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 ردیئێبڕاهیمگه

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

 
 سهیی کی ڵۆیهه هه خودایانهدا، کهانی داوێنی  له ، کردووه خنان ێه دا  ندیل قه چیای دوندی ر سه به زێڕینی ێڕشنگی خۆر یان، به و مه ده
 .   دایه فڕین  له  نده ڵبه مه و ئه ئاسمانی  له کا بڕده چاو تا
 
 یر سهه  جوانهه  نهه دیمه و ئهه و  بڕن ڵهده هه ر سهه ، دۆوه تهاتی کهانی هدژوار و  خت سهه  ورازه ههه بڕینهی  لهه ت که شه و ماندوو ڕێبوار ند چه
 .ن که ده
 
 ، دیهوه نی مهه ته هاری بهه یهان ده و  سهیی فر بهه ک وه ڕینهی  کهه سهاڵداچوو  بهه و  ن مهه ته  بهه سهیی ریه  ێیهاوێکی کانهدا ڕێبواره نێو  له
 .کێنێ ڕاده خۆی الی بۆ موان هه یسرنج  که کانی لۆچه و  چرچ  لێوه ر سه  وێته که ده ک یه بره
 

 نگاو ههه ، وه ئهه جێهی  بهه  کهه ێیره  ێیهاوه اڵم بهه. ببیسهن لهێ شهتێکی  که ڕوانن چاوه  نه دیمه و ئه دیتنی  به تاساو و ماندوو کان ڕێبواره
 زێنی تهه  لیهه که ئهاوی  لهه ئهاو مێهکقو ی وه خواردنهه  بهه و ئهه. ڕێگها ر سهه کانیهاوێکی ر سهه  گاتهه ده تها دا، ده  درێهژه ڕێگها و گرێ ڵده هه

 گههرێ، ده خۆ لههه مانهها زار هههه  کههه قههووڵ کی یه ناسههه هه و گههۆڕێ ده سههیمای و ئههه جێههی  بههه شههکێنێ، ده خههۆی تینههوێتی ی تاسههه ، کههه کانیاوه
 .بێ ده تیس قه کانیدا چاوه  له فرمێسک و  کێنێ ڵده هه
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  ناسهه هه و ئهه ڵ گهه له  تباره فهه خه  نهه دیمه و ئهه بهێ ده  کهه زانهن ده و  سهیی ڕیه  ی مامهه مهی ده  بڕنهه ده چهاو زرۆیی تامهه  به کان رێبواره
 زانهن ده کهان ڕێبواره کاتهدا مان ههه  لهه. بیستنن زرۆی تامه  وه زه حه  به موویان هه. گرتبێ خۆ له ی وره گه ڕازێکی دا، فرمێسکانه و قووڵه
 .کێنێ ده کاندا ڕێبواره کۆڕی ر سه به باڵ نگی بێده  بۆیه ، یه نده ڵبه مه و ئه ڵکی خه ژیانی بواری کی زایه شاره سیی ڕی  مامای

 
 ون چهاوان  لهه و  کنهێ ڵده هه ئاسهمان رزایی بهه و ره بهه  کهه  که یه سهیی ڵۆ ههه  بڕێتهه ده چاوێهک و وه کاته ده رز به ری سه سیی ڕی  ی مامه
 :دوان  دێته خۆی ڵ گه له و  گرێت ده ڵی هه یاڵ خه  مامه دا ساته و  ئان و له ئا بێ، ده
 

 .گۆڕی ده وێ هه ت ده خۆت  که ی جۆره و به کان مرۆڤه نووسی چاره چۆن  که ناگا تۆ کانی مه گه  له س که ڕۆژگار ئای
 
 کۆی مهه ڕین ێهه تێده ێێیهدا و  ین کهه ده ێێهدا ری گهوزه  ئێمه  که ی ره ڤه ده و ئه ئاخر. سوڕماوه گاڵتاویت وتیی ڕه نرمی و  رزی به  له رم سه

 و  ئهاواره ال مه ک وه مانانی قاره دا شانه رکه سه و  خت سه چیا م له ئا.  مانه که کراوه  لێ م سته و  ست ده ژێر  وه ته نه ناوداری سوارچاکانی
  کهه لمێنن بیسهه  ویسهتوویانه و وه تهه چونه دا ق ڕه  کمهه چه رانی داگیرکهه ڕووی  بهه دا شهوێنانه م لهه الجانی، شیرێژو مراد و  کان مویینیه

 .مانن که وساوه چه  له گه بۆ  رانه داگیرکه و ئه می سته ورو جه  له دوور و ستانه ربه سه ژیانێکی خوازیاری وان ئه
 
 و  تی ردایههکو ڕێبهازی ری ده  درێهژه  بوونهه  که ناوان ناو  وه هاته س که ڵێک کۆمه ناوی ماندا، که له گه نوێی شۆڕشی ی خماخه چه ڵ گه له

 .ئازادی بۆ مان که له گه ی ێساوه نه باتی خه یدانی مه سواری شۆڕه
 
 و  ێهۆلیس ی وه داچوونهه گهژ  بهه و  ێێنهاندان خهۆ  لهه ڵکدا خه کردنی ری ڕێبه  له لێهاتوو زاو شاره کی یه رکرده سه ک وه  سوارچاکانه و ئه

 . خستووه ڕێک انیانگێڕ بات خه کۆڕی  ردانه مه و  ئازایانه کاندا، ژاندرمه
 
 کی یه سهتێره ئه ک وه. کهرێ ده یری سهه مان کهه وه ته نه وتووی ڵکهه هه کی تیه سهایه که ک وه  سهوارێکه شۆڕه دوێهم ده لێهی مهن ی مانهه قاره و ئه
 کههۆڕو موو هههه  لههه. تی تێکۆشههانیه رێمی هههه و جێگههه کوێسههتان و  رمێن گههه کوردسههتانی.  دایههه  وه وشههانه دره  لههه  ئاسههمانه و لههه  شههاوه گه
 . زماناندا ر سه له کاندا جییسه مه
 
 م ده  بهه منهااڵن. بوو  کان ڵنیوه قه ست ده  جووتیاره ئاێۆرای نێو و، ئه ی ێێگه و  جێگه بوو،  وه ڵکه خه کانی ئازاره م ده  به  مانه قاره و ئه
 .بوون ئاشنا  وه کانیه لێوه ر سه شیرینی ی بره
 
   و کرد ده واکانی نه بێ وایی نه دڵ بوو،   وه تانانه ره ده بێ و  خۆش نه می خه م ده به ئاسا  چگوارا  ناسه نه ییماندوو  گێڕه شۆڕش و ئه
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 .کردن ده ڵ گه له ردیی هاوده
 
 کهرد ده یز حهه و ئهه. بێ نهه دیهار  ێێهوه وی ئهه نگینهی ڕه ی نجهه ێه جهێ  که  ماوه نه کوردستان ئاوایی گووندو بوو، زا شاره میعمارێکی و ئه

 ی سهته ده و  ێهۆ  فهای وه  بهه می ههاوده و ئهه ڵێ بهه. بهژین ریهدا وه خته به  لهه ی کهه ڵکه خه و  دان ئاوه کوردان، ماڵی  تاکه ک وه کوردستان
 .بوو کان رگه ێێنمه

 
 و ره بههه  کههه  چاکههه سههوار و ئههه ڵ گههه له رێکدا فه سههه  لههه ر بههه و مههه له سههاڵ ٢٠ بههۆ  ڕابۆوه گههه بیههری دابههوو،  یاڵ خههه  لههه روا هههه ێیههر ی مامههه

  یه سهیی ڵۆ ههه و ئهه دیتنهی اڵم بهه  ماوه نهه ژیانهدا  له وئێستا ئه ڵێ به ، وه ڕایه گه نه بوو ری فه سه دواین   و  ڕێ وته که رمێن گه کوردستانی
 ئاسهمانی   مێهژوی  له  مینه هه بۆ  مره نه و ئه رزی به روحی. چاوان ر به  خستبۆوه مایی سینه فییمێکی ی رده ێه ک وه ی ردانه مه تی اڵفه قه

 سهوڵی ڕه ید سهه کهاک  سهوارچاکه و  زن مه  ناوداره و ئه ڵێ به.  دایه فڕین  له  مری نه ی نینانه  به دایمه و خوێنه و فر به ک وه دا کوردستان
 .بوو  (وره گه بابی سوڵی ڕه ید سه)دێهقان

 

   ٢٠٠٨جانێوێری ی ١٧ :یوت ڕێکه -  نگ ری گیاره ماڵیه :رچاوه سه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڵی سه ن شیوه سه ال حه رێر مه و به  وره سووڵ بابی گه ید ره هید سه شه
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 (ورهسووڵیبابیگهیدڕهسه)سووڵدێهقانناسراوبهیدرههیدسهشهیژیاننامه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سهتی  ده 1953سهاڵی   و لهه  دایهک بهووه  لهه 1938 ڵیسها  لهه ( وره ووڵی بابی گهس ید ڕه سه)  سووڵ دێهقان ناسراو به ید ره هید سه شه

ندامی حیربی دێموکراتی کوردسهتان و  ئه  بۆته  سته به و مه ێێناو ڕزگاریی کوردستان دا و بۆ ئه  باتی سیاسی سیاسی له خه  به  کردووه
تی گنهتیی  سیاسهه  ر نهارازیبوون لهه بهه له 1985ی سهێیتامبری 27 وتی ڕێکهه  ێاشهان لهه  دا تێکۆشهاوه  و حیربهه ساڵ له 32ی  بۆ ماوه

 . وه ته کار کێناوه  ستی له حیرب ده
 
ڵ  گهه  کرێ گرتبهوو و لهه کی بهه ی شاری سیێمانی خانوویهه رزه به  واره هه  حیربی دێموکرات له  ید ڕوسووڵ دوای وازهێنان له هید سه شه
ن و  ده ی ده کههه رگههای ماڵه ده  ناسههراو لههه کههداری نه نههد چه چه 1988ی  ی ژانویههه10یانی ڕۆژی  به رله سههه  ژیهها، کههه وێ ده س لههه نههد کههه چه
وێ. ێهێ   کهه ی وێده ن و دوو گولڵهه کهه سهتڕێژی لێده وان ده رگها، ئهه ی ده وه ڵ کردنهه گهه اڵم له بهه  وه رگایان لێ بکاتهه چێت ده وی  ده ئه
چهێ و،  رده نێ، گیانی ده ز داده ر کاغه سه له  که مه ڵه قه  که  وه داخه اڵم به کات، به م ده ڵه قه ز و ست بدا داوای کاغه ده  ی گیانی له وه ئه
 . وه ناناسرێنه  ته و جیناته تاوانکارانی ئه  م جۆره به
 

 رکراوه ، بۆ  هان دماڵمان له ئاوایی )نمنجه(ی ێیران ساڵه دا و هی ئ هلێو هی خاک ده ،1938هاری  هوه ب هگڕێت هساڵی له دایکبوونم د
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ڕێیه دا بهووه لهه  ههارێدا که ماڵ وکۆچ د هقوڕاو و چڵیاوی ب هد رشاخان و هوه )کانی زرد(ی س هبووین گه ڕاوین ش ناچار هجارێکی دیک
نگهه مامهانم  همهووت وێهڕ گیها وگۆڵهه لهه دایهک بهووم و ڕ هڵه هردێ دا کهه کێهوێکی هه هزی وتی )چین چینۆکان( به ڕووکهاری کهان هشک هئ

ک ولهه  هر سهاته لهه جێیه ههه کی بێ کهه ڕێگهای ئهۆقره گهرتنم نهه بهووه و هر هوه هۆی س هر ئ هشه ه هێێرێژنێکی ێیر بووبێ جا له وان
 دایکهم ژنێکهی کورتییهه و ی )سه یدالجانی(یه باوکی دایکهم نهاوی )سهه یهدقادر(و هماڵ هله بن شوێنێک ژیاوم .دایکم ناوی )زبێد(ه و

 ڕوحم بوو.  هر بره خۆ و زۆ هس ههێدی و ل
 
بهوو  هکن." دایکم بێجگه له من کچێکینی هه هک ی هموو و هیگوت "بۆخواردنێ ه همینه د هشکردنی چێنت وناندا زۆر یادڵ بوو و ه هداب هد

بابهه ی لهه ئهاوایی ) هکه هبر ه. قئاوڵه )خروێکه( مردووه خۆشیی ه، به نناوی "فاتم" بوو. زۆر به منداڵی متر و هنی له من ک هم هکه ت
نهدیل لهه گونهدی  ه، لهه بنهاری قهرمهێن هردانهی مهن بهۆ کوردسهتانی گه هههاتبوه سه 1970ر شاخانه. دایکهم کهه لهه سهاڵی  هکراوێ(ی س

 شی خاک. هوه باو هشی هۆزی شارۆشیان نێژراوه و چۆت هی نێڵی ب هرگ هس
 

رمهاوه، دیهاره بهه ههۆی  هش بهابم هه هیه هیاننامهو ژ ه. تها نووسهینی ئهی خهدره )بهابی گهه وره(ن و باوکی باوکم نهاو هس هباوکم ناوی ح
مهانی  همانی شا هاتووه. له ز هنجه ی ز هشک هئ ری و زیندان و هس هرم هتووشی چ شداری من له کاروباری سیاسی و حیربایه تیدا زۆر هب

 .ر و ماڵ سووتاوه هد هرب هر ئێستاش د ه، ژیانی ناخۆش و زیانی زۆری تووش هاتوه هری، ماڵ سووتان هد هرب هینیندا د هخوم
 
 ڕ هههار و ههاوین و ێهاییر تها مه هالن و زسهتانانی  خوێندوومهه تها وای لێههات به هیوانهه شه هوه کرامه شوانی حه همنداڵیی ر له زۆر هه

ڕی  هڕداری چهاک و ێسهیۆڕ بهوو و زۆر مه هڕی بهووم. بهابم زۆر مه هر کهاوڕ و مه هق لهه به هبه هساڵی ر 7ی  هدیاره ماو. داکراوه شوان بووم
 ڕی خۆیان.  هر م هواو شوان بووه و چۆته ب هت ساڵی17ویست. بۆخۆی  هخۆش د

 
مهین و باغهداری  هئاشهقی ز کهرد و زۆرم ێێنهاخۆش بهوو. زۆر هد هش شهوانیم نه هقیقه هک د هر له ترسی بابم وێرابام بۆ ێه هگ هاڵم من ئ هب

    ،بووم
 
م له کوردسهتانێ  هکی ک هی هشم تاڕاد هو کاران هسازکردن بوو، ئ وز و خانوو هح زم له خۆشکردنی ڕێگاوبان و ێردسازکردن و کانی و هح

   .و کارانه بکرێن هدا ئ هاڵم دوژمن ڕێگای ن هکردووه ب
 

یان ێهرده  هکرده و هکم ێاک د هریک ده بووم کانیی هبووم له جیاتی ێێ چارانی وان زۆرتر خ هڕ و کاوڕان د هر م هله یادمه کاتێک له ب
ره  هبوو کهه نهاوی که هم ه هڵ هرێکی شینک هی خواردنێ دا ێێبوو، ک هک هناو تێڕ هسک کورتم د هکی د هی هڕ همینه ێێم هکرد. ه هز دبازێکم سا
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   .ره خرمییی هچووم بۆ شاری به سواری ک هدام د هخرمیل بوو و زۆر توند وتۆڵ بوو، زۆر جار ئاواڵ شوانه کانم ڕێگایان د
 
موویاندا قه یهومی  ه. له نێو هوان شارستانی و من کرمانج همانی منداڵی. دیاره ئ ه، هاوڕێی زبوون هکم ه هن و هاوڕێی هم هند هاوت هچ

هابهاد  هوکهاتی لهه مه ه. واتهه ئهکهۆڵ بهوو هرتاڵهه به هقه چهاالک و تکهێ  و هحم هرداڵن و ز هکوڕی شێخ مارف )شیخی سیی( کوڕێکی له ب
 .وه هبرد هشتیان بۆ خه ڵک د کرد و همباڵیان د هی ح هرتاڵ همندااڵن به ق

  
 ره خرمییهی ده بهوو بهه کێنهه، هر که هدام و لهه سه هیهان د هور هو کوڕانه د ههابادێ ئ هینتمه م هگ هر که د هخێر، ه هو کاتی ب هجا یادی ئ

یهات  هیهات بهه سه هسه کرده کوێخا و ه. منی  خۆم دیگوت بۆ من هوی دی د هیگوت بۆ من و ئ هو د هن، ئەک هش د هتگوت مڵکی بابیان ب هد
 .زراند هم هم داد هنۆر
 

بهوون. کهه  هد جهاری بهه قوربهان د هیان شوت و سه ه، به سابوون دبرد بۆ چۆمی هیان د هک هر هتفاق به ێێی فیالن بوو. ک دیاره وێنجه و
ر بهۆ خهۆم  هحمهن، هه هبهێ ڕ ،وژنیکهو هلهی د هنی ماڵهه وکها هوه به کوڕ هسووڵ نایده م هید ڕ ههات ده یگوت؛ ئاغا س هیومی( د هی) ق هنۆر

بهوون و  هری هه هزانهی چونکهه بهاوکی که هی باشهتر لهێ د هوانهی دیکه هو له ه. دیاره ئهدا یابانی شاێوور هیفڕاند به خ هبێ. د هئاگام لێی د
 وکاتانه به خێر...... هیادی ئ .کرد هتی د هرچیای هچ
 

:ورانیمنداڵیش،ئۆفیدهئێ

 
. خهۆ وه هگرتۆته هی خهۆم نه ه. زۆر جاران وایان شهکاندوم ئێسهتاش جێگهم کووت کردووم هیان د هند هڵی چزۆر باشم له بیره که به مندا

 دڵم سهر ،وێ هک منداڵ قڕانتان تێک هیگوت د هک که د هره اڵێ هیان ب، ن هرک هیانگوت مندااڵن د ه، یان که دیان گوت منداڵ الچن هکه د
 .  وه هخوارد هبوو و خۆم د هد
 
یهانگووت  ه. ێێهت وابهوو بهۆ دکرابها هبهام و وام ێهێ نه هنام تا منهداڵ نه هخودایه بۆ منداڵ بووم؟ بۆ سمێڵ و ڕدێنێت لی نمگوت ئای  هد

ن  هکه هوڵ د هکرێ و گای که هین یان قوربانی د هک هش چاو لێد ه"بووک هاتووه و ئێم ؟ڕێگای کێیان گرتبوو و مابوو؟ ه؟ چ قمنداڵ الچن
زرۆی گۆشهتین." لهه الدی گۆشهت بهه مانهگ و سهاڵ  هیهان تامه. یهن هکه هڵتروشهکاوین و چهاو لهێ د هیهان هه سهتوه همهان به هش کۆزییک هئێم
سهمان گرتبهوو و نهه کارینهمان بهه  هنها نهه رێگهای که هوێ؟" د هرکه هکرد "بڵێی گۆشتی برژاومان ب همان لێ د ه، له خۆشیان قسبینرا هد هن
 . س بوو هک
 

ی  هلێکدا لێکهداش قسه ،کرد هوڵ د هی ک هک ه. ێیرێژنێکی خوین تاڵ که گایچن ڕێگاتان گرتووهانگوت منداڵ الی هش د هوحاڵ هکه چی ب



ورهبیگهسووڵبایدرهسه-سووڵدیهقانیدرههیدسهشه  

 

 

9 
 

 نهگ بهن و هیگوت منداڵ بێد هدڵم دایه که د هر د هئێستاش ه. شێوێ هرمان لێ د ه، سن واڵتیان گرتووه هیگوت مندااڵن ده رک هکرد و د هد
 خته؟ هدب هو ب هئ وه. نازانم بۆ دوژمنی مندااڵن بوو هێساند هشی د هن
 

کهه چهی ، بۆ کاری خێهر زۆر لهه ێهێ  بهوو تکێ  و هحم هئێستاش ماوه، تا بڵێی ز زیر بوو و هال ی هکم که ناوی م هله بیرمه ێوورزای
 قاتڵی مندااڵن بوو. 

 
سهنجووی دێنهێ  ان مێهوژ ومانرانی ی هموو د هچوو بۆ شاری ه هکه د وه بوو. ئاواییه که گچکه بوو، هو هزۆرتر هاتو چۆی شاری به میی ئ

ر کهه  ه، ههکوتها مهان هد غهار  وه بهه  هوت تێکهڕا بهه کهوڕ و کچه هکه هد ر هد هو  هبهڕی و که ههیدان د هیان نوقڵی سوور. چاومان ده زینۆی ش
گهوت ی هی خۆش د هوی  له جیاتی ڕووی خۆش و قس هئ. ()هه مووش ێێمان ده گوت خاڵه بی هخاڵه ماندوو نمانگوت  هینتینێ د هگ هد

 ون. هله خاڵو ک
 

ی  هکهه هو شههۆبار هیگههوت بههه خههودای بههۆ نههوقڵی ئێههوه ئهه هکههرد. کههه د هر د هشههینی د ش و هی ڕ هز بههوو و ئارقهه هڕ هدیههاره لههه گیههانی خۆشههی و
 وه. هڕاین هگ هبه دڵێکی ناخۆش د بۆوه و هشمان کاڵ د هچاوی ڕ ێساو هتمان لێ د هقیام ێردی دنیا و، وه هم هناک
 

رچهی بهوو و  هکهرد، چه هری بهار د هدوو که. بهوو هوادێکی ه هکوێره س - ت بێ هحم هڕ هب -بوو  هک ه هواڵی هی  اده کاک میرزا زۆر چاکم له ی
قریهوه بهۆالی نهاوبراو داده  ر لهه ڕێهوه بهه خۆشهیی و هکان، شایی منهدااڵن بهوو. هه ههۆب فرۆشت که ده هاته دێهات و هورده واڵه ی د

 وه.  هبارین به کوڕ و کچ
 
وه  هنینه هدایهن و بهه ێێکه هرو دنکێکی وێ د هو نوقڵه سوور و چڵکنانه س هکانم نوقڵی جوانم به دیاری بۆ هێناون. ل هرن ڕۆڵ هیگوت و هد
یهانگوت ئننهاج جها  هکهان تێکهڕا د هن، کچه هکان ماچ بک هکان له جیاتی من کچ هیگوت زۆرن به خودای هه مووم ێێ ماچ ناکرێن، کوڕ هد

م بهاس  همه هرد هو سه هکهانی ئه هڵ ئاواڵه هئێسهتاش کهه لهه گه ومهان لهه بابمهان خۆشهتر ده ویسهت. هو به ڕوحم بوو، ئچونکه وا ڕۆخۆش 
بهاری  هی نال هر باری نادروست و شێو هگ هت له بیرمان ناچێ . ئ هر جێگای ڕێره و ق هیان ساڵ ه هڕبوونی د هم، ێاش مردنی و تێی هک هد

 .وه هش ێڕکات هرێ دیک هفت هنگه زۆر د هژیانی مندااڵنی کوردستان بنووسم، ڕ
 

وه گۆڕانێکی وا نابینم که شهیاوی بارهێنهانی منهدااڵنی کهورد بهێ. ئێسهتاش  هداخ هر منداڵیی خۆم ب هساڵ به س ٤٠ڕ بوونی  هێاش تێی
مهی  هی زۆر بهه که هو هئه، منداڵ بێ مهراده ،منهداڵ دواڕۆژی تاریکهه. شه، منداڵ بێ نازه هکانی کوردستان منداڵ بێ ب هموو ێارچ هله ه

وه  هنگهه نابڕێته هو سهۆزو د هتی  ئه هت له بیرم ناچێ و ق هق، م ه. ناچارم الدر کچ بن هگ هتی ئ هچاوه کراوه ڕێری مندااڵنه به تایب هڕ
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لهه  ینهی هی کهه بهه بۆمبهای خومه هکه هی و مێهرد هکه هرگه هکچهه جوانهه مه ٤هیهد بهوونی  هکاتی شه ،د هم هکه حاجی ژن خێرانی حاجی موح
ر مابان بهه زۆری  هگ هئ ،م هر ناک هس ههید بوون بۆیه قۆڕتان بۆ و هڕۆڵه گیان چاک بوو ش :یگوت هد ،ی کارێره شه هید بوون هشارۆچک

 .دان هبه مێردی د
  
 هید بوونیان: هنیان و ڕۆژی ش هم هکان و ت هش ناوی کچ هو هماشاکه ئ هت
 
 ساڵه  19فاتم  -1

 ساڵه  17مرێم  -2

 ساڵه13 خه جیج -3

 ساڵه 10شوکری  -4

 
واری  هڵهی کهورد هرسهێکی زۆرم لهه کۆمه هم د هم منهداڵ بهووم و هه هاڵم چونکهه هه ه، بهڵناسهم هزانم یان کۆم همنداڵ د             وانناسی من ناڵێم ڕه

رههاتووه ؛ بهه  هینهم زۆر بهه سهدری و بێ ناز هڵک بووه و بێ ق هدر و ڕێر له الی خ هزۆرم ق، ریم زۆر دیوه هد هرب هوتووه و د هست ک هد
برایهان لهه  زرێ. نهاکۆکی دوو هوه چهاک دانامه هر له منداڵییه هی ه هڵی ئێمه، بناغه و بنچینه ک هردی زۆری کۆم هڵێم که د هڕاشکاوی د

 .تای زوڵمی دایک و بابه هر هڵی  زوڵم له کچی بێچاره س هناو ماڵدا دێته ناو کۆم
 
، باب و دایک و بهرا بهه وێ هدووک هش. کچ ڕ هڕان و زۆرشتی دیک هشت و گ هری بۆ گ هراب هه( بۆ نابژن به ژنزوڵمی برا له خوشک بۆ ) 
چییهه؟ بهه دڵهی خهۆی کهوڕێکی ، ڵنایهه هڵ هه هری لهه نهاو کۆمه هشه و تا مهردن سه هن و تازه نایدوێنن. له میرات بێ ب هک هتی د هین هل

 نگهی لهێ نهاگۆڕێ و هس د هگهرێ، که هڵهد هش هه هکهه چهی ژنێکهی بهه مێهردی دیکه یهه هاڵم زۆر جار بووه کوڕ ژن و منداڵی ه هکردووه. ب
ک ماڵتهان  هد، ی هتییه هداڵه هو بهێ یه هی، ئه هو زوڵمه هدرێ. جها بهڕۆ ئه هکرێ. جاری وایه دوو خوشکینی بۆ له خهوێن د هتی بۆ د هسڵ هم

 وه کاره؟ هت ئ هبرای زاڵم ق کاو  باب و
 
 وه. هیان نووسم هتی و ڕووداوی زۆر تاڵم دیو د هشتی تایب هک، وه هرو با هل مان ڕێگام بدا، هر ز هگ هئ
 

دیق:تیدوکتورموسهوڵهتێکچوونیده


ال  هڕی مه هکانی ساباڵغی. باێیرم له ش هناگای ئاوار هێ هب دیق تێکچوو، ماڵی ئێمه بوو هدی موس هم هتی میییی دوکتور موح هوڵ هکاتێک د

دیفها  لهه  سهتی ێهێ نهاخۆش بهوو. هژێهر د ویسهت. زۆری دییهی و هتهی شهای نهاخۆش د هوڵه هزۆری د بهووه ونگهوڕ دا ئهااڵچی  هلییهی مه هخ
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و ئاوارانهه. منهی  دم  هڕێر لێ گرتنی ئ نادان و هوی  بوو به هۆی ێ هر ئ هشێک له دین بوو. ه هکوردستانی ێێ واجب و ب ن ونینتما
ی بهه مڵهک ئهی  هرێ( بهوو ونیهو هی س هدیاره ماڵمان له گوندی )که ڵه کۆک. تی و نێو و نێوبانگم ێێ خۆش بوو هێێ  بووم و ێیاو هل

ببهوون  گیهرا و هوه له ماڵی ئێمهه ڕێریهان لهێ د هی خوار هو ناوان هسا ڵه زۆرتر ئ هالوێژی ئ گه ی28ی ێاش  1953 خۆمان بوو. ساڵی
 به کوڕی ماڵێ:

 
 زیر ی یوسفی یه   -1 

 واڵی ئیسحاقی یه -2

 می دیقی خاته سه -3

 لی ڕۆسته میوور  یه -4

 توڵاڵ یی حمه قادری ڕه -5

 دیقی  لییی سه جه -6

 وا نانه  هاشمی  حاجی  -7

 شیری مه سماییی نه -8

 مینی راتبی  ده مه حه -9

 دی خودایاری  سعه ئه -11

  ب( ڵه ق ته لوتوڵالب )هه قه هاشمی ئه -12

 
کهران و  هههاتن و بهه ێووڵێهک ڕازی د هدراو ژاندارم د هوو. جار و بار ڕاێۆرت دش زۆر ب هوێ بوون و هاتووچۆی دیک هوانه به دایم ل هئ
ی دا  هکه هرێگایهان دا و نهوێژ، م هکه هدیقهه سهوور گهووتی نهوێژێ د هسه. میهان گهرت هدیقهی خاته هزیری یۆسفی و س هجارێک ی. ڕۆینتن هد
ر واش بهوو بهه ێووڵێهک ڕازی کهردن و  ه". ههنێ هد هگمان د هسردی  هوره ج کوڕه به ێووڵێک ڕازیان که ده نا د هبابی گ: "ست و گوتی هب
   .یان بردن هن
 
اڵم  هوه ب همخوێند همنووسی و د هد. قێیان بووم هند مانگ له نێوان ف هکم خوێند بوو و ساڵێک یان چ هی هشکه و ێێنک هک گوتم ڕ هر و هه

تهم  هیگهوت "ڕۆڵهه قورئانهت خه هدام و د هد هاڵم بهابم ڕێگهای نه هبه. مرسێ بخهوێن هی د هس هدر همویست له م ه. دئاشقی خوێندنی تازه بووم
ر  هچهی سه هڵێن د هتۆ کوڕی کێت ێێ د هئ. ر باش نییه ه؟" خوێندنی کافران هزانی بۆ چیته هز نووسین د هشی نوشتوو و قاق ه، بکردووه
 جشت گۆڕاوه هر ئاقید هیه که ه هی ماو هک هرووت د

 
گریهام بهێ  هک وان د هدا. منهی  و هگریهان و سهاڵواتیان لهێ د هد ومهو هکان هه ههات ێیاو هڵیفه د هان که خڕاست بوو لێم حاڵی ببوو جار
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 .گریم هی برانم بۆ د هو هئ
  
تهم و زیکهری  هکهرا بهه خه هسهت د هکهرد. کاتێهک د هد هسهتم مهاچ نه هاڵم د هبه .کهرد هخێهر ههاتنم د هبه، ڵیفه هات هو ساڵه دا دووجار خ هد
وه  هیبههج ئه هچوون یه هگوت م هکانم د هفێق هکی  به ڕ هی هتا ڕاد .ڕۆینتم هش د هو جێگای هت ل هنان هکرد ت هد هشداریم ن هک ب هن، روێنان هد

وه ێیهاوی خهودای نییهه دزێکهی  هگهرێ؟ ئه هرد هژاران و ه، شوان، گاوان و ههژن بۆ ێوڵی له بیوه. ێیاوه ڵیفه هر بابه خ هگ هئ. کار نییه
 زانیبۆوه و زۆرم لێ تووڕه و دڵیڕ بوو.ی  هو هم ئتینه. باب هبێ غیر

 
واو  هدوو مهانگی ته. تهان بهووم هر هنگ و بهێ د هدام بخوێنم و زۆری  دڵت هی بابم ڕێگای ن هو هی ئاوا ڕابرد و له دڵی داخی ئ هو ساڵ هئ

 رمان بۆ الدێ له ێنتی شێران بوو.  هدوکتور و د. بوو هوه، چاری  ن هڕام هڕاستی له مردن گ هوتم که ب هخۆش ک هزۆر به توندی ن
 

وه بهۆ  هههار گواسهتمان ه. بهۆ بهگریها هرم د هبن سه هو تا ڕۆژ ل هدایکی بێچاره و دڵسۆزم ش، فری زۆر گیرا بوون هر ب هڕێگا و بانی  له ب
و  هوێ. دیهاره له هبهۆ ئه یهد ئهاوا و مهاڵ بهاری کهرد همان تا ێهاییر درووسهت کهرد و ناومهان نها سه هکی چکۆل هوێ دێی هید ئاوایه و ل هس

وه ژیهان چییهه و کهورد بهۆ  هکی زۆر ڕوونی کردم هی هی له گه ڵ کردم و تا ڕاد هو هزیری یۆسفی زۆرجار و زۆر کۆبوون هیه دا کاک ی هماو
بهۆی  ، بهه باشهیو سهاڵه دا هزیهر لهه مهاوه ی ئه ه؟ دیهاره کهاک یهستی ئینسهان چییهه هوی ئینسان به د هوسان ه؟ زوڵم و چیه هست هژێرد

یرانی به ڕێگای خۆیهدا  هزیر باش د هاڵم کاک ی هم. ب هک هماڵ هی ژیان و بۆ چوونی بن هزیی فکریم زۆر دووره له شێو هوتبوو که و هرک هد
 .یه هکام بار هبۆ کاره که بچێ و ڕێگای ل

 
ی و  هور هریم نهه ڕۆم و بڵهێم بهۆ خهۆت گهگه هر بابم تووڕه بوو نه هگ هکی دیکه بدوێم و ئ هڵ بابم به شێوه ی هتکای له من کرد که له گ

