشاااکردنى وتەیەکاااى کااااک 
ى گەالوێااژدا ١٩کۆتایهێنااان بە کااۆچەکە هاااتووە و داواى لە خەڵااک کاارد بگەڕێاانەوە بااۆ ناااو شااارى مەریااوان و خەڵااک رۆژی 

 .گەڕانەوە بۆ مەریوان
 

ەکانى یەکێتیاى جوتیااران لە گاوێزە کاوێرە و دواى ئەوە ى گەالوێژ سەردانى پێشمەرگ١٥لە بەردەوامیى کارەکانیدا لە رۆژانی 
گەالوێژ دەچێتە سنە و لەگەڵ هاوڕێکانیدا سەردانى فێرگەى پێشمەرگەى کۆمەڵە دەکاات لە گاوڕەمەڕی سەردەشات و  ١٦رۆژی 
 .ی گەالوێژ سەردانى خڕى ناوزەنگ لە باشووری کوردستان و یەکێتیى نیشتمانى و مام جەالل دەکات١٧رۆژی 

 
ى گەالوێاژ لە پااوە بەشاداریى ٢٢ى گەالوێژدا سەردانى هاوڕێکاانى لە بۆکاان و مەهابااد دەکاات و رۆژی ١٢بۆ  ٢١رۆژانى لە 

سااەردانێکى تااری یەکێتااى نیشااتمانی دەکااات و داواش لە هاوڕێکااانى دەکااات لە رەبەت . مااانگرتنەکەى قااۆری قەاڵ ى کاارد
باااکەن و خۆیشااای بەشااادارى ئەو مەراسااایمە دەبێااات و عاااومەر  ى گەالوێاااژی حیزباااى دیموکراتااادا٢٥بەشاااداری لە رێوڕەسااامى 

 .ئیلخانیزادە بەناوى کۆمەڵەوە وتەیەک پێشکەش دەکات
 

دەچێاااتە ساااەقز و لەگەڵ هاوڕێکانیااادا  ١٣٥١ى گەالوێاااژی ٢١لە دواى شاااەڕەکەى کەرەفتاااوو لە ساااەقز کااااک فوئااااد رۆژی 
وری خااۆی گێااڕا و تەواو بااوو، ئێسااتا ئەبااێ خۆمااان یەکێتىاای جووتیاااران دە: "کۆبااوونەوەیەک رێکاادەخات و رایاادەگەیەنێت

ى گەوالێژدا راگەیانادراوێک ٢١و بە دواى ئەوەدا لە رۆژی " ئامادەکەین بۆ بەرەنگار بوونەوەی هێرشی رژیم بۆ سەر کوردستان
وێاژ دەچێاتە ى گەال٣١رۆژی . ، کە بیرۆکەى کاک فوئااد باووە، باوو دەکارێتەوە"گەلی کورد لە بواری تاقیکردنەوەدا"بە ناوی 

 .بانە و زنجیرە کۆبوونەوە رێکدەخات
 

ی گەالوێژ مەلەکەى خوشکى داوای لێدەکات باۆ بەدەمەوە چاوونى زینادانیەکانى نااو پادگاانى مەریاوان هەوڵاى خاۆى ٣١رۆژی 
 .بدات و بەشدارى لە مانگرتنى بەردەم بنکەى دیژبانى مەریواندا بکات و هەموو هەوڵێک بدات بۆ ئازادکردنیان

ى خەرمان کۆبوونەوەیەک لە باانە رێکادەخەن و ماام جەالل و ١ەردەوامیى هاوکاریى هێزە سیاسییەکانى ئەو سەردەمەدا، لە ب
ى خەرمانااان کۆبااوونەوەیەکى تاار بە بەشااداریى کااۆمەڵە، ٢سااەرکردایەتیى یەکێتااى بەشااداریى کۆبااوونەوەکە دەکەن و رۆژی 

د رێکخاراوى تاار رێکادەخرت بااۆ بەرەنگااربوونەوەى هێرشااى رژێمااى حیزباى دیمااوکرات و رێکخاراوى چااریکە فەداییەکاان و چەناا
 .کۆمارى ئیسالمى بۆ سەر کوردستان

 
 تێکۆشەر بە ناوەکانى ئەحمەد  ١لە پادگانى مەریوان  ١١٧١ى ئابی ٢٥/  ١٣٥١ى خەرمانانی ٣کۆمارى ئیسالمیى ئێران رۆژی 
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زی، ئەحامەد قاازیزادە، عەلای داساتانی، ئەماین و و حوسەین پیرخازری، بەهامەن ئەخازەری، جەالل نەسایمی، فاایەق عەزیا
 .حوسەین مستەفا سوڵتانی، کە ئەمین و حوسەین براى کاک فوئاد بوون، لە سێدارە دەدات

 
ى ٥ى خەرماناان هەواڵاى لەساێدارەدانى زینادانییەکانى پادگاانى مەریاوان دەبیساتێت رۆژی ٩کاک فوئاد لە دواى ئەوەى رۆژی 

پێشامەرگە دەچانە مەریاوان  ٣١تااوەکو  ٢١ل یەکێک لە بەرپرسانى یەکێتیى نیشاتمانى و لەگەڵ خەرمانان لەگەڵ برایم جەال
ى خەرمانانادا زنجیارە کۆباوونەوەیەک لەگەڵ هاورێکانیادا رێکادەخات و پالناى گرتناى پادگاانى مەریاوان ٧و  ٦و لە رۆژانی 

 .دادەنێن
 

 ەکبەری ئەندامى چریکى فیدایى، شێخ عوسمان خالیدی و کاک فوئاد لەگەڵ برایم جەالل فەرماندەکەى یەکێتى، تەهمورس ئ
ى خەرمانانااادا لە مەریاااوانەوە بەرەو باااانە دەکەونەڕێ و بەهاااۆی داناااانەوەی بااانکەى ساااەربازیى ١ناساااێحی کاااوڕی لە رۆژی 

 .قەمچەیان لەالیەن رژێمى ئێرانەوە، رێگاکەیان دەگۆڕن و درەنگانێکى شەو دەگەنە گوندی ئاگجە
 

سااەقزدا بەرەو بااانە  –لە ئاااگجەوە و بە رێگاااى مەریااوان  ١١٧١ى ئااابی ٣١/ ی کااۆچی هەتاااوی ١٣٥١ى خەرمانااانی ١رۆژی 
کانێعمەت دا لەالیەن هێزێکاى زۆری جااش  –ى پێش نیوەڕۆدا لە نێوان گوندەکانى بستام ١١دەکەونەڕێ و لە نزیک کاتژمێر 

ان دەکرێتە و سەر و کااک فوئااد و تەهماورس لە دواى چەناد کااتژمێر و پاسدارەوە بە سەرکردایەتى مستەفا چەمران هێرشی
 .شەڕ و بەرەنگاری گیانیان بەخت دەکەن

 
ى خەرمانان بە بەردەوامیى کۆپتەر بەسەر گوندی ئاڵمانەدا سوڕاوەتەوە و هاوکات لەگەڵ پرسەى حوسەین و ئەمیناى ١رۆژی 

داواى جوانەکاان  –تەیاارەى چەماران شانەوشاان ئەکاا "د وتاویەتى براى کاک فوئاد دا، دایە بەهییە، واتە دایکى کاک فوئاا
ى پێشانیوەڕۆ لە ١١ى خەرمانان تەرمەکەى کاک فوئاد دەبرێتەوە بۆ مەریوان و کاتژمێر ١١لە ئەنجامدا رۆژی ". مەریوان ئەکا

جەماوەریادا بەخاکیاان  گۆڕستانى تاڵەسوار لە نزیک گوندەکەیان و لە تەنیشت ئەمین و حوسەینى برایادا و لە مەراسایمێکى
براى ترى کاک فوئاد بە ناوەکانى ئەمجەمد و ماجد لە تەورێز دەساتگیردەکەن و  ٢دواتریش کۆمارى ئیسالمیى ئێران . سپارد

هەروەهاا سااڵی . لە زیندانى تەورێز لە سێدارەیان دەدەن و تەرمەکانى ئەوانیش لەالی گۆڕی کاک فوئااد دا بەخاکساپێردران
گیااانبەختکردووە لە سااوید کااۆچى دوایااى دەکااات و لەسااەر وەساایەتی خااۆی دەباارێتەوە بااۆ  ٥دایکااى ئەو  دایە بەهاایە، ١١١٥

 .کوڕە گیانبەختکردووەکەیدا بەخاکى دەسپێرن ٥ئاڵمانە و لە تەنیشت 
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٣١:  ڕێکەوتی  -  سەرچاوە ماڵپەڕی کاک فوئاد
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 خەرمانی خوێنی  هەزبەی تێفکری 

 

 
 
 
 
 

 پاشاییساالر 

 
سوژەی بیرکەرەوە بەردەوام لە چرکەسااتی ئێساتایی باوونی خۆیادا، لە نێاودان راباوردوو و داهااتوودا وەساتاوەو هەوڵ ئەدات 
تەفساایری مێااژووی خااۆی و کۆمەڵگااا و خەباااتی سیاساای، بکاااتە چاارای رووناکیبەخشاای گەیشااتن بە رزگاااریی و بەختەوەریاای 

ی مێژووی رووداوەکان و شکست و داڕمانەکاانە؟ الی هاناا ئارێنات چرکەسااتی باوون بەاڵم ئایا داهاتوو، درێژ کراوە. داهاتوو
لەو * بیرکاردنەوە بە واتاای تێفکرینێاک. و سووژەگی ئێساتامان، وەک نەریتای مەعریفای دێکاارتی، بەرهەمای بیرکاردنەوەیە

ە خەیاڵاادان و بیاارەوەری هەر رووداوانەی رۆژانە ئەزمااوونی ئەکەیاان و ئەوانەی بەسااەرماندا هاااتوون و بااوون بە بەشااێک ل
تەنیااا تێفکریناای سااەرلەنوێ و بەردەوامە کە بیرکااردنەوە بە مانااا مەعااریفییەکەی دەکاااتە بنەمااای بوونمااان لە . تاکێکمااان

بوون و تێفکرینی ئێساتامانە کە رووبااری باێ کۆتاایی راباوردوو و مێاژوو بە رووبااری باێ کۆتاایی داهااتوو . زەمەنی ئێستادا
اتە چرکەساااتەکانی بااوونی مەعریفیمااان لە ئێسااتادا سااەرەکیترین دەرگااای پێااداچوونەوە بە رووداوەکااانی و. گاارێ ئەداتەوە

 .مێژوو و هەڵێنجانی ئایدیاکان بۆ وێناکردنی داهاتوومان چاوەڕوان و دەستەبەر ئەکات
 

جێماوەکانیااان لەوانە  بیرەوەریاای و نەریتاای بەجێماااوی رێبەراناای مێااژووی خەباااتی رزگاااریخوازانەی کااورد، وێاانەو دەنااگە بە
فۆئاااادی مساااتەفا ساااوڵتانی و سااادیقی کەماااانگەر، حیکاااایەتی هەڵگرانااای ئایااادیاگەل و دیسکۆرساااێک لە نێاااو بااازوتنەوەی 
حەقخااوازانەی نەتەوەیاای کااوردن کە تەنیااا لە قاااڵبی بەرتەسااکی هەناادێ چەمااک و دروشاام و چوارچێااوەی رێکخراوەیاای یااان 

لە روانگەی تێرمینۆلۆژییەوە، چەمک و دەستەواژەکان، تەنیاا هەڵگرانای . ێننەوەپێکهاتەی نەریتی ناتوانن دیل و قەتیس بم
ئایدیاکان لە خەیاڵدانی مرۆ ، بروسکەئاساا بە . ئایدیاکانی میژووی تێفکرینی مەعریفی وتراو و بە نوسراوە کراوی مرۆڤن

ئایاادیاکانی وەک . و خااۆ دەنااوێنن شااێوەیەکی ئابسااتراکت زۆرجااار لە بااێ دەنگاای رەهااا بە بیرکااردنەوەی پەتیاادا تێااپەردەبن
ئازادی، بەختەوەریی و رزگاریی و دادپەروەریای و یەکساانی، بەردەوام زەرفییەتای ئەوەیاان هەیە کە ساەدان و هەزاران جاار 
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لە رێگەی چەمکەکانەوە بە زار و زمان و قەڵەم سەرلەنوێ دابڕێژرێنەوەو مانایەکی دیکە بۆ خۆیان و پراکتیازە کردنیاان لە 
 .رۆژانەی کۆمەڵگا و داڕشتنەوەی فۆڕماسیۆنی سیاسی دەستەبەر کەنژیانی 

 
وتار و زمانی کاک سدیق و کاک فوئاد لە قۆناغێکی دیاریکراوی مێژوویی خەباتی رزگااریخوازانەی نەتەوەی کاورددا، زماانی 

یتاری بە ماناای تاایبەت وێناکردن و پێناسەکردنی ئایدیاگەلێک بوون کە پێش هەموو شتێک نااوەرۆکێکی دادپەروەرانەی پەت
بە سااەردەمی خااۆی بەخشاایە باازووتنەوەی میللاای دێمااۆکراتیکی خەڵکاای کوردسااتان و بەرینتاار کااردنەوەی جوغرافیااای سیاساای 

وشااایاری و بڕوابەخۆباااوونێکی ناااوێ و خۆرزگاریبەخشااای دا بە چینااای جوتیاااارو رەعااایەت و منااااڵە هەژارو . بااازووتنەوەکە
انن سەرەئەنجام پاش مێژوویەک لە چەوسانەوە، ساەرکەوتنی خۆیاان بەساەر چینای زەحمەتکێشی کۆمەڵگای کوردستان کە بتو

بووکااردنەوەی وشاایاری لە پیناااو یەکسااانی و رزگاااری ژنااان، بە . زاڵاای دەرەبە  و خااانە زاڵمەکااان بە چاااوی خۆیااان ببیاانن
 .کردەوە مێژوویەکی نوێی خەبات و خۆرێکخستن بە دژی کۆنەپەرەستی و پیاوساالری تۆمار کرد

 
خەرمانااانی لە خااوێن گەوزاوی ئەم مێااژووە، نەک تەنیااا حیکااایەتی خااوێنی بەناااحەق رژاوی هەزاران زیناادانی ئێعاادامکراوی 
دەشتی خاوەران و لەعنەت ئاواکاانی کوردساتان، بەڵکاو حیکاایەتی زایەڵەی دەنگای وتارەکاانی فوئااد و سادیقە لە قاوواڵیی 

ەم مێژووەدا هێشتا دەزرینگێتەوەو ئایدیا وەدی نەهاتووەکانیاان لە پێنااو دیسکۆرسیڤی بزووتنەوەیەکی سیاسی کە لە گوێی ئ
. رزگاااریی لە چەوسااانەوەی نەتەوەیاای و چینااایەتی داگیاارکەران یااان کۆلۆنیالیسااتەکان، بروسکەئاسااا خااۆی وێنااا دەکااات

ناااوێ دژ بە  تاااا واتاااایەکی* ئایااادیاکانی خەرماناااانی خاااوێنین پێویساااتیان بە خۆرزگاااارکردن و زماااانێکی رزگاریبەخشاااە
دیارە هەر چەشنە زیندوو کردنەوەیەکای کولتاوور و . چەقبەستوویی پێکهاتەیی و ژورنالیسمی سواوی مەجازی دەستەبەر بکەن

ئەخالقی دەربەگایەتی و ڕەعەییەت پەروەری یان باوکساالرییەکی گرگن لە دنیای سیاسەتی کاوردی و حیزباایەتیش بێگوماان 
لە هەناااوی وەهااا خوێناادنەوەیەکە کە پێویسااتی هەسااتانەوەیەکی سااەرلەنوێ لە ئاساات  .دژ بە ناااوەرۆکی ئەو ئایاادیانەیە

مێژووی رێبەرانی وەک فوئادو سدیق و حەمەحسێنی کەریمی وەک هەڵگرانای ئایادیاکانی ئەم میاژووە زیااترلە هەمیشاە خاۆی 
مەعااریفییە کە تاکەکااان  مەبەساات لە تێفکریناای سەربەسااتانە سااەرەکیترین پڕۆسااەی بیرکااردنەوەی*  --------. دەنااوێنێ

بە ڕای هاناا ئارێنات باۆ ( Gedankenlosigkeit)نەبوونی ئەم تێفکرینە . پێویستە بەردەوام پێداچوونەوەی پێدا بکەن
وێنە تەنانەت دەتوانێ الی کەسانی زیرەک و خوێندەواری وەک ئادۆڵف ئایشمەن کە لە بەڕێوەبەرانی سەرەکی قەتڵی عاامی 

ئاڵماانی ناازی باوو رووبادات کە لە کااتی دادگاایی کاردنەکەی لە نێاوان مانگەکاانی ئاپریال و شەش ملاوێن جاووی ساەردەمی 
واتە نەباوونی تێفکارین دەتاوانێ راساتەوخۆ رێگەخۆشاکەری . لە ئورشەلیم خۆی بە تاوانبار نەدەزانای ١١٦١دێسەمبری ساڵی 

 .ای سیاسەت و حیزبایەتی بێتعەبدایەتی و کۆیلەتی مۆدێرن و خولقاندنی تاوان لە الی هەر تاکێک لە دنی
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مەبەست لە زمانی رزگاریبەخش بەشێكی بێگومان ئەو زمانە دەگرێتەوە کە بۆ وێنە شاعیری نااوداری کاورد شاێرکۆ باێکەس  *
بە شاااێوەیەکی مێتافۆڕیاااک زماااانی کاااوردی گەیانااادووەتە لاااووتکەیەک کە لە شاااێعرەکەی لەساااەر کااااک فۆئااااد بە شاااێوەیەکی 

و زایەڵەی ئایدیاکانی و رەهەندە سیاسی، مێژوویی، کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگای و ئەخالقای خەباات سەرسوورهێنەر کەسایەتی 
زمانێاک کە نە زماانی دەساەاڵت و بیرۆکراسای . زمانێکی تایبەت وەسف کاردووە/و گیانبازی فۆئادی مستەفا سوڵتانی بە وێنە

لە بااواری هاازر و فەلسااەفەدا . ی چەوسااانەوەیەو دیوەخااان، بەڵکااوو زمااانێکی خۆڕزگااارکردوو لە نااوێنەرایەتی هەر فااۆڕمێک
 زماان – بێگومان ئەم بۆشاییە دەبیندرێت کە هێشتا زماانی کاوردی پێویساتی بە کەڵاک وەرگارتن لە مێتاافەو چەشانێک وێانە

Bildsprache  هەیە کە وەک هایدیگێڕو ئارێنت بە دروستی ئاماژەی پێ دەکەن، یەکێاک لە تاوخمە هاوبەشاەکانی دنیاای
 .ری فەلسەفییەشێعر و هز

 
 ٢١١١ی سێپتەمبەری  ٣:  ڕێکەوتی  -  سەرچاوە ماڵپەڕی کاک فوئاد
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بۆ ڕێززرت  لە ساڵیادی زیانبەخت کردنی تێکۆشەری نەسرەوتوی نێو بزوتنەوەی چەپ و کومونیستی 

 ئێران و کوردستان
 

 سوڵتانیکاک فۆئاد مستەفا 

 

 
 
 

 
 

 سەعید ئەمانی

 
لەسەرکەسایەتی و ژیان و خەباتی کاک فۆئاد، سیمای بەرچاو و کەسایەتی هەڵکەوتوی نێو بازوتنەوەی چەپ و کومونیساتی 
ئێااران و کوردسااتان، زۆر نوسااراوە و زۆرتااریش قسااە کااراوە و لێاارەدا نااامەوێ ئەوانە دووپااات کەمەوە و مەبەسااتی ماان لەو 

زوتنەوەی شۆڕشااگێرانەی کوردسااتان دایە کە تااا ئەمااڕۆش جێااپەنجەی نوسااراوەیە کاریگەرییەکااانی کاااک فۆئاااد لە مێژوویاای باا
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ئەوەش لە بیاارنەکەین دەور و . دیااارە و کاریگەرییەکااانی ماااوەتەوە و لە کاااتی خۆشاایدا خااالی وەرچەرخااانی مێژوویاای بااوون
یەک جیاا ناین و مێژووی کۆمەڵە و کاک فۆئاد وەکوو یەکێک لە دامەزرێنەران و ڕێابەری ئەو تەشاکیالتە ئااوێتەی یەکان و لە

لە چۆنێتی دامەزرانی کۆمەڵەدا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ کە کاک فۆئااد بااوەڕی بەوەیە کە باۆ هەنگااو . بەیەکەوە گرێ دراون
هەڵێنااانەوە بەرەو بزوتنەوەیەکاای شۆڕشااگێڕانە تەنیااا هەسااتێکی پاااک و شۆڕشااگێڕانە ناااتوانێ ببێااتە هەوێناای سااازبوونی 

وازانە و پێشاڕەو هەر باۆیە بە پێویساتی دەزانای تێگەیشاتن لە تێئاۆرییە زانساتییەکانی تەشکیالتێکی شۆڕشگێڕی پێشکەوتنخ
سیاسی سەردەمی خۆی و خویندنەوەی وردی مێژووی بزوتنەوەی شوێنەکانی تری جیهان وەکوو ئەرکێکی گرینگای تەشاکیالتی و 

ا پێیوابااوو پێویسااتە خوێناادنەوەیەکی داوای لە هەمااوو هاوڕێیااانی دەکاارد ئەو ئەرکە گاارنگە لەبیاار نەکەن و لەگەڵ ئەوەشااد
دروستت لە کۆمەڵگاکەی خۆت هەبێ و بە پێی تێگەیشتن لە تایبەتمەندییەکانی ئەو کۆمەڵگایە تێئۆری گونجااو داڕێاژییەوە 
و بە تەنیاا بە دووپاااتکردنەوەی ئەزمااوونی واڵتااانی تاار خااۆت نەبەسااتییەوە و هەر ئەوەش وایکاارد ئەو کااۆمەڵە گەنااجە کەم 

ئەو سەردەمە بوێرن لەگەڵ تێکۆشەرانی گەورەی سیاسی ئەوسەردەمی ئێران لە بەندیخانەکاندا بکەونە مناقشاەوە ئەزموونەی 
ئەو مێتۆدەی کاک فۆئاد و هاوبیرانی هێنایاانە مەیادانی خەبااتی . و مێتۆدێک لەخەبات لە ئێران و کوردستان فۆرمۆلە بکەن
هەر وەهاا بازوتنەوەی . ار دروساتی و ساەرکەوتوو باوونەکەی ساەلماندسیاسی ئێرانەوە شتێکی نوێ بوو کە تێپەرباوونی رۆژگا

شۆڕشاااگێڕانەی کوردستانیشااای باااۆ قۆنااااغێکی ناااوێ گاااوازتەوە و ئەو بااازوتنەوە کاااوردایەتییە خێڵەکیااایەی بەرەو کانااااڵێکی 
ێ لەو پێشااکەوتنخوازانە باارد کە تێگەیشااتن لە زانسااتی سیاساای و تایبەتمەناادییە پێشااکەوتنخوازەکانی تااا ئەمااڕۆش ناااکر

بزوتنەوەیە بستێندرێتەوە و کەس ناتوانێ بێ ڕەچاوکردنی داهێنانەکەی کاک فۆئاد وهاوبیرەکانی لە کوردساتان بە گشاتی و 
لەکاااتی مااانەوە لە زیندانیشاادا بە باشااترین شااێواز بەناادیخانەی کااردە . کوردسااتانی ڕۆژهەاڵت بەتااایبەتی سیاسااەت بکااا

ێی خەبات دەورێکی کاریگەری لە زینداندا گێڕاو و کاراکتێری رێبەریی خاۆی لەو قوتابخانە و هەروەها وەکوو گۆڕەپانێکی نو
ئەزمونەشاادا پیشاااندا و بەو تایبەتمەناادییەوە بااوو کە دوای رزگااار بااوونی لە بەناادیخانە زۆر زوو تااوانی هێزێکاای نااوێ و 

ە گۆڕانکارییەکاانی شۆڕشای گەالنای کایگەرتر بداتە ئەو تەشکیالتەی ئەو لە ئاستی ڕێبەریەکەیدابوو وە دەورێکی بەرچاوی ل
کاک فۆئااد لەوساەردەمەدا بە تێگەیشاتنی دروسات لە پێویساتی کۆمەڵگاایەکی پێشاکەوتوو لەباواری سیاسای و . ئێراندا هەبێ

کۆمەاڵیەتیدا بۆ هەڵسورانی حیزبێکی پێشکەوتنخوازی وەک کۆمەڵە بە بێ دڵەڕوکاێ دەساتی دایە پەرە پێادان بە یەکێتای و 
لە . و بەشداری بەربووی خەڵکی لەو ڕێکخراوانەدا وەکوو گرینگترین پشتیوانەی داهاتووی کاۆمەڵە هەڵباژاردجەمعییەتەکان 

دامەزراندنی یەکێتی و جەمعییەتەکانادا تاوانی بە داهێناان و ڕەچااوکردنی تایبەتمەنادییە جیاوازەکاانی کوردساتان زیااترین 
مکێشاای کوردسااتانی بااۆ الی کااۆمەڵە ڕاکێشااێ و بەدوای بەدەساات سااەرەنجی چااین و تااوێژە جیاوازەکااانی خەڵکاای کرێکااار و زەح

هێنانی زیاترین متمانەی جەماوەریادا باۆ خاۆی و باۆ کاۆمەڵە، باۆ جاارێکی تار لە کاۆچی مێژوویای مەریوانادا تایبەتمەنادی 
و راڕایای هەر لەو ساەردەمانەدا بە باێ دوودڵای . داهێنانی خۆی و کەڵک وەرگرتن لە متمانەی خەڵکی لە خەباتادا نیشااندا

سەبارەت بە مااهییەتی کۆمااری ساەرمایەداری ئیساالمی لە دانوساتانەکاندا بەشاداری دەکارد و خۆشای باۆ شاەڕێکی نەخاوازراو 
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سااازدەکرد و بەهەمااوو بەهەمااوو تواناشاایەوە تێدەکۆشااا ئەو شااەڕە وەدا بکەوێاات و دەیزاناای هاوسااەنگی هێااز لە قااازانجی 
ی گەاڵوێژ هێرشی وەحشیانەی ڕژیام دەساتی پێکارد و ٢١ە و لە کاتێکیشدا لە بزوتنەوەی شکڕشگێرانەی خەڵكی کوردستان نی

شااەڕ بەردەرکەی بە خەڵکاای تێکۆشااەری کوردسااتان گرتااوو و خااومەینی لەتااارانەوە فتااوای جەهااادی بۆسااەر کوردسااتان دا، و 
م باوون و لەناااوچوونی قۆنااغەکە گاۆڕانی بەساەردا هااتبوو دەباوو لە نێاوان شاەڕ لەگەڵ هێزێکای دڕنەدە و زەبەالح و تەسالی

و بزوتنەوەکەی یەکیان هەڵبژێارێ و بە باێ تارس و دوودڵای دیااردەی خاۆڕاگری  ٥٧هەموو دەستکەوتەکانی ڕاپەڕینی ساڵی 
پێشااانیار کااارد و ساااەرەڕای هەماااوو دژواری دۆخەکە بە دروساااتی لەوە تێگەیشااات کە تەسااالیم باااوون بەماناااای لەنااااوچوونی 

ا کە هێزێکااای زۆر کەمتاااری سەربازیشااات هەباااێ تەنیاااا ڕێگاااای ماااانەوە و ئیماکاااانی هەمیشاااەییە و بەرەنگااااری لەگەڵ ئەوەد
ساڵ ئێستا زۆر بە ڕوونی دروستی ئەو هەڵبژاردنەی کاک فۆئادمان دێتەوە بەرچاو  ٩١دوای تێپەربوونی نزیکەی . سەرکەوتنە

گەیشااتبوون چیااان بەسااەر هااات و و دەبینااین کە ئەو شااوێن و ناااوچە و ڕێکخااراوانەی کە لە ماااهییەتی کۆماااری ئیسااالمی تێنە
بەداخەوە کاک فۆئاد دوای دەساتپێکردنی شاەڕ نەیتاوانی مااوەیەکی زیااتر لە ئاساتی ڕێبەریای . کوردستان لە چ قۆناغێکدایە

ی ١حیااازبەکەی و خاااۆڕگرییەکەی خەڵکااای کوردساااتان کە ئەو و هاوساااەنگەرانی ئەنااادازیاری باااوون بمێنێاااتەوە و لە رۆژی 
ەتاوی لەسەر ڕێباازی ساووری سۆسایالیزم، جەساتە گیاانی بەخات کارد و درێاژەی ڕێگاا و خەبااتی ی ه١٣٥١خەرمانانی سالێ 

بەرز و بەرێااز بێاات و یاااد و بیاارەوەری گیانبەخاات کردناای کاااک فوئاااد مسااتەفا . نەساارەوتن تااا سااەرکەوتنی بە ئااێمە سااپارد
 .سوڵتانی
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 بیرەوەریک لە کاک فوئاد

 
 
 
 
 
 

 فاروق تەوکلی

 
 ەیخاتەو وەئ یتاییەمعەج ەل ەک نیبو سەک ندەچ ەمێئ وانایرەم یلکەخ ەیکەچۆک یکات ەل. کاک فوئاد ەل مۆخ یکیێورەریب
نااو  ەنادیز ،یریتاه یدیکاک ماج ناو ەندیز. نیبو سەک نجێپ ێواب مێپ. وانیرەم ۆب نیناردرا ەلەمۆک ەبو ب ییدوا ەک ەبان

 .تر یکێیو من و هاور زپوریزەع یمیحەکاک ر ،یوەلەم ەیبەکاک ع
 
 واوەت ەیوەنااو یکاار شتاێه ەدروست کراو ک ەتاز یکێمال ەنیبوو چو ۆرەوین یورەد نیوەبخ نیدان چو یهبانەگەن یدوا یژۆر
 .بوو یسولتان فاەموست ینیناو حس ەندیز یمال ەوەئ ەک میزان ییدوا. بووبووەن
 
کااک  ەل یەوا مێپا. کارد الەگ ەل انییانۆچااک و چ ەوەزێار ەب رۆتر ز یکانێهاور. ەوەمال ەهات کێسەک نییبوو راکش کیرەخ
 .کرد ینۆچاک و چ ەوەزێر ەب رۆز شایمن لەگ ەل. ەکاک فوئاد ەوەئ یوت یە ێک ەوەئ یپرس زپورمیزەع یمیحەر
 
 .وتەخ موومانەه کوەراکشا و و اەیمێئ کینز ەل ییدوا
 
 .مابووەن ێو ەکاک فوئاد ل وەخ ەل نیستاەه ەک
 

 .ەراوێگەئ موەه ۆب تەولەد یرانەنێنو لەگ ەل یکانۆگوفتوگ ەل کەیکورت کێژۆر موەفوئاد ه کاک
 
 یکانەقسا یواوەت. باس کارد مووەه ۆب کێرتۆراپ کوەو یکانەروداو یتر باس یکانەژۆر کوەو وانیرەم یرەدادگست ەل ەژۆر وەئ

  یداواکان ەک نەدەئ ولەه وانیرەم یلکەخ یرانەنێنو شیوانەئ ەو تێشۆفرەئ رەش تەولەد ەبو ک ەوەئ رەس ەکاک فوئاد ل
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 .رەش ێب ەب ننێلمەسەب انۆیخ
 
 .محکوم است یوت سازشکار انەیشعار دان و ئ یەدا انییستەد کانەکیچر اەیکەکردن ەقس یکات ەل رەه
 

 .ەلکەخ یقازانج ەب نەیدوا خ رەش ژۆر کیە یوت ەمنانێه رۆز شیفوئاد کاک
 
 ەژۆر وەئ. دا یکانەقساا ەب ەیژێاادر کچااونێت ێباا ەب اییااریژ یرەپ وەل شیکاااک فوئاااد بااوونەن نااگەد ێباا کااانەکیچر ەاریااد
 .ییەتەبیتا یکێسەکاک فوئاد ک ەک شتمەیگێت
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 .بەرز و بەریز بیت یادی ڕابەری دڵسوزی شورشگیری کوردستان کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی
 
 
 
 
 
 

 ناسر عەلەوی

 
لاه  مییژویاروژه تالاه م وەئ. یتانڵساو فاەکوردساتان کااک فوئااد مسات یریشورشاگ یسوزڵد یر ابهڕ یادی تیب زیرەو ب رزەب 
هاات بااو ( درا دارهیساا ەل ساتەش یکاه لااه سااالن یچاور ایااور) انبختکردویاگ یهاااور. وه تاهیناچ ادیالااه  رەچال ساال ه یدوا
 ایا، وروشاهەهاتمه ح ستمیتا ب ،ه؟ڵناسر له ما یوت کم،یسپاس بو دا یدواله  وه،ەژور رهەو انیگ ایور یوت کمیدا. مانڵما

 یەخاورپ رەکسایە، دلام تهیپ شمیئ رهەناسر و یو وت یهانەڵه یکینمابوو، چاو شەجاران گ کەو یروخسار ،کابووۆشەزور پ
 ڵیتااا یروژاناا ناادەچ وەلئاااخر  .ماااوهۆق یچاا زمااانیئاز یانیااهاور یعاادامیئ یکاروسااات یخااووم وتاام داخااو لااه دوا یال. کاارد

 یزور باه حاوکم ەیشاکنجەئ یلاه دوا وانیارەم یشاار یالوانا نیلاه باشاتر سەک ١پنجاو هشات باوو کاه  یرمانانەخ یرابردوو
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 رەه. ڵاێب میپا هااتەئەن یدلا شیاوەئااخر ئ ،باووه یچا یکاوۆشاەپ رۆز ایوتم ور ەو ەهاتمه خوار. دران دارهیله س یخلخال
 یەدلام خاورپ شیمنا. باوو دیهەکااک فوئااد شا یوه وتا اناهیشاار باه گر یاڕر چوارەس نهیشتەیگ نیشتیوه رو کهیپ ەرەو یوت
 ێوەل رۆز یکاێکەڵخ ایاوەئ نهیشاتیە، گشار یبو مزگه وت نیبرو ستهەه یگرتبوو وت یمن یستەەد ایور شتمیکرد و دان یخوو
باه  ایادن ماووەگرتباوو ه کماانیە یساتەد ایامان و ور. ینایکااک فوئادماان ب ەوەرەب ەاندەیگ مانۆخ داەکەکەڵله ناو خ. بوون
 یکاانۆژنەئ ەل کێاکیە ەب ساتبووەب رەسا ەیکەجامان ەویەدروشاەجاران ئ کەو رەکاک فوئاد ه یکانەچاو. رووخابوو رمانداەس
ئاشااکرا  مااانۆخ یسااتەو ه ەوەرەب ەنۆیاارەب یمااانتوانەژماان نود یرێدەچاااو رەب ەل یکااابووێدوژماان پ ەیپترکۆکاا ەیگااول ەک
 ۆباا ەوەباارد انیااکاااک فوئاد ەیکەرمەت نەویو شاا انیااگر ەکاااک فوئاااد هاااتن و ب یخزمااان. نیایااگر رۆز ایاارو ەڵگەل. نڕیربااەد
 .ەمانەڵئ
 
 .ەندویز مانداڵد ەل یەتاەتاهەه ۆب ختکردووەانبیگ یانێکاک فوئاد و هاور یادی
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 ٠٢٠٢: بابەتی ساڵی
 

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

 تۆ بەهێزی نامری مردن لە ئاستتا کۆیلەیە
 

 
 
 
 
 
 

 ناسر ڕەزازی

 
 ەیەلۆیئاستتا ک ەمردن ل ینامر یزێهەب ۆت

 ەیەگڕێ ەوازەبانگ ەدرووشم ۆت یانیگ ەچوونک
 ەیوەوسانەچ یکپ ینگەد ەیوەنگدانەد یایچ ۆت

 ەیوەبووژان یمەردەس ینەڕیراپ ەیرزەلەبووم
 ەکاک فوئاد وتراو یادی ۆب زیزەع ەمەح ەینراوۆه                                              

 
 یکوردسااتان، کاااک فوئاااد ییزگااارڕ یباااتەخ یناااوێپەل رەساا ساات،ۆنساندیئ یاویااپ ەورەگ یادیاا یانەیااب. انڕێیااهاو زانەڕێااب

 رەه مەاڵبااارا، ب داێااالرەب ناادەرچەه ەیکەبااااتەخ یگاااڕێو  ەناادوویز ناادااڵد ەل ەشااایمەه یادیاا ەک ییەتانڵسااو یفاەموساات
 .ەوامەردەب
 
و  ەڕۆویان یناان ،ەوتاووەک کڕێاجاار  نینادەچ. شاتمەییگ یتەخزم ەب ێوەو ل یناس وانیرەم ەل ١١٧١ ڵیکاک فوئادم سا من
 نیو باشااتر نیتاارەورەگ ەکاااک فوئااادم ب. ەخااواردوو ەوەکێپاا وانیاارەم ەل داەژانڕۆ یباااتەکااار و خ یکااات ەل مااانەوارێئ ینااان
 یپادگاان یگرتن یکات ەل. ەوەمەکەد انیووب کانمداییەرەوەریب ەل ەک ەیەه اەڵیگەل رمۆز ییرەوەریو ب ەویزان مۆخ یستاۆمام
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 لیاالەخ یناایمەک ەوتاانەک هاااتن،ەپادگااان د وەرەب کااداێبیناااو ج ەل یدەمااوهت یڵوباادوەکاااک ع ەڵگەل ەک ،ەساان یژاناادارمر
 یژڕۆ نیشاترۆخ. کارد انمەڕێیاپادگاان ب وەرەبگارن و ب ێلا انڕێیا شتێمهەمن ن ،ەکاک فوئاد ەوەئ ەک یانزانەیو ن براەچوارد

 انەیانیشاا ژڕۆ نینادەچ ەوەنۆبا وەب. ەماانڵئا یگوناد ۆب ەوەئازاد کرا و هات ندانیز ەکاک فوئاد ل ەبوو ک ەکات وەمن ئ ۆب
 امیانڵد ەک ەاویاپ ەورەگ وەئ یتناید ۆب وانیرەم ەیمانڵئا یگوند ۆب هاتنەد ەوەکوردستان یکانەشار مووەه ەل کەڵو خ اێڕگ
باوو، کااک  ەوارێائ یچاوار عاتەسا ،ەیکەرباوونەب یژڕۆ. کااتەد گااەڵمۆک یساتەادڕ هاەئاو یکێنسانیئ ێجار ڵسا دەس ژووێم
 ۆباا ەمااانڵئا ۆباا نیدوومااا و چااوو ەهاااتن ب یماایرەک بااووەئ چکردووۆو کاا یدیااخال یریو کاااک تاااه یدەممەمااوح دوونەیاارەف

 نەچ. بااوو یاایژووێو م شۆخاا یکێوەشاا. کاارا ێکااەڕپەڵوتاارا و ه یرانۆگاا ێنگااەدر یتااا ال ەوەشاا وەئ. کاااک فوئاااد یشاانڕۆچاو
کاااک  یسادانەدەل انیاگ زانامەد ەنادەوەئ. ینەخااو ەب ەوەنیباووەو ن وتااەف یچۆناازانم با ەوەداخەب ێلاەگارت، و کماانەیەنێو

 ڵرحااەهەب. تێاشکسات بب یکوردساتان تووشا ەل پەچ یبااتەو خ تێاگرفتاار بب ەژڕۆ مەب ەڵەمۆک ەک ەوەئ ۆیه ەفوئاد بوو ب
 .ەنددویز موومانداەناو ه ەل ،ەکورد ماو تاەه ەاویپەورەگ وەئ یادی
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 !فوئاد هەرزیز ناچێت لە یاد
 

 
 
 
 
 

 سۆران پاالنی

 
 یادیا. ەڵەیەمۆکا یراناەنێزرەدامەل کێاکیە ،یتانڵساو فاەفوئااد موسات یختکردنەانبیاگ یادیا کڵێساا ماووەه یرمانانەخ ۆین
 وەناسااێو پ کەڵااخ یزمااان رەساا یردێااو یناااو شااتاێه ،یرگااەم ەل ەیەچااوار د یبااوونەڕپێت یدوا ەکێاارەراب یسااتدانەدەانلیگ

 .ەدانۆرخەو ب رشۆش ەینیقەراست یندارانیوەئ ەیناسنام
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و  کاانیدا ەوییەشااناز ەبەک کێافوئااد ناو ،یقورباان ەکارد ب یانیاگ شیکاەڵخ ۆهاات و با ەوەکەڵاخ ڵاید ەل کێارەبڕێ فوئاد
 رەراماابەب ەو ل بنەنگاادەدێب ەیکۆڕەگاا ەخااواردن ب ندێسااو ەب سەک زارانەو ه ن،ێنااەد ناااوەد انیساااواکان ەلەرپۆکاا ەباوکااان ل

 .نەبەد شۆکرن وداەئ یناو
 

 ،ەوەماان یمازەر ەب ،ەکردوو یفواد ەیوەئ. ێنریبەئامانج د وەناسنام بازوێر کەو ستاشێتا ئ ،یختکردنەانبیگ یدواەل فوئاد
و  کێسمبول کەفوئاد و ەیوەمان ینێنه بوو،ەن شداۆڕش ەل وەئ یرۆز ینەمەت ،یزمانزان ن،ینووس ،اڵبا یندنێخو یرزەب ەیپل
 ،ەوییەرێشاگۆڕش یکانەپینسایپر ەب یبوون فادارەو و ۆییو راستگ بوونەبوون و ساد یکەڵو خ بوونی، خاکیدەبەئ یکییەادگاری

 .بوو
 
و  ردەد ەل ێیگاو شااوۆکەدێت وانەئ ۆب وەبوو، ئ اڵئا کێل گاەڵمۆک یو ئاوات ونەخ ەیشیر ەڵگەفوئاد ل یکانەئامانج ەیشیر
 .کرد دایف ۆیو خ شتەچ ڵیتا ان،یکانەئازار یرەسەچار ۆب ان،یکانەنیبر یرمانکردنەد ۆو ب گرتەد ەیگاکەڵمۆک ڵەینا
 
 ەب ەنیخشاەواتاا ب ،ەوەشێپ یکانەرەنگەس یزیر ەل وەئ یختکردنەانبیگ ،ەوەئ یمرەو ن ەییورەگ یتریکیەفوئاد، مانا یرگەم
 میسالەفوئااد ت یختکردنەانبیگ. اوازدایج و خشەلهامبیئ یکیەژووێم یخشاندنەن یناوێپ ەل کردن،یقوربان ۆخ ەو ب یداکاریف

 ەل ەییشایمەه ەیوەماان ۆبا ەیەناساێپ ەیوەشاتنڕدا ،یدەبەئ ەیلاوتک ەب ەشاتنەیگ وەئ یختکردنەانبیاگ ،یەنا ر ەم ەبوون ب
 ەانیدایاانفیگ یکاێرگەم ،ەوەئ یرگاەم یرۆجا یبژاردناەڵه ەوەتێڵێاهەد مووانەه یال ەشیمەه ۆفوئاد ب ەیوەئ موواندا،ەه ڵید
 .تریوانەئ یوامبوونەردەب وەوەمان یناوێپ ەل
 
 یکەڵخ ۆب"رەراب یختکردنەانبیگ" یرگەب ەل ر ،ەم
 
 .کورد یکراوێل مەست وەوساوەچ
 
 وانێاان ەل یکسااانیە وتن،ەرکەساا ەب ەڕو باااو مااانیئ ەینێااو ەل ەژووێاام ەینیقەراساات یکااەیەرەالپ یخشاااندنەفوئاااد، ن یرگااەم
 وەنیقەراسات ڕۆڵای یشااندانین ەل. گااەڵمۆک یو رزگاار یرەوەخاتەو ب یئاازاد ۆنرخادانان با هااوەب ،ییئاساا یکەڵو خ رەراب
 ،یەنا ێو گروپا نیەو ال زبیاشاارو ح یکڵماو ەن ،ڵەمااەبن یکڵماو ەن ادفوئا ۆیەبا. شاانداۆکێو ت بااتەخ ەل رەراب یهادانەب

 ،ییدایااانفیو گ یرووسااوور یشااەهاوب یادگاااری ەل ڕپاا یرابااردوو کااانەفوئااادو فوئاد. ەتەاڵژهڕۆ ەیوەباازووتن یکڵفوئاااد مااو
 .شانماننۆکێتو  یاگرۆڕخ ەینیقەراست ەیو وان شەهاوب ینووسەچار یژووێم مانن،یکگرتوویەو  ڵیو هاود یندەوێهاوپ
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 ادەیل ێناچ زیرگەه زیرگەفوئاد، ه ۆیەب
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 بۆ کاک فوئاد
 

 
 
 
 
 

 شەماڵ ڕۆژهەاڵت

 
 !یەشداۆو خر شۆجەل ەوەوازتەبانگ ەیشن مەدەکوردستان ب مووەه ەک ،ەوەتێکرەئ ختکردنتەانبیگ یادی کداێکاتەل ڵمساەئ
 

 یشااۆڕناااو ش یکانەختەساا ەپرساا یرەسااەچار ۆباا کێاابازێر ەیكەبااازڕێ ک،ێوسااات رکاااتەو ه مەردەه ۆباا کێاارەبڕێفااواد،  کاااک
 !کوردستان

 
 بوو نیژ یو خود انیژ نۆچ ێڕیشگۆڕبوو، ش نیبوو ت ەبوو، برووسک شۆڕش یتوو کێفواد ۆب
  ێیەوەل انیژ ت،ێب ێرکوەهەل ،ەیكەبازڕێ ک،ێفواد ۆب
 ! ییەوەن دایریب یئاستەل کانیەلبازێو ف ۆدر یکۆو چ ەوەشاندەگ یکانیەاستڕ ک،ێفواد ۆب
  انیژ کیە کەو و یکسانیە ۆب ر،ەنگەس ەکرد یکوردستان کێفواد ۆب
 ...ژارانەگشت ه یناڵمندا ەیشکێربەس یئارام ۆو ب ەوەوتن ۆسروود ب ەبوو ب ک،ێفواد ۆب
 
 مااانڵد ەل یادیااو  ەرەنگەسااەل ەک کێاافواد ۆباا شااان،ێئڕپ رونەد ێاایر یچاارا شااان،ێتکەحمەز ێڕیشااگۆڕوابااوو، ش یاسااتەڕب
 ...ەرەابڕ
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 یرەنگەو هاوساا وانیکوردسااتان و پشاات یتااەاڵژهۆر یشااۆڕش یسااتینۆمۆک یرەکااخێو ر رەبڕێاا یختکردنەانبیااگ یژڵڕۆسااا ڕۆمااەئ
 یتاااەاڵژهۆر یشاااۆڕش یکانەساااارەخ نیقورساااتر ەل کیەکااااک فاااواد  ەیساااتەجەب یماااانەن... انیاااالەف یگرەڵهۆڵو کااا ژارانەه

کااک فوئااد  یباازێو ر ریاب یچارا ەنادەرچەه! کوردساتان ماووەه ەل یساتیالیسۆو س پەچ ەیوەبازووتن یتەبیتاەب ەکوردستان
 یرزەب یباازێر یکێباوارێر ەب مۆو خ ەندوویز مانداڵدەل مەردەه یزیئاز یادی ،ەوەتەوشاوەکوردستان در مووەه ەل تریئ ستاێئ
 !زانمەکاک فواد ئ ۆڤیمر
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٣١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
     

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

 ڕازەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
 

 ساڵەی زیانبەختکردنی کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی ٣٢بە بۆنەی یادی 

 
 

 
 
 
 
و  یئااازاد ەب شااتنەیگ ناااوێپەل انیااانیگ ەک ەیرکردانەو ساا تەمیبلاا وەئ نیناا مەک کااانەخوازیرزگار ەوەباازووتن یژووێاام ەل

 رەساەل ەیمااو ەل ەقخاوازانەح یکاەیەوەبزوتن کەو شیرانێائ یکوردساتان ەکاورد ل ەیوەبزووتن. ەکردوو ختەب انیکانەئامانج
 ەب شیانااەڕبێر کاندایەاساایس ەزێااه مااووەه ەو ل ەداو ەیورەگ یسااارەخ ابااردووداڕ ڵیسااا ٣١ ەل یسااالمیئ یمااارۆک یکاااربوون

 .ەاگرتووڕ رمەگ انەیشۆڕش وەئ ەڵیشغەم انۆیخ ینێخو
 
 شاتنەیگ نااوێپ ەل یانیاگ یتااوەه ی١٣٥١ یرماناانەخ ی١ یژۆلاه ر ەک هیتانڵساو فاەکاک فوئاد مست رکردانهەس وەل کێکیە

 ەل یشااەکید یباارا ٩ ەبااوو ک کڵەیەماااەبن ینادامەئ روهاااەناسااراو و ه یکیەمایکاارد، کااک فوئاااد ساا خااتەب یکااانەباه ئامانج
 .کران عدامیئ ەمیرژ وەئ یکانەندانیز ەکوردستان، ل ەڕمەل یکانەسینگر ەتەاسیو س یسالمیئ یمارۆک ەڵگەل ێکانەرەربەب
 

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/07/nawand.jpg
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 وەئ یدرەشااانین ابااردووداڕ ەیەید ٩ ەیماااو ەل رانێااكوردسااتان ئ یكااانەزبیح یکانەرکردەناسااراو و ساا مایساا یختکردنەانبیااگ
 کیە یشاانەکات شانب مووەه رگهەشمێو پ ەرکردەو س مووانهەه یشانۆکێت یمەرهەب رانێئ یکوردستان ەل شۆڕش ەک یەیەاستڕ

 .داوه انیقوربان ەوەکێپ ەداکارانیو ف
 
و  رانێاائ ەل یسااالمیئ یمااارۆک یکااانەتاوان مەرجەساا یحکااومکردنەم یاێااڕو رانێاائ یکوردسااتان یکااانەزبیح یهاوکااار یناادەناو

 وەركردەساا مااووەه یرۆرێاات ەیدانیااو ئ یتانڵسااو فاەمساات یکاااک فوئاااد یداکاریااو ف باااتەخ ەل تێااگرەد زێااکوردسااتان، ر
 یکااانۆییەو مر رزەئامانجااه ب ەب شااتنەیکوردسااتان تااا گ یخوازیرزگااار ەیوەباازووتن ەک داتەد نەڵااێو ب کاااتەد رانیشورشااگ

 یراناەبێکاورد و ر ەیوەتەن یدانیهەش یگاێر یرەدەژێدر ەشیمەه ەل ترەرانیلگێو ش وامەردەکوردستان ب یباتکارانەخ مەرجەس
 دایارەماوەج ەیورەگ یراۆئااپ ەئازاداناه و ل شیکاورد یلاەکه گ نینیبەد ژهۆر وەو ئ کهینز وتنەرکەس ۆیئاس نیاینڵد. تێبەد
 .تێگرەد یدیهەش یرانەبێو ر رانەشۆکێله ت زێر
 

 رانێئ یکوردستان یکانەزبیح ییهاوکار یندەناو
 

 ١٣١٧ یرمانانەخ ی١ - ٢١١١ - ١ - ٣١
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٣١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
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 کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی -:سەرکردەی ئازر و خوێ 

 
 

 
 
 
  
 

 جەالل چوارتایی

 
 یشاانەشانب ناد،ێخوەیتااران د یهریامیائار ۆیزانکا یساازەشیپ یشاەب ەل کێادا کات١١٦٦ ڵیساا ەل ،یتانڵساو فاەمست فوئاد
 رەسااەل یاساایس یکااێکخراوڕێدا ١١٦١ ڵیسااا ەو ل داتەد یاساایس یباااتەخ ەب ڕگااو سااتیالیسۆو س پەچ یریشاانبڕۆ کەیەژمااار
 .تێنێزرەمەداد اویو پ نژ یکسانیەو  یتیەەاڵمۆک یرەروەدادپ ەب وابوونڕب یماەبن
 
 ەل" ەونامەشاا" ینااو ەب کەیەوکاراووب داەیەماااو وەو ل نەکەد یناێنه یبااتەخ ڵساا ١ ،ەوەساااواک یزگااەد یتیەناداڕد ۆیهاەب
 تەبیتاااا ەو ب گااااەڵمۆک یاریهوشااا یئاسااات ،ەیوەهااالەپ یماااێژڕ یساااواکردنڕی یاێاااڕو ەک نەکەردەکوردساااتان د یتاااەاڵژهڕۆ
 .نەخەد شێپ شیشانێتکەحمەز
 

 ەب دایاکارکردن یکاات ەل ت،ێابەد کارەساتبەد وانیارەم یشاار ەل بااەکار یارینادازەئ کەو ،ۆزانکا یواکردنەت یفوئاد دوا کاک
 ت،ێاسااواک ناب ەیکەدنااوەب زگااەد یکردنڵقباو یگااێج شەستێوەڵه وەو ئ ەوەتێستەوەد کارانەڵندەگ یدژەل ەویەزێه مووەه
 تێابەد کارەستبەد ستاۆمام کەو ەسن یشار یرستانەهون ۆیتیستینەئ ەل پاشان. ەوەتێخرەدوور د ردێبروج یشار ۆب ۆیەب رەه
 .داتەد یکخستنڕێ یکار ەب ەژێدر ەوەشیکار مەد ەو ب
 
 ت،ێاکرەد یندانیتاران ز یشار یشەهاوب ەیتیمۆک ەیگرتوخان ەل کەیەماو ت،ێریگەد ەوەساواک یزگاەد نیەالەل نجامەرەس تا

 .ەوەتێنێمەد ەیەگرتوخان وەل ڵسا ٣ ەیو ماو ەوەتێزرێگوەتاران د یسرەق ەیگرتوخان ۆپاشان ب
 

  ەب ستەد ندانیز یرپرسانەب یردارۆو ز مڵزو یدژ ەو ل تێناب ێڕیشگۆڕش یباتەخ یردارەستبەد شیندانیز ەفوئاد ل کاک
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 یەنااادانیز ینااادەب ۆباا کااااتەناچااار د نااادانیز یساااتانەدەکارب ێڕییەیشااگۆڕش ەساااتێوەڵه وەب کااات،ەخاااواردن د ەمااانگرتن ل
 نکاراوانەب رەسەل رۆز یرەگیو کار باتەخ یدانەیم ەکاتەد کانییەسائا ییەندانیز یندەکاک فوئاد ب. ەوەگوازنیب کانییەئاسا
 .تێنەداد
 
 رەساەو ل تێاوەکەکااک فوئااد د ەب انیاچاو کاان،ەگرتوخان ۆبا یتڵەوەودێان یساوور یخااچ یکێشااند یکردنیردانەس یکات ەل

 .ەوەگوازنەد ەیسن یشار یندانیز ۆب ۆیخ یداوا
 

 وەو ئ تێااگرەخااواردن د ەمااان ل ژڕۆ ٢٩ ەیماااو ۆباا دایااباتەهاوخ کەیەژمااار ەڵگەل شەساان یشااار یناادانیز ەفوئاااد ل کاااک
 .تێبەد ندانیز ەیوەرەد ەل یرۆز ەیوەنگدانەد شەمانگرتن

 
و  تێاابەئااازاد د ،ەرانێاائ یالنااەگ یشااۆڕش یندەروبەساا ەدا ک١١٧١ ڵیسااا ەل ناادان،یز ەل ەوەمااان ڵسااا ٩ یفوئاااد دوا کاااک
 .کراێل یرمەگ یشوازێپ ەوەرەماوەج نیەالەو ل ەمانڵئا یگوند ەل ۆیخ یدێز ەوەتەڕێگەد
 

 یتااێکیە" یزراناادنەدام ەو ب تێڕێااگەد رداەماااوەج یکخسااتنڕێ ەگرنااگ ل یکااڕۆڵێ یسااتیالیسۆس یکااێرەبڕێ کەفوئاااد و کاااک
 کااانەگەبەرەئاغااا و د یردارۆو ز مڵااو زو یتیەپادشااا یمااێژڕ یدژ ەل ەک داتەد رەماااوەج یهااان کان،ەگونااد ەل" ارانیااجوت
 ەل ینااەدەم یباااتەخ ەیو بناااغ زراناادەدام یکااەڵخ یکااانیەزادمااا  و ئا ەل یرگاارەب ەڵەیمۆکاا شیکانەشااار ەو ل ەوەسااتنەبو
 .شتڕکوردستان دا یتەاڵژهڕۆ
 
 یشاار ەل ئادەکاک ف ینگەشێپ ەب انەیکەکخراوڕێ، (ینێنه یباتەخ ەل ڵسا ١ یدوا ەوات)دا ١١٧١ ڵیسا یندانەبڕێ ی٢٦ ەل
 کەو وانیارەم یدا و شاار"رانێائ یکوردساتان یشاانێتکەحمەز ێڕیشاگۆڕش ەڵەیمۆکا" ینااو ەب ییئاشاکرا یبااتەخ ڕیجاا قزەس
 .کرا شانیستنەد یرەماوەج یباتەخ یندەناو
 
بااوون  داگرێااکااورد پ یلااەگ ،ەویەنەیخااوم یمااێژڕ نیەالەل تەاڵسااەد یگرتنەوەسااتەد ەو ب یتیەپادشااا یمااێژڕ یوخاناادنڕ یدوا
 یلاەگ یکانەخواسات ەدژ ب یوەهالەپ یمێژڕ ەل ترەندانڕد ینەخوم یمێژڕ مەاڵب ان،یکانەوتکراوەز ەماف ینانێستهەد ەب رەسەل

 .ەویەستاەکورد و
 
  نیکاک فوئاد گرنگتر یرەابڕ ە، ب(١١٧١ ڵیسا یرمانانەخ ی١ تاەه ەوەڕەپوشپ ی٢٣ ەل ەوات)مانگدا  ٢ ەیماو ەل
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 ەل ەبااوو ک وانیاارەم یشااار یشااتوانیدان یچۆکاا شەووداوانڕ وەل کێااکیەکااران،  مااارۆکوردسااتان ت یتااەاڵژهڕۆ ەل کااانەووداوڕ
 ەیکااات وەئ ینااەدەم یباااتەخ نیتاارەورەگ شەچۆکاا وەو ئ کردێپیسااتەد" رانیاام یکااان" یمپااەک وەرەئاباادا ب ی٢١و  ٢١ یژانااڕۆ
 ەل ەیورەگ یکەیەوەنگادانەو د ەرانێشاگۆڕش یباتەخ یکێندەناو یەبوو ەکەمپەک ،یرکاریداگ یدژ ەکوردستان بوو ل یتەاڵژهڕۆ
 .ەوەوتەکێل هاندایو ج رانێئ
 
 یوانێااپڕێ ەوەکوردسااتان یتااەاڵژهڕۆ یکااانەاوازیج ەشااار ەل یتاڵهاااو زارانەه ش،یاایەنەدەم ەباااتەخ وەل کردنیوانیپشاات ۆباا
 .نجامداەئ وانیرەم یشار وەرەب انییرەماوەج
 
و ئااگر  ەویەدا انییەیانەدەم ەبااتەخ وەئ یمەاڵکورد، و یلەگ یدژ ەل هادیج یفتوا یرکردنەد ەب ەیکەمێژڕو  ینەیخوم مەاڵب

 .کوردستاندا باراند یشێتکەحمەز یکەڵخ رەسەب انیو ئاسن
 
 ەوتەکوردسااتان ک یکااەڵخ ینااەدەو م یاساایس یباااتەخ ەیەوێشاا وەو ب دایاادانۆرخەب یارڕیااب شیکاااک فوئاااد رداەراماابەب ەل
 ۆشااان کاارد و باا ەل انێڕییشااگۆڕش یکااەکااورد چ ینجااەگ زارانەکاااک فوئاااددا، ه ەیارڕیااب وەئ ینجااامەئ ەل. ەوێاانو یکێناااغۆق
 .ەویەکدارەچ یباتەخ ەوتنەک اوانیپ یشانەبکوردستاندا ژنان شان یتەاڵژهڕۆ یژووێم ەجار ل نیمەکیە
 
 ەک وانیاارەم یشااار یکااەڵخ ێڕیشااگۆڕش ١ شەوانەکااورد کاارد و ل یلااەگ یوعااامڵتەق ەب یسااتەد ینەیخااوم یمااێژڕ ەیوەئ یدوا
 ەل ،ڵەواەه وەئ یساتنیب ەکااک فوئااد ب. کاران باارانەکااک فوئااد باوون گول یبارا" نیماەو ئ نەیحسا" یکاانەناو ەب انیدوان
 یماارۆک یرەگیحشاەو ەل کاردنیگرڕێو  یکخساتنڕێ یکاار یوستبوونێپ ۆیهەب مەاڵب ،ەوەتەڕێگەد وانیرەم وەرەب ەو"ەبان" یشار
 ەکیاد یکێناکاات و جاار داەیادوو براک ەیپرسا ەل یشادارەب کاان،یەکورد ەنیەپاارت و ال یباتەهاوخ ۆب دانڵوەو ه یسالمیئ
 .ەوەتەڕێگەد ەبان یشار وەرەب
 
 ەو ل قزەساا - وانیاارەم ەیجاااد رەسااەل ١١٧١ ڵیسااا یئاااب ی٣١ یژڕۆ ،ەبااان یشااار وەرەب ەیوەانەڕگ یکااات ەل فسااوس،ەئ ێلاا
 داەڕشا وەل. ەئااراو ەتێاد کادادانێو پ ەڕو شا یسالمیئ یمارۆک یکانیەلەگ یدژ ەزێه ینیمەک ەتێوەکەد" ستانەب" یگوند کینز

 .بنەد دیهەبوو، ش کانییەدایف ەکیچر یرەنێنو ەک" یرەکبەئ همورسەت" یناو ەب ەکید یکێسەکاک فوئاد و ک
 
و  ساتداەد ەل انەیاورەگ یکاێرەابڕکوردساتان  یرانێشاگۆڕش مەو ه یساتیالیسۆس ەیوەبازوتن مەکاک فوئاد، ه یدبوونیهەش ەب
 .کرد ەناسێپ زنەم یکێوتەستکەد ەب یکاک فوئاد یدبوونیهەش ەویەکانەاندنەیاگڕ زگاەدامود مووەه ەل شیسالمیئ یمارۆک
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 ەدارێساا ەل" دەماجەماجااد و ئ" یکاانەناو ەب ەیکیااد یدوو بارا شیزێااورەت یشاار یناادانیز ەکاااک فوئااد، ل یدبوونیهەشا یدوا
 رەسا یردێاو یەبوو شیکاک فوئاد یو ناو ستداەد ەل انیانیژ کێزانێخ یندامەئ نجێپ داڵدوو سا ەیماو ەل نهاەت ەدران، وات

 .شانێتکەحمەز تەبیتا ەو ب ێڕشگۆڕش ر،یشاع ر،یشنبڕۆ یزار
 
 -:ەوەتێنێالوەکاک فوئاد د ەیەوێش مەب ەک ە"سەکێب ۆرکیش" شەرانیشاع وەل کێکیە
 

 ..وابوو فوئاد
 .بوو كان ندارهیبر  هڵموو ما هه یستیو شهۆخ فوئاد
 .بوو كان نهیمگ غه  ندهڵموو با هه یستیو شهۆخ فوئاد
  هیموو ماس هه یستیو شهۆخ
 كان بوو سوورو جوانه ردو زه
 " وه خستنه دوور ئه ێل یكان هۆڕت  چونكه"
 و ڵگو واڵ موو گه هه یستیو شهۆخ

 بوو كان شهێب و دارستان
 " وه خستنه دوور ئه ێل یكان وره ته  چونكه"
 كان بوو پاكه  مه هڵ موو قه هه یستیو شهۆخ
 "دان ئه شانین یكانۆدر  چونكه"
 كان مناره ۆیدر
 كان مامه عه ۆیدر
 كان جبه ۆیدر

 وابوو فوئاد
 .مین مۆخ یمن ه: وتی ئه فوئاد
 و شاخانه یر سه رم سه
 و باخانه یست ده ستم ده

 و گوندانه یقاچ قاچم
 و دانهڵگو ڵید مڵد

 و شارانه یچاو چاوم



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

104 
 

 !ت قهیق حه ی چكهێگو م چكهێگو
 

--------------------------------------- 
 
 :کورت ینیبێت دوو
 
 .ەبوو کیدا ەل شی"جاالنۆئ اڵبدوەع" ەییفسانەئ یرەبڕێ داڵسا مانەه ەو ل ەبوو کیدا ەل دا7131 ڵیسا ەکاک فوئاد ل -١
 ماارۆت انەییاوەتەن یتەانیاخ نیتارەورەئابادا گ ی27 ەل شیباارزان ڵەیمااەو بن ەباوو دیهەئابادا شا ی27 ەفوئااد لکاک  -٢

 .ەکردوو
 
 .یتانڵسو فاەکاک فوئاد مست نێئاگر و خو ڕۆڵەی ۆب یمرەن
 

 ٢١١١ ئاگۆستیی ٣١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 .ئاسایشی زۆرداران....... چەوسانەوەی هەژاران
 

 
 
 
 
 

 حیا دەونداری

 
و  اللەوج دەمااجەو ماجااد و ئ وو ڕەو  نیمااەو ئ ەمەح ەو موسااا و الل نەیو حساا تاااەفوئاااد و ع ەیرانێشاا ەیناارک یانزانەیاان
 ڕۆماەئ نادرا،ێچ رانیام یکاان ەوا ل ەیماامەن وەئ یانزانەیان. ەوەداتەئ ناگەکوردستان د موەو ه وانیرەم ەل شتاێه تریدانەس



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

105 
 

فوئااد و  ەیکەکراسا رێاژ یانزانەیان. رەبەتەگرتاو یکاێکاون و قاوش بن موەه یرەبێو س ەکوردستان موەه یاڵبا دەق ەب یاڵبا
 یسااتەد یسااوور یو پالکااارد اڵئااا ەبااون ب کااوەڵب نیناا یەهااەب یەدا یال ەل ایاانەت نیمااەئ ەیکەو جامااان نیسااەح ەیکەنێپشااتو
 بااارێزر ەو ل قەبەشاا ەب ەبااو وان،یاارەم یپادگااان ەسااوور ل ەیرێسااتەئ ١ یژاوڕ ینێخااو یانزانەیاان قام،ەرشااەس یباتکااارانەخ
سااوور  یو پالکااارد ەوەنەڵێااد ەباکااانێب نەاڵشااغەم یساارود وانیاارەم یانڕکااو ەرێو شاا رێاادل یکچااان یانزانەیاان. ەوەداتەئ وقەشاا
 .ەوەننێکەشەد
 
 ۆباا ەو باان قزەو سا ەساان یگااڕێ ەیمەرلەب ڵساا ٩١ یباتکااارانەخ یوانێاپڕێ یوژماەو ت نیتاا تریکێجاار یانزانەیان یانزانەیان
 . ەوەتەکردو یگاێج تریزارانەه یحڕۆو  ڵد ەل وانیرەم
و  مااانڵزا ەدژ ب نیو قاا تەفاارەن ەب نەکەد ەنگیااژ ەل ربااوەب یئاااگر ،یکانەفیرەو شاا وانیاارەم یکااەڵخ یانزانەیاان یانزانەیاان
 .رانەنێوسڵداپ
 
 .ەیەوەڕێیب ترەورەگ یشانۆخر زاننەد مەاڵب
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٢٦ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 !تاسەی دیدار
  
 
 
 
 

 ڕەشاد مستەفا سوڵتانی

 
، و وتااونەناااز ک ێباا کانتااانەزارەوم ۆکااڵگ سااتاێسپارد،ئ انتااانی، گدایاائازاد ۆڕیگاا ەل ەک ف،یرەشاا یختکرونەانبیااگ ەیئ ەوێاائ
 انیااا ەوێااائ یکانەاساااپاردڕ ،کاااانەزوانەو دار ق کاااانەرووەدار ب کانتاااانەزارەم رەسااا ەل. دوورم ەوێااائ ەل تریلاااومیک زارانەه
 رۆز ەیوەنەڕیاپ ی، پاردیئاازاد یعاشاقان ەیئ ەوێائ .زنانەو م ەورەگ ەنادە، چئازاکاان ەنساانیئ ەل کێندێه یوا. ەگرتوەڵه
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 .داەد انیلۆپەشاا ێاوکااڵەڕو د مە، خدیااهوم ەل کێااووبارڕ، داەوێاائ یچاااوان ەل ەشاایمەه. بااوون تەاساایس یایاادون ۆباا سەک
 ۆباا کااانەوانیم. بااوو رازەرفەو ساا قیەال یوانااانیو م ەنگیااژ یکااانیەجوان ەل ڕپاا یکااەیەالنێه" ەمااانڵئا" ییئاااوا ەل ماانەکڵەما
و  یداکاریااو ف تەهامەو شاا کااانەتەنەیم وادارمیااه. کااردەد مااولەحەت انیاارۆز یکێو ماناادوو بااون رەفەساا ینجااڕە ەوێاائ یداریااد
و  خوازانیو ئاازاد کانەرەشاۆکێت ۆڤەمار ە، کەگاران ەندەنرخت چ یئازاد یئا. بکا نیپرژ واڵگو کانتانەزارە، متانیستیوەنۆخ
 . کاتەد وێاپڕ خوازراوەن یرگەم وەرەب انێڕشگۆڕش
 
. ەوامەردەب رەساوار ه ڵەتا یکانەرگەمەجوان ەرێستەئ ۆئاخ و داخم ب ر،ۆز یکێناڵو پاش مانگان و سا ەوەدوور یدور ەمن ل 
 یایادون یرنجە، ساناابوون تاا کیە رەسا ەل وانمانەو شا ژانڕۆ، مانەکڵەما ەو ل نگاێو نه ەشارگەح ەل ەمێئ ەمانەردەس وەئ
 یساتانۆڕگ ،و ەوەشاانەگە، دماو ێج وەش ەل ی ەرێستەئ کەو کانتانەچاو. نیشیابکڕ یسالمیئ یزمیفاش یتاوان ۆب" نیردەبڵد"
 کێناڵسااا ە، کەماااوڕکوەڵه ردەبەلەق یبنااار ەل سااوارڵەتا. گاارت زێئااام ەل یتااانیناوێخو ەیسااتەج سااوار،ڵەو تا شڕە خیشاا

. مەکەد ەوێاائ یسااتیوەشۆخ ەل ڕو پاا رمەگ یزێئااام یکێسااات یزووەئااار. بااوو ەرگەشاامێپ یدار فاااەو یاریااو  ازڕو هاااو مەهاااود
             یدوور ەی، تاسمەکەد تانەتاس

 

 ١٣١٥ ەڕیشپۆپ  یشتەه
 

 ٢١١١ی جوونی ٣١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------------    
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 ڕێبازی کاک فوئاد و پێویستی ئەوڕۆ

  
 

 
 
 
 

 عومەرئیلخانیزادە

 
 ن هیاال  لاه ، هڵا ماهۆك  یر راباه و ر ناهێزر دامه ، یتانڵفاساو كاك فوئااد مسته  یدبوونیه شه  ڕی گه وهڵسا رمانانەخ  ی1  ڵێسا موو هه
ك  وه ساتاشێئ دا،یاختكردن انبهیر گ سه به ڵسا 31  یبوون ڕ پهێت  یدوا  كه  ی ره و رابه كاك فوئاد ئه.  ێریگ دهێل  یزێر  وه موانه هه

دا  مانگااه 77و  لااه  ۆیخاا رتاارۆز  ی كااه بازهێر و  هڵاا مااهۆك  یوتاا ره  بكااا كااه  وه لااه  ینكااول  یس ناااتوان كااه و، ێكر دهێاال  یچاااوئولگااو 
  یورانا و، ده كوردساتان ۆبا  یساالمیئ  یماارۆك  یشاێشكرك له  كوردساتان دژ باه  یشاۆڕش  یگرتناێو پ ساازدان  یتا هڕ هه  كه  وه تهێنیب ده
 .بوو ش هی وه و بزوتنه ئه  ینیرێز
 
  یكخساتنێر  یورانا كان، ده موو شااره هاه  كورد بوو له  یكڵ خه  یماف  له فاعید  ی"كان ته هیمع جه"  یسازدان  یوران ده  ی مانگه 77 و ئه
 و  یكاادار چه  یبات خااه  یكان بناغااه  یسااازدان  یكااات ، یت هیااگا به ره ده و ریشااا عه کۆر سااه  یسااتكردنڵ رهااه به و ارانیااجوت  یتێك هیاا
 و وانیر ماه  یكاڵ خاه  یردوگااۆو ئ ره باه تریكان شااره  یر ماوه جه  یوانێپێر و وانیر مه  یشار  ڵی مهۆك  به  یچۆك  یوران ده ، رگانه شمهێپ
  ییر ماوه جاه و  یاسایس  یشااندانیپۆو خ كان وره گاه  شاره  یمانگرتن  یمان و، زه مران چه ڵ گه له  وتوانه ركه سه  یژێوتوو  یبردن وهڕێ به
كوردساتان باوو   یهااتێو د شاار  لاه ریگشتگ و  ین ده مه و  ێیجۆخ  یكخستنێر  یدانڵ رهه سه  ی نگه جه و، رانێناو ئ  یكوردستان  یكڵ خه
  یكان هیاسایس  زهێاه وانیان  یهاوكاار  ی بناغاه  یم كاه هی  یرد ك باه وه و دا دهێاكگرێل  یاسایس  یكاێلی موو مه هه نۆاڵو ك قام شه  له  كه
  ڵای گاه له نادانیموو ز خاواردن گارت، هاه  لاه  یماان  سانه  یشاار  شاا لاه  ینادانیز  لاه  كاك فوئااد كاه. تێژمار د ئه  به ستانكورد
 .گرتن انیو كوردستان پشت  موو سنه و هه وتن كه
 

  ی وه ئاه  یحاوكم  م باه هاه و  ۆیخا  ییهااتوێل  یحاوكم  م باه هه  تاوه ره سه  ر له شا ئازاد ببوو، هه  یندانیز  له  تازه  فوئاد كه كاك
  یر هوناه. گارت ۆسات ئه وه  ی هڤاو بزا موو ئاه هاه  یر راباه و  هڵا مهۆك  یت هیرا رابه  یانیژ  ییتاۆبوو، تا ك  هڵ مهۆك  یم كه هی  یرپرس به
  یای تازه  شهێم هه  ،یوریت  ی شهێك  ی نگژه ته  وته كه نه دا زهڵۆئا و اریست هه  و قوناغه ئه  یبردن وهڕێ به  ت له قه  بوو كه  وه و ئه ئه
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  یگاكاانێرو  ر ماوه جاه  یبات خاه  باه  ینای و زه  شاکێم  شاهیم هه و  یژۆلیۆدیئا  یریس ئه  بووه ت نه قه. كرا دهید به دایكیتاكت و ریب  له
  تاهێر به ش هڵا ماهۆك و  ۆیخا دا،ییار ماوه جه  یبات خاه  یداچاوون و چاوونڵ هه  ی رگه جه  له  یتوان  شه هۆیب. بوونڵرقا سه  یكردن شه گه

 . لوتكه
ر  ساه  به  ڵی، با كه  هی هڵ مهۆو ك و  ئه  ی مانگه 77و  ئه  ی وه كاك فوئاد، كرده  یبازێر مڵێ من ده  كه  هی وه ره سه  ی انهۆیو ه به راست
 ڵ گاه كاار لاه  لاه  وازهێو شا لاه و  باازهێو ر لاه  هڵا ماهۆك  یكاریف  یالدانا  یكان ناغاهۆق  یاڕ ره ساه و، شااوهێك دا هڵا ماهۆك  یژوێموو م هه
  ۆیكااك فوئااد خا  وه هیژۆلیۆدیئا  یبار  له  ێزان نه  هی هه  ێك.  وه تهێدرڕبس ندای زه  له و  ێبكر ۆڵبنك  توانراوه نه ماڵ ر، به ماوه جه
  یتانر كوردسا ساه له  یدیائك ته  هاباد كاه ماه  لاه  یانێیاهاور  ۆڕیكا  لاه  یت هۆیاخ  ی وته و ماركراوۆت  ینگ ده دیشاه)دابوو انۆڕگ  له

 و ت اسااهیس  یاسااتڕنا و  یدروساات ۆكاااك فوئاااد باا  یراورد و بااه ك حااه مه  وه لااه نگتااریگر ماڵ بااه(  ارهیااد وهێپ  یرووناا  بااه رۆبااوون ز
 31 ڕۆو ئاه. كوردستان باوو  یكڵ خه  یر ماوه جه  به  یتكردن خزمه  یزانیو م  وه ره ماوه جه ن هیال  له  یرگرتن وه  یت هینۆچ  ،ێكیتاكت
  یناد وهێپ  ۆیزر تاماه کڵا خه.  كاك فوئاده  یبازێر  ینویت  ێموو كات هه  له رترۆز تاڵ ژههۆر  یكاك فوئاد، كوردستان  یدوا ڵسا
  یشاار  یكاڵ خاه  یماانگرتن  یشان چه  لاه  یهاوكاار و كگرتن هیا  یزو ئااره ، هییار ماوه جه و  ین ده مه  یبات خه ڵ گه له كان هیاسیس  زهێه

  رشاهێو ه لاه  یرگر باه ۆبا  هییاكدار چه  یبات خاه  یچاالكتر  ی وه خستنهڕ گه وه  یاریو، خواز كات ده وانیر مه  ڵی مهۆك  به  یچۆو ك  سنه
ماانگرتن   رانهێبو  شه هۆیب و كنڵ موو خه هه  یوانیپشت  یوانڕ كورد چاوه  یاسیس  یانیندانیز. ر كوردستان سه  ته كراوه  ی هی ندانهڕد
 . اندووهی راگه انیكان هیداخواز  یماڵ تا وه انیخواردن  له
 
  ڕۆیو ئاه  ی انهیساتیوێو پ ئاه  ی وه ره مادهاڵو نیشاۆبكێت  هڵا مهۆك  یكان زهیموو ر هه ، هڵ مهۆك  یزن مه  یر رابه  یادی  ڕی گه وهڵسا  له با
ر  ماوه جاه ڵ گاه له  یناد وهێپ ۆبا شێپ وه لاه ڵسا 31 و ڕۆو ئه وانین  له  نهێوێب  یكێكچونێو. نیب رانێكوردستان ئ  یكڵ خه  یبات خه
  یران راباه  لاه  ێشا به و دایارۆكتاتید رێاژ  لاه انیبوون،   تاراوگه  له انی كان هیاسیس  زهێه  یت هیرا بهێر شیو كات ئه ، ێندریب ده
  یزبایبوو تا ح  ێیستن پ پشتبه و  یر ماوه جه  یبات خه  یكان ته هیرف زه  ینیناس نگیگر ش هی وره و ده ئه. بوون ندانیز  له ش هڵ مهۆك
كااك فوئااد . وتن باوو ركه ساه  یحریسا ، یهاوكاار و كگرتن هیا ش ژهۆو ر ئه.  هڵجو  بخاته ك هیایر و ده ر ماوه ناو جه  تهێبچ  یاسیس
  لاه زگارتنێر نیباشتر. كان وساوه و چه كوردستان  یكاك فوئاد  بوو به ش هۆیو ب بوو  ێل ها كارگه وه  یر و رابه ر مان هانده و زه ئه

 ڵ گاه له و  ڵا نااو خاه  ناهچوو ، گاناهێب  ك باه ناه ۆییخا و  ڵا خاه  باه  ساتنه پشتبه ، ی كاه بازهێر ر ساه  لاه  هییاداگرێكاك فوئاد پ
  ی11  یكان نگاهیگر  رسه ن ده وانه ئه سم،یسكتار  دوور له  یش هاوبه  ینگاو هه  یسازدان و كخستن هی ۆب  هی رانهێبو  یكار ، انهیبوون
 . وه كاك فوئاده ن هیال  له ، ییر ماوه جه  ی وه بزوتنه  یكردنیر بهێر  ی شهێو ك روداو ڕپ  یمانگ

 

  هڵ مهۆو ك كاك فوئاد  ییر ماوه جه  یبازێر  ێوتوو ب ركه سه  یتانڵفا سو مسته  یر فوئاد رابه  ڕێیهاو  یادی  ێب زێر به
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 کاک فوئاد کێ بوو؟

 
 

 
  
 
 
 
 

 نوچە نێت

 
یەکێک لە ناسراوترین رێبەرانی رۆژهەاڵتی کوردساتان تێادەپەڕێت، ساڵ بەسەر گیانلەدەستدانی فوئاد مستەفا سوڵتانی،  ٣١

، لە پێکادادان لەگەڵ هێزەکاانی ئێاران ١١٧١ئاابی  ٣١کە دوای کەمتر لە هەشت مانگ بەسەر ساەرکەوتنی شۆڕشای ئێاران لە 
 .لەنزیک گوندی بەستامی سەر بە شاری سەقز گیانی لەدەستدا

 
 کر و رێبازی کاک فوئادسێ الیەنی سیاسی جیاواز، بەاڵم لەسەر ف

  
ناسااراوە، دوای سااەرکەوتنی شۆڕشاای ئێااران  "کاااک فااواد"لەنێااو ئەناادام و الیەنگراناای کااۆمەڵە، فوئاااد مسااتەفا سااوڵتانی، بە 

هەرچەناادە ئێسااتا کااۆمەڵە یەک رێکخااراو نیاایە و سااێ الیەن بەو ناااوە . بااوو  دیااارترین ساایمای کااۆمەڵەی تااازە ئاشااکراکراو
ان لە فوئااد مساتەفا ساوڵتانی و بیروبۆچاوونی بە دوور چاالکی دەکەن، بەاڵم هەموویان سەرەڕای جیاوازی زۆری فکری، خۆیا

  .نابینن

 
کااک فاوادیش یەک "ەکانی کاۆمەڵە دەڵاێن ساەرکرد. زۆر سەرکردەی کورد گیانیان لەسەر گوێنەدان بە پیالنای نەیااران دانااوە
 ."لەو سەرکردانەیە کە رێوشوێنی پێویستی بۆ پاراستنی گیانی نەگرتبووەبەر

 
دەڵێن رۆڵی کاریگەری لە . الیەنگرانی کۆمەڵە، فوئاد مستەفا سوڵتانی بە ئەندازیاری رێکخستنی کۆمەاڵنی خەڵک نێودەبەن

ی پێشااامەرگەی ئەو حیااازبەی دامەزرانااادووە و وەکاااو ئەنااادامی هەیئەتااای یەکەم دەساااتەکان. فراوانباااوونی کاااۆمەڵە هەباااووە

http://www.nuche.net/wp-content/uploads/2018/09/فوئاد-موستەفا-سوڵتانی-٢٠١٨.jpg
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نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان، جێدەساتی لە گەاڵڵەکردنای خواساتەکانی خەڵکای رۆژهەاڵتای کوردساتان بەرامابەر بە تااران 
 .دیارە

 
 یەک هەڵوێستی پێنج حزبی رۆژهەاڵتی کوردستان لەو یادەدا

 
 ٣١دستانی ئێران، کە لە پێن پارتی رۆژهەاڵتای کوردساتان پێکهااتوون، بە باۆنەی یاادی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کور

لە مێاااژووی بااازووتنەوە : سااااڵەی گیاااانبەختکردنی فوئااااد مساااتەفا ساااوڵتانی راگەیەنااادراوێکی باااااڵوکردەوە و رایانگەیاناااد
ئااازادی و ئامانجەکانیااان بەخاات  رزگاریخوازەکااان کەم نااین ئەو بلاایمەت و سااەرکردانەی، کە گیانیااان لەپێناااو گەیشااتن بە

باازووتنەوەی کااورد لە کوردسااتانی ئێاارانیش، وەک بزوتنەوەیەکاای حەقخااوازانە لە ماااوەی لەسااەر کاااربوونی کۆماااری . کااردووە
ساڵی ڕابردوودا خەساری گەورەی داوە و لە هەموو هێزە سیاسیەکاندا رێبەڕانیش بە خوێنی خۆیان مەشاغەڵی  ٣١ئیسالمی لە 

 .گەرم ڕاگرتووەئەو شۆڕشەیان 
 

ی هەتااوی گیاانی لە پێنااو گەیشاتن ١٣٥١ی خەرمانانی ١یەکێک لەو سەرکردانه کاک فوئاد مستەفا سوڵتانیه، کە له رۆژی 
بارای دیکەشای لە  ٩به ئامانجەکانی بەخات کارد، کااک فوئااد سایمایەکی ناساراو و هەروهاا ئەنادامی بنەمااڵەیەک باوو، کە 

  .ئیسالمی و سیاسەتە نگریسەکانی لەمەڕ کوردستان، لە زیندانەکانی ئەو رژیمە ئیعدام کرانبەربەرەکانێ لەگەڵ کۆماری 
 

دەیەی ڕابااردوودا نیشااانەدری ئەو  ٩گیااانبەختکردنی ساایما ناسااراو و سااەرکردەکانی حیزبەكااانی كوردسااتان ئێااران لە ماااوەی 
ەرکردە و پێشمەرگه هەموو کات شانبەشاانی یەک ڕاستیەیە کە شۆڕش لە کوردستانی ئێران بەرهەمی تێکۆشانی هەمووانه و س

 .و فیداکارانە پێکەوە قوربانیان داوه
 

ناوەناادی هاوکاااری حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران وێااڕای مەحکااومکردنی سااەرجەم تاوانەکااانی کۆماااری ئیسااالمی لە ئێااران و 
نەی تێاارۆری هەمااوو سااەركردەو کوردسااتان، رێااز دەگرێاات لە خەبااات و فیااداکاری کاااک فوئااادی مسااتەفا سااوڵتانی و ئیاادا

شورشااگیران دەکااات و بەڵااێن دەدات، کە باازووتنەوەی رزگاااریخوازی کوردسااتان تااا گەیشااتن بە ئامانجااه بەرز و مرۆییەکااانی 
ساااەرجەم خەباتکاااارانی کوردساااتان، بەردەوام و شاااێلگیرانەتر لە هەمیشاااە درێاااژەدەری رێگاااای شاااەهیدانی نەتەوەی کاااورد و 

 .رێبەرانی دەبێت
 

 ن ئاسۆی سەرکەوتن نزیکه و ئەو رۆژه دەبینین، که گەلی کوردیش ئازادانه و لە ئاپۆرای گەورەی جەماوەریدا رێز له دڵنیای
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 .تێکۆشەران و رێبەرانی شەهیدی دەگرێت
 

 فوئاد کێ بوو و چی کرد؟

 
ى هەتاااوی کااۆچی لە گوناادی ١٣٢٧ی خاااکەلێوەى ٧ = ١١٩١ى ئاااداری ٢٧فوئاااد مسااتەفا سااوڵتانى ناسااراو بە کاااک فوئاااد 

 .ئاڵمانەی شاری مەریوان لە دایکبووە
 

دا دەچێااتە زانکااۆی ١١٦٧لە دواى بڕینااى قۆناغەکااانى خوێناادن لە گوناادەکەیان و ساانە، بااۆ درێااژەدان بە خوێناادن لە ساااڵی 
 .سەنعەتى ئاریا مێهر لە تاران و بەشی ئەندازیارى کارەبا تەواو دەکات

 
ەگەڵ خوێندنەکەیدا لە هەوڵای بەردەوامادا باوو باۆ دۆزیانەوەى رێگاکاانى خەباات باۆ بەدەساتهێنانى ماافی خەڵکاى هاوکات ل

دا لەگەڵ هاورێکانیادا بنااغەى رێکخاراوى کۆمەڵەیاان ١١٦١بۆیە لە پاییزی ساڵی . کوردستان و تەنانەت سەرتاسەری ئێران
 .دامەزراند

 
ئەفسااەری لە کااارگەى کارەباااى شااارى مەریااوان دەسااتبەکار بااوو، بەاڵم بەهااۆى لە دواى تەواوکردنااى خااولی  ١١٧٢لە ساااڵی 

 .هەڵوێستەکانیەوە بەرامبەر بە ساواک و قائیمقامى مەریوان، لە مەریوان دوورخرایەوە
 

ى تشارینى ٢١باوو بە مامۆساتاى پەیماانگەى ساەنعەتى لە شاارى سانە و بەهاۆى کاار و چاالکییەکاانییەوە لە  ١١٧٩لە ساڵی 
ى کااۆچی هەتاااوی لەالیەن هێاازە ئەمنییەکاانى ئێاارانەوە دەسااتگیرکرا و گواسااترایەوە بااۆ ١٣٥٣ى رەزبەری ٢١ = ١١٧٩ یەکەمای

 .ساڵ زیندانیکردنیان بەسەردا سەپاند ٩زیندانى هاوبەشی ساواک و پۆلیس لە تاران و سزاى 
 

 . دا گواسترایەوە بۆ زیندانى سنە١١٧٧ساڵ مانەوەى لە زیندانى تاران، لەسەر داواى خۆی لە ساڵی  ٣لە دواى نزیکەى 
رۆژ مانیاان لە خاواردن گارت و کااک فوئااد  ٢٩لە زیندانى سنە خۆی و هاوزینادانییەکانى باۆ مااوەی  ١١٧٧مانگى پووشپەڕی 

 .پیشەنگایەتیى ئەو مانگرتنەى دەکرد
 

ی کااۆچی هەتاااوی لە ١٣٥٧ی ى رەزبەر٦ - ١١٧١ى ئەیلااولی ٢١لەگەڵ تەواوبااوونى وادەى ساازا سااەپێنراوەکە بەسااەریدا لە 
رۆژ لە دواى ئااازادبوونەکەى کەسااوکار و  ١٩ى سااەرماوەز، واتە ٢١رۆژی . زیناادان ئااازاد بااوو و گەڕایەوە بااۆ گوناادى ئەڵمااانە
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خزمەکااانى داوایااان لێکااردووە دەسااتبەرداری کااارى سیاساای بێاات، بەاڵم کاااک فوئاااد پێااى راگەیاناادوون، لە کااار و تێکۆشاااندا 
ئەو پێاداگرییەى باووە هااۆى ئەوە کە . ە و دەبێات چەناادین کاارى گەورە هەیە بە ئەنجامیاان بگەیەنێااتهێشاتا لە ساەرەتادای

 .ئیتر کەس باس لە ئەنجامنەدانى تێکۆشانى سیاسی لە کاک فوئاد نەکات
 

 ى٥ى رەزبەر چاااووە شاااارى مەریاااوان و چەنااادین کۆباااوونەوەى لەگەڵ هاوڕێکانیااادا ئەنجامااادا و رۆژی ٢١دوابەدواى ئەوە لە 
خەزەڵااوەری ئەو ساااڵە، واتە ناازیکە یەک مانااگ لە دواى ئااازادبوونی چااووە بەردەم زیناادانى قەساار لە شااارى تاااران بااۆ 

لە دواى ئاازادبوونى شاوعەیب زەکەریاایى فوئااد . یەوە-پێشوازیکردن لە ئازادبوونى هااوڕێیەکى بە نااوى شاوعەیب زەکەریااى
ماااوەری بە بااۆنەى ئااازادکردنى شااوعەیب زەکەریاااییەوە رێکخساات و مسااتەفا سااوڵتانى لە شااارى ساانە ئاااهەنگى پێشااوازیى جە

 .هەزاران هاوواڵتیى ئەو شارە پێشوازییان لەو تێکۆشەرانە کرد
 

کاک فوئاد لە مانگى سەرماوەزى ئەو ساڵەدا بە هەوڵەکانى کاارێکى زۆریکارد باۆ ئەنجامادانى کاۆنگرەى یەکەماى کاۆمەلە کە 
 .لە سنە و نەغەدە بەڕێوەچوو

 
دواى کااۆنگرەى یەکەماای کااۆمەڵە و پشااتیوانیکردن لە جوتیاااران و توتنەوانەکااانى ناوچەکااانى بااانە و مەریااوان، کاااک فوئاااد 

بەرپرساى رێکخساتنى نهێنیاى کاۆمەڵە لە خاوڕەم ئابااد، بێهاروز ماوعینى و پەرویاز میارى لە  "موحسین نەهاوەنادی"سەردانى 
 .نى بۆ بەرەپێشبردنى ئامانجەکانى رێکخستهەڵسوڕاوانى خەڵکى ئەهواز کرد و بەشێک لەکارەکا

 
لە مانگى بەفرانبارى ئەو ساڵەدا، کۆمەڵەى مامۆستایانى مەریاوان بە هەوڵ و تێکۆشاانى ساەرەکیى کااک فوئااد دامەزرا، کە 

 .لەو سەردەمەدا یەکەمین رێکخراوى ئاشکرا و دیموکراتیک بوو لەو ناوچەیەدا
 

انەکانى خەڵکى رۆژهەاڵتاى کوردساتان و ئێاران لە دژى رژێماى پاشاایەتى لە رۆژی هاوکات لەگەڵ فراوانبوونەوەى خۆپیشاند
ی کۆچی هەتااوی پەیاکەرى شاا لە مەریاوان هێنارایە خاوارەوە و ناوەنادى پۆلیساى ١٣٥٧ى رێبەرانى ٢٢ - ١١٧١ى شوباتی ١١

هەر ئەو شاەوە لەساەر داواى و  .ئێران لە مەریوان، کە پێى دەوترا شارەبانی لەالیەن خەڵکى خۆپیشااندەرەوە کاۆنترۆڵ کارا
رۆژى دواتار . پالنى کاک فوئااد، هەماوو بەڕێاوەبەرانى فەرماانگە و دامودەزگاکاانى حکاومەت لە شاارى مەریاوان دەساتگیرکران

کاک فوئاد چوو بۆ شارى سەقز تاوەکو سەردانى حەمە حوسەین کەریمى بکات، کە لە خۆپیشاندانەکانى ئەو شارەدا برینادار 
ى رێبەناادان لە شاااارى بۆکاااان، زنجیاارەیەک کۆباااوونەوەى لەگەڵ رێکخساااتنەکانى کاااۆمەڵە ٢٦تااااوەکو  ٢٩انااای بااوو و لە رۆژ

 .ئەنجامدا
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و هاوکاات لەگەڵ گیاانبەختکردنى حەمە حوساەین کەریماى ١١٧١ى شاوباتی ١٥ -ى کۆچی هەتاوی ١٣٥٧ى رێبەندانى ٢٦رۆژی 
ێبەنادان و هاوکاات لە مەراسایمى جەمااوەرى بە خاکساپاردنى ى ر٢٧دا، کۆمەڵە خۆى بە شێوەى ئاشکرا راگەیاناد و لە رۆژی 

 .حەمە حوسەین کەرمی دا، یەکەمین راگەیاندراوى ئاشکراى کۆمەڵە بە بەشداریى کاک فوئاد بووکرایەوە
 

ى رێبەنادان لەگەڵ ناوێنەرانى خەڵکاى شاارەکانى کوردساتان لە ٣١کاک فوئاد، لە دواى بەشاداریکردنى لە کۆباوونەوەى رۆژی 
” بڕیارناامەى هەشات خااڵى مەهابااد“اباد، لەگەڵ نوێنەرانى حکومەتى تازە دامەزراوى تاران کۆبووییەوە و لە نووسینى مەه

 .بۆ نوێنەرانى حکومەتى تاران بەشدار بوو
 

. ى رەشااەممەى ئەو ساااڵەدا سااێیەمین کۆبااوونەوەى یەکێتیااى جوتیااارانى مەریااوان بە بەشااداریى کاااک فوئاااد بەڕێوەچااوو١٦لە 
و بە بۆنەى رۆژی جیهانیى ژنانەوە زنجیرەیەک چااالکى لە مەریاوان  ١٣٥٧ى رەشەممەی ١٧ - ١١٧١ى مارسی ١ها رۆژی هەروە

 .بەڕێوەچوون
 

لە بەردەوامی کارەکانى مانگى رەشەممەدا کاک فوئاد بۆ پێکهێنانى ئەنجاوومەنى شۆڕشاى شاارى سانە و ئااڵوگۆڕکردنى بیاروڕا 
بوون لەگەڵ بەرپرسانى ئەو کاتى رژێمى کۆمارى ئیسالمیى ئێران سەردانى سنەى کارد و  لەگەڵ هاوڕێکانى کە لە دانوستاندا

لە ئەنجامدا، سدیق کەمانگەر کرا بە وتەبێژى ئەنجوومەنى شارى سنە و وەک نوێنەرى کۆمەڵەش بەشداریى لە گفتوگۆکانادا 
 .دەکرد

 
کااروانى هاوکارییەکاانى  ١١٧١ی و کۆتایى ساڵی ى کۆچى هەتاو١٣٥١ى خاکەلێوەى ١لەگەڵ دەستپێکردنى ساڵی نوێ، رۆژی 

کەس لە ئەناادامانى ئەو  ١ساانە و کااۆمەڵە بااۆ تااورکمەن سااەحرا لە باااکووری ئێااران تووشااى کارەسااات بااوو و لە ئەنجاماادا 
 .کاروانە گیانیان بەختکرد

 
کاارد دەنااگ بە کۆمااارى ى خاااکەلێوە کاااک فوئاااد و هاوڕێکااانى لە کااۆمەڵە لە راگەیاندراوێکاادا داوایااان لە خەڵااک ١١رۆژی 

ئیسالمیى ئێاران نەدەن و بەشادارى لە ریفرانادۆمەکەى کۆماارى ئیساالمیدا نەکەن و باۆ ئەوەش خۆپیشااندانێکى گەورەیاان لە 
 .سنە رێکخست

 
شەڕی نەغەدە دەستیپێکرد و کاک فوئاد لەگەڵ شێخ عیزەدینى حوساەینى لە  ١١٧١ی نیسانی ٢ - ١٣٥١ى خاکەلێوەى ٣١رۆژی 

 .رکردنى ئەندامانى رێکخستنى کۆمەڵەدا بوون کە لەو شارەدا گەمارۆدرابوونهەوڵی رزگا
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یەکااى ئایااار کاااک فوئاااد لە مەریااوان رێوڕەساامێکى جەماااوەریى بە بااۆنەى رۆژی جیهااانیى کرێکااارەوە  -ى بااانەمەڕ ١١رۆژی 
جوتیارەکااانى سااۆما و ی بااانەمەڕۆ لە شااارى مەریااوان خۆپیشاااندانێکى تااری بااۆ پشااتیوانى لە ١٦هەروەهااا رۆژی . رێکخساات

 .برادۆستى ورمێ رێکخست
 

ى کۆچی هەتاوى یەکەم دەستەى پێشمەرگەکانى یەکێتیى جوتیاران بە پێشەنگایەتیى کااک فوئااد ١٣٥١ى جۆزەردانی ٥شەوی 
ى جاااۆزەردان پێشااامەرگەکانى یەکێتیاااى جوتیااااران جەولەى ئاشاااکراى خۆیاااان ١لە شاااارى مەریاااوان چاااوونە دەرەوە و رۆژی 

 .دەستپێکرد
 

 ٦٦ى پووشاپەڕدا لەگەڵ ناوێنەرانى ١٢لە دواى چاالکییە بەناوبانگەکەى خانەگااى جوجاو لە مەریاوان، کااک فوئااد لە رۆژی 
 .گوندی مەریوان لە گوندی ولەژێر کۆبوونەوەیەکى فراوانى رێکخست

 
باسای وەک ئەزموونەکاانى لە مەهابااد، چەنادین  ١٣٥١ى پووشپەڕی ٢١لە کۆنفڕانسى یەکەمی کۆمیتەى ناوەندیى کۆمەڵە لە 

ى ٢٢یەکێتیااى جوتیاااران، گاارفتە ناوخۆییەکااانى کااۆمەڵە و یەکگاارتن و پێکهێنااانى حیزباای کۆمۆنیساات تاااوتوێکران و رۆژی 
 .پووشپەڕ سەردانى مەرگەى کرد بۆ بینى چەند کەسێک لە تێکۆشەرانى ئەو کاتى باکوورى کوردستان

 
 کۆچی مێژوویی مەریوان

 
 ى پووشپەڕ لە مەریوان، کە بووە هۆى تەقە لە نێوان هێزە شۆڕشگێڕەکان و هێزەکانى کۆمارى ٢٣ژی سەربارى رووداوەکەى رۆ
ى پووشااپەڕ ئەنجااوومەنى شااارى مەریااوان دامەزرێناارا و کاااک فوئاااد بااوووە ئەناادامى بەڕێااوەبەری ٢٦ئیسااالمى دا، لە رۆژی 
 .ئەنجوومەنى مەریوان

 
( پادگاااان)گفتوگاااۆی لەگەڵ فەرمانااادەى بااانکەى ساااەربازیى ئێاااران لە مەریاااوان ى پووشاااپەڕدا چەنااادین ٢٦و  ٢٩لە رۆژانااای 

 .ئەنجامدا بۆ ئەوەى کێشەکان چارەسەر بکرێن
 

بەهۆی چارەسەنەکردنى کێشەکان و گوشارى بەردەواماى دەوڵەتاى ئێارانەوە کااک فوئااد بڕیاریادا لە بەرامابەر سیاساەتەکانى 
مەریاوان، خەڵکاى مەریاوان کاۆچی مێژوویاى ئەنجاام بادەن، باۆیە لە رۆژی دەوڵەت و چوونى سوپاى پاسداران باۆ نااو شاارى 

خەڵکاى  ١١٧١ى ئاابی ٥ -ى کاۆچى هەتااویی ١٣٥١ى گەالوێاژی ١٩تاوەکو رۆژی  ١١٧١ى تەمووزی ٢٢ - ١٣٥١ى پووشپەڕی ٣١
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کەسااایەتى و چەناادین . شااارى مەریااوان چااوونە دەرەوەى شااار و لە نزیااک گوناادی کااانى میااران کەمپیااان دروسااتکرد و مااانەوە
 .رێکخراو و ئازادیخواز پشتیوانیان لەو هەوڵە مەدەنی و دیموکراتیکى کاک فوئاد کرد

 
ى گەالوێژ رێپێوانى ساەدان تێکۆشاەری شاارى سانە ٥لە بەردەوامیى پشتیوانییەکان لە کۆچى مێژوویى خەڵکى مەریوان، رۆژی 

ى گەالوێاژدا رێپێاوانى ساەدان کەساى تار لە ٧ەدا لە رۆژی بەرەو مەریوان دەستیپێکرد و بە دواى پشتیوانیى خەڵکى شارى سن
 .شارەکانى سەقز، بانە و بۆکانەوە بەرەو مەریوان دەستیپێکرد

 
 

 
 
 
 
 
 

 کۆچەکە  خەڵکی مەریوان، لەسەر داوای کاک فوئاد شاریان چۆڵکرد و لە سەر داوای ئەویش گەڕانەوە ناو شارەکە
 (١١٧١ - ١ - ٥تاوەکو  ١١٧١ - ٧ - ٢٢)لە 

 
ى گەالوێاااژدا و شااایکردنەوەى باااارودۆخەکە رایگەیاناااد، کااااتى ١٣لە دواى پێشکەشاااکردنى وتەیەکاااى کااااک فوئااااد لە رۆژی 

ى گەالوێااژدا ١٩کۆتایهێنااان بە کااۆچەکە هاااتووە و داواى لە خەڵااک کاارد بگەڕێاانەوە بااۆ ناااو شااارى مەریااوان و خەڵااک رۆژی 
 .گەڕانەوە بۆ مەریوان

 
ى گەالوێژ سەردانى پێشمەرگەکانى یەکێتیاى جوتیااران لە گاوێزە کاوێرە و دواى ئەوە ١٥رۆژانی لە بەردەوامیى کارەکانیدا لە 

گەالوێژ دەچێتە سنە و لەگەڵ هاوڕێکانیدا سەردانى فێرگەى پێشمەرگەى کۆمەڵە دەکاات لە گاوڕەمەڕی سەردەشات و  ١٦رۆژی 
 .ى نیشتمانى و مام جەالل دەکاتی گەالوێژ سەردانى خڕى ناوزەنگ لە باشووری کوردستان و یەکێتی١٧رۆژی 

 
ى گەالوێاژ لە پااوە بەشاداریى ٢٢ى گەالوێژدا سەردانى هاوڕێکاانى لە بۆکاان و مەهابااد دەکاات و رۆژی ١٢بۆ  ٢١لە رۆژانى 

سااەردانێکى تااری یەکێتااى نیشااتمانی دەکااات و داواش لە هاوڕێکااانى دەکااات لە رەبەت . مااانگرتنەکەى قااۆری قەاڵ ى کاارد

http://www.nuche.net/wp-content/uploads/2018/09/40145519_1748893705233586_2150552698485735424_n.jpg
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ى گەالوێاااژی حیزباااى دیموکراتااادا باااکەن و خۆیشااای بەشااادارى ئەو مەراسااایمە دەبێااات و عاااومەر ٢٥ەسااامى بەشاااداری لە رێوڕ
 .ئیلخانیزادە بەناوى کۆمەڵەوە وتەیەک پێشکەش دەکات

 
دەچێاااتە ساااەقز و لەگەڵ هاوڕێکانیااادا  ١٣٥١ى گەالوێاااژی ٢١لە دواى شاااەڕەکەى کەرەفتاااوو لە ساااەقز کااااک فوئااااد رۆژی 

یەکێتىاای جووتیاااران دەوری خااۆی گێااڕا و تەواو بااوو، ئێسااتا ئەبااێ خۆمااان “: ایاادەگەیەنێتکۆبااوونەوەیەک رێکاادەخات و ر
ى گەوالێااااژدا ٢١و بە دواى ئەوەدا لە رۆژی ” ئامااااادەکەین بااااۆ بەرەنگااااار بااااوونەوەی هێرشاااای رژیاااام بااااۆ سااااەر کوردسااااتان

ى ٣١رۆژی . ووە، باوو دەکارێتەوە، کە بیارۆکەى کااک فوئااد با"گەلی کورد لە باواری تااقیکردنەوەدا"راگەیاندراوێک بە ناوی 
 .گەالوێژ دەچێتە بانە و زنجیرە کۆبوونەوە رێکدەخات

 
ی گەالوێژ مەلەکەى خوشکى داوای لێدەکات باۆ بەدەمەوە چاوونى زینادانیەکانى نااو پادگاانى مەریاوان هەوڵاى خاۆى ٣١رۆژی 

 .هەوڵێک بدات بۆ ئازادکردنیان بدات و بەشدارى لە مانگرتنى بەردەم بنکەى دیژبانى مەریواندا بکات و هەموو
 

ى خەرمان کۆبوونەوەیەک لە باانە رێکادەخەن و ماام جەالل و ١لە بەردەوامیى هاوکاریى هێزە سیاسییەکانى ئەو سەردەمەدا، 
ى خەرمانااان کۆبااوونەوەیەکى تاار بە بەشااداریى کااۆمەڵە، ٢سااەرکردایەتیى یەکێتااى بەشااداریى کۆبااوونەوەکە دەکەن و رۆژی 

ت و رێکخاراوى چااریکە فەداییەکاان و چەنااد رێکخاراوى تاار رێکادەخرت بااۆ بەرەنگااربوونەوەى هێرشااى رژێمااى حیزباى دیمااوکرا
 .کۆمارى ئیسالمى بۆ سەر کوردستان

 
تێکۆشەر بە ناوەکانى ئەحامەد  ١لە پادگانى مەریوان  ١١٧١ى ئابی ٢٥ - ١٣٥١ى خەرمانانی ٣کۆمارى ئیسالمیى ئێران رۆژی 
ئەخازەری، جەالل نەسایمی، فاایەق عەزیازی، ئەحامەد قاازیزادە، عەلای داساتانی، ئەماین و  و حوسەین پیرخازری، بەهامەن

 .حوسەین مستەفا سوڵتانی، کە ئەمین و حوسەین براى کاک فوئاد بوون، لە سێدارە دەدات
 

ى ٥رۆژی  ى خەرماناان هەواڵاى لەساێدارەدانى زینادانییەکانى پادگاانى مەریاوان دەبیساتێت٩کاک فوئاد لە دواى ئەوەى رۆژی 
پێشامەرگە دەچانە مەریاوان  ٣١تااوەکو  ٢١خەرمانان لەگەڵ برایم جەالل یەکێک لە بەرپرسانى یەکێتیى نیشاتمانى و لەگەڵ 

ى خەرمانانادا زنجیارە کۆباوونەوەیەک لەگەڵ هاورێکانیادا رێکادەخات و پالناى گرتناى پادگاانى مەریاوان ٧و  ٦و لە رۆژانی 
 .دادەنێن

 
 ەالل فەرماندەکەى یەکێتى، تەهمورس ئەکبەری ئەندامى چریکى فیدایى، شێخ عوسمان خالیدی و کاک فوئاد لەگەڵ برایم ج
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ى خەرمانانااادا لە مەریاااوانەوە بەرەو باااانە دەکەونەڕێ و بەهاااۆی داناااانەوەی بااانکەى ساااەربازیى ١ناساااێحی کاااوڕی لە رۆژی 
 .ەنە گوندی ئاگجەقەمچەیان لەالیەن رژێمى ئێرانەوە، رێگاکەیان دەگۆڕن و درەنگانێکى شەو دەگ

 
 داواى جوانەکان مەریوان ئەکا -تەیارەى چەمران شانەوشان ئەکا 

 
سااەقزدا بەرەو بااانە  -لە ئاااگجەوە و بە رێگاااى مەریااوان  ١١٧١ى ئااابی ٣١ -ی کااۆچی هەتاااوی ١٣٥١ى خەرمانااانی ١رۆژی 

کاانێعمەت دا لەالیەن هێزێکاى زۆری جااش  -ى پێش نیوەڕۆدا لە نێوان گوندەکانى بستام ١١دەکەونەڕێ و لە نزیک کاتژمێر 
و پاسدارەوە بە سەرکردایەتى مستەفا چەمران هێرشیان دەکرێتە و سەر و کااک فوئااد و تەهماورس لە دواى چەناد کااتژمێر 

 .شەڕ و بەرەنگاری گیانیان بەخت دەکەن

 
 

ى خەرمانان بە بەردەوامیى کۆپتەر بەسەر گوندی ئاڵمانەدا سوڕاوەتەوە و هاوکات لەگەڵ پرسەى حوسەین و ئەمیناى ١رۆژی 
داواى جوانەکاان  -تەیارەى چەماران شانەوشاان ئەکاا "براى کاک فوئاد دا، دایە بەهییە، واتە دایکى کاک فوئاد گوتوویەتى 

ى پێشانیوەڕۆ لە ١١رمانان تەرمەکەى کاک فوئاد دەبرێتەوە بۆ مەریوان و کاتژمێر ى خە١١لە ئەنجامدا رۆژی . "مەریوان ئەکا
گۆڕستانى تاڵەسوار لە نزیک گوندەکەیان و لە تەنیشت ئەمین و حوسەینى برایادا و لە مەراسایمێکى جەماوەریادا بەخاکیاان 

ەمد و ماجد لە تەورێز دەساتگیردەکەن و براى ترى کاک فوئاد بە ناوەکانى ئەمج ٢دواتریش کۆمارى ئیسالمیى ئێران . سپارد
هەروەهاا سااڵی . لە زیندانى تەورێز لە سێدارەیان دەدەن و تەرمەکانى ئەوانیش لەالی گۆڕی کاک فوئااد دا بەخاکساپێردران

گیااانبەختکردووە لە سااوید کااۆچى دوایااى دەکااات و لەسااەر وەساایەتی خااۆی دەباارێتەوە بااۆ  ٥دایە بەهاایە، دایکااى ئەو  ١١١٥
 (سەرچاوە ماڵپەڕی کاک فوئاد. )کوڕە گیانبەختکردووەکەیدا بەخاکى دەسپێرن ٥لە تەنیشت  ئاڵمانە و

 
 ؟نووسیوەئەحمەد شاملو شیعری بۆ کاک فوئاد 

 

 هەموو ساڵێک لە گەڵ ساڵیادی گیان لە دەست دانی فوئاد مستەفا سوڵتانی، رێبەری پێشووی کۆمەڵە، شیعرێکی ئەحمەدی 

http://www.nnsroj.com/detiles.aspx?id=2920&ID_map=23
http://www.nuche.net/wp-content/uploads/2018/09/20180831-capturea1634a7c-image.jpg
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. ەساات بە دەساات دەگەڕێکە دەگااووترێ بااۆ ئەو رێاابەرەی کااۆمەڵە نووسااراوە، د "ساارود ابااراهیم در آتااش"شاااملوو بە ناااوی 
  (ئەحمەد شاملو، یەکێک لە شاعیرە هەرە ناسراو و بەناوبانگەکانی ئێران)
 

ناساار حیسااامی، نووسااەر و وەرگێااڕ، لە الپەڕەی تااایبەتی خااۆی لە تااۆڕی کااۆمەاڵیەتی فەیساابووک، لە روونکااردنەوەیەک دا 
شایعرەکە، وەک لە ساایتی ڕەسامیی . بوو دەکارێتەوەشیعرێک بۆ یادی کاک فوئاد " ئەو شیعرە زۆر جار بە ناوی"نووسیویەتی 

اباراهیم در "نووساراوە، لە کاۆمەڵە شایعری  "بۆ یادی مەهدیی ڕەزایی"( ١١٧٣)١٣٥٢یشدا باسی کراوە، ساڵی ، " احمد شاملو"
 ".دا خوێندوویەتەوە" کاشفان فروتن شوکران"دا چاپ کراوە و، دواتریش لە کاسێتی  "آتش
 

شااملو شایعرێکی دیاکەی . ئەو شیعرە شەش ساڵ پێش گیانبەختکردنی کاک فوئاد باوو کاراوەتەوە"حیسامی هەروەها دەنووسێ 
 .هەیە کە بۆ یادی کاک فوئاد و چوار تێکۆشەری تورکمەن نووسیویەتی "پیغام"بە ناوی 

 
وە، بەاڵم شااااعیر لە پەراوێااازی یاااش بە تەواوی پێشاااکەش بە فوئااااد مساااتەفا ساااوڵتانی نەکااارا'پیغاااام"ئەگەر چااای شااایعری 

شیعرەکەی دا، چااپی ساوید، ئامااژەی بەوە کاردوە کاتێاک شایعرەکەی لە ساەر تورکمانەکاان نووسایوە، هەواڵای گیاان بەخات 
 .کردنی فوئادی بیستووە

 
 ٢١١١ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی  -  تێن ەنوچماڵپەڕی : سەرچاوە
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   ڵگه كانی كۆمه موو چینه ر زمانی هه فا سوڵتانی وێردی سه فوئاد مسته
 
 
 

 
 
 
 

 پەیسەر پرێس
 

شااۆردنی تەرمەكەی ژێاار فااانیلەیەكی كاااك فوئاااد كە ئەوكاااتەی تەرماای كاااك فوئاااد دەهێاانە بەردەسااتی دایە بەهیاایە پااێش 
خەڵتانی خوێنە، دەخااتە بااخەڵی و باۆنی پێاوە دەكاات، دواتاریش تاكێا  پاێووی كااك فوئااد لە بااوەش دەگرێات تااوەكو 

وەرە هەڵاپەڕە، وەرە، ئەمە زەماوەناادی ژن "گرێات و دەڵێاتپاێش ناشاتنەكەی دەساتی خوشاكێكی كااك فوئااد دە. چەناد ڕۆژێا 
 ."ەی فوئادەهێنانەك

 
تا  ره كساانی ژن و پیااو، ساه تی و یه اڵیاه ری كۆمه روه ساتێهنانی دادپاه ده اڵتی كوردستانە، باۆ به كانی خۆرهه ناوداره  ماڵه لەبنه
  لاه ن، كاه دارانی ده ر جوتیاار و ناه شای ساه ، دابه یاناه ی هه اراناهویوز و زه م ئاه رجه ساه.كات ست پێاده ده  وه ی خۆیه كه ماڵه بنه  له

 . كرێت ندین ساڵ زیندانی ده ی چه كه وه ته پێناو دۆزی كورد و پێشلێكردنی مافی نه
 

  بێات، جگاه نادازیار ده ی ئه وه ڕای ئاه ره ، ساه وه اڵتی كوردساتانه ئاسمانی خۆرهاه  كی سوور به یه ستێره فا سوڵتانی ئه فوئاد مسته
تی ئێراناای  ی پادشااایه ماڵااه ی قااامچی بنه و شااریقه ئااه. ی كه ته زی میلااالهناادازیاری دۆ ئه  وێت ببێتااه یااه ی خااۆی ده كااه بواره  لااه
لە زیهنای   میشاه باۆچی فوئااد هه.  وه ی كۆماری ئیسالمی ئێران سااردی كارده یان گولاله مجاره وت، دوای ڕووخانیش شا، ئه ركه به
ر باسای فوئااد  ساه  سیاسی بن كاتێا  دێتاهاڵتی كوردستان سەربە هەر ڕەوتێكی  ؟ بۆچی خەڵكی خۆرهه اڵتدایه ڵكی خۆرهه خه
 ."ستمان چوو ده  كاك فوئاد له"ڵێن ده  وه ته سره حه  فا سوڵتانی به مسته

 

https://www.peyserpress.com/writer/1
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 ؟ فوئاد مستةفا سوڵتان كێیه

 
اڵتی  شااری مەریاوانی خۆرهاه  ر باه گوندی ئاڵمانەی ساه لە 7131ى ئازاری 31فوئاد مستەفا سوڵتانى ناسراو بە کاك فوئاد 

نااادین باااراو خوشااا   چه  و لاااه ی ئاااه كاااه خێزانه. لە دایکباااووە  وی و زار ن زه كی نااااودارو خااااوه یاااه ماڵه بنه  كوردساااتان لاااه
دەچێااتە  اد7111،بۆ درێاژەدان بە خوێناادن لە سااڵی  واوكردووه ناغەکاانى خوێناادنی لە گونادەکەیان و ساانە تاهقۆ.پێكهااتوون
 .یی ئاریا مێهر لە تاران و بەشی ئەندازیارى کارەبا تەواو دەکات زانکۆی پیشه

 
ی لەگەڵ خوێندنەکەیادا لە هەوڵای بەردەوامادا باوو باۆ دۆزیانەوەى رێگاکاانى خەباات باۆ  كاه خوێندنه  ر لاه ده  كاك فوئااد باه

لەگەڵ هاورێکانیدا بنااغەى دا 7111 پاییزی ساڵیلە . بەدەستهێنانى مافی خەڵکى کوردستان و تەنانەت سەرتاسەری ئێران
لە دواى تەواوکردناى خاولی ئەفساەری لە کاارگەى کارەبااى شاارى مەریاوان  7113لە سااڵی .رێکخراوى کۆمەڵەیان دامەزراناد

ان، و قائیمقاامى مەریاو( واڵگری شاای ئێاران زگای هاه ده)دەستبەکار بوو، بەاڵم بەهۆى هەڵوێستەکانیەوە بەرامبەر بە ساواک
 .لە مەریوان دوورخرایەوە
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 زۆڕێت خشتێك ژیانی ده  ته له

 
  ساته ڕۆح و جه وێت باه یاه زانێات، ده ری هاوڕێكانی ده پارێزه  خۆی به  میشه بێت، هه ی كاك فوئاد خوێندكاری زانكۆ ده و كاته ئه

  شاااه خوێنااادكارێكی به  ڵاااه وێ  كۆمه دا، شاااه دیكاااهوانی  پێنااااو پاراساااتنی ماااافی ئاااه  لاااه  ی مردناااه و ئامااااده لێمێنت ئاااه بیسااامه
كاااداری شاااا  پاااڕ هێزێكااای چه  باااڕن، لاااه رده تی ده كانیان ناڕازایاااه ی پێداویساااتیه وه یان باااۆ داواكااااری و پڕكردناااه كاااه ناوخۆییه

  تاه كاانی، ناچاار لهكی پاێ نابێات باۆ پاراساتنی هاوڕێ بێت، چه ده  تووڕه  یه وه و كاردانه ریان، كاك فوئاد به سه  وكوتنه ڵده هه
هاۆی ڕاپێچكردنای بۆزینادان،   بێته ش ده و كاره ، ئه و هێزه كی ئه یه رمانده ، فه گرێته ده  سووره  ك خشته یه خشتێ  یاخود پارچه
ونی واوبو مانكاتادا دوای تاه هه  چی لاه ، كاه وه واڵگری ئێرانه زگای هه كی توندی ده ژێر چاودێرییه  خرێته دوای ئازادبوونیشی ده

 .زرێنرێت مه ندین شوێنی باش و گونجاو داده چه  ی له كه خوێندنه
 
  ونامه شه

 
سااڵ   ی ده ی نزیكاه اڵتی شاای ئێاران و ڕێکخاراوەکە بەهاۆی دڕنادایەتی دەزگاای سااواکەوە باۆ مااوه ساه تی ده ڕای دڕندایاه ره سه

  یاااه و نامه م شاااه وێت باااه یاناااه وان ده ئاااه. ەندەردەک" شاااەونامە"دەسااات بە خەبااااتی نهێنااای دەکەن و بووکاااراوەیەک بە نااااوی 
ش  وه ر لااه ده بااه.  كراوه رس ناه هااه  وه ڵكااه ن خه الیاه  هلاا  م سیسااتمه كێنن و بڵااێن ئاه ڵااه اڵتی شااای ئێاران راچه سااه ویسات ده یانه ده
 .ری ماوه ی جه ستهێنانی بنكه ده  ك بۆ به یه چه ره ده  ببێته  و نامه ویست شه یانه ده
 

 
 

 
 
 
 
 

دوای تەواوکردناای زانکااۆ، وەک ئەناادازیاری کارەبااا لە شاااری مەریااوان دەسااتبەکار دەبێاات و لە کاااتی کارکردنیاادا بە هەمااوو 
ئەو هەڵوێستەش جێگای قبوڵکردنی دەزگای سااواک نابێات، هەر باۆیە باۆ شااری . هێزیەوە لەدژی گەندەڵکاران دەوەستێتەوە

  ك لاه یاه ماوه. ن كه ستگیریده ده  ی تاسوقیان ناشكێت، بۆیه وه دوورخستنه  شا، به كانی منیه زگا ئه ده. بروجێرد دوور دەخرێتەوە
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وێ  ماناگ لاه 63ی  زیندانی كۆشكی تاران مااوه  مه رده و سه ناوبانگی ئه بۆ زیندانی به  وه وێشه ن، له كه شاری تاران زیندانی ده
 .كرێت زیندانی ده

 
كااكی خۆیاان   ویساتی باه پیشااندانی ڕێاز و خۆشه  ڵكی وه خاه)ان ناژمێرێات كااك فوئاادكا نیا ڕۆژه تاه  كانی دیكه كو زیندانیه وه
كان بااوو،  راوێزخراوه پاه  ی زینداناه وه ریكی كۆكردناه زینادان خاه  لاه(كارد یاان كااك فوئااد بانگیاان ده  كاكاه  باه  زانای، بۆیاه ده
تی  سیساتمێكی پادشااایه  ، ئێماه موو مرۆڤێكاه ری ماافی هااه روه ڵكی ئاازاد و زیناادانیان بڵێات، ئاازادی و دادپاه خاه  یویسات باه ده
  جۆرێكی دیكاه ڕێگاای ئاازادی باه  خشاه می جیهاانی نه هاه نگی دووه ، ئێستا دوای جه ر چووه سه ی به كه مه رده بات سه مان ده ڕێوه به

كاات، باۆ  ماانگرتن ده  سات باه نادان دهكانی زی وانه رپرساان و پاساه قای به ڵوێساتی دڵڕه ر هه باه كااك فوئااد له.  وه ته داڕێژراوه
ریبهێانن و  ندی سیاسای ده به  ن له به ، ناچار ده وه تی ئێرانه ناوچاوانی ڕژێمی پادشایه  وێته كه نه  شی دیكه كی ڕه یه ڵه ی په وه ئه
ن،  كاه ده  كاه رتووخانهردانی گ تی ساه وڵاه رێكخاراوی خااچی ساووری نێوده  و مانگرتناه دوای ئاه. ن ی زیندانی ئاسایی بكه وانه ڕه
وێش باۆ  لاه. باۆ زینادانی شااری سانه  وه ڵێات بمگوێزناه اڵمادا ده وه  ؟ لاه ڵێن داواكاریت چییاه وێت، پێی ده كه وێ چاویان پێده له

  وه اڵتی كوردسااتانه ڵكی خۆرهااه ن خااه الیاه  تی لااه واوه تااه  شاای باه و كاره گرێات، بااه خااواردن ده  ی مانگێاا  ماان لااه ی نزیكااه مااوه
  زێادی بااب و بااپیری لاه وه ڕێته گه خۆ ده كرێات و ڕاساته ، ئازاد ده نجه شكه چوار زیندانی و ئه  مانگ واته 31ناسرێت، دوای  ده

 .ن كه یان ده كه كسانی خوازه ئازادی و یه  مانه قاره  ڵێكی زۆر پێشوازی له كاتی ئازادبوونی خه  اڵم له به.  گوندی ئاڵمانه
 
 
 
 
 
 
 
 

 انی شۆڕشی كۆماری ئیسالمی ئێرانڵد رهه سه

 
خات بااۆ  ر ڕێكااده ماوه یاادان و جااه مه  زیناادان، کاااک فوئاااد وەک ڕێبەرێاا  دێتااه  دوای ئااازادبوونی كاااك فوئاااد و هاوڕێكااانی لااه

یان  رن، چیتاار ئاغاكااان نااه تی ڕاپااه می پادشااایه ڵكی باادات دژی سااته كو هااانی خااه كێتی جوتیاااران، تاااوه زراناادنی یااه دامه
شۆڕشای كۆمااری   وه پااش ئاه  لاه. زراناد رگری دامه اڵتی كوردستان هێزی باه كانی خۆرهه یهكوردی  ی شاره زۆربه  له.  وه وسێننه چه
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تی  ی پادشاایه ماڵاه اڵتی بنه ساه ده  ڵدا و كۆتای باه ریهه سه( خومینی)فوی  ید روحواڵ مسته تی سه ركردایه سه  ئیسالمی ئێران به
كانی  ركرده ر زوو ساه اڵم هاه باه  و شۆڕشاه شاداریكردنیان لاه به  بوو له كان پشكی شێریان هه ی كورده وه ڕای ئه ره سه. ئێران هێنرا

  بۆیااه. ن كااه تڵوعامیان ده قااه  ن، بگااره ك مااافی كااورد ناااده كان نااه ئاخوندنااه  یان كردبااوو، كااه وه كااورد و كاااك فوئاااد بااۆنی ئااه
تی فوئااد  ركردایه ڕێکخراوەکەیاان بە ساهكێتی جوتیارانیاان ڕاگارت و  یاه 7111ی شاوباتی 31  لاهتی كاك فوئاد  ركردایه سه به

" کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران"بە ناوی  لە شاری سەقز جاڕی خەباتی ئاشکرایی  فا سوڵتانی موسته
 .دەدات و شاری مەریوان وەك ناوەندی خەباتی جەماوەری دەستنیشان دەکرێت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سەرهەڵدانی شۆڕشی ئیسالمیزرنگتری  ڕووداوەكانی دوای 

 
فوئاااد و هاوڕێکااانى لە کااۆمەڵە لە راگەیاندراوێکاادا داوایااان لە خەڵااک کاارد دەنااگ بە کۆمااارى  کاااک 7111ی ئااازاری 77لە 

ئیسالمیى ئێاران نەدەن و بەشادارى لە ریفرانادۆمەکەى کۆماارى ئیساالمیدا نەکەن و باۆ ئەوەش خۆپیشااندانێکى گەورەیاان لە 
شەڕی نەغەدە دەستیپێکرد و کاک فوئااد لەگەڵ شاێخ عیزەدیناى حوساەینى لە هەوڵای  7111وی نیسانی لە دو. سنە رێکخست

کااک فوئااد  لە یەكی ئایاری هەمان سااڵدا . رزگارکردنى ئەندامانى رێکخستنى کۆمەڵەدا بوون کە لەو شارەدا گەمارۆدرابوون
دوای چااوار ڕۆژ لە جەژناای جیهاااانی . رەوە رێکخسااتلە مەریااوان رێوڕەساامێکى جەماااوەریى بە بااۆنەى رۆژی جیهاااانیى کرێکااا

وتیاران بە پێشەنگایەتیى کاک فوئاد لە شارى مەریاوان چاوونە دەرەوە و كرێكاران یەکەم دەستەى پێشمەرگەکانى یەکێتیى ج
  .پێشمەرگەکانى یەکێتیى جوتیاران جەولەى ئاشکراى خۆیان دەستپێکرد 7111رۆژی هەشتی ئایاری 

 
 كۆمیتەی ناوەندی كۆمەڵەكۆنفرانسی یەكەمی 

 
مەهاباد، چەندین باسی وەک ئەزموونەکاانى  ى لە7111ی تەمموزی 31لە ندیى کۆمەڵە لە کۆنفرانسى یەکەمی کۆمیتەى ناوە
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تەمماوز  ی33یەکێتیى جوتیاران، گرفتە ناوخۆییەکانى کۆمەڵە و یەکگرتن و پێکهێنانى حیزبی کۆمۆنیست تااوتوێکران و لە 
لە دوای بەسااتنی . سااەردانى ناااوچەی مەرگەى کاارد بااۆ بینااى چەنااد کەسااێک لە تێکۆشااەرانى ئەو کاااتى باشااوورى کوردسااتان

نگرە شەڕ لە نێوان پێشمەرگەكانی كاۆمەڵە و هێزەكاانی شۆڕشای ئیساالمی ئێاران هەڵگیرساا، باۆیە دەساتبەجێ ئەنجاومەنی كۆ
بۆ هێوركردنەوەی بارودۆخەكە كاك فوئااد . ڕێوبەری ئەنجومەنی شاری مەریوانشاری مەریوان دەمەزرا و كاك فوئاد بوو بە بە

 .گفتوگۆ لەگەڵ فەرماندەی بنكەی سەربازی مەریوان دەستی پێكرد 7111ی مانگی تەمموزی 31لە بڕیاریدا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كەمپی كانی میران

 
اریان دەخساااتە ساااەركوردەكانی خاااۆرهەاڵتی ڕۆژ بە رۆژ دەساااەاڵتی ناااوێی ئێاااران كە لە ئاخونااادەكان پێكهااااتبوو زیااااتر فشااا

بەهۆی . كوردستان، دەیەویست پاوانخوازێكی ڕەها ئەنجامبدەن و هاوشێوەی سیستمی پادشایەتی مافی كوردەكان پێشێل بكەن
لەشكركێشی بۆسەر كەمپی كانی میران لە شاری مەریوان كااك فوئااد بڕیاریادا بە باێ چەك واتە بە شاەڕ و شاۆڕ پراكتیازەی 

بەڕێكەوتاان، لە " کااانی میااران"دانیشااتوانی شاااری مەریااوان بەرەو كااامپی  ی ئااابی37 - 31بااۆیە لە . مەدەناای بااكەن خەباااتی
مێژووی خەباتی مەدەنی كوردستانی هەرچوار پارچە بە گەورەترین خەباتی مەدەنی دادەنرێت، كە خەڵكی زۆر بە كاۆمەڵ لە 

دواتر كاك فوئااد بە ئاماانجی خەبااتە مەدەنیایەكەی گەیشات .ێكەوتنشارەكانی دیكەی ئێرانەوە بەرەو مەریوان بە پیادە بەڕ
لە دژی ئەو خەبااتە مەدەنیایە لەساەر بڕیااری . لە گوتارێكیدا بڕیاریدا كە خەڵكی مەریوان بگەڕێنەوە بۆ شوێنەكانی خۆیان
. ڕەحماانە كوشات چەنادین رۆڵەی كوردیاان باێ. خودی خومەینی هێرشاەكان قورساتر كارانەوە باۆ ساەر خاۆرهەاڵتی كوردساتان

وەكو كاردانەوەی ئەو هێرشانەش كاك فوئاد خەباتی چەكداری ڕاگەیاند كە تێیدا یەكەمین جااربوو ژن و پیااو بە یەكساانی 
 .چەك لە دژی داگیركەر هەڵگرن
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 شەڕەكەی كەرەفتوو

 
ی ئابی دەچێاتە ساەقز لەگەڵ 82دوای هەڵگیرسانی شەڕ لە نێوان چەكدارانی كۆمەڵەی زەحمەتكێش و هێزەكانی ئێران، لە 

یەکێتىی جووتیاران دەوری خۆی گێڕا و تەواو باوو، ""هاوڕێكانیدا كۆبوونەوەیەك ئەنجامدەدەن لەوێ بە دەنگێكی دلێر دەڵێت
هێازە سیاسایەكانی ئەو كااتەی كوردساتانی باشاوور و ." بوونەوەی هێرشی ئێاران ئێستا دەبێت خۆمان ئامادەکەین بۆ بەرەنگار

دەچێاتە باانە و لەگەڵ ماام جەالل كۆباوونەوەیەك  7111خۆرهەاڵت بەدەم خەباتەكەی كاك فوئاادەوە دەچان لە یەكای ئاابی 
ەبنەوە و هەموویاان جەخات ئەنجام دەدەن، ڕۆژێ  دوای ئەوەش، لەگەڵ حزبی دیموكرات و ڕێكخراوی چریكە فەداییەكاان كاۆد

 .لەوە دەكەنەوە كە دەبێت بەرەنگاری هێزەكانی شۆڕشی ئیسالمی ببنەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لە سێدارەدانی دوو برای كاك فوئاد

 
پێشااتر مەلەكەی خوشااكی كاااك فوئاااد داوا لە فوئااادی باارای دەكااات بااڕوات بە هانااای ئەو زیناادانیانەی كە لە سااەربازگەی 

مەریااوان  7111ی ئااابی 31لە  بەاڵم فریاناكەوێاات ئەو دڵااڕەقییەی دەسااەاڵتداران ڕابگرێاات، بااۆیەمەریااوان دەسااتگیركراون، 
بە ناوەکاانى ئەحامەد و حوساەین پیرخازری، بەهامەن ئەخازەری، جەالل نەسایمی، فاایەق  ناۆ كەس  كۆماری ئیسالمی ئێران 

کە ئەماین و حوساەین باراى کااک فوئااد  داساتانی، ئەماین و حوساەین مساتەفا ساوڵتانی، عەزیزی، ئەحمەد قازیزادە، عەلی
 .بوون، لە سێدارە دەدات

 
كااك فوئااد بەهاۆی سااەرقاڵبوونی بە شۆڕشاەوە ناتوانێات بەشااداری پرساەی براكاانی بكاات، بااۆیە لە چاواری ماانگی ئەیلااول 

 .هەواڵی لە سێدارەدانی براكانی دەبیستێت
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 شەهیدبوونی كاك فوئاد

 
فوئاااد لەگەڵ باارایم جەالل یەکێااک لە بەرپرسااانى یەکێتیااى نیشااتمانى و لەگەڵ دەسااتەیەكی  كاااك7111لە پێنجاای ئااابى 

پێشمەرگە دەچنە مەریاوان لەوێ تەهماورس ئەکابەری ئەنادامى چریکاى فیادایى، شاێخ عوسامان خالیادی و ناساێحی کاوڕی لە 
بازیى قەمچەیااان لەالیەن رژێمااى بەهااۆی دانااانەوەی باانکەى سااەرلە مەریااوانەوە بەرەو بااانە دەکەونەڕێ و  هەشااتی ئەیلااول 

 .ئێرانەوە، رێگاکەیان دەگۆڕن و درەنگانێکى شەو دەگەنە گوندی ئاگجە
 

ى بەیاانی ١١ساەقزدا بەرەو باانە دەکەونەڕێ و لە نزیاک کااتژمێر  -ئاگجەوە و بە رێگااى مەریاوان  لە 7111ی ئابی 27لە 
ری جاااش و پاساادارەوە بە سااەرکردایەتى مسااتەفا چەمااران عمەت دا لەالیەن هێزێکااى زۆکااانێ -لە نێااوان گوناادەکانى بسااتام 

 .هێرشاااایان دەکاااارێتە سااااەر و کاااااک فوئاااااد و تەهمااااورس لە دواى چەنااااد کاااااتژمێر شااااەڕ و بەرەنگاااااری شااااەهید دەباااان
لە سااێدارە " ماجااد و ئەماجەد"دوای شاەهیدبوونی کاااک فوئااد، لە زیناادانی شااری تەورێاازیش دوو بارای دیااکەی بە ناوەکاانی 

ەنهااا لە ماااوەی چەنااد مانگێكاادا پێاانج ئەناادامی خێاازانێکەی ژیانیااان لە دەسااتدا و ناااوی کاااک فوئااادیش بااوویە دران، واتە ت
دەگوترێاات ئەو ساااڵە زۆربەی ئەوانەی كە لە . وێااردی سااەر زاری ڕۆشاانبیر، شاااعیر، شۆڕشااگێڕ و بە تااایبەت زەحمەتکێشااان

 "فوئاد"دەنادایكبوون، خێزانەكان لە خۆشەویستی فوئاد مستەفا سوڵتانی ناوی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كاردانەوەی ئەو فەرماندەیە چی دەبێت كە كاك فوئادی شەهیدكردووە

 
مساتەفا چەماران کە خوێنادنی لە والتای ئەمریکاا تەواو کردباوو و " سامی كاوڕی مامۆساتا هێادی شااعیر دەنووساێتیناسڕی ح

ان و پااووچەڵ کااردنەوەی خەباااتی کوردسااتزانااای شااەڕی پااارتیزانی بااوو، هەر بااۆ بەرەنگاااری دەگەڵ باازووتنەوی خەڵکاای 



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

127 
 

وەک ئەوەی باساای دەکەن ئەگەرچاای دوژمنااایەتی هەبااووە . داری پێشاامەرگەکانی کوردسااتان ڕەوانەی کوردسااتان دەکرێااتچەکاا
دەڵاێن دوای دیتنای تەرمای کااک فاواد فرمێساک دەڕێژێات و دەڵاێن هەر بە . لەگەڵ کاک فوئاد بەاڵم ڕیزیان هەبووە بۆ یەک

ڕێزیاان دەکارد بە تەرمای شاەهیدانی کاورد، تەرمای کااک فاواد هەتاا شااری  ن بوو کە نەوەک هەمیشاە کە بێدەستووری چەمرا
  .مەریوان دەبەن و دەیسپێرنە دەستی خەڵک

 
 ".داواى جوانەکان مەریوان ئەکا -تەیارەى چەمران شانەوشان ئەکا "
 

 بەخاكسپاردنی كاك فوئاد

 
کۆپتەر بەسەر گوندی ئاڵمانەدا ساوڕاوەتەوە و هاوکاات لەگەڵ پرساەى حوساەین  لە نۆی ئەیلولی ئەو ساڵەدا بە بەردەوامیى

داواى  –تەیاارەى چەماران شانەوشاان ئەکاا "و ئەمینى براى کاک فوئاد دا، دایە بەهییە، واتە دایکى کاک فوئاد گوتاویەتى 
ى پێشاانیوەڕۆ لە ١١و کاااتژمێر ه ڕۆژێاا  دواتاار تەرمەکەى کاااک فوئاااد دەباارێتەوە بااۆ مەریااوان ". جوانەکااان مەریااوان ئەکااا

گۆڕستانى تاڵەسوار لە نزیک گوندەکەیان و لە تەنیشت ئەمین و حوسەینى برایادا و لە مەراسایمێکى جەماوەریادا بەخاکیاان 
ژێار فاانیلەیەكی كااك   ئەوكاتەی تەرمی كاك فوئاد دەهێنە بەردەستی دایە بەهییە پێش شۆردنی تەرمی كااك فوئااد. سپارد

نی خوێنە، دەخاتە باخەڵی و بۆنی پێوە دەكاات، دواتاریش تاكێا  پاێووی كااك فوئااد لە بااوەش دەگرێات فوئاد كە خەڵتا
رە، ئەمە زەماوەنادی وەرە هەڵاپەڕە، وە"پێش ناشتنەكەی دەستی خوشكێكی كاك فوئااد دەگرێات، دەڵێات. تاوەكو چەند ڕۆژێ 
  ."ژن هێنانەكەی فوئادە

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیكەی كاك فوئادلە سێدارەدانی دوو برای 
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دواتریش کۆمارى ئیسالمیى ئێران دوو براى دیكەی کاک فوئاد بە ناوەکانى ئەمجەمد و ماجد لە تەورێاز دەساتگیردەکەن و لە 
هەروەهااا ساااڵی . زیناادانى تەورێااز لە سااێدارەیان دەدەن و تەرمەکااانى ئەواناایش لەالی گااۆڕی کاااک فوئاااد دا بەخاکسااپێردران

ەو پێنج تێكۆشەرە كوردە لە دوورە واڵت كۆچی دوای دەكاات و لەساەر وەساێتی خاۆی دەبارێتە الی دایە بەهیە، دایکى ئ ١١١٥
 .كوڕەكانی لەوێ لە گوندی ئەڵمانە بەخاك دەسپێردرێت

 
 

 
 
 
 
 
 

 ئەو وەسێتەی بەناوی دایە بەهیەوە كراوە
 :دەڵێت ئەمە وەسێتی دایە بەهییەلە نووسێنیكیدا جوامێر مەرابی 

  بۆ ئاڵمانه  وه ك بوو بمنێرنه یه ر شێوه هه بهدوای مردن 
 بپێچن  كی حسەین ام تێوه خوێناوییه  پاشان پشتوێنه

 ند، ر به مه كه  نه ی ماجیدام بكه كه سه چاوبه
 ن، ر بكه به  ی فۆئادام له كه ژێر كراسه

 ستن، رم ببه د سه مجه كی ئه خوێناوییه  كراسه  به
 .مین دامپۆشن ی ئه كه جامانه به

 .كانم بمنێژن رگه مه سوار الی جوانه تاڵه  له  و كاته جا ئه
 ..فوئاد وابوو
 .كان بوو برینداره  موو ماڵه ویستی هه فوئاد خۆشه
 .كان بوو مگینه غه  موو باڵنده ویستی هه فوئاد خۆشه

  موو ماسیه ویستی هه خۆشه
 كان بوو ردو سوورو جوانه زه
 " وه خستنه ئهكانی لێ دوور  تۆڕه  چونكه"
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 خەمی خۆی بۆ شەهیدبوونی كاك فوئاد دەردەبڕێت شێركۆ بێكەس بە هۆنراوەیەك 

 
 
 
 
 
 
 
 

 و اڵو گوڵ موو گه ویستی هه خۆشه
 كان بوو و بێشه دارستان

 " وه خستنه كانی لێ دوور ئه وره ته  چونكه"
 كان بوو پاكه  مه ڵه موو قه ویستی هه خۆشه

 "دان ئهدرۆكانی نیشان   چونكه"
 كان درۆی مناره
 كان مامه درۆی عه
 كان درۆی جبه
 فوئاد وابوو
 .من هی خۆم نیم: یوت فوئاد ئه

 و ری شاخانه رم سه سه
 و ستی باخانه ستم ده ده

 و قاچم قاچی گوندانه
 و دڵم دڵی گوڵدانه
 و چاوم چاوی شارانه

 .ت قیقه ی حه م گوێچكه گوێچكه
 

 ٢١١١ی دێسەمبەری ١٧: ڕێکەوتی  -  سێپر رەسەیپماڵپەڕی 
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 ٤١٠٢ و ٤١٠٢ - ٤١٠٢ :بابەتی ساڵی

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

 
 پردێک لە نێوان ئەمڕۆ و مێژوودا! کاک فوئاد

 
 

 
 
 
 

 رەشاد مستەفاسوڵتانی

 
و  ناراێبەد یئاساان ەب کاانۆڕەو گ ڵئا ینێستەب. کراو بوو ەن وانەڕچاو ە، کشتەڕۆید کدایئاقار ەب رانێئ یاسیس یخۆود بار
 یکردناا ریااداگ یکااانەرجەم شێ، پااکاتاادا مااانەه ەل. گرتبااوو انیسااتیوەڵشااا ه یکردناا رەد ۆ، باائاااوا ژڕۆ یایدێماساام مااووەه
 .کردەد ەامادئ الەم یتاقم ۆب انیرانێئ یاسیس یژمونیه

 وەل. ناارخ چاااپ کاارا ەب یکااێبێکت ەل کااانۆگفتوگ یئاکااام. سااتراەب ەدەغەو ن ەساان یدوو شااار ەل ەڵەمۆکاا یمااەکیە یرەکااونگ
 یرزەب یئاساات. ەداو شااانین ۆیو خاا ەاریااد یوونااڕ ەب کااانەبوو شاادارەب یخسااەو ش یاساایس یسااتیوەڵو ه ەشاایندەئ داەبێااکت
کااک . ەندراوێلمەسا ەوەکااک فوئااد نیەال ەل رانێائ یکاانەووداوڕ ەیرجاومەو ت ینێناوڕێو  یقاینتەم ەیوەکادانێو ل ساتیوەڵه

