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 زايهکی  زاشای په ھله وی فه د رە ه مهحتی م کوومهحژی  ئێران له د یلکی نارازي ينی خهڕراپه 
نشينه کانی  ردوران و ناوچه کێری ئ راسه له سه یزبيحستنی خرێک ۆشانی سياسی وێکبۆ تله باری 

بوو به کانگای انه بوو که نوشارە کوردنشي ک له شاری بۆکان يه . خساند رەران ێکوردستانی ئ
ش دوای ھاتنه سهر  و ھه ر له پێش رووخانی رژيمی پهھله وی ودوايهو رێکخستنی سياسی  یچا)کي

دا ی کوردستان  ورێکی گرينگی له ھه لسوورانی شۆڕشی رزگاريخوازانهکاری کۆماری ئيس*می دە 
له و دە ر فه ته دا رێکخراوی حزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران له و شارە و ناوچهکانی  . گێڕا

  دەورووبه ری دامه زرا . 

 ڕی سێ مانگه دا شهھه -يساندنی له بۆکان ئاخرين شاری کوردنشين بوو که کۆماری ئيس*می 
ی ڕ ی شه يه ورە و دە کۆتايی ئه ڵين شاری کوردنشين بوو که له ھه وەو تر دا گر دەستی به سه

رەکه و دە ورووبه ری زۆر  و ماوە دا شا له ی کورد رزگار کرا. رگه ست پێشمه کوردستان دا به دە
و  بۆکانلکی  رانی خه شهۆک له تێکێبه ش . ی به خۆوە دیوتی جۆراوجۆر لس و که ھهورووداو
 وە له خراوی حزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێراندا کۆ ببوونهێکری که له ر ورووبه دە دێھاتی

   دە وريان ھه بوو.دا  رووداوانهێک له و ھێند

ديسانيش وە  تهزۆرشت کێشاوە و کاڵی کردو ته می فه رامۆشی به سه رھه ر چه ند گوزە ری زەمان 
ێک  دياروھۆی ھێندخستنه رووی ھێندێک زانياری نا ياريدە دە ر بێ بۆ وەيان  وە بير ھێنانهرە نگه 

ک لێک گرێداتهوە وئهگهر کوڵی  ريهکان تا ڕادەيه وە شيرازەی پساوی بيرەدەتوانێ دياردەی ئاشکراو 
م وەکوو پردێک ئێستا و ڕابردوو لێک  ربهستی دانهمرکێنێ )نی که ئازادی وسهويندارانی  دڵی ئه
  داته وە.بگرێ 

 ،ن تهجرەبه و ناسراو وە و خاله دەستپێکی ڕا په ڕينی خه ڵک دا بۆکان پڕبوو له تێکۆشه ری سياسی 
به دوای يه کی مزگه وتی ک  به ڕوانگه ی سياسی جياواز و ھه مه رە نگ  که له کۆبوونه وەکانی يه

و له ، و ئاڵ و گۆررانی سياسی و )يهنگرانی ئازادی  . تێکۆشه جامێع دا بۆ خه ڵکه که ئاشکرا دەبوو
باسه کان دە کێشرانه سه ر ودوايه   باس دە کردبۆچوون و لێکدانه وە کانی خۆيان وانه دا  کۆبوونه

ی  ری رووداوە کانی شارە کانی ديکه خه به قام و )يه نگرانی ھه ڵوێسته کان وەبا ڵيان بۆ دەکێشا.شه
ريای  دەڵکی رۆژ به رۆژ دەبردە سه رێ .  وە ب>و دەبۆوە و ورەی خه جوراوجۆرەئێران له رێگای 

وە وھه موو ۆرێکی بۆ ترس و خۆف و مه سلهحه ت پارێزی نه ھێشتب به ھێزی شوڕش ھيچ بوا
وەی  ھێندە به په له دە ھاتن و دە ڕۆيشتن زۆر که س مه جالی لێکدانهرووداو و باس و ھه ڵوێسته کان 

ھات و ھه وڵی دە دا کوورەی شورش ل مه وجه که دە  دە گهحاڵهش وبه ،وت دەست نهدەکه
ڵچوونێکی کۆمه -يهتی وا ھاتبوە ئاڕاوە که جێی به ھهموو  به ڕاستی تۆفانێکی فکری و ھه .مترکارگه

رابردوو لێژ کردبوو و به دوای دنيايهکی  تازە و رێ و رە سمێکی تی و ناسراوی  دياردە يهکی سوننه
که ش و ھه وايه کی پڕ له ھه  سته به ر دەبوو. دا دەسه رکه وتنی شۆڕش   ديکه وە بووکه ته نيا له

شتێک  چکه به ھي یستی جوانی ئازادی خوازی و کۆمه ڵگايه کی پر له بگرە و به ردەی فکري



ت ھێندێک مه کۆ و مه جليسی ھا وکات دە گه ڵ کۆبوونه وە کانی مزگه و .کرا دە بهربهست نه
شدار تێيدا بهوە  ند يا ناسيا وی نزيکتريان پێکه پێوەتيش پێک ھات که ئه وکه سانه ی به جۆرێک تايبه

که خوێندکاری سازە و ساختمان بوو له زانستگا ی )به ھمه ن (.ئه من له گه ڵ براکانی خۆم  دە بوون
روە ھا  ندکاری فيزيک بوو له زانستگای بلووچستا ن ھهێخوکه )که ما ل (سه نعه تيی ئيسفه ھان و 

شداريمان دە کرد .  دا به کێک له و کۆڕانهيه وە ئامۆزا بووين له  کا ک ميرۆی عه ليارکه پێکه
کرد  تێدا دە انشداري س به نجا تا شێست که رێ په ھهموو جاساتی ئه و کۆڕە حه و توانه بوو و جهله

دە رسيان دە خوێند .شوێنی کۆبوو ندە واربوون و له يه کێک له زانکۆ کانی ئێراندا ێکه ھه موويان خو
 ه مهحاجی حه مه رە شيدی محک له ئاغايانی قزڵجی بوو که جيرانی ماڵی  کانی ئێمه  ماڵی يهوە  نه

وە و دە  ک دە په ڕينه رکی ماڵی حاجی حه مه ڕە شيد محه مه ديان له جۆگه يه ديان بوو . له خوار دە
نازانم چ  وو.ب وتووێژمان ھه د ۆخی رۆژوله سه ر با رو رەنگانی شه و ماڵه و له وێ تا د چووينه ئه

ک له  يهريمی  که یر يد جهعفه م ببوو به -م سه دا پێشقه دە و کۆڕە که سێک له رێکخستنی ئه
ی زۆريان چوونه  شداريان دەکرد دوايه زۆربه دا به کۆڕەووانی له  ئه و کۆڕە بوو. ڵسووڕاوانی ئهھه

ميرۆ و ئه من چووينه نێو  وەی کوردستاندا تێکۆشان. جوو-نه هوە و ل سيه کانه ێکخراوە سيارنێو 
وە و دوای  ڵکی ئێرانه براکانی من چوونه نێو سازمانی چريکه فداييه کانی خه حزبی دێموکراته وە ،

له بهشدارانی ئهو  ژومارە يه کی که ميش لێک دابرانه کانی ئه و سازمانه چوونه نێو کۆمه ڵه وە.
يان خۆی شک دانه  خۆيان دا گرت ، به-م يهوی  ستيان به ک* وتن و دە دوايه له تيکۆشان که کۆڕە 

له و  شو مارەيه ک کرد. ت و پشتی له ئازادی و سهر به ستی نهشری ئيس*می نه فرۆ  به کۆما
دەبوون و دوايه بوون به ئه ندامی رێکخراوە دا بهشدار  و کۆرە وەکانی ئه ی له کۆبوونه سانهکه

که ماڵی برای من له  ريزی  کوژران بۆ وێنهله به رە کانی شه ڕی کوردستان دا  سياسيه کان 
   ڕ له گه ڵ پاسداراندا کوژرا. گه کانی کۆ مه ڵه دا له ناوچه ی فه يزول* به گيی بۆکان له شهپێشمهر

دوای له ق بوونی رژيمی شا جه له سات و کۆ بوونه ی به رين له مه د رە سه ی که ماڵيش دە گيرا و 
و له سهر ئه و شتانهی  ساته دا به گوێرەی ئيمکان به شداريان دە کرد) يه نگرانی شۆڕش له وجه له 

يوسفی له تاران و ھێنانه وەی  به د وای فه وتی  کاک عه زيزبابه تی رۆژ بوون قسه يان دەکرد. 
ری و سێ رۆژانه ی ئه و تێکۆشه رە  رمه که ی بۆ مھاباد و ئه و کۆبوونه وانه ی له کاتی خاکسپاته

رە کورد نشينهکانيش  قامهکان له شا ر شه ئيدی خۆپێشاندانی  سهر مه زارە که ی کرا ناسراوە له سه 
. له خاکسپاری کاک عهزيز ڕين  وەک باقی ئيران بوو به به شێکی جيا نه کراوە له شۆڕش و ڕاپه

يشی ئه و نه ريته بۆکان يوسفی دا ئايه تول* (مکارم شيرازی ) که له مھاباد ته بعيد بوو به شداريکرد.
ڕاست له و ھه له ناسکه دا که  ستی پێکرد.گرته وە و وردە وردە خۆ پێشاندانه کان له شاری بۆکان دە 

ی شووڕای بڵێسه ی ئاوری شۆڕش ھه موو و-تی داگرتبوو و به شێکی زۆری نوێنه رانی مه جليس
نوێنه ری بۆکان له مهجليس )1(داکۆکيان له  داخوازيه کانی خه ڵک دە کرد محه مه د نووری  ميللی 

به پشتيوانی له رژيم ھه ڵی کوتا سه ر نوێنه رێکی پان ئيرانيسته کان که له د ژی حکوو مهت قسه ی 
کردبوو و وێنه ی ئه و لێدان و ھه ڵکوتانه له )په رەی ھه وە ڵی ھه موو رۆژنامه کانی ئه و دە م له 

ئه وە ی له کاتی ھاتووچۆی به ينی ماڵێ و مهجليس سه راسه ری ئێرا ندا ب>و بۆوە . ئه وە بوە ھۆی 
ی لێ بکه ن و بی ترسێنن و ئه ويش دە سته گوڵێکی ديکه ی به ئا و دادا  له تاران خه ڵک ھه ڕە شه

و خه لکه ی ڕاپه ڕيبوو و  ر به رامبه و له کۆبوونه وەی عه له نی مه جليس داوای چه کی کرد که به
ئهو  .ئه ويان نه دە ويست بۆ داکۆکی له خۆی  به کاری بێنێ  حکوو مه تی مه وريدی عه )قه ی

ڵوێسته ش له )په رە ی ھه وە لی رۆژنا مه کان دا چاپ کرا و له ھه موو ئێران دا ب>و بۆوە. بۆيه ھه



ئيدی نه يتوانی له تاران بمێنێته وە و له کۆبوونه وەکانی مهجليس دا به شدار بێ ،ماڵی ھاتبووە بۆکان 
ن و توقاندنی خه ڵک خه ريکی  ئيداراتی دە وله تی و له بنه وە به ڕاسپاردکاری له گه ل و و به ھا

عاقبه ت له خۆ پێشاندانێکی خه ڵکی بۆکان دا ھێزی چه ک داری و داکووژاندنی ئاوری شۆڕش بوو 
امی دە وڵه تی ته قه يان کرد و دوو )وی بۆ کانی به نێوە کانی  که مال حه ميدی و محه مه د به ھر

لتر  وری رقی خه ڵکی توند تر کرد و تيکۆشانی شورشگێرانه ی له بۆکان راديکا کوژران و ئه وە ئا
  له و کاته دا حوجه تولئيس*م (مه ھد ە وی که نی ) وە ک ته بعيد له بۆکان دە ژيا. وە. کردە

شانی ۆرچه ند به ھۆی تێک حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ھهله وەھا ھه ل وو مهرجێکدا 
،ھه رچه ند بوو رێکخراوی حزبيی نهله و شارە دا به-م  ڵکی بۆکان ناسراوبوو وويه وە بۆ خهڕابرد

 و حاجی مه ) قادری خورسه ندی)2( که ھێند ێک ئه ندامی له مێژينه ی وەکووميرزا حوسێنی فاتحی
و کۆمه ڵێک مه رگه ی قه ديم ندامان و پێش ھه بوو دە گه ڵ شوما رەيه ک بنه ماله ی ئه)3(

داکۆکی کرد ن نگروو زە مينه يه کی له بار بۆ گه شه کردن به ھۆی ھه ڵوێستی سياسی يه وە که )يه
ی  لی کورد بوو و ئه و کات له چوارچێوەی خودموختاری دا فورمووله له مافی نه ته وايه تی گه

کی به په له دە ستی بۆيه دامه زراند ن و ئاکتيو کردنی رێکخراوی حزب وە کووپێويستيه  کردبوو.
  پێکرد.

و ئه رکه ی پێ  کاک سه ليم بابانزادە که له )يهن کوميته ی ناوەندی حزبی دێموکراته وە ئه
  ئهسپێردرابوو چۆنيه تی دەستپێکی کارە که ئاوا باس دەکا:

ه به جێھێشتنی و-ت کرابوون و جبوور ب حزبی دێموکرات مه یتي زۆربه ی ئه ندامانی ڕێبه رايه
دە گه ڵ پێک ھاتنی ھه ل و مه رجی تازە و که ش و ھه وای  که سيش له زيندان دابوون .ند چه

ئه ندامانی رێبه رايه تی حزب و باقی ئه ندامانی ديکه ی موقيمی  را  شۆڕش له کوردستان  ، بريار د
ێنه وە به نھێنی بگه ڕ رنامه ی کار دە رە وە خۆيان بگه يه ننه عێراق و له وێ ڕا دوای داڕشتنی به

گه ڵ باقی ئه ندامانی حزب له  يڕووت و له وێڕا ھاتمه عێڕاق و دە ئه من ھاتمه به .کوردستا ن
ر و  د را له و کا له کۆبوونه وەی کۆميته ی ناوەندی دا بريار د گه رمێنله  رمێن يه کمان گرته وە.گه

زمانی  ێکخستنی سار رکی ی زاگرۆس پێک بێ و ئه کوميته ،گه ڕێنهوە ئه ندامانه ی حزب که دە
حزب له و-ت وە ئه ستۆ بگرێ. ئهمن وەکوو ئه ندامی کۆميته ی زاگرۆس و به رپرسی حزب له 
 بۆکان دياری کرام  دوای ئه وە بڕيا ر د را بگه رێينه وە کوردستان وبه نھێنی خه ريکی خه بات بين.

ھاتمه سه قز. به-م ھۆی دياری کردنی من بۆ بۆکان چ بوو؟ يه کهم به  57ڕەشه مه ی ساڵی  بۆيه
 .ک سه)حه دينی موھته ديم دە ناسیدووھه م به ھۆی ئه وەی کا ھۆی ئه وەی خزم و ناسياوم ھه بوو.