غها و   نگهێ ئا ه، تها کهوار و قهانوون زان بهم هوێ الدێیکهی خوێنهد همه هوێ کهافر بهم، د همه وێ بخوێنم و نامه هد ،نابێ زوڵمم لێ بکرێ
ر  ههه. م هخهۆم بکه ی هزم و قسه هیییم دام که نه به هوای ت -ڕوحی شاد بێ  - زیر هێاسگا و شارستانی ئێمه به کرمانج برانن. کاک ی

ر باسهی خوێنهدن و  هوه سه هوتهم و چهووم بهۆ خوێنهدن کهه ێاشهان دێمه هرک هاڵم ێاییری دا هاتوو س ه، بر وا ڕۆیی هو ساڵه ه هنده ئ هچ
زیری یۆسفی ێاش جارێک دانینتن و قسه کهردن  هست ێێ کرد: کاک ی هم کاری سیاسی چۆنی د هک هی  وانه ی شه هس هدر هچوونه شار و م

ی بهه نهاوی  هکه هور هم بهه کچهه گه هوا و بیهد ههید ێێن هرم بۆ ماڵی ش هکی حیربی ب هی هنام، هابادێ هبێ بچم بۆ م هنیاری کرد که دێێن
 خۆی کوشت به اڵم نازانم بۆ وای کرد. ، رگ بوو هت که به داخه وه جوانه م هییسم

 
منهداڵ بهووم و . وه هرێێهدا شهارد هێهرووی د هم زۆر بهه جهوانی د هک هالوێژ نام هگ ی28ی ێاش 1953ڵگرت و ڕۆینتم . ساڵی  هم ه هنام
کهی  هێه هسهیخم، سهت دایکهم بهۆی دروو بهووم هر دا بهوو بهه د هبه هی بهوو زووم د هڕانک و چۆغه، دێهاتی بووم و شوان. م بیوغ ده بوو هتاز
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 .ره سۆدره بووم هکی س هێ هستبوو، تاڕاد هی جوانم ب هیدان هر دابوو، شاڵێکی س هری سوورم له ب هخم هم
 

. کهرا هد هم ێێبهوو و فهێڵم لهێ نه هنێهو و نینهان .وا هوه و چوومهه مهاڵی ێێنه هسهت هم به هکه هر هرمییهی چومهه شهاری و که هره خ هبه سواری ک
لێیهان ێرسهیم کێهت . وه بهوو هر هسه هێهڕ بهوو لهه کهچ و ژنهی شارسهتانی. هاتووچۆیهان زۆر به، ر ئاواڵهه هماڵێکی سه، وره هسارێکی گ هح
. بردیهانم بهۆ دیهوێکی .سهم نهاوێ هوێ؟ گهوتم که هکێیه و کێهت د هئاخر کارت ب وام .... همیوانی ماڵه ێێن، سم ناوێ هوێ؟ گووتم ک هد

ڵکهی  هڵهم دانینهت و گهووتی کاکهه بهه خێهر ههاتی خه هگه هد، حمهانی ێیهره بهاب بهوو هال ر هک هات که ناوی م هالی هچوو م هی ێێن ههێند
 ڵێ. ی . گوتم به هور هگووتی باشه کوڕی ماڵه بابی گ، م هکۆک هڵ هڵکی ک هکوێی؟ گووتم خ

 
ال ڕۆیهی  ه. ئیهدی مهبابم زووتهرت گوتبها هگوتی د. ڵێ هیه گوتم ب ت قازی ه؟ گوتی کارت به ییسمگووتی نێوت چییه؟ گوتم بۆ چیته

سهتا و بهه  ههه (ت )ڕوحهی شهاد بهێ همییسه. وت و چوینهه دیهوێکی دیکهه هێێنهم که هو ،رمهوو هقیقه هاته وه و گوتی ف هند د هو ێاش چ
اڵم  هبه یهه. هم د هکه هڵهدا و منهی  جهوابم داوه و گهوتی نامه هی هه هکه هخێر هاتنی کردم و نێهو نینهان هرمی ب ههات و زۆر به گ هێیرمه و

  .ن بێ کوڕه دێهاتیک منت به قووربا هزاری و ه: هستی و گوتی هرێ دامه د هم هێناد هکرا و چوومه دیوێکی دیکه و نامه ک هد هوێ ن هل
نهد  هچه، واده هنهده باسه هو کچهه چه همگوت چاو ئ هدڵی خۆمدا د هبێ بخوێنم و د هی هان دام که د هی دیک هند هو هتی قازی ئ هدیتنی ییسم

ێههاتیم ، وایهان نینهان نهدا مهن ددریان گرتم هوێ بووم به ڕاستی ق هی ل هو هو ش هئ .بێ هو حیربه چه ند کچی وای ه هبێ ئ هد ،زانایه
تهی  هواو هم دیبوو، به ته هماڵی وام کو. چو ههات و د هینمدا د هز هر د هشێرم مانگێکی  ه ه. چیتان لێ ووان شارستانی و مۆدی ڕۆژن هو ئ

وه ئهاخری  هو الشه هی ههات. له هسه هدر هره و شهار و خوێنهدن و مه هواوی فکهرم به هئیتر به ت ،وه هم هکی دیکه بک ههانی دام فکر له دنیای
ڕۆکهی  هسهیدا کهه سه هکه ٥کی  یهه وه هکۆبونه هرێ د هی سه هکۆکه هله هفهای ئهامۆزام لهه که هیهد مسهت همهاڵی سهبوو. رۆژێکهی لهه  1953 اییریێ

ی الجهانم کهه  هنهدامی کۆمیته هنهدامی حیربهی دێمهۆکراتی کوردسهتان و ئه هیاندم کهه ئه هزیر بۆ خۆی بوو، ێێی راگ هکه کاک ی هو هکۆبون
 :و کاتی بوون هکانی ئ هندام هش ئ هوان هدی ڕێویان( بوو. ئ هم هدی قادری )ح هم هی الجان کاک ح هیتو کاتی کۆم هرێرسی ئ هب
 
 رێرسی کۆمیته  د به مه کاک حه -1

 ئه ندام  -حمانی الهیجانی ال ره مه -2

 ویه  ڵه ید حاجی که سه -3

 حوسێن السوور  -4

 ید ڕوسووڵی دێهقان سه - 5

 
ر  هسه هره گۆڕانکهارێکی زۆرم به هره به هبه ڕا 1955کهانی  ه. ئیتهر لهه سهاڵکهار بهووم هسهت به هی الجان د هامی کۆمیتند هک ئ هوه و هو ڕۆژ هل

تهیم  هوه دژای هو الش هل. م هتی ماڵێ و کارو باری دیکه بک هڕاف هش س هکانی دیک هخت هی بخوێنم و و هداهات. باوکم رێگای دام زستانه ک
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وانهی   ه. ئهکهی تونهد هی هینته ڕاد هرکردن و زوڵم و زۆر گ هڵک د هک ێوشانه و خ هوور و ساتی بێجێ وتی و بێگار و س هڵ ئاغای هله گ
کهردم. منهی  تها  هیهان لهێ د هشه هڕ هدام و له شوان و کارداریهان ده دایهن و هه هکرد. راێۆرتیان لێ د هد هقسیریان ن هڵ ناگرێ ت هخوا ه
مریکهایی بهوو و ههاتبووه  هله یادمه ویییام داگالس که قازی و سهێ نهاتۆڕێکی ئه. ت بووم هکرد و بێ من هڵ وانم د هز بکا له گ هخوا ح

 .یه هلیاغا خانووی خۆشی ه هنیا ی هخێر،چونکه ت ه؟ گوتم نسوێ خۆشه هی گوتی ێ هک هدییمانج ،سوێ ههابادێ و ێاشان هاته ێ هم
 
ردانهی  هواڵی ئیسهحاقی زۆرتهر بهۆ سه هیهرب و دوکتهوور قاسهمیو و یهی ح هکجهاری بۆتهه بنکه هبه ی، وه هدان بۆت هید ئاواش ئاو هوه س هئ

یهد ئهاوا  هڕۆینهت و لهه ڕاسهتیدا سه هنهدن د هسه هر هره و ێه هشکیالتی به هکانی حیرب له ناوچه دا ده هاتن و زۆر به جوانی کاری ت هکار
 ناگا. هببوو به ێ

 
اڵ و ێنهتیوان  هڕاسهتی قه هم کهه به ه( بکهی هدی داغه هحمه هئهلهی ) هدی مام ی هحم هلی و ئ هڕێرم ئاینێ مام ی هباش وایه یادی خوشکی ب

شهی  هبهاو هکان د هی زۆری کادر و قاچاغه سیاسی هسعدی خودایاری" و زۆرب هله دوکتوور قاسمیووی را تا کاک "ئ بوون بۆ کاری حیربی.
ش بهێ کهه  هناسهی ڕ هقنه هفهایی و هه هن کهه ڕووی بێهودرا هنها د هوه و ێه هسان هو کاته دا ده ح هرجی ناسکی ئ هلو م هو ماڵه دا و له ه هئ
قیهان  هتی خۆشمدا لهه دایهک و بهاب زیهاتر ههەش بڵێم که له ژیانی تایبی هو هئ. وان گرتووه هڕاستی به ساڵ و مانگ گوو میریان ل هب

 ده ریم. هرب هچاغی و دورانی قا هکاتی زیندانم و دی گاته موالقات هقاندن ڕا تا د هغ و دار چ یه له با هوه ه هر من هبه س
 

:ببخوێنمڵهبابمڕازیبووداوته

 
یهه  هر زۆران هه هقی به س هق هی زانا و دڵسۆز و به ه هو له کالسێک که مامۆستاک یهاباد هچوومه م 1956ئاخر مانگی ێاییری ساڵی 

واڵی قازی زاده بهه دڵسهۆزی  هفی و ی هڕ هی شڕێر سادق همامۆستای ب. ناونوسیم کرد، ستی ده کرد هر هرێ سهزاده ی یر ههای ف هو کاک ت
رمهی و زۆر بهه  هشهدا لهه بهاری سیاسهی زۆر بهه دڵگه هو کاته هر له ههه. ڕ کهرد هشهم تێیه هکهوتین و کالسهی شه هرسهیان ێهێ د هفێق د هک ڕ هو

 کرد.  هوه کارم د هئیمان
 
کرد. دیهاره بهه چوونهه شهار  هس د هم به زۆر ک هوه گاڵت هلسوڕان و چ له باری ماڵی و ئازایتی هر بڵێم چ له باری ه هگ هق نابێ ئ هناه
و کهاتی مهن  ه. چونکه بۆ ئهکرد مێکی  زیانم لێ هت ک هڵب هر داهات و ه هوه به س هڵک دیتنی  ئاڵوگۆڕێکی زۆرم له باری فکریی هو خ

نهد  هڵ چه هکانی له گ هر هرب هب، وره هی وا گاڵتی ماڵ هس هنم ساوا بوو. د هم هشتی وا ڕوو به ڕوو بووم که جارێ ت ڵ زۆر  هگ هزوو بوو و د
رنها و تها  هبه هبهوو میهم د هچهار نه، م بهوو وره هرس خوێنهدنی  کهه براگه هیهد ئهاوا و د هدروسهتکردنی ئهاوایی سه ،ر هوروبه هتهی د هشهیر هی
 بم. هڕ ن هاڵم با تێی هنده چێگای خۆی نییه ب هر چ هه، وتم هرک هکی باشی  س هی هڕاد
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وت کهه  هیابهانێ که هر خه هبهوو کهه وه به هڕ نه هواو بوونی ساڵێک زیادتر تێیه ههاباد دروست کرد، ێاش ت هم هکم ل هوویخان 1957ساڵی 
ی  هو هدانکردنهه هر ئههاو هبهه هی سههوێا بههوو، باشههی مههل د هرمانههد هکههه فهه هههرام( هر ههبههود )و هسههی. ی )وه فایی(یههه هکهه هیابانهه هئێسههتا نههاوی خهه

ی گیهادروونێ بهووم. کهاره  هییه هر ف ههابادم بۆهات له س هی شهر داری م هک هش. که نام هرت هستادی ئ نابوو، بانگی کردم بۆ یهاباد هم
تهۆی نهاردووه خهانووه  هستادیان ناساندم وتیمسار که دیتی زۆر دم ڕووتم گهوتی : بابهت ئه ههابادێ، ب هم به جێهێنت وهاتم بۆ م هک
 .بژێرم هبه بۆت د هران م ه: نیگگووتی .ی بکه هک هباڵ هماشای ق ههی منه تکه  هڕۆخێنم. گووتم نه خێر تیمسار خانوو هت ن هک

 

: دیسهان گهوتی .کهی باشهتره هم ێێ له خانووییهاباد هدانی م همن ئاو .بێ یهاباد هدانی م هتیمسار بژاردنی ناوێ ێێنکێنی ئاو: گوتم
ڕداریهی  هریکهی مه هرانه و خه هیه و ئێستا وا له کوێستانی سخێر تیمسار بابم ئاگاشی لێ نی ه؟ منی  گوتم نوه بابت فێری کردووی هئ

و  هتهۆ ئه هئ ،ڵکی ساباڵغم همن خ .نی هفت هتۆ ڕ هوه قسه هاتم و گوتم تیمسار ئ .رینی ێێ گوتم هستاو ماچی کردم و ئاف هه .تی هخۆی
ز بهۆ دروسهت کهردم  هرام زۆری ناح هره هوی کاتو  هتی ئ هزۆر خۆشحاڵ بوو که دیسانی  دۆستای .ین هک هی و سیاست د هک هد هکارانه بۆ م

 هێنا. هردی د هڕاستی ئاوی له ب هچونکه ب
 
چهی لهه  هک ،رشان هیان له خۆشیان خسته س هک هڕابۆوه ماشێن هر گ هف ههابادێ الچوو و به س هم هو کاتی که ل هئ ،یره همانی  س هاڵم ز هب

ریهم  هرده بارانیهان کهرد و ناویهان نها که هبه ،رار بوو ببێ به ئوستانداری ورمێ هق هابادێ و هڕاوه بۆ م هکانی  که گ هزاهوڕات هکاتی ت
 .اڵت هیی و ه هشیر
 

ن  هزار تمه ههه 60و کاتی که متر لهه  هنده و نڕخی ئ هز هی که ڕاستی به م هک هت هسار هرگرت له باتی خ همین و همیترم ز 900به کورتی 
سهتم کهرد بهه خهانوو سهازی و  هش بڵهێم کهه د هو هاڵم بها ئه هبه .و زۆرینهم ێهێ شهانازی یهه ی مه هابادم کهرد هک هێێنکێنی شار .بوو هن

ر دا گیهرام ەسهە، کهه بوه به خنتی سوور و به ردی تراس هکانی زیادتر له میترو نیوێک به رزببون هدیوار ،م سازکرد هخانووی دووبار
 .ڵک بۆ خۆیهان بردبهوو هخ ،شی ده ر هاتبوو هردی بناغ هووم ببه هۆی خه یانه تی سماییی قاسمیوو. ێاش ساڵ و نیوێک که ئازاد ب

ردنیهان ئهازاد  هگه ،هاوینهتبوو هر نه هی خۆیهان دیهز هو هر هو هه هسهت و مامۆسهتاش بهوون له هد هکهانم کهه کهار به هشهی زۆری جیرانه هدیاره ب
 ماری ئیسالمی داگیری کردوه.تی کۆ هوڵووینیان د هکی زۆر باشی لێ ساز کرد که ئ ههای برام خانووی هساڵ ت25 ێاش.بێ
 

ک لهه نێهوان ورمهێ و شهنۆ و  ههێهر لهه الیه هڕاسهتیدا ببهوو بهه ێردێکهی به هی الجان د هکۆمیت ،1956هاری ساڵی  هوه ب هڕێم هناچارم بگ
ی  هربههزۆ .هابادینههی گرتبههۆوه هوشههار و مهه هک بۆکههان و ههه هقههر و تههاڕاده یهه هشههت و بانههه و سههەردەوه س هشهه هکههی دیکهه هلههه الیهه ،ده هغهه هنهه
کهی  هیه هو هدا کۆبونه 1955ر لهه سهاڵی  ههه .ڵهک همنهداره یهه کهی بهه که هله هید ئاواش ببوو به قه هوه الجان و س ههاتن هکان د هند هرب هس
وه بڕیهار درا  هو کۆبونه هر له هیهد ئهاوا گیهرا کهه هه هشهێ ێنهتی مهاڵی سه هاڵتهه ڕ هتی حیربی دێموکڕاتی کوردستان له چیای ق هرای هڕاب
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ڕاسهتی  هبه .ی ئێهران بیسهێنێ هشهکیالتی حیربهی تهود هڵ ته هک لهه گه هێوندییه هجهۆره ێه ومو هحیربی دێموکڕاتی کوردستان ه شکیالتی هت
وه دا،  هشهدار لهه کۆبونه هری به هو کاتی کادری ڕابه هبوو. ئ (ن هس هبوو که ناوی )ح هرچاوی ه هخنی ب هوه ن هو بار هدوکتور قاسمیووش ل

 ن:وه بوو هی خوار هو ناوان هئ
 
 زیری یۆسفی یه -1

 واڵی ئیسحاقی  یه -2

 دوکتور قاسمیوو  -3

 دی خودایاری  سعه ئه -4

 قیوتوڵاڵب  هاشمی ئه -5

 
  .( بوولی هال ی هیاری )م هدی خودایاری بوو که ناوی موست هسع هئ ،ده و ورمێ هغ هوکاتی الجان و شنۆ و ن هشکیالتی ئ هدیاره کادری ت

 

شهکیالتی و جهاری  ههاتن بۆ کهاری ته هردان د هڵ دوکتور قاسمیووی به س هواڵی ئیسحاقی خوا لێی خۆش بێ له گ هوکاتی ی هت ئ هڵب هه 
وکهاتی ێهاش بانهه  هکهرا ئه هک بهاس د هو .کهرد هشهداریان د هکانهدا به هو هوه و زۆر جار له کۆبون همان هند مانگ د هی چ هواش بوو بۆ ماوو

 شکیالت الجان بوو. هباشترین ت
 

رێرسهانی حیهرب گیهران و  هندامان و به هئس  که 120تی سماییی قاسمیوو، زیاتر له  یانه هۆی خه ( به1959)1338الوێژی  ی گه11له 
ریهم قاسهم و چ ێهارتی و  هتی ک هوڵ هرمی چ د هدیاره له یێراق زۆر به گ .ر و ئاواره ی یێراق بوون هر به د هس د هدان ک هزیاتر له س

 انی یراق ێێنوازیان لێ کرا و ڕێریان لێ گیرا.ڵکی کوردست هشیویی و چ خ
 
واڵی ئیسحاقی زۆر بهه تونهدی  هید ی هس کی و ناکۆکی له نێوان دوکتور قاسمیوو و هر هم دوو ب هکی زۆر ک هی هوه ێاش ماو هداخ هاڵم ب هب
ڵکهی  هدێموکڕات به فیڕۆ چهوو، ههیچ که لێکی زۆر باش بۆ حیربی هران و ه هوته ناو باقی براد هش ک هو ناکۆکی هر ئ هست ێێکرا و ه هد
وتهه الی ێهارتی و  هواڵی ئیسهحاقی  که هیهد یه هوت و سه هگیرا. دوکتور قاسمیوو به الی حیربی شیویی، حیربی تهوده دا که هر ن هوی ل

 .بارزانی
 

هێنها بهوو لهه سهاواکی ر هست کهردین تهازه بهۆ ئێمهه یهان لهه قوتهوی د هندی وایان له د هست ب هد و هئێمه گیراین، زۆر به توندی به ش
 ،اڵم هبه .ر مهن گیهراوم هبوو. چونکه من لهه دێ بهووم الم وا بهوو هه هک دروست کرا بوون تا برووتبای توندتر د ههاباد. به شێوه ی هم
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 ج ستاوه هیان ێ هی دێر هڵک هموو خ هه و هوماوه، ئ هماشام کرد بابه چ ق ههاباد ت هخێرج که هێنایانم بۆ ساواکی م هن
 

 یالجان:هتکۆمی

 
 دی قادری ، مه ی کاک حه که رێرسه به -1
 حمانی الهیجانی ، ال ره مه -2
 ید حاجی و حوسێن السووری  ڕایان کردوه. سووڵ گیراون و سه ید ڕه سه -3
 
ر داێۆشهراو بهوون  هکهان سه هورێرێ. دیاره ماشهێن هێچه کردین و ده ماشێنیان هاوینتین بۆ ساواکی ت هل هک هستیان د هی د هو هو ش هر ئ هه

ر  هورێهر هه هز بکها سهارد بهوو، ته هاڵم تهاخوا حه هر تاریهک بهوو، به هورێرێ هه هینتینه ساواکی ت هوت. گەکەد هرێ ن هد هس چاوی ب هو ک
 ش ساردی کرد. هی دیک هند هو هختی ئێمه ئ هسارده ب

 
سهت و  هتی ێێکردن و نهه بردنهه ئها ود هش به سوکای هند هو هت کراین، ئ هح هلێدان نار هنده ب هو هست ێێکرا. ئ هشکنجه و ئازاری ڕوحی د

 ست ێێکرا. هالق کاری د هێانی و ش هندی ق هستب هوتن. جا لێدان و د هس له برسان ک هک که زۆر ک هڕاده ی هتی ب هبرسی
 
 ش نووسرابا: هست هب هو سێ م هتی حیرب ئ امهند هبا ێاش ئیقرار به ئ هد
 
 ی ئینتراکی یه . ویه ڕام و ڕه ارای مهندامی حیربێکم که د ئه -1

 تی یه . نه ڵته ندامی حیربێکم که ئامانجمان تێکدانی ڕژیمی سه ئه -2

 ڵده بژارد. رۆک کۆمار هه (مان به سهمان ێێکدێنا و )بارزانی وره ی گهندامی حیربێکم که کوردستان ئه -3
 

 وه که ئیعدامه. گرته وکاتی ئێرانی ده ئه قانوونی ی317ی  نیا ماده م مادانه به ته ر کام له دیاره هه
 

خهوا  بهێ، هڵبهژاردن د هرۆک کۆماری کوردوستان گۆتره نیه به ه هیدا نوسیبووی س هنده ک هرو هله ێ دی قادری ڕۆحی شاد بێ هم هکاک ح
رهات و چۆن له کهاتی  هس چمان به هنجه که ناگێڕدرێته و هشک هش مانگ بازجوویی و ئ هرۆک کۆمار. ێاش ش هکرێ به س هزانێ کێ د هد
 ؟وه هکرد هکانی بۆ ساواکی ڕوون د هک شت هک به ی هناین و به دڵسۆزی ی هچاوی د هقاسمیوو قامکی دنجه دا سماییی  هشک هئ
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 وانه بوون: هو کاتی حیرب که گیرابوون ئ هتی ئ هرای هکادری ڕاب
 
 زیری بۆسفی  یه -1

 تی ریعه توڵاڵی شه حمه ڕه -2

 وی )مناویر( وله لی مه هدوکتور ی -3

 نی بیوریان)مناویر( غه -4

 

رێ  هلعهه مهورغی( ڕابه هڕێ کهراین بهۆ تهارانێ و لهه فرودگهای )قه هیاره ی ب هواو بێ به ت هک باز جوویی هات ت هی هی تاڕاد هو هێاش ئ
ڕ  هلعهه دا تێیه هسه لهه زینهدانی قهر  قه هک 120 و هنده ناخۆش بۆ ئ هو ه. له تاران، دیاره ژیانێکی ئلعه( هکراین بۆ زیندانی )قر  ق

مهووی لهه دیهوێکی ئهاخنرا  هڵکه هه هو خ هئ (لێک تاڵ بوو هگ) نده ناخۆش بوو، باسی ناکرێ به ڕاستی هزانێ چ هبوو، خودا بۆ خۆی د
دانینهتن  هکهه به سهه هکه 120ر  هبهوو، ئهه ویه  هه هک دیو ه هنیا ی هڵکه ت هو خ هواوی ئ هتگووت برنیان داکردۆته هۆڵێ. بۆ تەبوو و د

ش ەی دیهک هکه هڵکه هی و خه هو زسهتان هن به هم لێهد هد هقه هلعه هوشی قر  قه هو له ح هش ی12 یات هیان تا س هبا نیو هده بوو، د هجێگایان ن
 .بنوون

 
 وێ. هیکهه بخهوی د هس لهه جێگهای ئه هر ک هه وه و هن هو ڕاست ک هوانی دیکه له خ هڵاڵ ئ هڕ و ه هش هو نیوی دیکه بچن ب هئ ی12یات  هس

ت جێگایهان  هحمه هش بهه ڕاسهتی زۆر ز هو حاڵه هبهوون. چونکهه به هڵهاڵ د هتی و ێه رێنانی خۆیان تووشی کێنه و ه هح هر ناڕ هزۆر له ب
سهت  رای نیرامهی دادگها ده ش کهراین و لهه داد سهه سهته دابهه سهه بهه سهێ ده که 120و  هئهازار ئه نجه و هشک هش مانگ ئ هبۆوه. ێاش ش هد

 15د و بهاقی بهه  بهه س بهه ئه کهه  54حکووم کهران و  س بهه ئیعهدام مهه وت کهه وتم، دیاره حه ی ئاخر که سته ر ده به ه من وهێێکرا، ک
 .کان بووم ساڵه 5کێک له و  ساڵ که خۆم یه 3ساڵ و  5سێکی  به  ند که ساڵ و چه 10ساڵ و 

  
کهانی   هد هبه هکان ئیعدام کهران و نهه ئه هت نه ئعدامی هڵب هوتم. ه هک فووی شای هر ی هب هی سێ ساڵ و نیو زیندانیم کێناو و هدیاره ماو

مهی کهاری بهه کهوردان بهوو لهه کوردسهتانی  هود هجاتیان بوو. شای ئێران ئ هبه دوو ساڵ ن کان ساڵه15د و  هب هی ئ هوه. زۆرب هواو مان هت
ون، جها  هڕ بکه هگه هکان بدا و کارێکی وا بکا بهۆی و هی کوردر قاسمی دا ئاوریک سازکا و ڕوی خۆش نینان هران ب هب هبایه د هیێراق و د

زیندانهدا  هنهی بیوریهان د هزیهری یۆسهفی و غهەکهان، ی هکێنان. له ئیعدام هد ێێ ن هب هکانی ئ هد هب هکرد و ئ هکانی ئێرانی ئیعدام ن هکورد
 ٢٤نهی بیوریهانی  ێهاش  هسهاڵ ئهازاد کهراو غه ٢٥ زیری یۆسفی ێهاش هی دیفا  له مافی مرۆڤ ی هوڵێکی زۆر کۆمیت هوه و ێاش ه همان

 یه دا کێناویانه.  هو ماو هکان ل هی زیندان بوو که کورد هدرێژترین ماو هندی ڕووخانی شا له زیندان ئازاد بوو. ئه و هر و ب هساڵ له س
دانهم  هئهاو دڵ ئاشهقی بهووم و ان وگیه هید ئاوایه که ب هی س هک هاڵن هوه گونده ژیک هش مانگ ئازاد کرام و هاتم هش من ێاش سێ ساڵ و
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ر کهه ئهازاد  هختهی مهن هه هبانم لێ سازکردبوو. بهۆ به ڕێگا و م بۆ هێنا بوو، مێنه و هر هجۆگه و ب کردبۆوه و باغم لێ ساز کردبوو و
بهوو، وای  هههات تونهدتر د هت تها د هییه هڵهاڵی ئاغها و ر ههه سهتی ێێکهرد. کێنهه و هئیهنقال بهی سهیی شهای د وی و هشکردنی ز هبووم داب

 خورا.  هد هیی بۆ ن هس نانی ئاسوود هلێهاتبوو ک
 

مهوو  هالماری هه هن ێ هزانی چ بک هیاند هغ دروستکردن بوون، ئاغاکانی  هارببوون ن تا هست خستن و و همین د هستی ز هرم هکان س هجووتێر
نهده مهن  هچه ر هه ستۆی من هخسته ئ هیان د هو شتان هق ئ هدا و به ناه هتبوو زۆریان ڕاێۆرت له من د هتیری دۆستیان وێک دا، هدسیان  هک

ردێکی وایان دا به ئاغایهان  هکان د هجووتێر. یب بووه هالوه ی هییفانم ب هڵیێچانی ز هتێ ه بووم، هب ن هڵ هت ت هت فرس هله ژیانم دا ق
 .رووی داکردن هڕاستی تااڵویان به گ هوه ،ب هکردنوت ێنتیان لێ  هی ح هتۆڵ
 

کهردم. لهه یادمهه  هیان لێد هش هڕ هله الجانێ ه ستۆی من و هخسته ئ هتی د هی ئاغا و ریی هکردم و ئاژاو هک لێکد لێکدا بانگی دجا ساوا
تههۆ فریههوی  ه: ئههرانههی سههاواک لهه کوردسههتان بههوو گهوتی هزرێنه هکێههک لههه دامهه هنههری کههه یه هروان که هجهارێکی لههه سههاواکی مهه هابههادێ سهه

ر  همهووزێ وایهه هه هفری ت هک ب هست ئێمه دا و هد هتی داوه، بارزانی د هنجی چیت به حیربای هتۆ گ هخۆ، ئ هی کوردی یێراق م هو هجوواڵن
  .وه هی توێنین هوێ د هکاتێک بمان

 
نهری ڕاسهتی  هوه که هداخه هم بهۆ گێهڕاوه. دیهاره به هو هئه ( وشی ڕێسان هردی ت هوت له )ب هرحومی بارزانی ک هیدا چاوم به م هساڵ و همن ل

ش لهه کوردسهتانی ئێرانهێ  هو هر ئه هت، خهوا بکها ههگهر هرینهه خهۆی نه هبه شۆڕشهه ێهان و و هئه وه. همووزێ تواندیانه هفری ت هک ب هرد وک
چانهدم  هر بۆیان تێد هخێرخواش ه هێنام و هد هبێ. به کورتی ساواک وازی لێ ن هساری ن هخ هوه و کورد تووشی ڕه نج ب هبێت هدووێات ن

ڕاسهتی  هنجه دیتبوو ترسهابووم .به هشم تاڵیی شک هندو هو هتگرن. ئ هی د هک هگوتی ڕان بوو و هرێکی دۆستم ه هفس هئ تا جێم ێێ لێژ بوو.
اڵم  هبه زیهی حیربهی دێمهۆکرات نهه بهوو، هو هی هیچ هیوام ب هڵ و هگ هد رمینێ و هگ هبه ناچاری هاتم بۆ ێیر بوو و هتوانای خۆڕاگرتنم ن

 ژیا. هک ێیاوی ێێ د هوکاتی بۆ ئازادیخوازانی کوردی تاڕادی هرمێنی ئ هوای ئازادی کوردستانی گ هه
 
ی حیهرب گیرابهوو. ٢ی  هچهۆن بهوو؟ کهۆنگر زیهی نێهو خهۆی حیهرب چ بهوو و هرمێنهێ و و هاڵم من له چ کاتێک هاتم بۆ کوردسهتان گه هب
ی  هو هوێدا بهێ ئه هی کۆنگره بوو که ل هڵبژارت هی  هرز هدێری ب هی چاو هڵبژێردرابوون. کۆمیت هزی ه هی مه رک هری سیاسی و کۆمیت هفت هد

یهه و  هک هه هری سیاسهیی هفته هیهه ود هک هه هی هیاڵ کۆمیت هرز هه ڵبژێردرابووم. به خ هشداری کۆنگره بم بۆ چاوه دێری ب همن بۆ خۆم ب
ر  هبهوو. هه هتێک بهه نهاوی حیهرب نهرکهه س شه هس هه هرکه هکهی و هه هر هوه بێجگهه لهه نهاکۆکی و دووبه هداخ هیه که ب هشوێنێک ه ڕێگا و
 وتبوو.  هک ڕێک ک هی هست هڵ د هگ هرێرس د هک ب هش و هر هبراد
 

 ناوی نرا بوو  کرد و هی تاوانبار د هوی دیک هک ئ هی هست هک له دژی د هی هست هوێ د هکراو ل هوه هاتووچۆی ئێرانێ د هک هجاروبار به چ
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س  هکه اڵم تهاڵ بهوو. نهاخۆش بهوو، هر چۆنێهک بهوو ڕامهان بهوارد به هی هه هرێنان هزیه ێ هو و هڵ ئ هی دوو سااڵن ده گ هکاری حیربی.ماو
زۆرتهر بهه هومێهدی بهارزانی کهه  ،د تۆفیهق کهه سهکرتێری حیهرب بهوو هحمه هکێنها. ئه هکهی ڕاد هی بۆ الیه هر کام هبوو ه هبوڵ ن هسی ق هک
و  هر له هڵ ئێهران دۆسهت بهوو هه هگه هه ێهێ  کهه بهارزانی دوههاتبو زیێهک هو  هو هداخه هوتبهوو کهه به ه، تێکهڕاسهتی کارینهی بهۆ کردبهوو هب

 یمانی مویینی ناڕێک بوو.  هسول نجیری و هدیقی ه هڵ س هد تۆفیق له گ هحم هشدا ئ هکات
 
ی ک هێهری موخهالیڕ ڕاسهت هد تۆفیهق دا ێنهت بگهرن و و هحمه هر ئه هرانبه هبه هنجیهری د هدیقهی هه هیان ویست سه هک د هی هست هند د هچ ر هه
یدانهه  همه و هکهوڕی ئه واد بهوو، هشهدا زۆر باسه هو هڵ ئه هگه هنجیهری د هدیقی ه هوه کاک س هداخ هاڵم زۆر ب هب رگرن، هڵکی لێو هک وه و هن هبک
ه کجهاری وازی له هس دانینهت بهه یه هسییه دا زۆر ک هک ر هس ه هک ر هکی و ه هر هو دووب هی ئ هله ماو ژیا. هیااڵتدا د هدنیای خ هبوو و د هن

یهی  ز هتها بڵێهی و. یهی ههات هئهاوار هید بهوون و هش ری و هردی س هختی و ماڵ وێرانی تووشی د هدب هوه بۆ ب هوی ماش هئ ت هێنا و هسیاس
کێهک  هنهی  کهه یه هیمه هقی که هوی و ت هول هلی م هسری قاجار له الی دوکتور ی همن له زیندانی ق ێڕێوی دابوو. هش شێوی و هێ هحیرب د
 .م دیت هی برین دروونه و هور هکان د هیی هر تود هفس هبوو له ئ

 
ری و  هد هربه هی د هڕاسهتی لهه مهاو هتایی ێرینکی فێربووم که به هر هتی س هر کرد تا به باشی یارم هس هزۆرم خۆماندوو کرد و زۆرم کار ل

یهه دا زۆرم  هومهاو هڵهک ههات، د هم بهه کهسااڵن له باشهوری کوردسهتان زۆر ٩ ی هڵکی. ماو هژیانم دا زۆر به قازانج بوو بۆخۆم و بۆ خ
رمهان  هم مهاوه کهه مهن بهرینم لهێ د هشهاخی کوردسهتانی یێهراق که رد وەڕاسهتی بهن ب هینهتم. به هخۆشهان ڕاگه هرمان کرد و به نه هبرین د

ی  هوه ببهوه مایه هئه کهی  همابوو. له الیەکاتم ن خت و هڵک ڕووی تێده کردم و هنده خ هو هرمانی ئ هر بێ دوکتوری بێ د هکردبێ. له ب هن
 ران. هزۆر له براد ژیانی خۆم و

 
بهوو تها وای لێههات  ههات زیادتر د هره ناکۆکی د هره ب هب و )شێخان(. ()سونێ ی هرا له بنک هر چۆنێک بوو گوز هخت ه هتا دوو سااڵن و

ت  هلیه هقه هوتنهه ئه هکهی  که هیه هسهت هرێ د هگهوز هد خهت هن و و هست ێێبک هکداری د هی چ هو هوه که له ئێران جوواڵن هغ بوون  ک سا هی  سته هد
و  هری کردنههی ئهه هی ئینقالبههی حیربههی دێمههۆکراتی  ێێکهههاتووه بههۆ ڕابهه هوه بههه نهێنههی کۆمیتهه هالیههان وابههوو نههاکرێ و خودکوشههی یههه. ئهه

 :  وه هی خوار هوان هشداری ئ هیه به ب هو هجوواڵن
 
 هید ی شه ریفراده سماییی شه -1

 یراجی مینی س ده مه حه -2

 رباز واڵی سه ال یه مه -3

 دی  ننار مامه سه -4
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 هید.  ی شه ال ئاواره مه -5
 
ێاشانی  کهاک  ر بێ. هڕێوه ب هرگرێ و ێاشان بۆخۆی ب هڵک و هیمانی مویینی ک هویستی سول هوه ویستوویه له خۆش هداخ هو کۆمیته ب هئ

 بوو تێکبنکێ بۆ؟ هر د هوه که ه هست ێێکردبوو. دیاره جوواڵن هی ه هو هیمانی مویینی ئ هسول
 
کهرد،  قهی ێنهتیوانیان لهه حیهرب ده تی کردبهوو و زۆربهه زه تی و حیربایهه کوردایهه ئاغاکان به هۆی ئینقالبی سهیی زۆریهان ڕوو ده -١

 .ێرینگاوه ڵک ده بۆیه خه

ئوسهتاندار و چوونهه تهاران و شهتی واوه تاغ دروسهت کهردن و ناسهینی  مین و وه ک به ژیان و زه کانی کوردستان تاڕاده یه جووتێره -٢
 .ن شغوڵ بوون. دوودڵ بوون چ بکه مه

  .م بوو بوو، یان زۆر که ر نه شکیالت هه ته -٣

وه نابێتههه  تاوه لههێ ببههوو بههه هومێههد باسههیان بکهها، ئههه ره ( یههان لههه سهههیکی ئێههران بوو، رادیههۆی )ێههه ر نههه ێینههتیوانی خههاریجی هههه -٤
 ێنتیوان. 

