
  
  
  

õŠìíä@õ†óàó«@ @
 

  
  

ÚŽîìó‚@ì@ÚŽîìó’@@
çbîˆ@õìín�i@@

@@
ç†‹Øò†bàb÷@ì@òìóäìíša‡Žïq@ @

ôn’b÷@æî†óyýó�@ @

@@
@@
@@
@@

@ @@ôäbáŽïÝ�RPPV@@



  

٢ 
 

@@
@@

@@
@ @óÙåi@ôäbØòìaŠ‡qbšóÜ@ôn’ŠóqŠó�@Z|%Üb�@Öî‡�@ @

@@

ò�−Œ@ZSW@@

kŽïnØ@ZÚŽîìó‚@ì@ÚŽîìó’M@çbîˆ@õìín�i@@

Šó�ìíä@ZõŠìíä@õ†óàó«@@

xbnäüà@ì@sîbm@ZôºŠóØ@�èbmM@†bibèóà@@

õŒb� Šói@Zçb‚�à@Š†bÔ@@

ÃŠói@ômó‚@Z‡ïÈó�@†ó¼ó÷@@

ˆa�m@ZQPPP@@

tbš@ôåŽîí’@ZçbÅ’@õóäbƒqbš@LôäbáŽïÝ�@@

ç†Šbr�@õòŠbàˆ@ZSWX@ô@Üb�@õRPPV@@

@@

@ @@@
ôäbØòìa‹Øì⁄i@óÜ@@

@@
õ†ŠíØ@ôõäaìóàbäˆûEŠ@öôîóàbäóG@Üói@õŠìíqóÜóØ@õòìóä‡äaˆìíi@üi 

×a�È@ôäbn�†ŠíØ@ôáŽîŠóèM@@ôØòEŠó @LôäbáŽïÝ�QPT@@ôäłüØ@Lôn’b÷SYŠbàˆ@L@ìíäb‚@õòQP@L@@
Içłò†Šó÷@ôõîbmòŠó�@õóäb£bmíÔ@ói@ŠójàaŠóiHo�üq@ôÔìíå�@L@ZQT 
çüÐóÜóm@ZSQSSQPU@@@Þîbiüà@Z@bï�b÷PWWPQTXTVSS@@bîPWWPQUVUXVT@@@

E.mail: bnkaizhin@ yahoo.com  
 



  

٣ 
 

@@

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  شةوثك و خةوثك
  

  بريةوةرييةكاين حمةممةدي نووري
  



  

٤ 
 



  

٥ 
 

  
  
  
  
  
  

  ئةستثن بةخش و گيان به ناوي خوداي ژيان
  

  ي ژيـاين مـن شـةوثك بـوو    هةموو دةور

  ئةوةي ديـتم بـه هاصـؤزي خـةوثك بـوو     

  

  !شةوثكي پذ لـه مؤتـه و دميـةين دثـو    

  !بوو خزي و نةتكايـه سـةرلثو   تراوكثك

  

  بريةوةري يان دةردةسةر
چونكـه نـاكرث    .ناساندين خؤم نيـه  ،مةبةست له نووسيين ئةو بريةوةرييه

 .له خـؤي بـدوث   ،ةبووبثدا ئةگةر هيچي بؤخؤي ن نةتةوةيةكي له دةوراين ژياين
بـه وسـتثك    ،وخوسـتثكي بووبـث   دا هةسـت  گةلثك ئةگةر له هةصـكةويت زةمـان  

 .پثخوست كرابث؟ كوا دةتوانث شوثنةوارثكي بةبايةخ له ژيـاين خـؤي بثنثتـه دي   
هـةمووي   ،ئةوانةش كه له پياوه بةنرخ و هؤنةره دصسؤزةكان يادگار و بةجثماون

  .هومثدي خةسار و بةفيذؤچوو ،نةهاتووئاوايت پثك ؛داخ و دةرد و كةسةرن

لـه   ،ي هـةتاوي ١٣٢٠وگؤذي ساصةكاين بـةر لـه    ئةمن له سةير و سووذ و ئاص

 ،ژياين ذةنگاوذةنگي خؤم، لةم ناوچـه كوردنشـينةي ئازةرباجيـاين ذؤژئـاوادا    
هثندثك بةسةرهات و ذووداوي گرينگم به چاو ديوه و بةسةرم هاتووه كـه ئةگـةر   

دا  هةموويان جثگاي سةرنج و له جثي خؤيان ،ذابگا امن پثيانبازگةي بريةوةرييةك

شياوي تثذوانينن كه كث هات و كث ذؤيي؟ كام بثگانه و كام خؤيي؟ هؤي خؤيةيت و 

  .!نامؤيي

بيسةراين خؤم  ،نامهةوث وةك هثندثك له مثژوونووسان .مثژوو نانوومسةوه

 .مةصـبةندةكةيان بكةمه بةصگةي ذاستةوخؤي بةسةرهاتةكاين سـات و كاتـةكاين   
 .بيانگثذمـةوه  ،دا هةصكةوتووم دةمهةوث ئةوةي بؤخؤم ديومه و له هةصكةوتةكاين
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سـةرپةذثين   ،به تاصووكه گوصـوةرثنيش بـث   ،بةآلن وةك دروثنةواين دواكةوتوو

  .جاذيش بثته پثم با پرته و بؤصةي خاوةن ،دةكةم و تثدةكشثم

  ورانگورگةئاوذثك له ژياين خؤم و باسثك له تثپةذي دة
ي ١٣٠٥له پازدةي مـانگي ذةشـةمةي    .يه»نووري«نازناوم  ،ه»حمةممةد«ناوم 

له ناوچةي گةوركي مـةهاباد لـه دايـك     ،ي خوارث»گصؤآلن«له گوندي  ،هةتاوي

خاصه حةمه لةگةص  .بووه» حةمةزةندين«كوذي خاصه  ،بامب مريزا ئةبووبةكر .بووم

» قـالوث زةنـدان  «وون له گوندي ئاواره بوون و هات» زةند«چةند بنةماصه له عثلي 

بـؤم   .ئثستاش چةند بنةماصه لةو ناوچةيةدا هـةر مـاون   ،جثگري بوون و ماونةوه

ئاغـا  «لـه دةوراين   ،ساغ نةبؤتةوه هؤي پةذةوازةبووين ئـةو چةنـد بنةماصـةيه   

دا چي بووه و چؤن ئاوارةي ئةم مةصبةنده بوون و لةو دثيـه  »حمةممةدخاين قاجار

جثگري بـوون و لـة دوايـه هثنـدثكيان      ،ناودثريان كردووه» نقالوث زةندا«كه به 

  .پةران و ئةوپةذةوپةذ كةوتوون دا پةران بثروبةوث

مريزا ئةبووبةكر پياوثكي باسةواد و شارةزا به زماين عارةيب و فارسي بووه و 

دةستثكي بـاآلي هـةبووه و    ،دا له زانسيت فةرهةنگ و ئةدةبيايت عارةيب و فارسي

جثـي ذثـز و حورمـةت بـووه و هاوكـاري       ،دا »گةورك«عةشريةيت  له نثو عثل و

هـؤنراوةي   .خوثندن و نووسني و دةرك و ديواين سةراين ئةم عثلـةي كـردووه   پث

وبـذؤ و سـوومتاين عثـل و عةشـريةتةكاين      فارسي هؤندؤتةوه كه به هؤي تـاآلن 

مةگـةر  له نثو چوون و وةدةست من نةكةوتوونةوه  ،زؤري مةصبةندةكه زؤردار و بث

  .هثندثك كتثب و قورئان نةبث

لــه ســادايت گونــدي  ،»ساصــح«كچــي ســةيد  ،»تةمينــه«دايكــم ســةيزاده 

بنةچةكـةيان   ،»بةرزةجنـه «و » وزمةصـه «ه كـه لةگـةص سـادايت    »شـثخان  باغي«

چـون   ،خوثنـدمب  الم وايـه زؤر بـه چكؤلـةيي بـامب دةرسـي پـث       .دةگاتةوه يةك

له بـريم   .وثندنةوه و نووسينم هةبووهسةوادي خ ،هةرچةندي بري و فامم بذ دةكا

تةواوي جوزوةكـاين   ،م له قورئاين پريؤز خوثند»جوزووي عةممة«كاتثك  ،ماوه

 .پثداويســتيم بــه وان نــةبوو ،ديكــةم بــه باشــي دةخوثنــدةوه و وةكــوو دةرس
و لـه  » گوصـزار «و » ناگةهان«و » نامه مسايل«كتثبةكاين سةرةتايي ئةوكات وةك 
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الي  ،م له نةحودا»زةجناين«و دواتريش تةسريفي » و بووستان گوصستان«دا  دوايي

بامب به  ،وام دثته زةين كه .به باشي نووسني و خوثندنةوه فثر ببووم .بامب خوثند

نووســني و خوثندنــةوةي زمــاين كــوردي زؤر ئاشــنا و ئــؤگر بــوو و هةســيت  

گريي و دا جؤرثـك گؤشـة   له ساصةكاين دوايي ژياين .نةتةوةخوازي زؤر توند بوو

 ؛لةو حاصةدا بوو كه سـةفةرثكي بـؤ الي ئثـراق كـرد     .تةنيايي به خؤيةوه گرتبوو
كـه هاتـةوه چةنـد پـةذتووك و      ،نازامن چةند ذؤژ يان چةند حةوتةي پثچووبوو

لةگـةص خـؤي    ،پةخشاين كوردي كه له شاري سلثماين يان له كؤيه دةردةچـوون 

ــةوه ــةوه   .هثنابووي ــةوادي خوثندن ــدثكم س ــه هثن ــةمن ك ــوو  ئ ــدا كردب  ،پةي
ئثستاش تاكه هؤنراوةيةكم لةو پةذتووكه له بري  .دةخوثندمةوه نووسراوةكاين پث

  :ماوه كه نووسرابوو

  و لؤلؤ و به حةيرانةوه ثل ثبه لبةهار هاتةوه به سةيرانةوه

   .زؤرم شايي به خؤم بوو كه دةمزاين بياخنوثنمةوه

ه بامب به پةله هاتةوه ماصث و رؤژثكي تاص كه قةت له بريم ناچثتةوه ئاوا بوو ك

حمةممةد نووسراوه كوردييةكان لة كوثن؟ ئةمنيش كه ئـةوامن وةك شـتثكي   : كويت

 .دةرث و كـومت ئـةوةتان   هثنامنه ،بةبايةخ له نثو كتثب و سيپارةكامن ئاخنيبوون
گورجانـه هـةمووياين لـه     ،تةندووري نثوماصث داييسـا  .وةرگرمت بامب خثرا لثي

ئةمن نةمزاين ئةم كارةي بؤ  .مةشخةصيان لث بةرز بؤوه گذه .شتتةندوورةكه هاوي

لـةو   .ذووحي بچووكي من لةگةص گـذي پةذتووكـةكان دةسـووتا و دةچووقـا    ! كرد

» ئةمنيـه «دةگـوتن   بـةدةس كـه پثيـان    كاتةدا چةند عةجةمي قوصةشـيين تفـةنگ  

ان وةژووركةوتن و دةستيان به پشكنيين سندووق و نثو مـاص و كتثـب و دةفتـةرةك   

دةصـثن ئـةتؤ چوويةتـه ئثـراق و كتثـب و      : ذوويـان كـرده بـامب و كوتيـان     .كرد

ئةدي كوانثن؟ لـه كوثـت دانـاون؟ بـامب      .نووسراوةي كورديت لةگةص خؤت هثناوه

و لـه  » غةوسـةلئةعزةم «چوومه بةغـدا بـؤ زيـارةيت     .بةصث چوومه ئثراق: كويت

و كـارثكم بـه   » نشـثخي حيسـامةددي  «بـؤ ديـداري   » تةوثصـه «گةذانةوةدا چوومه 

  .هثنانةوةي كتثب و نووسراوةي كوردي نةبووه

بامبيـان لةگـةص خؤيـان بـرد و      ،ئةمنيةكان دواي پشكنيين هـةموو ماصـةكه  

يةكيان پـةژارةي   ،ذووحي بچكؤلةي منيان ئازار دةدا ،دوو غةم و پةژارة .ذؤيشنت
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ش و دصگري خؤ پةذتووكة كوردييةكان كه دةمزاين بياخنوثنمةوه و هؤنراوةكانيم پث

دواي  .بوون و ئةوي گةورةتريش پةژارةي بث سةروسؤراغي بايب پـري و نةخؤشـم  

گةياندم و حاصي كردم كه نووسني و خوثندنةوةي  تثي ،چةند ذؤژان كه بامب هاتةوه

هـةر  » .االنسان حريص علي ما منع«به واتةي عارةبان  .كوردي قاچاغه

منداصييةوه نووسني و گوتين زماين ئةوه بوو به هؤيةكي بنةذةيت كه ئةمن هةر له 

  .خؤشتر و گرينگتر بوو خؤم له عارةيب و فارسي پث

هثزي لثكدانـةوةي بةسـةرهايت دةوراين    ،له دواي چةند ساآلن كه فام و بريم

تـةنيا   ،بؤم ذوون بؤوه كه سةفةرةكةي بـامب بـؤ ئثـراق    ،منداصيمي پةيدا كردبوو

اين كـوردي ئثراقـي بـووه كـه لـةو      ديداري دةستةيةك له نووسةران و ذووناكبري

دا مـةوداي   چـون لـه ئثـراق    .يـان دةس پثكردبـوو   دا بزووتنةوةي نةتةوةيي كايت

بزووتنةوه و پةرةپثداين هةسيت نةتةوايةيت بةربآلوتر و هةراوتر بـوو و لةگـةص   

له سنوورةكاين سةردةشت و بانه و هـةورامان و   ،ذووناكبريةكاين كوردي ئثراين

بامب لةو كةسانه بـوو كـه بـه     .نةتةوةخوازيان تثكةآلو كردبووهةسيت  ،مةريوان

هةر ئةو هؤيةش بوو كـه چةنـد جارثـك     ،بري و هةسيت نةتةوةيي و ميللي دةژيا

تووشي چةرمةسةري پياوةكاين دةرك و ديواين ذةزاشا دةبـوو كـه بـه وردي لـه     

 .ننيمريه بةهةست و لثهاتووةكاين دةخسته ژثر چاوةدثري و تثـذوا  ،سنوورةكان
دةيذوانييـه ئـةو    ،هثناين گؤوار و پةذتووك و پةخشانه كوردييةكان له ئثراقةوه

  .بري و هةسته ذووناكةي ئةوكات

و هثنـدثك  » دوذذةي نادري«و » موعجةم«دا مثژووي ١٣١٣و  ١٣١٢له ساصةكاين 

ي ١٣١٤لـه ساصـي    .م الي بامب خوثنـد »سةرف و نةحو«يةكاين  له كتثبه سةرةتايي

كي بامب دةسيت گرمت و بردميه الي يةكثك له مامؤستاياين زانسيت ذؤژث ،هةتاوي

كه پريثكي نـووراين و عـاملثكي ذةببـاين و    » مةال عةبدولوةهاب«ئاييين به ناوي 

ئةسپاردمي كه لـه   ،ي خوارث بوو»گصؤآلن«مودةذذيسي زانسيت ئاييين له گوندي 

ـ    ،ژثر چاوةدثري ئةو عامله زانايةدا ارةيب خبـوثنم و  دةرسي زانسـيت ديـين و ع

  .نةيةصث دةس له خوثندن هةصگرم
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  نةديوي من ووحي چكؤله و مةينةتذ بؤ ١٣١٤ساصي 
ذا تووشي چةويت  چون ويسيت خودا لةوةدا بوو كه ئةمن هةر له تةمةين منداصي

بـاوكم لـه تةمـةين     ،١٣١٤لـه سـةردةمي پـاييزي ساصـي      ،و چةصةمةي ژيان مب

يـاين دوو   ،پثنج منداصي لـه مـن چكؤلـةتر    دا كؤچي دوايي كرد و ئةمن و ساصي٦٣

لـه داوثـين دايكثكـي پةژارةنـةديودا      ،خوشـك و سـث بـراي لـه مـن چكؤلـةتر      

ــوو   .بةجثهثشــت ــوور ب ــةغريةت و بةمش ــاك و ب ــةيزادةيةكي پ ــه س ــم ك  ،دايك
سةرپةرةسيت خثزاين وةئةسـتؤي خـؤي گـرت و بـوو بـه داژدارثكـي دصسـؤز و        

نةيهثشت ئةمن دةست له خوثنـدن   .دا انله حاسيت چةويت و چةوثصي ژي ،لثهاتوو

لـه   ،ئةمن هةر لـه قوتاخبانـةكاين زانسـيت ئـاييين     ١٣٢٠هةتا ساصي  .هةصگرم

سةرف و نةحو و مةنتيق و ئاداب  ،گوندةكاين ناوچةي گةورك و بانه و سةردةشت

كـه دوايـني پلـةي دةورةي    » اجلوامـع  مجـع «و بةالغه و هةتا هثندثكيش له كتثيب 

هةسيت تـةنيايي دايـك و چـوار خوشـك و      .خوثندم ،زةمان بووزانياري دةرسي 

ئةوةي له  .براي چكؤله واي هان دابووم كه ئانثكم له وةخيت خؤم خةسار نةدةكرد

ئاوامت بوو تا دوايـني   .دةمتواين به دةرس بيانصثمةوه ،دا خوثندبووم ساص ٦ماوةي 

خبـوثنم و بچمـة    ،دا بـاو بـوو   پلةي زانياري كه له كؤذي قوتاخبانـةكاين ديـين  

  :بةآلن ،سةرث

  بةتاص دةكاتةوهبريان گتةقدير تة
 .نةهاتين ئاواتةكامن دوو هةصكةويت ناحةز و نالةبار بوونه بةرهةصةسيت وةدي

شةذي دووهةمي نثونةتةوةيي بوو به هؤي ئةوه كه ئثراين ئثمـه بـه    ،١٣٢٠ساصي 

ـ    ،ئـةمريكا : دةسيت دةوصـةتاين هاوپـةميان    .ري كـرا ئينگلـيس و شـووذةوي داگ
شـوثنةواري   .هةصوةشـا  حكوومةيت ناوةندي شريازةي پسا و نةزم و نيـزام لثـك  

كة لـه دةوراين حكوومـةيت ذةزاشـادا لـه گرثژنـه      » خاين خان«عةشريةتگةري و 

به ذةوشيت كؤين حةز و ناحةزي خؤي ژيايةوه و هاتةوه سةر تـةوةره   ،چووبوو

ناوچةيـةك سـةري هةصـدا و    مةذةج له هةر  و بستةي پثشووي و نائةمين و هةذةج

  .كةس به ذبةي كةسي نةدةپثوا
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  ئاوات دةنثژم و تاصي دةچثژم
نامـه و   ،»خـدرئاغاي عـةزيزي  « ،ئاغـاي گصـؤآلن   ،هةر لةو سـةردةمةدابوو 

 ،ئةگةر حمةممةدي نووري وةكوو بايب كـه مـريزاي مـن بـووه    «: پياوثكي نارد كه
ئـةوا   ،داصي بنةماصةكةم نةصثنةيةتةوه گصؤآلنث و نةبثته مريزاي من و دةرس به من

خةرج و پيتاكي ئةو چةند ساصةي له دايـك و خثزانةكـةي وةردةگـرم و لـه مصـكي      

ديـاره ئـةمنثكي دنيانـةديتوو و لـه كثشمةكثشـمي دةوران      » .دةكةم خؤشم دةريان

 ،نةكةوتوو كه هةموو ئاوامت ئاسوودةيي و حةسانةوةي دايكم و منداصـةكاين بـوو  
وپـؤي ئاواتـةكامن دةهاصـؤزث و     ذايةص ،و پثم لث ون دةبثله وةختثكي وادا دةست 

وةي زياتر چارةيةكم نةدةزاين كه دةست له خوثندن هةصگرم و ذؤژ  له .تثكةص دةبث

ناچار سـيپاره و دةفتـةري    .و حاصي بنةماصه فيداي دواذؤژ و داهاتووي خؤم نةكةم

كةومت و بـه   وةذث ذووةو ذووناكيم پثچايةوه و بةرةو تاريكةبازاذي ژياين نالةبار

وسـينگي داب و دةسـتووري بـاوي ذؤژگـار و لـه الي       سةرساردي هامته سةر پةت

بوومه مريزا و نووسـةر   ،كه پياوثكي مري و شايي بةخؤ بوو ،خدرئاغاي عةزيزي

  .و مامؤستاي منداصةكاين عثلي

  ي تازهدنياهةصكةوتثك بؤ چوونه مةهاباد و ديتين 
دةبـوو بـؤ الي دوكتـوران بچثتـه      .كـةوت دا نـةخؤش  ١٣٢١خدرئاغا له ساصي 

بارگةيان بؤ پثچاوه و دووسث پياوي لةگةص خؤي خست و بؤ چـاوةدثري   .مةهاباد

  .ئةمنيشي به پثويست زاين كه هاوذثي مب،نوسخه و دةوا و دةرمانثكي كه دةيدةنث

دا نـاوي سـابآلغ بـوو ـ لـه       بؤ يةكةمني جار بوو كه مةهابادم دةدي ـ لة پثش 

كه براگةورةي خـدرئاغا و سـةرؤكي   » بايزئاغاي عةزيزي«وينه مزصي مةهاباد چو

سةراين عةشريةتةكاين مةنگوذ و مامةش و دثبوكري حمـاص و   .عثلي گةوركان بوو

نؤكةر و  .يان مزصيان بةكرث دةگرت ،يان خانوويان له مةهاباد هةبوو ،شاروثران

و كاروبـاري مـةهابادث    دا دةمانةوه دةست و پثوةندةكانيان له كاروانسةرا و ماآلن

عةشاير هةصياندةسووذاند و حكوومةيت ناوةندي هيچ جؤره دةسةآلتثكي له شار و 

پياوةكاين عةشاير باج و پيتاكيان لـه دةورةي شـاري لـه خةصـك      .دا نةمابوو دث

هـةركام بـةپثي تثبـيين     ،پياوه بةناو  و سةرشناسةكاين مـةهابادي  .وةردةگرت
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لةگةص سةرؤك عةشريةتثكي تثكةصـي و نيزيكييـان    ،پاشةذؤژ و داهاتووي خؤيان

دا هةر ئةوةنـده بـوو كـه بـؤ الواندنـةوه و       خؤنوثين حكوومةت له هةرمث .دةكرد

كـؤپيين قةنـد و    ،دةستووري دابوو به پثـي سـةرانه   ،مياوي عثل و عةشاير پشي

شــةكر و كووتاصــيان بــدةنث و ئاغاواتــةكانيش بةشــي خؤيــان و گونــدةكانيان 

بؤخؤيان خـاوةن دةسـةآلت    ،ه دوايةش چةنديان بةشي خةصك دةداوةردةگرت و ل

 ،ئثسـتاذا » سـةددي «يـان لـه الي   » تـةپ  پشـت «زؤر جاران دةمدي له الي ! بوون
الوان و  .تةپصةوه دةذژانه شـارةوه  سواراين چةكداري عةشاير به زوذنالثدان و سي

! قةنـدم دةوث  ،تةصةكةيان دةصث سي: جحثصةكاين مةهابادي پثدةكةنني و دةيانگوت

  !كؤپني! كؤپني! شةكرم دةوث

دا خـةريكي خوثنـدن و موتـاآل     بؤ مين دنيانةديو كه هةر له حوجرةي فـةقثيان 

هةموو ئةو دميةنانه جثگاي سـةرنج و   ،بووم و نةهاتبوومه نثو گةل و كؤمةصةوه

وبةرگي كوردي ئازاده و كوردي نووسني و كوردي  ئثستا كه جل  .بريلثكردنةوه بوو

دا سةريان هةصـدةدا و ئـةمنيان    پثشينةي زةينم له ژيان و گيامن ،ياساغ نيهگوتن 

دةبردةوه ئةوكات كـه پةذتووكـه كوردييـةكانيان لـث لـه تةنـدوور هاويشـتم و        

شـينةكاين حكوومـةيت ذژانـه ژوورةكـةمان و لـه       قوونكه ئةمنيه  ،سووتانديان

سـني و كـوردي   نووسراوه و پةذتووكي كوردي دةگـةذان و دةيـانگوت كـوردي نوو   

 ،دةنووسـن  ،ئةوا ئثستا دةمدي بـه كـوردي دةدوثـن   ! قاچاغه؟ ،پؤشني ياساغه
شةوانه له كووچه و كؤآلنان گؤرانيان دةصثن و  ،گةنج و الوةكاين شاري .دةپؤشن

دةمدي دميةن و ذووكاري تةواوي شـاري   .هؤنراوه و سروودي كوردي دةخوثننةوه

  .ين له خؤي هاآلندووهذةنگي كوردي و دةنگي كوردستا ،مةهاباد

دا   كـه لـه نثـو قةيسـةري    » ئةمحةدي داودي«جارجار دةچوومه دووكاين مريزا 

له منداصـييةوه لةگـةص ئةمحـةد هـاوذاز و هـاواص بـووين و        .كووتاصي دةفرؤشت

لةگــةص مــريزا  ،بــايب ئةمحــةد» حةســةين داودي«مــريزا  .يــةكترمان دةناســي

ئةمحـةدي   ،زؤر جار مـريزا حةسـةن   .ئةبووبةكري بايب من دؤست و هاواص بوون

ذاشـكاوي   جا بؤيه لةگـةص ئةمحـةد بـه    .لةگةص خؤي دةهثنا گصؤآلنث بؤ ماصه ئثمه

سةبارةت به ذةوشـيت   .بريوذاي خؤي له الي من دةردةبذي .باس و خوامسان بوو

ئاغايان و عةشاير و كردةوةي ناحةزي پياوةكانيان له شاردا دةردةدصـي دةكـرد و   
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ئةگةر خراپيـان لةگـةص    ،الواين مةهابادي ئةسلةحةيان كذيوه زياتري«: دةيگوت

ئةوه دةوراين ذابردوو نيه شكاك و مـةنگوذ و عةشـاير    .وةدةس دثن ،ببزوونةوه

ئةو تاآلنـةي ذابـردوو كـه بـه سـةر       .زؤر جار دةهاتن و مةهاباديان تاآلن دةكرد

  ».ناكرث دووپات بثتةوه ،مةهاباد هاتووه

م حاصي بوو كه بزووتنةوةيةكي ـثين لـه مـةهاباد    له قسةكاين ئةمحةدذا لث

ئةمن ئةو بريوذايةم وةك شتثكي باوةذپثكراو له پرثسكةي زةين و  .سةري هةصداوه

  .خةياصم وةپثچا و ذامگرت تا بزامن داهاتووي وآلتةكةمان چي لثدث

 .خـدرئاغا نةخؤشـييةكةي چـاتر ببـوو     ،سةروبةندي پاييزثكي درةنگ بـوو 
ةتيان له ماصي خؤي بؤ نووسي و گةذاينةوه گوندي گصؤآلنث بـؤ  دوكتوران ئيستراح

پثكـردةوه و هـةتا    ئةمن ديسان مامؤستايي و دةرسي منـداآلمن دةس  .ماصي خؤمان

لةبـةر ئـةوةي داهـات و جـريةم بةشـي       .له گصؤآلنث مامةوه ١٣٢٢بةهاري ساصي 

لـه  ناچـار بـووم بنةماصـةي     ،گوزةراين خاوخثزان و ژياين ئاسـايي نـةدةكردم  

  .ناوچةي گةوركان بگوثزمةوه و بثمه موكريان

  وبار له ناوچةي گةوركان بؤ نثو دثبوكرييان كؤچ
 ،گؤلث مةرزينگ له دثي  ،ماصم باري كرد و له موكريان ١٣٢٢له بةهاري ساصي 

بـه نـاوي    ،سپي عثلـي خـؤي بـوو    كه ذةئيس و ذدثن» ئاغاي قارةماين برامي«الي 

ئاغـا سـةوادي نووسـني و خوثندنـةوةي      بـرامي  چـون  .نووسةر و مريزا دامةزرام

كه تريةيةكي زؤر » قارةماين«بةآلن كاروباري بنةماصه و ئيداري و تايفةي  ،نةبوو

دةكةوته ئةستؤي و ئةويش زياتر له سةفةر  ،و خاوةن نفووسي دثبوكرييان بوون

يت هةصـكةو  .هةميشه و له هةموو شارثكي دةبوو لةگةصي هاوذث بام ،وچؤدا بوو هاتو 

بؤيه هةيل مانةوة و ديتين  ،برامي ئاغا خانوويةكي له مةهاباد كذيبوو ،باش ئةوه بوو

  .هاواآلن و هاوذازامن زؤر بؤ هةصدةكةوت و ذاز و ذةمزي ذؤژگارم بةرجةوةند دةكرد

  پساوي ناوةنديحكوومةيت شريازة
دا به هؤي حـوزووري هثـزي شـووذةوي لـه ئازةرباجيـان و       لةو چاخ و كاتة

زؤر لــه مةصــبةندي كوردنشــيين ئازةرباجيــاين ذؤژئــاوا و هــةروةها   بةشــثكي

بؤ دابني كردين باري هثمين له ناوچةدا تـةنيا   ،دةسةآليت حكوومةيت ناوةندي بث
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عثـل و عةشـريه و ئاغـاوايت مةصـبةندةكه      ،پةنا و پاصپشيت حكوومةيت ناوةندي

اوي چةكـدار و لـه   له حاصثكي كه عثل و عةشاير و ئاغاوات بة تةو .خؤيان دةنواند

بؤ نةبذانةوةي پةيوةندي  ،دةسةآلت بوون دا دةسذؤيشتوو و خاوةن شار و دثهاتان

دةسةآليت ناوةندي دةستووري دابوو  ،لةگةص خةصكي دثهات و عثل و عةشريةتةكان

كؤپيين قةند و شةكر و كووتاص بدةن بـه   ،به پثي نفووس و سةرانةي شار و دثهات

  .يش به دةسيت ماليك و ئاغايان بآلو بكرثتةوهخةصك و بةشي گوندنشينةكان

بـةآلن   ،له شاري مةهاباد چةند ئيدارةيةك بةذواصةت نوثنةري دةوصةت بـوون 

ئيدارةي ئآمار و سةرژماري بـوو كـه ئاغـاوات و     ،ئيدارةي زؤر گرينگ و كاريگةر

هـةموو كـوثرةدث و    ،ماليكةكان بؤ وةرگرتين قةنـد و شـةكر و كووتاصـي زيـاد    

هـةزاران كـچ و كـوذ و     .يان كردبوو به شارؤچكه و ئـاوةداين گـةوره   ييئاوا كؤنه

پياو و پريةژين قةت له دايك نةبوويان تثدةئاخين و پثناسيان بؤ وةردةگرتن  پريه

ئةو پثناسـه   .بؤي دةنووسني و دةيدانث ،و ئيدارةي ئاماريش به بث نابث و ناكرث

بـوو بـه هـؤي     ،جثگري بـوو جثيانه دواي چةند ساآلن كه دةوصةت و حكوومةت  بث

لـةو كاتانـةدا تـةواوي     .دةردةسةر و گريوگرفتثكي زؤر بؤ دثهـايت و ماليكـةكان  

ســةران و گــةورةپياواين عثلــي و عةشــريةيت لــه مــةهاباد خزابــوون و پيــاوه  

چةكدارةكانيان له دةروازةكاين شاري خةرج و باجيان له داهات و دةسكةويت شار 

  .دا نايب و نوثنةري حكوومةت بوون له شاريو دثهات وةردةگرت و بةذواصةت 

عـةيل  «بـؤ ماوةيـةكي    ،دةوصةت بؤ پثذاگةيشنت به كاروباري شار و ئيـدارات 

كه سةرؤكي عةشريةيت دثبوكري بوو كردي به فةرمانـداري  » ئاغاي ئةمريئةسعةد

خـاين و ناتـةبايي و    بةگي و دووبةرةكي شثوةي خان بةآلن ذقةبةري عثل .مةهاباد

ماوةي مانةوةيةكي ئـةوتؤي بـه ئةمريئةسـعةد نـةدا و      ،وعةشريةيتناكؤكي نث

  .كه له فةرمانداري اليانربد ،هثندةي نةخاياند تا نةتيجةي كارةكاين وةدةركةوث

  كث بوو و چؤمن ناسي) خاتةمي(سوور  سةديقه
كه » سةديقي خاتةمي«الوثكي مةهابادي به ناوي  ،كاتثك ماصم هاته دثي گؤلث

ئاغـاي قارةمـاين و    دةرسي به منداصـةكاين بـرامي   ،»يقةسوورسةد«دةگوت  پثيان

  .دا برازاكاين دةگوت و مامؤستا و موعةلليمي ئةوان بوو له دث
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ــةديقه ــةمن زؤرم     س ــوو و ئ ــا ب ــؤص و وري ــةخؤش و پيت ــي قس ــوور الوثك س

دواي ماوةيـةك زانـيم   ! ئةويش لثم دذدؤنگ بوو و سصةي لثدةكردم .خؤشدةويست

و ئـةمن كـه   ) ك.ژ(بوو له ئةنداماين دصسؤزي كؤمةصـةي   كه مريزا سةديق يةكثك

بؤيه لثم دةسصةمييةوه كـه مـةبادا    ،نووسةر و دةبري و ذازداري ئاغاواتةكان بووم

  .بيناسم و چلؤنيةيت بري و باوةذي بدركثنم

ئةگـةر بـريةوةري ياريـدةم    : مةبةست له گثذانةوةي بةسةرهايت خؤم ئةوةيه

كـه هةريـةك بـه جؤرثـك لـه هةصـكةوتةكاين       ناوي كةسانثك دثته گؤذث  ،بكا

   .دا شوثنةوارثكيان له سةر بري و هةسيت نةتةوةخوازي من داناوه ذؤژگاري ژيامن

هثندثكيان تؤزثك بـوون لـه بةسـةرهايت ذؤژ و ذؤژگـاري كـورد و هـةرمثي       

بؤ ئةوةي بري و باوةذي سةديقةسووري مامؤستاي منداصـةكان بـؤ الي    .كوردستان

ـ   وكرچـي خـؤم بـؤ     شـثعر و هـؤنراوةي كـاص    ،ؤم ذابكثشـم ويست و خواسـيت خ

مـريزا سـةديق لـه كـايت      .زؤري پثخؤش بوو و گةشـةي پثـدةكرد   .دةخوثندةوه

وخوسـيت مـين بـه هاوذازةكـاين لـه       هةسـت  ،چوونةوةكاين بؤ شاري مةهاباد

تاقم و دةسـتةيةك   ،باسه ئةوةي بؤخؤم تثبگةم چ ذادةگةياند و بث) ك.ژ(كؤمةصةي 

زؤريان ذثز بؤ دادةنـام و بـه    ،مةهابادي كه دةمناسني و دةيانناسيم له الوةكاين

  .دا دةهاتن و دةياندؤزمي دةوروبةرم

  و چؤمن ناسني) ك.ژ(چؤن بوومه ئةندامي كؤمةصةي 
ــرامي  ــناكاين ب ــه ئاش ــةكثك ل ــةهاباد  ي ــه م ــاين ل ــاي قارةم ــاي  ،ئاغ ئاغ

وسـةودا   و سات فرؤشي هةبوو بوو كه دووكاين كووتاص» عةبدوذذةمحاين كةياين«

بـةو هؤيـةوه لةگـةص ئاغـاي      .ووثري لةگةص ئةو بنةماصةيه زؤر پتـةو بـوو   و ئاص

ئــةم  .زؤر ذؤژان دةچوومــه دووكانةكــةي .كــةياين بووينــه ئاشــنايةكي نيزيــك

وچؤيةي من و ئاغاي كةياين درثژةي كثشا و سامي هةردووكمان بؤ دةربـذيين   هات

اص و هاوذازةكـاين ديكـةم لـثم حاصـي     به هؤي ئاو .هةسيت دةروومنان تثكشكابوو

بـؤ   .)ك.ژ(ببوو كه ئاغاي كةياين يةكثكه له ئةندامـه بنةذةتييـةكاين كؤمةصـةي    

چةنـد هـؤنراوةي نةتـةوةيي و ميللـي خـؤم بـؤ        ،داين بري و باوةذي خؤم نيشان

بـا لثـرةدا ئـةوةش ذوون     .خوثندةوه و چاوةذثي هةصوثسيت بووم لةو بارةيـةوه 
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ين كؤمةصــه هــةتا ماوةيــةكي زؤر بــري و باوةذيــان بــه  بكةمــةوه كــه ئةنــداما

ئاوا ماينـةوه هـةتا ذؤژثكـي ئاغـاي      .ئاغاواتةكاين وابةسته به حكوومةت نةبوو

كاك نووري سبةينث الي ئثوارث وةره دووكانث پثكةوه بؤ گةشتثك «: كةياين كويت

بـاغي  » .كه جثگاگةشيت ئثوارانةي خةصـكي شـارييه  » باغي سيسه«دةچني بؤ الي 

بـاغ و دارسـتانثكي    .سيسه جثگايةك بوو له نيزيك پردي ئثستا له قةراغ شـاري 

سةياحةتگايةك بوو كه ئثواران كاسپكار و بازاذي  .سايةدار بوو له كةناري چؤمي

دا  چةند قاوةخانةي هاوينةكةپريان تـث  .و كارمةنداين ئيداري دةچوونه ئةو جثيه

دةنيشنت و قليانيان دةكثشا و چايـان  دا دا هةصبةستبوو و خةصك له بن نيسثي داران

  .دةخواردةوه

 .لةگةص ئاغاي كةياين چووينـه ئـةو باغـه    ،كراو الي ئثوارث و له كايت دياري
ديتم دووكةس له قةراغ چـؤمي لـه سـةر     ،دا دوو سووذ به البةالي داران دواي يةك