 ەماانڵوئا وانیرەم ەجار و بار ل. کرد رخانەت کەڵخ یماورەج یخستن کڕێو  باتەخ ۆب یانیژ مووە، هەرەکونگ یفوئاد دوا
 ۆباا یرەفەساا ادکاااک فوئاا ەک ماااەن کیەگاااێج وێهاا نەبیقاارەت. کااردەد یرەفەکوردسااتان ساا یتریکینێشااو ۆو پاشااان باا ناارایبەد
و ساابالغ  ،ەدەغە، نشاتەردەس کاان،ۆ، بقزە، ساە، سنەرەواندی، کرماشان، دارانیکام ،وسودەن ،ەپاو ەشاران مەل. تێکردبەن
 ەیناادازەئ ەب رەکاااک فوئاااد ه یرەبڕێااو  باااتەخ یناادەبۆو ک مەرجەساا. ەکااردوو ینااێنه یداریااد ایااو  یانڕئاشااکرا سااوخن ەب
 ەل کێاکات. بوو داەیرنامەب ەل وانیرەم یگانەپاد یکردن کەچ. اندیخا یمانگ ەازدی نهاەو ت هابادەم یردگەم ەجوان یمارۆک
 رەب یالنایپ. ەباو داەڵاگەل یساەچاوار ک ایانەت ەکاردوو یهاات و چاو ەباان وەرەب ەوانیارەم ەو ل وانیارەم ەیناوچ ۆب ەوەبان
 تارینراویو ب ناراویبەن یفااکتور انەیو د یزگارێپار یزێه یبوونەو ن ەکەناوچ یکانیەجاسوس ڕەو تو یسالمیئ یزمیفاش یووب
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. کاارد  خااتەب انیااانیگ یرەکاابەئ همااورسەکاااک ت زدارڕیاا ەڵگەل ختەو ساا رەرابەناااب یکەڕێشاا ەدا و ل ەوەکیە ەب انیسااتەد
 ائاادکااک فو یرگاەم ەک کردەد انیوازەبانگ ەشیمە، هتێگر ەن ستوەئ ەل ەیەورەگ ەتەسارەخ مەئ یرپرسەب ەیوەئ ۆب ەڵەمۆک
 یشااتوانیو دان ەناااوچ یکااەڵ، خیکانەرەفەهاوساا ،ەیکڵەماااەبن یناادامانەئ ەل زیاارگەه ڵسااا ٣١ یو دوا. ەبااو" وتەکەڵااه" ەب
دروساات  شیکەیەناادەروەو پ نااتێمۆکیو د ەکااردووەن انیاریپرساا کیە ەکااردوو داێاات یهااات و چااو ەک ەانیااگاێج وەئ یریسااەم
 .کرا نداریبر ەڵەمۆک یختەس ەب ئاد،کاک فو یرگەدوو و پاش م یرەکونگ ەل. ەکراوەن
 

 نااوێپ ەو ل نێاوبالو ریگڵد یکییەهارمون ەل یکانەاوازیج ڕەو باو کریو ف کانەنگەد مووە، هئورکستر یرەبڕێ ەیفوئاد و کاک
. باوو رانەنجادڕە یکانەو ئازار شێناو ئ یواڵقوەڵه یکەیەکرد رەو س رەنێداه یوڕەشێپ یکۆڤێمر .خست کڕێ رزەب یکیئامانج

 یتیەخساەکااراکتر و ساتاتوس و ش رەنێهڕسو رەس یکێرۆج ەب. بوو ڕو پ یتژ وایه و ەندەخ ەل ەشیمەه یووخسارڕو  مایس)
و  یزۆساڵود بااتەخ مەاڵب. داناا تریبراکاان ەیرانێشاگٶڕش یباتەو خ مایو س ورەد رەس ەل یقورس یرەبێکاک فوئاد س یاسیس
و  رزەب ەشایمەه ۆب رانێو ئ کوردستان ەیانێڕشگۆڕو ش ڵکایادڕ ەیوەبزووتن ەبراکان ل یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یوڕەشێپ یورەد

 (.یەهاەگرانب
 

*** 
 

 شێپا وەرەب ینێساتەب ەل. نااەداد یگشات یاڕو  ریاب ۆبا یبوو و نرخا ینەدەم ەیوەبزووتن یرەبڕێکاک فوئاد  :خەباتی مەدەنی
 ەل ڵیقاوو ینادەوەیپ یکاانەوەکرد. کاردەد تیەدایاه یگشات یاڕو  ریاب کاانەرزەب ەو ئاماانج یتیەەاڵمۆکا ەیوەبزووتن یبردن
 یخاۆباار و د کاردەد یرەبڕێ ەوەکێپ یتیەواەتەو ن یتیەنایچ یباتەخ. بووەه رەماوەج یو ئامادگ زێه ،ییتوانا یئاست ەڵگ
 وەرەب یکوردسااتان ڵیکااایادڕو  پەچ ەیوەو باازووتن کااردەد لیااحلەت ەانیزانساات یکەیەوێشاا ەب یرانااێکوردسااتان و ئ یگاااەڵمۆک
 یژووێام یناەدەم یبااتەخ ەیوێشا نیتارەورەو گ نیتار ساامەب وانیارەم یندانەمۆشاار یچۆک. ناەوێپ ڵچاو پا رەب یکییەراێخ

 . بوو رخەهاوچ
 

و باار  تەرفەد رەه ۆبا. بژاردەدەڵاه یکاارا یکیگونجااو و تااکت یتەاسایس .باوو کانەکیتاکت یتوانا ەب رۆز یعماریم :تاکتیک
 وان،ێاپڕێماارش و  ،ۆ، گفتوگاچۆکا .بژاردەدەڵاه یکیژۆلا یکیو تاکت بووەه یقیقەگونجاو و د ەیوەکدانێل یتیەەاڵمۆک یخۆود
دوا  تەحامەز زارانەه ەب یوانیارەم یپاوەداسا ەڕیشا. باوون کاانەکیتاکت یکاێلەگ ەنماوون کاانیەنەدەم ەکخراوڕێ یزراندنەدام

 ەساتەد یساالمیئ یزمیفاشا یرشاێه ەرانابەب ەل ستیوێپ یلیو پوتانس تیەرفەکورد ،ز یلەگ ەانیڕشگۆڕش ەیوەخست تا بزووتن
 . کات رەب
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: یئاشاکرا وتا ەب هاباادەم یانڕساوخن ەل. بووەن ەوەرەس ەل ەڵیمۆو ک ڕکو یکگرتنیە ەب ڕیباو زیرگەه :یەکگرت  و وەحدەت
 یرگااەم یدوا. چاووەن ەکگرتنااانیە ەرۆجا وەئ وەرەب نگاااوەه کیە. نەک تەحادەو تێااوەانەیتااران د ەل کااانەریوناکبڕ ەگاوروپ

 ندەهەسا یگاوروه ینااو ەب یتیەەاڵمۆکا یستاتوسا ێو با ەتیئوتاور ێو با ناساراوەن یکێانەیارەج ەڵگ ەل ەڵەمۆکاک فوئاد ک
 یرەنێناو ەگاروپ مەئ. باوون ەشاڕیو   ڕە ێبا ڕیز یکێدار دایاستڕ ەل ەک. کرد یتەحدەو( ستیکومون یانێڕباتگەخ یتحادیئ)
 ەل یوەئ و،ەوەخاوار ەتێاد اندایمەڵەو ق انیشکێو م انیمەد ەب واڵتا. فارس بوون یوەتەن یزمینیشو - ونالیناس ۆیوخەاستڕ
 یوەبااازووتن ەدژ ب تەبیتاااا ەو ب یکاااورد یو کولتاااور و زماااان ناااگەرهەف ەب یتیەو ساااوکا ریاااحقەت کەهاااات و انیساااتەد
 . کرد ەن انیغیو در انیکوردستان کرد یو باشور تەاڵژهڕۆ ەیانیڕشگۆڕش
 

 یختەرساەس یدوژمنا ەک کێاتەحکوم ەڵگ ەل. داناا ۆبا یکااک فوئااد نرخا ەباوو ک تریکێرەنگەسا :سەنگەری مفاوزات و زفتوزکۆ
 یکردنا ەچاار ۆناچاار کارد با یساالمیئ یجمهاور یراناەبڕێ ەڵەمۆجاار کا مەکیە ۆبا. کارد ۆیکوردستان باوو، گفتوگا یوەبزووتن
 ەل. نەک رەفەساا ەو ساان وانیاارەم وەرەکااورد ب یرانەنێنااو یداریااد ۆبااکااورد  یتااەللیم یکااانەگرفت رویااوگ یتاایەواەتەن یمەساات
 ەڵگ ەل ەساەلەو ج ورەد نینادەچ ۆیەبا. و گرناگ باوو هااەگرانب ەرەنگەسا مەکااک فوئااد ئ یوەرکاردنیب یمەساتیس یکانەدۆک
 . کرد ۆیو گفتوگ شتیدان وانیرەو م ەسن ەل یاسیس یسالمیئ یرانەنێنو
 

 یبااتەخ داەنااوێپ وەل. باوو ژارانەو ه رانەنجادڕە یهااتوەشکسات ن ەل یزێاه ەب یمانێو ئ ڕباو :مودێڕنیزم و خەباتی مەدەنی
و  یدنااەم یباااتەخ یاایژووێم ەینمااون وانیاارەم یچۆکاا. کاارد یداکاریااف ەیپۆپااڵەگاارت و چ ەوەسااتەد ەب یماااورەو ج ینااەدەم

 یاڕو  ریاب رەسا ەل یریئساەو ت انادەڕپێت یسنوور رزداەب یکێئاست ەل مماەبوو ئ مەک چۆک ینەمەت یرچەگەئ. بوو یشارستان
و  یتەاریرپرساەب وەئ ریاژ ەداباو یشاان ەک باووەکااک فوئااد ن ایانەت چاداۆک ەیوساڕپ ەل.داناا  ەکەکوردستان و نااوچ یگشت
 رەدیاتەارمی کوردساتانو  وانیارەم ڵیکاایادڕو  پەچ یساتیوەشۆو خ کاراوێپ ڕبااو یکاادر انەیاد کاووەڵ، بەقورسا ەتیئولیسەم

 .بوون
 

 یئاسااان ەشااکاند و ب یرزەب یکااەیەچڕ ەتاااز یکااار بکەو ساا دۆتاایم یبژاردنااەڵه ەکاااک فوئاااد ل :شککێوە کککار و میتککۆدی نککو 
 یگاارانت ەرگەشامێپ یزێاه یتەاڵساەد ەباوو ک یمااورەج یزێه رەس ەل یوەدانڕئاو یگشتەب. نا الەو ینۆوک کیکالس یکارەوێش
 چاااداۆک یانەیااارەج ەل. داەد یناااەدەم یبااااتەو خ ەوەبااازووتن ەب یساااتیونالیناس نتااارەئ یکیەمایوسااا وتڕە ەشااایمەه. کااااتەد

 . چاو بوو رەب ەل یتەحکوم یکانەرەگ رکوتەس ەئورگان ینابود ۆب یرەماوەج یکردن ەوئاماد پاوەداس یرەش یدواخستن
 ۆڕەو تااا ایدێکااااک فوئااااد ماسااام ەیواناااگڕ ەل نۆو کااا مەردەسااا یکانەکیکالسااا ەوەبااازووتن ەیوانەچێپااا ەب :تکککۆڕی ماسکککمێدیا

کااورد و  یلااەگ یماااف ،یتاایەواەتەن یمەساات یدانڕجااا ۆگونجاااو و چاااک باا یکێرێئااام و،یااادڕو  کااانەارۆڤگ کااان،یەتیەەاڵمۆک
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 ەک ،یکوردسااتان نووساا یجمهااور ەب تەبارەساا وانیاارەم یارشاا یکێارۆڤااگ ەل یکێبااوو وتااار هااانیج یگشاات یاڕرویااب یشااانێاکڕ
 یریاانڵواەه ناادەچ ەڵگ ەل. ەوەکاادابوێل یمااارۆک یکااانەرزەب ڵەالواز و خااا ڵەخااا. یەدردانااەو ق زڕێاا یانیشااا یکانەوەکاادانێل
 یورەد وان،یارەم وەرەکوردستان ب یتریکانەو شار ەسن یشار یکەڵخ یوانێپڕێ یمارش. کرد ۆیباس و گفتوگ یجیو خار یرانێئ

 .نواندەو کوردستان د رانێئ یلگاەمۆک یگشت یاڕرویب رەس ەل یایدێماسم
 

 ەیویکااز کەو. پاندبووەساەو دان رزەو ف لیاحمەت کاداەڵخ یمااورەج رەسا ەب ۆیکااک فوئااد خا :نوینەرایەتی و متمکانە بە خک 
 ریااب ەراناابەب ەل. بااوو کیاانز ەوڵەد ەو ب سااتیو ئومان یڕشااگۆڕش فااا،ەوەب ق،یساااد ساات،یونالینترناسەئ رد،ەگێباا ییانەیااب
 ەتەرفەد ەول. خولقانااادەد یهاوکاااار ینێساااتەو ب شاااانین سەد یکانەشاااەهاوب ڵەخاااا ەارانیو هوشااا ەهااااتوانیل کاااان،ەاوازیج
 یکاات ەل ژێوتاوو یتاەئێه. گارتەد رەو یکیژۆلا یکاەڵک یناەدەم یبااتەخ نااوێپ ەل ەشاتوانەیگێت یکەیەوێش ەب کانییەژووێم
 یهاوکاار ەب. ەنمتما یگاێو ج ییئاسا یکەڵشار و خ یشورا یندامەئ ەل کێسانەک ۆیخ ەبوون،ل نیتیبر ۆو گفتوگ کانەدارید
:  کەو کیاموکراتید یئورگاان انەیاد ەو سان وانیارەم یشاار ەکاورد ل یلاەگ یکاانەئامانج یناوێپ ەو ل یکانڕێهاو یتەارمیو 
 یمااف ینگرانایەال ینەنجاومەکار، ئ ێب یکارانێکر یەیتحادیژنان، ئ ی، شورا انیو قوتاب مانیلەموع یەیتحادیشار، ئ یشورا
 یوتەسااکەد ەگانااانڕئو مەئ یمااووەه ەک کخاارانڕێ انیدانشااجو یکااانون نقالب،یااو ئ یئااازاد ەل فاااعید یتاایەمعەکااورد، ج یلااەگ
 . بوون ییژووێم
 

  یرق رۆو ز. ەوەشاردەدەن کەڵخ یماورەج ەل یتیەەاڵمۆو ک یئابور ،یاسیس یکێشت ویکاک فوئاد ه :شەفافیەت و ڕاستگۆیی
 ەل ەوەماانێئ ەو ب یختەسا ەباوو، ب کانیەاسایس ەوداوڕ ەل کەڵاخ یمااورەج یکردنا حارومەم ویژۆدمااگ ،یزبایح یسانسور ەل
 ەل کااانەووداوڕ ەیوەشاااردن کااان،ەداخراو ەژوور ەو ل ەردەپشاات پ ۆیو گفتوگاا  ۆالیااد.  کااردەد یفاااعید یاساایس یتیەفافەشاا
 انیاگاێکااک فوئااد ج یکاانیەکریف مااەبن ەل کەڵاک ێو با انیاگ ێوشاک و با یئوریت ەب سپانەچ ،یاسیس ییوڕدوو ر،ەماوەج
 .بوو شیارانەین ەیقس تەنانەو ت کانەاریشنێپ یستیب ێگو مماەبوو، ئ زیف ێو ب انۆڤو دل ەزانا، نابغ ۆیخ.  بووەن
 

 وەو ب ەندراوێشااک یختەساا ەب ەوەرکااارانیداگ نیەال ەکااورد ل یتاااک یژۆلۆکیسااا یبااار :سککایکۆلۆژی و هەڵویسککتی تککاکی کککورد
 ۆبا یکاار نادراو،ەیگەانڕ یکێپالتفاورم ەکااک فوئااد ل. ەمااوەن ۆییخ ەب ڕیو باو ەکورد متمان یتاک ەک ەاندووەیگ انەیئاست
 یمەسات ر،یاحقەو ت ەهاانیئ ،یتیەساوکا تاریئ ەک. کار کاانەتاک یژۆلۆکیساا یخراپا یکاورد وباار یتاک ۆب ەمتمان ەیوەانەڕگ
و  نیناینازم ب ۆخا یپاوەداسا ینگەرهەف تریو ئ ننێب سەد ەب ۆخ ەب ەمتمان کێندەمۆشار کەو و. نەکەن ڵبوەق یتیەواەتەن
 رەکوردساتان و یبردنا ەوەڕێاو ب ەداریائ یکانەتیەسائولەو م یتەاریرپرساەو ب تیانێمەکاورد ن یتاک یکاراکتر ەل ینێووخڕ ۆخ

 . گرن
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 یباات ەو ل ەناراو ڵچاا ەل یموکراساید ،ەوەکوردساتان یکردنا ەزیتااریلیکاردن و م ریداگ ۆیهەب :دیموکراسی و بەها بە نرخەکان
 یوتڕە. نداڵنا انەید ەوەگانانڕئو مەئ یستەد ەب رزەب یکیەادڕتا  لکەخ یماورەج. ەبوو نینشێج یکتاتوریو د پۆتانک و ت

 ماوارەه شەیگااکڕێکارد و  ێپا یساتەد ممااەباوو، ئ شڵیکارچ و کاا یچا رەگەئ دستانکور ەیوەبزووتن یورانەد ەل یموکراسید
 انیادان ناگەد یقاەح شاتوانیدان. بااو باوو یگشات ەیوەباونۆک ران،یام یکاان یئوردوگاا ەل. ەویەزۆد ۆیخ ڵیکانا مەاڵب بووەن
 کان،یەاسایس یەنادانیز ەل گارتن زڕیاو  یشاوازێپ. کاراەد ندەساەپ کاانەارڕیب یکاریو هااو ف ژێاوڕ ەشار ب یشورا ەل. بووەه
 ەگارتن ل زڕێ لوو،ێب یرانەنجدڕە یمانگرتن ەل یدردانەق ،ەسن ەیلیتا یستانۆڕگ ەل یارانیو  ەزاد فیرەش نابەج ەل کێادی
 یکولتاور داەیەاژێڤاپ وەباوون و ل کانەنرخەب هاەب ەوەکاک فوئاد ەیوانگڕ ەل حراەس نەمەتورک یگاڕێ یکردووان ختەب انیگ
 .کردەد ەیشەگ ۆوخەاستڕنا شیموکراسید
  

 انیسااز نوسەچاار یورەد کان،یەساتراتژ ەکاورد نااوچ یلاەگ ەیتخاوازانەدالەع یوەبازووتن ۆب :ناوچەی ستراتژی ژئوپولیتیک و
 یشاتوانیدان ۆیچونکاوو تاان و پا. چااو باوو رەب ەل یو ستراتژ میقا یکێرەنگەس کەو یورامانەه ەیکاک فوئاد ناوچ. ەیەه

و  دانەو ئااو فوسەن ڕپ ختەت یورامانەو ه ڵیلهون، دز یکانەمێرەه ەل کانەگوند شنیتکەحمەز کاروێکر یگشت ەب ەکەناوچ
 یوراماانەه ەیدوژمان نااوچ. ەزارەه ەب زارەه یساتانێو کو ییشااخاو تێابخواز تڵاتاا د ەکەرەڤەد. ەیەه انەیچکۆشار یمایس
 نادەپااش چ ەوەرۆز یسپاو  کەچ ڕپ یزێکورد و ه یتاوانڵەخەڵه یتەانەیو خ لیرتەو ب ەپار ەب ەشیمەو ه یدژوار ەب ەفر
گونجاو و  یکیەگاێج ینگارەرەو ب ەرگەشمێپ ۆب ،ەوەکاک فوئاد ەیوانگڕ ەل ورامانەه ۆیەب. ەکردو ریداگ ێڕیگ النیپ کڵێسا

 نیداب یئاسان ەکوردستان ب یباشور یکانەپارت ەڵگ ەل یندەوەیپ ۆبار ب ەل یرجەو م لەکاتدا ه مانەه ەبوو و ل یستراتژ
، ەبااجەڵەه ،ەساان ،وانیاارەم وار،ێڵە،بەپاااو سااووەن اران،یااکرماشااان ،کام ک،ەو ەوەتاار یکااانەناوچ ەب ەیەناااوچ مەئ. کااردەد
 ڵەیماااەو بن شۆخااەو ن نااداریبر ەیوەو گواسااتن ەرگەشاامێپ یو هاااتوچو ەلکاااو ەوڵەو خورمااا زوورەشااار یشااتەد ،نینجااوێپ
 یژۆدئولیائ یگرتنا رەو یوئاسات ەوۆڕیاگ یورامانەه یهاتێد یمایس ڵیسەف یکارێکر. ەئاسان رۆز کانەچو اڵسا ەو ب ەرگەشمێپ
و  ماوکراتید یکانەرگەشامێپ رەسا ەب ەویەساالمیئ یزمیفاشا نیەال ەل ەک ەڕەو ش ختەز مووەه وەئ. ەرزەب انەیتخوازانەدالەع
 ڵیمااا یرەرەز مەکااردوو و ه خااتەانبیگ ەیژمااار مەه یەبااوا ەسااتەدەب انیااورامانەه یسااتراتژ ەیناااوچ رەگەئ پاەداساا ەڵەمۆکاا
 یزگاارڕ یساووک ساپا یکێقاازانج نااوێپ ەل. بووەدەن الکێماندوو و ه ەندەوەئ شەرگەشمێپ یزێو ه مەک ەندازەئ یب ۆڤیومر
 یکاااار یدانەیاااو م وزوعەم یرزگاااار یساااپا. دا سەد ەل انیساااتراتژ یمااێرەه یانیااا انەیاااورەگ ەفااار یکێکاارا و قاااازانج کەچ
 ەل یزگاارڕ یسپا یالتیشکەت یکار ەیوێش ەو ب ەندانەرمیوب ژێاوڕ یندەمەک ەب کراەبوو د ەڵەمۆک یالتیشکەو ت ەەییکخراوڕێ
 ،یزگاارڕ یساپا یزێاه. ناراێبەد یزگارڕ یناو سپا ەل ەزوەو ئار لەیم وەو ئ نێکخرڕێدا،ەڵەمۆک یزامیو ن یاسیس یترەچ رێژ
 -یاسااایس یکەڕۆو ناااو تییەو مااااه ەبناااغ رەنووسااا.  پاراسااتەد انیسااتراتژ یماااێرەه انۆیااباااوون و خ ەکەناااوچ یشااتویدان
 . ناکا دییتا کانەستیوەڵو ه یزگارڕ یسپا یتیەەاڵمۆک
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کااک  یتیساا" ەل شیپەچ یرانەشۆکێو ت خوازانیئازاد یستیوەڵه ەل کیەایرەو د. چاپ کراون ەبانێکت مەئ رترۆز یاریزان ۆب
  .ەدانراو" فوئاد
 
 .یسلطان یمصطف ە، ملکساعد وطن دوست راستارانیو ،ەڵەمۆاول ک ەیمباحث کنگر -١
 . یتانڵسو فاەمست تەشمیو ح زاڕە ،ەکەلەم. کرد ختەب یانیگ نۆبوو و چ یچ یبوو، ئامانج ێکاک فوئاد ک -٢
 یسلطان یرضا و حشمت مصطف ،ەجانباختنش، ملک ی،آرمان ها و چگونگ یوگرافیب یسلطان یکاک فواد مصطف -٣
 یتانڵسو فاەمست شادڕە. یاسیس یکیەو زانا دارەتمەاسی، سرەبڕێکاک فوئاد  -٩
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 بۆ كۆترە باریكەی سەرشی  و باڵ خوێناویی
 

 
 
 
 
 
 

 فەریبا مەحەمەدی

 
 وەرگەشاامێپ ەیناااگەپ انیااكانڵەما ەك  ێااژنااانن، ژنان یرزدارەكوردسااتان ق یكێشااەب رەه ەل ەیكەوەكااورد وباازوتن یژووێاام
 ەیگەڵاب زارانەو ه دانەسا یناێنه ەیوێشا ەو ب كخساتنێر یشاەب ەل ەیژناان وەئ انیابوون،  رەنگەس ەیرگەشمێپ انیكانۆڵەر

 یكاانەمیرژ نیترەنادڕد یكانەخانیندەب وێن ەل ەیژنان وەئ انی راست،پا انیدوژمن یچاو ەل وەوەگواست انیستیداوێگرنگ و پ
 . بوون كانیەاسیس ەحزب یكدارەو چ یاسیس یباتەخ یشدارەب ۆوخەراست ەك ەرگەشمێپ یژنان انیكران و  ەنجەشكەئ مەردەس
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 یرانەشااۆكێت شیمانكاااتەه ەو ل ردەئااازار و د یگاارەڵو ه ەوتااووەركەب انیپشااك نیاتریااز ەژنااان مەل  ێناادەه داەوێاان مەل
 ژووشێااو م تێاابردرەد انیااناو ەو ن ەیەه انیاانگەد ەن ێكااو ویهاا ەل مەاڵب راێااگ انیكەرەساا یورەد ەبااوون ك  ێناسااەماندوون

 .خاتەد زێراوەپ ەل وانەئ
 
 وەئ یعیفەشا رەعافەج رۆدوكتا یرەو هاوسا یتانڵفاساوەكااك فوئااد مست ساتیوەشۆخ یرەبێر یشكۆخ یتانڵفاسوەمست ەكەلەم
 انیرێشا یپشاك تەاڵژهۆر ەكوردساتان ل یكاەڵخ ەیرانێرشاگۆش ڤیبزا ەل ەیكڵەماەبن یراێو ەیەیەچوار د ییژاێدر ەب ەك ەژن
 . انیمووەه ەل اتریز داەوێن مەل ەكەلەم ەك ەوتووەركەب
 
 تێاو ناتوان ێباەه یكاانەمەو خ ەرپۆخا ڵەد ،یراناەگیئاازار، ن ەیگابەه یگرتناەڵه یتواناا ێبتاوان یەوانا مێپ  ێبێكت ویه
 یمااارۆك یماایرژ یسااینگر یسااتەد ەب یباارا نجێااپ مااداەك یكەیەماااو ەل. ەوەتێرێاابگ یكانەساااتەرگەو م یتااەنەیم یرهاتەسااەب
 یساتدانەد ەل یداخا ەك ەساتیوەشۆو خ یرەمااوەج یكەیەركردەو سا رەبێاكاك فوئااد ر وانەل كیە ەك نێكرەد دیهەش یسالمیئ

 یەهااەب یەدا یینااواڵو د تێاارابگرۆخ یەویااتوان نۆچاا ۆئاااخ ەك ەكەلەم كەو  ێشااكۆخ ەكاارد چ بگااات ب باااریەتاز یكوردسااتان
 . ینیبیب عداێواق ەل ەكەیوەچ بگات ب ێنێتاسەد ۆ مر رگبرەج یكێساتەكار هاەوەل ەوەركردنیب. ەوەبدات

 
 ەبانەئ شیكوردساتان یكاانەردەو ه ۆڵشااخ و د یبااتەو خ انیاو ژ ەرگەشمێپ ەبنەد یبراكان ەل سەك ندەو چ ۆیخ شیدواتر

 ایانەت ەتێابەد ەیكەتاقاان ەو كاچ ێناێد ۆبا یوژماەت مەخ یرەهاوسا رەعافەج رۆدوكت یرگەم ەب ەك یانیژ یژووێم ەل  ێشەب
 ماداەخ یساەرەه رێاژ ەل یتاا پشات ێبا راگرۆخا یكایەەاڵق ەشایمەه كەو ێباەد ساانیو د ەكورت ەشەهاوب ەانیژ مەئ یادگاری
 یو تواناا تەتااق ەل ەمەخ ماووەه مەئ ،ێبا یراناێو ڵو ماا زانیئااز یرگەم رەه ۆت یشەب ەك یەئاسان ن ۆخ ێلەو. ێمەچەن
 ۆیەبا رەه و ەكەرەگ ڵیقاوو یكێرەو بااو برەسا ،ەور ،ەرادیائ ەوەئ. تێاناگرەڵیه تەساتەو ناخ و ج ەرەدەب ییئاسا یكۆڤێمر

 .كاتەد ەكەلەم یكانەئازار یناێو  ێرۆج ەب مێبدو تەڵگ ەل ێوەمەد یعرێش ەل یدەهتۆم الحەكاك س
 

 یەنا مڵو د مێبدو تەڵگ ەل ێوەمەد"
 ییناوێخو ڵو با نیرشەس ەیكیبار ەترۆك ەیئ

 ەوەنمێتالوەد انی ەوەنمێتكولەد ەیەنام وەب نازانم
 سوور ڵیسك شەش یدامركاو ۆیمەلیژ ەیئ
 كوردستان یكانەستیوەشۆخ نیتر ستیوەشۆخ یادگاری ەیئ
 ژن ەیرگەشمێپ ەی، ئەرگەشمێپ ەژن ەیئ
 !ەكەنێالوەرمەن ساەد
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 ،چم ەینێئاو ەوانڕو ب ەوەك ۆڕشووشت ش یردنەگ
 مەردەب ەخاتەد تەبچەلەچوار ك ەینێو
 !ەكەكیبار ەترۆك ەیئ ساەد
  ەنێشەبو ڵبا

 ەنەڕێبپ سنوور
 ەنەڵێه یسكاوێفرم یچاو
  ەنێخو یمۆكوردستان گ ەڕیپ وەتا ئ ەڕپ مەل
 رانەركیداگ!  ەكەنێڕیز ەپوولەپ ەیئ
 ،یشاوێك انەیخێم ارۆچ ایجوغراف ەیخشەن رەسەل
 ەنێبپس یلید یداو ەنێكڵەراچ تۆخ ێتەمیه ڵێوەه ساەد

 ،ستانێو كو نێرمەو ژوور ، گ خوار
 ؛ەوەشیو بن ڕە، بفڵچ وەئ ۆب ڵچ مە، لڵگو وەئ ۆگول ب مەل
 ێنەوێپ انینیو ب ەكەوێپ انینۆب
 ەرێماوەڵه انیچیه ەرێبوەم انیچیه
 ەنینگڕە ەكوردستان مەئ یرتاپاەس
 ەنیریش یشقەع یادگاری

 ەمبارەخ ەخاك مەئ یبست ەب بست
 "ەاری ەتاز ۆیكڵگ
 

 ێبا ،ەوەتێانێمەد ێوەو ل دێساوئ ەتێاچەبكاا د ەورەگ رەشا ەئارام و دوور ل یكێتاڵو ەل انەیب ەك یەیوایه وەب ەكەلەم دواتر
 ڕپاا ەل ەیكەكااچ ەتاقااان ەل یدوور ڵسااا شااتەه یو دوا رناااداەب ەیخیە ەل سااتەو ئااازار د مەخ ەیتكۆماا ەكەیااوەل رەبەخ
  ،ێااكیدا یدێااو ئوم وایااه ایاانەت انەیااب مجااارەئ. ر ەو م ر ەم سااانید مڵمااا ەب سەرەه ەیئ. نەدەدێااپ یرگااەم ڵاایواەه
 . ێبەد تریناوێخو ڵیبا ەكەكیبار ەترۆو ك كاتەد ییئاواڵما كەیەرگەشمێو پ  ێرە ،هاوسێشكۆخ
 
 وەئ یرگااەباام و م ەكەلەم مااداڵوەه كەیەچاارك ناادەچ ۆباا رجااارۆز ت،ەڕێپەدێاات انەیااب یرگااەم رەساا ەب ڵسااا كیە ەك سااتاێئ
 رۆز ساتمەو تواناا و ه ڵقاەع ەل یچاەراگارم ك ۆخا تاوانمەد ۆو بزانم ئااخ نمێب مۆخ یرچاوەبەو كیەراماۆپان كەو ەزانیئاز
 مەاڵب ،ەوەتێابەئاساان د كەیەتاا راد  یاژۆو ل ڵقاەع ەب اینەت انیژ یكانەساتەو كار زانیئاز یرگەم ەدروست. دوور بوو رۆز
 یتااەمن تەق ەك ەیەوەئ ەكەلەم ەیاایورەگ ەیكیااد یناایەال. نێااد كۆچااەو ساااتداەكار ێناادەه رەراناابەب ەل شیوانااەجااار ئ رۆز
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 ەو ب ەیكڤەكوردسااتان و باازا مااووەه ەك كااداێكات ەل بااوو،ەن ەویەسااەكەتاك یناادەوەرژەب نێشااو ەو ب كااردەن سااداەك رەسااەب
 ەردەساپەئ یراسامەم ەل ێكاات. ەدانۆرخاەو ب یداكاریاف ەیئامااد مەردەه وەئ یچا ەك ونەئ یرزدارەق ەڵەمۆكا یوتاەر تەبیتا
 . كاتەد رسامەس ۆ مر یكانەو قس ەور ەب یچ ەك نەكەد یكانەزام ەل تیەحكا ەیستەو ج مایس كا،ەد ەقس انداەیب یكردن

 
. یكوردساتان یكانەشاەركەس ەوارەت یناڕیف ڵیشاابا ۆتا ،ێنااچ ۆتا ەل سەو ك ینااچ سەك ەل ۆتا انیاگ ەكەلەم مەڵاێد ۆیەب
 یژناان یزاما وەوەتێگارەد هاانیج یاكانیدیام ماووەه انیحراوێجاوان و سا ەیلاكەپ ەب الیگر یكچان ەینێو ەمەردەس مەل ستاێئ
و  ۆتا یكاانیەراگرۆئاازار و خ مەاڵب یەایدیام الیساۆو س یژۆلاۆكنەت یمەردەسا ساتاێئ ەنكۆچا گاات،ەد هانیج ێگو ەب نگالەش

 ویها ەیشاشا نوساراوەن  ێابێو كت ەژناامۆر ویها ەیرەالپ ەو ل ەڕیپێات ینگەدێاب ەل ەڵەمۆكا ەیمەردەس وەئ یمانەقار یژنان
 .خشانەنەن یكیەایدیم
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 !دۆستانی كاك فوئاد
 

 
 
   
 
 

 خالیدی تاهیر

 
 دا هڵا ماهۆك یكێشا به ویها  لاه  كاه ش هڵا ماهۆك یشاوێپ ینادامان و ئه  هڵا مهۆك یكان شه موو به هه یندام ن ئه گمه ده  زانن به ده ك وه
 نڵاێ ده تان رباهۆز! كات كاك فوئاد نه ڵیخا یگاێج یباس  به موناسه ێو ب  به موناسه  ناو، به  ناو به  كه تێب ده دای ماون، په نه
ر كاارابوون و  ساه  نگان لاه ده ك هیامووتان  ر هاه هه! هات ده نه ێل یوا  هڵ مهۆك ینوس چاره  هیبوا نه دیه فوئاد شه كاكر  گه ئه  كه
 !یكان ارهیشنێو پ كان ته اسهیس یبوون رپرسانه بوون و به  رانهیژ
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 یئااازادبوون یو كاات نادانیز ڵچاوار ساا یدوا  لاه. باوو  هڵساا ٣١ن  مااه ته یكێنج گاه  م كااك فوئااده ئاه  زانان كاه ده مووشاتان هه
 یكان مانگاه  لاه  ێاكات ماڵ باه. ینێنه  وهیو ن ینێنه یبات خه  له  كهید یكێوران ده ۆب  وه كبخاتهێر یانێو هاور ۆیدا خ ده ڵیو هه
 ی وه كدانااهێل  رو بااوو، بااه و كوردسااتاندا روبااه رانێاائ  لااه یت هیاااڵ مااهۆو ك یاساایس یزن مااه یكێرشااۆش ل هگاا  دا لااه ١٣٥٧ ییتاااۆك
 یر ماوه و جااه یاساایس یكااار  بااه دانیاانگیو گر ره بااه یناڵوا و هااه ۆیخاا یكااانێبات و ملمالن خااه یت هااهیج  كه هییاساایس  رجااه لومه هه
 یوباسا قسه یفا ژهۆر  كارده یكاورد یل گاه یكان مافه یباس واندایر مه  س بوو له كه نیم كه هی یت هیپاشا یمیرژ یروخان  به ١یرۆگ

  كااه وانكردیر مااه یكااڵ خااه  لااه یداوا ینیخااوم یركار سااه  هاتنااه یكااان ژهۆر نیم كااه هی  لااه. یكااڵ خااه یر ماوه و جااه رانیناااو روناااكب
. نااێه  ێاپ یكاورد یل گاه یمااف یداواكااران یت هیك هی ی كخراوهێر. نی بكه ۆب یبات و خه  وه نهی واكانمان روونكه ره مافه  ستهیوێپ
موو  هاه كاووڵ بوو باه نه یكێگومان نیتر لهۆنها چك ته  نه ینوس چاره یكردن یارید ۆكورد ب یل گه یماف یق بوون رحه وا و به ره  له
 دایاكان وه بوونهۆك  لاه ١ەو مااف ئاه ینانێساته ده وه ۆب تێكبخرێر ستیوێپ یزێه  كرد كه رخانده ته  وه ئه ۆب ۆیخ یو تواناكان زێه
كاورد  یتاداراڵ ساه ده. كاورد باوو یل گاه یكان كرد، مافه ر ده سه  له یداگرێپ  نهاڵو خا له ك هیكوردستاندا و  یكان موو شاره هه  له
كاات و   بوو و نه هه یاسیس یریمشاو  نه  هڵسا ٣١  نجه م گه ئه. كاك فواد بوو ڵیقو یروبروایب  له  ێش به ۆیخ یر خاك سه  له
 .بكات كان هییاسیس  رووداوه یرێ ر سه سه  كار له ڵیقو  به ۆیخ ۆب  بوو كه هه ۆیوت ئه یتان ره ده
 
كاورد،  یل گاه یواكان ره مافاه  باه یمیقاا رۆز یباروا یرا ره ساه  باوو كاه  وه ئاه یكان نرخاه به  ره هاه  هییند تمه بهیتا  له ك هی ماڵ به
بوو  هااه دایااتوانا  لااه ی نااده وه بوو و ئه هااه یكااات ی نااده وه ئه  ،ڵاا خااه یناااڵ مااهۆك ۆڵاایو ر  رادهیاائ  بااه ڵیقااو یبااروا یرا ره سااه
  .دا كان ده رجه لومه هه یاسیس ی وه كدانهێل  به یرۆز یك هینگیگر
 تێاكر ده ێپا مانیچ  كه ی وه بوو له یتیبر شیو ئه دا،یكان هیچاالك  بوو له نگیو گر یك ره سه ڵیر خا فاكته ك هیكاك فواد  یال

 .تێبكر  كه دا دهڵیو و هه نی كهیبا ب
 

  كارد كاه ده ی وه ئاه یباسا دا ناهۆب انیا ده  ، لاه(١٣٥١)كوردساتان  ۆبا یساالمیئ یماارۆك یرشاێه شێند مانگ پا چه  فواد له كاك
  بااه ڵیقااو یبااروا  مان كاتاادا كااه هااه  لااه ماڵ بااه. ر كوردسااتان سااه  بكاتااه رشێااه  كااه ی وه ر ئااه سااه  لااه  سااووره یسااالمیئ یمااارۆك

 ویها نیتاوان و تا ده  مهێئ  ستهیوێپ ، هی وهێر به یسالمیئ یمارۆك ی النهیم پ ئه یرچ گه  وابوو كهێبوو، پ كورد هه یل گه یكان مافه
 . قازانجمانه  به شتاێه نی دوابخه  رشهێو ه و ئه  بووه شیرێكاتژم ك هینها  ته ۆر ب گه و ئه نی ده نه  وه سته ده به ك هی هانه به
 
  كاه  هیان  وه گوماان ئاه ێوت، با لساوكه هه  لاه  وازهێو شا و ئاه  وه ركردناهیب  لاه  وازهێو شا ئاه ی وه ناناهێه ریاب  سات لاه به مه ،ڵای به

 یساتانۆموو د هاه  ساتم باوو باه به س مه باه. نمێنگ ساهڵ هاه ك هیاك  وه ۆمر ئاه یل باشاوور گه  و كات له ئه یتاڵ ژههۆر یكوردستان
  وه ناه بكه تان ناده رمهیو ب لاه  ێارین، ب ده ده نگیسا  كاك فوئااد لاه یت هیزانا یرد به  مووه و هه ئه  كه  وهێئ نم، هی كاك فواد راگه
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 زێاو ه یاسایس یرج لومه و هه ئه یال. ژۆر یت اسهیس یبژاردنڵ هه ینایب  كرده ده نه یكورد یل گه یكان مافه ك هی وهێش ویه  به  كه
 . باشتره نی كه نه داۆمر له یو چ نیبب یچ ۆست ب ده ی وه ئه ۆبوون ب ر فاكته نیتر نگیو توانكان گر

 
 یند روبه ساه  كااك فاوار دروسات باوو، لاه یكان ته اساهیس  هیوا انێیپ ی سانه و كه ئه یرۆز  ره هه ی ربهۆز  كه  هیكداێكات  له  مه ئه

 انیا ت هڵاو ده یدروستكردن ۆكورد ب یل گه ینوس و ماف چاره یكردن یارید ۆكورد ب یل گه یكوردستاندا، ماف یباشوور یگشتپرس
 .كوردستاندا یباشوور  دا له ٢١١٧-١١-٢٥  له یگشتپرس یدروست بوون و گونجاو بوون یت ره نهب نینگتریگر  كردبووه

 
و  ۆخا یو تواناا زێاه یرچاو گرتنا باه له ،یكا ره و ده ۆخ نااوه یاسایس یرج لوماه هه ی وه كداناهێل  باه دانیانگیگر! زیئاز یستانۆد

  لاه. بوو كااك فوئااد ناه ی تاازه یشف كه بردن، وهێر به یو توانا ینگ هاوئاهه كان، زهێه یبوون و ئاماده یكخراوێر ی دوژمن، راده
 ی رباهۆز  وه داخاه به ماڵ كارد باه ده ێلا یكۆببوو و داك یرێكاك فواد ف.  تكردنه اسهیس یت ره بنه  رانه اكتهو ف ئه ایدون یگاێج رۆز
  و باه  وه ندناهێخو ۆبا  اناهی هاه  وه ره ده  لاه ی مكاناهیموو ئ و هاه و باه شیكااك فاواد یدوا ڵچال ساا ی كهیكاك فوئاد نز یستانۆد
 .بوون نه یرێف شتاێه ش، هزمونان موو ئه و هه ئه یرچاو گرتن به له
 

 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 فای سوڵتانیدا فوئاد مسته  ختكردنی زیانبه  ی ساڵه ٣٢  یادی  له
 

 
  
 
 
 

 سەعید حمەالوشەیما 

  
  یكان كاه هی یدوا لاه ك هیا  ماهێر رژ رامباه به دا له رخاه هاوچه  یژووێام  كوردستان له  یتاڵ ژههۆر  كورد له یخوازیرزگار ی وه بزووتنه

 اخودیا تێاب شااندانیپۆماانگرتن و خ و اناهین ده مه  ی گاهێر و چ به بات داوه خه به ی ژهێدر  یواكان هڕ مافه ید نانهێه ناوێپ له رانێئ
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  لاه  ێك هیا  یژووێام  لاه تێاكر ئااب ده  ی27  بااس لاه  ێا، كات داوه  یقوربان نیند چه شدا ناوهێم پ له تێب  كدارانه چه  ی گهێر به
  یكاێژۆر  باه(( هڵا ماهۆك) رانێائ  یكوردساتان  یشاانێتك حمه زه ێڕیشاگۆڕش  ی هڵا ماهۆك)كوردستان  یتاڵ ژههۆر  یكان ارهید ره هه  زبهیح
  كاه  یتانڵسو  یفا فوئاد مسته  یناو به  هی كخراوهێم ر ئه  یران نهیزر دامه رو بهێر  له ك هی  یستدان ده له ۆیه به شیو ئه تێش دانر ره
 . كاك فوئاد ناسراوه  به اتریز
 

فوئااد  ، هیا هییاه به ینااو  یكای، دا فا ساانه مساته  یزا هڕكاو و  یتانڵفا ساو مساته یگ باه دیش هڕ مه حه ڕیكو  یتانڵفا سو مسته فوئاد
 و تاڵ ساه ن ده و خااوه    باه ره ده  یك هیا هڵاما بنه  لاه وانیر ماه  ی ناوچاه  ی ماناهڵ ئه  یگوند  له (ه7231)ز 7131ساڵی   فا له مسته
 نادنێخو  باه دان ژهێدر ۆپاشان ب  ندووهێخو انۆیخ  ی كه گونده  له ییتا ره سه  یندنێكاك فوئاد خو  یباوك كبوو،یدا له ند مه هڵو ده

 وانیر مااه  ی( شااه ره)یگونااد  لااه  یكاایدا  نااده رچه هه سااتا،ۆمام  تااه تااا بووه  واو كااردووه تااه ێو لااه  یناادنێو خو ساانه  یشااار  تااه چووه
 نێنجااوێپ  و لااه كوردسااتان یباشااوور  تااه انكردووهیرو  وه هڵااما  زاشااا بااه ره ییرۆكتاااتید  یت اسااهیس ر بااه له ماڵ بااه ، كبووهیدا لااه
،  ربووه باه له یریشااع یقاانع  یكان شاعره  لاه رۆز  وه  باووه  وه ندناهێخو و نینووسا  یرێاف نێنجاوێپ  رله ناوبراو هه بوون،ێج شتهین

  كاردووه نادنێخو به یسات ده(  یقائاان)  ی قوتابخاناه  له( 7113)  ڵیسا  ، لهو  بووه  رده روه په  هی واده م خانه ئه وێن كاك فوئاد له
( ئاباان  یچاوار)  ینادنگاێخو  و لاه سانه  یشار  چووته( 7111)  ڵیسا  پاشان له  ندووهێخو ێو له ییتا ره سه  یچوار  یناغۆتا ق
  لاه  ی وه ر ئاه باه له ۆنا  یلۆپا  یواوكردن تاه  یدوا 7112  ڵیتاا ساا( یراز)ییناد ناوه  تاه ، پاشاان چووه داوه نادنیخو  باه  ی ژهێادر
 ڵیساا ێرسا هه و  راوهیارگ وه( ت هیادایه)یی ئاماده  له یركاریب یش به  یندنێخوۆب  بووه ك رهیز  سه نده برو هه جه و ییركاریب  یبوار
 ۆكات با ئاه  ئامااده ۆیخا 7111 ڵیساا  لاه  ی كاه گونده ۆبا  وه تاهڕێ گه ئه  ی وه ئه  یفا دوا ، فوئاد مسته رچووه ده م كه هی به  یندنێخو
دواجااار  ت،ێنیه سااتده ده وتن به ركه سااه رانێاائ  یكااانۆزانك یشاا به 73  لااه  ی وه ئااه  ی، دواكااانۆزانك  یبژاردنااڵ هااه  ی وه كردنااهیتاق
 .با كاره یش به ییارینداز ئه  ته تا بووه  ندووهێخو  هۆیو زانك له ڵچوارسا و تێرێبژ دهڵ هه(  یفیر شه) هریم ایئار) ۆیزانك
 
 ك هیاال  لاه انادایوڕ رانێائ  لاه  ی اناهییك ره ده و ۆیوخاێن  هییاانكارۆڕو گ ئاه  ینجام ئاه  راباردوو لاه ی ده ساه  یكان سته شه یی هی ده  له
 یریااب یوتن ركااه ده و نیچاا و ت هۆڤییساا یت هییااك هی یكان هییااند وهی پااه  یكچااوونێت  وه كااهید یك هیااال  لااه و رانێاائ  لااه یاایو زه یرمۆفاایر
ر  ساه له انییر گاهیموو كار هاه  ماناه ئه هتاد ...زائیر جاهو  كوباا و نیچا  لاه  كداراناه چه یشاۆڕش یدانڵا رهه ها سه روه هه و، زمییماو
م  ئاه وێن پ دروسات باوون، كااك فوئااد لاه چاه یكێپاارت كخاراوێناد ر چه  ێرۆج دانااو باه رانێائ  پ له چه  یوت ره  یندن سه شه گه
 و وه ندناهێخو بێاكت  باه  كردووهیسات و ده  باووه ت اساهیس  باه ڵ كاهێتااران ت  لاه ۆزانكا  لاه  ی كاه ندنهێخو ڵپا لاه داو هییاسیس  خهۆد
 بیشاوع:  واناه كاورد له یكێنادكارێناد خو چه به تیب ئاشانا ئاه دا ناغاهۆم ق ر لاه هاه و زمییمااو یریاب  ئاشنابوون باه ۆب دانڵو هه
  ی اناهم هاوڕێی ئاه هتاد... (رێباوار)ئیساالم  خێشا حیر، موسال مانگاه كه قیدسا ،یر گلاهیب ڵودو هیا سالم،یئ خێفاتح ش ،ییایكر زه

 ڵپا له.  كردووه ییكاروچاالك به انیست ده( محفل)  ی وهێش به و وه ته بوونهۆك  یمڕ نافه  یك هی وهێش به و یكتر هی  یور ده  كاك فوئاد له
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 و ید موهتاه  یالڵعبادا) واناه باوون له  یكاانڕێو هاو كااك فوئااد یریهااوب  بوون، كاه هاه ش كاهید  یل حفاه كاك فوئااد مه  یل حفه مه
  نااده رچه كاااك فوئاااد، هه  یل محفااه  ئاشاانابوون بااه( بااوارێر)سااالمیئ خێشاا حڵموساا  ی گااهڕێ له  كااه( هتااد... ندووساات ته وه دیساااع
 ییر گاهیكوردساتان، كار  یماوكراتید یزبایح ێڕیشاگۆڕش  ی تاهیمۆ، ك توده یزبیح  ێڕیشگۆڕش  ی تهیمۆك  النه حفه م مه ئه  یندامان ئه
  یكان چوونااهۆروبیب و وه تااه بوونهۆكاااك فوئاااد ك  یور ده لااه اتریااو ز بوون نااه انڵیاا كااهێكااات ت ویهاا ماڵ ، بااه بووه هااه انییر سااه له
  یناێنه  باه انیكێكخراوێر  ی بناغه 7111 یزییپا  دواتر له  یكان ناغهۆق  له  رانهیم هاوب ر ئه ، هه بووه هه انیر سه له ییر گهیكار
 ێڕیشااگۆڕش  ی هڵاا مااهۆك) ۆباا اۆڕگاا  كااه كخراوهێر  یناااو رانێاائ  یالن گااه یشااۆڕش  دواجااار لااه( التیشااك ته)  یناو زرانااد بااه دامه
 شی، كااك فوئااد نجاماداوه ئه  یناێنه  باه ییكاروچااالك ڵسا7  ی كهینز التیشك ، ته(( هڵ مهۆك) رانێئ  یكوردستان  یشانێتك حمه زه
 ماڵ باه و، راوهیاگ  یكان چووناهۆو ب رنج ساه له ێگاو  كاه كخراوهێر  یر بهێو ر ركرده ك سه وه و كه كخراوهێر  یران نهێزر دامه  له ك هی ك وه
 ناوێپ لاه  كاه كخراوهێر  ، چونكاه بووه ناه  كاه كخراوهێر یرێساكرت یماڕ فاه  یك هیا وهێشا به اخودیا  كراوه ناه ۆب  یبژاردنڵ كات هه ویه
.  كردووه نااه ماازایئ انااداۆیخ وێن لااه انیااكۆڵێكۆتۆپر ویساااواك هاا  یگرڵوا هااه  یزگااا ر ده رامبااه به  لااه انیكان ندامااه ئه  یاسااتنپار
متشاكل   و چگوناه  میاا  چارا پراگناده)یناو باه ك هیا وكراوهودا، كاك فوئاد ب( هڵ مهۆك - التیشك ته)  ینێنه یناغۆق ییم رده سه له
ساتنووس  ده به  وه هڵا ماهۆك یكێنادام ناد ئه چه ن هیاال له و  یناێنه  رباه هه  وه و  ووهینوس ن،یكبگر هی نۆچ و نیوورژوب په یچۆب)میشود
 . وه ته انهیندوێخو  وه كردووته انییووب انداۆیوخێن و پاشان له  كراوه یپۆك ێل  یك هی ند دانه چه
 
  ینادامان ئه و نگران هیاال و  ڵا خاه ناوۆب  وه تهێبگواز ۆیخ  یبات خه  داوهیارڕیب التیشك رابردوو ته ی ده سه  یفتاكان حه  ی هیی ده  له
  كااه ان،یاا كااه كخراوهێر ینگران هیااو ال ناادامان ئه ۆكات باا ئااه ازیشاانێباان، كاااك فوئاااد پ  ڵاا خااه  بااه ڵ كااهێت اتریااز  كااه كخراوهێر
 اتریاز و نیشۆوان جلپ ك ئه وه و  ڵ ك خه كاركردن وه  ی گهێر  به شیو ن، ئه بكه دای په كداڵ خه ڵ گه له  نهیق راسته  یك هییند وهی په
م  ، كاااك فوئاااد لااه وكاتااه ئه یكێوار ناادهۆێخ و ریك روناااكب ك وه ن، نااه فتااار بكااه ره ییئاسااا  یكااڵ خااه و كااارێك كر وه دانڵااو هه
  لاه رۆز  ژاناهۆر  وه هییاكورد یرگ وباه جل  باه انۆیاخ  ی كه گونده ۆب  وه ته اوهڕ گه  ێو كات  داوه(  یستیلۆپۆپ)  به  یخ هیبا دا ناغهۆق

 یشاێتك حمه زه ارویاجووت و كاارانێكر یكان هیات نهی م و ماه خاه یئاگاادار  وه كاهینز  لاه  وه ته ركردووه ساه به یكان گونده یارانیجووت
 یكاورد یرگ جلوباه  وهیانیب  یكااك فوئااد  كاات، كاه باس ده دایكان هییر وه رهیب  له یند به هیپا یسی، ع كوردستان بووه  یكان گونده
 یشاێیپ دانیسات رده به له  دات كه نه  ربازانه و سه ئه  یت هیز عه  كه ، كردووهێل  یداوا  وتووه ركه ده یئاسا یكێس ك كه و وه ربووه به له

  یكان ماهێرژ  یر روه نادادپاه ڕی وپاه ش ئه مه ئه  كه ت،ێكر دهێپ انییرباز سه  كانهێالد یشێكت حمه زه و كارێكر ڕیكو یرچ هه”  وتووه
كااك فوئااد   ناده رچه هه"... تكێشاه حمه زه ینیر چ سه كان له موو فشاره هه  كه و،  هی هه ینۆك یك هیژووێم ش ته اسهیم س ئه و  رانهێئ
 یخاۆد ۆبا  بووه هاه یواو تاه  یشتنی گهێمانكاتدا ت هه له  بووه ندنێخو ڵیرقا سه اتریز  بووه دایت هیالو ین مه ته  له  مه رده و سهئە
  وهینووساا یكااك فوئاااد ۆباا  كاه كداێعریشاا  خشاانه په  لااه ریشااع یساا كهێب ۆركێك شا روه وكات هااه ئاه  یكااارانێكر و شاانێتك حمه زه
  "تڵێ ده
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 دا مانهڵ ئه  ی هی لهۆبچك  مانهیشتو نی فوئاد له( فوئاد... ڵناونا د انی له رپهۆك
 
  وساوه چه  یئاو و یبرس  ینان و ییژار هه مجار كه هو بۆی ئه ...تپشكو یدا چاو دارچواله ڵیگو ڵ گه له
 
  یراساوو و په  كان نادهڵبا  یشكاو ڵیبا و كان ارهیجووت و كان گهێڵك  یوڕی په ینگ ره و كاند هڵچرای... مڵالدروست كرد زو انیاریپرس
 ". یست ده  هیدا انییكێامی په ناڵمندا  یوڕی رپه ده
 

الل  جاه میك بارا روه هاه ، وه هیات هیاڵ ماهۆك  یروو لاه زێه باه  یكێسا كه  باه  باووه  یكاڵ خاه  باه  یبوون ڵ كهێت  ینجام ئه  فوئاد له كاك
 "ربوومێو ف شت له رۆز  وه هیت هیاڵ مهۆك  یشت  یروو له" تڵێ ده
 

  یباا كاره  ی كارخاناه  ر لاه فساه كاو ئه وه 7113 ڵیساا  لاه  كاراوهێپ  یرباز ساه  یت خزماه نادن،ێخو  یواوكردن تاه  یفوئااد دوا كاك
( ردێابروج) یشاار  لاه 7112  ڵی، ساا وه تاه دوورخراوه وانیر ماه  ر سااواك لاه رامباه به له  یستان ر راوه به له ، كردووهیكار وانیر مه
،  سانه  یشاار  یت نعه ساه( ۆیتینست ئه)  له ستاۆمام  به  بووه 7113 ڵیسا  ، له هداو  ی كه هییرباز سه  یت خزمه  به  ی ژهێدر ستانڕلو
  لاه(  یبان ساواك و شاره یش هاوبه  ی تهیمۆك)  یندانیز ۆب  وه ته پاشان گوازراوه و ستگیركراوه ده 7113  می كه یه  تشرینی  ی31  له

، كااك  سانه  یشاار  ینادانیز ۆبا  وه تاه نراوهڕێ گه ۆیخ یر داخواز سه له 7111 ڵیسا  له  حوكم دراوه  یندانیز ڵچوارسا  تاران به
 مێارژ  یرپرسان به ن هیال له كان، هییندانیز ڵ گه له كردن هڵ خراپ مامه و كان ندانهیز یوش ره یو خراپ ییزا هڕنا  ینڕیرب دهۆفوئاد ب

  مااانگرتن كااردووه  بااه انیساات ده(  هڵاا مااهۆك)التیشااك ته یناادامان ئه  لااه  ێنااد هه و ڕییهاااو  ی كااهید  یك هییااندانینااد ز چه ڵ گااه له
 ڵ گاه له كردنۆگفتوگا ۆبا  سانه  یكان هییاندانیز  یكۆر سه ژوێب ك وته وه دا هی وماوه ناوبراو له ، اندووهیخا یژۆر 33ش  كه مانگرتنه

  ی وره گاه  یك هیا وه نگداناه ش ده م مانگرتناه ئاه و انینادانیز  یمااف  لاه كردنیرگر باه ۆبا  راوهێابژڵ هاه( ساواك) یندانیز  یر وبهڕێ به
ناچااركرد   یماێرژ  م مانگرتناه دواجاار ئاه.  تێاب رانێائ  ی وه ره ده  چ لاه و تێاب رانێاو ئ كوردساتان  یتااڵ ژههۆر  چ له  وه ته وه كهێل
  ی وه ئاه یای، دوا ئاازاد كاراوه 7111 یم كاه هی  ینیتشار  لاه شیئاازاد بكاات، كااك فوئااد  سانه یشاار  یكان هییاندانیز  له  ێرۆز
 ت،ێكر دهێال یشاوازێپ(  هڵا ماهۆك - التیشك ته) یندامان ئه و نكران هیال و انی داكه وه خانه ن هیال له و مانهڵ ئه  یگوندۆب  وه تهڕێ گه ده

  ت بااه باره سااه ت،ێااگر بااوون ده ناادانیز  ی وه ره ده  لااه  ی وانااه هئ  ی كااه كخراوهێر ینگران هیااو ال ناادامان ئه  لااه  خنااه كاااك فوئاااد ره
پاشااان دوو   وه خاتااه كدهێر  كااه كخراوهێر ینگران هیااو ال ناادامان دواتاار ئه ماڵ بااه ان،یكان هییااچاالك ینجاماادان ئه  لااه انیموكورت كااه
  هیا وه بووناهۆم دوو ك ئاه  كه كخراوهێر یدواتر  یكان ناغهۆق  له  ن، كه ده نجام ده ئه  ده غه و نه سنه  یكان شاره  له  وره گه  ی وه بوونهۆك
 ك هیاا  ی نگرهۆكاا  بارت بااه نوسااراو سااه یك هیاا گااهڵ بااه ویهاا  نااده رچه هه ت،ێاانر داده(  هڵاا مااهۆك التیشااك ته) یم كااه هی  ی نگرهۆكاا  بااه
و دوو  ت باه باره ساه و  راوهیاگ  یكان رنجه راوسه  له ێگو و هشداربوو كاك فوئاد به  ، كه  زانراوه  نده وه ئه ماڵ به ، هییستدا ن رده به له
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  یگشات به رانێاكاات ئ ده  وه بااس لاه  ، كاه بووه م كه هی ینیوانێڕت ڵ گه كاك فوئاد له دات ئهڵ رهه سه دا نگرهۆناو ك له ش نهیوانێڕت
  یكێسااتپ ده  لاه و رانێاائ یخاۆد  لااه نیوانێاڕت  بااه فوئااد، كاااك ( هیانۆلۆك) ره ركااهیداگ  وهیان و ییت هیااگا به ره ده  وهیان یك هیااگاڵ ماهۆك
  چاالكانااه  ، كااهكات ئااه  ی كااه كخراوهێر ینگران هیااو ال ناادامان ئه  داوا لااه شۆڕشاا یدانڵاا رهه سااه و كان هیاات هیزا هڕنا و شاااندانیپۆخ
  هۆیارب و، هه كوردساتان  یتااڵ ژهاهۆر  یكاان شااره  له یینشاه شاهه یمێرژ یدژ كان هییت هیزا هڕنا و شاندانیپۆخ  ن له بكه ییشدار به
ن  ده ناه انیا كه تووتنه ڵم سا ئه  انداوهیارڕیب  بانه  یتوتنكاران  كه  وه نهێكر ئاگادارده  نگرهۆك  یندامان ئه كدا هی  ی نگرهۆك  یكات له
 و ییدا هاوكاار باناه  ی وه ناهاڵجوو  لاهبچان  ت،ێادوابخر  نگرهۆكا  ێاژۆناد ر چه  ی ماوهۆكات ب ده ازیشنێكاك فوئاد پ ت، هڵو ده  به
 كادا هی  ی نگرهۆك ، لاهتێاب ده  یگرنگا ییر گاهیكوردساتان كار یكاڵ ر خه سه له  هی وه نهاڵو جوو ئه وابووێین، ناوبراو پ بكه ییشدار به
 . بووه انیكێك هی ادكاك فوئ  دانراون كه  كه كخراوهێر ییند ناوه  ی تهیمۆك  یت هیركردا سه یندامان ئه ۆب  ێس ند كه چه
 
  لاااه گرتنێگااو و ارانیااجوت یخااۆد  یئاگاااداربوون  وه كاااهینز  لااه و بااوونڵ كااهێت ۆكاااك فوئااااد باا یكااان كاره  لااه  كااهید یكێك هیاا

 یماااێرژ  یم ورو ساااته ر جاااه رامباااه به كان هییااات هیزا هڕنا  لاااه ارانیاااجووت  یكردنێپییشااادار به ۆبااا انیهانااادان و انیكان هییاااداواكار
  یئاشااكرابوون  یدوا  هیااتیێك هیم  ئااه  یناادامان ئه  ی ربااهۆز  كااه ت،ێنێزر مااه داده( وانیر مااه  لااه ارانیااجووت  یتیێك هیاا) یینشاااه شاهه
 ككردن چاهڕپۆخ ۆداون با  یهان و  اوهڕ گه واندایر مه  یكان گونده یارانیر جووت سه به ۆیكاك فوئاد خ ، هڵ مهۆناو ك  چوونه  هڵ مهۆك
 ۆیخا  یور ده لاه ارانیاجووت  لاه  ێارۆز یتاوان  ی م كااره باه  هۆیارب هه ان،یكان مافاه و وت كهسات ده  له كردنیزگارێپار  یست به مه  به
 چیۆكا  كادار لاه چه  یكایزێه  بووناه  ینایب شۆڕشا  یو دوا شۆڕش  یم رده سه  یكان شاندانهیپۆخ  له انیارید ۆڵیر  ، كه وه بكاتهۆك
 و یاریش وشا ماه ، ئه زراوه داماه( وانیر ماه یشاار  ژناان لاه  ی تاهیمۆك)كااك فوئااد  یازیشنێر پ سه ر له هه. شداربوون به واندایر مه
  ژن لاه  یكردنێپیشادار به ۆبا دانڵو هه و یباوك ساالر  یتیر نه  دانهێگو ێب ژن به  ی له سه مه  خات به رده كاك فوئاد ده  یخدان هیبا
  هیا تاهیمۆم ك ئاه  ینادام ئه(  كاه له مه)  یناو كااك فوئااد باه  ی كه شكهخو ش،ۆڕش  یم رده سه  یكان مانگرتنه و شاندانیپۆخ و ت اسهیس

  یالن گاه یشاۆڕش  یوتن ركه پااش ساه. . كاردووه وانیر ماه یشاار  یكان هییت هیزا هڕنا و شاندنیپۆخ  له ییشدار به  چاالكانه رۆز  بووه
  هڵا ماهۆك ۆنادام با ئه و نگران هیاال  ی وه كردناهۆك  له ژۆر ژبهۆكاك فوئاد ر رانێئ  له یینشاه شاهه یمێرژ  هاتن به ییتاۆك و رانێئ
  داوهیاروو ارانیاجووت یتێك هیاو  زاده  یماوفت  یت حماه كااك ئه ینگران هیاال وانێان  له یزڵۆئا 7111  یمووز ته  ، له وام بووه رده به

 یشااار یكاڵ خااه  لاه  یداوا مێاارژ  ی ساتهێوڵ هاه م ر ئااه رامباه به كااك فوئاااد له ، اناهیزڵۆم ئا ئااه  هیاردا وه یساات ده رانێائ  یت حكوماه
  تاا باه مێر رژ سه ۆب  ێك فشار ش وه مه ئه نیڵبهێج به  كه كرد شاره  هڵ مهۆك و ارانیجووت  یت هییك هی یندامان ئه  له رۆز و وانیر مه
 یتیێك هیاا و هڵاا مااهۆك ینگران هیااال و ننااداما ئه  لااه  ێاارۆكاااك فوئاااد ز  ی ر راسااپارده سااه له  هۆیاارب هه ، وه تااهێبچ داۆیااخ  یت اسااهیس

  ناساراوه( وانیر ماه یچۆكا)  باه ژووداێام  لاه  م رووداوه ئاه و شاتێهێج به انیوانیر ماه شااری 7111مووزی  ی تاه33  له ارانیجووت
  كاتاه نه رشێاه دایاارڕیب دا چاهۆم ك ر ئاه رامباه به ناچار له مێ، رژ(رانیم یكان)یناو به ك هیئوردوگا  انكردهیروو كان چكردووهۆك
  یت هیكاۆر ساه به ك هیا ژناهیل شیوانیر ماه یشار  له و كان شهێك  یر سه چاره ۆب وانیر مه یشار  نارده  یك هی ژنهیل وانیر مه یر شار سه
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  بااه ییتاااۆكااات ك ده چكردووانۆكاا  لااه  یكاااك فوئاااد داوا ، كااه ژنهیردوو ل هااه وانێاان  لااه وتن ككااهێر  یدوا كهااات،ێكاااك فوئاااد پ
ئاابی   ی1  لاه  هیا وهێم شا ، باه ستهاتووه ده به چۆك  یكان نجامه ئه  یشتا دا هه سه  وابوو له ێیناوبراو پ  چونكه نن،ێبه انی كه چهۆك

 . هاتووه  كه چهۆك  بهكۆتایی  7111
 
  كاورد لاه  یل گاه  باه  یكێماف ویه  هێینو  مهێم رژ ر حوكم ئه سه  هاته رانێئ یسالمیئ ییمارۆك یمێرژ ی وه ئه ییدوا  باسه  ین هیشا
  یتاااڵ ژهااهۆر  یكان شاااره  لااه ییزا هڕنااا و یزڵۆئااا  هۆیاارب هه راو،یگ نااه انیكان هییااداواكار  لااه ێداو گااو كوردسااتان نااه  یتاااڵ ژهااهۆر

  مانگاه ێسا ڕی شاه  باه ش هڕ و شاه ئاه دایاروو مێاو رژ كوردساتان  یتااڵ ژهاهۆر  یكاان زهێه وانێن  له ڕ دواجار شه دا،یكوردستان روو
 .ناسرا

 
 یركارد داوا ده  ی كاهید یكێرمان مان مانگادا فاه هاه ی71  ركرد، لاه كورد ده  رمانی جیهادی دژی فه 7111ی ئابی 71  له  ینی خومه
 دا رشااانهێم ه ر ئااه رامبااه به له. ن ركوت بكااه سااه ران كااهڕ و شااه كوردسااتان  نااه رووبكه كنێنێر شااو هااه كاارد له شۆڕشاا یپاسااداران  لااه
  ینای خوماه  ی كاه رمانه فه  ت باه باره ساه ك هیا وكاراوهوناد ب چه  وه بببنه مێرژ یوڕ رووبه اندایارڕیكاك فوئاد ب یر بهێر  به  هڵ مهۆك
  وكراواناهوم ب ئاه( هتاد... شیازما  كارند گوفان دروخواهند كرد، خلق كرد در بوته  یباد م  انان، كه) یكان ناوه به  وه وكردهوب
 نگ دهێاب مێارژ یشاێشكرك ر له رامباه به له  كوردساتان كاراوه یكاڵ خاه  داوا له دا وكراوانهوم ب له ونكاك فوئاد نووسراوبو ن هیال له
 یرگر و باه كوردساتان  یتااڵ ژهاهۆر یكان رشااره سهۆب مێارژ یكان رشاهێه  ی ژهێادر  لاه. ن بكاه یرگر باه  هیااندایتوانا  و تاا لاه بن  نه
 و، یرگر باه یكاێالنیپ یداناان ۆبا  وه تاه بوونهۆك  باناه یشاار له  هڵا ماهۆك  یت هیاركردا ساه ینادامان ئه  لاه رۆكوردستان ز یكان زهێه

  هڵاا مااهۆك ك كاااك فوئاااد وه م،ێاارژ  ی وه رووبوونااه رووبه و ینگ هاوئاهااه ۆباا  كااهید یكان هییاساایس  نااه هیال ڵ گااه له ژكردنێوتااووو
  لاه كهااتوون،ێپ  هڵا ماهۆك یارڕیار ب سه له  ، كه كوردستان بووه یكان هیموكراتید كخراوێر  زهێه  یكخستنێر یكیر و خه شداربووه به
 ڵیوا دا هاااه م كاتاااه لاااه كردنیرگر هبااا  یت هیااانۆچ  ی له ساااه مه و مێااارژ  ی وه ووبووناااهڕ رووباااه ۆبااا  باااووه انییاااكردن ئاماده ڵیو هاااه
كااك  یبارا  واناه س له دووكاه  كاه گات، دهێاپ( یارانیاجووت یتێك هیا) ینادامان ئه و وانیر مه یكڵ خه  له س كهۆن  یبارانكردن گولله

تاا  وانیر ماه  تاهێبچ  داوهیاارڕیب وان،یر ماه  لاه  هڵا ماهۆك یكان زهیناو ر له  ی شپرزه  یدروستبوون یترس  فوئادبوون، كاك فوئاد له
  باووه انیرپرسا الل به جاه میبارا  ، كاه(ك.ن.ی)یك هیا رگه شامهێناد پ چه یت هڕییاهاو نااوبراو به ، وه كبخاتهێر  هڵ مهۆك یكان زهێه
شاار   لاه  گات، كاه ده  هڵ مهۆك ی زهێو ه به وانیر مه  ینز  له یتانڵفا سو فوئاد مسته ی وه ئه ی، دواتێو كه دهڕێ به وانیر و مه ره به

و  الل جااه میباارا ڵ هگاا داناااون، له ۆباا ی رنامااه و به پااالن  وه ته خسااتوونه یكااڕێ و كااردوونێپ ی وه بوونااهۆ، ك وه ره ده  تااه هاتوونه
 یگوناد وانێن لاه داو گهڕێ  ناوبراو له ، وه ته اوهڕ گه  بانه ۆب انیدایف یكیچر یكێندام ئه  وانه له ك هیبوون  ڵی گه له ی سانه وكه ئه
 و ووداڕ ووباهڕ یكڕێ شاه  لاه  كاه ر ناوچه ساه ۆبا یاینیم زه و ییئاسامان یرشاێه ینجام ئاه  قز، لاه سه ی ناوچه  بستام له و ت عمهیكان
 ی گاهێج. ختكرد باه گیانی 7111ی ئابی 27  له انیدایف یكیچر  ی كه ندامه ئه ڵ گه له  ییسالمیئ ماریۆك یمێژڕ یكان زهێه ڵ گه له
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 ینگران هو الیاا نادامان ئه  ر لاهۆز ن هیاال الل، له جاه میبارا ییت هڕێیاهاو  باه یتانڵفا ساو فوئااد مساته  كاوژرانی  كردناهۆ با  ئامااژه
فا  فوئااد مساته ڵ گاه له ی زهێاو ه ئه یرپرس ك به وا ناوبراو وه كه  راوهیالل گ جه میبرا  له  خنه هڕ، (ك.ن.ی)یندامان ئه و  هڵ مهۆك
 ":تڵێا ده ، زادهیلخاانیر ئ ، عوماه كردووه ناه ییزگاارێپار ماڵ ، باه باووه یتانڵفا ساو فوئااد مساته یپاراستن یرك ئه  بووه یتانڵسو
 یتانڵفا ساو فوئااد مساته یپاراساتن یرك نااوبراو ئاه یرچ ، گاه كردووه ناه یتانڵفا ساو فوئااد مساته  له یرگر به الل جه میبراهیئ

فوئااد :  باه  شاه شكهێپ" : یت هیوینووسا دایا كاه بهێكت  لاه  شاهیاریخت ال به مه  یرچ هه. " كردووه نه ڕی شه و پاراستووهی نه ماڵ ، به بووه
 ."قاند ته نه انیكردنیرگر به ۆب  یك شهیف ك هی و دكرانیه الل شه جه میبرا  رچاوی به له... و(دكرایه شه وانیر مه  له)  یتانڵسو
 

  لاه ، وهینیب یرچاو به ڵیۆڕكوردستان  ی انهیڕشگڕۆش ی وه بزووتنه یدانێپ شه گه  له ین مه ته ییژاێدر  به یتانڵفا سو مسته فوئاد
 یكخسااتنڕێ  كوردسااتان، لااه یكان شاااره یكان هییااموكراتید  هڵاا مهۆك وڕۆكاا یكردنیر بااهڕێ و نااانێكهێپ  و لااه  ساانه زیۆور نااه ڕی شااه
  كردووهیكاار ییاسایس یكڕێ بهڕێك  وه  هڵ مهۆك ی رگه شمهێپ یزێه یسازدان  له وان،یر مه چیۆك  له و انیكردنیكدار چه و ارانیجووت

ساات، ۆك پ وه  ناده رچه ، هه باووه م كاه هی یر اردهڕیائاشاكرادا، ب و یاینێنه ناااغیۆق  لاه ، هڵا مهۆناو ك لاه یتانڵفا ساو فوئااد مساته
ر  گاه ئه" :تڵێا ندووسات ده وته دیسااع.  اوهێاڕگ ڵایۆڕ  كخاراوهڕێو  ئاه یكێرێك ساكرت وه ماڵ باه ، ووهب نه  هڵ مهۆك یگشت یرسكرتێ

 ی وره گاه یر گاهیكار یتانڵفا ساو فوئاد مساته یكوژران  هیۆب ر هه. "هڵ مهۆك یدروست بوون  له نیبوو نه اینڵد  هیبوا كاك فوئاد نه
 ینای حوساه نید زهیاع خێوت، شا ركه به ی وره گه یكێبر زه ی ره بهڕێم  ئه یسدان ده له  به  كه كخراوهڕێ  چونكه ، هڵ مهۆر ك سه بوو له هه
  باه. "نها تاه  باه  هڵا مهۆك ك وت نه كورد كه ی وه بزووتنه  بوو له  ێبر زه یتانڵفا سو فوئاد مسته یكوژران" :تڵێ ده  وه هی م باره له
 یباوار  لاه  هااتوبووهێل و ك رهیاز  ی وه پال ئاه  له  هییت هیسا م كه ئه تێو كه رده ده مانۆب و اناوبر ییكارو چاالك و انیژ  له نیوانێڕت
م  ر ئاه هاه تێاب دا وه ندناهێخو و ركردنیشنبۆر ۆخ ڵیو هه  له  وه هییت هیالو  ین مه ته  ر له هه  یت هیویمانكاتدا توان هه  له و ندنێخو
  پ لااه چااه  ی كخااراوهێر نیم كااه هی  یران نااهێزر دامه  لااه ك هیاا  تااهێب  یپ تااوان چااه یریااب  ی له هساا مه  لااه  ی زابوونه شاااره و وه ندنااهێخو
  ی كااه كخراوهێر  یرخسااتن سه ۆباا  یكان موو ئامانجااه هااه  یتااوانی نااه  یختكردن انبااهیگ ۆیه بااه  نااده رچه كوردسااتان، هه  یتاااڵ ژهااهۆر
ر  سااه له  یر گااهیكار نیتر وره گااه یتااوان یاای كخااراوهێر و ییاساایس یبات خااه ساااڵی71  ی ماااوه  لااه نڵااێب نیتوان ئااه ماڵ بااه ، یدا نااهێبه
 ماڵ ، باه رداهاتووه ساه به یانكاارۆڕگ و وه ابووناهیج نیناد چه  هڵا ماهۆك  ناده رچه هه شۆمر تاا ئاه  ێرۆج باه ت،ێادابن  ی كه كخراوهێر

كوردساتان   ی وه و نااوه وه ره ده  لاه  هڵا ماهۆك  ینادامان ئه و نگران هیاال و  هڵا ماهۆك  یاكاانیج  كخاراوهێم ر رجه ساه وێان  فوئاد لاه یخود
  هییاااند وهی پاااه  یزێه باااه  باااه  كاااه  ی هیااا و كاكاااه ئاااه ، زهۆساااڵد  یكێكااااك و  كراوه رناااهیب له و نااادوویز  شاااهیم هه یكێر باااهێر  یسااانبول

، فوئاااد  كوردسااتان ناسااراوه یكااڵ خااه و  كااهید  یكان هییاسایس  زهێااه و  ی كااه كخراوهێر یناادامان ئه و سااتۆد ڵ گااه له  یكان هیاات هیاڵ ماهۆك
 یماارۆك یماێرژ  ی وه ئه ۆیه  بووه یش هیستیو نهۆخ و یم خاك ر ئه هه  ناسرابووه یخاك و ستیو نهۆخ یكێكاك  به یتانڵسو  یفا مسته
ر  ساه له  یكراو ژنهێساار یكاێنیبر یتانڵساو  یفا فوئااد مساته  یختكردن انباهیگ ت،ێر باهیناو له  یئاساان  باه یتاوان رانێائ یسالمیئ
   تهێتا ب  ووهینیب نه  ووهۆخ به  یك هی ركرده روسه بهێر  هڵ مهۆك ستاشێتا ئ  یشیختكردن انبهیگ  یدوا  له  ێرۆج داناو به  هڵ مهۆك
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 . وه بخاته ك هی  هڵ مهۆك تێبتوانر  كهید یكێو جار وره گه  كاكه
 
 :کانەرچاوەس
 
 .33 - 31، ل 3111اڵت،  ژههۆڕ یچاپ ،یاسیس یك هیزانا و دار تمه اسهیس و ر بهڕێكاك فوئاد : یتانڵفا سو مسته شاد هڕ
ختكرد؟  باه یانن گیاۆباوو؟، چا یچ یبوو؟ ئامانج ێك یتانڵفا سو كاك فوئاد مسته: یتانڵفا سو مسته ت شمهیح و زا هڕ ، كه له مه
 .71، ل 3173میرد، سلێمانی،  ی پیره ، چاپخانه7چ 
 .13 - 31پ، ل . س : یتانڵفا سو مسته شاد هڕ
 -(  هڵا ماهۆك) رانێائ  یكوردساتان  یشاانێتك حمه زه ێڕیشاگۆڕش  ی هڵا ماهۆك: الو حماه دیع ساه ماای شاه:  واناهڕب اتر،یز ییاریزان ۆب

 .31 - 21، ل 3173 ، كراوه ونهوب  ی رنامه ، ماسته(سازكا
 .11 - 11ل پ ، . س : الو  حمه دیع سه مای شه:  وانهڕب اتریز ییاریزان ۆب

 .3173 - 7 - 3، دیسو ،ێڵئم  به سالمیئ خێش حڵموص ڵ گه له وتن كهێچاوپ
  یكوردستان یشانێتك حمه زه یرێشگڕَ  شو ی هڵ مهَ  كو یرێسكرت ید موهته یڵوبدو عه ڵ گه له ڵسا 1: یدیع سه ن همه به
و   پ ی چااه وه و بزووتنااه  حزباای كۆمۆنیسااتو  و كوردسااتانی ئێااران  ڵااه ی كۆمه ساااڵه 31 یژووێاام  بااه ت بااهیتا یكێژێوتااوو)رانێاائ

 - 31، ل 3171تكێشاانی كوردساتانی ئێاران، ب ش،  حمه ی شۆڕشاگێری زه ڵاه كاانی كۆمه بووكراوه  ،لاه7، چ (داهاتووی ئێاران
31. 
 71، ص    3172اپریال /  7213ج، فرودین .، ب7 ، چ له كومه  پشمرگه  یخاگرات ( قرن تالش مین)ز،یتهران تا زرگو از
- 37. 
  3111 - 1  - 32،  یمانێ، سلوانێزام پ:  یناو به س كهێب ۆركێش یریشع  خشانه په:  وانهڕب

http://kakfoad.com/index.php?id=82 
 .12 س پ، ل: یتانڵفا سو مسته ت شمهیح و زا هڕ،  كه له مه:  له  راوهیرگ وه
 .71 - 71ل س، . ه

 .3 یش به ،یڤیت تاڵ ژههۆڕ سوار، هڵتا یكان رهێست ئه(: یعیدشاف مه محه) ڵ گه له وتن كهێچاوپ
http://kakfoad.com/index.php?id=112 

 .1، ص3113 یونی  م، ماه.در گژر زمان، ب   له كومه  به ینگاه: بردبار صابر
 .11 - 11ل پ، .س: دیع سه مای شه
  یكوردستان و هڵ مهۆك یژووێم  به ت بهیتا  زادهیل عه یمیبراهیئ ڵ گه له  ێدارید)وتن  ركه و سه ره بهبات  خه: یدیع سه ن همه به
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ی كوردساتانی حیزبای كۆمۆنساتی ئێاران، ب  ، ڕێكخاراوه ڵاه مهَ  كاانی كاو بووكراوه  ، له2، چ 7ب  ،(پ چه ی وه بزووتنه و رانێئ
 .17 - 11، ل 3173ش، 
 .273، ص 3113 م،یانشارات نس سم،یو ناسونال ، كردستان چپ زنده خیتار: یگیمرادب نیحس. 323
 .733 - 731 پ، ل.س : یتانڵفا سو مسته شاد هڕ
 .737 -731  س، ل.ه
، 7و زماان یا  زن كارد از كردساتان، چ شاقایق هاا بار سانگالخ زنادگی : ، گلرخ قبادی 737 - 771پ، ل .س: دیع سه مای شه

 .311 - 312، ص 3171
 .7211  مرداد ماه 31  ، شنبه71127  شماره: اگالعات:  وانهڕب  ینی خومه  ی كه رمانه فه یق ده ۆب

 .31 - 31، ص 3111وریل،  ، ێ ، انتشارات شنبه7 روشن ، چ: یجعفر محمد
 
 - 211، ل 3173ی چاوار چارا،  ، چاپخاناه3چ  ، هڵا مهۆك یژووێام  لاه  ێپك چاه: الل جاه میبرا:  وانهڕب اتر،یز ییارزانی ۆب)

213 
 (.3172 - 73  - 32ێمانی، سل/ زێگوڕ، ز( زادهیلخانیر ئ عومه)ڵ گه له وتن كهێچاوپ)
 .3173، 7، چ 7 ب ،؟ هڵ مهۆك  یژووێكام م و  ێپك چه نۆچ
 121، ل 3ب وتن،  ركه و سه ره بات به خه: یدیع سه ین همه به
 .712، ل 3111ی چوارچرا، سلێمانی،  ، چاپخانه7 چ، ( هییژووێم یك هی وه نهڵیكوێل) هڵ مهۆك: پوور دیش هڕ ریزاه
فا  فوئااد مساته یباوون دیه شه ی هڵسا ێس یادی له: ینی حوسه نید زهیع خێش ڵ گه له وتن كهێچاوپ:  وانهڕب اتر،یز ییارزانی ۆب)
 .http://kakfoad.com/index.php?id=26 ،یتانڵسو
 كان هییت هیاۆڤمر  زانسته  یژێكول ، یمانێسل  ۆیزانك  ر له رخ ، ماسته و هاوچه ێنو  یژووێم  یرۆپسپ*
 

 ٢١١٧ی جووالی ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
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 ی خەرمانان٢لە  ڵزامی پڕ هوون و ناسۆری کۆردان ئەکۆلێتەو زشت سا

 
 

 
 
 
 

 ڕێبوار هەورامی

 
 یردسااتانۆک یاریسااتەه یکااێرجەم لااوەه ەل یتانڵسااو فاەکاااک فوئاااد مساات ڕێهاااو ەک ڵەیەتااا ەژڕۆ وەئ رمانااانەخ ی١ ڕۆمااێئ
 ەیجااد رەسا ەل رانێائ یساالمیئ یمارۆک یشەرتەئ یالحەبەز یکێستوون ەڵگ ە، لو دژوار رەرابەناب یکەڕێش ە، لدا تەاڵژهڕۆ
  .کرد ختەب یزیئاز یانی، گدا تەعمێکان وبستام  یکانیەئاوا وانێن ەل قزەس - وانیرەم
 
 ەساااوا و تاااز یکڵێمناادا کااووە، ورانێاائ یردسااتانۆک یشااانێتکەحمەز ێڕیشااگۆڕش ەڵەیمۆ، کااەنێاازەتڵد ەووداوڕ مەئ یدوا ەب

 .وتەک ویتەپاگرتوو دا ه
 
 یخوازیزگاارڕ یشاۆڕش ەل رچااوەو ب رەگیکاار یکاێورەو د تیانێبه کێاپ ەرگەشمێپ ەیکمۆت یکێزێه یتوان ەڵەمۆک ەندەچ رەه
و  تەاساایناااو س ە، لرەابڕ یکاااک فوئاااد ەیگێجاا ۆڵیچاا رەه مەاڵ، بتێڕێاابگ ەویەاساایو س یزامااین یبااوار ە، لدا ردسااتانۆک

و  ەڕو مااق ەگۆڵما رەسا ۆبا رشێاو ه یزاماین یچااالک ەکااک فوئاااد ب یادیاجااران . وتەکەئ رچااوەدا ب ەڵەمۆکا یکاانیەچاالک
 .رایگەئ ێل یزڕێ ڵەسا رە، هدا تەاڵژهڕۆ یردستانۆک ەل رانێئ یکانەرەرکیداگ ەزێه یکانەستوون

 
 یکردناا ێکااەیەب سااتەو د زگااارڕۆ یباارەو ج یسااالمیئ یمااارۆک یرەدەب ەادڕ ەل ینگااەو ز باارەز ڵسااا ٣٧ یدوا ەب ەنااووکەه
 ۆ، بادا تاڵو ەیوەرەد ەو ل ەوەنااو ەل یکاەرەو د ڵیماۆخ یزاۆڵەز ینیەال ێندێه ەڵگ ە، لردستانۆک ۆیناوخ یرستانەپەنۆک
 انڕیارگبەج یکاێو گرفت ریاگ یتووش انەیکخراوڕێ مە، ئەڵەمۆک ەیرگەشمێپ یترسەو چاون سوورەج یزێه ەل ەوەندنەس ۆڵەت

 رەباوو و ه کتارازانێو ل ەوەابوونیاج ندەچ یئاکام دا تووش ەو ل تێزێبپار یخو یوەپت یزڕێکیە یتوانەین ەوەداخ ەکرد و ب
  یچاالک ەتەداو انیسەو د ەوەگرت انۆیدا خ ەڵەمۆک ەیشکیو رو  ەر رەس ەل ماەبن ەب مەاڵب اوازیج تڵەواڕ ەب یکڵێبا



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

150 
 

 . انۆیخ
 
 رەابڕ یکااک فوئااد یزیئااز یادیا ەگارتن ل زڕێ ەب ەڵەمۆک یوروەگ ڵەیماە، بنەسپانۆو ک ندۆک مووەه وەئ یاەڕرە، سڕۆمێئ
 نێحسا ەمەکااک فوئااد و کااک ح یکەمەئ ەب یوانڕێڕەو  تێگرەئ ژنێج یخو یبازڕێ یبوون ندووی، زەندەهەفر ەیوێش ە، بدا

و  بااتەخ ەب دانەژێادر یناەڵێ، بدا بردووۆخا ەو ل انباازیگ یندامەو کادر و ئ ەرگەشمێپ زارانەو ه ینیعۆم یدیعەو کاک س
 ۆێناا ەل رە، ساادا ەیکەڵەمۆکاااک فااواد و کاا یکااانیەتیەواەتەو ن یتیەنااایچ ەئامااانج ینااانێه یدەو ۆ، بااوچااانێب یشااانۆکێت

   .ەوەنەدووپات بک
 
 .رەابڕ یکاک فوئاد یانبازیگ یادی تێب زەڕێو ب رزەب
  ەڵەمۆک یسوور یاڵئا تێب ەکاوەش رەه
 ەڵەمۆک یشاناز ەل ڕپ یبازڕێ تێب ندەمۆشک رەه
 

 ٢١١٦ی ئاگۆستی ٣١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 کاک فوئاد رێبەری کردەوە بوو
 

 
  
 
 
 

 ئاسۆی رۆژهەاڵت

 
خەبااات لە پێنااااو گەیشاااتن بە ئااازادی و خولقانااادنی ژیاااانێکی بەرابەر و عااااداڵنە کە شاایاوی پڕاوپاااڕی مااارۆ  بە ماناااای 

باااێ گوماااان ئێستاشااای لە گەڵ بێااات لە هااایو . نشاااێوەراساااتەقینەی وشاااە بێااات، رێگاااایەکی گەلێاااک دژوار و پاااڕ هەورازو 
انە، ئەو ژیانە تا رادەیەک خەیاڵئااویەی کە هەماوو گیاانلەبەران و بوونەوەرێاک لە خاۆ دەگارێتەوە ههەڵکەوتەیەکی ئەم جی
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بەاڵم زۆرن ئەو خەباتکاارانەی کە هەماوو ساەرمایەی ماادی و مەعانەوی و گیاانی خۆیاان تەرخاان کارد بە .بە دیی نەهااتووە
خەباتکارانێااک کە زۆرێکیااان بااێ هاایو چاااوەڕوانیەک گیااانی خۆیااان لەو ئاراسااتەیەدا فیاادا . ولقاناادنی ئاااواتی لەو چەشاانەخ

دەکەن و تەنااااانەت ناویشاااایان لە مێااااژوودا تۆمااااار ناکرێاااات و دێڕێااااک لەو لەخااااۆبردویی و حەماسااااانەی کە لە زەیاااان و 
کە وەکوو بەڵگە و ئەزموونێک بۆ جیلەکانی داهااتوو کەڵکای لاێ بیرەوەریەکانی باب و باپیرانمان تۆمار کردووە نەنووسراوە 

 .وەربگیردرێت
 

بۆ گەیشتن بە ئامانجێکی هاوبەش و جێگیر کردنی ژیانێکی شایان لە کۆمەڵگاا تەنیاا شۆڕشاگێڕ باوون و چااالکی بەردەوام و 
کااۆمەڵە خەباتکااارە دەبێاات بە  نەپساااوە، خەباتکاااران بە خولیاکانیااان ناگەینێاات بەڵکااوو هەڵسااووڕان و چاالکیەکااانی ئەو

باۆ حەرەکەتێکای نااڕەزایی دژ بە حکاوومەتی زاڵ چ لە . شێوەی رێکخراوەیی و بە پالن و بەرناامەی گونجااوەوە باڕواتە پاێش
قاااڵبی سیاساای، کااۆمەاڵیەتی، فەرهەنااگ، شااۆناس خااوازی یااان فەراتاار لەوە نەتەوەیاای و یەکسااانیخواز و عەداڵەت تەوەر، 

شارەزای پێویستە، رێابەر رۆڵێکای گریناگ و زۆر جااریش کە هەل یاان دەرفەتێکای مێژوویای دەخولقێات رێبەرێکی بە توانا و 
فااواد . یااان بە دەربڕینێکاای دیااکە دەیخااولقێنن بڕیارەکااانی رێاابەر کااارتێکەری یەکالیاای کەرەوە لە سااەر بابەتەکااان دادەنێاات

ردووی کۆمەڵە و بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستانی یەکێک لە رێبەرانی گیانبەختک" کاک فواد"مستەفا سوڵتانی ناسراو بە 
مااانگی دوای ئااازادبوونی لە زیناادان و رووخااانی رژیماای  ١١رۆژهەاڵت بااوو، رێبەرێااک کە بە هاوکاااری هاااوبیرانی لە ماااوەی 

پاشاااایەتی و هاتنەساااەرکاری کۆمااااری ئیساااالمی پرشااانگدارترین الپەڕەکاااانی مێاااژووی خەبااااتی کاااورد و بە گشاااتی مااارۆڤە 
 .وازەکانی دانیشتووی ئێرانیان تۆمار کردحەقخ

 
لااۆژیکی کاااک فااواد لە سااەر بنەمااای کەم کااردنەوەی هەرچاای زیاااتری مەودای نێااوان زار و دەساات بااوو، واتااا پاااش داڕشااتن و 

بێ هایو دوو دڵیایەک . باسکردنی پرۆژە و تاکتیکی نوێ دەست بەجێ دەخرایە بواری جێبەجێ کردن و بە کردە ئەنجامی دەدا
بە تاقە ماتریاڵی ئەو کاتی بزووتنەوەکە واتا گەلەکەی خاۆی باوو، بڕیارەکاانی ساەرچاوەگرتوو لە کاۆی عەقڵیەتای بڕوای 

 .گشتی و لە بەرچاو گرتنی کات، شوێن، چۆنیەتی، ماوە و هەڵسەنگاندنی دەستکەوتە کورت ماوە و درێژماوەکان دەردەکرد
 

و بەدواداچااوون لە سااەر پرسااەکان و مێااژووی راپەڕیاان و شۆڕشااە هەر چەنااد تەمەنێکاای کەماای هەبااوو بەاڵم بە خوێناادنەوە 
ناوچەیی و جیهانیەکان بە هاوکاری کۆمەڵێک گەنجای دیاکەی خۆئاساا بنااغەی رێکخراوەیەکیاان دامەرزاناد کە لە زەمەنێکای 

جەم چاین و زۆر کەمدا توانی ببێت بە حیزبێکی ساەرەکی کوردساتان و ساەرنجی زۆربەی رونااکبیران، کرێکااران، ژیاان و ساەر
توێژە ستەم لێکراوەکان تەنانەت رێژیەکی بەرچاو لە خەباتکاارانی گەالنای دیاکەی دانیشاتووی ئێاران رابکێشاێت و ببێات بە 

 .پاڵپشت و جیگای هیواو ئۆمێدیان
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 توانی مانگرتنێاک رێکبخاات( زیندان)ریزی بێ دەسەاڵتترین مرۆڤەکان  لەو شوێنەی کە هەر تاکێک گرفتاری دەبێت دەخرێتە
و رێبەری بکات کە ببێت بە مانگرتنێکی سەرتاسەری و سەرجەم زیندانەکانی کوردستانی رۆژهەاڵتی گارتەوە و لەو کااتە کە 
راگەیاندن و میدیاکان لە بەراوەرد لە گەڵ ئێستا زۆر کەمتر بوو دەنگدانەوەی زۆر باشی بێت و ئەو حەرەکەتە نااڕەزاییە لە 

سااەرئەنجام زیناادانییەکان سااەرکەوتنیان بەدەساات هێنااا و توانیااان . دا رەنگاای دایەوەتەنااانەت راگەیاناادنە نێونەتەوەییەکاناا
هەر جاااۆرە . بەشاااێکی زۆر لە خواساااتەکانی خۆیاااان بەساااەر رژیمااای پاشاااایەتی و بەڕێاااوەبەرانی زینااادانی سااانەدا بساااەپێنن

ڵی بایچم گرتنای حەرەکتێکای حەرەکەتێکی کۆمەاڵیەتی الی کاک فواد پڕبایختر لە ئەرکە حیزبیەکانی دەزانی و کاتێک هەوا
ناااڕەزایەتی خەڵکاای دەبیساات تەنااانەت لە ئاسااتێکی بچووکیشاادا، کۆبااوونەوە و دانیشااتنە حیزبیەکااانی بە جااێ دەهێشاات و 

 .پەیوەست دەبوو بەو حەرەکەتەوە
 

ی کۆمەاڵیەتییەکااان مێکااانیزمی خەبااات - کاااک فوئاااد وەک رێبەرێکاای جەماااوەری بە لێکاادانەوەی چرکەسااات و دۆخە سیاساای
وتااردان و ساوخەنڕانی شااری مەهابااد نماوونەی . لە هەمانکاتیشدا ئەو بەردەوام لە ناو جەماوەردا ئامادە باوو. هەڵدەبژارد

لە سەردەمێکیشاادا کە هەمااووان ئەزمااوونی یەکیەتاای جوتیارانیااان بە . ئامااادەبوونی جەماااوەری کاااک فوئااادە لە ناااو خەڵکاادا
ابوو پێویستە لەشارەکانیتری کوردستان ئەو ئەزموونە بەکار ببرێت، کاک فوئااد لە ئەزموونێکی سەرکەوتوو ئەزانی و الیان و

کۆبوونەوە جەماوەرییەکەی شاری سەقز، بە لێکدانەوەی دروستی دۆخی سیاسی و ناساینی مااهیەتی رژیمای کۆمااری ئیساالمی، 
هەمااووان خۆمااان بااۆ بەرگرییەکاای  باساای لەوە کاارد ئەزمااوونی یەکیەتاای جووتیاااران بااۆ لەمەو بەدوا وەاڵماادەرە ناایەو ئەبااێ
 .سەربازی ئامادە بکەین، لەبەر ئەوەی درەنگ یان زوو رژیم هێرش دەکاتە سەر کوردستان

 
کااک فااواد پسااپۆڕ و شااارەزای داهێناان لە شااێوازی فاااکتۆری نااوێی خەباات بااوو، پێکهێنااانی یەکیەتاای و تەشااەکوالتی الوان، 

کۆچێاک . هەموویان گرنگتر کۆچی شاکۆمەندی مێژوویای خەڵکای شااری مەریاوانژنان، کرێکاران، مامۆستایان،جووتیاران و لە 
کە بۆ هەتاهەتایە سەلماندی کە کورد خوازیاری ئاشتی و پێکەوەژیانی عاداڵنەیە، سەلماندی کە گەلی کورد لە رۆژهەاڵتای 

و خاوێن رشاتن نەباووە و  کوردستان لە دوایین بژاردەو لە رووی ناچاری دەسات باۆ چەک دەباات و هایو کاات الیەناگەری شاەڕ
خەڵکی شاارێک تەنیاا بە متماانە کاردن بە رێابەری هەمیشاە یااد زینادوویان مااڵ و ژیاانی خۆیاان بە جاێ هێشات و لە . نیە

ئاوایی کانی میران جێگیر بوون ئەمەش لە کاتێکدا بوو کە لە شارەکانی دیاکە بە هەزاران خەڵکای تار لەوانە شااری سانە و 
لەو حەرەکەتە مەدەنایە بە رێپێاوان بە دەم ئەو باانگەوازەوە هااتوون پەیوەسات باوون بەو جاوڵە  سەقز و بانە بۆ پشتیوانی

بڕێارێااک کە کاااک فااواد بااۆ بەرگاارتن بە خااوێن رشااتن و بە تااااڵن بردناای شااۆناس و پێناسااەی ئەو خەڵااکە . کااۆمەاڵیەتیەوە
 .دەریکرد بە بێ ئەوەی تێچوویەکی گیانی و ماڵی بەدواوە بێت
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ی هەتااوی، لە شاەڕێک لە ئااوایی بساتامی سەرشایو، ١٣٥١ی خەرماناانی ١وە کاک فوئاد مستەفاسوڵتانی رۆژی بەاڵم بەداخە
گیااانبەختکردنی کاااک فوئاااد خەسااارێکی گەورەبااوو بااۆ . لە حاڵێکاادا لە بااانەوە بەرەو مەریااوان دەڕۆیشاات گیااانی بەختکاارد
شاەهید . ی چەپای بازووتنەوەی رزگااریخوازی کوردساتانبزووتنەوەی رزگاریخوازی گەلی کورد و بە تایبەت کۆمەڵە وەک باسک

بوونی کاک فوئاد بە هەمانشێوە خەسارێکی گەورە بوو بۆ بزووتنەوەی رزگاریخوازی گەلی کورد باوو بە هاۆی دڵخۆشای رژیام، 
خاۆش بە  بە شێوەیەک کە زۆر زوو میدیاکان و راگەیاندنەکانی کۆماری ئیسالمی هەواڵەکەیان بوو کردەوەو وەک مزگینییەکای

هێزەکانی خۆیان رایانگەیاند، بەاڵم ئەگەر فوئاد گیانی بەختکرد رێگای فوئاد هەر بەردەوام بوو و هەیە و ناوی فوئااد باوو 
 .بە سیمبۆلێک لە بزووتنەوەی رزگاریخوازی گەلی کورد و تا ناوی فوئاد و یادی فوئاد هەبێت، ئەم رێگایە هەر بەردەوامە

 
 ٢١١٥ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاسۆی رۆژهەاڵت  

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

 
  رێبازی كاك فواد قوتابخانەیە

 
 
 
 
 
 

 هیدایەت قادری

 
ی خەرمانانە، لەم رۆژەدا بزووتنەوەی چەپ و سۆسیالیستی لە ئێران و كوردستان یەكێا  لە كاارامەترین و ١چەند رۆژی تر 

 .لێهاتووترین رێبەرانی خۆی لە دەست دا و ئەم كارەساتە بۆ كوردستان ژان و خەسارەكەی هێنادە كااریگەر و جەرگبڕتار باوو
كاك فواد، ناوێ  كە دواتار باوو بە وردی ساەرزاران و بە ساەدان و هەزاران كاۆرپە لە خۆشەویساتی ئەم مارۆڤە مەزنە نااوی 

بایەخ، كااریگەر، شاوێندانەر، داهێانەر و پاڕ دەساكەوت لە كارناامەی كااك فاواد ماوەیەكی كورت، بەاڵم پڕ .یان لێنرا”فواد“
زانكۆ ،زیندان،دامەزرانادی كاۆمەڵە ودەور ونەخشای ساەرەكی كااك فاوادو دواتار رێبەریای كردنای خەبااتێكی سیاسای و .دابووە

رهەمای فیكاری و قوتابخاانەی كۆمەاڵیەتی و جەماوەری و مەجال و دەرفەت یان نەدا ئەم بیرمەندە ساتی  وچاان بادات و بە
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ببانە یاساای ژیاانی ئینساانی، ببانە . زۆاڵڵی بیر و ئەندێشەی زیاتر بنوسێ وببانە مانیفێسات و رێنماای خەبااتی جەمااوەری
 .بیری گەیاندنی مرۆ  بە لوتكە بنپێوانەی ئازادی، دێمۆكراسی، سكۆالریزم، بەرابەی ژن و پیاو و یاسا و 

 
بەاڵم لەم مااوە كورتادا كااك فاواد بەهارە و .دوای ئازاد بوونی لە زینادان گیاانی بەخات كاردبە داخەوە كەمتر لە یەك ساڵ 

تواناا و شاەمی رێبەریای خاۆی وەك سیاساەتمدارێكی عەینای و واقیعای و جەمااوەری نیشاان داوە و ئێساتاش بیار و ئامااانج و 
ی كاك فواد و پراكیتیزە كردنای "بینش" و "دانش"ئەمەش لە .رێبازی، چرای رێنوێنی خەباتی بەش مەینەتان و چەوساوەكانە

 .ناو جەماوەرەوە سەرچاوەی گرتووەبیر و بۆچوونەكانی لە 
 

خەڵكای و خاااكی بااووە، ڕایەڵ و پااۆی كۆمەڵگااای بە باشاای ناسایوە، جەماااوەر و كااۆمەاڵنی خەڵاا  لە روانااگەی كاااك فااواد دا 
 .ینەی خەڵكەكەی بووەشەوای راستەقسەرچاوەی سەرەكی جوڵە و گۆران بوون و خۆی رێبەر و پێ

 
لە قۆناغی زیندان رێخستنی مانگرتنی گەورە و بە سەركەوتن گەیانادنی باۆ داكاۆكی لە ویسات و داوای زینادانیان و رێابەری 

دارێاااژەر و نوساااەری ویسااات و داخاااوازییە هەناااوكەیی و . كردنااای، سااایمای رێبەرێكااای باااوێر و جاااێ متماااانەی پاااێ بەخشااایوە
 .ست و داخوازی هەمووانورد و خاڵ بە خال فۆرمۆلەی كردووە و كردویەتی بە ویدرێژماوەكانی زیندانیان بووە و 

 
دامەزراندنی كۆمەڵە و كردنی بە حیزبێكای جەمااوەری و خۆشەویسات لە بااوەر بە ساازماندان و رێكخساتن و بااوەر بە هێازی 

دیفااع لە هەژاران و زەحمەتكێشاان لە پێكهێنانی یەكێتای جوتیااران و رۆڵای لە .جەماوەریی كاك فوادەوە سەرچاوەی گرتووە
بەرانبەر زۆر داری ئاغا و دەرەبەگەكان،رێ خستن و رێبەریی كردنی كاۆچی مێژوویای مەریاوان وەك یەكەم نماوونەی خەبااتی 
شارساتانی و مەدەنای و لە هەمانكاتاادا باۆ لێاا  هەڵپێكاانی خەبااتی شااار و شااخ، دەوری گرنااگ لە هەیئەتای نااوێنەرایەتی 

ۆ دانوساتان لەگەل رژێام، ساازماندانی بازووتنەوەی خاۆراگری خەڵكای كوردساتان لە بەرامابەر هێرشای كۆمااری خەڵكی كورد ب
ئەماانە كااك .ئیسالمی وبە فیتوای خۆمەینی چەند نموونە لە كاری گەورە و داهێنەر و شاكاری ئەم مرۆڤە خااوەن بیارە باوون

اش دەباێ ئەم قوتابخاانەیە كانگاا و ساەرچاوەی فێار بوونماان فوادیان كردووە بە قوتابخانەیەكی فكری و رێبەریی كە ئێسات
 .ێتب
 

هەر كام لەم كارانەی سەرەوە و باۆ وێانە كاۆچی مێژوویای مەریاوان و راكێشاانی پشاتیوانی لە شاارەكانی تار باۆ ئەم رووداوە 
 .ژینەوەی ئاكادێمی  و پسپۆرانەیەجێگای لێكۆلینەوە و توێ
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كۆمۆنیساتێ  كە . لە الیەن كااك فاوادەوە باووە" رئاال پلیتیا " ەچاو كردنی سیاساەتینیشانەی ر" مایش خلق كرد در بوتە ێ"
اكثریت روشنفكران و اندیشمندان، بدین خاطر بە موفقیت دست نیافتەاناد ".لێكدانەوەی تایبەتی لە هەومەرجی تایبەت بووە

  "اندخویش، بە خوبی انتخاب نكردەئوری كه ضرورت های عصر خود را نشناخته و زمان و مكان را برای ارائە یا طرح ت
 (.كاك فواد)                                                                                                       

 
بۆشایی نەبوونی كاك فواد لە ناو بزووتنەوەی چەپ و عەداڵەتخواز لە كوردساتان بە گشاتی و لە نااو كاۆمەڵە بە تاایبەتی 

بێ گومان ئەگەر كاك فواد زیندوو دەبوو بزووتنەوەی خەڵكی كورد و تایبەتەن كاۆمەڵە . اشا هەڵنەگرە و نكۆڵی لێناكرێتح
 .اراستە و چارەنووسێكی تری دەبووئ
 

ێ شااۆرش بااێ فوئاااد سااەر دەكەوێ بەاڵم بە باا"لە ساااڵرۆژی گیااان لەدەسااتدانی دا رێااز لە یااادی ئااازیزی دەگەریاان و دەلێااین 
 ."رەی ئەو سەرناكەوێئامانج و و

 ناو و یاد و رێبازی هەر دەم زیندووە
 

 ٢١١٥ جووالی ی٢١ :ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی زاگرۆس پۆست
 

----------------------------------------------------- 
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 ٤١٠٢:  بابەتی ساڵی
 

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

 سۆسیالیست، فوئادی خوازیاری فرە رەهەندیفوئادی کاک فواد؛ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 عومەر ئێلخانیزادە
  

و رێبازەكەی بە روونی دیارە بە  و وزە ساڵ، هێشتا ورە 27كاك فوئادی مستەفا سوڵتانی ئەو رابەرەیە كە پاش تێپەڕ بوونی 
لە سااااڵوەگەڕی مەرگااای ئەو تێكۆشاااەرە نەسااارەوتوەی . و بااازوتنەوەی پێشاااكەوتنخوازی كوردساااتاندا ساااەر رەوتااای كاااۆمەڵە

 هەمااوان، تەنااانەت نەیارانیشاای،. و باساای لێاادەكات  و بە جۆرێاا  رێاازی لێاادەگرێ و بەشاامەینەتاندا، هەر كەسااە زۆرلێكااراوان
و لەو ماوە كورتەدا باوو بە  كاك فوئاد دوای ئازادیی لە زیندان، یازدە مانگ تەمەنی كرد. ناتوانن بە حورمەتەوە لێینەدوێن

 .و گشت ئێران خۆشەویستی كوردستانو  سیمای ناسراو
 

دا روویاادا بە وێاانەی بە خاۆوە بیناای، ئااڵوگۆڕی سیاساای گەورە تێیا  و خرۆشای جەماااوەریی باێ لەو دەورەیەدا كوردساتان جااۆش
ئەو مانگاانەی دوای . و وشیاری سیاسی بە لێشاو باوو دەكاردەوە و بیری گشت تاكێ  جۆرێ  كە رۆژانە كاری دەكردە سەر زەین

و ئیساتیبداد تاا دەهاات زۆرتار  و دەساەاڵتی رەشای كۆنەپەرەساتیی راپەڕین، شۆڕشی گەالنی ئێران بەرەو لەباارچوون دەڕۆیشات
و لە گەشاە باوو و،  پەی ئاازادی لە كوردساتاندا نەك هەر پێای گرتباوو، بەڵكاوو باااڵی دەكێشااهاوكات كۆر. خۆی دەسەپاند

و ئاڵترنااااتیوی  كوردساااتان لە الیەك بباااوە مەكاااۆی دڵااادارانی ئاااازادی. هیاااوایەكی ناااوێی لە هەماااوو الیەك جێگیااار دەكااارد
 و وەك واڵتی یاغی سەیری  ەرەستیی بوودێمۆكراتیكی كۆماری ئیسالمی تازە پێگرتوو، لە الیەكی دیكەوە چقڵی چاوی كۆنەپ
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 .ردنی ئامادە دەكردو وێران ك و خۆیان بۆ سەركوت دەكرا
 

و هانادەری كاۆمەڵە، ئەو  و وەك رابەر و خاراو بوو  و تامەزرۆی ئازادیش ئا لەم دەورانەدا قاڵ و خۆبەخش فوئادی سادەو ساكار
ئەو لەو ماوەیەدا كە لەگەڵ هەڵسوكەوتی بزوتنەوەی میلیاۆنی  .و خرۆشەدا گەشەی كرد و خۆیشی لەو جۆش دوو رەوتەی ناسی

و باۆ یەكجااریش دەوری نەباوو لە دووفااقە كردنادا، بە  و كۆكەرەوە بوو  و پڕاوپڕ تێكەڵی بوو، وێكخەر خەڵكی كوردستان ژیا
و زوو فێار باوو كە  باووو بازوتنەوەی كوردساتان  ئەو نوێنەری یەكگرتوویی ناو كاۆمەڵە. پێچەوانە بەری بە دووفاقەیی دەگرت

هەم لە شاورای شااری مەریاوان هەوێنای یەكیەتای باوو، هەم لە پێكهێناانی .  و بە لێوەشااوەیی ئەو دەورە بگێاڕێ مامۆستایانە
و پێكەوەنااانی كۆمەڵەكااانی شااارەكان كە هەمااوو مەیلێكاای تێاادا بااوون، هەم لە پێكهێنااانی هەیئەتاای  یەكیەتاای جوتیاااران

 .گەڵ دەوڵەت، دەوری گرینگی هەبووۆ وتووێژ لەنوینەرایەتی خەڵكی كورد ب
 

و رێكخاراوەكەی بە  و خاۆی و الیەنگری چینای چەوسااوە باوو  و دەیسەلمێنین كە ئەو بە راشكاویی سۆسیالیست هەموومان دەڵێین
ری لەساەر ئایا هەموومان نەمانادیت كە ئەو پڕاوپاڕ پێاداگ. پارێزەری بەرژەوەندیی ئەوان لە بزوتنەوەی كوردستاندا دەزانی

و  مافی نەتەوەیی خەڵكی كوردستان دەكرد؟ هەموومان شایەتی ناادەین كە چەناد دڵساۆزانە حەولای دەدا باۆ پاێكەوە كااركردن
و  و مەیاالە سیاساایەكان؟ مەگەر قبااوڵی ناااكەین كە چەناادە بەرپرسااانە تێدەكۆشااا تااا دەزگااا پااێكەوە حەوانەوەی هەمااوو رەوت

و  ایەتی گەلاای كااورد پێاا  بێاات، بە باای ئەوە بااۆ ساااتێكیش جیاااوازییە سیاسااییەكەیەكاای یەكگرتااوویی سیاساای بااۆ نااوێنەر
؟ مەگەر وانەباوو كە كااك فوئااد لەگەڵ ناسۆسیالیساتەكانیش  و سنوری حیزبە سیاسیەكان بشێوێندرێ روانگەییەكان بشارێتەوە

و  بكااات؟ هەمااوو ئەو ئاكااار و بااۆ كاااری هاااوبەش متمااانە دروساات و حەولاای دەدا دڕدۆنگاای نیوانمااان بااڕەوێنێتەوە دۆساات بااوو 
فوئاادیش كاۆمەڵەی رابەری دەكارد   و هااوڕێ و هەموومان بۆ چەساپانی حەولماان دەدا رەوشتانە رێبازی ئەو كاتی كۆمەڵە بوون
ئایااا هەمااوو ئەوانە بەو مانااا نەبااوون كە ئەوكااات بەرژەوەناادیی گشااتیی باازوتنەوەی . تااا ئەم بڕوایااانە بباااتە ناااو پراتیاا 

و مەنازورە  و كاك فوئادی رابەر بوو؟ ئایاا ئەو مەبەسات و مەنزوری ئێمەی كۆمەڵە ریخوازی كوردستان، مەبەستو رزگا نەتەوەیی
و چەوساانەوە؟ مەگەر ئەو رێباازە نەباوو  و رزگااریی ئینساان لە كاویلەتی و ئامانجی یەكساانیخوازیی دژایەتی بوو لەگەڵ ئاوات

و كردەوەی ئەو دەورانای نەباوو  ۆمەڵەی تووشی نوشست كرد؟ ئایا كۆمەڵەكۆمەڵەی گەیاندە لوتكەو، الدان لەو خەتە نەبوو ك
و متماانەی باۆ  كە دوای بەدناوییەك كە حیزبی توودە بۆ چەپی ئێرانی بەدیهێنابوو، بۆ یەكەمجار چەپی بردەوە نێو جەماوەر

ردە خۆشەویسات و نەیكا برەو پێنەداو یەكسانیخوازیی  و بڕوای چەپ دروست كردەوە؟ ئایا ئەو كردەوانەی ئەو كاتی كۆمەڵە بیر
 الی خەڵكێكی بەرین؟

 
 و كردەوەی ئەوكاتی كۆمەڵە برەوی زۆرتر بوو یان ئەوەی دواتر حیزبی كۆمۆنیستمان لە  ئێستا كاتی ئەوەیە بپرسین خەت
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. و رێبازی جیاواز هەباوون سەر دروست كرد؟ دڵنیام هەمووان ددانی پێدا دەنێن كە لەو دوو دەورەیەدا لە زۆر بواردا دوو خەت
كاردەوەی چی بوو رێبازی فوئاد جیاا لە   دەنا كەسێكی دیكە بە من بڵێ. من خەتی ئەو كاتی كۆمەڵە بە رێبازی فوئاد دەزانم

 و كۆمەاڵیەتی؟ جەماوەریی
 

. و خەتای ئەوكااتی كاۆمەڵە، یەك رەهەنادیی نەباوو راستیەكانی ئاماژەیان بۆ كرا دەریدەخەن كە كردەوەی كاك فوئادهەموو 
و فرە رەهەنادی، ئاماانجی  و گرینگیدان بە بەرژەوەندیی گشتیی رێزدانان. لەگەڵ سۆسیالیسمی تەریكخواز بە تەواوی نامۆ بوو

وەدا باااااوو كە بە پاااااێچەوانەی خەتااااای تەریكخاااااواز، بە ئەركااااای جەوهەری ئەو بۆچاااااوونە لە. قەت ون نەباااااووی باااااوون
و  و بردنی سیاساەت باۆ شاەقام و دێمۆكراسی و پێكەوە حەوانەوە یەكسانیخوازەكانی دەزانی كە رێگا بۆ هەموو كۆمەڵگا ببیننەوە

و  لۆگی سیاساایجەختاای لەسااەر ئەوە دەكااردەوە تااا دیااا. كااۆاڵن بكاارێتە بنەمااای كاریااان، نەك هێژمۆنیخااوازیی ببێااتە ئامااانج
بە داخەوەم بڵاێم كە هێشاتا لە نااو ئەوانەیادا كە بە .  و باایەخی پێبادرێ  قەناعەت پێهێنان بە چەكای هەرە مەزن دابنادرێ

و كااری هااوبەش پاێكەوە، چ  رەوتی كۆمەڵە خۆیاان دەناساێنن، هەن الیەنای وا كە تەناانەت دورەپەرێازی دەكەن لە دیاالۆ 
لە سااڵیادی مەرگای كااك فوئاادداو ئەو   باۆیە پێماوایە دەباێ. ناكۆمەڵەدا هەنگااو هەڵبێاننبگا بەوەی بوێرن لەگەڵ الیەنی 

و پێاداگری بكەیان  و باویرانە دەناگ بەرز بكەیانەوە و كوردساتاندا كە روو لە گاۆڕانە بە راشاكاویی هەلومەرجەی ئێستای ئێاران
. اوكاری لەگەڵ هەماوو الیەنەكاانی دیاكەی كوردساتانو هەنگاونان بۆ ه و دیالۆگی نیوان رەوتی كۆمەڵە لەسەر یەكسانیخوازیی

كااۆمەڵە . و گەشااەی بزاوتاای رزگاااریخوازی كوردسااتانە و رێگااای دووبااارە خااۆگرتنەوەی كااۆمەڵە ئەمە سیاسااەتی فاارە رەهەناادییە
، بااا هەموومااان بااۆ بوژاناادنەوەی زۆرتااری ئەو رێبااازە  و چەنااد بزاوتاای بااێ فرچكاای بەوە گرتااووە كە حیزباای فرەرەهەناادیی

 .ێبكۆشینت
 

 ٢١١٩ یئاگۆستی ی٢١ :ڕێکەوتی  -  ئاسۆی رۆژهەاڵتماڵپەڕی 
 

----------------------------------------------- 
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 فوئاد ئەو ناوەی پەیوەست بوو بە ئەفسانەكان

 
 
 
 
 
 
 

 بەبۆنەی نۆی خەرمانان ساڵرۆژی زیانبەختكردنی هاوڕ  فوئادی مستەفا سوڵتانی
 

 رەزا كەعبی

 
 و سااێ ساااڵ لەگیااانبەختكردنی تێااپەڕ دەبێاات، بەاڵم هەردەڵێاای چەنااد ساااتێ  لەوەپااێش هەواڵاای گیااانبەختكردنی بااوو ساای

و كەسەرێكی واوە باس لەمەرگی كاك فوئاد دەكەن كە دەڵێی مەرگی فوئاد تازە  و سێ ساڵ بەداخ هەمووان پاش سی. بووتەوە
و  دەهێنرێت، ئەو كەساانەش كە هایو كاات كااك فوئادیاان نەدیاوە، بەخەم و كۆمەڵێكدا ناوی فوئاد هەركات لە كۆڕ. روویداوە

و پەیوەنادییان لەگەڵیادا  پەژارەیەكەوە باس لەمەرگای كااك فوئااد دەكەن كە دەڵێای چەنادین سااڵ لەگەڵیادا كاریاان كاردوە
جاێگەی خااڵی ئەو و بەتاایبەتی رێبەریای كاۆمەڵە هەسات بە  ساڵ لەمەرگی كاك فوئااد، هێشاتا هەماووان 22پاش . هەبووە
ئەم هەستە دەربارەی فواد بەشێوەیەكی سەیر بۆ جەمااوەرێكی بەرینتار لەكوردساتان، نەك تەنهاا كوردساتانی ئێاران، . دەكەن

و چەپ نەباوونی كااك فوئااد بە كۆساپێكی گەورە  و بزوتنەوەی سۆسیالیستی بەڵكو لەبەشەكانی دیكە كوردستان گواستراوەتەوە
 .بۆ خۆی دەزانێت

 
مانان ساڵرۆژی مەرگی فوئاادی موساتەفا ساوڵتانی، دامەزرێانەر، رابەری دیاارو بەرچااوی كاۆمەڵە، زینادانی سیاسای نۆی خەر

و ئێااران، خەباتكاااری   كوردسااتان و چەپ لە خااۆڕاگری گرتوخانەكااانی رژیماای شااا، ساایمای بێااوێنەی باازوتنەوەی سوسیالیسااتی
و داكۆكیكااری  و هااوڕێی خەڵكای زەحمەتكاێش لەكوردساتان، دۆساتریزەكانی خۆڕاگریی دژی داگیركاری رژیمی كۆماری ئیسالمی 

 .ن لە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكانەو بەشداریكردنیا سەرسەختی مافەكانیان
 
 رادیۆی تاران كاتژمێر دووی پاشنیوەرۆ بەخۆشحالیەكی  7211و لەرۆژی نۆی خەرمانانی ساڵی  و سێ ساڵ لەوەپێش سی
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و  مەرگاای كاااك فوئاااد ریزەكااانی كااۆمەڵە. فوئاااد مسااتەفا سااوڵتانی راگەیانااد( چااد انقااالب)زۆرەوە هەواڵاای كااوژرانی رابەری 
و مێژوویادا  بەتایبەتی رێبەرییەكەی هەژاند كە بەهۆی هێرشی هێزەكاانی رژیام باۆ ساەر كوردساتان لەچركەسااتێكی هەساتیار

. ەی خرابااوویە ئەسااتۆی ئەسااتەم بااووو ئەو بەرپرساایارێتیە گاارنگ بەبااێ ناااوی فوئاااد درێااژەدان بەهەڵسااوڕانی كااۆمەڵە. بااوون
و بۆ بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانەی گەلی كورد بەئاگا باوو، بەم  كۆماری ئیسالمی كە بەباشی لەدەورونەقشی كاك فوئاد بۆ كۆمەڵە

و  و رۆحاایەی شۆڕشااگێڕانە و بااۆ تێكشاااندنی هەرچەشاانە بەرخااۆدان هااۆیەوە هەواڵاای مەرگاای كاااك فوئااادی بەپەلە بووكااردەوە
 .ی كاك فوئاد سەرمایەگوزاری بكاتە هەوڵیدا لەسەر بووكردنەوەی هەواڵی مەرگخەباتكاران

  
فوئاااد مسااتەفا . و كاریگەرییەكااانی كاااك فااواد كۆتااایی نەهااات كاااك فوئاااد گیااانی بەخاات كاارد، بەاڵم رەهەناادەكانی ناسااین

مەرگای كااك فوئااد تاا هەناووكە خەمای . سوڵتانی پاش گیاان لەدەساتدانی باوو بە كەساایەتیەكی ئەفساانەیی لە كوردساتان
و خەبات بۆ مافەكانی خەڵكی  و رێبواری رێگەی ئازادی هەستی پێدەكرێت، بەاڵم فوئاد بەمەرگی خۆی دڵی ملیۆنان ئازادیخواز

و هەزاران منداڵ لەوساەردەمەوە تاا ئێساتاش بە خۆشەویساتی كااك فوئاادەوە، نااوی فوئادیاان  سەدان. زەحمەتكێشی داگیركرد
 .لێدەنرێت

 
سااڵی . چااوی بەژیاان هەڵێناا "ئاڵماانە"لە یەكێا  لەئاواییەكاانی مەریاوان بەنااوی  7231فوئادی مستەفا سوڵتانی سااڵی 

و كاۆمەڵە ماركسیساتیەكان ئاشانا باوو و دەساتی بەچااالكی  و لەو ساااڵنەدا لەگەڵ كاۆڕ چووە زانكۆی پیشەسازیی تااران 7231
رێكخراوێكاای دامەزرانااد كە دواتاار بەناااوی كااۆمەڵەی شۆرشااگێری  لەگەڵ چەنااد كەساای دیااكە، 7231ساااڵی . سیاساای كاارد

دامەزراناادنی كااۆمەڵە لەبااارودۆخی خەفەقااانی ئاریااامێهری بەرپرساایارێتییەكی . زەحمەتكێشااانی كوردسااتان خااۆی ناساااند
د وەك چااالكی سیاسای باۆ كااك فوئاا. كاك فوئاد بەخێرایی لەناو رێكخاراوەكەدا پێگەیەكای تاایبەتی پەیادا كارد. گەورەبوو

كاااك فوئاااد بەهااۆی چاالكییەكااانیەوەلەالیەن . و نەیاااری رژیماای پاشااایەتی مەترساایداربوو هەر خەباتكااارێكی سوسیالیساات
خاۆڕاگری كااك فوئااد لەزینادان، . و سنەكرا و دواتر زیندانەكانی تاران ساواكەوە دەستگیركراو رەوانەی ئەشكەنجەگاكانی رژیم

شااكەنجەی دڕناادانە، لەكاااك فوئاااد زیناادانییەكی سیاساای خااۆڕاگری دروساات دەكاارد كە پاراسااتنی هەمااوو نهینییەكااان لەژێاار ئە
كاك فوئاد لەزینادان كەساێ  نەباوو كە تەنهاا بەڕەی خاۆی لەئااو . و هیوای هەمووان بوو لەساتە سەختەكاندا جێگای متمانە

و هیاادایەتی  گرییەكاای گشااتیتردەركێشااێت، ئەو كە دەڕۆیشاات تااا پێگەیەكاای گەورەتاار بەدەسااتبێنێت، بەردەوام بیااری لە بەر
لەزینادانی سانە كە . كاك فوئادیان لە زیندانی تاران بۆ زیندانی سانە گواساتەوە. و پتەوكردنی ریزەكانی دەكردەوە بزوتنەوە

زۆربەی زیناادانیانی . یەكێاا  لە قەرەباااڵغترین زیناادانەكانی ئەو كاااتی ئێااران بااوو، خۆشەویسااتییەكی تااایبەتی پەیاادا كاارد
كااك فوئااد نەیدەویسات . ە زانیارییەكی زۆریان لەسەر سیاسەت نەبوو، كەوتنە ژێركااریگەریی كااك فوئاادەوەزیندانی سنە ك

و  كە كێشااەكانی زیناادانیانی سیاساای لەزیناادانی ساانە كە ژمارەیااان لەپەنجەكااانی دەساات تێااپەڕ نەدەبااوو، لەخۆیاادا بمێنێااتەوە
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هەربەم . و پشااتگیری ئەوان رابكێشااێت و سااەمپاتی بگااوازێتەوە ئەو تااوانی ئەم كێشااانە بااۆ هەمااوو زیناادانیان. ساانوردار بكرێاات
سیاسی زیندانی سنەی رێابەری دەكارد، تەواوی  رۆژی زیندانیانی 33مانگرتنی  7211هاوینی هۆیەبوو كاتێ  كاك فوئاد لە 

ەدا دەورونەقشایان و لەبەساەركەوتن گەیانادنی ئەو ماانگرتن زیندانیانی ئەو زیندانە بە هەموو توانایانەوە پشاتگیرییان كارد
و پشاتیوانی  ئەم تایبەتمەندییە دیارەی كاك فوئاد واتە بەجەماوەری كردنی كێشە سیاسییەكان، راكێشاانی پشاتگیری. هەبوو

و هێنااانە مەیاادانیان بااۆ چاااالكییە سیاساایەكان لەبوارەكااانی دیااكە كاااری  هەرچاای بەرینتااری جەماااوەر، بەشااداری پێكردنیااان 
رەەوی زیندانیش لەپشتگیریكردنی ئەو مانگرتنە، چەندین خۆپیشاندانی جیاجیا لە سنە رێكخارا لەدە. كۆمەڵە بەرجەستەبوو

 .كە هاوڕێیانی كۆمەڵە لەوانە هاوڕێی گیان بەختكردوو حسەین پیرخزری دەورو نەقشێكی گەورەیان تێیدا گێڕا
 

و هەمااوو  و هاوڕێكااان گەرماای بنەماااڵەلەنێااوان پێشااوازی  7211و رەزبەری ساااڵی  دەوراناای زیناادانی كاااك فوئاااد كۆتااایی هااات
ئااازادی كاااك فوئاااد هاوكااات بااوو لەگەڵ پەرئەسااتاندنی خەباااتی . ئەوانەی كاااك فوئادیااان دەناساای بااۆ ماااڵەوە گەڕایەوە

و كاااریگەری  كاااك فوئاااد بەخێرایاای لەشاااری مەریااوان پااێگەی رابەرێكاای دیااار. بەربااووی جەماااوەریی دژی رژیماای پاشااایەتی
و نهێنیاایەوە بااوو بە رەوتێكاای گشااتگیری  و پااێگەی لەكااۆمەڵە كە بەخێرایاای لەرێكخراوێكاای بچااوك ی شااوێنو بەهااۆ بەدەسااتهێنا

بەگیان بەختكردنای هااوڕێ حەمە حساەین كەریمای، . جەماوەری كۆمەاڵیەتی، لەسەراسەری كوردستان ناوی كەوتە سەر زاران
چااااالكی ئاشاااكرای كاااۆمەڵە، ئەم رەوتە  نااادنیو راگەیا 11ی رێبەنااادانی سااااڵی 31 لەیەكێااا  لەدامەزرێنەرانااای كاااۆمەڵە 

و  و نیااازی كرێكاااران و بۆچااوونی رادیكاااڵ لەكوردسااتان پێویسااتییەكانی باازوتنەوەی شۆڕشااگێرانە. سااەردەمێكی نااوێی دەسااتپێكرد
و  زەحمەتكێشااانی ئەم كۆمەڵگااایە بەحیزباای خۆیااان، پێویسااتی باازوتنەوەی شۆڕشااگێرانەی گەلاای كااورد بە رێكخراوێكاای پااتەو

باارودۆخێكی ناوێ . و رۆشنبیر لەرووی سیاسییەوە، كۆمەڵەی كردە پێشڕەوی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانەی گەلی كاورد رابەرقایم، 
و خەبااتی جەمااوەری لەئێاران، خەڵكای كوردساتانی باۆ  رۆژەكاانی شاۆڕش. لەكوردستان هاتەئااراوە ەوە11لەپاش رێبەندانی 

و دەورونەقشاێكی گەورەی  كاۆمەڵە پاێگە. نااعەداڵەتی هێناایە مەیادان و دەستبەركردنی ئاواتەكانیان، باۆ رزگااربوون لەساتەم
كاك فواد وەك كاادرێكی كاارا لەئاساتی رابەری . پەیدا كردبوو و لەم نێوەندەدا كاریگەرییەكانی كاری كاك فوئاد دیارتر بوو

و لە رابەریكردنای خەبااتی  ڵا و رابەری بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانە، لەكۆبوونەوەی گفتوگۆكان لەوەفدی نوێنەرایەتی خە كۆمەڵە
و  و دوور ئەندیشای وی دەخستە ژێار كااریگەریی وردبینای و كەسانی دەوروبەر جەماوەری لەكاتە هەستیارەكاندا خۆی نیشان دەدا

 .شارەزایی خۆیەوە
 

ك فواد باێ و دژە ئازادی، كا لەپێناسەكردنی جەوهەری رژیمی تازە بەدەسەاڵت گەیشتووی ئیسالمی، وەك رژیمێكی دژە خەڵكی
فاواد كە . "دژە ئێمپریالیساتە"هایو تیاۆرییەك نەیادەتوانی ئەو بەو ئەنجاامە بگەیەنێات كە ئەم رژیامە . و راشاكاو باوو دودڵی

و دەسااتوپەنجە نەرمكااردن لەگەڵ رووداوەكااان خاااراو ببااوو، پااێگەو ناااوەرۆكی ئەم رژیاامەی  خااۆی لەكااورەی خەباااتی سیاساای
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و  و دیدی دروست لەكۆمااری ئیساالمی لەگەڵ ناساینێكی دروسات لەكۆمەڵگاای كوردساتان پێناسە. بەشێوەی عەینی تاووتوێدەكرد
فەراهەم بباوو، كااك فاوادی بەرەو رێچاكەیەك بارد كە بتوانێات لەم باارودۆخە  11ئەو بەستێنە لەباارەی كە لەگەڵ شۆڕشای 

 .و جەماوەری لەكوردستان باشترین سوود ببینێت بەهێزكردنی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانە
 
لەسااەر پەرەپێاادانی باازوتنەوەی  11و وزەی كاااك فوئاااد لەگەڵ باااقی سااەركردایەتی كااۆمەڵە، پاااش شۆڕشاای  ەواوی هەوڵت

و بەشادارییان لەپرساەكان  كاك فوئااد لەهەر دەرفەتێا  باۆ هێناانە مەیادانی خەڵا . جەماوەری لەكوردستان چەقی بەستبوو
كە بەنااوی  11تان لەبەرامبەر رژیمی نوێ لەمانگی رەشەممەی لەفرمولەكردنی خواستەكانی خەڵكی كوردس. كەڵكی وەردەگرت

و رێكخساتنی بەرگرییەكای چەكادارانەی جەمااوەریی  مادەیی مەهاباد ناوبانگی دەركارد، لەشاەڕی خوێنااوی سانە 1بڕیارنامەی 
ەزارناادنی و دام لەرێكخسااتن ،11ی خاااكەلێوەی 73دۆمی لەبەراماابەر هێرشاای وەحشاایانەی پادگااانی شااار، لەبااایكۆتی ریفراناا

رێكخاااراوە دیموكراتیكەكاااان لەوانە جەمعااایەتە دیموكراتیكەكاااان لەشاااارەكانی كوردساااتان، یەكێتااای جوتیااااران، رێكخاااراوە 
لەهێناانە . و ماندوبوونێكی زۆری لەخاۆی نیشااندا كاك فوئاد هەوڵ.. و كرێكارییەكان، داكۆكی لەبێكاران، رێكخراوەكانی ژنان

و دوژمنااانی خەڵاا  جااار نااا جااار  هەباای لەكوردسااتان كە بەهاناادانی كۆماااری ئیسااالمیمەیاادانی خەڵاا  دژی دواكەوتااوویی مەز
 .و لەپێشی هەمووشیانەوە كاك فوئادی میراتێكی بەنرخی لەخۆی بەجێهێشت سەریان دەردەهێنا، كۆمەڵە

 
. ەساەر كوردساتانگومانی لەوەدا نەبوو كە كۆماری ئیسالمی سەرەنجام هێرش دەكات. كاك فوئاد بارودۆخی كوردستانی دەناسی

و  بۆ ئەم مەبەستە لەپەرەپێدانی بزوتنەوەی سیاسی. ئەو بەدوای ئەوەوە بوو كە ئەم هێرشە تا ئەو جێگەی دەكرێت دوابخات
پەروەردەكردناای . لەنرخاای بااارودۆخی دیمااوكراتیكی كوردسااتان تێدەگەیشاات. جەماااوەریی بەتااایبەتی لەشااارەكان كاااری دەكاارد

و راكێشاانیان باۆ چااالكی لەم باارودۆخە دیماوكراتیكە مەلەساەیەك باوو كە  ەرژەوەنادییەكانیانجەماوەر، ئاگاكردنەوەیاان لەب
و شاەفافیەتێكی تاایبەت، بەساتێنەكانی خاۆڕاگریی  كااك فوئااد بە وریاایی. بەردەوام زەینی فوئادی بەخۆیەوە خەریا  دەكارد

مااری ئیساالمی ئەم باارودۆخە تەحەماوڵ ناكاات، ئەو لەوە دڵنیاا باووە كە رژیمای كۆ. جەماوەری لەكوردستان فەراهەم دەكارد
. ئەو وریا بوو كە هیو بیانویەك نەدات بەدەستی رژیمەوە تا مەشاروعیەت بەهێرشاە ساەربازییەكەی باۆ سەركوردساتان بادات

. و لەزەرفیەتای بازوتنەوەی خەڵا  هەڵساەنگاندنێكی دروساتی باوو و دەسەاڵت دەناسی هاوسەنگی واقعی هێزی لەنێوان خەڵ 
كاتێ  كۆچی مێژوویی خەڵكای مەریاوان . فوئاد بە ئاگابووونی خەڵ  لە كێشەكانی بزوتنەوە گرنگییەكی تایبەتی دەداكاك 

رابەری دەكرد، وتووێژە خاۆی لەگەڵ وەفادی رژیمای ئیساالمی بەسەرپەرساتی چەماران لەگەڵ خەڵكای بااس  ی11لەگەالوێژی 
رەخاانەی . و دوو دڵییەكانیااان وەردەگاارتەوە و وەاڵماای راڕایاای خەڵاا  قەناعەتیااان بە روونكردنەوەكااانی فوئاااد دەكاارد. دەكاارد

بۆ كاك فوئاد تواناای واقیعای . و تەسلیم نەدەدا سازش و رێگەی بە باسكردن لە لەچەپڕەوی دەگرت، دواكەوتویی تێكدەشكاند
خەباااتی . قورسااایی باازوتنەوەی كوردسااتانی نەدەخسااتە سااەر شااانی ئەوان. خەڵكاای كااۆچكردووی شااارێ  قااابیلی دەرك بااوو
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بۆ پشتگیری لە خەڵكای مەریاوان رێپێاوان لەسانە . شارێكی بە ئاراستەی بزوتنەوەی سەراسەری لەكوردستان لەبەرچاو دەگرت
ئەم داهێناانە لەبیرنەكاراوە، لەداهێناانە بەنرخەكاانی كااری كاۆمەڵە . و بانەوە بۆ مەریاوان بەڕێوەچاوو و لەسەقز بۆ مەریوان

 .بوو كە كاك فوئاد لەبڕیارەكانیدا دەورونەقشێكی سەرەكی هەبوو
 

ەواوی هێزەكاانی، لەوانە بە ت خاومەینی 11ی گەالوێاژی 31لە . سەرەنجام هێرشی رژیمی ئیسالمی بۆ كوردستان دەساتیپێكرد
. لەشاكری ئیساالم پێیاان دەناایە هەر شاوێنێ  كوشاتاریان دەكارد. هێزی دەریایی فەرمانی هێارش باۆ سەركوردساتانی دەركارد

و گوندەكان خەڵخاڵی جەالدیان نارد تاا باۆ چاوترساێنكردن، خەڵكای باێ تااوان بەجوخەكاانی ئێعادام  پاش داگیركردنی شار
و  لەم كااتەدا كاۆمەڵە لەبەیانناامەیەكی مێژوویای. اربوو و هیو كەس داهااتوویەكی روونای نەدەدیبارودۆخێكی دژو. بسپێرێت

نیشااانی دا كە ئامااادەیە تااا ئەوەی لەتوانایاادایە، رێاابەری ( خلااق كاارد در بااوتە ازمااایش)فەرامااۆش نەكااراو لەژێاار ناااوی 
كااك فاواد چەناد رۆژ پاێش هێرشای . اد دیاربوولەم نێوەندەدا دەورونەقشی كاك فو. خۆڕاگرییەكی جەماوەری بەئەستۆ بگرێت

لەنزیاا  شاااری سااەقز لە ” كەرەفتااو“كە پاااش شااەڕی . رژیاام بااۆ سااەر كوردسااتان بیروبۆچااوونی خااۆی لەمبااارەوە راگەیانااد
لەحەوشاەی جەمعیەتای دیماوكراتیكی شااری ساەقز ساەبارەت بە ئاماانجی رژیمای كۆمااری ئیساالمی  11ئێوارەیەكی گەالوێاژی 

 .و هەروەها پێویستی بەرگرییەكی جەماوەری راگەیاند یكردەوە كە رژیم كە هێرش دەكاتەسەر كوردستانكاك فوئاد روون
 

رژیماای كۆماااری ئیسااالمی بەخێرایاای پێشااڕەوی . و باازوتنەوە تااا رادەیەكاای زۆر لەشاااری بااانە جێگیرببااوون هێزەكااانی كااۆمەڵە
و كاادیرانی كاۆمەڵە لەوانەی  و ئەنادامان كەس لە خەباتكاارانی شاار 1لەم كاتەدا لەمەریوانەوە هەواڵێ  گەیشت كە . دەكرد

كااك فاواد . و ئێعدام كراون و ئەمین مستەفا سوڵتانی كە دوو برای كاك فوادبوون، لەشاری مەریوان دەستگیر هاوڕێیان حسەین
نیگەراناای ئەوە بااوو كە  .لەشاااری بااانە بڕیاریاادا بااۆ رێكخسااتنەوەی هێزەكااانی كااۆمەڵە بەخێرایاای خااۆی بگەیەنێااتە مەریااوان

و كۆمەڵە كە كەسانێ  وەك هاوڕێ حسەین پیرخزری لەنێویاندا بوو، كااریگەری  تێكۆشەرە ناسراوەی مەریوان 1ئێعدامی ئەو 
كاااك فوئاااد لەنێااو نیگەراناای هاوڕێیااانی بااۆ ناااوچەی مەریااوان گەڕایەوە كە لەالیەن . نیگەتیاا  لەسااەرخەڵ  بەجێبهێڵێاات

پاش تەواو بوونی كارەكانی كاك فوئاد لە رێگەی گەڕانەوەی بۆ ناوەندی كۆمەڵە لەشاری بانە توشای . دوژمنەوە داگیركرابوو
هەواڵی گیان لەدەستدانی كااك . و لەشەڕێكی نابەرابەردا بەداخەوە گیانی لەدەستدەدات هێزێكی زۆری كۆماری ئیسالمی دەبێت
كاااك . ان بە خۆشااحالیەكی زۆرەوە هەواڵەكاای بووكااردەوەپااێش لەهەمااووی رادیااۆ تااار. فوئاااد لەهەمااوو الیەك دەنگاای دایەوە

و  و بەروانینێكای رۆشان لەچاالكییەكاان، بە ئاراساتەی جاوڵە فوئادی مستەفا سوڵتانی وەك رابەرێكای دیاار، كاارامە، روشانبیر
. اوتای باووو تەنانەت پاش ئەوەش رۆڵێكی بێ ه و تا كاتی گیان لەدەستدانی نەقشی كۆمەڵە لەتەواوی دەورانی ژیانی خۆی

كاتێ  كۆمەڵە ئاشكرابوونی چاالكییەكانی راگەیاناد، باۆ هەماوو كەس ئاشاكرابوو كە ئەم رەوتە گرنگییەكای زۆر بە خەڵكای 
 و  هەر كەس كە خۆی لەم رەوتە نزی  دەكردەوە سەرەتا دەبوو لەگەڵ ژمارەیەك كرێكار. و زەحمەتكێش دەدات كرێكار
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 .زەحمەتكێش پەیوەندی دروست بكردایە
 

و كەماادەرامەت بااوو كە لەم  مەرجەكااانی ئەناادامێتی لەكااۆمەڵە هەر لە هەمااان سااەرەتاوە كاااركردن لەنێااوان خەڵكاای هەژار
 .بڕیارەشدا كاك فوئاد دەورونەقشێكی گرنگی گێرا

 
بە كااری رێكخراوەیای، بەكاۆكردنەوەی هێازی . كاك فوئادی مستەفا سوڵتانی گرنگییەكی زۆری بە بزوتنەوەی جەمااوەری دەدا
. و بەشاداری پێكردنیاان گرنگییەكای تاایبەتی دەدا كۆمەاڵیەتی لە رێكخراوە پەیوەندیدارەكەی، بە ئاگااهگەری لەنێاو خەڵا 

كادرەكااانی كااۆمەڵە بەخێرایاای . ئەم بۆچااوونە لەفۆرمبەخشااین بە چاالكییەكااانی ئەناادامانی كااۆمەڵە نەقشااێكی زۆری هەبااوو
كااۆمەڵە خااۆی لەمەترساای دەدا، كادرەكااانی دەبااوایە خەتەریااان . ەوەلەكۆمەڵگااای كوردسااتان لەنێااو خەڵاا  جێگایااان دەكاارد

ساەرەڕای . و لە ریزی یەكەمی خەباتە كۆمەاڵیەتییەكان دەربكەوتایەتن، كۆمەڵە لەبەرامبەر كۆنەپەرستی راشاكاو باوو بكرایە
ترین ئیمتیازێاا  بە و وتااووێژ لەگەڵ خەڵاا ، زەڕەیەك دوو دڵاای تیااا نەبااوو كە نابێاات بچااوك زمااانی شاایاو لە بانگەشااەكانی 
و سەرساەختی كاۆمەڵە لە  و دوژمنانی خەڵ  زۆرجار دانیاان بە راشاكاوبوون دوژمنانی كۆمەڵە. بۆچوونە دواكەوتووەكان بدرێت
و  هەمو ئەمانە لەو سیاسەتانەوە سەرچاوەی دەگرت كە كۆمەڵە لەسەرەتای دامەزراندنیەوە باووی. خەباتە سیاسییەكاندا ناوە

 .ەدا پێگەیەكی لەبیرنەكراوی هەیەئەوان كاك فوئاد لەهەموو
 

دەرفەتای پەیادا كارد تاا لەبزوتنەوەیەكای  ماناگ 77تەنهاا  11سااڵی كاك فوئاد پاش ئازادبوونی لە زینادان لە گەالوێاژی 
و بەو  و ئەزموناانەی بەدەساتی هێناابوو، بەهەڵساوكەوتی لەم ماوە كاورتەدا كااك فاواد بە. جەماوەری فراواندا بەشداری بكات

و خەباتكاااارانەی كە باااووی لەگەڵ تێگەیشاااتوویی سیاساااییەكەی تاااوانی لەپاااێگەی كاااادرێكی رهااابەری  وهەری شۆڕشاااگێڕانەجە
 .و سەركەوتووی جەماوەریی رێكخراوەیی ببێتە رابەرێكی خۆشەویست

 
پاااش و حااوزوری كۆتااایی نەهااات، بەڵكااو  و كااادێرانەیە كە بە مەرگاای خااۆی نەك تەنهااا كاااریگەریی كاااك فوئاااد لەو رابەر