ز کهردن  رایی نواندن و هێندێک کهاری ناحهه ر ناوچه گه کان له به رگه بوو، بگره ێێنمه ی نه خنه ێێکرا و هیچ نه ست کوت و ێڕ ده -٥
 م بوو.  ری که یمانی  توانای ڕابه ک دوو دڵ بوو، کاک سوله ڵک تاڕاده یه خه

کهانی بهارزانی لهه  هکهدار هههۆی چه هکانی حیرب ب هرگ هڕاونان و گرتنی ێێنم شا و (زا هر هم هح)ڵ  هگ هفا بارزانی د همست تی دۆستایه -٦
 نهدرمی ئیهران و هشهداری جهاش و ژ هڵگهوردی بهه به ه( له گوندی ئااڵنێ له بناری ههویاڵ ههید کردنی )برایم د هش باشوری کوردستان و

 .وتوو نابێ هرک هوه یه س هجوواڵن و هوه بوون که ئ هموو شاهیدی ئ هکان ه هبارزانیی
 

المهان وابهوو  وه. هن ماین هله کاری وان بێ الی ستاین و هوڵدا موخالیڕ و هله ڕۆژی ه ر هسانه بووین که ه هو ک هازی لمیری ق هئ من و
ی  هو هشهکیالتی بکهرێ، جها ێاشهان جوواڵنه هبهێ و کهاری ته هتێکهی ڕوون هه هوێ، خه هکهدا بکه هرایه تی به الیه هبێ جارێ ناکۆکی ڕێب هد
کهاک  :رنهه چهوو گهوتی هکی ساکار که ێاشهان باشهی  د هی هرگ هێێنم ،ادمه که من موخالیڕ وێستام. له یست ێێ بکرێ هکدارانه د هچ

. دیاره مهن کهه لهه ئێهران ڕا تهازه ههاتبووم ئاگهام لهه زۆر ستۆی من هکێکی تا میاندوواوێ به ئ هستوورم ێێ بدا به فین هیمان د هسول
تهی  هرایه بههبوو له ڕا وره تر همی بارزانیان زۆر ال گ هرد هو س هئ ڵک، هی خ هۆربکان و ز هکان و الدێیی ی هبوو. زۆر له ڕووناکبیر هشت ه

 .  خوارێ هدری هات هق بارزانی ڕێر و کان، هکوشتنی کورده ئیرانیی وه و هحویل دان هاڵم ێاش ت هب می حیرب. هود هئ
 

 کهرد، هولهی خۆیهان نه هفایهان بهه قه هزۆریان و هید بوون. هکان ش هی کادره باش همابوو زۆرب هوه ن هر هوانی  چیان به ب هوکات ئ هدیاره ئ
 ناچاری خۆیان به کوشت دا. هبزۆریان 
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شهان و  هرقه هیمهانی که هک ساڵح الجهانی و سهول هرتی کرد و هیندێکی و هوه بێ ش هداخ هنای بۆ بارزانی هێناو که ب هش ێ هی مابۆو هو هئ
 . هینههدێکی  بههه زینههدانی دوو و درێههژ حههوکم دران.ڵههدیانێ ئیعههدام کههران هجهه وه و لههه هسههییمی ڕژێههم کههرد هی تههەواڵی بههایره قههنج هیهه
ی  هو هشهێکی زێهڕین لهه جوواڵنه هاڵم بوو بهه به ه. بڵک فیدا بوون ه. زۆر کوردی به کوت هتێک شکا. زۆر زیان ک هوه ک هوه جوواڵن هداخ هب

، ڕوویان داوه به کهورتی باسهم کهردن ڵ ژیانی مندا هنکه له گراوێرن و چو هوانه ێ هئ .مینه شاد بێ همر و ڕوحیان ه هکورد. یادیان ن
 وێ تاریخ بنووسم. هنا نام هد
 

کهانم  هفێقه هت و ێاک و خاوێنی بۆ ر هتوانم بڵێم له باری خرم ه، دکانی حیرب ژیام هی دوو ساڵ له سونێ و شێخان له بنک هو هێاش ئ
ری  هیهد هی سهیڕاجی و سهاالری حه همیهری قهازی و کهاک مینه ه ئهاواره و کهاک ئهال هریڕ زاده و مه ههید ش هڵ ش هبووم. له گ هڵک ن هبێ ک
نهدیل بهۆ چهادری  هر چووین بۆ کوێسهتانی قه هف هوه زۆر به خۆشی ژیاین. من و ساالر به س هزی سونێ ێێک هر هلو همانگێک له گ ٥ی  هماو

ڵ کچه کوردێکی سهاکار و بێهری کوێسهتانانی کردمهه ئاشهنا و  هیه دا چاره نووس له گ هو ماو ه. لوه هند مانگێک ماین هی چ هئێمه و ماو
ریکهی ژیهانی دا ههاتوو  هڵێنیمان ێێهک دا شه هرد ب هکی بێگ هویستیی هدووکمان به دڵێکی ێاک و خۆش ر هوه ه هت و لێکدان هڕ هشو هێاش م
 بین.

 
ری مێرگهان بهوو. لهه بهاری  هوبادبه گیان( لهه بهڵکی گوندی )ق هو ناوی دایکی فاتم و ناوی بابی مینه بوو، خ که ناوی )ئامان( هکچ

ریهدا  هد هربه هداری و د هنگانهه و نه هته هڕێهر و د هز بکا ئهازا و به هڵێم زۆر شتی لێ فێر بووم. تاخوا ح هوه د هوه به شانازیی هفکر و ئاقڵ
ویه  برینهدار بهوو،  هبریندار بووم، ئهران لێیان ده داین، من  ههێییکۆێت ٥رێکی باش بوو. له یادمه کاتێک به همینه هاوڕێ و یاو هه
یگهوت  هر دڵی من نه هب ه؟ گوتی ئی تۆیه، لو خوێنه چییه هوتبوو. کاتێک گوتم دایکی شنه ئ هکار ک هالقم ل هاڵم منی له کۆڵ کرد ک هب

 .بی هت ن هح هگوت تا ناڕ هم د هر تۆ ن هب هوکاته گوتی منی  زۆر بریندارم ل هکان ڕۆینتن، ئ هر هبریندارم، تا کۆێت
 

و ژنه نازدار و خهۆراگر  هشێکی ئ هرچاوی بووه و شانازی ژیانی من ب هخنی ب هکجار زۆر ن هتی مندا ی هاڵی هژیانی سیاسی و کۆم هدیاره د
 .لک بووه بۆ من هکی به ک هم هاوڕێی هکانمان و ه هم دایکێکی زۆر باش بووه بۆ ڕۆڵ ه. هیه هرێر هو ب

 

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

نهی  همه هته سهاڵ 32سهاڵ ژیهابێ و  50کهه سهێکی  هنوسهرێ، بهۆ که هرهاتی ژیهانم" د هس هی که لێره دا به نێوی "ب هریی هو هبیر و هره ئدیا
م  هکه هڤااڵنی بابم داوا د هه واوی دۆستان و هبۆیه له ت .... وه زیاتر بنووسێ هیتوانی ل هوه ن هداخ هاڵم ب هبێ، زۆرکه مه، ب هسیاسی ه

 و هوه؛ بهه هیهوای ئه هنه هئاگادارم بکه  وه ی ئێهمێیی خواره هبه ڕێگ یه، هر ژیانی ناوبراو ه هکیان له س هری و زانیاریی هو هبیر شنه هر چ هه
وه بهۆ  هینه هش ڕوون بکه هسهات هو کار هت چۆنیه تی ئ هتایب هب ره بنووسین و هو تێکۆش هر ژیانی ئ هباشتر له س ڕۆژه که بتوانین زیاتر و
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 بێت.  هدا ون ن گای مێژوو هسووڵی دێهقان له بار هید ڕ هق ڕژاوی س هناه هم، خوێنی ب هبێ النیک هن ی هیچ هو هئ
 

 blessa_111@hotmail.comدێهقان :   بڵیسه
 

   ٢٠٠٨ی  ێرجانێوی ٢٠: وتی ڕێکه -  وره سووڵ بابی گه ید ره هید سه ری شه ماڵیه:  رچاوه سه
 

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

ورهسووڵیبابیگهییدرهکاکسهیادێکله

 
 
 
 
 
 
 

 رحیممحمدزاده

 

زن و  مههه  ۆارێکیسهه شوڕه  ری لههه ره یههان بههۆ بیههره و کۆڕه سههتاون و ئههه هه  و کههاره بههه  کههه  سههانه و که مو شههت سههوێاس بههۆ ئههه هههه  ر لههه بههه
 .  لی کورد رێک خستووه زگاری گه هوتووی رێگای ر سره باتکارێکی نه خه
 

زا  ره  مهه زوڵهم و زۆری حه شهی ێهڕ لهه  ورانی ره دژوارترین ده  له  بوو که   شانه گه  ستێره و ئه کێک له هی  وره سوڵی بابی گه ید ره کاک سه
و  ئاسهمانی ئهه  ی دیکهه، سهێتره لێک ئه ڵ کۆمهه گه  لهو   وه وشایه وردستانی ئێران درهای کئاسمانی تاریک و بێ هیو  شای دیکتاتۆردا له

ژێر باری   ماوی له لی کورد ێنتی چه بات، هێنتا گه یدانی خه و ێێی نا مه ئه  کاتێکیان روناک وێڕ هیوا کرد.  ێکراوهزوڵم ل  ێارچه
و کهات هێنهتا  ، ئهه کردبۆوه کانی کۆمهار راسهت نهه رکرده ی و بهاقیی سهه کهه زنه هوا م می رووخانی کۆماری کوردستان و ئیعدامی ێێنه خه

 بیسترا.   ی دوژمنانی ئازادیی کوردستان ده ی گولیه ڵه و زایههات  ر ده کوردستان هه  کانی نهو کۆاڵ  کوچه  بۆنی باڕووت له

mailto:blessa_111@hotmail.com
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  وره کی گهه یهه تی، ناهومێدیی باتی کوردایهه یهدانی خهه مه  بێتهه  بڕیاری دا  ساڵه 16  -15ک الوێکی  سووڵ وه ید ره ی کاک سه و کاته ئه
  بهه  ی کهه و رێکخراوانهه نهدی و چ ئهه تی ناوه ک حکوومهه چ وهیارانی حیهرب  زندا کێنها بهوو و نهه وای مه ی ێێنه که ر حیربه سه باڵی به
لی  سهتکردنی گهه ی کهورد وژێهر ده وه تی و شکستی جواڵنههنوشس  له  ی خۆیاندا ئامانجێکیان جگهروون ده  اڵم له ت دۆست بوون و به رۆاڵه

 ریکی ێیالن داڕشتن بوون.  بوو، خه  ستی فارس دا نه لی بااڵ ده کورد و زاڵکردنی گه
 

یدئاوای  بهاێیری و دۆڵهی سهه  ی وره ید خهدری بهابی گهه ماڵی حهاجی سهه  بوو که  خنه هیوا و هومێد به  نجه و گه سووڵ ئه ید ره کاک سه
کهڕی.  ده  وره کی گهه یه ترسهی ر و مه تهه تی خه قیمهه  ژیهانی بهه  ک له یه حره ر له باتگێڕانی دێموکڕات و هه ی خه کۆی کۆبوونه مه  وهکردبو

د تۆفیهق(،  حمه واڵی ئیسهحاقی)ئه زیری یۆسهفی، یهه ک کهاک یهه وکاتی حیرب وه کانی ئه رچاوه به  تییه سایه شهووری که ی مه وه کۆبوونه
حیهرب    بهه  خۆ کهردن و دانهی گیهانێکی تهازه ربه و سهه  وه دی خودایهاری  بهۆ سهاغ کردنهه سهعه قیوتوالب و ئه میوو، هاشهم ئههدوکتور قاس

 .   یدئاوا گیراوه ێنت گوندی سه  ی وان و له ماڵه تی بنه حمه رک و زه ر ئه سه له
 
م  و ئهه  وه شهاردنه لینهگ و ێهرووی ێهاتۆڵی دا ده ده  کانی حیربی له  یه هێنی نه  شان نامه  شکۆڵ له ک قاسیدێکی که کاتی ڕا وه  و و له ئه
  ت بهه باره رکی خهۆی سهه می ئهه ترسی داوینت،  تها النهی کهه مه  ودای له ری ێڕ سه کردن و ژیانی ێڕ بایخ و سه رکی ده و ده رک و ئه ده
  ی سهێ سهاڵ و نیهو لهه چاڵهه دا بهۆ مهاوه تهی تی الوه ڕه ههه  ن ساواکی شها گیهرا و لهه الیه  تا له جێ هێنابێ، هه  ی به که له زگاریی گه ر
 تی شادا زیندانی کرا. کانی حکوومه شه ره
 
  و  یدای ئهازادیی گهه و شهه ئههخۆیان حاشار دابهوو.   وره ێکی گهل رزو ئامانجگه کی به سووڵ دا هیوایه ید ره تی وردی کاک سه اڵفه قه  له

شهیعری   لهه  و دێهڕه وتوو بهوو. ئهه سهره رزو نه م هیهوا بهه ر ده دا ههه و رێگایهه و لهه بهوو. ئهه  رێگایه و وانی ئه ڕێڕه  ت به نینتمان و خرمه
 ڵی: ده  که  وه سووڵ دێته ید ره رزی کاک سه تیی به سایه ڵ که گه  ق له قاوده ستا هێمنی موکریانی ده یی کورد مامۆ وه ته شاییری نه

 
 رێکی کوردم ر ێێی تێکۆشه خاکی به     رچی وردم  ڕۆم گه رزایی ده به  و ره به                              

 
سههاڵ  50تهها  40مههرۆڤ   و ێێویسههته ک ئههه سههانی تههری وه سههووڵ و که یید ره رسههتیی کههاک سههه ر فیههداکاری و نینتمانیه سههه بههۆ بههاس له

ر  سهه و کهات له و ئهه  وه و کهات دا ببینێتهه واری ئههخت و دژ رجی سهه   و مهه ههه  کی کورتی  بهێ خهۆی لهه یه ێاش و بۆ ماوه  وه ڕیته بگه
 .  ری بکا داوه  و مرۆڤانه و فیداکاری ئهیی  وره گه
 

زنی  کی مههه یههه ن ێێگه سترۆینههتوو و خههاوه کی دارا و ده یههه ڵه مه بنه  ناوبراو لههه زانههن کههه ناسههن، ده نههاوبراو ده  کههه  سههانه و که مو ئههه هههه
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رگهرتن  ڵک وه که  ک بنێ و به ر یه سه و ێوڵیکی زۆر وه  ێاره  و زۆر سانا بوو که دایک ببوو. بۆ ئه  ا لهی موکریان د تی ناوچه اڵیه کۆمه
ئهۆگری و یینهق   یهات کهه اڵم ههه ر بکات، بهه دا ژیانێکی زۆر ئارام و خۆش بۆ خۆی مسۆگه ناوچه  یان له ماڵه هێری بنه  ی به ێێگه  له
نهد و  مه وڵه ده ویسهت  یده و نه رام کردبهوو، ئهه وی حهه ری لهه ی سههرد ونیها وژیهانی ئهارام و بهێ ده  و نینهتمان، مهاڵی د ئازادیی گهه  به

 ست بژی. و ژێر ده  اڵم کۆییه ، به ئاسووده
 

کی  یه رگه فس، خههاکی، ێێنههمه تههی نههه ییرزه  بهههڵناس،  یی، ئههازادیخۆاز، کۆمههه وه تههه سههووڵ مرۆڤێکههی دێمههوکڕات، نه ید ره کههاک سههه
 بوو.   رگه کی ێێنمه یه رمانده و فه رمانده فه
 

زانهی و هیهواو ئهاواتی ێێهک    و واڵت ده ک گهه یهه  کهراوی کوردسهتانی بهه  ێارچهه  ش کراو نینتمانی ێارچه لی کوردی دابه ناوبراو گه
  وه تهه چاوی رێهرو حورمه  دو بهکر ده کانی کوردستان نه شه باتکارانی به نێوان خه  و جیاوازی له ی کورد بوو. ئه وه ته تی نه وڵه هاتنی ده

نههدامانی  ئه  کێک لههه کی زۆریهه  یههه یههه نههدامی حیربههی دێمههوکڕاتی کوردسههتان بههوو و ماوه و ئه ئههه  کههه  راسههته  وه کههردن. ئههه چههاوی لههێ ده
کانی  موو ێارچهه کانی هه ره تێکۆشه  ی، خێرخوازی رێکخراوه که حیربه  ت به ڕای خرمه ره سه  وه کرده  اڵم به تیی حیرب بوو، به رکردایه سه

ی  رێهرهو  رمێن کهرد و ئهه کوردستانی گه  لی کوردی له ی گه وه جوواڵنه  ک به یه ڕوانی بێ هیچ چاوه  و به ئه  تێک که کوردستان بوو. خرمه
و  لماندنی ئهه ی سهه ڵگهه گرت، به ی کوردستان ده کانی دیکه شه باتکاری به خه  تی ئێران له تی ێاشایه و له ێاش رووخانی حکومه ئه  که

 . راستییه
 

و  بوو، ئههه ی حیههرب هههه وه ره سههانی جیهها بیههری نههاو حیههرب و ده تی بهۆ که سههوو  مرۆڤێکههی دێمههوکڕات بههوو و رێههری تایبههه ید ره کهاک سههه
ههیچ   هسهووڵ له یید ره رچی کهاک سهه بیهر وبۆچوونێهک بوو.گهه  شهنه ر چه ێاندنی ههه بایی و ئیقنها  و دژی داسهه نگری ئاشتی و تهه الیه

سهت  ده   وه ی گهه وره زانسهتگای گهه  نرخهی لهه  زموونێکی به اڵم ئه خوێند بوو به ی ئاکادمیک نه شێوه  ڵناسی به رسی کۆمه ک ده زانستگایه
  گرفتهههترین گیرو وره گههه  بههوو کههه  وه ر ئههه بوو و هههه کان هههه تییههه اڵیه کۆمه  ندییههه ی ێێوه بههاره  کی باشههی لههه یه زایی و شههاره هێنههابوو. ئههه

و ێهێ   ره کانی به دیارده  کێک له یه  و ێاک و خاوێنیی گنتیی به ئهبوون.  جێ ده الی جێ به  نایی لهسا  به  کانی ناوچه یه تی اڵیه کۆمه
با  جهالی ههه ر گوندێک و مه ینتبا هه تگوزار بوو و گه م و خرمه ده ێێنقه  مینه دا هه باره   و له  زانی، بۆیه تی ده اڵیه چوونی باری کۆمه

کهرد. ئیسهتاش  کان سهاز ده دێهاتهه  وزی لهه سهتان ێهرد و حهه یدا بکها و بهێ راوه شی ێه که  ک بۆ لوله یه رچاوه دا سه وڵی ده ن هه تمه حه
دی یها  وه سوێاسهه  ڵک بهه ر مهاون و خهه ی ههه کانی دیکهه ڵین و ناوچهه شیخان و نه  کانی دۆڵه گونده  ی وی له تانه و خرمه واری ئه ئاسه
 ن.    که ی ده نرخانه  زن و به مه  ته و خرمه ئه
 

  یی، مرۆڤێکهی لهه ماڵهه تیی بنه ی تایبهه باتی زۆر و ێێگهه ڕای خهه ره و سه ڕۆانی بوو، ئه سوڵ مرۆڤێکی خاکی و بێ چاوه یید ره کاک سه
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سهی  قالبسهووکی دا که  وااڵنیهدا لهه نێهو کهۆڕی هه  لهه و شهت بهوو. ئهه گوزه  بههی دا  کهه له ر هاوااڵن و گه انبهر به  ر ساکار و له ده به  ڕاده
 کرد.  ند کاری ده و چه ینتێ و تا هاواڵیکی کارێکی کردبا، ئه گه ده نه
 

و  کههرد. ئههه کههاری دهرێکی نیرامههی  رمانههده ک فه نههدی بههوو، زورتههر وه ی ناوه نههدامی کۆمیتههه ئه  دا کههه یههه و ماوه سههوڵ لههه یید ره کههاک سههه
نیا  تهه ڕدا  یهدانێ شهه مه  سهوڵ لهه یید ره . کاک سه ستۆ بووه ئه  کانی کوردستان له ی ناوچه زۆربه  ناوبانگی له  ڕی به زۆرشهیی  رمانده فه
و   رگه کی ێێنههمه یهه رمانده و فه ئهه  بهردی  بهوو، یها جههۆانتر بڵێهین کههسهت و ده  کی ئهازا و بههه یه رگه ڵکوو ێێنهمه بوو، بهه نهه  رمانهده فه

 بوو.   رمانده هکی ف یه رگه ێێنمه
 
ڕاسهتی مهرۆڤ  کا، ناکرێ.به و نهه خۆشهی و خهۆش راوێهژی ئهه  قسه  ی به و بکات و ئاماژه کانی ئه  یه تمندیی تایبه  ر مرۆڤ باس له گه ئه
 وااڵنی بوو.  وێنی کۆڕی هه مڕه ی خۆش و راوێژی جۆانی، خه قسه موو کات به بوو و هه ده ز نه ره الی وی وه  ت له قه
 

 یگوت:  ده  ستگار که نی ره سه ولی کاک حه قه  هیان ب
 
و بههۆت  ئههه  ێاشههان کههه  لههه  وه سههووڵی بگێڕێتههه یید ره ێێنههدا بههۆ کههاک سههه  لههه  ق وایههه ال بههوو، حههه کی خۆشههی لههه یه ر مههرۆڤ قسههه گههه ئه
  کهه  وه، گێڕێتهه ی خهۆش ده نهده وه ات و ئهکه ی خهۆش ده نهده وه و ئه اڵم ئهه بهه  یه مان قسهه ههه   ی. قسهه کهه ده  که قسهه  وه تام لهه گێڕێته ده

 . وه شت بۆ بگێڕێته ند جاری دیکه چه  خۆاخۆاته
 
 ر بوو. سه تراژیدی و جێگای داخ  و که  سواره و شوڕه زار مخابن کۆتایی ژیانی ئه و ههاڵم مخابن  به
 
ی جێگهای  که نێو حیربه  بڕیبوو، له ندییی لێ ندو قه له اڵتێ شاو ر قه سه  ودای نینتن له کۆماری ئیسالمی مه  ی که ڵۆ تیژ باڵه و هه ئه

ژیهانی خهۆی   ی بهه شاری سیێمانی درێژه  نجام دانینت و له رئه ی شێوا بوو. سه م لوتفی و  هێالنه ر که به  وتبووه هیوا و هومێدینی که
موو  هید کهرا و ههه در لێکهراوی شهه غهه  ناسهراو بهه نهکداری  ند چه ستی چه ده  به  و شاره ر له تاوی هه هه ی1366ساڵی   وه داخه  دا. به

 .   وه جیهانی نادیاره  دا بوو برده ڵوه وداڵ و هه بۆیان یه  شی که و ئاواتانه ئه
 
  هێێکیهان هێنهاوه، له و  سووڵ و دۆستانی بۆ یهادی ئهه هیید ر ی کاک سه ماڵه ئێستا بنه  که  ی سمه و رێوڕه م ئه که زو ده کۆتایی دا ئاره  له

و  حیربهی دێمهوکڕاتی کوردسهتان". بها ئهه" و سیاسیی ئێمه  وره ی گه ماڵه بۆ بنه  زیفه رک و وه ئه  ر و ببێته ده  بێته  ماڵه ی بنه چۆارچێوه
رێگهای   هنیان له مهه زۆری ته  ره شی هه به  ی حیرب که دێرینانه  باتکاره و خه موو ئه هه  ک بۆ رێر گرتن له یه روازه ده  ببێ به  رێر گرتنه
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  نجامی  بهه رئه و سهه  ر بردووه سه ریدا به ده ربه و ده  ، تاراوگه ندیخانه به    و نینتمان له خوڵقاندنی شانازی بۆ حیرب و ئازادیی گه
  .  زێد و نینتمان گیانیان داوه  دوور له

 
کانی خهۆی بگهرێ و   باتی رۆڵهه خهه  رێهری زیهاتر لهه   که  شکیالتی حیربی دێموکڕاته یی و ته وه ته رکی شۆڕشگێڕی، سیاسی، نه ئه  وه ئه

 خنێ.  دا ێێ ببه وه مێژووی حیرب و جواڵنه  جێگای شیاوی خۆیان له
 

   ر ێیرۆز بێ. یادی هه

   
   ٢٠٠٨جانێوێری ی ١٢: وتی ڕێکه - نگ ری گیاره : ماڵیه رچاوه سه

 

------------------------- 
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 سیساڵباتیزیاترلهروهاوخهنگههیدێکیوونوهاوسهشهیادێکله

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مازسووڵپێشنهالڕهمه

 
سهووڵی  هیهد ڕ هناسه کاک س هره و ماندوویی ن ههیده تێکۆش هو ش هی ئ هماڵ هن بن هو ڕۆژانه داو له ناکاو له الی هڕێر ل بهخوشکو برایان 

 وه شتێک بنوسم. ههید بوونی هی ش هی بیست ساڵ هبۆنوره وه داوام لێ کرا که به  هبابی گ
 

سهووڵ  هیهد ڕ هڵێنن و کاک سه هوان چاو به دونیا ه هی ئ هو هزانن زۆر ێێ  ئ هکان باش د هی منداڵ هو ههۆی ئ هش روونه، ب هک هدیاره هۆی
وه بهووین،  هیێکه  هر به هره زۆرینهی هه هسهی هه هبات بووین و به هر و هاوخ هنگ هیی دا هاوس همه له ئاوار ه، ئری ێێک بێنێ هژیانی هاوس

بات له حیربی دێموکڕاتی کوردسهتان دا لهه  هک دوو هاوخ هم و هر شوناس، ه هی ناسراو و س هماڵ هک دوو بن هم و هش ئێمه ه هو هجگه ل
 .ندیمان بووه هیو هاڵو بووینه و ێ هر تێک هوه ه هتی هدی الو هر هتای ه هر هس
 
کهانی  هندیه هتمه هت و تایبه هسهڵ هبات، تێکۆشهان، خه هر خ هی بتوانم به دوور و درێژی له س هو هزۆر کام بوو بۆ ئ جا  که هند م هر چ هه

بهێ غایهه  هڕاسهتی و دروسهتی و به هو هۆشهم بڕبکها به ی مێنهک هنهد هو هم ئه هد هوڵ د هاڵم دیسانی  هه هم، ب هسووڵ باس بک هید ڕ هکاک س
 .ری بدوێم هس هل
  

وره ناسهراون،  هرده که له کوردستان دا به ماڵی بهابی گه هز  هید خدری کانی هنی کوڕی س هس هید ح هڵ کوڕی حاجی سسوو هید ڕ هکاک س
 تیان لێ گیراوه.  هڵکی کوردستان ڕیرۆ حوڕم هڕوک ڕۆینتوه و الی خ هب هری خۆیان و زۆر شوێنی دیکه نانیان به ت هوروب هله د
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ر لهه نێهو  هر بهووه، هه هرو هست، ێیتۆڵ و له خهۆڕا دیهو و کوردێه هره هوه ئینسانێکی له س همنداڵیتای مێر  هر هر له س هسووڵ ه هید ڕ هس
ڵ  هنهدیێکی قهووڵی لهه گه هیهو هاڵوی و ێه هکهرد و تێکه هکهان د هتکێنه هحمه هی خۆیان دا زۆرتی الیانگری لهه شهوان و کرێکهار و ز هماڵ هبن
 وتوانه بووه.   هزی له ێاک و خاوێنی و ژیانی ێێنک هداییم ح هبووه. ب هژاران ه هکان و ه هالح هڵکی دێهات و ف هخ
 
وماوان و قاچاغان بوو زۆر لهه  هناگاێیكی لێ ق هكوو ێ هیان و هك هم ماڵ هسیو بوو، ه هك و ێ هێ هیان چ هك هم گوند هی كه ه هو ههۆی ئ هب

نهدی بهه  هیهو هڵ زۆر بهه منهداڵی ێهوسهو هیهد ڕ هر بۆیه كهاك سه هوان، ه هكرده ماڵی ئ هوما ڕوویان د هق هرانی دێموكڕات كه لێیان د هبراد
وه زۆره هها  هڵ بهه یهومری منداڵیهوسهۆ هیهد ڕ هدا سه هێنهی هتێكۆشهانی نه كهار و هوه.له ههاته ڕێری تێكۆشان وه كرد و هحیربی دێموكڕات

 ڕاندن. هێ هوه ڕاید هژیری و ووریایی هسیاردرابون وزۆر ب هئ   كانی ێێ  هندی شار وگوند هیو هێ
 

رانهی  هر تێكوش هرباڵوی بۆ س هالمارێكی دڕندانه و ب هڕه زاشاه ێ هم هڕێژێمی حمیالدی  ی1959بێته ساڵی  مسی كه ده ی شه1338سالێ 
و گیراوانهه  هكێه  له هی وڵسو هید ڕ هكانی ڕژێم كران كاك س هی سیاچاڵ هوان هو ڕ س گیران هك 300 حیربێ دێموكڕات كردوو و زیاتر له