وثكي يةكيان پيا .كورسي بةرامبةر به يةك دانيشتبوون و چايان له پثش داندرابوو

ئةوي ديكةشيان الوثكي جحثص و جوانچـاك   .دةنثوةچوو و هثندثك لةذ و الواز بوو

  .كه بؤشناغي و الوي له سةروسيماي دةباري

زؤرت  ،ئاغـاي كـةياين  «: هةردووكيان پثكـةنني و كوتيـان   ،كه ئثمةيان ديت

چاوةذث نةهثشتينةوه و ئثمةش هثنده نابث هاتووين و چايةكامنان هثشتا سـارد  

چـووين و لـه اليـان    » .فةرموون و لةو كةنار ئاوه له المـان دانيشـن   ،ةوهنةبؤت

قـادري  «كاك نووري ئةو پيـاوه مامؤسـتا مـةال    «: ئاغاي كةياين كويت .دانيشتني

هـةردووكيان ئةنـدامي    .يـه »دصشـادي ذةسووصـي  «يه و ئةوةش كاك »مودةذذيسي

ئةنــدامي ن و )ك.ژ(كؤمةصــةي  ،كارامــه و دصســؤز و ذوونــاكبريي حيزبةكــةمان

ئـةوان   .ناسـاندوون  ئةمن پثشتر باسي تؤم بؤ كـردوون و تـؤم پـث    .بناغةداذثژن

  ».بگةين بگةين و بؤ هةميشه تثك دةياةويست له نيزيكةوه پثك

كـاك نـووري   «: دصشادي ذةسووصي كـويت  ،خؤشي كوردانه دواي تؤخؤش و من

ي خاتةمي كه كاك سةديق ،دا مامة كةياين بتپشكنث و ساغت كاتةوه لةپثش ئةوةي

ئةتؤي به ئثمه ناسـاندووه و بـريوذاي تـؤي     ،له دثي خؤتان مامؤستاي منداآلنه

مامـه كـةياين و مامؤسـتا مـةال قـادري مودةذذيسـي كـه         .كردؤتـةوه  بؤمان شي

اليان وايه به بري و باوةذثكي پاكي كه هةتـه   ،هةردووكيان پسپؤذي حيزبةكةمانن
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دةتواين ئةندامثكي كارامه  ،وةي بةيانتو هةصكةويت زةماين و مةكاين ژيان و شث

دا  له شار و دث ،و پذ سةمةر يب و له ذثي پثشكةوت و گةشةداركردين حيزبةكةمان

  ».ئةندامثكي دصسؤز يب

ومـةرجثكي وادا   كـاك نـووري ئـةتؤ لـه هـةل     «: مامؤستا مودةذذيسي كـويت 

 خزمـةيت  ،هةصكةوتووي كه دةتواين به هونةر و قةصةم و بـريي ذوونـاكي خـؤت   

 ،بكةي و بـةو هؤيـه كـه نووسـةري ئاغاواتـةكاين     » كؤمةصه«گةوره و گرينگ به 
ــار و دث  ــه ش ــرث ل ــتمانةكةمان  ،دا دةك ــاري نيش ــيش و ك ــداين ئ ــؤ پةرةپث  ،ب

وخوسـت و ئاكــار و كــرداري فثئــؤداص و   گوندنشـينةكان ذوون كةيــةوه و هةســت 

» كؤمةصـه « ئاغاوات و عةشريةتةكانت لة بةر چاو و زةيين ئةندامه دصسـؤزةكاين 

و سـوثريان   دةبث ئةوةش بزانني كه مةهابادييةكان بريةوةري تـاص   .ذوون كةيةوه

، بةتايبـةت  »خاين ديوه خان«و » عةشريةتگةري«له ذابردووي خؤيان له دةوراين 

 ،كه لةو سةردةمةدا به هؤي داگريكراين ئثران له اليةن دةوصـةته هاوپةميانـةكان  
بـه   ،و و عثـل و عةشـريةتةكاين ناوچـه   پسـابو شريازةي حكوومةيت ناوةنـدي  

چةكداري خزابوونه مةهابادةوه و هةر دةسته و تايفةيةك مزص و ماصـثكي بؤخـؤي   

ذابـردووي تـاص    ،وبـذؤ  دياري كردبوو و دةترسان سةربزثوةكاين عثالت به تـاآلن 

هةر ئةو تثبيين و بةرجةوةندييه بـوو كـه ذوونـاكبريان و الواين     .دووپات كةنةوه

ثنــابووه ســةر ئــةو بــري و بــاوةذه كــه لــةم هــةل و دةرفةتــةت و مــةهابادي ه

  .بؤ دوو مةسةلةي گرينگ كةلك وةرگرن ،يةدا بؤشايي

يةكيان جووآلنـةوه و هانـداين كؤمـةص بـؤ پثكهثنـاين هةسـيت نةتـةوةيي و        

بزووتنةوةي جةماوةر له ذثي ئامانج و ئاوايت لةمثژينـةي كـورد و كوردسـتاين    

مـادةيي و چـاالكي هثـزي گـةنج و الوةكـان و چـيين       ئا ،يةكگرتوو و دووهةميان

بةندوباري كةصةوةكثشان  بؤ بةربةرةكاين لةگةص سةرةذؤيي و بث ،نيشتمانپةروةر

كه نةيةصن شـثوه و ذةوشـيت شـووم و ناحـةزي زؤردارةكـاين       ،و هةلپةرةستان

ئـةو دةسـته پيـاو و     .دا سةرهةصـدا و بژيةتـةوه   له مةهاباد و هـةرمثي  ،ذابردوو

وةكـوو   ،ي مةهابادي كه هاتبوونه سةر ذثي ذاستةقينةي ژيـان و ژيانـةوه  الوانة

هاآلبوون كـه  » قازي حمةممةد«ي نةمر »پثشةوا«پةروانه له دةوري شةمي ذووناكي 

مامؤسـتا مودةذذيسـي    .وا بوو له مةهاباد) ك.ژ(وةك داصده و پشتيواين كؤمةصةي 
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امن له بارةي تاصي و تووشـي  داخةكةم ماوةم نةماوه و ناتوامن ئةوةي دةيز«: كويت

  » .بيصثم و بينوومسةوه ،دةوراين دةرةبةگي و زؤرداري له ذابردوودا

ذثچكـه و   ،مامؤستا دةرسةكامن ذةوانـه «: كومت ،بثمةوه سةر جوابةكةي خؤم

: كـومت » كاك نـووري دةسـنوثژت هةيـه؟   «: مامؤستا كويت .»ذثبازةكةشم عةيانه

گورجثك هةسـتام  » .تةيةمموم بةتاصه ،ةبثكه ئاو ه ،مامؤستا ئةوه قةراغ چؤمه«

سـةيرانچي وردةورده   .نوثژي شـثوان بـوو   .و دةسنوثژم شوشت و هامتةوه اليان

چواركـةس   ،له گؤشةيةكي ئارام و بثدةنگي بـاغي سيسـه   .بةرةو شار دةبوونةوه

ووثـژي خؤيـان    سةريان پثكةوه نابوو و گـةرمي وت  ،»عةناسوري ئةربةعه«وةك 

  .بوون

 ،داكرد كاك دصشاد دةسيت به باغةصي» كاك دصشاد بؤ ذاماوي؟«: يتمامؤستا كو
كويت ئةو چةند بةندةي  .قورئانثكي چكؤلةي هثنادةر و ماچي كرد و له پثشي دانام

وةك له بـريم مابـث ئةمانـه     .بيانصث و سوثنديان بؤ خبؤ ،لةو كاغةزه نووسراوه

  :بوون

  .ـ خةيانةت به نةتةوةي كورد نةكةي١

  .ؤششت بؤ سةربةخؤيي كوردستان بثـ هةوص و ك٢

ئاشـكرا   ،نه به زمان و نه به قةصةم و نه به ئيشاذه ،ـ هيچ ذازثكي ذثكخراوه٣

  .نةكةي

  .ـ هةتا كؤتايي ژيان هةر ئةندام يب٤

  .ـ تةواوي پياواين كورد به برا و ژناين كورد به خوشكي خؤت بزاين٥

  .ثكخراوه و دةستةيةكنةيب به ئةندامي هيچ ذ ،)ك.ژ(ـ بث ئيزين كؤمةصةي ٦

واديار بوو ناو و ژمارةي ئةندامةكاين  ،له دوايه دةفتةرثكي له باغةصي دةرهثنا

ئةندامةكاين كؤمةصه هةركام  ،لة پاشان كويت .نووسي ي لث٨٥ژمارةي  ،دابوو تث

 .بـث » عـةتري «ناوي ثين تـؤ لـه كؤمةصـةدا دةبـث     ! دةبث ناوي ثنييان هةبث
مامؤستا مودةذذيسـي و   .ين عةتري نيشتمانةكةمان يبدةمهةوث ئةتؤ هةميشه بؤ

ياخوا نيشتمانةكةمان بـه بـؤين عـةتري ئـةم     «: ئاغاي كةياين پثكةنني و كوتيان

پريؤزه يـةكترمان   هةستاين و وةك جثژنه» .وبؤن بث بؤ هةميشه به ذةنگ ،الوانه 

  .له باوةش گرت و ذووي يةكترمان ماچ كرد
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ذةنگه  ،دا تثدةپةذين ار دةگةذانةوه و به المانيةك سةيرانكةر كه بةرةو ش يةك

داخةكةم لثيان حاصي نةبوو كه ئثمه مةسيت ويسـت و  ! اليان وابووبث ئثمه مةستني

بةرةو شار گةذاينةوه و هـةركام بـةرةو ماصـه خؤمـان جـوث       .خواست و هةستني

ئينسـانثكي ديكـه    ،گؤذابـووم  ،بةآلن ئةمن ئةوه نةبووم كه چووبووم ،بووينةوه

پثم وابوو بـاري ئةمانـةتثكي    ،بارثكي قورس له سةر شامن سةنگيين دةكرد .ومبو

بةآلن شاييم بة خؤم بوو كه له ذثي ئامانج و  .گرينگم هاويشتؤته سةر شاين خؤم

دا ژياوم و هةنگاوهاوثژ بووم و  دا خوصقاوم و تثي ئاوايت نةتةوه و نيشتمانثكي تثي

دا  دا مبـرم و لـه پثـي    ي ئةوةيه له ذثگايشياو ،فثري واته و لةهجه و ذاوثژ بووم

  .سةر دانثم

 ،بثگانـةم نـةدةدي   ،دميةين وآلت و سيماي نةتةوه لـة بـةر چـاوم گؤذابـوو    
بـةقا   ،دا باوةذ بوو هةموو شت له زةينم ،وةفاييم نةدةدي بث .هةمووي ئاشنا بوو

دا بـآلو   جوزئثك بووم له كوللثـك و كوللثـك بـووم كـه لـه ئـةجزاي خـؤم        .بوو

ببوونـه ذيشـةي    ،سـةپان و وةرزثـذ   ،جمثور ،مةال ،گاوان ،شوان .وومةوهدةب

 ،لـه شـار و لـه دث    .دارثك كه به هةموويان بةرگ و بةر و باآليان بةخثو دةكـرد 
له پثش چاوم هاوقةسةم و هاوپةميان بوون و ئـةوةش   ،دا هةموو له ذثي نيشتمان

ت و ماليــك و شــتثكي ديــارده بــوو چونكــه تةنانــةت بةشــثكي زؤر لــه ئاغــاوا

  .كوردستان) ك.ژ(ببوونه ئةندامي كؤمةصةي  ،عةشريةكان

ذا نوثنـةرةكانيان دةهـاتن و مةذامنامـةي     لـه ئثـراق و توركيـا و سـوورياش    

  .كؤمةصةيان وةردةگرت و دةچوونةوه و ئةركي ئةندامةيت خؤيان بةجث دثنا

ةمن ماوةم ئ .زياتري ذؤژةكان له مةهاباد بووين ،ئاغاي قارةماين له الي برامي

و هاوذازةكان هاوكاري بكةم و لـةم بـارةوه   ) كؤمةصه(بوو لةگةص ئةنداماين حيزب 

  .ئازاد دةگةذام و ئةركي ذثكخراوةيي خؤم بةذثوه دةبرد .گريوگرفتم نةبوو

  نةكراو چوون بؤ تةورثز و پثشهاتثكي چاوةذوان
ي خـؤي  حكوومةيت ناوةندي بؤ ئةوةي تثكةآلو ،دا ئاماژةم پثكرد وةك له پثش

گةآلصـةي كـؤپيين قةنـد و شـةكر و كووتاصـي       ،لةگةص خةصـكي كـورد نةپسـثنث   

بث و هةركةس  تا له ذثي ئاغاوات و ماليكةكان ئةو ئاماجنةي وةدي ،دامةزراندبوو
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مةبةسيت ئةوه بوو كـه   .بچث و له تةورثزث وةريگرث ،بةپثي نفووسي دثهاتةكةي

 ،ص ئيدارات و دةوصةت تثكنـةچث تثكةصييان لةگة ،له تةورثز ،ئاغاوات و عةشاير
لة سـةر كـاري    ،چونكه ئةوكات ئةرتةش و سپا و ئوستاندار و ئيدارات له تةورثز

  .خؤيان مابوون

ئاغـا و دوو كـةس    لةگةص برامي ،بؤ وةرگرتين قةند و شةكر و كووتاصي كؤپيين

وچؤيانـةدا هثنـدثك ئاكـار و     لةو هات .چووينه تةورثز ،له بنةماصةي قارةماين

ماوةيةكي زؤر ماينةوه و زؤرثك له كةسـاين   .وةم دةدي كه بؤ گثذانةوه نابثكردة

زيـاتر   ،عثل و عةشايري ديكةش وةك ئثمه مابوونةوه و ئيـدارةي قةنـد و شـةكر   

ذؤژةها له  ،دةسيت پثدةكردن و مةحتةيل دةكردن و به سبةينث و دووسبةي دةسيت

  .تةورثزث دةمانةوه

: كـومت  ئاغـاي قارةمـاين پثـي    ذؤژثـك بـرامي  : ئةم پثشهاته بؤ گثذانةوه دةبث

واباشه نامةيةك بؤ فةرماندةي لةشكر بنووسي و پثشينةي خزمةتگوزاري  ،مريزا«

بةشاين ئةرتةشي شاهةنشاهي له دةورانپشيت سنوور كـه   عثلي قارةماين كه شان

الم وايـه   ،وةبـري بثنييـةوه   ،دا بةجثيان هثناوه له هةموو هةصكةوتةكاين دةوران

هثنـدةمان ئـةوذؤ و    ،دةي لةشكر دةستوور دةدا كه ئيدارةي قةند و شـةكر فةرمان

سـةرهةنگ   ،دا ذةئيسي ستادي ئةرتةشـي تـةورثز   لةو كاتةش» .نةكا سبةينث پث

ئاغايـاين   .دا ذةئيسـي سـتادي تيپـي مـةهاباد بـوو      بوو كه له پثش» وةرةهرام«

صـماآلو و  ذووهة ،ئةفسـةرثكي وريـا   .يـةك دةناسـني   بـه  عةشاير و عثاليت يـةك 

وةرةهـرام  ( .دا دةهـات وةسـةر زمـاين دةكشـا     پثچانةوه بوو و ئةوةي به دصـي  بث

كرديانـه   ١٣٥٧لةدوايه بوو به سپةهبود و دواتر بـوو بـه سـيناتؤر و لـه ساصـي      

 ،دا ئوستاندار له ورمث و له توندي دةوراين بزووتنةوةي شؤذشـي گـةالين ئثـران   
هةر ئةوةش بوو بـه هـؤي    .لثنةگرت سةفةرثكي هاته مةهاباد كه خةصك ذثزثكيان

 ،الچووين له ئوستانداري و هاتةوه تـاران و لـه دوارؤژةكـاين ذژمثـي شـايةيت     
  ) .هةآلت بؤ هةندةران ،ئةويش وثذاي ئةمرياين ئةرتةش

ــؤم   ــاجني خ ــان و ئام ــةي ئآذم ــتم و بةپثچةوان ــةوث دانيش ــةكي  ،ش نامةي

ذةئيسـي   ،نگ وةرةهـرام بؤ سةرهة ،شاپةرةستانةم له اليةن عثلي قارةمانييةوه

ئاغا بـه نـاوي سـةرؤكي عثـل و ئـةواين       برامي .ستادي ئةرتةشي تةورثز نووسي
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هةصـيگره بـا    «: ئاغـا كـويت   بـرامي  .ديكةش مؤريان كرد و دام به ئاغاي قارةمـاين 

سبةينث هةموومان پثكةوه دةچينه ستادي لةشكر و بؤخؤت نامةكه بده به  .بث پثت

ئاغا و دوو كةس له خزمـةكاين چووينـه دايـرةي     برامي ،بؤ سبةينث» .سةرهةنگ

چووينـه الي سـةرهةنگ    ،ستادي لةشكر و دواي خؤناساندن و ئيجازةي ئاجودان

ذثز و حورمةتثكي زؤريـان بـؤ    ،ومةرجةدا دةوصةت و ئةرتةش لةو هةل .وةرةهرام

دا ئةوانيان بـه   عثالت و عةشايري كورد دادةنا و له هةموو چةرخ و خولثكي دةوران

و » ئيسالحايت ئـةرزي «ثلجاذ و پارتيزاين گيانباز دةژماردن و هةتا هثنانةگؤذي ئ

ــثيت  ــةرباب و ذع ــتمي ئ ــاين سيس ــةموو    ،هةصوةش ــه ه ــاير ل ــثالت و عةش ع

ذاگر و پاسةواين نيزامي شاهةنشاهي و هؤي دةوام و مانةوةي ئـةو   ،دا مةصبةندثك

  .ذژمثه بوون له مثژوودا

زؤر به ذووخؤشي و شادمانييةوه ،ةهرامكاتثك چووينه هؤدةي سةرهةنگ وةر

وخؤشـي و ئةحواصپرسـي سـةبارةت بـه      دواي چـاك  .لةگةصمان ذووبـةذوو بـوو  

جـةناب  «: ئاغـاي قارةمـاين كـويت    .وباصي وآلت پرسياري كرد چلؤنايةيت و حاص

سةرهةنگ ئثمه ماوةيةكه بؤ وةرگرتين بةشه كؤپيين خؤمان و ذعثتةكامنان لثـره  

دةي ئاغـاي  «: كةم لـه پـثش دانـا و خوثندييـةوه و كـويت     ئةمن نامة» .ماوينةوه

  بـــاس و خةبـــةري مةهابادةكـــةت چيـــه؟ حيـــزب و ميزبـــان  ،قارةمـــاين

  »دةكةن و دةصثن چي؟ سةربةخؤيي خؤيان كةنگث ذادةگةيةنن؟  چ

ئيمه  ،دا عةرزم كردي جةنايب سةرهةنگ وةك له پثش«: ئاغاي قارةماين كويت

ـ   ذعثـت و دثهاتييـةكان زؤريـان بـؤ      .ردووهحةوتوويةك زياتره لثره گريمـان ك

هثناوين و پثيان وايـه ئثمـه كؤپينمـان وةرگرتـووه و بةشـي وامنـان نـةداوه و        

جةنايب سةرهةنگ ئةو هةرا و هةصآليةي كـه دةسـتةيةك جـةوان و     .خواردوومانه

دثهـايت و ئاغاواتـةكان لثيـان     ،الوي دنيانةديوي مـةهابادي سـازيان كـردووه   

دثهاتييةكامنان  ،جةنايب سةرهةنگ .ن بةو بگرةوبةردانانه نيهخةبةرن و كاريا بث

 ،وايه ئةوةي ذووسةكان دةيصـثن و دةيكـةن   زؤر پاك و خاوثن و خوداناسن و پثيان
وآلمـي   ،هةرچةند قسـةكاين ئاغـاي قارةمـاين   » .موسصمانانه و خوداناسانه نيه

تـوثژثكي   بةآلن زةيين سةرهةنگي بةرةو چـني و  ،پرسيارةكاين سةرهةنگ نةبوو

مةصبةند ذاكثشا كه كةينةوبةينةيان لةگةص سياسةت و كردةوةي ذووسةكان نيـه و  
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خؤشيان له هةنگاوةكاين ذووسان نايه  ،ئةوانيش وةك ئاغاوات و عثل و عةشاير

   .له ئثران

: لةو دةمةدا ئاجوداين سةرهةنگ هاته ژوورث و دواي ئيحترامي نيزامـي كـويت  

 .وةخـيت لـه جـةناب سـةرهةنگ دةخـوازث      ،دهزا ئاغـاي ئثلخـاين   ئاغاي قاسم
  .بصث فةرموو بثته ژوورث: سةرهةنگ كويت

  و سةرهةنگ )موهتةدي( زاده ئثلخاين ئاغاي شةذةدندووكةي قاسم
دياربوو پثشتر ناسياوي و ئآشـنايةتييان پثكـةوه زؤر    .ئاغا هاته ژوورث قاسم

يشت خؤي داينـا  سةرهةنگ لةبةري هةستا و دةسيت لةگةص دايةوه و له تةن .بووه

: ئاغـا كـويت   قاسـم » !قاسم چةندثكه هةر نـاتبينم و لثمـان ناپرسـي؟   «: و كويت

جةناب سةرهةنگ چةند ذؤژثكه له تةورثز ماومةوه و گريوگرفيت خانـةوادةگي و  «

له اليةكي ديكةوه كـاري بةشـه كـؤپيين     .كاري ديكة ماوةي نةدةدا بثمه خزمةتتان

دووم كه نةپرژاومه سةر وةزيفةي گرينگم كـه  ماليك و ذعثت واي بةخؤيةوه خافآلن

يان لـةو ذؤژانـةدا    ،پثرث ،دوثنث«:سةرهةنگ كويت» .ديداري جةناب سةرهةنگه

جةناب سةرهةنگ بؤچي «: ئاغا كويت قاسم» چوويةوه مةهاباد يان لةوث نةبووي؟

: سةرهةنگ كـويت » .وام دةپشكين؟ كومت خؤ نيزيك حةوتوويةك دةبث له تةورثزم

 ،ئاگاداري پةيتاپةيتاي حيـزيب دمثـوكرايت كوردسـتاين تـؤ     ،پشكنمبؤيةت دة«
بـه ئيمـزاي هثنـدثك لـه      ،دوثنث وةدةركـةوتووه و ئـةوذؤ بـؤ منيـان هثنـاوه     

دةسـيت بـرد و كةشـةوي    » !پياوماقووآلين مـةهابادي و ئيمـزاي تؤشـي پثوةيـه    

ي ئـةوةش ئيمـزا  «: ميزةكةي كردةوه و ئاگادارييةكي دوورودرثژي هثنادةر و كويت

  »!زاده و ئةواين ديكه قاسم ئاغاي ئثلخاين

ئـةوذؤ لـه الي    ،دوثنـث ئاگـاداري بـآلو كراوةتـةوه     ،ئثمه پثمان سةير بـوو 

جةناب سـةرهةنگ ئاگـام لـةو ئاگادارييـه نيـه و      «: ئاغا كويت قاسم .سةرهةنگه

ئاغـا   قاسم «: يةوه كويت سةرهةنگ بذثك به تووذةيي» .ئةمنيش ئيمزام نةكردووه

ئـةمن   ،قاسـم  .كردةوةت له ناوچةدا زؤر نالةبارن ،كانت زؤر ناحةزنئةتؤ كارة

حـاجي  «كـه   ،سپي و عامل و زانايانةي دثبـوكري  لةبةر حورمةيت ئةو پياوه ذدثن

دةنا هةتصه و هةصةي تؤ له  ،نةكراوه هيچم لةگةص تؤ نةكردووه و پث ،»بايزئاغايه
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اب سـةرهةنگ دةصـثم   جـةن «: ئاغا كويت قاسم» .ناوچةدا جثگاي چاوپؤشي نةبوو

نيزيك حةوتوويةك دةبث لثرةم و ئةوةش نه ئيمـزاي منـه و نـه ئاگـاداري ئـةو      

كردنةوةي داواي خؤت ئةگـةر ذاسـت    قاسم بؤ ساغ«: وةرةهرام كويت» .نووسراوةم

 ،دا وةدرؤخسـتةوه  وةك هةواصي دوايني سةفةري باكؤيةت له ذؤژنامةكان ،دةكةي
ييـه و بزووتنـةوةي ناحـةزي حيـزيب     خةبـةري خـؤت لـةو ئاگادار    هةرواش بث

: ئاغـا كـويت   قاسـم » .دمثوكرات له بارةي جـةعلي ئيمـزاي خـؤت وةدرؤ خبـةوه    

دا كه  له سةفةري ئاخري ،جةناب سةرهةنگ چاك بوو بؤخؤت وةبريت هثنامةوه«

هثنـدثك لـه    ،هثندثكيان لـه سـةراين كـورد بـؤ باكؤيـه بانگهثشـت كردبـوون       

زادةش لـةو بانگهثشـتةدا بةشـدار     امسي ئثلخاينذؤژنامةكان بآلويان كردةوه كه ق

ئةو تةشقةصةشيان هةر ئاوا پثكـردم و بؤخؤشـت ديتـت لـه ذؤژنامـةكاين       .بووه

ئةوةش درؤيةكي ديكةيه به بةژين مين  .دا وةدرؤم خستةوه»ئيتالعات«و » كةيهان«

ئـةتؤ   ،)انداز را سنگ است جواب كلوخ(قاسم «: سةرهةنگ پثكةين و كويت» .دةبذن

تواين ئةوجاريش درؤزنان وةدرؤ خبةيةوه و ئيعتباري خـؤت لـه الي دةوصـةت    دة

  ».وةك دةصثي وادةكةم ،جةناب سةرهةنگ«: ئاغا كويت قاسم» .نيشان بدةيةوه

هةسـيت هاوئةنـدامي    .ئاغاياين قارةماين هةموو بثـدةنگ و كـذومات بـوون   

ي بايزئاغـا  چون كوذةكـاين حـاج   ،پةيدا بث هاين دام هاوارم لث) ك.ژ(كؤمةصةي 

هةموويان ئةندامي كؤمةصه بـوون و بـةكردةوه و بزووتنـةوةي خؤيـان لـه ذثـي       

نيشانيان دابوو ئةندامثكي دصسـؤز و   ،دا پثشكةويت ئاماجني كؤمةصه له شار و دث

الم  ،جةناب سةرهةنگ ئثمه حةوتوويةك زيـاتره لـه تـةورثزين   «: كومت .نةبةزن

ذةنگـه  «: ئاغاي قارةمـاين كـويت  » وبث؟دا لثره بو ئاغا له پثش ئثمةش وايه قاسم

سـةرهةنگ بـةوةي   » .ئاغاش وةك ئثمه گريؤدةي وةرگرتين بةشه كؤپني بث قاسم

 ،ئيمزاي ئةو ئاگادارييه وةدرؤ خباتـةوه  ،دا ئاغا له ذؤژنامةيةك پثكهات كه قاسم
ئاغاي قارةماين لـه بـن ئـةو    «: له دوايه سةرهةنگ كويت .كه وةدرؤي نةخستةوه

بـةزوويي داواي ئثـوه    ،بؤ ئيدارةي قةند و شةكر دةنووسـم  ،وتانهنامةي نووسي

ئاغـاش بـه    قاسـم  .ئثمـه هةسـتاين بـذؤين    ،كه ئـةوةي گـوت  » .جثبةجث بكةن

دةچم درؤودةلةسان  ،جةناب سةرهةنگ ئةمنيش وةدةردةكةوم«: پثكةنينةوه كويت

ؤر ديار بوو لةگةص سةرهةنگ پثشينةي ئاشـنايي و دمةقـذةيان ز  » .دةكووژثنمةوه
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  .پثكةوه بووبث

بةذاسـيت ئيمـزاي   «: ئاغـا كـويت   بـرامي  ،ماآلواييمان كرد و هةر وةدةركةوتني

ئاغـا ئةگـةر    بـرامي «: ئاغـا بـه پثكةنينـةوه كـويت     قاسـم » تؤيان جةعل كردووه؟

خودا  ،ئةمنيش سبةينث زوو دةذؤمةوه،كردبثتيان به چاكه كردوويانه قةيدي ناكا

ئةمنيش ئةو كاره چاكةي ئةوان  ،تر دةبينينةوهدةزانث لةگةص وةرةهرام كةنگث يةك

  .ناشؤمةوه

ئاغـا هيچيـان    ئاغا و قاسـم  برامي ،ذادةبرث ساصي لث ٦٠ئةو هةصكةوته نيزيك 

 .هةردووكيان بوون به حاجي و ساصةكاين ژيانيان مةردانـه بـرده سـةر    ،نةماون
ـ      قاسم اتووي ئاغا تا بصثي كورد و نةتةوةخواز بـوو و لـه ئةنـداماين شـياو و لثه

ئاغاي قارةماين كه ئةويش بوو به حـاجي هـةتا بصـثي     برامي .بوو) ك.ژ(كؤمةصةي 

پياوثكي ذاسـت و دروسـتكار و عثلخـواز بـوو و مةردانـه ژيـا و ئابذوومةندانـه        

ئةوان مةزنـةپياوان ئثسـتا مـن و     .سةرپةرةسيت عثل و بنةماصةي قارةماين دةكرد

بـةآلن لـه نةتـةوي     ،اك خزيـون هةردووكيان له خ ،هثشتووه نيزيكانيان بةجث

  .ذةوانيان شاد بث ،نةبةزيون

  ؟ةفيقي قافصه يبذ كوا دةبث شةريكي دز و
بؤخؤم له  .دص و دةروون و بريوذاي داگرتبووم ،غةم و پةژاره و كةسةرثكي زؤر

كه دةبث بةپثي ) ك.ژ(ئةمنثكي دصسؤز و سوثندخواردووي كؤمةصةي  ،خؤم دةپرسي

نـه بـه    ،نه به قةصةم ،نةت به نةتةوةي كورد نةكةمخةيا ،سوثندثكي خواردوومه

زمان و بةپثچةوانةي ئاوات و ئاماجني گةيل كورد نةبزوومةوه؟ چؤن دةبث ئثسـتا  

فريـو   دا كه خةصـكي پـث   له پثناوي وةرگرتين قةند و شةكر و مةسصةحةيت دةوصةيت

نووسـم؟  دا به كذنؤشةوه بدومث و ب له پثش بارةگاي نةتةوي ،دةدا و دةياخنافصثنث

منـداآلن و الواين   ،ئةگةر وةك سةديقةسووري خاتةمي مامؤستا و موعـةلليم بـام  

ــتبان    ــتامن هاويش ــاين كوردس ــامثزي ئاذم ــه ئ ــؤم ل ــةوةي خ ــاكتر و  ،نةت چ

پةسةندتر نةدةبوو؟ ئةوذؤ پثويست نةبوو ذثي ئـةركي خـؤم لـث بگـؤذث و      حيزب

بـةآلن   ،ه بردن پثويستهنان پةيداكردن و خثزان بةذثو .تووشي هةتصه و الذثيي بام

هاتبوومه سةر ئةو بريوذايه ئةگةر  .به هةموو نرخثك نابث مشتةري و كذياري يب
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پثويست ناكا قةصـةم   ،له جثيةك به موعةلليمي دامةزرمث و دةرسي به منداآلن بصثم

  .گةرم دابثنم بكةمه زوذنا و هةصپةذكثي نةياري پث

ومـةرجثكي وادا   ئةويش له هةل ،له هةصكةويت كار و كردةوةي خؤم بثزار بووم

زانا و باسةواد و ذووناكبريةكاين مةهاباد و مةصـبةندي   ،پري و الو ،كه ژن و پياو

كه پاص وه ميانداوث » حةسةن حاجي«له شاروثرانةوه بگره هةتا دةشيت  ،موكريان

و لةگةص پريانشار و شنؤ و الجانـث لـه ذثـي    ) ك.ژ(دةدا بوونه ئةندامي كؤمةصةي 

  .دا گيانباز و له خؤبوردوون نةتةوةييئاذماين 

له حاصثكا حيزيب دمثوكرايت كوردستان ذؤژبةذؤژ پايـه و بناغـةي خـؤي بـؤ     

دامةزراندن و پتةوكردين بنچينـةي ئـازادي كوردسـتاين سـةربةخؤ دادةذثـژث و      

بةداخةوه تاقمثك له عثل و عةشريةتةكامنان بؤ وةرگرتين قةند و  ،پوختةي دةكا

ودةزگـاي   ورثزيان كردؤته مةكؤگه و سـةروكاريان لةگـةص دام  تة ،شةكري كؤپيين

تـةنيا ئاغايـاين    ؛تثكهاآلنـدووه ) هثزي لةشكري حكوومةيت(دةوصةيت و ئةرتةش 

قارةماين نةبوون بةصكه تةواوي ماليك و ئاغاوات و عثـل و عةشـريةتةكاين وآلت   

كي و لثـك  ئةو جؤره بزووتنةوانه مةسةلةي دووبةرة .لةو ذثيةدا هاوهةنگاو بوون

ئةوه بـوو كـه مـن لـةو      .دا دةخاته بةرچاو و نيشاين دةدا جياي له سيماي هةرمث

قةصةمي من دةبـوو   ،نثوةدا خؤم به غةريبةيةك دةزاين كه ذثگاي خؤم لث گؤذابوو

  .له ذثي ئاوات و ئاذماين هاوذاز و هاوبازةكامن بگةذث و بنووسث و بدوث

  محت گشايد در ديگريره خدا گر به حكمت ببندد دري     ب: دةصثن

لةو سةروبةندةدا بوو كه پياوثك له ئاشناياين كؤن و خانةوادةگي كه ماصي له 

دواي بـةخثر هـاتن و تؤخـؤش و     .به ميـواين هاتـه ماصـث    ،بوو» شثخاصي«دثي 

بةآلن لةو ذؤژانـةدا لـه    ،راستت دةوث به ناوي ديدةين هاتووم«: كويت ،خؤش من

بووم كه چوار يان پثنج كـوذ و نـةوةي زةالم و   » حةمةدئاغاي حيسامي«الي حاجي 

كـةوث و دةرس بـه    دةيهةويسـت خوثنـدةوارثكي وةدةس   ،نةخوثنـدةواري هةيـه  

مـريزاي   ،ئةمن باسي سةواد و مريزايةيت تؤم كرد و كومت له گؤلث .كوذةكاين بصث

دةوث و بـؤ شـارةكان هةميشـه لةگةصـي      زؤري خـؤش  ،ئاغاي قارةمانييـه  برامي

هةصيپثچام و كويت  ،كه ئةوانةم به حاجي ئاغا گوت .زمان قةصةمثيت هاوسةفةره و

به ناوي دينت دةبث بچييه گؤلث و پثي بصثي ئةگـةر ماصـي بثتـه شثخاصـي و      ،خدر
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وذث و  جث .چاكةي زؤر لةگةص دةكةم و چاكي دادةمةزرثنم ،دةرس به كوذةكامن بصث

ه سي تـةغار گـةمني   بؤ ئةو سث مانگه زستان .خانووبةرةي خؤش و خاوثنم هةيه

ي بؤ دةكةمه ئارد و به وشترةكاين خؤم دةينثرمـه مـةهاباد   »خوراسانة«له ئاشي 

 .بث و دةرس بـه كوذةكـان بصـث    ،چاكةي ديكةشي زؤر لةگةص دةكةم .بؤي بفرؤشن
جا نازامن ئـةتؤ دةصـثي    .وا دةزامن دنيات داومث ،خدر ئةو كارةم بؤ جثبةجث بكةي

  چي؟

شاوةرزثكي تثروتةسةل و باوةذپثكراو بوو و دةمزاين كة» ئاغا خدري مام«كاك 

بةذاسيت كاتثك ذوانيمه ئاوات و ئاذماين خؤم كه لةگةص كـار و   .وشوويت نيه شات

 ،پيشةي ئثستام يةكتري ناگرنةوه و دةبث قةصةمي لـه بـاري نالـةباردا دابگثـذم    
بوو كه له  پذ به پثسيت ئاوامت .ئةوه هةمان دةركه كه به ذةمحةت دةيكاتةوه: كومت

جثيةك به شوغصي مامؤستا و موعةلليمي دامةزرمث و ئةوه بـث وةدواكـةوتن بـؤي    

ئـةمنيش چلؤنايـةيت گونـدي     ،كاك خـدر چـاوةذثي وآلمـي منـه     .هثنامه پثشث

حةمةدئاغاي حيسامي و شثوةي بةذثوةچوونيامن بـه    شثخاصي و بنةماصةي حاجي

وثـدةچوو   ،ين دصـخواز بـوو  له هةر بارثكةوه جوابةكا .وردي له كاك خدر پرسي

كـومت   .له داهاتوودا بؤ من جثگةي حةسانةوه بث ،دا دةژمي ومةرجةي تثي لةو هةل

ئةگةر  ،دواي نةهار لةگةصت دمث بؤ الي حاجي حةمةدئاغا .كاك خدر دصت ناشكثنم

   .ئةوه ماصم دثته شثخاصي و لثت نيزيك دةمبةوه ،به دصم بوو و سازاين

ئاغا سازاين و لـه   چوومه شثخاصي و لةگةص حاجيلةگةص كاك خدر  ،بةكوريت

يـةكم   شثخاصي مامةوه و كاغةزم  له ئاغاي قارةماين نووسي كه ئةمن هيچ گلـةيي 

ئاغاي قارةمـاين دوو   ،دواي ئةوه .خؤشه له گؤلث بذؤم و بچمه شثخاصي نيه و پثم

لـه   .جاري بةدوودا ناردم و نةچوومةوه و ئيـزين دا ماصـةكةم لـه گؤلـث باركـةم     

ذا وةسيلةي ذاگوثزتين ماص و خثزانيان نارد بؤ گؤلث و لـه سـةرماوةزي    شثخاصي

  .ماصم هاته گوندي شثخاصي تا وةكوو مامؤستا دةرس به كوذةكان بصثم ،دا١٣٢٣

  كؤچ و كؤچبارثكي دي له گوندي گؤلث بؤ گوندي شثخاصي
 ،تةمةندار ،پياوثكي گةذاوه ،»حةمةدئاغاي حيسامي«خودالثخؤشبوو حاجي 

يةكان له »مةعروويف«سپي بنةماصةي  گةوره و ذدثن .وسوصمان و له خواترس بووم
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بـوو كـه   » ئاغا مسايل«كوذي گةورةي  .حاجي نؤ كوذي هةبوو .عثلي دثبوكري بوو

سـث كـوذ و نةوةيـةك و     .له دوايه بوو به حاجي مسايل ئاغا و ماصي هاته بؤكان

هـةتا   ١٣٢٣سةرماوةزي ساصـي  له مانگي  .برازايةكي له الي من دةرسيان دةخوثند

بؤ ماوةي سث ساآلن له شثخاصي مامةوه و له دوايـةدا   ،١٣٢٦كؤتايي خاكةلثوةي 

دا وةبـةر هـاتن كـه هـةركام لـةو       بريةوةري و ذووداو و پثشهايت زؤرم لـه ژيـان  