 .كاریگەرییەكانی هەر بەردەەوامە مەرگیشی
 

و جێگاای تاا هەناووكەش  ساڵ پاش مەرگی كاك فوئاد، ئیلهام وەرگرتن لەئەو لەناو رێبەری كاۆمەڵە هێشاتا مااوە 22ئەمرۆ 
قسااەكان دەربااارەی ئەوەی ئەگەر فوئاااد زیناادوو . كاااك فوئاااد لەم ماااوەیەدا وەك كەسااایەتییەكی ئەفسااانەیی لێهااات. خاااڵیە

بااۆ . و وەك ئێسااتەی نەبااوو، بابەتێاا  كە زۆرێاا  لەكادرەكااانی كااۆمەڵە زۆرجااار باساایان كااردوە وایە كااۆمەڵە وای لێاادەهاتباا
 .و تەنگژەكانی بزوتنەوە لە بوارە جیاجیاكان زۆرجار بیر لە فوئاد كراوەتەوە چارەسەری زۆرێ  لەكێشەكان
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رەوتێ  كە رێبەرییەكی بەم . كاك فوئاد كۆمەڵە زیاتر ناسرا و بە مەرگی خۆی پاراستووە "تازەگی"مەرگی كاك فوئاد هێشتا 
كاك فوئاد پاش مەرگی بوو بە رەمازی . و خەباتەكەیان زۆر جێگەی متمانەتر بێت و دەتوانێ بۆ خەڵ  جۆرەی بووە، دەیتوانی

انی خەباات دژی باوو بە هێما.. وەفاداری باۆ خەڵكای زەحمەتكاێش، بازوتنەوەی شۆڕشاگێڕانەی كوردساتان، ژناانی ساتەملێكراو
و بااوو بە هۆكاااری بەشااداری هەرچاای زیاااتری خەڵاا  لە خەباااتە  و كۆنەپەرسااتی دوژمنااانی خەڵاا ، خەبااات دژی بااورژوازی

 .كۆمەاڵیەتییەكاندا
 

 ٢١١٩ یئاگۆستی ی٢١ :ڕێکەوتی  -  کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانماڵپەڕی 
 

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

 فواد موستەفاسوڵتانی
 

 لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

 
 و کااۆمەڵە دامەزرێنەراناای لە یەکێااک سیاساای، تێکۆشااەری( ١١٧١ - ١١٩١) فااواد کاااک بە ناسااراو سااوڵتانی مسااتەفا فااواد

 .بوو  کورد شۆڕشگێڕی
  

 پوختەی ژیان

 
 لە شاەریف سەنعەتی زانکۆی چووە ١١٦١ ساڵی. بوو لەدایک مەریوان شاری بە سەر ئەڵمانە گوندی لە ١١٩١ ساڵی فواد کاک
 لەگەڵ دواتار سااڵێک. پێکرد دەسات سیاساییەکانی چااالکییە لەوێاوە هەر. کارد خوێنادن بە دەساتی کارەباا باواری لە و تاران
 ڕۆڵێکای هاوڕێکاانی و فاواد کااک. ناسارا کاۆمەڵە بە دواتار کە هێناا پێک ڕێخراوێکیاان ١١٦١ پاییزی لە ڕفیقانی لە هێندێ

 سااواک ،١١٧٦ سااڵی لە. ئێاران شای دەستگای زۆری ژێر لە کوردستان کێشانی زەحمەت کردنەوەی ڕووناک لە هەبوو گەورەیان
 ١١٧١ لە. بەنادیخانە نااو ناڕەزاییەکاانی بزووتنەوە و شۆڕشەکان سەرۆکی بووبە بەندیخانە لە ئەو بەاڵم کرد بەسەری دەست
 شۆڕشای شاەپۆلەکانی گرتنای یەک و کەوتن پاێش لە گرینگای ڕۆڵێکای فواد کاک. بوو ڕزگاری بەندیخانە لە( ١٣٥٧ گەالوێژی)
 یەکەماین کردنای چااالک و جووتیااران یەکیەتای هێناانی پێک. هەباوو  سانە و مەریوان شارەکانی لە ئێران شای دەسەاڵتی دژە

 فاواد کااک کەوتەکانی دەسات گرینگارین لە باوو یەکێاک( کوردساتان زەحمەتکێشاانی ئۆرگانی) کۆمەڵە پێشمەرگەکانی دەستەی
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 لە ئێااران ناوەناادیی حکااوومەتی هێزەکااانی دەسااتی بە( ١٣٥١ ساااڵی خەرمانااانی ١) ١١٧١ ساااڵی لە فااواد کاااک. بااوارەدا لەو
 .کوژرا دا چەکداری شەڕێکی

 
 خەبات بۆ زەل

 
 دوای کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای ڕووداوەکااانی لەسااەر هەبااوو زۆری کااارییگەریەکی کە بااوو کااورد سیاساایی ڕێبەرێکاای فااواد کاااک

 هێارش ئێاران شاای گااڕدی هێزەکاانی دا ڕووداوێک لە خوێندن تەواوبوونی پێش. دا١١٧١ ساڵی لە ئێران جەماوەری ڕاپەڕینی
 پاراساتنی ئاکاامی لە دەباێ، سااڵ بیسات نزیاک تەمەنی ئەودەم کە فواد کاک خوێنکارەکان، حەسانەوەی شوێنی سەر ئەکەنە

 بەناادیخانە ڕەوانەی و بەساات قۆڵ بااۆیە هەر. گااڕد فەرماناادەیەکی بااۆ ئەکااا هێارش ئاااجوور بە هاوڕێکااانی و خااۆی مافەکاانی
 لە هەمیشاە بەاڵم دادەمەزرێ کردن کار بۆ باش پۆستی چەن لە فواد کاک خوێندن کردنی تەواو و بوون ڕزگار دوای. دەکرێت
 دوای و سااەردەمەدا لەو. ببێاات کااار خەریکاای کوردسااتان لە نەدراوە پااێ ڕێااگەی قەت بااۆیە هەر و بااووە ساااواک چاااودێری ژێاار

 تەواو شااێوەی بە ڕێخااراوێ هاایو دا ئاکااام لە و دابااوو لەدەساات خااۆی سااەربەخۆیی و دەسااەاڵت پارلەمااان ،١١٥٣ کوودەتااای
 CIA لە گااارتن وەر یاااارمەتی بە پاشاااایەتی دەزگاااای ئاسایشااای پاراساااتنی باااۆ. پاشاااایەتی مەگەر نەماااابوو دەساااەاڵتی

 ژیاانی بوارەکاانی هەماوو ساەر خساتە مردنای و تارس ساێبەری دواتار ڕۆژانی لە کە ساواک ناوی بە هێنا پێک ڕێخراوەیەکیان
 ساەرکوت تەواوی بە توودە حیزبی و میللی جیبهەی ئۆپۆزسیۆنی ١١٥٣ دوای. بەتایبەت کوردستان و بەگشتی ئێران جەماوەری

 کەس چەن و فاواد کااک دا١١٦١ ساڵی لە. بوو چەکداری شەڕی بە بڕوایان کە بوون درووست تر بزووتنەوەی چەند بەاڵم کران
 ئەوان. کاۆمەڵە بە باوو نااوی دواتار کە دێنن پێاک سیاسای ڕێخراوێکای باوون، زانکۆ خوێنکارەکانی زیاتر کە هەڤاڵەکانی لە

 ساەر لە ڕۆژهەاڵت واڵتاانی ئەوەی نەک خەڵاک، داخوازیەکاانی لەسەر یانی بوو ڕاستی سۆشیالیزمی و مارکسیسم بە بڕوایان
 تاوودە حیزبای سیاساەتەکانی لە جیاواز بە خۆیان و نەبوو چەکداری شەڕی بە بڕوایان کە وەها. نابوو دایان ئایدییا بنەمای
 .نەدەزانی پێویست بە پارتیزانیان بزووتنەوەی سەردەمەدا لەو و ئەزانی

 
 بەناادکراوە لەگەڵ ١١٧١ گەالوێااژی ال دا گرتنێااک مان ئاکااامی لە و دەبااێ بەناادیخانە لە فااواد کاااک ئێااران ڕاپەڕیناای نزیکاای

 گەورە ئەزماوونێکی ڕابردنای خەریاک کوردساتان باوو ڕزگااری بەنادیخانە لە فاواد کااک کاتێ. دەبن ڕزگار دیکە سیاسییەکانی
 شاارەکانی باۆ کاۆمەڵە ئەنادامەکانی گەڕانەوەی بە و کەم مااوەیەکی لە. دەهاات بەساەر سیاسای گرینگای گۆڕانکاریەکی و بوو

 حەمە فاواد، کااک وەک کەساایەتی هەباوونی باێ دڵنیااییەوە بە کە کەوت بەڕێ کۆمەاڵیەتی سیاسی بزووتنەوەیەکی و خۆیان
 پااش ڕۆژ چەن هەتاا کاۆمەڵە ڕیخاراوی. نەدەهاات پێاک قەت کەماانگەر، سدیق و شەفیعی جەعفەر دوکتور کەریمی، حسەین

 لە دی یەکااااێ کەریماااای حسااااەین حەمە کااااوژرانی دوای بە بەاڵم بااااوو، نهێناااای ئێااااران جەماااااوەری ڕاپەریناااای سااااەرکەوتنی
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 ،(١٣٥٧ ڕێبەنادان ی٢٦) ١١٧١ شاوباتی ی١٥ لە ساەقز شااری پۆلیسای بنکەی داگیرکردنی ڕووداوی لە کۆمەڵە دامەزرێنەرانی
 .دەکات ئاشکرا خۆی کۆمەڵە بزووتنەوەی

 
 داهااتووی بەرپرسای بە خۆیاان و بباووە گرینگ ال سیاسیەکانیان ڕووداوە ئێستا کە کوردستان خەڵکی دا ساڵیک لە کەمتر لە

 ڕەواکاانی ماافە لە و دەوەساتان ئیساالمی کۆمااری دەساەاڵتی بەرامابەر ڕابردبوو، دیموکراتیان خۆشی قۆناغێکی دەزانی، واڵت
 تاااازە هێااازە ساااەر کاااردە دەساااتووری ئیساااالمی کۆمااااری ئەوکااااتی ڕابەری خاااومێنی باااۆیە هەر. نەباااوون هەڵگر دەسااات خۆیاااان
 گەیانااد ڕای ئێااران کۆماری سااەرۆک یەکەمااین سااەدر بەناای هەروا. بااکەن داگیاار کوردسااتان کە پاسااداران سااوپای هاااتەکەی پێک
 .دەرهێنن پۆتینەکانیان نابێت نەبووە تەواو کوردستان لە کاریان هێزەکان تاکوو

 
 دەساەاڵتی باویە هەباوو سیاسای ئااوەاڵی فەزای کە باوو شاوێنێک تەنهاا کوردساتان ئێاران، واڵتی سەرانسەری لە کاتەدا لەو

 هێرشاەکانی ئاماانجی بە باوو کوردساتان گونادی و شاار( ١٣٥١) ١١٧١ سااڵی هاوینی لە. بکات سەرکوتی دەیەویست ناوەندی
 لە بەاڵم. کاران انکوردست شارەکانی ڕەوانەی ئەرتەش هیزەکانی و زەویەوە و ئاسمان لە ئێران ئەرتەشی و پاسداران سوپای
 کوردساتان. بهاێڵن جاێ شاارەکان باوون مەجباوور شاارەکان، جەمااوەری گشاتی نااڕەزایی دەربڕینی بو ساڵەدا ئەو هەر پاییزی
 دەساتپێکی باووە ئەوە و ئیساالمی کۆمااری هێرشاەکانی ئاکاامی باووە دیساان تااکوو ماایەوە ئازاد( ١٣٥١) ١١١١ بەهاری هەتا

 دیااری ئەرکێکای فاواد کاک و ئیسالمی کۆماری هیزەکانی بەرامبەر کوردستان ڕۆژهەالتی گەالنی بوونەوەی بەرەنگار دووهەمین
 .کۆڵنەدانە ئەو ڕیخستنی لە هەبوو

 
 کەوتە بەرچاوەکان دەست

 
 : لەوانە دا، کوردستان لە سیاسی و کۆمەاڵیەتی بواری لە سەرکەوتن چەن هۆی بووە سەردەمەدا لەو فواد کاک
 کوردستان لە وێنە بێ بزووتنەوەیەکی ڕێکەوتنی بۆ دان هان

 داگیرکەران لەگەڵ وتووێژ درگەی کردنەوەی
 کۆمەاڵییەتیەکان بزووتنەوە بۆ ژنان ناوەی هێنانە

 جەماوەر بە دانیشتنەکان و وتووێژەکان ئەنجامەکانی گەیاندنی
 خەڵک هەڵبژێردراوەکانی لەالیەن بڕیاردان لەسەر سووربوون
 کوردستان حیزبەکانی نێوان پەیوەندی
 دواتر هێرشەکانی بۆ کوردستان کردنی ئامادە
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 هێرشااەکانی لە مافەکااانی و کوردسااتان خەڵکاای پاراسااتنی بااۆ پێشاامەرگەکان لە هاااتوو پێک بەرگااری ڕێخراوێکاای ڕێخسااتنی
 ئێران پاسدارانی سوپای بەتایبەت و ئەرتەش نامرۆڤانەی
 دەربڕینای باۆ مەریاوان خەڵکای( ١٣٥١) ١١١١ سااڵی هااوینی لە ئەوە، باۆ بەڵگە باشترین کە توندوتیژی و شەر لە بەرگری
 .دەهێڵن جێ شار داگیرکەران، بە بەرامبەر توندوتیژی جیاتی لە خۆیان ناڕەزایی

 
 لە ڕزگاااری دوای مانااگ١ تەنهااا. وێنەیە بااێ ١١٧١ دوای کوردسااتان ڕۆژهەاڵتاای بزووتنەوەکااانی مێااژووی لە فااواد کاااک ڕۆڵاای

 ئاازادیخوازی مێاژووی لە ناوێ الپەڕەیەکای تاوانی کەمەدا، مااوە لەو سااڵیدا،٣١ تەمەنای لە کاوژرانی کاتی تا و بەندیخانە
 .بنەخشێنێت کورد گەلی

 
 زیانبەختکردن

 
 ڕووداوەکە شاێوازی دا لەراستی ئەما بوو، بزووتنەوە و جەماوەر بۆ گەورە یەکجار خەمێکی ئەگەرچی فواد کاک گیانبەختکردنی

 خەڵخااڵی ساادق ئیساالمی، کۆمااری کااتی ڕابەری خاۆمێنی. بکارێ چااوەڕێ بتوانرێت کە بوو لەوەی دوور و تەزێن دڵ بۆخۆی
 لە یەکێااک لە. نەدەکاارد کاااری کەم هاایو کوردسااتان ڕۆڵەکااانی کوشااتنی لە ئەویااش و کوردسااتان لە شااەرع حاااکمی بە دەکااات

 بووباوونەوی بە. دەدات ساێدارە لە خوازی ئاازادی تااوانی بە فواد کاک براکانی لە دانە دوو مەریوان شاری لە هەڵمەتەکانی
 هااێمن بااۆ دەبااێ، مەریااوان شاااری دەرۆی لە کاااتەدا لەو کە فااواد کاااک. ئەبێاات ئاااڵۆزی تووشاای مەریااوان شاااری هەواڵە ئەو

 کاااتی دیتنەکااانی، دوای. مەریااوان دەگەڕێااتەوە ێناایهن بە( خااان نەهاایە) سااووتاوی جەر  دایکاای الی بااۆ و شااار کااردنەوەی
 و خاۆفرۆش دەساتەیەک تووشای هەڵاکەوت بە زۆر مەریوان، و سەقز شاری نێوان لە بەستام، ناوی بە گۆندێک لە گەڕانەوە،
 دا، ئاکاام لە باۆیە نەڕۆشاتبوون شاەڕ باۆ و دەباێ کەم زۆر فاواد کااک هەوااڵنای ژماارەی. دێان بەشاەڕ و دەبان ساوپا پاسداری
 .دەکەن بەخت گیان هاوڕێکانی لە دانە چەن و فواد کاک بەداخەوە

 
 دەگەڵ بەرەنگااری باۆ هەر باوو، پاارتیزانی شاەڕی زاناای و کردباوو تەواو ئەمریکاا والتای لە خوێنادنی کە چەماران مستەفا

. دەکرێات کوردساتان ڕەوانەی کوردستان پێشمەرگەکانی داری چەک خەباتی کردنەوەی پووچەڵ و کوردستان خەڵکی بزووتنەوی
 دیتنای دوای دەڵاێن. یەک باۆ هەباووە ڕیزیان بەاڵم فواد کاک دەگەڵ هەبووە دۆشمنایەتی ئەگەرچی دەکەن باسی ئەوەی وەک

 بە دەکاارد ڕێزیااان بێ کە هەمیشااە نەوەک کە بااوو چەمااران دەسااتووری بە هەر دەڵااێن و دەڕێژێاات فرمێسااک فااواد کاااک تەرماای
 لە فاواد کااک تەرمای. خەڵاک دەساتی ئەیساپێرنە و دەبەن مەریاوان شااری هەتاا فاواد کااک تەرمای کاورد، شەهیدانی تەرمی
 تەرمای دیتنی بۆ کە برای دوو ئەو هەر دەنێژرێت، ئەمین و حسەین براکەی دو تەنیشتی لە گوندەکەی، تاڵەسواری قەبرانی
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 فاواد کااک دیاکەی بارای دوو ئەوە دوای ساڵ دوو گۆڕستانەی ئەو هەر گیانبەختکردنی؛ هۆی ببوە و مەریوان گەڕابوویە ئەوان
 .میوان بوونە تێیدا هاوڕێکانی و بنەماڵەکەی لە زۆرتر ژمارەیەک و
 

 شااەڕی و کااۆمەاڵیەتی سیاسااەت، بااواری لە شااەفیعی جەعاافەر دوکتااور و کەریماای حسااەین حەمە کاااک و فااواد کاااک ڕێبااازی
 زۆر باۆیە. گۆڕدرا دیکە کەسایەتیەکانی ڕابەری بە ئەوان دوای کۆمەڵە دەگەڵ کۆمەڵە، دامەزراندنی هۆکارەکانی و داری چەک
 کاۆمەڵە باوونەوەی نزیاک زۆر  ئەوە، هۆکااری کەس هێندێ و دەزانن جودا ئێستا کۆمەڵەی لە فواد کاک کاتی کۆمەڵەی کەس
 .دەزانن ئێرانی کومونیستی لە
 

 ەاویدیپیکیو یئازاد یایدیپڵۆکینسایئ :سەرچاوە
 

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

 " یڤێک بۆ فواد په"
 
 
  

 
 
 

 هرامی مشید به جه

 
 نێاو فاوادی فاوادی، تاۆ...  ئێماه فاوادی و، ئاه فاوادی مان، فاوادی فاوادی، تاۆ   ترووکانادووه چااوی بیارم باڵی  که  وه کاته و هل

 ...گوڕی و هێز و  وره فوادی تۆ کانی، ماڵه ی فه ره ر سه قاپی نێو فوادی تۆ من، دایکانی ری بیروه
 
 کانی کاه چه ی وره تاۆی ، نیشاتمانه م ئاه کانی ڕووه دارباه تۆی نراو، ته سنوور  به نیشتمانی تۆی ، پچڕه پچڕ چیا م ئه تۆی تۆ؛
 تاۆی ماناگ، تۆی ، ستێره ئه تۆی تۆ، ...تۆ  له پڕن  که تۆیی بێ کانی، پڕووکێنه ت تاقه  نسکه هه تۆی ، واره هه م ئه رگری به

  تۆی نیشتمان، ر سه ئاسمانی چراکانی زی حه و وین ئه تۆی ست، ده  له ک چه تۆی کان، رزه بااڵبه  ورازه هه رێبوارانی هاوڕێی

http://kakfoad.com/index.php?id=188
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 ...تۆ وینی ئه  له لێوانلێون  که نیشتمان کانی وه که ی قاسپه کانی گرێدراوه  بوخچه
 

 تااۆی رێ، ئااازاری و  وره تااۆی ، دایااه سااینگی ر سااه ناادی کبه مێخه و ساامڵ تااۆی ، زێڕینااه کۆلکه و باااران و جووتیااار تااۆی تااۆ؛
 ...تۆ بۆنی  به ن ئاوێته  سااڵنێکه  که نیشتمان کانی گوڵه موو هه تۆی نیشتمان، کوێستانی ی برمه اڵڵه هه
 
  کانه سایاچاڵه و زینادان نێاو ری هاناده فاواد ، مه ئێسته تا منداڵی هزری هاوڕێی فواد ناسم، ده فواد ناسم، ده تۆ  مێژه  له زۆر
 و دێات میوانات،  بێتاه ده و ئاه و ناووقێنی ده چااو و  داوه  وه کاه دیواره  باه پاڵات ت که سلووله نێو  له  نجه شکه ئه دوای ی کاته و ئه
 ...  به خۆڕاگر ، به خۆڕاگر ڵێ ده و گرێ ده ئامێزت  له و دێت ت، که سلووله نێو خولیای میوانی  بێته ده
 
 نێاو رگری باه کانی نگاه تفه قه ته باۆ گاوێم  کاه ی کاتاه و ئاه بینای دا کاه دیواره ر ساه ی کاتژمێرکاه چرکای  چرکه نێو  له فوادم من

  لاه ک چاه  کاه ی کاتاه و ئاه کرد، پێده ستی ده  وه اه"گیان فواد  رۆڵه ئاخ"  به  دایه گریانی ی قڵپه ی کاته و ئه دێرا؛ رائه  که گونده
 ...هێنابووین بۆ  وه فواده  له دیاری  که درێژه پرچ  شانه

 
 باوو، و ئه رێ ئه ، وه کرده ده روون بۆم رێگاکانی کوێره یڤێک په  که ی کاته و ئه  وه دۆزیه بیرمدا کانی تاریکه  کۆاڵنه  له فوادم من
 فاوادم مان ناسای، نه کتێبدا و  رۆژنامه نێو  له فوادم من..خشیم به پێده واڵتی ویستی خۆشه ی وانه  وه که یه بزه  به بوو، فواد و ئه
  کاه ناسی  وه که رگه پێشمه  کچه پرچی ی بزه  له فوادم من ناسی،  وه واڵته م ئه کانی شانه  له ک چه  رزه بااڵبه کی چه ی شریخه  به

 بااۆ...)قرچا ڵااده هه فااواد بااۆ  کااه کاتێااک ناساای،  وه نیشااتمانه دایکاای سااینگی بااۆنی  بااه فااوادم ماان کااردم، ده بااۆ فااوادی باساای
 ( بکه  کرته  لێره ت بابه ی درێژه ی وه خوێندنه

 
  کاه ی کاتاه و ئه ناسی،  وه اه"١بستام" ی که کانییه فرمێسکی  به فوادم من ناسی، نه  وه کانه یه ڤی تی ی وه گێڕاننه رێی  له فوادم من
 و ئاه ، کاه درێژه پارچ  کانییاه و ئه و، ئه و دانیشتبووم نایدا په  له چۆک ر سه  له من فواد، نگی تفه  قه ته دوایین دوای ساڵ سی

 می خاه ی چارۆگاه ، وه خواردباووه لاێ ئاوێکی  قومه و رشانی سه  خستبووه ستی ده  وه که یه بزه  به جار دوایین بۆ فواد  که ی کانییه
 کی چاه  چریکاه باسای و قواڵ ڵاده هه و دا ده نیشاتمانی رێباوارێکی موو هه شی به ی ساڵه  مووه هه م ئه فرمێسکی  له کۆڵنابوو،  له

 ...کردم ده بۆ فوادی
 
  کاندا داره پیره ری سێبه  له جار م که یه بۆ کاتێک ، وه ناسیه  وه اه"٢ کانیمیران ئوردووگای" کانی داره پیره اڵی گه  به فوادم من
 ...کردم ده بۆ فوادیان یڤی په دوایین باسی اڵکان گه ڵ، دووکه  کرده ده نووسم چاره  ی ره جگه
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 ی چریکااه  لااه کااان، کانیاوه نای پااه  لااه رزایی، بااه  لااه وار، لێااڕه  لااه کان، ڕووه داربااه ری سااێبه ژێاار  لااه کان، کوێسااتانه  لااه ماان
 فیراقادا هااوینی ی کوڵاه  کوڵه و  سۆڵه و رما سه  له نیشتمان، کانی چنارستانه نێو  له کان، که چۆله باڵی ر سه  له کان، باڵنده
 ...هێنا ڵده هه نگاوی هه  ستێره ئه و ره به شان  له ک چه رێبوارێکی دا ستێره ئه بێ وی شه مانگه وێکی شه  له کاتێک  وه بینیه فوادم

 
 هااوڕی فاواد کااک ١٣٥١ سااڵی رمانانی خاه ی١ ڕێکەوتای  لاه ریوان؛ ماه قز ساه رێگاای ر ساه  لاه  گوندێکاه بەساتام: بەستام -١
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 سیروان کەریمی

 
 کەو ترسامەکرد د تەموبارز شا،ێک رتۆز یتەحمەو ز ەنجەشکەئ ندان،یشادا ز یورانەد ەل ەوتو یئادۆکاک ف ەب ییەهەب یەدا

 ۆمنات با ۆتا یەدا: یوتا ەوەنییانەکێپ ەب شیئاادۆکااک ف ،ێنێبم ۆب مۆت یرەستۆو پ کسەع ەفزادیرەش لیئسماع ر ەم ەجوان
 (. ٥٧ ەڕەیپەل یاسیس یکیەو زانا دارەتمەاسیس ر،ەبڕێ ئاد،ۆکاک ف یبێکت ەل.)کورد ەیتوەن ۆب انی تێوەئ تۆخ یشۆخ
 

  یتا ئاروزوو. ەوەنەڕێگەد کانەرکوتکراوەس شدایروونناسەد ەل نۆچ کەو ،ەوەنەڕێگەد کانییەاسیس ەسووژ یەکەم؛
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 رەه ەل ەیەئامااد رکوتکراوەسا. تێاریبگ ەیوەانانەڕگ ەب رەب تێابتوانر ەمەساتەئ تێاکرەن ێجاەبێو ج  ەردەراوەب ەرکوتکراوەس
و  دیااد مەئ. بکااات ردەراوەب ۆیخاا یزووەو ئااار تێااوەرکەد دایااتیەەاڵمۆک انیاا یاایژووێم یناسااک یکااێخۆدەل کداوێئااانوو سااات

 ەیوەانانەڕگ تێابتوانر ەمەساتەو ئ ەوەتێشاکەد اساتڕ شیئاادۆکااک ف کەو یاسیس یکێرەکتەو ئ ییژووێم ەیسووژ ۆب شەنێژێو
 ەب ەوتاووەک یدوا ییەاسایس ەساووژ مەئ ەک ییەیاسایس ەژڕۆپا وەو تااکوو ئ تێریگەچاو ن رەبەل شیئادۆکاک ف ڵەیسا مووەه
 ڵیساا یدوا ەل ڵساا ەیوەانانەڕگ ەواتەک. نەیابک یەاسایس ەساووژ مەئ ەیوەانانەڕگ ەڕێیچااو کڵێسا مووەه تێبەد تەیەن ید
 یووڕ ەل ەبااوو یاساایس یکااێکخراوڕێو  زبیااح یتیەرکرادەساا یناادامەچونکااوو ئ ەیوەب ییەناادەپاب نهاااەت ەب ەیەسااووژ مەئ
 ەیوەئ رەبەل تێااریبگ ۆباا یکۆڕێو کاا ەوەتێنرێبخااو ەیکەاننااامیو ژ ەوەتێبکاار یادیاا ەسااتیوێپ ەوییەاساایس یرفۆو عاا یخالقااەئ
. یایەن ەیانیمەردەو سا ۆوتاەئ یکیەهااەو ب ەمااوەن زبیاح  ۆبا یکیەماناا ەکیدیچ ئادۆکاک ف ەوەنەبک ەوەل ریب کەڵخ باداەم
و  یااایەن ەمێئااا ەیمەردەسااا مەئ یکانییەساااتیوێپ ەیوەرەماااداڵنااااوبراو و ەیساااووژ یاسااایس ەیژڕۆپااا ەوەکیاااد یکااایەال ەل انیااا
 یایژووێم یکێخاول ەل ریاگەیو پ  ەمەئ ەب یکێباتکاارەخ یاگرۆڕو خا باتەخ ۆب ەدانان تەو حورم زڕێ اینەتەب ەیوەادکردنی
 .وتووداەنکۆچوو و ک رەسەب یکراویارید
  
 یانادنەینجامگەئ ەب ۆبا ەکێناەڵێب ەیوەکردنەتااز ئاادۆکااک ف ەیوەادکردنی ەک ەوەنەیبک اینڵد ەوەل مانۆخ ەستیوێپ ەواتەک
 ەیوەادکردنیا یپرسا ەوات ەپرسا مەئ رەساەل ەمێئا یغادکردنەج تەبەڵه. یکانییەژووێم ەستیو و یو ئاوات و داواکار ونەخ

پتااار  کاااووەڵب یزبااایوح تەبیتاااا یکییەگرۆو هااا یدراوێاااگر ۆبااا ەوەتەڕێنااااگ نهااااەت ەب کانداڵەساااا ماااووەه ەل ئاااادۆکااااک ف
 ەکێرۆجا ڵەکاایادڕو  ساتیالیسوس ەسووژ مەئ یادی یاگرتنڕ رزەو ب ەوەادکردنی یەوا انێیپ ەک ەیسانەک وەب ەکەیەوەمدانناڵو
و  ساتانەدەکارب انی ستمیس کاتەواد ەورەگ یکییەتیەساەک یمردن ەک ەیوەادکردنی وەئ کەو ەوات. یمیقوەت ەیوەادکردنی ەل
 وەئ ژڕۆ ەسااریو ف نوفا ەک  ئاگاادار بان یمیقوەت یکەیەوێش ەب کەڵو خ نەبک رخانەت ۆب یشەیوەتەن یکێژڕۆ تدارانەاڵسەد
 ەبگارن و ل یچااو رەبەل کاانییەرمەف ەهاادەو ن ەکخاراوڕێ زگاوەد ەستیوێپ وەداندراو کییەتیەساەک ۆب ەک ەیەکراویارید ەژڕۆ
 .نەکەن یادی
  
 ئاادۆکااک ف یختکردنەانبیگ یژڕۆ ەوات ەرۆج مەل یکێژڕۆ رەگەئ شدایکوردستان یداهاتوو ەل تەنانەت ەرنجەس ەیگێج ەیوەئ

 ەژانڕۆ وەل چکاامیه ەوەشایاسیو س یایژووێم یووڕ ەل ساانید یکاانەونەخ یدەناانێه ێبا ەب شیسمڕە یکەیەنۆو ب ژڕۆ ەتێبکر
 .ەوەبدات ییەاسیس ەرەکاراکت مەئ یکانەونەخ یکەیەوشو وەستڕ کیە یماڵو ییەن داێت انەیوەئ یتوانا
 
 یناڕیربەد ۆبا نیربگارەو یگلاێه/ۆییساتیئار یرماێدوو ت ەل کەڵاک نیتاوانەئ نێیبادو یفەلسەف یکەیەوێش ەب تێوەبمان رەگەئ
.  یکاااەکرد انیااا یتیکتاااوالەئ:مەو دووه یکاااەزێه انیااا یتیالینشاااێتۆپ: مەکیە. ئاااادۆکااااک ف یااایژووێم/یاسااایس ەیژڕۆپااا ۆیکااا
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 ەیایوەکرانەن تەناانەو ت ییتاەرەسا یخاۆد ەل کێچشات ەک ەیوەل ییەتیبار داەیکەتیساەو ب ەسااد رۆمانا ز ەل یتیالینشێتۆپ
 کێانمەگ ەنماوونۆب. بکات رەگۆمس ۆیخ یمایو س ۆیخ ڕۆڵی تێبتوان ەبووەن مەراهەف کێخۆو د ەویتوانەیو ن ەوەتەماو  داۆیخ
بکااات و  ەشااەو گ تێاابب وزەساا تێااو ناتوان گاااتەنێپ ییو ئاااو تێناادرێچەن ەمااامەن مەئ رەئ کێاامامەن انیااچاااو بگاارن  رەبەل
و  نەگەدێااپ ناامەگ انیاا مااامەن ەک ەیەناااغۆق وەئ یتیکتااوالەئ یناااغۆق: یتیکتااوالەئ انیاا  ەوەبااوون یکااەکرد مەدووه. رەبەتێااب
 مەل ەوەداخەب ەنادەرچەه.... )و ئاارد و نامەگ ەب ەوەتێابب تێاتوانەد انیشیدیوەو ئ رەب یدار ەتێبەد انییکێکیەو  نەکەداڵبا
 ەل رەه ەباسا مەداهااتوودا ئ ەل ەک نیایانڵد ەوەل مەاڵب مڕۆبا ەکەمەدوو چ مەئ رەساەل یلەساەت روێت ەناتوانم ب داەجالەم
 ەیژۆپار ەک تێاوەکەردەد ماانۆب ەوەرێال ەواتەک...(و  نەیادەدەرەپ ەوەڵەمۆو کا ئاادۆکااک ف ەیژۆپار یمەرجەسا ەب یندەوەیپ

 ەباازڕێ وەئ ۆیەبا یایەن دایاکەکرد یمکاەنااو چ ەل ەنادەوەئ یەدایتێالینشاێتۆپ یمکاەنااو چ ەل ینگااوەه ەنادەوەئ ئاادۆکاک ف
 ەچ ل یشاەکەوەبوون یعایو واق یتیکتاوالەئ تەیێانیدەب تێانیبەد ەوێپ یونەو خ کاتەدۆب یکار و چاالک ەڵەمۆک ەک ییەیاسیس
 .تێناب یبوون ەوییەژووێو م یخالقەئ یووڕ ەوچ ل یاسیس یشەو م تەخ یووڕ
  

 جگاارێه یکاڵێوەه  نیاژەد داێیات ەک ەیسااتەچرک مەو ئ ڕۆماەئ یژڕۆتااکوو  ەوەئادۆکاک ف یختکردنەانبیگ یکات ەل دووهەم؛
کاااک  یناونااان ەیگڕێاا ەل ەک ەانیسااتوویو یتیەساااەو ک ٣ نیەو ال سەک کێاالەگ. ئااادۆکاااک ف یناونااان ۆباا یەئااارادا ەل رۆز
 یتیەسااەک ەئ یلکردنۆپاۆنۆو م رکاردنیو داگ یپااوانخواز ەیگڕێا ەان لۆیخ یبوون قەرحەب یو ئاست یاسیس ینیەال ەوەئادۆف
 یاسایس یو چااالک بیادەو ئ ریشانبڕۆ نادانەچ ەب ەئامااژ نیتاوانەد ەناڵوەه مەل ەجاگ. ەوەنەبک وەو پت ستەبنجب ەوەڕەابڕو 
 ایانەت وە،ئڵالباا ەباوو ن ڵبا ەن ئادۆکاک ف یەانواێیپ ەک کێسانەک. واننەڕد ئادۆکاک ف ەل کێرۆج ەب وەکیەرەه ەک نەیبک
 ...و  شانێتکەحمەز یرۆمخەو خ رخەهاوچ یکەیەسووژ انی یسازمان یکێریدۆم ن،ێئاگر و خو ڕۆڵەیبوو،  نڕیف
  
کااک  یلاەکەیه ی؛خزانادن مەکیە ەیئاراسات. واتەڕد داەئاراست ێس ەب ڵەوەه ەمووەه مەئ یکارۆه تێوەکەردەد مانۆب ەوەرێل
. ەوییەاسایس یکراویاریاد یکاێتەخ انیا زبیح ەب یندەوەیپ ەل کیژۆلیۆدیو ئا ەکیە یکەیەناسێپ ەل یتییەپاندنەو چ ئادۆف

. ەوەهتااد... و کیژۆلیۆساۆس ،یفەلسااەف یریفساەت کەڵێامۆک ەیگڕێاا ەل ئاادۆکاااک ف ەیوەکردنیتیەەاڵمۆو کا نیمااێه م؛ەدووه
 مەب نەیابک ەئامااژ نیتاوانەد ەنماوون ۆب. ەرانۆجەربۆو ج کیژۆلیۆدیئا ەناسێپ مەئ مووەه ەل ئادۆکاک ف ەیوەندنەس م؛ەهێس
 . ەوەوکراوتوو ب ەئاماد ەک ەوییەتانۆڵس فاەمست تەشمیح زاوڕە ،ەکەلەم نیەال ەل ەک ەیبێکت نییدوا
  
 ئااادۆکاااک ف یناااو ەک ەوەرانەیااق وەب دایااندەوەیپ ەل نەیاابک کێااکردار ەرچەپ ەب ەئاماااژ ەنمااوون کەو نیزانااەد یباشاا ەب
 .کاتەد یکوردستاندا درووست ەل تەاسیس یرخەهاوچ ەینگیژەل
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 یکوردساتان یباێکت ڕیباازا وێان ەتەهااتوو ئاادۆکااک ف یماانجەو ئ بااتەکاار، خ ەیربارەد ێنو یکێبێکت شێپ وەمەل کەیەماو
و  نینووساا) ختکااردەب یانیااگ نۆبااوو، چاا یچاا یئامااانج بااوو،ێک یتانۆڵساا فاەمساات ئااادۆکاااک ف: یناااو رێااژ ەل ەوەباشااوور
و  گرمەردەوێاال انیااکەڵک ێیەنااو  ەبێااکت مەل ەک ەینموونااان مەئ(.)یتانۆڵفاسااەمست تەشاامیو ح زاڕە ،ەکەلەم ،یکردنەئاماااد

 ەیبێاکت وەئ ەانێاڕد مەئ یرەنووسا ەوەداخەچونکاوو ب. ەراویارگەو یتانۆڵفاساەمست زاڕە یسابووکەیف ەڕەیالپ ەل ەوەنمێانهەید
 : بووەه نجاممانەدوو ئ ەمێئ مانەکەکار ەیسڕۆپ ەل ؛ەک ەهاتوو ەوەتۆب ووب(. ییەن ستداەردەبەل
 

  شدا،ۆڕش ەل وەڵەمۆک ەل یقشەن ورووەد هاەروەو ه ئادۆکاک ف یو ئامانج یتیەساەک یرخستنەد :یەکەم
 ....یختکردنەانبیگ یتییەنۆچ :دووهەم

  
 یساتەبەم ەن وەیەه یکیەدادگا یرپاکردنەب ڵیاەیخ ەن ەبێکت مەئ:... ەنووسراو داەڕەپ ال وەئ مەدووه یاگرافڕپا یتاەرەسەل
 داەکیااد یکێشااەب ەل. ەوەنیپرسااێو ل مااانۆشااک و گ رێااژ ەبخااات یاساایس یکااێنیەال انیااو  کێسااانەک ک،ێسااەک ەکەیەه ەیوەئ

 یساتیالیسۆو س پەچ یوتاڕەو  ەڵەمۆکا یبااتەخ ەل کێانیەال یژووێام ەیوەاننێڕگ ەک ەبێکت مەئ ینینووس نیواداریه: ەهاتوو
 انیاژ رەسا ەخستن شکیت یگاڕێ ەکوردستان و ل ەیانێڕشگۆڕش ەیوەبزووتن ەبکات ب کێتەخزم تێبتوان ،ەکوردستان ڵیکایادڕ
 ەییشاااردراو ەب یناایەال رۆز شااتاێه ەک تێااب کیەژووێاام ەل کێشااەب ەیوەوونکااردنڕ دایاسااتڕ ەل ،ەوەئااادۆکاااک ف یباااتەوخ
 (.ئادۆکاک ف ەیکەبێکت ش،ەو ش نجێپ ەڕەیالپ ،ەبێکت مەئ ەیژڕۆپ ەل کێشەب.)ەوەتەماو
 
و  یاساایو س یکااریف یکااەڵەیەکەڵچ ک ەتۆباا ئااادۆکاااک ف یایدیاائا/مااکەچ تێااوەکەردەد مااانۆب ەردەپێااو ب یوونااڕ ەب ێاایەپ مەب
 ەب ەک کێااارۆج ەب. کوردساااتاندا ڵیکاااایادڕ یپاااەو چ یساااتیالیسۆس یرخەهااااوچ ەینگیاااو ژ تەاسااایس ینااااوەه ەل یژووێااام
 ەنگیااژ مەل ەک هاااەو ەوڵەقااوو ەیناسااانەفیعرەم یکااێرانەیق ەب ییەبارگاااو ەناادەچ ەبێااکت مەئ یرانەنووساا ەیوت ەیوانەچێپاا

 ەل کێارۆج ەو ب تێکرەد ڵقوو یفیعرەم یکێرانەیق ەب ستەه ەویەکا ەهات ئادۆکاک ف یناو ەرکەکوردستاندا ه ەیرخەهاوچ
 یکراویاریااد یکەیەوێااناااو چوارچ ەتێبخاار ەمااکەچ - ایدیاائا مەئ تێااب تەحاامەز ەناادەچ تێشااەد تێااکرەد ەوەب سااتەه کااانەرۆج
 ێگاو ەکیاد یکێجاار ەساەب ەنادەوەئ رەه نەیابک ڵەقاوو ەرانەیاق مەب ساتەه تریتێنکرۆک یکەیەوێش ەب ەیوەئ ۆب. ەوەموارەه
 ەک ەو ترسااناک ڵقااوو یکااێمەچ خ یگاارەڵه شێیەنااوەبێکت مەئ تێااوەبکەد مااانۆتاااکوو ب نیبگاار ەوەانێااڕد مەپشاات ئ ینگااەدەل
باا  .ننەڕێاپێت ەوەرانەیاق مەبتاوانن ئ وانەئ شاکووەب انۆیاخ ڵەییمااەبن واوڕە یمااف ەلەجاگ ەویازان انیساتیوێپ ەب تەنانەت

 و  کێسانەک ،ێسەدادگا، ک یرپاکردنەب: ەوەنەیبد ەواژانەستەو د ەستڕ مەئ ەیدووبار یکێرنجەس ێنوەل رەس وەکید یکێجار
 . ... کوردستان و ڵیکایادڕ یستیالیسۆس پەچ یوتڕە ،ەوەنیپرسێمان،لۆ،شک، گ یاسیس یکێنیەال انی
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  شانێتکەحمەز ڵیکایادڕ یتەاسیس وەرەب ەوەخوار ۆب کێلێدۆم ئادۆکاک ف انی یبەدەئ یکەیەنێو :سێهەم
 رتوورێڤێئ نیێتوس ۆب

 !هانیج یاویپ نیکترۆمەخ ن،یێتوس
 ەبگر تانیەعڕە یئاواز ەل ێگو
 .نێڵکەد یوەز ەک
  ەوەستانۆڕگ ەڕیک یردەب ەب ێبن رتەس
  ژارەه ەیرماندەف
 ر؟ەبەوەتێد تەقرۆو چ کات ئ ێکو ەل
 یبژ
  ەوەنێبم ندوویز
 .ەوەبک وچاوانتێن ێیگر
 .ەوەتیابڕ تێوەنات یدیچ ەک هاەو تیوتووەک
  ن؛ەوەڕێب ردتەبەهاون یارانیو ڕێهاو ەوەپاشت ەل ەب ەو ئاسوود یبژ
 .تنەڵگەو ئاسمان ل رزەع واوەه

  وتووانەو ک شانۆرخە، س ناڵوا ۆڤیمر انتڕێیهاو
 .ەڵەگەل تۆڤمر یبووەن میسلەت یریو ب شقەع
 (وردزرورس امیلیو.)ەوەتێنێمەد کانداەسروو یرەوەادی ەل ادتی
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
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 عەکسی قەمەر لە ناو ئاوێکی لیخ  دا

 
 

 
 
 
 

 ڕێبوار رەشید

 
 نااوی بە دا ٢١١٢ ی ٢ ماانگی لە کتێبێکیاان سااڵ ٢ نێزیکەی رەنجی و کار بە( سوڵتانی مستەفا) حیشمەت و ڕەزا و مەلەکە

 بە نامەوێات مان لێارەدا. دەسات بەر خستە "کرد؟ بەخت گیانی چۆن بوو، چی ئامانجی بوو، کێ سوڵتانی مستەفا فوئاد کاک"
 .نییە گرینگ المەوە بە یەکەم پلەی بە الیەنە ئەو چون بکەم کتیبەکە جیاوازەکانی الیەنە لە چاو رەخنەگرانەوە دیدیكی

 
 ساااەر دەخەنە قاماااک سااااڵ ٣٩ پااااش کە بنەمااااڵەیەیە لەو تێکۆشاااەرە ساااێ ئەو خەبااااتی و هەوڵ گااارینگە بەالمەوە ئەوی

 خۆشەویسااتانیاندا لەگەڵ دڵیااان تاارپەی بە کە نێزیکیەکاادا لە بەاڵم جەرگبااڕەوە، دوورییەکاای لە تۆزلێنیشااتوو، مێژوویەکاای
 ناتوانێات ئاازادیخوازیی خەبااتی راستەقینەی بەشداربوویەکی هیو کە دەگێڕن نەمرانێکدا سەرگڵکۆی بە پەنجەکانیان دەدوێن

 .بمێنێتەوە بێدەربەست
 

 کۆمەڵێاک لە باریتییە “کارد؟ بەخات گیاانی چۆن بوو، چی ئامانجی بوو، کێ سوڵتانی مستەفا فوئاد کاک” سەرەکیی بەشێکی
 لە هەر فوئاااد کاااک دەسااتەکەوتەکانی و ڕەنااج لە سااوور تاااڵێکی بەاڵم. تێبینیااین و رەخاانە و سااەرنج جێاای کە باااک فااالش

 خاوێنەرەوە سەری پشت لە خۆی فوئاد دەدوێت، چۆن و دەدوێت کێ نییە گرینگ. چاوبڕکێ دەکەوێتە خوێنەر لەگەڵ سەرەتاوە
 گوماان جێای ئێساک ساەر تاا کە دەداتەوە هەڵ مێژووە ئەو قوواڵیی رووەو الپەرەکان خۆی گەرمی هەناسەی بە و ڕادەوەستێت

 .دووبارەتێهەڵچوونەوەن و
 

 کتێباای لە هەمەالیەن فاارە سااوودی دەتااوانن گاارینگە بەالوە سااەردەمەیان ئەو و فوئاااد کاااک خەباااتی و کااار مێااژووی ئەوانەی
 حیشامەت و ڕەزا و مەلەکە. وەربگارن “کارد؟ بەخات گیاانی چاۆن باوو، چای ئاماانجی باوو، کاێ سوڵتانی مستەفا فوئاد کاک”

http://kakfoad.com/index.php?id=185
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 و بااوک و دایاک کە پرسایارانەن ئەو هەمان. هاسانن پرسیارەکان. دەگێڕنەوە بۆ قسەکانمان کاوەخۆ بە( سوڵتانی مستەفا)
 و دیاوار و دار لە تەنانەت و خەڵک لە و یەکتر لە و خۆیان لە ڕۆژانە شەهیدان لە هەزار سەدان کەسوکاری و خوشک و برا
 ڕێگاای لە ڕاساتییدا لە گیاانبەختکردوویەک خۆشەویساتی کە پرسایارانەن ئەو هەر پرسایارەکان. دەپرسان نەماامێکیش و گوڵ

 دا، دەسات لە گیانیاان ئاازارەوە بە کە داڵنەن ئەو الوانەوەی پرسایارەکان. دەدوێات خۆشەویساتەکەیدا خودی لەگەڵ ئەوانەوە
 ئەو فرمێسااکی و نااامرادیین خۆشەویسااتیی بەسااەرهاتی حەیراناای پرساایارەکان. سااپارد گیانیااان گەرم باوەشااێکی لە دوور کە

 کە دەبااارێن ئااازارێکەوە سااەرچاوەی لە وشااەکان. باادەن بەر یەکتاار نەک ببااڕدرێن خۆشااە پێیااان مەچەکەکااان کە دابڕانااانەن
 !مەحاڵە قوتاربوون. فرمێسکەکان هۆنینەوەی بەشداری بە دەتکەن خۆیان لەگەڵ

 
 سااوە مرواریاه هاۆنراوەی فرمێساکی بە و ساارد هەناساەی بە کۆستکەوتە خۆشەویستێکی کە بریایانەن ئەو هەمان کان“بریا”

 گیاااان ئەوەدا خوداخاااودای و هیاااوا لە و دەکااااتەوە دووپااااتی ژیانااادا هەناساااەکانی دوا لەگەڵ تەناااانەت جاااار، هەزار ساااەد
 ٣٩ خەمای هەڵگرتنی دەزانێت ئازادیخواز مرۆڤی. بکات سەر مەر  گوللەی و بگرێت خۆی جێی برایایەک بەشکم کە دەسپێرێت

. نەبێااات بەشااادار "فوئااااددا زەماوەنااادی هەڵپەڕکێااای" لە ناتوانێااات و ئاااازارە بە چەناااد راساااتییدا دوای بە ساااۆراخ لە سااااڵ
 (١٩ الپەڕە ،"دایکم مەرگی لە ساڵ ١١ تێپەڕبوونی) بوو وا پۆاڵ وەک مەینتەکاندا بواری لە دایکم" نووسراوەی)
 

 !با برینەکان سارێژ ب 

 
 .نابێت گیانبەختکردووش دوا داخەوە بە و نەبوو گیانبەختکردوو یەکەم فوئاد کاک

 
 هەیە باۆم نەتەوەیای، ساامانی بە بووە و گشتیی( مەیدانی) سفاری ناو کەوتووەتە کە کەسایەتیەکە فوئاد کاک لەبەرئەوەی

 لە زیاااااتر نەمدەویساااات سااااەرەتادا لە کە ئەوەشاااادا لەگەڵ. بەون سااااەبارەت کە باااادوێم ڕووانگااااانە ئەو و خااااۆی سااااەر لە
 زیاااتر دەوێاات خۆشاایان ئەوانەی بااۆ هاوپشااتینامەیەک و هاوهەسااتیینامە لە و حیشاامەت و ڕەزا و مەلەکە بااۆ سپاساانامەیەک

 .کوردستانیی گشتیی ڕای بەردەست خەمە نەیان نەمتووانی هەبوون خاڵ دوو یەک بەاڵم بنووسم،
 

 نیشتووەفالش باکەکان ڵێڵ  و تۆزی لەبیرچوونەوە و فەرامۆشیی لێیان 

 
  نامەوێت. دەکات چاوەڕووانی مرۆ  لەوەی کەمترە زۆر دەیگێڕنەوە فوئاد کاک سەر لە بەشدار بەرێزانی قسەوباسانەی ئەو
 تۆماارکراو باسای بە و نووساراوە بە ئامااژە بە کەس کە ڕوونە بەاڵم بادەمەوە، کەم بە کەس حەقی و م بکە مەغددور کەس
 باۆ هەر قسە هەندێک دیارە جوان. کردووە ناخۆش بااڵ ڕادەیەکی تا باسەکانی بێمێژوویی و تۆمارنەکردن کولتوریی. نادوێت
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. خاۆکردن لە بااس باۆ دەرفەتێاک بە کاراوە فوئاد کاک سەر لە چاوپێکەوتن دەبینین لێرەولەوێ. کراون ویژدان رەحەتکردنی
 باااۆ بااابەنەوە چاوەڕووانیەکاااان و پرسااایار خێرایااای بە مێشاااکیان و چااااو دەدەن هەوڵ چەناااد کەساااانە ئەو کە دیاااارە روون

 .کەموکورتیی پڕ زۆر بەاڵم خەبات، و کار و ڕەنج پڕ ڕابردوویەکی دیارە. دوور رابردوویەکی
 

 پیالن و نەخشە بۆ کوشتنی کاک فوئاد

 
 بە ١١٧٧ سااڵی ناوێی سااڵی ساەری کاارتەر جەیمی ئەمەریکا سەرۆککۆماری ئەمەریکادا، و ئێران نێوان پێوەندیی گەرمیی لە

 زۆر هەر نااوچەیەکی لە ساەقامگیرییە دوورگەیەکای (ئێاران") دەڵێات لەوێادا و دەباات ساەر بە ئێاران شای لەگەڵ هاودەمیی
 ."دونیادا دژواری

 
 ٥٢ ئێرانیەکاان و درا یەکادا ساەر بە ئێاران شاای تااجی و تەخت کارتەر جەیمی ناڕاستگوتنەی ئەو دوای مانگ دە و ساڵێک

   "امریکاااااا جاسوسااااای الناااااه تساااااخیر" دەگاااااوت پێیاااااان کە ئەمەریکاااااا باڵوێزخاااااانەی دژی چاالکیەکااااادا لە ئەمەریکاییاااااان
( ١١١١ - ١ - ٢١ = ١١٧١ / ١١ - ٩) ڕۆژ ٩٩٩ مااوەی باۆ پاشان و دەستگیر( ئەمەریکا جاسووسیی هێالنەی دەسبەسەرداگرتنی)

 .کرد سەر بە دەست
 

 هێلیکااۆپتەری ١١١ تانااک، هەزار ٣ نێاازیکەی. بااوو هە ناااوچەکەی سااەربازیی هێاازی گەورەتاارین ئێااران شااای ڕەزا مااحەمەد
 چەکای پارچە ملوێن بە تانکشکێن، مووشەکی هەزار ١ و گەورە دەریایی هێزێکی پێشکەوتوو، جەنگیی فڕۆکەی ٢١١ جەنگیی،

 باۆ قەنااس دوورهااوێژی تفەنگای و چارا فیشاەکی شاەوبین، دووربینای فیشاەک، و خومپاارە و تۆپ و دەستی ئۆتۆماتیکی ڕیز
 .بەجێهێشت خومەینی ئایەتواڵ

 
 دووبارەڕێکخساااتنەوەی و تێکشاااکان کەوتە ئاااارامیی بە نەباااوو، ئەرتەش بە بااااوەڕێکی هااایو خاااومەینی کە ئەوەشااادا لەگەڵ
 لە دونیایاان ڕکای شایراز و ئەسافەهان و تااران و مەشهەد و قوم حەوزەکانی کە ئەوەی سەرەڕای. خۆی قازانجی بە ئەرتەش
 پێوەنادیەکان و زانیاریەکاان و ڕێکخساتن لە تەواویان سوودی بەڵکو نەکرد، ادا ساواک تێکدانی لە پەلەیان هەبوو، ساواک

 نەک دەکااات بەهێزتاار ئیسااالمیی کۆماااری مانەوەیااان و بمێناانەوە دەبێاات دەیااانزانی کە وەرگاارت تاکەکەسااانە ئەو زۆریاانەی و
 کە کەوت وەچناگ سایخووڕییان ڕێکخساتنێکی ئێران شیعەکانی ئیسالمیستە. لەناونەبرد دەوڵەتییان ئەرشیڤێکی هیو و الوازتر

 کااوردی بە دیااارە ئێااران هەمااوو پەروەناادەی لە بااێ ساااواک، واتااا ڕێکخااراوەیە، ئەو. بااوو بێهاوتااا ناویناادا خااۆرهەاڵتی لە
 .١١٦٩ پێش ۆرز هەبوو، کوردستانیش باشووری کەسایەتیەکانی سەر لە چڕوپڕی پەروەندەیەکی هەروەها خۆرهەاڵتەوە،
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 لەبەر کەسااوکاریان و زیناادانیان و سیاساایی خەباتکااارانی سااەر لە زانیاریانەیااان ئەو هەمااان ئێااران شاایعەکانی ئیسالمیسااتە
 ئێاران شایعەکانی ئیسالمیساتە. چااودێریی ژێار خساتبوونیە یاان داباوون سازای جیااواز شاێوەی بە شااه رژیمای کە باوو دەستدا
 و بێڕەووشااتیی النکای لە. ماابووەوە باۆ میاارات بە شااوە بە وەفااداران هەواڵگەریای و ساایخووڕیی وەفااداریی هەماان هەروەهاا
 .بێت هاسانتر سیغار جۆری گۆڕینی لە شایەد وەفادارییەکان گۆڕینی بێشارستانییدا و بێکولتوریی

 
 شاێوەی و بێسایم دەساتگای لە ساوودیان حەتامەن جاشایش ساەرۆک هەنادێک تەناانەت و بەکرێگیراوانە و سیخوور ئەو هەموو
 وەبیرهێناانەوەیە جێای. خاۆی شاوێنی بگەیەنانە گاورج و دەساتوبرد بە هەواڵ ئەوەی بۆ وەرگرتووە هەواڵ گەیاندنی لە دیکە
 لەگەڵ شاتێک هەر پاێش دۆخ، سرووشاتی پێای بە بەڵکاو، نەبوو، تەرە  ئێران ئیسالمیی کۆماری لەگەڵ هەر فوئاد کاک کە

 .بووبووەوە بەرەنگار ناوخۆدا کۆنەپەرستی
 
 ئەوانەی زۆریاانەی هەڵبسااەنگێنین، لەمەوبەر ساااڵ ٣٩ ئەوڕۆ مێشااکی بە نابێاات شااێوەیەک هاایو بە دیااارە کە ماان، ڕای بە

 هەباووە، جیددیدا ئاستیی لە سیاسییان بەرپرسایەتیی دەم ئەو و بوون فوئاد کاک هاورێی و کوردستانن خۆرهەاڵتی خەڵکی
 لە تێگەیشاتن پااش چاون کردبێات، باۆ حیساابیاب شاێوەیەک بە یان زانیبێت، سەرەوەیان دێڕەی چەند ئەو ئەودەمیش دەبێت
 .تێیگەیشتووە خۆی فوئاد کە دەبینین فوئاد، کاک

 
 مساتەفا. دەکاات ااەوە چەماران مساتەفا بە پێوەنادیی دا کوردساتانی خەڵکای لەنااوبردنی بڕیااری خاومەینی ئاایەتواڵ کاتێک
 و باووە خوێنادکاران ئیساالمیی ئەنجاوومەنی ئەنادامانی لە یەکێاک سااڵیدا ١٥ تەمەنای لە( ١٣١١) ١١٣٢ لەدایکباووی چەمران

 لە بەرکەلەی دانیشاگای لە( هیجاری ١٣٣٣) ١١٥١ سااڵی. خوێنادووە دیاکەی شتی و تاڵەقانی ئایەتواڵ قورئانی لێکدانەوەی
 باۆ دەوڵەت خااوەن اای چەمران کە ساڵ هەمان ،١١٥١ ساڵی. هێناوە  پالزما فیزیکی و ئەلەکترونیک لە دوکتۆرای کالیفۆرنیا
 بەڕێاوە سانە بەرەو منداڵییادا هەڕەتای لە تاازە دەوڵەت باێ اای فوئااد کااک ئەمریکا، وەکوو واڵتی دەچێتە دکتۆرا خوێندنی

 .بدات سەرەتایی خوێندنی بە درێژە کە بووە
 

 و دەبڕێات لێ خوێندنی پارەی کۆمەکی ئێران شای ئەوە سەر لە و داناوە شیعەی ئیسالمیستی حەوزەی ئەمەریکاش لە چەمران
 شاەری و ڕێکخساتن شێوەی فێری ساڵ ٢ میسر لە و گرتووە خومەینییەوە حەوزەکانی بە پێوەندیی( ١٣٩٢) ەوە١١٦٣ ساڵی لە

 چاووە ،١١٧١ پااییزی عەبدوئەلناسر، جەمال مردنی پاش. چەکداریی فێرکاریی بەرپرسی بە کراوە پاشان و بووە چەکداریی
 هەروەهااا زۆری بەشااێکی دیااارە کە لوبنااان شاایعەکانی ناااو لە چەکااداریی فێرکاااریی بنکەیەکاای دامەزراناادنی بااۆ لوبنااان بااۆ

  و کردووە شەڕ مەشقی فێری کامپنشینیەکانی فەلەستینیە لەوێ. بووە لوبنان شیعەمەزهەبەکانی سیاسیی رێکخستنی
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 .دابێت مەشقی و شەڕکردن دەرسی شێوە هەمان بە دا "فەلەستین" خودی ناو لە کە دەگوترێت
 

 ئااایەتواڵ و خااومەینی ئااایەتواڵ خۆشەویسااتی و کااورد بکااوژی چەمااران، ئێااران، لە شاایعە ئیسالمیسااتی هاتنەسااەرکاری لەگەڵ
 ئەرکاااای سااااعداباد لە و ئێااااران بااااۆ دێااااتەوە و دەهێنێاااات دوورەواڵت گوزەراناااادنی لە ساااااڵ ٢٣ بە کۆتااااایی تەباتەبااااایی،
 و ساەرۆکوەزیر جێگاری بە دەبێات زوو زۆر. خاۆی ئەساتۆی دەگارێتە "انقاالب پاسادارانی" دەساتەکانی یەکەمین پەروەردەکردنی

 خاومەینی ئاایەتواڵ کاتێاک. 'بهێنێات کوردساتان پرسای بە کۆتایی بریاردەرانەتر و خێراتر ئەوەی بۆ دەدا یەک لە شەووڕۆژ'
( هێاز هەماوو) قاوا کال فەرماندەی بە دەکات چەمران دەکات، دروست پاسداران سپای و دادەمەزرێنێت' اسالمی انقالبی شورای'
 پااش. دەگرێت دەستەوە بە ناوچەکە فەرماندەی خۆشی بۆ هەر و' پاوە' بگاتە سپا کاژێردا ٢٩ ماوەی لە کە دەدات فەرمان و

 خەاڵت دیفاااع/ بەرگریاای وەزیااری پۆسااتی وەرگرتناای بە چەمااران سااپا، جێگیرکااردنەوەی و کوردسااتان لە بەکۆمەڵکوشااتنەکانی
 بە سیاساییدا پلەی بە خۆزستان، لە مردنی تا چەمران. ئێران ئیسالمیی کۆماری بەرگریی وەزیری یەکەم بە دەبێت و دەکرێت

 .سەر دەچووە بەردەوامیی
 
 :هەڵبهێنجێنین بووە، تێدا فوئادی کاک کە کوردستان دۆخەی لەو سەرئەنجامێک چەند دەتوانین شێوەیە بەو
 
 نەزاناین دوژمان، لەگەڵ قساەوباس چاۆنیەتی هاونەری لە دانوساتاندن، و گفتوگۆ لە سیاسیی، خەباتی لە ئەزموونی کەم -١

 .هتاد و نەخشەکێشانیان و سپا شێوەبیرکردنەوەی لە نەزانین سەربازیی، - جوگرافیی نەخشەی لە زانین کەم زۆر یان
 خاۆراک، ئاازووخە، نەباوونی پێویسات، پێشامەرگەی هێازی نەباوونی ئێران، رووبەڕووی بەرابەر پێویستی چەکی نەبوونی -٢

 .هتاد و کەلوپەل
 هااۆی دەباانە کە باوەڕبەخۆنەبووناادا و تاارس و هەژاریاای دۆخاای لە بەئەژمااار جاشاای و بەکرێگیااراو و جاسااووس هەبااوونی -٣

 .بدەن دونیاش تەواوی لە و نیشتیمان و گەل هەموو لە بەڵکو دە، و دووان و کەس لە هەر نەک زەرەر ئەوەی
 نەخشااەی ناسااینی سااەر لە نمااوونە بااۆ جیاااوازدا، بااواری زۆر لە دوژماان ڕێکخراویاای و ئامادەباشاایی و زرنگیاای و زیرەکیاای -٩

 هێلیکاۆپتەری وەکوو باش هاتنوچوونی ئامرازی هەبوونی بووە، تێدا پێشمەرگەیان کە ناوچانەی ئەو و کوردستان جوگرافیای
 .هتاد و بێسیم دامودەستگای بارهەڵگرتن،

 
 یاان خاراون رێک کوردەکان: بوون ئەمانە کردووە خۆیان لە ئێرانیەکان کە شایانباسەکان و گرینگ و یەکەمین هەرە پرسیارە

 و کەلاوپەل و ئاامرازگەل جاۆرە چ چاۆنە، رێکخساتنیان شاێوەی چیایە، ساتراتیژیان و ئایادیۆلۆژیی چاۆنن، ڕێکخستنەکان نا،
 ئەو رێکخەریااانە، کااێ سااەرۆکیانە، کااێ ئایااا کە ئەوەیە پرساایارانە ئەو سااەرتۆپی بەاڵم. هەیە بەردەسااتدا لە شااتومەکێکیان
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 و بەرخااورد شااێوەی کارزانیااان، و لێهاااتوویی و زمااانزانیی سااەوادیان، و خوێناادن پێشااینەیان، کااێن، کەسااانە یااان کەسااە
 .هتاد و خەڵک لەگەڵ مامەڵەیان

 
 فوئاااااد کاااااک) "بااااووە شااااەهید جووتیاااااران یەکیەتاااای ڕەهاااابەری مستەفاسااااوڵتانی فوئاااااد گااااوتی کااااردەوە، ڕادیۆمااااان... "

 (.٢٢١ الپەڕە کرد؟ بەخت گیانی چۆن بوو؟ چی ئامانجی بوو؟ کێ مستەفاسوڵتانی،
 

 فوئااد کاک نێوان لە گفتوگۆ کار ئەسڵی مەریوان لە". بووە رابەر کردەوەدا لە فوئاد کاک کە زانیوویانە باش زۆر ئیرانیەکان
 نااوەتە ساەری کە هەیە فوئااد کااک وێنەیەکای... باوو گرینگای ڕۆڵی واقیعەن وتووێژەکاندا لە فوئاد کاک... بوو چەمران و

 ساەر لە زۆر وتاووێژەی ئەو فشااری مانادووە، چەنادە دیااربوو. گیاراوە پشاووداندا کااتی لە دااڵنەکەدا لە ئەوە. دەساتی بان
. "پاساداران ساپای چاوونەدەرەوەی لە و داخوازیەکانیاان لە و مەریاوان خەڵکای لە دەکارد دیفااعی ڕاساتی بە فوئاد کاک. بوو
 (٢١١ الپەڕە کرد؟ بەخت گیانی چۆن بوو؟ چی ئامانجی بوو؟ کێ مستەفاسوڵتانی، فوئاد کاک)
 
 کاااک ناسااینی و باسااەکان و چەماران و خااومەینی ئااایەتواڵ و شاایعە ئیسالمیساتی کاااتەی ئەو و ئێااران دۆخاای خوێنادنەوەی بە

 جێای و باووە ئیساالمیی کۆمااری ستراتیژیکی داڕێژراوی ورد نەخشەبۆکێشراوی پیالنێکی فوئاد کوشتنی کە دەردەکەوێت فوئاد،
 کۆمااری ئەساڵەن. نەکەوتاوون دەسات بەشاەدا لەو کوردساتانەوە ئاازادیخوازیی خەبااتی دەساتکورتیی هاۆی بە ئێساتا تاا داخە

 .دەکێشێت هەڵ خۆی کوردستان لە سەرکەوتنەکانی بە ئاشکرا بە بەڵکو ناشارێتەوە، کوردستان پرسی ئێران ئیسالمیی
 

 پیاادە ساپای لە مەبەساتی یەکەم پالەی بە دیاارە "پااوە" بگااتە کااژێردا ٢٩ مااوەی لە ساپا دەبێت کە دەڵێت چەمران کاتێک
 لە مەلەکە. ساااتراتیژییەکان شاااوێنە ساااەر دەگەینااارێنە هێلێکااۆپتەرەوە هاااۆی بە کە پاسااادارانەن دەساااتە لەو بەڵکاااو نیاایە،

 :نووسیویە دا دایەبەهێ ساڵیادی دەهەمین نووسراوەی
 
 هێلاای ئەو چااوونی و هاااتن دەچااوون، و دەهاااتن دایاام کااۆپتەر هێلاای دانە ١ - ١ ڕۆژە ئەو بااوو شااەهریوەر ی ١ رۆژی... "

. باوو نایگەران و حااڵ پەریشاان زۆر باوو، ناارەحەت بەدەر رادە لە. هەڵگرتباوو بەهایە دایە لە ئارامشای و ئاوقرە کۆپترانە
 تاری نەهاامەتێکی و وەیشاوومە دیساان کاۆپترانە هێلای ئەو هااتوچوونی کە ئەکارد ئیحساسی و کردبوو بەوە هەستی دەتگوت
 مەرگای لە سااڵ ١١ تێپەڕباوونی) باوو وا پاۆاڵ وەک مەینتەکانادا باواری لە دایکم' نووسراوەی. )"دەبێت دامەنگیری کە هاپێوە
 (.١٣ الپەڕە ،"دایکم
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. دێاتەوە ساپا ئەوکااتەی جموجاوڵی و کوردساتان ساەر باۆ ئێران ئیسالمیی کۆماری خۆئامادەکردنەکانی لەگەڵ گێڕانەوەیە ئەم
 مەترسایەکان ساەر لە شیعریشای تەناانەت دایەبەهاێ و دەکاات چااالکیی لە جۆر هەمان بە ئاماژە ایش جەالل ئیبراهیم کاک

 :چڕیویەتی هەڵدانەوە شیعر دەم بە "زوو زوو" کە هەڵداوە
 

 ئەکات وشان شانە چەمران تەیارەی
 ئەکات مەریوان جوانەکان داوای
 
 (.١٣ الپەڕە ،'دایکم مەرگی لە ساڵ ١١ تێپەڕبوونی) بوو وا پۆاڵ وەک مەینتەکاندا بواری لە دایکم" نووسراوەی)
 

 کااک ژیاانی هەم کوردساتان لە چەماران ساەرکوتکاری دەساتگای و ساپا فوئااد، کااک تیرۆرکردنای باۆ نەخشەداڕشاتن لە پێش
 :دەگێرێتەوە مەلەکە. خانەوادەکەی هەم و زانیووە توانایان و نەخش و فوئاد

 
 و گیاران جاشەخۆفرۆشاەکان و ئیسالمی جەنایەتکارەکانی دەس بە ئەمین کاک و حەسین کاک ٥١ ساڵی موردادی ی ٢١ ڕۆژی"
 و هەوڵ بێچارەیەمااان دایااکە ئەو رۆژەدا ٦ ئەو ماااوەی لە. بااوون زینداناادا لە ڕۆژ ٦ کااران زیناادانی مەریااوان پادەگااانی لە

 لە زۆری تەمەناای و تکاا و جاشاەکان ماڵە چووە تەنانەت و قەساب و مژ خوێن "خەڵخاڵی" الی بۆ جوو دا، زۆری تەقاالی
 هایو بەاڵم پااڕایەوە لەبەر زۆری و کارد 'ئااوڵە حەساەن کۆنەپۆشای عبادولی شاێخ" نااوی بە خۆفرۆشاەکان جاشاە لە یەکێک
 مەرگای لە سااڵ ١١ تێپەڕباوونی) باوو وا پاۆاڵ وەک مەینتەکانادا باواری لە دایکام" نووساراوەی. )"نەباوو فایدەی لەوانە یەک
 (.١ الپەڕە ،"دایکم

 
 ئەم. بنەمااڵەکە تەواوی لە لێدانە ڕاونانیان، و وازپێهێنان و ترساندن مانای بە تێکۆشەر خەڵکی دەرسدادانی لە شێوەیەک
 دەڵاێن پێماان بەساەرهاتەکان. داوە ڕوویان و زۆرن کورد ئازادیخوازانی بە دژ ئێراق و تورکیا لە جیاواز شێوەی بە نموونانە

 دژایەتای کە داینااون چاودێریادا ژێار لە و ناسیووە ئەوانەیان بنەماڵەی وردیی بە زۆر ئێران ئیسالمیی کۆماری دەسەاڵتی کە
 .هەبووە ئازادیخوازییان پێشینەی بەتایبەتی کە و کردووە، ئێرانیان

 
 لە نەبااوو، لەگەڵ زیاااتری پێشاامەرگە دوو یەک. وتووێژەکااان ناااو و پادگااان ناااو ئەهاااتە چەکیشااەوە بە (فوئاااد کاااک")

 بەخات گیاانی چاۆن باوو؟ چای ئاماانجی باوو؟ کاێ مستەفاساوڵتانی، فوئااد کااک. )“باوون حەوشەدا لە جاش سەد حاڵەتێکدا
 (٢١١ الپەڕە کرد؟
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 لە گومانێااک هایو ،"خەڵااک" بە مازگێنیەک وەکاوو سااوڵتانی مساتەفا فوئااادی مەرگای بە ساەبارەت تاااران رادیاۆی راگەیانادنی
 .ناهێڵێتەوە فوئاددا کاک کوشتنی پڕوردەکاریی و دارێژراو پالنی

 
 کااک پاوری کە ماشاینەوە ئەو نااو باردووەتە ساەری تەناانەت' نەچاێ بەگای حەسەن' جاش" کە دەهێنێتەوە وەبیرمان مەلەکە
 پاۆاڵ وەک مەینتەکانادا باواری لە دایکم" نووسراوەی. )"کوشتووە فوئادمان" گوتوون پێی و بووە سەرنشینانی لە یەکێک فوئاد
 (.١٩ الپەڕە ،"دایکم مەرگی لە ساڵ ١١ تێپەڕبوونی) بوو وا
 
 ئەگەر. هاااتووە شااەڕەکە بە کۆتااایی فوئاااد کاااک کوشااتنی دوای بگەڕێااین، شاااهیدەکان گێااڕانەوەی ناااو تەعاااروفی قسااەی لە

 تاا ئەوا کاوردن، دیاربووە کە چەکدار خەڵکانێکی لە بووایە سپا ناحیساببۆکراوی و کوێرانە وەاڵمدانەوەیەکی شەڕفرۆشتنەکە
 بەتاااایبەتی. دەباااوو دیاااکەی ساااەرئەنجامی شاااەڕەکە خاااودی و باااوو بەردەوام شاااەر کەساااە پێااانج ئەو یەکااای بە دوا کوشاااتنی

 و فەرامۆشاکردن باۆ هاۆیەک و گرینگن کەسانە لەو کام نەشیاندەزانی کە و هەڵبژاردووە شەڕەکەی سپا خودی کە لەبەرئەوەی
 .نەبووە ئارادا لە بەخاترسپاردنیان

 
 مەریاوان، لە ئەرشای  لە شاەڕەکە پرۆتۆکۆلی و تۆمار حەتمەن شەڕەدا لەو سەربازیەکەیدا مانا لە سپا بەشداربوونی لەبەر
 لە و بکاات ئۆپەراسیۆنێک سپا کە دەدات ڕوو جار کەم. هەیە تەواوکردن یەکتر شێوەی بە سێکیاندا هەر یان تاران یان سنە

 .هەڵنەگیرێت تۆمارەکەی سپادا ئەرشیڤی
 

 ڕاساتەوخۆ یاان فوئااد کااک تەرمای ساەر چاووەتە و باووە بەشادار شاەڕەدا ئەو خاودی لە یاان شاێوەیەک بە حەتامەن چەمران
 خاۆی مەرامای بە چەماران کاتێاک. دراوە پاێ وەاڵمی فوئاد کاک بێگومانی مەرگی بە سەبارەت و کراوە پێوە پێوەندیی پاشان
 تەهمااوورس کاااک و فوئاااد کاااک تەرماای زوو هەم لەبەرئەوەیە هەر. ناکااات هەواڵەکەدا بووکااردنەوەی لە دوو و یەک دەگااات
 .بکرێن خانەوادەیان بە تەسلیم دەدەن رێگایش هەم و خەڵک دەستی بەر دەخرێتە ئەکبەری

 
 بە و شاان بە فوئااد کااک تەرمای باردنەوەی کە زانیاوویەتی حەتمەن بووە تیئۆریی و مەیدانیی ئەزموونی خاوەن کە چەمران
 ساەر لە ڕووخێانەر و خاراپ کااریگەریی شاێوەیەک چ بە کۆساتکەوتوو، تاازە ماڵێکی ڕووەو ئەوێ، بۆ لێرە شەقوشڕ، ماشینی
 .دادەنێت ناشۆڕشگێڕ خەڵکی

 
  ئیسالمیی سپای کە بیبینن خۆیان چاوی بە خەڵک کە بووە ئەوە خەڵک بە تەرمەکەی سپاردنی پشتی لە سەرەکیی هۆی
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 .ناکات لەگەڵ درۆیان ئێران
 

 و زانیااریی وەدووی کە نییە درەنگ هەر هێشتا بووە، تێپەڕ فوئاددا کاک کوشتنی بە ساڵ ٣٩ کە ئەوەشدا لەگەڵ بارەوە لەو
 ئێساتا تاا ئەوی. خۆشویساتووە فوئادیاان کااک خاۆی وەختای کە جووتیاارانەدا و خەڵاک ئەو ناو لە تەنانەت بکەوین، فاکت

 پشات لە سیاساییەوە، بەخیلای هاۆی بە شاایەد پەیگیرینەکاردن، ئێنقەسات بە هەم و خەمساردیی هەم کە ئەوەیە بینیوومانە
 خااانەوادەیەکی لەالیەن تەنهااا سپاساامەندییە، و دەستخۆشاایلێکردن جێگااای کە کااراوە، ئەوی. دەبینااین نەکااردنەوە سااۆراخ ئەو
 .دەبن ڕزگار کارەساتەکان شۆکی لە وردەوردە تازە کە کراوە ناسۆرەوە برین

 
 .هەیە قووڵی فرە سیاسیی مانای ئەمە. بووە گۆڵ و گورج تاران کە دەبینین فوئادا کاک مەرگی ڕاگەیاندنی لە
 

 .داوە مزگێنی تاران
 .بڕیوە دمدم قەاڵی لە ئاوی کە زانیوویەتی باش چەمران
 !کوشتبوو یان "فوئاد". گوتووە ڕاستی ش "نەچێ بەگی حەسەن" جاش
 ژیان بۆ ئەوین لە زەریایەک فوئاد، کاک
 
 خااۆیەوە ژیااانی دەربەساات بە پێویساات پێاای بە شااێوەیەک بە یااان “بااوو سااەرەرڕۆ فوئاااد” کە دەگێااڕدرێتەوە قسااەکاندا لە

 .نەهاتووە
 

 ئەوە کە تێااادەگات خاااوێنەر ئەو، بە ساااەبارەت و فوئااااد کااااک لە رووداوەکاااان بیساااتنی و گاااوێگرتن و خوێنااادنەوە لە بەاڵم
 خااۆیەوە ژیااانی بەدەربەساات شااێوەیەش بەو و خەباااتەوە ناااو کەوتبااووە ژیاناادا پێناااوی لە فوئاااد کاااک. چەوتە بۆچااوونێکی
 سەرشاانی ئەرکای بە داساەپاو باارودۆخی گاۆڕینی و دەکاات مێژوویای بەرپرساایەتی بە هەسات کە ئازا مرۆڤی بەاڵم هاتووە،
 .بپارێزرێت ناکات داوا خۆی دەمی بە هەرگیز دەزانێت، خۆی

 
 لە کە ناااکەن، درێااژ دەساات زیاااتر و ئەوانە بەشاای خااۆراک چەناادە دەزاناان خااوان سااەر لە کە بااوون پەروەردە وا هەن ماارۆ 
 دەوروبەر قورباانی خۆیاان ئاگایانە کە دەناسنەوە، شەرمندا الوێکی چاوی لە خەم کە دەبینن، دڕاو پێووی و کەوش دوورەوە
 .هەبێت پارێزەریان و هاوپشت خۆشە پێیان دڵیانەوە قوواڵیی لە حەتمەن بەاڵم دەکەن،
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 پشاتوپەناییدا، باێ دۆخای لە کە دەزانێات دەکەوێات وەرێ باانە بەرەو وە "ئااگجە" لە ١١٧١ - ١ - ٣١ لە کاتێک فوئاد کاک
 جێبەجێکردنای فوئاد کاک کە دەیگێڕێتەوە مێژوو. ئەڵتەرناتیڤە تەنیا پشتبەخۆبەستن و تەنیابوون بێت، هەرچییەک هۆ جا

 .داناوە یەک پلەی بە ئەرکەکانی
 

 بیروباوەڕی کاک فوئاد

 
 باوو کوردساتانیی فوئااد کااک ئایاا" پرسیاری. هەڵدەگرن پێ هەڵە بە هەناسەوە یەکەم لە هەر داخەوە بە کە هەن پرسیار
 .دەکردرێت شوێندا زۆر لە "ئێرانیی؟ یان
 لە کوردساتان دۆخای ساەر لە فوئاد کاک کاریگەریی چۆنیەتی و فوئاد کاک خودی سەر لە سیناریۆیەک ناتوانێت کەسێک هیو
 هەڵبچن ئاخر و بەاڵم و ئەگەر بناخەی سەر
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 رز و رێز بێت یادی کاک فوئاد به
 

 
 

 
 
 
 

 یەحیا دەوەنداری

 
 ری تێکۆشاه ڵکی خه ی شورشگێرانه ی وه بزوتنه و سوسیالیستی و پ چه وتی ره تاوی، هه ی١٣٥١( شهریور ١) رمانان خه ی١ رۆژی

 به سیاسی یاناتی جه له زۆرێک و س که زۆر. ستدا ده له خۆی وتوی ڵکه هه رێکی رێبه و ناس ماندوینه رێکی تێکۆشه کوردستان،
 لاه. ن کاه ده فاوأد کااک ی پێگاه و تێکۆشاان باسای و گارن راده رز باه فوأد کاک یادی رۆژدا م له ساڵ ر هه کان یه ڵه کۆمه ت تایبه
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 وی کردناه باوو و ئێنترنێتای ساایتی داناانی و کتێاب نوساینی باه ئێسته تاکو وه فوأدیشه کاک کانی رێزه به برا و خۆشک الیان
 سات هه  هێشاتا. کاراوه جیاکانادا،  باواره لاه فوأدیاان کااک لساورانی هه و تی ساایه که باسی وه الینه زۆر له نوسراوه، و ڵگه به
 ماه، ده ر ساه و ئاه کاانی روداوه ر ساه لاه فاوأد کااک ری کاریگاه و قش ناه و پیادرابێت خاۆی قی حاه واوی تاه باه که ناکرێت وه به

 و  لاه. ژیاا ماناگ ١١ نیا تاه شاا، رژیمای ی ندیخاناه به لاه باوونی ئاازاد دوای فاوأد کااک وه زۆره داخێکای به. چاو ر به خرابێته
 لاه تاوانی باوون، جێگاێکادا لاه رۆژه ر هاه و کادان یه م ده باه رۆژ و و شاه و ویساتی خۆنه باه باو، کاورت گجار یاه کاه دا یه  ماوه

. ببێات گرینگای زۆر وری ه د کوردساتان، لاه کان ریاه ماوه جه وه بزوتنه و سۆسیالیستی و پ چه ی وه بزوتنه ی بناغه ردی به دانانی
 لاه کاندا باساکردنه مو هاه لاه. دا ده بریااری و گارت ده سامیمی ته کان گرینگاه روداوه ر ساه له دڵێک دوو و رای رای هیو بێ به
 رێکی رێباه وری ده بتوانێات تێک ساایه که وه ئاه باۆ. کرێات ده فاوأد کاک ی موهیمه زۆر ته خسوسیه دوو م به ئاماژه فوأد کاک ر سه

 ر ساه لاه وتویژکانادا و کاندا نوساراوه لاه ی وناده ئه. بێات خسوسایاته دوو م ئاه سااحێبی بێات ده بدات، پیشان خۆی له لێهاتو
 باوونی دروسات لاه ڵکیش، خاه و خۆی له نزیک سانی که و هاورێیانی داوه ولی حه بریاردان پێش پێکراوه، ی ئاماژه فوأد کاک
 شۆرشاگێرانه، وه کارده م لاه کێک یاه. ک الیه مو هه بریاری به بیکات دواتر و ێنێت بگه ت ناعه قه به ی که سمیمه ته و ی که ره زه نه
 رانی نوێناه نێاوان لاه کاان وتویژه لاه ی ئوردوگاا نااو ڵکی خاه رۆژاناه چاۆن که بیندرێت ده ریواندا مه ڵکی خه مێژویی کٶچی له

 م ئااه. بااوه گرێنااگ بااۆ نااده چه وانیشاای ئه راتی زه نااه و کااردوه ئاگااادار ریوان، مااه شاااری شااورای و ئیسااالمی کۆماااری رژیماای
 دوارۆژ و یاه هه وتن رکه ساه باه قوڵیاان باروای که وه، ێتهش وه ده تیانه ساێه که و ئه و رانێک رێبه له نیا ته ژیرانه وته لسوکه هه
 و ماااون کاناادا ریه وه بیره لااه ی نااده وه ئه اڵم بااه بااوه، یشاای ڵه هه کانیاادا رکه ئه بردناای پااێش لااه فااوأد کاااک گومااان بااێ. بیاانن ده

 باساکراوه، کانی کوریاه و م کاه و ڵاه هه متر کاه باوون، چااو ر باه و سته جه ر به ونده ئه کانی لێهاتویه وه، درێته لده هه رابوردوو
 وه ئاه باسای نابیساتی و بیساتراوه نه وه یاریشاه نه و دۆست به س، که له. ببێت باسکردن بۆ که بوون نه چاو ر به هێنده دیاره
 خاۆی پاێ ی جێگاه شاتێک مو هاه پاێش دابێات ولی حاه و بوبێات گرێناگ بۆ خۆی شکیوتی ته شۆێنی و جێگه فوأد کاک که ن بکه
 لااه کاتێااک مو هااه پرشاانگدار، ێکی سااتێره ئه ک وه یااادی و ناااو کااه کاارد، فااواد کاااک لااه وای ویسااتیه نه خااۆ م ئااه بکااات، قااایم

 و کرێکاااااران و کوردسااااتان ڵکی خااااه و رێبااااازی ی قینه راسااااته رێبااااوارانی اڵی لااااه و دا شورشااااگێرانه ی ه و بزوتنااااه ئاساااامانی
 .بێت وشاوه دره ئێران، له سوسیالیستی و پ چه ڵسوراوانی هه و تکێشان حمه زه
 
 م ئاه باۆ کاه کریات  ده وه باه ست هه نده چه و خاڵیه جێگات نده چه که ویست خۆشه فوأدی کاک ئازیزت یادی بیت رێز به و رز به
 .یف حه بووی، یف حه. بووی پێویست مه ده ر سه
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 قارەمانی شەڕی پاوە؛ مستەفا چەمڕان یا کاک فواد؟

 
 

 
 
 
 

 هێم  سەیدی

 
 مێااژووی وەک کوردسااتان، و ناوەنااد ناااکۆکیی لە حکااوومەت گێااڕانەوەی تەنیااا ئیسااالمیدا، و پەهاالەوی حکااوومەتی هەردوو لە

 کاااورد حیساااابی لەساااەر هەڵەکاااان هەماااوو حکوومەتییەشااادا، مێاااژووە ئەو تەرازووی لە هەڵااابەت و دراوە لەقەڵەم فەرمااای
 پاساااوهێنەرتر، و سااەرنجڕاکێش شااێوەیەکی بە مااۆدێڕنتر، کەرەسااتەی سایەسااەری لە ئیسااالمی، کۆماااری ئێسااتاش. نووسااراون
 باوو کیاا حاتەمی ئیبراهیم دەرهێنانی لە "چ" فیلمی سازکردنی چەشنە، لەو هەوڵی دوا. ئەدات پێشان هاوچەرخمان مێژووی

 دراوە هەوڵ کوردسااتان، لە چەمااڕان مسااتەفا درێژخااایەنی بااوونی لە کااورت قۆناااخێکی لێکاادانەوەی بیااانووی بە تێیاادا کە
 .بدرێ بەردەنگ نیشانی حەماسی شێوەی بە و هونەری گۆشەنیگایەکی لە ئەوجار حکوومەت، فەرمیی سیاسەتی

 
 کاارداری سااەیری -شااەڕانە ئەو قوربانیااانی ڕوانااگەی لە واتە - گۆشااەنیگایە لەو جیاااوازتر دەالقەیەکاای لە ئەگەر بااڵەی تااۆ

 قارەمااانی کە بکەیاان قبااووڵ ئەگەر ئەی دەبینیاانەوە؟ قارەمااان هەمااان هەر ئەوساااش ئایااا بکەیاان، کوردسااتان لە چەمااڕان
 مسااتەفا ئایااا بااووبێ؟ نەشاایاو کەسااایەتییەکی چ دەبااێ شااەڕە ئەو دژەقارەمااانی بااووە، چەمااڕان کوردسااتان شااەڕی سااەرەکیی
 مااومکینە ئااا کااراوە؟ ساااز لێاای سااااڵنەدا لەو کە بااووە ئاسااا.عااار  و لیبێااراڵ کەسااێتییە ئەو خاااوەنی بەڕاساات هەر چەمااران
 کردبێ؟ چەواشە ڕاستییەکەی لە بەشێک یا هەموو حکوومەتی، گێڕانەوەی

 
 بخارێتە لەوەی جیااواز گێڕانەوەیەکای کاورتی، بە بکارێ، دروستبوونی لەسەر جەخت ئەوەی بێ دەدرێ هەوڵ نووسراوەدا لەم
 ئاشاااناکردنی تەنیااا ئامااانج، و داوە پێشااانی شااۆڕش سااەرەتاکانی لە کوردسااتان ڕووداوەکااانی لە حکااوومەت کە باااس بەر

 .حکوومەتە فەرمییەکەی ڕوانگە لە جیاوازە بۆچوونێکی بە خوینەران
 

  و تەواو گێڕانەوەیەک هیو ڕانەگات، سەردەم بەو پێوەندیدار بەڵگەکانی وە دەستی ئازادی بە مرۆ  کاتەی ئەو تا بێگومان
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 کە بااوەڕەیە ئەو لەساەر باووە، کوردساتاندا کۆمەڵگاای لەنااو خاۆی کە کەساێک وەک بابەتە، ئەم نووسەری. نابێت گرێ بێ
 ساەردەم ئەو ڕووداوەکاانی گێاڕانەوەی باوترین کوردییەکان، ڕێکخراوە و حیزب فرەڕەنگیی و جیاوازی سەرەڕای گێڕانەوە، ئەو
 دوای ساەرەتاییەکانی ماانگە شاەڕەکانی هۆکااری وە خێارا ئاوڕێکی کورتە، ڕوونکردنەوە ئەو دوای. کوردستانە خەڵکی ناو لە

 لە کە چیاارۆکە، ئەو ی”دژەقارەمااان“ دواتاار، و دەدرێااتەوە شااەڕەکان قورسااتربوونی و دەسااتپێک لە چەمااڕان رۆڵاای و شااۆڕش
 .دەناسێندرێ خوێنەر بە مەیدانە، ئەوبەری ی[و.خەڵک]قارەمان ڕاستیدا

 
 واڵتیاک لە بەش دوو تاا دەچاوون جیاا سیاسایی یەکەی دوو وەک زیااتر کوردستان و تاران شۆڕش، سەرەتاییەکانی مانگە لە
 لە. باوو جیاواز تەواو یەکەی دوو ئەو کۆمەاڵیەتیی و سیاسی هەوای و کەش ناگونجێ، نووسراوەدا لەو کە هۆکار بەهەر. بن

 ڕاپرسای کاۆی کوردساتان، لە کەچای دەکارا کەمتار و زیااتر وشاەیەک باێ ئیسالمی، کۆماری جێگیرکردنی لەسەر جەخت تاران
 .دەکرا بایکۆت و دەدرا لەقەڵەم نادێمۆکراتیک ،”ئیسالمی کۆماری“ بە سەبارەت

 
 لە زانکۆکاان. باوو چەپای و لیبێاراڵ کوردساتان سیاسایی کەشای کەچای باوو چەپای-ئیساالمی ناوەناد، سیاسیی هەوای و کەش
 پێوەسات شاەقامەکانیش کوردساتان، کە بەاڵم ئیماام هێڵای پێاڕەوی قەمەکێشاانی و جیاابیران ساەرکوتی شوێنی ببوونە تاران
 .ئازاد شرۆڤەی و زانکۆکان هەوای و کەش ببوونە

 
 ڕەوتە هەماااوو و کااارا پێناساااە دووهەم شۆڕشااای وەک خاااومەینی، ئاااایەتواڵ الیەن لە ئەمریکاااا باڵوێزخاااانەی داگیرکردنااای
 قاساملوو دوکتۆر الیەن لە کردەوە ئەو کوردستان، لە کەچی کرد تەییدیان بازرگان، مەهدی الیەنگرانی لە جگە سیاسییەکان

 .دەکرا مەحکووم پڕمەترسی، و هەڵە کارێکی وەک حوسێنی، عێزەدین شێخ و
 

 رهبااری، خبرگااان ملاای، مجلااس) سااەرەتایی هەڵبژاردناای چەنااد لە مەالکااان لە نزیااک بەربژێااری ئێااران، ناوەناادی لە ئەگەر
 دەنگیااان قاسااملوو، دوکتااۆر و کەمااانگەر ساادیق بلووریااان، غەناای وەک کەسااانێک کوردسااتان لە هەڵاادەبژێردران، (شااووڕاکان
 .دێناوە

 
 رادیکاااڵ هەوایەکاای و کەش لە ئەویااش. ئاااراوە دێااتە پێکاادادان و ناااکۆکی زوو، یااا درەنااگ دۆخێکاادا، وەهااا لە کە ئاشااکرایە
 لە شاەڕیش. دەلکێنادرا بەمەوە بەو ئاساانی بە هتاد، و کۆنەپەرسات گۆپاڵبەدەسات، خااین، وەک سیفەتگەلێک کە ئەوکاتدا

 لە ماانگە سێ شەڕی و سنە شەڕینەورۆزی) کورتخایەن و بوو و پەرش شێوەیەکی بە سەرەتا. چوو بەڕێوە جیادا قۆناخی دوو
  شەڕێکی بە بوو کە دووهەم قۆناخی و پێدەهات کۆتایی ناوبژیوانییەکان بە کە (هەشت و پەنجا خەزەڵوەری تا گەالوێژ
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 .بهێنێ پێ کۆتایی نەیتوانی ناوبژیوانییەک چ و کرد پەیدا درێژەی سااڵنێک کە ئیدۆلۆژیک و سەرتاسەری
 

 شااملوو ئەحامەد سەرنووساەری بە و تاران لە کە هەینی، کتێبی گۆڤاری سەروتاری شەڕ، سەراسەریبوونی لە بەر مانگ چەند
 رۆڵای و کوردساتان ماانگەی ساێ شەڕی بە سەبارەت دەکات، باسی حکوومەت کە لەوەی جیاواز تەواو شرۆڤەیەکی -بوودەبۆوە
 وازهێنااانی و ئەمریکااا باڵوێزخااانەی داگیرکردناای هەرای و گاارمە لە کە شاارۆڤەیەک. درابااوو پێشااان شااەڕەدا لەو چەمااڕان
 .بوو ون لەبەرچاوان کاتی، دەوڵەتی

 
 کۆمەڵگااا ناااو لە ئینقالباادا شاۆڕای و دەوڵەت لە کە توناادڕۆ باااڵێکی: هاااتبوو گۆڤاارەدا ئەو بیسااتی ژمااارە نووساراوەیەکی لە

 دەکەوت وادیااار چەمااڕانکە مسااتەفا. سااەر بااردە خااۆی قسااەی دواجااار و دەکاارد کوردسااتان سااەر هێرشاابردنە بااۆ پڕۆپاگەناادەی
 جەهااد، فەرماانی دانای بە خاومەینیش ئاایەتواڵ و دەسات بگارێتە بەرگری وەزارەتی توانی بێت، باڵە ئەو ڕێبەری و وتەبێژ
 ".کوردستان شەڕی مەیدانی نێو کێشایە پاسدارەکانی و ئەرتەش چەمڕان شێوە بەم و داگیرساند بۆ سەوزی گڵۆپی

 
 لە شاەڕیان خەیااڵی کە هەبوون تاران لە کەسانێک سەربەخۆش، چاودێرانی لە بەشێک ڕوانگەی لە النیکەم دەبینین کەوایە
 .دەگێڕێ رۆڵی زیاترین چەمڕان گێڕانەوەدا، لەم. دەکرد بۆ پڕۆپاگەندەیان کۆمەڵگاشدا لەناو و پەروەردە مێشکدا

 
 بەرەی لە دەباااێ تەباااعەن بکەیااان، قباااووڵ شاااەڕەدا ئەو فەرمیااایەکەی گێاااڕانەوە لە چەماااڕان باااوونی قارەماااان فەڕزی ئەگەر

 .بێت (و.ئێرانییە)قارەمانە ئەو بەرانبەر کەسایەتیی و گێڕابێ سەرەکی رۆڵی کەسێک کوردەکان،
 

 کاۆمەڵە لە کە شااملوو باۆ باووبێ، نەناساراو ئێارانیش خەڵکای زۆرینەی بۆ ئەوکات ئەگەر تەنانەت شەڕە، ئەو دژەقارەمانی
 لە کە هاااااۆیە بەم. باااااووە ئاشااااانا کاااااراوە، وەساااااف "پاااااۆاڵیین کەساااااایەتییەکی" وەک ،"صااااالە بااااای مااااادایح" شاااااێعری
 زۆر کەساە، ئەو نااوی الباراوە، شااملوو پێشاەکییەکەی لە بەشاە ئەو شاێعرە، کاۆمەڵە ئەو نااوخۆی (و.چاپکراوەکانی)نموونە
 .ئەفسانەیی کەسایەتییەکی بە بوو کوردستان لە ئەو کاتدا، هەمان لە کەچی نەبێت ئاشنا

 
 ئاااازاد گرتووخاااانە لە حەوت و پەنجاااا ڕەزبەری لە شاااۆڕش، لە بەر ماناااگ چەناااد تەنیاااا کە ساااوڵتانی، مساااتەفا فاااواد

 ژێاار هێزەکااانی الیەن لە هەشاات، و پەنجااا خەرمانااانی لە کە ئەوکااات ساااڵێکیش نەگەیشااتە ئااازادییەکەی ببااوو،تەمەنی
 .کوژرا چەمڕان فەرمانی
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 ناچاار دواناوەندیادا قۆنااخی لە خوێندن بۆ کە تێکۆشەر و بەتوانا گەنجێکی. بوو مەریوان دەوروپشتی گوندێکی خەڵکی ئەو
 ساەنعەتی زانکاۆی لە کارەباا ئەنادازیاریی بەشای لە قۆنااخە، ئەو هااتنی کۆتاایی پااش و سانە بچێاتە براکاانی لەگەڵ بوو

 زێادەکەی گەڕایەوە خوێنادن، هااتنی کۆتاایی پااش نااوبراو. بکارێ قباووڵ ئێساتا، شاەریفی ساەنعەتی و ئەوساا ئاریامێهری
. کااارا مەحکاااووم درێژخاااایەن زینااادانی بە و قۆڵبەسااات سیاسااایی، چااااالکی هاااۆی بە کاااورت، مااااوەیەکی پااااش و مەریاااوان

 ڕێکخراوەگەلای دامەزرانادنی بە دەساتی گرتووخاانە، لە ئاازادی دوای. کێشا درێژەی ٥٧ ساڵی ڕەزبەری تا کە زیندانیبوونێک
 ڕێبەرێکاای بە بااوو بەرە، بەرە شاێوە، بەم و دامەزرانااد کوردسااتانی جووتیاارانی یەکێتیاای مەزنتاارین و کارد سااینفی و مەدەنای

 شاەر بە هێناان کۆتاایی لە گرینگای رۆڵێکی ناوبراو سنە، ی٥١ ساڵی نەورۆزی خوێناوی شەڕی دوای لە .گەلی و خۆشەویست
 .گێڕا کوردستان بە هێمنی ڕێژەیی گەڕانەوەی و
 

 شااەڕ، بە بەراناابەر ناااڕەزایەتی نیشاااندانی بااۆ سااەرەتا خااومەینی، ئااایەتواڵ جەهااادی فەرمااانی و پاااوە ڕووداوی دوابەدوای
 وەک ئێسااتاش تاا کە چااالکییەک کارد، شااار دەروەی باۆ مەریاوان خەڵکای بەکااۆمەڵی مێژوویای کاۆچی ساازماندانی بە دەساتی

 لە شاەڕ بەرەکاانی لە بەشاێک فەرمانادەی بە باوو شاەڕ، یەکالییباوونەوەی دوای. ئەژماار دێاتە مەدەنای نافەرمانیی مەزنترین
 گیاانی داباوو، تااقیبی لە کە هێلیکاۆپتەرێکی تیربااری گاوللەی بە هەتاوی، ی٥١ ساڵی خەرمانانی لە دواجار، و کوردستان
 .دا لەدەست

 
 گیاان پااش و دراباوون سێدارە لە سنە، پادگانی لە خەڵخاڵی، سادق الیەن لە براکانی، لە دوو ڕووداوە، لەم بەر ماوەیەک

 لە بنەمااڵە، یەک رۆڵەکاانی لە کەس ٥ کاوژرانی یاانی. دران لەساێدارە گرتووخاانە لە تاری بارای دوو خۆشی، لەدەستدانی
 .کورتدا ماوەیەکی

 
 وێانە باۆ و سیاساییەکان الیەنە سەرجەم ڕێزی جێگەی ناوبراو، مەستەفاسوڵتانی،کەسایەتیی فواد بوونی کۆمەڵەیی سەرەڕای
 و ژیاان چیرۆکای دەیە، ساێ تێپەڕباوونی پااش ئێساتاش و سەربەخۆشاە ئایینییەکاانی کەساایەتییە بگارە و دیمۆکرات حیزبی

 .کوردستانە مەجلیسەکانی و کۆڕ باسی هەر ناوبراو قارەمانەتییەکانی
 

----- 
 
 :نووسەر تێبینی* 
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 هەر قرتێنادراوە، لاێ بەرچااوی بەشاێکی و کاراوەتەوە کاورت (فارسی سی بی بی) بووکەرەوە ماڵپەڕی الیەن لە بابەتە ئەو -
 باوو وتاارەکە باووە ڕازی نووساەر، ئەوەش ساەرەڕای بەاڵم بکارێ بەدی بەشاەکانیدا لە هەنادێک لە لێکدابڕان مومکینە بۆیە

 شارۆڤەکردن و نووسین کە وایە بڕیاریش. فارسییەکاندا میدیا لە باسەکە کرانەوەی بۆ سەرەتایەک ببێتە بەڵکوو تا ببێتەوە
 فارساییەوە سای بی بی الیەن لە ساەردێڕیش نووساراوەکە، نااوەڕۆکی کاورتکرانەوەی لە جاگە. هەباێ درێاژەی ماژارە ئەو لەسەر
 .گۆڕاوە

 .کوردی کراوەتە مەنا  مەسعوود الیەن لە وتارە، ئەم -
 

 ٢١١٩ مایی ١: ڕێکەوتی  -  زاگرۆس پۆستماڵپەڕی : سەرچاوە
 

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

 !کاک فوئاد  رێک له وه چەند بیره
 
 
 
 
 

 ڕەشاد مستەفا سوڵتانی

 
خت  باه یانیاگ شاتاێباوو و؛ ه انادایژ  کاک فوئاد له  دا؛ که یووڕدا،  مانگه  ازدهیو  له ەووداوانڕم  موو ئه هه: ک هی وه وونکردنهڕ
 .  کردبوو نه
 

 " سنه"
 
. واو کارد تاه  سنه یندانیسر و ز قه یندانیش، ز هاوبه ی تهیکوم یکان ندانهیز  له یندانیز ی چوار ساله یوران کاک فوئاد ده  -١
واو کارد و  تاه،  سانه یشاار  لاه ،یندانیز ی چوار ساله یوران ده یکان کاته نیئاخر یتاو هه ی١٣٥٧ ڵیسا یر زبه هڕ یش شه یژڕۆ

   سنه یچوار باخ یک هڕ گه  له م که هڵو ما ره ر دا بوو، به به  له یانکڕو   خهۆچ کێست ده  ، که وه ندانهیز  هر ل هه. ئازاد بوو
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 . وه هیاڕ گه
 
  رده زه  شاهیم هه. هااتن ده یداریاد ۆبا اوانیو ناسا رانیاب وونااکڕ  ساته ده  ساته حاازر باوون و ده  وه هڵما  له کینز یس و کار که
 .کرد بوو ده نانێلزڕیت و  حورمه  له کێووکێت  ، کهکێس موو که هه  له یهاتن رێخ بوو و به یوانێر ل سه  له نیریش یک هی نه خه
 
. ئاگاادار باوو هاانیج یکان هڵاوا هه  شل کرد و له ویادڕ ۆب ێگو یند ههکاک فوئاد بوو  ڵیخا وانیم  له  که  هڵمانگان  و دره شه

مما کااک  ئاه. نیوت خاه کتردا هیا ڵپاا  کردباوو لاه دارمانیاد ی تاساه رۆزو  نیباوو یمندال یوران ده ڕێهاو  که میر من و کاک که
 .شکا ێمان ل تاسه کڵێزقاۆو توت  دووکماندا خه ر هه وانێن  فوئاد له

 
 . م بکه ێل انیشوازێبچم و پ  وه کانه وانهیم یریپ  ، بهێو  و له  مانهڵئا  وه بچمه  ستهیوێپ یو وت  وه هیما نه  سنه  له رۆز
 
 یکاارو باار ێهاو  باه ماڵ باه. چاوون اڵیا گاه  تر لاه یس که رۆو زئاو  تازه یدیش هڕ، و کاک باوکم وانیر و مه ره به ی وه انهڕ گه  له
 .وت که ر من نه به  ره فه و سه ئه ی، شاناز وه کانه درسه مه
 
 یتاو هاه ی١٣٥٧ ڵیساا یز ر  رماوه ساه یماانگ  کاک فوئااد لاه یدارید ۆ، بیئاباد مڕو خو یردی، بروجیهواز ئه یانڕێیهاو - ٢

  باه رۆو ز  وه ماناه کێژۆند ر چه. بوون یکان رهیو هاو ب ندانیز یوران ده یانڕێهاو. کرد انیداریچوار باخ د  و له  سنه  هاتبونه
عار   رم و تاه شاه یناسا اندهی ناه  کاه ی وه ئاه. نیانیاگ  باه یانیگ یوابوو برا تێپکاندا،  ساته نیم که هی  له ر هو ه کینز  وه هڵد
دا، و   وهێشا انیا ده  باه  انیاکورد یل گاه ی وه بزووتناه یت ارماهی، یستیونالیناس ڕنت ئه یکێرک ک ئه پاشان وه  زانهیم ئاز ئه. بوو
. کارد ده انیکوردساتان یوام هاات و چاو رده باهبوو و  هاه انیاحوزوور یرنگار باه ڕی و شاه  رانیام یکاان یئوردووگاا  ت لاه نانه ته
   لماند کاه ساه  ده یکێسا موو که هاه  ، بهانیکان وه بونهۆکو   هڵو ما له انی وه و مانه  سنه یشار ۆکاک فوئاد ب یکان ێهاور یهاتن
  یوور باا بااه یت هیاااڵ مااهۆو ک یاساایس ینااد وهی پااه ۆڕیو، تاا  بااووه  و نااه  هیاان سااک رته ه، بکاااک فوئاااد یریااو ب  شااهیند ئه زیرگ هااه
 . هی هه رانیئ یر رانسه سه  له یریو هاو ب ڕێهاو  و  زراندووه دامه
  
. یناسا ده یچااک  باه یمنا دا هیاند وهی و پاه  ولاه ندێانخوی ده کان رستانهیب ده  له یس و کار که،  سنه یشار یوان شاره یرپرس به -٣
 یو دوا ینایب ی، منااباانی خاه  لاه.  سانه یشار یندانیز  هاتبوه یتاو هه ی ١٣٥٦ ڵیسا  لهکاک فوئاد   مان کاتدا، تازه هه  له

 یکیحر تاه یوتا ؟  کاردووه یره و چا به وتم چ خه.  واندووهێش یندانیزو   ت ناسازگاره براکه: یوت یساز  نهیم زهو  یچاک و چون
 ینادانیز  وان له سن و ئه ند که چه یاسیس یندانیوتم ز. بن  نه  وهڕێ  به ندانیز یکان قانونه  ات که ده ده انیو هان کان هیندانیز
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و زوو  وارن نادهێخو نه کان هیاندانیمما ز ئاه  هیاوا ڵاێ باه یوتا.  سانه یندانیز  ته هاتوه  من تازه یبراوه و؛  ته کراونه ایج یعاد
  باه یداریاد  چومه  که اسپاردڕ یمن  به.  دروست کردووه ندانیز  له یڕیگ ئاژاوه ۆڕیو ت  کات ده ۆب انی ت قسه ، براکهخون ده ویفر

 ایانڵد یوان شااره یرپرسا به یکان قساه یکاڕۆ نااوه  لاه. کات ر ده ره زه ۆیخ ناێگ ئه ،تیگرڵ هه  و کارانه ست له ده مڵێکاک فوئاد ب
 ی وهێشاا  ، بااهو یت حکوماه یم سااتهیک س وهم  ترساان و هاه کاااک فوئااد ده  لااه رۆز  سانه  لااه یت حکوماه یران نااهێم نو هاه  ، کااهباووم
 .ن که کاک فوئاد ده یت هیسا که یت هیدژا رۆز رۆراوجۆج
 
. وه شاتهۆیر ده ١٣٥٧ یزساتان یماانگ یفرانبار باه  لاه  واناناهیو م لاه کێک هیا کێاهاتبون،کات یوانیام  وه کانه دووره  شاره  له - ٩ 

ر  هاه. تێن هیا گاه ادهڕ ۆتا  باه ۆیخا یشاتنی گاه ڵیوا کاات و هاه ده ۆتا ۆبا کێلفون س تاه کاه ناڵ شااد فاه ره: من وت  به کاک فوئاد 
 لیعت کانت تاه رساه ده  الساه ر که گاه ت ئه ناناه ته ،ڵاێب ێم پا ره و باراده ئاه یت ساالمه ڵیوا کات هه نیزوو تر  به  کردووه کتێرۆج

 یو وتا  وه مان کارده رگاکاه ده. کوتاا یرگاا و ده  که الساه که  ر هاته باه ڕ، کتوپشاهپور یرستانیب ده یر پرس به انیکێژڕۆ.  کردووه
فوئااد   باه یایراێخ  ، باهیوتا یپرساڵواح و ئه ووسا یر باوو و دوا مان باراده هاه  که فونه تله یال  چومه  هک.  که ره گه ۆیفون ت تله
 ی وشاه  لاه یسات به مه یمزانا و ده شاتمی گاهێمن ت. رباز بووم ده  یت مهوس  و به مۆخ ی که شاره  ته شتومهی ت گه المه سه  به  که ڵێب
 .  بووکان  جاده ڕۆڵیکونت یکان هینینه  ندامه و ئه یو ژاندامر سیولپ یست ده  له یزگارڕ" رباز ده"
  

***** 
دوکتااور . کااردێپ یساات ده یتاو هااه ی ١٣٥٧ ینێهار و هاااو بااه  وانێاان  ، لااه ساانه یشااار یکان هیاساایس  ندانااهیز یمااانگرتن -٥
مان و . کارد ده ی سانه ینادانیز یهاات و چاو یو چ عااد یاسایچ س کان هیندانیز یشۆخ نه ڕۆڵیو کونت  نه هیموعا ۆ، ب تحولله فه
 و میسال ته  وان حاازر باه چاوو و ئاه ده اریسات هه رۆز یو باوار ره باه  کاه  مانگرتنه .نیئاگاادار باوو  کاه مانگرتنه  تر لاه یس که رۆز

.  وه و کوردساتان داباوه رانیائ  لاه ینگا کاراو؛ ده  ناه وانڕ کرا و چاوه  و مانگرتنه ئه یباس" یس یب یب" ویراد  له. بوون سازان نه
ئااو و ناان،  یخاواردن  و ناه  کاه مانگرتنه ماڵ ، به وه هیناێانهی ده ندانیز یمارستانیب  له اد و کاته ، لهکاک فوئاد یدارید  نهیچو
و   وه اناهیناێه  وه مناه کیانز  گرتبوو و له انڵیبا ریژ کان سهیپول. کردبوو  زێه یکز و ب یر کهی و په یجسم یبار رۆز کجار هی

  ، کاهگارم یزێئاام  لاه ساتمیو شیو منا ناێه و من  ره به یست ده راێ؟ ختێ که چ ده  رهێل شاد هڕ یئا: یو وت ینیب یکاک فوئاد من
کارد و  شانیر و په ند مهڵد رۆز انیکاک فوئاد  و کاره به. م که یماچ شتێه انی دروست کرد و نه انیشتۆگ یواریکان د وانه پاسه
پااش !. "گاات ده ۆ مار  باه ۆ مما مار ناگاات؛ ئاه وێاو باو کێاک" نڵی ده. تێر ناچ ده مڵد  له  و داخه ئه زیرگ تا ماوم و هه شیمن
و  لاه  دوو داناه متحاانیئ ی ساه له جه  و لاه شاتی گاه ردان زهۆجا ی، ماانگ؛ کااک فوئااد ئاازاد کارا ونادانیز یوران ده یواو بوون ته

  کارد کاه انیساوت  و کلکاه  تاهڵخو  ناده وه کارد و ئاه انیابوردنیل یداوا  ، فاره وه ره باه  هاتناه. ینیب انیهاتبون و من  وانانه پاسه
  ماهێگوت ئ انی ده. ت بوون رامه که ێت و ب حورمه ێو ب ڕد رۆز کان هیندانیز  ق به رحه دهکان ەسیپول. دا ئازار ده انیمن یجدانیو
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  کان ساهیپول .  وه هاتاه ده  شاه هڕ  و دوو چااره ، باهمییز باه میل ک موعاه وه.  تاناه بابه  رهۆم جا و لاه  هیر ن سه  مان له و گله نیمامور
  نادانمینااو ز ی  راناهێناجوام ی وه کارده راێخ. انڕسو دهڵ کان هه  هیندانیز یدژ ندانیز  له ۆوخ استهڕ، دوژمن یست ده یرێک ئام وه
. شاتبووی گاه ۆیخا ی پاهۆپ  هڵاچ  باه دا، و کاته له میزاریت و ب نفره. بووم  هڕکرا و تو ده نه ێخومم پ یؤلڕکونت.  وه هاته ریب  به

کااک  یگرتنا زێئاام  لاه ی تاساه. مال کردنماان باوون  س لاه مان و کااک فوئااد و ده یشاتنی گه کێپ یعیمان کان سهیچونکوو پول
 کان ساهیلۆپ  ، کاهگارم یو باوشا زێئاام  لاه  خسا که ره کێل دا هه که مانگرتنه یوران ده  لهو  اندبوویخا ڵیمن چوار سا ۆفوئاد ب

 .    دات ئازارم ده کانما هیور رهیب  له ستاشێوئ وه تهێناچ ریب  له زیرگ م هه و ساته ئه شتێانهی نه
     
 یریااب ک ده ، وه وانه شااه یشاا کااان و به ئازاده  هیااقوتاب ینگاندن سااهڵ هااه ایااو   وه رس وتنااه ده ۆباا ییتا عااه یحیسااال یئاغااا -٦
 ی رگاه به یریتگ هڵا غاه یکاات  لاه. کراباوو یاریاد یتاو هاه ٥٦و  ٥٧ یکان هڵلاه ساا  سانه یشاار ینادانیز ۆبا( یازیر) یرکاریب
؟؟ ناسام ده  هیدا سانه ینادانیز  لاه ساتاێئ  کاه... ینااو  باه یوانیر ماه یکێس که ایئا ،یپرس یمن  کاندا، له شاگرده یکان متحانهیئ
و     کااردووه ڵ حااه یکان هیااازیر  له سااه نگ مه شااه ، قه نگااه زره  فااره یوتاا ییتا عااه یئاغااا. ناساامی چاااک ده  ڵااێ بااه  وه هیاادا مااماڵو
 یوتا.  هیارسادا ئازا کاام ده  ، لاهکرد ێل ارمیپرس. تێنگ ب ره ز  نده وه و ئه تێب یاسیس یندانیز کێس کرد که ده نه مڕن باو سله ئه
کااک فوئااد   کاه شاتمی گهێو کات ت ئه. کان هیازڕی  رسه موو ده و هه یمیرس سات، ته لله موسه ،کیزی، فیمی، ش ندسهیبر، ه جه  له
کااک  یرز باه یت ماهیو ه  هیانێو نه ازڕو  لاه شییتا عاه یئاغاا  هیاوا مێپا.  داوه یکان هیاندانیز  لاه کێک هیا یت ارماهی خش،ەبۆخ

 .فوئاد ئاگادار بوو
 

 " ئاڵمانه"
 
،    ساانه یکااڵ خااه یریااب ووناااکڕنااد  و چه نیت بااوو عماااره یپشاات بااان  لااه یتاو هااه ی١٣٥٧ یر زبااه هڕ یمااانگ  لااه ک هیاا وارهێاائ -١

کااک   لاه یووڕ. و باوون ئاه یکان قساه یواناڕ چاوهموو  هه.  وه بوونه بووۆکاک فوئاد ک یور ده  له وانیر مه یندان مهۆخزمان و شار
س  موو کاه هاه ی، ها وه هیادا یمااڵکاک ناسر و؟ تێرێبژ دهڵ هه نۆچ کانت هیرانۆگ ی عریکاک ناسر ش: یکرد و وت یزاز هڕ یناسر
و  وتوو شاکهێپ یرانیشااع یناساک و جاوان یعریشا کانت هیارانۆگ ۆ، باکااک ناسار یکارد و وتا یاریشانێکاک فوئاد پ. نمێخو ده
، یو ولاه مه ان،ۆڕگا ینااو  واناه  بارد و لاه یریچاوار شااع انیا ێس یناو.  هال جوان م عرانهیو ش و من ئه  .رهێبژڵ هه شتووی گهێت
 .  کردوان  ئه یکان جوانه  عرهێش  به ی و ئاماژه ناێه ی زاده یلخانیئ ی و سواره منێه
 
 .  شتبوونیدان  مانهڵئا  کاک فوئاد له یسیجل مه  له رۆز یکێوانیم یتاو هه ی١٣٥٧ یر زبه هڕ یمانگ یخرۆئاخر و ئ  له -٢
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.  کااک فوئااد یهااتن رێاخ  و باه داریاد  تاه هاتوه  س ناه کاه ناڵ فاه ۆبا  کاهکارد،  انی گله  مهۆو ل  تانه  به ریب ووناکڕ کێتاقم
 یردان ساه ۆبا ۆیخا یایدوا یژڕۆ. ن کاه مه  لاه په: یو وت ین کهێکاک فوئاد قا قا پ  بوو بوو که  واو نه ته  نده و گازه  گله شتاێه
کاابرا   ؛  کهکرد کمێکار  هیر شخهێسپ و ده به ی؟ وتبوو نۆکابراچ   ، باشهیپرس انێیل.  وه چوو و پاشان هاته  سه و که هئ یکیدا
 . وه ته ئارام بوه ک هی ادهڕتا  ستاێئو  تێگرڵ ست هه خراپ ده ی پاگاندهڕۆپ  له
  
   کاندا، لاه و باساه  قساه ڵپاا  ناد جاار لاه چه.  هیا هاه ۆیخ یو پالن  رنامه داهاتوو به ۆب  بوو که ارید کدا،ڵ خه یدارید  له -٣

.  ندس کار بکات ک موهه و وه ۆیخ ی که ر کاره سه  تهیبچ  کاک فوئاد کرد که  به انیاریشنێپ یتاو هه ی١٣٥٧ یزانڕێاڵ گه یمانگ
  یکان و قسااه اریشاانێموو پ هااه  وه حترامااهیو ئ زڕێاا کاااک فوئاااد بااه. گااوترا ده  بوو کااه هااه انیزۆسااڵد یبااار یموو هااه کان ارهیشاانێپ
کاک فوئاد  یکیو باوک و دا  هڵما بنه یندامان ئه.  داوه س نه که  به یر که شۆدلخ یکێماڵمما و ، ئهشکاند نه یس که ڵیدو  ستیب
و  تێاگرڵ بات هاه و خاه ینگار ره به  ست له ده  هڵحا و مه تێنێبشک ی رادهیو ئ  وره  وهیتوانی نه ندان؛یزکه  یانزانی ده یاشکاوڕ  به
 .. هی هه ۆیخ یژراوڕێدا ی رنامه مان کاتدا به هه  له
 
د  حماه ئه ی هیاه کاک فوئااد و خااتون به ، زهیفا  شکهۆخ  وه شهێپ یفید هڕ  له. گرت ده م نهێبوو و و هه میووسڕ یک هیرایمن کام -٩

 یر خااانم هاوسااه عنااا هڕو   خهێشاا  بلااه قیاافۆکاااک ت   واتااه  مانااهڵئا یکااڵ خااه یکااێزانێوه، خ پشااته یفااید ره  لااه سااتان، اوهڕئاااوا 
. باوو یتاو هاه ی١٣٥٧ یر زباه هڕ یماانگ یم دووهاه ی وهێانکاات . گرم دهڵا هاه ادگااری ۆبا  کسه م عه ئه فوئادوتم کاک . ستان اوهڕ
تا  هاه  کساه عهو  کاورد و پاشاان، ئاه یل گاه ی وه بزووتناه ی ژووێانااو م  چوه ۆوخ استهڕ کووڵ ، بهادگاری  ک بوو به نه  که کسه عه
 بێاار کت سااه  لااه  که کسااه عه: انیااو وت  مانااهڵئا  هاتنااه  وه هوازه ئااه  لااه  وه کااه به و عه نیم ئااه اککاا یانڕێیااهاو.  وه هیااما  هیااتا هه

 . وه کرابوه شی وره گه  ، داکوترابوو وناو نرابوو  وه کاک فوئاده یناو  به  هواز که ئه  له ک هی خانه
 

 "ریوان مه"
 
 ی١٣٥٧ ینادان بهڕێ یماانگ ،ناداڕی اپاهڕ یند روبه ساه  لاه وانیر ماه  لاه(  هینیحسا)کان عهیشا یوت مزگاه  لاهنااردراو،  یک هیاڵ مه -١
  لاه یتوان دهیا د ناه نااردراو قاه یال مه. بوون هاتوویزا و ل شاره یاستڕ  دا به وه شوردنه شکێم  له  الکان مه. کرد ده ی قسه یتاو هه
تار  یک هیا قساه  و باه نین کاهێپ تاهینیباوون ب یوانیر ماه ید ساه  لاه ١١  ، کاه کاه وته مزگه یشتوانیدان ک هی قسه  به وانیر مه یشار
 اڕکاێت  موو باه پاشاان هاه.  وه ره ده  و چاوه شاتیه ێجا  باه یوت مزگاهکورت  یک هی ماوه یکاک فوئاد دوا. انیگر    بکاته انیموو هه
 ێپا ی تاهڵگا تێاو بتوان ئاه  هیاوا ن وانیر ماه یکاڵ خاه یاسایس یئاست شتی گه نهیر ت ههما و ڕو یال واق مه. ردک ۆڵچ انیوت مزگه
 . ستوهیب م هڵوا م هه ئه وانیر مه یکان هڕکو  ند جار له مما چه ئه. بووم  نه  که وته مزگه  من له. بکات
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 ۆبا دیع ؛ کااک ساه وره براگاه ڵیماا  لاه  ماهێئ یتاو هاه ی١٣٥٧ یندان بهڕێ ی ٢٩ یو شه. ووخاڕشا  یت کرا و حکومه نڕی اپهڕ -٢
ر  ده نادانیز  لاه  کاه مڵاێ ده ێپا تییزباۆریپ: وت یکاک فوئاد  ، بهبراژن. نیبوو وانیو م نیت کرابو عوه و ده شه ینان یخواردن
 یلولیهااو سا ندانادا؛یز  ، من لهر حوکم سه  نهێد کاناڵ ، براژن مه وه هیدا یماڵکاک فوئاد و! یشتی گه تۆخ یزو ئاره  و به یهات
 . تر و خراپ ترن کتاتوریتر، د  نده هڕد رۆشا ز یت حکومه  له کڵ خه یر ماوه جه ۆب ماڵ ؛ بهاناسمی ده یباش  الکان بووم و به مه
 
.  وه اناهڕ گاه وانیر ماه یناو شار ۆب  ورده  ورده کڵ کرد و خه یانڕکاک فوئاد سوخن. بوو یکان دوا ساته چۆک: دارمید نیئاخر -٣
کااک فوئااد و کااک  ابانیخ  و له چۆک یمن دوا. ناو شار  وه هاتنه یتاو هه ی١٣٥٧ یژێالو گه ی چوارده یژڕۆ کڵ خه یر ماوه جه

. ساتابوون اوهڕ  که نهیماشا کیانز رۆوان ز پاارک کراباوو و ئاه  که نهیماشا. ینیب کداێریندرو له ڵپا  ، لهم تووده ن وشه هڕعوسمان 
 چکردووۆک یماور  بوو و جه کێو پ کڕێ  کرد که م که چهۆک یمان کرد و من باس قسه یند هه مندا، ڵ گه  له ینۆچاک و چ یدوا
کااک فوئااد   لاه ارمیپرسا  کاه اندیخا نه یرۆز مان کهۆبوو و گفتوگ  له په  کاک فوئاد به. بوون یازڕ شیئوردووگا یکان وانهیو م
مان و کااک : یوتا و یکاان وهێر ل ساه  هاته ک هی نه خه رده و زه  وه کرده یریب کێخت نه  ؟واو بوو ته شیچۆوا ک ئه تێ که ده یچکرد 

 ێجا  به ێج یکان اسپاردهڕ  له یند و هه  مانهڵئا  و  سنه یوه شار بچمه   وت که یمن  به.  هی و کارمان هه نی که ر ده فه عوسمان سه
. نااێه ر ده  پااوه یو شاار اڵ قاه یرۆقا  ی کاه وره گه  لاه مانگرتناه انیر بوو ساه اریمما وا د ، ئهچن ده ێو کو ره به یمزان نه. م بکه
 .                 کاک فوئاد بوو ڵ گه  له دارمیو د  قسه نیئاخر  وه گرانم ئه یداخ
 
و  راوانیگێکر ، بااهقورئااان یب کتااه مه ۆیوخ اسااتهڕ یهاوکااار  و بااه یسااالمیئ یجمهااور ن هیااال  لااه نیم و کاااک ئااه نیکاااک حساا -٩
، وانیر ماه ینااو شاار  تاهێر ب گاه ترساا ئه ده رۆمران، ز چاه الڕژنا. بااران کاران ریاگاان ت پاده  بوون و لاه رایگ  وه هیکان  ارهڤشو
ساا  بوو و په هاه وانیر ماه ینااو شاار  یکان ارهۆڤشا ڵ گاه  لاه یناد وهی پاه وانیر ماه یكاڵ خاه یشکست یست به مه  به. گرنی ده یلید به
  کااک فوئااد لاهچوو  ناه ێپا یرۆز. کارد ده ۆبا انیکاار ئاساان شیوان کارد و ئاه ده ی راوهیاگ ێکار  باه  و تاقماه ئاه یداریاسا د په
  لاه. خت کارد باه یانیا، گوانیر ماه یمێر هاه ینگ هڕنگااو هڕ یراوانیگێکر باه یهاوکاار  هو ب یسالمیئ یجمهور یوور ب به یکێالنیپ
 ۆیژن ئاه وماابوو   ناه ی وه ساتانه هه یزێاهباوو،  ژا هڵشا رۆ، ز هیاه به  هیاکااک فوئااد، دا یرم ر ته سه  سوار و له  هڵتا یستانۆڕگ

نااو   لاه. باووید بار ناه و تاساه ران گاهی، نئااوا م هیاه به  هیاد دا قاه. باوو اڕبا ێلا یو ئاارام  قرهۆمان کاتدا ئا هه  و، لهشکابوو 
مان . شاار داباوو حه انۆیاخ" کاان هڕکو یرگ ماه یدیاناووس و تراژ  چااره"  ت باه باره سه ینێو نه ازڕ  له ک هیایر ده یکان شه هڕ چاوه
 ؟تێچ ده ێو کو ره به  کردوه انیبارالکان  مه  که ، نهێخو  هیشت کهم  ئه! بوو  مه ئه  هیه به  هیدا یاریپرس  بووم که امینڵد
 
 گاباانین  رگه شامهێک پ گاان، وه پاده کیاو نز وانیر ماه یشاار یباانڵ نگاه جه  لاه یتاو هه ی١٣٥١ ڵیسا یرمانان خه یمانگ له -٥

 و من      وه ره ده گان هاته پاده  له کێرباز سه. رباز بوو پاسدار و سه ڵیجموجو  له یچاو ،نیدوور ب  به  رگه شمهێپ. بووم
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  هاتااه یاایراێخ  بااه شیو ئااه. اناادی کاااک فوئاااد گااه  بااه ی  هڵااوا م هه مان ئااه که رپرسااه به. نااا  وهێااپ کم هیاا کاارد و گوللااه م هڵاا هااه
 ێایپ  و فاره اڕ گاهڵ رد و سوور هه زه.  و وتم من کردوومه  وه هیدا مماڵو شیمن؟  کردووه ی قه ته ێکرد ک یاریو پرس یبانڵ نگه جه
 مۆخاا یتوان مااده نه ن هڵساا ئه. زار بااووم رمه ر  شااه ده بااه  ادهڕ  کردبااووم لااه  کااه  ه،ڵاا هااه  و ه، لاا سااه له و ده ۆدر ێباا. بااوو شۆناااخ
 ۆبا تێو ماناه ده  ماهێئ: یوتا کان رگه شامهێپ  لاه ووڕو  ک هیا ناه خه  رده زه  باه،  باووه ناداریبرساتم  هه یکاک فوئااد زانا. خشم ببه
 ڕ و شااه تێااد دوژماان ده یساات ده  بااه پڵاا و پااه  هانااه بهت  م کاااره بااه ۆ، تاانیاا دوا خااه میاارژ یشااۆفر ڕ شااه کێااژڕۆ، کێعات سااه
 این تاه  ماهێئ! تێائاگر بگر  خومپاره  به  که شاره  نگه هڕو  نیکوژر دوژمن ده یپۆو ت  خومپاره تاوان به ێب یکڵ خه ت،ێرسێگ دهڵ هه
  کاه  وه کرده ده ناه یما ده شیو و زه زامڕ بوو داده کێر ، خهتداڵجا خه  همن ل. نی دوا خه  که هڕ ، شهۆو گفتوگ  ۆالید  به تێو مانه ده
 .   ر چاوان گوم بم به  و له تێملوشڵ هه
 
  الکان لاه مران و مه چه ڵاڕژن. کرا ست ده هه یئاسان  بهگان  پاده یرشێه ،یتاو هه ی١٣٥٧ یرمانان خه یمانگ  له: رانیدارس -٦

و  انێڕشاگۆڕموو ش ن و هاه باده ۆمار شار گه  بوون که  هانه و به انێڕگ النیپ یکیر خه کێر سات و ناسات گان خزابوون و هه پاده
 یچاااک یقورئااان هاوکااار یب کتااه مه. زانااد به داده انیاازێه  وه کرماشااانه  لااه پترۆکاایلیه  سااا بااه سااا په په. گاارنشااار ب یکان بنکااه
 یو جمهااور تاڵ سااه ت ده خزمااه  لااه شیت قااه موه  ادهیااو ق یساااواک نهۆک یئااودالیش و ف ناوچااه یراوانیگێکر و بااه ۆڕخیساا. کااردن ده
 فااعید  هیابوا کێار نرخ هاه  به وانیر مه یشار یت رامه که  بوا له ده .کرد ده انیگان هپاد یهات و چو یرم گه  و بهبوون  دایسالمیئ

و  ئاه. باوون نادایم که  گاان لاه پشات پاده یکان هییارزا به  ست، لاه ر ده سه  له انیرز و گ به ی  وره  ، بهش رگه شمهێپ یزێه. کرابا
  باهکاورت باوو  یک هیا مااوهک  نگ و چاه تفاه. بوو  رزدا نه به یکێئاست  له رانیب ووناکڕموو  هه یت هیرگا شمهێپ یزمون ئه  کاتانه

 دایت هیرگا شاامهێپ یبااوار  لااه ناێگ ؛ ئااهگرتبااوو  وه سااته ده  بااه انیک چااه  وه مانااهیت و ئ داقه سااه  مووان بااه هااه. رابااوویگ  وه سااته ده
  تار لاه ی رگه شامهێناد پ و چهرم  و کااک جماال خواکاه  ماه حه  لاهال ڵ گاه  و لاه نیش کارا ش داباه ماهێئ. بوو نه انیچاک یزمون ئه
مال  کاااک جااه کان رگه شاامهێپ یرپرساا ، بهیزان نااه مان گاکااهێپاساادار ج ی وه ئااه ۆباا. نیزرا دامااه رانیپشاات دارساا یکان هییاارزا به

  کااه هڵ نگااه جه ڵ گااه  لااه ۆیخاا ک هیاا وهێشاا  و بااه تێشااۆداپ یر بااان سااه اڵ گااه ایاان  وه ده  بااه کێساا ر که هااه تێااب ده: یرم وتاا خواکااه
  و لاه  وه خاواره  ن لاهکا پاساداره انیا و باه ماه ده. کارد ێجا  باه ێساتورمان جا ق ده قااوده ده ش ماهێئ. و ساازگار بکاات تینێبگونج
و پاسادار و جااش  پاان شڕیار  ، هاه رگه شامهێپ ی قاه ته  باه .نااێه رانیپشت دارس یکان هییرزا به یگرتن ۆب انیرشێهگان  پاده

  وه داخااه بااه. یناایبوام  ین مااهید  جااار بااوو کااه ڵو هااه. خااوارد انیااچاک یکێشکسااتچوو  نااه ێپاا ی و فااره  کااوژران ده  بااوو کااه
 ۆ، با هیا رگه شامهێپ  لاه م په ئاه  ناارد کاه انیاکێامی پاه  وه نااو شااره  لاه. باوو دیه شاه  و الوه ، لاهوانیپشت یزێه یک هی رگه شمهێپ
 انیرم گاه یک هیشاوازێو پ  وه خاواره  ناهێهات  وه رمانه ر سه سه یاڵ ک و گه چه  بهموومان  ر هه هه ش مهێئ.  وه خواره  نهێب  وه سانه حه
 انیکسا عه  رده ناد پاه چه  کاه ساتابوون اوهڕ  یراناێو ئ گانهیب ینووس  ژنامهڕۆو  رینڵوا ند هه چه رانیدارس ییئاوا  له. نیکرد ێل
 ساتاۆکااک فوئااد و مام یکسا عه م؛ کاه هی یرگ ر باه ساه  لاه  ، کاهانۆیاخ یکێارۆڤگ  و پاشان له. گرت   رگه شمهێپ یت ماعه جه  هل
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 ،بارام ینیحسا دیه ، شاه، مان ماه حه  اللاه یکسا عه ، کاه ارهۆڤگ یئااخر یرگ ر باه ساه  له. کرد انی، چاپدانرابوو نیزالدیع خیش
نوساارابوو و  یناایالت یزمااان  باه  کااه ارهۆڤگ. چااپ کرابااوو  ماااوه  نااه ریااب  لاه انمیااناو  تار کااه یکێسااان و که یمیر کااه زا هڕعبادوال
 وانیر ماه  شاتهی ت گاه ناناه ته  که  ارهۆڤگ*.   چوه ریب  له م ارهۆڤو گ ئه یناو  وه داخه به. چاپ کرابون نگ هڕنگاو هڕ شیکان کسه عه
  و گاوزارش لاه ڵوا هاه یکردنا  ئامااده یکێر ر خاه ، هاهکان رهێنڵوا کان و هاه نووساه  ژناماهۆر.  وه باوه ووبا هانادایج یئاسات  لهو 
، دا کاااک فوئاااد م کاتااه لااه.  وه هیاانیب مااانۆخ رانیدارساا ییئاااوا یاسااتڕ ناااوه  لااه  مااهێبااوون کااه ئ وانیر مااه یکااڵ خااه یبات خااه
 ماڵ باه. باوون  که کهڵ خه ڵی کهێو ت  وه ره ده  هاتنه کڵێما  له ، هڵ مهۆک یتر یانڕیر و هاو فه سه یکر حاج ، کاک بهاریخت البه مه

بااس  ی کاه زعه وه یخاۆکارد و باار و د ده ی ر قساه ردا هاه ماوه جاهنااو   وام لاه رده و باه اربووید الکێماندوو و ه رۆکاک فوئاد ز
ر فاروان  باه یک هیا وه رکردناهیب  لاه ی؛ منالک خاه یر ماوه جاه یزێاه  کااک فوئااد باه ی هڕو باو یژڕنیموو توانا، ئ ههو  ئه. کرد ده

بارام  نیکااک حسا ڵیو ماا ره باه ت ساتراحهیئ ۆرمان البارد و با ر ساه ساه  لاه کانمااناڵ گاه  رگه شامهێپ یت ماعاه جه. نوقم کردبوو
رکان  نگه و ساه رانیدارسا یکان هییرزا به و ره به  وان؛یر مه یشار یت رامه که  له فاعید ۆب کان رگه شمهێپ  تر له یکێل و په. نیچوو
 .  کشانڵ هه
 

 !رناچێت دڵمان ده  رزیز له هه  داخێک که

 
. خت کاارد بااه یانیاا، گنیو کاااک حساا نیم کان کاااک ئااه رگااه مه جوانه یرگ مااه یسااتنیب یدوا  مانااگ و لااه  ازدهیاا یکاااک فوئاااد دوا

باوو   فته و حه  فته حه  بوو به ژۆو ر ژۆر  عات بوو به عات و سه سه  بوو به  قهیق ده. سوار بوو تاله یستانۆڕگ یگاڵنز مه نیئاخر
و  کڵا خاه یر ماوه جاه  شاهیم هه. ڕی پاهێکااک فوئااد ت ی نااواده یرگ ر ماه ساه  باه رۆز یک هیا سال و ماوه  مانگ بوو بهمانگ و   به
کاورد؛   یکاڵ خاه یگشات یاڕو  ریاو ب  هڵا ماهۆک یزمایکار یر بهڕێ  گرتن له زڕێو   هڵما بنه ییوا نهڵد ۆب  وانیر مه یکان رگه شمهێپ

 یر ماوه جااه یر فراواناا بااه یبات و خااه  رگه شاامهێپ یساات ده  لااه یسااالمیئ یت حکومااه. کاارد ده انیسااوار  هڵااو تا  مانااهڵئا یردان سااه
 یکیتااکت یبژاردناڵ هاه  وتاه ، کهر کوردساتان ساه ۆبا  دوو بااره یرشاێو ه  وه کردنه ۆک زێه ۆخوارد و ب یچاک یکوردستان شکست

 یرگر کان باه و پاساداره سیلۆ، پاش رتاه ئه یزێه ینڵێاماڕشکست و   له  رهۆم ج و به" کورد یکڵ خه یران نهێنو ڵ گه  له ۆگفتوگ"
  وه گاه ر  شامهێپ ن هیال لهکان  دا شاره و ماوه له. کرد زگارڕپاراست و   رگه شمهێپ یزێه یالمار په  له ی که هیزامین  تهاڵ سه کرد و ده

 یک کردنا چاه ۆبا  هڵا ماهۆک یران باهڕێ ی ربهۆز. کرد ده انیهات و چو  و ئازادانه انۆیخ یلی مه  به  هڵ مهۆک یران بهڕێئازاد کران و
م  ئاه. بوو هاه انیحوزوور ارانیجووت یتێک هی ڕی قه مه  له  شهیم برام بوون و هه نیکاک حس ڵیما   وله وانیر له مه  یزگارڕ یسپا
  کااک فوئااد لاه و یانڕێیاهاو  ، کاهکارد ده ییقورساا  ماهیئ ی هڵاما و بنه  ناوچاه یکاڵ خاه  لاه رۆز یک هی ژماره ڵیر د سه  له  داخه
 یکاڵ خاه یگشات یاڕو  ریاب  لاه کێازڕێو  ماانی هاد و پاه فاا، عه وه ی وه دوو پاات کردناه ۆ، باشیجاار ک هیات  ناناه ته دا هی ماوه

. کارد  ناه انیساوار  هڵاات یداریاو د  ئالماناه  هاتناه  ، ناهتار یکاان خت کردووه باه انیاگ  رگه شامهێکوردستان و کااک فوئااد و پ



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

199 
 

و  یر گلاهیب ی دوللاهیکااک  ،یندر ساکه ئه ید حمه ، کاک ئهینیحس نیالد زهیع خێش ستاۆناب مام ک جه تر وه یکێسان که ت بهڵ هه
تار  یکێت ماعاه و جه یاللها حۆبباس ر و کااک عاه انیزدی یدیع ، دوکتور سهن دوست ته وه بید ، کاک ئهید موهته یالح کاک سه

 یگشات یاڕرویاب  و پاشاان لاه انۆیاخ  لاه م کاه هیکارد و  انیساوار  هڵاتا یداریا، د کاک فوئاددا هاتوه ی که بهێکت  له انیناو  که
  .گرت انیزڕێکوردستان  یکڵ خه یماور جه
  
   نی که و سپاستان ده  وه نه ئاگادار که  مهێزانن ئ ده ی که ناوه ایو   ارهۆڤو گ له کڵێوا ر هه گه ئه نی که تکا ده ران نهێخو  له* 
 

 ٢١١٣ی ی جوون١١:  ڕێکەوتی  -  سەرچاوە ماڵپەڕی کاک فوئاد
 

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

 ٠٢٠٠و  ٠٢٠٠ - ٠٢٠٢: بابەتی ساڵی
 

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

 ی زۆڕان وه كێتی جوتیاران و بزوتنه كاك فوئاد، یه
 

 
 
 
 
 

 جوامێر مارابی

 
  كااك فوئااد لاه. باوون رێاف ۆبا كن هیا وانه ستاشێتا ئ هه یكان و كاره  و وته ستێوڵ هه  كه  هی رانه بهێن ر گمه و ده فوئاد له كاك
كاوو  وه تێنێزر ماه داده ارانیاجوت یتێك هیا ڵایدود ێكات، ب ده تارانیجو یو هاوپشت یتێك هی یت روره زه  ست به هه  كه كداێقوناخ
  باه ڕی بااوه  كاه ساتیالیسۆپ و س چاه یكێر كاوو راباه كااك فوئااد وه.  ساتهیوێپ یباوون یژووێم یكێقوناخ ۆب  كه ك هی ته سه ره كه
  كردباوه یشاێتك حمه و زه كاارێو كر ت ناهی شامه به یكاڵ خاه یر ماوه جاه یزێه یكخستن هیكردن و  كخراوێبوو، ر ر هه ماوه جه یزێه
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 یرفراوان باه یزێاه یكخساتن هی ۆ  و با باه ره ئاغاا و ده ڵ گه له  وه روو بونه روبه ۆب دا مه رده و سه له. ۆیخ یكان كاره یت هیو وله ئه
  وه كاهۆریو ب له... و مانیل موعه یت هیمع و جه یدفاع از آزاد یت هیمع ش جه وه ئه یزراند و دوا دامه یارانیجوت یتێك هیر،  ماوه جه
  ناخهۆو ق  ماوه نه ییكارا  بزاره و ئه ئه  كردوه یست ر كات هه هه  كه  هیدا وه له ادكاك فوئ یی و كارامه یریژ.  گرتوه انی رچاوه سه
 ینادامان و چاالكاان قز، كاادر و ئه ساه یشاار  لاه كادا هی وه بوناهۆك  لاه.  ناوه یال وه ڵیدود ێب سانی، د او بوهو ته ی كه هییژوویم
 ارانیااجوت یتێك هیااش  و شااارانه و ئااه  بانااه  بااا لااه وان،یر مااه  لااه ارانیااجوت یتێك هیاا ی وهێهاوشاا  ن كااه كااه داوا ده  و ناوچااه ئااه

نجام  ئاه به ۆیخا یایژووێم یرك ئاه وانیر ماه  لاه ارانیاجوت یتێك هیا ڵاێ كاات و ده ت ده موخالفاه ێو كاك فوئااد لاه. نێنێزر دابمه
 ی گاهڵ مهۆك  كه  هی وه ئه یش كه كارهۆه. تێبكر ێل یپۆك ش كهید یكان شاره  له  هیین شیو الزم  ماوه نه یت روره زه تریو ئ  اندوهی گه

 دایكان ساتداللهیئ یژێادر  لاه.  ساتهیوێپ یه ساازمانده  لاه  كاهید یكێرۆج ستاێو ئ  اندوهڕ پهێت یت هیگا به ره ده یكوردستان قوناخ
م  ئاه ی وه بوناه ینگار ره به ۆب  الزمه  هۆیب ، كردوهێست پ ر كوردستان ده سه ۆب یرشێه  ێرۆموو ج هه  به یسالمێئ یمارۆك   :تڵێ ده
  م كااه بكااه  ناخااهۆو ق ئااه یباساا  وه مااه ده  وه هییك شااهێم پ لااه. نیاا بكااه كخااراوێكوردسااتان ر یكااان ژهێو تو نیموو چاا هااه ، رشااانهێه

 : بكات  وره گه یكیت خزمه یو توان داڵ هه یر سه داێت انۆڕگ ی وه بزوتنه
 
 این تاه  كاه داڵا هاه یر كوردساتاندا ساه یباشوور ی و ببه  هڕو بب ڵی نده گه  له ڕو پ  یتار یكێم رده سه  له انۆڕگ ی وه بزوتنه -١
و  لاه انۆڕگ. چوو ده  وهێر باشوور به ییپانتا  به  بوون كه  انهییو كاولكار وئه  بودجه ی راده یئاگادار تداراڵ سه ده یم كه یكێژێتو