و دۆستی ک سه)حه دين  ک محه مه د موھته ديه وە بوو که برای کا و ناسياويه ھه م له رێگای کا ئه
  ک سه)حه دينم له ئورووپا ديبوو و ئاشنا ببووين.  م بۆخۆشم کا ھه من بوو،

کاک پێش تر کاک جه ليل گادانی په يامی بۆ کۆميته ی ناوەندی ناردبوو که له سه ر مه زاری 
که وتوە و له وێ ناوبراو کوتوويه تی جێگای موھته دی ک سه)حه دين  يوسفی چاوی به کازيزی عه

بۆيه  وە وەکوو دە ربڕينی ھه ستی دوستا يه تی و ھاوکاری وە رگيرابوو،ران سه وزە و ئه  برادە
ماملێ که له وێ وەکيلی  ئهمن که وە ک باسم کرد ھاتمه سه قز چوومه ماڵی کا ک عه زيز

. به کاک عه زيزم کوت دە چمه بۆکان کا ک ه ندامی نھێنی حزبی دێموکرات بووری و ئدادگوسته
و بۆ وەی دە گه ڵ من نه ش به ماشێنی خۆی ھێناميه بۆکان يموھته دی دەبينم وئه و سه)حه دينی



سه)ح دەزانن و رێنوێنيت  بيندرێ له چوار رێی سه قز داينام و کوتی بپرسه زۆر که س ماڵی کاک
 که وت. به . ئه من پێش تر قه ت بۆکانم نه ديتبوو و ئه وە ئه وەڵ جار بوو چاوم به و شارە دەدەکه ن

زوو  .رەکه ڕا ديتمی به رە وپيرم ھات نجه که له په. دن ماڵی کاک سه)حه دينم ديته وەپرسيار کر
مه )عومه رعه سری کاک . که چووينه ژوورێ وود ئه مينی و خه ڵکی سه ردە شتمکوتم نێوم مه حم

اند م کوتی ئه و کاک محه مه د ئێلخانی زادە و چا په زێکی لێ بوو. کا ک سه)حه دين که به وانی ناس
مات وو موته حه  وە. وە کاک سه ليم بابانزادە کوڕی محێد يناغای دۆستاڵی يه و له ئورووپا ڕا ھاتۆته

کوتم دەبێ حکوو مه ت زۆر بێ ھێز بووبێ بۆيه کاک  که وەکوو سيگناڵێک وە رم گرت  ،ير مام
ھاوکاريمان  ھيواداريم دە ربڕیدوايه سه ری قسه م له گه ڵ کردە وە و سه)حه دين وا بێ په روايه. 

به -م کوتی  خراپ له په يامه که گه يشتوون ، ە که ی کاک جه ليلم وەبير ھێناوەبکا و ڕاسپا رد
  ت که تۆ ھاتووی ھه رچی له دەستم بێ دريغ ناکه م. يبهتابه

ئێوارێ گه ڕامه وە سه قز و به کاک عه زيزم کوت له رێگای کاک سه )حه وە ناکرێ و دە بێ 
ته شخيسم ئه وە بوو کا ک  .م پێ بناسێنێ و داوام کرد له بۆکان دۆستی ديکهرێگای ديکه ببينينه وە 

  ی ھه يه. سه)حه دين تێڕوانين و ھه ڵوێستی ديکه

له و دۆسته پێ ناساند م که دەبيری دەبيرستان بوو،  داوام  یکه سايه تيه کی فه ر ھه نگيکاک عه زيز 
ويش له ماڵی خۆيدا ژوورێکی دامێ ، ئيدی له بۆکان  له بۆکان ژوورێکم بۆ بگرێ، ئه تازەيهکرد

  نيشته جێ بووم.

ک  دوای ماوەيه ک بۆ ديداری ئه ندامانی ديکه ی کوميته ی نا وەندی چوومه سنه و له وێ چاوم به کا
ه لئيس*می و دە گه ڵ ھێند ێک ڕووناک بيری سنه له ماڵی سه)حی شێخوت   ھاشمی که ريمی که

ئاشنابووم ھه ر وەھا له گه ڵ کا ک عه بدول*ی بابان له له ندە ن ئاشنا ببووم له وێ دووبارە چاوم پێی 
له  دوايه دەگه ڵ کا ک ھاشم که ريمی چووينه کرماشا ن بۆديداری کاک ئه ميری قازی. وە. وته که

ئه و وە ک  .چووم بۆ ھه ورامانە مينی سيڕاجی وێ دوای ديتنی کاک ئه مير دە گه ڵ کاک حه مه د
له دانيشتنه کاندا ھهر چی  ئه ندامی کوميته ی ناوەندی و ئه من وە ک ئه ندامی کو ميته ی زاگرۆس.

پێی دەکوتم  کاک حه مه دە مين له ڕوانگهی حزبی توودە وە لێکی دە داوە لێم ھه ڵدە وە شاندە وە.
  کمان کردوە) ێليم عه جه ب ته قسيمی کار(سه

من دە مويست دوکتور  ورامان ڕا دەگه ڵ کاک حه مه دە مينی سێڕاجی چووين بۆ تاران. ئه له ھه
ه ورامانی بۆ بکه م کاک چۆنيه تی کاری بۆکان و ئه و سه فه رە ی ھباسی قاسملوو ببينم و 

  مينيش چوو بۆ ديتنی نوورە دينی کيانووری.حهمهدە

ی خۆی له ئيختيار نابووم و ھاوکاری  که ماله کهو دەبيرە رێزدارە  بێمه وە سه ر کاری بۆکان ،ئه
وێندکاری پزشکی له زانکۆی ناوبراو خ پێ ناساند م.)4( یسه يد جهعفه ری که ريمي زبيم بووح
خۆشه ويستی خه ڵک ر و نه ترس و ئازا بوو. يچا)کيی سياسی بوو، گه نجێکی رووناک ب و ورێزته

  بوو.

و له تێکۆشه رانی سياسی که مامۆستايه کی رێزداری نێوشار عفه ر حامدی ھات  ھهر وەھا کاک جه
دوايه تاير عه ليار ھات که خوێندکاری زمان و ئه دەبياتی فارسی بوو له  ،بوو و ڕاپه ڕينی خه ڵکێن

مامۆستا و خوێندکار و خه باتکاری د يکه له ھه موو سنف و چين و توێژێک زۆر  .ورێز زانکۆی ته



له به ھۆی ئه وەی ميرزاحوسێن فاتحی  .وە دە وری يهکتر کۆبوونه داوە رين و لهوردە وردە 
نگ تر  رە کاری نھێنيمان دەکرد برێک دھهر ستا ێناسرابوو و ئێمه ئديمهوە وەکوو ئه ندامی حزب قه
کی ڵوەنديم پێوە گرت و له تهجرەبه ی پڕبايهخ و ئه و ناسياويه ی له سهر خه لکه که بووی که ێپ

وريان ھه بوو که له به ر دە  ھه روە ھا زۆر که سی ديکه له و بوارە دا  رگرت. زۆرمان وە
دوايه کوميته ی حزب له بۆکان دروست بوو و دەستی  زەی حاڵی خۆيان باشترە نێويان نه ھێنم.مو)حه

 کاک جه عفه ر حامدی،ئه وانه بوون ی حزب له بۆکان  وەڵين کوميته ئه ندامانی  ھه به کار کرد.
ر که ريمی، ميرزاحوسێن فاتحی، کاک تاير عه ليار، دە بيرە سا حه ب ماڵه که ی خۆم، يد جهعفه سه

ئه و پزشکی بوون . ندکاری ێدووکيان خوھه رسی ديکه که  ر وە ھا دوو که ھه دە بيرێکی  ديکه،
کوميته يه ئه ر کی په رە پێدانی رێکخراوی حزبی دێموکراتی وە ستۆ گرت و تا رووخانی رژيم 

  رکيبه که ی ھيندێک ئاڵووگۆڕی کرد. و دوايه ته کاری کرد

له و ماوە دا له بۆکان نيشته جێ بووم له کۆبوونه وەکانی مزگه وتی جاميع دا به شداريم دە کرد و به 
وردی گوێم دە دا باسه کان و سه رنجم دە دا ھه ڵوێستی خه ڵکه که و که سايه تيه ديارە کان و رە وتی 

ر وا  ھه. بۆخۆم له باسه کاندا به شداريم نه دە کرد بۆ وەی نه ناسرێم  نگاند.رووداوە کانم ھه ڵدە سه 
ن گه وت دا که ته قريبه له و کۆ بوو نه وانه ی مز به نھێنی پێشرە فتی کارەکانم به ھاسان تر دە زانی.

ر دەبوون بۆم دە رکه وتبووکاک ھه موو ھه ڵسووڕاوانی سياسی کۆن و نوێی شارە که تێيدا بهشدا
تايبه تی خۆيان ھه يه که دە گه ڵ نه زە )حه دين موھته دی و ته يفی دە وروو به ری نه زە راتی سه

يد جهعفه ری که ريميی ھاوکاری خۆم و دە وروو به  سه،ھه روە ھا  وە تهێگر اراتی ئێمه يه ک ن
ه ر به عف د وای پێوە ست بوونی سه يد جهری نين.   ری له بووچوونه کانی حزبی توودە بێ به

دە کرد. له و سه وە  رە گای سه يد جهعفهێبه شێکی زۆری قسه کانی خۆمان له ر ،که ی ئێمه تيمه
ردە مه دا سه يد جه عفه ر يه کێک له ھه ڵسوورا وترين تێکۆشه رانی شا ری بۆکان بوو . ليھاتوويی 

لێکرد که بووی وردە وردە واي یو دۆست و ئاشنايانهی له شارە که دا بووی وپێوە ندی حزبي خۆی ، ئه
که بوو به خاوەنی سه رە کی تريبۆنی مزگه وتی جامعی بۆکان و ئاوينه ی با- نوێنی سياسه ته کانی 

ھه ميشه يی که نوێنی و راوێژی ێرو سه يد جهعفه ر که ريمی به پشتيوانی  کوميته ی ئێمه له بۆکان.
  دە ر ھات.ويستی شا ری لێ  پێکه وە بووما ن سيمايه کی خوشه

له و بڕگه زەمانيه دياريکراوە دا له رە پێدانی  سياسه تی ئێمه بۆ پێک ھێنانی کوميته ی حزب و په
  سهر ئهو خا-نه داندرابوو.

.حه ڕە که تی نه ته وە يی له کۆمه ڵگاکه دا به ھێز که ين و باوە شێنی ئاگری دوو به رەکيی چينايه 1
  بپارێزين.تی نه که ين و خۆ له پوپوليسم 

. ته واوی ئه و که سانه ی سۆزيا ن بۆ مافی نه ته وە يی کورد ھه يه  لێک نزيک که ينه وە و له 2
  تيکۆشانێکی شێلگيری نه ته وەييدا رێکيان خه ين 

و له توانای ھه موو )يه ک له ی خۆمان دا بگرين  . رێزی بۆچوونی جياواز له نيو رێکخستنه که3
  ڵک وەرگرين. نێو رێکخراوی حزبيدا که

و ريگا نه دەين  نا وە ندی ته رخان بکه ين وڵه تی . ھهموو ھێزی کۆمه ڵ بۆ خه بات له دژی دە4
  ست و پێوە نديان له ناوچه که دا په رە بگرێ.دە



ر دە ست درێژی بکه ين له )يهن ھه . له نێو کۆمه ڵگای خۆمان دا به ر به رە کانی دە گه ڵ زوڵم و5
  که سێکه وە بێ .

ری  سه ر ئه و بۆ چوونانه رێکخراوی حزب شکلی گرت و کاتێک رژيم رووخا و شوورای شا له
بێجگه له وان ه ند ئه ندامی کوميته که مان ئه ندامی شووڕای شار بوون و چ زرا ئێمه  بۆکان دامه

 ند ئه ندامی ديکه ی شووڕا دۆستی نزيکمان بوون و روکنێکی به ھێزی شووڕای شارە که بووين.چه
له کاتی پێک ھاتنی شووڕای شاردا ئێمه پێمان وابوو دامه زراوە يه کی گه ليه و دە بێ پشتی بگيرێ 

بۆيه بريارماند ا پشتيوانی لێبکه ين و بۆ چه سپاندنی  تی بچێته سهرێ. و شارە که دا حه يسيهێله ن تا
زب حندامانی کوميته ی  . ئهعاملی ئيجرايی له ئيختياری دابينبريارە کانی ياريدەی بدەين و وەکوو  

شدار و سياسه ته دا به که ئاگاداری روانگه ی رێکخراوی حزب بوون و له داڕشتنی ئهو شووڕادا ێنله
بوون چا)کانه له نێو شووڕا دا ھه ڵدە سووڕان . له ته واوی ئه و ما وەيه ی شووڕای شاری بۆکان 

تا نزيک شه ڕی سێ مانگه دە کێشێ  ئيدارەی شاری به ئه ستۆوە بوو که له رووخانی رژيمی شا ڕا
اک و خاوێن و پڕ له بۆکان به و خه ڵکه لێھاتوو و ژيرەيه وە شا رێکی ئارام ، بێ کێشه ، پ

  شارستانيهت بوو.

 و ھه م له دێ ور  ھه م له شا رێکخراوی حزب له و دە ورانه دا خه ريکی رێکخستنی خۆی بوو،
ژنان و کوميته کانی بازار و مامۆستايانی  ،تيه کانی )وان يه کيه .رۆژ به رۆژ زياتر په رەی دە گرت

له نێو بازاردا کوميته ی به رگ دروە کان زياتر له چل ئه ندامی ھه بوو و  بوو. سه کانمان ھه مه درە
ی حزب که  ک له ئه ندامانی کوميته رێک و پێکيان ھه بوو و يه کۆبوو نه وەی  تا ماوەيهک 

ميرزا  وە وئامووزشی  ئه وان بوو. پرسی ئيدارە کردن و کۆبوونه به رێندکاری پزشکی بوو خو
   حوسێنی فاتحی له ڕاکێشانی سه رنجی ئه وان بۆ )ی حزب دە وری گرينگی ھه بوو.