ری  هڵێه   بهراد هڵ  كۆمه هگه یاندن بوو و زانیاری زیاتر بهوو. بهۆ نمونهه لهه هریكی خۆێێگ هڵ خوسو هید ڕ هزیندانی  دا كاك س بوو له
تهای شۆڕشهی  هر هنهد سهااڵن لهه سه هكه دوای چ ی ێانسمان" یان خوێند هی "كمكهای اولی هور هوی د هول هلی م هالی كاك دوكتور ی هدیكه ل

رچهاوی بهه  هتهی زۆر به هر خرمه هسه هنگهه هری سه هوروبه هد وی نهدیی هكهانی بنهاری قه هله باشووری كوردوستان له گوند ییوو  وه هی ئ هور هگ
ی  هو هفهی ێێنه هت لهه هێهری "كهاوه" دا زۆر لهه سه هنانه هكهرد ته هد هخسهیری نه هرانی خۆشمان ته هو بۆ ئێمه براد وماو كرد هڵكی لێ ق هخ
 بوو.  هڕ د هكانی ش هر هشداری ب هوه  ب هت ههام هت و ش هجورئ هكرد و زۆر ب هداوی د هكانی ت ه، بریندارڕ هكانی ش هر هب
 

  رانی خۆمان بهوین بهه الی براده   جێ هێنت و هاتینه هاڵتمان ب نی ئامۆزام كوردوستانی رۆژهه  هس همن و كاك ح كاتێ  1963ساڵی 
کهان مهاڵ و ژیهانی خۆیهان واز لهێ هێنهاو،  ره هتێکۆشه  نجهه گه  ڵێک لهه کۆمهه  سهوورا کهه ر نه ساڵێکی تێهوه ،ییو  ی شۆرشێ ئه رگه  هێێنم

مینهی سهیڕاجی و  هد همه گوونهدی سهوونێ الی کهاک حه  لهه  بهوو کهه  وره هسووڵی بهابی گه هید ڕ هکاک س  وانه کێک له یه  کههاتن بۆ المان 
د  حمهه هیهد ئه هڵ شه گهه  شی زۆرمان لهه ران به  ک ئێستا براده هو وکاتی  . ئه وه هگیرسای  ریفراده هید سماییی شه ری و شه هید سااڵری حه

کهی  هر دوو بهه   زی له هی من ناسیم ح نده هو ی ئه هو ێیاو هئ  مان چۆنکه هو ک گرتنه وڵی دا بۆ یه کی زۆر حه هی هماو تۆفیق ناڕێک بووین.
 و. الی وا بو  دا چۆنکه ی ده هو هکگرتن هوڵی ی داییم هه هکرد و ب هد نه
 
تێکۆشهان   رقی بهه و فه ئه  کرد چونکه تی ده دا خرمه  هێری کاوه  سۆ میرخان له الی کاک حه  و زۆرتر له ده بۆووه  و خۆی بۆ ساغ نه هئ
  کهه 68 -1967رینی  ڕاێهه  ت لهه نانهه ئینسهانێکی کوردوسهتانی بهوو ته  ڵیمهه مانهای که  کهرد و بهه ده هشێکی کوردوستان دا ن هیچ به  له
ریكهی ڕاونهان و  هنا خه  وه ئێمه  ئینسانی خۆ فرۆشی ناو خۆیان ێاڵیان به  حریکی ئێران و زۆر له ته  ییوو  به رانی شۆڕشی ئه رێوبه به
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ڵواسهی و ێینهتی  هوان هه هرانهی خۆیهان و هس له بهراد هند ك هڵ و چوسوەید ڕ همان بوون كاك س هو هحویل دان هتی و ت هحوڕم گرتنوو بێ
سهت  هر د هبه هیفهم د هو زبهاكم  یڵێم و بهێ هو ڕاستیانه بڵێ من د هس ناوێرێ ئ هر ك هگ هبكوترێ. ئبێ  هوه مێژویه و د هت ئگر هیان ن هئێم
 بێ بڵێم.  هك شاهیدێكی زیندووه بۆ مێژو د ش وه هو هاڵم ئ هس دانیه. ب هك
 
رد نیهازی  هاڵم كاتێه  دوكتهورررێكی داوێهن ێیسهی نامه هبهوو، به هڵمان ن هگ له 68و  67ڕینی  ڕاێهڵ له وسو هید ڕ هو كاك س هڵ ئ هگ هل
ویسهتی بهارزانی دا  هبوو ویستبووی سووئیستیفاده لهه نیرێكهی خۆشه هیمانی مویینی دا ه ههید سول هڵ منداڵ و خێرانی ش هگ هراێی ل هخ

رسی حیربی كاوه بوو الی وا بهوو بهه رێ هسو میرخان كه ب هت كاك ح هنان هی و ت هرێ بۆ بۆل هیمانی ب هبكا و ماڵ و منداڵی كاك سول
 .     له بكا خسی بارزانیه بۆیه نه یوێرا مداخه هبڕیاری ش

 
گهای بهارزانی، كاتێه   هرگرت و ڕوێنهت بهۆ اڵی بهار سۆ میرخان وه ی له حه ی جوواڵ و نامه هتی ێیاوان هڵ غیروسو هید ڕ هاڵم كاك س هب

مینهه لهه  هرد هێنها بهۆ هه هر دوكتهوری نامه هنامووس ێاراستنی خۆێ كارێكی وای به ستی  هسڵ هكه حاڵی بوو به خ هل هس هبارزانی له م
 .وانه بوو بینی كوژێ هیبانێ ل هگ هر تكا كاری  ن هگ هو ئووه  هموو ئی  و كارێكی دوور خست هه
 
و  هڵ. خهۆ ئێمهه لهوسهو ید ڕه ستی كهاك سهه هرد هوته ب هند ك هند و سامڕ هم و سیام هتی براژنه مری هسولیی هستی و م هر هرێ هرا س  هوكات هل

یهن.  هلهه بكه هتهوانی موداخه همهان د هتهی سهۆا  دا بهووین نه هالمه هی لهه ژێهر یه هو هر ئه هبه هاڵم له هوناوه بهووین به همان كه ل هكاتیدا زۆرب
 .یان كرد هاڵم ن هبوو ب هر ن هتیان له س هالم هبوون كه هیچ ی هش ه هئیدیك

  
لهه دوای كۆنفرانسههی دوو كهه لههه گونهدی وورتههه ولههه  و 68و  67كانی  سههاڵهڕینهی  هوه بهه دوای ڕاێهه هنهه هبێهه بههۆ خۆیهان جههواب بهد هد

نهدی  هی نهاو هی كۆمیته هو هن كردنه هڵ هاوكهاری نیرێه  بهووین چونكهه دوای ئهۆژوسهو هید ڕ هاڵتوكان گرتمان من و كاك س هخوارگوندی ق
یهد  ه، كهاك سهی مهن بهووم هكه هرێرسه بههریهڕ زاده بهوو  ههێنهی شه هزیهر كهه نهاوی نه هال یه هبوو به ناوی م ههێنیمان ه هی ن هك كۆمیت هی
 .سی دیكه هاوكارمان بوون هند ك هرمی و چ هگ هالخدری دۆڵ هڵ و موسو هڕ
  

ورانههی سیاسههیمان بههوو. ەرانی حیربههی دێمههوكڕات خۆشههترین و باشههترین دەی تێكۆشههەرچههوو ئههێمەئههازار د ەییههانی یههازدەب 1970سههاڵی 
وه و حیهرب  هكترمهان گرته هش خۆمهان بوژانهده وه یه هنهد هو هنهد ئه هوتنێ شۆرشی كوردستانی ئێراق ێهێ خهۆش بهوو چهەركەس مانەندەچ
لهه شهاری كهۆێی  1970مان گرت سهاڵی ێ وه بوو كه، كۆنفرانسی س هر چاوترین كاری كه كردمان ئ هوه باشترین و ب هواوی بوژای هت هب

وه  هحویهل دانه هكهره جهۆش كهه لهه تڕسهی گهرتن و ته هی به هوان هڵ ئ هگ هله ناو شۆرش دا بووین ل ی هوان هی ئ هو هوله كۆنفرانسه جگه ل
ڵ وسهو هیهد ڕ هش دابوو من و كاك س هو كۆنفرانس هر ل هوه و ه هكمان گرت هبی سیاسی كۆنی ێارتی بردبو ی هكت هرانی م هنایان بۆ بڕاد هێ
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 .ندی هی ناو هندامی کۆمیت هش بوون به ئ هندی دیک هو چ ی سڕاجی همینیقادری وێردی و كاك  اڵ ههید م هو ش
 
تهوانم بهه ڕاشهكاوێ بڵهیم كهاك  هبهوو. د هناومانهدا نه هک د هکهرد و ههیچ ناکۆکیه هوه کارمهان د هکه هرمی و ێاکی به ی هموومان به دڵ گ هه
و  همهووان بهوو. ئه هناگهای هه هكهۆ و ێه هو م هئوه و كار كردن بوو ماڵێ منوو  هك گرتن هموومان زۆرتر دڵخۆش به ی هڵ له هوسو هڕ ید هس

ی لهه مهاڵی ڕا  هتیانه هو یارمه هموو ئه هڵ ه هستی دنێا له گ هرزی لێ دان و د هرچی بۆخۆی به برین ێێچێ و د هله گوند و من له شار ه
 دا.  هكانی د هفیق هكانی و ر هرخواردی میوان همووی د ههات ه هبۆی د

 
ت  هی ببهۆ خرمه هم بهوو، كهارو و ێینه هی هێنهابوو یهومری زۆركه هاو بهێ، ئامانهه خهانی خێرانهی كهه تهازرچه هبێ له ب هش د هو راستی هئ

چهی كاتێه   هیهات ڕو خۆشهترو بهه خهوڵقتر بهوو كه هڵ سه هیهات لهه گه هڵ رۆژ سه هڵ و رۆژ لهه گهوید ڕه سو هكانی كاك س هكردنی میوان
رمانهه  هڵی كهرد بهوو زۆر بهێ شهوسهو هیهد ڕ هفیقهانی سه هرێرسهان وڕەب هید بهوه ههاتبۆ سهونێ و داوای دیتنهی هڵ شوسو هید ڕ هبیستوی س

ری خهۆی بۆیهه حاڵیهان ئهاوا  هنگەرانهی ههاو سه هڵ تێكوش هو حیربه له گ هرێرسانی ئ هگناسی ب هم هیه ئ هو هیاند بوو. ئ هگ هخۆیان تێ ن
 .نده ڕه نگینه هو هرێریان ئ هخاوێنه و ێ

  
ت داوای لێكهرا كهه  هنانه هبهردن ته هرێهوه د همهووی زۆر بهه باشهی به هردرابا ههرتێكهی ێهێ سهی هسهایرێر هر كهار و به هدا ه 1975به دوای 

شهی قبهوو  كهرد. لهه  هو هوه بهژین، ئه هكه هریم حیسهامی بهه یه هڵ دوكتور قاسمیو ێاشان كاك ك هی له گ هو هل غدا و هرێته ب هی ب هك هماڵ
ی  هو هر ئ هر له ب هی كرد ه هو هاڵم ئ هبوو ب هی باش ده زانی كه بۆ خۆشی ڕازی ن هو همن مخالیڕ بووم براژنه ئامانی  ئ هی ئ هو هڵ ئ هگ

 .موو كارێ  بكا و دوای دوو ساڵی  گه ڕاوه كۆیه الی ئێمه هبێ ه هی دا د هڕك هو باو یرر ب هرانب هب هالی وا بوو د
  

 .قسهیمی كارمهان كهرد هناو خۆمانهدا ته هغدا د همه له بوه و ئێ هده ستی ێێ كرد ڕ هش 1974ت ساڵی  هكاتێ  له نێوان شۆڕش و حكوم
ر  هد هڵ بۆ چوونهوسو هید ڕ هقنی كاك س ه. نتی ناو شۆڕش دیاری كراین هزی هرك هرێرسی و م هن زاده به بەسەواڵی ح هال ی همنوو كاك م

 .ر چاوتربوو همووان ب هغدا و ئێمه له ه هینی ب هندی ب هیو هزرانی بنكه و ێ هو دام
 

تا دار هێنهان  هتا كرێكاری ه هستی خۆی ه همۆ كه دانا له خانوو دوروست كردن به د همان له ئاشقوڵكه و سین هندیل بنك هناری قله ب
كهرد  هتهی د هالیه هواڵ ناسرا بوین و مامۆستا ماوێكی زۆر لهه بنهار مه هی ال  هی منو كاك م هو هڵ ئ هوبوو. له گەستۆی ئ هر ئ هسەی لومو هه
ری  هقه هڵهوه بهه مه هو هگرتهو زۆرتهر لهه هه هوه ڕێریان لهه ئێمهه د هڵوسو هید ڕەوناوه به هۆی كاك س هڵكی ئ هره زۆری خ هه شی هاڵم ب هب

 .وه ناراحت بوو هش هشمانبو به و ههێنا ه هڵ ناویان دوسو هید ڕ هكاك س
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سی هێنا ئیمهه  هر هله الجرایر ه ودامی گور گرا هینی شای ئیران و س هوتنی قرادادی ب هلی كورد له رێك هی گ هو شۆڕشه یریم هكاتێ  ئ
نهده تووشهی  هو هد ئه همهان خۆشهی دیهت سه هنهد هی ئهازاردا چه هی یهازد هیهان نامه هرئاوی له هاتو له ب هك بڵقی س هكانمان و هموو ئاوات هه

اڵم زۆر بهه  هرۆشهتر بهوو به هموان به ێ هه هی ل هو هڵ ئ هڵ له گوسو هید ڕ هوه شدا کاک س هوه، ل هنگی بوین هرانی و دڵ ت هتی نیگ هح هناڕ
یهد  هکهاک سه وتهن. هسهر هنه ڕاگری، فیداکاری،ت و خۆ هوێنێ  بوو له مقاوم هک با ه هر جێگای هله ه وره ووخۆڕاگر کار لێ هاتوو بوو،

وان لهه  هر ئ هنی کرد که چی هکا هکان و جێگر هتی به سکرتێر هس زیاتر خرم هک ومو هی ئینقالب له ه هرواز هتا د هغدا ه هڵ له بوسو هڕ
 ری. هرانب هفا بوون ب هموان زۆرتر بێ و هه
 

واوی  هنههگ کههرا، بڕیارمههان دا تهه همههان ێههێ تهه هس هێنههانی شههۆڕش ئێمههه قافیهه ره کاتێههک دوای هههه: وه هر چههاو دێنمهه هی زۆر بهه هدوو نمونهه
یهد  هنیها منهو کهاک سه هموانهدا ته هوه لهه نهاو هه هانی ێێکهوه بۆ ێێک هێن هن هردانی واڵت بک ههێنی سەی ناوندی به ن هندامانی کۆمیت هئ
 یه.  ریمی حسامی دا هه هکانی ک هوری هش له بیر هو ڕاستی هموو خۆیان بوارد و ئ هوانی دیکه ه همان کرد. ئ هو کاران هڵ بوین ئوسو هڕ
 
    .و ڕاستیه ببورێ داوه خۆی له هاڵم ویژدانی ڕێگای ێێ ن بوو، به هڵ من خۆش ن هگ هند نێوانی د ر چه هه
 

 سووڵیدڕهکاکسه

 
بوڵمهان کهرد  هق ش هڵ بێت ئێم هواڵ له گ هال ی هبوو داوای کرد که م هندی ن هی ناو هندامی کۆمیت هوه، ئ هی کرد هر هف هو س هو کات که ئ هئ

ڵی وسهو هیهد ڕ هتهی کهاک سه هر هیمه هگه هئ وتوو بوو، دیاره هرک هره کرا زۆری  س هف هو س هبباسی ئ هدی ی همەال محوهاوکاری کاک مو به 
م  هکه هفای هیجری بهوو باسهی یه هو الی گوێم له کاک مست هینی ئ ه: بیه هتر ئه وی ک هی هره بکا. نمون هف هو س هتوانی دانه بوو ئ هبا د هن
ندیس ئاریها دا  هئیختیاری موه هکه دبوو  هتی گوێکته ێ هوه شیرک هبووه. ئ هوێ ن هش ل هقق هک د هندی خۆی و دوکتور قاسمیو بۆ ی هیو هێ

ڵی بهابی ویهد ڕه سهو هفها دا بهوو کهاک سه هینی دوکتهوور و کهاک مسهت هب هی که د هس هو ک هوێ بوو ێاشان ئ هکی زۆر دوکتور ل هی هبوو ماو
و بهۆ چهوون و  هوه ئ هداخ هباڵم  هو ناوه بوو ب هئ ومو هرێرسی الی ێیراننار و ه هم ب هم زۆر له دوکتوور نیرێک بوو ه هوره بوو که ه هگ
 .وه هت هوه بۆیان ماو هر ێرسانی دێموكڕاته و له حیربی توود هتی ب هسڵ هخ
  
. لهه سهاڵی سهتن به ڵده ان شهتی ناشهیاوی بهۆ ههزار هرچهاو نیهه هه هك لهه به هزاران فیهداكاری كردبهێ نه هر ه هگ هنه ئ رچاو و هب هوی ل هئ

ی چاومهان  هوه لهه ناوچه هكه هڵ به یهوسو هید ڕ هران من و كاك س هنج د هی ڕ هڵ هتی كۆم هرای هبڕ هوی شۆڕشی نوێی ب هڵگیرسان هو ه 1976
ڵكهی زوڵهم لێكهراو داخ لهه دڵهه كهه  هڵێه  دانینهتباین خه هر كهۆڕ و كۆمه هش لهه هه هو هوت و جگهه له هو كات ك هێرسی ئ هك دوو ب هی هب

  .كرد هدت  هكانمان له حكوم هگازند
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و ماڵه دا و له كاتێ  دامن بۆ ییالجی القهم و  هی كه ل هو هینته ئ هتا كار گ هوه ه هینت هرات گ هگوێی موخاب هنه بو شتا هند جار ئ هچ
حنهیانه مهاڵو منهداڵی ئهی  هكهی دڕندانهه و و هیه هو به شێو ر بوون هكانمان و هر ماڵ هڕات به س هغدا بووم ئه منو موخاب هوه له ب هكۆبون

. بهه اوینهتبوون و بهرد یهانین بهۆ ڕۆمهادیریهان ه هسهك هزییی ی هوه ێێچا بوو د هشیان تێك هند ماڵێكی دیك هڵ، چوسو هید ڕ همنو كاك س
ڵ و خێهرانم بهه وسهو هیهد ڕ هینی ڕێگا و له شاری ڕۆمادی  كاك س هلڕشتبوون، له ب هو شاره ه هلرزشیان  هیدانێكی و هوێ له م هنیوه ش

حویییهان  هس الی وابهوو ته هکه ومهو هو کاتهه دا هه هنیان کردبوو و دڵخۆشیان دابوونه و چونکه لرا هکی ئازایانه و ئامۆژگاری براد هی هور
 .وه هده ن هد
 
ری سیاسی بووم و له دژی زوڵهم  هفت هندامی د هوکات ئ هوه چونکه ئ هحویییان داباین هوتبا ت هست ک هر د هر منیان وه ب هگ هوو ئ هوانه ب هل

ڵکێکهی  هڵ خهوسهو هیهد ر هاڵم منو کاک س هیان بوو ب هڵوێست هو ه هرانمان ئ هی براد هستا، دیاره زۆرب هو هد هنیس زمانم ڕا  هکانی ب هو زۆر
 .ر چاوتر بوون هکان ب هشت وبو هزۆرترمان دیتبوو و دۆستی زۆرترمان ه

 
ر  هکهانی ئێمهه هه همنداڵه. کهرد بهێ رهها جارینهم بهاس رهنگهه زۆ هم و ڕ هت لهه بیرناکه هو کاته دا قه هڵ لوسو هید ڕ هکی کاک س هی هقس 
ی  هو هرێ بهۆ تهاقی كردنه هرسهیان هێنابوونهه د هر کالسهی د هر ئی من بهوون لهه سه هوتیان ه هیان که نێریک به شازده منداڵ و هومو هه

 .وه كۆیه هبوو بیان به نی هی ساڵ د هنیو
  

چوینهه   هو هكانمانه هموومهان بهه منداڵه ه. كا تێ  ههوه كۆیه هنێ  رازیمان كردن كه بیان بی هیان بۆ كردن ێاش ماو هله رومادیه واسیت
نجهه  هوه ئێره. له كاتی ێه هبێ بیان هینن هوه كه د هكان ستاند كه دوایی تاقی كردن هم له مناڵ هم له ئێمه ه هحودیان ه هئ هێولیس ت

ڵ  وسهو هال ڕ هچهاوی ێڕلهه ئهاووه گهووتی كهاك مهزلوومانهه  هڵ زۆر بهه ئیحساسهیكی سهادقانه و مهوسهو هیهد ڕ هی سه هی منووشن هی شن همۆر
ڵكهانی ئێهران لهه ڕژیمهی دیكتهاتۆڕی  هر خه هگه هوه ئه هالێهدو یومری من هی منوو شنه تۆ  ب هستی ئاوایه، بابۆ مێژوو بمینێ كه شن هژێرد
ش دار بهوانی  هوه. به هوێ مابانه هرله هتا ئێسهتا هه هكانی ئێمه ه هوانه بو منداڵ هیان ڕووخاندبان ل هوتبان و ن هك هخون هو ڕۆی شا هر هوس

ر فیهداكاری  هوێ لهه سه هیهان هه هم گرتبهی كهه د هسهانی دیكه هختهی كه هشهێ  لهه و هنگه به هزانم زۆرم درێژ دادری كردوه ڕ هویست د هخۆش
و دو  هبهه منهی ئێمهه ئهن  هق بهد هر حه هگه هئه بن و هند ن هوه لێم دڵم هاڵم ئ هن، ب هڵ قسه بكوسو هید ڕ هتی كاك س همیوزل هوتێكوشان و م

 . ین چوو هب هدر لێكراوی ل هغ هنده ب هو هو ئینسانه ئ هش ئ هو هكه وه بوین و جگه ل هیی دا به ی هله ئاوار ر هساڵ ه ٤٠سه نیرێ  به  هك
 
و  هی....... ئهزار سهاڵه قهور هن لهه زیهاتر لهه هه هستی لهه دووناكه هزلوومی شیعان د هتی حوسێن ی م هزلومی هنه م ش و هخوینی سیاو هن

زانهن كهه  هیهان لهه مهن باشهتر دومو هوه زۆری زوڵم لێ كرا ه هكانی هر هنگ ههاس الیان حیربی خۆی و هس دا ل هك ومو هره له ێێ  ه هبراد
ن  هیهان وێهرا دیفهایی لهێ بكه هت جارێه  نهه هكهه وایهه بهۆ قه وو ێاكتر بو هڵ له ئاوی شوسو هید ڕ هست س هڵب هیدا بۆیان هەل هس هله م
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تی  زاران خرمهه ڵ هههوسهو یهد ڕه هی سه هسه هك و هر ئ هزانن ه ههید بوونی د هری ش هب هبه جێگای جۆی كاتێ  خ شی هوه ك هكردن هدیفایی ن
 .ێێکردبوو ئیرهاری خۆشحاڵی کردبوو

 
ژاران و  ی ههه رگهه نهاو جه  له  هتی خۆی بوو ک ی مییه قینه شۆڕشگێڕی راسته  وره سووڵی بابی گه ید ڕه کاک سه  وه ینه ی که ر خۆاڵسه گه ئه

سهێک  ناس بهوو، که ر و مهانوو نهه لێنابوو. ئینسانێکی ئهازا و خهۆ ڕاگهه ژین هه  رانی کۆردوستان دا چاوی به داگیر که  وماوان وه لێ قه
وماو و  لههێ قههه خۆشههو مو نه ت هههه خرمههه  ت لههه نانههه کانی دابوو.ته کان و دۆسههته  فیقههه ت ره خرمههه  مو کههاتی ژیههانی لههه هههه  بههوو کههه

 کان دابوو. وته ککه ێه
 
کانیان زۆر  ژن وکچهه  بهوون وه  و نهاوه و ئه ێه قوشته  کانیان له منداڵه وکانیان وون کردن و ماڵ  بارزانیهبیرم ناچێ کاتێک   ت له قه 

نهگ  یکی دره کن ێهڕدێ ئێهواره ولێر لهه ههه  وه هاتینهه رکوک را ده که  سووڵ له ید ڕه   سه گه  کرد رۆژێک له کرێکاریان ده  ندانه تمه رافه شه
ڵمان سهوار  گه  له  وه ێارێره  ستابوون کاتێک رامان گرت زۆر به راوه  راغ جاده قه  نج له ڵ دوو کێژی گه گه سااڵ چوو ده  ژنێکی ێیری به

و  فی ئههه ره بههێ شههه  تههوانم بیههێم کههه ده  نههده وه ر ئه گیههان هههه  گههووتی دایههه  وه گریانههه  سههووڵ بههه ید ڕه خێر هاتنمههان کههردن سههه بههوون و بههه
 .  بردووه  رده و ده ی به ئێوه  ی که نده ره ده  ته حکۆمه

 
ڵ  گهه  وه لهه داتهه  نهه  نه مو زۆڵمو زۆریا و هه گوێیان ئاخنێ و ڕۆژێک ئاورێک له  مان لێ ده ر ئاوا لۆکه هه  و خۆدایه گیان بڵێی ئه  دایه
  ئهاوا شهوێنه  ی کهه مو ێیاوانهه و ههه ختی خهۆی و ئهه دبهه تی و به دامهه باسهی نه  سهتی کهرد بهه ش ده هک سووڵ ێیرێژنه ید ڕه کانی سه قسه

  ر چاومهه به  سووڵی  گریا. ئێستاش له ید ڕه یان کردو کاک سه وان قسه ر ئه ولێر هه ناو شاری هه  وه ینتینه تا گه وونیان کردوون. هه
  ک گۆمی خوێن بوون. زین چاوی وه کاتێ دابه

 
بوڵ  س قهه ههیچ کهه  ق کۆژیهو و ناراسهتی لهه کی و حهه مهه م بێ ئه که رانی رێگای ڕزگاری کوردوستان ده مو تێکۆشه هه  م داوا له دووا وته

  هنه که کتر نه ڵ یهه گهه  فهایی لهه ڕێگهای بێوه  ک ئێمهه کانمهان وه کان و الوه له سهه مه مو شهوێن هه  ونهه ڕاستی و درووسهتی بکه  به  ن وه که نه
  وانهه ێێچه  ک بهه ن نهه ی رابهردووی خهۆی حیسهابی بهۆ بکهه واره و قهه  گهوێره  یهدانی تێکۆشهان دا بهوو بهه مه  ر ئینسانێک له و هه  ێینه

 ق گوتن مافیان بخورێ.  ر حه سه  کان له ڕاست و درووسته  ئینسانه
 

مهان  سهت دانهی قاره ده  هیدبوون و له ی خۆم بۆ شه ژاره دی و ێهر دا هاوده  بن.لێره  وه ریری ێێنه  تانی  له ر سفه مست و نۆکه  گوێ له
  م خهۆم بههه تا ههه بههڕم. ههه ر ده ویسهت ده ، ئهاکۆ و ئهاگری خۆشه ، بیێسههه ئامهان و شهنه  سهووڵ بههۆ براژنهه ید ڕه ک سهه رێکی وه و تێکۆشهه

ک، لێرانهی  ک، جوانیهه تا ێاک و خاوێنیه سوئید هه  نههاتوی  کانی که م رۆژه که یه  رینم له حاجی هاوسه  وه زانم. میان ده ریکی خه شه
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سهووڵ خهوا یهافوت کهات  ید ڕه یگوت ئای سهه بو ده وه ر زمانی ئه وێردی سه  مینه دیت هه ڵکی سوئید ده و خه کی له و ئارامی و بوردباریه
 دیتبو.  ت ئورۆێات نه ی قه وه ڵ ئه گه  تۆ له خێر. ئه  یادت به

 
ریکی  وی  شهه زانهن ئهه کانی مهن زۆر بهاش ده مو منداڵهه ی ههه و راسهتیه کرابووی. ئهه رده روه سوئید ێه  تگوت له دا دهمو بواێک  هه  بۆ له
 کا. خێری بۆ ده  و دوویای به  میانه خه
 

 بێت.  کاوه ر ێیرۆز و شه هه  ق کۆژراوه ناحه  بێ گۆناه و به  و ێیاوه یادی ئه
 کان. دڵسۆز و بێ گوناهه  ینسانهموو ئ رشۆڕی بۆ بکوژانی هه مردن و سه

 ی دوکان کوردستان شاروچکه
 ماز سووڵ ێێننه ال ڕه مه
 

 ٢٠٠٨ی جانێوێری ٨: وتی ڕێکه -  وره سووڵ بابی گه ید ره هید سه ری شه ماڵیه:   رچاوه سه
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 سۆڵمبینییدرهیبیستولهچکاتێکداکاکسهسوڵمکهیدرهناویکاکسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیحمهشیدئهره

 
وه کوردسهتان،  رایهه که حیربهی دیمهوکراتی کوردسهتانی ئێهران لهه تارۆگهه گه تاوی هه1357النی ئێران له ساڵی  تای شۆرشی گه ره سه

کانی  و ناوچههمو وره له هه سۆڵی بابی گه ید ره ر به ناوی سه روه ر و نینتمان ێه سێکی ئازاو تێکۆسه کوو که سۆڵ وه ید ره ناوی کاک سه
سهۆڵ  ید ره بویایهه سهه رگه و حیربهی دیمکهرات هه سهێکی دژێ ێێنهمه ک، یهان که ک یاخیه ر کویه ر گویی، له هه هاته به  کوردستاندا ده
  . م دادگای گه ر ده یهێنایه به کرتوو ده ری ده سه ست به چوو ده دراو ئه رمانی ێێئه وه فه ن حیربه بوو له الیه

 
ئهی  می حیربی دیموکراتی کوردستانی ئێران ره ی ێێنجه ی چوارو کۆنگره یی توانی له کۆنگره شاوه هۆی دڵسۆزی و لێوه سؤڵ به ید ره سه

توو به توانا چ له بهاری سیاسهی چ لهه  کی بییمه یه رکرده کوو سه وهسۆڵ  ید ره ندی، سه ی ناوه ندامی کومیته بۆ ئهوه و  هێنایه ی  کۆنگره
زموون  سهۆڵ مرۆڤێکهی بهه ئهه ید ره دا، سهه ئهه وو ڕۆژ هوچهانی نه ی شهه که وه ته ت به حیربوو نه باتوو خرمه نی خهیدا باری نیرامی له مه

   بوو. و گه رگه ویستی ێێنمه باتی سیاسیدا خۆشه باتی شاخوو خه بوو له خه
 
ی  کهه له ری گه کهوو ێێویسهتوو رزگارکهه یهی وه وه تهه نها بیهری نه کانی ته شێک له هاوڕی حیربیه ی به وانه سێک بوو ێێچه سۆڵ که ید ره سه
 ی1358ههاوینی وه ناسهی،  سۆڵم له نریکه ید ره هی س دا ترخان کردبوو، که و بواره باتی خۆی له موو توانایوو خه کرد، هه ند ده سه ێه
ی هێهری  رمانهده ندی و فه ی ناوه میتهندامی کو سۆڵ ئه ید ره و کات سه ردانێکی سیاسی نیرامی هات بۆ بانه، ئه تاوی ناوبراو بۆ سه هه
سۆڵ بهۆ بانهه زۆر جێگهای خۆشهحاڵی بهوو بهۆ  ید ره ی هێر بووم له بانه، هاتنی سه اندهرم هید ئاواره بوو له ێیراننار، منی  فه شه

یهان  ی چواری حیربدا دێبوو که هاووڕێیهانم ده سۆڵم له کۆنگره ید ره نده سه ر چه ناسی هه سۆڵم ئه ید ره وه سه ر له دوره من چونکه هه
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کتری  ڵ یهه کمان لهه گهه ندیه ێوه و دانینتن ێه وه به قسه کوو ناسین له نریکه هوه زیاتر و یه، له وره سۆڵی بابی گه ید ره وه سه گووت ئه
ر شهیوی سهقر  ی سهه وتو لهه ناوچهه ک حهه ی یهه کی نیرانی سیاسیمان بۆ ماوه یه وله وه جه که نه بوو، کاتێ ناوبراو هات بۆ بانه به یه

رگهرت،  زمونم وه ڵێک ئه و ماوه له کردارو گوفتاری کۆمه ئهاش بوو که لێکی ب م ناسی، هه ییهو هاوڕ دا زیاتر ئه ره فه و سه ڕێکخست، له
ی که به درێژایهی مێهژوو لهه  و زۆڵموو زۆرانه ی ئه رباره  کرد ده ڵک ده ی بۆ خه کاندا قسه وته کان له مرگه ی گونده دا له زۆربه و ماوه  له
کهرد، لهه  دا باسهی ده و بهواره ک له کوو ێسیۆڕوماموستایه اشوو دروست وهکی ب یه باتی ێارتیرانی به شێوه ی خه راوه، شێوه لی کورد که گه
 شخوراومان. لی کوردی به بات بۆ ئازادیوو رزگاری گه کگرتن له ێێناوی خه دا بۆ یه ڵکی هان ئه اڵنی خه شدا کۆمه وه ڵ ئه گه
 