 یتاوان  باوو كاه ك هیتروساكا انۆڕگا. تێر باه شێو پا ره باشوور باه یگاڵ مهۆ  كێنگاو هه یبوو و توان ستیوێپ یدا بوون قوناخه
 انۆڕگا. ن بكاه انۆیاخ یماف یداوا  كرد كه رێف یكڵ خه انۆڕگ. نینیبب  كخانهیو تار ئه ی وه ناوه یوید یبتوان  مهێبكات ئ  ێكار
 یسانور  ڵێا ماهۆو ك داڕێاف یكاڵ خاه یترسا ی رده پاه انۆڕگا. و راو روت الدا یو دز ڵی نده گه  له  ێانوسیق ر ئه سه  له ی رده په
. پارلماان و پارلمانتاار ۆبا  وه انادهڕ گاه ۆیشاك انۆڕگ. تێنێز خودا، ببه  ببوو به ێل انۆیخ ك هی هڵما ند بنه چه  بوون كه هه  هڤب
 . دا نه یبوو، ال نایدا ۆیخ یر شان سه  له  كه  ركه و ئه له تاڵ سه ده  چوه شیكێكات انۆڕگ
 
و  انۆڕگا ی وه بزوتناه  هیاوا ماانێپ.  هیا هه انۆڕگ ی وه بزوتنه  له مانیوانڕ چاوه  ندازه ئه  له  ادهیز  مهێئ  كه  هیدا رهێل  كه هڵ هه -٢
  هڵااا هااه  هیاا مااه ئه. فیر شااه یشااام  نااه كه ده ایاادن نن،ێشاا وهیرا  ر كااه و هااه  هێیااپ انیحرێساا یفا دار ئاسااا مسااته روانیوشاا نه
و   ش وتوماه و كاتاه ر ئه هه. مین مانیش په یشێو ل  كردوهێل میوانیپشت  زراوه دامه انۆڕگ ی وه بزوتنه  وه و كاته له.  كه شتنهی گهێت
باشاووردا،  یكاڵ خاه یشاچوونێوپ ره به یبات خاه  له  ناخهۆم ق له ماڵ به ، هییمن ن ڵیعا دهیئ یبازێحزب و ر انۆڕگ  كه  وه مهیڵی ده
نجام  ئاه  باه ۆیخا ی كاه هییژووێم  ركاه ئه یباشا به  هیاویتوان انۆڕگا  هیاوا مڕ مان بااوه.  هییوانیپشت یقابلو   باشتره انیموو هه  له
  لاه ت هیارۆكتاتیو د یو دز ڵای ناده گه ی وه نگاربووناه ره و به یه ساازمانده  لاه  كاهید یكێرۆشدا جا م قوناخه له ستاێئ. تێن هی بگه

  اوڕسوڵ و هه انۆڕگ ی وه تنه ر بزوه سه ۆب  خت و گوشارانه موو زه و هه ئه یاڕ ره سه  كه تێچ نه رشمانیب  له.  ستهیوێباشوورپ
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 و  توانن ئه ئاسان ده  به رۆز  كه  هیكداێكات  له  مه كدار، ئه چه یزێه یدروستكردنۆب  بردوه نه انیست ده ستاێتا ئ هه ،ینگران هیال
 .ن بكه  كاره

 ٢١١٢ی جوونی ٢٧ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
    

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

 وتوویژی روژنیوز له زەڵ هاوری ئیبراهیم عەلیزاده
 
 

 
 
 
 
 یبااتەو خ ەڵەمۆکا یزرانادنەدام یکانەنگەشاێپ ەل کیە ،یتانڵساو فاەفاواد مسات یختکردنەانبیگ یادڵیئاب، سا ی٢١ ڕۆمەئ
 یکخااراوێر یگشاات یرێسااکرت ەزادیاالەع میبااراهیئ یردانەساا وزیااژنۆر ەوەیەنۆباا مەب رەه ،ەکوردسااتان یتااەاڵژهۆر ەل یکااارێکر

 ەل ەزادیالەکارد، ع یتانڵفاواد ساو یوکااتەئ یرەنگەو هاوسا نیرێاد ڕێیو هااو( ەڵەمۆک) رانێئ یستیکومون یحزب یکوردستان
 ڵیساا ەل رانێائ یالناەگ یناەڕیراپ ەل رەکوردساتان ب یتاەاڵژهۆر یالناەگ یباتەخ ەل وەئ ۆڵیو ر یتانڵسو یشانۆکێت ەیبار

 .ەوەکردیش ەیکەنەڕیراپ یدوا کەڵخ یباتەو خ شانۆکێت یکخستنێو ر ەڵەمۆک یزراندنەدام ١١٧١
 
 :"یکاارد و وتاا ەڵەمۆکاا ەل رەب یکانەکخسااتنێر یزراناادنەدام ەل یتانڵسااو فاەفااواد موساات ۆڵاایر ەباااس ل ەزادیاالەع میبااراهیئ

دوا  باوو،ەن ەڵەمۆکا ینااو ەیەکخاراوێر وەئ وکااتەدا، ئ١١٦١ ڵیساا یزیپاا ەل ەڵەمۆکا یراناەنێزرەدام ەل کیەفاواد  ڕێهاو
 ەک ەشاتان وەئ مەو دوو رانێئ یکات وەئ یخۆد کیە کهات،ێپ وتەدوو ر یرەگیکار رێژ ەل ەڵەمۆک نرا،ێل ەڵەیمۆک یجار ناو

و  ەقسا مەئ یاساتەڕناو ەتااران ل یکاانۆزانک ەکاات ل وەئاارادا باوو، کااک فاواد ئ ەل هانادایج یستینۆمۆک ەیوەناو بزوتن ەل
 ەانڵیادوود مەئ داڵیاوەه بوو، ڵدوود رۆز تاەرەس بوو،ەه ۆیب ۆیخ ەیوەنۆڵیکێو ل ینیبەد یگاشەڵمۆبوو هاوکات ک داەباسان

 تەبیتااەب کاانۆزانک ەل یشاانۆکێت ڵساا ێسا ەیمااو ۆدروسات بکاات، با داەڵەمۆک یکانەزڕی وانێن ەل کییەکگرتوویەالبات و 
 یمەردەسا ەل کاان،یەکارێکر ەنێشاو ۆبا ەویەگاوازرا ەشاانۆکێت وەئ ەورد ەباوو، ورد وامەردەب ێناێنهەب زێورەتاران و ت ۆیزانک
 یکااار و چاااالک ەیوەئ ۆباا ناارانێهەد کااارەب کااانەتەرفەد نیبچااوکتر مەاڵب دراەد مەک رۆز تەرفەد یرچااەگەشااا ئ یرۆکتاااتید
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 یپاااش رووخااان:" اناادەیگیکاارد و را رانیاائ یکانەناادانیز ەکاااک فااواد ل یشااانۆکێت ەباااس ل ەزادیاالەع".  تێباادر نجااامەئ
 ،ەرەوانادید وان،یارەم یارانیاجوت یبااتەخ وردساتان،ک یتاەاڵژهۆو ر رانیائ یالنەگ یرشۆش یکردنێستپەشا و د یتیەرۆکتاتید
و  ۆوخەراسااات ۆڵااایر ەرووداوان مەئ ماااووەه ەل اران،یاااکام ەینااااوچ کاااارانێو کر ارانیااامهابااااد، جوت ڵیکشاااتوکا یکاااارانێکر
 ەل رەب ۆیەبا باوو،ەتااران دا ه یکاانۆزانک یکخساتنێر ەل ۆڵایر ماانەه رشۆشا ەل رەباوو، ب رچاوەکاک فواد ب ۆیوخەاستڕنا
 ەیوەئ ت،ێائاشاکرا بکر ندانادایز ەل ەڵەمۆک یکانیەنێنه شتێهەین ۆیخ یدانۆرخەب ەکرا، ب ریستگەدا د١١٧٣ ڵیسا ەل شۆڕش
 یناادامانەئ ەب داەد یدێاائوم نداناادایز ناااوەکاااک فااواد ل یشااانۆکێت ،یەکانااداەندانیز ناااوەل ەڵەمۆکاا ەیوەانیااژ ەگاارنگ رۆز ەک
 تەناانەت انینادانیز ماووەه ەباوو ک کداێئاسات ەل ەیکەشانۆکێو ت دانڵوەدا ه ەسن یندانیز ەل ندان،یز ەیوەرەدەل کخستنێر
 داەڵامۆکەب یکێماانگرتن ەل رکارد،ەد یناوباانگ ەوەنادانیز ەباوون ل رسامەکاک فواد س رەشۆکێت ەب بوونەن شیاسیس ەیوانەئ
ئاازاد کارا  نادانیز ەفاواد ل کااک کێاکات ۆیەبا رەکارد، ه انەیاکەمانگرتن یشدارەب کانیەندانیز ەیربۆز ندیەخا یژۆر ١٩ ەک
 ".چوون یریپ وەرەب سەک زارانەه
 
 یکااات ەل :"یوتاا ەڵەمۆکاا یرێدا سااکرت١١٧١ ەکوردسااتان ل یتااەاڵژهۆر یالنااەگ یناایرەپاااش راپ یتانڵسااو یباااتەخ ەیبااار ەل

 ەل رخانااد،ەرچەو یکوردسااتان یژووێاام مانااگ 77مااانگی خایەنااد،  77کردناای  خااتەانبیگ یتااا کااات ناادانیز ەل ێیرەدەهاااتن
باوو، کااک فاواد و  ینێناوێر ەب انیساتیوێپ کەڵاخ ەوەکیاد یکایەال ەباوو، ل ەڕیراپ کەڵاشاا رووخاابوو و خ یمێرژ ەوەکیەال

 یگااێج ەمێارژ وەئ ەک ەویەئاگاادار کارا کەڵادا، خ انەینادڕەد رۆز یساالمیئ یکایمێرژ یکاار رەسا ەهاتن یهوشدار یانێیهاور
 ەهااتن یدژ انیکەڵخ ەبوو ک ەوەئ ەکید یکانەزێه مووەه ەڵگەکاک فواد ل ینگەشێپ ەب ەڵەمۆک یاوازیج ،یەن کەڕێباو ویه
 ". کرد انیشەوەبوون و ئ وتنەککێر یازینەب ەکید یکانەزێه مەاڵب ن،ەڕیراپ ۆهاندا ب ەمێرژ وەئ یرکارەس
 
 :"یکاارد و وتاا یتانڵفااواد سااو ینگەشااێپ ەب وانیاارەم یکااەڵخ یاایژووێم یچۆکاا ەل یباساا دایکانەقساا ییتاااۆک ەل ەزادیاالەع
شار، گوناد،  ینەنجومەئ یزرانەدام ەکرد ب انیستەد یانێیو هاور دگرت، کاک فوا ەوۆیەخ ەب ەیکید یکێنگەر ەمێئ یشانۆکێت
 یرنگاارەب ۆباوون با ڵوەه ماووەه ەانیاکارەئاماد مەئ زراند،ەدام انیکارانێژنان و کر ینەدەم یباتەخ کان،ەکهاتێو پ کەڕەگ
باوو  ازیانەب مێادا، رژ وانیارەم یشاار ییژووێم یچۆک ەکوردستان، ل رەس ەبکات رشێبوو ه ارڕیب ەک کێتەاڵسەد ەب رەرانبەب
 یرانەنێناو ەل کێشااند ەڵگەکااک فاواد ل ،ەوەبکاات زێاهەب کاانەکورد ەناو شاار ەل گاکانەو بار ەوەتێنێبست کەڵخ ەل کەچ
 وانەئ نێبکار ۆڵچا ربازەسا ەل گاکاانەبار ەباشاتر انادەیانگیکارد و را مێارژ یرپرساانەب ەڵگەل انیشار دانوستان ینەنجومەئ
 ۆڵچ ەکەشار ەمێئ نەناک ۆڵشار چ وانەئ رەگەئ ،یو وت کەڵخ ەدا ب ییژووێم یکێاریشنێپ داەکات وەلکاک فواد  انکرد،ەین
 72 ەوتباووەک داەڵاه انیاچادر رانیام یکاان ەکارد و ل ۆڵچ انیکاک فواد شار یداوا رەسەل وانیرەم یکەڵخ یواوەت ن،ەیکەد
 یچۆکاا ەل شااداربوونەب ۆباا ەوەکوردسااتان یتااەاڵژهۆر یکانەشااار مااووەه ەل وانێااپێر وکاااتەئ ،ەوەوانیاارەم یشااار یترەمۆلاایک
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 وان،یارەم ەوەرەب وانێاپێرەکارد ب انیساتەد ەوەکاانۆو ب ەو باان قزەو س ەسن ەل کەڵخ کرد،ێپیستەد ەکەشار یکەڵخ ییژووێم
 فاەدانوساتان، مسات یزێام رەسا ەهااتن رانێائ یماێرژ یرپرساانەب نیرزترەبەپل ەبوو ک کداێئاست ەل ەچۆک وەئ ەیوەدان نگەد
 ەڵەمۆکا ەل یساالمیئ یماارۆک یساتانەدەکارب ەل کێشااند ەڵگەپاساداران ل یساوپا یکانەرزەبەپل ەرماندەف ەل کیە مران،ەچ
 ڵیماا ۆبا ەوەنەڕێابگ کاداەڵخ ەب یاریشانێپ یرزەربەسا ەکرد و پاشان کاک فواد ب انەیکشەپاش داەژۆر ندەچ یکێشتنیدان ەل
 ".انۆیخ

 کادادانێو پ ەڕشا رێکاتژم ندەپاسداران و پاش چ یسوپا یکەیەسۆب ەوتەک وان،یرەم یشار ۆب یکانەردانەس یفواد کات کاک
 .کرد ختەب یانیگ
 

 ١) ١١٧١ ڵیسااا ەل ،ەبااوو  کیااداەل وانیاارەم یشااار ەب رەساا ەمااانەڵئ یگونااد ەل ١١٩١ ڵیسااا ەل یتانڵسااو فاەمساات فااواد
 وانیاارەو م قزەساا یشااار وانێاان ەل سااتام،ەب یگونااد ەل رانێاائ یاایتڵەوەد یکااانەزێه یکەیەسااۆب ەل( ١٣٥١ ڵیسااا یرمانااانەخ
 خااکەب نیماەو ئ نەیحس یدو برا یشتینەت ەل ،ەیکەگوند یسوارڵەتا یستانۆڕگ ەل یتانڵفواد سو یرمەت کات،ەد ختەانبیگ
 .تێردرێسپەد
 

 . کهاتوونێجودا پ یحزب ێس ەل ستاێو ئ تێبەد ەوازەرتەپ ەڵەمۆک یتانڵسو یختکردنەانبیگ پاش
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ٢١ :ڕێکەوتی  -  وزیروژنماڵپەڕی : سەرچاوە
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 سەفەر

 
 
  

 
 
 

 هرامی مشید به جه

 
 سەفەر سەفەرە
 سەرەتای سەفەری

 بەیازە پڕلە سفرە ئەم
 مەکاۆی بەرەو دەمفڕێناێ هەوارە، ئەم بااڵبەرزەکاانی دوونادە ساەر لە حەزینەکاانم گرتاووە تۆز هەنسکە دووی بە گەڕاننەوەم
 .یادەکانت

 
 ...گەلەکەم خۆڕاگری سیمای بە بوون گڕکان، بە بوون تۆوە سروودەکانی النکەی نێو لە گاگۆڵکێم ئەرێ ئەرێ،

 
 حیکاایەتخوانی هەورەکاانی دەربەنادە، ئەم گەاڵکاانی بیرەوەریەکانی بڕییە چاوم کاتەوە لەو دەپێوم؛ رێ و دەبڕم رێ ئەرێ

 بەرەو رێگاکاانی کاوێرە لە ساەفەرێک بەرە، لە ناوێم سەفەرێکی و هاتووم دەبرد، چەکەت شریخەی بۆ کڕنۆشیان ئاسمانەکەم
 ...هزرت لووتکەکانی دەگاتە تا سەربەستی

 
 بەفار هەنساکەدا، و بێزار کوڵەی کوڵە لەم گوڵەدا، زەردی وشەی وەرزی لەم دەپێوم؛ رێ و دەبڕم رێ سەیر هاوڕێم، سەیر،
 لە ناا، ناتادۆزمەوە؛ و دەگەڕم دووت لە ئەتلێاتەوە، دوانەوە بەفرینای ژانێکای بە چااوم فرمێساکی و دادەگرێت چاوم لە چاو

 لە هاااوڕێ گاارانە رێ دەتباااتەوە، خەوەنااووچکە گەردوون کااامە دەوری لە داوە، حەشااار خااۆت دا ئاساامان کااامە لە کااوێی؟
 ...دەپێون غەریبیت هەموان بدە، ماڵەوە لە سەرێک بدەو وچانێک مێژینەکەم
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 باۆ حەساارێک باکەمە بیارم شکاوی باڵی تاکوو بدەرەوە، لێ ئاوڕێکم بتخوێنێتەوە، تاکوو ناکات بااڵت بەشی هەناسەیە ئەم
 عاارەقەی پشاتوێەکانمان گۆشەی بە و دەبڕی رێمان هزر، کانیاوەکانی سەر لە دێتەوە وەبیرت شکاوەکان، باڵ باڵندە هەموو
 بەیەەکەوە خنجاایالنەکەی خەمە هاااوڕێی ببااووینە و دەبااڕی رێمااان دەهااات؟ کۆسااپەکان بە قاقامااان و دەسااڕی چاوانمااان نێااو

 ...هاوڕێیانمان پسانەوەی بێ چرپی چرپە بە بوو ئاخندراوە نزارە و دەشت ئەم بوونمان،
 

 لووتکەکااانی بااۆ بینێاارمەوە و شااەهید دایکاای سااۆزی لە بپااێچم وتەکاناات لە چەپکەگوڵێااک هاااتووم باادەرەوە، لااێ ئاااوڕێکم
 ...خۆڕاگریت

 
 وچاانی بیارت بەردی تاشاە کاامە ساەر لە یاادت دەچڕی، کۆسااڵندا چەمی گوێ بە رەشەرێحانەی بۆنی زامەکانت کاتانەی ئەو
 دەچڕی؟ سروودەوە کامە کانگای لە گوڕت و هێز وتەکانت، دەدا؟

 
 لە باوو پاڕ ئەوساام کۆاڵنی و کووچە بێداریتم، چریکەی مالنی لە دەست ساڵ، چەندەها دوای منم ئەمێستاکە هاوڕێم، ئەرێ

 ئەسااتێرەی چەکەت شااریخەی سااەرکەوتن؛ ئەرێناای ئاااوازی و بااوون یەک بەیااانی دەم ئەسااتێرەی لە بااوو پااڕ مەالن، هااێالنەی
 ...بوون یەک رازی بێدرکێنە و بدەرەوە لێ ئاوڕێکم دە بوو، خۆزیایە لە پڕ خۆڵە ئەم بااڵنوێنی

 
 ئەو خااۆراگر؛ تاڵەسااوار رەنگاای بە ئەی و بااااڵبەرز، هەورامااان رەنگاای بە ئەی و درێااژ، کوێسااتان رەنگاای بە ئەی مەڕۆ وتاام

 شاەرمنەکانی کاچە باۆ ملاوانکە بە بکەیات شاار ساەر ئاسامانی ئەساتێرەکانی و بگەڕێیتەوە بوو وا بڕیار رۆیشتی، کە ئێوارەیە
 تااکوو بەردەدات خاۆی لە گاڕ ماۆمێکەوە رنگای لە شاهۆ... مەخابن بگەیت،سەد برینمان بانگی پێش بوو وا بڕیار واڵتەکەم،
 و هەڵاداوە خەیااڵی چاارۆگەی ناڵەشاکێنە و دەبێات ناوقم ناخیادا هەڵقوڵیاوی فرمێساکی لە زرێباار بێات، باااڵت پرسەگێڕی

 ...دەگێڕنەوە چمە چل سەربەستی سروودی بۆ یادەکانت ئارێز، و ئاویەر دەستی لە دەست
 

 بااوەتە بازەت ئەسااتێرەکانی بەردەوام بێاداری، ئەساتێرەی هەزارەهااا رەنگای بە ئاااوێتەیە بازەت و نیات تااۆ تۆنیات، ساااڵنێکە
 لە چیااا، لە چرۆکااان، لە یااادت ماان و نیاات تااۆ سااااڵنێکە سااەفەرەم، ئەم رازی ئەوەیە سااەرمان، سااەر شااەوانەی نیگەهبااانی

 جێایەک هەموو لە رێگات ئەوینی دڵدارت، بوونە ماسی، و چیا و درەخت کە کاتەوەی لەو دەبیستم، زێڕینە کۆلکە لە هەتاو
 ...ئەوەرێن هێواییمان بێ و ئەڕوێت

 
 سەفەر سەفەرە
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 سەرەتای سەفەری
 بەیازە پڕلە سفرە ئەم
 
 و چیاا لەگەل هااوڕێ هااوڕێم، ئەرێ هااوڕێ، دەگەڕێام دووت لە بەردەوام و هاتووم رێگاکەتەوە ئەوینی بالوێنی ئەوینی بە

 بە گەیشاااتن یاااان ئەساااتێرە بە باااوون و ئاسااامان ئاااامێزی لێاااڕەواری بە گەیشاااتن تاااا دەتڵێیااانەوە گەاڵ و گاااوڵ و دارساااتان
 ...خولیاکانت

 
 3177 هاوینی -جەمشید

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

 
 ؟ نیا فوئاد، كاكه بۆچی ته

 
 

 
 
 
 

 سوڵی ژیوار ره

 
 كااك وز، ساه ی وه بزوتناه ئاارای  هاتناه و ئێران كۆماری رۆك سه كانی ڵبژاردنه هه دوای رجی لومه هه له خۆتان رچاوی به  بهێننه
 الی  وێنایاه و ئاه جارێ. با بارودۆخه و ئه ر رامبه به له گرتن ڵوێست هه بۆ كوردستان ری نوێنه و كوردی هێزی تی رایه رێبه فوئاد
 رێكی رێباه ك وه فوئااد كااك كانی روحییاه و ساێتی كه  ندییاه تمه تایبه ر ساه له كورت ندێكی باكگراوه ی وه ئه بۆ ، وه بهێلنه خۆتان
 .ین بكه ری ماوه جه
 

 ، سیاسااییه كی یاه چوارچێوه نااو سای كه دوایاان رێا  ڵكو باه ، نییاه سیاساایی حیزبێكای رێكخاراوو هایو ناااو سای كه م كاه یه ر رێباه
 .  ره رێبه به ڵ  خه پێدانی متمانه هۆی سیاسی ی رێكخراوه كانی قۆژبنه و مووكون هه بۆ بوون  ئاوێنه  چونكه

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.dengiamerika.com/a/iran-usa-kurd/4070526.html&psig=AOvVaw00Jww3mj8TbdHwIS0st7dv&ust=1606517307795000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi2x8Cloe0CFQAAAAAdAAAAABAP
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 و فاكات  ڵگاه كۆمه و ر ماوه جاه ، وه كێشاێته ده داهااتوو ی رناماه به ر ماوه جاه ری فتاه ده ر ساه له نیا تاه  قینه راساته سیاسای ری رێباه
  رێگاه باشاترین ی وه دۆزینه و كان داخوازییه رێكخستنی ولی هه نیا ته ری ماوه جه و توانا به ری رێبه و ن ده رووده له خۆیان ویستی
 و هورای ئااه خشااێكی به وزه و لااۆژیكی رێكاای دارێژه رنامااه به و خالقی ئااه كی كاریزمایااه سیاساای رێكی رێبااه دات، ده یشااتن پێگه بااۆ

 خاۆی ڵكو باه نازانێات، پرساێ  هایو ری بریاارده و م كاه یه سای كه به خۆی رگیز هه  قینه راسته ری رێبه ، ییه میشه هه رێكی ئۆمێده
 ری رێبااه ربوونی، رێبااه هااۆی  تااه بووه ی كااه خالقه ئه رو باااوه و لێهاااتووی و ناادی تمه تایبه  كااه زانێاات ده ڵ  خااه تكارێكی خزمااه به

 اڵم وه و مااا  خوازیااارانی و وساااوه چه چینێكاای و ك یااه وه ته نه بێاات، ئاگااادار خااۆی ی وه ئااه بااێ  كااه  یه سااه كه و ئااه  قینه راسااته
 شااورووت ره ڵكی خااه به خواكااان درۆیناای تی ماهیااه ڵكو بااه ، نییااه خااوا سیاساای ری رێبااه. ن ده گرێااده پااێ خۆیااانی نووساای چاره

 بزانێات، ڵ  خاه رووی ساه له خواو به خۆی ناتوانێت كات، ده بات خه كان درۆینه خوا ئاشكراكردنی بۆ ی سه كه و ئه دات، نیشانده
 . وه وسێننه چه ده كان سته ده ژێر  وه ته نه ی سانه كه و ئه و كان درۆینه خوا پشتگیری  وێته كه ده باتیان خه بێت، وانه ر گه ئه
 
  ورده ی كاتااه و ئااه بیناران، ده فوئاااددا كاك لااه كاراون، ری ماوه جااه رێكی رێبااه باۆ ی پێناسااانه و ئااه موو هاه و كورتااه  پێناسااه و ئاه

 چااۆنێتی و داخااوازی و مااا  بااۆ تریااان كی یه پێناسااه ردا ماوه جااه غیابی لااه كان، كالساایكه  ره رێبااه ی وه جێگااره ك وه بورژواكااان
 ی قینه راساته ویساتی و ناگ ده بۆ ی گوێچكه كاندا مۆله و موچه گوندو دواتر و زیندان ناو له فوئاد كاك كرد، ده كان دانوستاندنه

 باۆ  وه راناده گه  وه كاه روویه موو هاه له ربوونی بكاه واتاا ، وه بینییاه ده ڵكادا خه راوێزی پاه له خاۆی فوئاد كاك كردبوو، شل ڵ  خه
 فوئاااد كاك كاه كوردسااتان له باوو  یه شاااراوه  هێازه و ئااه جوتیاار ، یااه دهئیرا كۆی ماه جوتیاااریش و جوتیااره گونااد، ڵكی خاه ڵ، گاه

 ڵكی خاه ی یاه زۆرینه و ئاه ڵكو به مزرا، دانه جوتیاران كانی مافه پێناو له نیا ته جوتیار كێتی یه فوئاد كاك الی ، وه ورووژاندییه
 وایااان ڕه رگری بااه و كوردسااتان پاراسااتنی  وه دیكااه كی یااه وره و واره قااه به ئێااران، ئیسااالمی كۆماااری هێرشاای دوای كوردسااتان

 و كات پێاده سات ده  وه ڵكاه خه له فوئااد كااك الی ری ماوه جه ی وه بزوتنه یاندا، كه خاكه پێناو له هیدیان شه دان سه به یاندوو راگه
 رگری بااه راوێزی، پااه  خسااته كوردسااتانی جوتیااارانی كێتی یااه ساااوای نی مااه ته ی وه ئااه دوای ، وه رێتااه گه ده لكیش خااه بااۆ ر هااه
 و كاه یه جوله موو هاه ری نته ساه ڵ  خاه فاواد كااك الی  كاه وت، ركاه ده ئێساتادا له موومان هه و موویان هه الی ئیتر كوردستان، له
 م هاه كاوردی تااكی  نجاه گه  ره رێبه و ئه الی بوو، كوردستان ڵكی خه تاكی تاك الی فواد كاك كانی كییه ره سه  بریاره راستیدا له
  كاه وێت كاه رده ده بۆمان ین، بكه فوئاد كاك ی ماله بنه و وت ڵسوكه هه بۆ نوێ كی یه وه خوێندنه مرۆ ئه ر گه ئه كردار، م هه رو بكه
 زراناادنی دامه وو كااۆره.كوردسااتانی كی یااه وه بزوتنه وێنی هااه  كرانااه ده نجاماادا ئه له كان، تییااه چینایه  تااه ینه مه ئااازارو و ئااه الی
 باێ فوئااد نااوی توانین ناه ی وه ئاه باۆ  سه به كردنیان ڵ گه له گفتوگۆ و هێنان ڵ گه به ر باوه ر سه له پێداگربوون و كان كێتییه یه
 .ویت كه ده دوای لۆژی  و وێت ده خۆشت ست هه به و گری لێده رێزی رووح به  كه سێ  كه دێت،  وه نزیكییه له( كاك) بێنین، كاك
 ی زاییااه ناره  وه بزوتنااه و ئااه و ئێااران كانی ڵبژاردنااه هه دوای رجی لومااه هه له یبوو، هااه فوئاااد كاااك  كااه ی ندیانااه تمه تایبه و بااه
 شال كرماشاان و سانه و هاباد ماه بۆ گوێی  كه یه وه ئه یان بژارد، ڵده هه تارانی و وروپا ئه فواد كاك  پێتانوایه روویدا، تاران له
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 ی وه بزوتناه به ر ساه نادراوێكی یه راگه هایو ی قساه به الت رۆژهاه كوردساتانی شارێكی هیو  كه وت ركه ده بۆمان كاتێكدا له كرد، ده
 باێ الت رۆژهه قامی شه گوایا  كه بوو، هه ئارادا له سیاسی هێزی ندێ  هه الی  وه ئه نگۆی ده یدا كاته و له ر هه كرد، نه وزیان سه

 باشاترین له یاان ، نییاه دروستی كی یه وه خوێندنه كوردستان  كه یانگوت ده بێت نه ر هه یان و ماوه نه یان ئیراده و وره و بووه ئۆمێد
 ماانگرتنی اڵم باه ، نییاه كوردساتان رگرتنای وه ڵوێسات هه تی رفه ده و یه ملیتاریزه كوردستان  كه بوون ره باوه و ئه ر سه له تدا حاله
 كان له ساه مه باۆ خاۆی خۆماالی ی وه خوێندناه م هاه كوردساتان  كاه ریانخسات ده هاورێیانیاان و رزاد فه هید شه هیدكرانی شه دوای
  كاه باوون،  سایجانه مه و ئه  وانه ئه ناترسێن، هێزێ  هیو له ، یه هه ریان باوه ی شته و به رگرتن وه ڵویست هه بۆ میش هه و یه هه
 .بدات كان ڵوێسته هه به كوردی و ڵكی خه كی تییه نایه سه ره ی وه ئه بۆ بوو، ك ره گه ێكیان فوئاد كاك
 

 ٢١١١ سێپتەمبەریی ٧ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

 کێ و چ رێبازێک دەبێ قوتابخانەی کۆمەڵە بێ 
 

 
 
 
 
 

 هدایەت قادری

 
 یکااەڵخ نیەال ەو ل یاایژووێم یکااێژۆر ەتۆکوردسااتاندا، باا ەیرانێرشااگۆش ەیوەو باازووتن ەڵەمۆکاا یژووێاام ەل رمانااانەخ ی١

و  رانێاائ ەل یسااتیالیسۆو س پەچ ەیوەباازووتن داەژۆر مەل .ێریگەدێاال یزێاار یتەبیتااا ەب ەوەڵەمۆکاا ویگشاات ەکوردسااتان ب
 ەنادێه تەسا ەکەساارەکوردساتان ژان و خ ۆدا، با ساتەد ەل ۆیخا یراناەبێر نیهااتووترێو ل نیترەکاارام ەل کێاکیەکوردستان 

 ەل ەرپۆکااا زارانەو ه دانەسااا ەو ب رزارانەسااا یردێاااو ەدواتااار باااوو ب ەک کێاااکااااک فاااواد، ناو .باااوو تااارڕرگبەو ج رەگیکاااار
 ڕو پا رەنێداه ر،ەندانێشو ر،ەگیکار خ،یەبا ڕپ مەاڵب ،کورت یکەیەماو .نراێل انی"فواد" یناو ەزنەم ۆڤەمر مەئ یستیوەشۆخ
کااک فاواد و دواتار  یکەرەسا یخشاەو ن ورەو د ەڵەمۆکا یزراندەدام ندان،یز ،ۆزانک .ەکاک فواد دابوو ەیکارنام ەل وتەسکەد
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وچان بادات  کیسات ەندەرمیب مەئ داەن انی تەرفەو د جالە، میرەماوەو ج یتیەەاڵمۆو ک یاسیس یکێباتەخ یکردن ییرەبێر
. یرەمااوەج یبااتەخ ینمااێو ر ساتێفیمان ەو ببان ێبنوسا اتریاز ەیشاێندەو ئ ریاب ڵیۆاڵز ەیو قوتابخان یکریف یمەرهەو ب
 یانادنەیگ یریاو ب اساایو  اویاژن و پ ەیرابەب ،زمیالرۆساک ،یکراساۆمێد ،یئازاد ەیوانێپ ەببن ،ینسانیئ یانیژ یاسای ەببن
کورتادا  ەمااو مەل مەاڵب .کارد ختەب یانیگ ندانیز ەل یئازاد بوون یدوا ڵسا کیە ەل مترەک ەوەداخ ەب .بن ەلوتک ەب ۆ مر

 ساتاشێو ئ ەداو شاانین یرەمااوەو ج یعایو واق یناەیع یکێتمدارەاسیس کەو ۆیخ ییرەبێر یمەو توانا و ش ەهرەکاک فواد ب
کااک فاواد و  ی"نشیاب"و" داناش" ەل شەمەئ.ەکانەوسااوەو چ تاانەنەیم شەب یباتەخ ینێنوێر یچرا ،یبازێو ئامانج و ر ریب

 یگااەڵمۆک ۆیو پ یەڵاڕ ،ەبوو یو خاک یکەڵخ .ەگرتوو ەیرچاوەس ەوەرەماوەناو ج ەل یکانەچوونۆو ب ریب یردنک ەزیتیپراک
 ۆیباوون و خا رانۆو گا ڵەجاو یکەرەسا ەیرچاوەکااک فاواد دا سا ەیرواناگ ەل کەڵاخ ینەاڵمۆو کا رەمااوەج ،ەویناس یباش ەب
 یانادنەیگ وتنەرکەسا ەو ب ەورەگ یماانگرتن یخستن ێر ندانیز یناغۆق ەل .ەبوو ەیکەکەڵخ ەینیقەراست یواەشێو پ رەبێر
و  رەژێادار .ەویخشاەب ێپا ەیمتماان ێو جا رێباو یکاێرەبێر یمایسا ،یکردنا یرەبێاو ر انیندانیز یو داوا ستیو ەل یکۆداک ۆب

 یتایەوو کرد ەکاردوو ەیلۆرماۆخاال ف ەب ڵو ورد و خاا ەبوو انیندانیز یکانەژماوێو در ەیینوکەه ییەو داخواز ستیو یرەنوس
ساازماندان و  ەب رەبااو ەل ستیوەشۆو خ یرەماوەج یکێزبیح ەب یو کردن ەڵەمۆک یزراندنەدام .مووانەه یو داخواز ستیو ەب
 ەل فااعید ەل ۆڵایو ر ارانیاجوت یتاێکیە یناانێکهێپ .ەگرتوو ەیرچاوەس ەوەکاک فواد ییرەماوەج یزێه ەب رەو باو کخستنێر
 وانیارەم یایژووێم یچۆکا یکردنا یایرەبێخستن و ر ێر کان،ەگەبەرەئاغا و د یدار رۆز رەرانبەب ەل شانێتکەحمەو ز ژارانەه
گرناگ  یورەشاار و شااخ ،د یبااتەخ یکانێپەڵه کێل ۆب مانکاتداەه ەو ل ینەدەو م یشارستان یباتەخ ەینموون مەکیە کەو
 ەکوردساتان ل یکاەڵخ یراگرۆخا ەیوەبازووتن یسازماندان م،ێرژ لەگ ەدانوستان ل ۆکورد ب یکەڵخ یتیەراەنێنو یتەئەیه ەل
 ۆڤەماار مەئ یو شاااکار رەنێااو داه ەورەگ یکااار ەل ەنمااوون ناادەچ ینەیمۆخاا یتااوایف ەو ب یسااالمیئ یمااارۆک یرشااێه رەراماابەب

 ەیەقوتابخاان مەئ ێباەد ساتاشێئ ەک یایرەبێو ر یفکار یکەیەقوتابخاان ەب ەکاردوو انیاکااک فواد ەمانەئ .بوون ەریب نەخاو
 یشااانێو راک وانیاارەم یاایژووێم یچۆکاا ەنێااو ۆو باا ەوەرەساا ەیکاااران مەکااام ل رەه .تێاابوونمااان ب رێااف ەیرچاوەکانگااا و ساا

 ەخلاق کارد در باوت. "ەیەرانۆو پساپ کیامێئاکاد ەیوەنیژێو تاو ەوەنیلۆکاێل یگاێج ەرووداو مەئ ۆتر ب یکانەشار ەل یوانیپشت
 یتەبیتاا ەیوەکادانێل ەک کێستینۆمۆک .ەبوو ەوەادکاک فو نیەال ەل "کیتیپلرئال " یتەاسیس یکردن چاوەر ەیشانین "شیآزما
اناد كاه ضارورت هااي ەبادين خااطر باه موفقيات دسات نيافت اكثريت روشانفكران و انديشامندان،."ەبوو تەبیتا یرجەومەه ەل

  ".خويش، به خوبي انتخاب نكرده اند یارائه يا طرح تئور یعصر خود را نشناخته و زمان و مكان را برا
 
 ەڵەمۆنااو کا ەو ل یگشات ەکوردستان ب ەل تخوازڵەداەو ع پەچ ەیوەناو بزووتن ەکاک فواد ل یبوونەن ییشاۆب (.کاک فواد)
کاورد و  یکاەڵخ ەیوەبازووتن باووەد نادوویکااک فاواد ز رەگەگوماان ئ ێبا .تێاناکرێل ۆڵیو نکا ەگارەنەڵحاشاا ه یتەبیتا ەب
و  نیارەگەد یزیئااز یادیا ەل زێادا ر یساتدانەدەل انیاگ یژۆرڵساا ەل. بووەد یتر یکێنووسەو چار ەئاراست ەڵەمۆک نەتەبیتا
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 مەد رەه یبااازێو ر ادیاانااو و ". ێوەرناکەساا وەئ ەیئامااانج و ور ێبا ەب مەاڵب .ێوەکەد رەکااک فااواد ساا ێباا رشۆشاا" نێایلەد
 ەندوویز
 
 شیآزما ەبوت در خلقکرد* 
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٢ :ڕێکەوتی  -کاک فوئاد   ماڵپەڕی: سەرچاوە
    

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

 زاری کاک فوئاد مه
 

 
 
 
 
 

 بەهزاد خوشحاڵی

 
 رماانی ساه یئه و روژه دوو شات. وز بوو سه رانیباتگ موو خه هه یگایج دیه شه یانیر ژ سه له ینو یک هی وه ندنهی، خو11 ینیهاو
 : ینیب
 
و  ئاه: "یوتا یایلماناه  ئه یکایر براده ه؟ییاوه چ ئاه میده شاه کااوه، پرسا شیوز ساه یکا هیار ئه م ئاال ساووره، ئاال رانبه به -١
 یر گاور ساه   ليادان له و باه ده اناهیناویه سیا وه ید رقه له مااه ت، ارهیز یدوا" سی وه" یکان رهیک له زا هیده سته  داخهی به

  . انناوهیفوئاد دا
دوژمناان  ی هییاداگریموو پ و هه چرکه زگم سووتا به الم له ک هیبو  یئه گه رچ ،ینیفوئادم ب یشکاو یلیکوچکه ک کیکات -٢

 یرز باه یفوئااد و روحا اناهیویباشاتر زان یدیاو نگاه ئه کاه ره هیاو بروا ئاه شاتمهی گاه ل،یاکوچکاه ک یتاای تاپهی په یبو شکاندن
 ساانیوره کانماان، د گاه ینیکاورد لاه ناسا ی ماهیوا هات به دلما کاه ئ هیبو ت،یک ئوقره ناگر هیدووکوچکه  ویله ن زیرگ هه

 . نیوت دواکه

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kakfoad.com/post/2018/06/27/%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%A6%D8%A7%D8%AF&psig=AOvVaw3kjUCOhD2Isa7MFWLcGEYG&ust=1606235224775000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC5ntKKme0CFQAAAAAdAAAAABAD
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 روزیفوئاد پ یادی
 

 ٢١١١ی جوونی ٢٧ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
 

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

ڵ هاوڕ  ئیبراهیمی  زه  لیلی له وتووێژی شاهی  خه  كاك فوئاد له تی سایه كانی كه ندیه تمه تایبه
  لیزاده عه

  
 

 
 
 
 
 
 

فا ساوڵتانی  ر كااك فوئااد مساته و و رابه ختكردنی هاوڕێی پێشڕه ر گیانبه سه  ساڵ به 21مساڵ  رمانانی ئه خه :لیلی شاهی  خه
ی  وه ی كۆمۆنیساتی ئێاران و بزووتناه وه ی بزووتناه رزه باه پایه  تیه ساایه و كه دا یاادی ئاه م رۆژه موو سااڵێ  لاه هاه. بێت ر ده تێپه

دا  زێناه دڵته  م رووداوه ی ئاه یاه ده 2ڕبوونی  ی تیپاه بۆناه مساڵ و به ئه . وه كرێته ی جۆراوجۆر ده شیوه  ی كوردستان به شۆرشگێڕانه
خت كردنای كااك  كاتی گیانباه و لاه  كااك فوئاادی ناسایوه  وه نزیكاه  ك له یه تا راده  كه  لیزاده هاوڕێ ئیبراهیمی عه  داوامان له
ڵێ   المای كوماه وه  وه م بۆناه باه  كاه  دا باوون، كاردووه لاه و كااتی كۆماه ی ئاه ی ناوناده كومیتاه  لاه  م ئاازیزه ڵ ئاه گاه  فوئاددا لاه

 .  وه بداته  پرسیاری ئێمه
 

ری  ری خااۆم و رێبااه نگه تی نزیكتاارین هاااورێ و هاوسااه سااایه كه  ت بااه باره سااه  كااه  نرخااه  تێكی بااه فرسااه :ئيبککراهيم عەلیککزادە
ئاساتی   كانم لاه رییاه وه كانم و بیره قساه  وارم كاه ئومێاده. م بكاه  فا ساوڵتانی قساه كااك فاواد مساته  ڵه ناسی كۆمه ماندوویی نه

 .دابێ ویستیه و خۆشه رزی ئه ی به پایه
 

 ڵ كاك فوئاد چۆن بوو؟ گه  خسی تان له تی شه ی ئاشنایه پیشینه :لیلی خهشاهی  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://rojpress.wordpress.com/2012/11/07/1-51/&psig=AOvVaw275WyC-wFrT9IHsGaRKr6i&ust=1606518340725000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDmnr-poe0CFQAAAAAdAAAAABAJ
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. باوو  ده غاه شااری نه  لاه  ڵاه می كۆمه كاه ی یه چوونی كۆنگره ڕێوه كاتی به كاك فوئادم بینی له  مجار كه كه یه :ئيبراهيم عەلیزادە
وتنادا كااك  م چاوپێكه كاه یه  لاه. ناسای اتی نهێنای دا دهب خاه  ی وره ده  نازنااوی لاه  اڵم پیشاتر دووراودوور كااك فوئاادم باه به

  وه ئاه.  یاه الویمان هه كتر تێكاه ڵ یاه گاه  لاه  تگاوت سااڵهایه ده  ڵ كردم كاه گه فتار له تی خۆی زۆر زوو وای ره كوو عاده فوئاد وه
میمی  باوو، زۆر زوو ساه الو ده تێكاهخوشای ویساتبا   ساانێ  كاه و كه  ل هاورێیاانی گاه  ندێكی كاك فوئااد باوو زوو لاه تمه تایبه
 . وه بۆ ده

 سنگێنن؟ ڵده دا چۆن هه له پێكهاتنی كۆمه  وری كاك فوئاد له ده :لیلی شاهی  خه
 

نێوخوێناادكارانی زانكااۆی تاااران، شااكڵی   وتاای جیاااواز لااه پێكهااات، دوو ره  ڵااه كۆمه  كاادا كااه یه وره ده  لااه :ئيبککراهيم عەلیککزادە
مان   هەڵابەت. كاانی كوردساتانی عێراقادا باوو وی رووداوه گره  دڵیان و فكریان له  بوون كه  اڵنه ۆڕوكۆمهو ك كیان ئه گرتبوو، یه

ك رێباازی خۆیاان  تیان وه وتی كوردایه یان ره راستیدا زۆربه  اڵم له م، به بكه  ناسیونالیستی كورد پێناسه  وێ هەمویان به نامهه
زانكاۆی   دا یاه وره م ده ر لاه سانێكیشایان هاه كه. بوو خۆیاان هاه  ت باه ڵی تایباه كۆڕوكۆمه زانكۆی تاران  له  وان ئه. ڵبژارد بوو هه

 .جێ هێشتبوو و روویان كرد بۆوە كوردستانی عێراق  تارانیان به
 

بەو بااس   زۆرتار. یان ماركسیستی باوو كه وتی فیكرییه ره  خوێندكارانی زانكۆی تاران بوون كه  كی تر له یه هەر ئەوکات ژماره
ر رێباازی شۆڕشای دا هااتووی ئێاران لە ژێار کااریگەری  ساه  و كات لاه ئه  و موجادەلە سیاسی و نەزەریانەوە خەریک بوون، كه

رچی  گااه ئه  وتااه م دوو ره سااانی ئااه كه. باتكار هاااتبۆوە گااۆرێ نێااو رووناااكبیرانی خاه  حەرەکەتای چەپ لە ئاسااتی جیهاناادا، لااه
رووی   و لااااه  وه رووی فیكریااااه  اڵم لاااه بوو، بااااه هاااه  وه ناااادێكی ئاساااایی یااااان پێكااااه یوه و په ناسااای كتریان ده زۆربەیاااان یااااه

ی ئینقالبای حیزبای  كومیتاه  یشات باه ی گه كه نجامه ره میان ساه كاه وتای یه ره. بوو جیاوازیاان هاه  وه باتیاناه كانی خه ته وییه وله ئه
  میان كاه وتای دووهاه ره. شی شا تێكشاكا رته هێرشی ئه  رپا كرد و به هی ب١٣٩٧ی ساڵی  كدارانه ی چه وه دیمۆكرات، کە بزووتنه

 . یشت ی ئێستا گه ڵه كۆمه  شیان به وه ، ئه یه ڵه وتی كۆمه ره
 
قز  شااری ساه  ك لاه یاه وه كۆبوونه  كاه  بیرمه  له. گرتبوو  وه كه یه كیشیان به ندییه یوه په  سووكه  فیكری و سیاسیه  وته م دوو ره ئه
  نگی لاه جۆرێ  هاوئاهه  ی كه وه دا بۆ ئه وڵیان ده شدار بوون و هه یل و بۆچوون تێیدا به ر دوو مه رانی هه نوێنه  چوو كه ڕێوه به

  ر رێبازێا  كاه ساه  لاه  ڵاه وتای كۆمه گرت و ره شكڵی نه  وه كرده  نگیه به و هاوكاری و هاوئاهه ئه  كه. نێوان خۆیاندا پێ  بێنن
 .ر ریکخراوی خۆی پێکهێنا و درێژەی بە کاری خۆی دا به گرتبوویانه  ڵه رانی كۆمه زرێنه اقی دامهكاك فواد و ب

 
 یان   ر هاتۆتە گۆرێ، كاك فواد بووه زرێنه هاوڕێیانی دامه  ك له ن كام یه الیه  م پێشنیار بۆ پێكهێنانی رێكخراوێ  له كه یه
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  و لاه  كاه ی كۆڕه وه سااغكردنه  ری بوو لاه وری دیاریكه كاك فوئاد ده  زانم كه ی ده نده وه اڵم ئه من نازانم به  وه ، ئه سێكی دیكه كه
 . پێكهاتبوو ریان دا  جه  له  ی كه و ش  و دوو دڵیانه ر ئه سه  زاڵ بوون به

 
م كاۆڕی  كاه و یه  وه ك كۆبووناه وری یاه ده  یان كاورد باوون لاه زۆرباه  خوێنادكارانێ  كاه  تان كرد كاه وه باسی ئه :لیلی شاهی  خه
 دا؟ ڵه پێكهاتنی كۆمه  بوو له كی هه جێگایه  چ  و هاوڕێیانه كورد بوونی ئه  یه وه پرسیار ئه. یان پێكهێنا كۆمهڵه

 

  شااره  ناه كه روو ده  وه كاناه چكۆله  شااره  لێ ئاساایی كاتێا  خوێنادكاران لاه كی گاه یه شاێوه به  زاناین كاه ده :ئيبراهيم عەلیکزادە
ڵساان  هاات و چاوون و هه. گرن ماڵ ده  وه كه یه ن به عمووله مه.  وه بنه ك كۆده وری یه ده  ت شاری تاران، له تایبه  كان و به وره گه

كی  یه شایوه  كان، باه دیه شاهه كان، مه رانیاه كان، مازنده گێالنیاه. بوو كوردكانیش ناه  ت به تایبه  وه ئه.  یه وه كه یه و دانیشتنیان به
كاۆڕ و   م جاۆره ی زانكۆكانی ئێران ماۆری ئاه یه وره م ده كانی ئه سیاسیه  ته كه ره ی حه زۆربه.  وه بوونه ك كۆده وری یه ده  ئاسایی له

ر ئاستی هااوفكری  سه  له  الوی دیكه چن و تێكه كان تێ  ده سنووره  ورده  دواجار و ورده  دیاره.  دیاره  ی پێوه بیعیانه ته  ڵه كۆمه
پ و سوسیالیسات و  وتی چاه كانیشدا دوو ره ناو كورده  م پێكرد له كوو پێشتریش ئیشاره ر وه هه. ندی بااڵتر، پێ  دێت وه رژه به
اڵم  كی واقیعای باوو، باه یه كوردساتان كێشاه  تی لاه وایاه ته ی نه له ساه مه  دیااره. گارت كتر شكڵیان یه  تی جیا له كوردایه  وتی ره

  موو ئێاااران پێكهااااتبوو، باااه هاااه  كان لاااه ركردنی كێشاااه ساااه ساسااای ساااتراتیژێكی سوسیالیساااتی باااۆ چاره ر ئه ساااه  لاااه  لاااه كۆمه
 .ناكرێ  ی پێناسه زرێنه ندامانی دامه بوونی ئهی كورد پێكهاته  به  ڵه واقیع دا كۆمه  كورتی له  به.   وه كوردستانیشه

 
 كوردستان؟  ت رووی كرده عالیه شی زۆری فه بۆچی به   ر وایه گه ئه :لیلی شاهی  خه

  
 . ند راستیەوە هەیە مە پەیوەندی بە چه ئه :ئيبراهيم عەلیزادە

ی  ناه ده ریی و به كی رێباه ره شی ساه دا به یه ربه و زه ریانی ئه جه  له. تاران خواردی  له  شكیالتی ئێمه ته  ك كه یه ربه زه ؛میان كه یه
 . ركران سه  ست به تاران ده  له  شكیالتی ئێمه ته

  لاه  تێ  كاه اڵیاه كۆمه ی هاۆی پێگاه  باه  كاانی ئێماه خوڵقاا، كادره ١٣٥٧رجی شۆرشای سااڵی  ل و ماه هاه  كاتێا  كاه ؛می دووهه
  وه ڕانااه ی سروشاتی گه شاێوه  ن، باه ڕ بخااه گاه كوردساتان باشاتر وه  كانی خۆیااان لاه تاه رفیه یاانتوانی زه یانبوو و ده كوردساتان هاه

  لاه  وپێشابردنی ئاماانجێكی سیاسای كاه ره ڵێ  ئاساانكاری باوو باۆ به كوردساتان گاه  وان له وان و كاری ئه بوونی ئه. كوردستان
 .م خۆیان دایان نابوو رده به
 

شاكڵی   لاه  كی شۆڕشاگێرانه یاه وه بزووتنه. سات پێكارد ر كوردستان ده زراو هێرشی بۆ سه كۆماری ئیسالمی دامه  كاتێ  كه م، سێهه
  و كاار لاهت  عالییاه فه  ت باوو باه وییاه وله ئه  ڵاه باۆ كۆمه  وه و كاته كداری کەوتەرێ، ئیتر له ش شكڵی چه وانه جۆراوجۆری و له
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  لاه ی ئێاران راگیراباێ، كانی دیكاه شااره  ، لاه ڵساووڕانی ئێماه هه  بوو كاه ناه  وه مانای ئاه  ر به و كاتیش هه اڵم ئه به. كوردستان
كانی  تا سااڵه و ریکخاراوەیە هاه شاێكی زۆری ئاه بوو، به رێكخراومان هه  ی ئێران ئێمه ندین شوێنی دیكه چه  ورێز، له تاران، ته
و  ربااه ژێاار زه  وتااه شااێكی كه به. چاااالکی خااۆی دا  ی بااه تا دوای پێكهاااتنی حیزباای كومونیسااتی ئێاارانیش درێااژه و هااهدواتااریش 

 .پی ئێران دا هات ی چه وه ر بزووتنه سه  به  ی كه تانه ساره و خه موو ئه كو هه ئەندامانی گیران و ئیعدام كران و وه
 

ر  ساه  یناه وێ تیشا  بخه مانه دا ده م گوفتوگۆیه له  الم ئێمه به  زۆره  ڵه مێژووی كۆمه  ت به باره پرسیار سه  دیاره :لیلی شاهی  خه
شاكیالت دا  ری كردنی ته رێبه  بوو له ورێكی هه كاك فوئاد چ ده  یه وه ئێستا پرسیارم ئه. تی كاك فوئاد سایه ژیانی سیاسی و كه
 ؟  ڵه دوای پێكهاتنی كۆمه

  
مێاژووی ژیاانی كااك فاواد   بڵێم كه  وه ئه  ، پێویسته وه مه ت بده كه وخۆی پرسیاره اڵمی راسته ی وه وه پێش ئه :ئيبراهيم عەلیزادە

  لاه  ئێماه  بۆیاه.  ڵگای كوردستان و ئێران جیاا نیاه كانی نێو كۆمه مێژووی گۆڕانكاریه  گشتی و له  به  ڵه مێژووی ژیانی كۆمه  له
رجێكی سیاسای  ل و مه بێ هه ناچار ده  خی كاك فواد به نگاندنی ژیانی پر بایه ڵسه و هه وه لێكۆڵینه  ین به ست بكه ده  ركوێوه هه
باێ  باۆوە، ده  وره و فرچكی گرت و گه تی ئه رایه ڕێبه و و به تی ئه هیمه  به  شكیالتێ  كه تی كرد و ته عالییه تیایدا ژیا و فه  كه
  ئێماه. لە سااالنی دوای پێاک هاتنیادا  ڵاه دیااریكردنی رێباازی كۆمه  كی باوو لاه ره وری سه كاك فواد ده. نگێنین ڵسه هه  وانه ئه

 چراپراکناده"كیان  یاه. معی باوون كااری جاه می رهاه نووسارا به ده  و نامیلكاناه ئه  سم وابوو كه ره  و كاته مان بوو، ئه دوو نامیلكه
نااوی   ك باوو باه یاه ویتریشایان نامیلكه ئه". ك بگارین باۆچی بوویان و چاۆن یاه"دی واتای كاور  ، به"ایم و چگونه متشکل شویم

دیااریكردنی   ر دووكیاندا جێگااو و شاوێنی كااك فاواد لاه هه  له  یه م دوو نامیلكه ئه" ڵكی كوردستان دژی خه  له  پیالنێكی تازه"
  باوو، خاۆی لاه   و نامیلكاناه رۆكی ئاه نااوه" مروجی"ك فواد خۆی كا.ر دیار بوو به گرتبایه  بوایه ده  ڵه كۆمه  تێ  كه ت و جیهه خه

نێاو   لاه  كی دیكاه یاه دا نامیلكه یه وره و ده ر له هه  وانه له  بێجگه. ئەمانە رێبازی کۆمەڵەیان دیاری کرد. نووسینیاندا دەوری بوو
  تی ئێماه ت و جیهاه خاه  ك لاه یاه تا راده وانیش هه ئه  هی كردبوو، و سازمانی ئینقالبی ئاماده  ڕا كه گه ست ده ده  ست به دا ده ئێمه

ی  نگاواناه و هه تێیادا، ئاه  كاه" كان ی ئوساوولی كومونیساته وه كگرتنه و یه ره به  وه بۆ پێشه"  ویش بریتی بوو له نیزی  بوون و ئه
سات نیشاان  لێكی دیااریكراو ده ده و جاه" پلمیا "دووتاوێی   ڵبگیرێ، لاه پێویسات باوو باۆ پێكهێناانی حیزبای كومونیسات هاه  كه

لە زۆر شاوێنی وەکاوو کارخاانەی ئاسان   شاكیالتی ئێماه ته  دا كاه وه پاڵ ئاه  باتی نهێنی دا له ساڵەی خه ١ی  وره ده له. كرابوون
هاباد،  ریوان، ساانه، مااه مااه  كوردسااتان، لااه  هان، لە تاااران، تەورێااز، بروجێاارد، شاایمالی ئێااران، لااه تاواناادنەوەی ئیساافه

و  كێ  لاه اڵم یاه دا باه وه پااڵ ئاه  زراناد لاه مه هێنی داده ناه  خاۆی باه ی و پێگاه زۆر شوێنی تاری بنكاه  و كامیاران و له ره ندهدیوا
و   یاان كتێاب و نامیلكاه ده  به. رێ سه  رینه بێ به زانستی سیاسی خۆمان ده  بوو كه  وه ری بوو، ئه كاك فواد هانده  ی كه ركانه ئه

كی  یاه كی ساازمان داباوو، كتێبخانه یاه كتێبخانه  كارا، ساووكه و داباین ده رێنوێنی ئاه هانادانی كااك فاواد، باه  باه  واناه وتارو ئه



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

215 
 

ڕان،  گاه سات ده ده  سات باه ده ، وه كراناه شاكیالت باوو ده ی ته كانی دیكاه شاه رێ و لە به ده  هاتناه ده  وێوه لاه  واناه ئه  زی كاه ركه مه
دا  نێاو ئێماه  كااری فیكاریش لاه ئاماده  واقیعادا جۆرێا  لاه  و لاه  وه كراناه حادوددا، باوو ده كی مه هایاه نوساخه  له  وه نووسرانە ده
می  رهاه به  دیااره)مووی  هاه  ماناه ئه. رشاانمان سه  وته كه دواجار ده  ی كه ركانه و ئه بردنی ئه ڕێوه گرت بۆ به ری  بوو شكڵی ده خه

كاو  تاوانم وه ده  ك كاه یه له ساه مه  واناه له  بێجگاه. ڵێ  دیاار باوو دا گاه وتاه م ره اك فواد لهاڵم رۆڵی ك به( ڵ بوون كۆمه  كاری به
كێ   كااك فاواد یاه  باوو كاه  وه م ئاه ی پێ بكه ی خۆمان ئاماژه و كاته تا ئه ر كاری هه سه  ری كاك فواد له ندی كاریگه تمه تایبه
ی  و ناكۆكیاه بێ ئه ده. تیان بگۆڕن بێ ژیانی چینایه ده  كانی ئێمه كادره  یكه وه ئه ر سه  گرت له زۆری پێدا ده  بوو كه  سانه و كه له
  وه ئاه. ، چارەسەر باکەن ینی و واقیعی ژیانیان دایه رجی عه ل و مه نێوان هه  كانیان و له زوو و ئاوات و ئامانجه نێوان ئاره  له
ر ئێمكانێاا  کە هەیەتاای  پێاای هااه  بااه  سااه ر كه هااه. ڵبژێرن ری هااهتكێشاای و كرێكااا حمه ژیااانێكی پیشااەیی زه  كاارێ كااه ده  وه بااه
 .ر بكا به سته ی ده كه تی بۆ كاره رپۆشی تایبه سه
 

 کاریگەری زیندان لە سەر کەسایەتی کاک فوئاد چۆن بوو؟ باسی دەورانی زیندانی کاک فوئادمان بۆ بکە، :لیلی شاهی  خه
 

ئەوە چەناادین هۆکاااری . تی كاااك فااواد دا بیناای سااایه پەروەردە کردناای كه  ورێكاای گرینگاای لااه زیناادان ده :ئيبککراهيم عەلیککزادە
كااك   ی كاه تاه م موقاومه ئاه. ی كردباوو تێكی جاناناه زیندان دا موقاومه  ریانی بازجویی و له جه  كاك فواد له هەبوو، یەکەم،
وە پێای  رزیه ر به سه  كاك فواد به  كاك فواد دابوو، وه  كی زۆری به خۆیه  هكاندا بڕوا ب ریانی بازجویی یه جه  فواد كردبووی له

كااك فاواد بەوە قاانع . زیندان بۆی دیاری کردباوو  بوو كه نووسێ  نه سلیمی چاره م ،کاک فوئاد ته دووهه. سر زیندانی قه  نایه
واو بااوو،  بااازجویی تااه  كاااری لااه  ركااه هه  یااهبۆ. نەدەبااوو کااه دەورەی زیناادانەکەی بە سااەربەرزیەوە تێااپەر کااات و هیچاای تاار

   بااێ كااه ده  وه ئااه  وه سااتووری كارییااه ده  دێتااه  ك كااه یه له سااه م مه كااه كۆتااایی پێهااات و چااووە زیناادان یه  نجه شااكه وراناای ئه ده
. ی قەساری تااران باوونبەندەکانی زینادان  مویان له کە گیرابوون و هه  شكیالتی ئێمه ی ته م هاورێیانه ك بدات به كگرتوویه یه
نێاو   یامی گونجااو لاه پاه  زۆر گرینگ باوو كاه  وه الیه به. زرێنێ زیندان دامه  شكیالت له ی ته بناغه  زۆر گرینگ بوو كه  وه الیه به

نەبێاتە هاۆی رێ و ئەو زەربەیە  باۆ ده  وه گارێ بنێرێتاه نێاو زینادان شاكڵ ده  لاه  كاه  وه ته زیه ركه و مه رێگای ئه  و له  وه زیندانه
ی كاك فواد بۆ خۆی دانابوو، لەگەڵ گیرو گرفتێ  بەرەوروو باوو، ئەویاش  فه ده و هه اڵم ئه به. لەبەر یەک ترازانی تەشکیالت

گاكاندا  نجه لە شاكه  كه  وه  ته ساره و جه كاك فواد به. مەترسی راگواستن و بووە پێکردنیان بوو لە زیندانەکانی دیکەی ئێراندا
ڵاێ باا  هاورێیاانی ده  كا به دا پێشنیار ده و كاته نێو زیندان رێ  له  بووه  پێی چوو  رزە كه ی به و وره شان دابوو، بهخۆی نی  له
سار  زینادانی قه  له  ی گەالوێژ كه٢١ی  تیه وڵه ده  راسیمه و مه بچین له  با ئێمه  بێ كه ده  وه ش ئه كه سازشه.ین سازشێ  بكه  ئێمه
لێ   دا گااه و سازشاه پێنااوی ئااه  لاه  ی كارد دیاااره و سازشاه ئااه. ەشااداری بکەیان باا جااارێ بووەماان پێانەکەنچاوو، ب ده  ڕێوه باه
  كانی دیكاه ردا خاۆی و هاوریێاانی باۆ شاوێنه رانباه به  اڵم له بووڵ كرد، به كانیشیان قه ری هاوزیندانیه شه و ته و تانه  ركۆنه سه
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  ڵاه ، هه خاوراوه  زەربەیەک كاه  نگاندێكیان كرد لاه ڵسه بوون، هه  وه كه یه  به  وه مانه  دا كه و ماوه و له وه و مانه  وه خرانه دوور نه
  و پاساته راساته  وه ره كانیان باۆ ده یاماه ،رێگاو شوێنی كاری داهاتووی خۆیان داریشت، په كاریان دا بووه  له  ك كه م كوڕیه و كه

  دژی پاۆلیس لاه  باتیان لاه و جاار خاه یاناد، ئاه نجام گه ئاه  باه  وتواناه ر كه ساه  باه ی خۆیان ركه و ئه ئه  ی كه وه كرد و دوای ئه
رتۆپی  گاوڵی ساه  دروست ببوو سڕیانەوە و باوون باه  وراتەی كه سه و ته موو ئه كی كورت دا هه یه ماوه  ست پێكرد و له زیندان ده
  ئامااده  وره تێكی گاه كاه ره ریی كردنای حه خاۆی باۆ رێباه  كاه كارێ ساێ  ده كه  نیا باه تی كاارێكی ئااوا تاه جورئاه.سر زیندانی قه

 .تردا وره وتی گه سكه پێناوی ده  كا له ر ده ته خه. كات ده
 

  وه ر ئاه ساه  ئكیادی لاه یامێكادا كااك فاواد ته بوو، بۆ وێانە لە په ش هه وه ره یامی بۆ ده لێ  په كاك فواد هەر لە زیندانەوە گه
و رەخانەی هەباوو لەو تەئخیارەی  ڵبژێرین و ئاه تكێشای هاه حمه ژیانی كرێكارو زه  كه  وه ین له بكه  له پهپیویستە   ئێمه  بوو کە

  نین كاه وه ماوافیقی ئاه  اڵم ئێماه باه. موخالیفی رێبازی چریكین  هاورێیان ئێمه  هەر وەها پەیامی بۆ ئیمە نارد كه. کە کرابوو
زاناێ  ده  ساێ  كاه بێ، كه كتان هاه پێویساته چاه  زینادان، بۆیاه  ناه بێانن و بمانخهبێ دیفاعی گیرمان   ستراوی و به ست به ده به
  ونااه كه كاتێاا  ده. نەدات  وه سااته ده كان،به شكڵه  ر شااكڵێ  لااه هااه  ، خااۆی بااه زیناادان،ئازاد بااوونی ئاسااان نییااه  ر چااووه گااه ئه
  ندیاناه تمه و تایبه موو ئاه هاه  واناه ئه. ن خۆتاان بكاه  له ر پێویست بوو دیفاع گه رجی ژیانتان بگۆرن، ئه ل و مه هه  وه ترسیه مه

كااك   كارێ كاه ده  وه لێ  باسای ئاه م گاه ش بكاه شاتێكی دیكاه  باه  دەمەوێ ئامااژه. یدای كردبوو زیندان په  كاك فواد له  بوو كه
اتێكی زۆر لێهاتووی گێڕابوو، من پاێم وری دیپڵۆم مڕان بووی، ده ڵ چه گه  لە کاتی کۆچی مەریواندا له  وتووێژێکدا كه  فواد له
كاوێ فێربباوو؟ بە باڕوای مان   ی لاه ی ئەو وتووێژاناه وتوانه ركه بردنی ساه ڕێوه رسی به اڵم كاك فواد و ده ، به واقعیه  وه ئه  وایه
  وه و ژێرلێكۆڵیناه  لاه  كاهقوناغێكادا  ی زینادان له وه ره ده ك چاۆن لاه روه هه ١زیندان كردی له تێ  بوو كه مقاومه  ی له كه رچاوه سه

وتوو  ركه دا ساه ڕه و شاه لاه. ڵ شاەلالق گاه له  ڕی ئیاراده اڵم شاه ڵ دوژمن، به گه ڕدابوو له تی شه حاڵه واقیعدا له دابوو له ئەشكەنجه
و دوای   وهكاری هێنااا ریانی دادگااا باه جاه كااك فااواد له  نتیقێ  كاه قۆناااغی دادگاایی، مااه  وێتاه كه ی ده وه باوو، كاتێا  دوای ئااه

كااك . م بێات ی كاه كاه ی زیندانیه وره ده  یكاه وه ر ئه ساه بوو له ری هاه كاریگاه   وه ڕانده گه ی ده زیندان زۆرجار بۆ ئێمه  ئازادبوون له
 .زیندان فێر ببوو له  وانه فواد ئه

 
چاێ  ده  رێوه باه  ڵاه ی كۆمه م كاونگره كه یه یكی كورت بێت بۆ ماوه زیندان ئازاد ده  كاك فوئاد له  ی كه وه دوای ئه :لیلی شاهی  خه

 دا چی بوو؟  یه م كۆنگره وری كاك فوئاد له ده
 

زیندانادا باوون   هاوڕێیان له  دا كه م ساالنه له  وه ره ده  شكیالت له ته  ی كه وه كاك فوئاد زۆر دلگران بوو له :ئيبراهيم عەلیزادە
  ی كاه وه لاه  خییر كراوه خسی ته ژیانی شه  مایول به و ته  بورژوایانه  ۆچونی وردهیل و ب هۆی مه  الی وابوو به. تووشی ركود بوو
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نادامانی  ئه  باه  تاه و واقیعیه وڵی دا ئاه دا هاه ریانی كاۆنگره جاه  لاه  ر بۆیاه هاه.  وه تكێشاه حمه ڵكی زه ناو كرێكااران و خاه  بچنه
  زیااتر لاه  یه له ساه و مه ی ئاه وه ر لێكۆڵیناه ساه  لاه  بوو كاری كۆنگره ههت  ریدا موقاومه رانبه به  له  چونكه. نیشان بدات  كۆنگره

و   وه بااش شاكایه  باه  كاه  یاه وه ت ئه ر بیات واقیعیاه ساه  ر ئیرادێكی له هه  و باسانه وتی ئه ره. ی كێشا درێژه ی پێویست بوو، وه
كار و  شۆرشای ئێاران ساتراتیژ و شاێوه  وه كی دیكاه الیاه  لاه. ردوتر ك ی پته ڵه كانی كۆمه تی نێوان كادره فاقه گی و ره سته مبه هه
ر  گاه كااك فوئااد ئه. بگاونجێنین  و گۆڕانكاریاناه ڵ ئاه گاه  خۆماان لاه  بوو كه  وه ی گۆڕیبوو و پێویستی به كانی ئێمه ته ویه وله ئه

و كااتی  تی ئاه وقعیاه مه  رباز بوون لاه رگای ده هاڵم د بوو، به ی نه حسێكی ئیسباتی و پوخته به  النه سه و مه ر ئه سه  چی خۆی له
ت و  فتاااری كاااك فوئاااد جورئااه ره. وتنی رێبااازی دروساات پێناااوی جێكااه  موو ئیعتبااار و نفااوزی خااۆی خسااته هااه  وه بااۆ كردووینااه
 . رماندا زاڵ بێت سه  خسی و ئیحساسات به فتاری شه یهێشت ره وانی ترداو نه ئه  فسی به نه  ئیعتماد به

 
كاتێا   ،ین باده  درێاژه  وتاه م ره ئاه  یه م شێوه كرێ به ئایا ده  ی كه وه  دا تووشی دوودڵی بوو له ریانی كونگره جه  فوئاد له كاك
  لااه  دا ئێمااه و رێگااای نااه وتی ئااه ڵس و كااه هااه. خشاای موومان به هااه  ی بااه ر دوودڵاای خۆیاادا زاڵ بااوو هێزێكاای تااازه سااه  بااه

  دا كاه می كۆنگره كه رۆژانی یه  له. م تان بۆ باس بكه با دوو نموونه. وین ئارادا بوو دوا بكه  له  تی كه الیه كۆمهكی  یه وه بزووتنه
  كارا كاه دا ده ڕاوێزی كاۆنگره پاه  لاه  باوو كاه  وه كان ئاه باساه كێ  له دا یاه و رۆژاناه ریانی ئه جه  چوو له ڕێوه به  ده غه شاری نه  له

  تااه كه ڕه و حه ڵ ئااه گااه خااۆی له  پێویسااته  ی كااه یه م شااێوه اڵم كوردسااتان بااه بااه  یه، شااه گه  ری روو لااه تاسااهر ی سه وه بزووتنااه
ی كوردساتان  وه نێوان بزووتناه  وێته ندێ  بكه هه ره  هێڵین كه نه. وری خۆمان ببینین بێ ده ده  و ئێمه  گونجاندوه نه  رییه رتاسه سه

تاوتن   كاه  وسااڵ مانیاان گرتاووه ئه  ر هات توتنكارانی بانه به خه  دا بوو كه كاتی كۆنگره  ێک لهر. ری رتاسه ی سه وه و بزووتنه
كانی داهااتی  رچاوه ساه  كێ  لاه یاه  شات و باناه رده ی سه ناوچاه  توتنكاری لاه. تێكی گرینگ بوو كه ره حه. ت نەفرۆشن وڵه ده  به
دانای  درێژه  ئێساتا لاه  تاه كه ره م حه یانادنی ئاه وتن گه ركه سه بڕوای من به  كاك فواد وتی به. تكێشی دێهات بوو حمه ڵكی زه خه

وتن  ركه ساه  باه  یاه وه و بزووتنه ین و بچاین ئاه عتیل بكاه ند رۆژێا  تاه ی چه بۆ ماوه  كۆنگره  با ئێمه  بۆیه.  گرینگتره  كه كۆنگره
  ڕێوه باه  سانه  لاه  ی دواتری كۆنگره وه بوو و كۆبوونه  وتوانه ركه سهش زۆر  كه وه چووین و بزووتنه. شمان كرد وه ر ئه هه. ێنین بگه
زینادانیانی   دا پێشاوازی لاه و كاتاه ، لاه شااری سانه  لاه  می كاۆنگره ی دووهه وه چوونی كۆبوونه ڕێوه كاتی به جارێکی تر له. چوو

ناین و دوای   ئێماه  لاه  واناه ئه  كی دابوو كه یه یانیه به  دی موفتی زاده حمه ، ل رێدا بوو، ئه وه هاتبوونه  وه تارانه  له  سیاسی كه
عاتێ   ناد ساه وتای باا چه  و كاتاه ر ئاه كااك فاواد هاه. وت نێاو مزگاه  بێناه  قیان نیاه نێاو شاار حاه  و هاتناه  وه ڕاناه ی گه وه ئاه

ی دیااری  بۆ ئێماه  قی نیه و حه ئه.  فتی زادهی مو و لێدوانانه دژی ئه  ك بنووسین له یه یاننامه ین و به عتیل بكه ته  كه وه كۆبوونه
  و نااتوانێ باه و ئاه  سه موو كه پێكدێنین یان نا؟ شوێنی گشتی، شوێنی هه  وه كوێ كۆبوونه  و له  ین ده كوێ متینگ ده  بكات له

زینادان   لاه  وه رزیاه ر به هسا به  رانی كومونییست كاه ڵ تێكۆشه گه وت بكات له ڵس و كه هه  مجۆره ربێنێ و نابێ به پاوانی خۆی ده
. بوو ری زۆر باشای هاه ، كاریگاه وه ر خۆی نووسی و بوومان كرده هه  كه یانیه به  كه  بیرمه رێ، خێرا خۆشی دانیشت له ده هاتوونه
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كی  یاه وه زووتنهب  لاه  ی كاه وه دا، باۆ ئاه ی ده ئێماه  دا كااك فاواد باه ریانی كاۆنگره جاه  لاه رس باوون كه ده  واناه وێ بڵاێم ئه مهه ده
ڵ تێئاۆری و  گاه  رپا باوو لاه باه  كاه  یاه وه و بزووتنه ئاه   كاه  حاڵێكدایاه  لاه  تاازه  وه ئه. وین كه وتبۆ رێ دوانه كه  ری كه ماوه جه

ی رووخاانی رژیام  كردنی شاۆڕش و پڕۆساه شاه وتای گه ی ره له ساه مه بوو، له كااك فاواد ساااڵنێ  باڕوای پێای هاه  كانی كه روانگه
رگیرباێ،  ك ده جێگایاه  لاه  باتێكی شۆڕشاگێڕانه خاه  ی كاه وه دا بۆ ئه ده ی نه اڵم كاك فواد شۆڕشگێڕ بوو، ئیجازه به.  وه هاته ده نه
  یه له ساه و مه ی هێشتا بۆچوون و دیادگایان باۆ ئاه وه بیانووی ئه  ن به كان دوای بخه اڵم كومونیسته م بێ، به راهه كانی فه مینه زه
واڵی جم وجاۆڵ  كاتێ  هه. ڕ كرد تێپه  شاری سنه  ی له كه زیندان، ساڵی دوایی زیندانیه  خودی كاك فواد له.  كردوه ی نه شه گه

باێ گوشاار  زیندان ده  وانیش له ئه  یشتبوو كه گه  و ئاكامه یشتبۆ زیندان، كاك فواد به موو ئێران گه هه  ری له ماوه باتی جه و خه
،  وه تا پای گیانیش چۆپێشاه بوو، هه  وه رویه سه ی برد و خۆشی له ڕێوه زیندان به  له  كه  ی درێژماوهمانگرتنی خۆراك  بێنن و به
  كااك فاواد لاه  بوو كه  ندیانه تمه و تایبه ئه  وه ئه  وێ بڵێم كه مهه ده.  شاری سنه  ری بوو له ماوه تی جه كه ره لێ  حه ری گه هانده
  لااه  ڵسااووڕاوانه شااداری كردناای هه بااۆ به  كااه  ئێمااه  ی دا بااه وه ی نیشاااندا و ئیمکااانی ئااهخۆ باشااترین شااكڵ لااه  دا بااه كااۆنگره
كانمان  یشاتنی باساه ئاكاام گه  لی باه حتاه ئاارادابوو، مه  كوردستان و ئێران له  له  كه  ری و شۆڕشگێڕانه ماوه كی جه یه وه بزووتنه

 . وه ره به  ینه بیبه  پێویسته  ی كه و پڕۆسانه و ئه  وه ینه غ كهخۆمان سا  بات كردن دا ئێمه ی خه رگه جه  بین و له نه
 

  لبژارد؟ كی چاالكی خۆی هه ره ندی سه كوو ناوه ریوان و وه ی مه ناوچه  بۆچی كاك فوئاد دوای كونگره :لیلی شاهی  خه
 

ی زینادان  وه ره تی هاورێیاانی ده عالییاه م فه هرج ساه  لاه  ك كاه یاه خنه ی ره بۆناه  كاك فواد باه  تاوه ره سه  له :ئيبراهيم عەلیزادە
  لاه  ی كاه و هاورێیاناه تی ئاه یارماه  باه  كاه ته ناعه و قه ر ئاه ، هاتبۆ سه نگی داوه میش دا ره كه ی یه كۆنگره  وردی له  بووی و به

م  رجه زێكی چاااالك بااۆ سااه ركاه ان مهو تی ئااه یارمااه  یناسااین باه ده  وه نیزیكااه  بوو لاه ڵسااووڕانیان هااه ڵ خاۆی هه گااه  ناد لااه یوه په
  وه ئاه  اڵم دیااره دا، باه ی تاازه وره ده  ڵساووڕان لاه بدا بۆ هه  وه سته ده  ك به لگویه ئه  وه و لێره  وه ببووژێنێته  ڵه تی كۆمه عالیه فه
وام  رده ریوان باه ر جێای خاۆی، ماه ساه  وه هاتاه  ڵاه شاكیالتی كۆمه ته  ی كااك فاواد باه متمانه  ی كه وه بوو، دوای ئه  تاوه ره سه  له
یبوو باۆ هەلاومەرجی  هاه  بۆ تەساەورێک كاه  وه رێته گه ڵده ش هه وه ئه. رنجی كاك فوادی راكێشا سه  بوو كه  و شوێنانه كێ  له یه

یشاتوو  اڵت گه هسا ده  باه  رژیمای تاازه  ی كاه وه دڵنیاا باوون لاه  وكاتاه ئه  ڵاه موو هاورێیاانی كۆمه كاك فواد و هاه. سیاسی ئێران
  وه رئاه به  لاه. زرێ مه ئێران داده  یی له زه بی بێ به زهه كی مه دیكتاتوریه  ی كه وه ر كوردستان و دڵنیا بوون له سه  كاته هێرش ده

وتۆ دا  ی ئاهرجێك ل و مه ڵ هه گه  له  وه و روو بوونه ره كردن بۆ به  داروك و خۆئاماده پێناوی ته  له  تی ئێمه عالییه می فه رجه سه
و  بروای ئاه ی ساوور باه ناوچاه. كی گرینگای باوو ی ساوور جێگایاه یبوو ناوچاه كااك فاواد باۆ دوا رۆژ هاه  سویرێ  كاه ته  له. بوو

اڵم  باه. كانی دواتاری ویه ك باۆ پێشاره یاه پێگه  ت بكرێ و ئازاد رابگیارێ و بكارێ باه كرێ موقاومه تێی دا ده  بوو كه  یه ناوچه
بێ یاان  ڵ و دارساتانی چروپاڕی هاه نگاه باێ جه ده  گوایاه  بوو كاه ی سوور، بۆچوونێكی چریكای ناه اد بۆ ناوچهبۆچوونی كاك فو
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ی كوردساتان  كاام ناوچاه  لاه  كاه  وه كارده ده  وه و بیاری لاه ئاه  و مانایاه باه. ری باوو ماوه جاه بێ، بۆچوونێكی رزی هه كوێستانی به
ك باۆ  یاه و پێگه  وتوانه ركه تێكی ساه وێنی موقاوماه هاه  ببێات باه  یادا بكاات كاه په  ڵه ههێز كۆم ری به ماوه كی جه یه كرێ پێگه ده

  كرا لاه وره ریوان كااری زۆر گاه شااری ماه  لاه  یااره ده. باێ ده  وه تی كااك فاواد ئاه ناعه دا قه یه وره و ده له. كانی داوجار ویه پێشڕه
  شكیالتێ  كاه ته  بوو به  ڵه كۆمه. چوو  رێوه ریوان به كو كۆچی مه ی وه وره وی گهروودا. ر به  گرتبوویه  دا كه وستراتیژه پێناوی ئه

كی سیاسای باۆ داوارۆژی  یه رمایه ساه  خاۆی بووباه  ماه ئه.  وه دا و جێگای خاۆی كارده  یه و ناوچه ڵكی ئه ری خه ماوه نێودڵی جه  له
كانی جناووبی كوردساتان  ناوچاه  ختكردنی كااك فاواد كاه ش گیانباهكاتی سااڵنی دواتار پاا  ت له نانه ته  كه  بیرمه  له. ش ئێمه
ك كااه  یی یااه گلااه... وه ری بانااه و روو بااه و ده مااه رشااێوو چاال چه ریوان و سه ی مااه یان كاارد بااوو بااۆ ناوچااه كشااه  شااێكیان پاشااه به

داروكاتچی  تاه  باه  تان كاردوه ئێماه  كاه یانگوت ندی، ده ی ناوه كومیته  بوویان له  میشه ریوان هه ی مه ی ناوچه هاورێیانی كومیته
كاارێكی كارد   یاه و ناوچه لاه  ڵاه و نفوزی كۆمه  پێگه  كه وه ر ئه به  وابوو، له  وه كرده  راستیش دا به  له.  كانی دیكه موو ناوچه هه

داروكاتی  تی و داباین كردنای تاه ی یارماه وه باۆ كۆكردناه  ك كردباا رئاوایی یاه هاه  رووی له  ڵه كی كۆمه یه رگه رپێشمه هه  بوو كه
  كاااره  اك فااواد كاتێاا  كااه. نااان ئیختیاریااان ده  ئیمكانیااان دابااوو لااه  چاای لااه  وه موو هێزوتوانااای خۆیانااه هااه  بااه  رگه پێشاامه
ی  كانی دیكااه م شاااره رجه رنجی بااۆ سااه زرانااد زۆر زوو سااه ریوانی دامه ی مااه كانی پێویساات بااوو بااۆ كاروباااری ناوچااه تاییه ره سااه

تێ   ساازی باۆ موقاوماه مینه م زه رجه ساه  هاباد، و له ، مه كانی دواجاری سنه رووداوه  وری زۆر گرینگی له كوردستان راكێشا و ده
 .ستی پێكرد، نواند ده ١٣٥١الوێژی ساڵی  ی گه٢١  له  كه
 

دا  مانگاه ١١و  وری كاك فوئااد لاه مانگ دوای ئازاد بوونی ژیا، ده ١١نها  كاك فوئاد ته  وه داخه  به  زانین كه ده :لیلی شاهی  خه
 سنگێنی؟  ڵده چۆن هه

 
 ١١و  ئاه. بوو ماانگێكی ئاساایی ناه ١١زینادان، ژیاا،   ری لاه ده كااك فاواد دوای هاتناه  ی كاه مانگاه ١١و  ئاه :ئيبراهيم عەلیزادە

.  كی شۆرشاگێرانه یاه وره توانی پێی بڵێاین ده ده  ك بوو كه یه وره كرێ، ده ساڵێ  ده ساڵ به ١١كاری   بوو كه  ورانانه و ده له  مانگه
  كاان و لاه وتای رووداوه ره  ساازیان بینای لاه وری چاره ده  ڵاه كاانی كۆمه موو كادره ، هاه ڵاه موو هاورێیانی كۆمه دا هه یه وره م ده له
دا كاورتی  ك وتاه یاه  وێ لاه ر بمانهاه گه ئه. رچاو بوو واد زۆر بهوری كاك ف ده  اڵم دیاره ڵگای كوردستان، به ر دوا رۆژی كۆمه سه
و  بارد ئاه ی ده رێوه باه  وه ڵاه شكیالتی كۆمه رێگای ته  له  ڵوێستێ  كه ت و تاكتی  و هه سیاسه  كاك فواد به  كه  یه وه ئه  وه مه بكه
باڕوای ماان   باه. ین ی كوردساتان بكاه ی شۆرشاگێرانه هو بزووتناه  لااه  سااڵ دواتارێش قساه ٣١بتاوانین    كاه  وه ی كاۆكرده رمایه ساه

باواری جۆراوجاۆر   ی كوردستان له ی شۆرشگێرانه وه ناوی بزووتنه  مرۆش به تا ئه هه  ی كه یه ساڵه ٣١  باته و خه ری ئه دانه بناغه
راساتی مانادوویی  كااك فاواد به.  ی زۆرهكاار ورده  یااره ده. باوو  له ساه ترین مه وره گاه  وه ئاه.، کاک فوئاد دای ناا ریان دایه جه  له
حازووری   پێویسات بوایاه  كدا كاه یه ساه له وه و متیناگ و جه ر كۆبووناه هاه  ر له و سه بۆ ئه  وه ری كوردستانه و سه ناس بوو، له نه
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  تی و لاه رایاه رێبه هواوی ب تاه  ریوانیش باه تی تار كاۆچی مێژوویای ماه تایبه دا و به قشی خۆی نیشان ده ورونه كرد و ده یدا ده په
 . و بوو ت و پێشنیاری ئه ر هیدایه سه
 

ئێساتا دوای ئەو جیاییاانەی کە لە . دیاارە حیزبای کومونیساتی ئێاران چەناد سااڵ دوای مەرگای کااک فوئااد پێکهاات: پرسیار
پێکهااتنی حیزبای ریزەکانی جەریانی ئێمەدا رووی داوە تەفسیری جیاواز هەیە لە سەر هەلوێستی کاک فوئاد، بۆ مەساەلەی 

 .کومونیستی ئیران
 

 ئێوە مەسەلەی پێکهاتنی حیزبی کومونیست لە بۆچوونەکانی کاک فوئاد دا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ :لیلی شاهی  خه
 

ن  ساانێ  هاه كه.  جێگاای هایو شا  و گومانێا  نیاه  وه ئه. نترناسیۆنالیست بوو كاك فواد كومونیستێكی ئه :ئيبراهيم عەلیزادە
ر  باه  نه ن بیكه ده وڵ ده یدروون و ئەوجار هه دوبااڵی خۆیان ده قه  كڕن و به بە دڵخوازی خۆیان ده  ك پارچه یه واره مڕۆ قه ئه  كه

ربێ باۆ  رێگاا خۆشاكه  بوایاه ده"زرابوو  داماه  شاكیالتێ  كاه باۆ كااك فوئااد، ته. كااك فاواد  لاه  دره راستی غه به  وه ئه. كاك فواد
كمان ئەو  یاه موو نامیلكه هه. رچاوبوو موو دروشمێكمان دا به هه  له  وه ئه. ری لە ئێران رتاسه پێكهێنانی حیزبێکی کومونیستی سه

رجی پێكهااتنی حیزبای  ل و ماه هه  بینی كه ده  وه ها رۆژێكه وه ونیان به خه  هاورێیانی ئێمه  زۆرێ  له. دروشمەی بە سەرەوە بوو
قۆنااغی پێكهێناانی حیزبای كومونیساتی   ، لاه ژیاان دامابایاه  لاه ئەگەر كااك فاواد  ی كاه وه ئاه. م بێ راهه كومونیستی ئێران فه

و  ر ئااه سااه  ەزانااین کاه كاااك فااواد لاهئاێمە ئەوە د. س ناااتوانێ قەزاوەتای قەتعاای بکااات گارت كااه ڵوێسااتێكی ده ئێاران دا چ هه
 خۆی لە دارێژەرانی سەرەکی بوو، خۆی   ی كه رێبازه

 
 ٢١١١ی ئەپریلی ٣١: ڕێکەوتی

  
----------------------------------------------------------- 
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 کاک فوئاد لە زەینی مندا

 
 

 
 
 

 کەریم مەرەسەنە

 
 وەئ. ێبااووب ابااردووڕ ەیدەساا یشااتاکانەه یمااەکیە ەیویاان یتاەرەساا ێبااەد مەاڵبااوو، ب کڵێچ سااا یاایەن رمیاابەل یواوەت ەب
و  ماانەدەن داەرگەشمێپ ستەد ەل ەچکۆشار و شار رۆکوردستان ز رەس ۆب یسالمیئ یمارۆک ەیکەرشێه ینجامەئ ەل ەک ەیژانۆر

. مااابوون داەرگەشاامێپ سااتەد ەل شیکااات وەتااا ئ ەک زرانێگااوەادڕ ەاوچااانگونااد و ن وەئ وەرەب ەورد ەورد گاکااانەو بار ەباانک
 ەئاااوار یشااەکەشتوانیدان ەل کێاارۆو ز تڵەوەد سااتەد ەوتبااووەک کێااجار شااترێپ ەک ،یرەوروبەو د (ماان ەیکەگونااد) ورانێااب

 یمااەد ەمەد انموا بااز. ەوەکااردێپ یسااتەد ییئاسااا یانیااو ژ ەرگەشاامێپ سااتەد ەوەوتەک ژێاادر رۆز ەن یکەیەماااو یببااوون، دوا
 نااوەل ،ەمێئا کیانز یکێگوناد ۆبا" ەڵەمۆکا ەڕیقەم" یهااتن ڵایواەه ەباوو ک ەکااران ەرۆج وەو ئ گرتنەڵه نیخۆو ج ەنێدرو
 شاتەردەس یشاار ییتریمۆلایک شەشا - نجێاپ) نۆاڵشاکێن ەهاتوون یشار یو کچ ڕکو کێتەماعەج انگوتەید. ەوۆب ووب کداەڵخ
 یکاەڵخ یئا ەل انییاتیەەاڵمۆک یوتەساوکەڵو ئاخااوتن و ه ر ەجال و ب ەک (ورانێاب یتاەاڵژهۆر ەتێوەکەد ەک ژئاواۆر وەرەب

 ەل" زاناراەوا د ەوەشاۆیەه وەو ب" ەکەنیاه" نەڵاێد کێادوو قسااندا جار یناەیب ەل رەه انگوتەیاد ەنموون ۆب ،ێناچ ەکەناوچ
و  ڕکااو وەئ یهاااتن! بااوون ەکەو ناااوچ شااتەردەس یشااار یکااەڵخ انیاامووەه ەک وتەرکەدواتاار د یچااەهاااتبن، ک" ەوەساان یال

 یوتەسااوکەڵه ەب ەبباوو ک شەو فکاران ریاو ب ەاردیاد وەئ ماووەشااار و ه یانیاژ یوەاڵکێتا متارەک ەک کەیەنااوچ ۆبا ،ەکچاان
 یباسا کاناداەیەوەبوونۆو ک ۆڕکا ماووەه ەچااک ل یکەیەتاا مااو ەک ەویایەقەت کاداەڵناو خ ەل کێرۆج ەبوو، ب ارید ەوەوانەئ
... و  وانەشا یشاتنیو دان ەوارێائ ی ەوەخاواردن ییچاا مەد ە، ب"ێخانەقاو یرەب" ەل وت،ەمزگ یرگاەد رەب یوارانێئ ەل. کراەد
 ەوانەئ انگوتەیااد کێناادێه. کااراەد رەه ەتااازان ە"وانیاام" وەل شیکێباساا ،ەوەببااان ۆکاا سەک ێساا کێنێشااو رەه ەل یکااورت ەب

 انگوتەیاد ون،ەخەد کاداێژوور ەل ەوەکێپا انیاو کچ ڕو کو ییەن شی"قانەاڵو ت ەمار" ەب انەڕیباو ،ییەن ی"اڵخو" ەب انەڕیباو
 ،ەڵەمۆکا ەڵگەئاشانابوونم د یدواتار، دوا ەک گاوتراەد شەتەبااب وەل ەیکیاد یشات کێالەگ ،ەوەنۆبش یکەڵخ یشکێهاتوون م

 کتارینز ەوییەاساتڕ ەل ەک گاوتراەد شەکیاد یشت کێندێه داەباسان وەل رەه. ەدوور بوو ەوییەراست ەل یمووەه ەوۆب وونڕ مۆب
 شاتەد ەو ل وتانەکەد رەدەو ڵمااەزوو ل یانەیاب کێژۆر مووەه ەوانەئ ەنموون ۆب. گونجاەد شدایوانەئ ەیژانۆر یانیژ ەڵگەو د
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 کانااداۆو ن سااکین ەینەسااکەو ماااش و د ناامەگ ەینێاادرو ەل کاارد،ەد انیاا"شێتکااەحمەز یکااەڵخ" یردانەساا زراکانااداەو م رەو د
 وانەئ ەک اران،یااجووت ێڵاایکشاات و ک یداهااات رەسااەل ،ەوەکااردنەد نێخاااو ەڵگەد انڵیااماۆو ج ۆو جاا کااردنەد انییااهاوکار

و  ورانێااب) ەمێئاا ەیەیناااوچ وەل ەک ەوەئ. کااردەد کەڵااخ ەڵگەد انەی، قساا"ەوەکانەنااداریوەز یرفااانیگ ەتێااچەد" انگوتەیااد
 ەیگااکێو ج ەاوازیاج یکێبوو، شت ۆیخ ەیکییەوەز ەپارچ ینەخاو شیسەک مووەو ه بووەن ێل ەیورەگ ینداریوەز (یرەوروبەد

 مەد ەب کارد،ەد انەیاکەناوچ یکەڵخ یردانەس رانەو د شتەو د زراەم ەل ەک کان،ەڵەییەمۆک. ییەن ەکورت ییەرەوەریب وەناو ئ
و  ەکاااارگ. کاااردنەد ۆبااا انیااا"ناااانێمهەرهەب یکاااانەکارۆه یساااتاندنەئ ەشاااەگ" یو باسااا دوانااادەد انیاااکانەاریجوت ەوەکاااارکردن
 یشا کەڵاخ ۆبا انیشایندەوەیهاوپ ەیکیاد یشات کێالەو گ" ەوەوساانەو چ یهاانیج یەیرماەسا" یکانییەنادەوەیپ کان،ەکارخان

" شێتکاەحمەز یکاەڵخ" یانیاژ یباشاتر کردنا ەل انیباسا کارد،ەد" ۆ مار یستەد ەب ۆ مر ەیوەوسانەچ" ەل انیباس. ەوەکردەد
و  ڵەپااا یسااازماندان"و  ەکیااد یکااانێیەشااار و د یکااەڵخ ەب وانەئ یشااانۆکێو ت باااتەخ ەیوەدانێااگر ەل انیباساا کاارد،ەد
 یگشاتەب کارد؛ەد انیااویژن و پ یکایە کەو یو مااف" یستیالیسۆس یشۆڕش" یباس کرد،ەد کانەستەد ەدوور ەنێشو ی"رانەنجدڕە
 یکاات وەئ مانەئ. انگوتەیاد کانەوارەنادێخو ەباوو ک ەشتان وەئ ەوە، ئ"ەوەنەک وونڕ کەڵخ" داەد انڵیوەه ەو کچان ڕکو وەئ

 انیاا ساات،یوەد انیشااۆخ ەکەناااوچ یکااەڵخ ەبااووم ک ی"زبیااع یکێنسااوولەم" ڕیهاروهاااج و کااو وەلەیاام یکیەشااتووەیگێپەتاز
 ەو بانک ڵبوو و ما ەوەورەد ەب ەیکەناوچ یکەڵخ ەل سەک ەا دوازد ەد ەشیمەچوونکا ه ،ێوەد انیشۆخ یزانەمن وامد مەکیالن
 رەساەل انەیقسا کەڵاخ ەک شتمەیگەدەن ێت شەشتان وەو ئ تەاسیس ەل یوکاتەئ ندەرچەه من،ەئ. هاتەد انەیجم وامەردەب
 وەئ ەباوکماادا، ک رەراماابەب ەل ەجااووالنەع یکییەوێربزەساا کەو شیکڕێو باا مۆخاا ۆڵیکونجوکاا ۆیهاا ەب کڕێااب مەاڵب کاارد،ەد
 یکاانەژۆر مەکیە ەل رەکردباوو، ه ریابەل یشاۆیخ یکانڵەمنادا تەناانەباوو و ت کاناداەووداوڕ ماووەه یاساتەڕناو ەل یمەردەس

. دام ەختااوولک یشااکێم ەو کچااان ڕکااو وەئ یتنااید ەوەکینااز ەچااوون و ل ەیکۆریااب ،ەیەناااوچ وەئ ۆباا ەوەڵەمۆکاا ەیباانک یهاااتن
 ەب انەڕیاباو ۆو با" ەکەنیاه" نەڵاێد ەنادێه ۆب ەوانەداخوا ئ نم،یب انیب ەوەکینز ەبچم و ل مۆخۆب ستیموەد مەاڵب ،ۆنازانم ب

 یماووەه ەشاەوانەل. مەباک ەیلۆماۆڕف ەویامتوانەن یکات وەئ گومانێب ەک ەوەتێکردب شەکید یشت ەل رمیب ەنگڕە! ییەن ی"اڵخو"
 ەل کیەوتاووەوا بازانم دوو ح! ێباووب مڵناکاام یناەمەت یکۆڵییەکونجوک اینەت مەکەچوون یارڕیبن و ب ستامێئ ەیقس ەوانەئ

 رەگەئ ەک ەیوەئ ەیهااانەب ەو ب مو باااوک کیاادا یزناایئ ێبااەب ک،ێااژۆر ەک بااووەڕیپێت ەکەناااوچ ۆباا ەتەماااعەج وەئ یهاااتن
 ەڕێو نۆاڵشاکێن وەرەب نگاوەشاتێچ یماەدەمەد کێاژۆر ،ەم کاردوو"اڵوەع خااێکو ێپاوور خاانم" یردانەسا مەڵاێئاشکراش بووم د

نااو  ەباوو، ل داێات رەه ەیکەرێساتەئ شیوکااتەوابازانم ئ ەک ،ەکەساوور اڵباوو؛ ئاا ارید قەز قەز ەوەدوور ەل ەکەبنک. وتمەک
 یو دووراودوور باانگ ێبا شۆساوورپ یتانەیچاوشا یکۆڵەیەکچا ڵێایب کەگوناددا، و یکاانەنڕیقو ەخانوو ییوۆاڵخ ڵئاما ینگڕە

 کەڵاو خ کەو چ ەرگەشمێپ ناوەل ەوڵییەمندا ەل ەک ەیوەئ ۆیه ەب ێنگبڕە. ەویەکاەشەد ەوەکەبنک یبان رەسەچاوانت کا، ب
 کاان،ەڵەییەمۆک ڵیماا ەچاووم کاردنێو دوو ل ێسا ێشاکابوو، با رممەش نەڵێد کەببووم و و ەورەگ داۆو نام ناسراوەن یو والت

 یورەد ەل ناجەگ یو کچا ڕکاو نجێاچاوار ا پ. باوون -" هاارەن" یکایرەخ انگوتەید انۆیخۆب کەو انینان خواردن ا  یکیرەخ ەک
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 ەوەکەواریاد ەب انیانگەا دوو تف کیە ن،ینەکەدێاو پ کاردەد انەیقسا ەوەناان خاواردن مەدەو ب شاتبوونیدان ۆڵەگچک یکەیەسفر
 کەڵێامۆک ەا ب ەکاانەژن ۆبا انیاکیەو  کاانەاویپ ۆبا انیاکیەباوو  اریادوو ژوور بوو و د ەا ک ەکڵەما یکانەوارید بوو،یواسەڵه
 داێات انیانۆک ڵئاماا ی"کێاتێمووک" ن،ێو پااک و خااو ەالنیخنجا کاانەژوور. ەوەنراباوونێازڕ نگڕەنگاوڕەو  یو سپ شڕە ەینێو
 وەئ ەیرەناجەپ رێاژ ەیتااق رەساەل. اخساتبووڕ رەساەل انیشایکراو دەا چاوار ق ێسا یکییەتاانەب ەویەال ێسا ەل ەک اخرابووڕ

 ێگار ەوەیەکەنێئاانت ەب یژێادر یکێمیس ەک شۆڵەبچک یکیۆیەادڕ چنرابوون،ەڵه ەژنامۆو ر بێکت ندەچ چووم،ۆب یمن ەیژوور
 یرماااەگ ەب مەاڵب ،یماوڕرساااووەس ەب کڕێاااب نااادەرچەه کاااان،ەڵەییەمۆک...  هااااتەد یخشااا ەخشااا ەوەکەیەشاااۆگ ەدراباااوو، ل

" ڕێهااو" رەو کاو ه ڕکاو ساار،یف ڕێو هااو نوفا ڕێهااو گاوتەد انیاکتریە ەب ،ەمااوەن ریبەل انمیناو. کردم ێل انییشوازێپ
 ەڵگەد دوان،ەد کتاااریە ەڵگەد ەوەتەحاااورم ەو ب یرماااەگ ەب رۆز شیساااانید مەاڵب باااوون،ەن ەو کااااک ەو خوشاااک ەباااوون، داد

 ڵماا کەو اتریاباوو و ز ێلا ەیرگەشامێپ ساتیا ب ەپاازد وامەردەب ەک (باوو اریرپرساەب ێایبااوکم ل ەیوەئ) ماانۆخ ی"ەڕقەم"
 ەکەنێشاو ڵێایب کەدانراباوون، و ڕێو  ێجا ەب رۆز ەکەنااو بانک یکانەشات مووەه. بووەه یرۆز یکییەاوازیج ،ەتا بنک چووەد
 ەینێااو. بااوو ەڵەمۆکا یکااانەبنک ەییشاایمەه یوخساارڕ ەوەئ یچااەک ،ێخراباا کڕێاماان  کەو یکێوانیاام یهااتن ۆباا یتەبیتاا ەب
داکوترابااوون،  ەوەورەد ەب ەیکیااد ەینێاو ناادەباوو و چ ەوەرەساا ەب یچاراوێجااوان پ مەاڵالر ب کڕێاب یکەیەجامااان ەک کێااویپ
 بااووەگااوتن ن ۆباا چمیهاا مەه ەماان ک. ەوەکەژوور ەهاااتنەد مجااارەکیە ۆباا ەک شاااێکەادڕ داۆیااخ یالەب ەیسااانەک وەئ یرنجەساا
. ەوەباوومەورد د کانەشات ەو ل اێاڕگەد ماداۆخ یورەد ەچااوم ب راێخ راێخ ،یزانەد ەبیرەغ ەب مۆخ کڕێب شیمەو ه انەڵیگەد
 دیهەشا ،ەکاک فواد ەوەئ" یگوت م،ەدەد ەکەرەسەب ەجامان اویپ ەینێو یرنجەزوو زوو س یدەید ەک کانم،ێخوەخان ەل کێکیە
 ەیعاتەا دوو سا کیە وەداخاوا ئ ەک یایەن ریابەل شمەوەئ... ەماوەن رمیب ەمن ل ەک ەگوتوو یشەکید یشت رۆز گومانێ، ب"ەبوو
 زانامەد ەنادەوەئ مەاڵب ،ەهااتوو ێپا ییتاۆک ینۆچ نۆچ مەکەردانەباس کردم و س ۆب انەیکید یبووم چ کانەڵەییەمۆک یالەل
کااک  رەکسایە ،ۆڕێگ ەتێد ەڵەمۆک یباس ەک ستاشێئ تاەه ،ەکەرەسەب ەجامان ەاویپ ەینێو یتنیو د مەردانەس وەئ یدوا ەک

 ەجاماان وەئ ،ەوەتێانگیزرەد داەکەنێاو ەل ەک یەیماناڕپ مەاڵب ییئاسا تڵەواەڕب گاین وەئ ڵێیب کەچاو؛ و رەب ەوەتێفوادم د
 ەڵەمۆکاا ەل ریااب کێااکات رەه ،ێباا ەڵگەد یستاشااێئ. باان ەڵەمۆکاا یکاااک فااواد خااود ەیسااتراوەب تەبیتااا مەاڵالر ب وەلەیاام
. داەد شاانیپ ۆیخا نماداەیز ەکااک فاواد ل کەو یکێساەک ەوەشیکیزیف یبوار ەل تەنانەت ر،ەکاراکت رەه اینەت ەن ،ەوەمەکەد
 ەکااک فاواد تااق ڵێایب کەو مەاڵبکاات، ب ەناساێپ ێپا ەڵەیمۆکا ێبتوان ۆ مر ەک ەیەه ینێرەئ ەیکید یشت کێلەگ گومانێب

 ینااو ەمنادا ل یشاکێم ەل ،ەیباک ەناساێپ ێپا ەیەیوەبازووتن وەئ یبتاوان ەک ێبا کێمکەچ ەتاق انی ،ێب ەڵەمۆک ەیناسنام
 ەڵگەئاشاانابوونمدا د مەکیە ەماان ل ەک ێبااەه ەوەوەب ییناادەوەیپ ەتەباااب وەئ ەیەوانەل ناادەرچەه. ەدراو کەتەشاا ەڵەمۆکاا
 ەیالر وەلەیام ەجامان وەئ ەیوێش ەشینگڕە مەاڵب ،ەوەگاتەد نەیز ەب مەوەئ ێجار مووەه شۆیەو ب ەوید مەیەنێو وەئ ەڵەمۆک
 ەیوێاچوارچ ەل ن،یئاشانا باوو ێایکاات پ وەتاا ئ شەکیاد یکاەڵمان و خ ەیوەل باووەه یاوازتریاج یکیەمایسا ەفواد، ک اکک
  ەڵگەمن د ،ێب کێنۆچ رەه. ەوەتێنرێبخو داێت یاوازیج یکەیەوەبزووتن ۆب اواز،یج یکیەماێه یقاندنڵخو ۆب دانڵوەه
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 .ەوەتێبگر ەیەنێو وەئ ێیج ێبتوان ەکید یکێمبولێو س ەنێو ویه مەناک شەڕیو باو ەوەمەکەکاک فواد د ەل ریب ەلەمۆک
 

 ٢١١١ی ئاگۆستی ٣١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
     

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

 ت ؟ که نگه ت یان تفه که مه ڵه ڵگرم، قه یان هه کامه
  

 
 
 
 
 

 ڕێباز

 
 !ویست خۆشه فوئادی کاک

 
  لاه و م کاه ده گیار" سوار  تاله"  له ، وه مانه که له گه شانازی  له پڕ دونیای  هاویژنه ده بیرم ڕۆژگار کانی مه له چه و نگ ته کاتێک
 .بێت ده ت که کیله  سه ی که سووره  ستێره ئه نگی مه و بێت ده  بچه له که ڕیگا،  له ماندوو پێی پێت، ر به ی که زوانه قه دار بن

 
 هۆڵ سااه بیاارم و یانگرێاات ده رم شااه سااتانم ،ده بنوساام ر سااه  لااه باسااێکت و ز کاغااه ر سااه  بخسااێنمه م که پێنوسااه ویت مااه ده کاتێااک

 .ستێت به ده
 
  لااه گه م ئااه رووناااکی ڵگرسااانی هه نیروگااای  کاارده ده* دیسااونت ئه کانی وانااه دا، ئاودانیااه م ئااه چاارای وقی شااه کااام ر بااه  لااه تااۆ
 ؟ یه وساوه چه

 
  وه وریزه تااه  لااه.کرا ده نااه پااێ ژیانیااان تااۆ بااێ ویسااتی ده خۆساایان ی وانااه ئه مانت نااه دوای  لااه! بلااێم پااێ شااتێکت بااا  وه سااته هه

 رمای گاه  لاه چلاؤن  بزاناه رت، سه ر سه دارستانی  بڕوانه و  که رزو به رت سه .الت ، وه هاتنه ده و برد ده ت که زاره مه بۆ کڕنوشیان

http://kakfoad.com/index.php?id=95
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 القاای هاااوین رمای گااه کا نااه وینن، نااه داده بااۆ رت سااه وز، سااه اڵی گااه  لااه پااڕ ی نجااه په و ساات ده  بااه کان زوانااه قه دار هاویناادا
 .دات ئازار بریندارت

 
  ،چووناه و ئازارێاک  بوونه کان وساوه چه ژیانی ندانی هۆلبه سه و رما سه دوورێت، دوای  له چلۆن  که تان، که کاگڵیه  ماڵه  بڕوانه
 .بوو خاک ی ئاویته تۆ ک وه و، ت که زاره مه بۆ برد کڕنهوشی و  وه شیه  له
 

 ت ماه موقاوه و خاۆڕاگری بڕیااری  باه تی، کاه له گه دوژمناانی ڕۆژگااری سابوخ،  له رۆژێک  به ت که مه ڵه قه چۆن  که زانم ده باش
 .ئاگر و م نه هه جه  کرده وانت ئه وی شه و و شه  کرده ران داگیرکه هیرشی ر رانبه به  له

 
 ت کاه که چه و، ت کاه چه پێنااو  لاه ت کاه مه ڵه قه! ت کاه که چه و ت که مه له قه وه، مه ناکه جیا تۆ  له شت دوو م که ده یر سه رچی هه
 ر ساه  باه سااڵ شات هه و بیسات دوای ئێساتاش.  یه شااوه گه ر هاه ڕێباازت و ڕێباوار پڕ ڕێگات  بۆیه بوو، تا که مه ڵه قه پێناو  له

 .ن که ده  پێوه شانازی و  شاندایه  له واڵتیان  له پارێزگاری کی چه ر هه  هێشتاکه  ڵه کۆمه کانی ڕۆله ت، که بڕیاره بوونی ڕ تێپه
 
 ت ده و، باووی هێاز  باه تاۆ ر هاه ئااخر ؟ ت کاه که چه یاان ڵگرم، هاه ت کاه مه ڵه قه  کاه  وه کارده ده  وه ئاه  له بیرم دا،  رۆژانه م له

 .لێیان بی  نه ماندوو و ڵگری هه  وه پێکه دووک ر هه توانی

 
 و لگرم هااه یاناات هاااورێ  لااه برێااک ڵ گااه  لااه ت کااه مه ڵه قه ، وه توانامااه و هێااز واوی تااه  بااه ڕێگااات ی ئێدامااه بااۆ دا، بڕیااارم
 !تر یانی هاوڕی ڵ گه  له ت که که چه
 

 ٢١١١ی ئۆکتۆبەری ٥
 

--------------------------------------- 
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  هیه به  بۆ دایه

 
 

 
 
 
  

 هرامی د به ئەحمه

 
 التان، ۆب  وه مهێد
 وه، وایه  لهڕپ یكڵێد به مڕۆ ده. مڕۆ ده رهێل ڕۆم ئه
 .وه جارانه ڕیگو زوێبه ه مڕۆ ده وه  رهێل

  هڵاچ ڵیتاا ڵر تاا ساه تان، به ناساه هه یئااونگ ی هڵانگو م، باا زه كاه ماچ ده كانم هی ی له مهۆك هڕۆڵ وهیئ ی دانه  دانه یچاوان ناو
 .وه چنه نه ریب  له كانم ادهیو  نێبدو مڵ گه له  وهێئ یبر وان له با ئه. بن مڵ گه ر له  و هه واسنڵ هه ۆوه، خ رمه سه یموو
 .اكشابومڕ د،ێسوئ یتاڵو یپساالۆئ یشار له شخانه،ۆخ نه یخت ر ته سه له  ،ێكانیتار و مه ده
 شیسا كه یله زماان ،یناس ده سم نه كه. كرد م ده كه ژوره یاوڕ گهڵ هه یسپ یوخسارڕ یچیبن م ر چاوم له هه. این ته نگ و به ته ڵد
 .چوو ده نه مانۆخ یتاڵو یاڵ یله ه رۆز انیوخسارڕو  نگ هڕ. بوم ده نه ڵیحا
تاا لاه . شاتمی گاه ده نهێت ش كه وهوسا  لاه. شاتڕۆی كارد و ده ده یووسا وه كاه  هی بزه و باه كردم دهێال یهات، چااو الم داده به یرچ هه
 .شتمی گهێت جایئ م،یبوو پرس كانم هڵله مندا  ێك هی  كه م كه لمانجهید
 ؟یكو یلك خه: یو گوت یپرس ڵیحوا و ئه وه المه  هاته ڵكام  ڕێب یكێژن

 .هی هه یر ناو كراوه، هه نه یارید ی نه شه و كه شتاێ، ه كوردستانه یكه ناو كمێتاڵو یلك خه: گوتم
 .زانم ه  د: یگوت
 .م تهاڵو و ئه ڵیمن مندا ی ده -
 ؟یشۆخ نه كهێم ده -
 .هڵسا ستیب -
 ؟ هیشۆخ م نه ر ئه هه -
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  رده ده یتوشامومان  هاه. نان ێچ دهێال یم خاه. یبار دهێال ینێخاو مهێئ یتاڵو. نیدا رده مومان ده هه ن،یكێتاڵو یكڵ خه مهێنا، ئ -
 .نیبو ڵد

 :یو پرس ناێه ستمدا ده ده یپشت به  یست ده. گرتبوویئاو دا ی قه هۆڵم یكان وزه چاوه سه كه،  هیپرچ خورما  ژنه
 ؟ هی هه انڵید یرد و ده نۆك ت وه ی وانه ئه رنۆز -

ت  داراناه رده و ده ئاه ی ژمااره ك، هیا ك هیاو  كاا ژدهێدر ۆت با نجاه په كه ساتانهۆڕگ ،ڕۆیبا كداێساتانۆڕر گ هاه یال ر باه گه ئه: گوتم
. دات ده ید هیشاا انیوخساارڕ ،ینایب ده شاتۆپ ش هڕ یكاو و ژنا ،ڕۆیبا كادا هییر ئاوا هاه یو ئااو یكاان یال ر به گه ئه. تێل ده ێپ
. مناه یتاڵ وه و ئه! تاوا حله نووسرابوو نه ی كه هینگاو ژه  وحه ر له سه كه له ،ینیالوات ب ک كه وه ێرستانۆگ ک هێر كو ر له هه گه ئه
 یزانا ده وه، نادهێكانت خو بره قاه یلاێك ینجااویرده قر ر باه ساه ی نووساراوه ،یشاتڕۆی كادا هییر ئاوا هاه یبرستان قه یال ر به گه ئه
 .هی هه انڵید یرد ک من ده كه وه ،یزان ده كانهیو دا ئه ی ژوماره مجاره ئه. ژراوهێن ێل یكێچ شار ڵیمندا
مان  ڵاید یژانا ڵیایگاوتم ب. ترساام. شاتمێهێساتا و ج و هه میگوشا ی كاه زهێه ێسته با ده وه، هییوایه ێو ب ینگ ته ڵد به كه ژنه
 .شتڕۆیستا و  كه وا هه ت،ێترساندب یو ئه

وه،  كاه اساتمڕ" گارت و گاوتم م ه وخاوڕ  ێل  نهێوه ترهۆو ك ئه یم خه ڕپ یست ده. م بانگكرد كه له مه. هات ئاشنا ده ێییپ ی ترپه
 .تێمووتان ب با چاوم له هه

 یكااان چاوه یئاااو ی زمزمااه ڵ گااه له   وه، مااه كهۆك رتاارۆتم ز و حوشاامه زا هڕ و كااه هڵ و مااه  زهیفااا یسااكێفرم ، وهێاائ ی ناسااه هه ێباا ده
 ژان و یتاڵو ۆرم ب به یارید به مۆل خ گه له شیسکێفرم
 . رگه مه یزان یر ژان سه له یکێقسر میوا دا شۆخ نه  سته جه یتاڵو ۆب
 ، وه مه کهۆک کان سکهێفرم ی پهڵۆد ێب ده
وه  ركوكاه لاه كه ش،یر عفه و دكتور جه انی به یئاوا ڵما یماچ نیئاخر ینگ ده. م ئاو بده ێپ یسووار   هڵتا یباخ یوه دار ئه ۆب
 . وه مه به ده یكان هڵخا ۆب
 .وه نمهێچ متاندا ده خه یتاڵو ڵیله د ش كهید یكێجار وه،ێئ یواێه من
 .نامراد  بنه ده داێت یکان هیشۆخ ی تهاڵو و ئه! تاڵو و ره به   وه مه هڕی گه وا ده من
  لاه: ینااردم و گاوت ۆیبا زێور تاه ی خاناهیند به  كاه لاه دم،یاماج ییاریاد ی كه ساووره  هڵاگو یاستڕ مجاره به ئه ،ڕێ  وتمه که  که
 .م ده ده كمڕۆ و له به ، ئه ده یتۆخ یكڕۆ دوژمندا، له به یشۆخ ڵد یكات
 .م كه ده  مانهڵئا یر رسه سه( یرد  به  له قه وواڵچا)یایچ به ش شكهێالت پ خه كوردستان به یژاران هه یو ئاوات  وه مهڕێ گه ده من
و  نیم و ئااه یرخاازریپ ین هیو حوساا وساافیر و  عفااه و دكتورجه وبیو شااوع قید فوئاااد و سااه یازیااازونڕ ی گااهێج(وهێااك)دوو م ئااه

 .نمهی حوسه
 . مه كه تهاڵو یست ده رێژ یكو و ژن یئازاد یانیژ یوایه یر بهێس رهێئ
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 ێگاو وه رهێال. فاهڵ غاه ر به ساه م،یدا یران جهی حه دار یاڵک با من وه ۆب رهێئ. رهێئ یر بهێر س به مهێزانن د ماندووم، ده ركات هه
 .گرم سووار ده هڵناو تا یم خه یزیپا یزا خه رووێس ینگ ده له
 ی كاه سواردا، لفكه هڵتا ی كه زوانه دار قه یفوئاد، له مل یر سه یبر كه وا له. م  كه فوئاد ده ی كه ئاغابانوه یما سه چاو له نجایئ

 . وه تهێنێك شه ی با ده
 یئازاكااان  كااور وكچااه م، هڕ وه نااه ی خره و فااه یراباااتێخ ێكۆشاا یت هیاائازا یوكاتااه رووخسااار ئه. تێااگر ده  قرهۆئاا مڵااد وكاتااه، ئه
 .وامیه  وه بنه ده م كه تهاڵو یئازاد یخنكاو ینگ ده م، كه هڵ مهۆك
 ۆخ. بن نه این فوئاد باته یكانێهاوار كرد و گوتم هاور رمۆز. وه رهۆم گ فوئاد من بچمه ئه ێیهاوار كرد وگوتم، با له ج رمۆز

 .  وه ببونه ش  نه وه نمی و حوسه نیم ئه ی ژهڕۆ ێس یسكێفرم یباران شتاێمن ه
  . وه تهێفوئادم د یر كهی په شم،ۆڕش یر كهی وا په. وه تهۆب شم وش  نه وه له سنگوو با نیم وئه نی حوسه یر سه ی قه ئاره شتاێهۆخ
 نه، هیبرا ۆه مڵێ ده. م كه موان ده هه یبانگ. وه ستمه ده ل هه
 .م كه فوئادم له مل ده یریژ من
 .كانمۆژن ئه یزێه وه مه كهی گرم و ده ده ڵله د نمیم و ئه نیحوس ییئازا من
   لاه   تاه، رگه زه ی كه رستانهۆشوانم، له گ یگوردان یختكردوو به انیگ 11 ۆڕیگ یو روو ره رز به  به ینگ ده به د،یماج ی كه نامه من
 . وه نمهێخو ده دا، ژهۆیگ یرز به یاڵبا ینێو له داو دایمانیسل یشار یزێئام
 .ستم به ده ۆڵله ك انمیژ ینان شهێك تو دم، وه مجه ئه یئاوات من
 .وه مه  به  ده كانم هیی  هڵ مهۆك هڕۆڵموو  هه ۆب یارید رم، به عفه دوكتور جه ی كه مه هڵ قه من
 ۆوان با ئاهش  مجاره وا ئاه. وه تاهێب دان ده ئاوه كهیر دووباره، خه ارانتی ڵیوا ما مڵێ ده. میپرس ێیل یرخزریپ ین هیحوس  ێكات
 .وه گرنه ده ك هی یست ده وهێئ یئاوات ییشا
 ێم لاا خااه ڵد یتاااڵو یفر بااه. مێناا ده  وهێااپ ڵپااا ش،ڵیایاا خااه ی ناادهڵبا یبااا یگااژ  گااژه. میز م دابااه خااه ی كااهڕۆف كااه له  ێااكات
 .نمێك ته رو پرچم ده سه له كانم ماوه ێج به
 یتاوواڵ هاه  تاازه یرۆخا یووڕ  وو  ره دمووچااوم باه م،ڕب دهڵا هاه ژمڕێاد یساپ یكراسا ی خه هیلدرواو له  هه رۆز به ،یسمانڕێ  یداو
 یكان دهیه شاه  كاهیدا یانیاگر یدوا یمانادوو ی ناساه هه ینۆبا كانم هیسا به ڕوه، پا مه كه مم ده ده. گرم ادهڕ( زێئار) یرشان ومل سه
 .لتانم گه  ر له هه كانم زهیئاز مڵێ ده  وه، مه  كه شوان ده یموو گوردان هه یكانیدا یو بانگ ژمم لده ، هه سنه یشار
 م، تابزانم ئاودراون؟  كه سوار ده هڵتا یر كهی رپه سه یستان داره له  ێچاو جایئن
  .وه بشارنهۆكوردستاندا خ یرز عه ڵید یرۆناو كل  له كانم، سقانهێئ ێب خواردوه، ده ندمێسو. التان ۆب  وه مهڕێ گه ده ر هه
 رئ بهێسا یاڵ كا گاه ناه. ر چااوم باه  ناهێد د ر زه ناگ هڕبان؟ وا  یتاوون شیساوار هڵتا یكان داره ێچ وه ده شكه، له مم وه ه د م،ینتوو
 ابن؟ێڕگڵی هه یرد م زه خه شیوان ئه ڵێیب ۆت. تێبیر وه انیكان بوارهڕێ ی وه سانه حه
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 .بوه نه یانیئاودان یت س تاقه كه ارهید
 ه،یانیت یباران یم ئاو كه  (كونده) كهڕۆم ئه یگوت( ور هه) كرد،( ور هه)ئاوم له یداوا
ر  باه یرد زه ناگ هڕ یز باهاڵبا یوێاك( وه  ه ڕ  زه)  ماهییگاوتم توون. م كاه هڕ هڤاد یرز ر باه ساه یاویكارد، ناسا( وه هڕ زه یوێك)له  وومڕ
 ێپا ۆیتا یتێمان تاوون ۆڵیكا یترسام ئااو م، ده بكاه یچ" یوه گوت رمه شه واند وبه دانه یر سه م، كه ره هڤ ده ڵیسا  وشكه یتاو هه
 .تێشك نه
 .رهێبن ۆب تمۆخ یرز به یاڵبا ینكێف ڵیما شه یبا له شنه  ڕێورامان كرد، گوتم ب هه( ی ته ته)له وومڕ
 م؟ بكه یگرتوم چ یناو چاوان وهڕێمژ و ك ،یورامان گوت هه( ی ته  ته) 

 . بكه  وانه  هڕ مۆب( وه جهیج هه) ی رهۆه به! تۆخ یبنار یتازه زاو یسارد یاویكان یله ئاو ی ده گوتم
 راێاخ وه كاه هی  وان وباه ل ئاه گاه تاا له ن،ینا  رهێال  شینیاسایو  یورام هاه لیل جاه ۆم كاته؟ خا ئا له ،یورامان گوت هه( ی ته ته)
 .  نی هێدان یكانت وانهیو م ۆت یم ر ده ، له به(كاندا هینۆله)یستكرد ده یتوو دار ی و له كاسه نم هێب ڵ گه  له انیئازاد یئاو  هۆڵك

 .كرد مانۆخ ڵیئاوم له ما یداوا
 .ستم گه یبوو زمان رێسو داێكه قومم ل  ستم، داده یوونڕ یئاو ك هی هڵایپ شته،یفر

 ره؟ێوا سو ۆب گوتم
 .هۆیب سكهێفرم یموو هه مهێئ ڵیما یئاو! انیژن گ ۆمام یگوت
 كامڕۆ لاه باه دمیاماج ی كه سووره  هڵگو تێیب نه  نده وه ر ئه هه. فانتوخ مۆخ نا،ێه نه ممۆر خ سه و به مڵێب ویهات ه نه مڵد من،
 .وه  كرده متریقا
 زا هڕو كاه  له و مه  زهیفاا یساكێفرم یئااو هڵاایپ ناد،اڵملم ئا لاه گم دبهیشا هڕ  مه حه ی كه راوهۆش س ێفرم به  هی یشت هڕتوند  نجایئ

 .وتم كه ڕێ و وه  ستم دانا ر ده سه له ان،یارانی یوایه ڵ گه تم له وحوشمه
،  م كاه ده مان كاه خانه وهید ی ساوانهێوه چااو لاه گو له دووره ێجار. میشۆو ناخ یشۆخڕپ ی گهێو ج ره م، به( مانهڵئا)و ره به مڕۆ ده

تونااد . گاارم وه ده كه وشااه حه یرگااا ده یقلووباب تااه ی لقااه سااتم بااه ئه رگااا، ده ر ده بااه شااتمهی كااه گااه. وخاااوهڕنااده  تااا باازانم چه
 .وه؟ تهێم ناس ده انی وه، كامه كاته ده ێرگام ل و ده ێزوو د ێداخوا ك. م ده دهێیل
 .ر خته ئه انی تاو، هه
 .م كه مل ده له ی زهیفا یکان چاوه ینیسر ئه یاقوتی ێ تاو بوو، ملوانکه هه ر گه ئه
 .موان هه یگرم له بر ده یزێله ئام مۆخ ۆر بوو، ب خته ئه ر گه ئه
  نجاهڵبا شیر ختاه ئه. خاا ادهڕ ۆبا م  كه گه شاهۆتاو د هاه. خام ر ده ختاه ئه یسات ناو ده ست لاه ده. تاو مه هه ده ستم ده ده ی كه سكهێپر
 ماانۆر خ هاه شام،یدان انیاش ال مجاره تا ئه ؛ێن داده مۆدرووست كردبوم، ب ۆیب ش یمر  هڕ وا له په كه م،ۆخ یجاران ی كه وره گه
 .نیب ك هی یو ال نێن ده وه كه هی یر سه هر ب سه یس كه ێس
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 . وه  مهێڕگ  ده یشیوان ئه ۆب ، وه انهێڕگ سم ده كه ۆڕز ۆوا جاران ب یكان تهی به
  یاتیورمن، له ج تاو، له ده هه ڵید یستیو شهۆر و خ خته ئه یچاو ێ  قهیبر ۆخ
 .مڵد یوشك یدار لكهۆر ك سه یلف غه ۆن
  ماه ده ده انیا كاه هڵخا نوێاپ یرۆر گ سه یوباخ ڵگو یئاو  له ڕپ ی هڕ جه یسك م، ده كه ده  وهێپ انینۆب. م كه دهێل انیچاو رێت رێت
 ! ی داده! ێن نه یكان چاوه مڵێ و ده انیست ده
 ڵیوا گاه ڵوا گاه یور و هاه میژار هه یكیر شه. رم بوون وروبه ده یدان ستم و ئاوه ده یدار كه،یتار  مه رده م سه بوون ئه وهێرئ هه ۆخ
خااتوو  یبا هڤاس گ ده یسا ره و هه ره به یفر به  ندوهڕك  وه یم پرخه ڵید یكیر شه. بوون میاین ته یزام یم ههڵ موو مه خه یم با ه د

 . بوون نمیهر  زمه
دا  م كاتاه ن لاه كاه نه! كانم هڕۆڵا مێلا ده انیا ێپ. نمێژڕپ دهڵ هه داێپ انیكیدوورو نز یارانی ینۆگرم وب ده انیزێئام له ك هی ك هی

 .نگ بن ته ڵدوژمنانمان د یغانۆل ییبه قاقا وشا
 .وه نهێازڕخزمان ب ۆب یدان ئاوه  ره  هه یمان ك زه وه ی ن، سفره ده كتانۆر له به انیژ یدان ئاوه یئاوات یسوور ڵیگو موو هه
باه  نم،ێاه ده گرتوودا كهڵۆجاڵجا یداو ی و تاقه نۆك یوارید ست به  ده م،ێر گه كان ده موو ژووره هه تر یكێجار ۆب  چم و ده شیمن

 . وه مه كه پاك ده  ێبر وه نهیبوو دهۆك یور ده له ڵوا هه یستنیب ۆب نگ ده ێموو ب وا هه جاران، كه ی  كه نهۆك وێادڕر  سه یزۆفوو ت
. نمێااژ ده یاڕ. شاامین داده یال. وه نمااهیب ده شیكان هڵاامندا یپرتوكاااو  داره ینۆكاا ی شااكهێدا ب كااه مباره ئه یلااه قااوژبن مێر گااه ده
 داێاازوور بااه گو شااره یشاات ده یزۆباه ساا انیارڵیشااا ریااپ یكان تاهی بااه. وه مااهێل ده ۆبا یقااانع ی كه عرهێم و شاا كاه ده ۆباا ی هیاال هیال
 .مێل دهڵ هه
 وه، نمهێازیڕ  ده ێنو ی سرازه ده  ش به م جاره ئه م، ره بهۆن م كه هیك  وه ر هه
 .ش كه هۆڵبچ شكهێو ب شیر من به وه تهێپشوو ب با
 كااه هی یباساایل به نۆو باا ێر ده  نمااهێد كاام،یدا یاریااد ی كااه وزه نه ره قه خمااه لااه بوخچااه مه كانم هڵاامندا یباساایو ل مڕیااێ گااه ده
  ێناب. تێنیم ب نه یرزن و دوژمن به كز نه له كانمۆژن تا ئه. رم به وه تهێناو ب با هه. مژم ده ڵی م و هه كه  ده وه انهی كه هی

 .بكات ێكات حاشام ل نه ،ێژاكاو ب دمیماج یارید یسوور ڵیگو تێیناب. نمكا له چاوه ێبتك س ێفرم
 یاڵ گااه به سااتراو بهڵ هااه ی ژاوه ناو كااه كانم، لااه خوشااكه  سااته ده یرۆكاا ڵ گااه زم، له بااه ناادان داده به ۆڵه سااه یتاااڵو ی كااهڕۆف لااه
 .چم ده كانم هڕكو ڵیو ما ره سوار، به  هڵتا یدارستان یزانڕێاڵ گه
بام و  وان ده ئه یال شێو ر له م، هه ده نامرادم الده ینیحوس یبووك یش هڕ یوێشڕوچا ێز به ه  وان، چوار بووك داد ئه یند ماوه زه ۆب

 . م كه ده انیكان رهۆر گ سه یدار یوان باخه
 .  هی مهێئ ڕی چاوه وه، تهێنێك شه ی رز با ده به و ندوهاڵئا یله مل یفوئاد ی كه ر ئاغابانوه وا هه ی كه زوانه چونكه دارقه مڕۆ ده
 یكانڕێهاو یك ناو فوئاد، كه وه ی كه هێو سپ ش هڕ  وته ناو چاوانم، به ئاغابانوه كه  قه كه ماندوو بوم، ئاره مڕۆ ده



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

231 
 

 .وه تهێك شه كوردستان ده یئازاد یك با وه ،یرز ربه سه
ر  ساه ییختا تاه یئااو ی ساكهڕێ،  وه كاتاه ده یشاك وه رۆخا ت،ێنێك تاه ی باا ده شوات، ی باران ده  ێهار موو به هه ی ئاغابانوه و ئه
 .  وه مه كه وش  ده ێپ یكانم چاوه یئاو  هڵنگو و زه مڕس ده ێپ یمێڵو ته
 دیاو ماج شێپا هێافوئااد گرت  ،ێاو ئاوات ره باه. مڕۆ كاان ده خت كردوه باه انیاگ  هیا ی هڵا كوماه یكااروان یماراد ۆیو ئاس ره به من
 . مێن نگاو ده هه مز، هڕكرده  یمنۆب
 یتاادوژمن نن، كاهێمووتان پ كان هاه شاكاوه  لاهێك ڵ لاه گاه ێبا ده. كزكاات یس شاان و ملا كاه ێنااب. ێبا اریس مات د كه تیێناب
 .ن ده رزدا نه عه به یشۆخ ێیپ یئازاد
 .وه نه كه ده  تازه ۆت ی كه ندراوهۆه یند به ێر له نو سه كنیر پرسن وا خه ده تێل ارانتی مڵێ ده كرد، یاریفوئاد پرس كه
 .ێم ده ده یاریبه د یسكێكرد، من فرم یاریپرس نیحوس كه
 .ێم ده ده یاریبه د یر نگه ما كه یقید سه ی(ۆو ئاس ڵێگو)كرد، من  یاریپرس نیم ئه كه
 .وه مه  كه ده ش شكهیپ ی كه گاره ادی  هڵكردم، گو یماشا ته دیماج كه
 .م كه ده ش شكهێپ یزا هڕ یووس ،ید پرس مجه ئه كه
 .م كه ده ش شكهێپ انیكان هی  ڕێموو هاو هه یووكرد، س یاریپرس یرخزریپ ینیحوس كه
 .وه نمهێخو ده ۆب انیر عفه دوكتور جه ی كه نامه ان،یسڕپ  هڵ مهۆفوئاد و ك یكان دهیه شه ڕێهاو یكیدا كه
. ن كاه ده ژێدر وومڕو  ره به انیست ده. وه ببوونهۆورم ك كان له ده موو خزمه هه یر چ نازانم له به گرم، دهڵ هه شێپ ۆنگاو ب هه من
 . كردم ده ۆب انیما سه وه كه هی  به انیکانۆلێر پ سه یئاو
 :م كوت  و ده ڕیس  ده انمیت ر روومه سه یسكێفرم ی پهڵۆن  د ن  ده ده م، واوه هڕ نه یم خه یپۆرچ  سه  ی سره ده به شیمن
سته خوشكانم كردوه  ده ۆڵیستم له ق تا ده وه ئه. نمیتان ب نه ینگ ته ڵد  با به نیگر مه. بم رالتان ده وه هه هاتومه! كانم زهیئاز
 .چم ده سوار هڵو تا ره و به
 ،ۆیخا یاریاو د ر كاماه هاه. انۆیاب هێیاپ میاریاد. منێر داوه، چاوه كانم نه كوره ڵیما یر سه كهێم ده وه، اومهڕ ر گه فه له سه تازه
 .وه انهیله خوش  و براكان وه، انهیكان نهۆك ستهۆله د
 .هێیپ شیگ به دیش هڕمه  حه ی كه زوانه قه  حهیێسب ته ینگڵیگو ۆب یارید شم به (كه له مه)یماشوو برنج یپرچ ڵیتا ڵند چ چه
كاه  له مه یسات ه  د به كان هڵاگو. هێیاپ  ی تاازه ڕی ش پاه شاه ڵیگاو  ساته ده  ێاانی موو به ك هه وه  ،ێموو جار ك هه وه هیه به هیدا
باه . دراون نۆبا انیا و باه س ێت و فرم و حشمه زا هڕ شادو هڕ یادی یتر عه كراون، به نێئاو پژ زهیفا یست ده پ  كراون، به چه
 ۆبا ماه،ێئ یو شااناز ژوێام یژانا ی ره كاهی پاه ساتاێو ئ ئاه ،یكاان وهێر ل ساه له ڵقاو یك هیا بزه باه وه، رازاوهئاوا جوان و یك هیارید
 .تێچ ده یكان هكور یردان سه
 .انیال ۆب تێد وه ونهڕ یباسیبه ل یكیدا ێینیب كاك فوئاد ده مجاره ئه
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 .(تاناڵ ۆب تێب ۆیخ انیبا فوئاد گ تان،ۆب نیم ش بكه تریئ هینا مڵد: ) من ڵێ ده. ێد وه عرهێش یكوتن به
  .نووساندبوو نه وه انهیكان لهێبه ك یمراد یرد بوو به  ێم ده. دابوون نه یر بوو سه  كهێم ده
 یشاار ینادانیلاه ز یم زانا ر وه هاه هیادا ،یكاك فوئاد گاوت. چوون یریو پ  ره وه، به  كرانه ۆب یرم گه یش باوه نوێوه پ دووره له
 .ینێنام ریستان له ب وتنه قسه، كه كه  ( كه له مه) ڵ ركات له گه هه ۆخ. هاتنت بووم ێیر  م، چاوه سنه
لاه  ڕم و پا لاه خاه ڕپا یناو هاه ینۆب. بن ده ك هی یمالن ست له و ده نێل ده انیكیدا  به شۆخ یك هی قسه انی  ر كامه جاره هه م ئه
  هیادا یخاود یسات ده ی كاه رازاوه هڵاپكاه گو كوو چه ر وه هه. ێب ر دروست ده شپه شه یكڵێگو هی رهێل تریئ. مژن لده هه ك هی  یئاوات 

 .تێید ێل ی هی ازاوهڕ  هڵو گو ئه یكڕێ په ێنۆب انی   ر كامه هه دواوه به  مه له. هیه به
 یریا ساه ،ڕها باه ڕیپا ڵد یور پشات هاه یووناڕ یرۆك خا وه، وه رزه باه یكێت باهی هاه  به وه، هی كه چانهۆگ  به شیگ به دیش هڕ  مه حه
وتناه نااو  كه یكاان چاوه ی پاهڵۆد. كارد ۆیخا یرۆخا یشاكیر ت باه یبوو  وه هڵكا ی نهێڕیز  لكهۆله ك یچاو. كرد ده یم خه یباران
 .كوردستان ی هڕتو یرز عه یور هه یكان هیكان

 ژهڕۆر  ئاسامان كاه هاه ی رزه، ئاه نگات باه ك وا ده لاه فه ی ئه: یكوتاو گوت ێر پ به ی كه وه بوه خاوه  هڵگ له ی كه چانهۆگەب تووند
 قرهۆوشااوه، ئا دره یك هێا رهێسات ئه شیمنا ڵایر د ساه یلاه ئاسامان شاتێت ه ناه  ێاجار  ۆبا ؟یق ر حه گه ئه ن،ۆخ  ده ێپ ندتێسو
 .تێبگر
 .كردن ێل یئاوا ڵردا و ما به یكان سته خوشكه ده یست ده هیه به هیدا
هااتووم لاه . مێڵێنااه تاانێج ریائت. وه نماهێالتاان بم یجار ك هیهاتووم به  كانم هڕۆڵ: یو گوت یكان هڕكرده كو یجار روو م ئه

 .بگرم قرهۆئ وهێئ یر ژوور سه
 ماڵ باه ت،ێاب كاانم وشا  ده چاوه یسكێفرم. وهێئ یكان رزه به وایه به ل كهێت مڵد ماڵ به وه، تهێب خاك ده به ل كهێم ت سته جه شیمن
  .وه تهێب ده م كه تهاڵموو و و هه  وهێئ یر بهڕپ یوایه یبه باخ ل كهێت وامیه ڵیگو

 یوایاه یشا گه یتاو هاه ساتاێئ. ناداڵشاتان جو گه یرۆباوون خا وهێائ. هیا وه  و بووژاناه ره باه یفاڵ غاه ڕپ یباخ یدار وهێئ یئاوات
 .وه تهاڵم و ئه یژاران موو هه هه ڵیناو د تهۆشتیهاو یوتن ر كه سه ینگیكان، گز وساوه چه
 .وا روو له پشكووتنه وهێئ یوایه یدار. ت نامرن قه امینڵد ی وانه ك ئه وه ندوونیز وهێئ
 
 13 یهار به دێسو
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 هاورێیانی بەرێز و خۆشەویست کاک رەشاد و خوشکە مەلەکە

 
 

 
 
 
 

 سەالح موهتەدی

 
 ەارید کێویک مانۆخ یوالت ەل
 ەبار مڵد ەل مەخ ەوێک وەئ تەق ەب
 

 ەل ،یشاااۆرخەتاااا س ەوەتێوشاااەئ ێو لااا ێوەکەئ ێااایر سااار،ەن ەب عریشااا ەب ن،ینووسااا ەزماااان ب ەب ،ەقسااا ەهێکااا ەوشااا ەکاااام
 ؟ەخشاندوەن انیکانڕٶڵە ێشەو گ رمەگ ێنێخو پڵۆد پڵۆد ەب انی ەمبارەخ ەخاک مەئ یبست ەبست ب ەبکا، ک کڵەیەماەبن
 
 .شتماننین یکیکوردن، باوک و دا یلەگ ەینێو ئاو ەنێو یاستڕ ەب ەوێئ یو باوک کیدا
 
 یساوارەرۆش ەهێکا ینیو ش ێدا بن یدیهەش ەکام ەیپرس راوۆخ شەب یشکراوەب یکوردستان سوتاو،ڵداماوى د یشتمانین ستاێئ
 ؟ێڕێبگ
 ڵاٶڵیک یاریاجووت ەریاپ ۆبا پ،ۆت رەس ەیرکردەس نجێپ شتو،ەیگێپ یشتوەیگێت یکورد نجێپ مان،ەقار ڕیکو نجێپ ،ڕکو نجێپ

 !سوورن یرمانەخ ن،یشۆخ روێخ وان،یو ه زێه رن،ێو سو ڵتا ینیژ یمەرهەو ب ەهرەکورد، ب
 
 !ناڵتا ەب یدا و برد یاڕا  النەگ ەیتەا چ ردارۆز یمڵزا
 !ڕۆ میوارەکورد یتیپر پ یوەز یبو روەب

 !ڕۆ میکارێکر ەیو داهات، ما  و مز هات
 !ەنیو خوشک برا
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 ێکا ەل ن،یبگار ێکاو ەل وانیارەم ەیساوار نجێاپ ینێو خاو نیشاو ماان؟ەکەکااول کراو ەتاڵو یال ەکاام ەنەیابک وڕ ەمێئ ستاێئ
 نااێکو ەو مال ب نیشا رەسا یساتانیکو ٶڵیکاام گا رەسا ەو ب ێساتەه ایاچ ەکاام ێناێداو ێرەنگەس ەل ڵماەش ەێشن ن؟ینێبست
 ؟ێب ەوێل یناڵبرا نجێپ ینۆتاب ەڕێپێت
 
 !ناڵبرا نجێپ ەیئ ەوێئ
 
 ەبانەد نیکاام گاسان ئااژ یناوک ەڵگەکوتاک، ل ەکاام ەیربەز ەڵگەل ر،ۆخا ەکاام ەیردەز ەڵگەبااران، ل ەکام ەیخوناو ەڵگەل
 ر؟یخسیە یوەز رەس یشەل
 
 !ناڵبرا نجێپ ەیئ ەوێئ
 
 یخااک ەل رەد ەنانێد رەسا ێکەڕپەڵکام ه ینگەد ەو ب یرانۆکام گ ینگەد ەدار، ب ەکام ۆیچر ەڵگەل ا،یگ ەکام یچزو ەڵگەل
 و؟ێخودان و خ ێب
 
 !ناڵبرا نجێپ ەیئ ەوێئ
 
 ،ەویازۆو د ەویادوژمنتان د یو داو ستۆد ینێداو اونەڕگ ایدن مووەماون، ه ڵەسا زارانەه ەو باون ک تەیناو ب یبوارێر ڵێخا
 :نەکەبانگتان ئ ژیو ک ڕکو هاەونیمل یروەگ ەیرۆبال ەب ن،ێشارستان و الد یرۆبسپ ن،ڕێو ال بازێر یزاەشار
 
 .نیاری یدارید یداەوەڵه ن،ینداریبر ڵد ەوێئ کوەو شەمێئ ن،یبوارێر ەوێئ کوەو شەمێئ
 ن؟ەردەچک ارانی ەیه
 
 !یەراەماجەد یلەگ! ەنیرەبراد یلەگ! لوەگ
  ەداو شۆج یکوردستان یشۆڕش ێکوانو ،ەناوێه ۆیخ ەیلیچ ەستەد سوارڵەتا
 پشت ەێلوتک نیتررزەب ەل نمیبەفوئاد د کاك
و  ینڕێگااوەد میەبااەد یرێاادل ینگااەد. ەڵەیەمۆکاا ەل یچاااو ،ەیەرگەشاامێپ ەیکااور ەکااور ەل یچاااو ەناااوەڵێه ێرەساا ەوەمااانڵئا
 :ێنیدوەد یزگارڕ یگاێر یقانیفڕە



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

235 
 

 ؟ەوەبدات یالمەو ێنیبەد اڕ ۆیخ ەل ێک
 

 ربگرنەو ێل یشۆرخەس یبات ەل مێڕەد ندەچ مەئ یەتکا
 
 یمۆخ شۆت م،ەکەد یمۆخ ۆب ەنیش
 

 ١٣٦١ - ٩ - ١٢ یدەموهت الحەس براتان
 

 ١١١١ی جووالی ٩ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە
     

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

 ماجید مستەفا سوڵتانی
 

 
 
 
 
 
 
 !یبمر تێبەئاسا، د کیشوڵ؟ بو نمیئاور ڵید ەب ەلڵگو یئاگر کاەد چ

 یتانڵسو فاەمست یدیکاک ماج ختکردووەانبیگ یکانەاسپاردڕو  ەنام نیئاخر
 !یبمر تێبەئاسا، د کیشوڵبو ؟  نمیئاور ڵید ەب ەلڵگو یئاگر کاەد چ
 

 ستیوەشۆخ یستانۆو د انڕێیهاو
  
  ینیچ یرەبڕێ ەب مانەکەلەگ یواوەنات یشۆڕش یوتنەرکەس.  گوشمەد ستانەد ەوەدوور ەو ل یەو ئاگراو رمەگ یووس ەب