و )5(له و ماوە دا له دێھاتيش تێکۆشانی حزبی بووژابۆوە و له به ر ئه وە ميرزا عه و- جھا نگيری 
کخستنی ێست به ر ئه ندامانی کوميته ی حزب زياد کران و دەحاجی مه)قادری خورسه نديش به 

و ھه ر ئه و ھه ڵوێسته ی به رامبه ر به شووڕای شار بوومان به رامبه ر به شووڕای دێھات کرا 
  .وەرگرت. ێنرخمان لشووڕای دێھاتيش گرتمانه به ر و ئا کامی زۆر به 

يه تول* رە بانی له اله ھه وشار و لێدانی ئھێندێک کێشه ی وەکوو شه ڕە کانی يه کيه تی جووتياران 
بۆکان  و شتی ديکه ی له و چه شنه له گه ل شێوە کا ر و بۆچوونه کانی ئێمه يه کی نه دە گرته وە 

بۆکان تا ھه -يسانی شه ڕی سێ مانگه شارێکی ئارام .  بۆيه به دڵمان نه بوو و خۆمان تێ وە رنه دا
مان ڕرشی کۆماری ئيس*می بۆ سه ر بۆکان ئێمه له نێو شار دا شه . له کاتی ھێئازاد و بێ کێشه بوو 

ه به جێ دێڵين چونکه له سنه و که که مان ئاگادار کردبوو که شارە کڵخه کرد و پێشتر له گه ڵ نه
کا تێک له شار وە دە ر  منييه تی خه ڵک ھه يه. قز ديبوومان که ئا کا می زيان باری بۆ ئهسه

وە له کاتێک دابوو که  يه نگرانی حزب به په رۆشه وە به رێ يان کردين ئه وتين به شێک له )دەکه
ی نێو شاری سه قز روويدابوو و خه ڵخاڵی چه ند که سی له وێ  چه ند رۆژ پێش تر شه ڕە قورسه که

شی تێدا بوو و ھێڕشی رژيم و ئه و کاولکا ريانه ی يئيعدام کردبوو که  له نێو ئيعدام کراوە کاندا بۆکاني
و خۆفيکی زۆری خستبوە دڵی قز کردی و ئه و ئيعدامه به په )نه ی ئه نجامی دا ترس  ه سهل

ئێمه شارمان  ا که دا سه پاندبوو.گبه سه ر کۆ مه ڵوايه کی قورسی  و ھه شوە و که خهڵکه
ھێشت به رە و سێوە دين و له تاريکايی داگه راينه وە به رە و ئاڵی که ند و شه وما ن له بهجێ



ر جادەی سه قز  ر. چه ند نه فه ر له و پێشمه ر گانه ی له سه نهکانی ئاڵی که ند بردە سهخهرما
رايشی جه نگيه وە بۆکانمان دانابوون ديتبوويان ھێزێکی پر چه کی حکوومه ت نزيک بۆته وە و به ئا

دە وە )ی ئێمه و شه وێ  و رۆژە ھاتنه ر ئه ھاتن دە گه ڵی زيانبار دەبێ ھه ڕشهدێته پێشێ و به
وە به رە بۆکان ھات له ئاوايی وشته په نه فه رێک  ڵيکه ند ستوونێکيش که له مياندواوەگهڵمان ھاتنه ئا

کوشتبوو و بابی کاک تايری عه لياريان گرتبوو و واريدی )6(ی مه د حاجی ئه حمه د محه به نێوی
ان دا و شبۆکان زەبرووزەنگی زۆری ني ئه و ستوونه له مياندواوە وە ھه تا شاری بۆکان بوون.

گرتن و ، ئازارێکی زۆری خه لکی ئاواييه کانی دە ورووبه ری کرد وھه ر شار که وته و ە دەستيان 
خۆمه ينی رۆژی بيستوو حه وتی  کرد.ێته بعيد و ئازاردان و بێ رێزی به خه ڵکی بۆکان دە ستی پ

وردستانی دا و رۆژی دەی مانگی ر ک بۆ سهرمانی ھێرش  مانگی پێنجی ساڵی په نجاو ھه شت فه
  شی ساڵی په نجاو ھه شت بۆکان گيرا.شه

  

  و به شه: په ڕاوێزە کانی ئه

محه مه د نووری له تێکۆشه را نی زەمانی کۆماری کوردستانه .ته بعی شاعری ھه بوە و ھێند ێک له شعرە کانی  .1
ويش دا مردوە  کۆماری کوردستان دە لێی ئه و ھه سته له ھه ستی نيشتمان په روە ری به ھێزی تێدايه . به نه مانی

 چونکه ئيدی شعری ديکه ی وای نه کوتوته وە و له ھه موو شوڕش و ڕاپه رينێکی کوردايه تيش دوور که وته وە.
 ریراو به ئوقليد وس و که سێکی ئازەناوبراو دوای نه مانی کۆماری کوردستان دە گه ڵ ميرزا سالح سه نه ندە جی ناس

له گۆلێ گيرساوە وله دە ست تهعقيب و ھه ڵبڕينی قارە مانی دا ئاغايانی ی  علووم له په نای بنه ماڵهناسراو به به حرول
ێسه د و سی و يه ک دا ماڵی له له ڕاپه ڕينی جووتيارانی بۆکان له سالی ھه زار و س ئه و سه ردە م نه جاتی بوو.

زاروو سێسه دوو سی  رۆژی بيستودووی مانگی ئيسفه ندی ساڵی ھه .ەبولێ و ميرزای حاجی برايماغای قارە مانی گۆ
بۆکان بۆ لێک کردنه وەی و ژاندارمری و يه ک شاری بۆکان کێشه و ھه ڵ>يهکی گه ورەی به خۆيه وە ديتوە 

رەگوێز هبه نێوی عه زيز خه ڵکی ئاوايی قکانی کێشه که ته قه ی کردوە و نه فه رێک له ھێزی خاوەن مڵکه کان )يهنه
له زۆر جێگا ديومه تێک چوونی ڕاپه ڕينی جووتيارانی بۆکان و خه ڵکی شاری بۆکان يان دە گه ڵ رۆژی  کوژراوە .

رووخانی دە وڵه تی دوکتور موسه دق به يه که وە گرێداوە و پێ يان وابوە ھا وکاته ، له حالێکدا زياتر له پێنج مانگ و 
لێکۆڵينه وە که ی رێز دار کاک رە حمانی محه مه وە نووسراوە  و بارە تێبی لهی زە مانی ھه يه.ئاخرين ک نيوی فاسله

د ئيس* حاتی ئه رزی زەمانی محهمهديانه که ئه و فاسله زەمانيه ی لێک جيا نه کردوته وە .ميرزا محه مه د نووری له 
ری بۆکان له مه جلسی  ونوێنهوە کوو ھۆيه وە  حکوو مه تيی لێھات و به یرە زاشا دا وە کوو کارگوزارێکی رە سمي

له جه لديان راوێژکاری سوپا بود ئووەيسی بوو  47و 46شوورای مللی سه ری دە رھێنا . له رووداوە کانی ساله کانی 
و له موسه له ح کردنی جه وانمه رد و....دا دە ستی بوو.له و سا-نه دا خه ڵکێکی زۆر ته بعيد کرا و گيرا و مه ) 

نوێنه رێک بوو ئه و ھه ڵوێسته ی گرت که باسم ام کران. له دەورانی شوڕشی گه )نی ئێرانيشدا ته نيا ئاوارە و ....ئيعد
و پێک ھاتنی شووڕای شار زۆر به ڵگه ی گرينگ که (سهرکه وتنی شوڕش)کرد .له کاتی گيرانی شارەبانی بۆکان 

بۆ راگرتنی  (فه رماندەی تيپی مھاباد)کپووروتنه دەست که باسی تيکۆشانی ناوبراو و ھاودە سته کانی و سه رتيپ پزش
ئه ندا مانی حزبی دێموکرات له شووڕای شار دا  .دە کردله و پێوە نديه دا یحکوومه تی پێشوو و نه خشه و پ*نه کانيان

و له )يهن يه ک له ئه ندامانی ئه و  کو ميته ی حزبيان دا له به ين بچن تهحويلی ئه و به ڵگانه له وانه يه که ديتبوويان 
کاتی کوميته ی حزب شا رد رانه وە وھه ر ماون .کوميته ی ئه و کاتی حزب له بۆکان بۆ ئه وەی کێشه و ناکۆکی 

  دروست نه بێ به سه )حی زانی به ردی له سه ر دانێ.

کی شاری بۆکانی به ته واوی ڵخه  .ميرزاحوسێن فاتحی خه ڵکی بۆکان و ئه ندامی قه ديميی حزبی د ێموکرات بوو .2
راوە کان وزۆر زانياری ديکه ی دە ناسی و رووداوە کانی شا رەکه ، مێژووی بنه ماڵه کان ، که سايه تی ئينسانه ناس

و بابه ته وەکوو خه زينه يه ک له مێشکی دا کۆ ببۆوە و ته جرە به ی سالھا تيکۆشانی سياسی وە کوو سه ردە می له
ھيچ رووداوێک ن و زە مانی موسه دق و زە مانی محه مه د رەزاشا وای پوخته و خاراو کردبووکه کۆماری کوردستا



رە يهکی دە ديته وە .کار کردن شلوێی نه دەکرد و بۆ چارە سه رکردنی ھه ر موشکلێک به ھێمنی و ئارامی رێگا چا
ه وەی کۆميته ی حزب يا کاری گرينگ گه ڵی خۆش بوو و ھه ستت به متمانه يه کی زۆر دە کرد.ته نيا بۆ کۆبووندە
ەی حزبيدا بێدە نگ و که م قسه ھاته دە فتهری حزب و ھه ولی خۆ نيشاندان وھاتنه پێشی نه دە دا ، له کۆبوونه وەد

روون  ،په ردە ێزوو له سه ر شته کان ساغ دەبۆوە و نه زە ری خۆی ب .قورس و قايم بوو-م خاوە ن ھه ڵوێست و به
لی کورد نهکردبوو و ھهر وا قه ت پشتی له جوو)نه وەی رزگاری خوازانه ی گه  يان دە کرد.و زور کورت به 

کاتيک له شار ھاتينه دە رێ ئه ويش ھاته دە رێ و له سێوە دين کوتی ئه من زياتر  ر بير و باوە ڕی خۆی بوو.لهسه
می کۆميته ی حزبم با کاتێک ھه ستم به ھه روە ک ئه ندامی شووڕای شا ر ناسراوم و ئێوە نه بێ که س نازانێ ئه ندا

  شا ری.لێی قوبووڵ کرا و به رێزە وە ما-وايی لێکرا و گه ڕاوە  .مه ترسی کرد ئه و کات بێمه دە رێ

. پێش تر مه )ی ئا وايی گوێگجه لی دامی قه ديميی حزبی دێموکرات بووری خورسه ندی ئه ن حاجی مه ) قاد .3
رە کی زۆری لێ گيرابوو و و له پشکنينی ماله که ی دا سه نه د و مه دساواک ری که وتبوە ژێر چا وە دێ ببوو.

تاقه  ڕی سێ مانگه ماوە يه کی زۆر ئه ندامی کوميته ی حزب له بۆکان بوو. کی زۆر زيندانی کرابوو.دوای شهماوەيه
هروە ر، ھێدی و ھێمن ئينسانێکی نيشتمان پ .داکوژرارگه کانی حزبی دێموکرات  کوڕێکی ھه بوو له ريزی پێشمه
  خوشه ويست و جێگای رێز بوو.

له دە ورانی خوێندکاريی دا به ھۆی  .ورێز سه يد جه عفه ر که ريمی خوێند کاری پزشکی بوو له زانستگای ته .4
دا له ھه ڵسووڕاوانی سياسی نێو شا ری بۆکان و  57له کاتی شۆرشی ساڵی  چا)کی سياسيه وە چه ند سالێک گيرابوو.

نگ جێکی تێگه يشتوو خا وە ن فه رھهگه ن ری بۆکان بوو. ندامی کوميته ی حزب له بۆکان و ئه ندامی شووڕای شائه 
چه ند مانگ دوای سه ر که وتنی شۆڕش (انجمن دانشجويان مسلمان) زانستگای ته ورێز له ليستێک دا  و زانا بوو.

ە کار کردی خراپی له سه ری ھه بوو و خۆی خانه نشين ئه و نێويان ھێنا که گۆيا پێوە ندی دە گه ڵ ساواک ھه بوە.
 ،تووچۆی زانستگای ته ورێزم دە کردئه من ئه وکات ھا کرد و ھه ر چی ھه وڵی له گه ڵ د را فايدە ی نه بوو.

(انجمن دانشجويان ئه من چه ند جار قسه م له گه ڵ  .له وبارە وە لێکۆ ڵينه وە بکه م ی حزب ئه رکی بۆ دانا مکوميته
ن ھيچيان به من نيشان نه دا و ته نانه ت پێم کوتن ئه گه ر مه د رە کی ئه و ئيدعايه م لێکردو داوای  مسلمان) کرد

  شتێکيان ھه يه با ئاشکرای که ن، ھيچ مه د رە کێکيان ئاشکرا نه کرد. 

حزبی کێشابۆوە و  ستی له کاری سه يد جه عفه ر پێش ئه وەی به ھۆی شه ڕی سێ مانگه وە بۆکان به جێ بێڵين دە
  ھاته دە رێ. ئێمه ھه موو زۆرمان رێز بۆ دادە نا و بۆی به پهرۆش بووين. نه

که يخودای ئاوايی  بنه ماڵه يه کی جێگای رێز و .کوڕی حاجی سه عيدی داشبه ند بوو ميرزا عه و-ی جھانگيری .5
و له چا)کيه کانی ئه و سه ردە م دا به شه ڕی سێ مانگه ئه ندامی کوميته ی حزبی دێموکرات بوو  .داشبه ند بوون

  تا ئاخری ته مه نی دە گه ڵ حزبی دێموکرات بوو . شدار بوو.

براکانی  . محه مه دی حاجيه حمه د خه ڵکی ئاوايی وشته په و پياوێکی که يخوداو جێگای رێزوو حورمه ت بوو.6
له کاتی ھاتنی ستوونی  ا وجێگای ريز بوون.کاک قادر و کاک عه لی دانيشتووی ئاوايی ناچيت و وە ک خۆی که يخود

به داخه وە ئه و ستوونه له ھيچ و خۆڕايی  ريکی تۆو چاندن ببوو. وبۆکان له مه زرا خه نيزامی له مياندواوەوە به رە
   ناو براو ئه وە ڵ که سه که له گيرانه وەی بۆکانداکوژرا. ته قه يان لێکردبوو و کوشتبوويان.