 م. شداران باس بکه دا بۆ به وله و جه ت له کی تاێبه ریه وه ێێم خۆشه بیره
 
ین  ک داکهه یه شهید بها نینهانه سهۆڵ گهووتی کهاک ره ید ره و گونهده کهاک سهه رشیوی سقر، له ر به سه ره سه ۆژێک چوینه گوندی بیراندهر
ید  نهد گولهه سهه کیان داکهرد دوای چه ێهه و هێیکه کی شوشهه وه بتریهه وه بهه گردیکهه ر ئاوایهه وبهه منی  گووتم زۆر چاکهه، ناردمهان له ئه
کهوو  ی کهه خهۆم بناسهم وه وه ر من منی  ئه ینته سه شکا،  دیار بوو نۆبه گه که یاخی بوو نه ده اڵم هێڵکه شکاند، به ی که سۆڵ شوشه ره

وه  نینهه شهدا بهه ێێکه وه ر ئه رامبه ی ێێگووتم له به سخۆشانه سۆڵ ماچی کردموو ده ید ره م شکاند، کاک سه ک هییکه وڵ فینه وت هه ڕێکه
ر شهکاندت حیسهابی  گهه مجاره ئه وه ئهه ینهه کان داکه بێهت نینهانه وتبوو ده ک رێکهه ڵ فینهه وه م قبهۆڵ نییهه ههه وه شهید ئهه گووتی کاک ره

 واو کرد. مان ته که رنامه م قسانه به ده، به تووه لێم تێک مه ری بۆم ڕێکه گه سۆڵ لێم ید ره م، منی  گووتم کاک سه که ده
 

ری سیاسی داوای روینهتنم کهرد  فته م له بانه، چومه ده ۆش بوو ئاڵۆگۆری جیگا بکهتاوی، خۆم ێێم خ هه ی1360ساڵ بوو به ساڵی 
 تم به دوکتۆر کرد که ئاڵۆگۆر به جێگای نایه وباس قه ر بوو، دووای هێندی قسه فته مر دوکتۆر قاسمیوو له ده و کاته نه له بانه،ئه

ر ێێهت  گه رمانده هێریان نییه ئه وشار فه و هه ره ی دیوانده ا ناوچهدوکتۆر فرموویان ئێستبکرێت نقڵ کریم بۆشوینێکی دیکه، تم  خرمه
م ێێخۆش نه بهوو ێهێم خۆشهبوو لهه  و شوینانه وی، له راستیدا منی  ئه کیان حوکمت بۆ بنوسم تا کوو بچێت بۆ ئه ر الیه خۆشه بۆ هه
و کهات ئیمکهانی هاتووچۆمهان بهه ماشهین  وه کهه ئهه ئهه شت، ێیراننار، به هۆی رده ریوان، سه کوو مه م وه ت بکه کان خرمه شاره سنوریه

وه  ژیمهه سهت ره کان بهه ده یه چونکهه شهاره و شارانه ستم دیهاتی ئه به ڵکوو مه ستم خودی شار نییه به به و شارانه، دیاره مه بوو بۆ ئه هه
 بوون،

  
اڵم لهه  ی بانهه، بهه وه ناوچهه یانی بهۆ ئێهواره بێمهه شهین بههوه بهه ما و شارانه ردانی ماڵوو منداڵم له بوو بۆسه م هه وه بۆیه ئیمکانی ئه

یری بهه ێیهاده روینهتن  بوو غهه و ئیمکانه نه وه بوو ئه سته ده کانیان به ی جاده وه که زۆربه ژیمه کانی ره کانی دیکه به هۆی هێره ناوچه
 م نه کرد.  ره واندهوشارو دی وه قبوڵی هه م هۆیه ویست تا بگینتمایه بانه، به ند ڕۆژی ده وی  چه ئه
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اڵم  یهه، بهه رمانهده هێریهان هه وێ بچێهت فه تهه ی کهه تهۆش ئه و شهارانه هێریهه ئهه  رمانهده مر دوکتۆر قاسمیوو فرمووی شوینی تۆ فه نه
ر رازی  گهه ی نقهڵ کهراوه بهۆ شهوینێکی دیکهه ئه کهه یه جێگره و ماوه رمانه هیری نییه، ئه هید ئاواره واته ێیراننار جیگری فه هێری شه

نهده کهه مهن دوو سهاڵ  ر چه رگهرم، ههه وان وه ئی ئهه م و ره رمانده هێری ێیراننار قسه بکه سۆڵ فه ید ره ڵ کاک سه بێت تاکوو له گه ده
تم کرد که بچهم بهۆ ێیراننهار  نایه وه قه سۆڵه ید ره تی کاک سه یوو که سایه شاوه اڵم به هۆی لیوه رمانده هێر بووم به بوو له بانه فه

سهۆڵ ێێخۆشهحالیوو  ید ره بوو کهاک سهه وه کانم، ئهه م به ئامانجه ت بکه ره خرمه و هاورێ تێکۆشه رمانه هێر له الی ئه کوو جێگری فه وه
ی  مر دوکتۆر قاسمیوو حوکمی بۆ نوسهیموو چهووم بهۆ ێیراننهار، بنکهه یاندبوو، نه ندی خۆی له چوونی من بۆ هێری ئاواره ڕاگه زامه ره

ج واتهه کهاک  ی به وه رمانده کوو جێگری هاوڕیی و فه ی زیاتر له ساڵێک وه رو بوو ماوه و کات  له گوندی ترکنی سه هێری ئاواره ئه
شههغوڵی  اڵم ئێسههتا مه م بههه دا کههات نییههه باسههیان بکههه مههان ئیجگههار زۆره کههه لێههره و ماوه ی ئههه وه تم کههرد کههه بیههره سههۆڵ خرمههه ید ره سههه

وه کهه بهه وردی  رچیهت و بهاڵو بکرێتهه و سهاڵ لهه چهاه ده ر ژیان ئیجازه بهدا هیهوادارم کهه ئهه گه م  ئهکانی خۆم ریه وه ی بیره وه نوسینه
 سۆڵی تێدایه. ید ره رمانده کاک سه ی خۆموو فه مه رده و سه باسی کارو چاالکیوو ژیانی ئه

 
ژیهم لهه  ت لهه بانهه و گوشهاری زۆری ره خرمهه ر قهاڵی وه بۆ بانه بهه ههۆی سهه رامه ت وابوو که من گه ندی حیربوو قسمه وه رژه ئیتر به
وه ئاگهام  وه بهه مهاڵو منداڵهه ها به هۆی ئاواریی خۆشمه روه نا بۆ ناو کوردستانی باشور، هه کان حیربی ناچار کرد و ێاڵ ێێوه سنوره
وه بهۆ  ره ده سهتی هاتنهه به واڵ کهه لهه واڵتهی تورکیهه بهووم بهه مه اڵم ئهاخرین ههه ما کهه لهه چ بارودوخیکدایهه بهه سۆڵ نهه ید ره له سه

ی کهه مهن  وه هیدو تهرۆر کهرا. ئهه شهه ی زایینهی1988واڵم زانی له شهاری سهییمانی لهه سهاڵی  وه هه ر خواز، به داخه نابه واڵتێکی ێه
 کات.   ر مێژو له دوا ڕۆژدا رونی وه گه وه مه ته کراوه ک وایه که تائێستا نه یه کوو گرییوچکه م ترۆره وه برانم ئه

 
 باتی ئازادی و رزگاری کوردوکوردستان.  ی خه ره و دڵسۆزو تێکۆشه دان ساڵو له رۆحی ئه سه
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 ورهسوڵیبابیگهیدرههیدکرانیسهمینساڵیشهیادیبیستهله

 
 
 
 
 
 
 

 دیئیسماعیلیمهمحه

 
 تان باشج م کاته رێر ئه شدارانی به به
 

  ت بڵینهدی لهه و هیمهه ت کهورت اڵفهه باتگێڕی قه سهوارێکی خهه ر شۆڕه سهه ک له یهه قیقه ند ده دا چه و کۆڕه له  زانم که ر ده وه خته به  خۆم به
وابهوو  ێێنهیان  رییان کردو ستیێنخه دا ده که گرتنی کۆڕه  له  م که که ده  سانه و که ش سیاسی ئه ر بۆیه چووی هاوشاریم بدوێم. هه بیر نه

 تتان دابم. خرمه  منی  له
 
  ر لهه ههه  ن که وانه هاوڕێیانی ێینوو و له  له  سانێکن که شدار بووان که به  هێندێک له  لێره  بێ بڵێم که موو شتێک ده هه  ر له الم به به
کی داوای  ێێنهه    وه و بۆنهه کها. بهه دا قورسهتر ده کهه وه یادکردنه  رکی من له ش ئه وه ناسن و ئه سوڵ ده هید ر ، کاک سه وه نی منداڵییه مه ته

 هێنێنم. ر نه م زۆریان سه ده ده وڵ م و هه که لێبووردنیان لێده
 

بههۆ ێههاش بیسههت سههاڵ   و کههۆڕه هئههاخۆ ئهه  کههه  یههه وه وی  ئه م، ئههه سههت ێێبکههه ێرسههیارێک ده  م بههه کههه زانههم وتاره ێێویسههتی ده  دا بههه لێههره
رێ  ؟ ئهه دیهوه  خۆوه گهۆڕانێکی بهه  کهه رجه ومه   یهان هه  دا ههاتووه سهوڵ ید ره باتی کاک سهه ر ژیان و خه سه گۆڕێک به و  سترێ؟ ئاڵ به ده

وی   لهه  دره غهه مان  کهه له هناسهی گ و ماندوویی نه باتگێڕێکی کارامه ی خه وه یاد کردنه  نگیی له بیست ساڵ بێده  که  ش ێێتان وانیه ئێوه
 مان؟ که وه ته موو شؤڕشگێڕانی نه هه  و له

 
رکی  ئهه  م کهه بکهه  و هاوڕێیانهه و ئهه  سهوڵ ید ره هید سهه ی شهه ماڵهه شی خۆم، سیاسی بنه به  ش من به ن بڵێم جارێکی دیکه م بده ئیجازه

ش  یامێکی دیکهه حهه  و ئهازیره نگیی بهۆ ئهه بێهده  ت بهه باره رم سهه ی شهه قهه و ئهاره به  نا ێێم وایه ستۆ گرت، ده ئه یان وه و کۆڕه گرتنی ئه



ورهبیگهسووڵبایدرهسه-سووڵدیهقانیدرههیدسهشه  

 

 

40 
 

 زابی ویژدان بچێژین. یه  بوایه و ده ماوه تیس ده ر قه ر نیوچاوانمان هه سه له
 
م  دا ماتهه سوڵ ید ره هید کرانی سه ی شه یادی بیست ساڵه  له  که  وه بووینه کۆ نه  لیره  بۆیه  ئێمه  رێر، دڵنیام هیچکام له شدارانی به به

ش  کی دیکهه الیه  ویست، له ده هیدان بوو و شینی نه گێڕی شه مر،هێمن بۆخۆی شین ک مامۆستای نه وی  وه ک ئه الیه  له  بگێڕین، چونکه
 ین. جێ ماوی بکه به کانی لێ ی ژیان و شانازییه زیندوو بوون و شێوه  وێ باس له مانهه ده
 
رجی  ومهه   ێێهی هه  ،بهه وه تای منداڵییه ره سهه ر له ههه  سهوڵه، کهه ید ره بوونی کاک سه وره و گه رده روه تی ێه م خاڵی گرینگ چۆنییه که یه
بڕوای  بهه  دا ئاشهنا بهوو، کهه مهاڵی خۆیهان  له  ڵک اڵنی خه ڵ چین و توێژی جیاوازی کۆمه گه تی ژیانی بابی، له زیییه یی و وه ماڵه بنه

ی  وه دا بهێ ئهه  دوایهی  سوڵ لهه ید ره کاک سه  که  وه و بۆ ئه کی ێته یه بناغه  ڵک، بوو به ڵ خه گه  له  وییهاڵ و هاتوچۆو تێکه ر ئه من هه
  رێگایههان لههه  ی کههه سههانه و که زۆر لههه  بێنههک لههه  ڵناسههێک کههه کۆمه  رسههی ئاکههادێمی خوێنههدبێ، ببههوو بههه دا ده ک یه هههیچ زانسههتگه  لههه

 کرد. وتی ده وکه ڵس ڵک هه ڵ خه گه تر له  امۆستایانهزاترو م وتبوو، شاره دانینگاکان که
 

سهت و بیهری  موو هه ههه  و، کهه الی ئهه  مان لهه که وسهاوه چه  وه تهه رزگهاریی نه  ڕ بهه باسم کرد وێڕای باوه  که  ته و سیفه ئه  من ێێم وایه
نهدی  ڵبه وتووی مه سهره رانی نه تێکۆشهه  زۆر لهه  ی کهه وه ههۆی ئهه  ، بهوون بهه کی بێوێنه تییه ت و ئازایه ڵ غیره گه اڵو له داگرتبوو، تێکه

تی  نگوڕایهه کانی، الجهان و مه ی ناوچهه قینه باتگێڕی راسهته دان خه باتیان و سه شقی رێگای خه رمه سه  نه سوڵ بکه ید ره ، کاک سه ئێمه
 ف بن. ڕه ستی و شه ربه ستی رێگای سه ری ێیرانان، ێێوه و به

 
 بڵێم:   که  سه م به که باسیان ده  ی که چکۆله  و دوو نموونه ر ئه ، هه فا دیتووه جه  باتگێڕه خهو  تی ئه بۆ ئازایه

 
چین زۆر  ترسیدار بوو،ێێمان گهوت بانهه مه  چووین که تێک ده یمورییه ، جارێکیان بۆ مه که  وه گێڕایه  ڵمانه گه له  لێره  ک که هاورێیه *
 گوتی:  وه نینه ێێکه  اڵمدا به وه  له ڵیت جاتمان بێت، ده نه  ته حمه زه
 . وه ینه نایه  ر کوژراین جارێکی دیکه گه ئه *
 ڵێ:  تێکۆشان دا ده  ده کتێبی، نیو سه  له  زاده ن سه بدواڵی حه مامۆستا یه *
س  بوو و زۆر کهه ههه  زۆر کهه گجار کی یهه ترسهییه ڕای مه ره دا سهه  مان وه ڕانهه بڕیهاری گه  النی ئێهران کهه وتنی شۆڕشی گه رکه ێێ  سه *
  ڵکهدا درێهژه اڵنی خه نیهو کۆمهه  بات لهه بهۆ والت و خهه  وه ڕێتهه بهوو بگه  ئامهاده  س بوو که م که که و یه کرد، ئه ده  وه ڕانه گه  ی له قیه ته

 ێێبدا.
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یان  سهوڵ ره  ید کانی ژیانی کهاک سهه جۆراوجۆره  نه ، باسی الیه و کۆڕه رێری ئه شدارانی به به  بینن زۆر له ک ده روه شدارانی ئازیر، هه به
ر باسهیان  گه ئه  و ئازیره ق به رهه ده  قیم کردووه ناحه  ێێموایه  ن که الی من هه  رچاو له کی زۆر به یه ند نمونه الم چه ن، به که کرد و ده

 ی. هاوااڵنی دیکه  ڵ زۆر له گه له  ێیاوه  ڵه و که هۆی جیاوازیی ئه  ته بونه  و نموونانه بڕوای من ئه  به  م. چونکه که نه
 

کههاک   ڵهێم کهه ده  وه تهه جورئه کرا، به   گههه لوتفی له م ی کوردسهتان،یانی مامۆسهتا ههێمن کهه کههه  رگه مه جوانه  یادگهاری کۆمهاره  کاتێهک کهه
خۆیی فکهری و  ربه ی سهه ش نینهانه وه تا. ئههسه راوه  تهه که ره و حه ڵوێسهتی گهرت و دژی ئهه هه  سانێک بوو کهه م که که یه  سوڵ له ید ره سه
 دا. ده دا نینان و ئینسانه دێموکراسی له  کانی کۆمار و ئیعتقادی قووڵ به خه بایه  ڕ به باوه
ئسهیری  ته  نجێکی کهه نهد گهه جهارێکی چه  بیرمهه دا له ڵک ڵ خهه گهه له  کیمانهه فتهاری حه دێموکراسهی و ره  بوون بهه ڕ ههه ر بهاوه سه ر له هه
 شکیالتی ێیراننار.  ر بوو، هینایانن بۆ ته سه کانی دژی حیربیان له ێکخراوهر
 

کههانی  نههدامان و کادره ئه  معێک لههه ڵ جههه گههه بوو، له شههکیالتم هههه تیی ته رێرسههایه و کههات شههانازی به ئههه  سههوڵ و مههن کههه ید ره کههاک سههه
ق و السار بهوو  ره  لیه زۆر که  که نجه بێ بڵێم گه کرد، ده وان باسی ده کێک له ڵ یه گه سوڵ له ید ره یاد سه شکیالت دانینتبووین و زینده ته

ێیراننهاری  ئهاوا   تهوانی لهه تۆ ده ئهه" ێرسهی، سهوڵ لێی ید ره کهاک سهه  دا که و ێرسیاره اڵمی ئه وه کرد، له موو شتێکی ده و ئینکاری هه
" ، گهوتی، لێی سوور بوو راست نییهه  ودا که اڵمی ئه وه  سوڵ له ید ره مج سه که ده  ڵێ توندتری  قسه ی؟'' گوتی، به بکه  قسه  راشکاوانه

ییی  مهه  الی تۆ بتوانم بهه له  که  قی خۆمه من حه بێ بڵێی، ئه تۆ ده ، ئه بوو چ بایه المی تۆ بۆ من ده وه  م که من فێرت که با ئه  له بابه
 م بن.  که وه ته بات بۆ رزگاری و دێموکراسی من و نه ری خه نوێنه  ئێوه  رار وایه قه  ش بگرم، چونکه خنه م و ره بکه  خۆم قسه

 دڵی خۆم بدوێم.  من به که وه ته دوژمنانی نه  ت که رانی حکوومه الی نوێنه  ێیراننار له  توانم له نه  که  قمه ش حه ته و نیسبه ر به هه
وجهوودی کهاک   خۆی بهوو لهه ڕی دژ بهه مولی بیروبهاوه حهه فکهری و تهخۆیی  ربه دێموکڕات بهوون، سهه  تر له رچاوی کی به یه ش نمونه وه ئه
 دا.  سوڵ ید ره سه
 
شههدار بههوون و  دا به و کهۆڕه لههه  چااڵکانههه  م کهه کههه تیان ده رایههه دا سیاسههی هاوڕییهانی حیربههی دێمههوکراتی کوردسهتان و نوێنه کۆتههایی  لهه
 وره سوڵی بابی گه ید ره هید کرانی سه مین ساڵی شه یادی بیسته و له  وه بۆنهو  زانم به ێێویستی ده  اڵم به ش کرد، به یامیان ێێنکه ێه
  و  شؤڕشهگێڕانی رێگهای رزگهاری گهه  وت کراوی زۆر لهه ق لێ زه ناحه  تیی به سایه قی که حه  ی به وه ێێدانه  که  وه بیر بێنمه وه  وه دا ئه 

ریفهۆرم   شهێک بێهت لهه توانێ به و ده  و نینتمانییه  میانه رده ، سه کێکی شۆڕشگێڕانهر ، ئه دا بوونه و حیربه کانی ئه ریره  له  نینتمان که
 . و رۆژه هیوای ئه دا. به رابردوومان  به  وه و ێێداچوونه

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

 ٢٠٠٨ی  جانێوێری ١٢: وتی ڕێکه -  وره گه سووڵ بابی ید ره هید سه ری شه :  ماڵیه رچاوه سه



ورهبیگهسووڵبایدرهسه-سووڵدیهقانیدرههیدسهشه  

 

 

42 
 

 
 

 سووڵیدێهقانیدڕهیخوالێخۆشبووسهماڵهبنه

  
 
 
 





 

سس.
 

وره( داوایهان لهێ كردومهه  سهوڵی بهابی گهه ید ڕه سووڵی دێهقان )سه ید ڕه ی خوالێخۆشبوو سه ماڵه و بێ هاوتابنه رز به ناوی خوای به
جێگایهه  و هزانم كه تا ئه هێێویستی د وه به و بۆنه رببڕم جا به ره، ده و ێیاوه ڕشیده و تێكۆشه اتی ئهسای ر كه كه بیروڕای خۆم له سه

یهه اڵم جیهاوازی هههبهه ،سهی نیههمایههیب و كهیه مێ  بێنی ئاده هدیاره هیچ ب زانم بی نوسم. هتی ئه و د هسای هك له بیرمه چی له
 چووه.   رنه  و ڕێ وشوێنه ده هش ل  خۆشبوه وخوالێم وزۆری. ئهكورتی وكه م وكهبه
 

ی  هیتهاس لهه میوانخانه هشهایری بهڵ بهایر ئاغهای سهاالر یهه هكهه لهه تهاران بهووم و لهه گه 1343ڵم لهه سهالی وسو هید ڕمن كاك سه
ك و وشهیارو یهرهزۆر بهه الوێكهی ز كترمهان ناسهی. هوێ یه هو ههاتبوو، له هئه ردانهی  هڵی  بۆ سهوسو هت له ژورێكدا بووین. كاك  ههیمم
لهه الیهان برایهانی  1344زی سها ڵهی  هرماو هو دووا من له س ره هكێنا. ب هیاتێكی ن هو دیتنه س هاڵم ئ هرچاو. بینتووم هاته به هتێگ

كهی  هبهدواڵی ئیسهحاقی( لهه گونهدی شهێخانی باڵه هیهد یه هوفیهق )سه هد ته هحمه هی كادیری ناردرامه الی كاك ئوره، بۆدیتنی دهحیربی
كترمهان لهه  هرس یهوێ مهاوه. لهه كهاتی ووچهان لهه دهند رۆژێ  لهه هوێ، چڵی  هاته ئهوسو هید ڕ هسێ رۆژ كاك س . ێاش دواقئێر

موو شتێ  به ئیناره واژه كهانی ێهڕ مانها،تێی . ێێ  ههو له من زۆر له ێێنتر بووربی ئهدی. له كارو باری سیاسی و حیبنكه ده
بژاردوه، چونكه رژێمهی شها بێجگهه لهه الواز كردنهی  هڵ ن هرس و كاتێكی باشم هكرین چومه بۆ دهخت و بێ تێ فیاندم كه بێ وهگه
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ر بۆیهه  هوه. ه هلێ ناشاردرێت  ، و هیچ كارێكیكانی حیرب ئاگاداره ههێنی هواوی ن هكانی له ت ه، جاشحیرب به هۆی ژاندارم، ساواك
         ش مانگ خرامه زیندان. هش ی هم بۆ ماوەو هێاش هاتن

 
واڵی  همیهرزا یه و سهاڵه دا رۆژێكهی خوالێخۆشهبو هل 1357تا ساڵی  هه هدیته و هڵم نوسو هید ڕ هێاش ئازادیم له زیندان ئیدی كاك س

رم بهه چونكهه بهاوه بچهو بیبینهه یه و كهاری بهه تۆیهه،م و كوتی ێیاوێ  له ماڵێ ئێمهكه هده هاته شوێنی كارغهێاك سرشت له نه
ره نجهه هڵ له قونیچكی ێهوسو هید ڕ هسارێ دیتم كاك س هح كه چومه  ی لێی بیرسم كێیه چومه ماڵی وان.وهبێ ئه ووبمام میرزای هه

 .دیاره، چومه ژور
         

واوی تهه  وتهووه هڵكه هلهه بۆمهان هه هیهدان الدان نیهه، هه همڕۆ جێگای خۆ لهه مه هم بانگ كردوی كه ئێاشی چاك و خۆشی كوتی بۆیه
ن  هبههێ الیهه ببههوڵ نههاكرێ، هك تههۆ قهه هسههێكی و هقیههوه، ئیههدی لههه كهه هیههدانی تێكۆشههان، رژیمههی شههای لهه هتههه مهه هن هاتونههڵكههی ئێههرا هخهه

فهرادی  هحیهرب و ئه ،ڵ مهن سهێ سهاڵم زینهدانی كێنهاوسهو هكهوتم كهاك ڕ فهی تێكۆشهان. هوه سهور له ئێسهتاوه بێه هێێویسته ه دانینێ
ویه  نهه  هتهۆم دیهوه ئه هنیها ئه هتها ئێسهتاش ته هو هه ه ماڵو منداڵیان ێرسیم.و سێ ساڵه دا نه له خۆم و نه ل هی ئ هحیربی له ماو

چههم و گههوێ بههه  هت نهه هرتههم كههردوه كههه ئیههدی بههۆ الی سیاسهه هالی خههۆم شهه هبههۆ گیههر و گرفتههی دوبههاره. و وڵكههو هوه بههبۆدڵدانههه
وه  هبهێ بێه هبێ یان ێێت ناخۆش بێ دگرتم و كوتی ێێت خۆش  هڵ ن هستی لێ ه هم. د هد هێوچه نبییغاتێ  كه ێێم وایه ێڕو هت هیچ 

س لهه  هوی  له كاتێكدا كه ك هو جۆره منی وادار به تێكۆشانی دوباره كرد. ئ هب وی. هكار ك هبێ و هورۆش د هر ئ هفی تێكۆشان و ه هس
ڵ كهادر بهوو. دیهار بهوو وسهو هیهد ڕ هنیا سه هتی به ت هنگورای ههاباد و م ه، منده هغ ، نهشنۆ ،كانی ێیراننار هبوو. له شار هیدان دا ن هم

لهه تهی دوكتهور قاسهمیوو كهه  هرۆكای هستاون .به س هدا به دوباره دانانی حیرب ه سێسێكی كه له كۆنفرانسی  هند ك هنیا چ هحیرب ت
       .ێێندا كادرێكی حیربی توده بوو

 
 

-، و تههبووهاڵوی نهندامانی حیرب تێكهڵ  و ئهڵ خهدوكتور قاسمیوو رابیتی به ینی حیربی توده و حیربی دیموكرات بووه. له گه

مهو شهتێ  ده سهتی دا بهه ناسهاندنی دوكتهور قاسهمیوو ئهه ناسن جها بۆیهه ێهێ  هههڵكی دیكه نایرانی حیرب ناسراوه و خهسهنیا به
ڵ بڵهێ. نهاڵێم كهه ی هههی شیاوی خۆی به دڵ و گیان بهه دوكتهورڵ بێت و به زبانی لوس و له هجهوسو هید ڕوی  چ ناساندنێ  سه

ك كهرد كهه خهۆی وهاڵم بهه جۆرێه  تهاریفی لهه دوكتهور دهلێههاتوویی دوكتهور قاسهمیووی ده كهوت، بههڵ كوتنهدا زیهاتر لهه هههله ێێ
ی هێنها ڵهه مهه نگ و چهوا تهره و دش بو بهوهر ئهكرده وه ههسایه تی خۆی كه م دهده ناساند. ێێم وابو له كهكی  نهسۆفییكه یه

، ڕێلهه سهنووری ێێویسهت تێیهه كه نابێ ێیهاو لهه ههیچ كارێكهدا  یو بیر و بروایه. من له درێژایی تێكۆشانمدا گه ینتومه ئهنێێێ
كان و یه ێیاوه دیكتاتۆڕهو شێوهئه روه كه خۆی لی بگۆڕێ و ههیاڵی ئهڵه و خهخاته ههنی دیكه دهڕینه الیهو تێیهر ئهچونكه هه

          حم به دۆسته زۆر نێریكه كانی خۆشی نه كات.تا ڕهو دوا ههرهكا كه بهوا ده .نێێهگههێێد كانزۆرداره
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واوی بهه نی خۆیكهه بهه تههكاەسهیاردراوەركهه ێهێ ئەرگایه و چ بهه ئكانی ێێنمهەكارە، چ بكانی سیاسیەكارەسوڵ چ بەید ڕەكاك س
كنهه ێێكردنهی تێكۆشهان ە. جها بۆیهه بهۆ لهه قانهدن ێاشبهێری هههرهزی زهێهه نگهه بهۆڕه ره دواته ێێ  چاو كه بهها، واجێ دێنان

و ڕابهوو. ێهوڵ و دی زۆری لهڕسهده هێنابێست نهواوی وه دهر به تهگهكی حیربی ئهسێ  بوو كه چهسوڵ كهەكرا. سه ید ڕستی ێێەد
ر لهه حیربهی گههو كارانهه ئههئهه ست هات بهوو.دهسوڵ وهەد ڕیەست سی داخیی به دهاڵم زیاتری ێوڵ و ێارهی خاریجی نازانم بهێاره
ی بهوو و شهویارهیهان هههودهتهی تهوربیههاڵم كهه سهانێ  كهه تههخهی زۆر زیهاتر بها. بههنگهه نهرخ و بایههلی دابها ڕهتی و گهوایهتهنه
ی ینها وتهه و وشههەیچهێ )ەخهۆڕایی دەمهو بههه ،ێه  بهیڵههی و تووشهی هههت ێكههرمههد سهاڵ خسهه رگههئهه وه بهوو كههكیان ئهەرەس

تهوانن هێنهده بهه ئینسهاف ده ندی خۆیهانوهەرژەكان بۆ بنیا دیكتاتۆڕهه كه كه تهوه ئاشكرا ترەێ  لهانهەی چ بكهئیستالین( چ ده
      .بن

      
كهرێ بڵهێن  هد اڵماراوه نهین بههسهێكی بهه ئینسهاف شهحیربهی دیمهۆكراتی كوردسهتانی ئێرانهدا لهه ههیچ كههڵ دهوسهو هیهد ڕ هكانی سهكاره

ش بهه حهاڵی خهۆم و من بههق ناسین تووشی تۆڵه بوو. ئهڵ  كرد، به جێی حهبوو، چونكه خۆی فیدای خهخت نهێیاوێكی خۆش به
ت بهه رهبهابهی سههدهبێ ئه تی لهلهڵ دیخاوسو هید ڕ هچاوی خۆشم دیتبا كه سەر ب هگ هسوڵم دی بوو ئەید ڕەتێكی كه له سەسایكه به

سهایه تێكهی ویه  كههكها ئههببهه كهورد ت یانههبوو خههسێ  نهڵ كهوسو هید ڕ هكرد، چونكه سدهڕم نهگۆڕی بارزانی كردبا، دیسان باوه
 .كات بێ دای  و بابه و زۆر شت دهڵێن سیاسهك دهاڵم وهبه ك بارزانی،ەو
 
 یدەك سهی وهێارێمه وه وێنهزن دهگای خوای مهەڕێره له بارەماڵه بەو بنەخۆشی دوباره لەرڵ سهگهجا بۆیه له نگه ڕاست نه بن.ڕه
سهانی مافهدار ێهێ شهێل سهوڵ و كههەیهد ڕو هومێدی كه رۆژێ  بێ كه چی دیكه مهافی سهه، بهماندا زیادتر بنكهلهله ناو گهسوڵی ەڕ
 كرێ.ەن
 

ر گههئهه یهه وی ئێسهتا تێیهداو جێگایههیهان هێنها ئهه ون كهه حیهربو ماف كێنهانه به هر ئ هش بڵێم كه هوهوێ ئهههمله كۆتای  دا ده
نهواری هبهێ چهاوده نهاحهم بكها دهر خهوا رهگههمه ن،بهنهو ماف كێنانه له ناو حیرب الری ئهوه و سێبهنهنیهێرسانی حیرب وه خۆرەب

  .بین كهبهباڵوی زیاتری شه
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 بۆیادىشەهیدىسەرکردە"سەیدڕەسوڵىبابىگەورە"
  
 
 
 
 
 
 
 

یدحوسێنسه

  
، لەم ڕێگایەشهدا قوربهانى بهێ ژمهارى داوەو بەر لەێێناوى سهەبەخۆیى و ئهازادى کاروانى تێکۆشانى کورد دەمێکى درێژە ڕێى گرتۆتە

، ئەگەرچهى چیاسەرکەشهەکان سهەربەرز مهاوەتەوە دابێ بەوێەڕى ئازایەتى و لەخۆ بوردوویى و گیهانى خهۆڕاگرى وەکئێستاش لەگەڵ
، بەاڵم واخەریکە کورد لەهەر چوارێارچەدا ئەو ڕێگهایە دەربهاز دەکهاو بەرى مانهدووبوونى ستا گیرۆدەى دەستى ێارچەێارچەییەتائێ

، کوردسهتان و گەلهى کههورد ا باسههى قوربانیهدان و ئهازادى بکههرێەهەر سهوچێکى دنیه، بههۆیە ئەگەر لیە دەبینهێخەبهات و ئەو ڕوونهاکی
سههەرقافڵەى باسههەکانن لەخههۆڕاگرى و ئههازایەتى درێغههى نەکههردووە لەخههوێن بەخنههین و خۆبەخههت کههردن لەێێنههاو ژیههانێکى شههیاو 

 .بەمرۆڤایەتى و سەرفرازى ژیان
ارى و ئههازادى ڕەنههگە زێههدەڕۆ نەبههین، ئەو تێکۆشههانە لەێێنههاو ڕزگههئەگەر بڵێههین گەلههى کههورد مانههدوو نەناسههترین سەرکێنههى قههافڵەى 

، ئەو کههوردەى سههااڵنێکە بەگههژ شههەێۆلە سههەر ئەنفهها  و کوشههتارى بەکههۆمەڵ دەگههرێ نێکى درێههژە بەرگەى گەردەلههولىاڵکههوردەى سهها
 ،ا دەچێتەوە( دنى الفاوى قڕکردن و ڕاگواستن و )تتریک و تفریس و تعریبشێتەکا

 
 . دووژمن چۆکى ێێ دانەداوە تائێستاش دڕندایەتى

 
بههاتێکى هەر ێهارچەیەکى بەزۆرە میههى لکێنههراوە بەداگیهرکەران بەقەد قەبههارەو تواناکههارى خههۆى ههاتوونەتە مەیههدان و سەرکێنههى خە