  .بوو به خاصثكي لةبرينةچووي مثژوويي ،پثشهاتانه

ئثسـتا و  ) هثـدي (» ميخاليدي حيسـا «له گوندي شثخاصي بوو كه لةگةص كاك 

ي ئةوكات يةكترمان ناسي و پثكگةيشتني و تثكگةيشتني و گذوگاصي شـثعر  )شثواو(

بريوذامان له ذثبازي هةسيت نةتةوةخوازي و ئاذمـاين   .پثكرد و هؤنراوةمان دةس

يةكتريان دةگرتةوه و شةوق و زةوقـي گـةجني و الوميـان لـةو      ،)ك.ژ(كؤمةصةي 

وقـؤز و   كـاك خاليـد ئـةوكات الوثكـي قيـت      .بـوو ذثبازةدا پشكووت و گةشةدار 

هةردووك هةستيار و شـثت و   .لةبةردآلن بوو و زؤر به زوويي ئؤگري يةكتر بووين

ئـةوكات بـه نـاوي     .وخوسيت نةتةوه و نيشتمانپةروةري بـووين  شةيداي هةست

  .بؤتةوه) هثدي(شثعر و هؤنراوةي دةنووسي كه ئثستا پثي وايه ) شثواو(

دا پرسيارثكم له كاك خاليد بؤ دثتـه   ين ئةو بريةوةرييةي خؤمبةآلن له نووسي

ي تثكـدةنا و  »كـارواين خـةياص  «كاتثك مام هثدي بارگه و بنةي پثشـةكي   .پثشث

هثشـتووه و بةتـةنث خـؤي     دا بـةجث  بؤچي ئةمين له شريين خـةوث  ،دةيپثچاوه

يـةكتر  وةك پثكةوه ذثبوار نةبووبني و هاودةنگي ذؤژگار و شةوگاري  ،دزيوةتةوه

  :ئاخر ئةوه نةبوو كه .نةبووبني

  ما و جمنون مهسفر بودمي و در دشت جنون

  امي سـيد و مـا هـنوز آوارهراو بـه مقصدها 

  !وبةذم خوار بث؟ جا با ئةو كةر و باري ذاست بث و ئةمنيش جل

دا »نـووري «و » هثـدي «له ژثر سـةردثذي   ،»سروه«ئةم پرسيارةم له گؤواري 

ي ئـةودا  »وذثنـه «ي خـؤم بـه دواي   »دمةالسـكه «هؤنراوةي نووسيوه كه له دواي 

عـةتري  (بـووي و ئـةمنيش   ) شـثواو (دا ئـةتؤ   لـه كاتثـك  ) هثـدي (مامه : دةپرسم

لـه   ،له گوندي شثخاصي به گريفاين خاصي تةپصـي شـايةتيمان لثـدةدا    ،)گصؤآلين

دنياي هومثد و هيوادا دةژياين و لـه سـيپارةي هةصبةسـت و هـؤنراوه دةدوايـن و      
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و » ئاصمةصـوو «ذاوگةمان داوثين  .بوو» قؤرغان«ةمان شةواين هةيين له گوندي پثگ

داخوا جانتاي بريةوةريـت لـةو ذواصـةت و دميةنانـه      .بوو» سوصتان«تريه شاين 

دا ماوه؟ يان وةكوو كانييه درؤزنـةي ذؤژگـاري مـن هةصـچؤذاوه؟ ئـةمن       هيچي تث

 ،ويشـكةرؤيه  ،وآلتـه  ،هـةرده  ،هةرمثه ،ئةوةي گؤذابث ،نةگؤذاوم و نةدؤذاوم
بصقي كةخمايـةين نثـو چـؤم و     ،گودثري خؤم هةر بؤخؤمم .سوورةقاته ،تاپؤيه

  .دةنگ دةدةمةوه ،كؤمن ئةشكةوته ،ون دةمب و هةصدةدةمةوه ،گؤمم

دةذوانثته ئـةم سـاآلنةي كـه ئثسـتا      ،ئةم پرته و بؤصه و بناشت و دةونةئاشه

  .لثرةي دةگثذث ،بث هةوبه » نووري«له هةولثر گثره دةگثذث و ) هثدي(

وثـذاي   ،كه ماصـم هاتـه گونـدي شثخاصـي     ١٣٢٣له مانگي سةرماوةزي ساصي 

 .جارجار سةفةري مةهابادم دةكرد ،گوتن به كوذةكاين حاجي ئاغا حيسامي دةرس
هاواص و هاوذازةكامن دةدي و حاص و هةواي شـار و وآلمت لـث حاصـي دةبـوو و لـه      

دةدواين و  ،يةكتريان دةگرتةوه) شثواو(گةص دا چون چثش و چثژي الوميان لة دثش

  .دةلواين

  :كه بؤي خوثندمةوه) شثواو(له بريم ماوه يةكةمني هؤنراوةي كاك خاليد 

 ،بوو كه لـه دووري براگةورةكـةي خـؤي   » چاوةكامن بةسيه غوربةت بثرةوه«
لةگـةص   ،كاك حةسةن كه له دوايه بوو به دوكتـور  .هؤنيبوويةوه» حةسةن«كاك 

ناردبووياننـه   ،بـؤ درثـژةدان بـه خوثنـدن     ،له الوةكاين مةهابادي دةستةيةك

كاري كردبووه سـةر هةسـت و ئيحساسـايت     ،و پةژارةي ئةم دوورييه» بادكووبه«

يا وةتـةن  «ئةمنيش هؤنراوةي  .هثدي و زؤر به تاسه و سؤزةوه بؤي دةخوثندمةوه

ؤژنامـةي  هؤنيبـؤوه و لـه دوايـه لةگـةص هؤنراوةكـاين ديكـةم بـؤ ذ       » يا مردمن

دةنـاردن و چـاپ دةكـران كـه لـه       ...و» گـةالوثژ «و » كوردسـتان «و » نيشتمان«

دا بـآلو دةكرانـةوه كـه    »كوردستان«زياتر له ذؤژنامةي  ،١٣٢٥و  ١٣٢٤ساصةكاين 

  .سةروشوثن چوون و لثم ون بوون زؤريان بث

لـه   ،سةر به كؤگـاي ذوونـاكبريي ئثـراق    ،»مةمحوود زامدار«لةم دواييانةدا 

شــثعر و «كتثبثكــي بــه نــاوي  ،١٣٢٥و  ١٣٢٤ي ساصــي »كوردســتان«امــةي ذؤژن

چاپ كردبوو كه لـةو نووسـراوةدا   » دا بةرهةصسيت و ذاچةنني له كوردستاين ئثران

ي »هـثمن «و هؤنراوةيـةكي  » هـةژار «هؤنراوةيةكي  ،چوار بةسته و هؤنراوةي من
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 ،يبثتـةوه وةك چـوار خةزثنـةم د   ،چـون ئـةو هؤنراوانـةم نـةمابوون     .دابوو تث
بـةآلن بةداخـةوه    ،وةرمگرتنةوه و لةگةص هثندثك هـؤنراوةي ديكـه نووسـيمةوه   

  .هيچي ديكةم نةديتنةوه

  هةوايةكي تازه و نةوايةكي نوث
لـه ناوچـةدا هـةوا و نةوايـةكي      ،له چاو ساصةكاين ديكه ١٣٢٥بةهاري ساصي 

رايت بـةآلم حيـزيب دمثـوك    ،ئةگةرچي كؤمةصه بةذواصةت نـةمابوو  .ديكةي هةبوو

ــازادي و سةربةســيت  ،كوردســتان بــه ذثبةرايــةيت پثشــةواي مــةزن  نــةواي ئ

 .هاويشتبووه دص و دةرووين پري و الو و ژن و پيـاوي دانيشـتوواين كوردسـتانةوه   
چـاو و   .ذؤژانه و حةوتووانه و مانگانه بآلو دةكرانةوه ،ذؤژنامه و گؤواري كوردي

  كاين وآليت ذوون دةكـردةوه و وه دص و زةيين نووسةران و هؤنةران و شاعريه الوة

  .گذوگاصي خستبوون

 .گـؤوار و ذؤژنامـةم بـؤ بثنثتـةوه     ،رؤژانه چاوةذث بووم كث له شار دثتـةوه 
 ،دا دةدي م لـه وان »هـثمن «و » هـةژار «كاتثك هؤنراوةكـاين ميللـي و نةتـةوةيي    

دا هةصـدةبوو و وةك چرايـةك لـه     وخوسيت نةتةوةويسيت له گيان و ژيامن هةست

پؤيل جةوان و الوةكان زيـاتر ذچـه و ذةوشـيت     .دا گذيان دةگرت و داييسان مزةين

بةداخــةوه نــاتوامن بــريةوةري و  .ئــةو دوو هؤنــةره نــةمرةيان ذةچــاو دةكــرد

دا لثك بدةمةوه و  پثشهاتةكاين خؤم به وردي و هةركاميان له كات و سايت خؤيان

ئةوانـةي دثنـه زةيـنم     .ندا بيااومثه جثگا و كات و سايت خؤيا له دةقي خؤيان

بة بث  ،دا دةدرةوشثنةوه وةك خةوين هاصؤز زيته و زريوةيان له ئامساين خةياصم

ئةوةي حيسايب ذؤژ و مانگ و ساصيان لةسةر بكةم يان دةقي ذؤژةكانيان بؤ دياري 

  .پثيان ذادةگةم ،بكةم

  وپؤي بةسةرهامت وا تثكةص بوو؟ ايةصذ بؤ
كـه   ،وايان دةسيت ناتةبايي دابوو به يةك ،هةصكةويت زةمان و پثشهايت ژيان

له پـاييزي   ،بةرهةمي ژيان و سيپارةي هؤنراوه و هةصبةست و بريةوةري ذؤژانةم

هةرچةنـد   ،لـه تةنـدوور خـران و سـووتان     ،»عةنبار«له گوندي  ،١٣٢٨ساصي 

دا هةر  له تاريكةشةوي ژيان ،بةسةرهايت ژيان و دةقةكانيم وةك ئةستثرةي گةش
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ومـژي ذؤژگـاري    بةآلن كات و ساتةكانيان له تةپ ،ن و دةدرةوشثنةوهماو ،ديارن

هثندةيان جثگؤذكه پثكراوه كه نـاتوانن ذؤژي بـوون و مـانگي     ،دا چةوت و چةوثص

  .نةماين خؤيان وةبري بثتةوه و دياري بكةن

  ساصةكاين هيوا و هومثد
و هيـوا و  دنياي هومثد  ،بؤ من و هاوذاز و هاوبازةكان ١٣٢٥و  ١٣٢٤ساصةكاين 

حكوومةيت شريازةپسـاوي   ،به هؤي هورووژمي دةوصةتاين هاوپةميان .ئاوات بوو

مةوداي هؤمةن و بةربـةرةكاين لةگـةص ويسـت و خواسـيت      ،دا ناوةندي له ئثران

فريقةي دمثوكرايت تةورثز  .نةتةوةي كورد و تركي ئازةرباجياين له توانادا نةبوو

 .يـان ذاگةيانـدبوو   ئازادي و سةربةخؤيي ،و حيزيب دمثوكرايت كوردستاين ئثران
هؤنةران و نووسةران و ذوونـاكبرياين نةتـةوةي    ،وهةوايةكي ئاوادا دياره له حاص

ئـةركي سـةر شـاين     ،»قـازي حمةممـةد  «بةپثي پثشةواي مةزين خؤي  پث ،كورد

بينووسن و  ،دا بةجث دثنا و ئةوةي دةبوو بيصثن خؤيان له پثشگاي گةل و نيشتمان

  .كال نةدةكرد راياندةپةذاند و خؤيان لث ،نذايبگةيةن

كاتثك دةوصـةتاين داگريكـاري ئـةمريكا و ئينگلـيس ئثرانيـان چـؤل كـرد و        

شـووذةويش چةنـد مانـگ پـاش ئـةوان ئازةرباجيـان و كوردسـتاين         ،ذؤيشنت

دةوصـةيت   .خؤكردي خؤي بةذةصآل كرد و هةصيذشـنت و ئـاوذي وةسـةر نةدانـةوه    

شاآلوي هثنابووه سةر ئازةرباجيـان   ،واناي خؤيةوهناوةنديش به هةموو هثز و ت

ديار بوو كه دةوصةتةكاين ئةمريكا و ئينگليس له ئاكاري حكوومـةيت   .و كوردستان

چونكـه   .نـاذازي نـةبوون   ،ئثران سةبارةت به سةركوتانةوةي كورد و تركـةكان 

ثنث مب دا بةجث نةياندةويست لينگه پؤتيين ذووسةكان له ئازةرباجيان و كوردستان

  .و شوثنةواري بةجثماو بكرثته بارمتةي پاشةذؤژيان

بؤ شووذةويش گرينگ نةبوو كه لـه خؤيـان وريـاتر ئةوانـةن كـه سـثحر و       

تةواريشـةكان، يؤصـداش و    .ئةفسوونةكاين واين بث بايـةخ و پووچـةص كـردةوه   

گةيل بةشخوراوي  .قارداشة تركةكانيان وةبن هةنگصي خؤيان دان و حةشاريان دان

ــ ــي   كورديش ــةري پث ــةحراي مةحش ــارده س ــاري ن ــةتاكاري و تاوانب ــه خ يان ب

حيسابةكان و كةفارةت و غةرامةيت فـثص و فريـو و دةلةسـه و     وكيتايب بث حيساب
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وةكوو شاين وةبةر دا  ،دةبوو نةتةوةي كورد بيدا ،وةعدةي بةتاصي تةواريشةكان

زؤر لـه  بةداخـةوه   .دا دةسـتةوئةژنؤ داينيشـاند   و له پثي ذؤژگاري ذةشي خـؤي 

» هثمن«و » هةژار«يةكامنان وةك  ذووناكبرياين كورد و هؤنةره دصسؤز و نةتةوةيي

ئـةوان ئاشـقي   » .ئةستالني پثشةوايه بـؤ كـوردان وةك بـاب وايـه    «پثيان وابوو 

ــةبوون ــي ئةســتالني ن ــةرةكان و   ،سةرومسثص ــةوةي خواســت و ويســيت هؤن ئ

ولفـيت وان دةهاتـه    وفـت له جانتاي وان دةهاتـةدةرث و لـه گ   ،ذووناكبريان بوو

بـؤ   ،ئاشـقي نـةوت و تةآليـه    ،ئةستالني پيشةي وايه«: دةنا دةكرا بصثن ،سةرث

  ».بؤ كوردستان بةآليه ،نةوته ئةم هةرايه

هةتا سةرةتاي مانگي زسـتاين ئـةو ساصـه و هـةتا      ١٣٢٥له نثوةذاست مانگي 

وآلت  حاصةتثكي دصتةزثن و پةرثشان لـه سةروسـيماي   ،گرتنةوةي شاري مةهاباد

چاو دةگةذا بزانث كث لـه كوثيـه؟ گـوث هةسـيت ذادةگـرت بزانـث كـث         ،هاآلبوو

  .ذا سةري له سؤيه دوژمن له كوث ،خةبةرثكي پثيه

  هثزي حكوومةت دةيةويست له شاري سةقزةوه 

  هةصمةت بثنث بؤ مةهاباد 
 ،كه خزابوونه سـةقزةوه » سةرتيپ هومايووين«هثزي دةوصةت به فةرماندةري 

بؤ گرتنـةوةي شـاري    .ت شاآلوثكي بةربآلو له چةند الوه بةذثوه بةرندةياةويس

له اليةكي تـرةوه بـؤ ئـةوةي     ،فةندوفثصي نيزاميگةري خؤي مانؤذ دةدا ،مةهاباد

قـازي  «پثشـةوا   ،وبـذؤي هـةخلوازةكان لـه ناوچـةدا ذوو نـةدا      كوشتار و تاآلن

اوةدثري دةكـرد  كراو چ ووثژي لةگةص ئةرتةشي دةسك اليةين وت» حمةممةدي نةمر

  .و بايةخي دةدايه

  حاجي حةمةدئاغاي حيسامي و هةژار، نوثنةراين پثشةوا
» حاجي حةمةدئاغاي حيسامي«پثشةوا له شثخاصي  ،بةپثي ئةو بري و باوةذه

هـةتا   ،ي هؤنةري نةتةوةيي به نوثنةرايةيت خؤي نارده شاري سةقز»هةژار«و 

 ،لؤنايـةيت كـاري داهـاتوو   له بارودؤخي هاتنةوةي ئةرتةش بـؤ مـةهاباد و چ  
ئةرتـةش كـه    .ووثـژ و بةرنامـةذثژي بكـةن    وت» سةرتيپ هومـايووين «لةگةص 



  

٣١ 
 

دا زةبروزةنگي خؤي نيشـان بـدا هـةتا هثـزي پثشـمةرگه و       دةيةويست له پثش

ووثژثـك لةگـةص ئـةم     بـث هـيچ وت   ،چةكدارةكاين مةصـبةند چاوترسـثن بكـا   

ينــداين كــردين حــاجي هومــايووين لــةذثوه فــةرماين گــرتن و ز ،نوثنةرانــه

   .حةمةدئاغا و هةژار دةردةكا و هةردووكيان دةگريثن

  سةدرولئيسالم و قةواموسسةلتةنه
بـراي  » سةدرولئيسـالم «دا ذوودةدا كه ئاغـاي   ئةو هةصكةوته له سةروبةندثكي

وةزيـري   له تاران لةگةص سةرؤك ،پثشةوا و نوثنةري مةهاباد له مةجليسي وةخت

ووثژيان دةبث كه ئةرتةش بث هةرا و هةصآل مةهاباد  وت »قةواموسسةلتةنه«وةخت 

بگرثتةوه و پثشةواش فةرمان بدا پثشمةرگه و چةكدارةكان دةس نةكةنةوه و لةگةص 

   .هثزي دةوصةت بسازثن

بةو قةراروبذةوه سةدرولئيسالم بؤ ديتين سةرتيپ هومايووين دةچثته شـاري  

وةزير بـؤ سـةرتيپ    ةص سةرؤكووثژ و قةراروبذي خؤيان لةگ سةقز و بةرهةمي وت

لـه   ،دةكرث له پثش بزووتين سپا بؤ مـةهاباد «: دةكاتةوه و دةصث هومايووين شي

سـةرتيپ  » لةگةص جةنايب قازي حمةممةديش ديدار بكـةي؟  ،بؤكان يان دةوروبةر

دوو كةس نوثنـةري  «: هومايووين ئةو پثشنيار و بةرنامةي پذ به دص دةبث و دةصث

ئةمنيش فـةرمامن دا هـةردووكيان    ،ووثژ لةگةص من بؤ وتجةنايب قازي هاتبوون 

ئةوانه ئازاد دةكةم بذؤنةوه  ،ئثستا كه ئيشةكه هاتؤته ئةم ذادةيه ،زينداين بكةن

  ».بؤ مةهاباد

ــنن ــةرةكان دث ــك دوو نوثن ــه   ،كاتث ــث و ب ــاره سةدرولئيســالم دةيانناس دي

ةذثتـةوه بـؤ   حـاجي حةمـةدئاغا دةگ   .خؤشحاصييةوه داواي لثبووردنيان لثـدةكا 

ذا  دثتةوه بؤكان و شثخلةر و لة وث ،شثخاصي و كاك هةژاريش وةك بؤخؤي دةصث

هـةژار هـةر    ،هةر ئةو هةآلتنه بوو هةتا ذؤژةكاين دوايـي  .تثيدةتةقثنث بؤ ئثراق

  .چاو لة ذؤژگاري نةجات بوو ،هةژاري دووره وآلت بوو

  تثكي ديكةي جثگاي سةرنجوهةصكة
» قـازي حمةممـةد  «پثشـةوا   ،اغا بؤ شثخاصـي پثش هاتنةوةي حاجي حةمةدئ

بثتـه   ،كوذي گةورةي حاجي حةمةدئاغا» ئاغاي حيسامي مسايل«خةبةري نارد كه 
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 ،ئاغـا و هـةژار   بؤيةشي بوو كه له بارةي گرتين حـاجي  .مةهاباد بؤ الي پثشةوا
بينثريته سةقز بـؤ الي ئـةو ئاغـاوات و سـةرعثالنه كـه سةروسـاختيان لةگـةص        

تا بةصكوو به هؤي ئةوان بكـرث ئـةو دوو نوثنةرانـه     ،وين هةيهسةرتيپ هومايو

  .ذزگار بكرثن و بگةذثنةوه

: به سث كةس  له پياوةكـاين خـؤي كـوت    ،ئاغا به گةيشتين هةواصةكه مسايل

له دوايه ذووي له » .كةن و به سواري وةرن هةتا بچينه مةهاباد بذؤن ئةسپان زين«

ئـةمنيش  » .ش لةگةصم بثي بؤ الي پثشـةوا مريزا پثم خؤشه ئةتؤ«: من كرد و كويت

چـاك و شـايي بـةخؤ     سوارثكي توندوتؤص و ئةسـپ  ،الوثكي هةژده و نؤزده ساصه

 .بةآلن هثندي ئـةو دصـتةذ نـةبووم    ،وقؤز قيت) شثواوي ئةوكات(وةك كاك خاليد 
پثدةشـت و مـةزرا و مووچـةي     .كةوتني بووينه پثنج سوار و بةرةو مةهاباد وةذث

ديتمـان   .»قـةرةبآلغ «مان پثوا و گةيشتينه بةر بستوو و بانووي »ةقةمتةر«گوندي 

ذا هـاتووه و دةيهـةوث بـه     ديار بوو له بؤكانث .ماشثنثكي سواري بةدوومانةوةيه

ئثمه الذث بووين هـةتا ماشـثنةكه ذثـي بثتـةوه      .دا بچثته مةهاباد»بورهان«ذثي 

ــذوا ـ      ،ب ــةرهةنگثكي ئةرتةشـ ــان س ــؤوه ديتم ــك ب ــثنةكه نيزي ــه ماش ه و ك

وشةصـواريش   ماشثنةكه ذايگرت و كـابراي كـؤت   .وشةصوارپؤشثكيشي لةگةصه كؤت

ئـاي مـريزا خـؤ ئـةوه سةدرولئيسـالمه ئثمـةي        ئاي«: ئاغا كويت مسايل .دابةزي

ئاغـاي   ديار بوو سةدرولئيسـالم لـه ماشـثنةكةدا مسايـل    » .با دابةزين ،ناسيوه

خـؤيني و لـه خزمـاين     ناسيبوو و به سةرهةنگي گوتبوو ئةو سـواره چةكدارانـه  

سةدرولئيسـالم   .جصةوي ئةسپةكامنان له قؤصي خست و چووينـه پثشـث   .خؤمانن

ئـةوه جـةناب   :هاته پثشث و يةكتري لةگةص هـةموان مـاچ كـرد و پاشـان كـويت     

يه و به نوثنةرايةيت سةرتيپ هومايووين لةگةص من هـاتووه  »سةرهةنگ فيووزي«

ئـةمن دوثنـث لـه تـاران بـه      «: دا و درثـژةي » پثكةوه بچينه الي جـةنايب قـازي  

هاتوومه سةقز و تيمسـارم  » قةواموسسةلتةنه«وةزير  فةرموودةي جةنايب سةرؤك

ذةنگـه لةگـةص    ،ذاگةيانـدووه  ووثژي جةنايب قـةوامم پـث   ديوه و ذاسپارده و وت

جةنايب سةرهةنگ بتوانني جةنايب قازي بثنينه سـةر ئـةو مةسصـةحةته كـه لـه      

لةگةص تيمسار ديدار بكـةن و چلؤنيـةيت هاتنـةوةي    » نحةماميا«يان دثي  ،بؤكان

لـه  «: له پاشان كـويت » .ئينشائةصآل ،ئةرتةش بؤ مةهاباد تثبيين و ذثبيين بكةن
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لـه  » .حاجي ئاغا و هةژاريشم ديت كه دةبث ئـةوذؤ بگةذثنـةوه   ،بريم نةبوو بصثم

ان يـةك دةسـتي   دا سةرهةنگ و سةدرولئيسالم چوونه پثش سوارةكان و يةك دوايي

سواري ماشثنةكةيان بوون و ذؤيني  ،له دةسيت نان و پاش خوداحافيزييةكي گةرم

مريزا پـثم وايـه چاكـه    «: ئاغا كويت كاتثك ئةوان ذؤيشنت مسايل .بةرةو مةهاباد

ئةوذؤ  ،به گوتةي ئاغاي سةدر ،بگةذثيةوه بؤ شثخاصي» عةوآلسوور«ئةتؤ لةگةص 

ــي   ــةوه شثخاص ــث گةذابثت ــا دةب ــاجي ئاغ ــةر ،ح ــاتبؤوه ئةگ ــةو  ،ه ــةتؤ ئ ئ

 ،ئةمنيش پثويست ناكا بچمه مـةهاباد  .وخواسانةي كه بيستت بؤي بگثذةوه باس
بـؤ جـةنايب قـازي     ،دياره ئاغاي سةدر هةواصي ئازادبووين حاجي ئاغا و هـةژار 

ئةوشـؤ لـه دؤستاصـي دةمب و     .دةگثذثتةوه و چووين من بؤ سـةقز پثويسـت نيـه   

  ».سبةينث بؤخؤشم دةگةذمثةوه

  چي يةكتر بوون؟» حيسامي«و » قازي«ةي بنةماص
چلؤنيـةيت هـؤي نيزيكـي و تثكةصـي خانـةوادةي       ،لثرةدا بةپثويسيت دةزامن

  :حيسامي و بنةماصةي تايفةي قازي بؤ خوثنةران ذوون بكةمةوه

كچـي خودالثخؤشـبوو    .ذايه نـةك پشـتث   تثكةصي ئةو دوو بنةماصةيه لة بةرث

بـووكي   ،»خـاين سـةيفي قـازي    نحةمةحوسـث «ياين خوشكي  ،»سةيفولقوزات«

ئـةو   .ي كوذي حـاجي حةمـةدئاغا بـوو   »ئةمحةد«ياين ژين  ،حاجي حةمةدئاغا

له نثو عةشريةتةكاين  ،تثكةآلوييه ببوو به هؤي ئةوةي كه پثشةوا قازي حمةممةد

متمانةي زياتري به حاجي حةمةدئاغا و بنةماصةي حيسامي   ،دا مةصبةندي موكريان

حـاجي   ،دا باوةذةش بوو كه پثشةوا له وةختثكـي وا گرينـگ  بوو و هةر بةو بري و 

به نوثنةري ناردنييه  ،ياين هةژار ،حةمةدئاغا و دوايني كةسي جثي باوةذي خؤي

  .الي سةرتيپ هومايووين له شاري سةقز

الي  ،كاتثــك گةيشــتمةوه شثخاصــي ،ئاغــا دواي خوداحــافيزي لــه مسايــل

چوومـه الي و دواي   ،ص دابـةزمي لةگـة  .ذؤژئاوايه بـوو و حـاجي ئاغـا هـاتبؤوه    

چلؤنيةيت سـةفةرةكه و ديـتين سةدرولئيسـالم و سـةرهةنگ      ،بةخثرهثنانةوةي

هـؤي  «: حاجي ئاغا بـه سپاسـةوه كـويت    .فيووزي و باقي ذووداوةكامن بؤ گثذاوه

» .دا هـاتبوو بـؤ سـةقز    سةدرولئيسالم بوو كه لةو جةنگةي ،نةجايت من و هةژار
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دواي ئازادبوومنـان ـ بـه پثكةنينـةوه ـ      «: رد و كويتبذثكي باسي خؤي و هةژار ك

وايه بة يـةكجاري خـؤي    پثم ،دا هةآلت نةمزاين به كوث ،هةژار وا كوذذةگوث بوو

  ».نةجات دابث

هةر هةژار ! هةژار كوذي نيشتمان بوو كه ئاوا كوذذةگوث دةبث ،ئةي داد و بثداد

دةكرا ! و هثالنةذووخاوترن دا سةرلثشثواوتر هاوذاز و هاوبازةكاين له هةرمث ،نيه

؟ !وةكوو هثندثكان كوذي هةل و كات بث و كةواكةي ئاوةژوو كاتةوه و بصث بؤخؤم نيم

چـؤن  ! له سةرباين مزگةوتث بانگي كوردايةتييان لثداوه ،بةآلن كوذةكاين نيشتمان

شةرته تثيهةصـدةم  «ي چ لثبكةم؟ »يان وةتةن يان مردمن« بصثم خؤم بؤخؤم نيم؟ ئةدي

ذاسـته جـةوان و   ! دا بسةپثنم؟ هـةژار چـؤن بـازره نـةبث؟     به ملي كثي ،»جتله تا

بةآلن به پثداچوونةوه و بةرجةوةنـدي ذابـردووي    ،ئةزموون بووم دنيانةديتوو و يب

 ،دا له هةموو هـةل و هةصـكةويت زةمـان   : لثكمداوه كه ،دوورودرثژي نةتةوةي كورد
هةر بةروبؤي ئـةو خـوو و    ،هةر بؤخؤي تةورداسي پةل و چؤك و ئةژنؤي خؤيةيت

خواري و  ،بةري بثگانةپةرةسيت! دا دووپات دةبثتةوه خةسصةيت خؤيةيت و له ژياين

يـاين دةوصـةيت شـووذةوي     ،پشـتيوانةمان  ديتمان داژدار و پشتيواين بث .سستييه

كوردستاين كرده بارمتةي سات و سةوداي نـةوت و تـةآل و    ،شوورةيي شةرم و بث بث

  .قازاجني خؤي

هةصـگرن  «: كـويت ) ئـاواص (تـةواريش   ،ك بؤخؤيان سةودايان سةري گرتكاتث

ذؤژانـه   ،لةو سةروبةندةدا لـه گونـدي شثخاصـي   » .سةودامان نابث ،هةمبانةتان

وخوسيت وآلمتان لـث حاصـي    دةبوو كةسانثكي بنثرينه بؤكان و مةهاباد كه هةست

ئةو سـةروبةنده  وتوونترين ذؤژگاري تةسك و تيواري ژيامن  دةتوامن بصثم تاص .بث

ئةو بنار و ديـارةي كـه پـثم هةصـدةگوت و      ،بوو كه دةمدي دميةين دآلواي دوثنث

بــه بــاس و خةبــةري  ،بــه بوولــةرزةي شــاآلوي شةذفرؤشــان ،دةمالوانــدةوه

بـه سـةري    ،به زيقةوفيقةي زوذناچييـانثكي كـه بـه هـةواي ذؤژ     ،هةواصتاشان

ان كردبووه زةل و باتآلغثـك كـه   مةصبةندي ،دا لثياندةدا و تثياندةتووذاند گوشادي

بـوو بةرةگـه     جـا چ  .مثشوولة بؤ نثو زةلةقاوي خـؤي دةكثشـث و دةيقؤزثتـةوه   

ذؤژنامـه و   ،هةژار هةآلتووه و هثمن خؤي حةشار داوه ،دنيا ذةنگاوذةنگه ،تةنگه

دا  سةريان له حةشارگةي گؤميلكان ،وةك پةذپووتةي نثو شةتاوان ،پةذتووكةكان
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  ! باشار داوه

ناتوانث  ،ئةرتةش به هثز و حةشةرثوه ،ن شا به هةموو تؤپ و تةشةرثوهبةآل

و حيـزيب دمثـوكرايت   ) ك.ژ(ئةو بريوذايه و ئـةو دةنـگ و هةرايـةي كؤمةصـةي     

بناغـةي   ،كوردستان كه به ذثنوثين پثشةواي دصسؤزي خؤي شـوورةي كثشـراوه  

گيانيان بةخشي  ذثبةره فيداكارةكان .بيكووژينثتةوه و كوثري بكاتةوه ،دامةزراوه

» هـثمن « ،نـامرث » هةژار« .ژيانيان ژياندةوه و دايان به وآلت ،و كرديانه خةآلت

كـوا فـةوتان و    ،كـول نـابن  » عـةتري «و » شثواو« ،شل نابث» ئاوات« ،نافةوتث

 ،هـةراوهوريا لـه دثهاتـان گـةذا    .»له دصي ميللةتا دةژين«مةرگ بؤ ئةوانةيه كه 
ري هثنـدثك عثـل و عةشـريه مـةهاباديان     كوتيان ئةرتةشي دةوصـةت بـه هاوكـا   

ــةوه ــةكردوون ! گرتؤت ــوازييان لثن ــةهابادي پثش ــان م ــةرتيپ ! كوتي ــان س كوتي

هومـــايووين هـــةموو ذؤژث دةچثتـــه ماصـــه پثشـــةوا و كوتيـــان دةوصـــةت 

خاين كردؤته فةرمانداري مةهاباد و سةدان كوتياين سةرسووذثنةري  حةمةحوسثن

  .ديالن و ديالن پثكةوه دةگريان ،ذشؤر و شةپؤ ،بةصث شايي و شني! ديكه

  ئةمن و دوايني ديداري پثشةواي مةزن له مةهاباد
 .دوو ذؤژ يان سث ذؤژ بوو كه هثـزي دةوصـةيت هاتبوونـةوه شـاري مـةهاباد     

لةبةر خـؤي دةترسـا و لـه     ،دا بوو حاجي ئاغا حيسامي له دصةذاوكه و نيگةراين

 .اهاتووي خؤي و ئثمـه نـةبوو  داهاتووي من و كاك خاليدي كوذي و متمانةي به د
ئـةوه دووسـث ذؤژه    ،مـريزا «: ناردي لةدووم و بردمييه الي خؤي داينام و كـويت 

وباصي پثشـةوا   ئثمه هيچ هةواصثكمان له شار و حاص ،دةوصةت مةهابادي گرتؤتةوه

ذاسـت و   ،ئةوةي دةيصـثن و دةيگثذنـةوه   ،خاين سةيفي قازي نيه و حةمةحوسثن

 ،ثويسيت دةزامن لةبةر ئةوةي داهـاتووي خؤمـان بـزانني   بةپ .درؤي مةعلووم نيه
خـان و   سةفةرثك بكةي بؤ مةهاباد و هةر چؤنثك بث دةبث پثشةوا و حةمةحوسثن

بپرسي و ئةوزاع  و ئةحواصي داهاتوو چؤن دةبيـنن   حاجي بابةشثخي ببيين و لثيان

گـاي  ئةگةر زانيـت و تثگةيشـيت داهـاتوو زؤر جث   ! براله .و چؤين لثك دةدةنةوه

بث ذاوةستان دةذؤين بؤ ئةوديوي بؤ نثو  ،ئةوة ئةمن و ئةتؤ و خاليد ،متمانه نيه

ئـةمن بـه نوثنـةري پثشـةوا بـؤ       ،كايه به داهاتوو ناكرث ! براله .يان»پشدةري«
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ئثوةش كه هؤنراوه و شثعرةكانتان لـه   ،بؤ سةرتيپ هومايووين ناسراوم ،سةقز

  ».ةيت نةناسراو ننيبؤ دةزگاي دةوص ،دا نووسراوه ذؤژنامةكان

وباصةدا هيچ شتثكي دةوصةت له مـةهاباددا   ئةگةرچي بؤخؤم پثم وابوو لةم حاص

چلؤنيةيت شار لةو ذؤژانةدا بةرزةخثكـه لـه نثـوان ذابـردوو و      ،جثي متمانه نيه

جارث هـةرچي لـه    ،دةوصةت ئةوةي به پثويسيت بزانث دةبث له كاري بكا ،دا حاص

ه و ئاشكراي ناكا ناداتث هةتا به چاكي بنج و بناغةي دايه دةيهثصثتةو جانتاي خؤي

  .خؤي دادةكوتث

بةآلن لةو بارةوه كه بؤخؤم ئاوايت ديداري پثشةوام زؤر بوو كه چلؤنيةيت كات 

بپرسم و ذثنوثين ئةو ذچه و بازگـةي كـه لـه     و داهاتووي خؤم و هاوذازةكاين لث

ةرگـرم و بيكةمـه تؤشـةي    و كـةلكي لـث   ،دا بذؤين پثشمانه و دةبث بيپثوين و پثي

پثشنياري حاجي حةمةدئاغا پذ به پثسيت ئـاوات و ئـارةزووم    ،ژياين نيشتمانيم

ئةسـپثكي   .كـةومت  بث ذاوةستان ئةسـپم زيـن كـرد و بـةرةو مـةهاباد وةذث      .بوو

وچـؤي مـةهاباد    دوو ساصةدا هثندةم هات لةو يةك ،دا بوو توندوتؤصم له بن ذكثفي

بةبسـت پثوابـوو و    ربنار و بسـتووي ذثگـام بسـت   هةموو پثدةشت و بـة  ،كردبوو

لـةو پـاييزه درةنـگ وةختـةدا      .دايـه  دةمزاين چةند الخذ و دؤص و بازگةم له پثش

 ،له كايت سواربوومن دةسيت به كذثوه و بـةفربارين كـرد   .هثشتا بةفر نةباريبوو
كلـووي گـةوره زؤرخـؤش دادةوةريـن و      ،بةآلن به هةوايةكي نةرم و لةسـةرةخؤ 

 ،»قـةرةبآلغ «گةيشـتمه داوثـين بسـتووي     .ي ئامسان چـاكي دادةتةقانـد  بثژينگ
دا ديـتم پثـنج سـوار  لـه      له كةلثين كلـووه بـةفران   .دةستةوناو وةسةردةكةومت

كةمثك نيزيك بوومةوه لثم حاصي بوو هةر پثنج  ،ذا دثنه خوارث بستووي قةرةبآلغ

 .وييـةكان دةلةقانـد  سوارةكه به كورتانث سوار ببوون و القيان له تةنيشيت چارة
مةناف چارةويدارثك بوو كه  .ه»مةنايف چارةويدار«لثم حاصي بوو چارةوييةكاين 

 .گةمن و جؤ و ئاردي دثهاتييةكاين بة كـرث دةبـرد بـؤ شـاري و چـاكم دةناسـي      
پثم وابوو  ،سوارةكةي پثشث سةركآلوي له سةر و زةنگاصي لة پث و تؤندوتؤص بوو