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

236 
 

 یبااتەو خ مانەکەلەگ یباتەو خ یستیکومون ەیوەبزووتن ەب تەبارەس رترتانۆو ز رترۆز یچ رەه یبوون وامەردەب کارو،ێکر
 ەیوەو باازووتن ەکخااراوڕێناااو  یکااانەو الدان کااانەخنڕە ەڵگ ەل ینگااارەرەب یبااوار ەل تانەپساااوەو ن ەاوانڕباایو ل یددیااج

 ینایچ ۆیخەربەسا یزڕیا  یادناانیبون نااوێپ ەوچانتان ل ێو ب ەپساوەو ن ختەس یباتەو خ مانەکەلەگ یستایئ ،یستیکومون
 ەب شااتنەیتااا گ یتیەنااایچ یباااتە، خو الدان یاایاڕاڕ ەشاانەچ رەه ەو، دوور ل ەوەتەاڵسااەو د زێااه ەب ەک  کێاازڕی،  کااارێکر
 . ەزوومەئار اینەت تانیرزەربەو س یشۆو خ یشاد هاەروەه. بکات یرەبڕێ زمیالیسوس یکردن ریقامگەو س یزراندنەدام
 

 !انڕێیهاو
 
 نەڵاێب ،یشاتنەیگ تەاڵسەد ەب یکانەژڕۆ نەڵیوەه ەل ەک کێمیژڕ ،یلەگ یدژ یمیژڕ یندانیز ەل یریستگەمانگ پاش د ندەچ
 نێخااو ەو ل شااانێتکەحمەو ز کااارانێکر یرکوتەو ساا دراوێااگر یداریەرماەساا یمەسااتیس ەیوەسااازکردن ۆباا ۆیخاا یمااانەیو پ
 وەنیقەشاااااورا راسااااات یچاااااانێپەڵه... و ودڕ، دووزێاااااورەت هان،ەسااااافیئ ەل کاااااارێب یکاااااارانێکر یزاهاااااوراتەت یوزانااااادنەگ
 واوەت ەب... و حراەسا نەمەتاورک ماان،ەقار یکوردستان ەل یکانەسنوور ێب ەتیەناەو تاوان و ج کارانێکر یکانەردراویبژەڵه
 ەل یوانیخاتر پشت ە، بزێپارەنۆو ک یکەڵخ یدژ یدادگاێب ەپاشان ل. لماندەس یهانیو ج رانێئ یشانێتکەحمەو ز کارانێکر

 .کرام حکومەم" عدامیئ" ەکاک فوئادم ب یبرا ەک ەیوەئ یو تاوان کارێکر ینیچ یئامانج
 
 ەب مەکەلەگ ەب ندێسااو کااار،ێکر یناایچ یئامااانج ەب ندێکاارا، سااو یاریااد زێااورەت یدادگاێااب ەل مەحااوکم و ساازاک ەیوەئ یدوا
و  ەرگێااف ەل. ەم داو(زاەو مااورت ینااور) ناادانیز یکااانەژێوەمفت ەالدەج یمااەاڵو ەرانێو بااو ەترسااانەو ن نیئاااور یسااتیوەڵه
 نی، حساا(ختکردوومەانبیااو گ مااانەقار یو باارا ڕیهاااو ێساا)کااانەنیمەکاااک ئ کان،ەنیکاااک حساا کااان،ەکاااک فوئاد ەیسااەدرەم
 ەل یوانیپشاات... و کااانیەقوباد کااان،ییەایرەکەز کااان،یەنیموع کااان،ێیەنجەگ کان،ییەرشااچەف کااان،یەرخزریپ کااان،یەمیرەک

 . بووبووم رێف کارێکر ینیچ یئارمانج
 

 ەل یوانیو پشات یساتاوەاوڕ ەل ەئوستادم جاگ ەک شم،ۆو خر شۆج ەل ڕپ ڵید یستەه ەل مەچ بک: ەکردم ک یرێفوئاد ف کاک
 ! کردمەن رێف یتر یکێشت کار،ێکر ینیچ یرزەب یئامانج

  
 ەو ل ەوەنێادارەچنار ئاسام ئ یتەو قام ەستەو ج کاەد نمێخو یتانەڵخ زانیئاز یچاو ەدوژمن دوور ل یگبارڕ ەیو سب ڕۆمەئ

و  ختەساا ینگااارەرەو ب باااتەخ انڕێیااهاو ەب مەاسااپاردڕ ایاانەت انم،یااژ ەیکاتااان نیئاااخر مەل. ننێااوزەمگەد مااداۆخ ینێخااو
 ەو دوور ل نییۆاڵو پا کێاو پ کڕێا یکەیەوێشا ەب کاارێکر ینایچ ۆیخەربەو سا اوازیج یزڕی ینانێه کێپ ناوێپ ەل ەاوانڕبێل
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. ەزمیالیسوساا یزراناادنەکااردن و دام ریقامگەنااان وساا ایااو بون یداریەرماەساا یمەسااتیس یووخاناادنڕ ۆالدان، باا ەشاانەچ رەه
نااو  یکانییەکەرەسا مااەبن ەو ل ەکاانەانڕو داب کاانەالدان یدژ ۆخا وەاساتڕ ەک ەکێبااتەخ کداەڕۆناو ەل ەباتەخ مەئ گومانیب
 .ەیەکەکخراوڕێ
  
 ! کمیباوک و دا ۆب کەیەوت
 

 ساتایئ. مەکەمااچ د بانتاانەهریو م ەفیعاات ڕپا یساتەد نیو ئااگر رمەگ یکێووسا ەب یرەبەخ ێو با یماناگ دوور ندەچ پاش
 .مەکەد یشتانەشکێپ ەک ،ەمەاسپادردڕ  نیو ئاخر ەنام نیئاخر
 

 ! ستمیوەشۆخ یکیو دا باوک
 
 یباشا ەب ەلەساەم مەل رانێائ یالناەگ یبااتەخ ەیشاەو گ ١٣٥٦ ڵیپااش ساا مەک یو النا انتاانیژ یزماونەئ ەدووکتان ل رەه
 ماااووەو ه کاااارێکر ینااایچونکاااوو چ" .ناگاااات وتنەرکەساااەب شاااتنڕنێو خو یقورباااان ێبااا ەب کێشاااۆڕش ویهااا" ەک شاااتوونەیگێت
 انیاکیەگاڕێ یاسیس یتەاڵسەد ینانێه سەدەو ب رانەنێوسەچ  یووخاندنڕو  ەوەوسانەچ ەل یزگارڕ یستەبەم ەب کانەوساوەچ
 ایانەو ت ایانەت شەتەاڵساەد وەئ یناانێه سەدەب. یەنا رنەب ەانیڕشاگۆڕش یوتنەرکەساو  ناگەو ز برەز ۆب ناەپ ەیو ەل ەجگ
 ماانەه ەو ل ەکردوو باتەخ ەب ستمانەد ەرۆج مەب ەوەواوەو ت نییۆاڵپ ەڕیباو ەب ەمێئ. بکات یرەبڕێ یتوانەد کارێکر ینیچ

 یئاماانج ەب تەانەیاخ ،یایاڕاڕو  ڵایدوو د ەشانەچ رەه داەباوار مەل یەوا ماانەڕباو. ەباژاردووەڵدژوارمان ه یکیەگاڕێکاتدا 
و  یایاڕاڕ ێو با بووەه کارێکر ینیچ ەب انیواوەت ەڕیو باو مانیئ شم،یدیهەو ش مانەقار یبرا ێس تەنانەت. ەکارێکر ینیچ

و  کاااارانێکر یئاااازاد یدار ،یئاااازاد یدار انۆیاااخ یشاااەساااوور و گ ینێخاااو ەکااارد تاااا ب شەشاااکێپ انۆیاااخ ینێخاااو ڵااایدوود
 . نەئاو بد شانێتکەحمەز
 
 وانەئ یشااناز ەل ڕو پا ۆشاکەل ڕپا ێپا ێجا ەل مێو پا ەشکاندوو وانمەئ ەیچڕ ەک: مڵێب ەویەشاناز ەب ێوەمەد شیمن ستایئ

 کێساەو ک مەدەئااو د یئاازاد یدار ەل کێامەک یشااناز ەل وێاواولێل یکێرگەو م مۆخ ینێخو یکردن شەشکێپ ەب شیمن. ەداناو
 یووخانادنڕو  یاسایس یتەاڵساەد یناانێه سەدەب ۆبا هاانیو ج رانێائ یایاتاریلڕۆپ ەک بامەد یەقورباان زارانەو ه دانەس وەل
 . نەدەید شیدوا وەمەو ل ەانیداو ستایتا ئ یداریەرماەس ەڵیندەگ یمەستیس
 
 . تێب نیزەتڵد ەوێئ ۆو ب تێبەدل ن ەمنتان ب یکانەوت ەکانیو دا ەباوکان یسنوور ێب ەیفیعات ەینۆب ەخاتر و بەب ەنگڕە
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 . نجنەڕەو ن نەبگێت کانمەو قس کانەوت ەل ژانڕۆ ەل کێژڕۆ یەوایه وەو ب یەن ترمانیکیەگاڕێ ەمێئ مەاڵب
 
  ێژەڕێن ینێخو دیهەش تا

 ،تێژێچ ەن ڵیتا لەتاکوو گ
  تێناب نیش یئازاد یدار
 ! تێناب نیرژەپ نمانیژ یباخ
 
 ! زمیئاز یو باوک کیدا یەواەک
 
  ەنااوێه ساتانەدەب یایدووا ڵەیسا ندەچ مەل تەبیتاەو ب انیژ ەل تانۆخ ەک ەیزمونانەو ئ ەجربەت وەو ئ ەوانەکردنیش مەب

 .تێب کانمەشکۆو براکان و خ تانۆخ ەیانیڕشگۆڕش ەیور ەیوەرەس ەبردن ۆب کێزێه تانەژارەو پ مەخ ەک وانمەڕچاو
 
و  زێاه ەوێئ یرزەب ەیور گومانیب. ەبژاردووەڵه انەیگاکڕێو  نیشاناز ەل ڕپ یگاڕێ یبوارێرکانم ەشکۆبراکان و خ یچ رەگەئ

 . داەد ێپ انیرترۆز یرمەگڵتوانا و د
 

 شااد،ڕەکااک  ەب تەبیتاا ەو ب انیمووەه ەب مەیەاسپاردڕ مەو ئ ننەیەبگ کانمەشکۆبراکان و خ مووەه ەب زمڕێو  ووس یەتکا
و  تەشاامیو ح زاڕە، *دەمااجەئ کانمەسااتیوەشۆو باارا خ زیئاااز ەیکەلەم انمیااگ ەل زتریو ئاااز زەڕێااب یشااکۆو خ ەبەکاااک ع
 ەب ساکێفرم ۆئاماان با دەئاماان سا. نانەیەبگ ساتیوەشۆخ ی(ساکێفرم) ەیکەرپۆکا ڵەخاانم و منادا یەشوکر بانەهریم یبراژن
 تێاچەن رتاانیب ەل یو باوک ۆمام ێس ینییۆاڵپ ەیو ور ختکردنەانبیگ یتەهامەو ش ەمانانەقار یحیوزەو ت ەوەنەک یش یورد
 . نەدەن ۆڵو ک نەکەن غیدر ەزانۆسڵد یکەیەوەوونکردنڕ ویه ەبن و ل عالەف رۆز تێبەد داەبوار مەو ل
 

 پڵاک ەپڵاو ک ێاڵن ێڵەتاا نا ن،ەسااز ک کێائاور ساکێفرم ەل ەک مووتاانمەه یوانەڕچاو زیئاز یەیو شوکر کانەشکۆبراکان و خ
 . تێنیبتار یکیو تار  تێبسوت
 
 ەل ەیوەئ یساااتەبەم ەب مەاڵب ،ەیەه تەانیڕشاااگۆڕش یتەداقەو سااا ەور ەب مەو متماااان ماااانیئ یچااا رەگەئ! زیئااااز ەیکەلەم
و  ڵوەه مەکەد ێپاا ارتیشاانێپ تۆخاا یاتریااز یچاا رەه یدانیااتەارمی یسااتەبەم ەو ب یبناساا یکااارێکر ەیوەباازووتن ەوەکینااز
  وەئ یانڕێیهاو ەڵگ ەل یندەوەیو پ ڵپا ەل تیاسیس یانڕسوەڵو ه زێورەت ایتاران  ەتێدوا بچ وەم ەل ەک ەبد الەقەت
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 . تەێبد ەدامیوئ ەژێدر ەانیگاێج
 
 رەو ه یەنا وچاانێب یشاانۆکێو ت بااتەخ یباوون وامەردەب ەل ەجاگ ترمیکەیەاساپاردڕو  امەیاپ انڕێیاهاو مووەبراکانم و ه ۆب
و  وەخااراو، پات باتاداەخ یدانەیم ەتا ل نەبک زێه ەب یەژۆلۆدئیئ وەب تانۆبن و خ رێف کارێکر ینیچ یژۆلۆدئیئ رترۆز یچ
 . بن وتووەرکەس
 
 ! کمیدا ۆب کەیەوت ستایئ و
 
 . تەێبک عداممێئ ەمردن چاو ل کەو و ینێرەوەڵه سکێمن دا فرم یستۆک ەل رەگەئ ،یەدا مەکەد ێحاشات ل مین ۆت ڕیکو
 
 ینااینیب ەل رەگەئ میناا ۆتاا ڕیکااو! ێداتگاار ەژارەو پ مەخ ،یناایب نمااتێخو ەل تااانەڵخ یشااەو ل ەسااتەج رەگەئ میناا ۆتاا ڕیکااو
دوژمنادا  یتیەنااەج رەرانابەحاسات و ب ەو ل ەنیبتاار تڵاد ەل مەو خ ەژارەپ ،ێداتگار ەژارەپ شاراومێکەڵه نێخاو ەل یرمەت
 ! تەێکەن نەویو ش تێتگرەن انیگر ەیمڕپ زیرگەه
 
 ! یەدا ۆت ەحاشا ل نن،ێبب داۆت رەب ەل شڕە یرگەجل و ب گام،ڕێ یانڕێیهاو رەگەئ
 ! یەدا ،ەمن یندەماوەز کارێکر ینیچ یرزەب یئامانج ناوێپ ەل ربارانیت
 

 ناگەد ەو تااوان تیەنااەج مووەه مەئ یدژ یمن یکیو دا یکیدا رەگەئ! یەدا ەمن یتیەزاوا یچل چرا وزاومەگ نێخو ەل یکراس
 .ەستەو ه ڕەبەڵه
 
 شاکمۆخ یشان رەس ەل کدانمەشیو ف کەچ! ەواسەڵسوور ه ڵیگو شکمۆخ ینگیو س کۆرەب ەل! ەک رەب ەل اڵو وا ڵئا یجل یەدا
 ڵیساک کەوو نااوم  ەباک رەب ەساوور ل یو کراسا ڕەباەڵه ناگەد. ەمان کەو یساتیوەڵو ه ەڕو باو ریب ڵەسا یانڵیسا ەک ێدان

   !تێرزەبل ەئاگر وەتا دوژمن ل ەگرەڵه نیسوور و ئاور
 
                                                                           رانێاگشت ئ ەکوردستان، ل ەل شۆڕش ەیپڵک
  ستانەربەگشت س یزووەب یزێه
 ستانۆڕگ ەب کاتەد تاڵو
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 ستانەپ ۆو ب نانیخا ۆب
 ێزانەد ۆیخ تەللیم وساەئ
 ؟ ێدان ێک ۆخنکان ب یدار
  
 . بن وتووەرکەس انیپا ێب یحترامیو ئ ووس ەب
 
 ،ۆییناوخ یزانێپارەنۆو ک زمیالیمپرەئ ۆب مانەو ن ر ەم
  
 ! سوسياليزم یبژ
 
 یتانڵسو فاەمست یماجيد - زێورەت یدادگاێب
 
 7211  یرمانانەخ یشتەه
 

*** 
 
 : ستیوێپ یاریو زان ەوەوونکردنڕ 
 
 ەو ل ریسااەو ئ لیااد دەمااجەئ ەک تێاو نازان ەیەه دەمااجەئ ۆباا ەیاسااپاردڕ داەیاکەنام تیەسااەو ەل تەنااانەت دیااماج ڕێهااو* 
 . یەدا زێورەت یندانیز
 

 ریات یتاا کاات دیاکااک ماج. ەباوو زێاورەت ینادانیز یاوازیاج یشاەدوو ب ەل دەماجەئ ڕێو هااو دیماج ڕێهاو یندانیز یژوور
 یوشاەح ەنێانهەیاو د نەکەد انیازڕی رباارانیت ۆبا ەک اناداەیبەرەو ب ەویکااز ەل. ەراویاگ ەیکەلۆبارا چکا ەک ەویازانەیباران ن

  ەل کتاریەو  نەکەئ کتاریەمال  ەل سەجاار د نیئااخر ۆبا. زاننەد کتریە ەدا ب نگەد ەو ب ەوەشعار دان مەد ەب یوەل. ندانیز
 .گرنەد یو باوش زێئام
 

 ١١١١ی جوونی ٢١ :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

241 
 

 
 ویستی کاک فواد ک له خۆشه بیرەوەرییه

 
  
 
 
 
 

 ئیبراهیم کۆنه پۆشی
 
 دەماه ر ساه و ئاه باو، ریوان ماه ڵکی خاه مێژویای کاۆچی کاتی ریوان مه میرانی کانی ئۆردوگای له بینیوە فوادم کاک کاتێک من
 نااو له ودواتر بوو  ڵه کۆمه شکیالتی ته کات و ئه که ئازیزم برای ل گه له دەزانی، نه هیچم ئاگای که بووم منداڵ هێندە من

 وێ لاه بردباوو، میاران کاانی باۆ وە بایاه لاه نیمان خواردەماه ئازوقاه نادێک هه بوو ناسرا وە بایه الل جه به دا رگه پێشمه هێزی
 کاه باوە ناواناه و لاه کێک یاه فاواد کااک نااوی دا ڕاباردوو سااڵی٣١ماوی لاه اڵم باه کرد، ئاه ڵک خاه باۆ ی قساه بینای فوادم کاک

 ر ساه له فوادیاان نااوی فاوادەوە کااک خۆشای به کانیان ماڵاه بنه کاه بینیاوە مناداڵم زۆر وبیساتومه، بوەو ڵم گه له کات زۆرترین
 نااوی خاواردوە، فاواد کااک گۆڕی باه میان ساه قه یان رەکاه رانبه به بااوەڕکردنی باۆ کاندا گرفته کاتی له بینیوە سم که زۆر ناوە،
 بااخی ر رانباه به کانی ساازمانییه بیناا  لاه تاوی هاه ی٦١ سااڵی تاا  بیرماه  لاه خاۆم، تااکی مێژوی لاه شێک به  بوەته فواد کاک

 ر سااه له رەنااگ  بااه ی وێنااه٢دیوارێکیااان رووکاااری لااه وتوە ڵکااه هه شااارە و ئااه پۆسااتی ئیاادارەی نیشاات ته لااه کااه ریوان مااه پااارکی
 رۆژاناه کارد، خت باه گیانیاان وە پێکاه ردوکیان هاه کاه فاواد کاک له ک یه وێنه و ری کبه ئه هموورس ته کاک کی یه وێنه کێشرابوو،

 ڕین پاه ئه تاێ  کاه وە قامه شه و له سانێک که وابو کاتی یان کرد، ئه یان وێنه و ئه ردانی سه فواد کاک ویندارانی ئه له س که زۆر
 باه ڕاپاۆرتی س وکاه بوون وە دیواره و به ساڵیانێک  وێنانه و ئه که بوو کاتێکدا له  مه ئه دا، ئه کترین یه نیشانی یان وێنانه و ئه

 وردە دەم ئاه وڵ هاه  کاه  یاه هه ماوەردا جاه ناو لاه فاواد کاک ویستی وخۆشه یاد له بیرەوەریم ڵێک کۆمه. دا ئه نه رژیم ئیدارەکانی
 .وە بیانگێڕمه وردە

 
 ساتی به مه  باه ئێاران باشاووری  له باوو، ریوان ماه ی ناوچاه گااگلی ئااوایی ڵکی خاه  که کم هاوڕێیه ڵ گه له تاوی هه ی١٣٦١ ساڵێ
 یادانی مه نزیاک  لاه کاات و ئه  که( غرب)رۆژئاوا ترمیناڵی و تاران یشتینه گه ئێوارە و دەمه وە، هاتینه هئ ریوان مه بۆ وە ڕانه گه

 وپارەیشامان ریب غه  ئێمه بوو، ئێوارە و نزیکه وین، رێبکه ریوان مه و سنه رەو وبه بکڕێن ئوتوبووس بلیتی رۆیشتین بوو، ئازادی
 ر گااه ئه وە، مێنینااه نه و وشااه بکااڕین بلیاات شااکم به کااه بااوو مان لااه په زۆر  بۆیااه پێمااابوو، زیاترمااان وتۆزێااک کان بلیتااه ش بااه

http://kakfoad.com/index.php?id=125
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 ک عاونییااه ته ر هااه وە، تااه بماینایه  کااه ترمیناڵه ناااو لااه برساای سااکی بااه یانی تابااه و شااه بو ئااه بکااڕین بلیاات ت مانتوانیبایااه نه
 وێ لاه ی رته شاه و باه بکاڕین بلیات دانیش ماه وهه قاوروە باۆ ئاماادەبوین ت نانه ته مابوو، نه بلیتی ریوان مه و سنه بۆ ڕۆیشتین ئه
 وپێویسااتمان بوین ئااه دا رێگااا ناو لااه و شااه م النیکااه ت وتایااه که دەساات بلیتمااان دان مااه هه یااان قااوروە بااۆ ر گااه ئه وە، مێنینااه نه
 چاوین مابێات، بلیتیاان وان ئاه ڕەنگاه کاه پێداین کی عاونییه ته ئادرەسی کان عاونییه ته  له کێک یه دەبوو، نه وتن خه شوێنی به
 رەو باه تار کااتژمێرێکی یش که ئوتوبوساه باوە، واو تاه وبلیات  نیماناه وتیاان رێوە لاه کرد، بلیتمان دو داوای  عاونییه ته و ئه بۆ
  که ئوتوبووساه ڕارەوی نااو  لاه بین، ئاه ساوار بووفاه ر به له مانوت ئه وە پاڕاینه رچی هه ومات، ران نگه  ئێمه وێت، که ئه رێ  سنه

 یش ئێماه وەی پاڕاناه باوەو واو تاه بلیات یوت ئاه فارسای زمانی باه ر هاه فارۆش بلیات کاابرای وە، مێنینه نه با بین سوار ئامادەین
 ساااڵۆنی ناااو  لااه ندەڵی سااه دو ر سااه  لااه ین، بکااه چاای و شااه بێت ئااه  کااه وەی لااه ران ونگااه ماناادو ردوکمان هااه بوو، نااه فایاادەی

 فارسای زمانی باه رز باه دەنگی باه فارۆش بلیت کابرای دانیشتین، ران ونگه مات زۆر وە ساکێکه کی یه به  که عاونییه ته چاوەڕوانی
 نادێک وهه باوو زماان فاارس ویش ئاه که ساێکیتر که دا وکاتاه له وەساتن، مه لێارە باڕۆن ماوە، ناه بلیات موت نه ر گه مه کرد هاواری
 اڵم باه باڕۆین، ساتاین هه یش ئێماه ڕۆیشات، ئه  کاه عاونییه ته ژووری نااو و ره باه و که سااڵۆنه نااو هاته بوو وە دەسته به زی کاغه
  كه ساااڵۆنه  لااه وتبوو، کااه نه وەچنااگ بلیتمااان کااوێ بااۆهیو ڕابوین گااه کان عاونییااه ته مو هااه چااوون کااوێ،  رووبااه زانی مانااه نه

 وە کوردییاه رگی وباه جال به شانماندا  له ساکێکیش کی یه دەر به ڕادە  له کی رانییه نگه به  که ساڵۆنه دەرکی ر به وله دەر هاتینه
 :وتی کردین بانگی فارسی زمانی به دەنگێک پڕ له ڕاوەستابوین،

 
 رانن؟ نگه بۆ

 
 وتای بلیتاین، رانی نگه که کرد وە له باسمان یش ئێمه ، که عاونییه ته ناو بۆ چو که بوو کابرا مان هه کرد یرمان سه که یش ئێمه
 بین؟ کورد  یه هه ئیرادی بۆ وتم قینیش  له پڕ حنێکی له  وبه ڵی به  وە دایه واڵلممان کوردن، وادیارە وە رگتانه وبه جل روی له

  
  چی؟؟؟؟؟ وتی پڕ کتو زۆر کابرا! سوڵتانی فا موسته وتم خۆوە له بوو چۆن نازانم منیش ؟ چییه ناوت تۆ پرسی واڵمدا  له
 .ێشتین دەگه تێنه ی که بێدەنگییه مانای  له  ئێمه مانا، پڕ زۆر کی بێدەنگییه بوو، دەنگ بێ

 
 پاێ چیماان پرسایارەکانم واڵمای زانی ماه نه باوم، ران نگاه ریوان، ماه وتام کوێن، ڵکی خه پرسی کرد، پێ دەستی کردن پرسیار

 کاابرا کیش الیاه  ولاه باووم بلیات رانی نگه ک الیه  له کردبوو، پێ دەستم ناڕاست واڵمی به تازە دێنێت، ر سه به وچیمان کات ئه
 و باه الی باه باڕۆین یش ئێماه و کاات واوی تاه و بێنێات کردن قسه  له واز جۆرێک به کابرا کرد ئه زم حه هێناین، ئه  نه لێ وازی
 :وتی کرد، ئه پرسیاری ر هه و ئه اڵم به وە، خۆمانه ختی به
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  کوردستانن؟ شاری کام ڵکی خه پرسیم

 س کاه ن کاه شاوێنمان رو ساه باێ ریبین، غاه لێارە  ئێماه  باه وریا یوت وئه کوتام ئه تێی سا په له ر هه م که ڕەفێقه ریوان، مه: وتم
 :وتی کردو تری پرسیاری نازانێت، پێمان

 ی ناوچااه لکی خااه و سااوڵتانییه فا موسااته فااامیلم ماان وتاام ؟ یااه هه ریوان مااه کانی سااوڵتانییه فا موسااته ل گااه له تێکتان نساابه چ
 ناسن؟ ئه سوڵتانی فا موسته فوادی وتی ریوانم، مه

 !  ئامۆزامه ڵێ به: وتم

  ڕاست؟ به: وتی

  بێت؟ چی درۆم: وتم

 . پێتانه کارم وەستن، مه دەرەوە  له  که ساڵۆنه ناو وەرنه یان وە دێمه ئێسته ڕاوەستن: وتی

  
 باا کردین ختت به و به خوا به وتی م هاوڕێکه  که عاونییه ته ناو وچوە رۆیشت کابرا کاتێک ترسا، زۆرتر م هاوڕێکه ترسام، من
 وباناگ وباه کاردین باانگی و دەر هاتاه  که عاونییه ته ژوری له کابرا بێنێت، بۆ ئموورمان ومه کات فون له ته چوە وە ئه ین، ڕاکه
 .ین بکه چی وە بینه ساق توانی مان ونه پساندین لێ کی وەیه کردنه بیر مو هه شیرازەی ی کردنه

 
 کاردین پێیا وباوەشیان بون ژورەوە له بوون زمان فارس وانیش ئه که تر سی دووکه ژورەوە  چوینه که ژورەوە،  وەرنه: کابراوتی
 شاوێنێک ر هاه باۆ ئوتوبوساێک ر  هاه باوو باو  وکاته ئه گرتین، ئامێزیان وله کرد ماچ الوالمانیان م وئه ملمان کردە ودەستیان
 و بکااات سااواریان خۆشااه پێاای وا سااانێک که شااۆفیر تااا شااۆفیرەکه، بااۆ نرا دائااه شااۆفیر پشاات ندەڵی سااه دو ت بڕۆیشااتایه

 .دەفرۆشت نه یان ندەڵییانه دوسه و به ت تایبه بلیتی کان عاونییه ته
 

  کاه اڵت دەساه خااوەن کی خوێیاه خانه میوانی بوینه پڕ له دەرەتان بێ وداماو ریب غه ئاوارەو پێش وە کاتژمێرله نیو تا ی ئێمه
 پااڵ دەسات دا ئاه ی ئێمه تی مانه ئه وە خۆیه جێ  له کام ر وهه کردن چپ  چپه بوە خۆیاندا ناو  له گرتین، لێ تیان تایبه رێزی
 ن، بکاه تمان خزماه زیااتر دا ئاه وڵیان هاه کامیان ر هه بوگزەرێت، لێ تاڵمان هێڵن ونه ن بکه میوانداریمان باش که ی که دەسته
 م هاوڕێکاه و مان)وە موماناه هه چااو ر باه  ولاه تارس بێ باه دا ژوورەکاه  لاه کردبوین لێ پرسیارەکانی  که دەست به ز کاغه کابرای

 :وتی فارسی زمانی به( ر فه نه سێ وخۆیشیان

  
 و گشااتی به کااورد ڵکی خااه مو هااه بااۆ  یااه هه تمان تایبااه رێاازی ناساایوە، فااوادەوە کاااک ویسااتی وخۆشه زمااان  لااه کوردمااان  ئێمااه
 وە شاه و ئاه  کاه کاردین خوڵکیاان زۆر ن، ئێماه میاوانی فاوادن کاک خزمی که ئێوە ئێسته تی، تایبه  به فوادیش کاک ی ماڵه بنه
 و بااه وانیش ئااه و کاارد مان که ڕۆیشااتنه زەروورەتاای ر سااه  لااه پێااداگریمان  ئێمااه اڵم بااه بااین، میااوان وان ئااه الی وەو ڕۆینااه نه
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 وتماان گرتین، ناه وەر لاێ بلیتیاان پارەی کرد ئیلتماسمان و وخواهیش هاوار چی ر هه پێداین، دوبلیتیان یشتن، گه ته ناعه قه
 فاوادە، کااک هاین مو هاه کانمان ئوتوبوساه و عاونی تاه وتیان وان ئه زیاوە، زۆری  ئێمه بۆ پێداوین بلیتتان ی ونه ئه ر هه  بابه

 فوادیاان کااک  ئێماه وەک که ین بکه  سانه که و به تێک خزمه بتوانین ئاواتمانه  ئێمه زانین، ئه فواد کاک ری کاریگه به خۆیشمان
 .ن ئێمه ری سه تاجی چاو نووری فوادن کاک خزمی ئێوە ئێسته وێت، ئه خۆش

  
 بڕی ئاه دەر وە له خۆیان ژارەی په وەها ر وهه کرد ئه فواد کاک بۆ خۆیان ویستی وخۆشه فواد کاک  له باسیان زۆر  وانه ئه دواتر
 بباون پاڕ چااوانی نااو برد ئه فوادی کاک ناوی کابرا کاتێک بیرمه له بوە، وناوادە پڕ کتو زۆر فواد کاک کردنی خت گیانبه   که
 وتنی رێکاه کااتی تاا وەساتان الماان حااڵ ر هاه به خوار،  هاتنه وە چاوانییه  له ژارە په وفرمێسکی گیرا  نه پێ خۆی که ئاو  له

 باوو دیاار کرد، دا که بووسه ئوتو شۆفیری گوێی  به کی یه چپه م که یه کابرای مان وهه هاتن ڵمان گه له کات و ئه ، که بووسه ئوتو
 کاردن مااچ کترین یه الی الو م ئه  وبه کرد عاونی ته ی سه که ند چه و له ماڵئاواییمان  ئێمه پاشان دەستی، دا ی ئێمه تی مانه ئه
 وەی ئاه باێ  باه شاۆفیرەکه ڵمان، گاه له باوەوە خۆماڵی زۆر گۆڕدرا، ڵمان گه له رەفتاری خێرایی به  شۆفیرەکه وە، بوینه جیا لێک
  پساته ، چاایی ئااو،  خێراکاه وت ئاه ی شااگردەکه  باه ساا په  لاه رێگاادا نااو  له ببات فواد کاک  له ناوێک یان بدرکێنێ شتێک
 باه شاۆفیرەکان بخاۆن، و شاه نانی موسافیرەکان وەی ئه بۆ وەستا ئوتوبووس رێگادا ناو  له. ئازیزەکانمان  میوانه به بدە سیگار
  کااه دا ئه شااۆفیرانه و بااه تیان تایبااه خااواردنی خواردنگاکااان، کااات و  ئااه ناااین، دایااان خۆیااان ی مێزەکااه ر سااه  لااه بردینیااان زۆر

 حساابی  ئێمه شۆفیرەکان و خۆمان نانی وویستمان خوارد نانمان وێش  له حاڵ ر هه  به ت، ڕابگرتایه وان ئه الی کانیان ماشینه
  لاه وباسایش ن کاه مه درێغ  چییه  له زتان حه  وایه که ترن، شوێنێکی میوانی ئێوە ووتیان هێشت یان نه شۆفیرەکان اڵم به ین بکه
 خزمای وەیادا ئه نااوی ژێار   لاه نیا تاه تادا وحورمه رێاز ڕی په و ئه له ریب غه و بلیت بێ ئاوارەی ی ئێمه جۆرە و به. ن که مه پارە
 . سنه وە کراینه ڕێ به تدا حورمه و رێز ڕی په و ئه  له بوین فواد کاک وەک زنی مه ڕێکی رێبه

 
 فوئاد
 

 !رم ده كؤڵنه و ر تێكؤشه هاوڕياني
 

 تاا  وه شاه و ئاه. باوون ڵمان گاه  لاه جووتياار ساێ نيا تاه وتين كاه ڕێ م كاه يه وي شاه  ئێماه. ش پێشاكه تان شؤڕشگێڕانه سوويكي
 و ژووري و ره ساه زؤرتاري ، ڕێگاكاه.باوو خت ساه زؤر كان ڕووناكبيره بؤ ت تاێبه  به موومان بؤهه. ڕؤيشتين ڕێ ڕؤژي دوا ي ئێواره
 یدڵساارد یهاؤ  باه بباوو كاانيش جووتياره یباون م كاه. هێناابوين باؤ یزؤر یت مانوياه و یتەتێناوي و وتين خاه  ناه .بوو خت سه

 یياساا و ژياان اڵم باه ، خؤشاه رگانه پێشمه ی قساه شاارا نااو  لاه  كاه بوو  وه ئه  ئێمه بؤ ی وه كردنه یتاق م كه يه اڵم به. هێندێ 
  چڕا ینگ زه  وه شه ی رگه جه  له یوار كورده یكوێستان یبا  شنه. بوو سارد زؤر ويش شه.  نيه هاسان ڕ شه  له  جگه یت رگايه پێشمه
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 . كرد ده  القه فه یتوانين نه و یدڵ دوو

 
 ، وه ڕێزماناه  هاتناه و یدادڕ شايان گه یچااو یتياژ رقي باه  باه نگيان زه وه شاه یتااريك جووتياار یكاوڕ  شاێره دوو وا شه  نێوه  له
 و ك فيشاه و ك چاه و كاؤڵ  باه ڕؤيشاتن ڕێ ڕؤژا  باه و باڕي باؤ ڕێگامان وه دزياه  باه  شانه چه و به و شه ش شه. كرد پێ مان شه گه
  ياه دێ و ئاه یجووتياار یبراياان و شار ناو یيان هاوڕێ نيا ته دا يه ماوه م له. ڕاهاتين  ورده  ورده خوار، و ره سه و ژوور و ره سه
: گاوت يان ئاه. داين ئاه هانياان و. باوون  ئێماه یرم دڵگه یهؤ كان جووتياره یڕاست  به. المان بؤ هاتن ئه  بنكه  به كردبومان  كه

 ر هاه. پاراسات ئه يان ئێماه جاواني  باه وان ئاه!  رداناه مه یال قاه و شاه ترسان، مه بێ، تانەغێر  وه بنه نه سارد ئامان، د سه ئامان
 رياان ده  ياه ناوچه م لاه گرتباوو، خؤمانياان یرێكا براده ت نانه ته. یشوێن  وتنه كه ئه  كوێستانه و ئه  ته بكردايه یڕوو ناسياوێ نه

 .كردبوو

 
 یكێت ياه ی وره گاه كي ياه وه كؤبؤنه شااريش نااو یياان هااوڕێ. س كاه (71)  دهڤ حه  به بوين و المان بؤ هاتن تر یجووتيار سێ

  وتيناه كه 11 - ٣ - ١ی و شاه  له  ئێمه. بوون  وه ره ده  هاتنه ینگر اليه دا، قسه  له  كه لكه خه ی زؤربه. هێنا پێ  جووتيارانيان
 یجێا ناد چه  له.  وه ڕێزمانه  ته هاتونه تريش یجووتيار دوو. گرتوين ڕێزيان یرم گه  به زؤر چوين، دێ دوو ئێستا تا.  وله جه

. باشان و ورياا زؤر ڵمانن، گاه  لاه ی جووتياراناه و ئه. بين زؤرتر  يه وه ئه هيوامان. بن ست يوه په پێمان،  داوه ڵێنيان به تريش
 .  زانايه و وريا زؤر  ڵمانه گه  له ك سپێيه ڕيش. ن ده ده هان  ئێمه زؤرتر وان ئه یڕاست  به

 
 و یوت چااه  لااه  خناه ڕه.  باشااه كانمان وه كؤبونااه. بين ئاه باشااتر  پلااه  باه  پلااه اڵم بااه.  زؤره ربازيمان ساه و یسياساا كااووڕي و م كاه
 ماااڵن  لاه ويش شاه و. ن كاه ده كاار كان جووتياره ڵ گه  له زرادا، مه و  موچه  له ڕؤژا  له مان رگه پێشمه. گرين ئه كانمان باريه ناله
 نااو  لاه.  پێكاردوه س ده باشامان یكاارێك  يه وه ئه بڕوامان  ئێمه. ين كه ئه وتووێژ و  وه بينه ئه كؤ یڵك خه ڵ گه  له وت مزگه  له و

 ی رنامااه به. ين كااه ئه ڕێكخسااتن و یسياساا یڵكاكار خااه ناااو  لااه و بێت ئااه  رده روه پااه جووتيااار و ڕووناااكبير یكااادير خؤماناادا
 تاا  واياه بڕياار و  ولاه جه  باه دان درێاژه  ئێماه ەیرنام به.  ديفاعيه  وه جووتياركانه یڕا و بير ي بؤنه  به جارێ،  ئێمه ربازي سه

 .  پێويسته زؤر زؤر  يه جێ موو هه و خؤتان یباس و نگ ده. ين كه نه هێرش  ئێمه دات نه جووتيار یالمار په دوژمن
 

 1 - 2 - 11 فوئاد تان هاورێ
 

 ١١٧١ی مای ٣١
 

---------------------------------------------------------- 
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 ساڵە ٣٢ - ٠٢٢٢: ساڵی

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

 
 هیدبوونی کاک فوئاد ی شه ساڵه یادی سی  رێززرت  له

 
 

 
 
 
 
 

 کردنی خت گیانبه پاش ساڵ سی فوئاد، کاک یادی  له گرتن رێز
 
 دا ساوڵتانی فا مساته رزی ربه ساه ی ماڵاه بنه دێری چااوه  ژێار  له و یاندن راگه مین که یه  له( 7211)3111  مساڵ واته ئه ورۆزی نه

 . یاند راگه مان" فوئاد کاک هیدوونی شه ی ساڵه سی یادی  له رێزگرتن سمی رێوره کردنی ئاماده ی کۆمیته" پێکهاتنی تی چۆنییه
 
  ره تێکۆشاه ژیارو  مرۆڤاه م ئاه ژیاانی و  نه الیه مه هه تی سایه که فوئاد، کاک کردنی خت گیانبه پاش ساڵ سی  که  یه وه ئه ست به مه

 و فوئاااد کاااک یااادی  لااه  رێزگرتنااه ساات به مه" کرد باساامان یاناادا راگه م کااه یه  لااه کوو روه هااه.  وه لێکۆڵینااه و رباس بااه   بخرێتااه
 ریوان ماه  لاه چ ، ڵمانه ئه ئاوایی  له چ مرۆڤێک کوو وه  رێزه به و ئه سی که تاکه ژیانی کانی جۆراوجۆره  نه الیه ر سه  خستنه تیشک

 ریوان ماه ڵکی خاه ی شۆرشاگێرانه ی وه بزووتناه  له و ئه ی سته رجه به شداری به ها روه هه و زیندان  له و دانشگا  له چ و  سنه  له و
 م هاه ، وه کرێتاه ده  ساته رجه به فوئااد کااک ی تاقاناه تی ساایه که م هاه  شانه چه م به... ش دیکه هی و کوردستان ڵکی خه دواتر و

 دۆساتان باۆ بێات ده تێکیش رفاه ده م هه و کوردستان ی شه به م له کورد لی گه مێژووی گرینگی کی یه ره الپه ر سه  خرێته ده رووناکی
 ."ن بکه کامڵ  یه وێنه م ئه  وه پێکه ی وه ئه بۆ فوئاد کاک وکاری س که و هاورێیان و ئاشنایان و
 

  و فوئاد کاک رێبازی هۆگری سانی که و ئاشنا هاورێ، دۆست،  له زۆر کی یه ژماره  که یاندنه راگه ی وه بووبوونه دوای دوابه
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 فاسااوڵتانی مسته ی ماڵااه بنه و کومیتااه  ڵ گااه له وخۆ راسااته یااان و فوون لااه ته یل، ئیمااه  بااه کوردسااتان ی شۆرشااگێرانه ی وه بزووتنااه
 دا که راساامه مه بردنی رێوه بااه  لااه هاوکاااری و پشااتیوانی بااۆ خۆیااان یی ئاماااده جۆراوجااۆر ی شااێوه  بااه و  گرتااووه ناادییان یوه په
 . یاندووه راگه
  وه ڵااه کۆمه ناوی بااه  کااه بکااات  نانااه الیه و ئااه ی ئاراسااته ساامی ره ی نامااه  کااه زاناای پێویسااتی  بااه  کۆمیتااه  وه دیکااه کی الیااه له
 رگرتن ڵگوه کاه ساتی به مه  باه لێبکاات فوئادیان کاک ی وێنه و نگ ده کاسێتی و فیلم و  نامه ڵگه به داوای و  یه هه ڵسووڕانیان هه
 پێی  به و سوڵتانی فا مسته ی ماڵه بنه بریاری ر سه له  که - ی سانه که و ئه زانی پێویستمان  به ها روه هه.  که سمه رێوره رۆژی بۆ

 ڵی گاه له دیااریکراودا باوارێکی  لاه یاان  کاردووه ڵ گاه له سیاساییان کاری ژیاون، فوئاد کاک ڵ گه له وخۆ راسته - وان ئه زانیاری
 و  بگاارین ناادی یوه په  نامااه نووسااینی  بااه ، یااه هه فوئاااد کاااک  لااه تیان تایبااه کی رییااه وه بیره  پێیااه و بااه و  کااردووه هاوکارییااان
 پااش ر هاه خۆیاان  رێزاناه به و لاه ک یاه ژماره  وه خۆشاییه  باه ت ڵباه هه. دا رییاه وه یاده و لاه شاداربوون به باۆ ین بکه بانگهێشتیان
 .گرتبووین ڵ گه له ندییان یوه په وخۆ راسته یاندن راگه م که یه ی وه بووبوونه

 
 ناساراوی نادی رمه هونه دۆساتانی و ران نووساه شاعیران،  له ک یه ژماره ڵ گه له  که رنامه به موزیکی و ری هونه بی، ده ئه شی به بۆ

  وه خۆشاییه به  کاه لێکاردن هاوکاریماان داوای و گارت ندیمان یوه په  نامه نووسینی  به جۆراوجۆر واڵتانی  له کوردستان و ڵه کۆمه
 .یاند راگه  چاالکانه شداریکردنی به بۆ خۆیان واوی ته یی ئاماده و هاتن مان که داواکارییه وپیری ره به موویان هه ر هه

 باووین فوئاد کاک ی وێنه و کاسێت و فیلم و  نامه ڵگه به ڵێک کۆمه کردنی ئاماده و کردن وپێک رێک ، وه کۆکردنه ریکی خه هاوکات
 . درێن ئه نیشان  که رنامه به درێژایی به  رۆژه و ئه بۆ  که
 

  لاه زیااتر 3111 - 1 - 31   ممه شاه رۆژی واته فوئاد کاک ی ساڵه سی ری وه یاده ی رنامه به چوونی ڕێوه به رۆژی تا هه  که ئێستا
 م ئاه ی وه اندناهراز و شاکۆدارکردن باۆ وێت بیاناه  کاه چاین ده  ساانه که و ئاه هاوکااری وپیری ره باه  وه دیساانه ، مااوه ونیوێکی مانگ
 .بدات تیمان یارمه کوردستان، پی چه و  شۆرشگێرانه ی وه بزووتنه ی سته رجه به شۆرشگێرێکی ی گرینگه  رییه وه یاده
 

 ساتۆکهۆلم دانشاگای یAula Magna سااڵۆنی  لاه 7211رمانانی  ی خاه1  واته 3111 - 1 - 31  ممه رۆژی شه  که سمه رێوره
 .گات ده مووان هه ئاگاداری  به داهاتوودا کانی یاندنه راگه  له  که رنامه به زیاتری کاری ورده. چێت ده  رێوه به
 

 فوئاد کاک هیدوونی شه ی ساڵه سی یادی  له رێزگرتن سمی رێوره کردنی ئاماده ی کۆمیته
 

 ١٣١١ ڕی پووشپه ی١٩
 

٢١١١ - ٧ - ٥ 
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 هیدبوونی کاک فوئاد ی شه ساڵه یادی سی  رێززرت  له

 
 کردنی خت گیانبه پاش ساڵ سی

 
 فوئاد کاک هیدبوونی شه ی ساڵه سی یادی  له رێزگرتن سمی رێوره کردنی ئاماده ی کۆمیته

 
. ختکرد بااه گیااانی ژیااابوو،  نی مااه ته  لااه ساااڵ ساای  تااازه  کااه کاتێکاادا له سااوڵتانی، فا مسااته فوئاااد کاااک ر وبااه مه له ساااڵ ساای
 رادیاۆ کانی واڵاه هه کی ره ساه ی رناماه به  لاه  که بوو گرینگ  وه ئێرانه ئیسالمی کۆماری اڵتدارانی سه ده الی به  نده وه ئه  که واڵه هه

 و ر تێکۆشاه  رۆڵاه م ئاه مانی ناه ئاگااداری  وه یاه رێگه و لاه کوردساتان ڵکی خاه و کارد باسایان گریناگ رێکی باه خه کوو وه تاراندا
 .بوون یان ته بلیمه

 
 تی ساایه که و رۆڵ ر سه له وال ئه الو م له کورتی  به و جۆاروجۆر ی شێوه  به  وه" ڵه کۆمه" ن الیه  له رابردوودا ساڵی سی ی ماوه  له
 نووساینی  لاه" فوئااد کااک" کتێبای و وه ئاه رای ره سه ؛ وه ته بووکراوه  وه لێکدانه و وتار دا ڵه کۆمه ڵ گه له ند یوه په  له فوئاد کاک
 رباس باه  ته خراوه نه چڕوپڕ کی یه شێوه به  ره تێکۆشه ژیرو  مرۆڤه م ئه ژیانی و  نه الیه مه هه تی سایه که سوڵتانی، فا مسته شاد ره
 . وه ته ماوه نهێنیدا ی رده په  له فوئاد کاک ژیانی ی گۆشه و ن الیه زۆر هێشتایش و  وه لێکۆڵینه و

 
 کاوو وه  رێزه باه و ئاه سای که تاکه ژیاانی کاانی جۆراوجۆره  ناه الیه ر ساه  ستنهخ تیشک و فوئاد کاک یادی  له رێزگرتن ستی به مه به

  لاه ی ساته رجه به شاداری به ها روه هاه و زینادان  لاه و دانشگا  له چ و  سنه  له و ریوان مه  له چ ، ڵمانه ئه ئاوایی  له چ مرۆڤێک
 مین سایهه یادی  له  که زانرا پێویست  به ش، دیکه هی و کوردستان ڵکی خه دواتر و ریوان مه ڵکی خه ی شۆرشگێرانه ی وه بزووتنه
 و کان ناماه ڵگه به موو هاه  لاه رگارتن وه ڵک کاه  باه دا راسمه مه م له. بگیرێت بۆ ی شایسته راسمێکی مه ختکردنیدا گیانبه ساڵرۆژی

  لاه  ناه الیه مه هه و باااڵنوێن کی یاه وێنه درێت وڵئاه هه ساوڵتانی، فا مساته ی ماڵاه بنه ساانی که و هاورێیان و دۆستان ردی وه یاده
 فوئااد کااک ی تاقاناه تی ساایه که م هاه  شانه چه م باه. خشاێندرێت بنه ژیانیادا کاانی جۆراوجۆره  باواره  له فوئاد کاک تی سایه که
 م هاه و کوردساتان ی شاه به م لاه کاورد لی گاه مێاژووی گرینگای کی یاه ره الپه ر ساه  خرێته ده رووناکی م هه ، وه کرێته ده  سته رجه به
 .ن بکه کامڵ  یه وێنه م ئه  وه پێکه ی وه ئه بۆ فوئاد کاک وکاری س که و هاورێیان و ئاشنایان و دۆستان بۆ بێت ده تێکیش رفه ده
 
 بڕیاااردرا ، نااه الیه مه هه کی یااه وه لێکۆڵینه پاااش و فاسااوڵتانی مسته ی ماڵااه بنه راوێژکاااری و وڕا پاارس دوای ، سااته به مه م ئااه بااۆ

 کاانی کاره جێکردنی جێباه باۆ. بچێت رێوه باه ستۆکهۆلم شاری  له( 7211 - 1 - 1) 3111 - 1 - 31  ممه شه رۆژی  که سمه رێوره
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 ختکردنی گیانباه ی سااڵه سی یاادی  لاه رێزگارتن سمی رێوره کردنی ئاماده ی کۆمیته" ناوی  به زرا دامه ک یه کۆمیته  رییه وه یاده م ئه
 الل جاه سات، رده به زه غاواڵم سایمی، نه  عدیه ساه فاساوڵتانی، مسته ت حیشامه  لاه بریتین  یه کومیته م ئه ندامانی ئه". فوئاد کاک

 بردنی رێوه بااه و رێکخسااتن کاااری، ئاماده کردن، اڵڵااه گه  لااه بێت ئااه بریتاای  کۆمیتااه کاااری. ری نده سااکه ئه د حمااه ئه و حسااینی
 شااداریکردن به خوازیاااری  کااه ی رێکخراوانااه و ن الیااه و س کااه و ئااه موو هااه پشااتگیری و تی هاورێیااه هاوکاااری،  بااه  که ساامه رێوره
 .بن ئه

 
 ر هااه  بااه نزیااک یااا دوور  کااه ی سااانه وکه ئه موو هااه  لااه ین کااه داواده و نین یااه گه راده  کااه کۆمیته کاااری سااتپێکردنی ده  شاانه چه م بااه
 م ئاه ڵ گاه له  وه خاواره ی یلاه ئیمه م باه  یاه هه فوئااد کااک باتی خه و ژیان ر سه له زانیارییان یان ئاگاداری ری، وه بیره ک یه شێوه
 .بگرن یوندی په  یه کومیته

 
 جۆراوجاۆردا باواری  لاه چااالکبوون هاۆی  باه دا( 7211 - 7211) 7111 سااڵی  لاه ماناگ شات هه ی نزیکاه ی مااوه فوئااد کاک
 وتنی چاوپێکاه و  کراوه لێاوه باسای واڵتادا ی وه ره ده و  وه نااوه کانی ڤیزیۆناه له ته و رادیۆ و  رۆژنامه  له  که ک تییه سایه که  ببووه
 و  وه تااه ماونه ئارشاایڤدا  لااه یااان و یی شاااردراوه به و نهێنی بااه  زانیارییانااه م ئااه زۆری شااێکی به  وه داخااه به.  کااراوه ڵ گااه له زۆری
 ، رانسااه فه ریتانیا، بااه کانی رۆژنامااه اڵم بااه ؛ یاندنااه راگه زگااای ده  کامااه الی  لااه و ئارشاای   کامااه  لااه  نییااه دیاااریش ت ڵبااه هه
 . بووه هه ندییان یوه په ڵی گه له  وه نزیکه  له  رانسه فه ڤیزیۆنی له ته ت تایبه به و سکاندیناڤی واڵتانی ڵمان، ئه

 
 ی وه رازاندناه و شاکۆدارکردن باۆ بتوانێات ی وه ئاه باۆ - بێات شاوێنێک ر هاه  له - سێک که ر هه بۆ ین که ئه درێژ هاوکاری ستی ده
 .بدات تیمان یارمه کوردستان، پی چه و  شۆرشگێرانه ی وه بزووتنه ی سته رجه به شۆرشگێرێکی ی گرینگه  رییه وه یاده م ئه
 

 سوێد ئوپساالی
 

 3111 - 7211 ورۆزی نه

  
 ماڵپەڕی کاک فوئاد  : سەرچاوە

     
------------------------------------------------------ 
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 هالیی هی  شه کانی شه قسه

 
 

 
 
 
 ی وه وسانه چه یکپ ینگ ده ی وه نگدانه ده یایچ ۆت

 ی وه بووژانه یم رده سه ینیر راپه ی رزه له بوومه
 سوور یرۆخ یتاو هه ۆب ی امهی و په ئه ی کهیچر ۆت
 سنوور ی فسانه ئه  رووخاند دژ به یلیباست ت هڵ هیزا
 یر نگه سه ی تازه یریب یقوتاب ی قوتابخانه ۆت
 یر نهێداه ،ڵی شخه مه ێنو یشۆڕش ۆب نێو هه ک وه
 نامرن گومانمێب ی وانه ک ئه روه هه تیژ ئه ۆت

 ئاگرن یکێکانت چاوگ وانه یکوانوو  چونکه
 
فا  مساته یکاک فوئاد رێشگڕشو یر بهێو ر ر نهێداه ر،یرووناکب یختکردن انبهیگ یادڵیسا نیم ههیس یکار ئاماده ی تهیمۆک ن هیال له
 .نی که ئه رهاتنتانێخ به ڵد بهڕپ  وه هییتانڵسو
 
و  یسااتیالیپ و سوس چااه یوتاا ره یژووێاام ینگاایگر یکێشاا به  لااه  هیاا وه دانااهڕکااوو کاااک فوئاااد ئاو وه یکێساا که ی وه نانااهێرهیب وه

ودا  م ماااه لااه م کاااهیالن ، نااهێوێب نڵێاای ر ناااه گااه ئه  کااه ک هییت هیساااا که  لااه  زگرتنااهێکوردساااتان؛ ر ی رانهێشااگڕشو ی وه بزووتنااه
 گاااێکاااک فوئاااد ر یبااازێر رویاابات و ب و خااه انیااژ یت هییاانۆچ یکان هییااکار ناو ورده چوونااه. بااوو  نااهێم و کااه دا هییااایجوغراف
رابردوومانادا  ڵ گاه له نیرێباو ێب ئاه. نینێنگ ساهڵ هاه  وه تارهاڵ ئااوه یکاڵێد  رابردووماان باه  که دا ئهێتمان پ کات و جورئه خوشده
 ...نیخواز ئه ۆب یئاوات ستاێئ ی رهۆوج ک ئه نه  وه نهیبب ووڕو ره به  بووه  که  رهۆوج ئه
 
ها  ناده چه ی وه کردناه ۆبا ، واناه چهێپ  باه کاووڵ باه ک،ێن هیاال انیاس  کاه یوروو ره درگاا باه یداخستن ۆک ب نه  هی وه ادکردنهی م ئه
  ۆب اواز،یج یاڕرویب یکردنڵقبوو ۆب کردن،ڵ هه  وه کهێپ ۆب ک هیزا و فه ره به ، کهید یک هیوا وهه ش و که ره به  هی تازه ی ره نجه په
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  ... وه نه ده ئه کێل ستامانێر و ئ وبه مه له ڵسا یس یایدون  کهید یک هی وهێش و به  وه نه رناکهیب  مهێکوو ئ وه  که شی وانه هل زگرتنێر
 
 ۆکاورت با یکێرنج ساه ، وهیاد  وهۆخ باه انیا ره وه گاه یانۆڕگ کان ره روباوهیو ب  یاسیس یند زبهیکوردستان و ر  که  هیین ری سه  وه ئه
 .  وه ته وهین ته یهانیموو ج هه کان هییرانکارۆگ نۆچ  دات که ئه یشانیرمان ن ورووبه ده یایدون
 
 کاان رهۆراوجۆج  ناه هیال ی وه کداناهێل کاووڵ باه ران،ێکوردستان و ئ یستاێئ یخۆباروود ینگاندن سهڵ هه ۆک ب نه  مهێئ ی هۆڕک م ئه
  بااه ۆیموو کوردسااتان خاا هااه نڵێاایر ب گااه ئه  هییاان ۆییر دهێااز  کااه ک هیاا هڵااما بنه  لااه  زهیئاااز یکێر شااهۆکێت یانیااژ ی وه انااهێڕو گ
 .تێزان ئه انیرزاربار قه
 
 تاانیرانۆساروود و گ عروێخشاان و شا دا وتاار، په که شاه ردوو به هه له  که  کهاتووهێپ یک ره سه یش دوو به  له مانۆمر ئه ی رنامه به
  و باه  هیا هاه یوتن کهێچاوپ ی وهێکان ش وتاره  له کێش به. تێدر ئه شانین کێلمیف مدا که هی یش به ییتاۆک  له. تێکر ئه ش شکهێپ
 یت ارماهی  باه انیارۆز یشا به  کاه -  وتناناه کهێم چاوپ ئاه  کاه نین هیا بگاهیرا نیزان ئاه یساتیوێپ  باه دا رهێل. نێدر ئه شانین ویدڤی
  کاه نیا وه داخاه به.  رکراوهێبژڵگو انیکان قسه ی و پوخته رکامه و هه  ر کراوه سه له یرۆز یکار  -  دراوه نجام ئه ساتۆئاس یراێکام
موو  و هاه کان لماهیدواتار ف نیبتاوان نیواداریاه ماڵ باه ؛ وه ناهی وبکاهوب دا هیا رنامه م به له کان وتنه کهێوپموو چا هه یق کرا ده ده نه
 .نێیکاک فوئاد دابن یتیر سا سه له تێب هه مکانیئ  که یند وه کان ئه مه رهه به
 
 ینیریو شاا  وهیااو م  قاااوه ،ییچااا و،یساااندو  و بااه تێب ئااه مااان یاای قااهیدق 31 یکێماادا ووچااان و دووهه م کااه هی یشاا به وانێاان  لااه
  .  نی که ئه تانیوانداریم
 
  کااه  وه تااه ن ئاگااادار کراونه کااه ئه ش شااکهێپ یر هونااه ی رنامااه به انیااو  عرێشاا ، وه ننااهێخو ووتااار ئه  کااه ی زانااهێر و به موو ئااه هااه
تکاتااان   وه شاه نهۆو ب ر بااه هاه.  وه ناهێڵیدا به کااه کاته ی وهێاچوارچ  لاه مااانۆخ ێب ئاه ش هۆیار ب و هااه  هڕوپاڕچ رۆمان ز کاه رنامه به
   راسمه م مه ئه ی وه ئه ۆن ب بکه ڵ گه له مانیهاوکار  کراوهیارید  که ی رهۆوج خواردن به و قاوه یووچان و چا یکات ۆب نی که دهێل
 .تێبچ  وهێر به  رنامه به ێیپ و به یکێوپ کێر به
 
ش  شاه ی مااوه  لاه رۆز جگاارێئ یکێو تواناا و کاات چ وزه  بکات کاه  وه ئه یباس اتریز ر به وهێر به ی تهیمۆک یر نهێدواتر نو  نگه ره
و  تێاب یتانڵفا ساو مساته یرز ربه ساه ی هڵاما کاک فوئااد و بنه یاویش  هی رنامه م به ئه ی وه ئه ۆب ڕ گه  ته رابردوودا خراوه یمانگ
 ...تێب شیزێر به ی وهێئ یند زامه ره یگاێها ج روه هه
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و  موو ئااه و کوردسااتان و هااه وانیر مااه یوکات ئااه یختکردووان انبااهیموو گ کاااک فوئاااد و هااه یادیاا  لااه زگاارتنێر ۆباا شیسااتاێئ
،  کردووه خت باه ک هی وه وسانه چه  شنه موو چه هه  له نسانیئ یو رزگاربوون یکسان هی ،یئازاد یناوێپ  له انۆیخ یانیگ ی زانهیئاز
 .نین هی گه راده ینگ دهێب ک هی قهیق ده
 

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

 پەیامی کردنەوە و ڕآزەیاندنی چۆنییەتی کاری کۆمیتەی
 
 
 

 

 

 

 حشمەت مستەفا سوڵتانی
 
فا  موساته یکااک فوئااد یباوون دیه شاه  هڵساا یسا یادیا  گاردن لاه زێار یسام و ره ێر یکردن  ئاماده ی تهیکوم نێال  له زانێر به
 .نێب رێخ  به رۆز رۆز. م که ئه رهاتنتانێخ  به ڵد  ر به په وه هیتانۆڵس
 
  یت هیاو چون  دهیام ئ ئاه یهاتن کێپ یت هێچون  ، لهکار یت هێچون  له کێگزارش یکورت به رۆبوو ز شۆخ مانێپ  مهێترا ئ وه ک وه
 .نێ که ش شکهێپ کتانێگوزارش یبردن شێپ
 
  یسکندر ئه یحمد زبردست وکاک ئه ی،غوالمینیس حه یالل جه ،یمیس نه ی هیعد سه: زانێر به  له تنییبر  تهیم کوم ئه یندامان ئه
 .م تهیو کوم ئه یندام ئه شیو موو ئه هه یکاک فوئاد و بوچک یبوچک یو برا  هڵما بنه یر نهێک نو وه شیمن  ارهید
 
 بوو؟ یچ  وه ئه یکارۆو ه نیشتی وا گه یکێ دهیئ  به  مهێئ  بوو که نۆچ مڵێب  بوو که شۆخ ێپ
 
 ێکااک فوئااد با یاویشا  کاه ی وهێو شا کاک فوئاد به یچوونۆو ب انیژ  وابوو که مانێپ  مهێئ  بوو که  وه ئه ێب یساس ئه  که یو ئه
 ێنااو یران شااهۆکێهوو ت مااه ۆرگااردن باا رس وه و ده  جربااه ته  بااه ێبباا  کااه  وه نااهیلۆکێو ل شااکیر ت بااه  تااه خراوه نه یچااوونۆو ب ریااب
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 ینااو  ناهڕۆێ باه یایجز  باه یناکر  رهێل  ارهیبوو د اێج اێج یشت رۆز یکان کارهۆه  که  ڵێ به یتوان ئه  وه ر ئه به  ر له هه. ڕۆمیئ
 رێاژ  باوو لاه ایت هێپاشاا یمایرژ  کارد لاه ێس پا ده ۆیخا یاسایس یانیژ ێکاک فوئاد کات  بوو که  وه ئه  که شته یساس مونتها ئه

. بوو ناگ ممکان ناه ده  چ باه  نووساراوه  چ باه ۆیخا یزرت و ناه چاوونۆب یکردن  هڵاڵ گه یمکانیو کات ئ ئه مایو رژ قان و ئه فه خه
  وه ئاه یدوا  وا و لاه حادوود کارد، لاه تار مه ی وناده ئه یمکاانیو ئ ئاه یتێپاشاا یمایرژ یندانیچوار سال ز ندانیز  وته پاشان که

 یو کااات سااازماندان و ئااه یانیااهاور ڵ گااه له یکاا کخراوهێر یو سااازماندان کاادانێو ر رانێاائ یراساار سه یامیاار ق سااه  وت بااه کااه
 .کورد یل گه  رانهێرشگۆش یو نهاڵجو
 
و  ران نااهێس خو ر ده بااه  بخاتااه ۆیخاا یچااوونۆزرات و ب نااه یو هیااب ۆیخاا  کااه  رهۆو جاا ئااه  بوو کااه و نااه ئااه ۆباا  مکانااهیو ئ ئااه  کااه
 یلاایل ده یتوان ئااه ۆیخاا  وه کرا بااوو و ئااه نااه  و کاااره ئااه تێبشاا  کااه  وجوره ئااه  وه داخااه  بااه یشاایرگ مه یمونتهااا دوا.  وه نااهیلۆکێل

 شێدا پا  هڵا ماهۆک  لاه  کاه یشا مه رییغ تاه ۆبا تووێر گاهڵ هه یتوان ئه  که شته یساس ئه ماڵ به یناو  نهیناچ  رهێل تێب یجور جوربه
 یسا یدوا  که  خهیم تار به ماڵ به  وه زهێراو په  خستهی و ئه  وه کرده نگ ئه م ره که یکاک فوئاد یرز فکر و ته چوونۆو ب ئه. هاتبوو

 اتریاز ێبا و دا ده ئاه یوکاان کرده  یچاوونۆو ب ریب  له  هی و قوژبن هه  شهۆگ رۆز  که ێو که هرئ ده اتریکاک فوئاد ز یانیژ ڵیسا
 . وه نهیلۆکێر چاو و ل به  تهێخر به
 
کارد  یترح بارام ماه یزا ره ڵ گاه له شێپا  وه لاه ڵیبردسات ساا زه یکااک غاوالم نێاال  له ک هی  بت له ره یب یک ساسه ئه  دهیم ئ ئه

. کاارد ێلاا مانڵسااتقبا ئه یرم گااه  بااه رۆز  مااهێئ  کردبااوو کااه یترح مااه شاااد هڕو کاااک   کااه له مه ڵ گااه روا له هااه شید حمااه کاااک ئه
  ماهێئ  باه یعلق تاه این تاه چوونکا کاک فوئااد نه نیئاوا بگر یکێراسم مه نیشیدان  هڵما ک بنه بوو وه خت سه  مهێئ ۆب تن قهیق حه
  بوو کاه ناه یعنا جاا ماه  ترهیسا زار که دان هاه و ساه انیاد  و باه  قاناهێف و ره به زیز عه ی وهێموو ئ هه  به کووڵبوو ب  هڵما ک بنه وه
 .نی هبک  و کاره ئه مانۆخ ۆب  مهێقت ئ فه
 
  وه ساه ناد که م چه باه  کاه نیشاتی گاه  جهیت و نه دا و به کمانێو بوونهۆک یبیترت  وه ئه یکرد دوا ێل مانڵستقبا ئه یرم گه  به  مهێئ
و  ێماالڵ هاه ێلا یمت هه ڵیقو ۆیخ ێب ده ێب کێ دهیئ بێساح کێس که  که  هیو روپا ئه ئه یسم ره  ارهید. ێناکر  که تعان کاره قه
  عهاده  هبا تیکاناا مسائول کاره  بشادار بابن و لاه  وه لاهیم ڵیما کاه  باه  بول کرد که قه انی شنهادهیو پ ئه شیوان ئه تکان بکا کاره
  هیعد سااه  وانااهیر مه یدیه شااه ١ یبااوون دیه شااه یادڵیسااا نیم ههیسااتا ساا زانن ئه ئااه شااتانۆێها خ روه هااه  کااه  وه ئااه یگرن دوا بااه

  باوو کاه ساتیویپ کمانێژن  مهێئ  وه خارج له شیوان ئه یادی  له تێب کێکرد سومبل ئه زمان حهو  یمیس نه یالل جه دیه شه یخوشک
  رک باوو کاه گه یکێس رک بوو که گه یکیکن ته یکار یر سه ک هی  نه م کاره ئه.  وه ره سه  بباته مان که تهیکوم یکار یرافت قت و زه ده
بکااات  ڵ کااهێت ک هیاا ڵ گااه  لااه  وهێاائ  باه نیاا کااه یشاا شکهێبوومااان پ  مااهێئ  کاه  انااهیکیتکن  و شااته ئااه ویاساایس یکێایاار و وه کێاژیت



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

254 
 

 تن قاهیق مونتها حه. دا بشدارم  تهیم کوم له  هڵما بنه یندام کوو ئه وه شیمن. بوو ینیس الل حه کاک جه  وه ئه ۆس ب که نیمناسبتر
 سێپاا  بااوون لااه  مااهێئ یر ده یت ارمااهی کێاا جااوره  ک بااه هیاار  تاار هااه یساا دان که و سااه انیاا بوو ده نااه  تااهیکوم یکااار این تااه  مااه ئه
 .شیاڵبد و کاک عه شاد هڕتر کاک  روه زا هه و کاک ره  که له مه  شکهۆخ انایموو هه
 
دارشات  ماانۆخ یپالنا نیول و ئاه مانۆخ یاریبر نڵێو ئه وه نهیبووۆک  که له مه  و داده  زهیفا  داده ڵیما  مارس له یمانگ ٢٢  مهێئ

 .نارد کانمان تهیسا ۆو ب کان هیشر نه ۆب  سادر کرد که شمانیک هیعوتیئ ڵو م ئه و ده ر ئه و هه
 
 :ند شت بوو چه نیبووبوو ۆساق ێل  مهێئ  که کێساس شت ئه
 
ک فاارس  وه ێدب  سمه هڕو  ڕیم  ئه ، هین کراویارید یکێزبیح ایو   زبانهیم ح کام له ویبه ه یعلق کاک فوئاد ته  که  وه ئه کم هی
  واناه رکام له و هاه ێبا رێخ باه رۆز رۆز ێشادار با گردناا به زڕێام  کا لاه ز ئاه حاه ۆیخا  کاه ێس ر که و هه ێب یزبیرا ح فه ڵێ ئه
 یکان ناه هێر چاوار ال هاه ۆبا مانیسم ره یک هێ نامه  وه ر ئه به  ر له هه  مهێئ. رچاو به  خاتهیو ب یشێبک ۆتابل و له  هێ شهۆگ یتوان ئه
 یوتا هڕ ، هڵا ماهۆک رانێائ یساتیکمون یزبایح یکوردساتان ین، ساازمان کاه کاار ئه  وه هڵا ماهۆنااو ک  به  که  هڵ مهۆک یکان التهیشک ته
کوردساتان  شاانێتک زحمه ی هڵا ماهۆک ران،ێائ یکوردستان یشانێتک زحمه یرێرشگۆش ی هڵ مهۆ، ک(ونیفراکس)  هڵ مهۆک یستیالیسوس
 یماانێپ  هیا هاه ینگا ده ،ی خااتره ،ێکسا عه ،یسناد ئه ،یر مدارک کردن هه ێل مانیهاوکار یو داوا یوینووس مانیس هڕ یکێ نامه
م  ئاه یسا ئه ره  لاه  کاه  اناهیو هاور س له چوار که ۆب  که نیشتی گه  وه به ها هور هه .نی ر بارتر بکه په  ادهیم  ئه  که  وه ئه ۆن ب بده
  ناارد کاه یت باهیتا ی ناماه  وه کاهێپ  باووه انیاسایس یتیعال و فاه انیاژ یور کااک فوئااد ده ڵ گاه ن له سه خه بوون و مشه ۆزبان حه
 .ن تر که نینگ هڕ  ادهیم  ن و ئه دا بشدار به و بوونهۆم ک له  قسه  به ای  نووسراوه  وان به ئه
 
و  نیک ئاه ێلا انیشکر ته رۆز رۆز. کرد ێل انڵیستقبا ئه یرم گه  به رۆکوردستان ز یشانێحمتک زه ی هڵ مهۆو ک ونیفراکس انیر جه
  مونتهاا باه. کارد انڵیساتقبا ئه یرم گاه  باه رۆز  زادهیلخانیا یر ندووست و کاک عومه ته وه یکاک ساعد انیکان ره نهێها نو روه هه

 ۆینااد هاا چه  بااه ش مااهێئ  داوه نااه انیکانمان نامااه یجااواب ید موهتااه یۆاڵو کاااک عبااد  زادهیااعل یماایبراید ئیکاااک ساا  وه داخااه
دوو  ک هیا ڵ گاه له یترماان نووسا یلایمیوکات ئ ئه سانید  وه تماسمان گرده انڵی گه له  وه هیت بهیتا ڵیند کانا چه  له  وه هیت بهیتا

  هڵاما ک بنه وه یک اساتهڕ.  داوه ناه انیشاین کا نامه یمااڵ تا وه حاه ماڵ مان کارد باه قساه دا انیرکز ماه ی تاهیمۆک یندامان ئه  دانه له
 .ن تر که نینگ ره ۆو تابل له کێش و به نێبوا  رهێل  بوو که شۆخ مانێوان پ کرد له ئه اترمانیز یکێوانڕ چاوه  مهێئ
 
 کاک فوئاد  ڵ گه له کێوع نه  به  تر که یانێهاور  له رۆز یکێعداد ته ۆب کان زبهیح  له  حزابه فراد، ئه و ئه ئه ز رهێغ
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 یواو تاه  تماسامان گارد کاه تن هێادا بووب  هڵا مهۆک یالتیشک ته  له لزامنیئ  کرد که ئه نه یالزم  کردوه انیو کار  بووه انیروکار سه
 انیاکان کاره ڵیحاسا تاانۆشادارن و خ دا به  راسامه م مه لاه کێا رهۆجا  ن و باه شدار باه حازر بوون به ۆلیم ڵیکما  هب  فراده و ئه ئه
 .ننیب ئه
 
  راناه ژهێب ینگا ده  لاه رۆز یسارود ، رهۆز رۆز ناااڵد  لاه  قساه  هێ فشرده رۆز رۆز  که رنامه به یخت کرد وه یخانم باس نیه ک شه وه
 نجێاپ ۆنی که یعتریس وه  که رنامه به  مهێئ اتریز  وه له  بوو که نه یمکانیوئ ینمانتوان  مهێئ  وه داخه به یل روا وه شاعران هه ه،ی هه
. نیجبور باوو وا ماه یکێادیا ۆهاتوون مانادون و مونتهاا با  وه دووره یگاڕێ  بن له ماندوو ده رۆزانم ز ئه  رهۆز رۆز میو ن عات سه
 واڵ باه ی کاورتکراوه  باه شیکان خشان، مسااحبه بماان به تاانۆخ یور گه  به  وهێئ ێب ده  کردوه ۆکورت رۆکانمان ز کاته  وه ر ئه به له
 مۆنااو کااک فوئااد پونات کا  باه تێب کاار ئاه  س باه تار دا ده یمانگ ک هی کیز نه  کاک فوئاد که یتیسا  له شیو ئه.  وه تهێکر ئه
 .ۆتێکر ئه واڵ به
 
  وه وه ئاه ۆیها  ن باه کاه ش شاکهێپ یباس ای ی قسه  انهیستویو  گردوه انیوندیپ  مهێئ ڵ گه رنگ له ده رۆز کان زهێر به  له یعداد ته
  لااه ابااردووڕ ی ممه شااه مااانۆخ ی کااه رنامه به  مااهێبوو ئ نااه  وه ئااه یمکااانیئ شااتی گااه  مااهێس ئ ده  رنااگ بااه ده رۆز کان هیااداخواز  کااه
 .نیرێب شێپ ایت یکێرۆوگڵئا اتریز  وه بوو له نه یمکانیئ تریست ئ مانگ دا به 33  دا له میموه یکێو بوونهۆک
 
 ت باهێتا  باه کان قهێف ره  له رۆز یکێعداد ته یران شهۆکێعات کار و ت دان سه سه ڵین حاس به اینڵد  کردوومانه  مهێئ  که  م کاره ئه
وان  ئاه این تاه  ناه  خش بووه به ۆو خ  بانه هڵ داوته یشت گه  م کارانه موو ئه ماندوو بوون هه  وهێپ یرۆز رۆز. ن تهیمۆک یندامان ئه
 .کان موو شاعره کان هه رمنده هونه ومو هه
 
 یور گاه  کاه  وهێائ ،ێنااب ۆڕیم و کا کاه یئااوا با یکێ رنامه به  بووه  روه سه  به شمانۆێخ یانیکار و ژ  مهێئ  ن که تعه و کات قه ئه

 .ببخشن ێمان پ رنامه م به ئه یکانێرۆمو ک قس و که نه  هیور و گه ر به هه ێب ده  رهێئ ۆب  هاوردوه فتانیتشر  واتان کردوه
 
 .ن که تیعا هڕ یکان موو کاته هه نیک ئه ێخواهشتان ل  هی فشرده  که رنامه تر به وه  روا که هه
 
         نمێوەنەدائ ۆو نوازشتان ب  زێر یر م سه که هاتنتان ئه رێخ به  وه رنامه م به کردن ئه ئاماده ی تهیکوم نێال  له  وه سانهید
 

------------------------------------------------------ 
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 عیزالدی  حسینیڕێز مامۆستا شێخ  ڵ به زه  زفتووزۆ له

 

 
 

 میالرححمن و  الله الر بسم
 
. باووم کیانز ێو لا  ساتوهیو شۆکاک فوئاادم خا  که شیمن ئه  شهۆخ مێکاک فوئاد، پ یوت فه یدوا ڵسا یس یناریسم ی نهۆب  به
 کترمان هیاباووم و  کیانز ێلا شیختا و وه و ئاه یناسا عالم ده فه یکێاویپ  و به یاسیس یکێاویپ  ر و به روه کورد په یکێاویپ  به
 .م بکه ک هی قسه ند چه  وه و باره له ست،یو ده شۆخ
  
 ت اساهیو س  کوردستان دا، موبارزه مما له ئه. کرد رۆوگڵئا یرانێبوو و ئ رانێئ یواو ر ته سه  له یریئس ته رانێئ ینقالبیئ  ارهید
  هیا واناه و له ڵساا یهاڵبوو و سا ۆیخ یهداف کوردستان ئه. کوردستان بوو یتاران و خارج  له  که ی وه ئه یری بوو غه ک هی وهێش
 یبا ده و کاهێت للهیکاورد م  کاه  وه و ئه یت هیو کوردا یللیم ی له سه کوردستان مه یر رتاسه سه  له  وه شهیشێپ  وه له ڵد سا دووسه مڵێب
  م لاه حمود دا هاه ماه خێشا یماان زه  م لاه هاه. بگاا ۆیخ یوا هڕ یماف  به ای ێر بگر وه ۆیخ یستقاللیو ئ ێو که ریگ ۆیخ یق حه
ر  گاه ئه  ماهێئ. باوو ک هیا نهیبنچ  وه دا ئه کێور موو ده هه  روا له د دا، هه مه حه مو یقاز یمان زه  لهم  دا و هه دیع سه خێش یمان زه
. گاوترا ده رانێائ  لاه  بوو که نه  وانه ئه انیچیه کان سوورانهڵ م هه هه کان عارهیم ش هه. بوو  وه ر ئه سه  له کردێس پ باتمان ده خه
 ی له ساه مما مه دا ئاه ساالمیئ یگااڕێ  لاه  کاردووه یداکاریاف شامانیرۆو ز نیمانڵموسا  ماهێئ  کاه دا هو ئاه ڵ گاه  له ی له سه تتا مه حه
و  ئاه مانیب زهاه مه یم ساته  ماهێئ یاێخت و وه ئاه ێچاونک. باوو یت هیاوا ته نه ی له ساه کاورد و مه یت للاهیم ی له سه مه  مهێئ ۆب ڵیس ئه
  گاتاه تاا ده اڕ  سنه  له کردێپ یست ده ڵکایادڕو  خوازیئازاد یللیم یک هی که ره حه ردستانکو یر رتاسه سه  له. بوو ر نه سه  له  وهێش
تااا  شیالماایتتا تااا کرماشااان و ئ ردسااتان حااهکو یر رتاسااه سه  ر لااه وه رگااه و مه ڕ وه رگااه هاباد و ته ومااه کااانۆب  گاتااه قز و ده سااه
و  ئاه ک هیا وهێشا  س باه ر کاه باوون و هاه رێشاگۆڕش  کاه ی ساانه و که ئاه ک هێیار کو هاه  جاا لاه. ترح بوو مه  له سه و مه ئه کێحدود
 یخواهیئاازاد ،یللایم یحاڕۆن  جموعاه مما مه ئاه. کارد ده ۆبا یکاار ۆیخا ی که ناوچه یت هیرا شه ێپ  برد و به ده  وهڕێ به ی له سه مه
 یئااابوور ،یقتسااادیئ یو وسااانه چه ،ێبباا اتمانج نااه  مااهێئ ک هیو وسااانه موو چه هااه  لااه  کااه  وه ئااه یجتماااعیئ یت هڵاادا عه یحااڕۆ
  ۆیخ دا مهێئ یت هیعال فه  و له دا مهێئ یرون ده  له کێموو شت ژنان هه یژن، ئازاد یو وسانه چه ،یت هیاڵ مهۆک ی وه وسانه چه
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 .نواند ده
 
ناد  و به  بات و موباارزه خاه  کردباوو باه انیسات ده  دانشاگاوه  له ن هڵس ئه  که ی وانه له  سنه  له ای کێت ماعه جه شیوانیر مه  له جا
روا  هاه شیهاباد ماه  ولاه. کردێس پ ده انی موبارزه انۆیخ ی وهێش  به شی وانه ئه  وه هاتنه  بوون و پاشان ئازاد کران که شیکراو
 ێو لا. کارد ده ۆب انیبێحس کڵ دا خه شیندانیز  بوو ناسراو، له ک هی هره چه  سانه و که بوو له کێک هیکاک فوئاد . شیکانۆب  له
  وه ساته ده  باه یکان کاره یر بهڕێ ڕۆڵی وانیر مه  خسوس له و به سنه  م له هه  وه شهیر هات گه دا، ئه ده ێپ انیتیهم بوون و ئه یازڕ

و  یللایم یلیساا مه  لاه رۆروا ز و هاه. ن بکاه کڵا خاه  له مۆڵتوانن ز ئاغاکان نه  که ی وه ئه ارانیجووت ی له سه ن مه له سه مه .گرت
 .شیت هیاڵ مهۆک یلیمسا
 

 یو ئاشاناکان یکان ساتهۆباوون د یر ور و باه ده  لاه  کاه یوان ئاه ش کهید یکڵ گرتبوو و خه  وه سته ده  به ی که هیر هبه فوئاد ره کاک
. روا بااوو هااه شیهاباد مااه  لااه. کاارد انۆڵیب کاارد و قااه ده انیااموو هاوکار هااه شیدانشااگا یو هاا شیناادانیز یهاا یکااان کرهیهاااو ف

و  ئاه ، وه تاهێبکر ایار ج نگه ساه یعن هیاو  ساه که ناڵ فاه  وه وئاه  زباهیح ناڵ فه  وه ئه  .بوو نه یبند  سته ده یخت و وه ئه  ختانه شبهۆخ
  لاه کمانێت ماعاه جه  کاه نیباوو رێاف یساالمیئ یجمهور  له. بوو دای په داییدوا  له  وه ئه. بوو نه  وه ئه  هۆیخ  رهی غه  وه و ئه  هۆیخ
 یموو بارا هاه ، هیابووبا شۆخ ێپ ک هی وهێر ش هه  و به  وه هیکردبا ی موبارزه یکێس ر که هه.  هین مانۆخ  هل  تر یوان و ئه  مانهۆخ
 .کرد ده انیک هی یبوون و هاوکار ک هی
 

من   ئاه  واناه باوون و ئه غوسااب  کااک فوئااد لاه یرفقا  له کێت ماعه بوو چونکا جه ارید ست،یمب ده ی خته و وه من کاک فوئادم ئه
 رۆتاران دانشجو باوون ز  له  که ی و کوردانه هاتن، ئه ده  وه هاتنه تاران ده له میبرا دی ر سه گه ئه  فعه ده رۆن ز له سه مه تن،یمد ده
 .ن بکه ۆم ب قسه  من که یال ۆهاتن ب ده ێو شه  وهین ،ییز د  وابوو به یو تتا شه حه. من یال  نههات ده
 

  باوو کاه یای شات مااده هه ی تعناماه قه  باوو کاه  وه ئاه انیک هی فعه ده ، وهید   فعه چوار ده ێمن کاک فوئادم س ،یناس کاک فوئادم ده
و  باوون ئاه یناور اڵتو هیاالن، هاتن ئا نازانم ئه. دا بوو ند سفهیئ  وابوو له مێت هاتن و پ ماعه ر و جه فرووهه تێت ب حمه ره به
  که له ساه مه یو شاه ،یازڕ خاه یمیح هڕ ڵیما نیچوو یهار نه ۆب اڕ شێو له  مهێئ ڵیما  دا هاتنه شێپ  بوون هاتن له  ته ماعه جه
الل  جاه خێشا ،ید موهتاه یالح کااک ساه ،ین غاه  دوکتاور قاساملو، ماماه یرحوم ماه  کاه یای شت ماده هه ی تعنامه قه کردێپ یست ده
  ماهێئ  دا که ی و ئوتاغه دا له یس له و جه له. یر ده  و له یژوور  له  وه بووبوه ڕر خ فه نه شتا فتا هه هه رۆز کجار هی یکێت ماعه جه
 یو هاااتبوون، لااه رۆز یماعت و جااه یمیر کااه ینیحساا. بااوو یو لااه شیکاارد، کاااک فوئاااد مان ده قسااه نیشااتبوویدان ێلاا  وانااه ئه
   بوو مامه شیو دوکتور قاسملو ئه.  بووه ۆیخ یقش نه شێو ئه  ارهید.  وانه بوو له کێک هی شیبوو کاک فوئاد کێوان  که تعنامه قه
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 .اێڕگ انی وان ده دا، ئه که سه له جه  له  که کاره ڕۆڵی ن هڵس ئه ش،یالح کاک سه ،یغن
 
ساتم  من هه کااک فوئااد دا کاه  شات لاه ک هیا ،ید ده شاتوومێ گاهێوت نیت ئاارام، ماه ،ۆخر ساه  لاه یکێنساانیئ  کاک فوئادم باه من
 یرد هاات کااک فوئااد ماه شاک ده مێمن پا کاه ی کاهید یک هیابوو،  نه ی سه له و ده ۆر د دا،ۆیخ یکه  دفه هه  سادق بوو له کرد دهێپ
کااک .  هیان  وهێو شا لادا ئاه مه عه  مما لاه ئاه ، هیا واناه و ئه  شهیند و ئه کریو ف ت اسهیس ی که کاره  هی هه یاسیس رۆل بوو، ز مه عه

 شیو م ئه هه  وه کرده ده ریب یم باش هه. بوو شیل مه عه یرد بوو، مه ی وانه وئه شتوی گهێو ت یاسیس یحڕۆ  که  وه ئه یری فوئاد غه
 .کرد ده ێج  به ێج یباش  وه کرده ده  له یریب
 
 یرانا براده  له کێک هیزا  ز قه کرد ئه مان ده قسه نیشتیو هاتوو دان غوساب  هاتبووه.  مهێئ ڵیما  هاته تمید  م که دووهه ی فعه ده
  نگاه هڕ  واناه م؟ ئه چ بکاه ایاخودا شیمن ش باوو ئاه وره گاه یکێسائول مه. مان ین دهیاد  هاتبووه شیو ئه یزبیح یسئوالن مه ،یزبیح
 شیکاک فوئااد  وه تم ئه م کرد و و قسه یو ڵ گه  پاشان له. تر یکێوید  برده انمیو و ئه کێوید  وم برده ئه!  وه نهێاوح نه  وه کهێپ
 یلیساا مما مه ئاه. مان کارد و قساه نیشاتیدان کیاوید  ناهی، چوو چاکاه رۆز اڵ وه یکاوت. نیشایدابن  وه کاهێموومان پ باا هاه  هی رهێل
 .یناس انیکتر هی  که  وه ر ئه بوو  هه ترح نه مه یاسیس
 
 ێت پا وه ئاه ؟ ناهۆچ ێت پ وه ئه ن،ی و ئاوا که نی ئاوا که  وه ئه  کردم که ده ێپ یریگب هات ته ده لیسا مه رۆل کاک فوئاد ز گه  له
 .کرد ده مانیکریف یرۆوگڵئا یانی مڵێب یچ یمزان من ده ئه.  هین نۆچ
 
 انێاپ کانم ساتهۆد ن،ینێم هاباد ناه ماه  باوو لاه ده. هااتبوو ۆفشاارمان با یچاونک  وه ره ده ۆبا نڕۆیبو با کیر خه  کهید یک هی فعه ده

 ۆبا نیچاو اڕ یو بوو لاه وه ئاه. بردباوو شامی کاه هڵموو ژن ومندا هاه. الل جاه خێشا ڵیماا ۆبا  بانه  چومه شیمن و، ئه وڕب ۆگوتم ت
کااک   گاوت، کاه یمن  هات به کڕێالل بووم کو جه خێش ڵیما  من له.  وه نهیو هات نیبوو یو له  مانگه ێس ڕی شت و تا شه رده سه

کارد چ   قساه رماانۆز نیشاتیهااتوو و دان. ێبا ڵاێب ێبچاو پا.  باشاه رۆز اڵ وتام وه شیمن ئه. ێنیبت ب  شهۆخ ێپ  هی رهێفوئاد ل
 یشااخ  لاه. شااخ  ناهیچوو  ماهێئ یدیئ ن؟ی چ ناکه ن،ی که چ ده ن،ێڵیب ێج  به تاڵ و نیجبور مه ن،یو ر که ده وه یب ده  وه ئه نی بکه

 شامانیعتماد و ئه نیشاتویشنیدا  کاه  وهیمن کاک فوئادم د  که  هی فعه ده ێو س مما ئه ئه . وهیمد نه ای  وهینازانم من کاک فوئادم د
 .یناس ده ادمباش من کاک فوئ رۆز. اگرتوهڕ ک هی ۆب شمانێو گو  بووه ک هی  به
  

روس  د کڵا خاه نقالبیائ یچاونک. م باوو خاراپ کاه ینساانیدا ئ نقالبیائ ی وره ده  لاه یختا و وه ر ئاه هه یناس کاک فوئادم ئاوا ده
دروسات  ی شاهێک  کارد ناه ده ڕی شاه  س ناه کاه یاباانی خاه  ناهیچو ر ده فاه زار نه شاتا هاه فتا هه هاه  ماهێئ یاستڕ ن به له سه مه. کا ده



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

259 
 

  هااتوو لاه  باوو کاه  وه ئاه  ماهێئ یال ۆبا  وه تاهێرار واباوو ب کااک فوئااد قاه کێاخت ر وه گاه ئه. بوو ده ناه کێرخورد باه ویها. کرد ده
 دیه ن و شاهباوو  وره گاه  و موشاکله ئاه یتوشا نێتاوانن با واباوو ده انێاکارد پ انیموباالت ێب  که  وه وه ئه یر سه ئه  له* ی هڕ که هیب

و  باووم لاه کێک هیا. باووم ریئسا موته یپا شیرۆبوو ز شۆناخ ێپ رمۆمن ز. ر من دانا سه  له یخراپ یریئس ته ت هیغا ێب. بوو
کااک فوئااد  یباوون دیه و شاه. باوو ستیوێپ ت هیغا ێکاک فوئاد ب یدا بوون خته و وه له یچونک. یزان رم ده ره زه  به  که  سانه که
و   هیا هاه تالعااتمیئ   ناده وه ئه. باوو ۆیخا ێجا  کاه  ساانه و که لاه ووبا کێک هیا شیو ئاه. وت کورد که ی که ره حه  بوو له ک هی ربه زه
 یقاابل مێپا ی کاه بوونه یاسایس  ر لاه زه ناه  تعاه قه م،ۆخا  دهیاق عه  باه. باش بوو یکێت هیخس شه ێمما کاک فوئادم پ ئه. زانم ده
 .بوو عتمادیئ
  
قز و  ساه  نهیو چوو نیچوو  وه کانهۆب  له. کردم انیت عو ده ی سنه  له. کرد کمێر فه من سه بوو ئه  نده چه ڵینازانم سا ی هڵسا و ئه
زار  د هاه ساه ن باهیقر ته رۆز کجار هیا یکاێکڵ خاه  سانه  لاه  ارهیاد.  سانه ناهیچوو  وه ره وانادهید  و لاه  ره وانادهید  نهیقز چوو سه  له
باوو  ک هی مه ده موقه  وانه ئه. کرد نگمیگر رۆز یک هیانڕسوخن ڵقباێئ یدانیم  من له وجار ئه ئه. نیکرد انڵیستقبایئ اتریز ر فه نه
ناگ  ره د نیچاوو .دوور باوو رۆمما ز ئاه. وانیر ماه  ناهیباوون چوو ماانڵ گاه  له  که کێت ماعه وجا جه ئه. وانیر مه ۆمن ب یچوون ۆب
 یکاردو دوا  قساه رماانۆو ز نیگارتێل زێار انیارۆز نیوان باوو ئاه ڵیماا  لاه ێو   شه به دیش هڕ  مه حه ڵیما  نهیچوو. ینیشتێ گه
  ماهێئ  کاه یت هۆیاخ ێجا یاساتڕ باه  ژناه  رهێو شا ئاه شیخاانم  هیاه باوو بچام و، به شۆخا مێر پ من هه کاک فوئاد بوو ئه یوت فه
 یچاوون  ناوهێبار ه ۆیخ ی انهڕو کو چوون ئه  عال  که فه  نده رد چه خونسه  نده هئازا چ  نده چه  که ننێخان بن  هیه به  له کێوێن
 .کرد ی  هیواده  و خانه ئه ی دارهیئ
  

برساتان  قه  لاه. دا ده کانم دهیه شاه یزار ماه یر و ساه ساتانۆڕگ   چووماه ده کێشار ک، هی ێر د هه  نهیچوو من جا عاداتم وابوو ئه
 ریاگ وه کمێت رفاه ده  کاه ی وه شت پااش ئاه رده سه  چوومه  که. دا کانم دهیه شه یر   سه به مانڵێس  چوومه  بانه  چوومه  که کێخت وه
 نااێه یکاێلمیف کێاکور دا ژاناهۆو ر له  ختانه شبهۆخ. چووم  ال ئاواره مه یبر ر قه بران و سه قه  بچمه  شهۆخ مێپ اڵ وهتم  وت وه که
و  ئاه  وه تم ئه الن وه ئه ییکو  له  وه ئه یت وه.  شته رده سه  له  وه ئه یت وه  هیچ  وه گوتم ئه ،ییکو  و له ۆییت ئه  وه ماموستا ئه یوت
 شۆکااک فوئاادم خا  ش کاه ته و مناسابه به. و ئه یئاور ادی ۆمن چووم ب ئه  ال ئاواره مه یبر قه  وه ئه  شته رده سه یانبرست قه  هێج
 رمۆز یکێت ماعاه جه ، که برساتانه ر قه ساه  ناهین چوو خسوساه چووشم مه . بووه دیه شه  که ی وه ئه ۆبووم ب ریئس موته رۆز ستیو ده
ساف و  ئه ته یزهار ئاه رۆز نیباوو یو لاه رۆز نجاایو ئ نادێخو ۆم با فاتحاه یو لاه. یمااب ی که لمهیف شینال ئه  نگه هڕبوو  ڵ گه  له
 کڵا خاه ۆم با بووم وقسه وانیر مه  له ژۆدوو ر ک هی  ارهید وانیر مه  و چوومه. بوون ڵ گه  له شیوان   و ئه به دیش هڕ  مه حه  ارهید

ساادق و  و یمیم ساه رۆز کڵا خاه یختا و وه ئاه نم،ێنگ ساه دهڵ الن هاه ئاه ڵ گاه  لاه خاتم هو و مان ئاه.  باناه  نهیچوو اڕوش  لهکردو 
 . هیوا نقالبیئ یوران ن ده عمومه یاستڕ به است،ڕ
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باوو  ڵای وه کاک فوئاد ئه. بووم  ئسر موته ێپ ت هیغا ێب کاک فوئاد  ۆمما من ب ئه  س داوه ده  له ی وره گه یاویپ رۆکورد ز  ارهید
و   نارهیو سام ئاه  کاه  ستهیوێو پ یت هۆیخ ێج شیالن ش دا ئه وه ئه ڵ گه  له. بکا یفایا یی گه نه. بکا فایا  وره گه رۆز یقش نه  که
 یکان وره گاه  اوهیاپ  و لاه مانۆخ ی گوزشته  له زڕێ نیتوان ر نه گه ئه  مهێئ.  باشه یکێکار ت هیغا ێب. گرن ده ۆب ی هڵسا یس یادی
 ی شاهڕی  کاه ێت للاهیم یانیا. نیچااک یکێت للاهیم نڵێب نیناتوان نێن دانه ۆب انیزڕێ نیبگر مانۆخ یکان دهیه شه  له نیبگر مانۆخ
 ی واناه ئه ۆبا  هیاوا مێکاک فوئااد مان پا ۆک ب نه. ی شهڕی ێب یکێت للهیراموش کرد م ت فه که گوزشتهر  گه ئه. یت هی که و گوزشته ئه
کااک فوئااد . بان کاداڵ خاه یکاریف  لاه  شاهیم و هه نێبکار یادئااوری ێبا مووان ده هاه ۆبوون و ب  وره گه یاویپ بوون، دیه شه  که
 ڵ گاه  لاه یکان ره رباه بهئاغاکاان  ڵ گاه  لاه یکان ره ربه به ی له سه مه ،ی موو کارانه هه و هند ئ رچه هه . نواند ،ی وره گه رۆز یقش نه
، کاااک فوئاااد  ژار گاارت و هااه ریق فااه  لااه یرۆز یزڕێاامان کاتاادا  هااه  لااه. دا کاارد قااه نته مه  بااوون لااه ڕمااوز  کااه ی سااانه و که ئااه
 .بووباش  رۆز ی وانه ئه شێتک حمه زه یحقوق  له فاعید ی نبه م جه باش بوو وهه یللیم ی نبه م جه بوو هه کێت هیخس شه
  
  کراوه دیه و بسام شه ت عمهیکان  لهکاک فوئاد  ماڵ بهکات  ده  هیگاێم ج به  ئاماژه ستاۆمام زڕێ  به *
  
 .  وه ته زراوهۆو گ  ئاماده نینوس ی وهێش   ۆب،  وه نگه ده یفورم  له  و . کراوه ژێووتو ستاۆمام زێر به ڵ گه  له
 

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

 سری  زکریایی نه
 
 

 
 
 
 . رنامه م به ئه یران به وهڕێ به  مووان و سپاس له هه ۆرم ب گه یکێووس  به
 
 میعل ماه  وه کاه هی  باه م شکهۆێخ ی دهیمن و فر کێخت وه 7211 ڵیسا ۆب  وه تهڕی گه کاک فوئاد ئه  من له یکان هیور رهیب  له کێک هی

 اێن تااه  و بااه  هێاا ێو د ئااه ۆباا ۆم هیاااڕیگ به یاێشاا بااوو ماان مه دیه شااه  دهیاافر  کااه  وه ئااه یدوا  بااه. دا وانیر مااه هاااتێد  لااه نیباوو
دا باوون   وه ئاه ریاب  له وانی مه یکان قهێف ره دا جهینت  له. مۆخت بوو ب سه شیکردن یزندگ این ته. بوو ئه نه  دارهیئ ۆم ب که سه مدره
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  کاه کێسا که. بکاات ینادگ ک مان دا زه تاه ێم بتاوان بکاات و هاه کم مهۆدا ک  که مدرسه  له ێم بتوان هه  ن که که اێ په کێس که  که
  لاهیم دل باه. بوو ی ابتهڕموبارز دا  ل نسانگهیئ  تر له کێمع جه ڵ گه بوو و له یاسیس یکێنسانیبوو ئ  که ێعلم مه ێانیبوو  ای په

مخاالف  کان قاهێف ره  لاه یمان بااز یال ۆبا  هڵا ماهۆک کان قهێف ره یو هاتوچو  هڵ مهۆک ل قگهێف هڕک  من ته ی ابتهڕ  به  وجه و با ته
مان  دا زه یاسایس ل نساانگهیک ئ تاه  ماهێئ  باوو کاه  وه و ئاه ئاه ی کارد کااک فوئااد باوو و قساه یتڵدخا  که  وانه له کێک هی. بوون
 ویها  باه  ناه نیا کاه وان ساابت ئه ئاه  باه ماانۆزرات خ نه یروس حس دا ده و به  موبارزه انیر جه  له  ستانهۆو د  قانهێف هڕ کێ ابتهڕ
 .  ۆتێناچ رمیب  خت له وه ویمن ه تر که کێ وهێش
 

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

 خالیدیڕێز شیخ عوسمان  ڵ به زه  زفتووزۆ له
 
 

 
 
 

 یدوا ڵساااا یسااا ی ناااهۆب  باااه کێناریئاگوسااات دا سااام یماااانگ  لاااه  راره قاااه تێاااک ئاگادار وه! عوسااامان خێشااا یناب جاااه :پرسکککیار
شاتان  هاوبه یبات و کار کاک فوئاد خه ڵ گه  له  وه کهێپ  بوون که کێس نابتان که جه. تێرگوزار ب کاک فوئاد به یختکردن انبهیگ

شادار  به ۆدا با و رابتاه لاه تۆخا یکان هیار وه رهیو ب ادیا  لاه  شاهۆخ ماانێپ. وانیر ماه یشاار یشاورا یوران ده  له:   نمونه ۆب.  بووه
 .تێ بکه ۆمان ب قسه  نارهیو سم ئه یبوان
 
  شاهیم هه یادیام و  کاه ئه ۆبا یباوون شۆخێل یو داوا رمێن ئه ۆب یت حمه هڕم و  که کاک فوئاد ده یادیمن  یشت     به ڵێ به :اڵم وه
 . رمهیب  له
رز  کانت عاه جواباه تێب ێمن ئاگام ل ک هی وهێش  و، به تی ترح که مه کانت ارهیپرس موو هه    وزوعه و مه ر ئه سه  له  وه به مڵشحاۆخ
 .تدام خزمه  ر چاو من له سه  به. م که ئه
 

  کتێر شات گاه کااک فوئااد ئه ینج وگاه ڵیوران منادا ده  لاه ن،یاویاژ  وه کاهێپ  ماناهڵئا ێد  نابت لاه و جاه  مهێئ ی هڵما بنه :پرسیار
 ت؟ی که یباس  شهۆخ مانێپ تێب ریب له
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  بووه و نه بووم ئه کیدا  من له کێزمان ن،یبوو نه کیدا  له  وه که هی  به  مانهڵ ئه  و من هاوزمان له یت حمه ره یفوئادکاک  :اڵم وه
 ییبتادا ئه یکان لهۆ،پ له  بووه یو له ی که هڵیمندا انیژ  و هاته ئه کێخت وه. بووم  وره بوو من گه کیدا  و له ئه کێزمان. کیدا  له
 ۆبا یبردنا یبااوک کان، هڵامنا یکارد فوئااد و بااق جاابیئ یوا نادنێخو یت هیرا و شاه انیاژ یت هیرا شه  وه ئه یدوا یت هیندوێخو
و   وه تاهێر هاتب فه ساه  ر باه گاه مه  بووه ناه  ماهێئ یال  لاه یزور کاک فوئاد حو ینج وران گه ده. و تاران  ک سنه وه رانێئ یکان شاره
 یزور حاو  باه نسانیئ  هی شت هه رۆز. ێب یر حوزور هه کێس ر که سه  له یتالع و ئاگاه ئه نسانیئ  هین شیرت شه ماڵ به. تمانێبید
 . هی هه یر سه  له یتالع ئه ستنیب  به ماڵ ، به  وهیدی نه
 

و  ئاه ی تاه ماعه و جه ئاه ینااو  لاه امڵێب توانم  و ئه ۆر خ سه و له منێه یکێکور ێب ێو ئاگام ل ناسمیمن ب ی گهێو ج فوئاد تا ئه
 .بوو داێت یدیئوم ی هیبوو زانا و ما کێنج گه. بوو راوێبژڵ هه یعن هی. بوو  برهیخ دایکان قهێف ره ی ژهۆر
 

 ؟ هیاسیس یکار وبار یکیر و خه  کردووه دای په یاسیس یچوونۆو ب ریکاک فوئاد ب یت زان وه به ی که :پرسیار
 
  لاه نیدوور بوو یشییکار بون س به  تتا ده حه یوران ده ای یندنێخو یوران ده  و له چوون ئه.  وه من دوور بو  کاک فوئاد له :اڵم وه
  هێو خسات یگرتا میارژ یچا ۆکااک فوئااد با  کاه  هیا وه ئاه ینای عه یدیکاک فوئاد شاه یبوون یاسیر س سه  له نیزان ماڵ به. ک هی
  ندان؟یز
 
 یباوون ینادانیز. باوو یاسایس یو گرتا ر ئاه ساه  لاه.  کاردوه یخراپا یکیکاار  وه ر ئاه ساه  لاه گارتی ناه میارژ ؟یگرتا میرژ یچۆب

 یژۆر  کاه یکارد ندانادایز  لاه  کاه ی عتسابه و ئه ئه متریموه  وه له ماڵ به.  کاک فوئاده یبوون یاسیسر  سه  له  ندووهێز یدکیشاه
 لیال ده نڵای وه ئاه  وه مناه یال باه  وه ئاه. ی که عتساابه ئه  لاه ێشاێس ک ده  که  وه ئه ۆب  سنه ۆب نیشتێوڕ  ماعت جه ڵ گه  له ژانۆر  له
 .کاک فوئاد بوو یخواز یئازادن و بوو یاسیر س سه  لهمن  ینیزان نڵی وه و ئه. بوو
 

 کرد؟ێس پ ده  وه کهێباتان پ خه و یاسیس یک کار شتان وه هاوبه یدا کار ک هی له رحه چ مه  له :پرسیار
 
 یشااار  کاارا لاه نقالبیائ  کااه. نیدوور باوو ک هیاا  لاه نقالبیاائ یتااا زماان کاردێپ م شااارهیکاوو ئ وه یت حمااه هڕ یکااک فوئااد :اڵم وه
 ڵ گااه  لااه. و بااوو ئااه یکێناادام ماان بااووم و ئه یکێناادام دروس کاارا ئه  کااه شیشااار یشااار دروس کاارا، شااورا یشااورا وانیر مااه
. س کاه 72  بووین باه خات ئاه س باازێ وه کاه 77  به نیبوو خت ئه وه ێس باز که 1  بوو به خت ئه وه یباز یعن هی تریکێت ماعه جه
 شاتنمانیدان ن،یباوو کیانز  وه کاهێپ  مهێو شورا ئ له ڵر حا هه  به ێل وه. کرد ئه یادیم و ز که  کردشوراکه ئه یجابیوا ئ ت هیرا شه
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باوو  دا تهیرا و شاه لاه  کاه  زماه زم وره و به شارو ئه یزع وه یت هیاڵ مهۆو ک یجتماعیوئ یاسیس یمور ئه  له وه کهێپ نی به نی به. بوو
 .نیئاگادار بوو ک هی  له رترۆز  د خته و وه له. کرد ئه  وهێو باسمان ل  قسه
 

 یک باازار وه: کان سانفه ی ر ناهێم نو بوو وهاه اێت یکان زبهیح ی ر نهێم نو بوو هه کێبیرک و شورا ته دا ئه نده رو به و سه له :پرسیار
 یکاان چووناهۆو ب ریاب  ت باه باره کااک فوئااد ساه یساتیوڵ هه. دا بوون وانیر مه یشار یت قه موه یو شورا له  که ت هیحانۆک ر وه
 بوو؟ نۆچ رۆراوجۆج
 
 یر ناهێنو یما ده  لاه  ناه. بوو ۆر خ سه  له یکۆڤێفوئاد مرکاک  ، رمهیب  له شی ستهیو ئ  هی تالعم هه من ئه ی گهێو ج تا ئه :اڵم وه
 . ستووهیب  کاک فوئادنه  به ت سبهین کم هیت هیزا هڕمن نا  عامه یکڵ خه یم ده  له  کان نه حزابه ئه
  

حس  باه کێسا که ڵ گاه  ر لاه گه ئه. بوو نهمسارد و دوگم  خه نیشتین دائه شیکێخت و وه. بوو میت موال ماعه جه ڵ گه  لهکاک فوئاد 
کااک   لاه میڤیگااتیعرو  ن ماه ڵیو قاه  باه یکێمان شات. کرد ئاه یای قساه ڵای گه  له یئارام  به رۆز ت هیکردا به یکێت سوحبه ای و

 .  ستووهیب  نه تێب شی له ر گه گه ت ئه نانه ته، کیک هیم  ده  فوئاد له
 

 بوو؟ نۆچ  له سه م مه کاک فوئاد به یستیوڵ هه. شدار بوون دا به شۆڕش  له  وه کهێپ  وهێئ .نینییئا یکێس نابتان که جه :پرسیار
 
و  ئاه   کرد کاه رکام ناه ده مااڵ گاه  لاه  گرتاوه یساتیوڵ هاه  وا یعن هی. ێبووب ینییئا  رهی کاک فوئاد غه  کردووه رکم نه من ده :اڵم وه
 یریاوهااو ب کاری، هااو فهااو تاراز ن بهیقر ته یک امهێک بن وه  کردوه یرخورد وا به یک هی وهێش  به.  هیب زهه مه  رهی غه یکێنسانیئ
ناازانم  ێپا  هیا و قساه س ئاه کاه رۆز ساتایئ ێبا ناگ هڕ  رهیاب  لاه شامیکێشت یاساتڕ باه.  کاردووه یرخورد باه مااڵ گه ئاوا له . مۆخ
  لااه رۆز یکێت ماعااه کرد، جه ئااه یانڕسااوخن میج نااه یحاااج یوت مزگااه  دا لااه ک هیااو بوونهۆک  لااه. ێب جالااب نااه ایاا ێب نااه ڵبوو قااه
 کڵا خاه یتا وه دایکان قساه یزمنا  لاه. نیباوو یو لاه شیو منا ینیحسا ینااو  به وانیر مه یاندادست. بوون یو له وانیر مه یكڵ خه
و  ئاه  لاه رۆز ساتایئ  هیا واناه له  کاه هی ماهیل که  ماه ئه یعن هیا. مینا ساتیمان کومون ،یساتیکومون انڵێا مان وئاه  ن لاه ده ئه ت همهۆت
کااک فوئااد   بوو کاه  وه ئه ۆت ی که جوابه  نزورم له مه ێانی. ن بکه یل یریفس ته این  بکه یق له ته ێرۆکاک فوئاد ج ی قانهێف ره
و   ئاه. ێباڕیر ب ده کمانێزاد و تاه ک هیا جبهاه  و مان لاه ک هیا جبهاه  و لاه ئاه یرخورد باه  ناه. ئااوا باوو یرخورد مان دا باه ڵ گه  له
 .بوو یو عاد ۆر خ سه  له رۆئارام و ز رۆز.  بوه نه تێبڕیرب و ده ئه ید زه کمێمن شت ایمن  ید زه یکێشت
  

 نزورم  هات مه ئه شێپ  تازه یکێشت کێژۆر ر هه  نده روبه و سه ئه   که ی وه بوو؟ ئه نۆکاک فوئاد چ ڵ گه  کار کردن له :پرسیار
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 ؟ هیاسیس یانڕسووڵ و هه یاسیس یکار وبار
 
واباوو  یخت ند جار وه چه مڵێب ایدوو جار  ک هی تێد ریب  له کمیر وه رهیت بوو، ب حه ره رۆکاک فوئاد ز ڵ گه لهکار کردنم  :اڵم وه
ت  حاه ناره ێو پا زڵۆئاا یپا یزۆتا شیمنا .بوو ناه ڵد  کاانم باه کرد ومن کاره  ئه انیناو شار کار  له  وانانه و جه ئه  انهڕو کو ئه
و   کاه مانادوو مه انڵیا گاه  لاه تۆخا ستتیب ای تیوات د یکێر شت گه س ئه که  نهاڵ فه وتی ئه ین که ئهێکرد پ باس ئه مۆب. بووم ئه
 ر ناهێه ێت پا ناعاه قه یکاۆڤێمر یانیا. ۆیخا ی کاه هیعێب ته یر باار سه  وه مه بهی و ئه  وه مه که ئه یدێه  و کاره من ئه. ڵێب یمن  به
 .بوو
 

 وانیر ماه یکاڵ خاه یرازیاعتیئ یچۆکا انیکێک هیهات  شێپ میموه ی، دوو شتوانیر مه ی وره و ده ئه یموبارزات یخیتار له  :پرسیار
و  ره باه  ماوزاکره ۆبا کێفاد وادار کارد وه یمایرژ وانیر ماه یکاڵ خاه یموبارزات و چهۆو ک م ئه دووهه. بوو ڕ شه  کردن له یرگر به  ۆب
 .تی باس بکه  که موزاکراته  ت به باره و چ سه  که چهۆک  ت به باره چ سه تۆخ یکان هیر وه رهیو ب ادی  شهۆخ مێپ. تێرێبن وانیر مه
  
 یشاار  ناهیرێن پاساداران ئه یساپا   کاه انادبووی گاهیاڕ ت هڵاو باوو، ده  وه ئاه  که له ساه مه تێاب رمیب  من له  که ی وه ئه ڵێ به :اڵم وه
  وه رهۆدوو فااکت ۆیها  پاسدارانمان باه یموقابلدا سپا  له شی مهێئ. تێب ده  وه پاسدارانه یست سپا ده  شار به ی دارهیو ئ وانیر مه
و   هیان وانیر ماه یشار  له انیو ئاگا نێد  وه رانهێئ یتر یکان شاره له  و سپا که بوو ئه  وه ئه کم هی یش به. ز بوو ناحه یکێشت ێپ
 ینااو شاار  وان لاه ئاه یباوون. دوورن رۆز وانیر مه ینگ رهه کوردستان و فه ینگ رهه فه  کان له پاسداره. ناناسن وانیر مه یکڵ خه
و  لاه  کاه  نجاناه و گه ئاه وان،یر ماه یکاڵ خاه مانۆخ  مهێئ  شاره یراست و حه یادارقسود ئاگ ر مه گه ئه. ێناب موناسب رۆز وانیر مه
تر  سااده یکێباارتیع  باه  خوالساه. بوو ناه شیکایوودڕ ماه و ته. نیا ئامااده باوو وانیر ماه یشاار یکردنا  دارهیائ ۆبوون با ختا هه وه
و  نیرێابنپاسادار   ماهێئ ێب ئاه. کردباوو ناا انیاحکوم شیوان ئاه. نیپاسادار ماانۆخ  مهێئ ت،ێو ئهر پاسدارتان  گه وت ئه مانه ئه
 یباعسا  ماهێئ  باه  تاناه همهۆت  رهۆو جا و باه نن، هیا گاه دهیاڕ  وهێائ  کاه  هیاجودا کێوع ناه  وه ، ئهنی کهیب مانۆخ وانیر مه ی دارهیئ
 یکردنا  دارهیاناو شاار و ئ ۆپاسداران ب یسپا یهاتن  به رازیعتیئ ینوانیع  به وانیر هم یكڵ خه  و. بون ده  که زعه وه یزبوونڵۆئا
 .روس کرد ده انیکێمپ که دا نهێو شو و له رانیم یکان یئوردووگا   کردو چوونه ۆڵچ انیو شار شتێه ێج  به انیشار وان،یر مه
  
  وه سانه  و لاه  وه کانه شااره  لاه.  ر نووساراوه ساه  لاه یرۆز ی و نووساراوه یت هیاریب  س لاه کاه رۆو ز  رتاهیب  لاه شۆیت  وه ئه ڵێ به
ت  مجار حکومااه ئااه. را د شااانین یگ و هاوبسااته ی وه ئااه ۆکااراو هاااتن باا ییمااایراپ  وه رانااهێئ  لااه رۆز یکێشاا به  لااه امڵێااتوانم ب ئااه
  وه انهیرو ساه  لاه  کاه ته ئهی هاه.  وه تاهێدان بکر ئااوه  دووبااره  و شااره ئاه  کاه  وه باه نێبکار یراز  کاه ۆگفتوگا ۆبا ناارد یکیت ئهی هه
 یئوساتاندار. شاتیگاان دان پاده  هاات و لاه وان،یر ماه یشاار،  هاتاه نه  وهڕێا  مران له چه ماڵ به. مران بوو دکتوور چه ی که هڵس ئه
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 یشاار یشاورا ت قاهێق حه. شاتنین شاورا دائه ڵ گاه  هاتن لاه ئاه کێاژۆموو ر بوون و هاه ر نهێگان نو پاده ی رمانده فه ڵ گه  له  سنه
  واناه ئه یانیاحادوود  مه یکێماعت جاه  بوون باه ئاه ینیعال فاه. ر فه نه 72تا  77تا   1  بوو به خت ئه وه یتم باز ک و وه وانیر مه
  کاه  وه واناه ئه یئاساڕ  لاه کێک هیا. باوو  وه سته ده  به انیشی که بوون و موزاکره  شهیم هه  بوون که ر فه نه 1 - 3قشیان بوو  نه  که
 .بوو یت حمه ره یعال بوو فوئاد فه
 
نها مان باووم  واباوو تاه یخت وه. کرد ئه ی کرا کاک فوئاد قسه ئه  قسه  که. بووەه شتنمانیت دان حکومه یران نهێنو ڵ گه  له  مهێئ
تتا  حااه. شااورا یعزا ئااه نیعالتر فااه  بااوو لااه کێک هیااو  ئااه ڵر حااا هااه  بااه. شااورا بااوون یناادامان ئه  وابااوو دووانتاار لااه یختاا وه
 یران نااهێنو ڵ گااه  لااه یاای ک مااوزاکره بااوو وه  وه ئااه شیو ئااه. بوو نااه تریساا و که ئااه یریاا غااه  بااوو کااه ی نبااه دوو جه ی کااه ته هیعال فه

 ی وهێشا  لاه کێک هیا  وه ئاه . کاه کهڵ خاه  باه  داوه ئاه ی که نگ و باسه ده یچوو ،و گوزارش ئه  که مپه که ۆب شیوارانێکرد ئ ت ئه حکومه
 .کاک فوئاد بوو یناو بانگ  به یت هیعال فه
 

  چووه وا ناه ئاه ڵ گاه  لاه  ماوزاکره یچا ۆبا .هاات  و ماوزاکره ئاه ۆبا یجاار گولساتان ڵ وه ئاه تێاب رمیاب  له ی گهێو ج تا ئه :پرسیار
  تر هات؟ یکێس مران و که نجام  چه ره سه ۆب و ، وه شهێپ
 
ئوساتاندار  یوتام ئاغاا شاتبوومیشاورا دان  لاه ای یرماندار فه  ئوستاندار له ڵ گه  له مۆنها خ ته  من به کێژۆر یاستڕ  به :اڵم وه
 ناو شار؟ ۆب ت هینا یچۆگان، ب پاده  لهمران وا  چه یئاغا  ستومهیک ب وه
 
 مڵێب ێپ استتڕ یت و ی که منجه یکردو دوا یمنج  منجه یباز

 .اڵو ره وتم ئه
 ۆبا ێب واو ئاه گاران تاه  مه وگان بمگرن، وئه ک گره وه ن حتمالهیئ وانیر مه یشار  مهێر ب گه ئه ڵێ ئه. ێب یرێناو ی که هیاستڕ یت و

 .م ناکه  و کاره ت،و ئه حکومه
 . هیان ک هیا له ساه مه  وه ئاه  م و ده ئاه ێپا نتیئم مان تاه ی وتام ده. باووم مۆر خ بوو هه نه ڵ گه  له شمیس که ویو ه مین کهێپ شیمن

 . هین  خالقمانه و ئه کورد ئه
  .ی ده ئه نیئم د ته سه  د له جا سه یوت

 .م ده ئه ێپ نتیئم ته اترید ز سه  د له سهوتم 
 یکارد، دوا یفون لاه ته اڵ وه. م کاه ئه  قساه ڵای گاه  لاه  وه ماهڕۆ ئاه ایا .تێاب یانی به  م که که ئه ۆب یفون له ، من ته باشه ی ده یوت
 .ێبدات نمیم ته ێب س ئه که  نهاڵ فه ماڵ به. ێب  داوه یول قه  وه ئه ڵێ به یوت  که فونه له ته
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نااو   وتماه و مان که شاتێوڕئوساتاندار . واو باوو تاه ماان ژهۆو ر ئاه ی رناماه به  کردو خوالسه اڵ گه  م له قسه  وه نهیئم ته  به شیمن
  وا یک هیاایدن  اکاهیچوونکاو دن تریئ. ێشک نه ای ێبشک م هڵو و قه ئه ڵێب ۆدا ت  وهۆخ  م له وله و قه من ئه یر ئه . وه شک و گومانه

. بوو وا ئاه یشات. ت هیبشاکانا یم که کادار قساه چه یک هیا رگه شامهێپباوو   واناه له. واتڕ ئاه  که د حوکمه سه  د له سه ڵێب  که وبو نه
 ، ڵاێ س ماه کاه ویها  باوو باه کت هیا ر موشکله هه یمن و کاک فوئادا بوو وتبوو نی به  له  وه ن ئهدووا چوو وه له. گران بوو شیو ئه
ماادام   کاه یچاوو ئوساتاندار وتا ریاب  م لاه وه ئاه. یچا ڵاێ ، ئاه ئااوام داوه یکڵێو تم برا من قاه کرد و وه وم من ئه. ڵێمن ب  به
  باه ێو با ێب ناه اڵیاد  لاه  فاهۆو تارس و خ باا ئاه یر چ هه ای یشوازێپ تێن ئه یوناو. راخ شار قه  تهێب ۆناو شار ت ۆب نیهات
کاردو وتام کااک فوئااد مان  داریادوا کااک فوئاادم د  وه لاه. کان قاهێف ره  پارس کاردن باه ێبا  دا به  شمهێول و قه ئه.  وه هیشوازێپ
  توماه من و  کردووه کتێچ کار ۆت  باشه یوت مڵ گه  له یخۆش  به یجا کرد.  باشت کردووه رۆز یکێکار یت و.  ئاوام کردوه یکێشت
  دقێقاه 71  -  10ن قریباه ته  نهێو شاو ئاه  ناهیچوو ئاادکااک فو ڵ گاه  لاه  ماهێئ ت،ڵا گاه  لاه مێاد شیمن یوت.  خراپه  و کارته ئه
  وه شاهێپ  ، لاهباوو یباانی رگورد شاه ساه یگاان نااو پاده ی رماناده فه. هااتن وباوون  یشا رته ئه پیادوو ج کان نهیماش ن،یستا اوهڕ
و  شاتمی، داندایسات ده ڵپاا  مران لاه چاه یال  من کرد و چوومه  له یو بانگ یز ، دابهوت من که  به یچاو  که. شتبوویمران دان چه
 .ترس بوو ی که هڵو ئه ۆگفتوگ ۆمران ب چه ی که هاتنه نه یانی. یرماندار فه ۆب نیهات تریئ  مهێئ ترسا، ئه
 
مران  و باچااه .یرماناادار فه  نااهێب شیبااازار تاارویكڵ خااه  نااه یگشاات  بااه  شااوراکه کیاارۆج  بااه. دابااوو کمانێباتیرت تااه  وه ئااه شێپاا

م  و ئاه  هیا رناماه م به عاام ئاه  باه وانیر ماه یکاڵ خاه.  کاردووه لیحم تاه وانیر ماه یکاڵ خه  به  مانه مان ئه نی مهێئ  مه ئه یزان وانه
  لاه شینااو شاار یت ماعاه و جه.  ناهووف  هیامی ، کاه ر حادود، مانم، کااک فوئااده مه یک هیا عاده یک وابزانا ناه.  هی هه انی خواسته
 یحااجس  کاه ڵ وه ئاه  رماهیب  لاه  وهڕێ  له شتی مران گه چه  که. یرماندار فه ۆهاتبوون ب  شهیوان ئه شیکراوانیو باورپ کان هیحاج
 .کرا  قسه دا   و جلسه له  ورده  رده ار ومج ئه.  هیعموم یکێخواست  وت که رکه ده  که خواسته. کرد ی قسه ید زهیئ یسن حه
 

 یکاڵ خاه ۆتا یپرسا یمیر کاه  لاه. کارد انیا قسه اڵی گه  له یمانڵێس یهروزیو ب یمیر که.کرد ی مران قسه چه ڵ گه  کاک فوئاد له
و کااک  ئاه یدوا.  داوه یکارد و جاواب ی قساه شۆنااخ کێازۆت یمیر کاه کوردساتانم، ی شااخه یکان کاهیچر ی نادهینوما یت و ؟یکو

مران  چاه یال ۆهار مان چاووم با خات ناه وه. باووم ژوۆر  هار باوو و مان باه ناه یختا کارد وه م قساه ڕێب شیکردو من ی فوئاد قسه
  زعاه م وه ئاهباا   وه ره ناهێب  واناهیر مه یکڵ م خه ئه ێوت ب یمن  به ر شانم و سه  خسته یست ده. ۆیخ یال  هیردم کردم و به یوبانگ

 رۆز  کاهڵ و خاه ئاه ی وه مران هاتناه دکتاور چاه یناب تام جاه مان و. ماامیئ یال ۆ، باتااران ۆب نیمندا بچ ڵ گه  سامان بخوات و له
 یفیشار مران ته چاه یئاغاا ژمێائ ، کاهڵ و خاه نااو ئاه ۆبا نیچ ئاه نیماشا  باه  وه کاهێپ ساتایئ.  مان باده  باه کێول قه ۆ، ت ئاسانه
 رۆوت ز یمنا  باه. ساپارد  وهێائ  م باه که هچو ناو وانیر مه یزع وه  تا سنه باشماخ هه  له وان،یر مه یکڵ وا خه ئه ڵێ ئه.  هاوردووه

  ماڵ ناو شار به  وه تهێب کڵ بوو خه  وه مان ئه که خواسته ش مهێناو شار ئ  وه تهێب کڵ بوو خه  وه ئه ی که و خواسته ئه. ینگ ره زه
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 .تێردریبسپ یوانیر مه یدۆخ  به وانیر مه یشار له ت هیمن ئه و دارهیئ
 

 ت؟ینیب ئه نۆچ دا ووداوانهڕو  کاک فوئاد له یقش ور و نه ده یگشت  به :پرسیار
 
 ێناعت پا و قاه  وه جاواب داناه  م لاه و هاه  کاهڵ و خاه ئاه یکردنا یازڕ م لاه  عال هاه فاه یک ره سه یندام کوو باسم کردئه وه :اڵم وه
 یس نااتوان کاه. و باوو ئاه یک ره ساه یر کاه ۆگفتوگا و ،یک ره ساه ینادام ئهت  حکومه ی وه جواب دانه  م له و هه  کهڵ و خه ئه یکردن
 .بوو نه  یاستڕ  و بوو، به له  تر باشتر یکێس که مڵێب. و بوو ئه یت هیعال فه  وه ئه. بکات نکاریئ  وه ئه
 

 ت؟ێ که یباس تێب شۆخ تێپ کراو که نه ریب  له یک هیر وه رهیب ایو  ێماب رتیب  ر له گه ئه تۆخ یک هیور رهیب :پرسیار
  
مان و کااک فوئااد  یکارد ۆکو باسام با وه  وه ئه یدووم ێب نه ریب  له میکڕێب  نهیمومک م که هی لیل دوو ده  به  مه که میور رهیب :اڵم وه
تار  یکان شااره  له یت هیندووێخو کێمان و تا زه عنا ئه و مه به.  دوور بووه نمانی به.ێب شورا نه ی له سه مه  له.  دوور بووه نمانی به
 ڵماا  و مان لاه  ر کاار باووه سه  و له ئه  کردووه یکار شیکێنی به  واو کردوه ته یشیندنێودووا خو له. بووم  امانهڵ ئا  و من له  وهبو
 ایا  هیان ایا یر وه رهیاب ێب ناه ڵ کاهێت رۆز شینساانیئ.  وه ناهیکرد یکاینز ک هیا  لاه  اناهیر شاورا و جه ی له سه م مه ئه. بووم مداۆخ
 یدادگاا انیا  تاهیمۆک نڵاێب  کاه کێنێشاو  له کێژۆر. ب بوو جاله مێپ شی خته و وه ، ئه جالبه مێپ  رهیب  له کمێشت ت قه فه.  مه که

ورمانادا  ده  کادار باه چه ایاوان  جاه ی رگه شامهێپ کاوڕی 1 - 1کرد  ئاهمان  قسه  وه کهێو پ نیسابوو ردووکمان وه هه یو له می قه د
 یکێر شات هاه ۆبا ایت  حورمه ۆب ای. وا یکێشت زنێپار ئه  مهێو ئ ن رگه شمهێپ نڵێب ای ن مهێئ یر زهێرپا  مانه ئه  هیگوا  که. بوون
و  ئااه  نهیشااتی گااه ئه نه ش مااهێئ .تێااب یازڕ  تااه ناعه و قه ئااه  شااتهی گااه ئه ت نه حکومااه  بااوو کااه  کااه موزاکره یئاااخر  و کاتااه ئااه. تاار
  وتاه هات که ینگ کرا، ده ی هڵحوا  وه پادگانه  له  دوو خومپاره دیهد ته ۆب. شار ناو ۆپاسدار ب یهاتن  به نیب یازڕ  ته ناعه قه

ک  دا وه  ماهێور ئ ده  باه کان رگه شامهێپ سااندڵ هاه یزۆتا یو هات و لاه  خومپاره ی رمه ر گه هه. یم ستهڕۆ یگ به دیع سه ڵپشت ما
 یکارد و ال یو  ال م ال و ئاه ئاه. ر چااوا باه  کااک فوئاادم والاه یقشا ر چااوا و نه باه  لاه م وا که کساه عه ساتایئ. ن، ون بوون جه

باا   ماوزاکره ژن ێئا کێت ماعاه جه یوتا. ین کاه دهێبوو پ هاه یکێت عااده .نین کاهێپ  کارد باه یسات و قا قا  ده وه منه یال  به  کردوه
  ساالحیئ  به  وان که ئه. ێد ڵ هه ک هی خومپاره ی قه ته  به  که ، مهێئ یزێه  هی مه ئه یعن هی نی که ڕ شه یچ  به. نی که ڕ شه نی البه
 .شتێه ێج انی مهێئ  ییرایخ  به بوون،  مهێئ یر زهێپار
 

   بوون؟ یک  ماعته و جه ئه نی ر بکه و شه  خراپه  وابوو موزاکره انێیکه پ  سانه و که ئه :پرسیار
 
  .ببا  وانه ناو ئه اویپ ێناکر :اڵم وه
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 دا؟ که تهیناو کوم له ۆب کێچوونۆب تڵێب ێکر ده :پرسیار
 
بااوو،  یت هیااک هیکرد  ئااه یکیحر تااه کهن  له سااه مه  وانااه له کێک هیاا. ردا بااوو ور و بااه بوو لااه ده شاااردا نااه ی تااهیناااو کوم  لااه :اڵم وه
تتا مان  هااتبوون حاه  وه باناه  الل له جه خیش یت ماعه جه. گان بگرن ن و پاده که ڕ شه نیچ ی موزاکره یکیر خه ت گوی ده یت هیک هی

 کێو ناهڕ؟ بنیچا یکیر خه ن؟یچ یکیر برا خه  وت کوره یمێجار پ ێدوو جار س. بوو ڵ گه  له یکێشێرو ده یحاج  رمهیب  جوان له
 رۆک ز بوو ناه ناه ڕ شاه یموافق رۆبوو ز  وه بووم ئه ڵیحا شیکاک فوئاد  لهمن  یو ئه ، وانه چهێپ  به ماڵ به. شانت  کهیب  گرهڵ هه
. نیا بکاه  م هااتوو و چاووه ئاه ی وتم تا که. مابوو  نه  موزاکره  به وامیه کێژۆمن ر. وتم ێپ یو ئه انیکێجار  رمهیب  تتا له حه
 یعنا ماه  وه ئاه. تێاب شێڵایو ف ڕفا  باه  قازانجماناه  به  تێو ر دوا که شه ژۆر ک هی.  قازانجمانه  به  تێو دواکه ڕ شه ژۆر ک هی یت و
 . ر بکات به سته وتن ده رکه سه  که  هین کێر شت شه یزانی ئه. بوو نه ڕ شه یاریو خواز بوو ئه  وه ئه
 
ر  شاه ژۆر ک هیا ماڵ ر کوردساتان باه ساه ۆبا  هڵام حه ۆبا  هیا هاه ی رناماه به میارژ ڵاێ ئاه  باس کردووه ی وه ئه نیند شو چه  له ڵی به
 ."!نیناب ۆییرگۆز یمیسل و ته نیر خواز ن شه  مهێئ:" بوو  وه ئه  ر ئوردوگاکه سه یعاریو ش  قازانجمانه  به  دواوه  نهی بخه
  
گات  ناه  ئاکاام  ناد باه ر چه هاه  و ماوزاکره دا ئاه ئاه ڵیو هاه. بوو باش نه ێپ یر شه  هیو ئهورم  سه ته  ستوهیب ێل  ومه من ئه ڵێ به
 یادیام و  کاه ئه یادیامان دووباار . بوو باش ناه ێپ یر شه. دات نازانم ئه ووڕ یچ  که وتنه دواکه تریجا ئ. ی و دوا که ڕ شه ماڵ به
  هیاوا مێکااک فوئاادن مان پا یقایف کااک فوئاادن ره یساتۆد  که  شهیو کسان ئه. تێخودا ب یحم ره یمورد وارم دهیئوم .تێب رێخ به
نها  کااک فوئااد تاه ژمیناا وامڕو با مان لاه. ن فتار کاه ره  هی وهێو ش به انیشۆیو خ  وه نهێب ریب و وه ئه ی تانه و سفه ن ئه بده ڵو هه
 یاسایس یباار  کاک فوئاد لاه یت هیخس شه  له سمیشخ من ته یل وه. بوو و نه ک ئه تر وه یس که  هرزدا ک ر عه سه  بوو له کێخس شه
 یازیامتیئ ،ۆیخ یقانیف ره اهاوی ۆیخ یرانیهاو ب ڵ گه  له  هیکردا ت سهیختا مقا و وه له ، هی وه ئه  وه هیجتماعیوئ یت هیاڵ مهۆو ک
 .بوو فق تر ئه ن و ماون موه هه ستاێئ  که ی مانه  بمابا، لهر  گه ئه  هیوا شمێو پ. بوو هه  وه وانه ئه ت سبهین  به یرترۆز
 

 

--------------------------------------------------- 
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 فر کان کاک بکر حاجی سه قسه

  
 

 
 
 
ناگ  ده  ورده  کان ورده ر سانوره سه  له. دا راقێع یکوردستان یشۆڕش ێ رمه گه  دا له 7111 ڵیسا  دروس له شێو پ مه له ڵسا یس

و  یکاورد و فاارس و ئاازر  باه رانێائ یکاڵ موو خاه دا، هاه رانێائ  له  کان وابوون که نگ و باسه ده. بوون ر شکهۆخڵکان د و باسه
ز  حاه اناۆیخ ڵید  ناوسن که  وه به  وه شه که زه حه  ر به هه. ن بکه کیانکارۆڕگ  ن که که ئه  وه ز به حه رانێئ یکڵ موو خه ترکمان هه

 یتێپاساا یمایرژ  دمه و ساه ئاه  کاه. ێدرۆڕبگا  ماهیو رژ ئاه  ستهیویپ  که  وه بووبوونه ییال ک هی. شانۆکێبات و ت خه ڵیو هه. ن که
 .بوو
 
  کوردسااتان دا، لااه یکان شاااره  کوردسااتان دا لااه  بوون لااه ئااه ترۆڕرم و گاا کان گااه نااگ و باسااه هات ده تا ئااه هااه ژڕۆ یدوا  لااه ژڕۆ
 .کوردستان دا یکان هاتهێد
  
 رۆعس ز باه یزبایح یمکانااتیباوون ئ رۆعس ز به یزبیح یکان زهێه. نابووێه  رگه شمهێپ ۆب یرۆعس ز به یزبیح  ردمانه سه و ئه
  شااندن لااه س وه ده ۆم باا پاراسااتن هاه ۆخا ۆم باا هاه  وه نااهیبوو ئه کیز کان ناه ساانوره  جااار لاه رۆز  ماهێئ  وه ر ئااه باه  لااه. باوو رۆز

دا  رانێائ یکوردساتان یماور جاه ڵ گاه رمان له ده باه  ادهڕ  لاه یکایووکێت  وه ر ئاه باه  لاه. باوو انیا عس هاه به یزبیح  که یتان قوه
  رگه شامهێپ  بووباوون باه  کاه یساان و که ئه  وه له  جگهێب. بوو ر سنورا هه سه یکان هاتهێد ڵ گه مان له ندازه ئه یب یتێساۆد. بوو هه
و  ر ئاه باه  لاه. بوو هاه کانا کاهینز  کان و شااره رسانوره سه ی کاناهڵ و خاه ئاه ڵ گاه له انیشترێپ یواڵ کهێت انیشینیشترێپ یتیساۆد
 شاترۆخڵد ژڕۆ  لاه ژڕۆ اتریاز  ماهێئ. کرد دا ئاه  مهێئ ڵ گه له انیوان هاوکار ئه. نیئاگادار بوو کتر هی  له  بوو که واهه یکێووکێت
 . وه گرده ئه یکێموو ال کرد، هه ئه ی هش گه راناێئ یکوردستان  له شۆڕش  که یو به نیبوو ئه
  

دا   رسانورانه و سه موو ئاه هاه  لاه  خاناه  لاه  غده نه  ردشت له سه  له  پاوه  قز له سه  له  بانه  له وانیر مه  دا له  رجه لومه هه و ئاله
 ی هڵاا مااهۆک ڵ گااه کوردسااتان له یشااتمانین یت هیااک هی  وه لااه  جگااهێب. دا  وهێاائ یکااانڵ خااه ڵ گااه بوو له هااه مانۆڵتوناادوت یکیوناادیپ
 یکاااینز کتر هیااا  لاااه رۆز کانمان هیاااوندیبوو، پ هاااه ماااانڵقو یکیونااادیپ رانااااێئ ی مه رده و ساااه ئاااه یکوردساااتان یشاااانێحمتک زه
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 انیبات و خااه  وه گرسااانه ئه  مااهێئ یال  کرد لااه ئااه انێااڕشااا  یماایس رژ ده  لااه  کااه  هڵا مااهۆک یو کااادران لااه ینااد هه.  وه ناهیکرددبوو
 ماانێپ  ماهێئ یال  ر لاه عفه دکتور جه دیه شه  نمونه ۆب. ابوویت انیشی رکرده سه یکادر تا و هه یمامناوند یکادر  وانه له. کرد ئه
  باوو، بووباووه میبارا ساتاۆمام ینااو  ماهێئ یال  ندوسات لاه ته وه یکااک سااعد. دکتور باوو یتیرکردا سه  له زیز وت دکتور عه ئه

باوو  دیه شاه انیشاێل  واناه دا باوون له  ماهێئ یکاان زهێناو ه  له شیتریکادر نیند چه.  مهێئ یتیرکردا سه یکان زهێه  له زێئامر ه
 .راقاێع یکوردستان  له
  
  لاه ارانیاجوت یت هیاک هی. زرا داماه ارانیاجوت یت هیاک هی وانیر ماه ی ناوچاه  له. بوون تر ئه وره هات گه تا ئه هه یو ئه یکان شهۆڕش
 انیموو ر هاه هاه  کاه شاایوانیر نااو مه یریشانبڕۆو  رێشاگۆڕش یکڵ خه یند هه ڵ گه  و له وانیر مه یر ور و به ده یاریجوت یکڵ خه
 .کردن ئه یرشت رپه فوئاد سه دیه شه. دا بوون  هڵ مهۆک یکان خستنهڕێ ڵ گه له یماتینز ته ڵ گه له
 
فوئااد  دیه شاه یتیساا که یو ماه به راێمن ل. رنۆز رۆز کان هیر وه رهیب ، هڵ مهۆک یکان رکرده سه  کادره  بوو له کێک هیفوئاد  دیه شه
تر  وره گاه  وه لاه رۆفوئااد ز دیه شه. ناتوانم  وه هیاینڵد  م به بکه  سته رجه فوئاد به دیه شه ینیزانێفوئاد و ل دیه شه یهاتووێو ل
 .بوو
 
موو  هاه ی متماناه ی گاهێج  کردباووه ۆیخا  کارد کاه یوا یک هیتێرکردا بوو سه دیه تا شه هه  دا که  مه که  نه مه و زه فوئاد له دیه شه
هوشاار  ی پاه کانتهیت یور قز و تاا ده و سه  و بانه ویرش و سه وانیر مه یر ور و به ده یکان ده گونه یکان هڵما ی ربهۆز  له. ماور جه
وهااتوو چووماان   وماناهید ماانۆخ یچااو  باه  ماهێئ  کاه ی نانهێو شاو ورامان ئاه هاه یک هێشا و به ارانیاو کام  سنه یر به وور  و ده

 .واسرابووڵ هه ی که سمه دا ره کان هڵما  فوئاد له دیه شه  نهیمانب کردبوو و ئه
 
 یکان شاکوتووهێپ  کاادره  که ی رکردانه و سه بوو له کێک هی. بوو  هڵ مهۆک یهاتووێل یکێکادر. بوو ریشنبڕۆ یکێاویفوئاد پ دیه شه
کاوو  وه هااتووێل یکاێ رده رکه کاوو ساه وه شیو گردو و ئاه ر ئه وه انیکان هی هڕکرد و  ئه ێپ انیپرس  شهیم هه  هڵ مهۆک ی مه رده و سه ئه
 ی وناه ئه ێتێباا انیشایئ  کاه کاێنێر شاو هاه  کردن و لاه ئه یرپورشت بات سه خه یدانیم یبوو ڵقا یکێس کوو که وه زانێل یکێس که
 .وتوو بوو رکه سه کانا شهیموو ئ هه  بوو له ێئاگامان ل  مهێئ  که
  
. ناگااتێپ کاێر کوتووپه  له  رده رکه بوو سه  وه ئه ر،ۆز رۆز  شهیرنج سه ی گهێج  زهێر ی گهێج رۆز  وه منه یال  به یخس شه  به یو ئه

. رانااێئ یم رده و ساه ئاه ی هڵا ماهۆناو ک  له انیشیکێک هیکوردستان،  یشتمانین یت هیک هیناو   له انیکێک هی.  هی م هه من دوو نمونه
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 ی متماناه یگاێج  وا که یکێ رده رکه سه  بوون به زماێکار یکێس که  ما بوون به که یکێ ماوه  ما له که یک هێ تره فه  له  رده رکه دوو سه
 .بوون شیم جماور و هه تریکان زبهیم ح و هه انیکان زبهیم ح هه
  

 ڵ گاه له ێب ن، ئاه کاه ایا پاه  جرباه ته ڵسا  به ڵسا یب ون، ئه رکه سه  له په  به  له په ێب ئه  هیروا ئاسان ن هه  رده رکه سه  به بوون
  بازانن کاه  وه که هیووڕموو  هه  ن و له که به  هێتاوتو  تهاڵ و وه ئه یزع وه  ن که به ڵو باش هه ێب ئه نن،ێبگونج انۆیخ کانا انهۆڕگ
  ن، لاه کاه به نۆچا  وه ره ده  ن لاه کاه به نۆناو شارا چ  ن، له که بات به خه نۆچ تریکێئاست  ن و له بات بکه خه نۆدا چ  استهئ م له

 یرۆز یمنا زه یکاێ تره فاه  وه ئاه. ن کاه به وت ساووکهڵ هاه نۆر دا چا ماوه نااو جاه  لاه شان،یساتن و دابن هه نۆدا چا  رگه شامهێناو پ
 .یو ئه
  
و  لاه  رگه شامهێپ  کات، کاه دا هااتووچوو ئاه  رگه شامهێپ یزێانااو ه  له  هڵسا نیند چه  وابوو که  وه کوو ئه فوئاد وه دیه شه ماڵ به
و  ریاب  بااش و باه رۆز یکاێفکر  باه ماڵ بوو باه هاه انێم که رۆز رۆز یکێزمون بوون و ئه  دا تازه رانێئ یکوردستان  دا له  ردمه سه

و  ئااه یم رده و سااه ئااه یتێردا رکه فوئاااد سااه دیه شااه. دا ئااه انڵیو هااه ۆدر بااه ادهڕ  لااه یکێلتزام ئااه  و بااه  هاتووانااهێل یکێباااور
 .بوو ێئاگامان ل  مهێئ  کرد که ئه ی قانه نته مه
  
باوو  کێاکابرا. باوو ریشانبڕۆ یکێکاابرا. رانێائ یم رده و ساه ئاه  هڵا ماهۆک یاسیس یمکتب یندامان ئه  بوو له کێک هیفوئاد  دیه شه
  کاه  هیا رکرده و ساه باه ێبا یما بتاوان کاه یکێ تره فه  له  بوو که نه  وه ر ئه هه ،ێشێک ائهڕ رۆز کڵ خه یرنج سه  که ی وانه له کێک هی
 یکاێ واده نااو خاناه  لاه. وتن ئاه ێپ انیئاغا  بووبوو که  رورده په کێ واده خانه  و له ئه کووڵ به ێب کێموو ال هه ی متمانه یگاێج
 یشااانێاکڕ ماڵ بااهبااوون   وانااه و ئه شااانۆکێبات و ت خااه یکێر خااه انیموو ر هااه هااه  کااه واده نااد خانه رچه بااوو هه تاوساا ده  بااه
و  ارانیاژاران و جوت هاه یکخاراوێر ینێناسا ئه  وه باه ۆیخ  وا که یکێکخراوێناو ر ۆب شتووڕۆیس و ده توس خاون ده یکی واده خانه
 ێنێزر داماه کێساتمیس یو هێا ئاه  کاه ئۆڕبگا  ماهیژڕو  ئاه یو هیا ئه  وه ناخه  له  که  که هیکخراوڕێ.  هی تهاڵ و وه ئه یر نجده هڕ یکڵ خه
 . هین  تهڵگا یکێشت. یبزان اۆیخ یگاێج  له نسانیئ یرخ نه ێنداب نسانیئ ۆب  وره گه یها به  که  ستمهیو س ئه
  