نکردنهى ، چەندین کوشهتارگەى ڕەشهەکوژى و وێرادەى دووژمن ێڕچەک و تفاق و بووبێ، بەاڵم مخابن چەنگران و خوێناوییان کردووە
، کەخیانەتکهارانى نهاو دەمهامکى کهوردایەتى نامەردانە ێڕسهۆو کهاریگەر نەبهووە ، هێندەى ئەو خەنجەرە ژەهراویەگرتبێتە بەر اڵتو
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 . لەبرافى ڕزگاریخوازى گەلەکەمانیان داوە
ێچیههرى ڕۆژهەاڵتههى کوردسههتان خههاوەن مێژوویەکههى ێڕشههنگدارە لەخەبههات و قوربانیههدان هەردەم قارەمانههانى ئەو ێههارچەیە کههراوەتە ن

 . سندم کراوى بەردەم تیرى دووژمنان
 
ەلەگەڵ )بەنهدە( ، وە ئەو بیرەوەریهانەى کبهراف ڕزگهاریخوازى گەلەکەمهان دیهوەشەهیدى سەرکردە ژیانى تاڵ و سوێرى زۆر لەسەر  

کەبههۆتە  ، جههگە لەبههوونى کەسههایەتى و حرمههایەتى یەکتههرى بههووین وە زۆر شههتى کههارامەو شههارەزاییم لههێ وەرگرتههووەبەم شههێوەیە بههوو
شههەهیدى نەمههر کههاک سههەید رسههوڵ لەگەڵ  1967ڕێگانینههاندەرى ژیههانى ڕۆژانەم و ڕۆشههن کههردنەوەى خەبههاتى کههوردایەتیم لەسههاڵى 

( ههاتە سهنورى ێنهدەر لەنهاحیەى سەنگەسهەر لەو اڵن و کادرانى حیهرب لەوانە کهاک )احمهد تۆفیهق( و )مهام هەژار( و )ههێمنهەڤا
  . ۆیە دانینتن و لەوێوە بردرانە ڕوومادى، بۆ دوواتر لەک1970کاتەوە تاساڵى 
گەڕانەوە بهۆ خەبهات کهردن سهەردانى  1979، ێاش شۆڕشى گەالنى ئێران لەسهاڵى سەردانم کردن لەناو شارى ڕوومادىدوواى ئەوەى 

ڕینهى کردم لەشارۆچکەى سەروچاوەو یەکەم کەس بوو لەحربى دیموکڕات کەبەکارى حربى چهۆوە بهۆ ئێهران بهۆ بەشهدارى کردنهى ڕاێە
  . گەلى کورد لەئێران

 
دەورى وە بەردەوام سههەردانى کههردووین و زۆر هاوکارمههان بههووە بەتههایبەت ئەو کههاتەى کەخێههرانەکەم سههووتا بههوو  1980لەسههاڵى 

ندنى منهداڵەکانم زۆر هاوکهارم ، وەلەڕووى ماددى و ێێگەیاە خۆى ێرینکێکى بەتواناو کارابوو، چونککاریگەرى هەبوو لەچارەسەرى
، وەیەکێههههک بههههوو لەهەر ەواوکههههردو بههههوو بەهههههۆى ێێگەیانههههدنیانە بەهههههۆى هاوکههههارى ئەوەوە منههههداڵەکانم خوێنههههدنیان ت، وبههههوو
یەکێک بوو لەبنەماڵە بەناوبانگەکهان و ێیهرۆزى بنەماڵەکەیهان دەورى کهاریگەرى ، چونکە ەویستەکانى ناوچەى ێندەرو بیتوێنخۆش

( بههۆ وەخێرانەکەشههى بەتههایبەتى دەورى )ئامههانە خههان ،نههاوچەکە بههوو ىهەبههوو لەبههوارى کۆمەاڵیەتیههدا و زۆر هاوکههارى خەڵکههان
هەتاهەتایە الى ئێمەو کەسانى ناوچەکە قەت لەیاد ناکرێت و بەنمونەى ژنى خانەدان و شۆڕشگێر باسى لەسەر دەکرێهت وە لەگەڵ 

قەرزدارى خهانەوادە بەڕێرەیهانین وە ، بۆیە ئهێمە خۆمهان بەقەرزدارى ئەو شهەهیدە بەڕێهرە دەزانهین و انىهەر چوار منداڵە بەڕێرەک
ئێستاش هەموو ناوچەى ێندەرو بیتوێن بەتایبەتى دانینتووانى سەنگەسەر بەنموونەى خۆشەویستى و سەرکردەى ئهازاو دەسهت ێهاک 

  . و هاوکارى هەژاران دەیهێننەوە
 

، شههى ڕزگههارى خههوازى نەتەوەییمههانشۆر ێنههت بەسههتن بەخههۆڕاگرى گە  و لێهههاتوویى سههەرکردایەتى و قارەمههانیێتى ڕۆڵەکههان وبۆیە
سههەید غاکانیههان دەخههرێنە زبڵههدانى میچههژوو، سههەروەرى بههۆ شههەهید )دووژمنههان ئەمجارەیههان دووا ویسههتگەى ژیانیههان دەبههێ لەگەڵ ئا

 . ( و سەرجەم شەهیدانى ڕێگاى ئازادى و ڕووڕەشى و مردنی  بۆ دووژمن و ئەڵقە لەگوێکانى دەمێنێتەوەڕەسوڵ
 

 ٢٠٠٨ی  جانێوێری ١٢: وتی ڕێکه -  وره سووڵ بابی گه ید ره هید سه ی شهر ماڵیه:  رچاوه سه
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 ورهبابیگهیسوویدڕههیدسهنگیدوایتیرۆریشهبیستساڵبێده

 
 

   

خزریدمهمحه

 
و  ری ئهه وه کۆڕی یاده و له اوه، نووسر وره گه سووڵی بابی یدڕه هید سه نگی دوای تیرۆری شه ری بیست ساڵ بێده وه یاده ه بۆند د و چه ئه
 . ، داخوێندراوه بیرکراوه له  هیده شه
 

،  م بکه  وتوه خوێندا خه و له  ی خۆم یادێک له نۆره سوڵی دێهقاندا منی  به ید ڕه ری ساڵیادی تیرۆری کاک سه وه یاده  بێجێی نازانم له
ی  رچاوه نهد سهه رچه . هه وه مه ری که سه ناودڵی کولمدا به  له  اتیفهست و ی یامێکی زۆر، جارێکی تر بۆدابین کردنی هه و یه دوای ساڵ 

  کمهه ره ینمهدا، گهه  ی زه که ئهاڵۆزو شهیڕێوه  نباره کانی یهه سهیوه ناوێه ێه  کۆشه ، لهه وڵ و ههه اڵم دیسهان به ، بهه تهوه م وشهک ههه وشه
سهتی  خ  بهێ  بۆهه می  قورسهێکی ئارامبهه بێهت و ههه  رگهه مه هو جوان شهیاوی یهادی ئهه  کهه  وه ک بدۆزمهه یه ند وشهه ڵکوو چه بهم ڕ بگه
ری خهۆش  وه لێک یادگهارو بیهره کهرا، گهه سوڵی تێهدا تیهڕۆر ید ره کاک سه  که 1988تا ساڵی  هه  وه تیمه تای ئاشنایه ره سه  رونمج له ده

بکاتج  قسهه  ، کهه وه س نامێنێتهه کههبۆ ت  رفهه جا  وده هم، مه بکهه  ، باسیان لێهوهچ ی نیوه ر نیوه گه . ئه یه ڵ ناوبراو هه وناخۆشم له گه
 :ڵێم و ده  وه مه که کورتی ده  جابۆیه

 
شههاری سههیێمانی   دا لههه( ١٩٨٨ - ١ - ١١)  ر لههه وبههه مه بیسههت سههاڵ له  و دانینههتووین کههه  وه تههه کۆبووینه  سههێكدا لێههره یههادی که  مڕۆلههه ئه
ناس،کاک  ههاوڕێی ێیتهۆڵ ، ئهازا، ئێسهک سهووک و مانهدویی نهه  سهه وکه ۆیهدا تیرۆرکهرا. ئهی خ کهه ماڵه له  کی ناجوانمێرانهه یه هوش به
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ی حیربهی دێمهوکراتی کوردسهتانی  ینهه لهه مێژکى باتگێڕ خهه  کهه  " یه وره ننورتر "بابی گه کی مه یه سوڵی دێقان، یان به واته ید ڕه سه
یهدانی  مه له  سانێک کهه الماری که رێه به  وته کردوو،که تاوانی گوناهی نه به  یانهی زه ی خۆیدا، زۆر بێ به که ماڵه  ئێران بوو. ناوبراو له
بڕابووج  کانی و مرۆڤکوژی، شهتێکیان ێهێ نهه جوان وباشه تی سروشت و دیارده قی ودژایه هقین و د  له تیدا، جگه قاتی وقڕی مرۆڤایه

  ...وت لێدان که و ئاواتی له تاسه  م، دڵی ێڕله رده ی سه تانه و گورگ سفه ی ئه گولیه مخابن به
 
و دۆسهت  رگۆشهه س و کهارو خیهران و جگه درا کهه ی نهه وه ، بهواری ئهه بووکهک سیێمانی جۆر  له   مه رده و سه رجی ئه لومه ستینکاوم، هه ده

گیهانی  سهیمای بهێ  ئهاوایی لهه ان، مهاڵیڕشتنی کهوڵی دڵهی کهو و بهى اڵ ا شهندخو رمی له ر ته سه  بتوانن بێنه  کانی وهاوڕێ دێرینه
سهێ  زیهاتر له  سهێک کهه سراو ێاداشهی که  یه وه ری و بڵێن: داخوا ئه دیوانی دادگه  ننه یه بگه  ق ڕژاوه ناهه به  و خوێنه ن و سکااڵی ئه بکه

 نههد چه و لههه  ر؟ ئیترجگههه سههه یههدا ژیههان بردۆتههه  که داگیرکراوه  شههخوراو و واڵتههه به له ێێناو گه تی خههۆی لههه نی الویههه مههه می ته چههواره
،  وه ردرا سههه ی وه وه سههۆزه ئههاوڕیکی به وێنههدا تیرۆرکههرا، نههه  ر له ژیههان و هههه ، تێیههدا ده داکهههو مهها لههه  وه کههه یه به  ی کههه هاوڕێیههه   سههه که
زاری ێیهرۆزی  گیهانی و مهه رمی بهێ ر تهه سهه خسها بچنه واڵتی بۆیان ڕه  واڵت و دووره دۆست و نریکانی   مێکیان بۆ داگیرساند، نه شه نه
  ...!کی ئاسایی بڕێژن شێو دڵ کوڵی دڵی زامداریان به به ێڕ
 
نههدامی دێرینههی  رگی ئه واڵی مههه ، هههه وه واڵتههه دووره ش لههه  گههات.ج" ئێمههه رگ زۆر زوو ده واڵی مههه ک بێههت" هههه رکوێیههه هه  ڵههێن: لههه ک ده وه

کهرا،  هاسان قبهوڵ ده زۆر نه   سێک که رگی که واڵی مه ێنت. هه ریخوازیمان ێێگهباتی ڕزگا یدانی خه ی ئازای مه رگه دێموکرات و ێێنمه
موو  هههه  اڵم زۆر زوو لههه بوو، بههه رگێکی ئاسههایی نههه سههوڵ مههه ید ڕه رگی کههاک سههه نههد مههه ر چه ڕوانی  بههوو بۆمههانج هههه جێگههای چههاوه  نههه

گوێی گنههت کوردێههک  کێنههه بههه دڵ ڕاچڵه  اڵههه و و هه دی لێبههوو، ئهههباتگێڕێکی کههور خههه  کههه  و شههوێنانه ، لههه وییههه م گههۆی زه کی ئههه یه گۆشههه
ی  و شهوێنانه مووی ئهه هه  کانی بڕی و موو سنوره وژم، خێرا، هه ته کوو بای تۆفانی به سوڵ وه ید ڕه رگی کاک سه واڵی مه هه ینت. به گه
ردێهک  سهوڵ، ده ید ڕه رگ و تیهرۆری سهه دی لێبوو. داخی مهه مه محهی، ئازای ڕێبازی قازی  گه دۆست وهاوڕێکانی ێێنمه   که وه رکرده سه به
  جرێیتفاوتی  بێ ته راخیدا به قه هاسانی قبوڵی بکاو به مرۆڤ به  بووکه نه
 
 کرد ریک نهه خهه  وه خۆیهه دڵهی به  وتوویهه خوێنهدا خه و لهه  تیهرۆری ئهه  بوو، کهه رمیانی نه کوێستانی، یان گه کیدا هیچ کورد مه و ده له
کهوو  بوو وه جۆرێهک نهه  لێهره  مه رده و سهه تهان و ئیمکانهاتی ئهه ، دره وه ره سهه داخ وکه اڵتیج بهه سهه رتهانی و بهێ ده ست بێ ده ده  داد لهب

  تێکڕایی دڵهدا زینهدووی بهه له  مینهه ی بهۆدانێن و یهادی هه و ێرسهه وه کترکۆبنهه وری یه ده دۆسهت و هاوڕیکهانی بتهوانن لهه   ئێسهتا، کهه
بهوون   کان ده ێۆله ی شهه داو جاروبارێڕینهکه ێۆلی ده رونیانهدا شهه ده  ی هاوڕێکهانی، لهه کهه یه  که دڵی یه اڵم بێنک تۆفانی  ه. ب وه نه بکه
گوڕ  بهوون، بهه ر رێهژ ده ، سهه ێۆالنه و شهه وژمی ئهه ر تهه بهه رووداخنکاو، له گهه تیس مهاو، یهان وێهڕای کهوڵی له چاودا قه  فرمێسکی له به

  !...واڵت  دووره  رتانی له اڵتی و بێ ده سه ڵ بێ ده گه کرێ ده وار. چ دهخ داهاتنه
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  ریباتی و دووره خهۆی خهه  سهێک کهه که ج  ژانهه ردێکی گهران و به ڕاستی ده کار، به س و که واڵتی، له  تی و دووره ریبایه رگی خه ئاخر مه
رگێکی ئاسههایی  س وکههار، مههه کههه رگی دووری له ؟ مههه  وه کاتههه زۆری بیهر لێنه  یههه وانه له  وه کردبێتههه تههاقی نه  وه کرده دیتبێ و بههه واڵتهی نههه

 :دوای خۆیدا دێنێ کان به نداره ێێوه  سه یان ێرسیاری جۆراوجۆر بۆکه ده کۆچ کردوو، کی ر ئازیر مانی هه دوای نه  که  رگێکه . مه نییه
 :ڵێن هێندێک ده  دوای خۆیدا هێناج بۆوێنه می بهاڵ وهلێک ێرسیاری بێ  سوڵی  گه ید ڕه ناکاوی سه رگ و تیرۆری له مه
 
  کرا؟ نێک تیرۆر س والیه ستی چ که ده سوڵ بۆچی و به ید ڕه رێ سه ئه
  ...و شوێنی؟  وتبوونه رستانی کۆماری ئیسالمی که ێه کۆنه ری داخوا ئه
 

و  وخۆفرۆش لهه ڵهه سهتی کهوردی ده بهێ ده : ده ن که گه ده امهو ئاک س به وێ؛ هێندی که اڵمی لێرو له دان ێرسیاری بێ وه یان و سه دوای ده
ک  رکویهه هه خا، له رده واری، بۆمان ده باتی خوێناوی کورده کانی مێژووی خه وه ڵێن: تاقیکردنه تر ده کار دابێج هێندێکی دا له ته جینایه
 .یه داهه کایه ت له قه سه ستی خۆیی _کوردی ویژدان ڕووبدات بێنک ده  زێنه دڵته  و شێوه ساتێکی له کاره
 
می  چهواره  بووج سهێ ناسهراوی بهێ ناوونینهان نهه کی نه سهوڵ بابایهه ید ڕه خۆ سه  یه وه رنج ڕاکێ  تر ئه ختێ سه اڵم ێرسیارێکی نه به* 
حیربهی دێمهوکراتی نێهو  لی کهورددا، لهه  باتی ڕزگاریخوازی گهه ێیناو خه  تی خۆی له می الویه رده مووی سه هه -نرخی خۆی  نی به مه ته
نهدامانی  ی زۆر لهه ئه وتهه  ، بهه بهووه  وحیربه تی ئه رایه کادری ڕیبه ندام و بیست ساڵ ئه ؟ زیاترلهر بردبووج سه دستانی ئیران دا بهکور
 :ڵێن ده  که و حیربه  تی ئه رایه ڕیبه
 
ردادی  یس دا،دوای قههه می بههه رده سههه  ، لههه و کهههخۆڕادیههوی حیربههی دێمههوکراتی کوردسههتانی ئیههران بههو نیا کههادرێکی ده سههوڵ تههه ید ڕه سههه
نگ  تهه رمێن وکوێسهتان وه گهه -و دیهو  ئههدیهو  م کوردی ئهه یان لهه وه یدان جۆاڵنه مه و سترا، دام دا به نێوان شاو سه -  له  زایر، که   لجه ئه
و   یس وتنی بهههه گیرکههه ده ڕاوکی له رگ، دڵهههه مههه کهههردن له سهههڵ نهههبهههێ خۆگنخانههدن و  دا،   سههتیاره هه  مه رده و سهههه ڵێنابوو، ئههها لههه هههه

سههت  ده  کههانی حیربههی بههه و باڵوکراوه زۆر شههوێنی شههاروگوندی کوردسههتانی داکردبههوو، نووسههراوه ری بههه واڵت و... سههه  وه راوته سههاواک،گه
باتی بهێ  و خه وه تهچۆبیر نه ان لهو واڵتم ، ئێوه هاوڕێیانج ئێمه  ڵێنی ێێدابوون که: یاندو بوو، و به واڵت، گه هاوڕێیانی له ندام و ئه

  ...جو یه ی هه ی ئازادی درێژه تا لوتکه وچان دژی دیکتاتۆڕی هه
 
ک بههێ  ر هۆیههه هههه تی حیربههی دێمههوکراتی کوردسههتانی ئیههران به رایههه ڕیبه  ڵ، لهههوسههو ڕه ید تیروڕکرانههی سههه  رلههه ک به یههه ماوه  ڕاسههته* 

دا و مها سهیێمانی دانینهتبوون، لهه  وانی  دابڕابهوون، لهه ئهه کانی حیرب که  رگه رو ێێنمهکاد سێک له ند که ڵ چه گه دابڕابوو. خۆی له
   .ی تێدا ڕووی دا که ساته  کاره ژیان که ده  وه که یه به
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نهاو  ک لهه  یهه تری کوردسهتانی ئێهران، تاڕاده کانی چاو حیرب و ڕیکخراوه  لهربی دێموکراتی کوردستانی ئیران، ، حی دا و کاته ئاخرله
 رمی نی تهه خهاوه  ن بهه بوو خۆیهان بکهه یان ههه وه توانهای ئهه  وه کرده م بهه ج النیکهه م قسه ڕۆینت هه ستی ده م ده یس دا، هه تی به حکومه

  تاوانههه سههامناک و   تههه و جینایه ت بههه باره یههانتوانی، سههه دهڵ. وسهو ید ڕه ری دوێنێههی خۆیههان کههاک سههه نگه خوینهدا نههوقمکراوی هاوسههه له
 .ڵگرن ههنگاوێک  م هه النیکه  بخنراوه نه
 
چیهان نینهان   وه کرده وان بهه وان کهردو ئهه وه ژیهان چ حهوکمیکی لهه که یه ندین ساڵ به ری چه نگه و هاوسه  تی خالقی هاوڕیه دی ئه ئه* 

 یان، وه ڵوێست وکاردانه ؟ هه کانی ویژدانی خۆیان داوه ست و داخوازیه اڵمی ویستی هه دا؟ چۆن وه
 !...اڵمی تر یان ێرسیاری بێ وه ده  دا چی بوو؟ وه سامناکه  ته م جینایه ر ئه رامبه به له
ڵ دا، وسهو ڕه ید کاتی تیرۆرکرانهی کهاک سهه له ،  تی حیربی دێموکراتی کوردستانی ئیران رایه ڕیبه  کانی رلۆمه به  ڵوێسته هه  کێک له یه

 :بیستمان  لێره  ی ئێمه وه کوو ئه وج وه  ی ناوبراتیرۆر ت به باره ڵوێستی بوو سه هه  نینان دانی بێ
 

کرد  گرت و خۆیهان نهه یهدا نهه باره ڵوێسهتیان له و هه  داوه ر نه سه ر ئاوڕی وه ک هه ، نهحیربی دێموکراتی کوردستانی ئیرانتی  رایه ڕیبه
کانی  یسینهیان بۆههاوڕێ و خرمهه تی به ی حکومهه جازهکی ئی یه سوله گوتیان: "ێه ک ت وه ته نانه رمی خوێناوی ناوبراو، ته نی ته خاوه به
دا چهۆن  مه رده و سهه رانی حیهرب لهه وێی بنێژن"؟. من خهۆم نهازانم  ڕێبهه روچاوێی بیتوێنێ و له بۆگوندی سه  وه نه بیبه  گرتبوو،که رنه وه
ی حیهرب،  مه رده و سهه کانی ئهه ندامه ئه  : هێندێک لهزانیم  ی من لێره نده وه اڵم ئه ؟ به وه ته ست و شعورو وێژدانی خۆیان داوه اڵمی هه وه
تی و  زایهههه کێنهههاو ناڕه ده جۆرێهههک ئهههازاری روحیهههان ێێهههوه   ت ببهههوون، کهههه خڵه ، سهههه  یهههه ناکوردانه  رخورده و بهههه ی واڵت، بهههه روه ده  لهههه

  ...و دڵساردی
 

ی  کهه وه ته م نه رجه نگرو سهه نهدام و الیهه ئه  ت به باره سه  هها سامناکدا بۆحیربێک ک تێکی وه نا جینایه ێه ڕێن به جێگای خۆشیبوو، تێیه
   ! و به داشدار برانێ، کارێکی سووک و سانا نیه رێرس خۆی به

 
  رکههه و ئه ، بههه ی شۆڕشههگێڕی کوردسههتان، زۆرجوامێرانههه ڵههه ، ڕێکخههراوی کۆمهتی کوردسههتانی ئیههرانجیاتی حیربههی دێمههوکرا گوتیهان: "لههه
ی  کهه رمه ڵ ته گهه تا گوڕسهتان ده رگرتبهوو، ههه ڵ وهوسهو ید ڕه م هاوڕیهانی سهه رجه یان بهۆ سهه و ئیجازه قه ره ، و وهڕابوون   یه شۆڕشگێڕانه

 " .خاکیان سیاردبوو روچاوێی بیتوین به گوندی سه چووبوون، له
 

  ق ڕژاوانههه ناهههه  بههه  و خۆینههه سههاتانه موو کاره و هههه نگێ؟ داسههتانی ئههه رێ کههه ج ئههه وه تههه دڵههدا ماوه  م لههه و گرێیههه ئههه  مێژ سههاڵه زۆر لههه
کانی کوردسههتان،  رێرسههانی حیربههه کانی به ناشههیاوه  ڵوێسههته و هه خالقی نادێموکراتانههه  رێ کههێ بههێ ێرنسههییی و ئههه ئههه نووسههرێ ده
 دا؟ قاوده ێ و لهدرکێن تیان ێێکردون ده تیان شکاندون و بێ حورمه سایه ق که ناهه به  کانی خۆیان،که هاوڕێی دێرینه ت به باره سه
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بوو  س نههه اڵم کههه کههرد، بهه یاننااڵنهدو هاواریههان ده یههان ده سههت و قهاچی بڕاوه ئههازاری ده  بهه  که ی رگانه و کههادرو ێێنههمه بوون ئهه م نههه کهه
و ژوورج  ره تفهی بهه  " بێتهه وه مهه ڵده تیوان هه ر ههه سهه لهه  ڕه  م و "بهه ێهێ بهده  ر زۆری درێژه گه ئه  یه وانه ؟ له و.... وه رداته سه ئاوڕیان وه

ی  وه جیهاتی ئهه ، لهه  دسهت داوه ڵ ێاسهداراندا قهاچی له گهه ر له شهه  لهه  ی حیربهی دێمهوکراتم ێێنهکدێت کهه رگه نا من ئێسهتا ێێنهمه ده
ی دیهوی  وانهه هێیدابوو، هێسهتریکیان بۆگرتبهوو، ڕ  می لێ بخوات، دیناریکیان ێاره ی واڵت و خه وه ره تی حیرب بینێرێ بۆ ده رایهبڕ
رسهتی ئێهران  ێه تی کۆنه حکومهه  ان و ئێهراق لههرئری  ندامی شهه م ئه ی نقوستانی و که حاڵی حازردا ێاره ، ئێستا له انیان کردبۆوهرئ
   ...و تیان ێێکرا؟ ق سووکایه ناهه به م که ش ناکه وانه رده گرێ، باسی ئه وه
 

راتی حیههرب،  رکورسههی ڕێبههه سه ژوورو له  تی دا دێنههه رایههه ی ڕێبه روازه ده بههه   ی کههه نهههزلرانا و خۆبه شههێک لههه ن به چووکههه  نههده ئههای چه
تووشهی خۆیهان   وه داخه اڵم به ن به که ر ده وروبه ده یری  ق سه چاوی زه ؛ به وه بن و خۆیان بۆنادۆزرێته زنخوازیدا بررده بورجی یاجی مه له

بهڕین،  ودێموکراسهی و بۆچهوونی جیهاوازو ڕاده ئازادی  ی خۆیان بۆ ێارێرگاری لهه خه چۆن یه  که وه تچ  بیریان ده ت له نانه نابن؟ وته
نهدی  وه رژه ڵ به گهه و له وان نیهه دڵی ئهه بهه  ربڕینی ڕاو بۆچوونێهک کهه نگی، یان ده جه ر جوابه سه ، له وانه ێێچه دادریبوو؟ ئێستا ئیتر به

ری  نگه و هاوسههه هاوڕێ کههه -کانی موخههالیفی خۆیهان  و بۆچوونههه ق، کهرده و دڵههڕه یهادڵکی نا کههوو قازییههه تی خۆیههان نهاگونجێ، وه تایبهه
ێێنن؛ و  سهه خۆیانهدا ده ی  مێژینهه ر ههاوڕێی له سهه وا به بخنهراو؛ سهرای نهاڕه ی تهاوانی نه ڵگهه به به  ن که ، چۆن ده دوێنێی خۆیان بوونه

  کهه  سانه وکه ریری ئه  نه یانبه ت ده نانه ؛ ته وه ژێرێرسیاره  نه به دهو فیداکاریان  تی سادقانه نێک خرمه مه ن و ته که تیان ورد ده سایه که
 نگاون؟ دژیان جه وتکراویان، له  رمافی زه سه باتی خۆیان، له  نی خه مه درێژایی ته به
 

و  نگههی ئیعتههراز وادا ده و نههاڕه جێ کی نابههه یههه وه رکرده رهههه رامبه به بنههکێنن وله و تابۆیه مان، ئههه کههه وه ته ی داهههاتووی نه ره هێههوادارم بههه
و   رۆیی نهاوخۆیی ره حانهدی سهه واری له ڵگای کورده تا کومه . بێنک هه وه نه رزکه ڵبرن وبه هه  کی شارستانیانه یه شێوه یان به ی خۆ خنه ڕه
 .. یه ی هه ک درێژهکی سیستماتی یه شێوه تی و ماف ێێنێیکردنی ، به داڵه وتی بێ یه ، ڕه نگه کی بێده ره ده
   

مووی  و ههه وره  گهه سهوڵی بهابی ید ڕه دڵدازینهدوو کهاک سهه گیانی ێهاکی لهه  زاران درودو سهاڵو لهه ههه  وه قهواڵیی دڵهه  له  جارێکی دیکه
 !قوربانی ته و کوردستانی داگیرکراودا بوونه وساوه لی کوردی چه ێێناو گه له  ، سادقانه ی که وانه ئه

  ید کهاک سهه نگی سهاڵ بێهده ٢٠دوای   م کهه کهه دڵ سوێاسهتان ده بهه ێم و  کهه کردبێ ماڵئاوایی تان لێده درێژدادڕی نهی زۆرم  وه بۆ ئه
 ؟  وه رکرده سه تان به ڵوسو ڕه

 ماڵتان ئاوابێ. ڤێسترۆس 
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 رمنگهیهاوسهورهسولیبابیگهیدرهادیسهیله
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ریردارپشدهسه

 
ی  ژاره م و ێهه بنێهرم و بنهداری خهه  بیر کهراوه زوڵهم لێکهراو و لهه  و شۆڕشهگێره یی بۆ گۆڕی ئه وه ته گوڵێکی نه  ێکه وێ چه مه تا ده ره سه

 م. بکه  وره سولی بابی گه ید ره سه  س و کاری کاکه تێکڕای که
 

بیر  د تهۆفیقی لهه حمهه رێر ئه ورانهی بهه ی مهیالدی و ده1963بهۆ سهااڵنی   وه رێتهه گه سهو  و مهن ده ید ره سهه  تی و ناسهینی کاکهه دۆستایه
  ێمههدی میهوانی ئ فای مویتهه ژارو کاک مسته هه مام   که  اڵدزه قه  کرد له یان ده ردانی ماڵی ئێمه دا سه ردمه و سه ردوکیان له هه  کراو، که
 وواڵت.  له  وه وتمه من دوور که  که 1980وام بوو تاکو ساڵی  رده سو  به ید ره ڵ سه گه له  تیه و دۆستایه ش دا ئه وه دوا ئه  بوون، به

 
ورد که  ش بێهت کهه فهایی ره تی و بهێ وه ر بوو، رووی حیربایهه روه ی و نینتمانیه وه ته کوردێکی روو خۆشی نه  وره سولی بابی گه ید ره سه
 کرێت. بیر ده کی ئاوا له رۆیه نجه رو ره روه ێه
 
ی  رچاوه سهه  شێک بوو له ش به وره سولی بابی گه ید ره د تۆفیق، سه حمه ک ئه وه  وه ی رابردووه چل ساڵه  ر له من ئاگادارم هه  ی که وه ئه

رزیهدا خهۆی  به  ری ێیهه وێهه ۆرشگێر بوو، برین ێێچ بهوو، لهکادیر بوو، ش  ییه وه ته نه  ێیاوه  ڵه و که ی حیربی دیموکرات، ئه وه ژیاندنه
 دا. خۆی نینان ده  رگه ک ێێنمه و وه وه کرده ده جیا نه  رگه ێێنمه  له
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ال  شۆرشهی مهه  لهه  لهه  ستیان کردوه کی زۆر خه شداریه اڵتی کوردستان، به کانی رۆژهه شۆرشگێره  ک زۆر له وه  وره سولی بابی گه ید ره سه
 خوارووی کوردستان.  فای بارزانی له مسته

 
ید  ش، سهه دوو بهه  اڵتینهی کهرده کهانی رۆژهه کورده  و ناکۆکیهه بانی رویهداو ئهه ال  تاڵهه فاو جهه المسته ناکۆکی نێوان مه  کاتێکدا که له
فای  ال مسهته مهن زیهاتر مهه  زۆر لهه  وره سولی بابی گهه ید ره ، سه وه فای بارزانیه ال مسته نگی مه ێارسه  خۆی خسته  وره گه سولی بابی ره

باسهی  رگورد یه سولی ێێننمازو کاک سهه ال ره سو  و کاک مه ید ره هاوتای کاک سه  به 1979ساڵی   له  بیرم که  ویست، دێته خۆش ده
  سههو  بههه ید ره شههدار بههوو، سههه دکتههۆر قاسههمیوش به  دانینههتنێکدا کههه  ی نیرامههی حیربههی دیموکراتمههان دروسههت کههرد، لههه م کۆمیتههه کههه یه

ی حیربهی دیمهوکراتی کوردسهتان و  وه وڵی نریهک کردنهه کردو هه فای بارزانی ده مسته ال مه  ی دکتۆر قاسمیو زۆر ێنتیوانی له وانه ێێچه
 دا. ماڵی بارزانی ده

 
، مهن  بووه فای بارزانیهدا ههه المسهته رمی مهه ی تهه وه رهێنانهه ده  سهتی لهه ده  وره سهولی بهابی گهه ید ره سه  گوایه  ن بیستم که نده له  من له
ر  مبهه ک ێێغه سو  وه ید ره سه  م، چونکه کات باوڕ ناکه ده  و کاره سو  ئه ید ره سه  چاوی خۆم ببینم که ر به گه دام ئه  ره و باوه له  وه لێره
نهاوی   یمانی کهه ێارێرگهاری سهیه  گوایهه  کان ئاشهکرا بهوون کهه موو راسهتیه نهده ئێسهتا ههه ر چه رسهت، ههه ێه فای بهارزانی ده ال مسهته مه

سهتی  ده  وره سهولی بهابی گهه ید ره ڵێم سه ک شاهیدێکی مێژوو ده وه  رمی بارزانی، بۆیه ی ته وه رهێنانه ده  له  بووه ستی هه ده  )کاکل( بوو
 بوو. دا نه وایه ناڕه  و کاره له
 