چارةوييـةكان ئـي   : واري پثشث جوايب داوه و كـويت س! مةناف: بانگم كرد .مةنافه

   .بةآلن بؤخؤم مةناف نيم ،كاك مةنافن

كـه ناسـيمي    ،دا مةناف هاته پثشـث  له نثو سوارةكان .گةيشتينه نيزيك يةك
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 .بـةكرثيان گرتـووم  » حـةماميان «هةتا گونـدي   ،ئةوانه ئاغاياين گةوركن: كويت
: نناسم؟ سـوارةكةي پثشـث كـويت   ئةدي بؤ ناتا ،ئاغايان ئةمنيش گةوركم: كومت

ئةمن حمةممةدي نـووري كـوذي مـريزا    : ئةتؤ گةوركي كام حماصي گةوركاين؟ كومت

 ،كـه وام گـوت   .يـه »شثخاصي«ئةبووبةكري گصؤآلين خوارمث و ئثستا ماصم له دثي 
كاكـه   ،وةفـا  واي دنياي بث ئةي ،سواري پثشث دةسيت له سةر چاوي دانا و كويت

 ،زاين يان وةبريت نةيه كه مريزا ئةبووبـةكري بـايب تـؤ   مريزا ذةنگه بؤخؤت نة
كاكـه   .سپي و كةخيوداي گةوركايةيت بةشي مةهاباد و سةقز و كةصـؤي بـوو   ذدثن

خـاوةين  ،»عـةيل جةوامنـةردي  « ،ي گةوركي سـةقزم »ئاغا عةيل«ئةمن  ،مريزا

يـه و  »مـريةدث «ي »ئاغـا  ذةسـووص «م و ئـةوةش  »تةمووتة«و » قةرةچةل«دثهايت 

ةو سةروبةندةدا كه هثزي حكوومةيت شاآلوي پةيتاپةيتاي بؤ شاري سةقز ل،برامه

خؤمان بوارد و هاتينه مـةهاباد   ،ئاغاي برام من و ذةسووص ،و دةوروبةري دةهثنا

بةآلن ئثسـتا كـه    ،كه بؤ ئثمه له پةناي پثشةوادا جثگةي پةسيو و حةسانةوه بوو

نـةوه دؤصـي سـةقز و    دةماـةوث بچي  ،هثزي حكوومةت مةهاباديشي گرتؤتـةوه 

ئـةدي   .مةصبةندي خؤمان تا بزانني دةوصةت چؤن دةبزوثتةوه و ان لةگةص دةكـا 

ئاغـا ئـةمنيش    عـةيل : دا كـومت  ئةتؤ بةو كذثوه و باكوته بؤ كوث دةچي؟ لـه وآلم 

 .دةمةوث بچمه مةهاباد بـزامن بـاس و هـةواص چيـه     ،وةدووي خةبةران كةوتووم
يچي نةكردووه و لةو چةند ذؤژةدا كـه مـةهاباد   دةوصةت ئثستا ه: ئاغا كويت عةيل

 .گرياوةتةوه دةصثن سةرتيپ هومايووين زياتر بؤ نـةهار دةچثتـه ماصـي پثشـةوا    
دةمهةويست ئةسپةكةي خؤمي بدةمث سواري بث هـةتا   ،لةمثژ بوو ذاوةستابووين

ئاغـا پشـيت كـردةوه و     دا بـارگيين عـةيل   لةو دةمـةي  .دةگاته گوندي حةماميان

ئاغـا   عـةيل  .هاويشت و له ذاين ئةسپةكةي مين دا و برينـداري كـرد   جووتةيةكي

 ،كاكـه حةمـه فايـدةي نيـه    : جصةوي ئةسپةكةي كثشا و ذامـي كـردةوه و كـويت   
هةصكةويت ذؤژگارمان  .ثپثشهاتةكةمشان خاسي ناوثژ ،گصؤصةمان كةوتؤته لثژث

زي خواحـافي  ،با لةوةي زياتر يـةكتر مةحتـةل نةكـةين    ،بةرةو شةوگاري ذةشه

  .هةموومان بث

 .ئاغاي براي بةرةو چارةنووسي خؤيـان ذؤيشـنت   ئاغا و ذةسووص عةيل ،بةصث
دةوصـةت دةيـانگرث و دواي ماوةيـةك     ،له دواي چوونةوةيان هثندةيان پثناچـث 
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ئةمنيش كاتثك ئـةو دوو ذثبـوارةي ذثگـاي شـةهادةمت      .هةردووكيان ئيعدام دةكا

ماصـه  » دؤستاصـي «م گةيانده دثـي  به شةلةشةيل ئةسپي بريندار خؤ ،بةجثهثشت

ــدين« ــي  حمث ــاي تاجرباش ــامي و   » ئاغ ــةدئاغاي حيس ــاجي حةم ــه زاواي ح ك

بةفر و كذثوه خؤشي  ،سبةينث كه هةستام .كوذةكوردثكي بةشةرةف و ئابذوو بوو

لـه   .ئاغا چوومه مـةهاباد  به ئةسپي حمثدين .كردبووه و كاصةپثيةك بةفر باريبوو

 .كـةومت  پاشان بةرةو چوارذثي ئـازادي ئثسـتا وةذث   كاروانسةرايةك دابةزمي و له
   .يه»هةباساغا«له الي مزگةويت » حاجي بابةشثخ«دةمزاين مزصي 

  »شثخحاجي بابة«هةصكةويت ديداري 
يـةك و دوودوو دةمـدي سـةرباز دةهـاتن و      يـةك  ،بةفري خةيابان شـكابوو 

سث كةسـي  » حاجي بابةشثخ«ديتم  ،گةيشتمه خوار مزگةويت هةباساغا .دةذؤيني

و يــةكيان » حــاجي داودي«كةســةكان يــةكيان  .لةگــةص بــوو و دةهاتــه خــوارث

 .بوو» مريزا خةليلي خوسرةوي«و ئةوي ديكةشيان وام لةبريه » ئةمحةدي ئيالهي«
 .شثخ قسةي بؤ دةكردن و دةستةكاين هةصدثنا و دايدثناوه و لثكي دةدان حاجي بابه

 .تووشي يةك له سـثيان بـووم   ،يارزؤرم پثخؤش بوو بث دةردةسةر و پرسيارپرس
 .ياين چةكمـه و سـةركآلو و دةسـكثش    ،پثومي ديار بوو نيشاين ذثبواري و زستان

دواي دةس مـاچ كـردن و    .ذاست چوومه پثش و سةالمووعةلةيك و عةلةيكةسـةالم 

لـه گونـدي    ،قوربـان ئـةمن حمةممـةدي عـةتري گصـؤآلنيم     : كـومت  ،بةخثر بثي

 .ةدئاغاي حيسامي سةالمي دةگةيانـدي و دةيگـوت  حاجي حةم .ذا هاتووم شثخاصي
لةوةي كه حاجي ئاغا و هةژار له سـةقزث  «: نةيهثشت پةيامةكةم ذاگةيةمن و كويت

 .دةزامن له داهاتووي خؤي و ئثمه نيگةرانه .گريابوون و هاتوونةوه زؤر خؤشحاصم
 ،كاك مريزا بؤخؤت ناسراوي مـين  .ذةنگه ئةتؤش گصؤآلين هةر له دصةذاوكةدا يب

لـه يـاران و    ،دا خودالثخؤشبوو مـريزا ئةبووبـةكري بابيشـت لـه گةوركايـةيت     

نـه بـؤ ئاغـاي حيسـامي پـري و       ،كـاكي خـؤم   .دؤستاين هةره نيزيكي من بـوو 

هـيچ بـاس و خواسـثك دثتـه      ،نه بؤ تؤي جوان و الو و دنيانةديتوو ،سپي ذدثن

ي هاوذثكاين كرد و ئةوجار تةماشايةك .پثشث و نه بؤ كةسانثكي ديكه لةم ناوچةدا

: كـومت  .بةصث وةك دةفةرمووي وايـه : ئةوانيش تثكذا كوتيان .ئاخر وا نيه؟: كويت
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حـاجي حةمـةدئاغا لـه گـرتين دوثنثـي خـؤي        ،قوربان تيپي الوانت عةرز ناكةم

بؤي هةيه كه نيگةران بـث و پرسـيار لـه     ،تةماشاي دواذؤژي نادياري هةرمث دةكا

كاتثك ئثران به دةست دةوصـةتاين گـةورةي    ،گيان بابيله: فةرمووي .ذثبةران بكا

دنيا داگري كرا و هـةر مةصـبةندةي لـه ژثـر چـاوةدثري و دةسـةآليت دةوصـةتثكي        

داگريكاردا بوو و حكوومـةيت مةركـةزيش هـيچ دةسـةآلتثكي لـةو پايةگايانـةي       

 .ئثمه هةرمثي خؤمان ذاگرتووه و پارثزگارميـان كـردووه   ،دا نةمابوو داگريكاران
ئثمه  ،ذؤژثكي حكوومةيت مةركةزي هثز و مةوداي هاتنةوةي هاتؤتةوه بةريهةتا 

له ئـامثزي   ،به باوةشي ئاواصةوه بةرةوپريي چووين و وآلمتان ذةنگني و سةنگني

ئيتر كامه تاوان؟ له چي ترسان؟ ئةوه دةوصةت ئاغـاي سـةيفي قـازي     .خستؤتةوه

زامن بؤخـؤت دةچـي و   كـه دة  ،ي كردؤته فةرمانداري مـةهاباد )خان حةمةحوسثن(

ئـاخر   ،ئةوه تيمسار هومايووين هةموو نةهاران ميواين جةنايب قازييه .دةيبيين

پاشـان   .وا نيه؟ حاجي ئاغا داودي و ئاغاي ئيالهي و خوسرةوي كوتيان بةصث وايه

كاكه عةتري سةالمي حاجي ئاغـاي بگةيةنـه و بصـث فـآلين دةيگـوت هـيچ       : كويت

دةتــواين خزمةكــةي خؤتــان   : ه كــويتنيگــةران نــةبث و بــه پثكةنينــةو   

چوومـه پثشـث و    .بيبيين و لثي بپرسي ،كه فةرمانداري شاره) خان حةمةحوسثن(

دةمزاين هاوذثكـاين لـه    .دةستيم ماچ كرد و لةگةص ئةواين ديكةش ذوويان ماچ كردم

شـثخ   گوثيان بؤ وتارةكاين حـاجي بابـه   ،نثوان ترس و هومثد و باوةذ و ناباوةذي

: دوو هةنگاو دوور كةوتبوومةوه كـويت  يةك .وداحافيزمي كرد و ذؤيشتمخ ،ذاگرتبوو

ذاسـت   ،»زاده ساصـح «ناگاته دةواخانةي  ،هثندثك لثره بةرةو خوار ،كوذم عةتري

  .ئةوث فةرماندارييه و ئاغاي سةيفي قازي لةوثيه ،جثگةي ئيدارةي ئاماري كؤن

  » سةيفي قازيخاين حةمةحوسثن«ديدار لةگةص 
لة سةر سووچي كووچه و  ،ي ئةوكات»زاده ساصح«وي دةواخانةي له الي سةرو

دا ئيدارةي ئامـاري   ساختومانثكي چكؤلةي دووؤمي لثبوو كه له پثش ،خةيابان

» فةرمانـداري «كردبوويانـه نيشـتگةي    ،كاتثك كه ئةمن چووم و ديـتم  .دا بوو تث

ؤمي دوو كه له پثچ وخةمي چةند پليكاين خواروخثچ وةسةر كةومت بؤ  .مةهاباد

دةركـي   .دا ديار بوو ئةو ؤمه برييت بوو له داآلنثك و چةند هؤدةي له نثـو يـةك  
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گـةذاوه لـه پشـت     ديتم پياوثكي تةمةن .هؤدةي پثشةوةم كردةوه و چوومه ژوورث

جـةنايب سـةيفي   : سةالمم كرد و جوايب دامةوه و كومت .ميزثكي چكؤله دانيشتبوو

دةركةي هؤدةكةي بـه   .كةسي له ال نيه ،بةصث: هقازي تةشريفيان هةيه؟ وآلمي داو

 ،بث ئةوةي به پثويسيت بزانث ئيجـازةم بـؤ وةرگـرث    .ئيشارةي قامكي پثشان دام
له پشـت ميزثكـي دانيشـتبوو كـه      ،)خان حةمةحوسثن(فةرماندار  .چوومه ژووري

دةبث بصـثم لـه پـثش ئـةم ديـدارةدا چةنـد        .چةند سةندةصي له دةورةي داندرابوو

لةبـةرم   .سـةالمووعةلثك و عةلةيكةسـةالم   .ديكةي ديبووم و دةيناسـيم جارثكي 

هةستا و چوومه پثشث و به دايب كوردةواري كه ذةمسه دةسيت گـةورةكانيان مـاچ   

دةستيم ماچ كرد و ئةويش ذووي ماچ كردم و ئةحواصي حاجي حةمةدئاغاي  ،دةكةن

ـ «: وخؤشي كرد و كويت حيسامي پرسي و خؤماصييانه چاك اجي ئاغـا بـه   رةنگه ح

كـومت  » زؤر كةشـتةنگ و پةشـثو بووبـث؟    ،گرياين خؤي و هةژار له شاري سةقز

دةيهـةوث   .بةصث ئثستاش زؤر پةرثشانه و له ئةوزاع و ئةحواصي ذؤژ زؤر پةشـثوه 

بزانث دنياي داهاتووتان چـؤن دثتـه بـةر چـاوان و پاشـةذؤژي وآلت و خةصـك و       

  دةوصةت چؤن بةراورد دةكةن؟

ومـل و سـينگ پتـةو و ئةنـدامثكي      پياوثكي قةصةو و شـان » خان حةمةحوسثن«

ذثككةوتوو وتثكسذماو و چاوي گةوره و برؤي تثكچـذاو و لـه هـةموو بارثكـةوه     

بؤ ئةوةي چاوه گةورةكاين لـه سـةر چـاوي داواي     ؛قةواره جوان و لةبةردآلن بوو

ثش به دةسيت خةريكي هةصدانةوةي كاغةز و نووسراوةكاين پ ،وآلمي من وةگوثزث

پاشان بـةوردي   ،بذثك مات بوو .دا دةگثذا دةسيت بوو و چاويشي به دووي دةسيت

ديـتم بةتـةواوي وتـةكاين     .كةوتةوه تةماشاكردين من و وآلمي پرسيارةكاين مـن 

دا هةماهـةنگييان كـردووه و    دةتگوت له پـثش  ،حاجي بابةشثخي دووپات كردةوه

بـرام عـةتري   «: كويت! رثتةوهدا دووپات بك بةرهةمةكةي له جوايب هةر پرسيارثك

ــؤآلين ــه   ،گص ــن وآليت ئثم ــةش دةزان ــكي ديك ــةموو خةص ــةتؤش و ه ــاين  ،ئ ي

ــاوا و ذؤژهــةآلت بةتــةواوي پثشــثلي پــؤتيين ساصــدايت  ،ئازةرباجيــاين ذؤژئ

دا  ذووسةكان بوو و دةوصةيت مةركةزي ئاسةوارثكي له پثگـاي بثگانـة داگريكـاران   

رمث و مةصبةندي خؤمان له هةموو شـةرارةت  ئثمه هة ،ومةرجثكي وادا له هةل .نةما

و بگرةوبةردةي بثگانه خـؤي پاراسـتووه هـةتا ئـةو كاتـةي دةوصـةت هـةناوي        
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دا ئثمـه بـه باوةشـي ئاواصـه و      لةو كاتـةش  ؛كردنةوةي وآليت هاتةوه بةري دابني

ئايـا لثـرةدا    .وآلمتان له باغةصي مةملةكةت ئاخنييـةوه  ،ئامثزي پذ له شوكرانه

ئاغاي  چاكه يان خراپه؟ سةالمي حاجي ،يان سزا ،اوةذواين جةزا بنيدةبث ئثمه چ

پثي بصث ئةو لةو تةمةن و ساصةدا نيگةراين هـيچ پثشـهاتثكي نالـةبار     .دةگةيةين

وةزارةيت «ئةوة بؤخؤت به چـاو دةبـيين ئـةمن بـه نـاوي فةرمانـدار بـه         .نةبث

ـ       .ناسـثندراوم » كيشوةر يوتانه يـا  ئثـوةش جـةوانانثكي كـه لـةو ذثيـةدا نووس

دا و لـه   ومـةرجي زةمـان   لـه هـةل   ،جثگةي هيچ دصخورپةيةك نيـه  ،گوتووتانه

  » ئاخر وا نةبووه؟ ،دا هةنگاوتان هةصگرتووه هةصكةويت مةكان

ــومت ــثن: گ ــةنايب حةمةحوس ــان ج ــةيت   ،خ ــةرمووي چلؤني ــةي دةيف ئةوان

وو چؤمنان لةگةص بةرةوذ ،پياو نازانث دةوصةت دواي خؤگرتنةوةي ،پثشهاتةكانه

بـه   ،بـه ئاواصةكانيشـت ذابگةيةنـه    ،ديسـان بـه خؤشـت دةصـثم    «: دةبث؟ كويت

 ،قسه له هةموو شـت كـراوه   ،كةس نيگةران و ناذةحةت نةبث ،ئاغاش بصث حاجي
ذاسپاردةي حاجي ئاغـا   ،سةروةرم: كومت» .خاترجةم بن بث بوار له چؤميمان نةداوه

: اش زيارةت بكـةم؟ كـويت  دةمهةوث جةنايب پثشةو ،و ئاوايت خؤم وةدي نةهاتووه

زؤر جـاران تيمسـار    ،ذؤژث له مةحكةمةي خـؤي دادةنيشـث   ،پثشةوا وةك جاران«

هةستام » .يان له پاش كاري ئيداري دةچثته ديداري پثشةوا ،بؤ نةهار ،هومايووين

  .هةستا و ذووي ماچ كردم و وةدةركةومت ،دةسيت ماچ كةم و بذؤم

  نةمرديداري پثشةواي مةزن، قازي حمةممةدي 
بةدةست دةهـاتن و   سث سةربازي تفةنگ له خةيابانث دةمدي هةر دوودوو و سث

  .الم وابوو دةيانةويست خؤيان بنوثنن و دةراوان بةتاقي بكةنةوه .دةذؤيني

لـه   ،مةحكةمةي قازي وةك له بريم مابـث  .به پثش شارةداري ئثستادا تثپةذمي

له بةري جنووبييـةوه لـه    ،بةرامبةر باشگاي ئةفسةراين ئةوكات و دادگاي ئثستا

جـث پليكـاين لـث     جـث  ،كه بؤي وةسـةردةكةويت  .سةر بستوو و بصيندايةكي بوو

لةژثصـآل   .جثش پثگؤذكه بوو هةتا دةگةيشته مةحكةمةي قازي جث ،هةصبةسترابوو

بةفري باريوي دوثشةو شةقصي نةشكابوو و شوثنةوارثكي لـث   ،كه وةسةردةكةومت

دا پثـوا و گةيشـتمه    پثگؤذكةكانيشم به دووي يـةك  ،پليكانةكامن بذي .ديار نةبوو
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وةتاغثكي چكؤلـه كـه جثـي چاپـةز و      ،دةركي پثشةوةم كردةوه .دةركي مةحكةمه

كـه كاربةدةسـيت   » حمةممـةدي عـةزيزمريزا  «ديـتم كـاك    ؛سةماوةر و چـا بـوو  

» سـةوزي «و » قاذجنه«لةمثژينةي بنةماصةي قازي بوو و به كاري مصك و دثيةكاين 

كـاك حمةممـةد زؤرجـاران دةهاتـه      .له بن سـةماوةرةكه دانيشـتووه   ،ذادةگةيي

پياوثكي تثگةيشتوو و ئـاقص و   ،زؤرم خؤشدةويست ،شثخاصي و ميواين من دةبوو

 ،كه ئةمين دي .هةربؤيه پثشةوا زياتر له الي خؤي دةيهثشتةوه ،لةسةرةخؤ بوو
ةسـتا و دواي  لةو دةمانةدا ئـةمن و ئثـره؟ لةبـةرم ه    ،ديار بوو سةري سوذمابوو

دةي چـؤين و چـؤن ين و ئـةتؤ و     .چةكمةكاين كثشام و دايكةنـدن  ،بةخثرهثنان

جارث  ،ئثره؟ كومت كاكه حمةممةد سةرسوذمان و پرسيار له جثي خؤي و بؤ دوايه

پثم بصث پثشةوا لة كوثيه و چؤين زيارةت بكـةم؟ دةركـي مةحكةمـةي پثشـاندام و     

ال نيـه و كـاتثكي بـاش هـاتووي بـؤ       لثرةيه و هةر بةتةنيايـة و كةسـي  «: كويت

ديار بوو  ،گريان له ئةوكي گريابوو» .له ژوورث بةتةنث قةدةمان لثدةدا ،زيارةيت

 .هةستثكي دةركي مةحكةمـةي بـؤ كردمـةوه    بث .ذؤژگاري نالةبار پةرؤشي كردبوو
پثشةوا لـه حاسـيت دةركةكـةوه دةگـةذاوه بـؤ ئةوسـةري        .دةركه دةنگي نةهات

سةري بـةردابؤوه و   .ميتر زياتر درثژايي ژووري مةحكةمه بوو١٢ الم وايه .هؤدةكه

هةنگاوي بةئةسپايي دةهاويشت و له پشتةوه به هةر دوو دةسيت كايةي به دةنكـي  

له الي دةركةوه له حاسـيت خـؤم ذاوةسـتام     .تةسبيحةكةي دةكرد و دةيهاويشنت

ئـةمين   .وهگةيشته ئةوسةري ساصؤنةكه و گةذايـة  .هةتا وةرسووذث و بگةذثتةوه

ئةوه سثهةمني جار  .زةردةيةكي هاته سةر لثوي ،دي كه به دةركةوه ذاوةستابووم

 .چةند هةنگاو هاتبووه خوارث ،چوومه پثشث ،ناسيمييةوه ،بوو كه ئةمين دةدي
 ،ئةوالوئةوالي مـاچ كـردم   ،دةستيم ماچ كرد .له نثوةذاسيت ساصؤنةكه گةيشتمث

: كـومت » ين لةم كاتانةدا بؤ هاتوويه ئثره؟عةتري گصؤآل«: كويت ،دةسيت بةرنةدام

حةمةدئاغاي شثخاصي   بةآلن حاجي ،جةنايب پثشةوا بؤخؤشم ئاوايت زيارةمت بوو

دةيةوث بزانث داهـاتوو چـي    ،له خؤي نيگةرانه ،بةپثويسيت زاين بثمه خزمةتت

: لثــدث؟ دةوصــةت چ لــه خةصــكي دةكــا؟ دةوصــةت چــي لثــدث؟ پثشــةوا كــويت  

حـاجي   ،سةرتيپ هومـايووين  ،گثذامةوه كه هاتبووه سةقز سةدرولئيسالم بؤي«

ئةدي هةژار چي  ،ئةوه حاجي ئاغا هاتؤتةوه .حةمةدئاغا و هةژاري ئازاد كردبوون
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 ،حاجي ئاغا فةرمووي كه به هاتين جةنايب سةدر ئازاد كـراين : كومت» لثهاتووه؟
ةحـةيت و  پثشـةوا بـه ناذ   .هةژار وا هةآلت كه نةمزاين چي لثهات و بؤكوث چـوو 

ئةتؤ و هـثمن و ئـةواين    ،عةتري .هةژار چاكي كردووه هةآلتووه«: پةژارةوه كويت

ديكةش كه هؤنراوه و نووسـراوةكانتان لـه ذؤژنامـةي كوردسـتان يـان گـؤوار و       

جـارث لـه ذووي    ،دةبث بـه چـاكي خؤتـان بپـارثزن     ،دا بآلو بؤتةوه پةذتووكان

  ».دةوصةت بث ذواصةت بن

لةگـةص بـري و بـاوةذي     ،ئةوةي ئـةتؤ دةيفـةرمووي   ،جةنايب پثشةوا: گومت

خان و خؤشبينييةكي ئةوان هةيانه يةكتر  جةنايب حاجي بابةشثخ و حةمةحوسثن

ئةوان پثيان وايه له نةبووين دةوصةت لـه  ! ناگرثتةوه و نثوانيان ئةرز و ئامسانه؟

ثـزي  كاتثك دةوصـةت ه : دةصثن .ناوچةدا كار و خزمةيت گةورةيان به ئثران كردووه

بـه   ،دةردةسـةر  ئثمه بث ،دا هاتةوه بةري وةرگرتنةوةي وآليت له دةس داگريكاران

بث كثشـه و هـةرا و هةصـآل مةصـبةندمان      ،ئامثزي ئاواصةوه بة پرييانةوه چووين

  !خستةوه باوةشيان؟

هةناسـةيةكي   .پثشةوا دةسيت هةر بةرنةدابووم كه ئةم قسـانةم بـؤ دةگثـذاوه   

شثخ  حاجي بابه(لةسةر بةراوردي ئةوان  .خواردةوه بذثك پيشي ،قووصي هةصكثشا

باسـكي گـرمت كثشـامي بـؤ الي      .نةدوا كه وايه يان وا نيـه ) و حةمة حوسثن خان

دةيذوانييـه جةمسـةري    ،پةجنةرةيةكي كه بةرةو شاين ذاسـيت خـوار ببايـةوه   

  دايه بيدركثنث؟ نةمدةزاين دةيهةوث بصث چي و چي له دص ؛مةيداين چوار چرايه

كـوذم  «: كـويت  .ثش پةجنةرةكه بذثك خوار بؤوه بؤ الي مةيداين چوارچراله پ

ئثـوه دةبيـنن قـازي    «: كـويت  .بةصـي : كومت» مةيداين چوارچرا دةزاين؟ ،عةتري

هـةتا   ،بؤيه ئةوةي دةصثم هـةتا كوردسـتان   .حمةممةد لةو مةيدانه ئيعدام دةكرث

هةصخةصـةتاوي وادةي   ،بزانن كه قازي حمةممةد فريوي نةخوارد نةتةوةي كورد پث

بنووسـن   .ئةوةي به ئثوه دةصثم بؤ تاريخ و وآلتةكةتاين بگثذنـةوه  .جث نةبوو بث

نه هةصخةلةتا، بةصكوو ويسيت خؤي فيـداي ئاذمـاين    ،كه قازي نه فريوي خوارد

و حيـزيب دمثـوكرايت   ) ك.ژ(ئةو ئاذمانانـةي كـه كؤمةصـةي     .نةتةوةي كورد بكا

بةآلن ئةو ئؤقيانووسـه   ،ئةمن نامثنم .ةي كثشاكوردستان بناغةي داذشت و شوور

كوا به خاكةنازثك خؤصةمثش و زيلةمؤي  ،ئرياده و ئاواته گةورةي نةتةوةي كورد
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ئثـوه نةسـلي    ،ناذةواي نةياران خاپوور دةكـرث؟ ئةوانـه بؤيـه بـه تـؤ دةصـثم      

چـوو   ئةو نةسلةي كه باري داخـوازي ئثمـةي ذابـردوو و لـه دةسـتان      ،داهاتوون

  » .سةر ئةستؤي ئثوه ،سةر شاين ئثوه دةكةوثته

ئةمن الوثكي  كةمتر له بيست ساص تةمةن كه تةواوي هومثـد و   ،بكةوه بريي لث

ئاوايت داهاتووي خؤي و نةتةوةي كورد لـه دميـةين ئينسـانثكي وةك پثشـةوادا     

نةوايةكي وا دصـتةزثن   ،لةپذ و لةنةكاو ،پشكووتبث و گةشابثتةوه ،پةرةي گرتبث

دةبث چ حاصثكي بـث   ،بزوثن به گوث و دص و ذووحي ئاشنا بث وا هةستو نيدايةكي 

كاتثـك درؤ و   ،جةنايب پثشةوا: كومت! و چ پةژارةيةك ذوو له ذةواين ناكاوي بكا؟

 ،دةلةسه و فثص و تةصةكةي نةياران و بةدخوازان ئـاوا بـؤ تـؤ ذوون و ئاشـكرايه    
مةصــبةندت  ،هو ئــةواين ديكــ» غــوآلم يــةحيا«و » پيشــةوةري«بــؤچي وةكــوو 

كه تثبگةي و  .ئةوه زؤرجوان دياره ،كوذم«: نةهثشت و نةذؤيشيت؟ فةرمووي بةجث

 ،ئـةويش ئةوةيـه   ،لثم وةرگري و بيگةيةنييه هـاوذاز و ئـاواص و هاوبازةكانـت   
شـتثك   ،و حيزيب دمثـوكرايت كوردسـتان  ) ك.ژ(مةسةلةي نيشتمان و كؤمةصةي 

ةي قازي و شةخسي خؤم بـوو و هـةر   وپؤي دةسكردي بنةماص بوون بةتةواوي ذايةص

ئةگـةر   .خانةوادةي قازيش دةبث تاواين غةرامةت و كةفارةيت ئةو غائيله ببژثـرن 

سةدان كةس و ئةشخاس بةو تاوانـه سـزا    ،هثشتبا ئةمن ذؤيبام و مةصبةندم بةجث

بةآلن ئثستا ئةمن ماومـةوه كـه تـةواوي ئـةو تاوانانـه       ،دةدران و ئيعدام دةكران

ئثستا التان وانةبث نـاتوامن بـذؤم و خـؤم دةربـاز      ،عةتري .گرم وةئةستؤي خؤم

مةالمسـتةفا  «كـؤ بوونـةوه و هـةر ئةوشـؤ     » درياز«بارزاين ئةوه له دثي  ،بكةم

دةنثرم بيهثنن بؤ نثـو عثلـي    ،پياوي ناردبوو ئةگةر حازره لةگةصمان بث» بارزاين

تؤ عثـل و تـةباري   ئـة  ،جوامب بؤ ناردةوه و كومت جةنايب مةال مسـتةفا  .بارزاين

بةآلن ئـةمين سـةد    .يان پثكةوه دةمرن ،يان پثكةوه دةژين ،خؤت خذوپذ لةگةصه

 ،؟ ئةوةي دةكرث لةگةص خؤمي خبةم!كث بثنم و كث بةجث بثصم ،سةر و هةزار بةره
 ،گةلـه  ،ئةوةي دةبث بةجثيان بثصـم  ،تةنيا گيانثكي نةحةساوةي له سةر لثوانه

نيشتمانثكي كه پةمياين پثناودارمي هةتا ئاخرين  .ئاو و گصي نيشتمانه ،نةتةوةيه

  .نةفةس لةگةص بةستووه

  »!من مهاندم كه وضو ساختم از چشمه عشق   چار تكبري زدم يكسره بر هر چه كه هست«
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گلثنةي چاوةكـامن پـذ بـوون لـه      .دميةن و سيماي پثشةوا له پثش چاوم گؤذا

 پثشـةوا دةبـوو بـه    ذواصـةيت  ،دا لـه نثـو گـوآلوي فرمثسـكان     .فرمثسكي گـةش 

لـه قـاليب    ،ذةوانثكـه  ،پثم وابـوو ذووحثكـه   ،خةرمانةيةكي ذووناك و بةربآلو

دةيهةوث ژيان و گيـاين خـؤي لـه     .ئةسپثردراو هاتؤته دميةنةوه ذيسالةتثكي پث

ــپاردةكةي  ــاوي ئةس ــةوه  پثن ــووتثنث و بيتاوثنثت ــاوي    .دا بس ــه چ ــازامن ب ن

 ،تثمگةيشت كه واتةكاين ،وا تثيذوانيمپثشة .دا بووم فرمثسكاوييةوه له چ حاصثك
: فـةرمووي  ،بؤ ئةوةي چلؤنيـةيت باسـةكه بگـؤذث    .مين ذاداوةته دنيايةكي ديكه

قـةزا و   .ئـةو لـه خـؤي نيگـةران نـةبث      ،عةتري بـه حـاجي حةمـةدئاغا بصـث    «

بةآلن شوورةي قةآليةكي كه ئـةمن   .بةآلگثذةوةي هةموان ئةمنم و خانةوادةي قازي

ئةگــةر چــةرخ و خــويل زةمــانيش  ،وثنةواري لةمثژينــهوةك شــ ،دامذشــتووه

بناغه و ئاسةواري هةر دةمثنث و زةين و سةرجني نةتةوةي كـات   ،بذووخثنث تثكي

  ».وخوستيان تةكان دةدا و داهاتوو بؤ الي خؤي هةر ذادةكثشث و هةست

 .ئةوك و گـةرووي بةسـتبووم   ،هثرشي گذپةي گريان ،ئةمن قسةم بؤ نةدةكرا
 .ئـةو مـاچي كـردم    ،نةيهثشت ،دةستيم گرت ماچي بكةم .بوو بيصثموتةيةكم نةما

سـاص لـةو    ٥٧دا دةذژا و ئةوه  گةرماي لثوي و سذي فرمثسك كه به سةر و ذوومةمت

تني و بصثسةي لثوي پثشةوا و  ،ساص٧٧ئثستاش كه تةمةمن بؤته  ،ذؤژه تثدةپةذث

ـ   ،سذي فرمثسكةكامن  .ت دةكـةم له سةر ذووكاري چرچ و چةوثصي خؤم هـةر هةس
گـذ و   ،بةآلن نه بـؤ وتـه و وتـار    ،لثوم دةلةرزي و دةبزووت ،قسةم بؤ نةدةكرا

وةك كةسـريةي نثـو    .كصپةي دةروون هرووژمي هثنابووه سةر لثواري زار و زمامن

  .كذثوةي كوثستان ددامن چفت كردبوو هةتا لثك نةدرثن و نةبثته ددانةتةقه

زاين لـة وةي پةرؤشـترم كـه بـه      ،ذا پثشةوا له دميةين دژ و داماو و داتةكيوم

: هاته پثشث و دةسيت له سـةر شـامن دانـا و كـويت     .الواندنةوه بثمةوه سةرةخؤ

بـه شـاعريان و ذوونـاكبرياين وآليت     ،ئةوانـةي لةسـةري دواوم   ،كاك عةتري«

زؤر جاويدانـةتره   ،دا بصث نةمان و فةوتامن لةم ئاو و خاكةي نيشتمان ،ذابگةيةنه

وةك لـه داواي   ،ذؤيين مـن  .ةصثم و ببةزم و هةرمثي بةجث ثصمله وةي بذؤم و ه

قـازي  ! نةتةوةي داهاتوو بزانث! ئثوه بزانن .خؤم و گةيل كوردستان تؤرامب ئاوايه

نةوةك هةآلتووي هةصـآلي   ،دا مبرث و بكوژرث حمةممةد دةيهةوث له ذثي نيشتمان
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  »!دوژمنان بث و وةك هثندثكان نةتةوه و نيشتمان بةجث ثصث

هةنگاوةكاين بةرةو دةركةكه هةصثنا و دةرگاي  ،لة پاشان بؤ ئةوةي بةذمث بكا

كـه   ،هةستا سةرپث ،كارداري بةوةفاي پثشةوا ،حمةممةدي عةزيز مريزا .كردةوه

ذواصةيت ئةمين دي وةك مثرمنداصثك دةچووم كه له سةر مةييت بايب هةصـيبچذن و  

پثشـةوا دةسـيت    .كي هاته خوارثچاوي پذ بوو له ئاو و فرمثس ،دووري خبةنةوه

حمةممةد لةگةص ئاغـاي عـةتري بـذؤ هـةتا سـةر      «: له سةر شاين البردم و كويت

ديسـان دةسـتيم مـاچ كـرد و چـؤوة      » .بگرث خةيابانث نةوةك سةربازثك ذثي پث

ئةمنيش له دوايـه چةكمـةكامن لـه پـث كـرد و بـه دنيايـةك پـةژارةوه          .ژوورث

ةر خةيابان لةگةصم هات و وةك من چـاوي بـه   كاك حمةممةد هةتا س .وةدةركةومت

  .فرمثسكانةوه گةذاوه بؤ الي مةحكةمه

 ،ئةسپةكةم هةر به زينةوه بـوو  .وةخةيابان پثوانث كةومت هةتا كاروانسةرايه
   .بث ذاوةستان هثنامةدةرث و سوار بووم و بةرةو دؤستاصي ذكثفم لثدا

ســت بگةمــةوه دةمهةوي .الي عةســر بــوو ،»دؤستاصــي«كاتثــك گةيشــتمةوه 

نةيهثشـت و كـويت زسـتانه و ذؤژ درةنگانـه و     » ئاغـا  حمثـدين «بةآلن  ،شثخاصي

ئةگـةر ئةسپةكةشـت شـةليين چـاك      ؛جثگاي متمانه نيه» قةرةبآلغيش«بةندةين 

هـةتا   .شةوث له دؤستاصي مامةوه .بؤوه سبحةينث دةتواين سواري يب و بچييةوه

سـبةينث كاتثـك وةخةبـةر     .وهشةودرةنگانثك باس و هةواصي وآلمتان لثـك دةدا 

دواي  ،ذؤژثكي تاووساوي بةهاري بوو .تاووبان كةوتبوو ،هاتني ذؤژ درةنگ بوو

ئـةمنيش خـؤم سـاز كـرد و      ،ئةسپةكةيان بؤ حازر كردم ،خواردين ناين بةياين

  .فيشةكدامن له خؤم بةست و دواي خوداحافيزي بةرةو قةرةبآلغ وةذث كةومت

  »قةرةبآلغ«ستووي ديسان پثشهاتثك له داوثين ب
لـه   .بةآلن بؤ سوار و پياده ذث نةگريابوو ،بةفر كاصةپثيةك عةرزي داپؤشيبوو

ژن و  ،پسـانةوه  بـث  ،هةتا دةگةيشته ملةي چيـا  .ذا وةسةر كةومت دثي قةرةبآلغث

مةودا له الي دثهايت بؤكان و  منداص و ماآلت و حةيواين خثصي بارزانييان بوو كه بث

بـه   .دةذؤيشـنت » دريـاز «و » ئينـدرقاش «و » قـةآل  قون«رةو سةقزةوه دةهاتن و بة

وذةويان تثكةوتبوو كه بـةرةو خـاكي    ئةوانيش تةق ،هاتنةوةي هثزي حكوومةيت
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مرؤض له دميةين ئةو هةموو ژن و منـداص   .ئثراق يان شووذةوي خؤيان ذزگار بكةن