وه  ناخاه  لاه ساتیوی فوئاد ئاه دیه بوو، شه شا نه یدژ این ته  فوئاد به دیه کرد، شه ئه نه یکێشۆڕش این ته  فوئاد به دیه شه یعنی
  وه هیا که ره ور و به ده  له  وه هۆیخ  کان له شته  که  هی وه ئه  رکرده سه. کرد ئه ێپ یست ده  وه هۆیخ  فوئاد له دیه شه. بکات یانکارۆڕگ
  متماناه ی گاهێج  تاهێفوئااد کردباوو بب دیه شاه  لاه یوا  فوئااد کاه دیه شاه یکان فاته ساه  بوو له کێک هی  وه ئائه. بکات ێپ س ده
ر  هاه رانێائ یکوردساتان یکان دهیه شاه ی هڵرقاف سه  بووبوون بوون به  پرورده ۆت حمه موو زه و هه به  که ی و برانه ئه. کێموو ال هه
 یکاێکڵ موو خاه کاوو هاه وان وه ئاه ی کاه واده خانه یتار یکاڵ خه یبوون و دوا ئه دیه شه ی وانه براو ئه ێدوو برا و س  رتاوه سه  له
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  وه رهۆز یکیزا شاااره  بااه ۆبووبووناا کڵاا خااه یکااان موو ئازاره هااه یووکێتاا  وه هیاانیب ئه انۆیااکانا خ ره نگه سااه  ر لااه نجااده ره  یتاار
  بوو لاه هاه یسا کرد و ده ئاه اێات یبات فوئااد خاه دیه شاه  کاه ی زباهیو ح ئه ڵ گه گرد و له ر ئه وه انیفوئاد دیه شه یکان ههیوج ته
 یکان اساپاردهڕ  اواناهڕب ێلا رۆز  کاه  ده ئاه انیا وه ئاه ڵیو و هاه وینیب ئه انۆیخ ایو ئاله  وانه دا ئه  کخراوهڕێو  ئه یدانان  رنامه به
 .ر بوو سه  له یفوئاد دیه شه یور گه رۆز یر گهیکار  وه ن ئه بکه ێج  به یج انۆیخ یکان کخستنهڕێ
  
و  ئاه یور ده  لاه یرۆز  باه یاساتڕ باه  وه فوئااده دیه شاه  بوون لاه کینز  که ی نانهیو شو و ئه وانیر مه یر ور و به ده یکان رهیشنبڕۆ
باوو  کترێک هیافوئااد  دیه شاه یکان هیاهاتووێل  تر باوو لاه یکێک هی  وه ئه. بوو هه ایایت یفوئاد کارگر دیه شه  بوون که  کخراوهڕێ
  باه رۆز ماڵ باه. نااودار رۆز رۆز یکاێ رکرده ساه  تاهێب ئه ژاڕۆ  پاشاه  لاه  کاه ێب فوئاد هه دیه شه  به رۆز یل مه ئه اویپ  که یوان له

 ک هیاا  لااه  وه داخااه  بااه ێنێپ بسااه ۆیخاا سااتیوی ئااه  کااه ی نسااانهیو ئ ئااه. دا نااهێپ ی گااهڕێ م هڵااز دا، نااهێپ ی گااهڕێل  جااه ئه  وه داخااه
 .فوئاد بوو دیه شه یرۆخێپ  بووه  که  وانه له کێک هی یکان هیاستڕ ۆب  زامه نه و هئ ینانێه رۆو ز شتنێ نگهێت
  
دا   رگه شامهێپ یزێانااو ه  ما لاه کاه رۆز یکاێ تره فاه  ر لاه هاه شیو ئه  و بابته که له یتر یکێ رکرده سه شیراقێع یکوردستان  له
  وه ره ده  هاتاه  ئاارام کاه دیه شاه. داباوو ڵیو دا هاه  وانه ناو ئه  و له  هڵ مهۆناو ک  له شترێپ  استهڕ. ئارام بوو دیه وت شه رکه ده

کرد و  ئاه ێجا  باه ێجا مانیکان اساپارهڕ کماانێموومان ال و هاه  وه ناهیبووۆک یور ده  لاه کماانێموو ال هاه  کاه کێا رکرده ساه  بوو باه
  لاه  هیا رکرده و دوو ساه ئاه. نیناێب ێپا یبااور کماانێموو ال هاه  باوون کاه  وه ئاه یباوون ها  متماناه ی هیما شیو ئه یکان ده اسپارهڕ
ور و  بااوون و ده کان کااهڵ خااه ینااانیباااور و اتم ی گااهێج  کااه  انه رکرده و سااه بااوون بااه وتن رکااه دهما  کااه  رۆز یمناا زه یکااێ تره فااه
  کاه کێجیساترات کێاو پ کڕێا ی برنامه یو دانان یاسیس یبابت  م له دا و هه یتیرگا شمهێپ یو هڕێڕ  م له بوو هه رۆز انیریتاس
  بااش ببناه  کرد کاه ئاه  وا لاه یوان ئاه یکان کاهیو تاکت ایژۆل دهێائا رۆز رۆنا ز ئاه انیاوان دا ئاه  کاه شاتنڕۆێ ئاه یر سه  وان له ئه
 .تێب هه انۆیخ یهادار به ی گهێرا ج ماوه ناو جه  و له  متمانه یگاێج
  
  اساتهڕدا   ختاه و وه باوو لاه ساتیو سهۆر خ هاه  رگه شامهێپ  اساتهڕدا  ماه  که  تره و فاه لاه  فوئااده دیه و شه فوئاد بووبوو به دیه شه
 انێاکێکام ویها ماڵ بوون به هه راناێئ ی هڵ مهۆناو ک  له شیر شهۆکێت رۆز یکڵ خه. دا  ردمه و سه بوو له ستیو شهۆر خ هه  رکرده سه
 ویبوو، ها ناه انۆیاخ یور و کاارگر فوئااد ده دیه شاه ی قاه  باه انێاکێکام وی، ها متماناه ی گهێج  بوونه فوئاد نه دیه شه ی قه  به
 یکاێر ره زه  باه کڵا خاه ساتاشێتااکوو ئ  که شتێه نه ێج  به ۆیخ ۆب یو وا شنڕۆ یکێژڕۆ فوئاد پاشه دیه شه ی قه  به انێکێکام
و  و ئاه رکاردنیو داگ  وه وساانه چه یدژ یو بزوتناه  وت، لاه کاه یکورد یک ره حه  له کووڵب  هڵ مهۆک  ر له ک هه نه  بزانن که ی وره گه
 .  بوو هه ێپ انی متمانه  وه کهێموو ال هه  به رانێئ یکڵ خه  وت که که  باته خه
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. بوو مان هاه القاه و عه یتیساتاۆفوئااد دا د دیه شاه ڵ گاه له ینیب فوئاادم ئاه دیه شاه  که یم که  تره و فه و ئه  وه مهۆخ یال  له من
موو  هاه یت حه هڵسا مه  لاه  بکاات کاه کێکانماا شات و کاره شیئا  و لاه  وه ناهیلۆکێل  و له  مناقشه  فوئاد له دیه شه ینیب نه کمێجار
موو  فوئااد هاه دیه شاه. ێشاێکێاڕ اۆیاخ یال  باه  وا باا کاه یکێهێفوئااد تاوج دیه شه ینیمب نه. ێب دژمنان نه اێن ته .ێب نه کێال
  کاهڵ و خاه ئاه  باوو کاه  هیا وه و بزوتناه ئه یت حه هڵس مه  له  یکان موو شته عام دا بوو هه یت حه هڵس مه  له یکان موو شته هه کێجار
 .دا ئه ۆب انڵیو هه
 
  لاه این تاه  ر باه هاه یاساتڕ باه یکاورد یک ره حاه  وه لاه مناه یال  باوو باه وره  گاه رۆز رۆز یکاێر ره فوئااد زه دیه شاه یس دان ده  له
 . وه وت ئه که نه  هڵ مهۆک
 
  لاه. باوون الکیداها  هڵا ماهۆک  لاه  کاه ی ساانه و که ئاه یرتاپا م لاه ساه کاه ئه باووردنێل یمان داوا  وه تهێفوئاد بما دیه ر شه گه ئه
 یاساتڕ باه  کاه انیکان رکرده مو ساه و هاه یاسایس یفتار ده ینادامان و ئه انیکان هڵاو ئه ریاب ر ده ساه  گاته تا ئه هه  وه کهێ رگه شمهێپ
 یکاان زهێنااو ر  لاه  کاه ی شاانهێوک رهێو گ ئاه  وه داخاه  باه ماڵ باه.  کردوه انیرۆز رۆز یکێبات خه  وان که ن ئه و متمانه زێر ی گهێج
 شیمنا ماڵ باه. ێب روس ئاه ده  شانهێک و رهێو گ ئه کاێزبیموو ح هه  له: نڵێ و به  وه نه جوابم به  نگه هڕ  روس بوون که دا ده  هڵ مهۆک
  لااه یکێمینز تاه  لاه رۆز یکاێ تره فاه  کاهدا  یکاورد یک ره نااو حاه  زمون لاه ئاه  باه یکێکاوو کاابرا وه  دهیاد ایادن یکێکاوو کاابرا وه
فروز  ماه  النهیو مشااک ئاه.  هێابوونا نه  النهیو مشااک ئاه زگااۆخ.  کاردوه شامیئ نیباوو  هڵا ماهۆک شیا ماهێئ  دا کاه  هڵا مهۆک یرانبر به
 .ێب هه مان لهیمشک شی ژانهڕۆ ێب ئه  ژانهڕۆ نی که بات ئه خه نۆچ. بات خه  مهێئ  که یو کوو ئه رمان وه سه  له  بووه نه
  
بوو  ئاه نه  واناه و گرفات و ئه ریاو گ لیمشااک مڵێمان ناا ێفوئااد بماا دیه ر شاه گه ئه ،ێفوئاد بما دیه ر شه گه ئه  هیوا مێمن پ 
و  ینایردب و وه کاوو ئاه وه ،ینیب ئه مانێل  مهێئ  که ی هڵق و عه کوو ئه وه ،ینیب ئه مانێل  مهێئ  که  نجه و ره ڵو و هه کوو ئه وه ماڵ به
 ماڵ بوون باه ئاه نه مڵێناا.  وه بووناه متر ئه کاه  هڵا ماهۆنااو ک یشااکالن و مه ئاه. مان بوو فوئاد هه دیه شه ر  سه  له  که ی انهینیب ێت
  بوو کاه  وه ئه یبوو ه کێاوێپ. فوئاد دیه شه یاستڕ بوو به ش هڕادیفر یکێاوێپ.  وه هیم ده  چوون به زووتر ئه.  وه بوونه متر ئه که
 ێلا ی وره گاه رۆز رۆز یکاێ رده رکه ساه  ژهڕۆ پاشاه  لاه ێک باه ێلا یو ئاه یواناڕ چااوه  باوو کاه  وه ئاه یباوو ها کێاوێپ ێب  رکرده سه
 .ێرچ ده
  
باوون و  الکیو ها شاانۆکێبات و ت خاه ینجام ئاه  لاه  رده رکه ساه ،ێب روس ئه دا ده نێع مه یکێ تره فه  له ێب روس ئه ده  رده رکه سه
هاات باوو  یو کاوو ئاه بوو تااکوو وه نه ارید  ونه ئه  وانه ئه کان خستنهڕێناو   جن و له سه  فوئاد له دیه شه. ێب روس ئه ده  وانه ئه
 یرک م ئاه ر باوو و هاه ساه  لاه یجااران یرکان و ئاه م ئاه هاه ایتێرگا شامهێپ  قورس باوون لاه رۆز رۆز یکان رکه و ئه  رگه شمهێپ  به
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ر  ساه  ترهاتاه یکێت حکوماه ایادوا  لاه نناوێووخڕ شا به یت حکومه ستیانوی ئه رانێئ  که ایژ ئه  زعه و وه له  ر بوو که سه  له ی تازه
  لاه  وره گاه  وره گاه یرک موو ئه وان دا هه ئاله. بوو نه شیرانێئ یتر یکڵ خه ی ربهۆز ڵید  بوو به نه رانێئ یکورد ڵید  به  کار که
 یکان قاهێف دا ره ئه ڵیو کرد و هه ئه ێج  به ێج یکان بوو شته ستیوێپ  که یو ئه شیفوئاد دیه شه. فوئاد بوو دیه شه یر شان سه

 .یاستڕ ن به که نه  هی شکنجه و ئازار و ئه الکیموو ه و هه ست به هه  که ڕ گه  خسته وا ئه ێک ره ور و به ده یکانێو هاور
 
کاوو  وه یکێک هیئاوا  یئاسان  به  هین  وه ئه یو ه تێبکر یور رهیب یئاسان  ئاوا به  هین  وه ئه یه یتانۆڵفا س مسته یفوئاد یور ده

 .ێنێخڕنیمن ب
 
 نینااد چه  کااه ێفوئاااد ئاااوا باا دیه کااوو شااه وه یکێکوتااووڵ فوئاااد، هااه دیه ک شااه وه یکااێ رکرده سااه  هیااق وا حااه  وه منااه یال  بااه
ناد  چه  کاه ێفوئااد وابا دیه کاوو شاه وه یکاڵ دا خاه نادنێخو یکان نااو برناماه  له ستاێق وابوو ئ حه. ێر بکر سه  له یو نهیلۆکێل
 یو ئاه ۆبا انۆیاخ یکان هیاریزان  له کێبابت  به ن کهیب. رگرن ر وه سه  له یرز رز به به ی هاده شه ێن واب بکه یشانیس ن ده کێس که
 ریاب  فوئااد لاه دیه کوو شاه وه یکڵ خه.  وه تهێچ نه ریب  له  که کێ نمونه  به ێبب. کورد دا یخیناو تار  له کێ نمونه  به ێبب  وه ئه
نااو   له ا،ۆیخ ی که کخستنهێناو ر  له ا،یکورد یک ره ناو حه  له یگریکار ،یریور و تاس ده ،یکان هی وره گه  قه حه ماڵ به  وه تهێناچ
  ببناه  واناه و ئه کڵا خاه یچااو شێپا  ناهێخر به  واناه ئه  وه ناهێبکر  رجساته به  واناه ئه  اکردوهێات یشایئ  که اناێو شو ئه یماور جه

 دیه شاه یدوا  لاه رانێائ یکوردساتان یبات خاه ، هڵا ماهۆک یبات کورد، خه یت لهیم یبات خه ۆخ. مان که ته لهیم یداهاتوو ۆب  نمونه
و  ئاه ی ، نموناه باتاناه و خه ئاه ی هڵاکاک  هیو ئه یه ماڵ به واتڕ ئه شێو پ ره به میدا ژووێم ،ێس ناوه خیتار.  وساوه نه تریفوئاد ئ

 یو ناهیلۆکێو ل تووێب هه ۆیخ یتیهم ئه ،ێنر نرخه به ،ێب رچاومان به  له ،ێبکر  رجسته به  شهیم هه  وانه ئه ی، نموزج باتانه خه
رنااگرن  وه  وه لاه کڵا که این ته  داهاتوو به یکان وه نه ۆخ. ربگرن وه ێل یکڵ داهاتوو که یکان وه نه یو ئه ۆب یر بکر سه  له یباش
کاوو  وه یکێک هیا یبات خاه.  ماوه ناه  وه ئه یباو نڵێ بهوان  ئه ێکراب ناۆک  له  که ێموو شت هه. ن که فس به ره نۆک یکان موو شته هه
  کاه ی ردمه م ساه ر چاوو ئاه سه به  ردمه و سه ئه؟  ر چووه سه  به  ردمه و سه ئه ڵێ ؟؟ به ماوه نه یباو ڵێ به  هی وه ئه یفوئاد ه دیه شه

ماون و  نااه انااایژ  لااه  کااه ی وانااه د بااوون و ئهیه شااه ی وانااه فوئاااد و ئه دیه شااه یکان قااهێف فوئاااد و ره دیه شااه یبات خااه  هاااتووه
  وه هۆیااخ  ر لااه هاه ۆم خاا رهااه به  تاه ناوهێه  انااهی تااازه  زعاه م وه ئااه  واناه ئه شااان،ۆکێر ت سااه  ردوامن لاه بااه سااتاێئ  کاه شیاا واناه ئه
 یکێبردن ۆخ  له ویسح ته ، ستوهیو یکێتبا خه ، ستوهیو یکێنج هڕ  وه ئه.  ستوهیو یو مانوو بوون نج هڕ  وه ئه. م رهه به  ته هاتووه نه
، ئاارام دیه کاوو شاه وه یکێک هی ۆب  هی وره گه رۆز رۆز یکێ نمونه  وه ئه. رۆخێپ  ته کردوه یفوئاد دیه کوو شه وه یکڵ خه  که  ستوهیو
دان  ساه ن،یناد چه.  بووه ناه دیه شاهفوئاد  دیه شه اێن دا ته  هڵ مهۆناو ک  له. ئاوا بوون  که ی وانه کوو ئه فوئاد، وه دیه کوو شه وه
 دیه شاه انیا که هڵرقاف ساه انایموو نااو هاه  لاه ماڵ بوو باه هاه انیر گاهیموو کار ر هاه بوون و هه دیه شه  وانه و ئه کێپوکڕێ یکادر
بات کاردن  ر خاه ساه  لاه نیردوام با باه  مهێئ  که نڵێ به  مهێئ  به کێشت نن،ێخولق به یزع وه  انهیویتوان انویموو هه  به  که  فوئاده
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و  ئاه  کاه مان قاناهێف و ره کرد، ئاه ئاه انیاژ  لاه  کاردوه انیز حه  مهێکوو ئ وه مان قانهێف و ره ئه نڵێ به  مهێئ  که نێ نه ۆڵک  مهێئ  که
 ساتاێئ. باوون دیاه شاه  واناه بوو ئه هاه انۆیاخ یکان رناماه به ۆبا انیا خالسه و ئه یزۆسڵموو د و هه بوو، ئه هه انیر گهیموو کار هه
 .ید  نهینێوان ب ئه یکان و ئاواته نێب ڵو تر هه کێو پ کڕێ  به تر کراوهۆک ،ۆتر خ  تازه یریب  به  مهێئ  ستهیوێپ
 
کوردساتان  ی مه رده و ساه ئاه یکاان ووداوهڕر  سه  کوردستان له یکان ووداوهڕر  سه  فوئاد له دیه شه یگریفوئاد و کار دیه شه یور ده
 .یاستڕ بوو به هه انۆیخ یگریکار  بوو که کێبوو، شت یشاناز ی هیما  بوو که کێشت
  
و  شاه نیناد چه.  و باسمان کردوه و قسه  وهینیب کترمان هیوو ب مان هه القه فوئاد عه دیه شه ڵ گه که  وه کهینز  من له  ونده ئه یو ئه
  لاه  ردمانه و ساه کانمان ئه کردنه  قسه  ارهید  مان کردوه قسه . بووه هه مان القهیع  وه کهێپ ژڕۆ نیند چه ن،یشتویدان  وه کهێپ  مهێئ
 یمانیشاتین یت هیاک هیر  ساه  ، لاه باووه  هڵا ماهۆر ک ساه  ئاارا باوو، لاه  لاه  کاه  باووه  زعاه و وه ر ئاه ساه  له. بووه  که خهۆبارود ر سه

 کێک هیا ینیمب فوئااد ئاه دیه شاه  لاه  کاه  هۆیاسگڕو  ینیو واقعب ئه.  بووه  ردمانه و سه ئه یتریکان زعه ر وه سه  کوردستان بووه، له
ناد  چه ێب باوون ئاه  رکرده سه  به. بوون  رکرده سه  به یکان رجه مه  له  کهێک هی  وه ئه. تێئاوا ب  رکرده سه  ستهیوێپ  که ی وانه بوو له
 این تاه به  کاه ینیب ئاه نه یفوئااد وا دیه ت شاه کرد قاه ئاه اێات یشیئ  که  هی و واقعه ئه ینینیب  وانه  له کێک هی ێب ایت یکێرج مه
 یکاێزبیح این تاه  ماهێئ ڵاێ باه ینیب ئه نه یفوئاد وا دیه ت شه بکات، قه راناێئ یکوردستان  کان له موو شته هه ینتوا ئه  هڵ مهۆک

 .ینیب ئه نه یوا نێ مهێئ این و ته راناوێئ  له تێب ینیلن یماکس ێتر ناتوان یکێس که ویه نینیلن یمارکس
  
ر  ساه  لاه یکرد، حسااب ئاه کاان ووداوهڕموو  ر هاه ساه  لاه یفوئااد حسااب دیه شه.  وه ندهێخو ئه یکان رانبره موو به فوئاد هه دیه شه
 ۆبا یشایکوردساتانا باوون، حساب  لاه  کرد کاه ئاه  حداساانه و ئه موو ئاه ر هاه ساه  لاه یکرد، حسااب ئه کان هیزم و نه یرز موو به هه
فوئااد،  دیه شاه یکان چوونهۆب  له کێک هی  وه ر ئه به  له. کرد تر ئه یکان نه هێو ال زبیموو ح هه یریتاس ۆبو  شیئ ۆب ویهاتووێل
 نێبگاونج انێک هیاموو ال دا بتاوانن هاه  ردمه و ساه و لاه رانااێئ یکوردستان  له  بوو که  وه فوئاد ئه دیه شه یکان هڵو هه  له کێک هی
 . ردمه و سه ئه یمیژڕ یدژ  ن له خه به ک هی انیکان باته خه
  

م  ئااه یدژ  هیاا هااه کڵاا خااه. نیناا  کااه ته للهیموو م هااه  مااهێئ.  تااه للهیم م لااه نیکێشاا به  مااهێئ وتیاا ئااه کێااموو جار فوئاااد هااه دیه شااه
 یق کات حاه ئه شیئ ترایکێزبیح  له  هڵ مهۆک  به ێناب ماڵ به ێ باش به  که زعه وه یو هی ئه یو شکهێپ  که زعه وه یو هی ئه ، هی زعه وه
  وه کانه موو حادساه هاه یشاێپ یشێپ  له  مهێئ ێب ئه. نیب ر شخهێسپ ده  مهێئ ێب ئه وتی وابوو ئه یکان هیاڕفوئاد  دیه شه. یت هۆیخ
  وه کماناهێموو ال هاه یبات خاه  باه نیبتاوان نێا خاه به ک هی کێموو ال هه یبات خه نیبتوان  که یو ئه ۆب کێسمبل  نهیبب نیبتوان نیب
 .نێ که به شۆخ کڵ خه ڵی ده اتریز ن،ین هێ بگه کمان ته للهیم  قازانج به اتریز ن،ێ بده ماندژمنکان  ر له ره زه اتریز
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  فوئاادم لاه دیه شاه یلیحل تاه رۆز ، رهیاب  فوئادم لاه دیه شه یو شت هیتوج رۆز. ردمانا و سه فوئاد له دیه شه یو رکردنهیب یعنی
ناااو  اۆیااخ ی کااه زبهیناااو ح  لااه تاڵ سااه ده یر و پااه لااه  کااه کێک هیااکااوو  وه و هڕتونااد یکێک هیااکااوو  وه ژانڕۆ  لااه ێژڕۆت  قااه.  رهیااب
 ی ساتفاده ئه  ساتهیوێپ  هیا هاه شیتار یکڵ خه  که  وه کرده ئه  وه له یریب. ن وان هه ئه این ته  به  که وه کرده ئه هن یریرا وا ب ماوه جه
 .یبکر ێل
  
 یشایبات نکردبوو خه ێپ یست ر هه ال بوو هه یکێموو ال هه یقازانج کردبووێپ یست فوئاد هه دیه شه  بوو که نانێداه ک هی  وه ئه
 نکااۆچ  وه کاهێموو ال هه  بوو له هه یریور و تاس شا ده مه رده و سه له. بوو هه یشۆیخ یریور و تاس دا ده ئه ۆب یشڵیو کرد هه ئه ۆب
 یزان اناهی ناه ماڵ بوون باه شیزۆسڵ ده رۆز ،یاستڕ بوو به هه  تجربه ێب رۆز یکڵ خه. زبیو ح له زبیم ح و ال له له م ال له  نگه ره
  دا کاه ئاه ڵیو هاه  انهیساتاۆمام. دا ئاه ۆبا یرۆز ڵیو کرد هاه ئاه یو ئاه یرکان رباه فوئاد به دیه شه. ن هه انۆیر خ هه یزان انهی وه

و  کڵا نااو خاه  کورد و چووناه یوتن شکهێپ یکان ته روره زه  بوو له کێک هی  وه دا ئه  ردمه و سه له  که اتبک  نه هیو ال ئه یر سه چاره
 .رانێئ یکوردستان ی مه رده و سه ئه یشۆڕش یکردن شه گه
  
  کاه.  باناه  لاه نیباوو  وه کاهێپ  ماهێئ شێپا  وه لاه یو ناد شاه چه  نگاه هڕ. ساتیفوئادماان ب دیه شه یبوون دیه شه یبر خه  که  مهێئ
  لاه  باووه دیه شاه قماانیف ره ناڵ فاه  بووه دیه شه قمانێف ره ناڵ فه  که  ستوهیبرمان ب جار خه نیند چه یاستڕ به ستیمان ب برکه خه
 ۆیخا یریور و تاسا موو ده ر هاه هاه  باووه دیه دووانماان شاه  باووه دیه شاه کماانێقێف ره  نیباوو وه کاهێپ  که نیبوو نێشو نیند چه
 یکێر گاهیکار  باوو کاه کێا، تکان دواوه ۆباوو با کێنگاو فوئاد هه دیه شه یو ئه ماڵ بوو به هه ۆیخ یر گهیموو کار ر هه بوو، هه هه
بوو  رمان هاه ساه  لاه یتوناد رۆز رۆز یر گهیکار  که  وه کهێ ژاره ناو په  خسته یموو المان هه اند،ژ هه یکمانێموو ال ر هه بوو هه هه
 ریااب یفوئاااد دیه شااه یکان هیاانماڕێ  فوئاااد و کااه دیه شااه یکان هااهیتوج  کااه اوێااپ ماڵ بوو بااه هااه  کااه کهڵ موو خااه ر هااه سااه  لااه
  ، باه وه ناه بکه ۆکا انۆیاکانماان خ برادره اتریاز  ماهێئ یدوا  لاه  ستهیوێپ نیبوو دیه شه  مهێئ  که ڵێ ئه  بوو که وه ، ئه وه وته که ئه
 دیه شاه یم رده و ساه ئاه یکان قاهێف ره تاریئ  وه وتاه که ئه ریمان ب وانه ئه  که ێناو ناچ  له یموو کان هه شته کمانێال یبوون دیه شه

موومان  فوئاااد هااه دیه شااه یکان اوهیفوئاااد ناساا دیه شااه یر و بااه ور دهدا   مه رده و سااه لااه  هڵاا مااهۆک یتێرکردا سااه یفوئاااد برادراناا
 یایاار ده  نااهیبچ  کااه یو ئااه یاتێااج  لااه ، وه نااهێنگ بخو پااه  هکاا یو ئااه یاتێااج  دا لااه ئااه مانڵو وهااه  وه وتااه که ئه ریاامان ب وانااه ئه
 ڵو هاه ، وه ناهی فوئااد بکاه دیه شاه یق حاه نیبد ڵو هه  که نی بو وابکه ، ئهفوئاد دیه شه ۆب نیژڕێبڵ هه سکێرم و فه  وه تهاڵاێ خه
 ۆیخا یو کات ئه  که ی هاتانهیو توج ئه نێ موو به هه ،ێب نه ۆڵچ ێک ره نگه سه نی به ڵو هه ن،ێرز رابگر به ی که هڕو باو ریب نیبد
مان دوور و  کاه باته خه  بوو که وه ت ئه وهیدا ئ کێخت موو وه هه  و له ستراحتیئ یکات  دا، له کان هینماڕی  دا له کان وه بوونهۆک  له
 ریاامان ب وانااه ئه.  وه تااهێگر ئه کمااانێو المو هااه یو قوربااان ئااه یو ئااه یمان قوربااان کااه باته ، خه خته مان سااه کااه باته خه ، ژهێاادر
   هیداکارینج و ف و ره ئه  باته و خه ئه ماڵ بوو به کێموو ال هه یرشان سه یرک ئه  باتکه خه  به ژدانێر د  وه ر ئه به  له  وه وته که ئه
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 .یاستڕ بوو به ارید  وهێپ یفوئاد دیه شه ێب  هڵو و هه ئه
 

 شیساتاێفوئااد ئ دیه شاه ێرخان ناه.  ماه ر که هاه شاتاێفوئاد ه دیه ر شه سه  م له که قسه تری ونه د ئه کانما، سه قسه یدوا  من له
و ناوازش  زێار یر من سه. ێفوئاد بکر دیه ک شه وه یکڵ ر خه سه  له  وره گه رۆز ی وه نهۆڵیکێل  هیق وا حه  که  وه مه که ئه ی دووباره
فوئااد  دیه شاه یکان قاهێف فوئاد و ره دیه شه  خته و وه ئه یدانیه و شه ئه ۆب تر،یدانیه موو شه هه ۆفوئاد، ب دیه شه ۆب نمێنو دائه
 یرسات پهۆوتن و خ و دواکاه ڵای ناه گه یدژ  کردن کاه ئاه انیو ئاه یرێار بگارن، ف وه  انهێڕشاگۆڕش یریب  کردن که ئه ی وانه ئه یرێف
 یر ساه  لاه  ماهێئ شێپا یکاانڵ و خاه ئاارام و ئاه دیه فوئااد و شاه دیه شه یکان قهێف ئاد و رهفو دیه شه  که ی انهینماێو ر ئه. ن به
  ماهێئ. نید ناه یاڕۆف  باه  و ماندوو بوونانه نج هڕو  ئه ێب هه  باتانه و خه ئه ۆفامان ب و وه نێب  باتانه و خه به  ژهێدر  مهێئ شتنڕۆ
  کاه  هیا وه ئاه انیاژ.  مااوه یرۆز شاانۆکێت ی گاهڕێ.  هیان  لاه رحه دوا مه  وه ئاه ماڵ به کێشت  ته نهیشتوی دا گه راقێع یکوردستان  له
  واناه نگر گاردن و ئه و ساه ڕ شاه  هین گردنڵ ک هه ر چه هه  باته و خه بات بکات جا ئه خه ێب ر ئه هه ێب انایژ  تاکوو له نسانیئ
 . هی بات کردن هه خه ڵشکا نواع و ئه ئه.  هین
  
. ن باه ایاحکوم یکێساتۆپ  ر لاه گاه ئه ساتایفوئااد ئ دیه شاه یکان اوهیفوئااد، ناسا دیه شاه یکان سهۆفوئاد، د دیه شه یکان قهێف ره
. ێس با ده  باه انیکێشاین، ئ به کاێنێر شو هه  ر له گه ن، ئه پارلمانا به  ر له گه ن، ئه به کێعام ریر مد گه ن، ئه به ریز ر وه گه ئه
ن  کاه به ێجا  باه ێجا ساتایکرا ئ ئاه  ختاه و وه ئاه یان و قساه ئه. ێب ریب  له  قه حه انیفوئاد دیه شه یکان قهێف هڕفوئاد و  دیه شه
 .   یاستڕ به
 
  کاه  هیاو م ئه که ئه  وهێپ یمرم شاناز تا ئه تا هه هه  من که یکان هیر روه سه  له کێک هیفوئاد  دیه شه یانیگ  له ووزار س زار هه هه

 دیه شاه یوت ساوکهڵ هاه یتێساا که  لاه م ساتفادهی، ئ فوئاد کاردوه دیه شه یچونۆو ب ریب  له م ستفادهیئ  وهیفوئادم ناس دیه من شه
 . دوهفوئاد کر

 
 . هی فوئاد هه دیه شه ۆب زمێر
 
 .م که ئه  وهێپ یو شاناز  هی هه کان هیور رهیب ۆب زمیر
 
 .شاێک انی رکه ت و ئه حمه موو زه و هه ئه  که  هی فوئاد هه دیه شه یواد کار و خانه س و که ۆب زمێر
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  م کاه وماه ئه یوایاه  باه ایاموو دن هاه ی قاه  باه.  هی هه ی که خستنهێر ۆب ی که زبهیح ۆفوئاد ب دیه شه یکان قهێف موو ره هه ۆب زمێر
 ۆبا  وه گرده ئاه انیباوشا  کاه  هیاماور و جه فوئااد و ئاه دیه شه یکان قهێف فوئاد و ره دیه شه ی که زبهیفوئاد و ح دیه شه اڵ نشائهیئ
ر و  باه  تاهێب اڵ نشاائهیجاا ئ کێاموو ال و دمکارات و هاه  هڵا ماهۆک یکان کخساتنهێر ۆ، با ردمه و سه ئه ی رگه شمهێو پ ئادفو دیه شه
 .یر ناچ ده هه  به  وانه و ماندوو بوون و ئه نج هڕ  ارهید.  وه نهێحس به ای هیسا  له کمانێموو ال هه
 

 .تریدانیه موو شه هه ۆفوئاد، ب دیه شه ۆب زمڕێ  دووباره
 
 سپاس رۆز رۆز
 
   وه که چه ی لوله  له یاسیس ی تهۆڵس  که  وه بکاته ریتر بوو واب وره گه  وه له رۆفوئاد ز دیه شه یو کدانهێفوئاد و ل دیه شه ڵیق عه
و  نیموو چا هاه. تێاب  اناهیال  ماه بات هه خاه. تێاب ریکانگ هیابات  خه  ستهیوێپ  که  وه کرده ئه یریفوئاد وا ب دیه شه. ڵێقو هڵ هه
 یونادیپ.  هیا هاه  وه کاه ته للهیموو م هه  به یوندیپ  که  کهێبات خه  وه ن چوونکا ئه شدار به باتا به و خه له  ته للهیو م ئه یکان ژهێتو
کردباوو و  یدا بشادار  انهێئاشات ۆیو گفتگا شاتنیدان نیناد چه  فوئااد لاه دیه شاه  وه ر ئه به  له.  هی هه  وه کهڵ خه ینووس چاره  به
 شاتن،ێ گاهێت کتر هیا  له  به ، وه ندنهێخو کتر هی  به ،یشۆخ  به ،یئاشت  کانمان به و کاره شیئ نێ به ڵو هه  کهکردبوون  یعێترج
 .نی ر بکه سه  چاره
  
.  و ناوچاناه ئاه  کارده یووڕ  که  انهیحت و ناره و ئه یکدار چه ڕی و شه ڕ شه یگرسانڵ هه شێپ  که ی شتنانهیو دان فوئاد ئه دیه شه
 رۆز. ایاارانێئ یت حکومااه ی مه رده و سااه ئااه یسااان ده کاربه ڵ گااه کاارد له یشاادار به شااتنایدان رۆز  لااه. دا یرۆز ڵێو هااه  وه ئااه شێپاا
 ڵیو هاه. بکات ڵ کهێشار و شاخ ت یبات خه  که   داوه ڵیو فوئاد هه دیه شه  وانه له  جگهێداوه، ب ڵیو هه رۆز بوو، هه ی ده اسپارهڕ

 شااێپ  له. ن که به تریدا شت شێپ  ن له به ڵو ئاواش هه. ێب روس ئه ده  رگه شمهێن پ ده ئه ڵو هه  وه ره ده  له یکڵ خه نۆچ  که  داوه
  باه  گاتاه بات کاردن دا ئه خاه  لاه یژیچوونکا دوا تونوت  هیژیو تونوت ئه جگارێه  نگاته یو ئه ۆب ننێببات بکار  خه یتریوازێش

 . هی بات کردن هه خه یتریوازێش  هی تر هه یسلوب ئه شاێپ  له نایگ ئه. ک چه ینانێکار ه
  

  وه و بچوکااه  وره گااه  بااه  وه اوهیااژن و پ  بااه وانیر مااه یکااڵ موو خااه هااه  هااان دا کااه یوانیر مااه یکااڵ خااه ێردم فوئاااد سااه دیه شااه
 ێپاا یرانیمیکااان  هیاا حاادود هااه یکااینز یکێگونااد یشاات ده  ن و بچنااه کااه به ۆڵچاا وانیر و مااه  وه زنااهێبگو وانیر مااه  لااه انیکان هڵااما
. بوو ئاه انڵیا کاهێت ش هڵا ماهۆگاردوو ک انێاچوون مان یموو هه وانیر مه یکڵ خه. مان بگرن کا کهڵ خه دا  شته و ده بچن له. نڵێ ئه
بوو دمکارات  هاه یایات وانیر ماه یکاڵ خاه. باوون وانیر ماه یکڵ بوون خه نه  هڵ مهۆک یموو هه یو ئه  چوونه  که یکانڵ و خه ئه تریئ
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 یکاورد ی کاه ره حه ینگارێباوون، ال  وه ئاه ینگارێال ێجاار  موو باه ر هاه هه  به ماڵ بوو به نه یاستیس یت بوو  تاقه هه یایبوو، ت
 یو اناهی ئاه انۆیاخ ی وازانهێو شا ئاه یو هیاب  که  وه تهێنیبتو یکورد ی که ره حه یو هیب   کرد که ئه کاێمیژڕ ڵ گه له انیت هیدژا. بوون
  وه ئاه. کاورد باوو ینووسا چاره ی مسائله  کرد کاه ئاه انۆیاخ ی واکه هڕ  ئلهمس  له انیموو برگر ر هه هه  وه ناخه  له. ننێبکار ب  وه ئه

 یت حکوماه  باه ایاایت ێشدار با به وانیر مه یکڵ موو خه هه  بوو که  وه ئه یبوو، ه  انهیم رده سه یبوو ه  تازه یبات خه یک هی نمونه
  باه نێبا  ساتهیوێپ  کاه  هیا هاه کماانێداوا  ماهێئ ن،یازڕناا  وهێائ یکاان و کاره شیئا  لاه  ماهێئ  کاه نڵاێ باه رانێائ  ی مه رده و ساه ئه
 .کرد ئه انیفوئاد داوا دیه شه یکان قهێف فوئاد و ره دیه شه  بوو که  انهیو داوا ئه شیو ئه  وه مانه ده
  

 ۆچن با باه وانیر ماه ۆهااتن با انێپ باه. وانیر ماه ۆهاتن با  ادهیپ  به  سنه یکڵ خه  وه سنه  له  وره گه رۆز یکێوانیپڕێتر  یکێجار
 ۆن با بکاه وانیر ماه یکاڵ خاه  لاه یوانیپشت یو چن له به رانایم یکان یشت ده  نابوو له انیدا وانیر مه یکڵ خه  که  هیردوگاۆو ئ ئه
  کاه  وه هیانیب و شاتانا ئه لاه ۆیباوون خا  واناه ئه انیکان هیاازۆداخ  کاه. یبکار ێجا  باه یجا انیکان هیاازۆداخ انیکان باهیمتال یو ئه

 .تێس ئه ێپ یرانێئ ی تازه یت حکومه
  
  بااه این تااه  باه  کااه  وه داتاه ئه ک هیاا لااه  وه فوئاااد ئاه دیه ، شاه زمونااه ئه  باه یکێفوئاااد کااابرا دیه شاه  رخسات کااه ده یو ئااه  واناه ئه
 ئڵو هاه شاایشێپ  لاه. ن تاداخول بکاه  ساتهیوێپ  کاه ره ماوه موو جه هاه کاووڵ باه ێکان نااکر شته  رگه شمهێپ یک چه  به و رگه شمهێپ
  تار باوو لاه یکێک هیا  ماه ئه. رهات ساه  به یکوتن و ئاوا نه کڕێکان  شته  مانه رده و سه ئه ماڵ به یژیتونوت  گاته نه  هن ک به  وه ئه

کرد و  ئاه ۆبا انیبات خاه رانێائ یکوردساتان یکاڵ خاه  کاه  ردمه و سه فوئاد و ئه دیه شه یکان قهێف فوئاد و ره دیه شه یکان هیتوانا
و  ڕ شاه  هاات کاه ێلا ینگارد وا یر ساه یچایه  انه و شاته ئاه ایادوا  لاه ماڵ بوون باه مانادوو ئاه ایاناوێپ  دا و لاه ئاه ۆبا انڵیو هه
  وه وتاه که یل ی انهیژیو تونوت کوردستانا و ئه  له ت بهیتا به کردێپ یست ده راناێئ یکان نهێموو شو هه  و ال له م ال له له کادانێپ
 .نینیب ئه یکان نجامه ئه  مهێئ ستایئ ایدوا  له  که
 

---------------------------------------------------------- 
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 ریوان زانی مه ی نۆ زیانبەختکردوی پاده یادی سی ساڵه

 
 

 
 
 

 عبدواڵ مستەفا سوڵتانی

            
 یانایڕموو ئ هاه نڕیا اپاهڕ یلۆپ شاه. ساوتا رمادا ده و گه نیتاەب یکێاویا  کوردساتان لاه یکان موو شاره هه یتاو ههی 7211 ڵیسا

رز و  باه راتار،ێخ کان لهۆپ کوردستان شه  و له  وه شتهین دهتر ئارام ئارام،  یکان ناوچه  له  لهۆپ و شه ئه امی قه یو دوا  وه گرتبوه
 .کوتا ده یب زهه مه یزمیفاش یکان وارهیبوون و، د وژم تر ده ته  ، بههات تا ده نجام هه ره جون و سه هدڵ ههنزم 

 
  نمووناه انیت هیاڵ مهۆو ک ینسانیئ یرک ئه یبردن شێو پ ینگار ره به  ، لهڵکایراد یوان هڕشێو پ رانی، رووناکبئاوا یک هیزا فه  له

 یساکوالر و ئاازاد یزا فاه. بارد ده  وهێار  باه رۆراوجاۆج یباوار  لاه ماڵ باه ،یاسایس یهااتویل یک کاادر وه انیاکان  رکه ئهو . بوون
، یسااالمێئ یشااتوی گااه تاڵ سااه ده  بااه  تااازه یجمهااور ۆباا  وانه هڕشااێو پ ئااه یور ده ت بااهیتا  کوردسااتان و بااه یکان شاااره  لااه یاساایس
 یتار یکان ناوچه  له  که یب زهه و وشک ومه  زانهێپار نهۆک یت اسهیسل  گه  کوردستان له یکێموکراتید یزا فه. کرا ده مول نه حه ته
 .بوون کۆو ناک  وه گرته ده نه انیکتر هیپابوو،  داسه ران،ێئ
 
تاا  کڵا خاه یر ماوه جاه. ناا ده ی لاه په  باه ینگاو هاه کیاموکراتیئاازاد و د یک هیاگاڵ ماهۆو ک ره باه دا، هی وره و ده له وانیر مه یشار
 .گرتبوو  وه سته ده  به انیکیموکراتید یانڕحوکم یم ستهیر چاو، س به یکێئاست
کاورد  یکاڵ ر خاه ساه ۆر با کبه ئه یهادیج یارێ، برینیخوم یرمان فه  بوون و به ڕ پهێتوتوو و مانگ  و حه ژڕۆ،  وه ا چاوت کردهت
 کورد  ینگار ره به یژووێناو م  ، چوهژێالو گه ی31 یژۆر ایس. رچوو ده
 
ر  ر کوردساتان وه ساه  ۆبا انیرشایه یساتور کاران و ده  ئامااده  تاه هینا و جه ئاه ۆ، بیسالمیئ یجمهور یش رته پاسداران و ئه یسپا
 یراوانیگێکر قورئاان و باه یب کتاه ر گارت و مه وه ، هیاق فه یت هیااڵو  لاه انیاباران ریراندن و ت مل په یستور کان ده سابه قه.گرت
 ..کرد یسالمیئ یجمهور  دا به و بواره له انیچاک یت خزمه  ش،یکورد
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  و لاه  بچاه له و که لیادس  کاه  ازدهیا دا، هیا ساهڕۆپو  له. کردێپ یست ده کوالریس یوان هڕشێو پ خوازانیئازاد یکردن ریس و ئه لید
  باه  کاه. ، ئاازاد کارانیسالماال خێو رزگار ش یر دهیجوان ح  مه حه یکان ناوه  به انیس دوو که. کران یندانیز وانیر مه یگان پاده
 : زانێر  بهتر  ی که سه که ۆو ن ئه. خت کرد به انیانیگ دا،یت هیرگا شمهیپ یبات خه یزێر  له پاشان  وه داخه
 ( رستانیب ده یریب ده)یتانڵفا سو مسته نیحس -١
 ( یهداریب یند کارمه)انیخزران رید پ حمه ئه دی سه -٢
 ( میل موعه) یمیس الل نه جه -٣
 ( میل موعه) یتانڵفا سو مسته نیم ئه -٩
 ( وانیر مه یشار یشورا یندام ئه)یزیز عه ق هیفا -٥
 ( میل موعه)انیرخزرانیپ نیحس دی سه -٦
 ( و دوکتور گرڵ هه لمیف)یر خزه ن ئه همه دوکتور به -٧
  ( رگه شمهێپ) یداستان یل عه -١
نااو   باه یژڕێنیخاو یستور ده  به وانیر مه یگان پاده  لهرمانان  خه ی2 یژڕۆ ،(ێتف ره ده  ییئاوا یکڵ خه) د قادر زاده حمه ئه -١

هااو . بااران کاران  رهیات ،کاورد یراوانایگێکر  قورئاان و باه یب کتاه مه ۆیخا و اساتهڕ یت ارماهیو  یلخال خاه یسادق خێبانگ، ش
 یر ناهێنو یر کباه همورس ئه کااک تاه زڕیا  باه ، واناه  لاه کێک هیاس باوون و  چوار کاه  بانه یو شار ره بهکاک فوئاد  یکان ره فه سه
 انادیخا  ناه یرۆها ز روه هاه. خت کارد باه یانیاگ داڕ و شه ، لههمورس کاک ته  وه داخه به. بوو رانێئ یکڵ خه یکان هیدایف  کهیچر
 ،یتانڵفا ساو مساته د حماه هو کااک ئ یتانڵفا ساو کاک ناسر مساته: انڕیێهاوکورد  یکڵ خه  ع لهفایدو  یرنگار به یبوار  له  که
 یادیاادا،  نگااه راساام و ئاهه م مه لااه یت هۆیااخ یگاااێخت کاارد ج کوردسااتان بااه یران کااه ریااداگ یبات دژ خااه ناااوێپ  لااه انیااانیگ
 ی دهوا خانااه  ، بااهمانییوا نااهڵو د زێااو ر حتاارامیئ  وه هیتانڵفا سااو مسااته ی مالااه  بنااه ن هیااال  و لااه  وه نااهینێب ریااب  ، وهانیاازیئاز
واو  تاه  وه تاه رامه و که یداکاریا، فیرز ربه ساه  باه انیرگ باون و ماه کیادا  لاه ی هڵوان فاس ئه. نین هی اگهڕو  ش شکهێپ ،انیموو هه
 .کرد

 

 !تێب رێخ  به انیادی
 

----------------------------------------------------------- 
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 سى ساڵ دواى کاک فوئاد

 
 

 
 

 
 شوعیب زکریایی

 
 !تانىڵسو فاەمست رزىەربەس ىڵەماەبن ەل سالو
 !کوردستان هيدانىەش مووەه زىێرەب ىڵەماەبن ەل سالو

 
وى،  وازىێو شا ەوەو کارد ەرەابڕ وەئ نىێگاوشاوێج ەب تەبارەسا کاراەد ساتەه شاتاێکاک فاواد، ه هيدبوونىەدواى ش ڵسى سا

 داەڵەکاؤم بااتىەخ کانىەيادانەم ماووەو ه ژووێام ماووەه رەساەب وەئ رىەبێسا شاتاێه. ەيەه گااىێج ەوەينڵکؤێو ل ەوەکدانێل
 وەئ ساتاێئ رەه کاداڵێحا ەل ناسان،ەد ەڵەکاؤم رزىەب ەرەه مااىێو ه ەکڵەکاؤ ەکااک فوئااد ب ماوانەه شاتاێه. ەشاوێک ىڵبا
 رەه المەو کاااک فوئاااد، ب ەڵەکااؤم بااازىێر ەناااروانن کەي کەو مووشاايانەه ەنااين و، روونيشاا نگەکاادەخؤيااان ي ەمااوانەه
تااکى  تىەساايەک ەل ەئسايرەسايحر و ت ماووەه وەئاياا ئ. گرينەدێال زىێاو ر ڵەقباو رەنێو داه رەراب کەو ومانەئ موومانەه

 تااانەميلل ژووىێاام کێااجار ڵسااا دانەساا ەب نەڵااێد کەو ەبااوو ک کێااتەبليم هاااەو وەئايااا ئ گاارا؟ەد ەرچاوەساا ەوەکاااک فوئاااد
ئااوا  شەوێائ ەماوايێمان و پ ؟ەوەتێجيااواز باوو و ئيتار نااب ماوانەه ەو ل ەنێوێب وەئ تىەسايەروو؟ ئايا ک ەخاتەد کيانێکەي

 وتاوو،ەکەڵه تانىڵساو فاەفوئادى مست ەک ەنيي داێگومانى ت کاک قوئاد ورىەو د تىەسايەک ەو ئاوا ناروانين ەوەينەبير ناک
 سەک ،ەڵەماردوو و زينادوى کاؤم ەل ساتاشێتا ئ ،ەبوو ک رەنێو داه رەکخێو و رەکخێر کىێرەبێر يگير،ەپاک و پ يێڕشگڕشؤ

 رەگەئ ين،ەکەدێااباسااى ل سااتاێئ ىەکاااک فوئاااد وەبااوو ب کداەيەؤسااڕپ ەکاااک فوئاااد ل المەب. وەباااالى ئ ەتەيااوەگەباااالى ن
و  بااااتەخ ين،ڵێاااب بااااەزؤرتااار د دقاتەسااا ەب گاااادا،ەڵنااااو کؤم ەل شاااتێهێجەب وارىەنێشاااو وەئ ىەوەکااارد ەک نينێلمەيساااەد
 ىەرەمەکاااک فوئاااد ساا ،ەماناااي وەب. ژووێااکاااک فوئااادى م ەدورساات و خاااراوکرد و کرديااان ويااانەئ تىەسااايەک گاااشەڵکؤم
و  رزياىەب مازىەر شەوەئ رەه ،ەتەسياساى تاايب کىێباازێر بووىڵقااکوردساتان و  کاىەڵخ کؤشانىێو ت باتەخ ەل کەيەورەد

 ،ەيەڵەکااؤم رينااىێز ىەورەد بااازىێر رىەنێنااو وەئ ەمااانڵقبو مااوانەه رەگ ەيەوەپرساايار ئ. تىەو زيناادوو بااووني ويسااتىەخؤش
 ەل ەهاؤى چياي ،ەاوڕگاؤەو ن ەزينادوو ەکەباازێر رەگەئ باوو؟ەدەو وان باووەواد ەکااک فوئااد باواي رەگ ينەڵێاد موومانەبؤچى ه

ياان بيرکردناى  ەوەياادکردنى ئ رەه ەو ئيحساسا ساتەه وەراساتى ئ ەب ين؟ێارەگەد کێاونبو ەل مووماانەيادى کااک فوئااددا ه
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 و،ەوەتەمااو رياداەوەبير ەل ىەکەبازێر ەيەوەهى ئ ين،ەکەکاک فوئاد د گاىێبيرى ر ەتاس ەوا ب ەبؤي تى؟ەشيەگاکێو ر وازێش
زؤر بؤچاوونى سياساى و  ەک ەکێماانەز ڵسى سا ،ەعلومەم نڵێب ەنگەر. ەهاتوو رداەسەب انىڕگؤ ناکراو،ێکارى پ اوپرڕپ ستاێئ

 ەک ەيەوەسياسااى ئ کااىێحيزب رىەهااون نم،ێلمەيسااەمناايش د. ەيرەساا باااەوان رەو گ دراڕگااؤەد داێااسياسااى ت کااىێنەتاااکتيکى الي
 وەئ رخسااتنىەس ەب ەحياازب وەئ لااوقىەعەو ت کانەکيەرەساا ماااەبن المەب ڕێو جيهااان خااؤى بگااؤ گاااەڵکؤم کااانىەانڕگؤ ەڵگەل
 مااانەه رەه شەکەحياازب مماااەئ دراڕناااکرا بگااؤ ،ەو بااؤى دورساات بااوو ەداوەوێااپ ىڵپااا ەوەڵەوەه ەوا ل ىەتييەاليەکااؤم ەياالەم

 کهاات،ێپ داێات انىڕدواى کااک فوئااد گاؤ ىەوەئ ەموايێپ. داێنو کىەيەورەد ەل المەب ،ەوەبازێئامانج و ر مانەه ەحيزب با ب
 کىەڵخ ىەرزگاريخوازان ىەوەقايمى بزوتن ىەکڵەکؤ ەبوو ب ىێپ ەک وکاتنەئ ىەڵەکؤم ىەوەکرد کانىەکيەرەس ماەو بن بازێر

و،  رچااوەب ەتێوەکەکاک فوئاد ديار و ديارتر د نىێلەو ک سارەتا دا خ داەڵەدواترى کؤم ژووىێم ەل ەشەبؤي رەه. کوردستان
کااک فوئااددا و باؤ  هيدبوونىەشا ىڵەياادى ساى ساا ەل ەويساتێپ ەباؤي. ناێوروژەد رو پرسيا ەوەينمانەو ز شکێناو م ەتێچەد
 ەوەنيانێب بيارەو ەرانەو فااکت ەدياارد وەو ئ يانەبک ەبازێر انىڕو گؤ ەوەبوونڵکا وەباس ل ،ەوتووەکەڵه ەرەبێر وەل زگرتنێر
 ەک کڵێاخا نادەچ مەدەولادەح داەمەک ەتەرفەد وەل. کاردەد تىەرايەنێناو ،ەئااراو ەدواتر هاات ىەوەجياوازيان ل کىێتەخ ەک
 . زياد بکرا ىێپ کراەو د باەد ندەمڵەوەد ەوەوێئ نەالي ەل نيامڵو د رچاوەب ەمەگرينگترينن بخ ەوەالمەب
 

 ێڕشگڕو هاتنى مارکسيسمى شؤ ەڵەپؤپؤليسمى کؤم ەل ەخنە، ر٢ ىەکؤنگر
  
 ەب باوو،ەچاين و ماائؤ ه کانىەتەسياسا ەل ىەخانەر ەمائوئيسات باوو و دواتاريش ک کەيەورەباؤ د ەڵەکاؤم زانينەد موومانەه

 ىەکهاااتێو، روانينااى تيااؤرى نادورسااتى بااؤ پ ەماااو تاايسەق وکاتااداەئ ناااو پؤپؤليسااتى ەبؤچااوونى ب ىەقڵئااا ەل رەزؤرى ه
. باووەه ەوەوباارانەفيکريماان ل ىەشاێک ەوەکااک فوئااد وراناىەد ەل رەه ەمێئا. باووەه رانێئ گاىەڵکؤم تىەئابوورى و چيناي

 ياانێو ملمالن حسەب ەوەکێپ ەيانێديالؤگى هاور ەب ەهاوکات ک کان،ەجياواز ەنەتا کاک فوئاد مابوو الي ەک ەوەتەفاوەت وەب
 الماىەو مانەکەتەباين و سياسا کاانگيرەو تااکتيکى سياساى ي ەوەکارد رەساەل ەگرينگ بوو ک ەوەاليانەب ەوەئ ەميشەه کرد،ەد

 کێاااباااوو و ل کاااانەجياواز ەنياااوان رواناااگ نااادىەوێقاااايمى پ کىەيەقڵئاااا شەوەئ رەه. ەوەبااادات کەڵاااو خ ەوەنياااازى بااازوتن
 .کردەهاسان د يشتنىەگێت
 
ئاابوريى  ىەکهاتێپ ەب تەبارەروانينى س وەئ ەک ياندەمهاباد، رايگ ەل کانەکادر رينىەب کىێدانيشتن ەکاک فوئاد ل ەبيرم ەل

 وەئ انىڕدواياى، گاؤ کاانىەانڕگؤ ينڵێاتاا ب باووەن شاوترىێپ ىەئيتر کاک فوئاد رواناگ مڵێب واەمهەد. ەاوڕگؤ رانێئ گاىەڵکؤم
 ىەروانااگ ەوەمائوئيسااتى و پؤپؤليسااتيدا نااابينم، ئ ىەروانااگ ەل انڕگااؤ ەکاااک فوئاااد ب بااازىێر انىڕماان گااؤ. ەبااوو ەيەروانااگ
راسااتيدا  ەل ،ەکااراو قەز ەيەلەسااەم مەدواتاار ئ ەک ىەوەنااا، ئ المااانەو و گاارتێل مااانەخنەچاکمااانکرد ر ەبااوو ک موومااانەه
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 ەخانەدورسات ر ەب داەڵەدووى کؤم ىەکؤنگر ەل وکاتەئ ىەڵەسياسى کؤم ىەوەو کرد بازێر ريىەوهەج انىڕبوو بؤ گؤ هاراتەب
 رانێائ گااىەڵکؤم ىەکهاتێپەب تەبارەروانينمان س ەک بووەن واوەت ەوەب رەه ەکەلەسەم المەبؤچوونى پؤپؤليستى گيرا، ب ەل
ميللاى  ىەلەسەم ەب تەبارەس داەمێو بؤچوونى ئ ەوەکرد ەالدانى ئاشکرا ل داەکؤنگر وەل زاننەد مووتانەه کووەڵب ين،ەکبخەي
 ەب تەبارەسا ەورەگ رديادىەت داەمێنااو ئا ەل ەنياي ەشااراو کاووەڵب گيارا،ەن ەمێسياسى ئا ىەروانگ ەل ەخنەر نياەت کهات،ێپ
جاااران  کەئيتاار و" الەف ەڵگەل گاارتنەڵه ڵکااؤ"،ەئاااراو ەبااوون، هااات کەڵااخ ەڵگەو ل ويسااتىەو خؤن ەانێڕشااگڕشؤ خالقااىەئ
 داێادورساتکردنى حيزباى کؤمؤنيساتى ت وەرەچاوون ب ىەبناغ ردىەدوو ب ىەکؤنگر. بووەن خرەو ف رزىەربەس گاىێو ج ەناسێپ

 تىەسياسا ،ەدواى کاؤنگر ەرووناى ل ەزؤر ب. يانەکەد ماانىەياان داواى ن راەد ەهااتوين ىێاياان ل ساتاێئ مووماانەه ەداندرا ک
 ەوتاانەک شەڵەکااؤم کااانىەکيەڵخ ەکااادر ەل کێشااەخااؤى نوانااد و ب تەتااايب کىێالواز بااوو، سکتاريساام ەڵەکااؤم ريىەماااوەج
 ىەرواناگ انىڕئيسالح و گؤ کەن ،ەکؤنگر وەئ کىەرەس ىەزيفەبوو يان و ەکؤنگر ەل يشتنەگێخراپ ت ەوانەئايا ئ. ەوەزێاوەڕپ

 ەل ەڵەکاااؤم وکاااتىەسياسااى تاااا ئ ىەوەو کااارد بااازێر ەل ەورەگ کىێرخاااانەرچەو نااانىێکهێپ کاااووەڵب وکااات،ەپؤپؤليسااتى ئ
 ەناا، ل ک؟ەڵانااو خ ەچاوو ىێاپو زيااتر  ەوەباو ەورەپاا گ ىەڵەکاؤم ەرخاانەرچەو وەبوو؟ ئاياا ئ ريداەماوەج کىەيەوەبزوتن

 ەل ەوەوتااانەو دوورک ىێڕشاااگڕشؤ ەل ەوەوتااانەدوورک ک،ەڵاااخ ەل ەوەوتااانەباااؤ دوورک گااااىێپؤپؤليسااام ر قااادىەراساااتيدا، ن
و  ەگێپاا ەل ەڵەکااؤم ىەوەووربااوونبااؤ د خساااندەر لااىەرزگاااريخوازى کوردسااتان، خؤشااکرد و ه ىەوەباازوتن کانىەداويسااتيێپ
 ىەوتەر وەئ تىەرايەنێناو موانەه ەکاک فوئاد زؤرتر ل داەمێناو ئ ەو، ل گرتبووێپ زىێه وکاتەتا ئ ەک کێبازێر ماکانىەبن
 .  کردەد
 
 ميللى ىەلەسەم
  
 ەو ميللااى ب يااىەوەتەن ىەلەساەبااؤ م باااتەخ ياانەزؤرب ەکوردساتان بااووين ک کااانىەتەمعيەج مااووەه رىەبنيااتن ەمێئاا شاترێپ
و پالتفاؤرمى  ەرناامەب رچااوىەب کىێشاەکوردستان، ب کىەڵخ يىەوەتەبؤ مافى ن باتەخ مووشيانەديار بوو و ه ەوەيانەکەناو

 وەئ رىەژێااکااورد، دار کااىەڵخ تىەرايەنێنااو تااىەيئەه ەبااوو ل کێشااەر بەه کەن ژێکاااتى وتااوو ەل ەڵەکااؤم. سياساايان بااوو
 ەدوو ل ىەدواى کااؤنگر ەل ەوانەچێپاا ەب. کرابااوون ەفؤرمااؤل داێااکوردسااتانيان ت کااىەڵداخااوازيى ميللااى خ ەبااوو ک شەالالنەگ

 رزگاااريخوازىبزاظااى  رىەبێاار کەو کەکوردسااتان، ن کااىەڵخ يااىەوەتەپشااتيوانى مااافى ن کەو ،ەڵەکااؤم تاادا،ڵەباشااترين حا
راساات  واوىەت ەب ەيەڵەه وەئ يتاوانىەن شەڵەکاؤم ٦ رانساىەکؤنف ىەکەلەپەب ەئيسااالحات)کاردەد ەناساێخاؤى پ ياى،ەوەتەن

 ياىەوەتەرزگاريخوازى ن کىێبزاظ کەکوردستان و ىەوەروونى بزوتن ەزؤر ب ەڵەدووى کؤم ىەکؤنگر شێپ بياتىەدەئ(. ەوەکات
 ىەو رزگاااريخوازان ياىەوەتەن ىەوەباازوتن گااىێج" کوردسااتان ىەانێڕشاگڕشؤ ىەوەزوتنباا"دواتاار ئيساتيالحى  چاىەک نا،ێناساەد

 وزيحاىەت ەل ەکەگيار کاووەڵب باوو،ەن داەئيساتيالح وەئيشاکال ل ،ەيەانێڕشاگڕکوردستان شؤ ىەوەبزوتن ەک ەشک نيي. ەوەگرت
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 رکااىەو کااار و ئ ەنيااي ەانێڕشااگڕشؤ يااىەوەتەرزگاااريخوازى ن ىەوەوابااوو باازوتن ىێااپ ەبااوو ک داەئيسااتيالح وەئ نااانىێکارهەب
 ەرەالدانااى ه ەوەئ. ناسااىەد ەرانێشااگڕشؤ ەب ىەشااەب وەئ نياااەو ت ەيەکەتيەو چيناااي يىەوەتەنااان ەوەباازوتن رىەراب ەڵەکااؤم
 .کاک فوئاد بوو تىەو خ ەڵەکؤم شوىێپ بازىێر ەل ەورەگ
 

 ييداەوەتەگشتى و ن ىەوەبزوتن ەشدارى ل ەو ب کانەوساوەچ ەل رگرىەب بازىێر الويىەکێو ت نگىەهاوئاه
 

 رەسا ەهاات شەيالەم وەب ساتنەپشتب ەو ب ەکاردوو گااداەڵکؤم ەل تىەتاايب کاىێيلەم تىەرايەنێناو ەوەتەرەبن ەل رەه ەڵەکؤم
 دانىێاپەرەباؤ پ دانڵاوەه کان،ەوسااوەو چ شێتکاەحمەو ز کارێچينى کر ەل رگرىەب. کرد ىەشەشانؤى سياسى کوردستان و گ

و  مؤکراسااىێد گيرکردنااىێو ج کەڵااو راى خ نااگەد نااانىێحيساااب ه ەب ،ەوتنخوازانەشااکێو پ کسااانيخوازيىەي واىڕبياار و باا
و  پەچ يلاااىەم تىەرايەنێناااو ەڵەکاااؤم. يانااادنىەگ وتنەرکەسااا ەکوردساااتان و ب کاااىەڵخ ياااىەوەتەباااؤ رزگاااارى ن بااااتەخ
. کؤشااەدێکردنى ت رىەبوو و بؤ راب سورەڵو ميلليشدا ه ريىەماوەگشتى و ج ىەوەبزوتن ەو ل کردەد گاىەڵکؤم تخوازىڵەداەع

 ەڵگەل ناادىەوێو پ نگىەهاوئاااه ەباشااى و ل ەب ىەرکەدوو ئ وەئ ەڵەچاااالک بااوون، کااؤم وکاااتەئ بااازىێتااا کاااک فوئاااد و ر
. ەناساراوێزؤرى پ ەکاک فوئاادى ب ەبوو ک شەرەوهونەئ نا،ەدان ويتريانەئ ترناتيوىڵئا ەو، هيچيانى ب بردەد ەوێرەب کداەي
 کەو رەه کەن ەرکەدوو ئ مەحيزبااى کؤمؤنيساات، ئ نااانىێکهێدوو و پ ىەکااؤنگر واىد تىەتااايب ەدواتاار و، ب ،ەوانەچێپاا ەب
زياادى  شێتکاەحمەو ز کاارێکر ەل ناانێنااو ه. کراێچاويان ل رەدژب رکىەدوو ئ کەو ەوەداخ ەب بيندران،ەن کترەي رىەواوکەت

 ،ەوەوتيانەدوور ک يانەڵگەل ندىەوێژيان و پ ەل شەوەکرد ەب چىەسوريى، ک يارىەع رخستنىەويردى زمان و د ەکرد و بوو ب
و  نااێه رداەساەشکستيان ب ترينەورەو گ ەڵەکؤم ىەويز ەوتنەک ەوەو کمؤنيسم و سؤسياليسم کارێناوى کر ەچؤن ب ەبيرمانەل
تاا بيار و  ت،ەساونن ەکااک فوئااد، چاؤن باوو ب ىەورەد ىەوانەچێپا ەديتماان ب. کارد ێاڵل کساانيخوازييانەبيرى ي قەناح ەب
 کێابؤچاوون و حيزب هااەو ەعلوومەم. رکرانەد کێمەڵەق ەنووک ەناسراو ب رانىەکؤشێو ت رەنێزرەکپ بکرا و دام زجياوا نگىەد

 ەوەکااتەد قەز ەخاؤمەسکتاريسام و خؤم ەبؤچاوون وەئ ەئاشاکراي کات،ەد تىەرايەنێکاک فوئاد نو ەک ەنيي ەوەورانەد وەپؤى ب
 واڕو با گااەڵکؤم ىەئيادار ەتێنێب شێتکەحمەو ز کارێکر کىەڵبا و خ ەوەرەکؤک گاداەڵو کؤم ەوەناو بزوتن ەناتوانا ل تەو ق
 نادىەوەرژەئاماانج و ب کێساات ەوەکارد، باا ئ ىەوەئ يرىەکاک فوئاد راست غ. ناێکبێگشتيدا پ ىەوەبزوتن ەل پەبؤ چ خؤەب
 ژێناو تو ەئيئتيال  و هاوکارى ل تىەسياس ەیدوو بزا وەئ نگىەو هاوئاه الويىەکێميعمارى ت وەبکات، ئ بيرەل کانەوساوەچ

 .ناو حيزبدا ەل کانەو را جياواز نگەکارکردنى د ەوەکێو پ بوون ەوەکێپ تىەسياس گا،ەڵکؤم کانىەو چين
 
  مووەه ەبوو و، ل ەوەستەد ەب ىەڵەکؤم ريىەبێکاک فواد ر ريدا،ەماوەج رينىەب ىەوەبزوتن ىەمانگ ەيازد وەئ مووەه ەل
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 لاىەنگەالي ەڵگەل ەڵەکاؤم کاناداەتەمعيەج ەل ەوکاتانەئ بينينەد. بوو ژێتدارەو سياس رەنێداه مداەردەس وەئ کانىەوەبزوتن
 تاىەيئەه کان،ەفيادايي ەو چاريک ماؤکراتێحيزباى د ەڵگەکوردساتان ل تحىەس ەل ،ەوەو ئيئتيالف رينەهاوکارى ب ەچؤت ەديک
 ەل بااااووەه کىەرەساااا ورىەد ەڵەکااااؤم ەک کانداەشااااوراى شااااار مااااووەه ەو ل ەناااااوێکهێکوردسااااتانى پ کااااىەڵخ تىەرايەنێنااااو
 وەئ ماووەه. رکاردەد يارياانڕب ەوەکێکاريان کرد و پ ەوەکێو الييک پ الەحاجى و بؤرژوا و م پ،ەو چ کارێکر نانياندا،ێکهێپ

دواتاار  المەب. باادراێگر ەخاانەو زمااانى ر ەوەنێبشاااردر کااانەجياوازيي ەک ەوەهااؤى ئ ەبااووەن تەق شەئيئتاايال  و هاوکاريااان
 کاارد،ەد باتيااانەکوردسااتاندا خ ەل ەک ەديااک کااانىەپەيااان چ کااانەچريک لەگەل بااووينەحااازر ن ەمێئاا تەنااانەت بينااينەد
 وەنادورساتى ئ تىەمان سياسا)ماؤکراتێحيزباى د وەرەنان ب ەوێپ مانڵپا ەک بووەه ئسيرمانەو ت ينەبک شەهاوب لياتىەمەع
ديکتاتؤرى  بوونىڵزا ،ەوەننێپاساوى بؤ د کەئايا و(. مەکەباسى ئيشکالى خؤمان د رەه ستاێجارا ئ م،ەبير ناک ەل ەنانەالي

 ىەورەد ەل کاراەو د کاراەمان ناا، د واىڕبا ەب ؟ەيەهاوکاارى و ئيئتيالفاان وەنااوچوونى ئ ەهاؤى ل نيااەت ،ەوەو الوازى بزوتن
 ەک کەيەڵەکاؤم. بچاا ەوێارەب کاناداەتيەاليەکؤم ەنەو الي ژێنااو چاين و تاو ەئيئتيال  و هاوکارى ل تىەديکتاتؤريشدا سياس

 خىەبااي رەه کەن ،ەوالوەب ٢ ىەکاؤنگر ەل بازىێفيکر و ر انىڕدواى گؤ ەب بوو،ێپ ىەکاران ەشنەچ مەئيبتيکارى ئ کەيەورەد
 رەساااەل ئکيااادەت ەب نيااااەت ەک يشاااتبووەگ ەتەنااااعەق وەواباااوو و ب ىێاااپ ەوانەچێپااا ەب ناااا،ەکاااار دان ەل ەشااانەچ وەباااؤ ئ

 کااىەيەڵەه ەوەئ. ەوەو سؤسياليسااتى باادات تىەچيناااي رکااىەئ المااىەو تواناااەزياتريااان، د رچاوخسااتنىەبەو و کااانەجياوازيي
باؤ  کتريشامانەي لەگەدياالؤ  ل تەناانەئيئتايال ، ت کەن بيناين،ەد. ەاوناومانادا ما ەل ساتاشێئ وارىەئاس ەبوو ک ەندەکوش
 وتنەرکەسا گااىێر ىەوەو دؤزيان ياىەوەتەگشاتى و ن ىەوەبازوتن ەل شادارىەب ەب ەک بووەمانوانێپ ەديک کىەيەوات ەب. ەگران

و  کاراەو د واەد گااىەڵمکؤ ماووەخؤشاى و رزگاارى ه پەچ يلىەم ينەو نيشانى بد ينەکەکؤو پەئيعتيبار بؤ چ توانينەبؤى، د
فيکارى و  ەشاێک ەل ەبؤچاوون انىڕگاؤ وەئ ەک بيناينەد. و ئؤپؤزيسايؤن گارەخنەر رەه کەباا، ن گااەڵکؤم رىەبەوێارەب تواناەد

کاارکردن و  ەوەکێهؤى پ ەتێکاک فوئاد، ناب ىەورەد وازىێش ىەوانەچێپ ەو ب ەنيي ەوەرەکؤک کەن شدا،ەڵەکؤم کانىەناوخؤيي
 .ڵزا وازىێش ەتێبەد رکردنەو د ەسفيەو ت ز ەو ح ەوەتێوەکەدێبؤچوون، پرژوبالوى ل يىجياواز ەل زگرتنێر
 
 کرا؟ەد روانەياران و هؤگرانى کاک فوئاد چى چاو ەو ل ەياد وەل ن؟ەردەچى ک ستاێئ
 

کااک  ىەورانەد وەزيااتر ل او،ڕکادابێل کخساتنێر ەياان ب وتاووەدورک کێال ىەمێئا ساتا،ێئ ەموايێپ م،ڵێب ەوەتەجورئ ەب باەد
 کاانىەپرد شاتاێه. کاراەد دىەب داێات ماانەروانگ کچاوونىێسياسى و و شىەبووين، هاوب ەوەکێپ مووەبوو و ه ەڵگەفوئادمان ل

. ەوەزينادوو کاردؤت مووماناداەه ەل نووساىەهاوچار ساتىەه ،ڵتا ىەبەجرەو ت ەڵەه با،ەهيو ن مەماون و النيک نديمانەوێپ
 باااەد ينەڵێااد موومااانەه. ينەڵەکااؤم ىەوەو بااوژان ەوەبااوونەورەو خوازيااارى گ ەهاااتوو رداەسااەسياساايمان ب انىڕگااؤ موومااانەه
  ىەوەبؤ ئيقدام و کرد گرينگنزؤر  ىەديارد ەوانەئ ەالمواي. بناسين سمييانەر ەو ب باەه کانمانەجياوازي مولىەحەت
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 : ەوەمەدەد المەچين؟ و ەليانەمەع ەنگاوەه مەبپرسن ئ رەگ. ەانێڕشگڕشؤ
 

 ماووەه ەب تەبارەس رەماوەو ج کەڵخ ەئاشکرا و روو ب ىەيانگى سازماندراوى هاورێبؤ ديالؤ کێميکانيسم نانىێکهێپ :يەکەم
و را  کەڵااخ ەکوردسااتان، تااا بتااوانين گااوا ل کااىەڵخ ىەوەباازوتن ىڵەسااى سااا وەو ئ ەڵەکااؤم ەب ربااووتەم کانىەلەسااەم
 . بگرين ريانەزەون

 ەوەچکاؤل نگااوىەه ەل نين،ێخساەبر شايشەباؤ کاارى هاوب لەو ه اڕباەن کێال ستمانەد ەک ينەکبخێخؤمان ر کێجؤر :دووهەم
 . شەورەگ شىەهاوب ىەوەکرد ەينەگەد ين،ەبکێپ ستەد

 ماااەبن ەبااا ک شەهاااوبسياسااى  کىێيااان پالتفااؤرم ەرنااامەب نااانىێکهێپ باااەد ەديااالؤ  و هاوکاااريي وەئ سااتىەبەم :سککێهەم
 ناازورىەروونااى ئامااانج و م ەکرابااا و زؤر ب ڵەالەگ داێااکاارا، ت کيانێشااەبااؤ ب ەئاماااژ روترەساا ەک ىەڵەکااؤم کانىەکيەرەساا
و  ەوەياانەکب ەناسااێپ ورؤييمااانەحيزبااى ئ وازىێنااوا شاا ەل رەو ساا ەوەکێپاا. بااا ەڵەکااؤم ىڵمااا ىەوەکخسااتنەو ي ەوەکگاارتنەي

 . ەوەژينێدايبر
 کەڵاخ ەڵگەخؤماان ل نادىەوێپ و،ەوەنينێزياتر بباوژ ەانێڕشگڕشؤ ىەخوو و خد ينەبد ولەح ەوەتوانامان مووەه ەب :چوارەم

 وتناىەکێرەو و ەباؤ کارد اوياىڕبێو ل ەرانێباو ياارىڕب ن،ەه ەکااران وەئ ىەساەرەکاادر و ک ەالماواي. يانەبک وەو پات زترێهەب
و  تاوانينەد ەماوايێپ ،ەباووەباا ريساک ن تەژياانيش ق مووەه ستان،ەو ەل ەمترەزؤر ک ەريسک وەئ المەب ،ەيەريسکى ه وا،ەد
سؤسياليسات،  کىەيەڵەکاؤم تاواننەد ەک نەياارانڕکاار و ب وەئ. ەگاايێر ىەنياو يناىڕب وتان،ەکێرەو نى،ەکاورد کاوت. دا مانێل
 ىەوەهااؤى بااوژان ەتێاابەد ەيەوەئ. سياسااى کوردسااتان انؤىشاا رەساا ەوەناانێب کگرتااوو،ەو ي ەورەو پلؤراليساات، گ مؤکراساايخوازێد
خاؤى دوو  ىەئيجااز ەباوو، ب سەکێبا رکؤێکااک شا ىەکەشايعر ەل مێگاو داەيااد وەل. ىەگااکێر زگرتناىێکاک فوئاد و ر بازىێر
 ەرياانەبااا تيااؤرى ب ە، وات"نگاااوەه ەياانەبک زيااەبااا پ. "ەکاااک فوئاااد بااازىێر رىەوهەج ەمااوايێپ ،ەک مەکەد رزقە ێلاا ىەوشاا
 .      ەوەکرد يدانىەم
 

----------------------------------------------- 
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 ئەحمەدی ڕەشید وتووێژ

 
 

 
 
 

 کااک بەختکردنای گیاان سااڵەی سای باۆنەی بە دا ساتکهوڵم شاری لە ئیمساڵ ئاگوستی مانگی لە قەرارە ئاگاداریت وەک هەر
 .دا جوتیااران یەکیەتای لە پێشامەرگە ئەوڵیەساتە کە بوویات پێشمەرگە کە کەسێک وەک تۆیش بگیرێت، سمینارێک فوئادەوە
 ئەو باووانی بشادار باۆ بکەیات ارەبااس فوئااد کااک لەگەڵ کە پێشامەرگایتیت مااوەی لەو خاۆت یەکاانیبیرەوەر خۆشاە پێمان
 .سمینارە

 
 .ئێرە بۆ بێن خێر بە شتێک هەموو پێش

 
 مان بەڵای .جوتیااران یەکیەتای پێشامەرگەی بە باووم 7111 ساڵی من .رەشەدێم ئاوای خەڵکی یە ئەحمدی رەشیدی ناوم من
 .ناکەم فەراموشی وەخت هیج پێشمەرگە دەستە ئەو و فوئاد کاک لەگەڵ هەمە خاتراتانە ئەو
 

 تەک .زماانە ئەو دەربگای و ئاغاا لەگەڵ کاردن مباارزە باۆ جوتیااران، یەکیەتای بۆ هەبوو خۆی تایبەتی نەقشی فوئاد کاک
 .دا زمانە لەو بوو تایبەتیان نەقشی هەموویان خۆیان توانای و حاڵ بە بەش جوتیاران یەکیەتی پێشمەرەگەکانی تەکی
 
 تێاا جولەیاان پێشامەرگەکان کە باوو دێە ئەولاین و دی فوئاادم کاک بار ئەوڵین و پێشمەگە بە بووم دا شەڕکە ئاوای لە من
 .کرد
 
 پێاات ئەگەر و پێکااردوە دەسااتمان و پێشاامەرگاێتیە ئەوە وەتاای بااوو خۆمااان الی خەڵکاای دی، کوڕەکااانم لە یەکێااک شااەوە ئەو
 .باسە ئەو ناو ناچمە کردبوو قسەمان بەوە سەبارت پێشوتر .لەگەڵمان وەرە خۆشە

 
  جەماعەتە ئەو  چیە؟ مزانیەن واقعەن ئەوەڵەوە لە چیە؟ نەمەزانی .پێشمەرگە بە بم بەڕاستی بوو خۆش پێم من
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 .تفنگ دنەێک 1 - 1 و بوون نەفرێک چەند .نەبوو وایان مهماتێکی و سەالح پێشمەرگە
 

 وەتای فوئااد کااک بیرمە لە .کرد معرفی فوئاد کاک بە تازە پێشمەرگەێکی وەکوو منیان دا شەڕکە مزگەوتەکی لە ئێوارە ئەو
 .بوو خۆش پێ زۆری بەڕاستی ناومان هاتە کارگەرێکیش ئەوە

 
 کاااک قسااەکانی تەواوی .دا دێهاتەکااان لە بەدرێ تەشااکیل شااۆرا بااوو ئەوە جەولە لەو هااد  کااردن، جااولە بە کاارد دەساتمان
 و ئاغااا جەماعتێاک دا ئێاران لە کراباوو ئیانقالب کە وەختێاک دیاارە .باوو شاۆرا دانای تەشاکیل باۆ دا وتەکاانمزگە لە فوئااد
 .بکەن سەرکوب ڕەعیتەکان بتوانن ئەوە بۆ بووبوونەوە زیندوو سەریان بوو هەڵدا سەریان هەموویان مەنتەقە ئەو دەربگی

 
 .بوو شتێکیتر دا واقع لە وەلی .کارە ئەم  فوئاد کاک جوتیارە لە دیفاع بۆ تەنیا سەردمە ئەو وابوو پێمان ئیمە
 

 تەنیاا نەک باوو کوردساتان هادفی فوئااد کااک وەلای .ئەکاات چی مەزانیەن من وەکوو کیەکێ .ئەکات چی ئێزانی فوئاد کاک
 .مەریوان مەنتەقەی و بێ جوتیار هدفی

 
 باوو دانە تەشاکیل شۆرا ئەو جا .دا دێهاتەکان ناو لە دەرا تەشکیل شۆرا شار ناو وبەری دەور لە ئێمە جەولەی ئەوڵ سەریی
 محبتاای خەڵااک .بااوو گەرەک خااۆش زۆر ئیمەیااان .نەئەکااردەوە جیااا خۆیااان لە ئێمەیااان بەڕاسااتی خەڵااکەکە ئەوە باااعیس بە

 .کێشا تول مانگیکی ڕۆیشتین کە ئەوڵ دەورەی .بۆمان بوو تایبەتیان
 

 دێهات؟ ئەچوونە وەختێک بەڵێن چی ئێوە کە ئەدا بەریاری کی :پرسیار
 
 بەتاوانێ نەباوو کەساێکمان بەڕاساتی چوون .ئەکرد سوخنرانی خۆی فوئاد کاک نەئەکرد سوخنرانیمان ئێمە دا لەڕاستی :اڵم وه

 نەمااانەتوانی هیچکامااان بااووین باایکەوە کە جەماااعتە لەو کەس هاایو .دا دێهاتەکااان لە بکااات سااوخنرانی خەڵااک رووبەرووی
 .خەڵک بۆ قسەکەین

 
 ئەکرد؟ قسەتان شۆرا سەر لە تەنیا دا کردنەکان قسە لە :پرسیار

 
  .بن یەکێک خەڵک کەن دروس شۆرا بوو ئەوە باسەکان .کرابێت قسە شتیکیتر سەر لە نیە بیرم لە بوو شۆرا سەر لە :اڵم وه
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 .دەێت پێس چی نیئەزانی کەس هیو بوو کرا ئینقالب تازە وەختە ئەو
 

 باوون نگاران دێ خەڵکای باوو ئەوە باساێک ئەکارا، لای باسایان باوو مەساەلە چەناد ساەردمە ئەو بیارمە لە کە ئەوی :پرسیار
 دیفااعی ئیساالمی جەمهاوری وەهاا هەر هەڵادابووەوە سەری دەربگ و ئاغا الێەکەوە لە چووبوو، شا الیەکەوە لە بوو ترسیان
 نە؟ یاا ئەکارد قساەتان خەڵاکەکە باۆ باوو چۆن شا رژیمی کە دا وەئە لەگەڵ ئەرتبات لە ئایا .ئەکرد دەربگانە و ئاغا لەو
 باوو چی ئەمە کە خەڵک بۆ بوو هەڵسنگانتان ئەکرد؟ قسەتان دا ئیران لە ئینقالبە ئەم خەراپیەکەی و خاسی مورد لە ئایا
 بوو؟ چۆن و
 
 بااکەن، دەروس شااۆرا ئەگەر دێهاتەکااان خەڵکاای ئەکاارد باساای فوئاااد کاااک بااوو ئەوە مابێاات بیاارم لە ماان کە ئەوی :اڵم وه

 .بن یەکگرتوو هەموویان
 

 ئەرازی تەقساایم شااا کە زمااانە ئەو حەقاای ئەگەر وەتبااوو دێااکەی خەڵکاای بە ئاغاێااک و بااوو مسااەلحیان نیااروی ئاغاکااانیش
 .ئەستێنم لێتانی تفنگ بە نەدن ئێمەی بە کردووە

 
 بیارمە لە .نیاروە لەو ئەکارد پشاتیبانیان خەڵکەکەیاش .خەڵک بۆ بوو پشتیبان نیرویکی بوو دەروس کە جوتیاران یەکیەتی
 هایو وایە؟ باۆ ئەمە کاێن؟ ئەماانە چایە؟ ئەمە باوو ساەیر پێاان دا مەریاوان بەری و دەور لە کارد ئەوڵمان جەولەی وەختێک
 .نەئەناسی کەسی هیو کەس
 

 باوون تاریش جەمااعتێکی ئەماانە و ئاغاا و دەربگاایتی مساایلی لە جیا بوون جەماعتێک بوو کنندە نارەحت زۆر مەسەلە ئەو
 .ئەکرد ئێمە علەی بەر تەبلێغاتیان کۆمەڵە پێشمەرگەی بە بوون دوای کە جەماعتێک .بوون جوتیاران یەکیەتی بەرعەلەێ

 
 بوو؟ چۆن پێشمەرگاێتی بۆ هاتن :پرسیار

 
 .نەهات کەس هیو ئەوڵ جەولەی نەئەهاتن، ئەوڵەوە لە :اڵم وه
  

 بێات دێکەوە لە ئەیتوانی کەسێک بوو ئاوا پێشمەرگایتی بۆ هاتن گوزرا ماوێک و ئەوڵ جەولەی دوای لە بیستومە من :پرسیار
 بوو؟ چۆن ئەوە مشەخەس ماوەێکی بۆ
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 نەفریاان یەک بووناۆ جەماۆ دا دێهاتەکاان لە شاۆراکان .پێکارد دەساتی دووم جەولەی کارا، ئەوڵ جەولەی کە زەمانێک :اڵم وه
 یەکیەتاای ی پێشاامەرگە بەڕۆن ئێااوە ئەدێنااێ پووڵيکەتااان ئااێمە ئەیااانەوەت کاارێ بە ئەگاارد نەفریااان دوو کاارێ بە ئەگاارد

 .ئەزانی خۆی پشتیبانی بە جوتیارانی یەکیەتی و بوو پێخۆش خەڵکەکە .بن جوتیاران
 

 باوو کاار فەساڵی و باوو هااوین وەخاتە ئەو .بوایت مەزرای و دەشت کاری و پێشمەرگایتی بۆ بەهاتایت کەسێک ئەگەر :پرسیار
 ئەکرا؟ چی ئەما جێ کارەکەی

 
 .ئەکرد کۆمەکی دێهاتەکە خەڵکی ئەوڵ سەردەمی :اڵم وه
 

 ئەکرد؟ چۆنیان :پرسیار
   
 .ئەداێە پووڵیااان یاان ئەکاارد کارەکەیاان جەمعاای بە .چای یاانی گەل ئەزانیاات خاۆت ئەکاارد دەروس گەلیاان خەڵاکەکە :اڵم وه

 .گرد ئەیان پووڵ بە نەبوایت زاری و زەوی کەسێک ئەگەر
 

 دا مەزگەوت لە بەگاااازادە بەری لە بااااوو ئەوە نەقشەکەشاااای .دا خەڵااااک ناااااو لە بااااوو تااااایبەتی نەقشااااێکی دووم جەولەی
  .تەقە بەر دا مەزگەوتەکەیاان نەکردباوو تااریکی هەوا هێشاتا باوو ئێاوارە ئەکارد قساەی فوئااد کااک .باوو کۆبوونەویەکمان

 شاوێنیان کەوتیانە ئاێمە .باوو پشات لە عێراقیشیان گردبوو بەگزادەیان بەری ئاغانە ئەو ەبوایتن جوتیاران یەکیەتی ئەگەر
 .کردن دەرمان دا مەنتەقە لەو و
 

 دەورەیای بازێکتاان و باوون پێشامەرگە هەمیشاە باۆ و باوو ساابت پێشامەرگەی بازێکتاان پێشامەرگانە ئەو دیاارە ئااوا :پرسیار
 .بوون پێشمەرگە

 
 بە ئەگارد کەسایان شاۆراکان .پێشامەرگە ئەباوونە هەفاتە دوو و هەفاتە یەک بۆ کەس بازێ بوو ئەوە هەر دەوریە ئەو :اڵم وه
 .ئەبوون پێشمەرگە کورت دەورێکی بۆ نارد ئەیان و کری
 

 ئەم هاااتووە پااووڵ بە هاااتووە کااابرا ؟چاای یااانی پێشاامەرگایتی ئەم چاایە؟ مەئااا وەتاام پەرساای فوئااادم کاااک لە ڕۆژێااک
 چی؟ یانی پێشمەرگایتیە
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 چەناد ئەزانای ئەزانان بەرپارس بە خۆیاان کە دا لەوە هەیە نەقشای خەڵاکە ئەو ئەوە هەر وەتای دامەوە جاواب چی ئەزانی
 پێااانوابوو .ئەزاناای خااۆی هااین بە جوتیااارانی یەکیەتاای خەڵااکە ئەو جەولەێااک دوای .خەڵااکە نەقشاای ئەوە .ئااێمە بااۆ باشااە
 .کردوە دەروسیان خۆیان

 
 ئەکریا؟ چی ئەوە سیاسی زانیاری سەری بەردنە بۆ :پرسیار

 
 پێشامەرگەی بە بابن باێن زۆرتار ئەوە باۆ خەڵاک بە باین ئاگاای بتاوانین ئەکارد ساعیمان پێشمەرگە دەستە ئەو وەکوو :اڵم وه

 .خۆیان حقوقی و حەق لە بکەن دیفاع و جوتیاران یەکیەتی
 

 ئەوە؟ بۆ بوو برنامەێەکتان :پرسیار
 
 بیار لە ساەحنەێەکەم .ئەبیسات فوئااد کااک دەم لە کاۆمەڵەم بوو، کوردستانی برنامەی فوئاد کاک بوو ئەوە برنامەکە :اڵم وه

 کاورە وەتای .هەیە زەرعاتات و زەوی هەماوو ئەو تاۆ فوئااد کااک وەتام .ئەکارد قساەمان هەرئاوا دانیشتبووین ڕۆژێک ناچێتۆ
 دا مەریاوان دەور بە ئاێمە .تاۆ بە ئێادەم هەیە هەچاێکەم کارد ئازاد نکوردستانما ئەگەر وەتی نیە پیازێکەم جێگای من باوە

 ئاێمە ئەوە بەاڵم ئەکاات چی ئێزانی فوئاد کاک بوو بازتری دیدێکی فوئاد کاک .بوو سیر من بۆ .چی کوردستانی هەڵئەخێنۆ
 .گوێچکەمانا بە دابووی خۆی بیستبوو کۆمەڵەمان ناوی .نەمانەزانی هێشتا بووین

 
 ئەمە باوون پێشامەرگە ماوقەت کە باازێکی باوون پێشمەرگە هەمیشە بۆ بوو ئەوە بازێکتان پێشمەرگە لە ترکیبە ئەو :پرسیار
 بوو؟ چۆن کەسانە بەم فوئاد کاک برخوردی ئەهاتن خۆیەوە نەریتی و داب و یاسا و رەسم بە هەرکەسێک بلەخەرە

 
 کردباوو جەماۆ جەماعەتەی ئەو هاتبوو هدفێک رووی لە کە بو کەسێک فوئاد کاک .بوو تێگێشتوو کەسیکی فوئاد کاک :اڵم وه
 کااتۆ فکار تەر  مەسەڵەن کە نەبوو ئەوە .نەیانەزانی مەریوان بەری و دەور بکلی جەماعەت بەاڵم پێشمەرگە بە کردبووی و

 کە منایش ۆبا دێ؟ بەساەر چای ئااخری ئەڕواتاۆ دوای و ئەکاات پێشامەرگاێتی ڕۆژ سێ ئەکات پێشمەرگاێتی ڕۆژ دوو کە لەوە
 ساوال هەماووی ئەگاات؟ کاوێ بە چای؟ دوای دێ؟ ساەر بە چای ئااخری باشاە بوو مەسەلە منیش بۆ بووم دایمیش پێشمەرگەی

 .ئەوانە بۆ تەنها نە .من بۆ بوو
 

  هەست ئەهات پێش وەخت هیو .بوون ماجید کاک و ئەمین کاک برایتریشم دوو دا پێشمەرگە دەستە ئەو ناو لە :پرسیار
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 دابنێت؟ دا ئەوان و ئێوە بین لە جێاوازێک فرقێک فوئاد کاک بکەن ئەوە
 
 مان نەئەکارد باۆ فرقی فوئاد کاک چوون نبوو وا شتی بەاڵم .نبووم متوجە خۆم بۆ من وا شتێکی بەاڵم جالبە سوالێکی :اڵم وه

 فوئااد کااک باۆ .تبووهاا سانەوە لە ئەو بیارتە لە ناازانم حەسان شەهید وەک مەسەلەن یان مەریوانم ناوچەی پێشمەرگەێکی
 .نەبووم شتە ئەو متەوجەی من .برایەتی ماجید شەهید یا و بوو سنە خەڵکی ئەو نەئەکرد فرقی
 

 ئەکرد؟ چیتان ئەوە ئەکرد ئێوە بە مراجعەیان دا دێهاتەکان لە موشکڵیان حەلی بۆ خەڵک وەختێک :پرسیار
 
 و ئەوان موشااکلی سااەر لە بکاات قسااە و بەیەکەوە بنێات دایااان و کۆبااوونەوە و جەلەساە بە ئەکاارد ساەعی فوئاااد کااک :اڵم وه

 بەردەڕەشااە لەبەر ڕۆژێااک .بااکەم باااس بااۆ شااتێکت نمااونە بااۆ .دانەمێنێاات ناویااان لە شااۆر و شااەڕ بگاارنەوە یەک تێدەکۆشااا
 لە کەن شااکایت هاااتبوون .هاااتووین جوجااو خانگااای لە ئااێمە وەتیااان .کااێن نەماناادەزانی هاااتن نەفەر دوو دانیشااتبووین
 دەم بە ئەڕوێان خانگاا باۆ ئەڕویان ئاێمە وەتای و کارد باسای فوئاد کاک گرد جەلسەیکمان .کۆماسی چەم لە خانگا ئاغاکانی

 لەگەڵ جەلەساەیان ئەچاین ئاێمە .شاەر باۆ نااچین ئێمە مسلەحەن، ئاغاکان .کراوە لێ زۆڵمیان و هاتوون کە کەسانەوە ئەم
 ساەعی و ئەدیان گاوێچکە ئاێمەش کەن حەڵ خۆیاان موشاکڵەکەی خۆیاان .بکەیان حەل موشاکڵەکەیان ئەکەین سەعی و بەگرین
 دێەکە ڕۆیشااتینە .کااویە لە کۆماساای چەم نماادەزانی ماان کۆماساای چەم بە روو کەوتااین ڕێ وەختێااک .کەیاان کۆمەکیااان ئەکااین
 دوای لە کە مەناتەقە ئەو هەر .دێ نااو بەچیانە نەیانهێشات دێاکە خەڵکی .بخۆین نان بەچین بوو گەرکمان بوو دێ ئەوڵین

 تەبلێغااات ئەونە چوونکااا .بخااۆێن نااان بەچااین زۆر بە ئااێمە نێهێشاات فوئاااد کاااک .کااۆمەڵە بااۆ مەنااتەقە باشااترین بە بااوو دا
 ڕۆیشاتینە کە ئاێمە .کمونیساتن ئەیاانوەت ئاێمە لە باوو رەقیاان کۆماسای چەم خەڵکای جوتیااران یەکیەتی عەلەی بر کرابوو
 فوئااد کااک دوای .بەخێانەوە یەکێاان هاتووین ناهاتووین، شەڕ بۆ ئێمە وەتی ادفوئ کاک .گردون لێ سنگریان وەتیان ئەوی

 وەتای فوئااد کااک .ئەیکاوژین بێات کەس هەر وەتیان کرد ئینکاریان ئەوان .بۆیان ناردی و دا جوتیارێک بە نووسی نامەێکی
 وەتای فوئااد کااک .کاردین لاێ یاانتەقە ڕۆیشتین ئێمە .بەچین ئەبێ دێ ناو نەچینە ئێمە ناکری هاتووە لێ وای ئیستا کە

 کاوژرا لاێ نەفریاان دوو کرا تەقە دوای .کرد تەحمیل ئێمەیان بە ئاغاکان .نەبوو ئێمە تەقسیری .شەڕ بە بوو بکەن بەاڵوە
 کوشاتاری و کوشات باعیسای بە باوون ئەوان .کاردن تیمااری ماجیاد شاەهید برینادارکانیان .باوو بەرینادار لاێ نەفریان سێ و

 کردباووە جەماع ئاغەکانیاان هەموو .شەڕە ئەو بۆ بوو برنامەیان مەنتەقە ئەو ئاغاکانی .شەڕ بۆ ەڕۆیشتبووینن ئێمە خۆیان
 کێشاابوومان ئاێمە کە زەعماتە هەماوو ئەو هیچێاک نە خواردباوو نانێکماان نە ماندوو ئێمەیش .ئەوە باوەجود .دەرچوون و وە

 .بکوژن هەموومان بوو وەخت
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 لە باوو ئاوێاک پەریناۆ ئااوەکەوە لە .شاکابوو دەساتی باوو زەخمای پاای بااوربکە ناکەم فراموشی خێر بە یادی ماجید شەهید
 داناا چەکەکانیاان هەمویاان دێهاتەکانەوە لە بوون موقت کە جەماعتێک معلیم، جەماعتێک هاتبوو جەماعتێک .کۆماسی چەم
 کۆماساای چەم ئاغاکااانی وامااانئەزانی ێمەئاا چااوون نێاازڵ کااردە روومااان .قاادیمیە جەماااعتە ئەو هەر ماااینۆ ئاایمە .ڕۆیشااتن و

 کماانگر سەدیق کاک بۆ بنێرین جواب مجبورین بێنن بۆ فشارمان زۆر ئەگەر وەتی فوئاد کاک ئاوەکە بەر لەو .دێن بشوێنمانا
 شاەوەکەی نماانتوانی نێزڵ چووینە کە کێە؟ کمانگر سەدیق نەمانەزانی ئێمە کێە؟ کمانگر سەدیق وەتم بوو عەجایب پێ زۆرم
 نااو جەمااعتی بووباوو پەخشاەوە خەبارکە کە مەریاوان شاار نااو بۆ چووبوەوە خەبرکە .میانە کوڕەی بۆ چووین .بخوین لەوی
 باۆڵە زەرە یەک باوون ئاێمەیش مخاالفی کە باوو جەماعتێاک .نباوون جوتیااران یەکیەتای جەمااعتی هەماووی دیاار هاتن شار

 .نیە مەعنی ئەمانە و قەتڵ ئەم نەیە، معنی مسلەحانە مبارزەی بوو ئەوە بۆڵەکەیان بۆڵە .دا گەڵێە لە کرد بۆلیان
 
 خاۆش پاێ خەڵاک ئەگەر .ئەکاێن خەڵکی بۆ مبارزە ئێمە خۆ نیە مەعنی ئەمانە ئەگەر کاکە دەی وەتی فوئاد کاک بیرمە لە

 باۆ رۆیشاتین ێمەئا .وەلەژێار باۆ باێن شااردا شاۆرای لەگەڵ دێهاتەکاان شاۆرای لە ئەکەیان داوا ئاێمە وایە کە .ناایکەین نەبێ
 لە ناایکەین ئاێمەێش هەڵوشاێتەوە جوتیااران یەکیەتی ئەگەر وەتیان دێ و شار شۆرای دا وەلەژێر کۆبوونەوەکی لە  وەلەژێر
 نەباێ جوتیااران یەکیەتای ئەگەر وەتیاان پرسای دێاان شاۆرای لە و پرسی شاریان شۆرای لە وەختێک .دائەنیشین خۆمان ماڵ

 یەتە موقات قیادە ئەیانوەت ڕۆژیش هەر جا بکەین؟ چی ئێمە موقت قیادە دەس لە باشە ەیئ هەڵئەکەنن، مەلمان ئاغاکان
 کردباوو دەروس قورانیشای مەکتاب ئەی .باوو موقتیشامان قیاادە ترسای ئاێمە نەباوو ئاگاکانماان ترسی فەقەت ئێمە .سەرمان
 مالکەکاان خاۆ ئەی هێشاتا، نەبراباووال پاساگاێک هایو خاۆ .ماابوونۆ هەروا پاساگاکانیش خاۆ ئەی ئیسالمی، جەمهوری بۆمان
 ئەگەر .بەرن لەناوماان ڕۆژ دوو ئەیاانتوانی نەبواێات فوئااد کااک زەرنگای ئەگەر .باووین لەونااوا ئێمە و بوو مسلەح هەمووی
 بە باوو باوو فوئااد کااک دێهاتەکاانی ساۆخنرانیکانی ئەوە .بەرن نااو لە ئاێمە ئەیانتوانی رەحت نەبواێت فوئاد کاک نەقشی
 لە نماونە باۆ .ئەگیاناد ئێمەیاان بە بالفاساڵە بوایە خەبرێک هەر .ئەکردین لی پشتیوانی عام بە خەڵک هەکە ئەوە باعیس
 باۆ هااتووم باۆیە دیمان مان وەتی ئەزانیت چۆن وەتمان .دەری دێ ناو هالە قیادە وەتی اێککابر دانیشتبووین دەری دێ بەر
 بووین کەم ئەچوین بین لە ڕۆژە دوو نەبووایت دا لەگەڵ ەڵکەکەخ مەعلومە خۆ .ئێمە بە دا خەبریان بالفاسڵە التان
 

 و ئاغاکاان باێن  لاه باوو شاڕێک وێش لاه فتوو ره که رو به کرد قز سه و ره به فرێکتان سه  رگه پێشمه  سته ده و ئه ک وه  ئێوه :پرسیار
 چوون؟  ئێوه بوو چوون دا کان جوتیاره

 
 . یه هه ڕی شه قز سه  له تیان وه پێداین یان که بره خه دیار چوین بووین ر فه نه پێنج  ئێمه :اڵم وه
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 بااس  وه ئاه  رکماه گه مان  ژێره لاه وه ی ساه له جه و ئاه ژێر له وه بۆ راینۆ گه  ئێمه شەڕە و ئه دوای جوجو گای خانه  له کرا  ره شه و ئه
 ڵک خاه و دێ و شاار شاورای چاوون ما ناه باۆ هیچیاان باوون  ئێمه مخالفی  ماعته جه و ئه بوو باعیس ژێر له وه ی سه له جه .م بکه
 و سات به یان ساه له جه ڕویشاتن  هاره باه شایرین ی ته ماعه جه و ئه .جوتیاران تی کیه یه  له ین که ئه پشتیبانی  ئێمه  کاکه تیان وه

 بێناۆ،  رکماناه گه موومان هاه  ئێماه  کاکاه تای وه .هاات ڕۆساتمی تای عاه هید شاه بووین ساوجیا ر به  له  بیرمه  له  وه هاتنه دوای
 تی کیااه یه  علیااه ر بااه کردبااوو بلێغێان تااه زۆر چااوون بێنااۆ  مانااه ئه ن واقعااه  کااه بووین ئااه نه ڕازی فر نااه سااێ ر فااه نه دوو  ئێمااه

  ماناه ئه بێ ئاه ن، بکاه  شاێوه و باه ناابێ اناابێ،و  وه ئاه ت ئێاوه و کردین ڵ گه له ی قسه زۆر فوئاد کاک خێر  به یادی .جوتیاران
  رگه پێشامه  باه ن باه هاتن ئاه وان ئاه بوو دیار .بوو تیان تایبه قشێکی نه بوو، باش  فره وان ئه وی هاتنه اڵم به . ئێمه ناو بێنۆ
 و ئاه سایمی نه اللی جاه هید شاه  لاه و ین کاه نه زری پیرخاه سینی حه هید شه قشی نه  له باش  یفه حه شاریش ناو  له . خته وه و ئه

 الێان  لاه رۆ ده  هاتاه ئه  ئێماه باۆ شاارۆ نااو  لاه  بوایاه الزم  ئێماه چێکمان ر هه چوون ڕاستی  به بوو تیان تایبه قشی نه  دووانه
 . موهیمه زۆر شتێکی  مه ئه وانۆ ئه
  
 ڵ گااه  لاه  ره شاه ، ره شاه قز ساه  لاه  کاه هاات باۆ رمان باه خه باووین دا گاگال الی  ئێماه کارد باسات تاۆ  لاه قز ساه وهی ئاه اڵم باه

 و  کاه خمپاره و ر فاه نه پیانج . وه گوللاه پێانج  باه باوو ێاک خمپاره تمان روه سه واو ته بوو، ێکمان خمپاره  ئێمه رفتوو که ئاغاکانی
 بین  له بوو هاوکارێک  وه ئه . بووه واو ته  که ره شه تیان وه .چوین رفتوویش که ی جبهه تا قز سه بۆ چووین و رد به کانیمان گولله
 ری ئاه .دا معێت جاه  هالاه فوئااد کااک تیاان وه قز ساه شااری نااو هااتینۆ ختێکاا وه لێ وه .ریوان مه و قز سه خوتیاران تی کیه یه
 هاتبوو ڵسابوو هه  وه پاوه  له بوو بیسته ی وه ئه .ێت که ئه چی دا قز سه معێتی جه  له تۆ بوویت  پاوه  له تۆ جۆ فوئاد کاک  بابه
 جوتیااران تی کیاه یه و فوئااد کااک ی مسئله  وایه پێان جماعتێک .بووا نه ریوان مه قت فه فوئاد کاک ی مسئله خۆ دی .قز سه بۆ
 .ماانزانی ئاه  ئێماه خاۆ .باوو کوردساتان ری رتاساه سه باوو ێک فوئادمسائله کاک ی مسئله خێر نه .بوو ریوان مه ری وبه ور ده نیا ته
 باووین نیروێاک کوو وه بووین، ێک بنکه کۆ وه  ئێمه کی دوایه بوو دا ئێمه ڵ گه  له ب رته مه وڵی ئه مانگی دوو فوئاد کاک خۆ ی ئه
 پاێ زۆرم دا معێت جاه  هالاه بیساتم  کاه ختێاک وه .باوو پشتیبانی فوئاد، کاک بۆ بووین لح مسه نیروی بوو نیرو فوئاد کاک بۆ
 .که  یه که ریانه جه واقعێتی  مانه ئه ڵێ به .قز سه بۆ  هاتووه چۆن  پاوه بۆ  چووه فوئاد کاک خۆ  وه ئه بوو جاێب عه
  

  کاه کارد ئیعادام سای که 1 دا ریوان مه پادگانی  له و ریوان مه  هاته ڵخالی خه دا 7211 سالی هریوری شه سێ رۆژی  له :پرسیار
 باۆ  ئێاوه باۆالی  ڕاوه گاه  باناه  لاه فوئااد کااک  وه ئاه دوای مین ئاه وکااک ساین حه کااک باوون فوئااد کااک و من براکانی دووانی
 بوو؟ چۆن بوو؟ چی  مسئله و به رخوردی به کان رگه پێشمه ناو بۆ ریوان مه

 
   له کێک یه ڵ گه  له فویاد کاک ختێک وه بووین  باینه  له  ئێمه چاوم ر به  تێته ئیستا   بیرمه  له جوان و بیرمه  له من :اڵم وه
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 حات ناره شاتێان گه باۆ  ماعتاه جه و ئاه باۆ ی براکه دوو بۆ نیا ته  نه بوو حت ناره بو دیار  وه هاته  که ختێک وه . وه هاته کان کوره
  هاتبووناه تاازکی شاارو نااو  لاه زۆر ماعتێکی جاه .وی لاه کارد ویکمان ۆبووناهک .باوو حات ناره  شۆرشگێرانه  ئینسانه و ئه بۆ بوو
  قساه نیتاوانی گریاا باوو حات ناره کیدا ساوخنرانیه  لاه فوئااد کااک باوو کمان ێه لساه جه .شار ناو هاتبوو ش رته ئه چوون ،رۆ ده

 پادگاانیش .بگارین ریوان ماه پادگاانی بی ئاه  کاه کرا باس  که سه له جه  له داوه، ی که قسه جوانی روستمی تای عه هید شه بکات
 کااک باوو رار قاه ی کاه یانیه به باۆ چاووین  قامیشاڵه  باه ڕوو  ئێماه  که لساه جه دوای .بیگرین ناتوانین نیشتمانی تی کیه یه بدون
 و ور ده ی دێهاتاناه و لاه نمچیا قاه باۆ روین باه ش ئێمه ڕۆن به ڵسان هه وان ئه  بانه بۆ چن به بوو رار قه  که ماعتێک جه و فوئاد
 فریشایان نه دوو .بگارین پادگاان  کاه  وه بێتاه  وه باناه  لاه  تیوه کیاه یه ماعتی جاه  به فوئاد کاک تا بین زر مونته مچیان قه ری به

  .ردشات سه باۆ چن ئاه  وه باناه  لاه  باناه باۆ وڕویشتون  گردووه ماشینیان وان ئه وابوو پێمان  ئێمه .پادگان شناسایی بۆ ناردبوو
 پاساگای ساووران تووه م هاه .باوو دا  شاه ره  رده باه یاا  دووپلوره  له پاسگاێک .خوارو  هاتینه ڵساین هه  که ێش ئێمه دوایی رۆژی
 نیتاوانی بێناێ ناان نااردبوو کانماان کوڕه  له کێک یه و  دۆڵه و ئه  هاتبووینه  ئێمه . شه ره رده به م هه و مابوون پاسگاکان تێابوو
 .بوو هاته ریوانو مه له نستو
  
 ڕووات باه  وه ریواناه مه  لاه ماشاین ڵێت ناێاه ئیسالمی مهوری جه ون که ئه ڕێ وان وئه فوئاد کاک  که  رۆژه و ئه م که باس بۆ  وته ئه
 بلیش قااه رۆژی وان ئااه وابااوو پێمااان ش ئێمااه . وه تااه ماونه دا ت عمااه نه کاااک  لااه  وتووه کااه نه س ده ماشااینیان س مااه ته ، بانااه باۆ

 .زیم عه ستونێکی و رتش ئه و بێ هلیکۆپر  نه ئیتر .مابووینۆ دوواڵ و له  ئێمه . بانه بۆ رۆیشتون
  
 زانی نماناه  ئێمه .روات به  ستونه و ئه ڵین ێه نه مانتوانی ئه بن ئه رگیر ده وان ئه و فوئاد کاک جێگا و له بمانزانیایی  ئێمه گر ئه
 و ئاه کارد، تااریکی هاوا تاا  وه مایناه باووین جبور ماه ش ئێمه کردبوو، گیری دا دێ و له فیقمان ره ی کوره و ئه . چیه  که ریانه جه
 کابرایکمااان  دێکاه ر باه  هاتیناه  دووپلاوره نااو  باه باوو دێێااک  ئێماه دوای .هێنابووین ناه باۆ نانیشای  وه هاتاه فێقماان ره ی کاوڕه
 و ناان ڕووێشات بێانن، باۆ شاتێکمان تماان وه ن ده پاێ نانێکماان رساا به  لاه ردین ماه  باباه هااتبوونۆ بوون  رسه په  له بوو گرته
 هاور عێاراق و ئێاران ی کاه رزه مه ر ساه  روویشاتینه تا ڕوویشتین شلێر م چه  به ڕوو و خوارد مان وه ئه  ئێمه هێناین بۆ نگوینی هه

 ی رگه پێشامه ر فاه نه ساێ . مه چه و ئه  توالنیه زۆر شلێر م چه ر به خوارو  هاتینه بوو نه پێ نانمان بوو پێ چایمان کرد ڕووشنی
 س ده  باه باوو پاێ کمان رادیوێاه .هایو  ناه  ئااوه  ناه  ناناه  ناه بوو ئاه نه واو تاه خاۆ باوو ڵ گاه  لاه ووانمان قادر دکتور تی کیه یه
 هید شاه .ت عماه نه کاا  له  کوشتووه سۆڵتانیمان اف مسته فوئاد تی وه تاران رادیو گردبوو مان رادیوکه .بوو کانۆ کوڕه  له ک کێه یه
 رۆژی فوئااد کااک . شاته م باه کرد ئاه نه باورماان ش ئێماه .ناازانی د مجاه ئه ین که کارێک شی ئه  ئێمه .بوو دا ڵ گه  له مجدمان ئه
 باوو ماوهیم  وه ئاه  ئێماه باۆ خاۆ تبیا رست په ر سه بێ کری ئه ر گه مه ئاخر .لرزی ئه  ئێمه دنی به خانم دی  ڕوویشتوه  وه ئه  له به
 ری باه .مرین باه بوو خت وه رسیشا به  له  شاخه و ئه  یانه گه خۆمان ختی به بد زار هه  به ساوین به حه تین حه ناره دی . وه ئه ک نه
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 ڕێگاا  باه توانی هئ مان نه بووبوو شک وه پامان  چوون .هێناین بۆ نانی ڕی به ماڵێک  له چوو کوری  به دامان بوو پێ ندمان قه
 دی و ئاه  رووێشاتینه  خوالساه .د مجه ئه ر به  له ڵێن به هیچێک توانی  نیشمانه و بوو ناخۆش  فوقالعاده برێکی خه چوون ڕۆین به
 .تێهااتۆ هێزماان تاۆزی و هێنااین باۆ نانیاان و کردبووین روس ده بۆ شتێکیان موو هه رووێشتین  که شێوی نه ماڵێان  وه ماینه و
  باناه  باه روو کۆمپلیسایک  باه  ئێماه .باوون رگیار ده دماوکرات حیزبای باوو ر شاه ..و قز ساه دووئااوی  لاه وتین رێکه ی که نیهیا به

 ی کاه یانیه به باۆ  باناه  لاه باووین ماڵێاک  لاه ی که وه شاه  ئێماه باووه هید شاه فوئااد کااک  متاسافانه تیاان وه  باناه  له روویشتین
 عێاراق  باه روو !!!بێات رت ساه  باه ت زعاه وه م ئاه باێ جاا .ن سایرانبه  چووینه  ئێمه .هات  که ستونه رئیت ، هاتووه ستون تیان وه

 هاتینوو،
 
 عش باه تی وڵاه ده پاتگاای  دیااره هااتینوو  وه ویاه له ی که وه شه .ناکرێت باس  شێوه و به مانگ  یازده  وه کرده کورتم  توالنیه زۆر
  کاکاه تام وه باووم ڵاد به بااش  قاه منته و ئاه مان .دانیشاتبوون تێک ماعه جه بوون ماندوو موو هه کان کوره .بوو کان کێوه ر سه  له
 سااێنی، ڵمنه هه عس بااه تااا خوا بااه تاای وه کااان کوڕه  لااه کێک یااه .ری گااه ئه موومان هااه عش بااه بێطااوو لااێ رۆژمااان ڕۆێن نااه ر گااه ئه
 ماعتێک جاه دیماان خوارماانوو  لاه دانیشاتبووین ویا ئاه روویشاتین ئێاران ر  تاه  به چوو ئه دا  که رزه مه  له بو کانێک .ڵناسم هه
  بااه باوون بااوون سایر ئه وانیش ئااه  وه ئاه  عس باه ساایری ئه  باه بااوون  کوڕاناه و ئاه  گااردووه کانیاان کوره وری ده هاااتوون بااز ر ساه
 !! تااه مه ئه ، داوه س ده  لااه مان که ساائوله مه راپتر خااه یموو هاه  لااه .تۆ ماینااه م کااه ماعتێکی جاه  ئێمااه .عس بااه تی وڵااه ده سایری ئه
 ر هاه ئااخریش بێساین، بێ ئاه خاۆێن ی تره قاه ئااخرین تاا  مبارزه یرز غه تۆ ماوه نه بۆ هیچمان  کاکه تی وه کان کوڕه  له کێک یه

 بااوری  باه هاتاێت ناه پێاک جوتیااران یت کیاه یه ر گه ئه ، ڵه کۆمه بۆ بوو زۆر زۆر جوتیاران تی کیه یه  ئێمه قشی نه کرد، وامان
 .هات ئه نه پێک  له کۆمه من
 
 لحی مسه باڵێ ک وه ر رسه په
 
 شاتێکی . وه ئاه بااعیس  باه باوو  ماعتاه جه و ئاه تی حماه زه بێات، تشاکیڵ  ڵاه کۆمه  کاه باوو بااعیس جوتیاران تی کیه یه ن سڵه ئه

 هید شه کاک و شوان کاک زمانێک بگێڕمۆ بۆ جوانت
 

 .بوو نااه هیچاای  ساانه بووایت نااه جوتیاااران تی کیااه یه ر گااه ئه  قوڵقوڵااه  لااه دیاای  مانمااه ئه ماان و یوب ئااه سااید  وه ش ره  الحه سااه
 ڵێم ئاه مرم ئاه تا هاه ، تووماه وه یش ئیساه ڵێم، ئاه بارهااێش مان .بوو ئاه نه دروس بوواێت ناه فوئاد کاک جوتیارانیش تی کیه یه

 تی تایباه قشای نه .بوایات روس ده یش ڵاه کۆمه م ناکاه فکر بوو ئه نه روس ده جوتیاران تی کیه یه دا انریو مه  له فوئاد کاک بدون
  لاه نها تاه  ناه باوو ریوان ماه ی ناوچاه ڵکی خاه زیزی عاه دا ریوان مه ی ناوچه  له فوئاد کاک بڵێم پێ شتێکت ک یه من بوم .بوو
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 دا ڵک خااه ناااو  لااه دا ریوان مااه ی قااه نته مه واوی تااه  لااه بااوو دا ئێمااه لبی قااه  لااه جااێ جوتیاااران تی کیااه یه کانی رگه پێشاامه ناااو
  وه ئاه خااتری  باه ک نه .بوو ک ره گه خۆشێان راسی به یانناسی ئه مووی هه کردبوو تیا سوخنرانی خۆی  شوێنانه و له ن خسوسه مه
  کاه کرد ئاه  تاه وه ئه باسی تۆ  که  وه ئه بۆ م که باس بۆ کت ێه هنمون بوو، و ئه سیاستی   !نه  گه به شید ره  مه حه کور  وه ئه ڵێن به
 خێار  باه یادی بوو رۆ نیوه  ڵمانه ئه  روویشتینه ڵساین هه  نه بۆ زانی ئه نه م که باس بۆ شتێکت من  خستووه رقی فه فوئاد کاک
 هات   به شید ره  مه حه
 فوئاد تی وه
 ڵێ به تی وه
 خۆن به نانێک ماڵۆ بۆ بچنۆ با  کوڕانه و ئه تی وه
 .سازمانن  مانه ئه نینن، من ی رگه پێشمه جوتیارانن، تی کیه یه یی رگه پێشمه  کوڕانه م ئه   به شید ره  مه حه  به تی وه
 .یا براکه ڵ گه  له نیا ته ک نه بوو ئاوا باوکیشیا ڵ گه  له فوئاد کاک م که ئه باس  وه ئه بۆ  وه ئه
 

 کرد؟ ئه چیتان جوتیاران تی کیه یه ک وه  وه ئه کانیمیران ئوردوگای بۆ ریوان مه عترازی ئه کۆچی ورانی ده  له :پرسیار
 
 .دا *قورئاان کتب ماه ر باه  لاه  کاه زاهراته ته ی ناکاه باۆ  وه ئاه باسای ریوان ماه کاۆچی یت کاه ئه باسای تۆ  که یی شته و ئه :اڵم وه
 یانی باه تیاان وه کاردۆ باناگ یان ئێماه باوو، هاباد ماه  له فوئاد کاک بوو، نه دا  ئێمه ڵ گه  له فوئاد کاک کردوو بانگ یان ئێمه
 هااتین رێبارو زه الی  له و کانمانا فنگه ته ی لوله  به کردبوو نمێکمان گه  گوڵه کێک یه زوو ی که یانیه به بۆ ێش ئێمه ، زاهراته ته
 قورئاان کتب ماه رارمان قاه رۆین، باه باوو رار قاه قوراناۆ کتب مه ر به  له زاهرات ته  به  وه مبووبنه جه ڵک خه و شار ناو چووین و
  کاه زاهراته ته الی و ئاه و الو م ئاه روویشاتین  کاه  ئێه .کربوو رس ده  وه ئیسالمیه مهوری جه الێن  له قورئان کتب مه . ئێمه بوو نه
 . ریاناه جه و ئاه راساتی به  بیرماه  لاه جاوان مان .ین کاه به ر هشا  وه ئاه  ناه کرد ئاه  کاه زاهراته ته  له فازتمان حه  ئێمه گردبوو مان
  بیباه حه  عباه و ئاه .وه قورئاناه کتب ماه رگاای ده  باه نێ به ست ده  وه ئه ک نه بوو دا  رگاکه ده ر به  له روویشت کان کوڕه  له کێک یه
 توانی ماناه نه خاۆ  ئێماه  گاردووه کی باناه ر ساه تێاکخ وه  قاه ته  باه  کاردوه ساتی ده و ئاه  کاه ختێک وه .کوشتی و کرد لێ گباری ره

 جبوور ماه ین کاه به ر شاه وی ماناه به ڕاسات به  ئێماه  کاه بوو ناه  وه ئه یانی کردین جبوریان مه بێنۆ، جواب بووین جبور مه دانیشین
 مهوری جاه ن ساڵه ئه  کاه رنامه به  هکا باوو  وه ئاه دلیلای  ماه ئه .چاوو باین  لاه قورئاان کتب ماه باوو  وه ئاه .ی وه داناه جاواب بۆ بوین

 شااارا  لااه بااوین جبور مااه  ئێمااه  مانااه ئه و کااوژران  کااه  ماعتااه جه و ئااه بااوو واو تااه  کااه زاهراته ته .کردبااوو روساای ده ئیسااالمی
 زی ده یان ره گاه جاه ک ئاه ڵێ باه تاۆ شاار  لاه کرد کۆچی  ڵکه خه و ئه ناڵێت تۆ ی ئه بوو سۆ ده  به شارمان ناو  ئێمه . وه مێنینه به
 نااو فازتی حاه نها تاه  ناه باوو جوتیاارانۆ تی کیاه یه سات ده  باه شاار نااو فازت حاه .شاتێکۆ  داباه ستی ده رێک فه نه .شار ناو  له

 زی ده هێشات جاێ شااری  ڵکاه خه و ئاه دا ریوان ماه  له بۆ .بوو  وه ئێمه ستی ده  به شار ناو ری به و ور ده بوو  وه سته ده  به شارمان
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 ساێکت که له کرد ئاه  لاه فازتمان حاه  ئێماه و ڵک خاه  لاه کراباوو خااڵی شار ناو ختێک وه دا ریوان مه شار ناو  له کرا سێک که  له
 ڵ گاه  لاه هاات چماران ختێاک وه .باوو  وه ساته ده  باه شاارمان ری باه و ور ده و شار حافزتی مه  ئێمه . ناماوه شتێکم ڵێ به  بیستوه
 .شار ناو زت حافه مه خاتر  به مانتوانی نه بۆ زانی ئه .میران کانی بۆ بچین نمانتوانی  کردئێمه ی قسه دا فوئاد کاک
 

 یت؟ بکه باس خۆت رێکی وه بیره بێت خۆش پێت ر گه ئه :پرسیار
 
 شاۆخی بووین وه کاه یه به ماناگ  یاازده ، زۆره  ره فاه کی باساه نابێات، واو تاه  دقیقاه ناد چه م به فوئاد کاک باسی  ته ڵبه ئه :اڵم وه
 ی ختاه وه و ئاه تاا باووم دا فوئااد کااک ڵ گاه  لاه مان ی وه ئاه یانی  ریه وه بیره مووی هه  دیاره فوئاد کاک ڵ گه  له ری وه بیره . نیه
 کرد ئه مان قسه دانیشتبووین  وه گوێره گوێزه پشت  له م که به باس بۆ شتێکت لی وه . ریه وه بیره مووی هه  بووه هید شه
 فوئاد کاک تم وه
 ڵێ به تی وه
 م کاه ئه چای زانی ئاه تای وه ڕاساتی به شاوخی باۆ  رگه پێشامه  باه بوویات باۆ تۆ یه هه  ویته زه موو هه و ئه تۆ شێوی نه ماڵت تم وه
 .بوو ئازاد کوردستان ر گه ئه
 . که ره گه ریوانم مه من ڵێت ئه من بۆ کوردستان بۆ تم وه
 بیار  لاه ت قاه م یه حنه ساه و ئاه .خاۆت باۆ تاۆ  باه م ئیاده داچاناد تیاا پیاازم  کاه  ویاه زه و ئاه بوو ئازاد کوردستان ر گه ئه تی وه

 ئااوا  که زیه ئاشپه بوو جوجو خانگای کی ره شه دوای بووین ز ئاشپه  وه که یه  به رۆژێکیش . زۆره خۆشی ی حنه سه ت لبه ئه .ناچێتۆ
 .کردایت روس ده چای کێک یه و دێ  له اوردایته به نانی ڕوایت به کێک یه بووا ده بوو
 بچم؟ من یا دێ بۆ چیت ئه تۆ تی وه
 .رۆ به تۆ م ناگه تێ  مانه ئه زوان  له من هورامین  مانه ئه پێموابێ . نیه دێم ی ڵه وسه حه من دێ بۆ بچۆ تۆ تم وه
 
 دوایاای رۆژی بااۆ ئاااخر .کاارد م ده چایمااان و کااردوو ئاااورم مناایش و هاااورد نااانی روویشاات و ئااه .چم ئااه ماان  باشااه ی ده تاای وه

 تی کیاه یه کانی رگه پێشامه خاۆ  دیااره .نااکرێ راموش فاه وقع ماه هایو  زۆره زۆر فوئاد کاک خاتراتی .بوو ژێر له وه ی وه کۆبوونه
 باۆ  یاه هه وومسا و رێاز مان ڕاساتی به .باوو قشایان نه موویان هاه بوو قشیان نه خۆیان توانایی ت نسبه  به موویان هه جوتیاران

 ودان، عاه هید شاه ک وه مین ئاه هید شاه ک وه ماجیاد، هید شاه موسای، هید شاه ک وه باوون هید شاه  که  وانیشیانه ئه بۆ موویان هه
  لاه ی وه ئاه مان .مناسان ئه بااش خۆتاان  وه چێتاه نه بیرتاان  له دیم شه ره ی شه ره من .بۆیان  یه هه سووم رێزو ماون که ش وانه ئه
 و ئاه ویاادی فوئااد کااک یاادی اڵم باه .راساتی به  خته سه قداری مه رێ گوزه ئه ساڵ سی پێناکری شۆخی یادداشت بدون بوو بیرم
 ماجید هید شه ن خسوسه مه بوون من میمی سه فیقی ره چوونکا ڕاستی به م ناکه فراموشی من خت وه هیو  هیدانه شه
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  سپاس زۆر منیش
 
 نبوو د ڕه  وه پاسدارانه ەقەرسپایم ر به  له  زاهراته ته و ئه *
 

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

 زیندووە  تایه تا هه كاك فوئاد هه
 
 

 
 

 
 یوسف ئەرداڵن

 
. شادار بام كاك فوئاد دا به یر وه رهیب  له  دراوهێپ گامێر  رم كه وه خته به نمێو نه وازش دائه ونه زێر یر سه  وه ته حورمه ڕی وپه  به
كااك فوئااد  یس دانا ده  ئاشنا بوون تاا لاه  له  نهێند و كوو چه بچووك وه یند رووداو چه  گرم به نه رۆز یكات  كه ی وه ر ئه به له

واو ببااوو  م تااه كااه نده روه په ی حاكمااهۆو م یبااازجووئ یوراناا بااوو ده 7213 ڵیسااا یزییپااا: م كااه هی ی نااهێو.  وه مااهێڕگ ئهۆتااان ب
 نمیابی ئاه ێو لاه  بوو كاه ناه شۆخا مێپا  ارهیوت، د ناسراو كه یك هی ێهاور چاوم به( ٣و  ٢) یند سر به قه یندانیز ۆب انمیبرد
  تاار لااه ێبااوو كاا  وه ئااه اریپرساا ڵ وه ئااه .ێرۆگاا  تااهێنێد ت بااهیتا یك هیاا یرم گااه ڵو د راوناساا یكێرد هاااورده یتناایر د هااه ماڵ بااه

جار باوو  م كه هیكاك فوئاد،  یال ۆب نیچو ش،یشان نج  كه ره یو حاج بیی و ته  هی رهێل شیفوئاد یوت رجێئ ؟ هی رهێناسراوان ل
 ، قانااهیف ره یكێوقاار ، ساتانهۆد یك هێیا بازه یاساتڕ باه ژمێاب یرم فاه ێكێكاوو شاات وه ساتاێئ ی وه ك ئاه ناه ت،یام د ئاه خساارۆر  باه
و  یبگار  وه هیسات ده  سات باه ده یتوان ئه تیروو رووبه  ۆڤێمر ڵ گه  دا كه ئه تێپ ی متمانه  بوو كه هه ی منانهێه ۆوت ئه یكێفتار ره
ر  هاه ماڵ بوو باه دا هاه وانێن  له  میهۆم رۆز  ش كه هاوبه یواڕو ب ریك ب ش وه هاوبه ڵیخا  ێل گه  ارهید. ی بكه ی قسه  به واڕب
 . كه ی وه كو ئه ر وه كرد و هه ێپ یست ده مانیت هیئاشنا  وه شهۆخ ی نگ و قسه فه جه  به
 
 یناساا ئه كترمان هیاا واڕو باا ریااب  بااه  بااوو كااه  ێناڵبوو، ئاااخر سااا نااه بیر غااه یكێنااد شاات ر چه هااه ن،یناساا ئه كتر هیاا  كهێناڵسااا
  واتاه( زمیئااوانتور) یر بهێسا رێاژ  لاه  مه رده و ساه  ئاه یرێرشاگۆش یزا فه  كه  نگهیگر  الوه به  هۆیب واڕو ب ریر ب سه  له دمێئك ته
  11 یکان هڵسا یم رده م سه بکه  انهۆیو ه به ک هی ئاماژه  باشه میدا پ  رهیل بوو هه ۆیخ یکارۆهش  ئوه  که بوو، یکیچر یوت ره
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  هیرما ساه ی شاه گه  وه  کهیال  له.  بوو ڵدا زا ایر دن سه ر به مه و سه ری سه یاسیس یکیوائ ش وهه که یتاو هه ینکا 31  زاینی واته
 یخاواز یرزگاار  وه بزووتناه یوتن رکه و ساه دانڵا رهه سه   وه تره ک هیال  هل. رانی قه یناغۆق  شتبوهێ م گه دوهه یر شه یدوا یدار
 ۆنگااۆنا و ک غااه  لااه ریلجزا و ئااه سااریم  راقیااو ع نیساات له تاا فه  وه تنامااه هڤیو  یزێناادون ئه  ساات،له باان ده یتاااناڵو یاای وه تاه نه
 کێاهائ  وشاه. ئارادا باوو  له یکیچر ی وهیش  کووبا به یوتن هرک و سه نیالت یکایمر تا ئه ۆیخ ی وهیش  به  که هی ر هه وه هۆمبابیوز
 یای وه  تاه  نه یدار  هیرما سه ینیوتووناس شکهێو پ ودالیف  مهی،ن ره عمه ستهۆم  مهی،نیی وه ته نه یخواز یرزگار ی وه بزووتنهکوو  وه
 یو دروسات ت باهیتا یگااێماناا و ج انیا  کاماه ر هاه  تار کاه یاسایس ی وشاه کێناد و هه ساراو بهڵ دار هاه  هیرما ر ساه رانبه به  له
نادروسات  یك هیا ماهیل كه  باه  اناهیهانیج  زمووناه و ئه ئاه  وه داخه  به  هی ورانه و ده  ئه یاسیس یاتیب ده ئه یت بهیتا. بوو  هه انۆیخ
 .وال نران زمیلۆپۆپ یناو  به
 
 یدوا  لاه  سارد کاه یر پاندبوو و شه داسه یدا خو ایدن  له یت هیرا نهێوس چه ی رکرده سه کوو کاوهیمر ئه یسمیالیمپر ئه  وه کهیال  له
 ۆیخا یر بهیکردباوو سا ێپا یسات ده زمینۆکما ت باهیتا و به ک هیخواز یئازاد وهیر ش هه  دژ به  کاوهیمر ئه ن هیال  م له دووهه یر شه
 .پاندبوو داسه مه رده و سه ئه یاسیس یزا هر ف سه به
 
 یالمار پاه ریاژ  لاه  کاه  ردرمه و ساه ئاه یتڤییو ساو نیچا   واتاه سامینۆمۆک  ناساراو باه یزێدوو زل ه یستیوڵ وه هه تره یکیال  له
 .دابوو مه رده وسه ئه یستینۆمۆک یرانێشگۆڕر ش سه  له یت بهیتا یکێر گهیسارد بوون کار یر شه
 
 .گرتباوو یاسایس یکیانڕساووڵ ت و هاهبا وعه خاه موو نهەه  له یگاڕیساواک  یبر و زه ڕیمل هو یتاو هه ی31 ی هی ده رانێئ  له
 ، منانهێه ت قابه ره ، منانهێه یستیم ز هه)  واته( یدار  هیرما سه ری غه یکردن شه گه یوت ره) یح کردن تره مه  به تۆڤیێس
 
 ریاا غاه  وسااوه چه  واتاه(م ههێسا) یایادن یبات کااران خاه ویاان  لاه ۆیخا یر شاهێاکڕسارنج (  مناناهێه یدار  هیرما ساه  لاه نیر پاهێت

  لااه کێشاا به یساارنج کیێاا کااوو نموونااه وه نیچاا ی قاااره  شاابه یوتن رکه ر هااات و سااه سااه  بااه ماڵ بااه. س دابااوو ده  لااه کان هیت ساانعه
 (.کڵ خه)یا  تووده  واته یر ماوه جه یکێشڕشو ۆب کوشانێت  بوو له یتیبر  بوو که کشا اڕ ۆیخ ۆب یستینۆمۆک یانێڕشگڕشو
  

  باه  ش،ۆڕشا باوو که  هیاواڕو ب ر ئاه ساه  لاه  باوو کاه یکایچر یوتا و رهکووباا  یوتن ر کاه ساه  ئاراوه  هاتبوه  که شیتر یکی نموونه
 گاا،ێر  هیا هاه یرۆکتااتید نۆکوترا چا ئاه کیاال  لاه مڵاێب یکاورت  باه. س وباه ێکر ست ده ر ده سه  له انیگ ماڵ بچووک به یگرووپ

 . اکشابووڕ ی مه رده وسه  ئه یرانیوانان و رووناک ب جه یسرنج  که هیکیچر یوت و ره ینێنه یانیژ
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ی یا تاووده یالتیشک ته ینێنه یئاشکرا و کار  به انیژ گا،ێر  هی هه یکتاتورید  که ی وه  ر ئه به کوترا له ئه  وه تره کیال  له ماڵ به
  نگاه و ره ساتیو ده ی له وساه حه  و باه نینگ ساه یکاار  چووناه ۆم ب ئه  ارهید .ر چاو بوو به  له نیچ یشۆڕش  ر گرتن له رس وه و ده
    .ێب  نه شێاکڕسرنج  رۆله ز وسه م حه که یوان هج ۆب
 
کوردساتان    لاه  کاه کیران شهۆکێت ڵ گه  له یند وهی پهبوو  ندانیز له ش که وکاته ئه. دا بوو  مه دووهه  وته م ره کاک فوئاد له  ارهید
 ککاا تریئ  سنه ی خانهیند به ۆب  وه هیگواسترا  وه سره قه ی خانهیند به  له ۆیخ یداوخواز  بهپسابوو  دا نه بات ئهەخ  به انی ژهێدر

 . وه مان گرته ک هی  سنه . و له  وه کرانه کان ندانهیز یرک ده  که 7211 یامیق یم رده تاکوو سه هه  وه هید  فوئادم نه
  
  کان کااه گااه به ره ده  ورده یرۆماال هاا ی وه رچ دانااه ر پاه بااه ۆهاااتبوو باا کێااپ ارانیاجووت یت هیااک هی ،وانیر مااه  لااه: م دووهااه ی ناهێو
  ۆیها  باه  کاه کیاک هائ چاه ساتیو انهی ئاه کان، هیاسایس  ساووراوهڵ و هه میل عهۆو م ێالد یشانیتک حمه ر زه سه  کرده ئه انیرشێه

 یشاتوانیو دان  زاده یمفتا ڵ گاه له یت هیاکاینز یگایر  و له  وه نه بکه ۆیبوو ک وه کهڵ خه یست ده  وه به پاسگا کانه یک بوون چه ه
  س لاه م کاهەک ساتاشیئ  نگاه جوجاو، ره یگا خاناه ی ووداوهڕ. ن بکاه نیریشا  وه هیساالمیئ ی  تازه یت حکوومه یال انۆیخ  وه هیدزل
 یساێتک حمه و زه نیاو م زه کاه یال فاه تاریئدا  یشاانین  بووکاه کیاروو داو ماڵ به ێستبیب انی ر نه س هه که رۆز انی ێماب انیریب
.  کوردساتانن  لاه ێناو یشاۆڕش  لاه کڵیاو با  گرتاوه انیا ک هیا، هااتێد  ۆبا شاتوونهۆیر  شاار کاه یریو رووناکب میل و موعه ێد

  نگاه ره ینایکاک فوئادم ب وانیر مه  له وانیر مه ۆچووم ب  وه نهۆو ب بووم به  سنه یشار یشورا  له شیدابوو، من یروو  که ساته کاره
کارد،من  ی کاه وداوهڕ یباسا یورد  باه  هکا ماڵ وتبوو  باه م خاه کاه  ارهیار چاو  د به  هاته  ت ئه که شه ێم که ێاندبیخا یکیت ساعه

و   وه ایاژ  انڵیا گاه  له شووێپ یناڵسا  له  که  کردوه  شانهیتک حمه وزه  له یرگر به یت رووره زه  به یست هه  که تید کمێکاک فوئاد 
  بووه  ماندوو ئه  وه انهێپ
  

  کاه ک هیاو ئابور یاسایس یرح تاه ایا  وه  ژهۆپارکردبوو که   هو  به یست هه یدروست  به  بوو که ی سانه و که له کێک هیکاک فوئاد 
 ۆبا  هیش ئاشاکرا وه  ، ئاهتێاب جارایئ لیاقاب  که ی وه  ر ئه گه مه  هین یباریعتیئ  ینیب کێر پ ماوه جه یانیژ  له کێرییغ ته یو هیب
 یانیا ێکرابا نیر دابا ماوه جاه  لاه کیشا به انیا کێانیچ یکان هیساتیداویر پ ساه  ن لاه تماه حه تێجرابیئ لیقاب ک هی ژهۆپر ی وه ئه

 یتر بزان  دهێر چ ز هه کێر کار کردن هه نیداب ۆب  که  هیروون وئاشکرا ۆکاک فوئاد بوو جا خ یت هیخس شه ی بناغه ینیواقع ب
 ی وه ئاه یناانێر ه ل ده ماه عه  باه یتواناا  بوو کاه ی سانه کهو  وه فوئاد له مه که با زور دوور نه. ی ده  الئه نێل و که سپۆزور ک  له
  . وه گرته  ئه یک هی ایکان  قسه ڵ گه  له یکاراکتر یانی، کوتی ئه  بوو که هه
  
 م  جهر سه ێکر روان ئه  چاوه ستینۆمۆک یکیرێشگۆڕش  له ی وهەئنواند  ۆیخ وانیر مه یشار یچۆک  لهکاک فوئاد   تر له یک نهێو
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 .فوئاد بوو یکاراکتر  که ینیب عێواق عێقۆم  به یمیسم ته ،یناس نه ماندو ،یاگرڕ ۆت، خ ساره نواندجه یکاک فوئاد خو  له
 

تاا   کاه چهۆک.  وه ازانادبوهڕ یران چاهۆک یردووگااۆئ( نینااب شیمیسل ته ماڵ به تێناو مانڕ شه  مهیئ) یشمۆم در ناکه یریب  له ت قه
   وه هیارا گه( چماران یمصطف)یسالمیئ یت حکومه یکان زهێه یر نهێل نو گه دانووسان له یدوا  وام بوو، به ر ده کرا به ئه  که ی وه  ئه
 ارهیاقباول کارد، د انیاتر  یکان و خاله یزامین یرگ جل وبه  به کان هینزام یناوشار  هاتنه و نه زۆر عه م ته ده عه  هقس  به یوت
ر  گاه ئه  و الوه به  مه له تریئ. تا ئاخر هاتوون یباش  لک به وخه نیوتووبو که سه نه هی عهۆم  ته که ره حه م له مهێن،ئ ناکه استڕ  که

 ،ێو ده ۆیخا یئاامراز  وهەئ ێنااکر ڕ شاه  واده خاناه  ڵیا مهۆک ڵمندا  تره، به یکێقوناخ  وه ئه بکات، ڕ هش ێو هیب شیت حکوومه
  هێڕشاگۆڕو ش ئه یت ساره کرد جه ێم پ ئاماژه  که  نده وه رئه هه  وه اتهییجزئ وین  ناچمه. نینێب چۆک  به یدوا یرز ر به سه  به ێب ئه
.  ر چااو باوو باه وانیر ماه ی کاه  هییاژووێم  چاهۆك  به نانێه یو دواکردن و دانووسان  یر بهێچ، رۆک یاریشنێپ  چ له  رزه به  هیپا
و  انیاچ ز و کردێپ یست ده یسالمیئ یت حکوومه ی ندانهڕد یرشێه  چوو که نه ێپ یرۆز  که  وه مه بخه یمۆخ ریب  وه ێو نامه تریئ
 یوار نهیشااو  لااه  جگااه.  وامااه رده به کااردێپ یسات کاااک فوئاااد ده یت هیاارا بهیر  هباا  کااه ی رشاهۆو ش ئااه ماڵ وت بااه کااه ێلاا کماانێر ره زه
  کااک فوئااد باه یهۆج وه تاه یر شااندهین یروونا  باه که  مااوهێج  باه یکان قساه  لاه کێوار کااک فوئااد ناه ی رانهیشاگۆڕش یل مه عه
  هڵا ماهۆک  ناه ر چه دا هاه شاانین یالتیشاک ته یا تاووده یوت ره یستۆدر رانێئ یکوردستان ێنو ی وه بزووتنه.  وجووده مه یت هیواقع
 ینااو ی شاه گه ساتاشێتاکوو ئ هاه ماڵ هات باه ده ر نه سه  به یوا شتباێه نه یمانێج  بهر کاک فوئاد  گه ئه  که کێلێر ه سه  وته که

  وه تهێوش دره ر ئه هه شیرانێئ کووڵ ک کوردستان به نه یپ چه یوت ره  کاک فوئاد له
 

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

 کانی عبدلرەزا کەریمی قسه
 
  

 
 
 

 
 زیزەع یانیخوشک و برا

 
 ممنونم. بانگ کرد انیمن  که یتانۆڵفا س مسته ی هڵما بنه  م له که سپاس ئه شی ره فه. تانم خزمه  له  که مڵشحاۆخ  ره فه ەرەف
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  هیان یمکاانیئ  ماهێئ ی و سانه ل لاه قاه الئه ریاد دیشاا یزماان  له شیو ئه. دواوه  وواتهڕ به ڵسا یس اویپ  هین کێ که بووچه کێشت
 .نینیویب شیدیشا ن،ینیویب  دووباره

 
 وانیر ماه یشاار یشاورا  لاه  که یبوو یت و موده م ئه رز که عه زیز عه یکاک فوئاد ڵ گه  له  ابتهڕ  ربوت بوو له من مه  به  که  آنچه
 ییباوو شی بنده ییبوو زیز عه یکاک فوئاد ،ییبوو یدیخال یکاک عوسمان یناب شار جه یشورا یسیرئ. کارمان کرد ک هیرد  گه
رد  گاه  ماهێمزاکارات ئ ڕێاێ  هاتناه ئه  ساانه و که ئاه شاتریب یانیانگوو باووم،  ساوخه حوس ئه  به ناو شیبند ن،یبوو شیتریری غه
 ایاانداشااتن  فیوان تشاار ئااه یر گاااه گااه ئه ایاا خ،یشاا یناب و جااه  کاااک فوئاااد وبنااده. میو گفتگااوو داشاات میحس داشاات وان بااه ئااه
 ان،یل هی قیرف  گوزارش دان وه شیانو وان و ئه ئه  دام به یگوزارش  گمانیبنده ب انیخت وه
 
  ت لااه رکااه حه دانڵشااک  کاااک فوئاااد لااه یقشاا نه ییبااوو  وه ئااه یکێک هیاا،  موهمااه ی م دوو مساائله رز کااه ماان تااوام عااه  کااه یو ئااه
ناااو  یبااان  س بکفتااه ره ک هااه وهم  رز کااه عااه  ید هیااالفاااو بو ن هڵاا سااه مه  کااه ایسااێو نه ییبااوو  اوانااهیو پ کاک فوئاااد لااهوانیر مااه
 .داشت شیو ئارام  هڵ باور داشت، حوسه رویت داشت ب خه  نه. ی چ بکه ی وسا فکر بکه جا ئه ڵی چه هه
 
 شڵاێ باحوسه یلی خه ،ی له هیکار  له ییبوو قیدق ،ییبا هوش بوو ،ییبوو یازیغز ر مه. ستعداد خاسش داشت و ئه یرکیز یفتر
 ایاب یریغ تاه توانساتین  کاه یو ئاه یدا ریغ داشت ته ڕێ  له مکانیئ  ر چه هه یانیتوانست   ر چه ناو کار هه ڕی ده ایچ. ییبوو
 یلای خاه یل کارگاه ردساژی هاه  ناه هیبیج ڵهرحا  به  شهیبعد ی له هی کهیو ت ئه ییبوو سیباع یرهاوردبوو ده یدو  له  و چته ر ئه هه
 .ییبوو قیدق ییروس بوو ده ییبوو کیستماتیس
 
قل  دئاه حه  کاه نیباوو ی له هی ڵمنا شیانیکسر ئه" ارانیجوت یت هیک هی" روس کرد ده وانیر مه  ح له له مسه پیبار ت نیول ئه یاڕ ئه
 ننێتاو بخاو کاه ن،یش بخاوان بتاوانن چاه  نیباوو  له هیس  که یانی نیتاو خوان که ن،یرس خوان ده ن،یبوو پلومیخوار د ای پلومید
 .نیبوو قیق رک داشتن ده ده
 
 یرد گاه  باه میداشات شیپا ێم ومزاکراتا تاوام بااس کاه  س کاه مسائله  باه  ره ئاه  هیا ت هڵاو زر ده نه  له وانیر مه  که ییبوو تریک هی
  ره سااو فاه حه  کاه میابیار ده میتوانسات ک هیا ن،یهاتن و چ  وانه له یلی و خه یگلستان ،یهوشنگ ،یالهوت ف،یمران، ابو شر چه
 وانیر بان مه  ن له د الزم که حه  له شتریب  هو وانه زر ئه نه  له
  
  یتێموزوع  و چه ییروس بوو ده انیساو حه اڕ م ئه رز که عه. ییدروس بوو انیساو حه مید ڵێفکر کردم سا مۆخ  عدها که به
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 اتاان،ڕ م ئاه رز کاه وس عاه ئه. راقێع شیمان هیهاوسا  کهڵ به رانێئ ت هڵو ده شیقت فه  نه ت، هڵو ده یاڕ ئه وانیر داشت مه یموهم
 یتر خاه  چاه  لاه هیزر ئاه قوا ناه  کاردوو لاه  چاه  کاه میناسا و به میجاور فوئااد بفهما کێسا که ینینگ در و سه قه میوسا توان و ئه

 . ندهیآ یاڕ داهاتوو ئه یاڕ ئه  لقوه به  توانست بووه
 
  رز کردم منجملاه عه شیبار  هی وانیر خوب مه  و کورله له  ره ک فه کومه  وجود هاورد به ح به سله مه یرویبار ن نڵیو ئه  بوو که  هی
 .یروستم یتا  ، عه به نیم ئه یحاج یتا عه دیه شه
 
 یگاااه ییواز بااوو ل هیاادوکان شااتریم ب رز کااه س گااردن عااه ده  هر وه شااه تیمن ئااه ییروس بااوو هر ده ناااو شااه  ح لااه سااله مه یرویاان
  هیابوو یناداز رئهیت  ره قه فه  هیس بوو  مه  شهیم بوو مردم هه ایشروب ت رق و مه عه  شهیم هه یرز و ر مه سه ش هێو ر ئه ک،ێخت وه
م  کاه رویاو ن داشات وه وانیر زم ماه چناان ناه.  هیابوو نه یبیر و غاه بیج عاه رێێع تاه ویها الیاو  هیبوو انیلیمختال  فا ئه شیو ئه
 نیبوو پلومید  تازه ێل سه که ای نیبوو میل عه مه ای نیسل بوو حه مه ای  روکهین شتریرزش کردم ب داشت، عه  که یسلح مه
 
و   پااوه  لاه کیکیز عاه رویان  شاته و گه ن ئاه له ساه مه یلا مانگ وه  هی یش رو تول که نگش فه جه  هیرد پادگان  داشتن گه شینگ جه
 .جو کرد سته جه  انهیهبر ره  له یلیل ده  هی. یبووس  قره توانست ئه نه ییورامان ب هه
 
  لاه یشاک شیکاک فوئااد یقش داشت، نه شیدف کل داشت، هه زم داشت، شه نه یل وه ییم بوو که روین ،ییبوو کیبوچ وانیر مه  له
مان  یاڕ ئاه میاد  رهێال انیر فه اڵمدو لحه ئه مروزیئ تر له هیس که تر، له هی هڕکو. ییبوو ڵیس قش ئه نه ییبوو یجد یلی خه  هیل ن گه
 یسا  کاه میاد ی له هی سه که ،ییب  موزه  جوره امڕ ئه.  رهێ ئه  عوت کرده منتان ده ڵبوو قه رتانی ممنون خه یلی هخ  جوره یاسڕ یاسڕ
 . حزه له  هیکردم  یحساس جوان ئه ڵسا یقل س الئه مڵشحاۆخ یلی خه. ن له سه مه مید یرز وه ڵسا
 
  کاه ێبااز  روس کاردون کاه ده یشات چه یانیاقاورس  یلای داشاتن خاه یساسا ئه یقشا ئه وانیر مه  له  شهی له هی هڕو کو م ئه رز که عه

  هیان یز ده اڕ ئاه هیانگ ن جاه ، هیاکوشان ن نه  ه،یان نییئاا رێا لاه  هڕ ئاه  جب داشاتن کاه عاه هاتن ته  که رانێئ یتر شاره  هاتن له
 .جبش کردن عه ته
 
تونسات  نه یلا نگ نکردباوو وه جاه  هین ش فهیر م نائازموده ته که اریبس  رهیو ن رد ئه رد پادگان گه گه  هییب یریرگ ده  که ینێع در

داشات،  یور گاه یپادگاان ش لاهیو دل باه نیهر الناه نیمعاابر ماوهم با  لاه کێک هیا وانیر مه کڵێحا  له  مهێئ  ر بکاته فه پادگان زه
 ع  راجه  زم که زم داشت نه نه  که  وه ئه یاڕ ئه. ن ر بکه فه نتوانستن زه  وه جود ئه با وه ییوو نه  پاوه  له یل وه ییبوو  وره گه یپیت
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 ..... به
 
  لاه ێێک هیا  لاه. ییوو ناه یمران شاوخ چاه یجاور یسا هاتن، که توند و توند ئه  هیب یجد لی خه وانیر مه  تهی وزعه ڵر حا هه  به
 ها ناو کوردستان ستیونیه ست سه شه میر دار وه خه  مهێئ یت مران وه چه. وانیر مه یرماندار فه  له میشتوین  که  له هی سه له جه
 

مرباو   نیا" م رز که عه یفارس  به ،ێ ت که وش وه ئه. یی مه  ره ده نیشین یک هی تۆخ اڕ ئه ۆینجاو و ن ت ئاغا په کاک فوئاد وه
 میاد میکارد  ره فاه یرد گاه  وه  عادان قساه به. م کارد باووم قساه  واناه زو ئه جاه شیمنا" میبکنا  طرهیسا دیابایم  دولت کاه  است به

 ی ره تهیسا  هیا. داشات تڵاخا ده ینااو ردم وه مه  که ییوجود با  به ێێشت  رهێل ێت سوره جیه  به ییتوین ، ترهێتش  هی  وه ساب ئه حه
 ن هڵسا ئه یبادتر ڵقبا ئه  له یلم بدتر عه  له ۆتمان ئاغا ت وه شیپ  وه. مان شا ن زه هه  حشتناکتر له وه یلی س خهتوا ت هڵو ده
 ،ییو ناه ییبچوکاو ێ مران ئاماه چاه  تاه لبه سابش داشات ئه و حه ییب  وه ر رووتر له په یلی خه یل وه ییهات  کوره  له  هیعلوم ن مه
  کاه  و جوره وباور ئه ریو ب یزر فکر نه  له ۆخارج مونتها خ  م له و هه رانێئ  م له هه ییبوو یازیر میموه  له هیغ  مه  له کێک هی

 یمانڵمچوو قاودرت موسا هاه  بناده ینایشات د گه  وه رمیاحترام د ئه  ته بهڵ ئه انۆیخ ڵو قه  به ڵر حا هه  به مییرک کردوو ده  بنده
حسااس  ئه  رحومه و مه ئه" نیبار شۆخ  وه یناو  مردوه  که یس که ریل خ سکرومات مولتاق و مه ئه" ژن  ئه مانانڵموس یل وه میرین

  جوره هیا  که هێوو شات ناه چه  هیالج  نسور حه مه ای یستام به دیز هین با  له سه مه  جوره  هی ییب بیر و غه بیج عه کێشت  هی میکرد
 یرو ده  هیاشاروع کارد  یور ده. داشات فیتاار یور ده شیعوسامان خێناب ش م جه گومان کهچوون  ییب یئاسمان  حساسم کردووه ئه
 انیشات رد گه گاه  لاه حه و مه له ییبوو یریرگ ده وانیر مه  له له حه و مه له لمان هی قیف رد ره گه  حزه له نیتا ئاخر  مهێت ئ ت، وه وه
ر  هاه  باه ،یداشات یرتبات تلفاون ئاه ۆتا یچ جاور یریارق ن ر باه ئانجا هاهغا  تم ئاخر ئا وه. میتا ئاخر داشت یرتبات تلفون ئه
ر  ساه  رناده په ن مسائله  دهیاع  هیان  ساو که حه یانیس؟  ردم چه مه  راجع به انیدید یبزان ییب میموه ن هڵو ئه ییب یتوریئ ڵحا

 یاڕ ئاه یانیا  بوو کاه علوم ناه ماه ادیاز  لاه هیو زماان  ئاه شیا بنناده یاڕبکوتن مونتها ئا  رهێئ  هی وه هی انیدف کار دارن در زمن هه
 اڕ ئاه  داره یتیرگا شامهێپ  سونته  عومره  هی  و جوره س ئه ردشت هه س سه هاباد هه مه یجور  چه یهند شیادیز  که وانیر توان مه

 ؟ رهێر ل هه
 
باوو و  کێا پیات  کاه وان،یر رد پادگان مه گه  بوونه ریرگ ده. وانیهر مر شه  لح مونزم له مسه رویو ن گردن ئه ڵک شه ڵر حا هه  به
 وانیر داشات ماه  کاه  لاه هی لیباد  له هیو دروس ترفند  یدر پ یموختلف پ یو هاتن گروها وان،یر مه  کردن پادگان وه ر نه فه زه
تاوان باان   عاد کاه به. یای بکه  چه ییل کردب سه موسته ت هڵو ده  که ییب  هی یبان  کار کرده یساس فکر ئه فوئادن کاک  خسوسه مه

خس  شاه ڵای باه ران،یام یخس کاان و شاه ئاه  ناهیو چوو نیکاوچ کارد. هر شاه  شت لاه ده  نهیچ به یت کاک فوئاد وه ، مهێناو شار ئ
 مۆخا یخااترات  مان لاه  هیان ێجا  رهێائ  تاه بهڵ ئاه. یایب یهاات مرحاوم الهاوت کێسا که  ڵو ئه  و ال هاتن منجمله له رانیم یکان
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  لاه  کااک فوئااد وبناده یموقاع خوداحاافز. یایب یتایباا حوسان ن ادمی یرحوم الهوت مه ژمیتوانم ب و ئه  نووسامه  وانه شت ئه گه
 ،یایهل شامال مازنادران ب ئاه یرحوم الهاوت ماه. واریار زه یر تا ده اتڕ م ئه رزکه ت عه خزمه  رزکه عه نیمیچ  اوهیو پ ئه یت خزمه
 . آبش خوبه نجایا" دیفرماینم ینیل ال مه تیئا ک هی"زرت ئاغا  تم حه وه یشوخ  من وه

 
 یکاار  هیات  وه  رهیاگ  فتاه بعاد که. شانا بلادم یلیمن خ یخندیمن م  به ۆخودش ت  هجه و له با ئه یت من وه  و به یین خه شیو ئه
نشاه حااال  یزیخاونر نجاایاموهنادس  یدکتاور ئاا یدکتاور، ئاا یتا وه شیموهندس و کااک فوئااد  هیت من وه  وه  شهیم هه ن،یبک

  ماهێو ئ نیبمار  ماهێئ میممناون یلایتام خ وه. کرد ئاه یبایعج  لاه هی  ن، قساه شاه ماردم نه ست،ین یزیچ یبش  ر کشته گه شماها ئه
  هیا یم باوو کاه یزر ناه شیعوسمان خیناب ش م جه گمان که ن،یسیبنوو ک هیرد  گه  رار بوو وه قه  راره و قه عد ئه به یل وه ن،ینمر
 یتفکار ی تم ئاغاا وه تم، وه وه یمن پ ایر نار ده و که له. میرژ تر له هیمامور   له تریعیب ته ریغ یلیهات خ تیبا حوسن ن  ره فه
نگ  جه  رهێت ئ وه ؟یت من بکوش وه یناو چاو  شک هاته ئه.  ته کوشه یسالمیئ یمهور تمان جه ژئ حه ئه اسڕر  گه ئه یرید ۆت  که
 . ووه نه
 
گوماان   ژهیاب شیو ئاغا تم در زمن به وه شیمن. ایست من خه  کس له ر عه هه  رهێو الندو ئه ی ته  له ییب یاڕم هه شیکێس که ک هی
 .ێرێبن مۆخ یاڕ کس ئه دوو عه ڵ قه الئه یی کسم خه ر زوو زوو عه هه  هیافتی یفتوو ژن  ره فه یم من که
 
 یلیفاام  هیا میزانا شیعادن به ، لاه هیمهور جه سیرئا  لاه هیجازو محاف شیمان س و هاه هاه شیمان هاه  هیاک میعدن ناس و ئاغا به ئه
  کته تن ئاغاا ساه سامه قه میعادش زانا به. ت ته کوشاه میارژ یتام ئااخر مان وه  کاه یایشاهد ب  وه خوب ئه یریرد من د گه یور جه
  لااه  زهیخااانم فااا ت هیااب یرز عااومر و تااول عااومر خااودا عااه اڵنشااا ئه یفساانجان ره یت ئاغااا و دوه ها ئااه عااده به  هیااو مرد  هیااکرد

 یلایخ ۆیکس خا رعاه به ،یایب شیپزشاک ییب شیدکتور. ییب یالهوت ڕیکو ییمن گردن  شو یشوو ییتوو وه. ییتوو وه یخاترات
ت مان  وه ڵر حاا هاه به.  ناهیش د گاه ش زهیخوب، خانم فا یلیخ پاوو چاو  ندڵد ب قه یئاغائ الهوت. ییبوو پکشیت شۆئام خ

مان . یزندان، بااوک شاوم کوشات  له یالجورد یم هات جواب بدات من ئاغا تا باوکه  ردنه شوم گه  باوکه  تلفون کردم باوکم که
  قساه  چاه یکاورد دهاات  هیا ۆیخا ڵقاو  باه  ناه ن ممکه له ساه مه  کاه یایب یادیا  لاه  سه و موقع کوشتنه ئه  زره هیم  فکر که یگا گا
فت  چلاو هاه  کاه نه تمان ئه حاه یایب ڵیساا  زدهۆنا  جاده هه  خته و وه ئه ی هڕو کو ئه ییب یرد گه  که ێێایو پ ل ئه قه الئه ای ؟یکرد
 یزان ناه یکارد نتر ماه ت هڵاو ده یکار بارد کاک فوئاد وه  له هی استیس ڵلحاس وه ایهات یشێو ن ئه تمه حه  هیین و مه  هڵیشت سا هه
 میارژ اڕ ئه. کردم ڵو رز ئه عه  وه بوشم، ئه ک هیستوان   هیرزم ن عه  که ره له  مه که  رزشه و ئه  مه که روین  وهم رز کرد عه ی بکه  چه
مونتهاا   روهیان  شاته هو گ وجود ئه  وه  پاوه  زرتان بوو له هاتن؟ نه  ییزوو ییزوو  ره قه و ئه وان؟یر بان مه یفشار هاورد  ره قه ئه
 ،یایر وو فاه نه  هیامران  چاه ،ییوو مران ناه چاه انیاگ ڕێ  ت لاه قاه هاد فه هاد دا، جاه رمان جاه فاه ینیخاوم  لهیو دل زم وه نه ییب
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 اهڕر  داشات ساه یفت مناابع ناه ،یایب نیکاورد نشا تێااڵ دوو وه یرواز ده  وره ئاه ییو ب ئه  مسئله. ن ره زاهه انید کوشت به شیانۆێخ
 یانیاباا  ێر یتوان رب ناه ر  غاه تاه  لاه نیق فت خاناه راق مناابع ناه خااک عاه  له شمیب ییو ال دوو له ک، هی  وه ئه ییتجارت ب

 شێا فتخاناه و ئاغادان تاا نه لیاو کو رانێاخااک ئ  لاه یلا وه  شات ساافه ده ێو لاه ییر نو هه یزانیو پارت یتیرگا شمهێپ ڵ مه عه
 ۆڵیچا یردم ماه  راق لاه عاه میارژ  کاه ێو منااتق ئه  ووشنهڕ ێلی خه  هیدقت ن  وه اجیحت ن، ئه ر دقت بکه گه ئه  لهیل ده یی چوون وه
 یساا  کارد بااق نیریسرشا قه ن،یریسرشا هر قه تاا شاه ۆشااه ی قاه نته خاوارتر مه  لاه یانیار شاوورو  و ساه زاریاب  ر له کرد هه

باوو  یخاال  قه نته مه ییئ ییر  که ۆناو  شاتهێک یشت گه ساڵ و سه یاوجانورامان و جوانروو و ب هاو و هه و زه یخانڵ قه  وانه ئه
 نیچنا  هیار  گاه ئه انیاسااو کرد حه نیبناابرا. یایب  هیاتئور یایرد ئ ش گاه وه ئاه ،یایب یتئور ییرد ئ ناخوئاگا گه شیرانیئ میرژ
بح و  ساه ارن،یوجود ب به میقورس و قا یروین ورج  هیبتوانن   قه نته و مه جور فوئاد له  له هیغز  و مه یسازمانده ییو  یروین

 ی سوساه ساتیل  باان بچناه وه ۆشااه  ئاا لاه ژنیاب ل هیا مین رژ ره زاهه. ێبگر یوا نه  هین  چکهیخوار ه  بوونه ریراز سه  رهێسووز ل
 کێک هیا  لاهیل ده یی وه. بان ها انڵیق عه  ره قه ئه  هین  عهیش یباق  هی ،ێێب یسون دیتمان با کورد حه  موعتقد است. و و کورد منه
 یاایتارس بردوو شاتریب یایب وانیر مااه  لاه  کاه  شاهڵیک و شه بیازم و ترت و نااه ئاه ،یایب وانیر ماه انیاائارا یجاد  ره منااتق فاه  لاه
 یایب نادانی، ز کارکوشاته انیتر لاه هی قیاف و ره  اوهیاپ  هیا یها ییجاور  هیا تیانها  بهیرت زم و ته و نه ئه  که انیو زانست انیانیگ
 وانیر باان ماه یرۆز  هیاال  وه انیااڕ ئاه یایب یجاد یلای خاه یرییاد ی قاه نته مه ی شاهیس ر قاه نته خاود مه  ناهی، ه ، باسواده ئاگاه.