رمی بهارزانی  تهه  کرێت کهه سو  ده ید ره ر سه سه له  ک چۆن قسه ر وه ڵێم هه م و دهنێر بۆ ماڵی بارزانی ده  کی کراوه یه ک نامه وه  وه لێره
،  هیدتان کهردوه شهه  ر ئێهوه گهه ، ئه هید کهردوه سهولتان شهه ید ره سهه  ئێهوه  گوایهه  کرێهت کهه ده  ر ئێوه سه له  ، ئاواش قسه وه ته رهێناوه ده

س و  ڵ کهه گهه ش نهین له ر ئێهوه گهه فای بهارزانی، ئه المسهته ویستێکی مه ید کردنی خۆشهه شه  له  واتان کردوه ق و ناڕه کارێکی زۆر ناحه
 . وه نه دابنی  و دڵیان ێاک بکه  هیده و شه کاری ئه

 
یماس  ڵ کهاک قهه گهه هیدان له دۆڵی شه  له 1969ساڵی   له  بوو که  و برین ێێچه ئه  وره سولی بابی گه ید ره سعود، سه نابی کاک مه جه
کانی خهۆی  سهه ره تی حه حمهه هێنت تاکو بهارزانی ره جێ نه ڵ رژێمی یێراق به گه دا له که ڕه شه و منیان له اڵته وی  کوردێکی رۆژهه ئه  که
 هاوارمان.  ری نارده مه ر ئاغای دۆڵه رشتی یومه رێه ژێر سه له
 
  نم کهه یهه ێێتهان رابگه  ، ێهێم خۆشهه وه کانیهه موو باڵه ههه  تی حیربی دیمهوکراتی کوردسهتانی  بهه رکردایه بۆ سه  کی کراوه یه ک نامه وه

  سهێک کهه ر که و ههه وه کانتانه هیده نێهوان شهه  نه خه جیاوازی نه  هیدانی خۆتان، ێێویسته شه  شێک له به  ر به رامبه فان به زۆر بێوه  ئێوه
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 ن. که بیری نه  بێ له ده  وه تبێتهو ش دوور که ئێوه  ر له گه بووبی، ئه  ی ئێوه که ندامی حیربه رۆژێک ئه
 

ن  نهده له  کانهد، لهه نهاو حیربه  تی لهه تایبهه  واریهدا بهه نهاو کورده  رس لهه ده  ی ببێتهه وه بهۆ ئهه  وه داسهتانێکتان بهۆ بگێرمهه  ێێم خۆشهه
نی  مهه درێهژی ته  وێدا دیهتم بهه لهراسیمی ناشتنی،  مه  شدار بوون له بران بۆ به ر قه ڵی رۆینتم بۆ سه گه  جیرانێکی ئینگییرم مرد، له

ر  م و ههه و جیرانهه ری خۆیهان نهاردبوو بهۆ ناشهتنی ئهه نوێنه  و شوێنانه ک بی خوێندبێ یان کاری کردبێ، ئه ر کوێیه هه  م له که جیرانه
 . ڵیان دابووه گه له  ی که یه و ماوه و بۆ ئه یامی خۆی خوێنده شیان ێه که یه
 
ی  ڵوکهه نهاو گێژه  سهو  لهه ید ره ک سه مانی وه زاران قاره کان و هه ێێ  راستیه  خرێته ده  واریدا بوغر و کینه دهکور  له  وه داخه چی به که

 بێت.  دا وون ده بوغرو کینه
 

کهانی  یاوهێ  ڵهه کترداو که ئاستی یهه  له  وه ینه روونی خۆمان ێاک بکه قێنین و دڵ و ده فای بچه وه مامی به ک نه موو الیه هه  به  ێێویسته
 ین. که بیر نه مێژوو له
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سووڵییدڕههیدکاکسهیسوئێدیحیزبیدێمۆکراتیکوردستانبۆیادیشهیامیکۆمیتهپه
 دیهقان

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  نهاوه و لهه کێک یهه سهووڵ ڕه ید سهه کهاک.  وه ینهه بکه دیهقهان سهووڵی ڕه ید سهه کهاک ویسهتمان خۆشه ههاوڕێی یهادی تها  وه کۆبووینه  لێره
 ر سهه  لهه ناوبانگیان و ناو نابێ، ون بات خه ی ڕێچکه ر سه  له واریان ئاسه و شوێن مردن  به  که  یه موێنانه که  ره تێکۆشه و ئه و ناسراو
 ڕێگهای  لهه بێوچهان باتی خهه  لهه لێوالێهو دا کهاتی  مان ههه  لهه و  وه سهتانه هه و وتن کهه لێهژ، و وراز ههه  لهه ێهڕ مێژووی کانی ڕه الێه

  لهه تێکۆشهان و نینهتمان ڕێهی  لهه فیداکاریی و بات خه ی نموونه ک وه و   وه نابێته کاڵ دا نما که له گه کانی یه ئینسانی و وا ڕه  ئامانجه
 .خۆیان دوای ی چه وه شقی رمه سه  بنه ده و  وه مێننه ده مری نه  به دا ئینسانی مافی و ت داڵه یه ڕێگای

 
  واتهه سهاڵی،  ێهازده  له ر هه  که  وره گه بابی سووڵی ڕه د یه سه کاک بۆ ئێستا تا بوو خۆی جێی ڕاستی  به بڵێم با شتێک موو هه ێێ 
 زۆر و زووتهر زۆر ، بهووه ی که له گه ڕزگاریی ڕێگای باتکاری خه و تی کوردایه وینی ئه دای ڵوه هه ، وه یه مێرمنداڵی نی مه ته تای ره سه  له
 سوێاسهی و سهتای   جێیهه  بهه ئێسهتاش.  وه بکرێتهه و ئهه فیهداکاریی و ت حمهه زه یهادی و بهێنرێن ێێهک ری وه بیره کۆڕی و جییس مه جار
   .وه کرێته ده  یاده و ئه و  هاتوه ێێک  جییسه مه و ئه وان ئه ئیبتیکاری  به  که ین، بکه  مره نه  هیده شه و ئه ڕێری به ی ماڵه بنه
 

 ی1936ری  رامبههه تاوی، به ی هههه1317سههاڵی  هاری بههه - تی نووسههیویه دا کانی یادداشههته  لههه بۆخههۆی ک روه هههه هههه سههووڵ یدڕه سه کههاک
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 مووتی ڵهه هه و ڕژد کی چیایهه  لهه  کهه دا،" چینچینۆکان" وتی شکه ئه  له بوون، دا کۆچکردن حاڵی  له بابی ماڵی دا حاڵێک  له زاینی،
 .  بووه دایک  له ، وتوه ڵکه هه دا" رشاخان سه" ی ناوچه ی"رد زه کانی" گوندی ێنت

 
  لهه  کهه ، یهه ماڵه بنه و ئهه. ن کهه ناوچه نێوبهانگی  بهه کی یهه ماڵه بنه ، بهووه دایهک  لهه تێهدا سهووی یدڕه سه  کهه"  وره گهه بهابی" ی ماڵه بنه
 ، وه کردۆتهه دانیهان ئاوه بۆخۆیهان  کهه" یداوا سهه" گونهدی  لهه و رشهاخان سه ی ناوچهه  لهه ر ههه دا سووڵی  یدڕه سه کاک ژیانی می رده سه

  کهراوه لێ چاوی شێخ ک وه و  بووه ڵکی خه و دڵسۆز ێیاوێکی سووڵ یدڕه سه کاک باێیری  واته ، وره گه بابی  که   وه وه ئه هۆی  به ژیاون،
 رینهیان وروبه ده کانی ناوچه و خۆیان ی ناوچه ڵکی خه بۆ  مینه هه ، وه یه تی کوردایه و نینتمانویستی ستی هه هۆی  به ش وه له زیاتر و

 و لهه سهوو یدڕه سه کهاک وتنی ڵکهه هه  کهه بهێ جێ بهه ش یه ڕاستی و به کردن ئیناڕه دا  لێره  نگه ڕه.  گیراوه لێ ڕێریان و بوون ویست خۆشه
 . کردوه دووقات دا ڵک خه نێو  له وانی ئه ڕێری و در قه ش یه ماڵه بنه
 
 ڕێ، ێهه ده تێ زرا مهه و  مووچهه نێهو کهاری و وانیشه  بهه کوردسهتان ی مه رده سهه و ئهه منهداالنی موو ههه ک وه یدڕسووش سه منداڵیی وری ده
 کهرد ده سهتی هه و  بۆوه ده رینتر به خۆی وکاتی ئه ری وروبه ده بچووکی دنیای  له بیری ی چوارچێوه بوو، ک زیره منداڵێکی  که و ئه اڵم به

 دابهین بهۆ ویان ئهه خوێنهدنی رجی خهه و بهوون تووسڕۆینه ده شهیان که ماڵه بنه  و   یهه هه  زانیهاری سهتهێنانی ده وه و خوێندن  به ێێویستیی
 .بکا واو ته  وه وتنه رکه سه  به هاباد مه شاری  له تایی ره سه ی وره ده و بکا ڕازی بابی توانی کرا، ده
 
 ی وه تهه نه ژوویمێه  لهه دژوار قۆنهاخێکی  کهه دا ده ڕوو  کاتهه و ئهه دا الو سهووی ڕه ید سهه ینهی زه و دڵ  لهه بات خه ستی هه وتنی ڕکه گه وه

 ر سهه  بهه سهاڵ شهت هه ههه وت حه  له زیاتر.   یه تاوی هه سیی  ی یه ده تای ره سه کات:  کردوه ێێ ستی ده دا کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کورد
 .ڕیوه ێه نه تێ دا د ممه محه قازی وا ێێنه درانی  سێداره  له و کوردستان کۆماری ڕووخانی

 
 رایی بهه چاویهان ی وانهه ئه کان، دڵسهۆزه  ڕۆڵهه. سهاردن ی ناسه هه  له تژی هێنتاش کان سینگه و  وه بوونه هن ساڕێژ هێنتاش کان برینه

 هێههری ن، ده ده مێنههک منهتوماڵی ڕاکێنههن، سههتی ژێرده نیهری بههۆ مههل نهاکرێ قبههووڵ بۆیههان و ببیهنن یان کههه وه ته نه لییههی زه و نهادادییی
 نێهو  بهه تێکۆشهان بهۆ تانێهک ره ده و  وه نهه که زینهدوو کوردسهتان دێمهۆکڕاتی حیربی کانی ێکخراوهڕ وێ یانه ده ، وه نه که ده تاقی نگاو هه
.  دژوارتههره و شههێواوتر  کههه بارودۆخه و  داوه ڕووی الوێژی  گههه ی28 کۆدیتههای  ینههه به و ئههه ر هههه.  وه بدۆزنههه دا ڕێههژیم شههی ڕه اڵتی سههه ده

  وتوون ڵکهه هه  کهه رێمه هه می ئاسهته و  کێوێهاره  ره هه شوێنێکی  له  که" یداوێ سه" و"  رێ سه ی  کۆکه ڵه که" گوندی  له  وره گه بابی ماڵی
 زیری یهه کهاک: ک وه ناسهراوی رانی تێکۆشهه ی وه کۆبوونهه و  وه حاوانهه کۆی مهه ناگهاتێ، ڕێژیمیهان کانی ژاندرمهه سهتی ده هاسهانی  به و

 و لیوتتولالب قهه ئه هاشهمی خودایهاری، دی سعه ئه دیقی، سه لییی خه ،(تۆفیق د حمه ئه)ئیسحاقی بدوڵاڵی یه قاسمیوو، دوکتور یۆسفی،
  ورده و دادنهێن الو سووڵی ڕه ید سه ر سه  له شوێن یۆسفی زیر یه مر نه  مووانی  هه  له زیاتر و  سانه که و ئه. یه دیکه  باتکاری خه زۆر
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 زیر یهه کهاک ی نامهه بردنهی سیاسینهی چهاالکیی م کهه یه تی نووسهیویه بۆخهۆی ک روه ههه و کها ده سیاسهی کهاری  بهه سهت ده ناوبراو  ورده
 .   بووه هاباد مه  له قازی وا ێێنه کچی خانمی ت ییسمه بۆ  وه خۆیانه ماڵی  له یۆسفی

 
 کهاک ن الیهه  لهه ر ههه ،گیهرێ ده"  رێ سهه ی کۆکهه ڵه که" گوندی  له  که دا حیربی کی یه وه کۆبوونه  له سووڵ ڕه ید سه کاک ناچێ ێێ زۆری
 قهادری، دی مهه حه کاێیتهان دێهرین، رانی تێکۆشهه وێهڕای و  رگیهراوه وه حیهرب سهمیی ڕه نهدامی ئه ک وه  که نرێ یه گه ڕاده ێێی  وه زیره یه
 و ئهه وی  ئهه.  کراوه دیهاری الجهان ی کۆمیتهه نهدامی ئه  بهه السهوور، حوسهێن کهاک و  ویهه ڵه که حهاجی ید سهه الهیجهانی، حمهانی ڕه ال مه
 ی ئاڵقهه و کان ڵسهووڕه هه  ره ههه  کۆمیته  له کێک یه  که الجان ی کۆمیته ڕی ڕاێه  به ندامێکی ئه  بێته ده  وه کاته و وله کا ده قبووڵ  رکه ئه

 . بووه حیرب ی دیکه کانی کۆمیته ی زۆربه ڵ گه  له ندی ێێوه
 
 کههاک کهها، ده ێێ سههت ده حیههرب نههدامانی ئه ر سههه بههۆ شهها سههاواکی ێرشههیه ێۆلی شههه ی کاتههه و ئههه تاوی، هههه ی1338الوێژی  ی گههه11
 کانی ندیخانهه به  لهه جیسهمی و ڕووحی زۆری کی یه نجه شکه ئه دوای و گیرێ ده حیرب ی دیکه رانی تێکۆشه ی زۆربه ک وه سووڵی  یدڕه سه
 . بڕێ ده دا ر سه  به زیندانی ساڵ 5 حوکمی و اڵ قرڵقه زیندانی  کرێته ده ڕێ به ورێر، ته و هاباد مه
 

 نی وتهه مه یداوای سه گوندی  وه دێته و بێ ده ئازاد ی، که ندیبوونه به ی ماوه  له مانگ ش شه و ساڵ سێ کێنانی دوای سوو  یدڕه سه کاک
 ی وه سهانه حه اڵم بهه. کێنهابوو کردنهی ڕێکوێێهک و  وه دانکردنه ئاوه بۆ زۆری تێکی حمه زه و بوو ئاشقی گیان و دڵ  به نی گوته خۆی  که
  کههههه النههههاچن، ر سههههه  لههههه زینههههدانی کانی تاڵههههه  ووڕۆژه شههههه کانی کابووسههههه هێنههههتا و نێ ناخایههههه زۆر ی نههههده دڵبه  نههههده ڵبه مه و لههههه
 . وه ونه که ده ێێوشوێنی دووی وه کانی سیخوڕه و ساواک و  وه ێێچنه ڵده هه  تێی
 
 مهاڵ ناچهار ، وه گرنهه ی ده و نهاهێنن لێ وازی  وانهه ئه زانێ ده  که وی  ئه. ن که ده ڵ گه  هل ی وه لێکۆڵینه و  وه نه که ده بانگی جار ندین چه
.  وه بێتهه ده کوردسهتان دێمهۆکڕاتی حیربهی  لهه هاوڕێیانی ڵی تێکه و ڕوا ده باشوور ئازادی کوردستانی و ره به دێڵی، جێ  به سوکاری که و
 .کرێ ده دیاری حیرب ی" رز به دیریی چاوه ی کۆمیته ندامی ئه" ک وه  وه یه حیربی هاوڕێیانی ن الیه  له وێ له
 
 نهد که ێهڕ و م ئاسهته قۆناخی لێک گه و  وه مێنێته ده کوردستان باشووری  له حیربی هاوڕێیانی ڵ گه  له سووڵ ڕه ید سه کاک  وه کاته و له
  بهه گهرێ، ی ده  کۆیهه  لهه کوردسهتان دێمۆکڕاتی حیربی  که دا کۆنفڕانسیک  له تاوی، هه ی1350 ساڵی. ڕێنێ ێه ده تێ بات خه ندی له و
 .بژێردرێ ڵده هه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه
 
 دی بهه کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه ڵکی خهه اڵنی کۆمهه نێهو  لهه حیربی کاری بۆ ک روویه ده ی وکاته ئه دا، تاوی هه ی١٣٥٧ ساڵی هاری به  له
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 وه، مێنێتهه ده مانگهان 2 کوردسهتان، نێوخهۆی  وه ڕێتهه گه ده  کهه  دێمۆکراتهه حیربهی کهادری م کهه یه دیهقان سووڵی ڕه ید سه کاک کرێ، ده
 . وه کاته ده خۆش ڵسووران هه بواری و   وه گرێته ده حیرب ندامانی ئه ڵ گه  له ندی ێێوه
 
  ئامهاده  کهه بهوو س کهه نیا تهه و ئهه: "کا ده باس دا" تێکۆشان  ده سه نیو" کتێبی  له  که  نراده سه حه بدوڵاڵ یه مامۆستا ڕێر به ولی قه  به

 ی کۆمیتههه"  نههدامی ئه  بۆتههه ێاشههانی  ". بکهها حیربههی کههاری و واڵت نێوخههۆی  وه ڕێتههه بگه رت شههه و یههد قه بههێ{ دا  بارودۆخههه و لههه}بههوو
 واڵت نێوخهۆی  لهه حیرب کانی ڕێکخراوه ریی ڕێبه و کار بۆ دا  ساڵه و ئه ێاییری  له ر هه  که دێمۆکڕاتی کوردستان،حیربی  ی"زاگرۆس

 کههاری تیی رێرسههایه به دا  یههه کۆمیته و لههه سههووڵ ڕه ید سههه کههاک  .کوردسههتان اڵتی ڕۆژهههه نێوخههۆی  وه ڕاونههه گه نههدامانی ئه و هههاتوه ێێک
 . بووه  ستۆوه ئه  به شنۆی و ێیراننار ، ده غه نه کانی ناوچه حیربیی

 
 و ێڕکههار  رێرسهه به  لهه کێک یهه ک وه سهووڵ ڕه ید سهه کهاک وه، ێێکرده سهت ده خهۆی ئاشهکرای شهانیتێکۆ دێمهۆکرات حیربهی ی وه ئهه دوای

  لهه م ههه و ٤ ی کهۆنگره  لهه م ههه و ئهه. رکهرد ده نهاوی و کهرد کهاری دا ڵک خهه اڵنی کۆمه و حیرب نێو  له حیرب کانی ناسه نه ماندوویی
  دیکه می ئاسته قۆناخێکی  له تاوی، هه ی1360 ساڵی  له.  وه ڵبژێررایه هه ندی وهنا ی کۆمیته ندامی ئه ک وه دا حیرب ێێنجی ی کۆنگره

 و ئهه کردبهوو، ێێ سهت ده کوردسهتان کهانی ئازادکراوه  ناوچهه ی وه داگیرکردنهه  بهۆ خهۆی ی دڕندانهه و توند هێرشی دوژمن دا کاتێک  له و
  لهه کێک یهه دا و ئهه تیی رایهه رمانده فه کهاتی  لهه ت تایبهه  بهه  هێهره و ئهه و بهوو ێیراننهار ی ناوچه ی ئاواره هید شه هێری ری رمانده فه

 .بوو حیرب کانی هێره ترین کارامه
 

 خافهڵ خهۆی نینهتمانیی ی سهیارده و رک ئهه  لهه سهاتێک بهوو،  سهتۆوه ئه  به حیربیی تیی رێرسایه به ی کاته و ئه تا سووڵ ڕه ید سه کاک
 ینهتن ێێراگه و دا حیهرب تیی الیهه کۆمه شی به  له لێیرسراوینی دوایین. کرد کاری و بوو ماندوو بوو اد توانای  له ی نده وه ئه و بوو نه
 باشهووری تیی جافهه دۆڵهی  لهه حیهرب تیی رایهه ڕێبه کانی بنکهه  کهه بهوو دا  کاتهه و له ش وه ئه و بوو حیرب ندامانی مئه که کاروباری  به

 . ببوون جێگیر دا کوردستان
 

 مهانگی  لهه دا، حیهرب کهانی ڕیره  لهه ی کهه وه ته نه  بهه ت خرمهه  یهه ده سهێ   لهه زیهاتر و  قۆناخانهه و ئه بڕینی دوای سووڵ هڕ ید سه کاک
  بهه نێریهک  وه گرانهه داخێکهی  بهه. بهوو جێ  نینهته سهیێمانی شاری  له و هێنا حیربی کاری  له وازی دا تاوی هه ی1364 ساڵی وتی حه

 ناسهراو نه کهداری چه نهد چه سڕێژی ده ر به  وته که دا خۆی ی که ماڵه  له ١٣٦٦ - ٧ - ٦ ڕۆژی یانیی به  له و دواتر مانگ سێ و دووساڵ
 .کرا هید شه  زلوومانه مه کی یه شێوه  به و
 
 و بهوو  وره گهه سارێکی خه رانی نگه هاوسه و هاوڕێیان و دێمۆکرات حیربی کوردستان، ی وه برووتنه بۆ سووڵ ڕه ید سه کاک هیدبوونی شه
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 باتی خهه له ویان ئهه تێکۆشهانی شهوێنی و خ بایه و ناسی ده ویان ئه  که کرد، تبار فه خه ختی سه  به ی سانه که و ئه موو هه دڵی ڕاستی به
 .زانی ده دا مان که وه ته نه وای ڕه
 
 سهههووک، ڕوح ێیهههاوێکی و ئهههه  کهههه ڵێهههینب بهههێ ده ین، بکهههه  هیده شهههه  ره تێکۆشهههه و ئهههه سهههنی ێه دا  وشهههه نهههد چه  لهههه وێ بمانهههه ر گهههه ئه

 ید سهه کهاک. بهوو توانها  بهه رێکی ڕێبهه و ج وه  بهه کهادرێکی ، کهارزان رێکی رمانهده فه ئازا، کی یه رگه ێێنمه دڵسۆز، رێکی روه نینتمانیه
 ڵک خهه اڵنی کۆمهه و حیهرب ینهدامان ئه ویسهتی خۆشه بهوونی ڵکی خه و دریغ بێ تی خرمه هۆی  به  که بوو  رانه ڕێبه و له کێک یه سوو  ڕه
 .بوو
 

 . گرین راده زیندوو دا دڵمان  له  وره گه بابی سووڵی ڕه ید سه مر نه هیدی شه یادی
 

 کوردستان دێمۆکڕاتی حیربی
 سوئێد ی کۆمیته

 
   ٢٠٠٨ جانێوێریی ١٢: وتی ڕێکه -  نگ ری گیاره : ماڵیه رچاوه سه

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

   

 
 

 یئۆپاڵندینۆروێژیامیحیزبیدیمۆکراتکۆردستانکۆمیتهپه
 
ش  ، ئێمهه رێهر لێنانهه  و کهۆڕه شهدارانی ئهه کان و به رێره به  ، میوانه وره سوڵی بابی گه ید ره هید سه ی شه ماله  ندامانی بنه رێران ئه به 

هیدانی رێگهای  م شهه رجه و سهه  وره سوڵ بهابی گهه ید ره هید سه انی ێاکی شهئاست گێ  نوێنین له قدیر داده ری رێر و ته ، سه وێرای ئێوه
 .مان که شخۆراوه به  وه ته رزگاری نه

 
نهد جهار  هیدی چه سهووڵ شهه یهد ره هید سهه  . شه ، شاز و جیاوازه وه که ند الیه چه  سووڵ له د ره هید سه تی شه سایه بات و که ژیان و خه

ێنهۆ درێهژی   باتکاران بهوو. بهه ریری خهه  ڵ به ماندا تێکه که وه ته ی نه قخۆازانه باتی حه رجی خه   و مه رین هه مته ئاسته  . له هیده شه
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ێنهت گهوێ   یانهه زه هید کرا و بێ به شه  زڵۆمانه اڵم مه ژیا، به  رزانه ربه تێکۆشاو و سه  باتی بڕی.سادقانه کانی خه جۆراوجۆره  قۆناغه
ن  گمههه ده  ی نههوێ زۆر بههه وه نههه  وه داخههه به  ک کههه یههه راده  ینههته گه  و بایکۆتههه بههایکۆت کههرا. ئههه  کانههه نههی زیرههید بوونی خههرا و دوای شههه

رز و  تی بهه سهایه ڵ که گه ده یکه وه ،چ بگا به وه دا بدۆزنه مه رده و سه کانی ئه مێژویه  نوسراوه  سووڵ له ید ره هید سه شه  توانن ناوێک له ده
هید ێێهک  ی شهه مالهه تی بنه هیمهه  بهه  کهه  و کهۆره ئاشهنا بهن. هیهوادارین ئهه  رزه بهه  ێایهه  هیده و شهه بێ وچانی ئه یۆمرێک تێکۆشانی

هید  بهۆ شهه  و برانین چمان کهردوه  وه ئاکارمان دا بخنێنینه  و چاوێک به  وه خۆمان دا بێنه  به  ی که وه تایک بۆ ئه ره سه  ببیته  هاتووه
 .مان که وه ته ربازانی وونی نه قی سهسووڵ و با ید ره سه
 

کی  یهه وه ێێهدا چوونه  وه، و نهوێ بوونهه با ئه  وه لێین نۆی بینه ک ده خۆیدا ێێک بێنێ و وه مان ئاڵ و گۆڕ ده که حیربه  راره قه  ئێستا که
  قی خهۆی ێهێ بهدرێ. لهه س حهه ر کهه لهێن ههه ک ده مانینهی تێهدابێ و وه که مێهژوی ڵێهڵ و نهاروونی حیربه  یهه ی نهد ده چڕ و ێهڕی چه

و  بردنهی ئهه  رێوه بهه  سهتان بهه جێ و کهاتی خۆیهدا هه  له  سووڵ که  ید ره هید سه ی شه ماڵه  ندامانی بنه ئه  گرین له کۆتایی دا رێر ده
 .جێ هێنا  یان به ر شانی ئێمه رکی سه وان کردیان و ئه ین، ئه بیکه  بوو ئیمه ده  ی که وه راستینا ئه  و له  رێر لێنانه  کۆره
 
  و زاتهه هێیین نهاوو یهادی ئهه نهه  وه که یه  ش به ەش و ئێو سووڵ و ئیمه هید ره دانی رێگای شه درێژه  روا شێیگێر بن له هه  که  و هیوایه به

 .نگ بنوێنێ م ره مانی لێ بنینێ و که تۆزی زه  رزه به  ێایه
  

 اڵندیی ئۆێ ی ناوچه کۆمیته - حیرب دیمۆکراتی کوردستان
 

   ٢٠٠٨ جانێوێریی ١٢وتی:  ڕێکه -  نگ ری گیاره : ماڵیه رچاوه سه
 

------------------------------------------------------- 
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 یتیرۆرکراویحیزبیدیموکراترکردهدرلێکراوترینسهغه
 

  کهه  کاتێکدیهه  له  مه ڕی؛ ئه کانی حیربی دێموکراتدا تێیه رکرده سه  کێک له ر تیرۆرکردنی یه سه ری بیست ساڵ به نیڤه ی جه ڕۆژی یازده
 . خراوه ڕێنه دوادچوونێکی قانوونی  بۆ سرادانیان وه ناسراون و هیچ به نه  یه رکرده و سه تا ئێستاش بکوژانی ئه

 
ریی سهاڵی  نیڤهه ی جه11ی ڕۆژ  و لهه ئێسهتا  ر لهه ، بیسهت سهاڵ بهه وره سهووڵی بهابی گهه ید ڕه سهه  سووڵی دێهقهان، ناسهراو بهه ید ڕه سه

کهاتی   سهووڵ کهه ید ڕه ناسهراو تیهرۆر کهرا. سهه کهدارێکی نه نهد چه سهتی چه ده  ی شهاری سهیێمانی، بهه رزه بهه واره کی هه ڕه گه  لهدا 1988
کههاری حیربههی   سههتی لههه یبوو ده وکاتی حیربههی دێموکراتههدا هههه تیی ئههه رکردایه ڵ سههه گههه له  لێک کههه گه هۆی کێنههه ی، بههه کههه تیرۆرکرانه
ینی،  یمانی مویهه د تۆفیهق، سهوله حمهه می ئه رده نهدامی چهاالکی حیربهی دێمهوکرات بهوو؛ نهاوبراو هاوسهه ساڵ ئه 32ی  ، ماوه کێنابۆوه

  .و ... بوو  رهاال ئاو مه
 

گهوتی:   وه ڕۆژی تیرۆرکرانهی باوکیهه ڕ مهه ، له گرتهووه  نهدیی ێێهوه یوه ڕێنێسهانس ێه  سووڵی دێهقان، کهه ید ڕه دێهقان، کوڕی سه  بڵێسه
ی  رزه بههه واره کی هه ڕه گههه  مههاڵی خۆمههان و لههه  ناسههراو، لههه نه  کههدارێکی بههۆ ئێمههه نههد چه ری، چه نیڤههه ی جه یانیی ڕۆژی یههانره به رله "سههه

 ن." گوتینی: رچوو ستڕێژ و بۆی ده ر ده به  ، دایانه وه رگایان لێ بکاته ویست ده یه کاتێکدا باوکم ده لهسیێمانی، 
 
چوو  می کهرد، وا وێهده ڵهه ز و قه گیان سیاردنی داوای کاغهه  ر له اڵم باوکم به موچاویان ببینین، به ده وتین که نه  وه سمان فریای ئه که"

 .هیچ بنووسێ  وتووه که باوکی فریا نه  که  وه شی ڕوونکره وه شتێکمان بۆ بنووسێ." ئه  وه و بواره کانی ناسیبێ و ویستبێتی له کداه چه
سهتدا بهوو، ههیچ  ده اڵتی باشووری کوردسهتانی له سته و کات ده ئه  یسی ئێڕاق، که تی به دێهقان حکوومه  ی بڵێسه که ی لێدوانه گوێره  به
ش  راوهدرلێک غههه  رکرده و سههه کانی ێێنههووی ئههه کرد و هاوکههار و هاوحیربییههه نههه  و تیههرۆره ڕ ئههه مههه دواداچوونێکی یاسههایی له بههه  شههنه چه
ڵههدا بههێ هههیچ  گه و ئێستاشههی له  یانههدووه گه جێ نه بههه  وه و بههواره تیی خههۆی لههه حیربههی دێمههوکرات، لێیرسههراوه  ن کههه کههه ستنینههانی ده ده
ندن و کهار بهۆ ناسها  وه کهه هیچالیه  لهه  کهه  وه نهه که ش ڕوونده وه وان ئهه ، ئه گۆڕێدا نییه له  و تیرۆره ر ئه ی سه رده وڵێک بۆ الدانی ێه هه

 .سووڵی دێهقان ناکرێت ید ڕه سرادانی بکوژانی سه
 
  وه ن هاوڕێیانیهه الیهه سهووڵی دێهقهان، له ید ڕه مین سهاڵیادی تیهرۆری سهه بیسهته  بۆ ڕیرگهرتن لهه  ڵێک وتار، که دا، کۆمه یه م دۆسیه له

ر  ههه شیرسهن بهۆ؟ ده  ، درلێکراوه غهه  و کهورده تیی ئهه یهسها که  و وتارانه، وێرای باسکردن لهه رانی ئه . نووسه وه ینه که نووسراون، باڵو ده
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ی حیربهی  یهه و کۆمیته ؛ ئهه ناردوویانهه  و سهاڵیاده بهۆ ئهه  کهه  وه ینهه که کی حربی دێمهوکراتی  بهاڵو ده یه یامی کۆمیته دا ێه یه و دۆسیه له
سهووڵی دێهقهان  ید ڕه سهه  کهه  وه کاتهه ختینهی ده سهووڵ، جه هید ڕ تیی سه سایه بات و که خه  به  یدا، وێرای ئاماژه یامه و ێه دێموکرات له

 "بایکۆت کرا  کانه هید بوونینی زیره ێنتگوێ خرا و دوای شه  ییانه زه هید کرا و بێ به شه  زڵۆمانه "مه
 

 ٢٠٠٨ی  جانێوێری ٢٠: وتی ڕێکه -  وره سووڵ بابی گه ید ره هید سه ری شه ماڵیه:  رچاوه سه
 

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

 سووڵیدیهقان،یدڕهمرسههیدبوونینهمینساڵیادیشهسمیبیستهچوونیڕێوڕهڕێوهراپۆرتیبه
 

 وههیدهوشهیئهماڵهنبنهالیهله                                           
 

 هیدی شهه  لهه  وه یادکردنهه سهتی به مه  بهه  ڕازاوه سهمێکی ڕێوڕه سهوئێد، واڵتی ێستڕۆسیڤ شاری  له ،2008ی یانواریی 12 ، ممه شه ڕۆژی
 .  هات ێێک ، وه هیده شه و ئه ی ماڵه بنه ن الیه  له(  وره گه بابی سووڵی ڕه ید سه)دیهقان سووڵی یدڕه سه کاک مر نه
 

 بانگهێنهتن  سهمه ڕێوڕه و ئهه بهؤ  کهه  سهانه که و لهه رچاو بهه کی یهه ژماره سهووڵ، ڕه ید سهه کهاک ی ماڵهه بنه دۆسهتانی و خرمهان  لهه  بێجگه
 دا  هیده شهه و ئهه ژیهانی می رده سه  له  و جێن نینته سوئێد واڵتی  له ئێستا  که بوون، سووڵ ڕه ید سه کاک کانی باته هاوخه  له کرابوون