لـه   .پـةژاره دةيگـرت   ،و پريةپياو و پريةژن و ماآلته كه وةپثش خؤيـان دابـوون  

داخوا هثزي  ،سوار: دةپرسيم لثيان ،هةموو دةستةيةكي كه دةهاتن و دةمگةيشتنث

  نةگرتووين؟ دةوصةيت بةرةگةي لث

ئـةو كـؤچ و    ،»قةمتـةره «هامت هةتا دةگاته سةر بستووي بةرةو ذووي گوندي 

 ،سةروژثر بوومـةوه بـةرةو قةمتـةره    .خثص و بارةي بارزانييان پسانةوةي نةبوو
ئاغــاي  و ذةســووص» ئاغــا عــةيل«ةي ذؤژي پثشــوو تووشــي ذاســت ئــةو شــوثن

ئاغـاي   مسايـل «دا لةگـةص   كةمثك واوةتـر چةنـد ذؤژ لـةپثش    .بووم» جةوامنةرد

لـةو جـث    .بـووين » سـةرهةنگ فيـووزي  «و » سةدرولئيسالم«تووشي » حيسامي

بـه دواي ئـةو خثآلتـةدا     ،كةس چةكداري بـارزاين  ١٠٠تا  ٩٠ديتم  ،بريةوةرييانه

سـث و چوراچـوار بـه پـاين ذثگـا هـةنگاويان        سـث  .بـةفريان دةبـذي  دةهاتن و 

 ،بذثكم ترس ذثنيشـت  ،كه ئةمن ديتم به پاين ذثيه تاق و جووت دثن .دةهاويشت
لةم كاتةدا چةك و چارةوث بؤ ئةوان له هةموو شـت   .نةكا خةياصي خراپيان هةبث

 ،بـوو الذث مب پثويستتره؟ نةكا تةما له تفةنگ و ئةسپةكةي من بكةن؟ پثم ناحةز 
ئةسپةكةي من قةدةمي خؤي تثكنـةدةدا و   ،ذاستةذثش ذؤيبام دةبوو ئةوان دذ بدةن

ئـةمن سـوار    ،گةيشتينه ئاسيت يـةكتر  .ئةوانيش جث هةنگاوي خؤيان نةدةگؤذي

دةستم به نيشانةي سـآلو هةصـثنا و سـآلوثكي     .دا دةمذواين بووم و به سةر ئةوان

چةند چةكدار كه له پثشـةوه بـوون بـه     .دادا وگوذم به ذووي پثشذةوةكانيان گةرم

ئةمن جصـةوي ئةسـپةكةم كثشـا و     .ذاوثژي بارزانييانه وآلمي سآلوةكةيان دامةوه

يـةكيان   .سـث كةسـيان هاتنـه پثشـث     .ئةوانيش له پثشمةوه ذاوةستان ،ذامگرت

دووشـيان الم وايـه    ،چةقةص و الواز و كةصةگةت بوو ،سپي پياوثكي گةذاوه و ذدثن

سپييةكه تفـةنگ و دةمانچـةي لـه خـؤ      پياوه ذدثن .مستةفا خؤشناو بوو يةكيان

قةدةمثك لـه واين   .گؤ تةآلي له بةر پشتثندي چةقاندبوو خةجنةرثكي سث ،دابوو

كـوذي مـن   : ديكه هاته پثشتر و به زاراوةي بارزاين و ذاوثـژي موكريـاين كـويت   

ئثسـتا لـه دثـي     ،ذا هاتووي؟ كومت مامه گيان سآلمةت يب له كوث ،ماندوو نةيب

بةآلن دوثنث چوومه مةهاباد و خةصكي دثي شثخاصيم و دةـةوه   ،ذا دمث دؤستاصي

ئـةدي كـوذي مـن بـاس و هةواصـي      : زؤر له سةرةخؤ پرسياري كـرد  .بؤ وثندةرث
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دةزاين؟ كومت مامؤگيان پثشةوا له ماصي خـؤي   مةهاباد چيه و خةبةري پثشةواي چ

دوايـةش بـؤ كـةس مـةعلووم نيـه       ،ردووهئازاده و سپاش جارث هيچ كاري نـةك 

ئةدي نةتزاين بارزاين كؤمةصگةيان لـه كوثيـه؟   : لة پاشان پرسي .دةيهةوث چ بكا

ذا  ئـةوةي لـه كـوث   : كـويت  .ن»دريـاز «كومت دةصثن بارزاين به پتووين له گوندي 

دةزاين؟ كومت ئةوةي له فةرمايشي پثشةواذا دةزامن كه جةنايب مةالمستةفا پيـاوي  

ه الي پثشةوا كه بث و لةگةص بارزانييان ذوو له جثيـةكي بكـةن و پثشـةوا    ناردبوو

 ،وآلمي دابؤوه كه مةالمستةفا هةموو عثلي خؤي پثيه و ژيان و مردنيان پثكةوةيـه 
ئةو بذوا سةري  ،كث بثنم و كث بةجث بثصم ،بةآلن ئةمين سةد سةر و هةزار سةودا

واي لـه قسـث   : مامؤ كـويت  .ثخؤي و عثلي خؤي دةركا و ئةمنيش به خودا بسپثر

پاشـان   .وةها نةستةق؟ دايكان دةبث هةر بؤ مثرانث ئةوها سةران له هةشـي نـثن  

لـه قسـث و خةبـةرةكاين تـؤ     » مامةند قادري«ئةمن پثم دةصثن  ،كوذث من: كويت

وثدةچث ئةتؤش لـه داهـاتوودا لـه قاچـاغ و قوچاغـةكاين       ،كةلكم زؤر وةرگرت

 ،زؤريان بـث چـةك و ئةسـلةحةن    .زؤر له دوايةنئثمه دةستةمان  ،مةصبةندث يب
بـةوي   ،واباشه ذثيةكـةي خـؤت چةپـةك بكـةي     .مةبادا تووشي گريوگرفتان يب

قسةمان تةواو  .تووشي بارزانييان نايب ،دةذوا» كةند حاجياصي«الذثيةدا كه بةرةو 

و » غةوساباد«و » كةند حاجياصي«خوداحافيزمي خواست و به ذثي گوندةكاين  ،بوو

  .دا چوومةوه شثخاصي»رغانقؤ«

وخواسـي   كاتثـك بـاس   .دواي حةسانةوةيةك چوومه الي حاجي حةمـةدئاغا 

بـه   ،خان و پثشةوام بؤ گثـذاوه  مةهاباد و ديداري حاجي بابةشثخ و حةمةحوسثن

بـةآلن تثبـيين و    ،خـان زؤر خؤشـحاص بـوو    خةبةري فةرمانداري حةمةحوسـثن 

بـاوةذي هاتـه    .ئاغاي داچصـةكاند  حاجي ،باوةذي پثشةواي له داهاتووي خؤي بث

 .سةر ئةوةي كـه تثبـيين پثشـةوا هـةنگثوةتره لـه خؤشـباوةذي ئـةواين ديكـه        
ئاغا له گريانةكةي خؤي و هةژار به دةس سةرتيپ هومـايووين لـه سـةقز     حاجي

  .چاوترسثن ببوو و تثبيين پثشةوا بةتةواوي پةرثشاين كرد

  مخان و سةدرولئيسال گرياين پثشةوا و حةمةحوسثن
الم وايه ذؤژثك يان دوو ذؤژ دواي ئةو ديدارانه خةبةريان هثنـا كـه پثشـةوا و    
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خان له مةهاباد دةسگري كراون و هةر ئةو ذؤژه سةدرولئيسالميشيان  حةمةحوسثن

پثشبينييةكةي پثشـةوا وةذاسـت    .له تاران گرتووه و ناردوويانةتةوه بؤ مةهاباد

بةفرثكي قورس باري كـه   ،ةواين ديكهچةند ذؤژثك دواي گرياين پثشةوا و ئ .گةذا

له دنياي كذومايت  .وچؤي بةيين دثهايت دووردةست و شاري كةم ببؤوه ذثگاي هات

= شـثواو  (زؤر جاران لةگـةص كـاك خاليـد     .دا مابووينةوه دةنگي زستاين سذ و بث

بـةآلن   ،سةروبين كاري خؤمان و ذؤژةكاين تاصي داهاتوومان لثـك دةداوه ) هثدي

ان بؤ سـاغ   ،وپصووچ و ئيشةكه هثنده چةواشه بوو ارةكه هثنده پثچبةداخةوه ك

  .نةدةبؤوه

  نامةيةك و هةواصثكي ئاگاكةرةوه
ذؤژثكـي سـوارثك لـه     .ونيوثك له گرياين سةراين كوردستان تثپةذيبوو مانگ

وةتاغثكي چكؤلةم هةبوو هثندثك ! ماص دةركي ماصي من دابةزي و بانگي كرد ساحثب

 ،كـووره داييسـا   .دا هةصـچندرابوو  دا تـث  لـه نثـو تاقةيـةك    كتثب و پـةذتووكي 
تةماشاي كتثبم دةكرد كه گـومث لـه دةنگـي داواكـاري      .وگوذ بوو وةتاغةكةم گةرم

زةنگـاص   ،ديتم سوارثكي سةروگوث دابةستراو .خثرا چوومه دةرث ،ماص بوو خاوةن

مـاص   نچاوةذواين خـاوة  ،جصةوي ئةسپةكةي بةدةستةوه ،و پووزةوانه هةصكثشاو

يةكثك له براكامن له نثو  .ذا هاتووه و زستاين پثكوت كردووه زانيم له دووري .بوو

كـومت فـةرموو ميـواين     .جصةوي ئةسپةكةي له ميواين وةرگـرت  .ماصث هاته دةرث

ــةفري   .بــةذثز بــؤ ژوورث لــه پثشــخانةي وةتاغةكــه پثآلوةكــاين تةكانــد و ب

 ،ميـوان زؤر بـةخثر بثـي    .گةرم زةنگاصةكاين به گةسك داماصي و چووينه وةتاغي
ذثگا ناخؤشـه   ،بةصث: دياره ذثگاي ناخؤش و بةفري زؤر شةكةيت كردووي؟ كويت

زؤري  .م»عةزيزخاين حةيدةري«ذا هاتووم و پياوي ئاغاي  ي»كةند حاجياصي«و له 

دا كـرد و   دةسـيت بـه باغةصـي    .سآلو دةگةياندي و دةيگوت لةمثژه لثي بثخةبـةرم 

جـارث چايـةكي    ،كـومت كاكـه ئـةتؤ مانـدووي     .و دايه دةستمنامةيةكي هثنادةر 

توخوا عةزيزخان چؤنه؟ لةگةص زستان و ئةو دنيايةي چؤين دةگوزةرثنث؟  .خبؤوه

دوثنث بـؤ سـةرداين ماصـث     .عةزيزخان بيست ذؤژ دةبث هةر له مةهابادثيه: كويت

ي پثيةيت نازامن دةوصةت چ كارثك .هاتؤتةوه و دةبث سبةينثش بچثتةوه بؤ مةهاباد
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  !وا هةر لةوث ذايگرتووه؟

كـاك  : پوختةي كاغةزةكةي ئاوا بـوو  .ديتم نامةيةكي دووالپةذةي بؤ نووسيوم

حمةممةدي نووري ئةمن بيسـت ذؤژ زيـاتره لةسـةر داواي فةرمانـدةي لةشـكري      

ي ســتادي ئةرتــةش خــةريكي وةرگثــذاين نووســراوه و ٢مــةهاباد لــه ذوكــين 

و گؤوارةكاين ديكةي كوردمي كه دةبث بةشـه  » نكوردستا«هؤنراوةكاين ذؤژنامةي 

سياســي و شــثعر و هؤنراوةكــاين ئــةم ذؤژنامــه و گؤوارانــه وةرگثذمــه ســةر  

لـه ذؤژنامـةي    ،دوثنث پـثش هاتنـةوةم بـؤ ماصـث     .فارسييةكي سةره و ذووناك

ي حمةممـةدي عـةتري گصـؤآلنيم    »يا وةتةن يا مردمن«هؤنراوةيةكي  ،دا كوردستان

زؤر جثگاي سةرنج  ٢كه ئةم هؤنراوة بؤ ذةئيسي ذوكين  .فارسيوةرگثذاوةته سةر 

دواي ! دا ئةم هؤنراوه له هؤنراوةكاين ديكـه هـةنگثوةتره   له ذوانگةي ئةوان .بووه

دا بـه پثويسـتم زاين كـه ئـةو هةواصـةت پـث        له پثش هةموو كـارثكم  ،هاتنةوةم

ر هةآلتووه و ئةتؤ وةك دةزاين هةژا .ذابگةيةمن كه لثره بةوالوه ئاگات له خؤت بث

  !.دةبث ورياي خؤتان بن و خؤتان بپارثزن .دان و هثمن له تؤذث

  كث بوو و چي بوو و چؤن بوو؟» عةزيزخاين حةيدةري«
كردنةوه و ناسيين ئةو كةسانةي كه لةم بريةوةرييـةدا نثويـان دثتـه     بؤ ذوون

دةبـث بـه خوثنـةرانيان بناسـثنم كـه كـث بـوون و چ نةخشـثكيان لـه           ،گؤذث

  .دا بووه صكةوتةكاين هةرمثهة

ناودثر  ،كةند ي حاجياصي»بةگ عةيل«كوذه گةورةي  ،»عةزيزخاين حةيدةري«

چةنـد دةوره نوثنـةري    ،له زةمـاين شـايةيت ذةزاشـادا    .بوو» ساالرسةعيد«به 

لةبةر ئةو پثشينه ذووناكةي كه ئةو  .دا بوو»مةجليسي شووذاي ميللي«مةهاباد له 

 ،ئةو بري و باوةذةي حكوومةيت بؤ بـةجث مـابوو  » انعةزيزخ« ،بنةماصه بوويان
لـه دةوراين حكوومـةيت    ،بةآلن لةسةر ئةو پثشينه ذووناكةي كـه ئـةو بنةماصـه   

و حيـزيب  ) ك.ژ(عةزيزخان له دةورةي بزووتنةوةي كؤمةصةي  ،دا بوويان ناوةندي

زيـاتر   ،هةسيت نةتةوةويسيت و نيشتمانپةروةري خؤي ،دا دمثوكرايت كوردستان

ئةفرادي عثل و عةشريةتةكاين ديكه نيشـان دةدا و بـةكردةوةي خـؤي ديـاري      له

 ،عةزيزخان كةسثكي خؤيي تةواوعةيار بـوو  ،لةبةر چاوي حيزبييةكان ،كردبوو



  

٥١ 
 

لةو ذثبازةدا نيزيكي ئاذمانيمان پثكةوه زؤر پتةو بوو و زؤر جـاران هؤنراوةيـةكم   

وةيي كردبووه سيپارةيةك كـه  ئةويين ئاوات و ئاذماين نةتة .وةردةگرمت هةبا لثي

ي ئةرتـةش بـه پثشـينةي    ٢دا ذوكـين   لـه كاتثـك   .هةميشه له سةر دصي دانابوو

خزمةيت ساالرسةعيدي بايب لثي ويستبوو ذؤژانه له ذوكن دانيشث و تةواوي ئـةو  

ــةر و     ــي و نووس ــةر فارس ــةوه س ــزيب وةرگثذثت ــةي حي ــه و بآلوكراوان ذؤژنام

وةك لـه دوايـه    ،بؤ حكوومةتيان ديـاري بكـا  ذووناكبريةكاين هةرمث بناسثنث و 

تةواوي دؤستان و ئاشنايان و ناسراوةكاين حيزيب له ويسيت سياسي  ،دةركةوت

حكوومةت ئاگـادار كردبـوون كـه خؤيـان ئاشـكرا نةكـةن و ئـةركي ئينسـاين و         

ئـةوة بـوو كـه بةپةلـه نـاردبووي و ئـةمن و        .كؤمةآليةيت خؤي نيشـان دابـوو  

 ،كاكة گيـان : م گوت»عةزيزخان«به پياوةكةي  .خةبةر هثناهاوذازةكاين ديكةي وة
ئةمنيش وآلمي سپاسـي   ،سپاسي عةزيزخان دةكةم كه دؤست و ئاواآلن له بري ناكا

دةبـث   ،چونكه عةزيزخان سبةينث دةچثتةوه شاري: كويت .خؤمي بؤ دةنوومسةوه

  .خوداحافيزي كرد و ذؤيشتةوه .ئةوذؤ وآلمةكةي بؤ بةرمةوه

  لةگةص عةزيزخان يةكترمان ديتةوهدواي ساصثك 
دا ئةنـدامثكي   چونكـه لـه كـايت خـؤي     ،دواي ساصثك كـه عـةزيزخامن ديـت   

بؤ ئةوةي چلؤنيةيت ئةوه نيشان بدا كه چـؤن ذوكـين    ،باوةذپثكراوي حيزيب بوو

كـاك  «: ئةو كاره گرينگةي لةو كاتـةدا بـةوي ئةسـپاردووه كـويت     ،ي ئةرتةش٢

ئةو مرياتةي بؤ ئثمه  ،پثشينةي ژياين باوكم ،و كاك نووري جاران) ك.ژ(عةتري 

هةر لـه ذووي   .دا جثگةي بري و باوةذي حكوومةت بني بةجثهثشت كه له مةصبةندي

بةآلن شتثكي لةو ماوةيةدا سةرجني  ،)قرعه فال به نام من ديوانه زدند(ئةو پثشينةوه 

يان بـه  كةسانثكي له كايت حكوومةيت پثشـةوادا گوللـة   ،مين ذادةكثشا ئةوة بوو

دةسيت دةگرتةوه و سينگيان ذةپثش دةخسـت و بـه خـؤ و عثـل و تـةبارةوه لـه       

وةژوور  ٢يةك و دوودوو له ذوكـين   يةك ،خزمةيت خثص و كؤمةص و پثشةوادا بوون

دا دةديتـةوه و   گؤوار و ذؤژنامـه و نووسـراوةيان لـه كـون و كـاژثران      ،دةكةوتن

عـةزيزخان دةزامن  : كومت! دةگةيانددةياثنا و خزمةتگوزاري و فيداكاري خؤيان ذا

دةگثذنـةوه لـه    .دةصـثي وةك كـابراي كرماشـانيم بةسـةر هـاتبوو      ،دةصثي چي
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يان بةذثوه دةبرد و لـه سـينگي خؤيـان دةدا و    »عومةرسووتان«كرماشان جثژين 

كابراي سونين لـه سـينگي خـؤي ذادةكثشـا و      .جنثويان به حةزرةيت عومةر دةدا

عةزيزخان پثكـةين و   .)ئي كاري زؤره يا عومةر ،عومةرچةمامن كؤره يا : (دةيگوت

ئـةو   .ئةوةت له شثعرةكانت ئةنگثوةتر بوو ،مةسةلةكه پذ به پثسيت بوو«: كويت

دووذوويي و ذياكاري هثنـدثك لـه    ،ومةرجةدا وخواسةي عةزيزخان لةو هةل باس

   .مبرن ئةو كةسانةي به دووذوويي دةژين .دانيشتواين مةصبةندي ذادةگةياند

 .دا لـه گونـدي شثخاصـي گوزةرانـد     ئةو چةنـد مانگةشـم لـه تـرس و خـؤف     
لـه سـةر   » عـةتري «و » شـثواو « .دةمهةويست دةمةوبةهار ماصم له شثخاصي بذوا

واچاكـه بـؤ ماوةيـةك خـؤم حةشـار بـدةم و وةك        ،جثيان نابثتـةوه   بةذةيةك

  .وچةق كةم دةبثتةوه كةروثشكي بازره النگؤذكث بكةم تا تةف

  اين ياري پثشةوا و ئيعدامغاي هةرا و غةو
لـه زؤر   .غةوغا و هةرا و هةصـآل پةيـدا بـوو    ،له شار و دثهايت دوور و نيزيك

 ،بؤچي؟ مةگـةر چ ذووي داوه؟ كوتيـان   ،شوثن و ماآلن بوو به شيوةن و قوذپثوان
 ،پثشـةواي نـةمر   ،١٣٢٦ي مـانگي خاكـةلثوةي ساصـي    ١٠له بةرةبـةياين ذؤژي  

له مةيداين چوارچراي مةهاباد  ،خاين سةيفي قازي نسةدرولئيسالم و حةمةحوسث

بةصث ذاست ئةو مةيدانـةي كـه ذؤژي سـثزدةي مـانگي      .له دار دراون و ئيعدام كراون

 ،جثگاي ئيعـدامي خـؤي دةسنيشـان كـرد     ،رؤژ پثشتر٨٦ياين  ،١٣٢٥بةفرانباري 
قازي  پثتان وا نةبث«: قامكي ئيشاذةي بةرةو مةيداين فةوتاين خؤي ذاداشت و كويت

خــوثين خــؤم لــه ذثگــاي داواي  ،فريــوي واده و وةعيــد و تةصــةكةي خــواردووه

جـا  » .دا دةهاومثه زةيين مثژوو و ئةستؤي نةتةوةي داهاتووي كوردستان كوردستان

  .هةر به ژياوي ماوي ئةي پثشةوا و ذثبةري گيانبازي كورد و كوردستان: بؤيه دةصثم

لةو ذؤژه  ،ساص و چةند مانگ٥٦كه كاتثك ئةمن ئةو بريةوةرييه دةنوومسةوه 

ساصـه و دةزامن زجنـريةي مـةودا و    ٧٧تةمـةمن نيزيكـةي    .وتوونه تثدةپـةذث  تاص

كه ئةوانةي به چاو ديتوومن و  ،گةذاومةتةوه ئةوان كاتان ،درثژةي زةمان پساوه

  .شي دةكةمةوه و وةردي دةدةمةوه ،به گوثيان بيستوومن

نووسـانةي كـه اليـان وابـث پثشـةواي       نيان ئةو داستا ،بةدةستانه ئةو قةصةم
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 ،فريوي وةعدةي قةواموسسةلتةنةي خوارد كه دابووي بـه سةدرولئيسـالم   ،نةمر
يان خؤ هةصخةصةتاوي كؤمةك و يارمةيت پشتيواين ذووسةكان بووبث كه نةيةصـن  

   .ئةوانه مثژوو بةرةو الذث دةنگ دةدةن ،حكوومةيت ئثران خراپةي لةگةص بكا

يـان پريةپيـاوان و    ،ي ئـةو ذؤژانـةيان لـه بـري مابـث     كةسانثكي بـارودؤخ 

خزانـه  ) رووس و ئينگليس و ئةمريكا(كاتثك هثزي بثگانةكان  ،پاكباوةذان دةزانن

عثـل و عةشـريةت وةك دةوراين    ،حكوومةيت ناوةندي شريازةي پسـا  ،ئثرانةوه

هـةر عثـل و عةشـريةتثك     .وچـؤص و تفـةنگ   چـةك   پثش ذةزاشا بوونـه خـاوةن  

مـةهابادثكي سـةدان بـريةوةري تـاص و      .دةستةدةسته خزانه مةهاباد جوث و جوث

بـؤ بـةرگري لـه كـردةوةي      .دا مـابوو  سوثريان له دةوراين دةرةبةگي له زةيـين 

بــه هاوكــاري  ،جــةنايب قــازي حمةممــةد ،ناحــةزي دةرةبــةگي لــه ناوچــةدا

كةوتنه سةر ئةو خةتـةي كـه حيزبثكـي     ،پريةمثرةكان و تيپي الو و جةواين شار

بثنـث و پثكـي    پثـك ) ك.ژ(يةكگرتوو له هةموو چني و توثژثك به ناوي كؤمةصةي 

 ،دا ذووسـةكان تةشـكياليت حيـزيب دمثـوكرات دامـةزرثنن      له پثش ئةوةي .هثنا
به مةرامنامةي تايبةيت خؤيةوه سةقامگري ببـوو و لـه دثهـات و    ) ك.ژ(كؤمةصةي 

انه سةر ذثگاي يـةكثيت  بانگ دةكر ،شار و عثل و عةشريةت و مةال و شثخ و شوان

و برايةيت و يةكگرتوويي و به قةيدي قةسةم به قورئان خةيانةت به يةكتر نةكـةن  

  .و له ماصي يةكتر ذؤنةيةن

يـان لـه جـةرياين     ،خةبةرن يان بث ،ئةوانةي دةصثن پثشةوا كؤمةصه نةبووه

) ك.ژ(دةنا پـةنا و پشـتيواين دانـاين بناغـة و بينـاي كؤمةصـةي        .ذؤژدا نةبوون

دةوصـةيت   ،بـةوالوه  ١٣٢٠لـه دواي داگريكـراين ئثـران لـه ساصـي       .ثشةوا بووپ

ئازةرباجيـاين  «يـاين   ،دا شووذةوي دةيهةويست له هةرمثي داگريكـراوي خـؤي  

بثنث و بيكاته بارمتةي پاشةذؤژ كـه   دا ذاوگه و پثگةيةك پثك»ذؤژهةآلت و ذؤژئاوا

گاص و گةزةكي  ،ران نةستثنثله داهاتوودا هةتا سث قايت بارمتةكةي ئيمتياز له ئث

  !وةك ديتمان واشي كرد ،نةگوثزثتةوه

يه بوو كه شووذةوي دوو جاران سـةرؤك   هةر پثشبةند و پشتبةندي ئةو تثبيين

 .بانگهثشـت كـردن  »بادكؤبـه «عةشريةت و سةرعثلةكاين مةصبةندي مةهابادي بؤ 
كه لثـرةدا  كراوةكانيان نووسييةوه  نثونيشاين بانگ ،نووسةران و مثژوونووسان
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پسپؤران و مثژوونووساين ذووس به سةر خـوو و   .پثويست ناكا دووپايت كةمةوه

له هةموو ذؤژهةآلتناساين ديكـه شـارةزاتر و   ،خةسلةيت عثل و عةشايري كورددا

ئةواين ديكه  ،ئاشناتر بوون و دةيانزاين سةرةگوريسثكي بدةنه دةست سةرعثلثك

ئاغاي  عةيل« ،ويان حكوومةيت ناوةنديبؤخؤيان ديبو .دةبنه مصؤزم و گثرةشثوثن

ي كرده فةرمانداري مةهاباد و بةو كاره عثل و عةشـريةيت  )ئةمريئةسعةد(» عةليار

هـةر لـه    .ناوچةي لث وةخؤكةوتن و هةتا دةوصةت الينةبرد له كؤصي نةبوونـةوه 

دا  ذووي ئةو حيسابگةرييه كؤن و نوثيه كه له خوو و خـدةي عةشـايري لـه دةسـتيان    

ئةواين ديكـه دةيچـووثنن و دةصـثن     ،يانزاين قامك له سةر هةركاميان دانثندة ،بوو

يانةوه هاته سةر ئةو باوةذةي كه شةخسي قـازي   شووذةوي له ذووي ئةو تثبيين .قرت

 ،حمةممةد بؤ مةهابادي و دثهايت و عثل و عةشاير جثگةي ذثز و ئثحترامـي پثويسـته  
كرايت كوردسـتان اوثنـه سـةر    باشتره ئةركي ذثبةري و پثشـةوايي حيـزيب دمثـو   

  .ئةستؤي ئةو كه شياوترين و اليقترين كةسي كوردستانه بؤ ئةجنامي ئةو ئةركه

  دا)نا(و ) ئةرث(قازي حمةممةد له نثوان بةرزةخي 
يـاين الداين بةرنامـةي   ) ئـةرث ( ،قازي حمةممةد لةو بةرزةخـةدا وثسـتابوو  

هـاين دانـاين دابـوو كـه     كه بؤخؤي ) ك.ژ(نةتةوةيي و ناسيؤناليسيت كؤمةصةي 

پثشـةوا   ؛دا جـثگري بـووه   ئثستا له دص و دةرووين الوان و پريان و شـار و دثهـات  

تثمابوو كه چؤن ئةو مةبةسته گرينگه بكاتـه دةسـتةچيلةي حيـزيب دمثـوكرايت     

گرتنـةدا   ذووسةكان لةم تاصووكةي بذياردان و تـةما  ،ش بث)نا(دانةمةزراو؟ ئةگةر 

بـؤ   ،بةپةلـه و بـث بةرجةوةنـدي    ،ي داذژاوي خؤيـان بؤ پياده كردين بةرنامـة 

كةسثك و عونسورثكي ناباب و ناسـازگار لةگـةص بـري و     ،مةسصةحةيت ناوچةيي

باوةذي گشيت دةهاوثنه سةر ئةسـتؤي مـةهاباد و بةرهـةمي ناتـةبايي و چةنـد      

ديسان مةهاباد دةكاته مـةكؤي جليـت و شـةذناخثوي نثوخـؤيي؟ قـازي       ،اليةنة

تةنيا بؤ خاتري پاراسـتين   ،ي ئثستا كردوويه و دةيهةوث بيكاحمةممةديش ئةوة

  .ماص و مناص و شةرةف و سةربةرزي نةتةوةي كورد و مةهاباده و هيچي ديكه

  :فةرموودةيةكي پثشةواي نةمر
 ،دواي ئةوةي خؤم له مةحكةمةي ويـژداين و نةتـةوةيي هثنـا بـةر پرسـيار     «
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ه سةر ئةوةي كه خؤم و داهـاتووي  هامت ،قازانج و زياين پثشهاتةكةم بةراورد كرد

بـةآلن  ! هةرچةند ئاخري كار نادياره .خؤم له پثناوي مةسصةحةيت كوردستان بنثم

لـه ذثـي سةربةسـيت مةصـبةند و      ،هةتا ئةو جثيةي چلؤنيةيت زةمان ئيجازه بدا

ئةوه خـؤم فيـداي    ،كاتثك پثشهايت زةماين هاوكاري نةكردم .نةتةوه تثدةكؤشم

  ».ةتةوةي خؤم كردووه و به سةربصيندي سةر دةنثمةوهخاكي نيشتمان و ن

حيـزيب   ،تركـةكان » دمثـوكرات فريقةسـي  «ئةوه بوو كه بـةپثي تةشـكياليت   

بةذواصـةت حيـزيب    .دمثوكراتيش له مةهاباد داواي خودموختاري خؤي گةآلصه كرد

و ) ك.ژ(بـةآلن بةرنامـه و مـةذامي كؤمةصـةي      ،دةركي پثـوةدرا )  ك.ژ(كؤمةصةي 

هـةتا ئةبـةد بـؤ     ،بـه ذثبـةري پثشـةواي نـةمر     ،مثوكرايت كوردستانحيزيب د

نةتةوةي كورد جثگاي بري و بـاوةذه و ئيعتبـاري خـؤي بـؤ نةسـلي داهـاتووش       

  .پاشةكةوت كردووه و هةر هثشتوويةتةوه و هةر درثژةي هةيه

 ،مةبةستم له نووسيين ئةم بريةوةرييه واقيعـةنيگاري و بؤچـوون و گومـان نيـه    
نـه هثنــدثكيان بةرهـةمي هاوكـايت لةگــةص پثشـهاتةكان و هثنــدثكيان     بةصـكوو ئةوا 

دةذوانثته ئةو ديدارةي كـه لـه دوايـني ذؤژةكـاين ژيـاين پثشـةواي مـةزن بـةهرةم         

  .وةرگرت لث

 .له پاش ئيعدامي پثشةوا بؤ زؤر كةسان جثـي حةسـانةوه و حاوانـةوه نـةما    
) سةعيد ناكـام (ويف عةبدوصآلي مستة ،هثمن خؤي حةشار دابوو ،هةژار هةآلتبوو

ژن و منداصي بةجث هثشـتبوو و هـاتبووه مـةهاباد و لـه     » سلثماين«كه له شاري 

كه له شاري سـنةذا  » ساصح ئؤقليدؤس«دا كاري دةكرد و لةگةص  ذؤژنامةي كوردستان

هاتبوو و هاوكار بوون و دةيان ئةندامي ديكةي كؤمةصـه و حيـزيب دمثـوكرات وةك    

 .دا خؤيـان حاشـار دةدا   ؤژةي لـه كـون و كاژثرثـك   هةر ذ ،يةهوودي سةرلثشثواو
ئةمانه نه ذواصةيت گةذانةوةيان بؤ هةرمثي خؤيان بوو و نه حاشارگةيةك كه خـؤي  

  .لث پةنا بدةن؟ ئةمن لةوانه له هةموويان تةنگةتاوتر و سةرلثشثواوتر بووم

  كث چارةي كارهجثگؤذ
اغاي حيسـامي و  به ئيجازةي حاجي حةمةدئ ،١٣٢٦له مانگي بانةمةذي ساصي 

قادرئاغــاي «الي » مةصــآللةر«ماصــم گوثزتــةوه بــؤ گونــدي  ،مةسصــةحةيت ذؤژ
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كه پثشةكي ناسياوميان بوو و خانوويةكي خؤش و خـاوثين دامـث كـه    » قارةماين

 ،ذؤژانه كه دةرسـم بـه منـداآلن دةگـوت     .ئةمنيش دةرس به كوذ و برازاكاين بصثم
 .م بصـثن و زوو خةبـةردارم بكـةن   پـث  ،ئةسپاردبووم ئةگـةر ژاندةرمـه هاتنـه دث   

ئثسـتا   ،ئةوانـةي پـثم خوثنـدبوون    .لةو گونده مامةوه ١٣٢٧و  ١٣٢٦ساصةكاين 

  .زؤربةيان يان كارمةندن و يان خانةنشني كراون

دا بؤ يةكةمني جار لةگةص ئافرةتثكي بؤكاين زةماوةنـدم  ١٣٢٧له پاييزي ساصي 

بـه   .دا نـةبوو  وكةويت ژيـامن  صسبةآلن ئةو گؤذانكارييانه تةفاوةتثكي له هة .كرد

هـةر   ،و سـةدان نثوونيتكـةي ناحـةزي دي   » موتةجاسري«و » ماجةراجوو«ناوي 

  .ودةزگاي دةوصةيت خؤم ببوثرم دا خؤ وةشثرم و له دام دةبوو له كون و كاژثران

عـةفووي  (» لثبـووردين گشـيت  «شـاي ئثـران    ،١٣٢٨له دةمةوبةهاري ساصي 

» ماجـةراجوو «و » كؤمؤنيسـت «ي ديكةوه به نـاوي  له اليةك .ئيعالم كرد) عموومي

دا ئةمن لـه ژيـان و لـه گونـدي      لةو حاصةي .دةگةذان و سؤراغيان دةپرسني لثيان

  .دا بووم زةده ببووم و له هةوصي جثگؤذكث» مةصآللةر«

  حاشارثكي دي و باشارثكي دي
به هؤي يةكثك له ئاشنايان كـه ماصـي لـه     ،١٣٢٨له مانگي جؤزةرداين ساصي 

ئاغـاي   عـةيل «كوذي » ئاغاي عةليار برامي«شناسيم لةگةص  ،بوو» عةنبار«وندي گ

بـؤ ئـةوةي دةرس بـه     .و سةرؤك عثلي دثبـوكري بـؤ ذثككـةوت   » ئةمريئةسعةد

 .»شثخ ئةمحةدي كؤر«ماصم هاته ئةو گونده و بوومه جرياين  ،كوذةكاين خبوثنم
كـاك  « ،»كاك مستةفا« ئاغا بوون و برييت بوون له شاگردةكامن چوار كوذي برامي

ي براچكؤلـةي  »ئاغـا  گـوآلوي «و » كـاك كـةرمي  « ،» كاك مسكـؤ « ،»موعتةسيم

  .كه الوثكي به سةرومسثص و نةخوثندةوار بوو» ئاغا برامي«

هةموويامن گةيانده پؤيل شةشـي سـةرةتايي و ئيتـر     ،دا له ماوةي دوو ساآلن

سـةوادي خوثنـدن و   ئاغـاش   گوآلوي .دةبوو له شار بچنه قوتاخبانةكاين ذةمسي

بوو به ديپصـؤم و بـه   » مستةفا« .نووسيين پةيدا كرد و دةسيت له خوثندن هةصگرت

ليسانسـي وةرگـرت و ئـةويش    » موعتةسـيم « .گةجني ماصـئاوايي لـه ژيـن كـرد    

هةتا دةرةجـةي  » مسكؤ«چوونه زانكؤي ئةفسةري و » كةرمي«و » مسكؤ« .هةروةتر
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دا وآليت بةجثهثشـت و ئثسـتا لـه     اني ذؤيي و له شؤرشي گةالين ئثر»سةرهةنگ«

و هاتةوه هةرمث و بـوو بـه فةرمانـدةي    » سةرگورد«بوو به » كةرمي«ئورووپايه و 

ــتان   ــوكرايت كوردس ــزيب دمث ــاين حي ــه هثزةك ــك ل ــه   ،لكث ــةوه ل ــه بةداخ ك

  .)رووحي شاد بث( ،تثكهةصچوونثكي حيزب و دةوصةت له الي بانه شةهيد كرا

  دا سوومتانثكي دصتةزثن له ژيامن
دا هـةر   كردةوةي پشكنني و پرسـياري حكوومـةت لـه دثهـات     ،١٣٢٩له ساصي 

كةسـاين پثشـينةداريان لـه مةصـبةندي      ،نةپسابؤوه و بةو ناوانةي كه باو ببوو

دا بوون و ئةو ترس و  هةر له ژثر چاوةدثري و لثگةذان ،دا»موكريان«و » مةهاباد«

   .ةگةذالةرزةش له دص و دةرووين ئةو جؤره كةسانةدا هةر د

لةچي؟ له كث؟ كـةس   .و ماآلن دةگةذثن» عةنبار«رؤژثكي ژاندةرمه دثنه گوندي 

ژنثكي هاوسايه هاوار بؤ دايكم دثنث و دةصث سةيزاده ئةوه ژاندةرمان ماآلن  .نازانث

دايكيشم دةزانث دةربةدةري و نةحةسـاوةييم   .دةپشكنن و ئثستا دةگةنه ماصي ئثوه

راوةي كوردييـه و لـه نثـو دةفتـةر و سـيپارةي      لةسةر شثعر و نووسراوه و هـؤن 

وثنـةي پثشـةوا و شـةهيدةكاين تـري مةيـداين       ،دا هؤنراوه و بريةوةرييـةكامن 

دايكم له تاوان به پةله دةياثنث و هـةموويان   .دا بوو چوارچراي مةهاباديشي تث

 ،گذ زمانه دةكثشث و ژاندةرمه دةگةنه ماصـث  .له گذةمةشقةآلين تةندوورةكه داوث
لـه مـةزرا    .ةآلن له چذةدووكةص زياتر چييـان وةدةس ناكـةوث و دةذؤنـه دةرث   ب