  

  

 

 

 



   2شی  به پڕڕەنگ تر بوونرۆژانه ی ئه و 

ھا با دی به جێ ھێشتبوو. ئێمه کاتێک ئێمه بۆکانمان به جێ ھێشت رێبه رايه تی حزبی دێموکرات م
 مان دە زا نی چوونه کوێ و ھيچ په يام و رێنوێنی يه کيشيان بۆ نه نارد بووين ، دە بوو بۆخۆماننه
 ين.ی کار دابنێرێک خه ين و به رنا مه گوێرە ی ئه و ھه لوو مه رجه ی له ئاڕا دا بوو خۆمان به

ين به گه ڕان،شووڕای دێھات بۆيه بريارما ندا له دێھاتی دە ورووبه ری بۆکان د ە ست بکه 
زرێنين، سياسه تی سه رکوتکه را نه ی رژيم له قاو دە ين ، ھه وڵ بدە ين خه ڵک له نزيک دابمه

ر ۆپينی خۆراک و شتی له و چه شنه ئه غيا بوونه وە له ئيداراتی دە وڵه تی به ھۆی وە رگرتنی ک
نی له ينه وە ھه ر وە ھا زيھنی خه ڵکی بۆ به ربه رە کا نی دە گه ڵ حکوو مه ت و پشتيوا که

نی ھاورێيان بۆ رگه ئامادە بکه ين.کاک سه ليم له داڕشتنی به رنامه ی کار و دڵگه رم کردپێشمه
نگی ھه بوو . ورە ی ھه موومان به گشتی باش بوو و وام بوون له چا)کيه کانياندا دوە ری گريبهردە

قۆڵمان لێ ھه ڵماڵی . دە ستمان کرد به گه شت له دێھات دا وله ھه موو شوێنه کان که خۆمان وەک 
پێشمه رگه دە ناساند وە کوو دياردە يه کی نوێ پێشوازيان لێ دە کرد ين.مه سيری گه شتی ئێمه 

دراوا، کانی سێو ار ،سهرد ە رابا د، کانيه ڕە ش، سه ھۆ-ن .قا ئاواييه کا نی سێوە دين ، کانی تۆم
له دە ست پێک ڕا شوما رە مان نه دە گه يشته بيست که س .چه که کانمان به شی زۆرمان  ...بوو.و

ئی خۆمان بوو و ته قه مه نی ھه ر ئه وە بوو له خه شابه کانمان دا بوو.به -م کاليبرپه نجا يه کمان 
ڵێ و دامان نابوو و رۆژە کانی ھه وەسه ر جيبێکی که پێش تر ئی ژاندارمری  بۆکان بوھه بوو که له 

وە، نهکه ھێليکوپتر دە سووڕاوە زۆر پێی دڵگه رم بووين و دوا يه  خۆمان سووک بار کرد وو شاردما
زۆر قورس بوو دە گه ڵ ھێند ێک ميليمتری که 57ئار پی جيه کمان ھه بووھه ر وە ھا تفه نگێکی 

ھيما تی ئه و چه کا نه. پووڵوو پارە ھه ر ئه وە بوو ھه ر که س به گوێرەی ئيمکانی خۆی شتێکی مو
له گيرفان دابوو و ئی واشمان ھه بوو ھيچی پێ نه بوو .بڕيارمان دا بوو داوای ھيچ پووڵێک له که س 

وتی ئاوايی بين و نه که ين و له کا تی چوو نه نێو گوندە کان نه چينه ما-ن و ھه موو مان له مزگه 
 نانوو پێخۆرێکی خه ڵک دەيھێنا به بێ فه رقوو جياوازی به شمان دە کرد وو پێکه وە دە مان خوارد.

  شه وانه له مزگه وت دا دە نوستين و کێشکمان  دادە نا و به وردی ئاگامان له خۆمان بوو.

نزادە ،جهعفه ر حامدی، ميرزا تيمه که ی ئێمه ئه وکات له دە ست پێکه وە بريتی بوو له  سه ليم بابا
عه و-ی جھانگيری ، حاجی مه ) قا دری خورسه ندی ،تاير عه ليار ، موته لب حه ريقی ، عه و-ی 
حه سه ن موکری ،محه مه د ی خد ر ی شێخ زادە، عه لی خد ری شێخ زادە،قا د ری ئايشێ جابر ، 

نی چريکه فداييه کانی خه ڵکی ئێران دە روێش سما يلی قاڕنجه ، ھه ر وە ھا ئه ندا مێکی سازما 
روە ھا نزيک دە که سی د يکه که ناتوانم نێويان بێنم چونکه نازانم له چ با روود ۆخێکی ژيان دان. ھه

روومان له ھه رئا واييه ک دە کرد گه نجی خوێن گه ر موو لێھا توومان لێدە ھا - و رۆژ به رۆژ 
ڵ تن لهگهلی و سه عيد مازووچی به تفه نگی خۆيانه وە ھا  له ئا وا يی سه ھۆ-ن عه زيادمان دە کرد.

که وتن ھه ر وە ھا دوو گه نجی ديکه ھه ر له و ئاوا يی يه.به يه ک رۆژ چوار که س ته نيا له يه ک 
له خوراسانه فه تاحی که ريم ئه لياس ھات ،له وە ته ميش گه نجێکی ديکه ھا ت،له تاراوا  ئا وا يی.

چه کيان بۆ له کوێ ت .  گه نجی ئازاو جه نگاوە ر دە وريان دا ين . ئێستا ، سه )حی عه ليار ھا
نين و ليبا سوو پێداويستيه کانيان چۆن دابين که ين ؟محێد ينا غای د ۆستا ڵی چه ند تۆپی پارچه بێ

دە گه ڵ بڕێک پووڵ وکه وشێکی زۆر. له وە ته ميش خه يا تی ليبوو، دەستمان کرد به لباس  ناردبوو
د روون دان، پووڵی د روونه که يا ن لێ نه ستاند ين . به شێک له که وشه کانمان له علماباد  به



وە ندی به رقه رار بۆوە و ھه ر وە ھا له گه ڵ ئه و ئه نداما نه ی له شار بوومان پێ شاردەوە.
  دان دە ستی پێکرد.ياريدە

چه ند رۆژێک بوو ئه و شێوە ژيانه و ئه و چه شنه تێکۆشانه مان دە ست پێکرد بووله پشت ئا وا يی 
حۆسێناباد بووين خه به ريان داينێ ستوونيکی چه کداری دە وڵه تی ھا تۆته چوار د يوار.به په له 

دە گه نێ وە ڕێ که وتبوون بچنه سه ريان (ئه من ئه و رۆژە له وێ نه بووم).کاتێک  ھاوڕێيان
ستوونه که ئاوا يی چوار ديواری به جێ ھێشتبوو،واديار بوو له سه ر کێشه يه کی زە وی و زار 
خاوەن زە وی چووبوو شکا يه تی کرد بوو و سپای پاسداران به فرسه تی زانيبووھاتبوو دە خاله ت له 

نی وڕای ھه بوو و دە يتواشوکێشه که دا بکا.ئێمه ئه وە ما ن زۆر پێ نا خۆش بوو چونکه ئا واييه که  
کێشه که  حه ل کا ،ئه گه ريش حه ل نه کرابا پێمان وابوو ئێمه د ە کرا رێگا چارە يه ک بۆ ئه و 

وە ندی گرتن د ە گه ڵ ئيدارەی کێشه يه ببينينه وە .خه تی ته بليغا تيی ئێمه ئه وە بووخه ڵک له پێ
سه دا چووبوون ئه و کا رە ی کرد بوو و  به گژ ئه و کهوڵه تی خۆ بپارێز ێ ،بۆيه به توندی دە

شه يان لێکرد بوو ھه ر وە ھا پێمان وابوو يه ک له دە ليله کا نی ھاتنی ئه و ستوونه ئه وە يه که ھهڕە
د ە بێ ئێمه کا رێکی وابکه ين ، پاسدارە کان پێ يان وايه و-ت چۆڵه وکه س نيه به ر به ر ە کانی بکا

 .ن رێگای مياندواو بۆکانمان بهسته ن بۆيه چه ند شه و دوا يی چوويھه ست به بوونی پێشمه رگه بک
ماشينێکی په يکان ھات ئيستی درا يه ،رای نه گرت ،ته قهی لێکرا وە به ر نه ھا ت . چه ند دەقيقه 

بوو  دوايی تراکتۆرێک له )ی مياندواوەوە ھات ئيستی درا يه ،رانه ندە که ی په شۆکا خه ريک
چۆ مه که ،به خته وە را نه تراکتۆرە که ی لێ کووژاوە و راوە ستا قسه يه کی  ێر درێته نێوھهڵد

زۆری له گه ڵ کرا و ته بليغا تێکی زۆری بۆ کرا ،کوتی له نه غه دا را دێمه وە و تراکتور و ترێلی و 
ھات .ئيدی ھيچی ديکه نه ھه موو دە زگای پێويستی پێ بوو ، زۆرمان د ڵخوشی داوە و به رێمان کرد

و ئێستا پێی دا وە دا د يمان ئه و مه زرايه ی پێی دا ھا تبووين  و ئێمه ش گه ڕاينه وە و له گه ڕانه
چێ يه گ جار ماند ووی کرد ين، گه ڕێينه وە  شه واويان لێناوە و قوڕێکه که ڵ لێی د ە ر نا دە

بارێکه وە  استی له ھه موووێ ھاتينه له گز .خه ڵکێکی بێ نھا يه ت با شی ھه بوو و به ڕشه
يان د ە دا ين مامۆ ستای ئاوايی مه ) عو به يد ل* کورد ێکی خا وە ن ھه ست و شوڕشگێر و ياريدە

رگيری ە وە نێو شاری بۆکان و تووشی دە نه ترس بوو.چه ند شه و دواتر تيمێکی دە که سی مان نا رد
شار ن دە گه ڵ ھێند ێک گه نجی نێونماببوون و دە نگی داوە.ھا و کا ت دە گه ل ئه وا نه پێوە ند يه کا 

 رێ.نه دەپته و تر کردە وە و داوامان لێکردن چا)ک تر بن و ئه گه ر ھه ستيان به مه ترسی کرد بێ
ی بێ چه ک د ە خولێته وە لێيان ئه وانه له ھه ر کووچه و کۆ-نێک د يبا يان کاربه دە ستی دە وڵه تي

، ار کرد ،ماشێن يا ن ڕفا ند بوو  ھێنا يا نه دە رێ دا و چه ند که سی وايان به چه قۆ برينددە
ن پاسدارێک بێ چه ک سواری مينی بووسێک بوە و به ە رو مياندواو دە چێ له گه ڵی ديتبوويا

سواری مينی بووسه که ببوون و له حوسێن مامه دە ما نچه يان له سه ر ڕاگرتبوو و ھێنا بوويانه 
بوو که دوای پڕسی ئه و گورووپه کاک فه تاح ئيلخانی زادە خوارێ و ته حويلی ئێمه يان دا .به ر 

ئاشکرابوو و ھا ته د ە رێ وله گه ڵ تيمه که ی ئێمه که وت به )م ئه و   ینجا می چه ند چا)کيئه
ھرامی به ماڵخۆی دا .)وی شۆڕشگێری وە کوو جهگرووپه ی نێو شار ھه ر وا درێژە ی به کا ری 

ئه و گه نجا نه له  فدا کا ری و ئه خ* قی ئينسانی بوو.، ازا يه تی يان تێدا بوو که نموونه ی ئ
ورۆژگارە سه خته دا کا ری گه ورە يان ئه نجام دا و بناغه ی به ر به ر ە کانی وداکۆکی له گه ل و 
نيشتمانيان له نێو شا ری بۆکان دا به ھێز کرد .نا کرێ نێويان بێنم چونکه نا زانم له چ 

  دان .ۆخێکباروود



 ئه حمه د فه ڕاشخه ريکی ئه و جۆرە کارانه بووين که خه به رمان بۆ ھات که سێک به نێوی 
و وە کوو پياوێکی به د نێو، ته ئا وايی برھان و له وێ له ما ڵی نا سياوێکی خۆيه تی .ناو براھاتۆ
بوو، کردار،چه کداری حکوومه تی پێشوو و جا سووسی ژاندارمری و سا واک نێو بانگی دە رکردبهد

ھه ر وە ھا دە يانکوت د ە ست که رە وە و ئا زا يه.له رە وتی شۆڕشدا له بۆکان نه ما بوو و نا ديار 
 دايه.توە، کێ ناردوويه وچی له بن سهرکه وتينه پرسوو جۆ بزانين له کوێوە ھا توە ،بۆچی ھا بوو.

وا وە وە ھا توە ودە يه وێ بۆمان دە رکه وت چه کی پێ يه وکوتوويه له دێھاتی دە ورووبه ری ميا ند 
مان وابوو سۆپای پاسداران له برھا ن له ماڵه خزمان بمێنێته وە .ئێمه به و ڕابردوەی بووی پێ

تی و بۆ گيا نی ئێمه ھاتوە و کێچه دە که و ڵی ئێمه يان کردوە. دە نا بۆ ھه ر له و جێگايه ی ناردوويه
و شا ری بۆکان .ئه و له )يه ن حزبی دێموکراته وە تا ئێستا لێی بوە نه ماوە ته وە يان ناچێته وە نێ

، دا 47، 46رات له سا ڵه کانی قاچاغ بوو چونکه له شه ر دە گه ل تێکۆشه را نی حز بی دێموک

ر پشتی جه بھه مان که سی وە ک دە بوو سه ر له کا ری دە ر بێ نين.ئێمه ئه گه  شدار ببوو.به
چوە پێشێ. پێمان وابوو چونکه برھان پێش تر پاسگای د فه ڕاشی لێ با يه کارمان نه دە ئهحمه

س داوە و ئه و ھا توە سه روو ژاندارمری لێ بوە و له وا نه يه کۆنه شۆفا ری لێ ما بێ  خۆيان مه -
. تيمێکی  دە ڵێ چیله لێوی دە ين بزانين  قامکێکدە با  مان يان بدا و رە وتی پێشوو درێژە بدا.سا

ھه رھه ستيان به مه ترسی کرد  بيبينن و ئا مۆژگا ری کران وريا بن وپێنج که سيمان نارد بچن 
ستی لێ نه پارێزن به را نه ندە ی جيبه که مان کوت له دە رە وەی ئا وايی ھا ورێيا ن دا به زێنێ و دە

و خۆی تێکه ڵ نه کا و بێته وە خۆی ئاشکرا نه کا و چاوە رێ بێ ئه گه رته قه ی گوێ لێ بو
ند سه عات ھاورێيانی ئێمه  ، دە نا  ڕاوە ستێ و ھا ورێيان بێنێته وە.دوای چهموومان به رێھه

وە و کوتيان ديوما نه و پێمان کوتوە ئێمه کۆمه ڵێک گه نجی نێو شارين و حکوومه ت مان ھاتنه
)زانيومانه ئه تۆ 2قوبووڵ نيه و دە گه ڵی به شه ڕ دێين به -م که م ته جرە به  و شه ڕ نه ديدە ين (

رەی، پێويستمان به که سێکی وە ک تۆ ھه يه فه رماندە يی مان بکا ئه ويش پرسيبووی کێن و سه ر لێ
به چ حزبێکن ،و-ميان دابۆوە سه ر به ھيج حزبێک نين .ناو براو ھيچ شتێکی روونی به دە سته وە 

،ھاوڕێيانی ئێمه ش نه دابوو و کوتبووی دە بێ ھه مووتان ببينم و بزانم کێن دوايه و-متان دە دە مه وە 
کوتبوويان زۆر باشه سبه ينێ دێين دەت به ين بۆ وە ته ميش و ئه ويش قوبووڵيکرد بوو.سبه ينی 
ھاورێيانی ئێمه ببوونه د وو دە سته . د ە سته يه ک له خوارئاوايی ئيسا که ند خۆيان حه شا ر دابوو و 

برياری کرد بوو و ھێنا بوويان، پێنج که سه که ی رۆژی پيشوو چووبوون و سواری جيبه که يان 
که گه يشتبوونه نێو ئه و شتنی نه درابوو و دە بوو بێ له وە ته ميش قسه ی له گه ڵ بکرێ کو
ورێيانه ی له خوار ئيسا که ند بوون و چا وی پێ يان که وتبوو چه ند که سێکی ناسيبوونه وە و ھا

تاريان پێ کرد بوو دە ست بۆ تفه نگ نه با و نيگه ران ببوو . دە ستی بۆ تفه نگه که ی برد بوو ، ئيخ
 تفه نگه که ته حويل دا به )م جوا بی نه دا بوونه وە ، ته قه يان لێکرد بوو و ھه ر له وێ کوژرابوو.
و ئه من ئه ورۆژە بۆ ڕاپه ڕاند نی ئه رکێکی حزبی  چووبوومه چاوە رچين و دە گه ڵ ئه 

وە ته ميش ديتمان مزگه وتی ئاواييه که ھه ر جمه ی دێ و ی دە گه ڵم بوون گه ڕاينه وە نهگاپێشمهر
خه ڵک کۆ کراونه وە ئه و خه به رە يا ن پێ ڕابگه يه ند رێ .کوژرا نی ئه حمه د فه ڕاش له نا وچه 
و له نێو شاريش به شێوە يه کی به ر ب>و دە نگی داوە .ئێمه ته بليغمان دە کرد که له نا و بردنی ئه و 

دياردەی سيخوڕی بۆدوژمن و پێش گرتن له د روست بوونه وەی جه وان مه رد  بۆ پێش گرتن له
  پێويست بوە.