 سهوئێدی ی کۆمیتهه و کوردستان تکێنانی حمه زه ۆڕشگێڕیش ی ڵه کۆمه ڕێکخراوی. بوون تێکۆشانی می رده سه هاوڕێی و بوون نێریک لێی
  لههه  ئێمههه حیربههی نههدامانی ئه و کههادر  لههه ڵێک کۆمههه و کرابههوون بانگهێنههتن  یههه وه یادکردنه و ئههه بههۆ کوردسههتانی  دێمههۆکڕاتی حیربههی
 .شداربوون به دا  که سمه ڕێوڕه

 
 بههۆ نگههی ده بێ ک یههه قیه ده ێاشههان کههرد، ێی سههتی ده قیههب ڕه ی ئههه تیی ایهههو ته نه سههروودی  بههه  که سههمه ڕێوڕه ڕۆ، ێاشههنیوه دووی یاتی سههه

  لهه ئێسهتا ێهێ  سهاڵ سهی  بهه نێریهک  کهه سهووڵ یدڕه سه کهاک خهودی نگهی ده  بهه ئهازادی، ڕیگای هیدانی شه موو هه یادی  له ڕێرگرتن
 ی کههه ماڵه بنه الی  لههه ئێسههتاش تهها و  ڵگیرابۆوه هههه"  ڕۆمادییههه" شههاری  لههه حیههرب کههانی ئاواره  ماڵههه بنه نههدانی ڕێبه دووی نگی ئاهههه

 ی ژیاننامهه ێاشهان و کهرد شهدارانی به خێرهاتنی بهه هید، شه ئامووزای حوسێنی، برایمی ید سه کاک جار و ئه. ندرا یه راگه ، ێارێرراوه
 ، رنامهه به ری بهه ڕێوه به ن الیهه  لهه ی،نووسهیبوو دا خهۆی ژیهانی کهاتی  لهه و بهوو خۆی می ڵه قه  به ر هه وی  ئه  که سوڵ، یدڕه سه کاک
 . وه خوێندرایه سووڵ، یدڕه سه کاک زاوای شافیعی، کامڕانی کاک
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  بههه و  وه ڵگیرابوونههه هه سههووڵ یدڕه سه کههاک ژیههانی کههانی جۆراوجۆره  قۆناخههه  لههه  کههه هید شههه ی وێنههه ڵێک کۆمههه دا  کههه رنامه به نێههو  لههه
 .دران نینان ێڕۆژۆکتۆر  به ک، یه ر سه  وه خرابوونه  وه یه هاشمی لی یدیه سه کاک و ناوبراو ی اڵهم بنه ن الیه  له جوان، کی یه شێوه

 
 خهاکی سروشتی ، شۆڕشگێرانه ی خووخده تی، سایه که رهات، سه به ژیان،  به ت باره سه  وه خواره ی سانه که و ئه دا  که رنامه به ی درێژه  له
 .دوان شداران به بۆ سووڵ یدڕه سه هید شه رستیی نینتمانیه و دڵسۆزی و ری ڕێبه ایتوان تی، ئازایه بوون، ڵکی خه و
 
 خرری دی ممه محه ال مه کاک *

 . تراده زهه نه ن سه الحه مه کاک* 
 قازی میر ئه کاک* 
 هاشمی لی یدیه سه کاک* 
 یباسی د ممه محه ال مه کاک* 
 ئیسمایییی د ممه محه کاک* 
 ( وه خوێنده مێژووێ سوارچاکێکی یادی ناوی ژێر  له خنانێک ێه) ردی گه ئیبراهیم کاک* 
 (وه خوێنده نۆروێژی واڵتی  له - کوردستان دێموکراتی حیربی -ئۆێالندی ی کۆمیته یامی ێه)  ماماغای واڵی یه کاک* 
 دی حمه ئه شیدخان ڕه کاک* 
 ندی مه مه یید سه کاک* 
 م شه لی یه کاک* 
 ید سهه کاک ترۆری ی ساڵه ٢٠ یادی  به ش ێێنکه چاالکی فیق ڕه ی هۆنراوه(  بابه) سۆزی  به گۆرانی دادار فا مسته کاک ند رمه هونه* 
 . بووه خۆش ێێ زۆری و گوتوه سووڵ ره ید سه کاک بۆ ی گۆرانیه م ئه خۆی کاتی  که گوتی و کرد دێهقان سووڵ ره
 
 م ئهه بهۆ ڕا کوردسهتان  لهه  کهه  وه خوێنهده ێێنهنمازی سهوڵ الره مه کهاک ی نامهه فعیشها کهامڕان کهاک  رنامه به ری به رێوه به دا یه ماوه و له

  ێێویسههه.  وه خوێندرایههه  وه یههه ئیسههمایییی  د ممههه محه کههاک هههۆی  بههه  دزاده ممههه محه حههیم ره کههاک یامی ێههه دواتههر. نههاردبوو ی یههه ر وه یاده
 .   وه خوێندرانه نه کات می که هۆی  به اڵم به ینتبوون، گه  یاده و به ش دیکه یامی ێه و بروسکه ندین چه  که بگوترێ

 
  که سهمه ڕێوڕه شهوێنی نهانخواردنی سهاڵۆنی  لهه و بهوون سهووڵ ڕه ید سه کاک ی ماڵه بنه میوانی ئێوارێ  می جه بۆ بووان شدار به ێاشان

 .  کرا شداران به  له ڕێکوێێک کی یه زیرایی ێه دا ش وه سانه حه کاتی  له. خوارد نانیان  وه که یه  به
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 ئاشهق مامۆسهتا رێر به ن الیه  له  که کردبوو،  ئاماده  وه بۆنه م به یامێکی ێه کوردستانی  دێمۆکراتی حیربی سوئێدی ی کۆمیته ها روه هه
 .   وه خوێندرایه  وه سوئێده ی کۆمیته ئیجرایی تی یئه هه ندامی ئه
 

 کوردستان دێموکراتی حیربی
 

 سوئێد ی کۆمیته
 

  ی ٢٠٠٨ی جانێوێری ١٦: وتی ڕێکه - نگ ری گیاره : ماڵیه رچاوه هس
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سووڵیدێهقانیدڕهریسهوهبۆبیره

 
 
 








نیقازیسهحه

 
مێک  رده سهه  وه تی و ئه شینکایه  تی حدکا له رکردایه ی سه بنکه  چوومه  ئوڕووێاوه  ێک لهند مانگ بۆ چه 1983ێاییری ساڵی   له

سهووڵی  ید ڕه کوردسهتان نێهو و نێوبهانگی سهه  وه ی بچمهه وه کهرا.ێێ  ئهه می حیرب ده شه ی شه سترانی کۆنگره یی به ئاماده  بوو که
ڵ  گهه  جارێهک لهه بیرم دێ  اڵ وه م و دوو به استهئ  مدیبوو.به نه  وه نریکه  له ت یی قه وره گه  اڵم به م زۆر بیستبوو، به وره بابی گه

 چ بههوو. ردانه و سههه زانم هههۆی ئههه اڵم نهها ،بههه مههاڵی ئێمه  سههاباڵغی هاتنههه  لههه (د تۆفیههق حمههه ئه)بههدواڵی ئێسههحاقی  ید یه سههه
خهۆم و   ر بهه رانبهه ستێکی ئیحساسیم به ڵکوو هه ، به ینانهورێکی واقیع ب سه ک ته روون نه و زه  ره فه سه  من چوومه ی ئه و کاته ئه
" چهههۆن  وتی"دێمۆکراتی" و " کوردانهههه ڵسهههوکه ئاکاروهه  وه کهههرده  زانی بهههه مهههده ی نه کهههه کهههوردی و کورتییه  بوو.بهههه ر هه ور وبهههه ده
 ک بدرێ. محه  و کریار له  وه کردهێێوانی   بێ به ده  مینه هه  و گوته  قسه  زانی که م ده وه اڵم ئه ، به وه داته نگده ڕه
 
ڵ  گههه  مابوو،لههه ری حههدکا دا نه بههه ڕێوه  وتۆی لههه کی ئههه تییههه  رێرسههیاره به  سههووڵم دی، کههه ید ڕه ندێک دا سههه روبه سههه  من لههه ئههه
زمههانێکی   هک و بهه ڵ الدێییههه گههه  نتقی الدێههی لههه زمههان و مههه  مههدی بههه ڕێک وابههوو، ده کههوو ڕێبههه وتی وه لس و کههه شههدا، هههه وه ئه

ی زۆر  کههه ڵگه ڵ کۆمه گههه  وت ناسههیاوی لههه کههه رده ده  وه و ئاکاریههه  قسههه  دوێ و لههه کی "شارسههتانی" ده ڵ یههه گههه  " لههه "شارسههتانیانه
تی  زایهه ر ئهاگری ناڕه ک هه اڵم نه ندم، به کرد هێندێک دڵمه ستی ده فتاری ئاڵوگۆڕ کا. هه رمی" ڕه ی "فه ێیه  ی که وه له  قووڵتره

م  و  بهده و حهه  وه مهه دا قهووڵتر بیهر بکه ولی ده ڵکوو حهه کرد، بهه ده ی خۆشهتر نهه " که و "بڵێسه  وه شانده گه ده  ی منی نه خنه و ڕه
 م. ن تێبگه هه  ی که وجۆره کان ئه ڕاستیه

http://ruwange.blogspot.com/2008/02/blog-post_9595.html
http://2.bp.blogspot.com/_oM1-YR_4md0/R6iocIzrrjI/AAAAAAAAAYA/TEHPGrdvq48/s1600-h/SEYD+RESUL.jpg
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ژانێکی  مترین شهڵه ی کهه هو سهووڵم دی بهێ ئهه ید ڕه کهرد، سهه ی کاتیوشها بهاران ده کهه سهتی ناوچه خه  ی ئێران بهه ڕۆژێک تۆێخانه
بنههاری دا   رێ داوای کههرد بههه ده  ی تۆێههان دواخرابوو،هاتههه ر زرمههه بههه  لههه  کههه  وه رگههای هههۆڵی کۆبوونههه ده  دیههار بههێ، لههه  ێێههوه
 ین. سار ده ڵکنێین و خۆن ێه هه
 
ی  وانههه اڵم دیههار بههوو ئه دی، بههه نهههسههمان  ریان لههێ دابههوو، که نگه و حههدکا سههه ره بههه  تێکی دیکههه مایههه جه  ک کههه ر بڵینداییههه سههه له
رای لێکهردن  سهووڵ ههه ید ڕه .سهه دیو کردووه مان خۆیان نهه جه زرمی یه  ر زرمه به  نج بوون و له تره ی شه ریکی کایه وێبوون خه له

  مدی کهه جێی خۆیان و ده  وه کان هاتنه رگه وام بن.ێێنمه رده تان به که نجه تره ی شه ر کایه سه  رن له ، وه هیچ نییه  وه رنه وه  کاکه
ڵ  گهه وتۆشهیان له کی ئه تییه ش دۆسهتایه نهده رچه ، ههر دانهاون سهه  ی شهوێن لهه نهده ڵ چهسهوو ید ڕه ندی سه ت و قووڵوومه تانه مه

 بوو. حدکا نه
 

گرن. زۆرم  ڕێهری لێهده  نهده هچ  کهه وه بهووانی کۆبوونه  مدی ئاماده ری" و ده رانسه هێرێکی سهی " بنکه  چووینه  وه که یه   بهجارێکێ
  مهه هێنهدێکیان بکه  سهتم دانهین کهه رده به ئێسهتا له  وه داخه ،به وه ته نووسهیوه  وه سهووڵه ید ڕه زمان سه  یی له ی ناوچه و زاراوه  وشه
 . م نووسینه ڵکێنی ئه تێهه
 
و   وه ق کردنهه ر حهه سهه  بهۆ لهه  سهیێکێکی هێژایهه ده،  چهووه  ڕێوه سوێد بهه  ی له یه و بۆنه نگی" ئه مساڵ دوای " بیست ساڵ بێده ئه
 ر ڕاستی. سه  ولدان بۆ تینک خستنه حه
 
تی  بهێ حورمهه  ئاگهای لهه  سێک بێ که  وه شێته نابێ و لێی ناوه وه باسم کرد بۆ ئه  وه ره سه  ی له تانه سڵه وخه سووڵێکی به ید ڕه سه

سهووڵی دێهقهان  ید ڕه تی تێڕۆڕی سه جینایه ستتێدابوون له ی تاوانی ده وه وینه هفای بارزانی بێ. بۆ ڕ ال مسته گڵکۆی مه  کردن به
تی ێهارتیی دێمهۆکراتی کوردسهتانی  رۆکایه سهه   ی داوا لهه نگانهه و ده ێهاڵ ئهه  مهه خه نگهم ده منی  ده سو کاری ئهه ی که وه و دڵدانه
ی  وه ی کهرده قینهه  رانی ڕاسهته ی بکهه وه ن بۆ دۆزینه تی بکه ن و یارمه الده ر خۆیان وه سه  له  و تاوانه سمی ئه ڕه  ن به که یێراق ده

 ت. داڵه ست یه ده  نه سووڵی دێهقان و بیانده ید ڕه گڵکۆی بارزانی و قاتاڵنی سه  تی به نگریسی سووکایه
 
 . وه اڵم یادینی کوێر نابیته ، به وه سووڵ زیندوو نابێته ید ڕه سه
 

 ٢٠٠٨ی فێبریوێری ٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ویبنووسی ڕۆانگە 
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وچانباتیبێخهیهسووڵدێهقانسیمایناسراویسێدهیدرهسه

 








 قادروریا

 
  تییه سهایه و که رزداری ئهه ، قهه و حیربهی دێمهوکراتی کوردسهتان اڵتی کوردسهتان ڕۆژههه  لی کهورد لهه ی ڕزگاریخوازی گه وه برووتنه

و تێکۆشهانی شۆڕشهگێرانی  وێێنههبردنی کهار ره و به باتی ڕزگهاریخوازی تی خهه نی خۆیان بهۆ خرمهه مه موو ته هه  ن که باتگێرانه خه
 .  رخان کردوه حیربی دێموکراتی کوردستان ته

 
، تێکۆشهههانی  و تی زۆر ، خرمهههه و رز تی بهههه سهههایه ههههۆی که  ، بهههه  رانی حیربهههی دێمهههوکراتی کوردسهههتان و ڕێبهههه ران تێکۆشهههه  زۆر لهههه

ک  ، نهه و سهتی ره و نینتمانیه و سهیمبۆلی فیهداکاری مهر ره  ، بهوون بهه نهدی شۆڕشهگێڕانه تمه ڵێک تایبه و کۆمه ، خۆشناوی و  ۆزانهدڵس
 .  وه وشانه ێانایی کوردستان دره  ڵکو به ، به دا ی خۆیان و ناوچه ئاستی شار  ر له هه
 

هاباد  و مهه  ده غهه ، نه کانی ێیراننهار ندی ناوچهه نێوه  ، له ی چیاکانی موکریانئاسۆ  له  که  وه ینه که ک ده یه ستێره دا یادی ئه لێره
،  دا و حیربههی دێمههوکراتی کوردسههتان ی کههه وه ته رخۆدانی نه و بههه بات ئاسههمانی خههه  لههه  یههه سههێ ده  ی زیههاتر لههه و بههۆ مههاوه اڵت هههه
، هێنهتا  دا گناس مهه کهۆڕی یهارانی ئه  ، لهه وای نهاڕه  و گالنی بهه ڕژان و خت ڕای ئاوابوونی بێوه ره سه  ک که یه ستێره . ئه  وه وشایه دره
و   و وره ت هیمهه  ، بهه و رز ڕ بهه بهاوه  ، بهه  وردیالنه  سته جه  مجار یادی مرۆڤێکی به . ئه روا ێڕشنگ داوێ و هه  وتووه که نه  تریفه  له

شۆڕشههی ڕزگههاریخوازی   ی بههه ویسههتانه تی خۆنه ی خرمههه وه نگدانههه ، ده و نههاوو ناوبههانگی خههۆی  کههه  وه ینههه که ده  م وێنههه ، کههه توانهها
ید  . یهادی سهه  وه ههیچ هێرێهک ناسهرێته  و بهه  ، جێگیهر بهووه دا ڵکی کوردسهتان خهه  سهل لهه نهد نه ینهی چه و زه بیر  ، له ی که وه ته نه
 حیربی   ندی به وه و زه تی زۆر و خرمه ر تێکۆشان رانسه ژیانی سه  که  وه ینه که ده  وره سووڵ بابی گه ید ڕه ، سه سووڵ دێهقان ڕه
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 . فێربوونن و لێ گرتن و ڕیر لێ  وه ، شایانی ئاوڕ لێدانه ی که وه ته باتی نه و خه دێموکرات
 

یداوا  ی سهه، دۆڵه دا رشهاخان و سه کانی الجهان و کوێسهتانه ، و داوێنهی چیها  ده غهه و نه ، ێیراننار  هاباد کانی مه ندی ناوچه نێوه  له
ردی  زه  ید خدری کانیهه حاجی سه  واته « وره بابی گه»ناوی   ، ناوی خۆیان له«یداوا ئاوایی سه »و   «یداوا دۆڵی سه. »  یه هه
،  ید خهدر ی حهاجی سهه وه ، نهه سهووڵ ید ره . سهه  بنیهات نهراوه  م زاتهه دانی ئه و خانه  وره هۆی بابی گه  به« یداوا سه. »  رگرتوه وه
ی  کهه ماڵه و بنه » وره بهابی گهه . »  بهووه  وره دا گهه  کوێستانییه  م ناوچه شی ئه باوه  و له م گونده داوێنی ئه  ن له سه ید حه ڕی سهکو
  ش بهه «یداوا سهه ». ئهاوایی بوو تییان ههه کی تایبهه دا ڕێرییهه ڵکی ناوچهه نهاو خهه  تییان لهه اڵیه و کۆمه ی ئایینی ی ێێگه بۆنه  به

  و لهه  وره ریی خانهدانی بهابی گهه روه وازێهه و النه ههۆی میهوانگری  ، بهه وه کی دیکهه الیهه  لهه  وه ک بوونیهه ێهه و چه شار  دووره ی بۆنه
  دا بهوو بهه سهااڵنی دوای ڕووخهانی کۆمهاری کوردسهتان  ، له ری روه و نینتمانیه تی کوردایه  سووڵ به ید ڕه ش زیاتر ئۆگری سه مانه

  کانی دیکهه و شهارو ناوچهه هاباد مهه  لهه  کهانی حیهرب کهه و کادره نهدامان ئه  . زۆر لهه باتگێڕان و خهه ران تێکۆشهه دانی شوێنی داڵده
  و لهه «  کووکهه ڵه که»و « یداوا سهه»دۆڵهی   کهرده بهوون ڕوویهان ده وڕوو ده ره و ژانهدارم بهه  منیهه و ئه دوونهانی ێهۆلیس ڵ ڕاوه گه له

.   وه باتگێڕانهه و خه نێهو تێکۆشهانی حیربهی  هاتهه  ر مێرمنداڵ بهوو کهه سووڵ هێنتا هه ید ڕه . سه  وه گیرسانه ده  وره ماڵی بابی گه
بهۆ   دێهوه  و لهه و گونهد م گوند بهۆ ئهه نێوان ئه  ندی له ، بۆ کاری ێێوه و وریا بوو و زیت و بوێر مێرمندالێکی گورج  که  وه و هۆیه به

و  رکوت زگههای سههه رباڵوی ده الماری بههه ( ێهههی زایینههی 1959تاوی ) ی هههه 1338سههاڵی  ، کاتێههک گیههرا رده ڵکی لههێ وه ، کههه شههار
.   ندیخانهه به  وتهه سهووڵی  که ید ڕه ، سهه سهتی ێێکهرد نگرانی حیرب ده و الیه ندامان ر ئه زا شا بۆ سه ره  مه جاسوسیی ڕێژیمی حه

  ، لههه  وه کههرده تێکۆشههانی دوواڕۆژدا ده  کان لههه و زانیارییههه موونز کار هێنههانی ئههه و بههه یانههدن خۆێێگه  بیههری لههه  مینههه هه  و کههه ئههه
باشهووری   م لهه تی ههه رگایه کاروبهاری ێێنهمه  دواتهر لهه  کان کهرد کهه تاییه ره سهه  رمانییهه ده  تییهه خۆی فێهری یارمه  ندیخانه به

 .  رگرت وه  رمانییه ده  زاییه و شاره م زانیاری ڵکی زۆری له ، که اڵتی کوردستان ڕۆژهه  م له و هه کوردستان
 

باتی قۆنهاغی دوای کودیتهای شها دژی  خهه  یهدان لهه ری مه ی سهه و ناوچهه ی که ماڵه و بنه سووڵ ید ڕه ینتنی ڕۆڵی سه ر بۆ تێگه هه
اری گرینگتهرین شهد به  ، بهه دا مێژوی حیربهی دێمهوکراتی کوردسهتان  مین کۆنفرانس له که یه  برانین که  سه به  نده وه ، ئه دیق موسه
و کاردروسهتایی  یهه ماڵه م بنه میوانداریی ئه  ستوور به و ێنت ئه  یه م ناوچه ، له ی حیرب مه رده و سه کانی ئه تییه سایه و که ران ڕێبه
 .  سووڵ دێهقان ێێک هاتوه ید ڕه وخۆی سه ڕاسته

 

  و لهههه جێ هێنهههت اڵتی کوردسهههتانیان بههه ، ڕۆژهههه  ری دیکهههه ڵێک الوی تێکۆشهههه و کۆمههه سهههووڵ ید ڕه ، سههه زایینهههی ی 1964سههاڵی 
و  ری نێهوان ڕێبهه  نهاکۆکی لهه  دا کهه  مه رده و سهه . لهه  وه رانی حیربهی دێمهوکراتی کوردسهتانیان گرتهه ، تێکۆشهه رمێن کوردستانی گه

.  دا  وه بههۆ لێههک نیریکهههبوونه وڵی زۆری ، هههه کی بههوو ره و دووبههه بایی دژی ناتههه  سههووڵ کههه ید ڕه ، سههه  بوو دا هههه رانی حیههرب تێکۆشههه
نجام بۆخههۆ دوور  رئه . سههه  گیرسههابۆوه  ریفراده کههاک سههمایل شههه  وره هیدی گههه و الی شههه ی سههونێ بنکههه  سههووڵ لههه ید ڕه وکات سههه ئههه
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  بهههتی ێرشههکی  و خرمههه رمههانی کههاری ده  دا بههه ییو  شۆڕشههی ئههه  و لههه»  هێههری کههاوه«  ، چههووه کیی نێوخههۆیی ره دووبههه  ڕاگههرتن لههه
 . ریک بوو ، خه اڵتی شۆڕش سه کانی ژێر ده و دانینتووانی ناوچه  رگه ێێنمه

 

اڵم دوای شهکانی  ، بهه بوو شهدار نهه دا به رانی حیربی دێمهوکراتی کوردسهتان تێکۆشه ی 1347و  1346ڕینی  ڕاێه  سووڵ له ید ڕه سه
  . لهه رانی حیربهی دێمهوکرات کهرد ی تێکۆشهه وه وتنهه ک که ر یهه سهه کهاری بهۆ وه  دڵسهۆزانه  بهوو کهه  سهانه و که ، لهه  ڕینهه و ڕاێه ئه

  بهه  بهوو کهه  سهانه و که کێک لهه سهووڵ یهه ید ڕه ، سهه ێێهک ههات  شهاری کۆیهه  لهه 1970سهاڵی   دا کهه می حیهرب کۆنفرانسی سهێهه
،  دا شهینی کهاری حیربهی دابه  ی لهههاوڕێیهان  ڵیک لهه ڵ کۆمهه گهه سهووڵ له ید ڕه . سهه ڵ بژێهردران نهدی ههه ی ناوه ندامی کۆمیتهه ئه
ی  بۆنهه  سووڵ بهه ید ڕه . سه دا ێێ سیێردرا اڵتی شۆڕشیان سه ی ژێر ده ناوچه  تی له رگایه و ێێنمه بردنی کارو باری حیربی ڕێوه به

ی  وه وانهههه و حه ژیهههان  کی زۆر بهههه تییهههه ، توانیبهههووی یارمه  کهههه ڵکی ناوچه ڵ خهههه گهههه رباڵو له نهههدی بهههه و ێێوه رمهههانی کاروبهههاری ده
، بههۆ  ددام حوسههێن و سههه ی شههای ئێههران وتنی خائینانههه دوای ڕێکههه  تێکچههوونی شههۆڕش بههه  . بههه ی بکهها کههه رانی حیربه تێکۆشههه
موو  ڕای هههه ره و هاوڕێیهانی سههه سههووڵ ید ڕه . سههه کهرد سههتی ێێ و نهاخۆش ده خت مێکی سههه رده رانی حیربههی دێمهوکراتی  سههه تێکۆشهه

  و هیهوادار کردنیهان بهه ی ناهومێهدی وه واندنهه و ره ڵک ی خهه وه دڵدانهه  ، لهه  و شۆڕشهه ی شهکانی ئهه بۆنهه  ک به هی رۆشی ێه  ت فه خه
،  دا دوای شهکانی شهۆڕش ڵک به اڵنی خه نێو کۆمه  یس له کانی ڕێژمی به ته و جینایه م کردن دژی سته . قسه بوون داهاتوو غافڵ نه

و  من سههتانی ئههه ده ربه ، که  1976سههاڵی   نجام لههه ر ئههه و سههه  وه گاتههه ده  م ڕێژیمههه وسههیی ئهههسههتگای جاس و ده گههوێی موخههابرات  بههه
،  ی حیربهی دێمهوکراتی کوردسهتان ی دیکهه ماڵهه ڵێک بنه و کۆمهه ماز سووڵ ێێننه ال ڕه ، مه سوڵ ید ڕه ی کاک سه ماڵه موخابرات بنه

م  نهدامانی ئهه ، ئه  حنهیانه وه  فتهاره م ڕه . بهه گوێرن ڕایانهده  و بهۆ رومادییهه شهه  ر بهه و ههه ێێچن ده  وه تێکه  کی دڕندانه یه شێوه  به
ڵ  گههه کی زۆر له یههه و بههۆ ماوه بههڕێن داده  و قوتانخانههه خوێنههدن  ت لههه نانههه و ته و ناسههیاوان و دۆسههتان کوردسههتان  ، لههه  مااڵنههه بنه
 . بن و دهوڕو ره به  شه ڕه و هه فتاری دڕه و به تی ڵێک بێحورمه کۆمه
 

ژێهر   موو کوردسهتانی یێراقهی هێنهابۆوه ههه دا 1975دوای نسهکۆی  رێژیمهی یێهراق بهه  دا کهه ردمێک سهه  سووڵ دێهقان له ید ڕه سه
و  کێک لهه ، یهه ڕی خهۆی دابهوو و ێهه له  کوردستانی ئێران  تی له نگی ڕێژیمی شایه و زه بر دا زه کاتێک  ، له و شی خۆی اڵتی ره سه ده
  کههه یهه  1357. سههاڵی  اڵتی کوردسههتان ڕۆژهههه  وه ڕانههه هێنی گه نههه  و تێکۆشههانی حیربههی بههه بههۆ کههار  بههوو کههه  سههانه ن که گمههه ده

  وه ی هاوڕێیهانی گهڕایهه سهووڵ ێهێ  زۆربهه ید ڕه ، سهه  وه موو ئێرانهی گرتهه تی ههه دژی ڕێژیمهی شهایه  ڕین به و ڕاێه خۆێێناندان
و  هاباد و مهه و شهنۆ  ده غهه و نه کانی ێیراننهار ناوچهه  ڵک لهه سازماندانی خه  زۆر گرینگی له و ڕۆڵێکی ستی ئێران کوردستانی بنده

 . بوو تی هه کانی ڕێژیمی شایه نیرامییه  ک کردنی ێێگه چه

 تی گرینگهی رێرسهایه نهدین به سهووڵ چه ید ڕه ، سهه ی تێکۆشهانی ئاشهکرای حیهرب وه ست ێێکردنه و ده وتنی شۆڕش رکه دوای سه  له
ی  نهدامی کۆمیتهه ئه  سهووڵ کهه ید ڕه . سهه دا گێهڕا و تێکۆشهانی حیهرب ڕێکخسهتنی کهار  نرخی لهه و ڕۆڵێکی به ستۆ ئه  حیربیی گرته

ک  م وه ، ههه دیهار بهوو  وه رگه وتنی ێێنهمه رکه زۆر سهه  ی بهه نجهه کی نیرامهی جێگها ێه یهه رمانده ک فه م وه ندی حیرب بوو هه ناوه
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ها ڕاکێنهانی  روه ، ههه دژی ژنهان  تی لهه تایبهه  کهان بهه دزێوه  ڵ دیهارده گهه کانی له ره ربه به  سیاسی توانی له رێکی و ڕێکخه ر ڕێبه
ی  رچاوه دا سهه کان ، ڕێگاوبانهه کان خۆشهخانه ، نه  کان ێێهدانی قوتابخانهه ره ێه  و لهه و کچهانی الو بهۆ نێهو کاروبهاری سیاسهی کوڕان
 . و چاالکی جۆراوجۆربێ گۆڕان

 

ی ێێههی  کههه حیربه  رکێک کههه و ئههه ر کههار و هههه ڵک اڵنی خههه ی کۆمههه و جێگههای متمانههه ویسههتی کی خۆشه سههیمایه  سههووڵ ببههوه ید ڕه هسهه
 . دان نجامی ده ئه  و دڵسۆزانه  ستی هاتبا سادقانه ده  دا له ر بوارێک هه  تێک له ر خرمه ، یا هه سیاردبا

 

ی  ، نموونههه کانی ژیههانی بههوون یه و ناخۆشههی ختی شههی سههه دا هاوبه ری ده ربههه سههااڵنی دهدرێژایههی   لههه  کانینههی کههه و منداڵه ر هاوسههه
 . و نینتماندۆستی بوون تی اڵیه وتی جوانی کۆمه ڵسوکه و هه دڵسۆزی

 

 کهارو تێکۆشهانی حیربهی  تی له هێندێک هۆی تایبه  سووڵ به ید ڕه ، سه  وتی حیربی دێموکراتی کوردستان ی حه دوای کۆنگره  له
رگههای  نێههو ده  کههدارێک لههه نههد چه چه،  1988ی  ژانویههه 11یانی ڕۆژی  بههه  ر لههه . سههه جێ بههوو سههیێمانی نینههته  و لههه  وه وتههه دوور که

  وه سهته ده  اڵتی باشهووری کوردسهتانی بهه سهه ده  تی یێهراق کهه حکوومهه  . نهه هیدیان کهرد و شه ستڕێژ ر ه به  ی خۆی دایانه که ماڵه
  ، واتهه ێێنهتر  . دیهاره سهتۆ ئه  ی گرتهه م تاوانهه تی ئهه رێرسهایه نێک به ههیچ الیهه  و نهه  وه ی کۆڵیهه م تیهرۆره لهجیددی   ، به بوو

ید  ، سهه ر ده ی هێنرایهه گڵکۆکهه  فا بهارزانی لهه ال مسهته رمی خوالێخۆشهبوو مهه دا تهه ێیالنێکهی شهووم  ی لهه و کاتهه ئه  1360ساڵی 
و  ئهه  زانهن کهه ، ده ناسهن ده  وه نریکهه  سهووڵ لهه ید ڕه سهه  وانهه اڵم ئه . بهه تاوانبهار کهرا  یهه وه کرده م بوون له ست هه ده  سووڵ به ڕه

کی دزێهوی  یهه وه نجامدانی کرده و ئه ه بوو ری بۆ بارزانی هه ده به ڕاده  کی له یه ویستی و خۆشه ره ڕێر روه ێه و نینتمان ر تێکۆشه  مرۆڤه
م  ڵ ئهه گهه نهدی له ێێوه  سهووڵ لهه ید ڕه . ئایها سهه گونجا ده و نهه تیی ئهه سهایه و که ڕ و بهاوه ڵ بیهر گهه هههیچ جهۆر ل  بهه  شهنه م چه له

ید  دا سهه رحاڵ ههه  . لهه   وه تهه دراوه ی ێهێ نه هێنهتا واڵمێکهی ڕاشهکاوانه  کهه  ێرسهیارێکه  مهه ؟ ئه سهتێندرا ، گیانی لهێ ئه دا  تاوانه
،  و دیههوی کوردسههتان کههرد و ئههه م دیههو ی لههه کههه وه ته ی نه تی شۆڕشههی ڕزگاریخوازانههه نێههک خرمههه مههه ی ته باتکاره و خههه سههووڵ ئههه ڕه
ت دوای  نانهه ، ته و تێکۆشهانی حیربهی و کهار حیهرب  ههۆی دابڕانهی لهه  رچی به گه . ئه هید کردا وا شه و ناڕه در غه  و به  زلوومانه مه
،   وه تهه حیربی دێموکراتی کوردسهتان دراوه  کانی به ته خرمه  ن ئاوڕ له گمه ده  و به رامۆشی ی فه ژێر بۆته  وته هید بوونینی که شه
رزداری  اڵتی کوردسهتان قهه ڕۆژههه  ی ڕزگاریخوازیی کهورد لهه وه و جۆاڵنه حیربی دێموکراتی کوردستان  که  اڵم گومانی تێدا نیه به

 . ن باتگێره خه  تییه سایه م که کانی ئه ته خرمه
 

حیربهی دێمهوکراتی کوردسهتان   کانی بهه تهه یادی خرمه  وه ڕێره و به نێرین و بۆ گیانی ێاکی ده. ساڵ دا هیدبوونی شه ی ساڵه ٢٧  له
 .  وه ینه که ده
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