ذؤصـه دةرةتـامن   : دايكم حاصةكةي بؤ گثذامةوه و كـويت  ،كه هامتةوه ماصث ،بووم

لة وةي زياتر كه له تةندووريان باومث چـاره نـةدةكرا و لـه دواي ئـةو      ،نةمابوو

  .ن دةكةويتدة گريوگازيا ،هةموو خؤ حاشاردان و خؤشارةوةكثيه

بـةآلن ئـةمنت لـه تةندوورةكـه      ،دايه دةزامن وايه: كومت ،زؤر ناذةحةت بووم

وةك  ،سارد ببوومـةوه  ،سذ ببووم ،حةبةسابووم .ژياين من سووتاوه ،خستووه

ئةوةي گوتبـووم و   .خةلةوخةرمان سووتاوي پريةوةرزي پاييزيي دةستةشكاو مام

لـه كوثـوه دةس    .چووبـوون  به بريةوةري نووسيبووم بـه وثنةكانـةوه لـةدةس   

بـؤ   .بكةمةوه هةتا دةگةمةوه وث؟ زةوق و شةوقي گـوتن و نووسـينم نـةمابوو    پث

دةمـديت و  ! دةمذواين و نةمـدةدي  ،قووچاو و لثودورواو دةم ،چةند ساآلن كذوكپ
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ئةمحـةدي  «لـه   ،»عـةنبار «له ژيان و له گونـدي   ،له خؤم .تثگةيشتنم نةمابوو

دا سـووتابوو   ةمي بري و باوةذ و ئاذمان و ئيدةي تثلةو خانووبةرةي بةره ،»كؤر

ئةگـةرچي بـاري بـةذثچوومن بـاش      .بثزارم و وةذةزه بووم ،و ئاور تثبةردرابوو

بـه باشـي ژيـاين خـاوخثزامن      ،وكاص و مووچةي مـريزا  له بةرهةمي كشت ،بوو

بــةآلن ئــةو ســوومتانه  .زةمحــةيت دةرســي منداآلنيشــم نــةمابوو ،پثكــدةهات

ئةنگثوةي لـه سـةر ذووح و ذةوامن دانـابوو كـه هـيچ خؤشـييةك        شوثنةوارثكي

نةيدةتواين بريين بري و هؤشم ساذثژ بكا و مبخاتةوه سةر ذثبازي ئاسايي ژيـان  

كـه  » خاصـةمني «و » هثمن«و » هةژار« ،هومثد و هيوا ،ئاوات و ئامانج .و ژيانةوه

ري سيپارةكامن بةشاين يةك سةريان له نثو سيپه و سةنگة هةموويان پثكةوه شان

دا بؤم دثنـةوه   له ذواصةت و دميةن ،له كام نوثژگةي خوداي ديكة ،هثنابووه دةرث

قاليب هةصبةست و هؤنراوه؟ هةر ئةو هاوار و بانگي نةسرةوتووي دةروونه بوو كه 

 ،ئاواصـه دؤذاوةكـامن   ،ويستم به خؤگوثزتنةوه له قةتصگاي بثچووةخوراوةكـامن 
  و دةرووين خؤم؟ بوونةوةيةكي باومثه دص هثدي

  بازثكي ديكه و ذازثكي ديكةي ژيان
ماصم چؤوه » ئاغاي قارةماين برامي«به ويست و خواسيت  ،١٣٣٢هاويين ساصي 

ئاغاي قارةماين كه لـه ساصـةكاين    برامي ،دا ئاماژةم پثكرد وةك له پثش .»گؤلث«

 .سپي تايفـةي خـؤي بـوو    سةرؤك و ذدثن ،دا چوو بؤ حةج و بوو به حاجي دوايي
سةوادي نةبوو و كاروباري ئيـداري و بنةماصـةي زؤر بـوو و نيـازي بـه مـريزا و       

نووسةرثكي ئاشنا به كاري ئيداري و ذةوشيت عثاليت بوو و ئةو تايبةمتةندييـةي  

 ،دا بـةدي هـاتبوو   منيش كه ئةو حاصةيت ناذةحةيت ذووحييةم تث .دا ديبؤوه له من
ئةوه بوو كه ماصـم هاتـةوه ئـةو     .دةمهةويست جثگؤذكث به ماص و حاصي خؤم بكةم

  .نيشتةجث بووم» گؤلث«گونده و له 

  دا وگؤذثك له باري سياسي له ئثران ئاص
ــي   ــتاين ساص ــه زس ــةوالوه ١٣٣٢ل ــدةكان،ب ــه گون ــاوات و  ،ل ــواين ئاغ نث

دوكتـور  «وةزيـري كـات    چونكـه سـةرؤك   .رووي له ناكؤكي كردبـوو ،ذعثتةكان

گؤذثكي دنياپةسند له نثـوان ماليـك و   و دةيهةويست له دثهاتان ئاص ،»موسةدديق
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هثنـدثك بـه قـازاجني     ،»فثئؤداصـيته «ونةرييت شثوةي  بثنث و داب ذعثتةكان پثك

 ،له پثكهثنان و پيادةكردين ئةم بةرنامه و چةند اليةين ديكه .وةرزثذ سةروبن بكا
جياوازي سةليقةيان پةيدا  ،زؤر به ئاشكرا ،)حمةممةدذةزاشا(لةگةص شاي وةخت 

 ،دا لـه گونـدان  » دوكتـور موسـةدديق  «و » شا«وادةبث و وانابث له نثوان  .وكردبو
لـه دثهاتـان پيـاوه بـةزيپك و      .كاري كردبووه سةر بريوذاي ماليك و ذعثتـةكان 

ديـاره ماليـك و    .وةزير بـوون  اليةنگري بريوذاي سةرؤك ،لثهاتووةكاين وةرزثذ

 .بكـةون » شـا «فـةرماين  ئاغاوات و عةشايريش قازاجنيان لةوةدا بوو كه وةدواي 
كـاري كردبـووه سـةر نثـواين ماليـك       ،ئاكامي ئةو دوو شثوه خواست و ويسته

ئــةم چةلــةحان و دووبةرةكييــه لــه نثــوان شــا و  .و وةرزثــذان) زةوي خــاوةن(

كه كثشـايه   ١٣٣٢وةزير درثژةي پةيدا كرد هةتا گةيشتنه مانگي گةالوثژي  سةرؤك

  .ذا بةرةو ئورووپا بةرةو بةغدا و له وثهةآلتين شا له دةس دوكتور موسةدديق 

كاتثك ئامريكا و ئينگليس و ئورووپا زانيـان دوكتـور موسـةدديق بـه قـةويل      

پةتوو پةنايه، بةرگري له هؤمةين كؤمؤنيستةكان پث ناكرث و چةنـد وةزيرثكـي   

وةپةلـه كـةوتن و بةرنامـةي     ،دا هةيـه  هؤگر به كؤمؤنيستةكانيشي له كابينـةي 

دواي سـث ذؤژ كـه كؤدتـا     .داذشـت » سـپةهبود زاهيـدي  «دةسيت به » كؤدةتايان«

جـا وةره ئـةوجار    .يان ناردةوه بؤ ئثران و موسةدديقيش گـريا »شا« ،گرت سةري

ودةزگـاي اليـةنگراين شـا كةوتنـه پـاآلوتين       دام)! كةرث بثنه و مةعرةكةي باركه(

ي كردنـةوة  ي و خـاوثن »چـةپ «ئةرتةش له تاقمةكاين كؤمؤنيسيت و ) پاكسازي(

و دژبـةراين  » كؤمؤنيسـت «و » ماركسيسـت «پايةگاي شا و ئيداران له اليةنگراين 

كردن و دةركـردن و   دا ئاغاوات و ماليكةكان بةربوونه تاآلن ذژمثي شا؟ له دثهاتيش

كه پثيـان وادةبـث خـةرج و     ،كوشتين ذعثته سةربزثوةكاين اليةنگري موسةدديق

بگرةوبـةرده و   ،ونيوثك نيزيكةي مانگ هةتا .دا نامثنث پيتاك و بثگاري له گوندان

دا سـثبةري شـوومي خـؤي خسـتبووه سـةر ذعثتـه        لـه دثهاتـان   ،هةصـث  هةصث

خـودا دةزانـث    .)پثناسي گوندنشينةكان بـوو  ،ئةودةم وشةي ذعثت(ذؤژذةشةكان 

 .لةو بگرةوبةردانةدا چةند ماص تاآلن كران و ئاواره و دةربةدةري هةنـدةران بـوون  
  .با كةم و دةوران تازه كةمةوه نامهةوث كاي كؤن به

 .بؤخؤم لةو ذؤژه ذةشانةدا له الي ئاغايان بووم و بؤ وان جثگاي بري و بـاوةذ 
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له زؤر شاآلوي توندي هثندثك له ئاغايان بؤ سـةر  » گؤلث«توانيم هةر لة گوندي 

لةو بزووتنةوة خؤخؤرييـةدا بـه پثويسـت نـازامن      .تاوان بةرگري بكةم خةصكي بث

چثشـيت  «بثنمه گؤذث و نامهةوث وةك مامؤسـتا هـةژار بيكةمـه     ناوي كةسانثك

و بذوثش و پرپؤصه تثكهةصشثلم و تفـي سـةرةوژوور هـةر ذووي خؤمـان     » جمثور

كوا دار دةبـذث؟   ،ئاخر كةشكيش براي دؤيه و بيور دةسكي له دار نةبث .دةگرثتةوه

واتانه كـه  زؤرثك لةو ئاغا! پثمان دةگرن و بؤخؤيان دةخيؤن ،ئثمه بازي ذاوچني

ئاوذثكيان له ذابردوو نـةدةداوه كـه ئةنـدامي     ،تؤصه و تةماح بةرچاوي گرتبوون

بوون و بةدةسنوثژةوه سوثنديان به قورئان خواردبوو كه پثكـةوه  ) ك.ژ(كؤمةصةي 

هةصمةت بؤ ماصي يةكتر نةبةن و خةيانةت بـه خؤيـان و نيشـتمانةكةيان     ،برابن

  :دةصث» رف كؤكةييما«بةآلن بةداخةوه وةك مةال  ،نةكةن

  ميللةيت خؤخؤره پثكةوه ،كورديش چ كورد                        

  مسكؤص دةكةن له خؤص ،بؤ گيان و ماصي يةكتر                        

  :ئةو هةصكةوته جثگةي سةرجنه
شـاآلويان بـؤ    ،لةشـان  بةدةست و تفةنگ كوتيان لةو كاتةدا دةستةيةك گؤپاص

و » ئاغـاي قارةمـاين   برامي«ذامكرده الي  .بردووه» يززةددينع شثخ«ماصه مامؤستا 

بةدةسـت هةصـكةنه ماصـي سـةيد و      دةستةيةك چوماغ ،پثت وايه جوانه: گوت پثم

خثرا بـذؤ   .نةمزانيوه«: دا هاوتاي نيه؟ كويت عاملثكي وا كه ئةوذؤكه له كوردستان

 .ماصـي مامؤسـتا  بة پةله گةيشتينه پثش دةركي » .با بچني بزانني كثن و بؤ چوون
 .دةورةي حةسـارةكةيان دابـوو   ،بةدةسيت ئاغاواتـةكاين الوه  دةستةيةك كوتةك

سةيزادةي ژين مامؤستا به درثژايي حةسـارةكةيان شاصـةكةي لـه سـةر عـةرزي      

ئاغاي قارةماين پياوثكي ديندار و لـه   برامي .ذاخستبوو كه وةسةر شاصةكه نةپةذن

بةدةسـيت   ةي دي ناذةحةت بوو و چومـاغ كه ئةو دميةن ،سةرةخؤ و بةئابذوو بوو

مامؤستا له گؤشـةيةكي ديوةكـه هةصتروشـكابوو و     .تةكاندةوه و چووينه ژوورث

ئاغا چووه پثشث و دةسيت ماچ كـرد   برامي .سةيزادةي خثزانيشي له پةناي خزيبوو

ئةمن له خةجاصةيت جةددي تؤ له قيامةتث چؤن سةر هةصثنم؟ به  ،سةيد«: و كويت

» .كـار و ويسـيت مـن نيـه     ،پيـاده دةكـرث  » گؤلث«و بةرنامةي له جةددي تؤ ئة
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ئاغـاي  : ئةمن هةصـمدايه و كـومت   .مامؤستا فرمثسكي هاته خوارث و هيچي نةگوت

وخثش ذعثتةكاين خؤيان به كوتانةوةي ذعـثيت   دةبوو ذث نةدةي خزم ،قارةماين

داوه و  ئاغا زؤري دصخؤشي مامؤسـتاي  تؤ چاوترسثن كةن؟ لةپاشان برامي» گؤلث«

لثدانـه   بؤ ماوةيةك ئةو پاكسـازي و گةسـك   .داواي لثبوورين كرد و هاتينةدةرث

شـةذةفيايب  «كردين عةشاير و عثالت بؤ تاران و  له دوايه به بانگ .درثژةي هةبوو

مةسةله تةواو بوو كه خؤشم لةگةص ئاغاي قارةماين » به حوزووري ئةعالحةزرةت

  !شدار بوومو سةراين عةشاير لةو شةذةفيابييه بة

سةيزاده (گةورةترين زةربةي ذووحيم به وةفايت دايكم  ،١٣٣٤له پاييزي ساصي 

جثـي بـابثيت بـؤ     ،دايكثكي دصسؤز كه لـه دواي وةفـايت بـامب    .وثكةوت) تةمينة

مـةرگي دايكـم هثنـدةي     .منداصةكاين گرتةوه و نةيهثشت دةس له خوثندن هةصگرم

دواي  .كه تووشي نةخؤشييةكي توند بوومدا بةدي هثنا  غةم و پةژاره له ذووحي من

ديـاري كـرا كـه گـريؤدةي نةخؤشـي       ،چاوپثكةوتين دوكتوران له شاري تةورثز

بـؤ مـاوةي پثـنج     ،١٣٣٥ئاخرمـانگي پـاييزي    .بـووم » دةردةباريكه«يان » سيل«

دا  به ژن و ماصةوه له مياندواوث مامةوه و له ژثـر چـاوةدثري دوكتـوران    ،مانگان

چوار مـانگي ديكـةي حةسـانةوه و     ،ماوةيه دوكتوري موعاليجم بووم و دواي ئةو

 .لةم حاصةدا زؤر لةگةص كاروباري ذؤژگار سةروساختم نةمابوو .موداوا بؤ نووسيم
وكاصـةوه خبافصـثم و    به كشت ،ئاوامت بوو له كوثرةدثيةكي دوور له غةوغاي شار و دث

كـردةوةي ناحـةزي    .زؤران نـةمب  هثنده تثذواين جةفا و جـةوري زؤردار لةگـةص بـث   

زايت ئاغـا   .له پثش چاوم نـةدةكووژاوه  ،١٣٣٢ماليكان لةگةص ذعثيت بثنةوا له ساصي 

ئـةوةي ناحـةزي دةكـردن و لـه گـةل و كؤمةصـي جـوث         .و ماليكم ناخؤش دةويست

بوو كه بؤ ذاگرتين سـةرؤكي خؤيـان   » وذعثيت  ئةرباب«ذژمثي نةگريسي  ،دةكردنةوه

ئاغاي قارةماين سةرمةشـقي   ئةگةر برامي .وةي كورد بوونلةمسيت دوژمناين نةتة گوث

وپؤيه جـودا بـث    دا لةو ذايةص نةيدةتواين له نثو عثل و تايفةي خؤي ،ئينسانييةت بوو

؟ هةر ئةو بةراوةرد و تثبينييه بـوو لـه بـةهاري    !و خةسلةيت ئينساين خؤي بپارثزث

ثكي چكؤلـةي چةنـد   باري كرد و چوومـه گونـد  » گؤلث«ماصم له گوندي  ،١٣٣٨ساصي 

مـةزرا   .وةي نوثن و ماليكثكي ئارام و بـث  الي ئاغايةكي ذعثت» شؤذجيه«ماصي به ناوي 

و كثصگةيةكي زؤروزةوةندي لة بةر دةست نام كه هومثدي حةسـانةوةم لـه داهـاتووي    
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هثـزي خـؤم داومثـه سـةر      ،دةنگ لةو كوثرةدثيـه ئارامـةدا   خؤم له دصي گةذا كه بث

  .ه سةر بريوذاي ذابردووي خؤموكاص و دةكةومةو كشت

به تةما نةبووم خؤم لةگةص كاري دنيا  .دةصثن تةقدير تةگبريان بةتاص دةكاتةوه

بـةآلن  ! دةنگـي و گؤشـةگريي و تـةنيايي    ئيتـر بـث   ،و جةماوةر تثكـةص كةمـةوه  

ذؤژثك يةكثك له ناسياوةكاين  .چارةنووس داوايةكي ديكةي له چارةم نووسيبوو

ــدي  ــةنبار«گون ــثم » ع ــةوتل ــويت   .وةژوورك ــةخثرهثنان ك ــآلو و ب : دواي س

كه قوتايب دةرسي تـؤ بـوون و   » ئاغاي عةليار برامي«كوذةكاين  ،مريزاحمةممةد«

بؤ تةعتيالت هاتوونةوه و زانيويانه ماصـت   ،پثت خوثندوون و چوونه دةبريستان

ئثسـتاش   .ث»عـةنبار «بابيان هةصپثچاوه كـه ماصـت بثتـةوه     ،لةم كوثرةدثيةيه

ئاغا ئةمين ناردووة و دةصث خانووبةرةي چاك و مةزراي زةوةنـدي بـه دصـي     برامي

ئةگةريش نةيةتةوه كوذةكـان زؤر برييـان    ،ماصي بثتةوه عةنبارث ،خؤي دةدةمث

هاتنـةوه   كومت كاكه گيان ماص» .بؤ چةند ذؤژثكي بثته ئثره و سةريان بدا ،كردووه

  .بةصث ،بةآلن بؤ ديداري كوذه شاگردةكامن ،نا» عةنبار«بؤ 

چوار كوذي وريـا و زرينـگ    .پاش ناين نيوةذؤ لةگةصي چوومه گوندي عةنبار

بـه   .گةشـانةوه  ،و تثگةيشتوو كـه مامؤسـتايان دي  ) دا باسم كردن وةك له پثش(

دةبـث  «: برديامنه وةتاغث و دةورةيان دام كه ،گاصته و شؤخي دةوراين خوثندنيان

مـه دةورةي دةبريسـتامنان تـةواو    به شادي ئةوةي كـه ئث  .ماصت بثتةوه عةنبارث

خانووبةره و مـةزرامان بـؤ حـازر كـردووي و      ،كردووه و بةرةو دانيشگا دةذؤين

  .»شؤذجيه«نايةصني بچييةوه كوثرةدثي 

ئاغا هاته وةتاغث و له كؤذي گـةرمي مامؤسـتا و قوتابييـان     لةو كاتةدا برامي

: كـومت » .دةكةنـةوه  كوذان هةصـيانپثچاوم و داوات  ،مريزا«: خؤشحاص بوو و كويت

يـةك ئـةوالد و   ،دوو تيپ لةبةر چاوان نه دةگؤذثن و نه گةوره دةبـن  ،ئاغا برامي

ئةمنيش وةك تؤ خؤشم  ،ئةو كوذانه لةبةر چاوم نةگؤذاون .ئةوي ديكةش شاگرده

  .هةر ئةو هةستةش ئةمين هثناوةته اليان ،دةوثن

ن و بيهثننـةوه  دةمـةوث لثگـةذثي بنثـرم ماصـةكةت باركـة     «: ئاغا كويت برامي

 ،دا بـوو  كوذةكان هةموويان چاكةي مامؤسـتاي خؤيـان لـه چـاوي     .ث»عةنبار«
خانووبةره و جثـي جـووت و مـةزرايان بـؤ      ،ئةوةي پرسم پثبكةن يان پثبزامن بث
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وةسـيلةي كؤچيـان    ،دا له خـةو هةسـتم   سبةينث له پثش ئةوةي .دياري كردبووم

ث و لـه شـوثين   »عـةنبار «انـده  وكؤچيـان گةي  ماص ،بؤ پاش نيوةذؤيه ،ناردبوو

ي هـةتاوي بوومـه دانيشـتووي    ١٣٣٨كراودا دامةزران و له هـاويين ساصـي    دياري

كـه ئثسـتاش خـانوو و زةوي و    » ئةمحـةدي كـؤر  «و جرياين » عةنبار«يةكجاري 

ي ساصـي  ٥٨ژمارة  ،له گؤواري سروه .زةراعةيت خؤم و براكامن هةر لةو گوندةيه

چونكه ويستوومه هثندثك له » ...ئاوذثك له ژيان وگورگة«له ژثر سةردثذي  ١٣٧٨

ذةنگـه زؤر جثگـةي لةگـةص ئـةم      .باسةكان سةرپةذثن بكةم و به سةريان بكشـثم 

بؤ ئاگاداري دةصثم ئةوةي كه دةبـث لـة    ،بريةوةرييه دوورودرثژه يةكتر نةگرنةوه

ي ئةم بريةوةرييةيه كه به بةريين و پثذاگةيشتين سووچ و سوقاق ،بةرچاو بگريث

يـان   ،ئةمن نامةوث له سةر كةسـانثك  .ژيانةكةم هاتؤته گؤذث و دثته بةر چاوان

باسي من لثرةدا لةسةر داب و  .چني و توثژثكي تايبةيت بدومث يان بياثنمه گؤذث

دا  ذژمثثكـي لـه دةوراين زةمـان    .يـه »ئةرباب و ذعـثيت «نةرييت نةگريسي ذژمثي 

ئـرياده و ويسـت و    ،هثنـابوو  دا پثـك  دووبةرةكي و دووپؤيي له نثو گةل و كؤمةص

فةرماين ناذةواي دةهاويشته سةر ئةستؤي چينثكي ژثردةست كه پايـه و بناغـةي   

دةهثنا كه بةداخـةوه نـه بؤخؤيـان بـه      دووبةرةكي و يةكنةگرتوويي كؤمةصي پثك

  .ئاوات گةيشنت و نه كؤمةص و نةتةوةيان پثگةياند

  ةدؤذامنةد بةآلندةگؤذام،  دا نلة هةل و هةصكةوتا
هةر ئةو بةرجةوةنده بؤته هؤي سةرهةصـداين كـردةوةي ناحـةز و نالـةباري     

كاتثـك شـاي ئثـران لـه ذووي      ،ئاغاواتةكان و ناكؤكي نثـو خؤيـان و نةتـةوة   

 ،بــؤ بــةرگري لــه شــاآلوي مــةرامي كؤمؤنيســيت  ،بةرنامــةذثژي ئامريكــاوه
ذژمثـي   هةصوةشـاين «ذاگةياند كـه سـةربةندةكةي   » ئينقاليب سپي«بةندي  شةش

هةرچةند ئةمن و بنةماصةكةم له اليةن ماليك و عةشـاير و   ؛بوو» ئةرباب و ذعثيت

بـةآلن هةسـيت ئينسـاين و     ،ئاغاواتةكاين هةرمث جثي ذثـز و حورمـةت بـووين   

دةرووين ئاگا به سةر خوو و خدةي ناحةزي ئةو ذژمثةدا ذثي نةدا بثدةنگ دانيشم 

دا  يةيةكي كه لـه دةوراين كـؤن و نـوث   و لةو هةصكةوته بؤ ذووخاندين بناغه و پا

لةو پثشـهاته كـةلك    ،دا هؤي ذاوةستاوي ذيشه و ذةچةصةي شايةيت بوو له ئثران



  

٦٤ 
 

نةيةمه مةيدان و هةست و تةكاين نةتةوةي ديل و نوستوو بؤ ژيـانثكي   .وةرنةگرم

دةمشزاين ئـةو بزووتنةوةيـه    .ئازاد و سةربةخؤ وةخةبةر نةهثنم و ذاينةتصةكثنم

بـؤ   ،گرينگ و بناغةذووخثنـه و دةبثتـه بةربةرةكانييـةكي چينايـةيت     تةكانثكي

ومـةرجي   ئايا له هـةل  .هةموو چني و توثژةكان و ئةو هةويره ئاو زؤر هةصدةگرث

ئاوادا ويژداين بةخةبـةر ئـةمن دةبةخشـث كـه حـةق پثشـثل بكـةم و نـاذةوايي         

ذژمثـي   ببووژثنمةوه؟ ئةمنثكي كه ساصةها بينةري ذةوشـيت ناحـةز و كـردةوةي   

بووم كه له هةموو دةورانثـك بـه دژي مةسصـةحةيت خؤيـان و     » ئةرباب و ذعثيت«

چؤن هةسيت خؤم و خةصك بؤ پساندين ئةو كؤت  ،نةتةوةي خؤيان بزووتوونةوه

و زجنريةي كه مةسصةحةيت نيزامي شايةيت له دةسـت و پثـي نةتـةوةي كـوردي     

ةرةبةگ بةربةرةكاين لةگةص خؤم و نةتةوه هان نةدةم؟ دةمزاين تيپي د ،هاآلندووه

دةمزاين ئةو مةيدانه بؤ  .دةكةن» ئيسالحايت ئةرزي«دامةزران و پثشكةويت ياساي 

پيـاوي خوثنـدةوار و نـةترس و     ،يةكخستين چيين چةوساوه بـه نـاوي ذعثـت   

 ،دةمزاين لةو بةربةرةكانييةدا گريوگرفيت زؤرم بؤ دثته پـثش  .بةئةزمووين دةوث
  .وةك بؤم هاته پثش

دا دةهاتن و الي هاوذازةكـان   نه بريوذا و پثشبينييةك بوون كه به دصي خؤمئةما

جا بؤيه به ئيمان و باوةذي توندةوه چوومه مةيداين بةربةرةكاين  .نةمدةدركاندن

و اليةنگري له ويسيت ذعثت و گوندنشينةكاين مةصبةندي موكريان و گةوركايـةيت  

و كةســاين خوثنــدةوار و و حمــاص و تــةواوي نيشــتةجثيةكاين هــةموو ناوچــه 

   .ذووناكبريي دثهايت هاوكار و پشتيوامن بوون

 .ذةنگثكـي ديكـةي بـةخؤوه گـرت     ،ومةرجة تـازةدا  ذةويت ژياين من لةو هةل
ئاغاوات و گةورةماليكةكان ئةمنيان لـه ذثنـوثين و پثشـذةوي دثهاتييـةكان بـه      

ــةوره دةزاين ــةكي گ ــاو   .فةتاي ــدةوار و پي ــوذه خوثن ــةموو ك ــةمن ه ــون ئ ه چ

ئيسـالحايت  «هاتووةكاين دثهامت بؤ داواكردين مايف خؤيـان بـه پثـي     كارلةدةس

ئةوانـةي لـه بةرابـةري بـةذثوةچووين ئـةو       .ئامادةي هاوكاري كردبوو» ئةرزي

دا  له دةزگاي ئيجراي قانووين ئيسالحايت ئـةرزي  ،ياسايه كةصةوةكثشييان دةكرد

زؤر  .ؤيـان خـافص نـةبوون   ئاغاوات و گةورةماليكةكانيش له كـاري خ  .دةناسران

چةورانه بـه دةس مـةئمووره بـةرتيلخؤرةكان بـةگرتنيان      جاران به بةرتيل و دةم
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دثهاتييةكان هورووژميان بـؤ ئيـدارةكان دةهثنـا و نـةجاتيان دةدايـن و       .دةداين

» مـريزا حمةممـةدي ئةفخـةمي   « ،دووباره لةگةص هاوكاره دصسـؤز و نةبةزةكـةم  

ئةم بگرةوبةرده له نثوان ذعثت و ئةرباب بـوو   .ايندةهاتينةوه مةيداين بةربةرةك

به هؤي ئةوه كه ئةمن و حمةممةدي ئةفخةمي به ناوي ذثنوثنثكي دصسؤز و فيداكار 

ئثمةش هيچ هةل و دةرفةتثكمان له دةس نةدةدا و لـه ذثـي    .له ناوچةدا بناسرثني

وين و هةتا سنووري لـةخؤبووردن ذؤيشـتبو   ،»ي ئازاد)وةرزثذ(دثهقان « ئازادي 

پاشةكشةمان له ذةوت و ذثبازي قانووين نـةدةكرد و هـيچ هـةل و هةصـكةوتثكي     

   .پثويستمان له دةس نةدةدا

كةلكمان وةردةگـرت و  » سپاي دانيش«بؤ خوثندةواري بثچووه دثهاتييةكان له 

هثزي خوثندةواري  .قوتاخبانةمان پث ساز دةكردن ،له زؤربةي گوندةكاين ناوچه

نثو گوندنشينان و به شـوثن دانـاين كالسـي سـةرةتايي بـؤ       و زانستمان گةيانده

هةوصمان دةدا كالسي بةربةرةكاين لةگةص نةخوثندةواري گةورةساصـةكان   ،منداآلن

  .باسةواد بكةين» دثهقاين ئازاد«بةرينه دثهاتان و 

دوو  ،بـه يارمـةيت و هاوكـاري ئـاوةداين    » عـةنبار «و » داشـبةند «له گوندي 

له كةناري دروست كرا كـه ئـةو   » سپاي دانيش«و وةتاغي  قوتاخبانةمان ساز كرد

وةزيري فةرهةنگ هات بؤ مـةهاباد لةسـةر   » دوكتور خانلةري«قوتاخبانه كاتثك 

و ئـةو دوو قوتاخبانـةي لـةو دوو گونـده بـه      » داشبةند«و » عةنبار«داواي ئثمه هاته 

ـ    .ناوي كؤمةگ و هاوكاري دثهاتييةكان كردةوه ه درثـژةي  له ماوةي چةنـد ساصـثك ل

ــانووين  ــةذثوةبردين ق ــالحايت زةوي«ب ــةمني  ،دا»ئيس ــةعاوين «يةك ــريكةيت ت ش

دامـةزرا و  » خانـةي ئينسـاف  «دا  كرايةوه و به دووي ئـةوان » داشبةند«له » ذووستايي

لـه بةرةكـةيت هةصوةشـاين ذژمثـي ئـةرباب و ذعـثيت و هةسـيت        » دثهقاين ئازاد«

  .هةنگاوهاوثژ بوون ،ژيانثكي خؤشتر بةرةو ،دا سةربةخؤيي له كار و پيشةي خؤيان

  وةزير و هةيئةيت دةوصةت بؤ مةهاباد هاتين سةرؤك
ئاغـاي عـةبباس   «وةزيري وةخـت   له يادم نةماوه ساصي چةند بوو كه سةرؤك

و چةند وةزيري ديكه هاتنه مةهاباد هـةتا بـزانن پثشـكةويت قـانووين     » هووةيدا

و » فثئؤداصــي«ةصــبةندثكي ئيسـالحايت ئــةرزي لــةو ناوچــه كوردنشـينةدا كــه م  
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چؤنـه و چ شـوثنةوارثكي شاپةسـةندي لـةم هةرمثـةدا       ،بوو» ملووكوتتةوايفي«

فةرمانداري مةهاباد جةماوةرثكي زؤري له ئاغاوات و ماليكـةكان و   هثناوةته دي؟

باشـگاي  «لـه   ،)دثهقـاين ئـازاد  (تيپي عثل و عةشـاير و وةرزثـذاين سـةربةخؤ    

 ،ه و به نـاوي نوثنـةري دثهقـان و كةشـاوةرزان    ي مةهاباد كؤ كردبؤو»ئةفسةران
بـه   .بؤ بةشداري لةو كؤبوونةوةدا بانگ كرابووين» حمةممةدي ئةفخةمي«ئةمن و 

عةشاير و ماليـك و ئةربابـةكان چوونـه     ،ذثنوثين فةرماندار بؤ ساصؤين باشگا

دا ذيـز كرابـوون و ذووبـةذووي جةماوةرةكـه جثگـةي       ساصؤنث كه سةندةصي تـث 

هـةزار كـةس دثهقـان و     نيزيكةي چوار هةتا پثنج .وصةت دياري كرابووهةيئةيت دة

كةشاوةرزيش له شةقامي پثش باشگا ذاوةستابوون و تـةنيا مـن و ئةفخـةمي بـه     

   .نوثنةري وةرزثذان له كؤذي دووسةدنةفةري ئاغا و ماليكان حوزوورمان هةبوو

ثي و و وةزيرةكـاين هـاوذ  ) هووةيـدا (وةزيـر   هثندةي پثنـةچوو كـه سـةرؤك   

 .كراويـان  بةرپرساين ئازةرباجياين ذؤژئاوا هاتنه ژووري هؤدةكه و جثگاي دياري
خودالثخؤشـبوو عةلالمـه مامؤسـتا     ،وةزير بچث دانيشث بةر له وةي كه سةرؤك

چووه پثشث و بةخثرهاتين كرد و چةند هؤنراوةيةكي لـه  » مةال حوسثين مةجدي«

وةزيـر زؤري پثخـؤش    سةرؤك بؤي خوثندةوه كه ،كاغةزثكي چكؤلةدا نووسيبوو

چـوو لـه جثـي     ،بوو و سپاسي لثكرد و چون جةماوةرةكه بةپثوه ذاوةسـتابوون 

 .خؤي دانيشت و هةيئةيت دةوصةت و بةرپرساين هـةرمثيش لـه دةوري دانيشـنت   
وةزيــر دواي  ئاغــاي ســةرؤك .وجــؤص كــةوتن وثنــةگر و هةواصنووســان وه جــم

جةلةسـةي هةيئـةيت   «: كرد و كـويت  ئةحواصپرسي ذووي له ئاغاوات و ماليكةكان

ئاغايان ئةگةر قسة و باس و ئيشكالثكيان هةيـه بيصـثن هـةتا     ،دةوصةت ذةمسييه

يةكثك لةو كةسانةي كه بةرةوذووي ئاغاي هووةيدا » .بكؤصينةوه بدوثني و لثي لثي

ئثمـه قسـةي شـاردراوة و     ،وةزيـر  جـةناب ئاغـاي سـةرؤك   «: دانيشتبوو كويت

جةلةســةكةمان بـه تــةواوي  «: ئاغــاي هووةيـدا كـويت   ».مةحرةمانـةمان هةيـه  

ئاغايـاين وثنـةگر و    ،ئاهـا «: دوايـه كـويت  » .دا نيـه  خؤماصييه و غةوارةمان تث

: وةزير كـويت  ئةوان چوونه دةر و سةرؤك» .هةواصنووسةكان بةتةواوي بچنه دةرث

هثنابث لةگـةص   ئثستا وةك له تارانث جةلةسةي هةيئةيت دةوصةمت پثك ،ئاغايان«

 .فةرموون ئةوجار فةرمايشثكتان هةيـه بيفـةرموون   ،بةرپرساين مةحةللي ئاوايه
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هـةتا پثداويسـتييةكاين    ،ئةمن بؤيه لةگةص هةيئـةيت دةوصـةت وةدةركـةوتووم   

نـةكراو   بثدةنگي و خامؤشييةكي چاوةذوان»  .دةي فةرموون ،خةصكي ناوچه بزامن

ه هـةموو قوشـقي و لـه    ئةوليا و بةرپرساين كاروباري ناوچ! جةلةسةكةي داگرت

ديسان دواي ماوةيةك وتةكةيان دووپات كردةوه و كوتيـان   .خؤيان دذدؤنگ بوون

  .قوربان قسةي خسووسيمان هةيه و دةماةوث مةحرةمانه عةرزت بكةين

 ،حاصي بووم كه قسةي مةحرةمانـةي هثنـدثكان   ،ئةمن فيتووي خؤم ناسييةوه
 ،وةزير تووذه نـةبث  ةوةي سةرؤكبؤ ئ .يه»ئةفخةمي«سةروگوث كوتانةوةي من و 

ئثمه دوو نةفةر لةم نثـوةدا   ،وةزير جةنايب سةرؤك: له جثي خؤم هةستام و كومت

؟ !ذةنگه ئاغايـان ئثمـه بـه نامـةحرةم بـزانن      ،نوثنةري وةرزثذان و دثقانةكانني

 ،وةزير له بن عةينةكةوه به وردي تةماشـاي كـردين   سةرؤك ،كاتثك ئةوةم گوت
لـه دوايـه ذووي لـه فةرمانـدار كـرد كـه بـةپثوه         .لةقانـد  دوو جار سـةري  يةك

فةرماندار ذةنگـي  » هةر ئةم دوو نةفةره لةم كؤذةدا دثهقانن؟«: ذاوةستابوو و كويت

پؤيل وةرزثذ و كةشـاوةرز زؤرن و هـةموو لـه     ،بةصث قوربان: هثنا و برد و كويت

وو ماليـك و  ئاغاي هووةيدا پثي وانةبوو كؤذي حازر هـةم  .خةيابانث ذاوةستاون

الي وابوو كؤذةكه زؤربةيان وةرزثـذن و هـةر ئـةوةش بـوو بـه هـؤي        ،ئةربابن

 .زؤرباشـه ئثـوه بچنـه دةرث   «: لةدوايه ئاغاي هووةيدا كويت .البردين فةرماندار
  ».لةدوايه بةجوث لةگةص ئثوه دانيشتنم دةبث

ن لـه  دا زؤريا ماليك و ئاغاواتةكان له نؤبةي خؤيان ،ئةوه شتثكي ئاشكرا بوو

سةروسةكويت ئثمه دوو نةفةر دابوو و به ناوي ئينساين ماجةراجوو و كؤمؤنيست 

ئـةمن و   ،بـةآلن تـةواوي بةرپرسـةكاين هـةرمث     .و كةجذةو نـاودثر كرابـووين  

ئةفخةمييان به كةسانثكي موباريز و دصسؤز و فيداكار له ذثي پثشـكةويت ياسـاي   

ذعثيت دةناسي و به هةيئةيت  و هةصوةشاين ذژمثي ئةرباب و» ئيسالحايت ئةرزي«

دةوصةتيان ناساندبووين و ئةو هةصكةوته به قازاجني ئـةم دوو نةفـةرةمان تـةواو    

هثنـدثك   ،دواي چوونه دةري ئثمه .بوو كه له زؤر پثشهايت ديكةدا فريامان كةوت

له ماليك و ئاغايان دةصثن قوربان ئثمه قسةي مةحرةمانه دةخوازين و هةركةسثك 

جةلةسه تةواو بـوو   ،له پاش نيزيكةي سةعاتثك وةخت .ةگةيةنثنيازي خؤي ذاد

  .دةرث بةآلن به لچ و لثوي شؤذ و نثوچاواين تثكچذژاو و ئاغايان دةهاتنه
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ديار بوو بةشي زؤري ماليك و ئاغاواتةكان لـه كـردةوةي مةحرةمانـةخوازي    