به دوای ئه و ڕووداوانه دا نه خشه مان کێشا شوێنی گه ڕا نی خۆمان په رە پێ بد ە ين . دە ھاتينه 
 روا و نۆباسه يدا ئاواييه کا نی حه ماميان و تاراوا و عه و- ته په سی و کۆنه مه -له رھه ر وە ھا

 وو قه ڕە ڵی و عه يشا بادوو شاريکه ند وو داربه سه روو قارە وا و سه رتر به رە و کا نی سێو و
يه تيمان دە گه ل ھه مووچين وو توێژيک پێوند يمان دە گرت و بناغه ی دوستا  باراوا و ....

دە کرد ە وە .چووباينه مهزراند ھا وکات رێکخراوی حزبمان دادە مه زراندووئه نداممان تێدا کۆ دادە
سه ته کا نی رژيممان دە خسته  خه لکمان بانگ دە کردە مزگه وت و سيا ێھه ر ئاواييه ک ، شه و

ھێرش وبۆ خه لکمان ته وزيح دە دا ،له ڕاستی دا ئه وەی پێش ھێرشی رژيم له شاردا دە مانکرد  ربه
تيمێکی دە که سيمان چۆوە نێو ديکه ئێستا له دێھات درێژە مان پێ دە دا.له وفرسه ته دا شه وێکی 

ری و تووشی شه ڕببوون وھه رئه و شه وە ھا تنه وە دە رێ. نزيک مانگێک به و جۆرە گوزە را شا
تا خه به رمان زانی کاک که ريمی حسا می ھا توته  نا وچه ی چۆمی مهجيد خا ن که وتينه 

ادە و چه ند که س له تێکۆشه رانی پرسووجۆ و ھاتينه کۆنه مه -له ر له وێ زانيمان له غه وساب
ناسراوی مھاباد يشی دە گه له،زۆرمان پێ خۆش بوو پاش ماوە يه ک خه به رێکمان له ھاوڕێيانی 
ديکه پێدە گا ، تيمێکمان نارد بۆ به خێر ھاتنيان و دە عوە تمان کردن بۆ )ی خۆمان ،شه وێ ھاتن و 

دە گه ل خه ڵکه که گرت .کاک که ريم  له مزگه وت کۆبوونه وە يه کی زۆر گه رمووگوڕمان
يه ھه ر وە ھا ئه و وەک به ر پرسی رێکخراوی  ئاگاداری کرد ين رێبه رايه تی حزب له پشکاوێ

حزب له مھا باد ھا تۆته وە نا وچه که و پێشمه رگه يان رێک خستۆته وە و دەستيان به به ربه رە 
)،سه روان جاويد 4)، سه رگورد عه باسی (3ر( کانی کردوە ھه ر وە ھا پێی کوتين سه رگورد عه ليا

)و....ھه موويان له ئاوا يی چوارتان و خه 7)،سه رھه نگ رەبيعی (6)، سه رھه نگ قادری(5فه ر(

ريکی رێکخستنی ھێزی پێشمه رگه ن بۆ پته وکردنی به ربه رە کا نی له ھه موو کوردستان . ئه و 
  ئاوپرژێنی دڵمان بکه ن وابوو.خه به رانه ھێندە بۆ ئێمه خۆش بوو وە کوو 

نی حزب به رێ کرد .له چا)کيهکا به په له ھاوڕێيانی خۆمان ئاگادار کرد وپه يکمان بۆ رێبه رايه تی
خۆمان ئاگادارمان کردن وداوای چه کوو پووڵمان لێکردن ھه ر وە ھا کاک سه ليم چوو بۆ چوارگا و 

ويد فه ر که وتبوو ، قه ولی لێ وە رگرتبوون له وێ چا وی به سه رگورد عه ليا روو سه روان جا
ين ن لێدابێن له نا وچه ێ بۆکان سه رمان لێ بدە ن،ھێندەی پێ نه چوو له ئاوايی قا دراوا  ھاتن سه ريا

به جا دە ی برھاندا ھاتين و وھه ر له وێڕا ئێوارێ وە رێ که وتين به رە و بۆکان .به چه ند ماشێن 
اردا ھاتينه تاراوا وله دە راوی ناچيت په ڕينه وە ھاتينه سه ر جاد ەی مان دا به دومگوزوو عه مب)

اری ، پێشمه ر گه کا نمان له ئيسفالت . له پێچی عه لياباد ماشێنه کانمان به جێ ھێشت ھاتينه نێو ش
وری مقه ڕی سپای پاسداران که له مه کته بی قورئان دابوو  دا مه زراند که ئه گه ر به چه کی دە

روان مقه رە کان مان دا و ئه وان ھاتنه د ە رێ بکه ونه نێو ئه و که مينانه وە .سه  قورس له
ميليمتريه ی بوومان له مقه ڕە که ی دا که جێگا که ی تا ماوە يه کی درێژ 57ر به و تفه نگه جاويدفه

عه لياباد دا له سه ر ديوارە که ھه ر به دی دە کرا ، شه ڕە که نيو سهعاتی کێشا و ئێمه به ودە شته ی 
وە رووت  گه ڕا ينه وە به رە و ماشێنه کانمان ئه و کات ئه و دە شته له خوار قاوە خانه ی نهغداليه

وقووت بوو و ھيچی لێ دروست نه کرابوو ،پايه گای ناڵه شکێنه نوورە فکه نی ھه ڵدا بوو و ديتينی و 
ان کرد و ھه موو شار وە خه به ر ھا ت به کاليبر په نجا دای گرتين و تا نيوە شه و ھه ر ته قوو ھۆڕي

ئيدی بوونی پێشمه رگه به که س نه دە شارد راوە . چه ند رۆژ د وای ئه وە  خه به رمان  بۆ ھا ت 
رياندا  ستوونێکی نزامی به پێنج تانگه وە ھاتۆته کوليجه وله پشت سه ھۆ-ن دوو ھليکۆپتريش به سه

 - نارد که ئا ر پی جی مان ھه يه و ئه وە دە گه ينێ،دە سووڕاوە ،خه به رمان له حاجی شێخ عه و



به-م تا ئێمه چووين ستوون گه ڕابۆوە و شه ڕێک رووی نه دا .حاجی شێخ عه و- ئه و کات خۆی به 
ی مه دە گه ڵ ھه موو ئه و که سا نهئه ندامی حزب دە زا نی و پێوە ندی نزيکمان دە گه ڵی ھه بوو. ئێ

خۆماندا به ھه ر دەلێلێک ناسراو بوون و ڕوويان دە گه ل ئێمه خۆش بوو  که له نا وچه ی ھاتووچۆی
و )يه نگريان له شۆڕش  دە کرد پێوە ند مان دە گرت وو دۆستا يه تيمان دە کردن وە کوو حاجی شێخ 

جهعفه راغا ی سه ردە راباد،کاکه ڕە حما نی عه ليار له علماباد و کاک قه رە نی  عه و-ی کوليجه،
کاک سه يد عومه ری ھدايه تی له ه ڕ ە ش ھه روە ھا کاک سڵه ما نی عه زيزی له کا نی سێو،له کاني

حاجی ھه مزە ی نۆبار ،حاجی که ريم ئه لياسی خوراسا نه ، ئاجيکه ند ، مه جيد به گی قه ڕە ڵی ، 
نان و بوون و رێز مان بۆ دادە مه ) عوبه يد ل*ی له گز و زۆر که سا يه تی ديکه که د ۆستمان 

ڵی ڕەو مه جيد به گی قهھدايه تی له ئاجيکه ند وانێش پشتيان دە گرتين.ما ڵی کاک سه يد عو مه ری ئه
ته ش پشتيا ن گرتبووين ،  ھه ميشه به ڕوومانه وە ئاواڵه بوو .کۆ مه - نی خه ڵکی ئه و دێھا

له ته واوی ين. ين و ڕێگايان نه دا ھه ست به د ووری له که سوو کاری خۆمان بکه دەيانژياند
ورانی شه ڕی سێ مانگه دا ئيدی ھێزی چه کداری دە وڵه تيی له حه ما ميان به رە و ئه و)يه ی دە

کاری دا ڕشتنی به رنامه بۆبۆيه  ئێمه ی لێ بووين تێ نه په ڕی و نا وچه که به ته واوی ئازاد بوو.
گرينگ ترين به شی کا ری ئێمه به  بووزيا تر له نێو شا رو فشار ھێنان بۆ حکوو مه ت له نێو شاردا 

ھێزی پێشمه رگه له شاری مھاباد يش دە ستی به چا)کی کرد بوو و له جا دە ی له و بڕگه زە مانيه دا.
بانه ستوونيکی گه ورە چه ک کرابوو ئيدی شه ڕوو به ر به رە کانی ته واوی کوردستانی گرتبۆوە و 

ی بازرگان که سێکی به نێوی صادق زيبا که )م نارد بوە له ھه موو ئێراندا دە نگی دابۆوە ،د ە وڵه ت
له سه فه رێکی که دە گه ڵ کاک سه ليم بۆ چوارگا کردمان که وە ژوور که  کوردستان بۆ لێکوڵينه وە.

يکه دە گه ڵ سه رگورد عه باسی وتين ديتمان ئه و نوێنه رە ی دە وڵه ت ئه وە له وێ يه و خه ر
و ێژ دە که ن پرسيمان چۆنه ھاتوە کوتيان پێشمه رگه ی ھێزی پێشه وا ر به رماڵێک پێکه وە نلهسه

سه ر به حزبی دێموکرات له نێو فه رمانداری مھاباد رفاندوويانه،زۆرمان پێ سه ير بوو وابزانم 
دوايی برادە رانی رێبه رايه تی حزب ديتبوويان و ھيند ێک سرتوو خورتيان دە گه ڵ کرد بوو و به 

  وتووێژ و شتی واوە به رێ يان کردبۆوە . برێک په يام بۆ 

ئێمه که ماوە يه ک بوو داوامان کرد بوو حزب چه ک مان بۆ بنێرێ دوای ما وە يه ک چاوە روانی 
ێ چه که کاندا به شمان کردن و چه ند قه بزە پاڕاشووتيان بۆ نارد بووين که به ناقايلی به سهر ب

ر مقه ڕە کانی پاسداران  له نێوشارداو شه وێک له کێوی  ستمان کرد به دانانی پ*نی چا)کی له سهدە
گای ئه ڕته ش له ناڵه شکێنه ەی بوومان دووجار به پايه 57پشت ئاوايی کۆسه وە به و تفه نگه 

چه که که ی ئێمه گڕيکی زۆری له پشته وە لێ دە ھاته دە ری بۆيه زووشناسايی يان کردين  نا .مانهوە
له  کێوی کۆسه يان وە به ر خۆمپارە دا .ئه وگرموو ھۆڕە به سه ر شاردا و نوورە فکه نيان ھه ڵدا و

باری ته بليغاتيه وە زۆر به قازانجمان ته واو بوو و ورە ی ئه و ھاورێيانه ی نێو شاری زۆر برد بوە 
  سه رێ.

يه له سه ر چۆنيه تی ھاوکاريمان دە گه ل رێکخراوو که سايه تی سياسی ديکه له و دە ورە سێ مانگه 
  دا کاک سه ليم دە ڵێ :

ئێمه پێمان خۆش بوو ھاوکاری نزيک ھه بێ وته نانه ت چا)کی پێشمه رگايه تی مان پێکه وە بێ ئێمه 
ر ی تێئۆريک ساغ بووبێتينه وە و ھهرێکخراوێکی ئيد ئولۆژيک نه بووين که له سه رخه تێکی تايبه تي

ێک گری بدە ين به لکوو رێکخراوێکی ئه وکه سا نه ی ئه و شێوە بير کردنه وە يان ھه يه ل



ناسيوناليستی بووين که ھه ر که سێک بيری داکۆکی له مافی گه لی کوردی بايه بۆ ئێمه مه قبووڵ بوو 
يه .مه سه لهی گرينگ بۆ ئێمه و بۆمان گرينگ نه بوو موسوڵمان يا ) مه زھه ب يا ھه رچی ھه 

ه و کات ته نيا رێکخراوی چريکه فداييه کانی خه ڵکی کردنه وە له مافی نه ته وايه تی کورد بوو. ئبير
ئێران بوو که له بۆکان ھێزی چه کداريان ھه بوو و له شه ڕەکه ی نێو شاری سه قزچه ند که سيان لێ 

ه سێک که خۆی به ئه ندامی وان به داخه وە ھه رچی کردمان په يدامان نه کردن . ک کوژرابوو.
و ئه ويش قوبووڵی کرد و تا يارمان پێ کرد دە گه ڵ ئێمه بێ زانی و لێ يان ھه لبڕا بووپێشندە

وەی شاری بۆکان دە گه ڵمان بوو زۆريشمان رێز بۆ دادە نا.کاک سه)حی شه مس بورھان که گرتنه
پێک بکه وی ھاته ئاجيکه ند و  ئی (اتحاديه کمونيستھا) بوو له کوليجه دە بوو،داوام لێکرد چاومان

وت با بێن پێکه وە بين قوبووڵی نه کرد کاک مينه ی حسامی و کاک ھاشم وێ يه کترمان دی پێم کله
رە زاييم له ئاجيکه ند چه ند ين جار دی و پيشنياری ھاوکاری و ھاوخه باتيم کرد ته نانه ت پێم کوتن 
ئه وە تا  ئه ندامی چريکه کانمان دە گه ڵه و خه ڵکی بۆ کانه وبۆخۆتان دە يناسن وە رن با ھه موومان 

که وە بين قوبووڵيان نه کرد دوکتور شه فيعی له بناری ته رەغه بوو و بێ شک کاک مينه و کاک پێ
بۆيه ھاوکاری ھيچ ھاشم له پێشنيارە که ی ئێمه ئاگاداريان کرد بۆوە به -م ھيچ و-مێک نه بوو.