.  ردشاات و بانااه سه  م لااه رزکااه عه یاایب  رگه شاامهێپ یت ن سااونه سااله ئه ل هێااج یباااز  ئاااوا ناااوردن لااه تر لااه هێبااان ج  هاااوردن لااه
 ت رفاقاه  لهیو مساا ئاه یشات گه  نوساامه شیخااتراتم  لاه ایامن  شاهیم و هه میزنادگ  لاه  فتخاره مان ئاه یاڕ ئاه  کاه یو ئاه ڵلحاس وه
 یلا رتباتمان وه و ئاه کیز ناه یایم ب فاقتماان کاه مادت ره  مهێئ. تن وه انیشت گه یکیز دوستان نه  که  ر جوره هه ییب ایپ  ییرد گه
  وه  اناهیادی  وه  رهێان ل وه یل هیاس  کاه دیشاا  ماهیت وه یشاوخ  رهیا و غاه یشاوخ  وه  شاهیم ههمان . مییب کیز نه ک هیرد  گه یلی خه
.  حاهیفر ن ته له ساه مه ی کاه الیا خاه ۆتا  نگاه جه تیچ و ئاه تیات  له هڕێ  ر له ئاخر هه تیچ  سهۆپ ۆئاخر ئاغا ت میت عتراز وه ئه

 اتیچ نه ۆیبکا خ  و کاره بچوو ئه ێل به تر که هیخوب 
 
و  ئاه. یکبر همورس ئاه تاه نیهاورد یناو ش رهێل  هڕو کو ئه  وه ک هی  له ۆنیبوو ایج وانیر پشت مه"  هڵشیقام"  بح له سه  ژهۆو ر ئه
 یاساڕ ێل هیائاسامان   ره فاه  کاه یایب یجاوان یعوقااب  هڕو کاو زر مان ئاه ناه  وه  وه ئاه. شامیب ی بااره  لاه یم ن کاه باه  جازهیئ  هڕکو
  ،یایتااتر ب  شاهیر پ هوناه ،یایب ر ساهینوو. اتیار بمن گاه ئه یاویکر وا ناه یرواز نوز ده هاه  کاه ییب یمقابل  له ینیرئاف یگفت شه
 یختا وه. کااک فوئااد  داشات باه  القاه عه شیک لاهێ ساتعداد داشات خاه ئه اکیادون یایقاش ب نه ،ییساز ب  مه سه مجه ،ییتات ب خه

 انیار دووک هه  متاسفانه  که.... بعد  ێتت ب دمه خه  له شیو ئه یچ تم کاک فوئاد ئه وه.  وره ئه یتواس بوس و نه چن ئه توسن به
 . وه داخه  وه نیبد چ ئه یاڕئا
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و  ئاه" کون یکان" یپاسگا  له یعد به ژۆعد ر به میرار بوو بچ قه ش مهیچوون ئ  وان که چوو ئه نه ادمی  خت له وه ویه ێب و سه ئه
و  و لاه شاه. نیمنتازر کااک فوئااد باوو  وره لاه  رهێس شال له و مساه ر ئاه ساه  ساووران لاه ئااخر توه وانیر و مه انیمچ قه نیب ی گهڕێ
  ره قاه زه   هڵا ده شیکێو جاار جاار مینشاتب  وره لاه" رد باه یکاان" انیات وه یپا یایج  هیاساووران  پشات توه نیهاات نیوباو  قه نته مه
  نگاه هڕ یایب  قاه ت ته ور کانعماه ده  لاه انیات وه انیاکرد  هااتن قساه"  شاه هڕ رده باهو   دووپلاوره"و  ر لاه فه دوو نه. شۆناخ یبر خه
 رێشال ر،ێشال  ناهیچ به  رهێال  تام بااوه وه. نیا کاه چ نه نیا چ بکاه میبگار میسم ر حال ته هه  به. بوونبوو ایت ش وهێئ یکان قهێف ره
  کاه یوال لاه مڕیا باه شیرێشال میچا.  تره زع خاه وه نیناا نیکاک فوئااد و بتاوا یوا نه  ز  بچمه قه سه نیو ال بچ له نی که تع به قه
" ێڵوڵز قاه" یایب یدار لاه گه ییوو ده ناه یاید کێاه باان ده ییبچ  کهییب کێچیپ تری مه 11 - 11  یه بانیتقر رێشل  بان له میبا
 یماوریکااک ت یبارا. ییاساڕت و نااتوان باووم  که ماندوو و شه  ره فه یل وه ییر کان سه  چمه به شیمن ییب کیکان   وره ئه  چمه به

کااک  یژ ئاه ویاادڕال  ت وه س وه تم چه وه  هیکرد  رهیگ تها ییب یدس وه ویادڕر   بوو کاک ناسه دیه شه شیو ئه یتانۆڵفا س مسته
سااعات  مینا ێکڵ به کێعات ت سه قه ک فه نه. ڵێ به مید یت وه یعد خبار به عد ئه من و به یگرد ؟یتم چ وه ییب دیه فوئاد شه

 انۆیاخ    کاه موختلاه ێل هیا وو ناا ساتیکمون انیات وه شیجاار یبااز ایاوان  شرار و ئه ئه ی سه ر ده سه  هیکرد یعالم بار ئه ک هی
 ییناوو انیساواد انیخوناد یوز عاه شیهمورسا و ته ئاه ێسم و ئه ترێس و که کبار هیعات  سه میر ن هه  هیکرد یکرار ته یل وه رنید
  لاه قتاریزانان دق  ناهیب   وره وان لاه ئاه شاتریب  له هێشات  هی ڵر حا هه  به.  بووه دیه و شه من زانستم ئه ،یکبر ئه واتڵ سه انیت وه
ئاباادان کاا چاوون   لاه هیو پاساگا  ئه نێعد از هورامان ت مران به چه یعنی نێت شیوان ئه شتنین" ت عمه کانه"ر  راوه وه  له. یبان

و تاا  رهێاح ل مساله  مناهیر د فاه نه ێن دوو سا له ساه مه دیژن شاا ئه شیکێرسن باز په  له هیس  که  زاهران له  له هیو پاسگا  ناو ئه
کااک مما  ن و ئاه باه زگارڕ نیین توان که  ن چ شته بله قه انیانی ێدوو س ێک هیمما  بوون ئه  ره ن محاسه فته که انیخو وه شیوان ئه

 .ننیم  شهیم نن و هه مه  شهیم هه. نن مه  شهیم بد هه ئه ییژاێر ده  وه یل وه یینگ کوتا جه ننیهمورس م فوئاد و ته
 
 دوارمیاوم ئه  هیامان ن یاڕ ئه  هید یشانس ویر بتوانم ه گه تور بچم، ئه چه  م که بکه مۆخ یاڕ وه  ێفکر دیجور من با وه یک هیمن 
 نینیبمن  انهیل هی یسته گ رجه و به نش و وه و مه و وه تیخس و شه ر وه هه نیبچ یجوریئ نیبتوان ش مهیئ
 

م  بکاه یشانهادیپ  م ئاه قساه  لاه هیخر  و ئاا  رهێامان تاوام ل. کاردن بیخر ته انیل هیزار  مام مه ر ته ئه لمیف  له  که  نهیعدش د به
ش  ر چاه هاه. سوار  سووره ایسوار  نیریش نیبن یر بکر گه ئه نیگرڵ هه سوار هڵتا  له ووڕو ناو ئه یریز په به  سه له جه ییر ئ گه ئه

 انیل هیا زیز ور عاه باان قاه  لاه ن لاهی و ناه انیااڕ کا ئاه باه  هیاگر یسا که ن لهی بوو و نه یژڕۆ یل بشکنن وه  له هیکوچک  و توان ئه
 :ت ژه ئه یرانیو شاعر خوب ا ئه  قوله  به. بچن
 
  تو و نام تو ننوشند همه ادی  رندان بالکش فردا   جز به  تو که یصفا  به
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 .و نه شیر گه ن ئه وز بکه عه  و ناوه ن ئه بول بکه ر قه گه ئه
 
 ن خوداحافز وتوو به رکه و سه نیبژ
 

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

  وش  توده کانی کاک عوسمان ڕه قسه
 

 
 
 
 
 یحاوکم  باه  کاه  کاردوه انیدا داوا  و نامه و له  من ناردوه ۆب انیک هی کاک فوئاد نامه یادی ڵسا نیم ههیس یر به  وهێر به ی تهیکوم
و کاات  کان چ ئاه کاته ی ربهۆز  بووم که  سانه و که له کێک هیکاک فوئاد من  یانیژ یمن ته یئاخر ڵیدوو سا ک هی ی ماوه ی وه ئه
و  ئاه  کاه ی انهیاسایس  تفاقاه و ئه  ووداوهڕو  ئاه ی رباهۆز  لاه ایاژ  وه ره ده  لاه  کاه شیا کورتاه  و مااوه دا بوو و چ ئه ندانیز  له  که
  هۆیاب. باووم ڵی گه  کوردستان له یتریکان شاره ۆو ال و ب م ال و ئه ئه ۆر ب فه سه نیند چه  ها له روه و هه  وه شهێپ  هاتنه  ردمه سه
 .م بکه یو باس ئه یتێسا ر که سه  له تێب شمینکیبێت ایکاک فوئاد و   له تێب کمێور رهیر ب گه ئه  هک  کردوه انیداوا
  

 ی رناماه به رۆو ز  بااس کاراوه رۆکااک فوئااد ز یتێساا ر که ساه  لاه  ارهید. انی و کاره ئه ۆب  زانهێر و به م له که ئه یشۆس خ من ده
  ماهێئ تێاو ب ئاه یاویو شا تێاب ساتیوێپ  کاه ی رهۆو جا مان ئاه یواڕ باه  باه ماڵ به  هی هه شیبێت کت نانه و ته  و نووسراوه ت بهیتا
دا  ساتایئ یکات و سات  من له یواڕ به  به  وه شهیتر یکێال  له کێو ال ئه. نینێبناس یباش  و به ئه یتێسا که  وهیانمانتو نه شتاێه
و  باه  ن کاه هاه یاسایس یناێو ال زبیاح نیناد و چه  نشعاب هاتووه و ئه نیو دابر رانێ قه یتوش شی هڵ مهۆک یدۆخ نیزان ک ده وه
کااک فوئااد و  یتیساا که  چ له  هی هه انیانۆیخ یت بهیتا یریفس و ته ریعب ته شی وانه کام له ر ههن  بعه ن و ته که کار ئه  وه ناوه
 ت باهیتا  و باه  کاراناه  وعاه و نه ئاه یتا روره زه  ماه ئه. کرد ئاه یتیرا ناهێردم کااک فوئااد نو و سه ئه  که ی هیفکر  وته هڕو  ئه  چ له
 رۆز  دا لااه مانیت ارمااهی رۆز یتوان ئااه  کارانااه وعااه  م نه ئااه  هیااوا مێدا و پاا ئااه شااانین اتریااگاارتن و کنفاارانس گاارتن ز ناریساام
  کاه شیا هیافکر  وتاه هڕو  و ئه ش هیاسیس  وته هڕو  ر ئه سه  بخاته شکیت ێتوان کات و ئه ئه ۆشنڕۆ ۆب تمان قهێق حه رۆز  وه ته بابه
 .زرندا دامه  وه ئه یساس ر ئه به شی هڵ مهۆروا ک کرد و هه ئه یتیرا نهێنو کاک فوئاد ۆیخ یکات
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 ڵای گاه م له کااک فوئااد بناسام و ئاشانا باه یو ئه شێمن پ  وه تهێگر کاک فوئاد ئه ڵ گه من له یت هیئاشنا  به  که یگاێو ج تا ئه
ئاشانا  یخوشاک ی کاه له مه یها هااور روه و هاه یبارا نیم ئاه دیه شاه ڵ گه له ت بهیتا  به یناس وم ئه ئه یخوشک و براکان ی ربهۆز

 یکان نداناهیز  لاه کێک هیا  و له  ر کراوه سه س به ده  وه ساواک که نێال  له ۆیخ یکاک فوئاد کات  بووم که  وه ئه یبووم و ئاگادار
  زهێااه نێااال  و کااات لااه ئااه  وه کااه هینااد هو چه  ماان بااه یمساا شه ی11 ساااڵی  کاتااه ئه  کااه 11ساااڵی .  هکااراو یناادانیتاااران ز

  وه ئاه.  سانه ینادانیز  رام باه ده یسااواک دوا ییو باازجو  وه ناهیلۆکێماناگ ل ک هی یکرام و پاش حدود ریسگ ده  وه کانه هیتیمن ئه
  باوو باه  وه و ئاه  سانه ینادانیز ۆبا  وه تهێر بگه  کردبوو که یتاران داوا یندانیز  له شیکاک فوئاد  که یو ئه ڵ گه هاوکات بوو له

 .م ئاشنا به ڵی گه له  وه کهینز  له یو له و نمیکاک فوئاد بب یو جار له نیم که هی ۆمن ب  که  وه ئه ۆیه
 
 ڵو ئاه ی فتاه هه ک هیاو ڵو ئاه یژڕۆناد  چه یدوا  ارهیاد یجاار کااک فوئاادم د ڵ وه هه  که مۆخ یرداشت ر به سه  له ێو مه ر به گه ئه
 شۆخا یکێنساانیبوو، ئ شۆووخڕ یکێنسانیو ساکار، ئ  ساده یکێنسانیکاک فوئاد ئ یاستڕ به  که ژمێب  توانم ئاوه م ئه بکه  قسه
وازح باوو  تاه مه یکێنساانیر چااو و ئ باه  هاتاه ئه کیز نه  وه هڵد  و له یمیم سه ی ز که تا حه هه  بوو که کێنسانی  بوو، ئ شره مه

 یروو  باه یکێموو کار هه  کرد که ئه یز حه شیرۆو ز نیپلیسید  به رۆبوو ز شیجد رۆز یکێنسانیمان کات دا ئ هه  کاک فوئاد له
 ینادانیز ۆب یو هاتنه  به  وابوو که ێبوو پ  وه ازهیو ن به  سنه یندانیز ۆب یشیو هاتنه تا حه. ێب  وه النه و په  رنامه و به  قشه نه
و  و لااه ێباا ناادانیز یو ره ده یت هیاازع وه یرتاارۆز یئاگااادار ت بااهیتا  بااه ێتوان و ئااه یو لااه ێباا یرتاارۆز یر کارگااه ێتوان ئااه  ساانه
 .دانا ی وره گه رۆز یریتاس یو هاتنه  وابوو کاک فوئاد به شیاسڕ به. ێب رئاگادا رترۆز  مه رده و سه ئه ی تهاڵو حه و ته رییغ ته
 
و  لاه شامۆیخ یکاێور رهیم و ب کاه باس ئه  کته دوو نه ک هی این م ته بکه  قسه یورد  به رۆز ندانیز یت هیزع ر وه سه  له ێو نامهمن 
 ، وه کهێموو بابت هه  له یانیبوو  شۆناخ رۆز ندانیز یزع وه یاستڕ به  سنه یندانیز ۆب  وه تهێکاک فوئاد ب یو ئه شێپ. دا  رابته
 وانێان  باوو لاه رۆز یکۆبوو، نااک ناه اناینیب  له شۆخ یکێ رابته یو بوون له یاسیس یندانیز  که شی معه و جه ئه یدۆخت  نانه ته
 .شیکان هیاسیس  ندانهیز یدۆخ نیب  بوو له باش نه یکێت جموع دا مناسبه مه  دا و له ته ماعه و جه ئه
 

تام  ک وه ر وه ردم هاه و سه ئه  کورت که یکێ ماوه یدوا  دانا که  معه و جه ئه یدۆر خ سه  له یریتاس نیم که هیکاک فوئاد  یو هاتنه
کااک فوئااد  یو هاتناه ش،ۆو نااخ ڕ رد و ساه ساه یکاێوابتڕ یبنا ماه  بووباوو باه  وه اوازهیاج یژۆدولیو ئ اوازیج یریب ی نهۆب  به
و  ئاه یمناسابات کان، نساانهیئ یمناسابات  کاورت کاه یکاێ مااوه یدوا ێدابنا کێریهاا تاسا وه یو تاوان ۆڕیگا یکجار هی  به ی وه ئه
 .نمانایب  بوو له ای عار  په ته و مه  مانهیم و سه یعاد یکێوابت هڕ رۆهات و ز ێپ یرۆوگڵئا یتواو  به  معه جه
 
  ڵ گه له کان هیاسیس  ندانهیز یدۆخ یموناسبات  وه ئه ۆدا ب ڵیو هه  وه شه قه نه یووڕ  و له  کاک فوئاد ئاگاهانه شیو ئه یدوا
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 ی دوو کارگاه ک هیا  کرد که یشنهادێپ  وه نهۆو ب وکات به ر ئه هه  رمهیب  ر تر بکات و له روپه تر و چه عێس وه کان هیعاد  ندانهیز
س  کاه نیکم هیا یشاۆێکارد و خ یشانهادێباوو پ ایات یبااف ڵیقا یک هێ و کارگه ابوویت یجار نه ی ردم کارگه و سه بوون ئه  لهۆچک

ناد  روا چه و هاه یجار ناه یشا به  لاه نیچاوو کمانێسا ناد که چه ن،یا کاه کاار به یو لاه نیچ به  که  وه ئه ۆبوو ب ب هڵ داوته  بوو که
 ڵ گاه له شامانیوابت هڕموناسابات و   کاه  وه ئاه ۆیها  باوو باه  وه کاار کاردن و ئاه  کرد به نسما ده یباف ڵیقا یش به  له شیکێس که
 یسات ده  عترازکه و ئه کردێپ یس ده  زاکه عتساب غه ئه  که کێدواجار کات  دانا که یریوها تاس اۆڕیگ کان هیعاد  هیندانیموو ز هه
ر  ساه  وه تاهێر گه ئه ی که هیئاساسا یریتاسا یاستڕ به  وه ئه  کرد که انیوانیتپش  ته رکه و حه له شیکان هیعاد  ندانهیموو ز هه کردێپ
 .دکاک فوئا یور قش و ده نه
 
 رۆن ز خساه شه مۆخا  م کاه بااس کاه کێاور رهیم ب کاه ز ئه حاه. کااک فوئااد  ردمه و ساه ر ئاه سه  له  کراوه  قسه رۆتم ز ک وه ر وه هه
تفاق  ئاه کڕێا ت به رکه حه کڕێ جار به کڕێ به  که ژمێتوانم ئاوا ب ئه. دا  ردمه سه و له  کاک فوئاد  یتێسا ر گرد له که وه رمیتاس
مان  یئاشنا باوون ،ێن دا دائه نسانیئ ی ندهێئا یریت و مس رکه حه یریمس  له ۆڕوگڵئا رۆز  که  وه ره به  نهیرا دا د شه به یانیژ  له
 ریحت تاسا تاه یواو تاه  مان باه یانیاژ ی ندهێو ئا ریمس یبوو و توان ی رهیو تاس ئه یاستڕ دا به  ردمه و سه کاک فوئاد له ڵ گه له

 .ێ دابنه
 
 یریتاسا نۆسئول بوو و چ مه یکێنسانیو چ ئ زۆسڵد یکێنسانیبوو و چ ئ کێس که نۆکاک فوئاد چ  م که بده شانین  که  وه ئه ۆب
  گاوزرا لاه  کاه کێاژڕۆچاوار  ێسا یدوا  زاکاه عتسااب غه ئه یختا وه  له. م باس که مۆخ یکێر وه رهیم ب که ز ئه حهنا ر من دا سه  له
زا  عتسااب غاه م ئه ئاه  ن کاه که به کێکار ێب کی وهێر ش هه  به  دا که ئه انڵیو هه رۆز ندانیز ینیمسئولو  ماتقا مه  که عتسابه ئه
وه  ره ده ۆبانگ کرد با انیمن انیکێجار. نیگرت ئه ێپ انی هانه به  وهێش یانواع و اقسام  به نینێبشک  که عتسابه و ئه یگر ر نه سه
 نیباوو ر پاهێت  کاه یو باوو لاه ژێار ده یکێونڵساا شاتمڕۆێ انڵیا گاه له  باوو کاه  وه کاه هێ چ بهاناه  باه  هین رمیب  له قێدق یاستڕ به 
 نجێاتماشاام کارد چاوار پ نیوت کاه نادانیز یو ره ده یشا حه یرگاا ده یکاینز  که  وه ئه یحز مه  به ماڵ به  رهیو مس وت له نه انیچیه
  وتماه ناا و که  مان وه  باه انیاکیقۆب  دواوه  لاه یو ئاه  شاتمهی گه  وه ئه یحز مه  به  هک شه حه  له یو له ساونێو  وه مهۆبات  ر به فه نه

ر  باه  انهیحشا و وه  نادهڕ ده رۆز یکاێ وهێشا  باوون باه   ئامااده یو لاه  کاه  ساه که نجێاو چوار پ ئه  مه قده مه ێب  و به  که وشه ناو حه
و  تێز ئاه یدوا  الساهۆوتم خ بگرم کاه مۆخ یمتوان نه یاستڕ من به  هات که  له یوا رۆز یکێتێز و ئه دانێل یو دوا دانمێل  بوونه
کاان  ماموره  ر لاه فاه دا دوو نه  گاهڕێ  چم به به یتوان شمهین یدا و دوا ێل رینج زه انیست و پام ده رۆز یکێدانێو ل رۆز یکێئازار
باوو   لاهۆچک یک هێا ره نجاه په ی کاه ره رانبه به  هیانفراد ئه  هو سالول ئاه. ینفراد ئاه یکێسلول ۆکرد ب شێک انیو من مڵبا رێژ  شتنهین
 .بوو ییسشوو توالت و ده ی ره نچه کان بوو په نده به  له کێک هی ی لهۆچک کێ ره نجه په
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بااوو  کیااتواشااام کاارد تار  کااه بنده یرگااا ده یال ۆچااووم باا شاااێک مۆکااردم خاا انێاابانگ  حساساام کاارد کااه کااورت ئه یک هێااماو یدوا
ر  ساه به میو چا  مااوهۆق یچا یزان باه  مان کارد کاه  لاه یباانگ  کااک فوئااد باوو کاه ینگا ده  لاه مێگو ماڵ به ید نه چمیه یاستڕ به

 ۆم با ر باوو قساه په مڵهات د  نه ۆم ب قسه یگرتبووم غزۆب  ونده ت بووم و ئه حه ناره  ونده ئه ن ته قهیق و کات حه من ئه.  هاتووه
گردباوو و  یک هیاگهبان ر نه فساه ئه یرگاا ر ده چاوو باوو باه ساابووێو نه اساتڕ ک هیابووبوو و   وجه مته ۆیکاک فوئاد خ. هات ئه نه
 یوشاي حه  نه بهی ئه شیوان ئه که ندانهیز یسیرئ  تبوو به وه یشی و قسه  که گهبانه فسر نه ئه  به انێتن پ وه  قسه  کردبوو به یس ده
و   وه هڵا قاه ێکاابرا  دات که ئه  گهبانه فسر نه و ئه ئه یالمار و په ئه  وه ئه شێپ ن بهێبن ل ئه ازین  به  که  و کاته له ماڵ به ندانیز
  بااه ێکاوتی کاتوو و ئاه ئاه یرز و بااه اێنگ نااو لاه  کا باه ر ئااه و ساه دات هئا یالمار کااک فوئاااد پاه. روور باوو شاه رۆز یکێنساانیئ
و  تێز ئاه یدوا  الساهۆخ یدانێابن ل ر ئاه باه  انهیحشا وه رۆز یکاێ وهێشا و به  اناهێز به ێبا رۆز شیوان ئاه تریدا ئ ندانیز ی وشه حه
 .من یک سه ده ڵپا ی سلوله ۆب وردها انیشیو و ئه  ن کردوه ن و پاوه سبه ده انیکاک فوئاد مید رۆز یکێئازار

 
  رناه ته شیوان ئاه  وه رهۆز یکاێروین  عتراز کاردن و باه ن ئاه کاه س ئه ده  وهێمان ش هه  به کان هیاسیس  هیندانیز یوکات باق ر ئه هه
 .شیوان ئه یو ئازار تێز ئه  ن به که س ئه و ده  وه ره ده
 

کااک   که ژمێب  وه ئه  رکمه گه. چوو ۆریب  له ممۆخ یکان و ئازاره شێموو ئ هه ید  ته هڵو حا کاک فوئادم به کێخت وه یاستڕ من به
هاد  عه مته یکێنساانیئ ،یزان مسئول ئه  به ۆیئاوا مسئول بوو، خ یکێنسانیئ ز،ۆسڵئاوا د یکێنسانیئاوابوو، ئ یکێنسانیفوئادئ
بوو  ناه دمیارد ت شاک و ته قه  رم دانا که سه  له یریوا تاس  تفاقه و ئه ئه ێانی  ووداوهڕو  ئه یدوا مۆخ ڵیاح  ش به من به. بوو
کااک  یداناان ریتاسا  ئااوابوو کاه. شااێاکڕ ۆیخا یال ۆب یمن ی د متمانه د در سه سه  که ژمێتوانم ب کاک فوئاد و ئه یزۆسڵد  له

 یکێنساانیئ  وه هیاسایباار س  لاه کێنساانیکاوو ئ وه ک هیتێساا کاوو که و وه ت ئاه قاه فه بوو هنا  وه و کاتاا ئاه لاه  مهێر ئ سه  فوئاد له
و  یو عناه مه یکێع رجاه کاوو مه وه یتێساا کاوو که و وه ئاه یاساتڕ به کووڵ به و هیاسیحاز س له  وو لهر ب زه ب نه ب فکر و ساحه ساحه
 .ندانیز  له  ردمه و سه ئه  مهێئ ۆهاتبوو ب ێل یشیخالق ئه
 
کورت باوو   ونده ئه  شهی و ماوه و ئه ایکورت ژ رۆز یکێ ماوه ندانیز  له یشیو ره ده  هاتنه یدوا  کاک فوئاد له نیزان کوو ده ر وه هه
موو  و هاه ئه یدوور ی تاسه یتوان انی ت نه نانه ته یشیو خوشک و براکان یو باوک کیدا یس و کار که ی که هڵما بنه ت بهیتا  به
 .ننێدوور بوو بشک انێل ندانیز  له  که  نهاڵسا
 
 رۆز  لاه  کارد کاه ماارۆت ۆیخا ۆبا یکاێژوێم یکارد  کاه  وراناه گه  و کااره دا باه  کورتاه  و مااوه کااک فوئااد لاه  وه شاهیو ر ئه سه  به
و   هیاان  وه ئااه یجال دا مااه  کورتااه  و ماااوه بااه  رهێااماان ل  ارهیااد. بااوو  نااهێم و و کااه یت بااهیتا یکااێژوێماان م یواڕ بااه  بااه  وه حازه لااه
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  کاه کێسا کاوو که ر وه سه  له یت بهیتا یزۆت  شهۆخ مێپ یاستڕ و به یکاک فوئاد کرد  که یکاران  مووه و هه ئه ر سه  له شیاستڕ به
و  اتیفات وخسوسا و ساه ئاه یم باسا بااس کاه ۆیخ یتێسا ر که سه  له یت بهیتا یزۆت  کردووه ڵ گه له وتم سووکهڵ هه  وه کهینز  له
و  کاارد بااه انیو و ئااه  وه بوونااهۆکاااک فوئاااد ک یتیخساا شه یتیسااا که  ن لااه جموعااه مه  لااه  هکاا م کااه ی انااهیهاتوێو ل ییوانا و تااه ئااه
 .ماور جه ی متمانه ێو ج ستیو شهۆخ  هیتێسا و که و به  وره گه  تهیخس شه
 
ناد  چه  باه انیام  کاورت بکاه یک هڵاناد خا چه  باه  ئامااژه یو ماه ر به گاه ئه ماڵ کااک فوئااد باه یتێسا ر که سه  له  رهۆز  قسه  ارهید
 .گرنگ یک هڵخا
 
و   شاهیند ئه یب فکار و سااحه یب سااحه یکێنساانیباوو، ئ ناد رمهیب یکێنساانیکاک فوئاد ئ  که  هی وه من ئه یواڕ به  شت به م که هی

 یلیمساا  باوو لاه یرد وه اڵحاا نیعا  و له قێم عه رۆز یلیحل و ته  وه نهیلۆکێبوو و ل ۆیخ  به ت بهیتا یاسیس یک ته خه ی به ساحه
. باوو شیناد دوور ئه رۆز  باوو کاه کێنساانی، ئ وه کرده ئاه یریب  نه هێال  مه بوو هه کێسانیئ ع،ێبوو جام کێنسانیئ،  ردمه و سه ئه
باوو و  یشانۆفا  و ر شاه رۆز یکێت اساهیس  باوو کاه  ساانه و که ئاه یزو جاه  ردمه و ساه مان لاه یواڕ به  کردن دا به استیس  و له ئه
 .دا  ردمه و سه له یاستڕ گرنگ بوو به رۆز  وه و ئه  وتووه که یچ یدوا یزانی ئه  که، ره گه یچ یزانی ئه  بوو که کێس که
 
و  ئااه ،ۆیخاا یو فکراناا ریااو ب دا ئااه  مه رده و سااه لااه خسااا هڕ و نااه ئااه ۆباا  وه ئااه یت رسااه جال و فه مااه  وه داخااه  نااد بااه رچه هه  ارهیااد
 یدوا  لاه یوا یک هێانیو ه  نووساراوه  کاه نینیب کاات و ئاه یند کتوب مساته ماه یکاێ وهێشا  کتوب بکاات و باه ماه ۆیخا یتان اسهیس
  مان ناه یواڕ باه  دا باه  کورتاه  و مااوه لاه یکارد  کاه  وراناه گه  تاه که ره و حه و باه یکارد  که  و کارانه به فوئادکاک  ماڵ به  ماوه نه
 یررسا و به و وه ناهۆڵیکێل ی گاهێج  کاه شاتێه ێج  به ڵیایماتر بێکت انی و ده نیند چه کووڵ به بێو دوو کت ک بهێک کت وه این ته

 . وانه کردنن ئه
 
 یماناا  باه  باوو کاه ێنساانیباوو، ئ شیناد ئاازاد ئه یکێنساانیئ  باوو کاه  وه کاک فوئاد ئه یتێسا که یتمند بهیتا  تر له یکێک هی

  کاه  وه ئاه ۆدا ب ئه ڵیو هه رۆو ز  گرنگ بوو که  وه هیال  به رۆدمکرات بوو و ز یکێنسانیئ نی که یر باس گه ئه ڕۆییمیو ئ یع واقه
 ۆبا ێب ناه کێت هێاحدوود مه وین و ها بااس بکاه انۆیاخ یچاوونۆو ب ریاب  بتاوانن ئازاداناه کان نساانهیموو ئ هه ێخس هڕ جال به مه
 رۆبااوو ز یعێب و تااه یعاااد رۆز یک و شااته ئااه ۆباا اوازێااج یریااب. باااس بکااات ۆیخاا یو فکاار  شااهیند ئه یبتااوان  کااه کێساا که
باوو کاه   ساانه و که ئاه یزو جاه. گرد ئاه یر وه یای هڵائاوا ڵد  باه رۆز یاساتڕ باه  باوو کاه کێنساانیو ئ  وه کرد لاه ئاه ڵیقبا سته ئه
 ڵو و هاه ئاه  کاه یماد خات نه وه ویبکاات و ها ۆیخا ی قسه یبتوان کێس موو که هه  کرد که روس ئه ده یکێزا و فه تێرا شه   شهیم هه
  ماناهڵئا ی وره گاه یلساوفانیف  لاه کێک هیاکاوو  ر وه هاه. تارا یکاڵ ر خاه ساه  رز بکا باه فه ۆیخ یچوونۆو ب ریب  که  وه ئه ۆدا ب به
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 یاساڕ باه. ڕو بااو ریب  له  هیخواز یکسان هی یئازاد یدژمن نیتر وره گه: ڵێ کا ده ده  وه ئه یباس  که  نته م که که با نه شته ر ئه گه ئه
بکاات  غێبل تاه ۆیخا ی شاهێند فکر و ئه  که  وه ئه ۆدا ب به ڵو هه یبتوان کێس موو که هه  کرد که ئه یز و حه  کردوه ئه ریب یو وا ئه

 . وه کرد له ئه ڵێستقبا و ئه ئه. باس بکات ی شهێند فکر و ئه
 
 یوناد رژه به  لاه اساتیس  دا کاه ئاه ڵیو باوو و هاه یت باهیتا یکێژیۆڵۆدیائ یب سااحه ۆیخا ۆتر با یکێس ر که کوو هه و وه ئه  ارهید
 یبنا ماه  وسااوه چه یکاڵ خاه ش،ێحمتکا و زه کاارێکر یوناد رژه به  کاردن لاه یکۆو داکا ئاه ۆو ب  وه شهێپ  کراو باته یارید یکێنیچ
  بکاات باه  وه ئاه یر ور و باه ده باه یردۆرخ و باه ئاه  کاه  وه ئاه یسایباع  بوو باه خت ناه وه ویه  هیژۆڵۆدئیو ئ ئه ماڵ بوو به یاستیس
تار و  یکان نساانهیئ  باه ،ۆیخا یر ور و باه ده  رخورد کاردن باه باه ۆب کێارێع مه  به ای کێشاخس  به ای کێپاساو  به کێ هانه به
نگ  تاه یر گاه حادوود نه مه یکێنساانیو ئ ئاه  کاه ژمێب  وه توانم ئه تر ئه یک هێمانا  به. تر یاسیس یانیر و جه راو خهڕێ  تا به حه
 کێموو شات هاه  ر لاه و باه ئه  وانه چهێپ  به. تێ ر چاو به به  له ۆیخ ی که التهیشک و ته ۆیخ  شهیم هه  بوو که نه ستیسکتار یزر نه
سااس  ئه  وه دا باوو ئاه کڵا ناو خاه  له  که یعموم یعترازات ئه یوند رژه و به  همبارز یوند رژه به  وه، نهاڵجو یوند رژه به ی له سه مه

 ێختا وه ساتایئ  کاه  وه داخاه به. سااس باوو ئه ۆبا ی ردمه و ساه ئاه ی اناهیجتماع و ئه یتاێاڵ ماهۆک  ته که ره و حه ئه یوت رکه بوو و سه
 ێ ندرهیب ئه ایم ت که رۆز  وه ئه  که نیک ئه  اناتهیر م جه ئه یواشا ته
 
مان  یواڕ باه  باوو باه یتار ی و شاتانه ئه ی کننده ێڵکم گرنگ بوو و ته رۆز  کاک فوئاد که یتێسا که یدتمن بهیتا  تر له یکێک هی
و  ئاه  کاه  تفاقاناه و ئه  ووداوهڕو  ئاه ڵ گاه له یوت کاه ساووڵ هاه  کاک فوئاد بوو لاه یتعهد بوون و مسئول بوون بوون و مه زۆسڵد
 ، رانهیلگێشا  ناده چه  .زانهۆساڵد  ناده چه  بوو کاه ناه  س شااردراوه کاه  بوو لاه کێو شت ئه یانی. کرد ئه یشدار هب ایو ت ئه  ردمه سه
 ادمیاابن تێاابوا ایاات یکاااک فوئاااد کێتفاق ئااه  لااه یووداوڕ  ر لااه گااه ئه. کرد ئااه یرخورد بااه  وه ته هیمساائول یحساساا ئه  بااه  نااده چه
و تاا   رانهیکگێشا  کاه یو بکاات لاه  گهێج دروس تر به یرخورد به ێتوان ئه  که یو له  وه کهێموو بابت هه  بوو له نیرخا ئه ڵیای خه
  و مااوه باوو و لاه  متمانه یگاێج  بوو که کێس که. وه کهێموو بابت هه  بوو له  متمانه یگاێبوو ج کێس که. بکات یریگیئاخر پ  به

 یاناتیر ساازمان و جاه ۆباوو با  متماناه ێجا کاووڵ باه التیشاک ته یکاان زهێناو ر  له ایک تان نه ێنێسلم به  وه ئه یدا توان  کورته
 کڵا خاه ۆهات با ئاه یسات ده  لاه یو کااک فوئااد ئاه. کڵا خاه ۆبا ت باهیتا  کرد باه ئاه انیکار  ردمه و سه له  زانهێو ه ئه ۆب شیتر
بوو  کێشت  وه ئه. کرد ئه یالش ته  وه هیجود وه واوت به  بوو که کێنسانیئ. بوو نه ۆب یراکۆو و خ بوو خه نه ۆب یژڕۆو و  شه. کردیئ

 یت حه هڵسا مه ،ۆیخا یوناد رژه به ،ۆیخا یخسا شه ی بوو مسائله ناه  وه هیاال به  که یو ئه. و ئه ۆب  وره گه یکێ متمانه ۆیه  بووبوو به
 .بوو ۆیخ یخس شه
 

  ست،یو نه ۆخ یکێنسانیئ  نده بوو، چه زۆسڵد  نده م چه بده شانین  که وانیر مه  دا له  ردمه و سه م له باس که کێ من نمونه
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تاار  ی قانااهێف و ره لااه کێساا نااد که چه ڵ گااه دا ماان له  ردمه و سااه لااه وانیر مااه یک چااهۆک یکااات  لااه. زۆسااڵو د رێو بااه یکێنسااانیئ
ر  ساه ۆباوو با یرشاێه یازیام پادگاان ن و ده ئاه. وانیر ماه یشاار  له نی ت که فازه حه  که نیسپاردبوو ێپ انی وه ئه یت هێرپرسا به
 نڵاێ ده ێپ  که  هیایت یکێپ ته وانیر مه یو شار وانیر مه یپادگان ینیب  له  زانن که ئه واننیر مه یکڵ خه  که ی وانه و ئه وانیر مه
 تێابوا  وه کهێسا ر که س هاه ده  باوو باه کیساتراتژ ئه یکاێ باوو، نوقتاه ناگیگر رۆز یکاێ ، نوقتاه و نوقته ئه. ن سه حه خیش ێپ ته
و  و ئاه نیزێپار باه  وه ئاه ێب کێمتیر ق هه  به نیناچار بوو  مهێو کات ئ ئه  هۆیب. س بوو ده  به یونیر مه یموو شار هه ڕۆڵیکونت
باار  نیناد کارد چه یالشا ته رۆدا ز ڵیو هاه رۆز شیو پادگاان انپادگا یک چاه ینواع ئاه رێاژ  باوو لاه کێا قته نه  شهیم هه  قته نه
و  ئاه یر پاراساتن ساه  دا لاه شامانیدیه شه نیناد چه  ماهێئ  وه داخاه به. یتاوانی و ناه ێبگار  و نوقتاه ئاه  کاه  وه ئاه ۆکرد ب یرشێه

  .نوقته
 
 ڵ گاه له  وه بووناهۆک  وه کاه هیال  له یبوو  له ی ته هڵێشغو مه  مووه و هه ئه یبوو  که  کاره  مووه و هه ئه یاڕ ره کاک فوئاد سه انیکیژڕۆ
 ڵ گاه له  همزاکار  وه کاه هیال  شاار، لاه یراۆشا ڵ گاه له  وه کاه هیال  تر، لاه یکان سازمانه ڵ گه له  وه بوونهۆک  وه که هیال  له الت،یشک ته
خس  ک شااه وه ۆیخاا. کرد ئااه نه یناایه ۆشااێ وانااه به  بااوو کااه کێنسااانیئ ماڵ تاار بااه یکااار رۆو ز کڵاا خااه ۆباا  وه بوونااهۆک ت، هڵااو ده
 یو ئاه. ن ساه حه خیشا ێپ تاه ۆچووباوو با نیئاگاادار با  ماهێئ یو ئاه ێب  و به گردبووڵ هه ۆیخ ڵ گه له یکێس ند که چه سابووڵ هه
ئاگااار   ماهێئ  اوهڕ گاه  کاه  وه ئاه یدوا. پادگاان باوو یک چاه ینواع ئاه رێاژ  تم لاه ک وه ر وه هه  شهیم بوو هه سسا حه یک هێ قته نه
  باه یادی)گرد  له ی خنه ره کان قهێف ره  له کێک هی کێو بوونهۆک  له  رمهیب  له. یو ئه ۆب  چووه ڕۆمیئکاک فوئاد   که انیت وه نیبوو
 یکاێ ، نوقتاه و نوقتاه ئاه یر ناازان گاه مه. یو ئاه ۆبا یچاوو یق حه  چه  به ۆت  کاکه یت وه( بوو یزر رخهیپ ینیس حه دیه شه رێخ
و   مناناهێو ه ۆر خا ساه  لاه رۆز یکاێ وهێشا  کاک فوئاد به  رمهیب  له. ێبک  و کاره بوو ئه قت نه حه ت،یبوا بچوا ده و نه  ترناکه خه
و  شۆنااخ  گاهێو ج و ئاه ماانۆخ ۆبا نێدابن کان شهۆخ  گهێج ێب ده  مهێئ  هیوا تانیپ  وهێئ یت وه  داوه یئاوا جواب  وه نهین کهێپ  به
 اڵحاا نێعا  و لاه ساتیو نه ۆئااوا خا یکێنساانیئ.  وه کرده ئاه یریائاوا باوو ئااوا ب یکێنسانیئ یانی. تر یکڵ خه ۆب  ترناکانه خه
ئااوا   کاه یو کااک فوئااد کردباوو باه یکااک فوئااد  باوو کاه  و شاتانه ئاه زۆسڵد یکێنسانیردوو، ئ به ۆخ  و له رێو به یکێنسانیئ
 .کێموو ال هه ی متمانه ێو ج  ستهیو شهۆخ  ره ابهڕو  به یبوو و کردبوو کێموو ال هه ی متمانه ی گهێج
 
کااک  ڵ گاه له  کاه کێر فه ساه  لاه مۆخا یکایور رهیب  کاه  شاهۆخ مێپا  رهێمن ل. کاک فوئاد یت هێسا ر که سه  له  رهۆز  قسه یاستڕ به

 نیباووم و ئااخر ڵای گاه کوردساتان له یتار یکان شااره ۆر ب فه سه نیند بوو چه ر نه فه سه این و ته ئه  ارهید. م که یفوئاد بوم باس
و   پااوه یشاار ۆو با اڵ قاه یرۆقا ی قاه نته مه ۆبا میارژ ی هڵام حه شێپا  پااوه ی قه نته مه ۆبوو ب کیر فه سه کردمان  که شیر فه سه

م  بکاه یباسا یو ماه ده  کاه  ره فه م سه ئه. ڵی گه ر له فه سه  له  هی هه رمۆز یور رهیو ب  و خاتره  تشهۆوسوو و ن نه یکان دواجار شاره
ناد  چه یکێر فه ساه ۆبا  کاه  ئامااده تۆخا یتا ت، وه وه یمن  هات به انیکێژڕۆ ماڵ به  هین ریب  له قێق ده می که خهێتار ن ته قهێق حه
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 یازیان یتا چوو و هات وه ێپ یکێژڕۆند  چه.  مڵێ ئه تێدواجار پ یت وه ؟یو بؤ چ ێکو ۆب یرس په مێل کێکات. یتوالن یی ژهڕۆ
 لیمساا  لاه یریاکااک فوئااد واباوو ب تاریئ ماڵ بم کرد به جه عه ته کێزۆت وکات هئ ی که استهڕ.  هی اللم هه مام جه یوتن کهێچاو پ
 یچا ۆب  م که بکه کێشت یباس  شهۆخ مێپ. بوو علوم نه مه ێس ل موو که جار هه ڕێ به  کرد که ئه یکێشتها ینیب شێپ ای ۆکرد ئه

  باه ڵای گاه له نادانیز  کردبوو له م کهێ له سه مه یباس ۆیخ یمن کات.  ره فه و سه ئه ۆب بژاردڵ هه یمن ایت  وه یمن  کاک فوئاد به
 ساێک که 73  - 71دوودی  حاه نساانیئ کێمع جاه  ماهێئ  بوو کاه  وه ئه شیو م ئه بکه یباس یو مه ده  ک بوو که شته یئاگادار یرد وه
 راقێاع یکوردستان  له یستینیلن ستیمارکس یپ چه یکێسازمان  که نیئاگادار کرا 11 ڵیسا. کرد کارمان ئه  وه کهێپ وانیر مه  له
  کاه یزانا ساتمانیوێپ  وکات باه ئاه  ماهێئ.  ێو لاه هیا کدارانه چه یکێبات و خه ی مبارزه یخستنێر یازین  و به  ئاشکرا کردوه ۆیخ
کااک ئاارام  اتو کا و ئاه انڵی گه ماسمان گرد له مان کرد و ته و کاره و ئه نیبگر ڵ گه له انیرتبات و ئه نیماس بگر ته انڵی گه له
تاا چاوار ماناگ  ێس یکیز ن نه خسه شه شمۆێخ ۆگرد و من ب ڵی گه ماسمان له ران بوو ته نجده ره ی هڵ مهۆک یکم هی یرس رپه به  که
س  ده یمکاانیباوو و ئ ڵشاغا موو ئه هاه  کاه قه نته مه  وه شاهێپ  هاتاه ۆبا انیخت ساه رۆز یکێتێرا شاه  ردمه و ساه ئه. بووم انڵێ گه له
. باوو دیه ئاارام شاه دیه شاه  باوو کاه شیو کاات ر ئاه هاه ،یاساتڕ خت بوو باه سه رۆز یکێت هێرا بوو و شه نه کان هیئاوا  به انیس هڕ

 یکاێ وهێشا  و کاات باه ئاه  ماهێو ئ رانێئ یکوردستان  له  وه رز بنه مه یکیز نه یرز مه یدوود حه  نهێوان ب ئه  دواجار ناچار بوون که
 رۆز. ورامان هااه ی قااه نته و مه وانیر مااه یر ور و بااه ده یکان هاتااهێد  لااه یتااوالن یکێماااو ۆدان و باا مانیت ارمااهی رۆز ینێه نااه
 .کردن نمانیتام  وه کهێموو بابت هه  دان له مانیت ارمهی
 

 یتا ت، وه وه یشایو ئه نیا بکاه  ره فه و ساه ئه  ترح کردم که مه ڵ گه له ی و مسئله ئه ێخت بوو و وه  هیز م قه ئه یکاک فوئاد ئاگادار
و  تیاابوو یو لااه کێااماو  کااه  سااانه و که ئااه ڵ گااه له  وه تااهیبک  تااازه کێداریااد یتوان ئااه  کااه ۆتاا ۆباا  چاکااه یکێت رسااه فه  وه جااا ئااه

وان  ئاه  که کێ قه نته مه ۆب نیچوو  وه هێو ردشت و له سه  نهیچوو یدوا  وه مانه هاباد و  ئه و مه کانۆب قێر ته  له  مهێئ. یانناسی ئه
و کاات کااک فوئااد  و ئاه  وه ناهیما یو لاه کێو دوو شاه ک هیا یدوود ناگ و حاه ناوزه ی هڕ ناو خاه  بوو به کێ قه نته بوون، مه ای ته
و  یتێرکردا ساه یکاادر ڵ گاه تر له عێس وه یکێو بوونهۆک شیدوا جار. کرد انۆڵیق دوو یو بوونهۆک نیند هالل دا چ مام جه ڵ گه له
 یو کوردساتان رانێائ ی مه رده و ساه ئاه یرج لومه هه یدا باس  وه بوونهۆو ک له  رمهیب  کرد له ران نجده هڕ ی هڵ مهۆک یکان کادره یباق
 یک هێشااۆڕش شیرانێاائ یکوردسااتان  لااه  کاارد کااه ی وه ئااه یناایب شێپاا  کاارد لااه یو ئااه یکاارد و باساا یک هێانڕکاارد و سااوخن یرانااێئ
 رۆز یاساااتڕ بااه شیوان کاارد و ئااه ی تاار قساااه رۆز ینااد وهێو پ یهاوکااار یتاا روره ر زه ساااه  بکااات و لااه یس پاا ده  کدارانااه چه
 کێا قاه نته مه  ناهیچوو  وه انهڕ گه یریمس  و له  وه نهێاڕ دواجار گه  وه وبابته کرد له انیقێشو ته یرم گه  به رۆکرد و ز انڵیستقبا ئه
 ینیسا کااک حه انیکێک هیا  وت کاه کاه کان قاهێف ره  س لاه دوو کاه  چاوماان باه یو لاه  بوو که ڕ مه  هڕگؤ ی قه نته مه  ردشت که سه  له

و   سانه ۆبا  وه ناهیرا گه  شاهیو ئه یواد  باه. باوو  زادهیلخاانیا یر کااک عوماه انیشایو ساوور و ئه  ماه حه  بوو ناساراو باه یگێمورادب
 .وانیر مه ی قه نته مه
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 ک لهیچ ماسا  لاه یریبوو و ب شیند دوور ئه یکێنسانیتم ئ کوو وه ر وه هه یاستڕ و کات کاک فوئاد به ئه  دات که ئه شانین  مه ئه 
 یر کاروباار ساه  باوو لاه ی وره گاه یکێریچ تاسا  تانه اساهیس  وعاه و نه ئاه  مه رده و ساه و ئه  وه کرده ئه یریب  نهێال  مه هه  وه کرده ئه
 ت  موقه ی ادهیق یشێک وانه چهێپ  به  ارهینواند د ی وره گه یقش نه رۆز  زهێو ه ئه یاستڕ به وانیر مه  بوو له یشاهد مۆخ  که  مهێئ
 . مهێئ یتێعال کار و فه ۆبوو ب  وره گه رۆز یکێ مانعه یاستڕ رست به په  نهۆک یکێزێکوو ه وه وانیر مه ی قه نته مه  له
 

  و بااه کێت کااه ره و حه  وه حاادوو کاتااه مه ۆیخاا  بوو کااه وانااه یاسااتڕ بااه  وه شااهێپ  هاتااه  ردمه و سااه ئااه  شاات کااه رۆکاااک فوئاااد ز
وکات  ئاهگرد و  ئاه یر ساه  لاه مانیسام ته  وکات کاه ئاه وانیر ماه ی قاه نته مه  له  ت که که ره حه ڕێ ت به نانه تا ته حه کوو هی ناوچه

و  ئاه  کاه  رگه شامهێپ یزێاه ی له سه کدار بوون و مه کدار کردن و چه چه ی له سه ر مه سه  له  مونه نه ۆب  ک بوو کهێس کاک فوئاد که
 ی رگه شامهێپ یزێاو ه ارانیاجوت یت هیاک هی ی له ساه مه  کاه  هیاوا انێس پ که رۆز. چوو  وه هێر به ارانیجوت یت هیک هی یناو کات به

 وانیر ماه ی قاه نته مه  لاه ارانیاجوت ی مسائله  کاات لاه یکۆرفان دفااع کاات داکا سه  که  بووه  وه ئه ۆبت  قه فه ارانیجوت یت هیک هی
 یریاو ب ئه. بوو نه  وه ئه  که مسئله این ته یاسڕ کا فوئاد به ۆو ب ئه ۆب ماڵ بوو به میگرنگ بوو و موه یکێشت ۆیخ  وه ئه ۆخ  ارهید
و   رساتانه په نهۆک یکاێتاڵ ساه ر کاار ده ساه  تهێب رانێئ  له  تهاڵ سه و ده بوو ئه یئاوا یکێ کدانهێل  داهاتووه  له  که  وه کرده ئه  وه له
کوردساتان   داهاتوو دا له  له  کرد که ئه یو ئه ینیب شێو پ ئه. ێدا دابن کڵ خه یماف  دان به  که  هین کێتاڵ سه و ده  هیرتجاع ئه
 انیا وه س ئاه کاه رۆز  و کاات بوو که ئه یکانۆه  له کێک هی  وه ئه  حانه و مسله یا و توده یماور جه یکێت مقاومه ی مسئله یت روره زه
 کااتی کاک فوئااد ده  که  هیستۆیمائ یکێت که ره و حه  هیستین پوپول رفه سه یکێت که ره حه  وه ئه  وابوو که انێدا و پ ئه نه سیشخ ته
 .بوون موافق نه ڵی گه و له

 
 یبااوو ۆیخاا ۆباا  کااه کێااچوونۆو ب  وه کدانااهێل ێپاا  بااه  بااوو کااه کێنسااانیکاااک فوئاااد ئ یاسااتڕ بااه  شاانه و چه لااه یکت ره حااه رۆز
کاراوا باوو  یاریاد یکێت اساهیس ی وهێاچوارچ  لاه انیموو هه کایئ  که  تانه که ره و حه ئه  دا که ئه ڵیو هه رۆز یبوو  که کێاستهایس
گرناگ باوو  رۆز  وه هیاال  کااک فوئااد باه  کاه شێا و شاتانه لاه کێک هیا  ارهید.کردی داهاتوو ده ۆب  که ینیب شێدوورنما و پ ێپ  به
 یو ناهاڵجو  بکاات کاه کێاو کار  تاناه که ره و حه شادار بکاات لاه به ایات کڵا خاه یماور جاه رتارۆز  ر چاه هاه  که  ئه وه ئه ی له سه مه
 رۆز یکێلگاووۆبوو ئ لگووۆئ یاستڕ به ۆیبوو و خ ی و توده عێس و وه  نهێال  مه هه یکێو نهاڵدا جو رانێئ یکوردستان  له یعتراز ئه
کردباوو  یوانیر ماه یکارد  کاه  تاناه که ره و حه ئاه شیو کاات ئه. برد ئه ی وهڕێ به وانیر مه  له  که  استانهیو س بوو له  وتووانه رکه سه
 یریو تاسا  داوه ینگا دا ده شیرانێائ یتح ساه  تا لاه حاه کاووڵکوردستانا ب یحت سه  له این ته  نه  که ی تفاقانه و ئه ئه یمحور  به
 .دانا
 

 دوو شت دا   دوو بوار له  من کاک فوئاد له یواڕ به  به  م که دوو شت بکه یباس ێو مه ر کاک فوئاد ده سه  دا له یکوتا  من له
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 یکێنساانیو ئ ساتیکمون یکێنساانیئ  باه ۆیخا  کاه یکێتێسا پ، که چه یکێتێسا کوو که وه  وه ئه م که هی. نواند یرک سه رۆز یقش نه
نااو   لاه یانیادا    تاه که ره و حه ناو ئاه مان لاه یواڕ باه  باوو باه یگرنگا رۆز کجار هیا یکاێور قش و ده ناه ینزا خواز ئاه یکسان هی
 یوا یکێت کاه ره و حه یت باهیتا یکێت کاه ره و حه رانێئ یئاست  کوردستان و چ له یئاست  چ له  له یسیالیپ و سوس چه یو نهاڵجو

 یو تاوان مان ئاه یواڕ باه  ن باهکوردساتا  تار باوو لاه یت باهیتا. یاساتڕ م باوو باه کاه وا ی نمونه  وه شهیرانێت ئ نسبه  ساز کرد به
عتبار و  و ئه یا توده یکێت که ره حه  بکات به ،یجتماع ئه یکێو نهاڵجو  کوردستان بکات به  پ له چه یت که ره پ، حه چه یانیر جه

و  وا و ئاه باوو لاه یدیاکل یقشا س نه که م که هیکوو  فوئاد وه کاکمن  یواڕ به  به.  بکات ایپ ۆورو ب و گه یجتماع ئه یتکێمحبوب
 . شتێه ێج به ۆیخ یدوا ی هیژوێو م سب کرد و ئه که ۆیخ ۆب یفتخار و ئه و ئه  هیژوێم
 

ئااوا  یپ چاه این ک تاه ناه شیکوردساتان یکڵ خه یخواز یزگارڕ یو نهاڵناو جو  له کێس کوو که و وه من ئه یواڕ به  شت به نیدووم
 یکاڵ خاه ی خوازاناه یزگاارڕ یت که ره عتراز و حه و ئه  وه نهاڵجو یدۆناو خ  له کووڵ به ی و توده یجتماع ئه یکێت که ره حه  کرد به
  کاه کێراتیو تاسا  هڵا ماهۆک یدروس کردن  به  وه شهێپ  رده نگاو به ند هه چه  من له یواڕ به  به  وه حازه له ند چه  له یشیکوردستان

  لاه  وه شاهی زه حاه و له و باه نااێوجود ه باه ایات یفای و کاه یت هڕ نه به رۆز یکۆڕێوگڵئا شیکورد یکڵ خه یو نهاڵجو یکل ۆب  هڵ مهۆک
وجود  گرناگ باه کجار هیا ۆڕیوگڵئاا یبوون توان یکوردوار یگاڵ مهۆک  له  که شوێپ یتها که ره حه و شوێپ یشهاۆڕش ڵ گه له اسیق
 ۆب شێحمتک و زه کاریکر یماف  له یکردن یکۆو داک یکاک فوئاد بوو  که ی چوونانهۆو ب و ئه  استانهیو س ئه  ارهید شێو ئه. ینێب
  باوو کاه کێاوت هڕ یریتاسا  وه ژناان ئاه یمااف  کردن له یکۆدا، داک ردستانکو یکڵ خه یخواز یزگارڕ یو نهاڵجو  جار له نیکم هی
و  ئاه ۆر با هاه یک هیشااناز شێو کارد کااک فوئااد ئاه ینێشاک  چاه هڕ  وه شاهیحاز و له و لاه ر ناهێزر مان کااک فوئااد دامه یواڕ به  به
 . وه تهێر گه ئه
 

و  کێا رجاه ر ده هاه  کااک فوئااد باه یرگ مه یدوا ی هڵسا یم س ئه ی هڵفاس  من له یواڕ به  به نم هێ ێپ ییتاۆکانم ئاوا ک من قسه
 ۆیخا یکاات  کااک فوئااد کاه  که ی تانه و سونه استیو س ریو فکر و ب به ێبب بندیپا یت بهیتوان  هڵ مهۆک  که کێنداز ر ئه هه  به
و  یعتبار فوز و ئااه سااند و ناه ی ره سااند و پاه ی شاه گه  وتاه هڕو  و ئاه  هڵاا ماهۆش ک نادازه و ئه زراناد باه ر دامه ساه  لاه ی هڵا ماهۆک
ز باوو  الواز و کاه ێپا ی هڵا ماهۆمان ک یواڕ باه  به  وه وته دوور که  وانه له  که شی ندازه و ئه بوو و به اتریز یت هێاڵ مهۆک ی هه جه وه
 یانیا  وتاه هڕم  ر ئاه گاه ئه گرناگ یکێر کاوو فاکتاه وه ماڵ ر باه فاکتاه این ک تاه وه این تاه  ناه  ارهیاد نگگر یکێر کوو فاکته وه  هۆیب
 ۆیخا یهێجتماع ئاه  کانه و مه و ئه  وه بکاته ای په ۆیخ یجاران ی کانه و مه تێع و موقه تر ئه یکێجار  که ێو هێب  هڵ مهۆک یوت هڕ
 یساتیوێپ  باه. شیا قاه نته و مه شیرانێائ یر راسه ئاست سه  کوردستان و چ له ی گهڵ مهۆئاست ک  چ له ێب یور قش و ده و نه ئه  و
  بکااات بااه  نااهێال  مااه رد و هه وه یکێو نااهیلۆکێل یکێچاااو  و بااه  وه گرانااه  خنااه هڕ یکێچاااو  تاار بااه یکێجااار  هڵاا مااهۆک  زانم کااه ئااه
   کاک فوئاد به ۆیخ یکات  که ی هیفکر  ته و خه ئه  تانه و سونه استیو س ئه  که  وه ئه ۆبدات ب ڵو و هه ێو بتوان ۆیخ یردو ابهڕ
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  باه  وه ئاه مۆخا ڵیحاا  ش باه و باه ۆیخا یشاانۆکێت .و تێعال فاه ی وحاه ر له ساه  باه  وه بکاتاه  واناه ئه شتێه یج  به ۆیخ یدوا
 .کاک فوئاد یادی  گردن له زێکردن و ر ادی ۆزانم ب ئه شیشت نیباشتر

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

 
  وه فا سوڵتانی یه  ختکردنی کاک فوئادی مسته می  ساڵی زیانبه هه ی سی بۆنه به

 
 

 
 
 

 تاهیر خالیدی

 
 هاران    به یور هه یک وه میبا بگر نڕێ گه مێجا ل
 ارانی ییوااڵما  له ێنڵێ نا رد ده به ت نانه ته
 
 یکااک فوئااد  لاه باۆ رێزگارتن 3111 - 1 - 31وتی   ڕێکاه  مه شاه ڕۆ و ئاه  کاه  هۆڕو کا ئاه یشاداران به  باه  شه شکهێپ  وتاره م ئه

و   هااتوه کێاران،پێئ یکوردستان یشانێتک حمه زه ێڕیشگۆڕش ی هڵ مهۆک یکردوو خت انبهیگ یران بهێر  له کێک هی،یتانڵفاسو مسته
 .تاڵو ی وه ناوه  کورد له یکڵ م خه ر جه سه  ها له روه هه
  
 ژاێه یشداران به
 
. نیگار کااک فوئااد ده  لاه زێر زیئاز ی وهێل ئ گه  نگ له و هاوده دام وهێئ یت خزمه  له  زانم که ده یشاناز  به و،وو س زێر ل گه له
 تێاب زێر رز و باه زاران جاار باه هاه  :مڵێرز ب به یکێنگ ده  و به  وه مهڵد ییاڵقوو  له  شهۆخ مێپ ک،ێموو شت هه شێپ ، وه نهۆم ب به
 .ستیو شهۆخ یفوئادکاک  یادی
 
 کێناد هه. ۆڕێگا   تاه هاتوه  وه رهۆراوجاۆج ی وانگاهڕ  تار لاه یت باباه رۆک ز ر کاک فوئااد وه سه  باسکردن له  زانن ده ش وهێئ ک وه

  ۆب یت بهیتا یکێزگرتنێک ر تر وه یکێسان که. تێکر ده یباس  وه هڵقو ی ارانهیست هه یک هی وانگهڕ  له  این ته ی که ست ده جار هه
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  کاورددا باه یل گاه یرشاۆش نااوێپ  لاه انی وره گه رۆز یکێستۆک  کوردستانن که ی نهاڵما و بنه له کێک هی  که فوئاد،کاک  ی هڵما بنه
 یزێار رانێائ یساالمیئ یمارۆک یرۆکتاتید یمیرژ یر دژبه یکێت هیسا ک که وه شیکێتاقم. ن که کاک فوئاد ده یادی  ، رداهاتووه سه
  باه  کاه ی رهۆو جا و ئاه سان داوهڵ هاه ئاادۆکااک ف یت هیساا که  باه ۆخا ان،ۆیاخ ۆساازکردن با  گاهێپ یسات به مه  ن به هه. گرن دهێل
   ناه که ده کداڵ ناو خه  کاک فوئاد له یشتیو شهۆو خ ستێوڵ هه کان، کخراوهێر له کێند هه. ۆڕێگ  ننهێد  که زانن باسه ده یستیوێپ
 ی رهۆو جا ئاه  که  هی وه ئه  مانه موو ئه هه یش هاوبه ڵیخا. انیارانی نه ر سه  بردنه رشێه یست به مه  به انۆیخ  له فاعید یغانڵ قه
 .ن که کاک فوئاد ده یباس   شهۆخ انیپ  که
 
م  ئاه ۆبا. یچا نڵێای ده  ماهێئ  کاه ی وه ئاه یر چااوگرتن باه له ێب باه ت،ێبادو ێایل  باووه  کاه ی رهۆو ج ئه تێشۆک دهێتر ت یکێدۆتێم

 ،یت هیااڵ ماهۆو ک یاسایس یرۆووگڵئاا یم رهاه ک به ناساران، وه  وه هڵا ماهۆک ینااو  باه یایدوا  کاه ،یساتانۆش کاک فوئاد و د کاره
 انۆیاااخ یم رده ساااه یت باااهیتا یرج لوماااه هه  تاااوودهێو م ئاااه. ینێناسااا و کوردساااتان ده رانێااائ یکراویاریاااد یژووێم لاااه کێشااا به
 ، و گرووپاه ئاه یباازێو ر ت اساهیس یر گاهیو کار زێه باه ین هیا، ال  مه رده و ساه ئه یت رفه ده یرچاوگرتن به له  و به ێنێنگ سه ه دڵ هه
  وه داخاه  باه  کاات  کاه ده یشایکان هڕییموکوو که  باه  رچاو و ئامااژه باه  خاتاه دهکاک فوئاد  یت هیسا که ڕۆڵیو  کان هیند تمه بهیتا
 . کار هاتوه ن به گمه ده  به انیم دووهه ی تودهیم م ئه
 
و   ومانهیناسا  نده چه، نیگر رده وه کڵ که کێتودیچ م  لهکاک فوئاد،  یت هیسا ر که سه  باس کردن له ی وهێش یرچاوگرتن به له  به
 یوتاا هڕ  ت،ێب هااه رانێاائ یو کااات ئااه یگاااڵ مااهۆر ک سااه  لااه  وه کردنهیشاا ۆباا  تااودهیو م ئااه ینااانێکار ه بااه  لااه مااانییتوانا  نااده چه
 .ر به  تهێگر ده ۆیخ ی نهیق استهڕ یگاڕێمان  که باسه
  

 :ر کاک فوئاد سه  زانیاری م  له

 
 ڵێو ماا  ماهێئ ڵیما. بووم کیدا کاک فواد له یدوا کڵێند سا چه این و ته وانیر مه یشار  ر به سه  ی مانهڵ ئه یگوند  ر له هه من

  لاه نگتاریگر  موو ئاماناه هاه  لاه.  بووه هاه ماانیی هڵاما بنه یکاینز یک هێاند وهی دوور بوون و پاه ک هی  له  کێند خول کاک فواد چه
کاااک  یانیااژ ین کا نگااهیگر  ووداوهڕ یرۆز ره  هااه یشاا به عااداێواق  لااه  کااه ،یبااوون دیه شااه  ر لااه بااه یاساایس یالکچااا ی مانگااه ازدهی

 وانیر ماه ی رگه شامهێپ یزێه ی مهێئ  له  که ی انهی به ره و به تا ئه ندانیز له یئازاد بوون  ڵی وه و هه یژانۆر  ر له هه یانیفوئادن، 
 اتریامن ز  له  ناناسم که ندوویز یس کهبوو،  وانیر مه  له  که ی نده وه ئه شت،ۆیر ی وه انهڕ گه ێب یر هف و سه ره کرد و به یئاواڵما
 یارانیاجووت یت هێیاک هی ی رگه شامهێپ  ناهیبوو  وه کاهێپ م کاه هی یژۆر ر هاه ت باهیتا  به. تێبووب ڵی گه  له انداڕسووڵ کار و هه  له
 و  ئه یکان وته زراو مزگه شت و مه و شاخ و ده  جاده وان،یر مه یکان گوونده ی ربهۆز  له  وه مانهیاسیس ی وله جه ی نهۆب  به. وانیر مه
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 .  ره شهۆکێت  هۆڤو مر ئه ڕ مه  له یر وه رهیب  من پرن له ۆب انیموو ر هه هه  گوندانه
 
 ڵیحاا   م لاه هاه.  وهیناسا نه  وه خشاانه و په عریساروود و شاو   هڵا ماهۆک یکان نووسراوه ۆیه  من کاک فوئادم به  که مڵێب ێو مه ده

 باان هرهیم یت هڵاواڕ  به رجارۆم ز هه. دایت که وشه ییماندوو ڵیحا   له  م و هه  ومهید کاندا هیو چاالک سورانڵ کار و هه له یگورج
  یانادنی اگاهڕ  م لاه هاه. دایاوگرژ یای هڕتاوو یکاات  م لاه هاه  وماهید یشاۆخ ناڵد  رم و لاه گاه ینین کاهێپ یو قاقاا وێل ر سه ی و بزه

م  دوژمن هاه یر نگه ر سه سه  ته کوتاوهڵێ هه  وه مه که هی یزڕی   له  خشانه بهۆوخ  انهیئازا  ل دوژمن که گه  له ڕ و شه  رانهێبو یارڕیب
گارت و   رده وه انیاکااک فوئاد یکان قساه ،ۆوت ئاه یک هیا وه رکردناهیب ێبا  باه ک،ێاتاقم  ومنید. دایران گهین و ێاوکڕ هڵد ڵیحا  له
 عێقاان کێت ر بابه سه  شداران له به  که  داوه ڵیو هه  وه هیموو توانا هه به کێرێکاتژم  ند چه دا وه بونهۆک کێند هه  له  که  شمهیوید

و  قیق ناااده ینگاندن سااهڵ م هااه وت و هااه سااتکه ده  پرلااه یت اسااهیس یورد ینگاندن سااهڵ م هااه هااه.  ووهب وتوو نااه رکه سااه ماڵ بکاا بااه
م  هاه  ، وهیاد دایاوتاار و کردار  لاه میخاواز یاساڕموکیو د ییو تاه نه یزۆسا به یسات م هه هاه.  وهیاد  وهێام پ شاه ناکارامه یت اسهیس
 یچااالک ینگر هیابات  ال خاه یوازێک شا وه.  وهیاد  وهیاپ دایاکان وه کدانهێل  وکات لاه ئاه یپ چاه یکان هییائورێت  لاه یرگار وه لهامیئ
  لاه یکادار چه یبات ک خاه وه یژیاتونادو و ت یناانێمان کاتادا بکاار ه هاه  له ماڵ بوو به ین ده و مه یر ماوه جه ،یاسیس یبات خه
 یکااک فاواد ال ، هۆیار ب هاه. دروست بوو ێپ میکان چوونهۆب رویب ی ربهۆو کات ز ئه مۆخۆمن ب. یزان ده ستیوێپ  به داۆیخ یکات
 .یی فسانه و ئه ڵیای خه یکێنسانیئ  بوو نه انیبات و ژ خه یپان رهۆگ ینیعبیواق یکێنسانیمن ئ

 
م  کاک فوئاد بکاه یت هیسا که یکان  زهێه به  نه هیال یباس این ته دایختکردن به انیگ یژۆرڵسا نیم هه یس  له ۆمر ئه ێو بمه ر گه ئه
  : که مڵێتوانم ب ده
 
 ڵای هیاراێگو ر،یلگێشا بااش، یکێگرێگاو ،ۆتخواز،ئازا،راساتگ هڵدا عه ،یت هیگا به ره ده یکولتور  له اوڕپچ یزۆسڵد یکێریووناکبڕ
  کاه  هیا هاه مۆییخ  به یت بهیتا یر وه رهیو و ب نموونه  مانه ر کام له هه ۆب. یارانی و نه اریو  کڵ خه ۆب ر زدانهێر ،یگشت یاریبر
 .م بکه انیباس تێدا ناکر کورته  اتهم ک له  وه داخه به
 
دان  ساه کاووڵ بوون به کاک فواد نه یت بهیتا این ته   انهییند تمه بهیم تا ئه  وه منه یال به  م که ش بکه وه ئه یباس  شهۆخ مێپ ماڵ به

 یرانیروونااکب  لاه کێالیج  کاه کێاریزنج  ی قاهڵئا  ببووناه  اناهیند تمه بهیم تا ئاه  کاه ک هیا وهێشا به. ۆخ گرتاه ده یتر یریرووناکب
  ببناه  و شانێرابک انۆیاخ یالۆبا کڵا خاه ینااڵ ماهۆک یرنج ساه انیاتوان  وه شاه وانه ر باه  و هاه   کردباووهۆک ک هیا یور ده  هلا یکورد
 .انیبروا یگاێج
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 یئاسات  لاه یو دا ئاه و کاتاه لاه ۆیخا  باه ت بهیتا ینیکاک فوئاد و وردب یاسیس یت کاوه باسکران، زه ی نهاڵو خا له وازێج ماڵ به
 ینینووسا  کااک فوئااد لاه یشدار به. کوردستان یتاڵ ژههۆر ی وه ته نه ی وه بزووتنه ی نوخبه یئاست  برده  هڵ مهۆک یاسیس ی نوخبه
 ی و کاتاه ئاه ڕۆڵی  له  رچاوه به یک هی نمونه رانێئ یسالمیئ یمارۆک یمیرژ  کورد له یل گه یک داخواز وه ابادمه ی که هڵشت خا هه

 . کاک فوئاد
 
دوو   وه منااه ی روانگااه  لااه  هۆیااب  بوو، ش نااه کااه وه بزوتنه ی نوخبااه این تااه  بوو، نااه  هڵاا مااهۆک ی نوخبااه این تااه کاااک فوئاااد  ماڵ بااه
 ۆمر ئاه ت باهیتا  و باه  کهێناڵبوو و ساا کااک فوئااددا هاه یکان وتنه رکه ساه  لاه انی وره گه یکێور ده  بوو که هه یتر یند تمه بهیتا
 . ارهید انڵیتا به یگاێج
 
کرد  ده ناه یوت سوکهڵ هه ک هییب کته ک مه ت وه دا قه وه کرده  له ماڵ خالق بوو به ن ئارمان و ئه کاک فوئاد خاوه یر چ گه ئه م، که هی
دا  ده ڵیو هاه. باتادان خه یدانیا ماه  لاه ی زاناهێو ه موو ئه ل هه گه  له کخستنێرۆخ   یمانا  به ت اسهیس. کرد ده یت اسهیس کووڵ به
 یپااان رهۆگ یچاااالک م،ڵااێتااوانم ب ده یگشاات  بااه. تێااب کێااپ  کااه وه بزوتنه یشاا هاوبه ینااد وه رژه به انیااش  اوبااهه ڵیخااا ر سااه  لااه
 یرگرتنا وه تادارواڵ ساه ل ده گاه  لاه ێملمالنا ۆب ۆمر ئه یتوانا زوێموو ه هه  رگرتن له لک وه که یست به مه  به بوو  یاسیس یبات خه
ش  ساته به م مه ئاه ۆبا. تار یوت ساتکه ده یرگرتنا وه ۆو با یایدوا ێایملمالن ۆب حازرکردنۆو خ  نهیمومک ۆمر ئه  که ی هییو داخواز ئه
ناد  باا چه. تێار چااو بگر باه  لاه   وه اناهۆیخ ی گهێنفوز و پ ی ادهڕ  به گاڵ مهۆناو ک یکان هییت هیسا موو گرووپ و که هه شاۆک دهێت

 .م باس بکه وونڕ ی نموونه
 
 ک هیااا  بووم،لاااه یئاگاااادار ۆوخ ناراساااته انیاااباااووم  یشااادار و مااان به  هیاااکردوو وانیر ماااه  لاااه ی واناااه بوونهۆو ک ئاااه یواو تاااه له
 کاووڵ باه.  هییچ مانیداخواز انی نڵێ پ چ ده چه انی ستیالیسوس انی ستیکومون ی مهێئ  کرد که ده نه ی وه ئه یباس شدا وه بوونهۆک
و    ره ماوه جاه یقازانج به یچ  و ئامانجانه به شتنی گه ۆو ب تێو ده انیر چ ماوه جه  که  وه ر ئه سه  تهێکان بچ باسه  دا که ده ڵیو هه
 .ن کامانه کانمان  گرهێور نیچ نیرگر وه ێل انیکڵ که نیتوان ده  که ی مکاناتانهیو ئ ئه. ێنیێ گه دهێمان پ ر ره زه یچ
 

 یشاار  ر لاه مانگاه که یقید کاک سه یور ده وابووێیپ  که  وه ر ئه به  له گا،ڵ مهۆناو ک یت هیسا که یرچاوگرتن به  له ۆب  ک هی نموونه
دا،  ساانه یشااار یکان شاااندانهیپۆخ  لااه کێک هیاا  لااه قید کاااک سااه یحافز مااه  بااه تێااب ده ۆیخااۆ، ب رچاوه و بااه ر گااهێکار رۆز  ساانه
 .ر بوو مانگه که یقید کاک سه  رتر له سه له رۆز دا هڵ مهۆناو ک  له ۆیخ ی گهێو پ ور ده  که کداێکات له
 

 چ   که  وه کاته یروون  دا که ده ڵێو هات هه ده شێپ یاسیس یکۆناک کێکات کاندا هییریووناکبڕ  وه بوونهۆک  تر، له یک هی نموونه
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 اتریاز  وه لاه  کارد کاه ده یسات هه  کاه کێاکات ش هۆیرب هه. تێناکر ێل یوانیپشت یو چ تێکر ده ێل یوانیپشت کڵ خه یال کێشت
 یال  تاهێر نابه په  بوو کاه ناه  وه کااک فوئااد ئاه ڵیو ، ههتیل ناب حه  که شهێناگات و ک کێئاکام  به  که هو باس موناقش  قسه  به
 ین با باسارموو فه گووتی ده کووڵ به بدات،ێپ ره په ییژووێم یو فاکت کیژۆلۆئ دهیئ یژێدوور و در یو باس کان هییکریف  به کته مه
 ۆبا ت باهیتا وانیر ماه ی(رێژ لاه وه) یگووناد ی وه بووناهۆک. نیبا انیشایت زاوه قه یواناڕ چااوه و نیا بکاه کڵ خه ڵ گه  له  که ته بابه
  بوو، کاه واندایر مه  تر له یکێگروپل  گه  له ک هیال  له یکان کاک فوئاد و هاوفکره یانی  مهێئ وانێن یاسیس ی شهێک یر سه چاره
کارد و   انۆیاخ یت اساهیس یر دوو ال باسا هاه دا وه بوناهۆو ک لاه. بوون انۆیخ یوازێج یچوونۆب ین شتدا خاوه کیند هه  وان له ئه
 یشادار به یول و هاه یاسایس یکاار  باوو لاه  وره گاه یکێزموون ئاه  هیا و نمووناه ئاه. دا انۆیاخ یاریابر یروونا  باه یکاڵ خاه شیدوا
 .دایاسیس یاردانیبر  له کڵ خه یناڵ مهۆک
 
 یت ارمااهی  بااه انیاا ۆیخااۆب  دا کااه ده نااه ڵیو هااه  بوو کااه وه ،ئااه بااووێپ یبااروا رۆزئاااد کاااک فو  کااه کێاابازێک ر وه یاایدوا ڵیخااا
 ک،ڵا ناوخاه  ناهیبچ تێاب ده  که گرت داده ێیپ  بازهێو ر ر ئه سه  ن له که مه ێن و چ بکه یچ  بکات که یارید یکڵ خه ۆب یانێیهاور
و  ئاه ؟ انیا اناهییو داخواز ئاه  باه شاتنی گاه ۆن با بکه یحازرن چ ؟ هی هه انیکێمکاناتیچ ئ ت؟ێو ده انیچ ن؟یناراز یچ  له نیبزان

 انیاعیقان نیا بادهڵو هه. نیا کاه  اریشانێپ  کاه کهڵ خاه  باه  هیا باشاتر و گونجاوترماان هاه یاریشنێپ ریرووناکب ی مهێر ئ گه کات ئه
 یر ساه  لاه انۆیاخ ۆکاه با  ارهیشانێو پ ر ئاه ساه  و لاه اندای که باته خه  له نیشدارب به  ر چاالکانه شکرا هه ر نه گه ئه ماڵ به نی بکه

وان  ئاه ێو با نیر دهیات ارمهی  ماهێرن، ئ به  وهێر به  باته و خه شداربن و ئه به تێب ده  وانن که چونکوو ئه. نیچاالک ب  وه بنه ساغده
موو  دا هاه ده ڵیو هه  انهیند وهی و په به. کرد ده ی کاره  م دا ئه وه کرده  له یشۆخۆکاک فوئاد ب. ت هینا ید به کێرۆوگڵئا ویت ه قه
 نۆچاا. نیا ماناادوو بکاه  وهێاپ یماانۆخ ێبا ده رتاارۆز  وه وتاه ره  کام  باه نیو بازان نیاا بکاه انیا کاه هڵ کااه ، وه ناهی کاهۆک کان هییااریزان
 یژێو تاو نیچا یکخساتنڕێو  ییکگرتوو هیا یدانیا ماه ینێو هاه  ناهی هبکا  وتاناه و ره ئاه نۆوچا. نیا بکه ۆب انیهاسانکار نیتوان ده
و  باوو لاه  هڵا ماهۆکاک فوئااد و ک یوتن رکه سه یمز ره یکان زهێه   به  هڵخا  له ک هی  هڵم خا ئه ؟یوار کورده یگاڵ مهۆک یرۆراوجۆج
 وان،یر ماه( یلاووێب) یکاڵ خه یمانگرتن  بوون له چاالک  له نیتیبر ش، نهاڵو و هه ئه ی نموونه. دا باره  وله خساو هڕ  رجه ومه ل هه
 وانیر ماه یکاڵ خاه یچۆکا ژنان، کاران،ێکر ندکاران،ێخو اران،یجووت یت هیک هی یکخستنێر  له یشدار به وان،یر مه یشار یاڕشوو
 . نین  س شاراوه که  له  تر که یکان هییو چاالک و ئه

 
   کاووڵ باه  وه نهیتار بشاار یکخاراوێگاروپ و ر   لاه کانمان هییچاالک  ناکات که ستیوێپ این ته  نه  که وابووێیپ شدا هیند وهی م په له
  کاه وه ون وبزوتنه کاه ڕ گاه و تواناکاان وه زێاموو ه هاه دا داناهی و مه له نیبد ڵو با هه. نی بده ۆب انیشیشدار به یواز بانگه تێب ده
  باه ێکا  ک کاه ک محاه وه شیگشات یاڕو ریاو ب  وه ناهی کهیتاق کتر هیو  نیبناس کتر هیموو  مان کاتدا هه هه له. تێندتر ب مه هڵو ده
  ی بکات و بناغه سابیح تێتوان ده ێر ک سه  دا له وه کرده  له تێبزان کێر گرووپ هه. نێیدابن یر داوه  به  کهڵ خه ڵ گه  له یاستڕ
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 .تێروون ب یکڵ خه یش ال مانه موو ئه با هه.  نیئاشناب کتر هی یکان هییموکوور که به  وه کرده  به. تێژێدابر ییدوا یش هاوبه یکار
 
 ۆباا یر ماوه جااه یبات و خااه ییکگرتوو هیاا یمبول و سااه یاساایس یکێکاااک فوئاااد چاااالک  کااه  هیاا وه ماان ئااه ی که قسااه ڵیکاااک  هۆیااب

رز و  باه مڵێ تر ده یزاران جار هه  هۆیب. کوردستان بوو  کوالرلهێو س  نهاڵو عاد کیموکراتید ،یاسیس یکێتاڵ سته ده یزراندن دامه
 .کورد یل گه ێ ستهیو شهۆمر وخ نه  هۆڤو مر ئه ،کاک فوئاد یادی تێب زێر به
 
 یدیخال ریبن ، تاه و ماندوو نه  انهییر وه رهیو ب له گرتنتانێگو ۆسپاس ب رۆز
 

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

 ی عبه زای که کانی کاک ره قسه
 

 
 
 
 
ر  پاه رۆو ز تیافێو باا ک یو ئااوا قاه یکاێ راسمه مه  م که که ده  هیکار ئاماده ی تهیم و که ئه یسپاس رۆز رۆز  وه مهۆخ نێال  له شیمن
 .ساز کرد انیور رهیب  له
 
 اناد،ی گاه یاڕ  وه هڵیشاحاۆخ  باه رۆو ز  وه نادهێخو یکااک فوئااد یرگ ماه ڵیوا تااران هاه ویاراد  کاه کێار کات و باه مه له ڵسا یس

 .شاێکوردستان ک  له یستیالیپ و سوس چه یو ر بزووتنه سه  و به  هڵ مهۆر ک سه  به ڵیبا ک هیتارما
 
 یس دانا ده  لاه  هڵا مهۆک ۆکوردستان و ب  له یستیالیپ و سوس چه یوت هڕ ۆب یژووێم یک زموونه ئه یکێکردن ێس پ ده یرتا سه  له

 .بوو  وره گه یکێسات کاره یاستڕ  به یندامان و ئه یران ابهڕ نیو پاکتر نیارتریش وه  له کێک هیکاک فوئاد 
 .نی که کاک فوئاد ده یباس  مهێئ  ر کات که هه ێو که رچاو ئه به رۆز  له سه مه ێس  هڵسا یم س له  که ی وه ئه
 
 ک  وه  تازه یکێووداوڕک  کات وه کاک فوئاد ئه یرگ مه یکات باس کاک فوئاد ئه یباس  س که ر که هه  که  ؛یه وه م ئه که یه
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 یسات ده  و لاه  اگرتووهڕ ۆیخ ی تازه شتاێه  که رگه م موعنا مه به. کات ده یباس  ر خولقاوه و به مه عات له ند سه چه  که کێووداوڕ
 . داوه نه
 

  لاه  وه ئاه یخااتر  باه  قل بووه کوردستان مونته  له کڵ خه یناڵ مهۆک  به بیج عه یکێرز ته  به  حساسه م ئه ئه  که  ؛یه وه م ئه دووهه
 یران شاهۆکێت نیو پااکتر نیو ئاگااتر نیفتریر شاه  لاه کڵێسا س دا و نه ده  لاه یر شاهۆکێزاران ت هاه  هڵا ماهۆک ابردووڕ ڵیسا یس
 .کرد کاک فوئاد ئه  له یچاو  وره گه یکیتێسا ک که وه زمایک کار وه  خت کرد که به انیانیکوردستان گ  هپ ل و چه یاسیس
 

 شاتنیر دان هاه  لاه کو، هیو بوونهۆر ک هه  له ۆت.  هڵیکاک فوئاد خا یگاێج یهبر هڕ  ماکان له که شتاێه  ؛که  یه وه ومیش ئه خاڵی سه
و   راوه داناه یو کاک فوئاد له ی که هڵیخا ی که هیرسۆک  هی وه ئه شیو ئه  هی هه کێست هه تی که حساس ئه دا ئه کێر نگهۆر ک هه  و له
 . وه ره به  ناگاته  که ن شهیاێنڵد ماڵ به ێشیدان ۆیخ یک ر کورسه سه  و له تێب  سه م که ئه  ن که وه ئه یل حته مه عتما جه
 
کوردساتان   پ لاه و چاه یساتیالیسوس یو بزووتنه نیبگر ێل زێکاک فوئاد ر ڵێسا یس یادیتا   وه ته نهیبووۆک  رهێل  مهێئ ڕۆمیئ
  و باه  وتووانه رکه ساه  هڵ مهۆک مڵێ توانم به ده من 11و  11ساڵی  ی زمونه و ئه ئه.  گردوه یرار قه  کهید یکێزموون ر ئه رابه به  له
 .ر ده  هاته ێل  وتووانه رکه سه فوئادکاک  ت بهیتا
 

  و باوو کاه ئاه یاسایس یانیاو ژ ئاه ییتااۆک  دا لاه ێو و له ئه یت مه زه موو عه هه دیواو بوو و شا کرد و ته ۆیخ یکاک فوئاد کار
کام  ویباود و ها  گاناهی: ڵاێ شااملو ده یول قاه  روشا باه و ده یکرد  وه شهیادیز  به یتوان  که ی وه مانگه ئه  ازدهیو  له یانی یکرد
  ناهیق  اساتهڕو  یواقعا یکاار رانۆردم گا باه  کوردساتان لاه یگااڵ ماهۆم ک هاه ڕۆم ئاه.  واو باووه تاه یو کاک فوئااد لاه یکار  داشت
 . وه کهید یژووێم یکێزمون ردم ئه به  تهێو که به 11 ڵیک سا وه ێب کوردستان ده  پ له چه یو م بزووتنه و هه  گردوه یرار قه
 
  لاه ێرک رانباه به ۆبا مانۆخ ێب ده نی بکه یک هیر وه رهیکاک فوئاد و ب یباس ۆمر ئه  له اتریز رۆر ز گه ئه  مهێئ  علومه مه رۆز ۆمر ئه
. نۆیر باه  وه تاهاڵ حوه و ته و رووداو و ئه ئه یشوازێپ  به  مهێئ  وه کهید یکێتئور  و به ریب  زانست و به  به  تازه یکان ووداوهڕ ڵ گه
و  یتئاور  به نی که یلیبد و ته ئه یک بازهڕێ نیبتوان ێب ده ۆمر ئه نی بکه شیکاک فوئاد یباس  که یرچ هه  مهێئ  که  هیئاشکرا رۆز
کااک  ماڵ بوو باه یکاک فوئاد چ یبازڕێ  له ینووسیب م هڵ قه  به ێس بتوان که ویه  هیوان مێمن پ.  نووسراوه یکێاستیو س بارێر

 یزو ئااوات و ئااره ڵ گاه  لاه یژوویم یکێم رده سه  له یمن توان یواڕ به به   که یتێاۆڤمر یگاڵ مهۆک ێان هره چه و له کێک هیفوئاد 
س  کاه ویها.  باازهڕێو  ئاه یهبران هڕ نیترۆاستگڕو  نیباشتر  ره هه  له کێک هی  تهێو بب  وه تهێب ۆیخ یگاڵ مهۆک یکان هیرانکارۆو گ

 موو  ر هه هه  نه گمه ده  به ماڵ به  وابووه یتێسا که رۆدا ز  مهێئ یتێاۆڤمر یژووێم  له  وه تهێووسکاک فوئاد بن یبازێر ێناتوان
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 . هیوا ن  مه ئه  وه تهێگر ئه یگاێتر ج یکێ دانه  هڵ فاسهاڵ بوو به دیه کاک فوئاد شه  هین  وه ئه  هین کڵێسا
 
 ۆیخا  لاه گااڵ ماهۆم ک ئه یکان زوه موو ئاوات و ئاره هه ێبتوان  که ێب دایئاوا پ یکیتێسا که  که ێر بگزه یخیتار یها وره ده ێب ده
کااک  یو و کاار و کارده اتیو خسوسا ئاه یکردنا  هیا ماهێئ یرک ئاه ڕۆم ئاه  که ی وه ئه  هیوا مێمن پ  هۆیبکات ب یانی و به  وه کاتهۆک

 ، هیاوا ن دیاتاک  باه ساتاێکارد ئ اێا پاه ۆیخا یژموون کوردستان هه  پ له چه 11 ڵیر سا گه ئه. وونڕ یاسیس یکێبازڕێ  فوئاد به
 ینااتوان  کاه  هیاعنا ن و ماه باه ماڵ باه  هیان وا ن تعه قه ستاێکوردستان ئ  پ له چه یر نهێنو نیم که هی  تهێبب یتوان  هڵ مهۆر ک گه ئه
 . وه بکاته ر به تهس ده ۆیخ ۆب  تهێوقع م مه ئه
 
 ێنااب ۆن ب به ده داێ ک کاک فوئاد په وه یسان زمون تر که م ئه تر که یاسیم س که وارتر ندهێم خو که 11 ڵیسا یگاڵ مهۆک  له ۆب
  لاه  ماناه موو ئه هاه  ژن کاه یتێع موقاه  لاه یوار ندهێخو  که رانێئ یکوردستان  له ک هیستویب ی ده سه یم رده م سه ئه یگاڵ مهۆک  له

 یساتیو خواسات و و  رادهیائ ماڵ باه  وه ببناه داێا کان ناتوانن پاه ر کاک فوئاده و به مه له ڵسا یچاو س  له  ترهاڵبا رۆز یکێ ئاسته
 ێلا زێاکاک فوئاد ر یادی ڵیسا نیم ههیتا س  وه ته نهیبووۆک  رهێل  مهێئ  که ڕۆم ئه  هیوا مێمن پ  هۆیب.  وه تهێب داێ په ێب ده  مه ئه
مان   هۆیاب.  تاازه یباازێو ر اساتیو س یتئاور  ناهی بکاه  ته داقه ت و سه رافه و شه یو پاک به نیبتوان ێب من ده یارو به  به نیر بگه
  لاه یساتیالیپ و سوس چاه یوت هڕ  کهید یکێجار نێرو داهاتوو به یکان هیرانکارۆرو گ به  رهۆو ج به نیبتوان  مهێر ئ گه ئه  هیوا مێپ

ر  گه ساوه مه ی کاه کهڵ خاه یرزگار یبات ر خه سه  و به گاڵ مهۆر ک سه  به ۆیخ یژمون بکاو هه داێ په اڵبا یست ده یتوان کوردستان ده
 .بکات

 
 یباازڕێ نیموومان بتاوان هه  مهێئ  که  وه ئه ۆیه  تهێبب اتریز یشانۆکێ وتهڵو و هه  کهید یوکان بوونهۆو ک و بوونهۆم ک ئه وادارمیه

 داێات یخوازیو ئاازاد یر راباه و به یکسان هیو  یتخواز هڵدا و عه مانۆخ ی گاکهڵ مهۆک یبازڕی  نهێ کوردستان بکه  له یستیالیسوس
 .یع واقه یکێبازڕێ  تهێبب
 
 رۆز ی کاهۆه نیا که کاک فوئاد ئه یباس  وه بهیج عه یکێ تاسه  ماکان به که  مهێر ئ گه ئه  که مڵێ به  وه ئه  باشه مێدا پ شیئاخر  له

. شااتێووڕدا و  یکاااک فوئاااد ال ی تاه و خه زوو لااه رۆز  هڵاا مااهۆکاااک فوئااد ک یرگ مااه یدوا تن قااهیق حه  هیا وه ئااه شیو ئااه  ئاساانه
شاکان و  ئه. ن تاه قهیق حه  وه تاهێناب ڵسا وه ۆیخا شێکااک فوئااد و پا یبازڕێ  به ێباز ده عبه شه ویه  به  هڵ مهۆک یدوو یر نگهۆک
کوردساتان   پ لاه و چاه  وه ناهی کاه نادویز  ماه ئه نیتاوان ده ێختا مان وه یواڕ باه  هکرد و با ێپ یست ده  وه هیو له ی هڵس ئه ینحراف ئه
  و باه اساتیس  باه یتئاور  باه ێبتاوان  کاه ۆیخا ی گاکاهڵ ماهۆک  لاه یخاواز یئاازاد یموباارزات یهبار هڕ  تاهێبب یتوان ماکان باه که
رارمان  قاه یواقعا یکێزمون ر ئاه راباه به  لاه  ماهێئ. ۆبکاات داێا په  ته هێع م موقه ئه یتوان  به ریو ژ هاتووێو ل داکاریف یهبران هڕ
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 ێتاوان ده  ماهێئ ی هڵساا یسا یزمون ئه  هیوا مێم و پ به ک ده شه رۆز یس من که. ێب  بازهڕێو  ئه یو هڕ شێبا پ یتوان ده ێک  گردوه
  کاه وادارمیم و ه که ده کتانێموو ال هه یشۆسخ ده  کهید یکێجار. نێ بگه  وه به وادارمیه. ر بکات گه مسوه  مهێئ ۆب  ته هێع و موقه ئه
 .نیب اتریز یت هێو هاور یتتێرا به یبات و هاوخه یکگرتو هی یدیشاه .کاک فوئاد دا یژڕۆ ڵسا  له
 

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

 کانی دکتور داریوش قسه
 

 
 
 
 
 ڵرحا هاه  باه.  وه شاهێپ  لاه یناسا نپورم ئه ساه حه یر عفاه و کااک جه یسار مه ی ماه کااک حه غوسااب یتێمع جاه ۆب نیچو  مهێئ  که
دانشاگا و   بارت باه کارد ساه نیکتر هیا ڵ گاه له کمانێو باسا  قساه  دا کاه انیامان و کااک فوئاد یموالقاات یبیرت ته یو وان له ئه
 یپا  ترح کارد کاه وم ماه ئاه میت هێاناۆو دانشاگا و چ ئاه یهاداف من ئه  هی سه له و جه دانرا و له تریومعم بانیقر ته یک هێ سه له جه
  دواجااار لااه کێاا سااه له جه ۆبااوو باا میمااوه رۆز رۆز  تااهێما و حه و دانشااگا، ئااه لااه نیاا کااه ئه تێما حااه  مااهێئ یتاا باااش بااوو وه رۆز
و  ئااه شیو مالقاتمااان کاارد و ئااه نیچااو ش مااهێئ نیعاازد خێماموسااتا شاا ن تااه عهیب ته. رگوزار بااوو بااه غوساااب یشااار یرماناادار فه
باوو و  ینێشاو  لاه یشایو ئه  هڵ مهۆک یتێما عد حه کاک فوئاد و به یتێما حه. کردبوو یتێما حه شیو باش بوو و ئه ێپ ی رحه ته
  کاه تێرگوزار ب به ڵ سه مفه یکێ سه له جه غوشار ساب یفرماندار  له  بوو که  وه باعس ئه یماموستا کرد  که کێتێما ها حه ر وه هه
 یک مسائول وه شیکارد و منا یانڕتاح کارد و ساوخن فتاه ئه ی که ساه له جه حوسا ئه باوو به  ساه له جه یئسایماموستا ر  سه له و جه له
قتسااد  ئه ی شاته هڕتاران و  یدانشگا رانێئ یدانشگاها یناسراو یستادۆپاکدامن ئ یدا و دکتور ناسر حمیوز ته یهند  سه له جه

 یعیف ر شاه عفاه دکتاور جه یو لاه. کارد رادیائ یسایم دانشاگا و لازوم تاس ئاه یتێچونا  بارت به کرد سه ڵی سه مفه یانڕبوو سوخن
  باه ێهاباد بکر مه یپادگان  که یو ئه ۆمن دابووم ب  که کێزر و نه یو کرد له رادیئ یکێر شور په رۆز یانڕبوو و سوخن یزور حه

 انیت رکه شاه  که رانیئ یدانشگاها یند ماموستا چه یزور ماموستا، حه یزور و، حه ئه یدفاع. کرد یفاع شدت ده  به رۆزدانشگا 
پادگاان   عوت کرابوو توافق بکاات موافقات بکاات کاه ده شیو بوو ئه یزور حه  سه له و جه له  دکتور قاسملو که  بوو باعس بوو که

و  ئاه نیکرا بازان کاردو ناه ریاداگ یکوردساتان ڵرحا هاه  هاتوو و باه میرژ یرشێکرا ه نه  وه ئه تن عهیب ته. دانشگا بدات لیحو ته
رار  کرابوو قاه تاح ناه فتاه ئه شتایه  بوو که یو ساز نه یمارستانیب یشتین ته  من پادگان له در زه  نه ای ێکر فا ده وه ێپ  عده وه



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

329 
 

 یماوافقت انێراپ کوشات خاه رۆز  هیا وهیشا  عد باه به  که یدکتور سام یخت و وه ئه یهدار به یریز وه ،ێدانشگا بدر  به شیو بوو ئه
 .تێب انکوردست یدانشگا ۆب  مارستانهیو ب ئه  کردبوو که

 
   باووم  و نقتاه ئاه  متوجاه  وماهیو د  وتوه کاهێباووه و چااوم پ شتنمیکاک فوئاد دان ڵ گه له  م که بکه  خوالسه  سه له و دوو جه من له
 کڵا خاه یانیاژ ۆبا ێبکار نیکوردساتان تاام ۆبااش با یکیندێئا حوست ئه کات به ده  وه چاو له  وتووخوازه شکهێپ رۆز ن هڵو ئه  که
  ماهێئ  کاه ڵای هێا ئاه میرژ  که ێب وانه مانێبابا پ  که وتی ن ئه له سه کرد مه ده ی قسه ینیواقع ب  به  نهیواقع ب رۆز. ێبکر نیتام

 ییو قاه ڵیحتما ئاه  کات و کوردساتان باه ده ۆیخ یالش ته یواو و ته تێد. بکات دایپ  دامهیئ  هیو ئازاد ئه و شوهێپ  نهیچ ئاوا به
ن و  کاه موبارزه  وه ئاه ۆن ب ده به شانین  وه بتوانن ئه  که ێب انیکێستاوردها ده کڵ خه  که نیک به کێرکا یب ده  مهێئ. کات ده ریداگ
کاوو  وه انیاانیژ ۆهاا با توده دۆخا  باه یای تاوده یجنبشا  و باوو باه ئاه یتکا رچاو ئاه باه  وتاه که رۆمان ز ۆب کێشت.  وه شهێپ  بچنه
 .  انیشچونێروپ و به انیکردن نقالبیئ
 

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

 هرامی بهد  حمه کاک ئه
 

 
 
 
 

.  ادهیاو  ئاه  ناهێ کاه انیاعوت ده انیاو و  مسااحبه.  هیا هاه انیاکێاریزان انیابوو  انیک هی قسه و م بابتان له: کات ئه  قسه ت حشمه
 . کاک فوئاد کردوه یقش نه ور و ده  به رتۆز ی شارهیئ  تهینووس  که تا بهێو کت له  که یبوو  وانه له کێک هی شۆێت
 
  باه  بوو که نۆچ یبو نه شیکاک فوئاد ڵ گه  له  وه کهینز  له تۆخ ۆت  که  وه به  وجه با ته  هی وه ئه شیو ئه یرۆگ  تهێد کێاریپرس
 ت؟یکاک فوئاد ئاشنا بوو یکریوش و ف و ره چوونۆب
 

ئااوا  یکێادیا  لاه تان قاهیق مان حه ۆبا  فتخارهیئ یگاێو ج  ژهڕۆم  ئه ۆبوو ب ریب  منتان له ئه  م که که سپاستان ئه رۆز رۆز: ماڵ وه
 یکاڵ خاه ۆبا یدمکراسا یناانێس ه ده  و باه یئاازاد یگااڕێ یران شاهۆکێموو ت هه ۆب نمێنو و نوازش داده زێر ر و سهم  بکه  دا قسه

 یساتیو شهۆو خ  وره گاه یکاێهبر هڕک  کاک فوئاد وه ۆب نمێنو و نوازش داده زێر یر کوردستان و سه یگاڵ مهۆک ومو هه ۆژار و ب هه
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  پ باووه و چاه ر شاهۆکێت یساان و که کان هیا هڵا مهۆو ک  هڵ مهۆک یفی ته یو کردنه ریو ب  ئاماژه یگاێج میو دا  شهیم هه  که  هڵ مهۆک
 .کوردستان  له
 
ک  کااک فوئااد وه  لاه فااعیو د  هڵا ماهۆک یژوێام  لاه فااعمیو مان د کێو کردناه ریائااوا ب ۆهاان دا با یمن  که یو ئه ن ته قهێق حه
باوون دا مان کااک   هڵا ماهۆک یرتساک به یریاب ی وهێاچوارچ  لاه یکێسا کاوو که من وه  بوو که نه  وه ئه این م، ته بکه  هڵ مهۆک یهبر هڕ

  و لاه نمیاکااک فوئااد بب  کاه  بووه م ناه فتخاره و ئاه ئاه  وه داخاه  بعن مان باه ته. تێدا ب  هێ ابتهڕو  له شمێک فاعهیو د نمیفوئاد بب
و  ناد ئاه ر چه هاه ،یناسا کاک فوئادم ده  وه دووره  من له  کهید یکان هی هڵ مهۆک  رکام له کو هه وه ماڵ م به بگه یت خزمه  به  وه کهینز
کوردساتان دا  ینیر باه یتێاڵ مهۆو ک یاسیس یکێبات خه  کات له یهبر هڕ  مهێئ  وه داخه  به یانۆت شیم و که ایدا ژ ومانین  م له که
  و لاه ئاه یکاانێهاور یما ده  و لاه  هڵا ماهۆک یکاان زهیر وێان  و لاه ئه یبات خه ی وهێش ڵ گه و و له ئه یکان چوونهۆب ڵ گه من له ماڵ به
کااوو  من وه ئااه شێو لااه اێااو ئاشاانا بااووم، ج ئااه ڵ گااه له  هڵاا مااهۆک ڵ گااه له انڕ شااهۆکێت موو ههاا یوکااان کرده  و لااه ئااه یکان چوونااهۆب
و  من باه و ئه  بووه میموه مۆکوردستان ب یاسیس یو بزوتنه یژوێم  هڵ مهۆک یشانۆکێت یژوێکوردستان م یژوێم  کهید یکێس رکه هه
  لاه  هڵا ماهۆک ی هڵێو ئه یکان واره نه  ته داوه مێگو  وه ته داوهڵ هه م هڵ مهۆک یکان وهیئارش  ر کردوه سه  م له متالعه  وه دا چوومه  ژوهێم
کوو  و تااوه وراناه و ده موو ئاه کوردساتان و هاه یکان شاهێک شمهێک یکوون و تاوه ارانیجوت یت هیک هیو  ارانیجوت یت هیک هی  له شێپ
 .شی ؤکهڕم ئه
 
 یانیا  حادووده مه یکێو شات ئاه  کاردوه  ژوهێاو م لاه فااعمیو د  ژوهێاو م ر ئه سه  له  وهینووس م که بهێمن کت ئه ن ته قهێق حه  که یو ئه

و  لاه ێبا ده نیبناسا یدروسات  باه  هڵا ماهۆک یچاوونۆب  کاه یو ئاه نیکاک فوئاد بناسا  که یو ئه  مهێر ئ گه ئه  حدووه مه یکێاتیدفاع
 ۆکاااک فوئاااد باا یکان چوونااهۆب یر ده  نااهێب یتێزبا حااه یرتسااک به یکااێو فکر کیژۆدئولیاائ یکااێکریف ی وهێااچوارچ  لااه اد  وره ده
  لااه ۆێناا یکااێ لساافه ک فه کوردسااتان وه  پ لااه و چااه یخااواز یئااازاد یو بزوتنااه یردن شاابهێرو پ بااه ۆباا ،یرخورد بااه ۆباا ،یناایوانڕ

  وه ئاه. نیا بکاهێل یچااو ێبا دا ده رانێائ  له امڵێب مێتوان ده  وه ته رئه جه  تا به حه  پ که چه یت خه وێن  کوردستان و له یو بزوتنه
و  باوو و ئاه یستیالیو سوس یستیکمون یکێو باور ریبوو و ب  هڵ مهۆک یهبر هڕبوو،  ستیالیوسس یکێس که  استهڕکاک فوئاد  ۆیخ
خات و  و وه ئاه  کاه کێاناتیر جاه  کوردساتان و باه ی موبارزه  و به لگا مهۆک یکان قشره  و به گاڵ مهۆک  به یرخورد به  نه ایژۆدئولیئ
کوردساتان  یگااڵ ماهۆک تێابتوان  تار کاه کراوه یکێ لسفه فه  به انۆڕگ یکێ لسفه فه  و به ئه کووڵ به کردیبوون ن  دا که  ردمه و سه له
 . وه بکاته ایج ۆیخ شێپ یکان وته هڕ  له  که یکان وه بزوتنه انی  کوردستانه یو م بزوتنه و ئه ێر شبهێرو پ به
 
 یتاێاڵ ماهۆک یوتا هڕ  له  هڵ مهۆک یئاشکرا بوون  رله تا به حه  مهێئ ێب ده  له مهۆک یژوێم ، وه نهیچ دا ده  هڵ مهۆک یژوێم  به  مهێئ  که

 ن هڵساا ئه ناادانیز  رلااه به ناادانیز  کاااک فوئاااد لااه کڵاا خااه ڵ گااه له وت سااوکهڵ و هااه کڵاا خااه  رخورد بااه بااه یو کردنااه ریاابااوون و ب
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 یو هانادان  سنه یشار یندانیز یمانگردن  کوردستان له یاسیس یو بزوتنه ڵ گه له یو بوو ئه  که کێدۆمت کێکار  وهێش ک،ێبک سه
 یکان ئاواتاه ید  ناناهێه ۆهاا با ر وه کوردساتان و هاه یکاڵ خاه یدواکاان یداوا کردنا ۆبا یمع جاه یتیزا نااره ینگا کاو ده وه کڵ خه
 یو خااواره یکااڵ خااه یاگردنۆڕخاا ێر پاا سااه  و لااه  وه کردنااه اریهوشاا  بااه ی دهیااق و عه ئااه ،یکان مافااه ینیکوردسااتان ناساا یکااڵ خااه
  باه ێبااور  و باوو کاه ئاه یکێت دا باوون، خاه  هڵا ماهۆک  ت لاه ر دوو خاه گاه تا ئه حاه نینیب ده  که  مهێئ. کوردستان بوو یگاڵ مهۆک
کارد  ده ی هیاک ته ک،ڵا خاه یاریر هوشا کارد ساه ده ی هیاک ته  شاهیم هاه  که  هیعنا و مه به ی که باور بوونه  ته م خه ئه  بوو که کڵ خه
رانبر  باه  ناسارا لاه کاک فوئااد ده یدگاید  به  که انۆیخ یکان هیداخواز ۆب کڵ خه یکردن کێو پ کێر ک،ڵ خه یر سازماندان سه
دوو دا  یر کونگاه  له  مه ئه  هین انیبست مه کڵ خه  وه وتنه دوور که کڵ خه  له  کرد که ده دگایم د به یرخورد دا که به  کهیدگاکانید

  و لااه  هڵاا مااهۆک ی کااهید یهبراناا هڕ  کاااک فوئاااد لااه  کااه یو ئااه  هۆیااب  حاااکم بااووه  بوو هااه دگایاام د ئااه شیاادوو یر کونگااه  رلااه و به
 یکااراوێل رۆز یکااڵ خااه  وه خااواره یکااڵ دات خااه ده ڵو هااه  کااه  کهێساا که  وه کاتااه ده اێااج یکوردسااتان ی کااهید یکاب زبااهیح یهبراناا هڕ
 کێا لهیسا ک وه ر وه نها هاه تاه  کاه یکاڵ و خاه ئاه  هیان اریاد  کاه یکاڵ و خاه ئاه  کاراوه لێشاێپ یکان مافاه  که یکڵ هو خ ئه گاڵ مهۆک
 ێر گاو گاه ئه ێشاێپ  تاهێنێد  مه کاک فوئاد ئه.  هین اریدا د  وه م بزوتنه له ینێو شو گاێج  که یکڵ و خه و ئه  کراوهێل ی ستفاده ئه
  وه کاهێپ ێشاار و د یووتاڕو  ش هڕ یکڵ خه نێد ده ڵو هه  مهێئ ڵێ ده ،ڵێ ده  وه ئه ن نهێعهاباد  مه یشار  له ی که مساحبه  تهێد ده
 یدوا نیر اپاهڕ یدوا  کاه ش هێادگایم د ن و ئاه بکه انۆیخ یکان مافه  له فاعید انۆیخ ۆوان ب ئه  وه نهێ که انیاریهوش نێ بخه کڕێ
و  اریاد یوشانڕ دا باه  ژوهێام م دا و لاه  خاهیم تار لاه ن قاهیدا دق تانکوردسا یگاڵ مهۆک  کاک فوئاد له یو ئازاد بوون 11 یامیق
  کاه ی رهۆو جا ، ئاهکوردساتان دا یگااڵ ماهۆک  لاه 11 ینێاپاورڕ شێپا یکاان ژوهێم یکس رعه به نی تماشا که  مهێئ یو که رچاو ده به
 کڵاا خااه یاریکوردساتان و هوشاا یگاااڵ مااهۆلاه ک  مااه ئه یکێشاا به  اساتهڕ دانیاام  و هاتااه  وه شاهێپ  بااوو هاتااه کێاوپ کێاار کڵاا خاه

  وه تاهێنیبب داێت ۆیخ  کهڵ م خه ئه  که کێزمیکانیم یو و کردنه  وه کردنه اریو هوش یزانێل یل بوو وه ریو تاس رانێکوردستان و ئ
م  باوو ئاه  هڵا ماهۆک یهبار هڕکاک فوئااد   که  نهیو ع ئه یروست ده یریو ب  وه هڵ مهۆک یکان استهیو س  هڵ مهۆک یهبر هڕ رێژ  له  مه ئه
  ناهیب یزبایح یکیلوژۆدئیائ یبڵقاا  لاه ێبا ده  مهێئ  وه نزورم ئه مه یانیبکات   وه له ۆڵینک یناتوان شیس و که یشێپ  هاته  شته
 ن له ساه مه نینایبب  واناه ئه ێبا ده  ماهێدا ئ یروو  هڵا مهۆک یتیعال کاک فوئاد و فه یهبر هڕ  که یور و ده ئه  که ی انهۆڕو گ ئه ێر ده
بوجاود   بوجاود هااتن شاوراکان لاه  لاه کانۆخ ر باه ساه  کخاراوهیر یدامزرانادن  لاه کڵا خاه یساتن خه کێار  لاه ی که ماشا ده ته ۆت

موو  هااه  کوردسااتان کااه  لااه کان تااهیمع جه یدروس بااوون مان،یعل مااه یت هیااک هی کاااران،یکر یت هیااک هیژنااان،  یت هیااک هیهاااتن، 
 ێختا وه  کاه  هڵا ماهۆک  ماه ئه شیادوا  و کاه  وه بووناهۆدا ک کخاراوانڕێم  کوردساتان لاه یکان هاتهێشار و د یشرانۆکێو ت رانیشنبڕۆ

 یهبرانا هڕو   هڵا ماهۆک یبتکار ئاه  باه  کاه کان تاه هیمع جه یرۆز  ره هاه یشا کارد به ئاشکرا ۆیکردو و خ عالمێئ ۆیو خ یر ده  هاته
باوو  ش کهید یپ چه یکخراوڕێ انۆیخ یماف یداواکان ۆکوردستان ب یژنان.  وه نهیب ده انۆیدا خ  هڵ مهۆک  روس بوون که ده  هڵ مهۆک
 ش،ێپاا  هاتنااه  بااه یناایب کوردسااتان ده یو خااواره یشاار و قه شێحمتکاا و زه کااارێکر یناایچ.  وه نااهیب ده انۆیاادا خ  هڵاا مااهۆک  لااه
  هڵاا مااهۆک  کااه  هیاا وتااه هڕم  ئااه.  وه نااهیب دا ده  هڵاا مااهۆک  لااه انۆیااخ یکان مافااه  هڵاا مااهۆک یو ئاشااکرا بااوون  هڵاا مااهۆک یدانڵاا رهه سااه
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 نینایب ده  ماهێئ.  وه کاتاه ده ایاج  هڵا ماهۆک ی کاهیهبران هڕ ی رباهۆز  و لاه  کاهید یاناتیر جاه یچاوونۆب  کاک فوئاد له یکان چوونهۆب
  وه نهینیخشا ده داێپ یو چاو نینیبی کوردستان ده یگاڵ مهۆک  کاک فوئاد له یمان نه  هڵسا یم س ئه یدوا  کاک فوئاد له یفاوت ته
 یکان قز، شااره ساه کاان،ۆهاباد، ب کوردساتان ئاازاد باوو ماه  ناهێو ع ئه  هڵ مهۆک یهبران هڕ  له کێچکامیه ستایتا ئ  ردمه و سه له
  لاه ینایب ده ماڵ باوو باه  وه رگه شامهێپ یزێاست ه ده  بهموو  کرماشان هه یال یش و به ارانیکام رازێغ به یرۆز  ره هه ی ربهۆز  کهید
 یرۆز  ره هاه یکێشا به  کوردساتان و لاه یجناوب  لاه  کاه  اناهیتێاڵ ماهۆک  هیاسایو س یجمااور  خساتنهڕێو  ت رکه و حه ئه کێنێچکویه

 ۆکوردساتان، خا یگااڵ ماهۆک یاریهوشا یشا به  باوو باه  وه بووناهۆک داێات یکاڵ خاه میموه یکێلێپتانس  دا و بوو به ووڕکوردستان 
ردشات و  سه یق نتاه مه  لاه  زادهیاعل یمایبرا دیبوو کاک س کانۆب ی ناوچه  له یموهتد یاڵبوو کاک عبدا ێل یشی کهید یهبران هڕ
 ووڕ  شاه و به له  که  هیتێاڵ مهۆک  ته رکه م حه ئه نینیب ده  مهێئ ماڵ به ش کهید یشان به  له ایو  ژونێم یموو هه  وانه بوو، ئه  وانه ئه
کااک  یمان ناه یدوا  و باه  وه بناه ده نگتار هڕم  کاه  ماناه ئه نێاد  ماهێئ  که شیو ئه یتا دوا و حه فترنیع زه  کهید یشان م به دا له ده

ر  ده رتارۆو ز ئاه ڵیخاا یگااێکااک فوئااد و ج یکان چووناهۆکااک فوئااد ب یور ده. تێانێکااک فوئااد نام  کاه  وه ئاه یفوئاد و دوا
  باه ێاساندربن ێبا ده ،ێبکار ێلا یفااعید یب ده  ژوهێم م ئه  که ێو ر ئه سه  رده به یمن یه توجه ن ته قهیق حه  که ێو ئه. یو که ده
 ساتایئ  ماهێئ  کاه  هیاو هئ ی کاه لهیدل تێاراموش بکردر فاه ێنااب  ماه کوردساتان، ئه یگاڵ مهۆک یشتوێ گهێپ  داهاتوو و تازه یشر قه
 یکوردساتان سا یو زوتناه به یشاچوونێرو پ کاک فوئاد، باه یمان نه یدوا ڵسا یس یدوا ی هڵ مهۆک. نی بکه  هڵ مهۆک  چاو له ێب ده
 ۆخا ماڵ بوو باه ئاازادتر ناه تیرا شاه ڵاێ باه  اساتهڕ نیبکا ێچاو لا شی ردمه و سه و ئه  وره و ده کاک فوئاد و ئه یمان نه یدوا ڵسا
 یگااڵ ماهۆک  لاه  کاه یکاان جوراوجوره  تاه انهیر جه  کوردساتان باه یو بزوتناه  به یرخورد به کان، هیتێاڵ مهۆک  لهیمسا  به یرخورد به

  کاهێت خه یکاڵ خاه یت خاه  کاه ۆیخا یروسات ده یت خه  له یو دابران  هڵ مهۆک یستایئ یتێزع وه  به  هی هوان ئه  داوه یرووکوردستان 
 ێپشات گاو  م الوه باه  وه هڵا ماهۆک یدوو یر کونگاه  له نینیب ده  مهێئ  ته و خه کوردستان ئه یو خواره یگاڵ مهۆک  ستبوو به به یپشت
  کاه یو ئاه ڵ گاه له  هیا گاناهێب  لاه کێامتود.  وه هڵا ماهۆنااو ک  تاهێد  کهید یکێمتود  کهید یکێچوونۆب ت،ێنر ده  وهێپ ڵیپا تێخر ده
 یگااڵ مهۆک  له یتوان  هڵ مهۆک یو ئه ڵ گه له ، هڵ مهۆک  بوو به یر سه  له  هڵ مهۆک  که یو ئه ڵ گه کرد، له ی شه گه یر سه  له  هڵ مهۆک

  رفراوان کاه باه یکێانیر جاه  باه ێپ ببا چاه یکێانیر ک جاه بکاات، وه دایاپ ۆیخا یتێ، ماوقع وه بکاتاه ۆیخا یگاێکوردستان دا ج
 .کوردستان یکڵ خه ی ژانهڕۆ یکان هیداخواز ۆب تێبب یماڵ وه تێو بتوان ێکوردستان ب یکڵ خه یو ئارزو دیئوم یگاێج
 
 ۆیخا یکان هیاکریر بنماا ف ساه  له ش هڵ مهۆک.  هڵ مهۆک ڵیس ئه یت خه یستن خه یپشتگو  و به  ته م خه ئه یشێپ هاتنه  به نینیب ده

و   وره و ده ئااه یژوێااو م ئااه یریاا سااه ێباا ده  مااهێئ  وه وانگااهڕم  و لااه  هیااتێاڵ مااهۆک  تااه و خه لااه تێاادرڕب و داده  وه تااهێو که دوور ده
  و لاه نینایبب کان هیاسایس  لهیمساا  باه یرخورد کوردستان و باه یگاڵ مهۆر ک سه  له  هڵ مهۆک یستیوڵ ، هه وره و ده ئه یکان چوونهۆب
  متالعه داێت یکاک فوئاد یور کاک فوئاد و ده یگاێج ێر گوزه ده ساڵ 31 - 31ی  نزیکه  که  کهڕۆم دوو و تا ئه یر کونگه یدوا
  هیاوا مێپ تن قهیق من حه و ئه  فاعهید یمن قابل ۆب  هڵ مهۆک ێوران و ده و ئه  هڵ مهۆک یژوێم  که  هی وه وانگهڕم  له نینیبیو ب نیبک
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حادوود  مه یکاێ وهێشا  نها باه تاه  ماهێو ئ  ندراوهێناسا  تاه م خه م ئاه ، کاه م کاردراوه کاه یوه، کاار م بابتاه لاه  کاراوه شیم که یکار
 ڵیخاا یگااێج  کاه  هیاوا مێمان پا  وه م بابتاه له  هۆیپ ب چه ی ره به ن هڵس ئه  هڵ مهۆک یفێ هک ت وه  کردووه  م مسئله رخوردمان به به

م  ئاه یقایدق  باه  ماهێر ئ گاه مان ئه یواڕ باه  باه  مااوه هبار هڕ ێبا  هڵ مهۆو ک  هیدا  هڵ مهۆک  له ڵێ بوو به نه  وه ئه اێن کاک فوئاد ته
  لاه کێک هیاکوردساتان   پ لاه چاه یر باه یزمیکاالیادڕ یو بزوتناه ن هڵسا ئه  وه ناهیدا بچ یدوا  باه یقیدق  و به نیبک  متالعه  ژوهێم
و  ئاه. نینایبیو ب نیدا بچا یدوا  باه  مهێدا ئ  م نکته له ێب کاک فوئاد ده ڵیخا یگاێس دا و ج ده  له ۆیخ یهبران هڕ نیتر وره گه
 یژوێام  لاه  وه راناه کدهێل یرفراوان باه یکێفااعیمان د یز ناه  به  دهحدوو مه یکێفاعید  کردوه  ژوهێو م له فاعمید  که شیمن ی بهێکت
  لاه  هیاکل یکێفااعید کاووڵب  هیان  هڵا ماهۆک یژوێام یو چووناه داێو شکست و پ  شه گه ێن هێال  مه هه یووڕ  کوو خستنه و وه  هڵ مهۆک
 . هی وره و ده ئه  و له  ژوهێو م ئه
 

  لاه شێو کدانهێو ل  و قسه  مساحبه رۆز  مه ده ده ێمن گو  که  راوهیرچاو گ به  متر له دا که  رهێل  که  کهید یشت ک هی  هیوا مێمن پ
 تێکردر دهێااچاااو ل  وره و ده ئااه یور دا ده کیلوژۆدئیاائ یبڵقااا  لااه رتاارۆز  هڵاا مااهۆک یور و ده ئااه ی چوونانااه ۆو باا ئااه ی ر مساائله سااه
کااک  یور مان ده یزر ناه  باه. ێنێقڵبخاو  مه ئه یت هیویتوان  که یزبیح یکیلوژۆدئیکوو ئ ن وه رفه سه  مه ئه  که  هیوا انێن پ له مسه

 یدانڵا رهه کاوو ساه وه تێدابن ریتاس ۆیخ یر ور و به ده  له ،ۆیخ یگاڵ مهۆک له تێتوان ده  که  وره گه یکێس که یور کوو ده فوئاد وه
 یمن ئااوا ئاه تێنادریو بب یندرێنگ ساهڵ هاه  وره و ده ئاه ێبا کوردساتان ده یگااڵ ماهۆک  لاه ۆێنا یکێو زوتناهب ۆبا ۆێن یکێ لسفه فه
  کاه شێ لسفه فه.  هی هه ۆیخ یور ده کیلوژۆدئیدا ئ کێگاڵ مهۆر ک هه  چوونکا له تێبب کێزبیح ۆب یتوان ده کیلوژۆدئیئ. نمیب ده
  لااه رۆکااوو ز بااوو وه  مااه ماان ئه یواڕ بااه  بااه ،ێشااێپ  تااهێنێب ۆێناا یکااێ وهێشاا  کااه یکێسااتمیس ت،ێاانێبوجااود ب رۆوگڵئااا تێااتوان ده
کاوو  وه شیدا کااک فوئااد انۆیاخ یوتا هڕ  له  وه نه بکه انۆیخ یگاێج  انهیوێدا توان یردۆک یگاڵ مهۆک  له سمیونالیناس یهبران هڕ
  ماه و ئه ێدابکتا ۆیخا یرۆما یت هیاویو توان  هیا هاه ۆیخا یگااێکوردستان دا ج یو بزوتنه  خواز له ۆێن یوتوو شکهێپ یکێهبر هڕ
کوردساتان  یجنوب  م و له و ده ئه  جوراوجور که یکخراوڕێدان  و سه انی ده یبوجود هاتن  له نینیب ده یکان وته سکه ده  مهێئ ۆمرێئ
و  ینف سااه  کخااراوهڕێژنااان،  یت هیااک هی کاااران،یکر یت هیااک هی مان،یعل مااه یت هیااک هی ان،یااقوتاب یت هیااک هیکرابااوون،  یژێر هیااپا
و   شاه گه ێپا  باه  کاردوه ی شاه گه  کاهڕۆم و ئه  دامازراوه  ردمه و ساه ئاه یک هیان و پا ردمه و ساه ئاه یوت سکه ده  مانه ئه کانۆخ ربه سه
 کوردستان یگاڵ مهۆک یدانڵ رهه سه
 

--------------------------------------------------- 
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 فاسوڵتانی ی موسته ماڵه یامی بنه په

 
 ی بۆنه به

 
 خت کردنی کاک فوئاد می  ساڵی زیانبه سییه

 
  

 
 
 
  باه. تێابکر ش شاکهێئااخردا پ  له مڵستوکهو یشار  له 3111 - 11 - 31سمی ڕۆژی  ڕێوره  له  امهی م په رار بوو ئه قه: نج ره سه
  لاه زگارتنڕیو  انۆیاب کراویارید یکات له ژانێب وته  له ک هی ژماره یامی په یاندنیاترخایو ز  که سمه ورهڕێ یبوون ڕو پ ڕچ ۆیه
رچاو  باه  تاهیخر ده  کاه امهی موو پاه هه یق ده ستایئ.  وه هینرایخو دا ژهڕۆو  له  امهی م په ئه یئاخر یش به این شداربووان ته به یکات
 .زڕێ به یران نهیخو
  
 !ێب رێخ  به ست،یو شهۆو خ  زڕێ به یانڕێیهاو و وانانیم
  
 اردانڕیاب و وه رکردناهیو ب قسه ینێو هه ک،ڵ خه. کرد ده یکڵ خه یباس رۆز دایکردن قسه زانن له ده  وه،ید انیکاک فوئاد ی وانه ئه

و  کڵا خاه ییو شااد کڵا خاه ی وه ساانه حه این تاه یزووشا ئاره. باوو یکاان زووه ئاره یر ناهێهید وه یزێاه ک،ڵا خاه. باوو یبات و خه
 .وبو کڵ خه ییز ر ربه سه
  
 بوو؟ ێکاک فوئاد دا ک ڕی باوه له کڵ خه ماڵ به
 
 یسا موو که ن، هاه کاه ده ناڵتاا شاانێتک حمه زه یو ماندووبوون نج هڕ ڵیحاس ی وانه له جگهێران، ب رکوتگه و سه ران مگه سته له جگهێب
 ۆڤایکااک فوئااد، مر. باوو کاراوێرلۆو ز  ساته ردهێژ ۆڤایمر ینیر باه یگاڵ مهۆو ک ئه ۆب ک،ڵ خه. بوو کڵ کاک فوئاد خه ۆب  کهید
 شۆخ یکڵ خه  وه، هڵیید ییاڵقو له ،ڵد به. ستیو ده شۆخ یشیکڵ خه ییرم گهڵو د دێو ئوم شانۆکێو ت دانڵو هه. ستیو ده شۆخ
 ،  وه ئه. دا ده ڵیو هه  وه هۆیخ یموو توانا هه به دا،یش و ئاواته ئه ناوێپ له. خواست ئاوات ده به یکڵ خه یزگاربوونڕو  ستیو ده
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 .کاک فوئاد بوو یانیموو ژ هه
  