ـ   .انتووذه و تؤسن بوون كه ببوو به هؤي ذوو نةكردين پثداويسيت و داخوازةكاني
ئاغاياين نووري و ئةفخةمي كوان؟ : ئةفسةرثك هات و كويت ،دواي نيو سةعاتثك

  .وةزير دةفةرمث بثنه ژووري جةلةسةكه ئاغاي سةرؤك

ئاغاي  .وجوور كردبوو كاتثك چووينه ژوورث دياربوو ذواصةيت هؤدةكةيان جةم

و و هووةيدا له پثشةوه دانيشتبوو و له پـثش ميزةكـةي دوو سةندةصـييان دانـابو    

ئاغـاي   .وةزير و كاربةدةستاين هةرمث له پشـت سـةرييةوه بـةذيز دانيشـتبوون    

هةستا و له پشت ميزةكةيةوه دةسيت له دةسـيت نـاين و    ،هووةيدا كه ئثمةي دي

لةدوايه زؤر بـه ذثـز و ئثحترامـةوه    » .فةرموون دانيشن«: بؤخؤي دانيشت و كويت

جـةنايب  : كـومت » .ذادةدثـرم  هةرچي دةصثن گوثتان بـؤ  ،دام له خزمةتتان«: كويت

ئـةمن حمةممـةدي نـووري     ،دا خؤم بناسثنم ئيجازةم بده له پثش ،وةزير سةرؤك

شاعري و هؤنـةري دةوراين پثشـةوا قـازي     ،ئثستام و حمةممةدي عةتري گصؤآلين

حمةممةدي خودالثخؤشـبووم كـه ذؤژنامـةكاين ئـةوكات هؤنراوةكـاين مـن لـه        

ياره بؤ جةنابتان دثته پثشث كه عةتري گصؤآلين دةزامن ئةو پرس .دا دةنوثنن خؤيان

و ئـةم  » شا و مـةردوم «و » ئينقاليب سپي«چؤن بؤته سةربازي گيانبازي  ،ئةوكات

ئةگـةر پثشـةوا قـازي     ،وةزيـر  گؤذانكارييه به پريؤز دةزانث؟ جـةنايب سـةرؤك  

ئـةم گؤذانكارييـةي بـه پـريؤز دةزاين و      ،ئةوذؤ  وةك ئثمـه  ،حمةممةديش مابا

ئةوذؤكـه   ،شا .دا بوو ةوةي ئةويش بؤ ئازادي ئينسان له ژثر دةسيت ئينسانانبزووتن

ميليـؤن دثهقـان و   ٢٢شاي ئثرانه كه پايةي سـةريري سـةلتةنةيت لـه سـةر شـاين      

نةك پشتيواين جةماوةرثكي كه ديتـت ئـةم هؤدةيـان پـذ      ،كةشاوةرزي ئازادي ئثرانه

بـةپري   ،و كةشاوةرز له خـةيابانث هةزار نةفةر دثهقان ٢٠ئثستا نيزيكه به  .نةكردبوو

نةتـةوةي كـوردي    ،وةزيـر  جـةنايب سـةرؤك   .وه هـاتوون »شـا «وةزيـري   سةرؤك

ئـةوذؤ ئثمـه    ،به ئينقاليب سـپي شـايان ديتؤتـةوه    ،نةژاد به ئازادي خؤيان ئاريايي

  .و زوصم بةرةو ذةوينه هةست دةكةين وآلتةكةمان خاوةين هةيه

ئاغـاي   .سةر بري و هةسيت كؤذي گـوثگر زانيم وتةكامن به باشي كاري كردؤته 

ةكةي دةدا و گوثدثري وتةكاين بث درؤ و »پيپ«هووةيدا سةري دةلةقاند و مژي له 

ذةئيسـي  » تيمسار سةيياديان«ئاوذي داوه بؤ الي شاين چةپي و ذوانييه  .ذيام بوو
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: تيمسار له جثي خـؤي هةسـتا سـةر پـث و كـويت      .سازماين ئةمنييةيت ئوستان

هـةردوو   .پثچانـةوه ذاسـيت گـوت    ئاغـاي نـووري بـث   ،وةزير رؤكجةنايب سة«

جـةنايب   .ذووكاري ژياين له ذابردوو و ئثستادا ذاسته و وةك دةصـث هـةر ئاوايـه   

پثشـكةوتن و   ،له مةصبةندي كوردنشيين ئازةرباجياين ذؤژئاوادا ،وةزير سةرؤك

داكاري ئةم زؤر پثناوداري لةخؤبردوويي و في» ئينقاليب شا و مةردوم«سةركةوتين 

ديـاردةي   ،مةصـبةندي كوردنشـيين ئـةم هةرمثـه     .)نووري و ئةفخةمي(دووانةيه 

له زؤر جثيان ذعـثيت   .بةگييه يه و عةشريةتگةري و عثل»ملووكوتتةوايفي«شيوةي 

بـةهرةي   ،جاران نةيانـدةوثرا لـةو مافـةي كـه گؤذانكـاري پثـي ذةوا ديبـوون       

ومةرجـةدا شـتثكي    ةيه و لةم هـةل لةخؤبردووي ئةم دووانه لةم ناوچ ،وةرگرن لث

   .كردنةوةي وتارةكةي خؤي دا و دانيشتةوه تيمسار كؤتايي به شي» .شاراوه نيه

دةيهةويسـت   ،وةزيـر بـةو سـةفةر سياسـييةي كردبـووي      ديار بوو سـةرؤك 

دا هةصسةنگثنث و  وزار له هةرمثي كوردنشني بارودؤخي پثشكةويت گؤذانكاري زةوي

 ،دا بةراوةرد بكـا  كان له بةرابةر پثشكةويت گؤذانكاريهةسيت عةشاير و ئاغاواتة
كه لةم كؤذةدا دةسـيت ئاغـاوات و ماليكـةكاين خوثنـدةوه و تثگةيشـت ئةگـةر       

ماليكةكان نةدةچوونه ژثر بـاري   ،بةربةرةكاين توندي وةرزثذ و دثهقانان نةبايه

ـ » سةييادييان«كردنةوةي تيمسار  ئاغاي هووةيدا له شي .ئةو گةآلصةيه ي بـوو  حاص

دا زاص مب و لـةو   دا بووه كه به سةر شثوةي كاري ئةرباب و ذعثـت  كه ئةمن له وزةم

له دوايـه   .دا تاقي كردؤتةوه ذثيةدا حةز و ناحةزي پثشكةويت گؤذانكارمي له هةرمث

ئثستا چةويت و چةوثصـي كـاري   «: وةزير له سةرةخؤ پرسياري كرد ئاغاي سةرؤك

» دا دةبـيين و چـؤين تثدةگـةي؟    كةكان له چيدثنشينةكان ياين كةشاوةرز و مالي

دثهقـان   ،هةروةكوو له كؤذةكةدا هاتؤتـه دةسـتت   ،وةزير جةنايب سةرؤك: كومت

دا  له ژثـر فـةرماين ماليكـةكان    ،هةروةك ذابردوو له كاري بثگاري و بثنةوبةرةدا

دياره ماليـك   .دا نةماون و ئةو نافةرمانييه بؤته هؤي كينه و ذقةبةري له دثيةكان

دثنث چةنـد باقـه وثنجـة لـه حةسـاري       ،كردين دثهقانه سةربزثوةكان بؤ تةمبث

دا ئاور تثبةردةدا و دةيكاته هةراوهةصآل و چةند نةفةر دةست و پثوةندي خؤي  خؤي

يان پث مؤر دةكـا و دةيباتـه پاسـگاي    »سووذةجتةلةسة«دةكاته شاهيدي جورم و 

! وثنةواري تـاوانيش ديـاره؟  ژاندةرمةري و چةند مةئمووران لةگةص خؤي دثنث و ش
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مووچـه و   .چةند جووتياري نةبةز وةپثش خؤيان دةدةن و ذاپثچي دادگايان دةكةن

 .خـاوةن دةمثنثتـةوه   دا بؤ ماوةيـةكي زؤر بـث   مةزرا و زةراعةيت گرياوةكان له دث
هؤي ژياين ئةوجؤره كةشاوةرزه تةشقةصةپثكراوانه له مةزرايه لـه نـاو دةچـث و    

ذةئـيس گورهـاين   » سةرهةنگ نـازمي «ةواهي وتةكةم جةنايب گ .تةفروتونا دةبث

هةر ئةمساص چةند جار هاواري كةشاوةرزي گرياوم هثناوةته الي تؤ  .ژاندةرمةرييه

  .گوناهانه بكه چووي ئةو بث كه فكرثكي بؤ حاص و خةرمان و تفاقي لةبةين

ــازمي « ــةرهةنگ ن ــويت» س ــةرؤك  : ك ــةنايب س ــث ج ــر بةص ــةو  ،وةزي ئ

بؤخؤم چةند جاران لةگةص ئاغـاي نـووري    ،دا زؤره ه له دثهاتتةشقةصةوتوشقةص

بـةآلن كـةم    ،كردؤتةوه چووينه الي ذةئيسي دادگوستةري و ئةو پثشهاتانةمان شي

 ،وةزيـر  ذةئيسي دادگوستةري كويت جةنايب سـةرؤك  .وةرگريابث وابووه نةتيجةي لث
ئةمن هةصـمدايه  » .نهزؤربةي كايت دادگا سةريف كثشه و دةعواي بةيين ماليك و زاريعا

لـه كةسـاين جثـي      ،دا ناكرث له دثهاته گـةورةكان  ،وةزير جةنايب سةرؤك: و كومت

هةتا ئةو جؤره كثشانه هةر لـه دثيةكـةدا    ،بث مةرجةعثك پثك ،باوةذي دادگوستةري

ذوو نةكاتـه دادگـاي شـارةكان؟ ئاغـاي هووةيـدا       ،ذابگةن و داواي مفت و پووچكه پثي

ئـةم باسـةش    ،جـةنايب وةزيـر  : و كـويت ) نثوخـؤ (» كيشـوةر «ذووي كرده وةزيري 

  .بكرثتةوه شي ،دا يادداشت بكه كه له جةلةسةي داهاتووي دةوصةت

دةزگـاي  (ذةئيسي ساواك  ،وةزير دا بثينه الي سةرؤك ديار بوو له پثش ئةوةي

بزووتنةوةي بةجثي من و ئةفخـةمي و بةربـةرةكاين    ،ي مةهاباد و ورمث)پاراسنت

ثشكةويت ياسـاي گؤذانكـاري لـه ناوچـةدا تثگةيانـدبوو و بـةچاكي       ئثمةي بؤ پ

  .كردبووينةوه شي

دنـةي   ،ئاغاي هووةيدا بؤ ئةوةي باشتر نةزم و نةبزي ناوچةي بثتـه دةسـيت  

له پةستا مژي  ،دةداين بؤ ذاگةياندين چلؤنيةيت هةرمثي كوردنشني زياتر بدوثني

ياين تازةي دثهقـاين ئـازادي   ةكةي دةدا هةتا ذووكاري حةز و ناحةزي ژ»پيپ«له 

دا  به هةرمثي كوردنشـني  ،هةر بؤ ئةوةش بوو لةگةص وةزيرةكان .كةينةوه بؤ ذوون

به چي يان له چـي   ،پثم بصثن دثهقان و كةشاوةرزةكان«: له دوايه پرسي .دةگةذان

شـتثكي دي كـه بـؤ     ،وةزير جةنايب سةرؤك: كومت» ديكه ناذةحةت يان دصخؤشن؟

ئةو پـووص و پـارةي لـه    (يه »حةقابه«ياساي تازةي  ،رجنهكةشاوةرزان جثي سة
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يـاين چـي؟ ئـاوي    » حةقابه« .)بةرامبةر كةلك وةرگرتن له ئاو دةدرث به دةوصةت

كـاين و چؤمـاو بةرةكـةتثكي     .يان چؤماوه ،يان كانياو و كةرثزة ،مةزراي ئثمه

 ،بـه خـةرجي خؤيـان    ،ئةو دثهاتانةي له ئاوي چؤم كةلك وةردةگـرن  .خودايني
مرياو دياري دةكةن و دةوصـةت لـةو    ،جؤگةكان جؤماص دةكةن ،بةند هةصدةبةسنت

ةي دةوصةيت ياين »حةقاو«ئةگةر وايه  .بارةوه هيچ خةرجثكي وةئةستؤ نةگرتووه

  .چي؟ دةصثن دةوصةت جثگاي ئةربايب گرتؤتةوه

 .جـوايب بـدةوه  : كرد و كـويت ) وزه(» نريوو«ئاغاي هووةيدا ذووي له وةزيري 
: كـومت » دةدةي؟» حةقابـه «ئاغاي نووري بؤخؤت سـاآلنه چةنـده   «: ويتوةزير ك

ئـةمن سـث    .ي داوا دةكةن»حةقابه« ،»جووت»گا«بةپثي جووتثك  ،ئاغاي وةزير

يان دةوث؟ بـةآلن جـةنايب   »حةقابه«متةن ١٥ساصث  ،ي بةرنريي هةيه»گا«جوومت 

ةند و جؤمـاص  وبةرجي ب له خةرج ،متةين كه وةريدةگري١٥وةزير ئةتؤ له بةرابةر 

 ،كام هاوكاريـت هةيـه؟ بؤيـه كةشـاوةرز و دثهقـان دةصـثن       ،دا»مرياو«و حةقي 
ئاغـاي  «: وةزير كويت سةرؤك! دةوصةت جثگاي ئةربايب جاراين له ئثمه گرتؤتةوه

شـتثكي لـه كةشـاوةرزان    » حـةقاوه «ئةگةر ئثوه بـه نـاوي    ،وةزير ذاست دةكةن

  .بةهرةدانةوةيةكتان هةبث بؤيان دةبث له بةرامبةردا هاوكاري يان ،نوةردةگر

مةسةلةيةكي ديكه كه بؤ  ،وةزير جةنايب سةرؤك: كومت ،ووثژ درثژةي بوو وت

مةسةلةي عولةما و ذووحانيياين وآليت ئثمةيه  ،دةوصةت دةبث جثگةي سةرنج بث

و » خـومس «لـه ذثـي وةرگـرتين     ،ئةوان وةك ذووحانيياين شـيعه  .كه سوننني

عولةماي  .ژيانيان تثروتةسةل نيه ،و تازيةداري» زييهكؤذي تا«و » بةشي ئيمام«

جـاران ئاغـاوات و    .ئثمه له شار و دثهاتان ئـةركي ديـين خؤيـان بـةجث دثـنن     

لـةوةيت   ،دةدانـث » بـةرات «و » زةكـات «شتثكيان به ناوي  ،دانيشتووي دثيةكان

 ،وزار كـه نةبوونـه خـاوةن زةوي   » نشـينةكان  خؤش« ،گؤذانكاري هاتؤته گؤذث
له ژثر باري چاكه و داين مووچه به مـةالكان ترازانـدووه و زيـاتري ئـةو      شانيان

ژيـانثكي نالـةباريان    ،ذووحانييانةي كه بةشيان به شوغصي كةشاوةرزييةوه نيه

جوابن؟ ئاغاي هووةيدا ديار بـوو ئـةو    بث ،هةيه و له ئاسيت بژيو و بةذثوةچوون

تةماشـايةكي  لـه پشـت شووشـةي چاويلكةيـةوه      ،مةسةلةي پـث گرينـگ بـوو   

دوو جاران سـةري لةقانـد و لـه دوايـه      دانيشتوواين دةوروبةري خؤي كرد و يةك
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ئةم مةسةلةيه بنووسه  ،جةنايب وةزير«: كرد و كويت» كيشوةر«ذووي له وةزيري 

  ».هةتا له بري نةچث

مامؤسـتاياين قوتاخبانـه كـه لـة بـري      (» سپاي دانيش«له بارةي كةمبووين 

بؤ دثهاتة دوورةدةستةكان بـاس كـرا كـه    ) ن دةكوتةوهسةربازي دوو ساص دةرسيا

بـةآلن ئةوانـةي بـه زوويـي بةرهـةميان       ،ناكرث هةموويان لثرةدا بثنمه گـؤذث 

   .لـه گونـدةكان  » خانـةهاي ئينسـاف  «ــ دانـاين   ١: برييت بوون له ،وةدةركةوت

 ،بـه نـاوي مـوذةووجيي مـةزةيب     ،ـ بؤ عولةما و ذووحانييةكاين شـار و دث ٢
لـه  » نـريوو «وةزارةيت  ،دوو سـاآلن  ـ هـةتا يـةك  ٣ .ن تةرخان كردمووچةيةكيا

  .پاشةكشةي كرد» حةقابه«داواكردين 

ئاغاي هووةيدا به ماناي  ،دواي ئةو باسه زؤرانه كه زياتر له سةعاتثكي كثشا

هةستا پث و له پشـت ميزةكـةي هاتـه دةرث و تؤقـةي      ،هاتين دانيشتنةكه دوايي

ئاغايـاين  «: له كاربةدةستاين هةرمث كرد و كـويت  لةگةص كردين و له دوايه ذووي

و ئثمـةش  » .ئاگاداري و چاوةدثري لةم دوو ئاغايةم له ئثـوه دةوث  ،كاربةدةست

هةزاركـةس دثهقـان و    ٢٠هـةتا   ١٥نيزيـك   .وخواسه هاتينـه دةرث  پاش ئةو باس

كاتثك هةيئةيت دةوصةت  .له شةقامث چاوةذثي هاتنةدةري ئثمه بوون ،كةشاوةرز

دا  له نثو هةراوهورياي دثهقانان .بوو به هوورياكثشان و چةپصةذثزان ،ةدةرثهاتن

هةصـثنان   سـواري ماشـثنةكانيان بـوون و بـه دةسـت      ،هووةيدا و وةرزثذاين تر

يان كرد و بةرةو سةقز و كوردستان ذؤيشنت و ئثمةش هةركةس بـؤ جثـي    ماآلوايي

  .خؤي بآلو بووينةوه

نـه سـةريري    ،نـه شـا مـاوه    ،دةنوومسةوهئةمن له كاتثكا ئةم بريةوةرييه 

لـه جثگـاي ئـةم     .بـةگي  نة عةشريةت و نه عثـل  ،نه ئاغا و فثئؤداص ،سةلتةنةت

عةبا و عةمامه و نةعلةين شـني بوونـةوه و    ،خزيوانه هةموو هةصوةريوه له خاك

  !سةريان هثناوةته دةرث

  خانةهاي ئينساف و ئةجنومةين ئةيالةيت و وياليةيت
سـةرةتاي بةرهـةمي    ،دا بـه وآلت » هووةيـدا «لـه هـاتين   دواي چةند مانـگ  

دا پياده كران و به قازاجني دانيشـتوواين هـةرمث    يةك به دووي يةك ،هاتنةكةيان
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ــ شـريكةتةكاين   ٢ .ـ داناين خانةهاي ئينساف له دثهات١: وةكوو ،دةهاتن وةدي

ه لـه گونـد  » سـپاهياين دانـيش  «ـ پةرةپثداين ذواصةيت ٣ .»تةعاوين ذووستايي«

ـ بةشداركردين مامؤستاياين ئاييين شار و دثهايت ناوچـه لـه   ٤ .دوورةدةستةكان

ــ پيـادةكردين   ٥ .»مـوذةووجييين مـةزةيب و ديـين   «مووچه و بةراتثك به ناوي 

  .له سةرانسةري ئثران» ئةجنومةين ئةيالةيت و وياليةيت«ياساي 

خزمةت بـه  ئةوي پثداويست بوو بؤ  ،١٣٥٣هةتا  ١٣٤٠له ساصةكاين : بةكوريت

: دا ذؤيشتم و وةئةستؤم گرت و وةك پثي ،دؤذاو چيين دثهقايت ئازاد و دثهاين ژيان

 .»تةعاوين ذووسـتايي «ـ موديرعاميلي شريكةيت ٢ .ـ ذةئيسي خانةهاي ئينساف١
ئةجنومــةين «ـــ ئةنــدامي ٤ .»ئةجنومــةين وياليــةيت«ـــ بــوون بــه ئةنــدامي ٣

وةرگـرم بـؤ    زاين كـه كـةلكي لـث   ئةوانةم هةموو بـه سـةنگةرثك دة   .»ئةيالةيت

كردنةوةي بري و باوةذي چيين بةشخوراوي دثهاتييةكان و ديفاع لـه داواي   ذووناك

  .ذةواي كؤمةص و تثبيين ذؤژ و دواذؤژي خؤيان

  تاران» بووعةيل«نةخؤشي دةردةباريكه و نةخؤشخانةي 
 پسانةوه بـه شـوثن ئامـانج و ئـاوايت كؤمـةص و      نةحةسانةوه و بزووتنةوةي بث

بـوو   ،دا نيشتمان و هيوا و هومثدي پثكنةهاتووي كؤن و نوث له دةور و سووذي ژيـامن 

  .قةرارم ديسان سةري هةصداوه به هؤي نةخؤشي دةردةباريكه كه له لةش و گياين بث

ي »مةسـلووالن «بؤ نةخؤشخانةي  ،له اليةن ئةجنومةين وياليةيت و ئةيالةيت

دا  مانگان له ژثر چاوةدثري دوكتوران بؤ ماوةي شةش.تاران بةذث كرام» بووعةيل«

ــةوه ــةيين  .مام ــاين ه ــةدا ذؤژةك ــةو ماوةي ــاين« ،ل ــوارةي ئثلخ الوي » زاده س

كةالم دةهاته الم و لـه  حةوشـةي ئـةو نةخؤشـخانةيه كـه       ذاوثژي شريين خؤش

پثكةوه له سةر كورسييةكاين ذيزكـراو لـه    ،پشكوثن بوو جثيةكي زؤر دصگر و گوص

بامسان له شثعر و شاعريي و هؤنراوةي كـؤن و  .دا دادةنيشتني بن دار و نثو گوآلن

وپثكـةكاين   وةردةگرمت و لـه بةرنامـة ذثـك    نوث دةكرد و زؤرجاران هؤنراوةي لث

كـه  » .ئةتؤ شاعريي خـةماين «: دةگومت دةخيوثندةوه و پثي» ذاديؤ تاران«خؤي له 

تـاپؤ  «ووسراوةي دا بآلوكرابؤوه و له ن»سروه«ووثژانه له گؤواري  هثندثك لةم وت

هـةموو بارگـه و   ،سـواره  ،ئاوات ،هثمن ،هةژار .دايه دا باسثكي تث»و بوومةلثص
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لةو كاروانـه هـةر ئـةمن بـةجثماوم كـه بةتـةنيا        .بنةي خؤيان پثچاوه و ذؤيني

  !بةر و بث  بةرگ ماومةوه بث

بذثك باري نةخؤشـييةكةم سـووك    ،١٣٥٣له دووهةمني مانگي زستاين ساصي 

ازةي دوكتوراين چارةگةر لـه بيمارسـتان وةدةركـةومت و هامتـةوه     ببوو و به ئيج

ئـةهوةن ببوونـةوه و وا    ،ئاغاواتةكان و دثهقاين ئازاد .ث»عةنبار«ماصي خؤم له 

كـه ئـةوه ئـاوايت     ،كـراوي خـؤي ذازييـه    دةركةوت كه هةركام به بةشي ديـاري 

  .گرينگي من بوو هةره

بـه سـثآلو و الفـاوثكي    ) ووتةتـةه (» سيمينه«چؤمي  ،١٣٥٣له بةهاري ساصي 

هةموو ماص و خانووبةره و مـةزرا و داچثنـدراوه بـةراوةكاين ذاماصـي و      ،وثنه بث

خانووبةرةي من بةشي زؤري تثكتةپي و تثكـذووخا   .وةبةر خؤي دا و له بةيين برد

و ناچار بووم خانوويـةك لـه بؤكـان بـةكرث بگـرم و براكـامن لـه دث خـةريكي         

مةزرا و داچثندراو له نوث بن و ئةمن ناچار بووم مـاص   سازكردنةوةي خانووبةره و

  .و منداص بگوثزمةوه و ببمه بؤكاين

  بؤ بووم؟ شووذاي ميللي وچؤن بوومه نوثنةري مةجليسي 
وچوارةمني دةورةي مةجليسي شـووذاي كـات    كه هةصبژاردين بيست ١٣٥٤له ساصي 

م كه دةبث له ئةندامـةيت  گوندنشينان و زؤربةي خةصكي شاري دةورةيان دا ،ذاگةيةندرا

ئةجنومةين ئةيالةيت و وياليةيت دةس هةصگري و لةو هةصبژاردنةدا بةشـداري بكـةي   

  .هةتا لةوه زياتر مايف ئثمه به دةست نوثنةراين داسةپثن به فيذؤ نةچث

سـث دةوره  » ئـةرباب و ذعـثيت  «دةبث ئةوةش بصثم كه دواي تثكچووين ذژمثي 

خةصـكي  » دوكتور مةدةين«ةورةيان يةكثك به ناوي دوو د .هةصبژاردن پياده كرابوو

بـوو و بـؤ پثشـكةويت    » ئيسالحايت ئـةرزي «دا ذةئيسي  ورمث بوو و چون له پثش

لـه دةورةي   ،بـه سـوودي دثهقانـةكان جووآلبـؤوه    » ئينقاليب سـپي «بةرنامةي 

ــؤي ــةري خ ــةبوو  نوثن ــاران ن ــؤ جووتي ــاين ب ــه دةورةي  ،دا زي ــةآلن ل دا ٢٣ب

رمث كه ساصةها بوو له تاران دةژيـا و پلـه و پشـتيوان و الگريثكـي     كؤنةفثئؤداصثكي هة

لـه   ،ةوه چةسپاندبوو»ئثراين نةوين«زؤري پةيدا كردبوو و هةروةها خؤي به حيزيب 

و لـةو  » مةجليسـي شـووذاي ميللـي   «ي ٢٣دا  كرايه تاقانه كانديـدا لـه دةورةي    ئاكام
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بةداخـةوه چـون    .و دةوروبـةر هةصبژاردنةدا بوو به نوثنةري داسةپاوي شاري بؤكـان  

بـةو   ،وابةستةگي زؤري لةگةص چيين ئاغاوات و ماليكان هةبوو ،بؤخؤي فثئؤداص بوو

هؤيه دةردةسةر و گريوگرفيت زؤري له دثهايت ناوچـةدا بـؤ وةرزثـذان و جووتيـاران     

  .ي به كردةوةي ناحةزي خؤي بةرز كردبؤوه»دثهقاين ئازاد«هثنا و ناصه و دادي  بةدي

بريةوةرييه تاصه بوو كه دثنشينةكاين هةرمث و بةشثكي زؤري خةصـكي   هةر ئةو

بؤكاين هان دا و هةصيانپثچام كه دةبـث لـه ئةجنومـةين ئةيالـةيت و وياليـةيت      

  .بكشثيةوه و لةم دةورة هةصبژاردنةدا بةشدار يب و خؤت كانديدا بكةي

و  ساص بوو مةسصةحةت و قـازاجني خـؤم لـه پثنـاوي گؤذانكـاري      ١٤ئةمن كه 

دؤذاو  دا وةك قوماربازي پاك لثرةش ،پثداويسيت چيين دثهقان و كةشاوةرز نابوو

دا چوومـه   له حاصـثكي  .نةهثنم پثك ،نةمتواين پثداويسيت ئةوان به نابةدصيش بث

 .كه پشتيواين ماصي يان پاصپشتثكي دةوصةتيم نةبوو كه پاصي وثـدةم  ،بةر مةيدانث
 ،كةشاوةرز و ذووناكبرياين شاري زيـاتر  له ويست و خواست و ئريادةي دثهقان و

دا  ئةسـتوور مب و پاصـي وثـدةم و لـه بةرامبـةريش      پشتيوانثكم نةبوو كه لثي پشت

لةمسيت كؤنة ئةربابةكان و فةرمانبـةري   گوث ،خؤرةكاين هةرمث مةئمووره بةرتيل

بةآلن داواي پةيتاپةيتاي دثهقان و كةشـاوةرزان و نووسـيين تؤمـاري     .وان بوون

چوومـه   ،ئةمين بةزاند و پثمليـان كـردم   ،درثژي وان بؤ ئيدارات و مقاماتدوورو

  .با بيدؤذثنم ،پثشث و هاوبةشيم لةو هةصبژاردنه كرد و كومت ئةوي ماويشمه

دا سـث   لـةو دةوران لـه ئثـران    .له بؤكان پةجنا نةفةر خؤيان ناودثر كردبـوو 

پـازده كةسـي    ،هةيئةيت ئةجنومةين شـار لـه پـةجنا نةفـةر     .مةرحةلةيي بوو

 .دةنـارد ) ورمـث (هةصدةبژارد كه ناوي ئةو پازده كةسـةي بـؤ ناوةنـدي ئوسـتان     
پثــنج نةفــةري هةصــدةبژارد كــه بــؤ كؤميســيؤين  ،كةســه ١٥ئوســتانيش لــةو 

سثي  ،دةنثردران و حيزبيش لةو پثنج كةسه» حيزيب ئثراين نةوين«پثذاگةيشتين 

 ،ي ئةو سث كةسةيان ذاگةيانـد هةر بةو شثوةيه كاتثك به ذاديؤ ناو .هةصدةبژارد
شـارةداري بؤكـان و   » پةرتـةوييان «يةكيان ئاغاي  ،»حمةممةدي نووري«يةكيان 

لـه   .دةبـريي دةبريسـتانةكاين بؤكـان بـوو    » ذةشيدي ئـازادخيوا «ئةوي تريش 

دا فـثص و تةصـةكةي مـةئمووراين ئينتيخابـايت كـه سـةر بـه         جةرياين دةنگـدان 

دا  ةر ويست و خواسيت كةشاوةرز و دثهقانـةكان نةيتواين به س ،ذةقيبةكامن بوون
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ئةمنيان خسته گةذي » دثهقاناين ئازادكراو«سةركةوث و ئريادةي خودا و خواسيت 

  .وتوون چارةنووسثكي ناديار و تاص

  كاتثك بوومه نوثنةر چيم كرد و چيم به سةر هات
مةجليسـي شـووذاي   «لثرةدا دةبث بصثم له ماوةي نيزيك به چوار ساص كـه لـه   

لـه   .هةر ئةو دثهاتييه بووم كه لةوثذا هاتبووم .نةگؤذام و نةدؤذام ،دا بووم»ميللي

كردين پثداويست و نيـازي ئـةو كةشـاوةرز و     جثبةجث ،الي من ئةوي گرينگ بوو

وةرزثذانه بوو كه ئةو ئةركةيان هاويشتبووه سةر ئةستؤي من و خؤم به نوثنـةري  

بـريم   .ةسـانةوه و حاوانـةوةي دةكـرد   چينثك دةزاين كه ژيان و گيانيان داواي ح

لةوه دةكردةوه كاتثك بچمةوه هةرمث و مبهةوث سةري ئةو خةصكانه بدةم كـه لـه   

 ،كردين مـاص و گيـان كؤتاييـان نـةكردووه     له بةخت ،ذثي سةركةوتين ئاواتيان
دةستةچيلةي من چ دةبث؟ خؤ من لـه دةرووين  ،داخوا بؤ ئاورگي سارد و سذي وان

هةر ئةوه بوو كه ئـةو شـةرت و    .ةفادارمي لةگةص ئةو چينه بةستووهدا پةمياين و خؤم

پةميانةم نةدؤذاند و هةتا دوايني هةنگاو هةر وا به وةفاداري مامةوه و هةر ئةو ئـرياده  

 ،سـةركةوت » شؤذشـي گـةالين ئثـران   «و ئيمانه بوو كاتثك شا سـةرخنوون بـوو و   
حةسامةوه و ئثسـتاش هـةر لـةو    دا  هامتةوه ناو چني و توثژةكةي خؤم و له پةنايان

  .پةناگايةدايه كه هةناسةي ساردي دوايني ذؤژةكاين ژيامن دثنم و دةبةم

وداص  بـث دذك  ،بةداخةوه ئةگةر كوردةواري باغچؤصةي گوص و گوصـزاريش بـث  

هةر لـةو كاتـةدا بـوو دةسـتةيةك لـةو دذووداآلنـةي كـه الذث ببـوون و          .نابث

هاتن گرتيامن و به ناوي نوثنـةري   ،دا بوو دص دوژمنايةيت و كني و قاذي كؤنيان له

لــه ذؤژي  .ي مــةهاباديان دام»دادگــاي ئيــنقالب«تــةحويلي » تــاغووت«دةوراين 

جووتيـار و وةرزثرثكـي زؤري ناوچـه ذژانـه دادگـاي ئيـنقاليب        ،پرسياري دادگا

مةهاباد و نيشانيان دا كه ئةمن نوثنةري چيين كةشاوةرز و دثهاتييةكاين ناوچةي 

بةستوو به تاغووت و دةستيان لـه خؤپثشـاندان هةصـنةگرت     ن بووم نه پشتبؤكا

  .هةتا ئازاديان كردم و هامته دةرث

دواي هةصبژاردن و يةكةمني ديدار لةگةص هةيئـةيت دةوصـةيت ئاغـاي    
  )نثوخؤ(» كيشوةر«وةزيري » جةمشيدي ئامووزگار«
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وبووين دواي تـةوا  ،)نثوخـؤ (ئاغاي جةمشيدي ئامووزگار وةزيـري كيشـوةر   

بؤ تـاران   ،نوثنةراين تازةي بؤ يةكترناسني لةگةص هةيئةيت دةوصةت ،هةصبژاردن

 ،كـراو  نوثنـةراين تـازه لـه كـايت ديـاري      .بانگهثشت كرد» ئازادي«و له هؤتثل 
و » هووةيـدا «وةزير ئاغاي  چووينه ئةو هؤتثله و له هؤدةيةكي زؤر گةورة سةرؤك

وةيدا له پثشةوه ذاوةستابوو و لةگـةص  ئاغاي هو .هةيئةيت دةوصةت ذاوةستابوون

لةبريمـه لةگـةص    .يةكي نوثنةراين تازه كه خؤيان دةناسـاند دةسـيت دةداوه   يةك

ديـاربوو   .پثكـةوه ذاوةسـتابووين   ،كه پثشينةي ئاشنايةتيمان بوو» ساالر جاف«

: ئاغـاي هووةيـدا لثـي پرسـي     ،چون كه خؤي ناساند ،ئاغاي هووةيدا دةيناسي

 ،ــ مـةردووخ لـه پـاوه و هـةورامان     » ص مـةردووخ چـت كـرد؟   دةي ساالر لةگة«
هووةيدا پثكـةين  » .قوومت دا ،قوربان«: كراوي هةصبژاردن بوو ـ ساالر كويت  دياري

لـه  » سـاالري جـاف  «(( .زةالم بوو ساالر بذثك زگ» .بؤيه زگت هةستاوه«: و كويت

ئثراق هـةآلت   له» داودبةگي جاف«دا  ي ئثراق بوو كه له كؤدتاي ئثراق»جاف«عثلي 

داودبـةگ كـوذي زؤر    .و هاته ئثران و شاي ئثران پةناي دان و چاكةي زؤر لةگةص كردن

بوو كـه زاواي خودالثخؤشـبوو پثشـةواي نـةمر     » سةرداربةگ«كوذي گةورةي  ،بوون

يش براي چكؤلـةي بـوو كـه    »ساالر« .بوو و له دةرباردا كاري دةكرد» قازي حمةممةد«

دا گرتيـان و   و لـه شؤذشـي گـةالين ئثـران    » هـةورامان «و » پـاوه «بوو به نوثنـةري  

: كـومت  ،نؤبـه گةيشـته مـن    .دةگري نةكةوت و چووه ئثراق» سةردار« .ئيعداميان كرد

دةتناسم و چاكيشـت  «: هووةيدا پثكةين و كويت .نوثنةري بؤكان» حمةممةدي نووري«

لـه ديدارةكـةت    مةگةر له مةهاباد پثكةوه ديدارمان نةبوو؟ لةبريم نةچؤتةوه .دةناسم

بؤ نـاين نيوةذؤيـه ميوانـدارييان     ،دواي تةواوبووين خؤناساندن» .بةهرةم وةرگرت

دواي نـةهار و دايب   .٢٤ماوةيةك مابوو هةتا كردنةوةي مةجليسـي دةورةي   .لثكردين

 ،ئاغـاي نـووري  «: يةكثك له جثنشيناين وةزيران هاته پثشث و كويت ،خوداحافيزي
دا  وةزيري كيشوةر دةفةرمث لـة پـثش ئـةوةي   » مووزگارجةمشيدي ئا«جةنايب ئاغاي 

   .كؤذةكه بآلو ببوو» .بكةوث بثته الم چاوم پثي ،بچثتةوه بؤكان

هاتينه دةرث و چووينةوه بؤ ماصي ئةوان و چـون ميـواين ئـةو    » ساالر«لةگةص 

پيـاوثكي  » سـةردار « .ي براشـي هاتـه ماصـي سـاالر    »سـةردار «بؤ شةوث  ،بووم

جـوان و ديپلؤمـاتثكي زيـرةك بـوو و ذثـي دةكـةوت زاواي         توپثك و قةآلفة ذثك
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بنةماصةي جاف به تةواوي هةستثكي پاك و خاوثين نةتـةوةيي   .پثشةواي نةمر بث