  کمان بۆ دە سته به رنه کرا و بۆخۆمان به ته نيا شانمان وە به ر دا.)يه

  درێژە ی ھه يه  

  

  : په راوێزە کانی ئهو به شه

.ئه وئه ندامه ی چريکه کان وە ک چۆن ئێمه نه ماندە زانی رێبه رايه تی حزبه که مان له کوێ يه ئه ويش له شوێنی 1
 ھاورێيانی خۆی ئاگادار نه بوو له رۆژی ھاتنه دەرمان له بۆکان تا رۆژی گيرانه وەی شارە که دە گه ڵمان بوو.
ئينسانيکی ئازا و چاو نه ترس پاکووخاوێن نه جيب و ئاراموو بێ دە نگ بوو.له کاتی گيرانه وەی شار دا په لێکی 

نه قه ت جارێک سه ری لێ داين  چريکه کان ھاتبۆوە بۆکان و ئه ويش دە گه ڵيان تێکه ڵ بۆوە.نه ما-وايی لێکردين
  ر بوو.مت 100حالێک دا مقه ڕە کانمان فاسيله يان ته نيا له

ھهروە ھا که سی وامان .ئێمه يه ک دوو که سمان دە گه ل بوو سالھا له کوردستانی عێراق پێشمهرگايه تيان کردبوو2
گهڵ بوو بۆ خۆی نزامی بوو و زۆر شارەزا و ئازا بوو.ھه ر وە ھا چه ند که سێکمان له شه ڕە کانی سنه و سهقز دا دە

رە به نه بووين و ئه وقسه يه ته نيا بۆ ھه ڵخه ڵه تاند نی ئه حمه د فه ڕاش به شداريمان کرد بوو ،بۆيه زۆريش بێ ته ج
  کوترابوو.

وايی عه مبار گه ورە ببوو. له ئاوايی کانيه ڕە شی بۆکان له دايک ببوو و له ئا سه ر گورد که ريمی عه ليار.3
وو.بێجگه له دانشکه دە ی ئه فسه ری ، ری پيادە بوو.ئينسانێکی ئارام له سه رە خۆ به شه خسيه ت و مه ردمدار بئهفسه

لسانسی حقووقی دانشگای تارانی ھه بوو زمانی ئنگليسيی وەکوو کوردی قسه دەکرد.ماوە يه ک فه رماندە ی ھێزی 
پێشه وا، ماوە يه ک فرماندە ی ھێزی عهزيز يوسفی بوو.له کونگرە ی شه شی حزبی دێموکرات وە کوو ئه ندامی 

بژێر درا .له ئاوايی ناوە له مه نته قه ی بانه له شه ڕ دە گه ڵ پاسداراندا کوژرا .پێش کوژرانی کوميته ی ناوە ندی ھه ڵ
له کاتی کوژرانيدا جارێک له شه ڕی جادە ی پيرانشار / سه ردەشت وجارێک له مه نته قه ی سهقز بريندار ببوو. 

کاتی ھێرشی کۆماری ئيس*می بۆ رپه رستی ستادی فه رماندە يی پێشمه ر گه ی حزبی دێموکرات بوو.له سه
  کوردستان فه رماندە ی پادگانی پيرانشار بوو.پادگانی به جێ ھێشت و ھاته ريزی و-ت پارێزانی کوردە وە.

ئه فسه ری تۆپخانه بوو خه لکی مھاباد و له نێو بنه ماڵه يه کی ئايينی دا گه ورە  سه رگورد حه بيبول*ی عه باسی.4
ادە ت و نوێژوو رۆژوو بوو.ئينسانێکی شه ريف ،له سه رەخۆ و يه گجار ھێدی و ھێمن بۆخۆشی ئه ھلی عب ببوو.



بوو.له شاری مھاباد به دە ست کۆماری ئيس*می تێڕۆر کرا .له کاتی کو ژرانيدا ئه ندامی کوميته ی ناوە ند يی حزبی 
  دێموکرات ھه ڵبژێردراوی کونگرە ی چواری ئه و حزبه بوو.

خه ڵکی مھاباد و ئه فسه ری تۆپخانه بوو .له کاتی سه رکه وتنی شۆڕشی گه )نی  جاويد فه رسه روان ئه حمه دی .5
 بوو.ه حزبی دێموکرات دەوری گرينگی ھهئيراندا له پادگانی مھاباد خزمه تی دەکرد و له تهحويل دانی ئه و پادگانه ب

نێو دێر دە کرێ. له  کاک ھه ژارموکرات دا به نيشتمان په روە رێکی به ئيمان و لێھاتوو بوو.له ئه دە بياتی حزبی دێ
شه ڕی جادەی بانه سه ردەشت کوژرا.له کاتی کوژرانيدا فه رماندە ی ھێزی پێشه وا و ئه ندامی کوميته ی ناوە ند يی 

  حزبی دێموکرات ھه ڵبژاردەی کونگرە ی پێنجه می ئه و حزبه بوو. 

ه فسه ری پيادەيه به خته وە رانه ماوە و ئێستا له و-تی سوئێد خه ڵکی ناوچه ی شنۆو ئ سه رھه نگ ئيرە جی قادری.6

دە ژی .له تهحويل دانی پادگانی مھاباد به حزبی دێموکرات دە وری گێڕا .ماوە يه ک فه رماندە ی ھێزی ئه فشين بوو 
ل شۆڕشگێردا دە گهبی ڕێبه ڕايه تی ھه روە ھا ماوە يه ک ئه ندامی کوميته ی ناوە ندی حزبی دێموکرات بوو له ئينشعا

  .ئينسانێکی ئارام و کوردێکی و-ت پارێزە ، وان که وت

خه ڵکی مھابادوو ئه فسه ری پيادە بوو.بۆ خه لکی ناوچه ی بۆکان نێوێکی ئاشنايه  سه رھه نگ ڕەسووڵی رەبيعی.7
 ێوی ئه و تێکه ڵ بوە.چونکه ماوە يه ک فه رماندە ی ھێزی به يان بوو و قارە مانه تی ئه و ھێزە به شێکی دە گه ل ن

زۆر له حزبی د ێموکرات دا نه مايه وە و ھاته و-تی سوئێد پێش ھاتنی بۆ نێو حزبی دێموکرات فه رماندە ی 
  ژاندارمری مھاباد بوو.چه ند مانگ له وە پێش له و-تی سوئێد ما-وايی له ژيان کرد.

رگه ی حزبی دێموکرات دا دە وری گه ورە يان گێڕاو  ئه وئه فسه رانه له داڕشتن و فه رماندە يی کرد نی ھێزی پێشمه
 بۆ داکۆکی له مافی گه لی کورد گيانی خۆيان به خت کرد ئه لبه ته شومارە يان زۆر له وە زياترە که لێرە دا ھاتوە.

کيان  بۆ ھێند ێک )يه ن ھه رچی له دە ستيان ھات بۆ به د نێو کردنيان دريغيان نه کرد به بێ ئه وە ی ھيچ به ڵگه يه 
ئيدعاکانی خۆيان به دە سته وە بێ .ئه وانه ھه موويان له سافيی شۆڕش گوزە رابوون و له )يه ن کۆماری ئيس*ميه وە 
شوغليان درابوويه .ھه ستی نيشتمان په روە ری ھێنابوونيه نێو شۆڕشی کوردستانه وە.له کاری رێکخستنی ھێزی 

ی به ربه رە کانی و به کار ھێنانی چه ك وبه رپه رچ دانه وەی شه ڕی پێشمه رگه وفێرکردنی تاکتيکی شه ڕ و شێوە 
دە يانکرد دە ورە يان ديبوو و ڕە وانی و...شارە زا و ئامووزش ديدە بوون و ته نيا سنفێک بوون بۆ ئه و کارە ی 

کانی وانه و ئه فسهرەرقێک به ينی ئه رکی پێ ئه سپێردراوی خۆيان به ته خه سوسه وە ئه نجام دە دا.به ڕاستی چ فه ئه
 کۆماری کوردستان ھه يه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  )            ئامادە کردنی : تايرعه لياربه شی کۆتا يی( ه ی پڕڕە نگ تر بوونئه وڕۆژان

 

 ھێرش کردن بۆ سه ر بنکه نزاميه کانی حکوو مه ت له سه راسه ری کوردستان په رە ی گرتبوو.

ئيبتکاری عه مه ليات که وتبوە دە ست ھێزی پێشمه ر گه ی کوردستانووھێرشيان دەکردە سه رئه و 
تيانهی له شارە کاندابوون يا ئه و ستوونانه ی به جادە کاندا ھاتووچۆيان دە کرد . له نێو بنکه دە وڵه 

شاری مھا باد له عه مه لياتێکدا ھێزی پێشه وا پێنج تانگی له دوژمن شکاند و تانگێکيشيان به ساغی 
کان  قابغی شکاوی ئه و تانگه سووتاوانه تا ماوە يه ک ھه ر له سه ر شه قامه لێ ئه ستاندن.

وە  پێشمه رگه بۆ لێدانی دوژمن که وتبوە رە قابه ته وە و ئێمه ش له ناوچه ی بۆکان خۆمان مابوونه
ئامادە کرد بوو بۆ حوزووری زيا تر له نێو شاردا و چه ند جاری ديکه شه وانه پێشمه رگه چوونه وە 

راوە ردێکی روونيان له  نێو شاری بۆکان بۆ شناسايی دەقيق و به رۆژ له نێوشار ما بوونه وە و به
لوو مه رجه که کرد بوو . پێمان وابوو وە ختی ئه وە ھاتوە به رۆژ له شار دا زاھير بين و له سه ر ھه

شه قامه کانی شار پێشمه رگه ته قه له و پاسدارانه بکا که به چه که وە دە سووڕێنه وە وئه گه ر 
ن و ئه گه ر برينداروو کوژراومان ھه بوو به ھێزی ياريدە دە ريان بۆ ھات دە گه ڵيان دە رگير بي

ياريدە ی ئه و که سانه ی له شاردا ھه مانن شه وێ بيان ھێنينه دە رێ ته نانه ت ئه و فکرە  مان ھه 
 بوو ئه گه ر بکرێ بۆ چه ند رۆژ شارە که به جێ نه ھێڵين و ھه ر چه ندی کرا تێی دا بمێنينه وە .

ه که مان ئاگادارکرد .ناوبراو سه رگورد عه ليارمان له به رنامومه به سته  وە خۆ که وتين و به
وکات فه رماندە ی ھێزی تازە دامه زراوی  پێشه وا بوو و زيا تر له گوێچکه دە رێ دە ماوە . ئه

داوامان لێ کرد بوو به رنامه که مان ھه ڵسه نگينێ و له کاتی پێويست دا ياريدە مان بکا  بۆ خۆشمان 
ويست مان کرد و برياری ھاتنه وە نێو شاری بۆکان و ئه گه ر کرا گرتنه وە ی شارمان ئامادە کاری پێ

دا ته نا نه ت ئه گه ر بۆ چه ند رۆژيش بێ . سه رگورد رێنوێنی پێويست و قه ولی ياريدە ی ته واوی 
که و دابوو و کوتبووی به ھێزێکه وە دێ به رە و خاڵ دە ليلوو پير مکايلوو ئه و ناوە و لێمان نزي

ھێزە که ی خۆمان کۆ کردە وە   گهر پێويست بووئاگاداری که ينه وە.ئيدی مه حته ل نه بووين وئه
ر وە ھا په لێک له پێشمه رگه ی ھێزی پێشه وا له ئاوايی دە وە شاری بنکه يه کيان دانا بوو و له ھه

ردن بۆ ھێند يک ناوچه ی چۆ می مه جيدخان دا ئه رکی خۆيان به ڕێو ە دە برد ئاگادارمان ک
ی گرينگ بێن له ئاوايی چاوە رچين چاومان پێک بکه وێ .فه رماندە که يان سه يد ڕە سووڵی لهسهمه

ه رنامه يه ی بوومان ئه وانيش ورچان بوو رۆژوو کاتی دياريکراو ھاتن و داوامان لێکردن له وب
پێشمه رگه کانی دە گه ڵ  شداری تێدابکه ن زۆريان پێ خۆش بوو به -م سه يد ڕە سووڵ کوتیبه
ون ھه موويان خه ڵکی دێھاتی چۆمی مه جيدخانن و کووچه و کۆ-نی بۆکان ناناسن و ڕە نگه ئه

تووشی زيانی زۆر ببن بۆيه ئه وان گه ڕانه وە شوێنی خۆيان و ئێمه ش ڕاوەستاين تا ئيوارێ . 
رادەرانی خۆمان له به رنامه که تاريکان داھات له مه درە سه که ی چاوە رچين کۆبووينه وە ھه مووب

ئاگادارکردوو دوای دابه ش کردنی ئه رکه کان بووين به دوو به ش ،به شيک وە رێ که وت به رە و 
شاری بۆکان به شێکيش ماوە تا سبه ينێ له چۆنيه تی وە زعه که ئاگادار بێ و به مهعلووماتی تازەوە 

و و ھه موومان دە مانزانی کارێکی ھاسان نيه له شوێنی پێويست دە ست پێ بکا. بريارێکی قورس بو
و ئه رکێکی گه ورە مان خستۆته سه ر شانی خۆمان و خه ڵکی شارە که.سکووتێکی موتڵه ق به سه ر 
فه زای کۆبوو نه وە که ماندا حاکم بوو ھه ر که س به بێدە نگی دوای حالی بوون له ئه رکه که ی 



م ڕادەوەستا . ئيرادە و ته سميم به سيمای ھه موانه وە چوە )ی دە سته که ی خۆی و قورسووقايدە
  دياربوو و ھه يبه تێکی به جه معه که دابوو.