م  ئاه. گرتن دهێال یزڕێاو  ساتنیو ده یشاۆخ. زگارتنڕێو  ساتنیشوۆخ باوو له ک هیا تاهێئاو ک،ڵا خاه ڵ گه کاک فوئاد له یند وهی په
دوا و  ده انڵیا گاه له کێاکات ا،یژ ده انڵی گه له کێکات. بوو ارید وه کاک فوئاده یکێت سوکهڵ موو هه هه به ، زگرتنهڕێو  ستنیشوۆخ
 .گرتن رده وه ێل یینێنوڕێست و  به ده انی وه کدانهێل به یپشت دایاسیس یگرنگ یارڕیب له کێکات
 

 یزانای ده. بوو هاه خوازانهیزگارڕ یبات خاه یبردنا شێوپ ره باه ۆبا کڵا خاه ینااڵ ماهۆک ینیر باه یزێه  به ڵیقوو ڕی کاک فوئاد باوه
 یکێرک ر ئاه هاه ینجامادان ئه ۆبا کاندا رهۆراوجۆج ناغهۆق له  هۆیر ب هه ،ێخش به ده کڵ خه یبات خه به زێه ،ینگ و هاوده کگرتن هی
ش  و هاوباه یک ره ساه ڵیند خاا ر چه سه له ، هی هه انیکراویارید یند وه رژه دا به باته و خه وا له ی سانه و که ئه شاۆک دهێبات، ت خه
باتاادا و  خه یکان اوازهیج چوونااهۆناو ب لااه یت هیااک هیو  یبات هاوخااه ،یکریو هاااوف ژێاااوڕ ۆباا دانڵااو هه. ن بگااه ییکگرتوو هیاا بااه
 زێاه یزانایم ێیپ باه کاه  باته خه ی وه ئه ۆب لهۆچک ای وره  گه یمکانیو ئ زێموو ه هه گرتن له ر هو کڵ که  وه هیت هیک هیو  ئه ۆیه به

کااک  ییر ماوه جاه یبات خاه یکخساتنڕێو  ساتیوڵ هاه  له ت،ێاگرڵ هه شێو پ ره به وره  گه ای  لهۆچک یکێنگاو ر هه ماوه جه یو توانا
 .رچاو بوو به رۆفوئاد دا ز

  
و  زبیاح ینما بلاهیو ق  واناهێپ تهێبکر وه ئه ێب و ده  شانه بهێب ییزگارڕ این ته وره  گه یند وه رژه بوو به هه وه به ڕی فوئاد باوه کاک
 ۆاساتگڕلک  خاه ڵ گاه له یاسایس یر باهڕێو  یاسایس یکخاراوڕێ دا کاه ده وه باه یرۆز کجار هی یکێخ هیکاک فوئاد با. یاسیس یر ابهڕ
 .بن
 

م  ئااه. باادا شااان بهێب یبات خااه به یت ارمااهینجام  ره سااه ێباا ده کێشااانۆکێو ت ڵو موو هااه هااه بوو که هااه وه به یواڕفوئاااد باا کاااک
ساازان و  ،یت هیاکاینز  لاه  هۆیار ب هاه. یخشا به کاک فوئااد ده باه ،ۆیخ باه واڕو با  متمانه شان، بهێب یند وه رژه به به   هییفادار وه
بوو و  ناه یبااک و ترسا ویه این ته نه رانێکوردستان و ئ ی خوازانهیزگارڕ ی وه نهاڵناو جو یتر یکان کخراوهێر ڵ گه له وتن ککهڕێ
 وانااه، چهێپ به کااووڵ باه وه،  کرده ده سااک نااه رته به یوافق و ساازان تااه یمکاانیوش ئ و خااه رد گااهێب ییژۆدئولیائ یواریااد یشاانێک به
 .دا ده ۆب ڵیو هه ڕی وپه ئه 
  
 ی وه ره ده  لااه اوازیااج ییاساایس ی وانگااهڕ ڵ گااه  دا و مااودارا لااه  هڵاا مااهۆک یکااان زهڕی  لااه اوازیااج ییاساایس یریااب ڵ گااه  لااه  ۆالیااد
 ژێااوڕ. کاک فوئاد بوو یکان هییند تمه بهیتا  تر له یکیک هی  ان،ی رادهیئ  له زگرتنڕێو  کڵ خه یاڕو  ریب  له گرتنێگو ، هڵ مهۆک

. دا ده ناه یپااوانخواز  باه یت رفه ده زیرگ هه. بوو بینس هڕکاک فوئاد پ ۆب کداێموو ئاست هه  له  هڵ مهۆک یانڕێیوها ڵ گه  کردن له
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کااک فوئااد  ی وانگاهڕ  لاه  هۆیار ب بوو، هه شان بهێب یبات خه ی کراوه انهیج یکێش به ،یاسیس یکخراوڕێو  زبیکاک فوئاد، ح ۆب
و  ییبا تاه یانیاو ئام نێو کاک فوئااد هاه کاه بوو وه شاه هی وانگاهڕم  ر لاه هاه. بوو ناه ی گاهێج یزبایح یینیسکب و ته زمیکتارێدا س
 .بوو  هڵ مهۆک یکان زهڕێناو  ییکگرتوو هی
  
 یگرتنا ۆسات ئه و به  اواناهڕبێل یاردانڕیاو ب کان هییات هیاڵ ماهۆو ک یاسیس ووداوهڕئاست  گونجاو له یکیو تاکت ت اسهیس ی وه تنهید
 هییاااندانیز ی وتووانه رکه ساااه یماااانگرتن . کااااک فوئااااد بااوو یکان هییاااند تمه بهیتا له ووداوانااه،ڕو  ئاسااات ئاااه له یت هیرپرسااا به
 یمااارۆک ی کدارانااه چه یرشااێر ه نبااه را به له سااتان اوهڕ وان،یر مااه یشااار یکااڵ خااه یاایژووێم یچۆکاا ، هساان یشااار له کان هییاساایس 
 .ن وانه له  ند نموونه چه - دایت هیرگا شمهێپ یر نگه سه و چ له ژیوت و و یر نگه سه چ له - ر کوردستان سه ۆب دایسالمیئ
  

و  کاارانێکر یت ناهی م و ماه ساته لاه  ڕپا یانیژ له ک هییانکارۆڕموو گ هه بوو که  هه وه به ڕی باوه. ایژ ده نه ادایپۆتۆئ کاک فوئاد له
دا  ده ڵیو هاااه یزگاااارڕ ینیر باااه ۆیئاسااا یشااااندانین به. ێد ید وه انۆیاااخ یدانڵاااو قاال و هه تاااه باااه  این تاااه شااااندا،ێتک حمه زه
 یدوا دا و لاه ناه یڕۆف باه کڵا خاه یتواناا ،ڵیایا خاه یدروشام و وادهێاب یناڵێ باه   ش باوو باه وه ئاه یایاور ماڵ باه بکاا،  انیرم گهڵد

 هاتنید باه یلیقااب کێوت ساکه ده داێیات کاه  کێدانیا ماه  تاهێر به کڵا خه یزێدا ه ده ڵیو هه. کا نه انیسار خه به نج هڕ دانیقوربان
 .ێب
 
 شاانین انۆیاخ ی ئازاداناه ی رادهیائ نن،ێاب انۆیاخ یزێه باه واڕبا ،یر نگه و هاوساه ڕێهااو یشانێتک حمه دا، زه ده وه ئه ۆب ڵیو هه
و،  ۆسات ئه بگرناه  و هڕشاێپ یور ده ، هڵا ماهۆک یکاان زهڕینااو  یشاانێتک حمه زه دا دهڵیاو هه. بن رده روه پاه کردنیر اباهڕ ۆن و، ب بده
 . هڵ مهۆک یبازڕێ ینگ شهێو پ ژڕێتدا اسهیو س ژێب وته ببنه  انۆیخ یاتب خه ی ناوچه له
  
 یکردنیارید و لااه انیبات خااه ی وهێت شاا بابااه له اردانااداڕیب له ێباا باتکار ده و خااه شێتک حمااه زه یکااڵ خااه بوو که هااه وه به یواڕباا

 یکاڵ خاه ییعترازیئ یچۆک یکات له. شدار بن به ،ێبگونج انیمکاناتیو ئ زێه ڵ گه له  که  ک هی وهێش دا به که باته خه یکان داخوازه
 یو ئاکاام کاان ووداوهڕشاار،  یشاوورا ینادام ک ئه وه کیاژڕۆموو  ناو شاار، هاه ۆپاسداران ب یهاتن به ر رانبه به واندایر مه یشار
داهاااتوو  یکان نگاوه ت هااه بابااه کاارد و، له باااس ده کڵاا خااه یر ماوه جااه ۆباا ییسااالمیئ ییجمهااوور یران نااهێنو ڵ گااه له کااان ژهێوتو
 .کردن ده یاگادارئ یشۆیخ یکان چوونهۆب و له یپرس ده یانیاڕرویب
 
. ئاگاادار بان یکان ناه هیموو ال هاه لاه  کڵا و، خاه ێئاشکرا ب یواو ته به ،یند ناوه یت حکوومه ڵ گه له ژێبوو وتوو وه ئه ینگر هیال
 یکاڵ خاه ی وه بزووتناه یارانیا ناه ڵ گاه داخراو له  یرگا پشت ده له  ۆیو، گفتوگ کڵ خه له   شاراوه یند وهی په ،ینینه ییماسۆپلید
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 یبات خااه سااتن به پشاات به به. یزاناا ده  خوازانااهیزگارڕ یشااۆڕش ینااد وه رژه به ڵ گااه با لااه  ناتااه و بااه  شااان بهێب یتبا خااه یانیز بااه
 ناهێکورد ب یکڵ خه یران نهێنو ڵ گه له ۆوخ استهڕ ۆیگفتوگ ۆناچار کران ب یسالمێئ یمارۆک یران نهێنو  بوو که یر ماوه جه ینیر به
 .بوو نهێوێکوردستاندا ب یکڵ خه یبات خه یژووێم وا له یکێووداوڕ. کوردستان 
  
 یراناێئ یپ رچاو چاه باه یک هیا ادهڕ باه ن،یو چا ت هڤیساو لاه  هااورده  ییرۆئایت کێناد ئاسات هه لاه  ییدایا شاه که کداێم رده ساه  له 

 ینادوویز ییاسایس ی وه بزووتناه ڵ گه ستاندن له ئه ێل ی وه ئه یو، توانا وه دوور خسته انۆیخ یگاڵ مهۆک یکان هییاستڕ ینیناس له
 یگااڵ مهۆک یر ماوه جه یندوویز ی وه بزووتنه له  ۆیخ یلهامیبچن، کاک فوئاد ئ شێوپ ره به انۆیخ یگاڵ مهۆو ک انۆیخ یم رده سه
 یو تواناا یاوازیاج ماڵ باوون، باه خادار هیرنج و با ساه یگااێج شیکاک فوئاد ۆب  ژووهێو م ئه و انهییرۆئیو ت ئه. گرت رده وه ۆیخ

و  ئاه ییساتیمارکس ی ناساانهڵ ماهۆک ی وانگاهڕو  یف لساه فه ینایوانڕو  کان هییاژووێم  ناهزموو ئه دابوو که وه کاک فوئاد لاه ی تاقانه
 یک هیا وه کردناه ریاب  وهێشا ین کاک فوئاد خااوه. ناێکار د به ۆیخ یگاڵ مهۆک یکان هییستیوێپ ی وه کدانهێل ۆب یواو ته به ی مه رده سه
کااک  یباازڕێ لاه. ێبناسا ۆیخا یگااڵ ماهۆك یرج ل و ماه و کاات و هاه گااێج دا دهێپ ی وه ئه یت رفه ده بوو که  ندوویو ز یکینامید

ن و  بکاه یر ماوه جاه یبات خاه یکخساتنیر  ت باه هااتن خزماه کار ده باه وه  ئاه ۆنجام با ره سه ژووێزموون و م فوئاد دا، زانست و ئه
 . وه نه ئاسانتر بکه یشچوونێوپ ره به
  

 ڵ گاه له کاه  نارانیب ده کێاکات این تاه کان هییات هیاڵ ماهۆک وته هڕو  ووداوڕ رانادا،ێئ یپ چاه یجایاڕ ی وانگاهڕ لاه که  کداێم رده سه له 
بوو  ناه وه به ییساتیوێپ کان هییات هیاڵ ماهۆک   ووداوهڕو  وت هڕ ینیو ناسا تنیاد ۆکااک فوئااد با ن، هیابا بوا ته کان کهیرۆئیت حوکمه 
 یبااازڕێ لااه. ننێلم بسااه ێپاا یکان وه بزووتنااه یوابااوون هڕ انیاا  وتانااه هڕو  ئااه یوجااوود ژاو،ڕدا شااداێپ له یکیرۆئاایت یکێحااوکم

 انیساات هه کان هییاات هیاڵ مااهۆک کانااه  و، ته ناارایب چاو ده بااه ۆڕوگڵئااا یاریااخواز ۆڤاایمر ی هڵااکاااک فوئاااد دا جوو ی انهێڕشااگۆڕش
 .کرا دهێپ
  
  وه ره ساه  لاه شاانێتک حمه و زه کاارانیکر ییت هیارا نهێنو به کێساان بوو که ناه وه  ئاه ینگر هیکاک فوئاد ال شدا،یزبیح یکهانێپ  له
 دایار ماوه جه یشاانۆکێت یناخ باتادا و لاه خه ی نگه جه له ێب ده یاسیس یو هڕشێپ یران شهۆکێوابوو ت ێیو پ ئه. ننێب کێپ زبیح
 یو نفاوز عتبااریئ  کاه وانه هڕشاێو پ ئه ییبات هاوخه و له  انهییو توانا ئه ی وه بوونهڵ کهێتله  یاسیس یزبیح و،  وه ننهیبب کتر هی
 انیاباوون  یکوردساتان یکردنیارید ۆب یک ره سه ی وانهێکاک فوئاد دا پ ی وانگهڕ له. ێدروست بب   ناوهێست ه ده  به انیت هیاڵ مهۆک
و  ئاه. چان ده شێوپ ره باه نۆچا یایژووێم یرج لوماه هه  یکان هییاانکارۆڕگ یوتا هڕ باوو کاه   وه هئا ساتینۆمۆک یزبایح یباوون یرانێئ
 کاارانێکر ت باهیتا و به کڵ خه یش هاوبه یبات خه ینیر به ی وه کبوونهینز ت بکا به  خزمه ێبتوان که  یزان کارساز ده به یکێزبیح

 یکان هییاسایس کخراوهڕێو  هڵ مهۆک ی وه کبوونهینز ۆب ێب ک هی نهیم زه ها روه کوردستان و، هه و چ له رانێئ ، چ لهشانێتک حمه و زه
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 ی بنکاه ی وه نبووناهیر به ی گاهڕێبان و،  یت هیااڵ ماهۆک ی گاهێو پ  گاهێج ین خااوه انۆیاخ ینێشو  له  هڵ مهۆک ک وه  که رانێئ یپ چه
 .موار بکات هه انییت هیاڵ مهۆو ک یکریف
  

 ،یت باهیتا کوردساتان به یشاانێتک حمه و زه کاارانیو کر یگشات کاورد به یکاڵ خه ییزگارڕ یوونڕرچاو به یکێر شهۆکێفوئاد ت کاک
باردا،  لاه یرج ل و ماه هاه یر گاه ئه کاورد له ۆیخ ربه ساه یت هڵاو ده یناانێکهێپ یماف بااس کاردن لاه. باوو یت هیاوا ته نه یم سته له
 یتریکان شااه به یکااورد ڵ گااه لااه   نااه هیدووال یت ارمااهیو  یبات هاوخااه یتاا روره زه. بووه نااه  وت کااهڵ هااه به  وه کاااک فوئاااده ن هیااال له

باشاور  له یشاتمانین یت هیاک هیکوردساتان و  یران نجده هڕ ی هڵ مهۆک ڵ گه له یو هاوکار یت ارمهیدا  و کاته له ت بهیتا کوردستان به
و   هڵا ماهۆک یواڕب له وه  ئه. بوو دا  ناوهێو پ ر له باکوور هه یکورد یاسیس یکخراوڕی ڵ گه له ییتا ره سه یوندێپ یکردنێست پ و ده

 .گرت ده ی رچاوه سه تانهاڵو و  له کورد  یینوس هاوچاره کاک فوئاد به
  

 ێول هاه. کااک فوئااد دا ئاشاکران یساتیوڵ و هه چوونۆب کوردستان له  ی خوازانهیزگارڕ ی وه نهاڵجوو و به  ۆخ به و متمانه  ڕ باوه
 یشادانۆو ج  یهاوکاار ی ناهیم زه ی وه ناهیزۆد ۆب شاۆک دهێت هاوکاتو،  کان رهۆراوجۆج کهیموکراتید کخراوهڕێ ینانێه  کێپ ۆدا ب ده

 ی وه کوردسااتان، بزووتنااه  لااه یت هیااوا ته نه ی وه ک بزووتنااه وه کاناادا رهۆراوجۆج   وه بزووتنااه  وانێن لااه یت هیااک هیو  یبات هاوخااه
 .ڵ مهۆک ی کهید یکان ژهێو تو ارانیجووت ندکاران،ێژنان، خو کاران،ێکر
  
و  کیاااموکراتیو د یللااایم یبات خاااه ڵ گاااه له شاااانێتک حمه و زه کاااارانیکر ییت هیااانایچ یبات خاااه یدانێاااگر وه کهێو پ کخساااتنڕێ
 .گرت ده ی رچاوه سه  وه کاک فوئاده یبوون ستیالیپ و سوس چه کورد، له یکڵ خه یناڵ مهۆک ی خوازانهیزگارڕ
  
 !زانیئاز
  
کااک ماجاد و کااک امجاد ،  ن،یکااک اما ن،یکااک حوسا رمان شاهۆکێت یبارا 3کااک فوئااد و  یستدان له ده یقورس یم غه  مهێئ

 یتریزیدان ئاااز هااا سااه ر وه ر کاااک ناصاار و کاااک احمااد و، هااه نگه هاوسااه یزاۆکااه و، دو ئااام له مه یر ر هاوسااه عفااه دوکتااور جه
 یانیاموو ژ هاه نیکردباوو یرێافکاک فوئااد  کاه ن،یباوو کادا هی وه بزووتناه له  ماهێئ ماڵ باه. رشاانمان سه هاته شاان؛ۆکێت یدانیا مه
 یتووینجااد هڕ ۆڤاایمر ی وره گااه ی وه بزووتنااه ک، هیاا وه کاارد بزووتنااه سااتمان ده هه بااوو که  رهۆمج بااه  .نیاا بااده ێگاار ێلاا یمااانۆخ
و  ئااه یو غااوروور یشاااناز یساات هه سااتاشێئ  مااهێئ دا هیاا وه و بزووتنااه لااه.  مااه و خه ئااه ر بااه هیدا یشااان  مااهێئ ڵ گااه له نکراو،اڵتااا
 .چن ده ۆڕوگڵئا ینانێکهیپ ینییۆاڵپ ی رادهیئ به  دان،ی مه وتن ناچنه  رکه سه یرج مه به که   هی هه مان انهێڕشگۆڕش
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ر  ساوتاومان،  و جاه زیئااز یکوبااوکیدا یدارۆشاک ییاگرۆڕخ له  نیبگر زڕێمدا  و هاوخه ڵهاود ی وهێئ ۆڕیک وێن له دا، رهێل با
و،   یساتیو نه ۆخا ک،ڵا خاه له زگارتنڕێ یکردنا رێف ها لاه روه و هاهدا  مانه و غه نج هڕموو درد و  و هه ئه یمول کردن حه له ته  که
پشات  ، وه انهۆیخ یکان نهیموو بر هه بوون و، به رمان شاندهینڕێ،  ژواردا د رۆز یسات و کاره نگانه ته ر رانبه به له ستان اوهڕبر و  سه
 .بوون مهێئ ینا و په
  

 ی زووه و ئااره ئاه ۆیکااک فوئااد پشاک. یژ ده ردا ناهێداه ۆڤیمر یکان ته له ڕپ یژووێم له.  وهڕی په نهێت ژووێم ڵ گه فوئاد، له کاک
 ۆو با یراز رفه ساه ۆبا زگااربوون،ڕ ۆزوو با ئااره ، هیا هاه ۆ مار یت وه لاه.  ژهێادر ۆ مار ین مه د ته قه به ین مه ته که  وه  شانده گه ده
موو  هاه ۆبا ینا پاه.  وه کارده یتااق و ئامانجاناه  باه شاتنی گاه ۆبا یک هیاگاڕێموو  هاه ۆ مار.  هیا ژان هاه ێو با ند مه ههر به یانیژ
کااک فوئااد، . ن بکاه یربااز ده یژار هاه ی نگاناه ته ر و، له وهاه گه  ن باه بکه ۆب یرد ، به وه نه دوور بخه ێل ییشۆخ برد نه کیزێه
.  کاهڵ خاه یزێامان ه هاه ،یر وه ختاه به ینێو و هاه زوواناه  ئاره و  ئه یهاتنید وه ی رچاوه سه  هیوا انیواڕب بوو که   انهێڕشگۆڕو ش له
 یگاێج سات باه هه  شاهیم هه له اتریاز رانادا،ێکوردساتان و ئ یساتان ردهێکان و ژ وسااوه چه یقاال کان و تاه ته ی نگه جه له ،ڕۆم ئه
 .تێکر ده  رهۆج و له یبات خه ی وهێو ش بازڕێکاک فوئاد و،  ڵییخا
 

 .ندوونیز مانداڵد  ر له هه یکان زمونه ئامانج و ئه ماڵ به  هییناوماندا ن فوئاد له کاک
 
موو  کااک فوئااد و هاه یکان  رزه ئااوات و ئامانجاه باه یهااتید وه ۆبا ک هیا یسات ناو ده ست له موومان ده هه  ستهیوێدا پ زعه و وه له
 نیاا کاااک فوئاااد بکااه یکان  کاره وهێو شاا چااوونۆو ب ریااو ب نیشااۆبک ێتاا ناادوومانیو ز ختکردوو انبااهیو گ سااتیو شهۆخ یانڕێیااهاو
 .نیب یگاێر یبوارڕێو  مانڕێ ڵی شغه مه به
  

کااک فوئااد  یریاب یت هۆیخ یگاێج.  کاک فوئاده ینیکاک فوئاد، ناس ییاسیس ینگ رهه فه ند بوون له مه هره به ۆب گاێر نیباشتر
 ییزگااارڕ ی وه بزووتنااه ۆباا کااووڵ بااه ، هڵاا مااهۆک ۆر باا ک هااه ، نااه وره گااه یاایکریو ف یو عنااه مه یک هیاا هیرما ک سااه وه ،ی کااه بازهڕێو 
و  ناادکارانێو خو رانینب خاااوه یدوانێاال یت بابااه  تااهێبب و، وه نااهۆڵیکێر ل بااه  تااهێو بدر ێبناساار ،ێربااد ێپاا یخ هیاابا شاان، بهێب
 .خوازیئازاد یرانیووناکبڕ
  

 .نیب مانۆخ یم رده سه ینۆڕیگ یر شهۆکێت ش، مهێبا ئ. بوو ۆیخ یم رده سه ینۆڕیگ یر شهۆکێفوئاد ت کاک
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 :ییتاۆک
 
 دا ماهێئ ڵ گاه له  که نی رهۆز  ره ماوه م جه ئه یهاتن یدیشاه  هی م ژماره و به دا نهێم شو له ۆمر ئه  که  هی وره گه یک هییشاناز  مهێئ ۆب
 .کاک فوئاد یختکردن انبهیگ یادڵیسا مین هه21  گرت له انیزێر
 
 م کاه هی  ر لاه هاه  کاه نیا بکاه  هییات هێیو هاور ینگ هااوده ،یهاوکار ،یم موو هاوخه م هه ئه یسپاس نیتوان ئه نۆچ  مهێئ یراست به
 یوروو ره باه داۆوخ راساته یداریاد و له لیا ماهیو ئ فاوونی لاه ته  باه  وه کااک فوئااده یادیا  له زگرتنێر ی تهیمۆک یاندنی راگه یژۆر
 . وه ته بووه  راسمه م مه ئه یکار ئاماده ی تهیمۆو ک  مهێئ
 

 ۆکردن با شاه بانگه  م لاه هاه کان، وتناه کهێچاوپ یمارکردنۆت  م له هه شا،ێانکیت حمه زه  هی م ماوه ئه  که نی که ئه ساتۆئاس یسپاس
 .نیکرد ڵ گه له انییهاوکار ۆمر ئه ی رنامه به ۆم ب دا و هه راسمه م مه ئه
 
شاداربووان  به یزۆسات و سا و هه یساتیو شهۆخ  لاه ک هیایر ناو ده  و له دا دارهۆشک  سمه ورهێم ر و ئه  ته بهیتا  ژهۆم ر ئه ییتاۆک له
:  ال دروسات باووه  ساتمان لاه هاوکاات دوو هه ، وهڕیارب ده انۆیاخ یریپشاتگ  وه دووره  لاه  که ی سانه که و موو ئه ها هه روه هه ره،ێل
 نینها نا تاه  وه کانمانه ساتهیو شهۆخ  دهیه موو شه کاک فوئاد و هه یستدان ده له ی ژاره م و په خه ی رگه ناو جه له  که ی وه ئه م که هی

  ساات بااه هه  شااهیم هه  لااه اتریااز ۆمر م، ئااه دووهااه. کانمان مااه خه یقورساا یبااار رێااژ  ته انداوهیس شااان زاران کااه دان و هااه و سااه
 کاووڵ باه ن،یکااک فوئااد باوو ێیهااور رویبارا و هااوب  کاه ی وه رئاه به ر له ک هاه نه. نی که ئه شیجاران  تر له وره گه یک هییشاناز
 ی رانهێرشاگۆش ی وه بزووتناه یرز ربه ساه یژووێام  لاه کێشا به  باه ماانۆخ  کاه  براوهێمان پ وه ئه یشاناز  که ش هییو راست ر ئه به له

 .نیزان کوردستان ئه
 
و  زێر باه ینادان رمه ران و هونه و نووساه رانیو شااع ژانێووتاارب  وهێاکاار، ئ ئاماده ی تاهیکوم یناس نه ییماندوو یانێیهاور  وهێئ
 یر ده ژهێادر  باه ماانۆجااران خ  لاه اتریاز  ماهێئ  مووتان واتاان کارد کاه ر هاه هه  وهێئ ڵێ به ، هۆڕم ک ئه یزیئاز یشداران به  وهێئ
و  وزه  لاه  هڕپا  کاه  وه ناهی باه ئه ماانۆخ ڵ گه له  کێوبار ۆڵک دا دارهۆشک  راسمه م مه ئه ییتاۆک  له  مهێئ ن؛یبزانکاک فوئاد  یگاێر

  باوو کاه انیا وه ئاه یئاوات یکان ختکردووه انبهیگ ێکاک فوئاد و هاور  که ی و داهاتووه داهاتوو؛ ئه  به ینیشب و گه زێتوانا و ه
 کێم ساته  شانه رچه هه  و دوور لاه نساانیئ یاویشا یکێانیاژ یزرانادن و دامه  وه دانکردناه و ئاوه نانێهید باه  لاه  وه کاهینز بتوانن له

 .تێب هه انیاڵبا یست ده
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دان و  ئاازاد و ئااوه یکاێتاڵو یخواز ئاواتاه شی مهێئ ،یوت دا یکان قسه  له یرضا دقت یرانێئ یو فوتوگراف وان ژنامهۆر ک روه هه
م و  خاه  باه تێچنادرڵ نگ هاه و تاه تێاب  ڵزا ێکاڕ پاهڵ و هاه یشااد یسکێرمیف دا تهاڵو و و له تێب م نه سته داێیت  که نیوز رسه سه
 .یدادێو ب  ژاره په
 
 تێب یرز ربه و سه یشاد کتانێموو کات هه ،یتانڵفا سو مسته ی هڵما موو بنه هه ینیزانێو پ یستیو شهۆت و خ و حورمهزێر ل گه له
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 بەشێک لە هۆنراوەکان

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

 
 

 (پەخشانە شیعرێک بۆ یادی کاک فوئاد)زام پێوان 
 

 
 

 شێرکۆ بێکەس
 

 زام پێوان
 
 و م ته  ر به سه ی"سوار هڵتا" یستانۆڕگ  له ستایئ تا
 قارو قار شه شه یسنگ  له.. دایوان رخه ئه ۆڵو خ خاك مژو
 یت گه هڵ كه ییفسووناو ئه یكێخت ودا، دره ئه ینوویت
 یوان پان ناوچه ،یستوور ئه ێڵسم ش، هڕچاو  ۆیخ  به
 و وهیجر  له ڕپ یدارۆوپ ل په یكێخت دره.. شۆدوو خ م ده

 وام رده به ێخت دره.. ڕ ته گاین  شهیم هه ی جووكه
 ن مه ته یت بهی هه  به یكێزار مه ۆب  هیبردندا نووشڕك  له
 یستانۆڕگ  له.. ێو له ستایئ.. ی هیسا رێژ ی هڵسا یس
 یك هیژووێم  كه.. دایناوێخو یك هیینگ دهێب  له.. سواردا هڵتا
 ێستریب ئه  ێشق عه یدا سه.  وه تهێزرنگ ئه داێت ینداریبر
 كاو، ئه ایت ی فر پرووشه به باو،ی ئه و ێنێهی ئه( با)  كه
 م ده  به اداین ته یایگ لكه و په پووله په ی وهێش  له عریش
 شدایر وبه ئه یكێز وه هڕ  له و نن ژه ائهڕ انۆیخ  وه هیدا سه و ئه
 شدا،ۆپ نیش یكێژن ی وهێش  له  ێوار ته ژڕۆ وو شه
 ێت هیكایح.  وه تهێڕێگ ئه  زاره و مه و ئه خته و دره ئه یت هیكایح
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 یك هی ستهڕر  و هه بچووكه یك هی رهێست ئه یك هی ر وشه هه  كه
 ی ناسه هه یك هی ناسه موو هه هه و هێینو ی وشاوه دره یك هیگاڕێ
 .. ورازه هه  له ووڕ  شهیم هه یكراو امنهڕ یكێسپ ئه
  كه خته دره و كه زاره مه

 كنیدا ی" مانهڵ ئه" ی دووانه
 و هییتانڵسو ی كه سووره  دارتووه یناو انیو ئه
 ! هییتانڵفوئاد سو یناو انیشیم ئه
 یت هیكایم ح ئه ، هڵسا ین س مه ته  كهۆریچ م ئه
 یشق م عه ئه ، هڵاڵ هه و فهیتر  به  چنراوه ۆپ و تان
 یكێانی به ره به  جار له م كه هی ۆب  هییئازاد ئاوو
 ی خته و وه ئه! كردێپ یست ده  وه ه( مانهڵ ئه) ینیویز
  به ینزم  ره نجه په ی لهۆبچك ینڕیقو یكێژوور  له
 یك هی رپهۆك یانیگر..  وه شراوهۆداپ ك خهێم  هڵگو
 ی انهی به ره و به ئه یمۆ، گ وه ر كاسه سه له كبوو،یدا له  تازه
 مان ر هه هه شاوێكڵ وز هه سه یك هی مژده  له ی" مانهڵ ئه" قاندو هڵش
  وه والتره له ێزۆت و یندێخو ڵئا  پنهۆپ یكێرێش هڵ كه شیكات
 شداۆیئاس  له و یو رزه سه  وته كه یسپ یك هیزاو جوانوو  ێنیما
 !یبار  هڵاڵگو  وه كهێور هه یر ده ێس  له
 (فوئاد.. )ڵناونا د انی رپهۆك

 دا مانهڵ ئه ی هی لهۆبچك  شتمانهیو ن له فوئاد
 و پشكوت یدا چاو دارچواله ڵیگو ڵ گه له
 و وه هیكرا ی چكهێگو دایكان ڵ گه له
 و وه هیداڵ هه یشوواڵ مه.. زامدار یك هیژووێم یست ده
 و ین ژهیاڕشت  وه یبا
 ڵ گه له شداییدوا  له
 و گرت ێیپ.. كداێنگڵپ  چووهێب
 .بوو  وره ساتدا گه كاره ی(با) ڵ گه له
  وساوه چه یئاو و یبرس ینان و یژار هه مجار كه هی ۆب و ئه
 ال دروست كردو انیاریپرس
 یوڕی په ینگ هڕ كاندو هڵچیاڕ.. مڵزو
 یشكاو ڵیبا و كان ارهیجوت و كان گهێڵك
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 ناڵمندا یوڕی رپه ده یراسوو په و كان ندهڵبا
 !یست ده  هیدا انیكێامی په
 عومردا بوون ك هی  له  وو خونچه ئه شتاێه
 .ینیب ی كه تهاڵو یعومر یزییپا  كه
 ندا بوون مه ته ك هی  مام له ونه وو نه ئه شتاێه
 و ستیب ی كه تهاڵو یژنان ی كهیزر  كه

 .ینیب یوان ئه ی سته ر جه سه یقامچ
 ترۆك ڕێیف هڵبا م كه هیوو  ئه شتاێه
 ندا بوون مه ته ك هی  له
 یكان هڵدا ی ه انهڕو سوو وه خوالنه  كه
 .ینیب یر سه ر سه
  كهڵ و خه ئه یكو ئازار وه شیو ئه تریئ
 و و داخ ئاخ ی ژهیكو ق كردو، وه یاڵبا
 یو شه مانگه و یناوێخو ی ژانهڕۆ یڤی په
 یاویگر یرمان و ده كان گونده یدار رده ده
 ماڵ به و گرتیم دا خه فیبال  ینز
 و ئه یال
  ترووسكه  بوو به م خه
  برووسكه  بوو به ژان
 سروود  بوونه كان ژهیق
 انیشیموو هه ۆب
 و وانگهڕ  كرد به ۆیخ یر سه
 ! گهڕێ  وته كه
 كان ئازاره ی وه كردنهۆك  وته كه
 .ێرپ سه  ستنه هه ی وه ئه ۆب
 كرد ئه یكان نمه گه  هڵگو یردان سه
 .بكات ۆب انیریش ێب یناڵمندا یباس ی وه ئه ۆب
 كرد ئه یكان گهۆج یردان سه
 !ن؟ێكو  له كان نوهیت ڵێب انێیپ ی وه ئه ۆب
 كان شهۆخ نه  مامزه یال ۆب چوو ئه
 .ێدز ئه انیكان رمانه ده ێك ڵێب انێیپ ی وه ئه ۆب
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 رد به یال ۆچوو ب ئه ێژڕۆ موو هه
 !ێرگر وهێل ی وره یمشت  به ڕپ تا
 بوو  وه ئه یكیر و خه ئه ێژڕۆ موو هه
 نگاو هه  به ۆڕێبگ ی  په
 و زموون ئه  بكات به نگاو هه
 ی نجانه و په بكات به زموون ئه
 چاو  بن به ئه نداینووس  له
 بوو  وه ئه یكیر و خه ئه ێژڕۆ موو هه
  وه ابكاتهیور  سته جه یكان نگه زه

  وه بكاته ێنو  سته جه یكان شانه
 . وه دروست كاته انیژ ێنو رله سه
 .ڕێهاو  بوونه دا ژهڕۆ به هڵگو ڵ گه له
 .كات ون نه رۆخ زیرگ هه ی وه ئه ۆب
 ڕێهاو  بوونه اندایزر ڵ گه له
 . وه تهێم چه نه زیرگ هه ی وه ئه ۆب

 ..وابوو فوئاد
 .بوو كان ندارهیبر  هڵموو ما هه یستیو شهۆخ فوئاد
 .بوو كان نهیمگ غه  ندهڵموو با هه یستیو شهۆخ فوئاد
  هیموو ماس هه یستیو شهۆخ
 كان بوو سوورو جوانه ردو زه
 " وه خستنه دوور ئه ێل یكان هۆڕت  چونكه"
 و ڵگو واڵ موو گه هه یستیو شهۆخ

 بوو كان شهێب و دارستان
 " وه خستنه دوور ئه ێل یكان وره ته  چونكه"
 كان بوو پاكه  مه هڵ موو قه هه یستیو شهۆخ
 "دان ئه شانین یكانۆدر  چونكه"
 كان مناره ۆیدر
 كان مامه عه ۆیدر
 كان جبه ۆیدر

 وابوو فوئاد
 .مین مۆخ یمن ه: وتی ئه فوئاد
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 و شاخانه یر سه رم سه
 و باخانه یست ده ستم ده

 و گوندانه یقاچ قاچم
 و دانهڵگو ڵید مڵد

 و شارانه یچاو چاوم
 !ت قهیق حه ی چكهێگو م چكهێگو
 شدارڕی یور هات ته ئه تا
 و وهۆب ئه ژتریت
 و وهۆب ئه ترڵهات ئازار قو ئه تا
 و شتیهاو ئه ێینو ۆیوپ ل په نیبر
 هات تا ئه  وه شهیمال له

 و وهۆب رزتر ئه به یاڵبا فوئاد
 و ش یت ینگاو هه  بوو به ئه ینگاو هه
 و ق فه شه ینگ هڕ  به ینگ هڕ

 ید ناو قه له شیالوالو چون
 !اڵئا ئه  وه تازه یژووێم
 كان بوو سپه ئه ی وه ستانه هه یژووێم..  تازه یژووێم
 كان گهێڵك ی وه ستانه هه
 و كان رده به  تاشه ی وه ستانه هه
 و كان قامه شه ی وه ستانه هه
 !كان ژنه ی وه ستانه هه

 . وه خت گرته دره  به ی چه په تاران
 ر ئاوداو سه دا به یبا عه
 . ر جاده به  كرده ی جبه
 . باخچه یر سه  كرده ی مامه عه
  وه شتهێه ییرانۆگ  به یشڕی رۆز به

 عرویر ش به  كرده یعاشورا یكراس
 كردو ژن وهێب یقایسۆم
 ! پرسه  كرد به یانیژ

 .ێن ناكهێپ  وه سه م كه ده  به تاران
 .ێب نه  وه رگه م مه ده  به
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 ێنیناب ویه  له ییشۆخ و ئه
 .ێب ر  نه مه  له
 و ئه یو كچ ئه ڕیو كو ئه یژن
 و رگه ر مه هه انیناو انیموو هه
 . انهیژ ێناب  یدا له ێو له ی وه ئه
  ندهیئا و یتانڵفوئاد سو ستایئ
  هیدا ك هی ۆڵیق  له انۆڵیق
 قایسۆم و یتانڵفوئاد سو ستایئ
 .چرا  بوون به عرایش ناو له
 باران ی نجه وو په ئه ی نجه په
 .ن نجه په ك هیر هه
 تاو هه یر وو سه ئه یر سه
 .رن سه ك هیر هه
 گاڕێ یوو قاچ ئه یقاچ
 .قاچن ك هیر هه
 و یتانڵم فوئاد سو ئاسته  به ۆت دا ستهیئ  له
 ، وه تهی كه ئه ێجو كتر هی  له ێووبارڕ
 و یتانڵم فوئاد سو ئاسته  به ۆت دا ستهیئ  له

 . وه تهی كه ئه ێجو كتر هی  له یئازاد
 ”با“  به  بووه یتانڵفوئاد سو تریئ ستایئ
 . هیین شیكێنێشو ویه  له و كهێنێموو شو هه  له
 .لیند قه  له و وانهیر مه  ختا له وه ك هی  له
 تاراندا یكان جاده  ختا له وه ك هی  له
 و كات شاملودا ئه یك هی دهیس قه ڵ گه له  اسهیپ
 یمانێسل یرا سه یرك رده به له شیسات مان هه
 و تێدو دا ئه(س كهێب) ڵ گه له
  كه هڵ سته فرو به ناو به یر فه و سه ئه ۆب
 .كات ر ئه به له تووڵكو پا و وه ئه یكێعریش
 نان  به  بووه یتانڵفوئاد سو  ستهیئ
 .. وه كهڵێموو ما هه  تهۆچ

  وه تهێخور ئاو ئه  به  بووه
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 كداو هی وشه موو حه هه  خت له دره  به  بووه
 و  ێموو ژوور هه ی ره نجه په  به  بووه
 و ژنان یم رده به ی نهێئاو  به  بووه
 و انیساوا یمژ مكه مه  به  بووه
 و ت هیكایح  به  بووه
  وه تهێدرێڕگ ئه م ماوده ده
 ێو ئه شۆخ ۆیخ یكان جوانه  موو وشه هه م هڵ قه
 . وه انهیموو هه شێپ  ئازا له ی وشه ماڵ به
 ..رانداۆبخ و رانۆئاخ یژووێم  له
 خنكان یت په شڕی یموو  به ی مه ده و ئه

 . وهۆب ئه ژێتا كوردستان در  وه تارانه  كراو له ئه دروست
 ستاشیكو ئ وساو وه ئه كو وه
 بوو تاڵموو و هه یرز د ئه قه  رام به حه یرز ئه
 ختروۆت كان نگه هڕموو  هه  رام له حه ینگ هڕ
 جم هڕ یتوا فه.  دهڵ جه یتوا فه
 .رزتر بوو به  یڤێ گشت په  له
 دا بوو مه ده و له

  وه رامه حه یژڕێنیناو م  هاته فوئاد
 مانگ  كردبوو به یژن یئازاد یر سه
 و گهۆج  كردبوو به یژن یئازاد یباسك
 چراو  كردبوو به یژن یمك مه
 پردو  كردبوو به یژن یپرچ
 .امی په  كردبوو به یوان ئه یئازار
  هی النهێه م دهیس قه من
 .كوردستان یك هی ندهڵر با هه ۆب
 ونیپرس نه مێل زیرگ هه من
 هاتوون؟  وه كام ئاسمانه  له  وهێئ
 ؟ ژئاواوهڕۆ  له انی ونڕیف  وه تهاڵ ژههڕۆ  له
 تاندااڵبا  باكوورتان له ی ناسهێپ
 باشوور ی نامه انی  گرتووهڵ هه
 !نگتاندا؟ ده  له
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 میكوردستان یكێزام من
 ێمدێل ی نهێخو و ئه

 و تهاڵ ژههڕۆ یه یك هی چووره
 و هیژئاواڕۆ یه یك هی چووره

 باكوورو یه یكێلماسكیت
 !باشوور یه یكێلماسكیت
  وهێئ یرچاو به له شی ستهیئ ی نهێخو و ئه
 رتاپام سه و ێخوار  تهێد  وه مه نهیس  له
 شی هۆڵم ه و ئه ق فه شه  به كا ئه
  هڵاڵ هه ڕیجاڵگو  به كا ئه
 و هییتانڵفوئاد سو ینێخو  وه ئه
 منداو ی سته ناو جه له  وه ئه ی سته جه
 منداو یعریناو ش له  وه ئه ڵید
 و هییقوربان ینار مان دار هه هه  وه ئه
 !ێوڕ مندا ئه یحڕۆناو   له
  مانهڵ ئه  له.. ێو له  ستهیئ
 ییدووئاوا وانێن  له ر هه
 دا"ت عمهیكان و بسام"
 یردن سوور رو گه سه یكێری ته ژڕۆو  شه  به
 یسپ ڵوباڕ په
 دا نهی و به له و ێچ ئه و تێد
  وه نزمه ینڕیم ف ده  به
 ..ك هییرانۆگ
 ساواو ی ژارو خونچه هه یناڵمندا ۆب

 و نیمگ غه ی له گهۆج یئاو
 و نان ڵیتا به ی نهڵیقو
 یتاو هه ۆب ك هییرانۆگ
 و ندانیناو ز یبوو ڕێ ڕێ ش له
 ی نمه نمه ۆب ك هییرانۆگ
 ..ڵێ ژنان ده یمان خه
  مانهڵ گه وام له رده به و ئه
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 و ممانه هڵ قه ینووك ێم ده
 ممانداو رده به ۆیتابل  تر وا له یكێم ده
 تر یكێژڕۆ
 تر یكێجار و وه دانهڵناو گو  تهێچ ئه
 و ێست وه ائهڕكماندا  ته  و له ژووره ی ره نجه په ر به له
  وه بارانه ی زهڕێ  زهڕێ یوانێن  له
 .ێوانڕ دوور ئه و كهڵێای خه
 ! مانهڵ گه له.. وا كو هه وه..  مانهڵ گه له
 نیب ئه یشت كه و كهڕۆف یسوار ی خته وه و ئه
 و هی روانه و په ئه اندایو له
 و هی گهۆو چار ئه اندایم له
 ێموو جار هه.. ژووشداێم له
 رو رامبه به یكورس ر گه ئه
 ێب ۆڵچ شتین ته
 و ێب ئه دای په ێون خه كو وه
 !ێشین دائه یمنێه  به
  هێیو و له ئه.. نیب ێر كو هه  له
 نی كه ئه مانۆخ یری سه  كه دا نهێئاو  له
 و ێست وه ائهڕو  وه پشتمانه  تهێد شیو ئه
 .ێن كه ئهێكاو پ ئه رمانی سه
 نڕیك ئه ڵگو پكه چه  كه ێخت وه
 . انهیكڵێگو  شهیم هه و ئه
 یئازار  و له ئه  شهیم هه دایڤێت  له
 و نینیب ئه ادایدن ناو
 و هیین ۆب یكڵێنا كه و ئه
 چاودا یجوان یكڵێنا گشت كه  له
 . ارهید ی نهێو
 و وه ره ده  نهیچ ئه ێخت وه
 نیگر ئه كان هڵمندا یست ده
 و انیرفانیناو گ ڵینوق  به  بووه انی و ئه
 ی هی و جاده به  بوه اخودی
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 ینیویز ی وهیو كاز ره به  وه تهێب ئه ژێدر ژێدر
 .انی ندهیئا

 نی ناكه یناكاو ون ونمان
 .. وه تهێزۆماند ده و ێو د ئه نیب ێر كو هه  له
  وه قزه سه یكڵێما  نهیبچ ر گه ئه
 واردایر د سه یمافوور یكان خشه نه  له
 .ڕێف ئه و ك هۆیشاه  تهۆب
 ێرتێنسۆك  نهیبچ ر گه ئه
 و مانچه كه  به  ۆڕێگ ئه ۆیخ
  بووه اخودی و ڵشمشا  به
 .ێنێماندو ئه و ێنیمانب ئه نۆفۆكریما  به
 .نڕۆیدوور دوور ب نڕۆیب ر گه ئه
 ئارام یانووسیقۆتا ئ هه  وه رهێل ر هه
 عاشق یكێس وره كو نه وه كداڕێپ  له
 و ێب ئه دای په
 خواو ردا خول ئه سه یور ده  به
 وووس ۆب ڕێب ئهڵ هه ڵبا
 !ڕێ په ئهێنزم نزم ت داییدوا  له
 یكان شه هڕ  نهیناو بر  نهیبچ ر گه
  وه ركووكه كه
 كداێتاق  له نینیب ئه و ئه
 و سووتان ۆب  رمانه ده انی
 ینیر سه  به  بووه اخودی

 !ێو ئه یكێشۆخ نه  ژنه
 نی ناكه یناكاو ون ونمان
 نیب ایدن یك هێیر كو هه  له
 كداێمان ر زه هه یچۆل  له
 نینیب ئه و ئه
 دارفوور ۆردان چووم ب سه  به من
 ..دایتێبرس یكڕێناو قاق له ێو له
 دایس كهێب ی هۆڵرماو س ناو سه له ێو له
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 مینیجار ب دوو
 ك هیپاروو  كردبوو به ۆیخ انیجار م كه هی
 كداوڵێمندا ی النهۆبچك یست ده ناو له
 كردبوو ۆیم خ دووه یجار
 یبوو هۆڵگرم ییتان به  به
 !ێوار ده رێژ
 نمیبی من ئه شی ژانهڕۆ م ئه
 تاراندا یكان جاده  له نم،یبی ئه رۆز
 زاماندا ی ئاپووره ناو له
 ێلماسكیت  به  كردووه ۆیخ
 و ێژن  هۆڕش یوان ناوچه یقوماش  له
 قامدا شه یروو گه  له اخودی

 .ێهاوار ڵیبا  به  بووه
 نمیبی من ئه ێژڕۆموو  هه نمیبی ئه من
 ێنێر شو هه  له انی ێب  رهێل
 و هی ژنامهڕۆ یپ چه یست ده انیانی به  به
 ۆڵینگ زه ۆڵنگ زه وانڕ وهین  به
 و كارهێكر یوان ناوچه ی قه ئاره
 و هڵما ی نه خه رده زه ی رده زه وارانێئ  به
 نمیبی من ئه.. شدایو شه  له
 ر هیئاو یپكۆتر ر سه له

 و یستیو شهۆخ یو شه مانگه
 ! هی فهیتر یژانڕدا
  مانهڵ ئه ی"سوار هڵتا" یستانۆڕگ  له ێو له  ستهیئ

 یخوان ت هیكایح  به  سوور بووه یك هیشاتوو
  ێش به ێو موو شه هه و ره هڤ و ده ئه ی وانه شه
 و وه تهێڕێگ ئه ”یتانڵفوئاد سو“ ی كه داستانه  له
 موو و هه ئه ی قسه. ێواو ناب داستان ته ماڵ به
 واو ته  هیایموو گژوگ و هه ئه یڤی په  هیاڵ گه
 و ئه ی سته جه یكان نهیبر ی قسه ێل وه و ێب ئه
 !.. هینا ییدوا
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 ێو له ستایئ
 ۆیخ یلق یس  شاتووه و ئه
 یادی  و له م شه یس  به كا ئه

  كه هی  كه هی دایتانڵسو فوئاد
 .ێنێرسیگ ئه انیدا اڵ گه یس یكان نجه په  به
  رهێل  مهێئ ش ستهیئ
 .ڵمندا یس.  نجانهیئ یس.  نهێئاو یس
 . هڵاڵ هه یس. ترۆك یس. ییكان یس
 م ئه یی هڵاڵگو یم رده به  له. عریش یس
 شیدا كوردستان و كاته له و نی كه ئه زڕی دا ادهی
 جار یس و تێد  وه سووره یك هی غهۆوچ ان ڕ  به
 و كات ماچ ئه یتانڵفوئاد سو یووناكڕ ێڵیو ته
 زداڕی یس  موومان له ر هه هه شداییدوا  له
 م ده  به ێو له و مانهڵ ئه ۆب  وه نهیچ ئه  وه كهێپ
 نی كه ش ئه باوه  وه زهڕێبا یكێرانی حه
 !دایتانڵسو ی كه شاتووه  به
 
 یمانی سله
 

 ٢١١١ی جوونی ٢٣ڕێکەوتی   -ماڵپەڕی کاک فواد  : سەرچاوە
 

 یادی کاک فواد  به
 

 

 
 
 
 

 باززر
 
 نم؟ێامڕ تێت  کام الوه  له
  هی شهۆگ کام
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 من  که  نهیباشتر
 م؟ که سم هڕ داێت ۆیت ی نهێو
 یشاخ با ر گه ئه
 شتمین داده نتاێداو  له
 زمێئام انی
 !دا ده ێت گر که لووتکه  له
 یشار با ر گه ئه
 شتمڕۆی کانتا ده قامه شه  به
 مییماندوو انی
 !دا ده ڕێمتا ف دهر  به له
 یتۆن ر گه ئه
 یبا قایسۆم یحریس  له ڕپ
 نمیکرا بت ب ده چاو نه  به
 م ستت که کرا هه ده ست نه ده  به
 ماڵناو د  له ماڵ به
 !یست به دهڵ هه ۆب م النهۆج
 یمانگ با ر گه ئه

 !بووم ت ده چارده یو شه یوانڕ چاوه
 یبا رۆر خ گه ئه
 !یخست دهڵ ر هه به  له امیدن
 یبا یکان ر گه

 ت که سه ئادره
 نتمێو شو وێن
 !اکانیر م ده رجه سه  به دا ده
 یوار با هه ر گه
 کوتا ده انۆیوارت خ ده ۆب

 !گاکانڕێکان، گشت  گشت جاده
 ....ر گه ر، ئه گه ئه ر، گه ئه 
 شار  شاخ، نه  نه
 قا،یسۆم یحریس  له ڕپ یتۆن  نه
 رۆخ  مانگ، نه  نه
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 وار، هه  نه یکان  نه
 !نابن ۆت این ته  به انیچیه
 !ۆت
 !یانیموو هه این ته  به
 !یفواد ۆت
 !ییتاۆک ێب یداستان ۆت
 ! مهێئ وا ئه
 ! هڵسا یس  له اتریز
 ێژڕۆموو  هه
 کان وهێش  له ک هی وهێش  به
 رت و نابه په  وه نهیب ده
 متا، رده به  له
 !نڕێی گه ده کانمان ارهیپرس یماڵ وه ۆب
 و یفواد ۆت
 فواد یناو
  ژهێم  له رۆز
 وێن  ته بوه نیئاژ

 ینیشتر و گه نیجوانتر
 ! وه انهیژ یکان نه هیال
 فواد یو ناو یفواد ۆت
  ژهێم  له رۆز
 ی تهێئاو  ته بوه

 یناو پشوو
 ! وه انهیگ یکان ناسه هه
 م؟ بانگت که نۆچ
 ؟ێید  وه ێکو  له
 ڵیینا مێپ ۆت
 ی که هڵسا ک هیو  یس  الوه ی ئه
 بارێزر ینار که
 وا بوو که نۆچ
 ما که ندێه یک هی ماوه  له



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

356 
 

 ؟یوت که رۆز  ندهێه یایفر ۆت
 وا بوو که نۆچ
 کورتا ندێه یک هیودا مه  له
 ؟یوت رکه رز سه به  ندهێه ۆت
 یفواد ۆت
  مهێئ یال له
 اران،یجووت یت هیک هی یکان وه نه یال له
 یبوو نه کیدا  له شتاێه یناڵمنا یال له
 وانیر مه ی که چهۆک
  هڵسا یس  له اتریوا ز ئه
 ! هڵتا ر به هه شتاێه ت گهێج
 !کاک فواد ۆت
 ر ک هه نه ۆت ئه
 !یکان مردوه نیزتریئاز ی هڕزوم  له
 ستاشێئ کووڵ به
 !یکان ندوهیز نیتر وره گه ی وه شهێپ  له
 

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

 رخۆشان مای سه سه
 

 
 
 
 
 

 ناسری حیسامی
 
 کاک فوئاد یادی ۆب
 
 ، نده خه  م به و ده  وه ژانه  به
 سوار ناسه هه قکردوو، ئاره
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 کان و شاخه یر بهێس  له
 و نیاڕ داگه کان ووهڕ داربه ییاین ته  له
 ، وه نهڕی سوور په یرمان خه یسووتمان  له
 شمانداۆخ نه یناڵمندا یاویرز و  له ینار که  به
 ڵتا یژنان ی نووزه وهین یوارێل  به
 .بوون یزاوۆو ت الکیه  که کاندا اوهیپ ینیسووروش یگۆئاس  به
 ردۆش مانێڵو و ته ردۆستمان ش ده ک هییکان  له
 . که هڵما یرگا رده به  وه تهێب سوارێب یسپ ئه   که ی وه ئه شێپ
 
 "و کار نج هڕ یخاراو یکێریپ"
 جاران  له رتریپ رۆز
  شتووهیدان کێاوینار کان که  له
 بوو؟ ر نه هه کێر به خه": ێپرس ده
 "بوو؟ ر نه هه کێر به فوئاد خه  له
 !مڵێب یو نازانم چ ێپرس ده
  کاته و ئه
  مهێئ  که
 نیوت که رده سه ر بهێس ی مله  له
 ستابوو وه ا،ین ته  به زامار و  اکه،یچ ، والوه له
 نیاڕ گه ده ووکڵاڵ به یتام ۆب بان،ێکت ی نهێناو و یدار  له ی وکاته ئه
 .نابووێداه یردوسوور لک زه ی وهیم  ، به که باغه  والوه له
 
 ژڕێق و ئاره الکیه هاڵسا
 چوو سوور ده یسپ ئه  له ی نهێو  که کێر بهێس یسوار  به
 .نیاڕ گهڵ هه ادایچ یهم وه  به
 کێسوارچاک یت بهی و هه ۆشک  به ،یناوێو خو الکیه
 کا و ون ده ی گاکهڕێ انی رخه واو ئه ته  که
 شداۆرخ سه یما سه  له  که کیخۆش یناز  به
 .دا ده ڕتوو ی که هییو جوان ن مه ته
 لۆپ  به لۆو پ ک هی ک هی
 و نیخز زنۆدر ی متمانه ی نه رده و گه  مله  له
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 .نیراێدڵ سات هه کاره ی وهڕێک یچێپ  له
. 
 .نی رهێموومان وا ل هه  که ستاێئ
 نیستاو وه ۆت یژن به ی نهێر ئاو رانبه به موومان هه
 رد و ژان ده ێیپ گهێج مانێڵو ته
 بارانێب یناڵسا ڵیغ ده قژ
 یزاوۆت رشانمان سه
 ژاران هه یرمان خه یسووتوو  به

 .وارانێو ئ ێنی سبه یشک ئه  به ،ڕ ته چاومان
 ؟ڕۆ مه  ده ڵێب تێبوو پ نه س که
  ره به له ی ناسه هه ۆ مر  تا که وه له!  براله ،ڵێب تێبوو پ نه س که
 ،ڕێ گه ده یت هیبرس یژان ێو ب اڵ بهێب ردو دهێب یانیژ  له
 ؟ڕۆی ده ۆب این ته  به ، ره وه ده
 ۆت یدوا  له ڵێب ێیبوو پ نه س که
 وانیر مه
 کان، هییکان ۆت یدوا  له
 کان گهێڵک ۆت یدوا  له
  ووتانهڕ  ساکاره  اوهیو پ ئه ۆت یدوا  له
  بووانه سکێفرم  به  و ژنه ئه نج، هڕرد و  ده  ژنه و ئه
 کوردستان ۆت یدوا  له
 شان بهێب ییزگارڕ یشۆڕش ۆت یدوا  له
 انینیبر ۆت یدوا  و، له دیه شه ۆت یدوا  له
 انینیگر ۆت یدوا  و له انیکیدا ۆت یدوا  له
 ؟یماو نه انۆیت  که ێب ده ارید انی وهێپ
 نیستاو وه ۆت یژن به ی نهێر ئاو رانبه موومان به هه  ستاکهێئ 
 .نیاوۆڕگ کێکۆریچ ینجام تا و ئه ره ر سه ده قه  به
 و زێه  پر بوو له ش له
 وایه  بوو له ڕپ ڵد
 نیستاو وه کان ادهی یعاسا  به  ستاکهێئ
  که وه له نیبوو ز هڕ وه
 و  ره نجه نا په په  له نیشیدان
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 دوور دوور ۆب نیوانڕب
  که  وه له نیزبوو هڕ وه
 نا ئاگردان په  له نیشیدان
 نی بکه وید و وهیمد ئه شێم هۆڵخ
 .رم و سوور گه ڵیسک ک هی  تاقه ۆب نڕێی بگه
 وکار نج هڕ یخاراو ی که رهیپ

 و ێنێدڵ ر هه سه ئارام
  وه هڕ ته یچاو  به  مجاره ئه
 ێپرس ده
 +بوو؟ ر نه هه کێر به فوئاد خه  له"
 

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

 ی ئازر و خوێ  فوئاد، ڕۆڵه
 
 
 
 
 
 

 (یخاالسالمێش حیموسل) ڕێبوار
 

 

 فوئاد کاک
 

 ،نێئاگر و خو ی هڕۆڵفوئاد ، 
 ،نێموو شو هه  له شۆڕش یوۆت
 ر، رانبه به  رانهێش ستا وه
 .ر نگه سه یشن چه ر المارده په
 بوو، یوار کورده یوارایگ
 .بوو یارید نێموو شو هه  له
 اران،یجووت یت هیک هی ێم ده
 شان،ێتک حمه زه ۆڕیک ێم ده
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 زرا، مه ێم ده ،ر نگه سه ێم ده
 .ال ل فه گه  له گرتن،ڵ هه ۆڵک
 ێوا ب  ک برووسکه ، وهێب ێک

 ،ێئاوا ب ێپ ،یکوردستان
 ،رانێر کوردستان، گشت ئ هه ک نه
 باران،  هیو تاز  هڕتوو موو هه
  ره نگه سه  ، کهیفوئاد ۆب
 . ره ابهڕ مانڵ، د له یادی
 اران،یجووت یت هیک هی ێم ده
 شان،ێتک حمه زه ۆڕیک ێم ده
 زرا، مه ێم ده ،ر نگه سه ێم ده
 .ال فه ڵ گه  له لگرتن، هه ۆڵک
 شان،ێتک حمه زه یریشگۆڕش

 شان،ێئ ڕروون پ ، دهڕێی یچرا
 ، وه نهیش  به! ارانی رن وه
  ،وه نهینێالو یب ئاوا
 !ریژ یدیه شه ،ی فوئاد ئه کاک
 !ریگ ی پاک و په یڕیشگۆڕش
 اران،یجووت یت هیک هی ێم ده
 شان،ێتک حمه زه ۆڕیک ێم ده
 ،زرا مه ێم ده ،ر نگه سه یم ده
 .ال فه ڵ گه  له ،گرتنڵ هه ۆڵک
 ، وه نهیبگر گاتێج ،ێب رت شه
 ، وه نهی که ڕپ ت، که ره نگه سه
 !ارانی ن،ڕپ  نگه سه ماڵ به
 هاران، به  له ،نڵگو ڵیی ئه
 ، رگه شمهێپ  له ڕپ و،ێو ک شاخ
 ! رگه ر مه ، ههیبیس نه دوژمن

 
 ١١٧١ی سێپتەمبەری ١١
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 دایکی تاڵەسوار

 
 
 
 
 
 

 ناسری حیسامی
 
 و شۆخام  رهێست ئه

 شێم هۆڵخ ینگ هڕ  له ئاسمان
 و نگ هێڕب کێزییپا
 .شێزام و ئ یالکیه ک هییو زه
 سوار هڵتا  ستاکهێئ

 و  بارانه ی هێڵه هڕ ڕێی چاوه
  هی وره و هه له یچاو
  وه تاسه یل که  له
 و  ناسه ت و هه سره حه یتاڵو یویود له
 .شێپ  تهێد  وه رمه گه یش باوه یمێر هه ڕی وپه له
 بوو کێم ده
 .بوونیدی نه
 .بوو ادی  م له ئاسته  به یانینگ ده ڵییاڵزو
 ۆیزر بوو تامه کێم ده
 و  زهیز گه ی ناسه هار و هه به یدارید
 خاک یرم گه یزێئام
 .فوئاد بوو یتنید ی تاسه  بوو به کێم ده
 

----- 
 
 ێو ده تیچ  ستاکهێئ
 و  که  وهێپ ینۆب رێخاک ت  وه ئه
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 و زێئام  گرهیرد ب به  وه ئه
 نداریبر ی هڵاڵ هه یچاو  له ویر وهڵ هه یسکێفرم تا وه ئه
  وه هییسپ یشڕی  به یو وله مه تا وه ئه
 و تڵ گه  له یگر ده  که
 .بارێزر تا وه ئه
 ئاگر و یتاڵو ۆڤیمر تا وه ئه

 .سووتمان وێن یهاوار
 ش و رکه سه یلۆپ شه تا وه ئه
 .فانۆت وێن ی ندهڵبا
 خاک  وه ئه تا وه ئه
 و  بجه هڵ هه تا وه ئه

 ر و خاوه یر عومه
 و یش باوه ی که رپهۆک
 .کوردستان تا وه ئه
 

----- 
 
 کان وره هه یمزان ده
 رگزداێن یچاو  له
 ن،ێڕگ ده  بارانه یسکێفرم
  رهێست ئه یمزان ده

 رن،ێن و خاک ده ره به  فهیتر ی ملوانکه
 ی ژهڕۆ و ئه
 نجام ره سه
 و ێو که ده دانێل  له ۆت یژان
 نجام ره سه
 .رنێسپ ده سوار هڵتا یخاک به ۆت یم خه
 

٢١١٥ - ٦ - ٦ 
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 بەیانی باش تاڵەسوار

 
 

 
 فەریبا مەحەمەدی

 
 
 

 بەیانی باش تاڵەسوار
 و م ته  ر به ی سه”سوار تاڵه“گۆڕستانی   تا ئیستا له
 قارو قار شه سنگی شه  له.. وانیدا رخه و خۆڵ ئه مژو خاك
 تی گه ڵه فسووناویی كه ختێكی ئه ودا، دره تینووی ئه

 وان پانی ستووری، ناوچه ش، سمێڵ ئه خۆی چاو ڕه  به
 و جریوه  وپۆداری پڕ له ل ختێكی په دره.. خۆشم دوو  ده

 وام رده ختێ به دره.. ڕ نیگا ته  میشه ی هه جووكه
 ن مه تی ته یبه هه  زارێكی به بۆ مه  كڕنووش بردندایه  له

 گۆڕستانی  له.. وێ ئیستا له.. ی ی ژێر سایه سی ساڵه
 كی مێژوویه  كه.. كی خوێناویدا نگییه بێده  له.. سواردا تاڵه

 بیسترێ شقێ  ئه دای عه سه.  وه زرنگێته برینداری تێدا ئه
 كاو، ی تیا ئه فر پرووشه یباو، به و ئه یهێنێ ئه( با)  كه

 م ده  نیادا به گیای ته لكه و په پووله ی په شێوه  شیعر له
 ریشدا وبه زێكی ئه وه ڕه  و له نن ژه خۆیان ڕائه  وه دایه و سه ئه
 ی ژنێكی شین پۆشدا، شێوه  وارێ  له وو ڕۆژ ته شه

 تێ حیكایه.  وه گێڕێته ئه  زاره و مه و ئه خته و دره تی ئه حیكایه
 كی یه ر ڕسته و هه كی بچووكه یه ستێره كی ئه یه ر وشه هه  كه

 ی ناسه كی هه یه ناسه موو هه و هه ی نوێیه وشاوه كی دره ڕێگایه
 .. ورازه هه  ڕوو له  میشه كراوی هه سپێكی ڕامنه ئه
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  كه خته و دره كه زاره مه
 ی دایكن” ڵمانه ئه“ی  دووانه
 و ی سوڵتانییه كه سووره  ویان ناوی دارتووه ئه
 ! میشیان ناوی فوئاد سوڵتانییه ئه
 تی م حیكایه ، ئه ن سی ساڵه مه ته  م چیرۆكه ئه
 شقی م عه ، ئه اڵڵه و هه تریفه  به  و پۆ چنراوه تان

 یانێكی به ره به  جار له م كه بۆ یه  ئاوو ئازادییه
 ی خته و وه ئه! ستی پێكرد ده  وه ه( ڵمانه ئه)زیوینی 

  نزمی به  ره نجه ی په ژوورێكی قوڕینی بچكۆله  له
 كی یه گریانی كۆرپه..  وه ك داپۆشراوه مێخه  گوڵه
 ی یانه به ره و به ، گۆمی ئه وه ر كاسه سه دایكبوو، له له  تازه
 مان ر هه ڵكێشاو هه وز هه كی سه یه مژده  ی له” ڵمانه ئه“قاندو  شڵه

  وه والتره و تۆزێ له ئاڵ خوێندی  شێرێكی پۆپنه ڵه كاتیش كه
 ئاسۆیشدا  و له وی رزه سه  وته كی سپی كه ماینێ  زاو جوانوویه

 !باری  گواڵڵه  وه ورێكه ری هه سێ ده  له
 (فوئاد.. )یان ناونا دڵ كۆرپه

 دا ڵمانه ی ئه یه بچكۆله  شتمانهو نی فوئاد له
 و دا چاوی پشكوت ڵ گوڵی دارچواله گه له
 و وه ی كرایه ڵ كانیدا گوێچكه گه له
 و وه ڵدایه اڵشووی هه مه.. كی زامدار ستی مێژوویه ده

 و نی شت ڕایژه بای وه
 ڵ گه دواییشدا له  له

 و پێی گرت.. پڵنگێكدا  بێچووه
 .بوو  رهو ساتدا گه ی كاره(با)ڵ  گه له
 

---------------------------------------- 
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 بۆ فوئاد  کە سەنگەر بوو

 
 
 
 
 
 ع. ئامانج

 
 ئاو ەیوێش ەل کێبوارڕێ
 یناس کمانێبوارڕێ ەمێئ
 ئاو ی وهێش  له

  چاندڕ ده انی وه توانه یکان تافه
 ینگاوۆپ یند مه ییاڵقوو
 ستاند وه ادهڕ یکانەگڤتا ینیو ت تاو
  وه رم کرده گه یکان ندانه بهڕێ ،ڕێی ی چهڕ
 . وه خاو کرده یمان خه یخانیل که ڕیس یش له
 یناس کمانێبوارڕێ  مهێئ

 هات مدا نه ده  به یالفاو ماڵ بوو، به ئاو
 شکاند نه ی نهێئاو زیرگ هه یچ بوو، که رد به
 

 ٢١١٥ی ئاگۆستی ٣١
 

----------------------------------------------- 
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 کاک فوئاد فکرە

 
 
 
 
 
 شمەت

 
 . ارهیون و ناد ، راوهیرگ وه ڵیبدا كاك ئازاد عه سبووكی فه  كه  عرهیم ش ئه یریشاع
 

 ،ەفوئاد فکر کاک
 ،ە،هزرەبازڕێ
 ەوازەبانگ

 ەسوورئاواز
 ،ەخوازێنو
 ەیەرکردەس
 ەیەردەم وەئ
 ەکارێکر ینگەد
 ەاریجوت ینگەد
 ەندکارێخو ینگەد

 ەو شار گوند
 یە رگهەشمێپ
 ەیەرکردەس
 ڵەمندا ینگەد
 ڵەژنوژا ینگەد
 ەلەگ ینگەد

 ەلەه ڕۆڵەی
 ەرەنگەس
 ەرەهبڕە
 ەستیوەشۆخ
 ەستیمونۆک
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 یئاوات ەسمیالیسوس
 یباتەخ یبازڕێوڕێ
 یەوا ییەن منەب
 یەایج یکەیەرکردەس
 عرمێش ەفوئاد ەیناسێپ
 .گرمەدێل یرزەب یزڕێ
 

 ٢١١١ی سێپتەمبەری ٢١
  

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

 بۆ کاک فوئاد
 
 
 
 
 
 کلهۆڕ

 
 لهورەک# یناو ەب کێریشاع نیەال ەكاك فؤاد ل سفەکرماشانى له و ەیزاراو ەو  ێعریش
 
 ونهیستیب یمانیرزه، ه به مانیه
 ونهیو خ ت رهیغ یپر یانیگ مانیه
 یوه باال یکوردسان ناز یمانیه
 ین وه شون پا پا نه گان شمرگهیپ مانیه

 شهیم تا هه یو ب  هیله شان تفنگ
 شهیم تا هه یو ب  هیانیله گ خطر
 انیکا فواد گ  دنیچیر ن هه و ورهیه وه
 انیکا فواد گ دنینیر م لبم هه قه وه
 یغرور کورده وار ی ناسنامه تو
 یشجاعت ماندگار خیتار وه
 والته یشون پاد ها ئ مانیه تو
 نجاته ی گهیارام ر لدی هیقس تو
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 ادمیتو چودن وه  لی جنگه مگر
 س کاکه وه دادم بره. رمی س نه که مه
 رز کوردستان تواند به لی وهیک
 ورامان تواند وز هه سه لی وهی زه
 یپر له داخ لی دالگه ی روله تو

 یوجاخ دنیوجاخ دنیوجاخ
 شتمانمین یر ج ناود ها له هه تو
 خاک کوردسانم خوار تا بان له
 قز تا شار بوکان و سهآلمانه  له
 وانیبانه تا سنه و پاوه و مر له
 له پاوه ماندگاره یناود د تو
 ارهیوه اورامان د وندیخ مانیه
 دنیو چ دیدا اندیتو گ لی کورده ارا
 دنیخاکه ب یل گیفدا انیگ کیچر
 تو یرهبر یمانیه مهیا ارا
 تو یاوریو  اریو  دی شمرگهیپ هه
 

 ٢١١١ی سێپتەمبەری ٩
  

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

 فۆئاد
 
 
 
 
 
 

 فەریدوون ئەرشەدی
   
 بوو وان جه

 هار و به یواسێر ێیدراوس
 . زانییپا ینار هه یم هاوده
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 ووڕ داربه ی شهڕیر  سه  شتهی گه ده ز گه هڕ  به
 شتمانین یکام ترووپک یفر به یزانی ده
 و  جوانتره ی وهیزر
 کام باران ی گبه هه له
  یکیتار یویود ئه ینێمزگ
   .ێژڕ دهڵ هه
 کێپڵۆد
 . رد به له قه یک هییکان یوڵیقوڵ هه
 . یناس ده ۆیخ یست ده یپ له ک  وه یلۆپ شه
 جووبار و ی مه مزه زه یزا شاره
 . اکانیر ده یفانۆت یت ژمه حه
 ۆرخ سه و له ئارام
 . زناران یازڕ رد و له  به گرت له  ده ێیگو
 نم و گه ۆیژن ر دوو ئه سه یزام
 ینگڵپ یرشان سه
 . کرد ده فام
 و نج هڕ بوو له کینز
 ژاران هه یاسانڕ یون خه له
 و یدار نه ۆینسک له ڵییمنا به ڵێیب ک وه
 . ێشتبی گه ییست ده رێژ یسووتان ی پهڵک له
 و ێچ دهڵ هه انیاڵبا اکانیچ ێرز چ وه یزانی ده
 شاران وێن ی ونامه شه ێکات چ
 . ێنووسر ده
  وهڕێک ی وه ئه شێپ
 ێنێچڕکان ب داره ی نجه رپه سه
 . دارستان  هیدا ده یتاو هه یر به خه
 یمژ دهڵ هه ۆڵیه سه ی ناسه خاک هه شتاێه
 یزوان قه یناۆرگ سه ییوزا سه
 .کرد باس ده ناڵدپا قه ۆیشک ۆب

 سرووشت و ینا مه ته وانێن بوو له ێپرد
 .داۆڤمر یتوانا
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 یت هیبرس ینم و ئافات گه ۆڵیر کاک سه یزۆ، ت زا هڕ به یتێنویت
 . ناسند ده برووسکه   به
 بوو ستانێکو ی لهیوێک ێرم هه یچ یامی په
 نارد و باران ده ۆب
 یرووناک یترووپک به شتنی گه ۆب یتاو هه یبوارڕێ
 . سپارد ادهڕ
  هی ساده  الوه م ئه
 ژووداێم ی کارگه له
 . ندبووێخو یکوش ئاسن و چه یینۆهارم
 کراودا پچه له که ی گهێڵک و له زرا مه له
 و اریجووت یناوچاو ی قه ئاره یحرێس له
 . شتبووی نمزار گه گه یخشش به
  مه و ده بوو ئه تیر نه
 بکات اڵبا ندانایز ی کهڕ له  ر وبه سنه
 . تێب اریرزان د ربه سه یزڕی له یگاێج تا
  واوهڕ سوار هڵتا ڵید له   ستاکهێئ ی هڵ نگه م جه ئه ماڵ به
 . رز بوو وز و به رسه سه داۆیخ له
 و نگڵیپ ی شارگه حه
 و  پووله په ی ناگه په
 . تاو رهۆو خ  وهیکاز یژوان ێج
 تاو هه که  ڵێ نگه جه
 سوورکردبوو ڵیرچ سه ڵێزقاۆت
 و  رهێست ئه ی وهیجر تا
 ک هیاڵئا ینگ هڕ تا
   دا وهیکاز یترووپک  له
 . بکاتڵ هه
 شتڕۆی  که
 شتین نهڵ هه ک هی لووتکه ویه ر سه له
 ڵیشابا ینگ هڕ به  این ته ر هه
 و یخش ئاسمان به   به یسوورباو یکیڵێه
 . وه هینووس ؤژڕدوا ۆب ی وه مانه ی ستهڕ دوا
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 استاڕپ و  چه ینێاوڕاوڕم هاوار و  ئه ناو له
 کاندا کراوهۆلوپ په  وته ره ینڵێباڵموو با هه م له
 بوو نه ڵبا زیرگ هه و ئه
 . بوو نڕیف
  هۆیب ر هه
 ن شک نابه ڵێشابا انڵۆی هه

 . یرواز په یوازێش بگاته
  وانه جه  و بازه ئه ین گمه ده ی کهیچر ش ستاکهێئ
 ستاناێکو ی چکهێگو  له
 و ێنگیزر ده
 .ێنگیزر ده
 بوو اسانڕ یالکیه شتمانین
 و کیتار وروپشت ده
 اریناد گاکانڕێ
  وه کرده ۆئاس ۆب ی ره نجه په ی سه که و ئه
 نیدا شانین یاوازیج یکیشکیت
 بوو  ساده ی له سوورکه یکێنج گه

 . بوو فوئاد
 

 ٢١١٥ی جوونی ٢٧
 

----------------------------------------------------- 
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 فوئاد و نان

 
 
 
 
 
 

 جەلیل ئازادیخواە
 
  تاوەه یندڵب یپرچ ستەد
 ەوەلەگ یئازار یشانەب
 و  نمەگ یزراەم ەیردەز ەل
 ەوەزەرەم یوزەس ەیكیچر
 نان  ەیویجر رەه یشانێپ
  یئازاد ەیفیتر ستەد
  ڵماەش ەیناسەه مەدەب
 ەوەنجڕە یگاەڕێتوول ەل

  قتەبەش یچاو
 وەش یتەفەاڵقەل ێزنەدەڵه
  یئازاد یژێریت  ێشار
 نان  ەیرامەشارا ب شارا
  یتێبرس یشۆك ەتێژەڕد
 
 ((فواد)) 

 ٢١١٢ی جوونی ٢٧
 

------------------------------------------------- 
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 یادی کاک فوئاد

 
 
 
 
 
 

 سابری
 
 شمانڕشو یئاگر یکوانو واکانا،ڕب ەیوەکوژان یمەردەس مەل داوەمتمان ڕیەیو ق قات ەیمەردەس مەل تێبتوان و تێب ێک ۆئاخ
 شٶڕش یکاروان. ەوەتێنێوڕب  کانمانەونەخ و واکانمانیه یوۆت رەس ەتێباران دابار کووەو تێبتوان ێک. ەوەکات شەگ

 مانیخوازیرزگار و یئازاد یامەیپ و تێستەبەڵه کانمانەئازار ەل کێپرد تێب ێکۆئاخ. ەوەبمانبات ەلووتک وەرەب و ێنێبئاژو
 ... ێج ەبگات داەن یوداەم رەرکیداگ یدوژمن مەاڵب  کاتیدا ب ڵیوەکاک فوئاد ه ەیوەئ کووەو ،ێج ەتێنەیبگ
 خنكان یت په شڕی یموو  به ی مه و ده ئه"

 . وهۆب ئه ژێتا كوردستان در  وه تارانه  كراو له ئه دروست
 ستاشیكو ئ وساو وه ئه كو وه
 بوو تاڵموو و هه یرز د ئه قه  رام به حه یرز ئه
 ختروۆت كان نگه هڕموو  هه  رام له حه ینگ هڕ
 جم هڕ یتوا فه.  دهڵ جه یتوا فه
 .رزتر بوو به  یڤێ گشت په  له
 دا بوو مه ده و له

  وه رامه حه یژڕێنیناو م  هاته فوئاد
 مانگ  كردبوو به یژن یئازاد یر سه
 و گهۆج  كردبوو به یژن یئازاد یباسك
 چراو  كردبوو به یژن یمك مه
 پردو  كردبوو به یژن یپرچ
 "امی په  كردبوو به یوان ئه یئازار

 
 ٢١١١ سێپتەمبەریی ٢
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 بۆ کاک فوئاد

 
 
 
 
 
 

 ئازاد عبداڵی
 
 میگرەد
 ییەن مۆخ ەب
 ێناگر ۆخەو ێپ مۆخ
 رمیب یماسەڵئ
 ڕێناب تەهالەج
 کەڵخ یودانیفر

 ەنید بوەزهەم یشاکار
 فوئاد، مەچپک
 ەنیژ یهاوار عرمێش
 ونڕدوو ستاتێئ یانڕێیهاو
 ، قیدەسەەن ن،ەخان ەن
 تون،ەن ر،ەعفەج ەن

 رچونەد فاەو ێب انتڕێیهاو
 ونبون ۆت یبازڕێ وڕێ ەل

 ەرکردەس مەدکێل بوردنتێل یداوا
 مەڵێد عرێو ش رمیشاع من
 ەکورد مەئ ژاروەه کاروێکر یردەد
 .ەردەقوربان چ د یزانەد تۆرخەه
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  كاك فواد زیندووه

 
 
 
 
 
 

 لیمۆ بایەزیدزاده
 
 م سته یست رمه سه یكان هڵدا  تهاڵم و ئه ێیر كو هه  له
 یناوێقاچ خو ویت په ێپ یالخان سه
 برن كچان ده یمك مه و هێیپ انیچاخ په چه
 داڵی باخه  له ۆق دوو چه و ركامه هه
 برن ده ێپ یماچ یوێل

 ن كه ده خڵ قه  وره گه ی تهۆر ك سه  ناس  له یئاسك
 ن كه داده یشار ی سابخانه قه یكان ناره قه  به
 ن ده ده ینێو خو قه ئاره  دزنوو به سفران ده ینان
  وه بوونه ایور یروو گه  كه ڵاڵزوو یكێنگ ده

 و بازێر یت شارهیئ  به  ێقامك
 و یوانیو پشت یدارڵد یرم گه یكێست ده
 نیئاگر یكێرشۆش یسوور یواز و بانگه یی و و متمانه وره  له  ێرمان خه
 .كاك فواد یناو  كهێمز و ره دانی مه  تهێد
  وه مانهڵئا  له
  وه مانهڵئا یئاسمان  له
 نید چاو چاو نه یو شه  ترانه قه  له یاخی ك هی رهێست ئه
 ت كرد دووله یو شه
 اینڵو د توند
  وه سواره  هڵتا  شتهی گه

  وه وته كه ێل ی رهێست ئه  ێئاسمان
 ستا هه  ێس قنه ،قه وه مانهڵئا  له
 خسا ره ك هی فسانه ئه
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 و یوان رهێدارستان و ل  به
 و بارێو زر ر لووتكه سه  به
 را و گشت كوردستانا گه ارانیو كام  و سنه وانیر مه
  وه وته كهێل ی سره م عه ئه یسافان  نهیس یرشۆس و ش قنه قه ۆڵپ ۆڵپ
  وه روانه چاوه یوێدوو ك وانێن  له  وه مانهڵئا  له
 پاراوت ك هی شهێند ستا، ئه هه ك هی لهۆر

  وه وته كه ێل یكێت لهیم ی هۆڵزاران ر هه یراسان
  وه رازانده یك هیژووێم ی سته ره  سته ق، ره ره وه ق ره وه
  ندووهیر ز فواد هه كاك
  وه زستانه یت هڵخ سه یوید م له
  وه ندانهیز ی به زره جه  له
 دا نهێپشتو یفر به وێن  به
 ایحم ره ێو ب تێر ش سه یرانۆب
 و نێخو ییبا ینان یوگاران شه  له
 ایرزان هه س ێفرم
  هییهار به ی سكه و كه یكان رهۆواو خ ته ڵیسا تا
 اینسانیئ ی نده رمانان و خه خه یرز وه تا
 دانا یبازێشكاندوو ر ی چه ره

  وه كرده یاری یكاروان
 نێل ده  هۆیب

  ندووهیر ز فوادهه كاك
   وتووه سره نه ، روتووه سه نه
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 بۆ یادی ئازیز و خۆشەویستی هاۆر  فئوادی مستەفا سوڵتانی

 
 
 
 
 
 

 محەمەد قادری
 
و  رانێکوردستان و ئ یستینۆکوم ەیوەناڵجو یناسراو یمایس یتانڵسو فاەمست یفئواد ێرۆها یستیوەشۆو خ زیئاز یادی ۆب
 ەشەشکێپ ەڵەمۆک یرانەنێزرەدام ەل کێکیەو هاتووێول زموونەئ ەب یرەبێر
 
 ی ەسرود وەئ یەڵەیزا ۆت
 ژوواێم یناخ ەل وا
 ڕێچەئ ژارانەه ەیستەب
 ی ەفئواد وەئ یفئواد ۆت
 انەیب یرەب یگزنگ کەو

 ی ەدەئ شەگ یرۆخ ینێمزگ
 یتانەنەیشمەب یباتەخ یانووۆک ۆیمەلیژ ۆت
 سورت ڕیگ یرمەگ ەیپڵک
 خشەبەشوعل یکەڵێشغەم کەو
 ەیسڵێن ب ەخاو ەشیمەه
 یبوو کێرۆخ یشنگڕپ ەیگڤتا ۆت
 ەویناسەن یئاوابوون کێکات ویه ەک
 یردەبەناو تاش یسور ڵیگو ۆت

 ەڵەیمۆک یمرانەن یناڵگو ەیباغچ
 ژاراناەه یژووێم ەڵگ ەل گاتێو ر ادی
 داەئ شنگڕو پ ەبو ەڵکێت
 رێخەب ادتیجار  زارانەه
 

 دنڵها ٢١١١ یستۆئاگ ٣١
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 ! بۆ کاک فوئاد

 
 
 
 
 
 

 بەهرۆز مەڵکشا
  
 ی سه و که ئه ی ئه
 شا هڕ یرز وه یسات رگه مه ینگ دهێب  ه
 هاوارت یشکیو ت  شهیند ئه ڵی شخه مه  به
 !اندڕز رستانت ده وپه سه ڵیقوو یون خه
 ی سه و که ئه ی ئه
 بارانا ێب ی زاره هه ڕیجا  وشکه  له
 ژاران هه یهاتوو نهید  به یئاوات ینوویت ی گهێڵک ۆب
 و یئازاد یباران یحۆر
 ،یبوو یکسان هی یوونڕ یئاو
 و نداریو ئه یک  هڵ چه هڕ ی رهینج زه  له کێگزنگ ۆت
 بوو، تیند وهی په ایدن یکان وونهڕ ۆموو ئاس هه ڵ گه  له
 ، اوهیچ یچاوان وێن  سوو به رت ده سه کێکات  هۆیب
 و یئاخن سام ده  له اتیچ

 ایر ده ڵ گه  له ۆت یسکاال
 ! خشاند نه ده  اوهیر ده ییرز به ێڵو ته  به یرم شه ی قه ئاره
 ی سه و که ئه ی ئه
 تیستیو شهۆخ یبا شنه  به
 ،کرد ئه  نووست شانه چاره یناڵمندا ی هیز و که قژ
 هاوار و یخنکاو یژووێم یت فره نه یلوول رده گه ۆت
 ،یاخی و هڕتوو یلۆپ شه ک وه
 ئاو، یاساکانی  له یاخی
 !ژاند هڵش لکاوت ده زه یزم نه
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 ی سه و که ئه ی ئه
 ،ر  مه یوارید ییبارستا
 کاندا رزه به  نگاوه ر هه رانبه به  له

 ،یو و نه  نزمه
 ! ینامر ۆت
 و نیژ یواریژ یمک چه ۆیت
 ،تا هه تا هه
 !... یژ لکدا ده خه ڵیناو د  له
 

 ٢١١١ جوونیی ٣١
 

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

 بۆ کاک فوئاد
 
 
 
 
 
 

 عەتا ناسر سەقزی
 
 و ی رهێست ئه بوو له ڕپ ی جامانه ی نجه گه م ئه

 پشت بوو ، له ینگ شهێپ ینێت امی پشپه
 ژووداێم ی کارگه له
 . ندبووێخو یکوش ئاسن و چه یینۆهارم
 کراودا پچه له که ی گهێڵک و له زرا مه له
 و اریجووت یناوچاو ی قه ئاره یحرێس له
 . شتبووی نمزار گه گه یخشش به
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 فوئاد سووڵتانی

 
 
 
 
 
 

 حوسەی  بەفری 
 

 یتانڵسوو فوئاد
 
رز  باه ینگا ده  باوو باه یوم نووسا ئاه ۆب  كه ی عرهیو ش دا له(ئارام)كاک یادی  له بوو7113 ڵیوابزانم سا زانڕێ به؛  وشه كدوو هی
دا و  رمۆز یناد دواتار بااج رچه هه .زانڕێ هڵپ را و چه هه بوو به  كاندا رگه شمهێناو پ  له تریئ( ن حبه قه  هێڵخ یرژوازۆب)ژانمیق
 ی وهێشا نیم كاه هیكوردساتاندا   لاه  هیا وه ساتم ئاه به مه  ڵاێ باه . وه مهێرسایبگ مۆخا ۆبا  ێنێشاو ویها لاه  شاتێه ئه انیا نه  هێڵو خ ئه
 شیو ئااه.  وه هیاا یاساایس یانیااژ تااه  هاتووه و  كااراوه  ادهیااپ  وه كانااه هی( یكوردسااتان  هیاا یماركساا) ن هیااال له یت هیاازبایح یرنێدۆماا
 یرزگاار ۆبا یت هیانایچ یریاب ێایپ كوردانادا باه  یاسایس ی وه نااو بزووتناه  لاه  وه هیا یهاانیج یما دووه ینگ جاه یدوا له   هی وه ئه
  وه و بزووتناه ئاه یكان هیا یایژووێم  ووداوهڕ  زابم لاه مان شااره ی ناده وه ئه, یت هیااڵ ماهۆك یر روه دادپه ی وه كردنه كل هیو یشتمانین
ك  و چ وه ناد رمهیك ب چ وه( یكوردساتان یزمیماركسا) یریاب باه  شاكراوۆترس و گ و چااو ناه ر شاهۆكێت ی هڕۆڵا(  ێس) هی یاسیس
كوردسااتان و  ی وساااوه ژار وچه هااه ۆباا انۆیااخ یانیااگ. , هیاا كااوژاوه  نااه زیرگ هااه  بازهڕێو ئااه یگرانااڵ هااهاڵک ئا و چ وه  ركرده سااه
 :بوون  مرانه نه  ركرده سه( ێس)م ئه شیوان ئه. یقوربان  كرده یت هیاڵ مهۆك یر روه و دادپه یشتمانین ۆییخ ربه سه
 
 یكان هیاا(یكوردسااتان  هیاا یماركساا)ی كاوه شااه یاڵئااا رناادایدۆم یزباایح ی وهێشاا  س بااوو لااه كااه نیم كااه هی  كااه(باادوال عه  مزه هااه -١
 . وه هینا یر سه ی ژهڕۆو  رخان كرد تا ئه ته ۆب یانیموو ژ وهه اگرتڕرز به
 
 .بوو  هی یكوردستان  بازهێم ر ئه یسوار هۆڕم ش دووه  كه( ئارام)كاک ناسراو به (الل شاسوارجه) دیه شه -٢
 
 یمان ال.باوو  هیا یكوردستان  چوونهۆو ب ئه یمان قاره م هی  ێس شیو ئه  بوو كه( فوئاد)كاک بهناسراو (یتانڵفوئاد سو)دیه شه -٣
  ماه ئه, پاراساتووه ژوویام ۆبا ی مره ناه  ركرده ساه  اوهیاپ( ێسا)م ئاه یانباازیگ ی ناهێو  م كاه كه ئه  وه كانمه عرهیش به  یشاناز  وه مهۆخ
 :  وتراوه(فوئاد)كاک یاگرتنڕرز  به ۆب ی عرانهیشو  له ێك هی
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 نیریش گاین یت گه هڵ كه یكێاویپ
 نین كهێپ م به وده شۆرووخ ی  ڵێتاب
  ێجار ڵیسا
   ێبوارێر ک وه
   وه تهێد  وه( ێش)یكێسپ ئه یسوار به
  وه تهێوڕ ئه  ر خاكه م سه له رگزێن كو وه
 تێون بووب  ێل یكێادگاری ی وه ک ئه وه ر هه
 ئارام  ێب به
 وام رده به  به
  تێپشكن ئه  تهاڵم و ئه یرد و به دار
  ێجار به  جار
  وه تهێگر ئه ۆیخ ی گاڕێ یمل ینیمگ غه به
 شیو بار جار
  وه تهێب ئه(  ێش) سپه سوار ئه شۆخ ڵید  به
   ێگر ئه ڵی غار هه رمه نه ی(با)
 ت ....وا..ڕ ئه...واتڕ ئه
  وه تهێب چاو ون ئه له تا
 :ودا من و ئه یوانێن  له
 یانیگ یانیگ  هی هه  ێشق عه
 (یكوردستان) ێوتر ئه ێیپ
 :ودا من وئه یوانێن  له
  وونهڕ رۆك خ وه  هی هه ك هی  ڕێ
  و ئازاد بوونه ره به نجام ئه
 تێد  اوهیم پ ئه,  ڵێسا موو هه
 مندا  یعریش ڵیناو ما  له

  تێگر ئه وچان
 تێشین دا ئه ۆیخ یلی مه  به
  وه ارمهید  به
 تێتروشك ئه ڵ هه چكانیر چ سه  له
  ڕێپ له   كه
  ڕێب ئه ڵ هه ی قسه یر سه
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  ڕێب ئه  ێرنجم ت سه یچاو
  وه و ئاواته  زگهۆد خ سه  به
  وه كاته ئه اریپرس یرگا ده
  وه تاسه به, دا ییدوا  له
 . ێگر ئه كانم قسهۆب  ێگو
 كانم چاوه مڵێ ئه شیمن
 :كانم باسه  ره به  ێگو ورد
  نیشتێه تێج  كه ی ژانهڕۆ و ئه
  نیشت چه  ێراقت پ مه  ێجام
 زوو بوو شتاێه  ژانهڕۆ و ئه
 بات پشكوتوو بوو خه  تازه
 یت هینایچ یریب ڵ گه له
 یت هیكوردا یست هه ڵ گه له
 وت  كه ئه ۆكاروان خ  تازه
 وت كه ئه  ڕێ شۆڕش و ره به
 ردا سه هات به ۆیت یچۆك  كه

 ردا  به ژدانیو  له ئاگرت
 (شوان)كاک انی ده  خته سه  ڕێو له

  شانۆكێت ڕێی یچرا به بوون
 ندانیناو ز ی( ورانه)و به
 شاخان ئه ڵ دوژمندا هه  به
  انڕ نه انی ئه ی نگانه ده و به
 خنكان  ئه  نه ش دارهێس  به
  ژانڕ ئه ی نانهێخو ڵیگو و به
 پژان ردا ئه نگه سه یشۆك  له
 كرد  ئه یاڵبا شۆڕش تریئ
 برد ئه  هی  ێگشت ج ۆب یل په
 چوو ڵسا,هات ڵسا
 شت ون بوو رۆز
 بوو ڕشت ب رۆز
 بوو  ڕك رشتۆز
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 تیبوو  رهێل ۆت ی كاتانه و ئه
 تیچوو رگا ئه مه یوێد گژ به
 نگ وتاربوو بات ته خه ی گهڕێ
 بوو واریناو چوار د یلید ک وه
  كاتڕتاچاو ب ستاێئ ماڵ به
 دات  ئه لۆپ شه شۆڕش یایر ده
 كوردستاندا  یر تا پا سه  له
  اندایژ یكێگشت سووچ  له
   ێكر ئه نیز شانۆكێت یسپ ئه
   ێدر ئه دانۆرخ به  به  ره په
  ستاوه كورد هه  چوارالوه  له
   ستاوه دوژمن وه یووڕ ووبهڕ
 :كان ندانهیز
  كراونڕپ(رزاد فه)كو وه ی هۆڵر  به
 :كان دارهێس
 خراونڵ هه(رهاد فه) ێل گه یرگ مهۆب
 :مووماندا هه یوانێن  له
  یانیگ یانیگ  هی هه کێشق عه
 ( یكوردستان) ێوتر ئه ێیپ
 :مووماندا هه یوانێن  له
  وونهڕ رۆك خ وه  هی هه ك هی  ڕێ
   و ئازاد بوونه ره به نجام ئه
   ته گه هڵ كه  اوهیو پ ئه ئا
   باته خه یبوو ماندوونه و ئه

   وه تهێب ئه(  ێش) سپه سوارئه
  وه تهێگر ئه ۆیخ ڕێی یمل
   ێگر ئه ڵی غار هه  رمه نه ی(با)
 وات ...ڕ ئه....واتڕ ئه
  وه تهێب چاو ون ئه  له تا
 

 ٢١١١ ئاگۆستیی ٣١



 ڕێباز، خەبات و بەرخۆدانت پڕ ڕێبوار بێت

 

 

384 
 

 
 یکککادێک ڵە کاک فۆئاد

 
 
 
 
 
 

 پدرام هل 
 
 ئادۆکاک ف ڵە کێاااادی
 
 "..گاەاڵق" یدەحمەئ یمیرەکاک ک ستیوەشۆخ رۆز ڕێیهاو ینگەد ەب
    "ستێرێوەئ" یکانەعرێش ڵە
 ...!نێفڵڕد یکینەمید ەب شتنەیتا گ ڕێهاو ەبووم ب.. .شۆساموو خر ەب یایرەد... ! اااایرەد ەڵگەااااااڵ
 ...نێفڵڕد یکێنەمید ەب شتنەیتا گااا ڕێهاو ەبووم بااا ...شانۆسام و خر ەب یایرە، دااایرەد ەڵگاا ەاااڵ
  ... نینەکێو پ یستەربەس ڵە ڕ، پنەڤیو ئ یشاد ڵەپر  ر،ەیس یکێشار... ەوەتید کمێشار ێوڵە
  ر ەم وەدارێو س دەاڵج ڵە...یتیەو سووکا یتێبرس ڵە، ترساەدەن سەک ...ایگااارەد ەن سە، ک داەشار وڵە
 ...نسانیئ یدوژمن نسانیئ ەن... ندانیز ەن وانەندانیز ەن
 بوو  دارۆو شک زنەم نەچ

  ەویەشناەبا ئ ەیشن ەب ینیسوور سوورم ب یکیەاڵشارا ئا یرزەب ەیلووتک رەس ڵە... راێچاووم گ ەوەبووم وورد
 ...رهاتنێخەب ەکاک فوئاد ەیکەئاوات یشار ەرینووسرابوو ئ ڵێی
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 بۆ کاک فوئاد

 
 
 
 
 
 

 زێنەب نەقشبەندی
 
 ویرشەس ەیناوچ ەرمانان؛ لەخ ی١ ەل

 ویتەه کووەو وتەکناز ێب کوردستان
 ەوساوەچ یلەگ ەیرکردەس و، ەورەگ
 اواڕەگەن ۆیر ارانیناو جووت ەل
 ڵەەباران پ کەو یەکەپاک ەنێخو
 هڵەه ویخورۆخ ەوەکرد یپاک
 گشت عام و خاسم یزمان یورد
 ناسمەن یناودار ماندوو یەرکردەس
 کرد تاڵەکورد خ ۆب یەکەشەگ ەنێخو
 کرد تاڵش وەشکێپ یرووناک یەگێر
 واڕسوور  ڵیگو یپاک ینێخو ەل
 وایو ه دهیمۆکان ئەوساوەچ ۆب
 ەشڵەمۆک یاڵئا شیەسوور ڵەو گوەئ
 ەشڵەه ێب ۆیەئاو درا ب نێخو ەب

 زنەبب ێبەت دەفەلسەف دوژمن
 .زنەم یفواد نیت ەگێر بوارێر
 .تێب زێرەرزو ب ەب یزیئاز یادی
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 شیعر
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشیدی
 
 وانیرەم یسارۆک ەمەخ ڕپ ڵد ەیەوارێئ
 وانیرەم یشار ەبووەن ڕۆمەئ کوەو زیرگەه
 بارێزر یلۆگ یرەس یوێک یناەپ ەل ێکیدا
 و هاوار نەویش کاەو د تیێگرەد مبارەخ
 مناکەخ ەوەتڕێپاەو د شۆشپڕە ەشتوویدان
 خاک رەس ەشتووڕ یسپ یو زولف شڕە یشۆرپەس
 شێو ئ مەخ ەل ڕپ ڵێد ەب ەوێشەپ ەکیدا وەئ
 :شێروەد یبرەق ەب ەڵێو د تڵێناەد ەوێش مەب
 ەنگەدر ەستەه ساەد شێروەد یتیەسەب وەخ

 ؟ەنگەچ ت ەشار وەئ یردومەم ڵید ینازان
 سان؟ید ەهاتوو قووسەلەیف ەک یرەبەخێب نۆچ
 سانیمەه شێروەد ەک یەعاۆد ەبک ێژێنو
 ژاندمڕ یالو ڕیکو ینێخو انەیب ەل ڕۆمەئ

 شکاندم یریپ ڵیو د ریژ ڕیدوو کو یکوشت
 ەژاوڕ ەالو یشەگ ینێخو یچەد ێنێشو رەه
 ەدراو ەااادارێس ەل ەک ینیبەد ەالو رەه
 ؟ەچاو ەل یکێنێچ خو ەک ەنیبب ەشار وەئ
 ەماوەن یسکێو فرم یکەڵخ مووەه ەمبارەخ
 شێروەد ەوەنێبەڵه رتەس ەنگەدر ژێنو ۆب
 شێروەد ەوەنێووخڕب ەشار وەئ ەید ەک راێخ
 ەکێمەد ەانیگر ەلەگ وەئ یشەب شێروەد
 ەکێمەد ەانیو بور شڕە یرگەو ج شڕە یرگەب
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 ەناو ڵید ینێخو ەب یکێمامەن ەک سەرکەه
 ەالو ەتەناو ڕیکو ینیژ ۆب ەل یکێدار
 ەدرا ەباو مەد ەب یئاوات ەیەشنەچ مەب
 ەکراو ەدارێس ەب ەدار وەئ رەه ەستاکێئ
 شێروەد ەوەنێبەڵه رتەس ەنگەدر ژێنو ۆب
 شێروەد ەوەنێووخڕب ەشار مەئ ەید ەک راێخ
 جار وەئ کووەو رەه ڕەبەمەڵه رەس ەبک ێژێنو
 .بارێزر یحرەب ەبک ەشار وەئ ەوەسانید
 وانیرەم یسارۆک ەمەخ ڕپ ڵد ەیەوارێئ
 وانیرەم یشار ەبووەن ڕۆمەئ کوەو زیرگەه
 ەشۆمەخ ەشار وەئ رەس ەهات وەش ەک ەسات وەئ
 ەشۆرەو پ شۆشپڕە ەژن وەب ەڵێد ێبوارڕێ
 یەراەه ۆت ڵیما ەل ەک یەدا ڕۆب ەستەه

 یەدا ڕۆب ەستەه ترت یکڕێکو ەکوژراو
 اینەت ەژن وەئ یرەس یشۆرپەس کووەو رەه وەش
 ایدن ەتەداو یمەت ەل ڕو پ شڕە یکێنگڕە
 نداریبر یرگەج ۆب ییەن یماڵو شێروەد
 شار ۆب ەوەتێد واەئ تێش کووەو ەکیدا وەئ

 وانیرەم یشار یواەه ەمبارەچ خ هاوار
 .وانیرەم یوگارەش ەمەخ ڕو پ مەچ ت وەمشەئ

 ینێنوەد ۆیخ نیمەخ یرۆخ انەیب ەک ێکات
 ێنێشکەشار ئ ڵیو د تێسوور د یکێتابووت

 شنۆپەد یرمەت ڵگو ەب یکیدا ەڵگەل یارانی
 شنۆخرەد اینێشو ەب یەایرەد کووەو یکەڵخ
 ێنێبم ێحرەب رەس ەل ەک ەسوور ڵەگو ەینێو
 ێنێکەشەدیاڕ ساەپەل النۆپەش یلۆپ نۆچ
 ێنێهەد ەالو وەئ ەشار ک یلەگ یوێوس
 ێنێشەوەادڕسوور  ەیەردەپ انەیب یردەس یبا

 شار یلەو گ بارێو دار و زر لەو م ئاسمان
 :جارجار ەوەکێپ نەڵێو د رزەب نەکەد هاوار
 سان؟ید ەهاتوو قووسەلەیف ەک یرەبەخێب نۆچ
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 سانیمەه شێروەد ەک یەعاۆد ەبک ێژێنو
 

 یناهەپ نێحس فیرەش ستاۆمام
 

 ٢١١١ ئاگۆستیی ٣١
 

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

 بو رێبەری ئازیز کاک فوئاد موستەفا سولتانی
 
 
 
 
 
 
 

 جەالل مەلەکشا
 
 دیهەش
 یسپ یترۆک
 یئاشت ەینام
 بردەئ ژووێم ۆب یزامدار یکێتاڵو

 هاتن یراوچ
 راگرت و ۆب انەیجام وێد
 کرد انیژڕێسەد
 یکاندیزر یوەز ڕپ ەل

 کاەاچلڕ وەخ ەل ئاسمان
  ترۆک ینێخو
 پڵۆد
 پڵۆد
 تکا ایدن مووەه رەس ەب
 

 ١١١١ ئاگۆستیی ٣١
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 پیشکەش بە هاوڕێی ڕابەر کاک فوئاد مستەفاسوڵتانی

 
 
 
 
 
 

 حەمە عەزیز
 
 ەویەرزەب ەیوانگڕ ەل ۆت
 نامرن زیرگەه ەوێئ نیگشت یشاد یدار یکەڵپ

 ئاگرن ەیپڵک ەوێئ ناڵاەڤئاگر ه ێنامر
 ەیەلیئاستتا کو ەمردن ل ینامر یزێهەب ۆت

 ەیەگڕێ ،ەوازەبانگ ەدروشم ۆت یانیگ ەچونک
 ی وه وسانه چه یکپ ینگ ده ی وه نگدانه ده یایچ ۆت

 .ی وه بووژانه یم رده سه ینڕی اپهڕ ی رزه له بوومه
 سوور یرۆخ یتاوەه ۆب ەیگزنگ وەئ ەیکیچر ۆت
 سنوور ەیفسانەئ ەدژ ب ووخاندڕ یلیباست تیەڵەزا
 تیت هینایچ ییک هیو چون ییبا ته یبوون ی وزه ۆت
 تیت هیالۆیک یم ستهیس یرگ مه ییشا ی نامه گهڵ به
 یرەنگەس ەیتاز یریب یقوتاب ەیقوتابخان ۆت
 یرەنێداه ەڵیشەم ێنو یشڕشو ۆب نێوەه کەو
 یبرا کەو ەنیمەز مەئ ۆڤیمر ۆب یکێسەک ۆت
 یچرا یداهاتوو یونەخ ژاران،ەه ۆب ەیژۆپر کەو
 گومانم نامرن ێب ەیوانەئ کەو رەه تیژەئ ۆت

 ئاگرن یکیچاوگ کانتەوان یکوانوو ەچونک
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 لووتکەیە، بیری کۆمەڵەیەفواد 

 
 
 
 
 
 

 جەالل هنیسی
 

 ەیەگڕێ ،ەئاسمان فواد
 ەشۆڕش ۆیشک ،ەناو فواد
 ەڵەیەمۆک ەیکەسوور ەرێستەئ یشکیت رەه شیوتنەرکەس پاش
 ەکوردستان یژارانەه ەڵیمۆک ینیژ ییووناکاڕ
 .ەجاران یجار ەیکەفواد رەه
 

**** 
 

  نن،ێشکەفوئاد ئ!! یانداریگ یلێک ەیوانەئ
 کوردن رەه
 شنۆپەداد شڕە ەب انۆیخ وەش ەیوانەئ
 ێیەپ انینگڵو قو کیو پ کەچ
 کوردن رەه
 و ننێد رەد ڵما ەل کەڵخ وانەشەوین ەب ەیوانەئ
 نەکەد انینێو شو رەس ێب
 کوردن رەه
 کوردن ییستەربەو س یئازاد یدژ ەیوانەئ
 کوردن رەه
 ترسنەفوئاد ئ ینسانیئ یرزەب یریب ەل ەیوانەئ
 .کوردن رەه
 

 ٢١١٦ ئاگۆستیی ٣١
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 شۆڕش  ڤیندارانی ئه  فوئاد قاموسی

 
 
 
 
 
 

 كری بووبه یمان ئه سوله
 
 ك شهیف  كه  و كاته ئه
 كا ئه  یت و له  ڕیب دهڵ هه ر  جه
 بازمردنێر ر سه له
 ، ێنێقڵخو ده دبوونیه شه
 .... هڕ روباوهیب  یروون  ی گهڵ به  وه ئه
 ێجوانتر ب نیژ  له  نده چه ۆت  یرگ مه  ێب ده
 نا؟ێره دوژمن ده  یچاو  له سكتێفرم  كه
 مڕ بهێر  كه میزان
 . ئاگره و شۆڕش  یور هه  ی شقهیتر
 

..................................... 
 
 ێرژاندب  ینێخو  یئازاد ۆب  ێتاڵو ر هه
 شیكێسات  چركه ۆب
  هییئازاد  یش باوه وێن  له
 ۆت  هۆیب
 شتمانین  ختكردن به به انیگ  یكات له
 و  وه شتهێه نه تۆخ ۆب كتێنێخو  پهۆدل
 انتیژ  یكورت  به
 كتێم رهه به
 و  قاندڵخو  یرز ربه سه  یانیژ  ین مهید  له
  یمر نه  ۆیت
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 و  الله  ڵیگو زاران هه
 .ئازات چاند  ی هۆڵر
 

......................... 
 
 كان ژاره هه  هڵمنا  یسكێفرم  ستوومهیب

 ێنێر  د جه  له ت كزه
  یبوو ناسه مان هه هه ۆت  هۆیب
  یسكین هه  له كه
 و ێر ده  هیهات كان ده ژاره هه  هڵمنا
 انیت رومه  یو ماچ زێئام  به
 انتیچاو  ی گزه  یداتكاو  ینگ ئاوه
 . ڕیس رگت ده جه  ی كهۆل  به
 

................................. 
 
 مان هه ۆت

 و ارانیجوت  یوچاوانێن  ی قه ئاره
  یك شهیف
 و  رگه شمهێپ  یف ره شه  یك چه
 و  هڕشێپ
 ، یبوو شتمانین  ینگیس غانڵ قه
 تر  یكێجار  كه
 ، ناوهێه كانڵۆ هه ریب وه نتڕیفڵ هه
 اكانیر زه  شتهی گه تت مهڵ هه
 ستاند و هه اكانتیر ده  ۆڵیپ شه
 . وه شاندنهۆخر
 

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

 عریش  ێو نامه
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 شمۆبفر  هڵو نا  زار ئاه زاران هه هه  به
 ناتوانم ماڵ به
 ،ۆت ر گه مه
  یش ره  یند بهۆڵق
 ؟ وه كرده كانت نه داخداره  رگه شمهێپ
 ۆت  یرگ مه ر گه مه
 بوو وانه  ییئاواڵمان ما هه ک وه
 كرد؟ نه  یكیدا  له  خانه  كه
 ۆت  یرگ مه ر گه مه

 بوو نه شۆڕش  یندارانڤی ئه  یقاموس
 شكاند؟  یكان ستانهێكو  ینگ ده  ێب  كه
 ۆت  یرگ مه ر گه مه
 و  وه ناباته ریب له كمێرد ده موو هه
 ؟ وه تهێنێناه ریب وه م هیه به  هیدا  یت هییس وه
 مێڵناه  هیه به  هیدا ماڵ به
  ێب تۆخ  یئ  ته هییس و وه ئه این ته م،ێڵناه

 كوشت  ۆیت كانت هۆڵر  یرگ مه  راسته
 ...نینداریبر ستاشێئ ، مهێئ ماڵ به
  ی كاته و ئه
 نمانێخو پۆدل پڵۆد
 نیژڕێ ده بازمانێر ۆب
 بردا قه وێن  له  كهی وه رله به
 ژنڕێر ب سه له شتمانمانین  یخاك
 و نێحس  ی كهێناوێخو  نهێپشو  ر له هه تێب ده

 و دیماج  ی كه سته چاوبه
 چنێرپ وهێفوئادمان ت  ی كه ركراسهێژ
 مجار ئه جا
  یك هی نهێو
 ر و عفه و جه  خانه دیه شه
 قمانید سه دیه شه
 نێدان نگیس ر سه له
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 سوار هڵتا  ی كه قزوانه  داره  له ر هه
 ننێكانمان بچ بره قه ر سه له
 و دبوونیه شه  ینۆب تا
 و  هڵ مهۆك  یرز ربه سه  یتاج
  یانی به  ینگیگز
 .نینیبب  یو ئازاد ۆئاس
 
  

 ٢١١٥ ئاگۆستیی ٢٧
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 هەزار بەریا

 
 
 
 
 
 

 ڕێبوار-  شێخاالسالمی  موسلیح
 
   
 کان بيان ديبا ويسته خؤشه  هيده ريا شه زار به هه
 بربوو  ی گيان له وره وڕيای هؤزی گه  ره ندامێکی هه ئه
 دايک بوونی ئينسان،  لهبر بوو بؤ   زار ساڵ ژان له نج هه په
 ر سورشتا، سه  بر بوو بؤ زاڵ بوون به  زار ساڵ چاو له نج هه په

 بؤ ئازاد بوون و ڕزگاری،
 رخی شوڕشی کريکاری، چه  وتينه تا که
 ک جاری، رخی ڕزگاری يه چه
 هاری، بارانی به  رمه ی گه ستانی الفاوی تووڕه هه
 رين، پان وبهرزی  مو عه ر هه راسه رخی پربوونی سه چه
 زن، تانی مارکسی مه بيڕی بليمه  له
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 رينی لێنين، بيڕی به  له
 زنگی زێڕينی نوور، گه  له

 تاوی سوور، ڵ هاتنی هه شی هه رؤژی گه
 ويستی دونێا دا، قوژبنێکی خؤشه  وا له ش ئه ئێمه
 دايک بوونی ئينسان،  ژنی له کوردستان جه  له
 ێن، که ر پا دهکان ب ئاگر باران کردنی زؤرداره  به

 :تی هيد فوئاد وه ک شه جا وه
 نپرستان بنوزێنن،ۆلخؤاز و ک ڵێن، با هه ر به با هه
 ئاسؤی بڕين بگرين،  کانم، چاو له چاوه

 ، وه ته شاوه و گه وی، شوڕشه که ر ده و سه  وا شوڕشه
 کان، ويسته خؤشه  هيده خێر شه  ياديان به

 بان و بيان ديبا،  لێرههيدانی شؤڕش، بريا ئيستا  کوێن شه  له
 :تی هيد ماجد وه ک شه ر وه هه

 عدام، ژووری زاواێتی ژووری ئه  کان، بووته شؤڕشگێڕه  بؤ الوه
 نووسن، ده  فه فلسه  شيعر و پرله  ی پر له سێت نامه کان وه عداميه بيان ديبا ئه
 کانيان، شه گه  شه ره  ی چاوه نده جه  ڕده بيان ديبا زه

 کا، يکيان شێت تر دهدڵی ئاگراوی دا
 زار بريا بيان ديبا، هه
 ، دڕه  نده ند دوژمن هه ر چه هه
 دی،  ناێته  کان ئاواتێکه عداميه کانی ئه ی مێته وه رگرتنه وه
 کانمان، الوه  سته ده  سته اڵم ديسان، ديسان ده به

 ن، که ناو چاوی دايکيان ماچ ده
 ک، خت و چه کؤتی ره  نه خه و شان و مليان ده  سهشان وملی پر تا  ن له به ستی دڵداری ال ده ده

 ، رمی الوانه خت و فيشکدان نوێنی نه فنگ ره ته  مێژه  ر له و هه وه ن ئاسای بووته چه  بيان ديبا که
 ، کاری ئاسای رؤژانه  ته ڕاوی کردوه  کان زوورداره رگه تی پێشمه ڵمه بيان ديبا چؤن هه

 بان و بيان ديبا،  کان لێره ويسته خؤشه  هيده زار بريا شه بريا هه
 ، کاری رؤژانه  ته ڕاوی کردوه  کان زوورداره رگه تی پێشمه ڵمه چؤن هه
 خێر، هيدانمان به يادی شه

 ، له ژنی گه و جه  شؤڕشه  ديبا کهبان وبيان   زار بريا لێره هه
 تکێشان، حمه چاوی زه  ڕونه
 ی ئاگر بارانا، نوره تهژنی  قوڕمه  بينن وا زوور داران له ده  که
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 سيرن، ريز ئه  سووتێن، يا خؤ ريز به رچێن و ده قه ڵده هه  سته ده  سته ده
 ليلن، سمانا زه ر ده به  مڕوکانی له خؤێن خؤڕانی دڕی دووێنی ئه

 ، گؤبنده  کان گؤاڵو پژانه شاره  زار بريا بيان ديبا له هه
 کان، رگه پێشمهبؤ پێشوازی   نده ماوه چراخانی و زه
 ،ياسا  بێباکی بؤ مناڵ يش بووته  بيان ديبا که

 با، نا بؤ کؤی ده مجار په زووردار ئه  بيان پرسيبا له
 يانت، ی خه مووريانه  رچه يانت، گه ی خه مووريانه  رچه گه
 بانی، هره گيانی مروڤی و مه  ته وتوه که
 ن، که شک به وی فرميسکی دايکان وه يانه ده
 ، ستێنی تؤڵه نه  ڕؤڵه  ڕدؤنگ بێ، که برا ده  ، برا له گری بؤ ڕؤڵه نه دايک  که
 ،هش  نێته ری نه کو سه  وی که انهي ده

 ش، ی گوڵی سووری گه ڵقه حه  ، لهگوڵ  کا له پر نه باوشی
 رای هاوار، زار چه زاران هه کا هه ڵ نه واز هه بانگه ر گؤڕی دڵدار، به سه  چێته نه

 وی، يانه يانت ده کانی جه مووريانه
 ،بێ ی زامداری ماندوومان يفليج بهش ی له جمگه  جمگه
 ر تاريکی، ر سوار، سوار بێ و هه وی هه يانه ده
 نگؤی ئازادی، ده  ن دژن به و خؤازن دژی نور ی شه کوێره مشه شه

 وازن، بانگه  زراو چوو له
 اڵی ترس و سام، قه  اڵم کاتێ شکاوه ،به
 عدام، ژووری زاواێتی ژووری ئه  کاتێک دا بووته  له
 ستی، وه ڕاده  م الفاوه مپر ئه کام له  به

 شکان، ڕووخان،داشوران،  پارێزی، له اڵ، بنمای سستی زوورداری ده ، ديوار، قهشؤرا  کامه
 بان و بيان ديبا  کان لێره ويسته خؤشه  هيده زار بريا شه هه
 

 ١١١١فێبریوێری ی ٦
 

------------------------------------------------- 
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 بۆ کاک فوئاد

 
 
 
 
 
 

 سەالح کۆنەپۆشی
 
 بوونتاەن ەل کانەندڵبا
 ێجەب انیبارێزر مەرەپ مەرەپ
 .اریناد ۆب وتنەکەڕێو ب شتێه
 چوونت یدوا ەل کانەساوەوەچ
 انەیکەشێناو تو یدێهوم ەدان ەدان
 انیرەکرد و س رتەپ
 .کرد یوەمردن ن ۆب
 یکێوڕەشێپ ێب تریئ انیوت
 فوئاد، کەو
 نیکرد مومک باتەخ یکسانیە ۆب
 .یەن

 دا و ڕێف انیکانەکەچ کانەاریجووت
 ەوەو چوون ەوەگرتەڵه انیو داس ورەت
 .انۆیخ ەیشیپ رەس

 یفواد بوون ێب ەیک ان،یوت ئاخر
 نۆچ اویو پ ێچسپەئ تڵداەع
 .ێب حەمورت ێتوانەئ

 ...فوئاد کاک
 چووەئ شکیت ەل
 بوو رۆخ ۆیخ وەئ..نا..نا
 بوو، ەیەفیتر
 .مانگ بوو ۆیخ ۆب..نا..نا
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 .بوو کیەخودا بوو، رزەب ەندێه
 یئاسا بارێزر یمۆگ ەب

 م،ەسەق چاوانت
 تر ڵسا هاەاریمل

 .نادا ووڕ تەوەبوون ەدووبار
  ەماو تاەه
 تر یکێکیدا

 یتر یکێفوئاد
 .ێناب
 یکێقوشیەبا کێوەش مووەه
 مناک،ەخ ڵد
 ناو، یکێدار ڵەچ رەس ەب
 سوار، ڵەتا ەیکەستانەبرەق
 نیمگەغ جگارێئ یکێنگەد ەب
 کورد، ەیوەتەگشت ن یبات ەل
 :تەڵێئ

  فوئاد،
 ،نیتڵەجاەخ

 نگەدر ەببوور
 .تمانیناس
 

------------------- 
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 میوانی تۆن

 
 فا سوڵتانی ی مسته ماله هیدی بنه وت شه بۆ حه

 
 د مجه ی ماجید و ئه بۆ زڵکۆی تازه

 
 
 
 
 
 

 موسلیح شێخ االسالمی
   
 نۆت یوانیم
  
  نهیگر یرم گه بار،ێک زر وه یدوو چاو  به
  نهیش یرم رگه سه ، وانهیر مه ینیش یشت ده
 شۆسوور پ یزن دوو سوار سوار دا دابه  هڵتا  له
 !شۆخ ووڕرم و  دل گه یکاک فوئاد نۆت یوانیم
  وه زهیور ته  له  وه هاتونه نۆت یوانیم
  وه زهێئام  له  گره انیب نۆت یوانیم
 و تاران، زیور ته یناڵاڤ هه ڵیوا هه  له
 ،دامان  به ڕپڕپ، هێیپ انیپک، گول چه پک چه
 ێنو یکەسرود نێبل تۆبا ب ، نهێدو انیب
 ،ێدو  ستووتهیب  که ی و سروده تر له وونڕو  ش گه
 یڕرشگۆرز و ش ر به سه ی، الوان سته ده  سته ده
 ر،ێدل ینگ ده  به عدام،ێئ ی جوخه  به ر رانبه به
 ێرز له دوژمن ئه یخت خت و به ته نن،ۆڕێگ ئه
 ؟؟ێک  ر به رانبه به یستاو اوهڕ: دوژمن ن،ێل ئه
 ،یستاو وه شۆڕش یقورس ینووڕ ر رانبه به
 ،یستاو وه رشێر و ه باوه یوێوس یدژ
 واوێشێر ل سه ی ئه ه،یوا  هۆیب ، انهی وابه
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 تاوەه یناو نوور  وه نهیتو ئه کان رهێست ئه
 الوان، یزار  له ر،ۆخ یگزنگ ی نه خه  رده زه
 رباران،یت یکات ، انهی به یتح فه یم رچه په
 نگان شهێپ ڵ گه  کورد، له یل گه یکان رهێست ئه
 خشان، نه انیوایه یئاسمان یسوور یق به شه
 رن،ۆخ ینگ شهێپ مان،یڕشگۆڕش یدانیه شه

 !رنۆش ئه نێخو  ن کراوت به بن که ی بناغه
 

          ***** 
 
 ، وه د هاتوونه مجه و ئه دیماج نۆت یوانیم

 ، وه نهی ده دیه شه یکیدا یشۆخڵد باگشتمان
 ارانی شتەگ ەل تێب یشۆرخەس
 جاران وتەه یەهەب یەدا ەل
 ەورەه یرزەواب یکیدا ێج
 ەورەگ یدیهەش وتەه یکیدا
 ، رده روه په شۆڕش ی ماله بنه ن وهێن،ئڵێب
 ، رده م عه ر ئه سه  له  بووه ها، نه وه یستۆک شتاێه
 ، کاوه ی لهۆر  هاک له ژده ئه یکوشتار ر گه مه
 ؟؟ داوه ی لهڕۆ وت ،حه هڵما بنه  کامه نا، ده
 قوربان بن، یچۆسوورد، ق یکێشۆڕش ڕێی  له
 !دوژمن ی سته جه  ن له ر ده ئاگر به ،ۆخ ینێخو  به
 

                   ***** 
 
 !کارانێکر یزن مه ی هڵما بنه  له کراوێپڵ هه ی ئه
 شاران،  دووره  له ن،اڵاڤ هه یامی په  هیوا
 وان،یر تا مه  وه زهیور ته  له ، وهێئ نۆچ ک وه
 خشان، نه تتاناڵو یبست  بست به ،ۆخ ینێخو  به
 خشان، نه انیهانیج یبست  بست به کارانێکر
 وان ئه ینێخو  له ،ێکراب  سوور نه ، هیین دانی مه
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 ، گرانه انیگر! دیه شه یکیدا! ێگر مه! یگر مه
 ، م کوردستانه بوون له پۆرت سه کانت هڕۆڵ
 سوور یرمان وت خه حه ،یبرد وێورمانت س خه وت حه
 نوور،  له ێب ئه ڕکوردستانت پ  بارانه پاش
 کورد ێڕیشگۆڕش یچاکان ن،الوۆت ی هڕۆڵ گشت
 ک برد، چه ۆب انیست رم تر، ده گه ڵد کان، رگه شمهێپ
 ۆت یکان لهڕۆ یقورس یم ز،خهێه  به ن کهی ئه
 ۆئاس  ووناکهڕباران،   گوله یقرمژن  به
 
١٣٦١ - ٩ - ١١ 
 

 ١١١١ جووالیی ٦
 

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

 لە دژی با دەوەستایەوە" کاک فوئاد"
 
 
 
 
 
 
 تاهیری ئۆمید

 
 زاندەبەد یسوور ێڵیو ه کردەد ەیلەئاو م ەیوانەچێپەب
 بوو کێستپە، د...بووەن ەژێدر
  ستانەوەانڕو  اسانڕ وەرەب کێابوونڕ یکێسپەد
  انیژ ەوەکێو پ خالقەو ئ شقەع ەل کێبازڕێ، ...بوو بازڕێ بوو،ەن گاڕێ
 دادا و  ندەب ەب یکۆچ ر،ەنگەس یەچوو ەوۆزانک ەل وەئ

 .اوازیج یکێانیژ ۆب کەیەبژاردەڵبوون، ه  ۆ مر ۆب کێتەرفەد ەب بوو
 و  یاستڕ ەینێئاو ،ەور یگاۆک ،ییبردووۆخەل یکانگا وەئ

  یتڕێیەهاو ەبوو ل تر یکیەواتا ،ڕێ ەبوو ل تر یکیەمانا
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  وتنەکەدەڕێب کانەقامە، ش...وداەئ یمەردەس ەل
  ەڵۆه ەیالنێه ەو شاخان کرابوون ناڵجووەد ێجەل شاران
  بوون،ەن ڵیما تریچ ژنان
 و  دراەئ یرەرابەو ب یکسانیەو  تڵەداەع ۆبانگ ب ەوەوتەمزگ ەیمنار ەل
 باتەخ ەیالنک یەکرابوو ندانیز
 ئارام و  دیهەکاک شوان، ش وەکیە رە، ه..وسااەئ یندکراوانەب

 ...شۆڕش یگرەڵهاڵبوون ئا کێمانەقار
 بوو  رەکخڕێ بوو،ەن رەبڕێ وەئ
 بوو  نگەشێپ بوو،ەن واەشێپ

 ەوییەناسەد یکانەرمانەو د مەهەڵم بوو،ەن دوکتور
  بووێپ یامەیپ مەاڵب بوو،ەن رەمبەغێپ
  نیداەئ شانیپ یکانییەزۆریپ مەاڵب بوو،ەن زۆریپ
 ئاگرا  گژەب ەوەنیبچ نۆچ نیکرد یرێف مەاڵب بوو،ەن رخوازەش
  ،ێوەک دانێل ەل بووەن ڵبا وەئ
 ەوەتێبکوژ بووەو چرا ن ێوشک بکر بووەن یکان
 ژڕۆ ەبوو ل کێشەو ب نڵیقوەڵه ەیوز ن،ڕیف یمزڕە وەئ
 ... وستاەانڕ وەئ
 
  نۆڕگیتاکوو ب گاڕێ ەوتنەسوور، ک یکیەاڵو ئا ۆندگڵیو بو ەو جامان ۆیخ
 و  ەوەگرت ڵیبا ەتاز ،یشتنڕۆ یدواەل ەبوو ک ەێرەابڕ" کاک فوئاد"
 ...  واەڕد تاەه
 
  .ێوەئ زتریئاز یو ناو ترەوشاوەدر یبازڕێ رزتر،ەب یادی
 

 ٢١١٦ جووالیی ٢١
 

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

 ماڵپەری کاک فوئاد: سەرچاوە
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 "كاك فوئاد"  ی ماڵه بنه  تراژیدیای
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سات محەمەد: ئا

 
  نهینوسا و  یر وه رهیاب و وتن كاهێچاوپ  ڵێا مهۆك" خت كرد؟ به  یانیگ نۆبو، چ  یچ  یبو، ئامانج  ێك  یتانڵفا سو كاك فوئاد مسته"
  ی وره گاه  باره قاه  یكاێبێكت  ێیدوتو پار لاه  ڵیو سا  نجامدراون ئه  وه هی( یتانڵفا سو مسته  یت شمهیزاو ح و ره  كه له مه) ن هیال له  كه

  ێو چ با هاات دایتانڵفا ساو مساته  ی هڵاما ر بنه ساه به ك هیاایدیچ تراژ تڵێ ماندهێپ  بهێم كت ئه ، وه ته وكراوهوب دایی هڕ الپه 333
 .  مانهڕرسو سه  ێیج  كه  كراوه انی كه هڵما بنه ر به رامبه به  وه كاك فوئاده یكان باته هاوخه و  ڕێهاو ن هیال له شیك هییك مه ئه
 
  هیاو بما ر ئاه گاه باو، ئه ت ماهیباو، بل ك رهیاز رۆز  یتانڵساو  وتاوه  یمن الل باه مام جاه رجارۆكاك فوئاد، ز  یدبونیه شه  یدوا له"
 !"كرد ده دای په  یتر  یكێنوس چاره  هڵ مهۆك
 
  یكان كاهینز  ڕێهاو لاه و رانێائ  یكوردساتان  یشاانێتك حمه زه  ێڕیشاگۆڕش  ی هڵا مهۆك  یران نهێزر دامه له  ێك هی ستۆند ته وه  یدیساع
 . تێدو ده دا بهێم كت كاك فوئاد له  ییت مهیبل و ییك رهیز ت به باره سه  رهۆمج به ، یتانڵفا سو مسته  یفوئاد

 
 رانێائ  یكوردساتان  یشاانێتك حمه زه  ێڕیشاگۆڕش  ی هڵا ماهۆك  یكێر ناهێزر و دامه گرناگ  ره هه  یكێر نهێبزو ، یتانڵفا سو مسته  یفوئاد
 3 ، ی كورتاه  ناه مه و ته كاات، لاه خت ده باه  یانیگ داڵیسا 27  ین مه ته با بو، له كاره  یارینداز ئه  و كه ئه. دا7111  ی هی ده له  بوه
شااااو   یماااێرژ  یروخاااان  یتاكان ره ساااه و رانێااائ  یشاااۆڕش  ی رماااه گه تێاااكر ئاااازاد ده  كاااه  ێااابات، كات رده ساااه به نااادانیز له  ڵیساااا
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كااك  دا، اناهییژوێم  وره گاه  هییاانكارۆڕو گ رخان رچاه وه له ڕپا  خته وه م سااته لاه ت،ێاب ده رانێائ  یساالمیئ  یماارۆك  یركار سه هاتنه
و  ئاااه  یكان روداوه لاااه  ێااارۆر ز ساااه به  ی نجاااه پهێج دا مانگاااه 77و  اڵم لاااه ، باااه ژی ماناااگ ده 77نها  تاااه ، یئاااازادكردن  یفوئااااد دوا

  یاسایس  یپاان هۆڕر گ ساه  یكاارا  یكێن هیاال كاات به ده  هڵا ماهۆك  كاه  ی راناه و كاراكته لاه تێاب ده  ێك هی و  تێڵێه دهێج به  وه گاره ژهۆر
 . كوردستان  یتاڵ ژههۆر
 

راباردو   ڵیچاوار ساا و  یسا  ییژاێدر به" نڵێ ده داێڕید م كه هی له ن، بهێم كت ئه  ی وه ره كهۆكارو ك ئاماده  فوئاد، كه  یبراكان و خوش 
باو  وت كاهێر كااك فوئااد به  یختكردن انباهیگ ایائا:  كاردوه  یر خاه  وهۆخ به  یتانڵفا سو مسته ی مهێئ  ی هڵما همو بن هه  ێاریپرس
 "بو؟ رانێئ  یسالمیئ  یمارۆك  یژراوڕێدا  یكێالنیپ  ی وه ئه انی
 
و  كااك فوئااد باون لاه  ڵ گاه له انۆیاخ انیكێشا به  كاه نێدو ده ارید  یت هیسا كه نیند چه دا، ارهیم پرس ئه  یماڵ وه  یدوا به انڕ گه له
  ڵ گااه له  ، كااه ه"الل جااه میبااراهیئ" انیاانی، گرنگتر بااوه دیه شااه و وانیر مااه ۆباا  یت هیااكردو  وه بانااه له  دا كااه نوسسااازه چاره  ره فه سااه
 م كاه هیم  ئاه  یكردنیزگاارێپار  یرك و ئاه  باوه  ڵای گاه له دایاژۆر 1  ی وه اناهڕ گاه  ێبا  یكێر فه سه له  یتێك هی  ی رگه شمهێپ ك هی زه رهف مه

 .  ردراوهێسپێپ  ی هڵ مهۆك  ی رهێسكرت
 
  یخبار ئاه  ی هێیاوپ به ت،ێابوب  یساالمیئ  یماارۆك  ی ساهیس ده و النیپ باه  یدكردنیه كات شه گومان ده دای كه وه انهێڕگ له الل جه میبرا

 میبارا  كاات كاه ده  وه باه  ئامااژه  ۆیخا  ییپاكۆست ئه  یلماندن سه ۆناوبراو ب.  وهیناس انیكاك فوئاد  كه  وه كهڵێما ن هیال كراون له
 ".الل مام جه" به  انهیداو و وهینوس ۆب انی تنامه رائه به  زادهیلخانیر ئ عومه و  ید موهته اڵبدو عه و زادهیل عه
 
  وه الل، سااالر بااس لاه جاه میبارا  ۆیسات ئه  خاتاه كاك فوئااد ده  یكوشتدان به یتێاریرپرس به  وه وانه چهێپ به زیز ساالر عه ماڵ به
 یدوا" تڵێاا و ده ، ئااه" وه هیتیساا به و  یخاااك  ۆیه بااه  وه تااه وتوه ركهیب یئااارام دیه شااه ر كسااه هی  وهیاانیب  یكاااك فوئاااد"  كااات كااه ده
جاا  دا، رگه شامهێناو پ لاه  ێسا مو كه هاه  یقاورس الزا ره  یكێاویپ ، بو به وه گرته نه  ۆیالل خ جه میكاك فوئاد، برا  یدبونیه شه
 ". كهۆترسن  یكێاویكوشت دا، پ به  یكاك فوئاد  كه  اوهیم پ ئه
 
  یر عومااه و تێبیالل نوساا جااه میباارا ۆباا  یت رائااه به و  یپاكۆساات ئه  ی نامااه  كااه  وه كاتااه ت ده ره  وه ئااه  زادهیل عااه میباارا ها روه هااه
حاازر   ناه مۆخا  ڵیحا شابه مان به.  ساتوهیو شنهۆاللمان خ جه میت برا قه  مهێئ" تڵێ ده  زادهیلخانیئ.  وهێمان ش هه به ش زادهیلخانیئ

  یسا كه و روانیوشا و كااك نه الل ماام جاه  یخود لاه ، هڵا ماهۆك  یكاڕێ قاه مه  رو بكاتاه  بوه هاه  ی وه ئاه  یت و جورئاه ئاه  نه نمیبیبوم ب
 ".ن هڕتو  ێیل رۆرزۆز  كه  ستوهیب میشتمانین  یتێك هی  ی كهید
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الل  جاه میباراهیالل، ئ جه میبرا  ی ر قسه سه ن له كه مه سراریئ" تڵێ كاك فوئاد ده  یو براكان خوش  به شیاریخت ال به مه هاوكات
  بوه هاه  یریقسا و ته بكاات  ێكار  وهیتوانی و نه بوه نه  یور ده  كه تێزان ده ، ۆیخ  یت بهی حه له  یانی.  وه اتهێڕگڵ هه  یكان مو قسه هه
 ".دا كاره و له
 
  یرز شات عااه ك هیاا  ێو ماه ده" تڵێاا ده  یتانڵفا ساو مسااته  یت شامهیزاو ح و ره كااه له مه  فا باه مسااته روانیوشا نه شاادا،یوان ئه  یدوا باه
 !" هیین باریعتیئ  یگاێالل ج جه میببرایئ  یكان م، قسه نابتان بكه جه
 
كوردساتان،   یشاتمانین  یتێك هیا و هڵا ماهۆك كااك فوئااد له  یكان كهینز و انڕێیهاو  ڵ گه له ۆگفتوگ و وتن كهێچاوپ ك هی رهیزنج  یدوا
  ی هخشا نه  یورد و باه  باوه النیپ  ی كه دكردنهیه شه نڵێب  كه  ی وه ن به گه ده دا بهێم كت ئه  یتا ره سه  ی كه ارهیپرس  یماڵ وه نجام له ره ده
  یپادگان لاه  یلخال خاه اڵتو هیاو ئا مران چاه  یبون ئاماده باه  یفوئااد، دو بارا  یكردنیه شاه ر له باه ك هیا فته هه  چونكه ، شراوهێك ۆب
 . وه سهۆب  نه بخهێپ  یكاك فوئاد  ی وه ئه ۆكراون ب عدامیئ وانیر مه
 
 ، یهارێم  ێبا ، یدیاتراژ ، ماهێئ  ی هڵاما بنه"  یناو باه  كه تێب  شه و به ئه ران، نهێخو ۆب  بهێم كت ئه  یش به نیشترێاكڕرنج سه  نگه ره
  وناه كه ده  كاه ت،ێو كاه رده رونتار ده  هیا هڵاما م بنه ئاه  یایدیاتراژ دا كاه بهێكت  ییتاۆك  ی مه كه  هڕ ند الپه و چه له ، هی" یم رخه مته كه
 .  شتنڵڕ هه  ڵد رده ده
 
 وانیر ماه  یپادگان لاه نیم ئاه و نێن، حسا ده ساتده ده له انیابارا گ  ێسا( 7111  رمانانی خاه  ی1تاا   2 لاه )رۆژدا  ش شاه  ی ماوه له
 رۆز" نڵاێ كاك فوئاد ده  یو براكان خوش  ت،ێكر ده دیه شه داییگوماناو رۆناكاوو ز له  یكڕێ شه له شیكاك فوئاد ن،ێكر ده عدامیئ
  ییئاوا كارد لاه انیا ماهێئ  ڵیماا  یردان ساه انۆیاخ  یرد هااوده  یناڕیرب ده و  یشاۆخ ره سه ۆكوردساتان با  یك ماه ئه هب  یكاڵ خاه س له كه
  یردان ساه  هڵا ماهۆك  یكان ركرده ساه كاام له ویها ت،ێاكر كوردساتان ئاازاد ده  كاه شیدواتر و نه وسا ئه نه ماڵ به وان،یر مه  ی مانهڵ ئه
كاك فوئااددا   یختكردن انبهیگ  یژڵڕۆسا نیم كه هی له.  وه مانه ده وانیر مه له  فته ند هه چه و بهواب  یجار  كرد، كه نه انی مهێئ  ڵیما

 و  یادا  یردان كااك فوئااد ساه  ی ناهیژێم له  یارانیا و  هڵا ماهۆك  یت هیارا بهێر  یانڕێیهاو لاه  ێسا ناد كه چه م كاهیالن نیبو وانڕ چاوه
 انیاكێچكامیه داێاو ئه  یكاڵ مو خاه هاه و ماهێئ  یمانڕرساو ناو سه لاه ماڵ بران، به ر قه سه  و بچنه ن بكه مان كه هڵما مو بنه و هه باوك
 !"هاتن نه
 
و  باه و عه شااد ره ن، ناادهۆڵو ك بان وام ده رده باه انۆیاخ  یبات خاه و شۆڕر شا ساه كااك فوئااد له  یكان ش باراو خوشاكه وه ئه  یرا هڕ سه
  یكاار ۆهواز با ئاه ۆزا با ره و  ێورما ۆد با مجاه ئه زوێور ته  یشار ۆب تێردرێن ده دیو ماج ن كه كوردستان كار ده له ت شمهیو ح كه له مه
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  یساالمیئ  یماارۆك ن هیاال له زێور تاه د له مجاه ئه شادایو ئه  یدوا چاوار ماناگ باه و7117  ینادان بهێر له دیاماج.  یناێنه  یی كخراوهێر
 انیو ئاه و هیابوا رتارۆال ز د لاه مجاه ئه  یگرتنا ۆبا  ێایاوكڕ هڵاد  هڵا ماهۆباو ك ده" ، وه نداناهیز  ناهێخر ده و نێكر ده ریستگ ده  وه رانهێئ
  یشاۆر په و ران گاهین رۆمومان ز كرا، هه ده نه رانێئ  ی دارهێس  یمارۆك له ك هییوانڕ چاوه ویه عدامیئ له  جگه! كوردستان  وه هیناباێه

و  رپرس بااه  یساا چااوار كه  ێساا  ڵ گااه له ۆوخ اسااتهڕنا وۆوخ راسااته مان هێیاااوكڕ هڵااد و  یران گااهیو ن ئااه ن،یبااو زانمااانیئاز  ینوساا چاره
 ، وه هۆڕییااگ ده كتر هیاا  ڵ گااه له انیكان هیااندانیز  یسااالمیئ  یمااارۆك و هڵاا مااهۆوكات ك ئااه. باااس كاارد  هڵاا مااهۆك  یوكات ئااه  یر اردهڕیااب

 داڵا گاه له انی م باسه ئه  ێس كه  ی وه ئه  ێب  بو كه  وه ئه  هڵ مهۆك  یران اردهڕیو ب رپرسان به له  یوانڕ چاوه نیعقولتر مه و نیتریئاسا
 انیارزگار  یساالمیئ  یماارۆسات ك ده له و وه ناهۆڕیگ  یساتینااو ل  ناه د بخه مجاه ئه دویازوتار ماج  یرچ هاه انۆیاخ ۆبا ، ۆڕێگ  تهێنێب

 و ماهێئ  یرگسوتان ن با جه بكه  له په دیدو ماج مجه ئه  ی وه نهۆڕیگ له  هیتكا" تڵێ ده  هڵ مهۆك  یران اردهڕیب به  كه له مه  ێن، كات بكه
 و تاانۆخ  ڵیما ر لاه هاه زمیالیساۆس ۆتا" تڵێا دا ده كه له مه  یماڵ وه له  رانه و براده له  ێك هی، "نج جارێپ به تێب باوكمان نه و  یدا
 !"تینیب ده دا مانهڵ ئه  ییئاوا
 
  ساتهیو ل بو، ئاه داێت  یدیكاك ماج  یناو ستدایل  ێس له  كراودا كه ئاماده  یستیناو چوار ل له ران اردهڕیو ب رپرسان نجام به ره سه"
 زێور تاه د له مجاه كااك ئه دویاماج كااك 7117 - 1 - 31  رۆژی چو لاه پێناه  یرۆز!  هییان داێات  یدیاماج  ینااو  كاه رنێبژ دهڵا هه

ت  نانااه ته ن،یمتان خااه  یكیر شااه نڵااێب و نێباا  هڵاا مااهۆك ییت هیاارا بهێر  ی رانااه و براده لااه چكااامیه  ی وه ئااه  ێب هن، بااباران كاارا گوللااه
 !" وه نهیكرد نه انیر سه به شیك هی نامه به
 
 تێاناب  ئامااده  ێار  ساوتان، كات جار جاه نجێپ  یدوا انیباوك  یتانڵفا سو مسته دیش هڕ مه حه  ن كه كه ده  وه به  ئاماژه ها روه هه
 ، ێنرینااب وا هێاڕپ  یگونجااو  یكێنێشاو كان دهیه شه و رگه شمهێپ  یسوكار كه له  ێرۆك ز وه ، یبژ مداێرژ  یتاڵ سه ده  ی هیسا رێژ له
ناچار  ، باه باوه  ینییئاا  یكێسا كه  كه  وه نه مه و ته به و  هییت هامه مو نه و هه ئه  یدوا ، ێریناگ  ێكر به ۆكوردستان ب  یاشورب له انی
  یجاااار ۆبااا  ێترسااا ده  كاااه انیشااایكیدا  ی" هیاااه به"بات،  رده ساااه به انیاااژ كاااان هڕ ناو مقاااه كانااادا لاااه نجه گه  رگه شااامهێپ  ڵ گاااه له
  ێیگاو  هییاس ن كاه ماڵ وروپا، باه ئاه ۆبا رنێابن  یكان هڵاكاات مندا ده  هڵا مهۆك  یران رابه داوا له ت،ێبسوت  یرگ جهم  وته وحه م شه شه
 . وه نهێن رده سه  وه راقه مه باوك به و  ینجام دا ره تا سه ، ێبگرێل
 

 ٢١١١ی فێبریوێری ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاوێنە  : سەرچاوە
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 رەحمان نەقشی: و ئامادەکردنی کۆکردنەوە
 

 ی زایینی٠٢٠٢دێسەمبەری  -ی کوردی ٠٢٠٢سەرماوەزی 