مراد يه وە  ڕاست رووبه ڕووی  ئه وەڵين دە سته ی پێشمه رگه له نێوشارله پشت داڕووخانه ی
ە نگ و به وزە گه ورە سه عاتی نۆونيوی به يانی ھاتنه سه ر شه قامی ئه سڵی شاری و به بێ دحه

درات ھه رچاويان به پێشمه رگه ئارامی به رە و نێو شار وە رێ که وتن کارمه ندە کانی بانگی صا
کانداری ديکه دە ستيان کرد به وت فه ورە ن دە رکی بانکيان داخست و به دوای ئه واندا دووکه
زادە به رز بۆوە .  ستنی دە رکی دووکانه کان. ھه وەڵين ته قه له نزيک دووکانی ئاغای حه بيببه

عات دە ته قه ھه موو شاری داگرتبوو. سپای پاسداران ئه و کات له نێوشاری دوو مقه ری ھه بوو سه
يه کيان  له شوێنێکدابوو به نێوی مه کته بی قورئان که له سه رشه قامی ئه سڵيی شار له مه سيری 

وبه رووی تاڵواری حاجی رێگا ی  مياندواو دا بوو. مقه ری ديکه يان له شوێنێک بوو رو
کراغا . تێک ھه ڵچوونه کانی نێوشار که دەستی پێکرد وردە وردە پاسدار کشا نه وە به رە و بووبهئه

له مه کته بی قورئان که وته   مقه رە کانيان . سه عات يه کی پاش نيوە ڕۆ مقه ڕی پاسداران
به ری مقه رە که ی ديکه ی پاسداران مارۆی کاملی پێشمه رگه وە، دە رگيری و ته قه له دە ورووگه

له رووبه رووی تاڵوار به توندی به ردە وام بوو.ئه و به شه له پێشمه رگه کان که له چاوە رچين بوون 
دوای ئاگاداربوون له شه ڕە که يه کسه ر ھاتنه ميراوا و له وێ بوون به د ووبه ش،  به شێکيان بۆ 

رگرتنی برينداری ئيحتمالی له ميراوا مانه وە و ئه وانی ديکه پشتيوانی له کاتی پێويست ھه روە ھا وە 
ھه موويان به سه ر پردی ميراوادا ھاتنه نێو شاری و به و دە سته يه مولحه ق بوون که گه مارۆی 

ری ھه بوو. دە تکوت ھه مووی مقه رە که ی مه کته بی قورئانيان دابوو.شار ديمه نيکی سه ي
ە بووی خه ڵک ه ک دا تێپه ڕ دش بينيان کردوە ، به ھه ر کووچه يڕوانی رۆژێکی وانوو پێچاوە
که يان به ئاواڵه يی ھێشتبۆوە  خۆراک و چا ئامادە بوو و به گه رمی ئه حواڵپرسييان دە کردی دەر

موو کونوو که لێنێک ھه بوون و منداڵ به دە رە وە نه بوو به )م گه نجی پازدە شازدە ساڵه له ھه 
ای گۆمانيان ديبا به په له پێشمه رگه يان ئاگادار دە کرد  له سه رزانياری و خه به ر ر شتێکی جێگھه

له جمووجۆڵی دوژمن په کت نه دە که وت.  حه شيمه تێکی زۆرله سه ر کووچه و کۆ -ن وله  به ر 
 دە رکی ما-ن ڕا وە ستا بوو.له سه ری ھه موو ئه و گوزە رانهی به خه يابانی ئه سڵيه وە وە سڵ

ی قهنه يانه يان دە کرد دە نگی تهبووخه لك به پۆل ڕاوەستابوو ته ماشای نێو خه يابانه که و ئه شوێنادە
زە رەکه دە کشانه وە .زۆرترين لێوە دە ھات و ھه ر ھه ستيان به مه ترسی دە کرد به رە و نێو گو

 .ی يه ک کۆ ببوونه وەشيمه ت له دە ورووبه ری ھه ردووقه پانی نێو بازارپۆل پۆل له دە ورحه
ری مه کته بی قورئان موقاوە مه تی دە کرد به تايبه ت له سه ر سه ربانه که ی سه نگه ريان به مقه

ته ليسه خيز درووست کردبوو و جێگاکه يان بليند تر له سه ربانه کانی ديکه بوو و رێگايان نه دە دا 
ڵين بريندارمان له وێ دا ئه ويش کاک فه تاحی که س له سه نگه رە کانيان نزيک بێته وە .ئێمه ھه وە 

اربوو .دە روێش سمايلی قارنجه ئێلخانی زادە ھاورێی ئازاو به جه رگمان بوو که ) چاوی بريند
ورۆژە شه ڕێکی رۆسته مانه ی کرد و له ژێر ئاوری توندی پاسدارە کاندا له و جێگايه ی دانيشتبوو ئه

کانی سه ر سه ربانه که بڕی و ڕێگای بۆ نزيک بوونه وە ی باقی خۆی مه -س دا و تاقی له نيگابانه 
ت چواری ئێوارێ پاسدارە کانی پێشمه رگه کان خۆشکردوو گه مارۆ که ته نگ تر بۆوە. سه عا

ستی ه ری خۆيانوو به مه بهدە وروو ب ڕی رووبه رووی تاڵوار ھێرشيان کردە سه ر شه قامه کانیمقه
ە رێ . تێکھه ڵچوون و گه رمه شه رێکی واقعی روويدا .له وێ ئيدی به پێشرەوی به رەوشار ھاتنه د

بوو ته نيا پێشمه رگه نه بوو که پێشی پێگرتن به ڵکوو شومارە يه ک له خه ڵکی شاری که چه كيان ھه



ھاتنه نێو شه ڕە که وە وئازايانه به شداريان کرد به ھاتنی ئه وانه به ڕاستی وە ک قياموو ڕاپه ڕينێکی 
ڵکه ک جيا نه دە کراوە.به شێک له وخهيی لێھات و ئيدی خه ڵک و پێشمه رگه ت به ھاسانی بۆ لێگشت

ھيچ پێوە ندی پێشوويان له گه ڵ ئێمه نه بوو ته نيا له سه ر حسابی ورەی به رزووھه ستی و-ت 
و حزبی پارێزی  خۆيان پێ يان نا ئه و ڕووداوەوە و دوايه نزيک دە که سێکيان ڕاسته وخۆھاتنه نێ

دێمۆکراته وە .قادرقازی نيا،عه و-ی فه يزی ، عه لی وە ھاب له و که سانه بوون. له ھه موو چين و 
اترچوونه نێو رێکخراوە کانی توێژێکيان تێدابوو.بێ شک به شێکيش له و خه ڵکه ڕاپه ڕيوە دو

وە ڕانهێندرا و گهشه وە. ئه و ھێرشه ی پاسدارە کانی مقه ڕی رووبه رووی تاڵوار زوو تێک شکديکه
و شه ڕە که وە که به توندی به نێو سه نگه رەکانی خۆيان وبه دوای ئه وە دا زرێپۆشێک ھاته نێ

قامی ئه سڵيی شار دادە ھات و ته قه ی دەکرد و ھا تۆچۆی به ينی مه کته بی قورئان و مقه ڕی شه
ه کته بی قورئان دێنێ به -م زوو رووبه رووی تاڵواری دە کرد ئێمه له پێش دا پێمان وابوو ھێز بۆ م

تر ش بۆ سه ر مه کته بی قورئان توندبۆمان دە رکه وت نه خێر تهخليه ی دە کا بۆيه له )يه که وە ھێر
کرا و له )يه کی ديکه وە بۆ وەی ئه و زرێپۆشه له کار بخرێ له نزيک دووکانی رۆژنامه فرۆشيی 

را که به حال سه ری کرد ونه يان ئه نگاوت ئيدی که ئاغای ئيسماعيل زادە ئار پی جيه کی پێوە ند
تاريک ببوو و زانی ئار پی جی ھه يه نه ھاته وە. رۆژی دوايی که ڕە به يانی مقه ری مه کته بی 

وته سه ر دا گيراوھه موو شه ڕە که کهقورئان له )يه ن پێشمه رگه ی حزبی دێمۆکراته وە دە ستی به 
اڵوار.ئيمکانی گه مارۆ دانی ئه وێ نه بوو چونکه دە که وتيه به ينی سه ر مقه ڕە که ی رووبه ری ت

ئه وێ و پايه گای ئه ڕته ش له ناڵه شکێنه. شه ڕێکی دەسته ويه خه ی ئه وبه رە وبه ری شه قام له 
ئاڕادابوو.پاسدارە کان له به ر دە رکه ھه روە ھا له گۆشه کانی ساختمانی مقه رەکه له سه ر عه رز 

سه نگه ريان درووست کردبووکاليبر په نجا يان تێدا دامه زراند بووله سه ر سه ربانهکانيش  به ته ليس
ھه ر به و شێوە يه به -م سه ربانه کانيان نه وی بوو.ئه ورۆژە ش ھاوڕێيه کی ئازا وە کوو رۆژی 

ن نارنجه ک ئه ندازێکی پێ بوو ھه وەڵي پێشووی دە روێش سمايل شه ڕێکی رۆسته مانه ی کرد .
تيری که ھاويشت  له سه ر قونداغی کاليبر په نجای به ر دە رکه ته قيه وە و بێدە نگی کرد دووھه م 
تير که وته نێو سه نگه ری )ی ڕاستی ساختمانه که وە و کاری خۆی کرد .فشاری پێشمه رگه وردە 

شکێنه پاشه کشه يان وردە چه کداری نێومقه ڕەکه ی ھه ڵ قه ند ن و به د يوی پشته وە دا به رەو ناڵه 
کرد. پاشه کشه که يان به به رچاوی ئێمه وە و له تير رە سمان دابوون به -م بريار درا ئێستا که نێو 
شار به جێ دێڵن لێ يان گه رێين بڕۆن و که س تيرە ندازيان لێ نه کا  ئێمه نگه رانی ئه وە بووين له 

ه تۆپ له شارە که بدەن شكێنه وە ب سه ر رێگای پاشه کشه يان خه ڵک بکووژن يان له ناڵه
رانه له به ر ته نگاوی خۆيان يا ھه ر دەليلێکی ديکه شتی وا رووی نه دا.سه عاتی سێ و وەختههب

نێوی ئێوارێ پێشمه رگه ی حزبی دێموکرات دە ستی به سه ر ئه و مقه ڕە ش داگرت. له کاتی دە ست 
نه چاوی به شوێنه که وە بوو و دەستی کرد به خۆمپارە به سه ر داگرتنی مقه ڕە که دا پايگای ناڵه شکێ

بارانی مقه ڕە که له و خۆمپارە بارانه دا ئه ندامی له مێژينه ی حزبی ديموکرات و پێشمه رگهی ئازاو 
نه ترس کاک موته ليب حه ريقی خه ڵکی بۆکان خومپارە يه ک له به ردمی ته قيه وە و به توندی 

ين برينداری ئێمه بوو له و شه ڕانه دا.له ته واوی شه ڕی سێ مانگه و برينداری کرد ئه وە دووھه م
وو ھاوڕێيه بوو که نێوم ھێنان گرتنه وەی بۆکان ئێمه ھيچ کوژراومان نه بووبرينداريش ته نيا ئه ود

وو نازانم چۆن و له کوێ کوژرا )م له خه ڵکی نێو شار دوو که س کوژران که يه کيان پياوێک ببه
يان سوعدا خانم خوشکی گه ورەی کاک فه تاح ئيلخانی زادە بوو که له حه ساری ماڵی  وی ديکهئه

کاک  دا.حاجی ئه بووکراغادا له پايه گای ناڵه شکێنه وە زاھيرە ن ته قه ی لی کرابوو و گيانی له دە ست



 .فه تاح ھه م بۆخۆی بريندار بوو ھه م خۆشکی له دە ست دا و ئێمه زۆر بۆی به په رۆش بووين
ھاويشته دە ورووبه ری قه -ی  ئێوارێ به رە و تاريکان پايه گای ناڵه شکێنه چه ند خۆمپارە ی

ردار که برێک زيانی به قه -که گه ياند سه ر له ئێوارێ بيستمان په لێک پێشمه رگه ی سازمانی سه
ڵ ئێمه بوو چوو بۆوە چريکه فداييه کانی خه لکی ئێران له نێو  شار دايه و ئه و ئه ندامه يان که دە گه 

بۆوە .بۆ سبه ينێ ئێمه له بۆ )ی ئه وان.ئيدی شه ڕی نێو شار ته واو بوو و ھه موو شت ئارام 
ھه روە ھا له به ردەرکی بيمارستانی شاريش نيگابانمان دانا  بی قورئان دە فته رمان کردەوە.کتهمه

بووپايه گای ناڵه شکێنه حالێکدا  چونکه کاک موته ليب له وێبوو و دە با پاراست بامان ئه وە له
ەی سه قز برێک سه رە وە تر له که ی ئێمه ی دە د يت ھه روە ھا بۆ خۆشيان له سه ر جادنيگابانه

زاری حه سه ن زيرە ک نيگابانيان دا دە نا و له ئێمه وە دياربوو.رۆژی دوای ته واو بوونی شه ڕ مه
دە تکوت شه ڕێک رووی نه داوە و ھه رکه سه و  دووکانووبازار کراوە و ھه موو شت ئاسايی بۆوە

وێژێک سه ريان له و تخه ريکی کاری خۆی بوو.خه لکی شاروو دێھات له ھه موو چينو
مان دە دا و به ھه موو شێوە يار يدە يان دە کرد ين خه ڵکێکی گه شوو ميھرە بان ، رەکهفتهدە

ن ، ھاوڕێيانی ئێمه ش پڕکاروو کوو خاوێرەفتارێکی دۆستانه و دڵسۆزانه ،شارێکی ئاوە دانوو پا
ڵسووڕ به پير خه لکهکه وە دە چوون و ئه گه رناسياوێکيان ديبا له باوەش گرتن و يه کتر ماچ ھه

کردن دە ستی پێکرد و به دوای ئه ودا پيکه نين و چاکووخۆشی.دوای کرانه وەی دە فته ری حزب 
ووکيان ئه ندامی ھه ڵسووڕی حزبی دێموکرات کاک ته ھا عه تيقی و کاک حوسێن به خشی که ھه رد

بوون له مھابادە وە ھاتنه بۆکان بۆ وە ی له ڕاپه ڕاندنی کارە کاندا ياريدە مان بدە نوو چه ند رۆژێک 
  مانه وە.

زرابوو ئيداراتی رەسميی دە وڵه تيی دامهله کاتی گرتنه وەی بۆکان دا شووڕای شار نه مابوو به لکوو 
ری و...ئێمه دە ستمان له کاری ڕێوە دە برد وە کوو دادگا ، شارە بانی ، شارداوئه رکی خۆيان به 

وان وە ر نه دا ولێگه ڕاين کاری خۆيان بکه نوو ئه گه رويستبايان ، بۆ به رێوە چوونی کارە کانيان ئه
زۆری پێ نه چووخومه ينی برياری خاتمه ی شه ڕی دا وپێکدادانی  ھاسان کاريمان بۆ دە کردن.

ه ئاشکرا ھاته مھابادوو ه رگه و پاسدار کۆتايی ھات.  ھه يئه تی ناردراوی دە وڵه ت بپێشم
وتنه کانيان دە گه ڵ نوێنه رانی خه ڵکی کورد رە سميه تی په يدا کرد و ژيانی ئاسايی له پێکهچاو

کوردستان دە ستی پێکردە وە. پآش چه ند مانگێک ، ھه ڵبژارد نی ھه وە ڵين مه جلسی شووڕای 
ئيس*می ھاته ئاڕاوە وھه موو ئه حزابی سياسيی چا)ک له کوردستان بريارياندا له و ھه ڵبژاردنانه دا 

ئه و  به شداری بکه نوو رە قابه تێکی سياسی و ته بليغاتی به رب>و ھه موو کوردستانی گرته وە.
ێکخراوە کانی قابه ته له شاری بۆکان ئه رکێکی قورسی خسته سه رشانی ئێمه چونکه ھه موو ررە
يد کردبوو. که سانێکی ناسراوو شدار له ھه ڵبژاردن دا له شاری بۆکان شا مۆرە کانی خۆيان کاندبه
سابقه يان ھێنا بوە مه يدان که پێويستی يان به ناساندن نه بوو.حزبی توودە مامۆستا حه سه نی قزڵجی با

سازمانی چريکه فداييه کانی خه ڵکی ئه ديبوو تێکۆشه ری ناسراوی کوردی کردبوە نوێنه ری خۆی ، 
ئێران کاک ئه نوە رسولتانی سيمای فه رھه نگيی و تێکۆشه ری خاوە ن پێشينه ی سياسی وە ک 

ر جه عفه ر شه فيعی کورسيی تهکخاڵ له عه رزی دابوو کۆمه له ش به کاند يد کردنی دوکتو
ا له سه رئه وە ی کێ کاند يد که ين رايه تيی به ئی خۆی دە زانی وئێمه ش راست له و وە خته دنوێنه

له نێو خۆمان دا تووشی ناکۆکی ببووين .رێبه رايه تی حزب دوکتور رە حيمی سه يفی قازی پێشنيار 
کردبوو و کاک سه ليم له کۆبوونه وەی کوميته ی ناوە ندی دا رە دی کرد بۆوە و کوتبووی حزبی 

ی نه ناساندوە بۆ له بۆکان دوانی ھه بێ توودە له ھيچ شارێکی ديکه ی کوردستان دوو کاند يد



ھا کوتبووی نوێنه ری بۆکان دە بێ خه ڵکی ناوچه ی بۆکان بێ به دوای ئه وە دا رێبه رايه تی روەھه
له بۆکان يه ک دە نگ ئه وە ی  حزب کاک سه يد سه)می عه زيزيی پێشنيار کرد کوميته ی حزب

دستان ئه ندامی غه يرە ته شکي*تيی کاند يد نه کردوە د کردە وە . کوتمان ھيج رێکخراوێک له کوررە
به لکوو ھه وڵيان داوە له با)ترين ڕە دەی ته شکي*ت ھه لبژێرن و ئه وە مان بۆ ئه وسه ردە م پێ 

يچ پێوە ندێکی ته شکي*تيی دروست بوو کاک سه يد سه )م ئه وکات قازيی دادگای بۆکان بوو ھ
ن نه بوو ئێمه زۆرمان رێز بۆ دادە نا وبۆ به رێوە چوونی کارە کانی ل رێکخراوی حزب له بۆکاگهدە

ئه وجار رێبه رايه تی حزب کاک پشتمان دە گرت و پێوە ند يه کانی دە گه ل ئێمه له وئاسته دابوو. 
 ن بووی رێکخراوی حزب له کرماشابووبه کری ھدايه تی (کامڕان) پێشنيار کرد ناوبراو به رپرسئه
ونگرەی چوارە می حزب ببوو به ئه ندامی کوميته ی ناوە ندی و خه لکی ناوچه ی روە ھا له کھه

 بۆکان بوو قوبووڵمان کرد و ھاتينه مه يدانی رە قابه ته وە . 

ی نارد بوە به خشداری بۆکان و وە زاڕە تی کشوە ر دەستوورەلعه مه لی چۆنيه تی ھه ڵبژاردنه کان
به ڕێوە نه چووبا و سوڕە ت جه له سه کانی له )يه ن به  گه ر به گوێرە ی ئه و ئامۆژگاريانهئه

 ته وە ئيمزا نه کرابا ھه ڵبژاردنه که يان ھه لدە وە شاندەوە. رپرسووئه ندامانی ھه يئه تی نه زارە
ريه ک له رێکخراوە کانی به شدار له ھه ڵبژاردندا نوێنه رێکيان بۆ ھه يئه تی نه زاڕەت نارد بوو ھه

ێنج که س بوو که بريتی بوو له نوێنه ری به خشداری که وەبيرم نايا کێ بوو نوێنه ری ئه وھه يئه ته پ
حزبی توودە ئينسانێکی شه ريف بوو له بنه ماله يه کی خۆش نێو وسياسيی بۆکان وبۆ خۆشی شوغڵی 
خه ياتی ھه بوو نوێنه ری کۆمه ڵه کاک سه يد حه سه نی شه مسی بوو نوێنه ری سازمانی چريکه 

ه کانی خه ڵکی ئێران له بيرم نه ماوە کێ بوو له )يه ن حزبی دێموکراتيشه وە ئه من به شداريم فدايي
له شاروو له دێ وتهعدادی کردبوو ئه رکی ئه و ھه يئه ته ئه وە بووشوێنی سندووقه کان 

دن ، ، دياری کردنی ئه و که سانه ی له سه رسندووقه کان دە بن ، ئه منيه تی ھه ڵبژارکانسندووقه
نی دە نگه کانيان له ئه ستۆيه وئيمزای سوورەت جه له سه کان  دياری کرد نی ئه وکه سانه ی ژمارد

امۆژگاريه کان ئه ندامانی و زۆر شتی ديکه ی له و بابه ته ئه نجام بدا.ھه روە ھا به گوێرە ی ئ
له دە نگ دانه که دا تی نه زاڕە ت دە با به رپرسێک بۆ ھه يته که ھه ڵبژێرن و بی ناسێنن .يئهھه
من زۆربه ی دە نگه کانم ھێناوە و وە ک به رپرسی ھه يئه تی نه زارە ت د ياری کرام و دە ستمان ئه

به کار کرد رێکخراوی حزبی دێموکرات دە گه ڵ ئه وەی ئه رکی کار کردن بۆ سه رکه وتنی کاک 
دانی منيشی بۆ مود يريه ت کردنی  کامران ھدايه تی له ئه ستۆ بوو ئه رکی رێنوێنی و راوێژ وياريدە

ھه رچی باشتری ھه ڵبژاردنه کان وە ئه ستۆ گرت ھاو کات دە گه ڵ ئه وە ھه موو تواناييه کانی 
 پێشمه رگه ی حزبی له بۆکان بۆ ته ئمينی ئه منيه تی ھه ڵبژاردنه کان و سند ووقه کان ته رخان کرد.

ی کارە وە تا کۆتايی ھه لبژاردن به باشترين شێوە به خته وە رانه ھه موو شت له دارشتنی به رنامه 
ی مومکين به ڕێوە چوو.ھيچ کێشه و ناڕە زايه تيه ک رووی نه دا و خه ڵکێکی زۆر به ژنوو پياوەوە 

 به دڵی خۆيان له ئه منيه تی کاملبه روويه کی گه شوو به دڵخوازی خۆيان ھاتنه سه رسندووقه کان و 
اتر شوێنی دەنگدانه که يان ندکراوی خۆيان دا و به رە زايه تی خدا دە نگيان به کانديدی په س

ھێشت .ئه من به گوێرە ی ئه رکی پێ ئه سپێردراو ئه ورۆژە له نێو شارداسه ری چه ند جێبه
سندووقێکم دا ، دە نگدە رەکان به ژنوو پياوەوە له ھه موو چينوو توێژێک و ھه ريه که ی )يه نگری 

سه ر به حزبێکی جياواز به شێوە يه کی شارستانيانه و به رووخۆشی له يه ک کاند يد ێکی جياواز و
سه فدا راوە ستابوون نوێنه ری په سندکراوی خۆيان دياری بکه ن و پاشه کشه به رەقيب بکه ن به بێ 
ئه وەی  يه ک نه فه ر قسه يه کی تاڵ به ئه وی ديکه بڵێ . فه رھه نگێکی پێشکه وتووی ئينسانی و 



بوو راست وە ک  ئه و  وە  دياربه به ر پرسايه تێکی به رزی کۆمه-يه تی به خه لکه که ھه ست 
ڵبژارد نانه ی که سالھايه له ئورووپا دە بيندرێ .ئا کامی ھه ڵبژارد ن به سه رکه وتنی بێ ئه ھه

ت  له و)وئه و)ی نوێنه ری حزبی دێموکرات کاک کامران ھدايه تی ته واو بوو ھه يئه تی نه زاڕە 
به خشداری بۆکان ھه موو سورە ت جه له سه کانمان ته نزيم کرد وئيمزامان کرد به-م نوێنه ری 
کۆمه ڵه له ئيمزاکردنی سووڕەت جه له سه کان خۆی پاراست وبه بێ ئيمزای ئه وان بۆ وە زاڕە تی 

 کشوە ربه ڕێ کرا.

: به ربه رە کانی کوردستان له ا دە ڵێ(کاک سه ليم بابانزادە له پێوە ند دە گه ڵ ھه ڵبژاردنه کان د
انيشتنی رووبه روو دە گه ل ڕی سێ مانگه داوله ئاکام دا مه جبوور کردنی حکوومه ت به دشه

وتنێکی گه ورە ی سياسی بووکه  رانی گه لی کورد بۆ پێڕاگه يشتن به داخوازە کانيان سه رکهنوێنه
بژاردنه کانی ئه وە ڵين مه جلسی کۆماری ئيس*می بوو به ھه نگاوی ديکه به ھێز تر بکرێ .  ھه ڵدە

به رچاو دە ستت بگاته تريبۆنی که ھاته ئاڕاوە زەمينه ی ئامادە کرد که وە ک خه باتێکی سياسی 
جلس و له وێڕا دە نگی خۆت به رزتر که يه وە و ھه نگاوێکی ديکه به قازانجی ئازادی و مه

وھيم بوو که چۆن ھه ڵبژاردنه کان به رێوە بچێ و کێ دێموکراسی ھه ڵێنيه وە بۆيه زۆر مان بۆ م
بچێته مهجلس له به ر ئه وە بريارماندا له پرنسيبه کانی ھه ڵبژاردنێکی ئازاد به ھه موو توانامانه وە 

واوی و مو ناسباتێکی پێشکه وتوو له تهپشتيوانی بکه ين و ھه وڵ بدە ين حمايه ت له فه زايه کی سالم 
دن دابکه ين.له کاتی ته بليغاتی ھه ڵبژاردن دا  مامۆستا حه سه نی قزڵجی په يامی پرۆسه ی ھه ڵبژار

يستوە و ھه ڕە شه ی لێکراوە و بۆ نارد بووم که ھێند ێک قسه ی ناحيسابی له ھێندێک )يه نه وە ب
ست به جۆرێک نگه رانی دە کا . چووم له ماڵی خۆی چاوم پێێ که وت و ديدارێکی گه رموو ھه

ه گه ڵ کرد و پێم کوت ئێمه بۆ دە نگ ھێنانه وە ت پشتيوانيت لێ ناکه ين به )م بۆ وەی بتوانی گوڕم ل
وە ک کانديداکانی ديکه له مافی راسته قينه ی خۆت به ھرە مه ند بی ئه منيه تت وە ستۆ دە گرين و 

ھه بووپێش تر  رێزوو حورمه تی تايبه تيمان بۆت ھه يه . کاتێک له مزگه وت به رنامه ی قسه کردنی
دا دامان نان بۆخۆشم چووم له  پێشمه رگه مان ناردوو له جێگای پێويست و له نێو مزگه وته که ش

نيشتی دانيشتم و تا ئاخری کۆبوونه وە که به جێم نه ھێشت وتا کۆبوونه وە که ش ته واو نه بوو ته
ارد نانه دا ۆکان له و ھه ڵبژپێشمه رگه مان ) نه برد. سه رکه وتنی کانديدی حزبی دێموکرات له ب

گه ڵ تێکۆشانی بێ وچانی کوميته ی حزب ، ئه ندامان و پێشمه رگه کان و دۆستان و )يه نگرانی دە
حزب له ناوچه ی بۆکاندا بێ پێوە ند نه بوو.له ھه ڵسه نگاندنی زە مينه کانی ئه و سه رکه وتنه دا 

  هبه و رێبازە يان داوە و رە زايه ت نامه يه که وە کپێمان وابوو ئه وە نمرە يه که  کۆمه -نی خه ڵک 
خه-ت به کاروو تێکۆشانی سه رجه م ئه ندامانی حزبووکوميته ی حزب له بۆکان دراوە . ماوە يه کی 

ياری کرا و بۆکانم به جێ ھێشت کورت دوای ھه ڵبژارد نه کان ئه رکی حزبيم له شوێنی ديکه بۆ د
موکرات فێرگه يه کی له باغی ئينگيجه ی سه ردە راباد کردە وە که -م دوای چه ند مانگ حزبی دێبه

له وێدا شومارە يه ک پێشمه رگه ی ھه ڵبژاردە کۆ کرابوونه وە و بۆ ماوە ی مانگ و نيوێک 
ئامووزش دران ئه من به رپرسايه تی حزبيی ئه وفيرگه يه م پێ ئه سپێردرا و ئا خرين ئه رکی حزبی 

ئه و فێرگه يه سه رھه نگ سمکۆ و.به رپرسی ئامووزشی نزامی من له ناوچه ی بۆکان بو
بوو.دوکتور قاسملوو ھه روە ھا لياربووھه روە ھا سه روان  رە حمان رە حيمی ياريدە دە ری عه
ندامانی دەفته ری سياسی و کوميته ی ناوە نديی حزبی ديموکرات بۆ دە رس کوتن و سميناروو ئه

گه يه وله رۆژی خاتيمه ی دە ورە که دا بێجگه له وان مامۆستا شێخ کۆبوونه وە دە ھاتنه ئه و فێر
عێزە دينيش بانگ کرابوو.جه عفه راغای سه ردە راباد وە کوو يارمه تی چه ند سه ری ما-ت بۆ 



نارد ين که کوشتمانه وە و ميوانمان پێ به رێ کرد .ئه وپێشمه رگانه ی له و فێرگه يه دا دە ورە يان 
ه رماندە يی پێشمه رگه ی حزبيان له قوناغه کانی ديکه ی شه ڕی کوردستان وە ستۆ دی زۆربه يان ف

 گرت و له پێناوی ئه رکی نيشتمانی دا گيانيان به خت کرد. 

ئه وە ئه وەڵين فێرگه ی ئامووزشيی پێشمه رگه بوو که حزبی دێموکرات داينا بوو.  ناوچه ی بۆکانی 
.  باش ترين پسپۆروو لێزانی بۆ ته يار کردنی پێشمه رگه به بۆ جێگای ئه و ئامووزشه ھه ڵبژاردبوو

زانستی پێويست له و فێرگه يه کۆ کردبۆوە و له نه وعی خۆی دا بێ نه زير بوو.به داخه وە سازمانی 
م يه چه ند ين مقه ريان ھه بوو ھه چريکه فداييه کانی خه ڵکی ئێران که له دە ورووبه ری ئه و فێرگه

م له دێھاتی دە ورووبه ری فێرگه که ھه رچی له دەستيان ھات بۆ دژايه تی  ئه  له نێو شاروو ھه
ی حۆسێناباد تووشی کێشه يه کی وفێرگه يه دريغيان نه کرد و کاريان گه ياندە ئه وجێگايه له ئاواي

 خوازراو بووين و تا يه ک قه دە ميی تێک ھه ڵچوونێکی چه کدارانه چووينه پێشێ.) نه

 