» وةزيري كيشوةر«ئةو باسه بؤ من هاتبووه پثشث كه ئايا  .و كوردايةتييان هةبوو

ديكـةيان  نوثنةرةكاين ديكةشي ويستووه بيانبينث؟ سـاالر الي وابـوو بـه كةسـي     

له خؤم زؤر دذدؤنـگ بـووم كـه     .دةيگوت دةنا به منيشيان ذادةگةياند ،نةگوتووه

  !ئايا بؤچي له مين دةوث بچمة ديداري؟ ذةنگه بةدخواز كاري خؤي لةسةر كردمب؟

  »جةمشيد ئامووزگار«ديدار لةگةص ئاغاي 
 ي بةياين به ماشثين ساالر چوومه وةزارةيت١٠كاتژمثر  ،سبةينث كه هةستاين

ذةئيسي دةفتةر چـووه وةتـاغي    .نثوخؤ و خؤم به ذةئيسي دةفتةري وةزير ناساند

فةرموو و دةركةي بؤ كردمـةوه و چوومـه ژوورث و بـؤ    : دةر و كويت وةزير و هاته

كه ديتمي زؤر به گـةرمي و   .م دةدي»ئامووزگار«دووجارةي بوو كه ذواصةيت ئاغاي 

كورسييةك له پثش  .نا ه دةستمذووخؤشي له پشت ميزةكةي هاتةدةرث و دةسيت ل

ميزةكةي خؤي بوو لـةوثي دانـام و بؤخؤشـي چـؤوه جثگـاي خـؤي دانيشـت و        

ئةحواصپرسي كردم و له چلؤنيةيت بةذثوةچووين هةصبژاردن له ناوچةدا پرسـياري  

پثكةين و  .پةروةندةيةكي له پثش دةسيت بوو بةرگةكاين ئةمديوةوديو دةكرد .كرد

اي نووري شيوةي هةصبژاردين ئةم دةورةيةت پـث چـؤن   ئاغ«: به جةفةنگةوه كويت

ئةگةر ئـةو   ،جةنايب وةزير: كومت» وايه هةصبژاردنثكي ئازاد بوو يان نا؟ بوو؟ پثت

كوا ئةمنت له پثش خؤت دةدي؟ ئةمنثكي نه پشتيواين  ،هةصبژاردنه ئازاد نةبووايه

 .دثهايت بـوون  تةنيا پشتيواين من دثهقان و كةشاوةرز و ،ماصيم هةبوو نه ئيداري
لةكوث حيساب لةسةر من و دثهاتييـان دةكـرا؟    ،ئةگةر هةصبژارنثكي ئازاد نةبايه

لـه دةوراين مةشـذووتةوه هـةتا ئـةم      ،بةذاسيت وايـه «: ئاغاي ئامووزگار كويت

دا دةهاته گؤذث و لة  ودةزگاي كات له هةموو هةصبژاردنثك چاوةدثري دام ،دةورةيه

ورةيةدا به فةرماين ئةعالحةزرةت ئـرياده و ويسـيت   بةآلن لةو دة! بةرچاو دةگريا

  ».ودةزگا خةصك چاوةدثري كرا و هاته گؤذث نةك خواسيت دام

رؤژ پـثش هةصـبژاردن لـه هـةموو     ١٠دةبث بؤخؤت وةبـةرچاوت هاتبـث كـه    «

 ،ذا ناردرابوون كه يةكيان له اليةن دةربـار  سث نةفةر نوثنةر له تاران ،ناوچةكان
رةيت نثوخــؤ و يةكيشــيان بــه نوثنةرايــةيت وةزارةيت يــةكيان لــه اليــةن وةزا



  

٧٩ 
 

لة پثش هةصبژاردن له شـار و   ،تةنيا كاريان ئةوه بوو .كرابوون پاراستنةوه بةذث

دا له هةموو ناوچةكان هـةر   له ئاكام ،بةراوردي بريوذاي جةماوةر بكةن ،دثهاتان

بينييـةش  بةصـگةي ئـةم تث   .ئةوانه هاتوونه گؤذث كه داخوازي گةل و كؤمةص بوون

وةك بؤخؤت دةصثي بووين خؤته لثره و ئةگةر وا نةبووايه ويسيت كؤمةص بـةهاي  

نةتـدةتواين سـةر لـه     ،ئةتؤ بةو پثشينةي كه هةته و بة دواتةوةيه ،پثنةدرابايه

  ».سندووق بثنييةدةرث و ئةلثرةيب

بةرگثكي له نثـو پةروةندةكـةي پثشـي دةركثشـا و دايـه       ،له دواي ئةم قسانه

ئةوةش بةصگةيةكه كه نيشان دةدا ئريادةي كـؤذ و كؤمـةص حـاكم    «: ويتدةستم و ك

ي ٣ديتم الپةذثك له ذؤژنامةي ژمـاره   ،كاتثك تةماشام كرد» .بووه نه حكوومةت

 ،ساص لةمةوبـةر ٢٨دايه كه  ي مين تث»يا وةتةن يا مردمن«و شثعري » كوردستانه«
دةچوو و بآلو دةبؤوه و له مةهاباد دةر» قازي حمةممةد«له دةورةي پثشةواي نةمر 

دايه و هاندةري كؤمةصي كوردستانه بـؤ   ناحةزترين هةصمةيت به ذژمثي شايةيت تث

  .خودموختاري و سةربةخؤيي كوردستان

كةسانثك له نـةياران و بةرهةصسـتامن ئـةو ژمارةيـان وةدةسـت هثنـابوو و       

لـه  » سـةآلحييةمت «هةتا بيكةنه بةصگةي نةبووين » نثوخؤ«ناردبوويانه وةزارةيت 

نـازامن   ،كاتثك ئـةو هـؤنراوةم ديـت و خوثندمـةوه     .دا مةجليسي شووذاي ميللي

 ،بةآلن نة عةرز قوويت دةدام و نـه هـةوا هةصيدةلووشـيم    ،ذواصةمت چي لثهاتبوو
ئاغـاي   ،هثشتا لةو بـارةوه وآلمـثكم نـةدابؤوه    .هةموو هؤي شانازمي به خؤم تواوه

الم وايـه حاصـةيت ذووحـي مـين هةسـت       ،ئامووزگار پياوثكي زانا و تثگةيشتوو بوو

داي هةتا بزاين ئةتؤ بةو پثشينةي له  ئاغاي نووري ئةوةم بؤيه نيشان«: كويت ،پثكرد

مةودات نةدةدرا كه له زؤرتـرين   ،بووته و هةر بة دواتةوةيه» قازي حمةممةد«دةورةي 

 شـا ئـةو دوو  «: لـة پاشـان پثكـةين و كـويت    » .هةرمثي خؤتان ثنييـةوه » دةنگي«

ويسـت و خواسـيت    ،ئةوةي بؤ ئةعالحـةزرةت دثتـه گـؤذث    ،حيسابانه تثكةص ناكا

  ».دياره خةصكيش ئةتؤيان ويستووه و دةنگيان بؤ داوي و كردووياين ،مةردمه

هةتا «: وةرگرمتةوه و له نثو پةروةندةكةي هاويشتةوه و كويت هؤنراوةكةي لث

» .ةزارةختانـه دةبـث  هةموو پةروةندةي هةصـبژاردن لـةم و   ،مةجليس دةكرثتةوه

ئـةمن بـه    ،كاتثك ئاغـاي هووةيـدا هاتبوونـه مـةهاباد     ،جةنايب وةزير: كومت
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نوثنةري دثهقانان له ديداري بةشدار بووم و ئـةو پثشـينةي هونـةري خـؤم لـةو      

ئاغاي ئامووزگار نةيهثشت ويستةكةي خـؤم بةتـةواوي    .كردؤتةوه دا بؤ شي زةمان

ويسيت من له ديداري تؤ هـةر   ،ةحةت مةبهناذ ،ئاغاي نووري«: كويت ،ذاگةيةمن

 ،ي مةجليسـي شـووذاي ميللـي   ٢٤ئةوه بوو كه بؤ خةصكي ذوون بكةيةوه دةورةي 
لة دوايه هةستا » .ذا هةتا ئثستا مةشذووتييةت«ئازادترين هةصبژاردنه له دةوراين 

 ،كاتثك وةدةركةومت و ئثستا و ذابردووم لثكداوه .پث و به حورمةتةوه بةذثي كردم
 ،دا ذةد دةبثتـةوه  ي من له مةجليس»ئيعتبارنامة«امته سةر ئةو بري و باوةذه كه ه

ــان   ــؤ نيش ــةكراوه و ب ــةآلن ذةد ن ــه دةورةي   ب ــازاد ل ــبژاردين ئ  ،٢٤داين هةص
  .ئيعتبارنامةي من زؤر به جواين پةسند كرا

و جريه و مةعاش » ئيعتباري عيمراين«ديداري ئاغاي هووةيدا و داواي 
  ئان له بؤكانبؤ حافزاين قور

نيزيكةي دوو مانـگ لـه كـار و     ،له دواي كردنةوةي بيست و چوارةمني دةورة

كةومته سةر ئةو بريوذايـه بچمـه ديـداري ئاغـاي      .كردةوةي مةجليس تثپةذيبوو

بةصكوو بؤ ئاوةداين دثهايت دواكةوتووي ناوچةي بؤكـان  ) وةزير سةرؤك(هووةيدا 

بةو هومثدةوه ذؤژثكي چوومه كاخي  .ثبه كؤمةگ و يارمةيت خؤي به هاوارمةوه ب

ذةئيســي دةفتةرةكــةي چــووه ژوورث و  .وةزيــري و داواي ديــدارم كــرد ســةرؤك

 .فـةرموو بچـؤ ژوورث   ،وةزير ئيـزين داوه  جةنايب سةرؤك: دةرث و كويت هاتةوه
ــؤم     ــةهابادث و خ ــه م ــاين هاتن ــدا و وةزيرةك ــاي هووةي ــه ئاغ ــةوه ك لةوكات

بـةگي بـه    ئةمين له ناوچةي فثئؤداصي و عثـل  ،يمبة باشي دةيناس ،ناساندبوو پث

الي وابـوو لـه تثبـيين و     ،دةناسي» مةردوم«و » شا«الگرثكي نةترسي گؤذانكاري 

 .نـةزةر و ذوونـاكبريثكي ئـةنگثوةم    دا خـاوةن  گريوگرفيت مةصـبةندي كوردنشـني  
دواي  .زؤر بـه ذثـز و ماريفةتـةوه وةريگـرمت     ،خؤشبوو بةتةنيا چوومـه الي  پثي

پثم بصـث ويسـت و خواسـيت ناوچـةي     «: پرسي له خؤم و كاروبارةكةم كويتهةواص

وتوثژثكم به  ئةمن نوثنةري چني ،وةزير جةنايب سةرؤك: كومت» هةصبژاردةت چيه؟

دا عــةرزم  نــاوي دثهقــان و گوندنشــيين مةصــبةندي كوردنشــني و وةك لــه پــثش

ــةكجار زؤره كــةم ،كــردووي ــةواوييان ي ــ .وكــؤذي و نات ــان ئ اوي بةشــي زؤري
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ــته ــييان پثويس ــه  .لوولةكثش ــةيان ني ــاوايي مةدرةس ــه ،زؤر ئ ــةرقيان ني  ،ب
ــاوثن ــان دةوث    خ ــري و چاآلوي ــارثز و ب ــي ك ــةوه و جؤماص ــةويت  ،كردن مزگ

ذثگا و پرديـان دةوث هـةتا بةرهـةمي زةوي و     ،نيوةذووخاويان له ئةستؤدا ماوه

م بـؤ  وةزيـر كـايت چوونـةوة    جـةنايب سـةرؤك   .ئاژةصي خؤيان بگةيةننه بـازاذ 

ئايـا ديـاري و    .مةصبةندي هةصبژاردةم ناچارم بچـم بـؤ سـةرداين ئـةو گوندانـه     

باربووي عيمران و ئاوةداين من بؤ ئـةو نيـاز و خوازانـه چيـه و چ دةبـث؟ ئـةمن       

بؤ ديداري كاري به سـآلوثك و پآلوثـك    ،نوثنةري شاره گةوره و ئاوةدانةكان نيم

دةزامن ئـةتؤ لـه مةصـبةندي    «: ئاغاي هووةيـدا كـويت   .ئةركي خؤم بةجث هثنابث

له نوثنةرةكاين ديكه زياتر له ذثـي پثشـكةويت گؤذانكـاري     ،دا هةصبژاردةي خؤت

دةبـث بـؤ    ،دا هةنگاوهاوثژ بووي و بزووتنةوةي تـؤ لـةم ذثيـةدا   »شا و مةردوم«

ي ساصـي  »بوودجـه «ئـةمن لـه    .دثهاتييةكاين مةصبةندي خؤت بةروبؤيةكي هةبث

متةنت بؤ حةواصةي بانكي كةشاوةرزي بؤكانث دةكةم  بة جوث نؤسةدهةزار ،١٣٥٤

كه به چاوةدثري مةئمووري عيمران و ئاوةداين و لـه ژثـر نـةزةري ئةجنومـةين     

بةآلن بـؤ ساصـي داهـاتوو هـةر      ،پثداويستةكاين زةرووري پث دابني بكرث ،دا دث

نوثنةرةي يةك ميليؤن متةين بؤ له حيسايب شـارةكةي داومث تـا ئـةوانيش لـةم     

دا كـه دةچييـةوه    دةكرث ئةتؤ له پاييز و زستاين ئةم ساص .ايه كةلك وةرگرنياس

لةدوايـه پثكـةين و   » .به هثندثك نيازي سةرةكي دثهايت نيازمةند ذابگةي ،ناوچه

به نـاوي سـوپاس هةسـتام    » كؤنه شاعريي كورد ئةجمار لثم ذازي دةيب؟«: كويت

له جثي خؤي هةسـتا   .بذؤملةجثي خؤم كه به ذةمسي گةورةپياوان سپاسي بكةم و 

 ،ئاغاي نووري«: و دةسيت لةگةص دامةوه و بةذثي كردم و دووپايت كردةوه و كويت
  ».دا بؤ هاوكاريت ئامادةم له ذثي ئاوةداين

  هةوص و هةصوثسيت من لةو ماوةيةدا چؤن بوو و چم كرد
ئـةركي   ،دا بـووم  لةو ماوةيةدا كه به ناوي نوثنةر له مةجليسي شووذاي ميللي

كارةكاين من له  زياتري ميوانةكان و حاجةت ،دثهاتييةكامن زؤر كةوتبووه ئةستؤ

وپث قةصةشيوةكاين مةصبةندي بوون كـه ئـيش و كـار و     دا دثهاتييه دةست مةجليس

ئةمن دواي پةزيرايي له  .گرفيت خؤيان دةهثنا تاران و دةهاتنه الي من له مةجليس
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ت وةدووي پثداويسيت وان دةكـةومت و  دا هةتا سنووري دةسةآل ذستووراين مةجليس

  .نيازيامن جثبةجث دةكرد

دا كه زؤربـةي نوثنـةرةكان بـؤ گةشـت و گـةذان       له كايت پشووداين مةجليس

بةدث و مةزرا بـه   ئةمن دةهامتةوه ناوچه و دث ،دةچوونه ئورووپا و چني و ژاپؤن

 يـان لـه بـن سـثبةري ديـواري مزگـةوتان لةگـةص وةرزثـذاين         ،مةزرا دةگـةذام  

يةكان دادةنيشتم و نياز و پثداويستييةكان وةكوو قوتاخبانه و لوولةكثشـي   ئاوايي

لةگـةص مـةئمووراين عيمـران و ئـاوةداين      .بةراوةردم دةكـردن  ...و بةرق و پرد و 

پثويستييه سةرةكييةكامنان هةصدةبژارد و هةزينه و خةرمجان بـةراوةرد دةكـرد و   

يان وةردةگرت و به هاوكاري و  ئيعتيباره ئةنداماين ئةجنومةين دث دةچوون و لةو

  .هاوياري خؤيان ئةو پرؤژانةيان پياده دةكرد

و لوولةكثشـي و  ) بـةرق (بةرنامـةي كارةبـا    ٣٥تـا   ٣٠لةو ماوةيةدا نيزيـك  

كردنـةوةي كـةرثزه و كانيـاو لـه      قوتاخبانه و مزگةوت و پرد و جؤماص و خـاوثن 

بةرنامانه له گونـدةكاين دةوروبـةري    ئثستاش ئةو .دا دامةزرا و پياده كرا گوندان

سـپييةكاين دثهـات لةبرييانـه و     بؤكان زةق و زيندوون و ماون و كةخيودا و ذدثن

   .لةبةر چاوانه

وةزيري الچوو و بـوو بـه    له سةرؤك» هووةيدا«ئاغاي  ،بةوالوه ١٣٥٦له ساصي

 .وةزيـر  بـوو بـه سـةرؤك   » جةمشـيدي ئامووزگـار  «و ئاغـاي  » دةربار«وةزيري 
و » مةشـهةد «ئاخونـد و عولـةماي    .وتنةوةي خةصكي ئثران دةسيت پثكردبـوو بزو

 .يـان بآلودةكـردةوه  »خومـةيين «پةيام و ذاگةيةندراوي  ،و شارةكاين ديكه» قوم«
بةآلن ئـةمن كـارم    ،هثندثك بث اليةن بوون و هثندثك اليةنگري ئازادي و ئاسايش

گريوگـرفيت مـاص و    ،بووئةوةي بؤ من گرينگ  ،به هةرا و هةصآلي هيچيان نةبوو

  .ژياين خةصكي وآلت بوو

  و  وةزيري نوث سةرؤك» ئامووزگار«ديدار لةگةص ئاغاي 

  داوايةكي تازةي من
چلؤنيةيت ژياين عولةما و مامؤستاياين ئاييين مةصبةندي كوردنشني بـؤ مـن   

چون هثندثكيان  .ببووه جثگاي سةرنج و لثكؤصينةوه و هثندثك گرفيت ساز كردبوو
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لــه مووچــه و پاداشــثك بةشــدار بــوون و » مــوذةووجيي مةزهــةيب«ي بــه نــاو

باشتر ئةوةيه لةم هةصكةوته كةلك وةرگرم و ئةم جةريانـه   .هثندثكيشيان بثبةش

بةصكوو چؤنيةيت بةذثوةچووين مةالكان له  ،لةگةص ئاغاي ئامووزگار بثنمه گؤذث

وةخـتم   .نةبث يةكسان و جياوازيان ،ناوچةي ئثمةدا سةبارةت به مووچه و پاداش

   .كراو چوومه كاخ وةزير وةرگرت و له كايت دياري له سةرؤك

 .)وةك پثشتر باسم كـرد (ئةمن بؤ ئاغاي ئامووزگار ببوومه ذواصةتثكي ناسراو 
لـه كـايت    ،وةزيـر  جةنايب سـةرؤك : اي سآلو و ئةحواصپرسي و دايب ئاسايي كومتدو

امؤستاياين ئاييين مةصـبةندي  وةزيري ئاغاي هووةيدا بةشثك له نيازةكاين م سةرؤك

مووچةيةكيان بـؤ تـةرخان   » موذةووجيي مةزهةيب«كوردنشني كه هثندثكيان به ناوي 

بـةآلن لـةو بةهرةيـه هـةموويان بةشـدار       ،ذادةيةك له نيازةكانيان دابني كـرا  ،كرا

بةپثويسـيت   .به قةناعـةت و تةنگدةسـيت بـةذث دةچـن     ،نةبوون و زؤرثك لةو تيپه

ويت زةماين ئةمذؤدا دةوصةت ذواصةتثكي جوانتر به عولةما و مامؤسـتا  دةزامن له هةصكة

ئايينييةكاين مةزةيب تةسةننون وةدةرخا و ئـةمر بفـةرمووي تثكـذاي مامؤسـتاياين     

  .دا له مايف بةرامبةر بةهره وةرگرن ئاييين له ناوچةي كوردةواري

 خؤزگـه مامؤسـتاياين  «: ئاغاي ئامووزگار هةناسـةيةكي هةصكثشـا و كـويت   

دا ئاكاريان وةك سوننييةكان بايه تا ئةمـذؤ   ئاييين شيعةش له بابةتةكاين ديين

دياربوو لـه سـةر   » .سةرةوبةرييه بةروذوو نةبووباين ئثمه لةگةص ئةو هةمووه بث

ذةوشيت حةز و ناحةزي ئاخوندةكاين شيعه و مامؤستاياين سونين زؤر باسي له 

دا هاته سةر ئـةو بـاوةذةي كـه     له ئاكام .نةخست دابوو كه دةرياخنا و وةدةري باغةصي

ناوي ئةو بةشه له مامؤستايان كه لـه   ،ئاغاي نووري كاتثك چوويةوه ناوچه«: كويت

بؤم بثنه هةتا دةوصةت لـه بـارةي    ،دا نةهاتوونه گؤذث ذيزي موذةووجييين مةزهةيب

ـ » .دا هةنگاوي پثويست ذةچاو بكا ئةوان افيزي بةو قةرارةوه دواي سپاسي زؤر و خوداح

پاش ماوةيةك كـه هامتـةوه هـةرمث و نثـو مامؤسـتاياين موكريـان و        .هامته دةرث

 ،ناوچةي گةوركامن نووسي و لةگةص خؤم هثنامةوه تاران و هةتا ئةوةم جثبةجث كـرد 
» ئاشـيت ميللـي  «دةوصـةيت  » ئيمامي شةريف«ئاغاي ئامووزگار گؤذا و الچوو و ئاغاي 

  .ي نيوةتةواوم له ئةستؤدا ماوهكار .وةزير پثكهثنا و بوو به سةرؤك
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  وةزيري تازه سةرؤك» ئيمامي شةريف«ديدار لةگةص ئاغاي 
وةزيـري وةخـت    سـةرؤك » ئيمامي شةريف«دواي چةند ذؤژان وةختم له ئاغاي 

ــه الي ــرت و چووم ــثش .وةرگ ــه پ ــك و   ل ــةوةي خةص ــةيت بزووتن ــه چلؤني دا ل

وةزير باسثك لـه   ةرؤكئاغاي س: كومت .مامؤستاياين ئاييين ناوچةي پرسيار كرد

ئاغـاي   .نثو مامؤسـتاياين ئـاييين كـورددا نيـه و خةصـكيش ئـارام و بثـدةنگن       

بةذاسيت مامؤستاياين ئاييين ئةهلي سـوننةت جثگـاي   «: كويت» ئيمامي شةريف«

بةپثچةوانةي ئاخوندةكاين شيعه كه پةرچـةمي پةشـثوييان    ،شانازي و سوپاسن

» .دادةكـةن  ثن و عةوامونناس مةلـةي تـث  هةصكردووه و ئريانيان كردؤته گؤمي خو

بـةآلن بؤخـؤي چـون نـاوي      ،ئيمامي دةردي زؤر بوو بيصث و بيكـا  ئاغاي شةريف

چي كردبا و چي گوتبا كـه  ،لةو بارةوه ،هثنابووه ئاراوه» ئاشيت ميللي«دةوصةيت 

  !كه نةبوونةوه؟ ،ئينقاليب ئاغاي خومةيين و اليةنگرةكاين لةگةصي ئاشت ببنةوه

: دامـه دةسـيت و كـومت    ،مؤستاياين ئـاييين وآلمت كـه نووسـيبوو   ليسيت ما

بةرنامةي ئاغاي ئامووزگار ئةوه بوو كه تـةواوي مامؤسـتاياين ئـاييين كـوردي     

سوننةت به نـاوي مـوذةووجييين ديـين لـه مووچـه و پاداشـي بةرامبـةر         ئةهلي

 دا لـه   زؤري سـوپاس نيشـان   .بةهرةوةر بن و ئةمةش ئاماري ذاستةقينةي وانـه 

دا  ئةنديشي ئاغاي ئامووزگار و ليستةكةي لـه پةروةندةيـةك   تثبيين و مةسصةحةت

بـةآلن ئـةويش فريـا     .دا دةستووري لةسـةر بـدا   بةجيا هةصگرت كه له كايت خؤي

ئاخونـد و جـةماوةري ئينقـياليب ئاغـاي      .نةكةوت و بؤخؤي لةسةر كار الچـوو 

  !يان ناشت و گؤذبةگؤذيان كرد»ئاشيت ميللي« ،خومةيين 

سةير لةوةدا بوو لةسةر ئةو پشثوي و شثواوي ئةوزاع و ئةحواصي وآلتـةدا كـه   

ئةمن له كار و خواست و ويسـيت خـؤم شـل     ،سةگ ساحةيب خؤي نةدةناسييةوه

  : خةبةر لةوةي نةدةبوومةوه بث

  د نقش ايوان استخواجه در بن    خانه از پـايبست ويـران است

  اين بؤكاينقورئةلهةنگاوثكي بةكةصك بؤ كوثراين حافز
مةسـةلةي   ،ومةرجةدا بؤ من زؤر گرينـگ بـوو   كار و پثداويستييةكي لةو هةل

كــوثر و نابينايــاين حــافزي قورئــاين بؤكــاين بــوو كــه لةگــةص موديركــوللي  
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بـةو جـؤره كـه ناونيشـاين ئـةو       ،هثنامه گؤذث» ئةوقاف«) بةذثوةبةري گشيت(

: ئـةوقاف و پـثم گـوت    دام به ئاغاي مـوديري كـوللي   ،نةفةر بوون١٥حافزانه كه 

كوثر و نابيناياين ئثوه دةبينم لـه شـةقام و سـةري ذثبـازان بلـوثر و       ،قوربان

بةآلن نابيناياين ئثمه كـه پـازده    ،مششاص لثدةدةن و پووص له ذثبواران وةردةگرن

هةموويان حافزي قورئانن و ناكرث بؤ بةذثچوون و مةعاشي خؤيـان لـه    ،كةسن

دواي  .له ذثبواران پووص بستثنن و بث جريه و مةعاشندا قورئان خبوثنن و  كووچان

سـةد   مانگانه نةفةري پثـنج  ،جةنايب بةذثوةبةري گشيت ئةوقاف ،باسثكي كورت

هةتا ذؤژثكي حكوومةت  .متةين بؤ بذينةوه كه له اليةن ئيدارةي ئةوقاف بياندةنث

ه خاوةن بةآلن ك ،ئةو مانگانةيه به كوثران دةگةيشت ،له سةر القي خؤي ذاوةستا

مووچةي كوثرةكانيش تثداچوو و چاوساغةكان قؤزتيانـةوه   ،وبةذي خوار بوو جل

  .و له فصقي خؤيان وةرثنا

  كث دةهات و كث دةذؤيي و چيمان كرد خؤبةخؤيي
سةيروسـةمةرةي زؤرم لـه    ،و له بةمهةن مانگي ئةو ساصةدا ١٣٥٧له هاويين 

ؤژگار وةهـا لـه ئامسـاين    هةور و هةصآلي پثشهايت ذ .ژياين ديت و بةسةرم هات

دا  ومژي كات و سايت هةصكةوتةكاين ناحةزي مةصـبةندثك  بريةوةرمي هاآل و له تةپ

تثكةص بووه كه  ديار و نادياري پثشهاتةكامن وا لث ،تثكهاآلن كه وةك خةوين ئاصؤز

ناتوامن ذواصةيت پثويسيت ئةو هةمووه پثشهاته ناحةزانه بـةذووين شـثو كـةم و    

  .چص و گوص و دذووداصي دةرخةمةوه و بيانژينمةوهوةردي دةمةوه و 

دا نوثنـةرثكي زؤروثـژ بـووم و وتـاري پـثش دةسـتوورم لـه         له نثو مةجليس

دوايني وتـارم لـه    .دا له كات و سايت خؤي هةر ماوه سووذةيت وتاري مةجليسيان

ي ژمـاره  »ئيتالعـات «كه ذؤژنامةي  ١٣٥٧شةممؤ يازدةي مانگي ئاباين  ذؤژي پثنج

ئـةوةش لـه    .»دوژمن چي لـه ئثمـه دةوث؟  «ا چاپ كراوه له ژثر سةردثذي د١٥٧٤٩

دا بوو كه ئينقاليب ئثران گةيشتبووه ئةوپةذي توندي و تيژي و لـه هـةموو    كاتثك

لـه   .سووتثن هةبوو شارةكاين ئثران هةموو ذؤژث خؤپثشانداين خوثناوي و وآلت

» كوردستان« ،»رثزتةو« ،»قوم« ،»مةشهةد« ،»كرمان« ،»ئيسفةهان« ،»شرياز«

ذؤژ نةبوو ذؤژنامةكان به خةيت درشت له سـةردثذي   ،»ئازةرباجياين ذؤژئاوا«و 
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دا خةبةري چةندين كـووژراو و سـووتاين چةنـدين ئيـداره و بانكـان       باسةكانيان

ذوون نـةبوو   دؤست و دوژمنت بؤ ساغ نةدةبؤوه و ئةوذؤ و سبةينثت لث .نةنووسن

  .داخوا چت بةسةردث

هةتا ذادةيةكي وا كـه   ،وپثكةص بوو ثنده شريازةي پسابوو و تثكةصمةملةكةت ه

يـاين ئاغـاي    ،و هاوذثيـاين » پزيشـكپوور «هثندثك له نوثنةرةكان وةك ئاغاي 

وةك دزي ناشي سةريان لة كادثن دثنـا دةر و   ،»نةژاد ئيسحاقي«و » ئةمحةد بةين«

بؤخؤيـان   ،ژثنندا لةبايت خةصك ذثنوثين بكةن و ئـاورث وةكـوو   له وتارةكانيان

فوويان له ئاور و گذةمةشخةصي دةرث دةكرد كه ببوو به سووتاين لثذةوار و تةذ و 

پثيـان وابـوو بـه ديفـاع لـه خراپكارةكـان خؤيـان         .ويشكي پثكةوه دةسـووتاند 

بةآلن لـة   ،»وةجيهومليللةت«شرين دةكةن و دةبنه خؤشةويسيت ميللةيت و  خوثن

  .و ناحةزتر هاتنه دةرث دوايه له هةموو دژبةرثك خوينتاصتر

سياسةيت ئينگليس و ئةمريكا و ئورووپا بةپثچةوانـةي ذژمثـي شـايةيت لـه     

ئـةمريكا و ذؤژاوا   ،كاتثـك شـووذةوي ئةفغانسـتاين داگـري كـرد      .دا بـوو  ئثران

وابوو ذژمثي شايةيت ژةنگي هثناوه و گةندةص و پووكاوةتةوه و بةربةرةكاين  پثيان

مةگةر ذژمثثكي ديين و مةزهـةيب   ،پثناكرث» يسيتكؤمؤن«لةگةص شاآلوي مةرامي 

ئينگليس و ئةمريكا و ئورووپا  .بتوانث له هثرشي دنياي كؤمؤنيسيت پثشگريي بكا

لةسةر ئةو بري و بذوايه ساغ ببوونةوه كه ذژمثي شايةيت ذةپاص نثن و شـثوازثكي  

 بـؤ ئـةو سياسـةته و    ،ذةمشه و هةوسـار  توندي ديين و مةزهةيب و حاكمثكي بث

وهـةواي ئـازادي    كـةش (» فـةزاي بـازي سياسـي   « ،داين خةصك لةم ذثبازةدا هان

دا پثويسته و ئـةم بةرنامةشـيان پيـاده كـرد و لـه       له سةرانسةري ئثران) سياسي

ئـةو تةصـه و    .وشـتري خؤيـان يـخ دا    ،دةركي نةتةوةكاين ذةنگاوذةنگي ئثـران 

نةبؤوه كه لـه ژثـر   تةصةكةي غةرب كه بؤ خةصكي گؤذانكاري نةديوي ئثراين ساغ 

ومةرجثكي وادابـوو   له هةل .پةردةي سياسي غةربةوه چ مةولوودثك سةر دةردثنث

  .وپؤي ئةو تةونةيان بةپثچةوانه تثوةدةدا كه نوثنةره زبر و زرينگةكانيش ذايةص

  ةكةي منوآلمنةتةوةي كورد و  ؤمةيلو ئريادگرتين نوثنةري ورمث 
ئاغـاي عـةيل نـةزمي     ،ةزبـةر ي مـانگي ذ ٣شـةممؤ   له كؤبوونةي ذؤژي سث
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دا شاآلوي بؤ كوردةكاين ذؤژئاواي ئثـران هثنـا و    له وتاري خؤي ،نوثنةري ورمث

ئـةم درومشانـه دةدةن و    ،دا كار گةيوةته ذادةيةك كه له ذؤژئاواي ئثـران «: كويت

وبةرگي كوردييـةوه بچنـةوه قوتاخبانـه و بـه      دةصثن كه الواين كورد دةبث به جل

بكةن و دةبث زماين كوردي له قوتاخبانةكان خبوثندرث و بـه   زماين كوردي قسان

  .دةرس بيصثنةوه و لةم شاآلوانه زؤري درثژدادذي كرد

لةسـةر   ،ئةمن به ناوي نوثنةرثكي كورد كه ئةم وتارةم بيست سةرم سووذ مـا 

دا سـةري   ئةو هةموو ناكؤكي و كةمايةسييانه كه له تةواوي ئوسـتانةكاين ئثـران  

ئثـوه وشـتري چارةذةشـي و     ،سةگ خاوةين خؤي ناناسثتةوه هثناوةتةدةرث و

بةدبةخيت خؤتان دثنن له پثش دةركي كـاول و كلثسـي كوردةكـان خيـي دةدةن و     

  خةتاي قةنبةري دةهاوثنه ئةستؤي عومبةري؟

 .بؤ جوايب ئاغاي نةزمي له جةلةسةي داهاتوودا وتارثكم دا و ناونووسيم كـرد 
ذؤژنامـةي ئيتالعـات   ) وژمن چي له ئثمه دةوث؟د(لةم جةلةسةدا له ژثر سةردثذي 

لثرةدا بؤ ئاگاداري خوثنةرةكان تـةنيا   .دا بآلوي كردةوه ي خؤي١٥٧٤٩له ژمارةي 

پوختةيةك له وتارةكه دثنمةوه و چؤن به زماين فارسي بووه به پثويسيت نـازامن  

  .دةقي تةواوي بنوومسةوه

راسـتين فةرهـةنگ و   ماين هةر نةتةوةيةك ذاسـتةوخؤ پةيوةنـدي بـه پا   ...«

دا دةژي و دةيب بيسةملثنن كه نةتةوةي كورد توانيويـةيت   شارستانييةتثكه كه تثي

فةرهةنگي ئاريـايي كـه    ،دا ومةرجه ناخؤش و دژوارةكاين مثژوويي له هةموو هةل

بـه سـاغي ذايبگـرث و     ،ترين ذةگةزةكاين ئةو نةتةوةيه كورد يةكثك له سةرةكي

باقي نةتةوةكاين ديكـةي ئثـرانيش فةرهـةنگ و داب و    بيگةيةنثته ئثستا و ئةگةر 

ئثستا تووشي ئةو ذؤژه ذةشانه نةدةبووين و  ،نةرييت خؤيان وةك ئثمه پاراستبا

وبةرگي كوردي لةبةر دةكةن و به زماين خؤيان قسـة   جل ،ئةگةر كوردةكاين ئثران

و  دا ذاستةوخؤ خزمةت به فةرهةنگ و نةتةوةي خؤيـان دةكـةن   له ذاسيت ،دةكةن

  ».به هثچ جؤرثك نابث وةكوو تاوانثك بذواننه ئةو مةسةلةيه

خةصكي ئثمةش وثذاي خةصكي هةموو شارةكان له شـةپؤيل پثكهـاتوو كـه    ...«

بثبةش نـةبوون و خؤيـان نيشـان داوه و ئـةو      ،تةنيا دةسكردي ئثمةي كورد نيه

ــةو    ــه چارةســةري پةشــثوي ناوچــه ناكــةن و داوا دةكــةم ئ شــثوه توندوتيژان
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 ،نبارانةي بوون به هؤي شةهيد و بريندار بووين چةند كةس له هاووآلتييـان تاوا
  ».به سزاي خؤيان بگةيةنن

چارةذةشي و ژياين هةژارانةي خةصكي ناوچـه و بةتايبـةت ئـةو فـةرق و     ...«

داوا له دةوصةت دةكةم  ،جياوازييه كه لة چاو ناوچه غةيره كوردةكان بةدي دةكرث

دا،  ينه لةو خةصـكه بداتـةوه و لـه هـةنگاوي يةكـةم     ئاوذثكي دصسؤزانه و ذاستةق

ببثتـه   ،حيساب كـراوه » بةخش«كردين وةزارةيت نثوخؤ به  كه له دابةش» بؤكان«

و له بوارةكاين سازكردين قوتاخبانه له دثهاتةكان و پشتيواين زيـاتر لـه   » شار«

شـريكةيت  «كةشاوةرزان له اليةن بـانكي كةشـاوةرزي و هـةروةها بـةهثزكردين     

يةكان به ئامـاجني بـةرةوذوو بـوون لةگـةص هثنـدثك سـةرمايةدار و       »عاوينتة

  ».زياتر سرنج بدةنه به ناوچه كوردنشينةكان ،دةوصةمةندي هةلپةرست

سـةيف موخـاليف و    بـؤ  ،دا ئةم وتاره له كايت پشثوثين وا توند لـه هـةرمث  

كـرا و   به دوو ذووكاردا لثكدانةوةي لةسـةر  ،موافيق له دةرةوه و ژوورةوةي وآلت

يان بارةكةصـآل و   ،وگوذةشه هةذةشه ،به تةلةفؤن .دا دةنگي دايةوه له ذؤژنامةكان

پثشـهايت   ،هةصـكةويت نالـةبار   ،بـةوةي چـاك بـوو    .ئافةريين زؤرم لثـدةكرا 

ئثـران   .ئةوانه له بـري دةچوونـةوه   ،وپذ بوو ذؤژانه هثنده كت ،نةكراو چاوةذوان

خةصـك يـان فوويـان لثـدةكرد و يـان      وةك جةنگةصي ئاورتثبةربووي لثهاتبوو و 

يان هثندثك به الوثچ و بـه مسـتان ئاويـان پثـدادةكرد هـةتا       ،دةيانگةشاندةوه

 .كـةس كةسـي نةدةناســييةوه   ،چـاك و خـراپ وا تثكهــاآلبوون   .بيكووژثننـةوه 
دا  ذؤژنامةكان هةر خةبةري خؤپثشاندان و سووتان و ذووخاندنيان لـه شـارةكان  

هـاوار و دادي نوثنـةره دصسـؤزةكان و دةزگاكـاين      ،ثواناب ،وامةكةن .دةنووسي

كردنـةوةيان   ذؤژنامةكان شثوازي ذثنـوثين و ئـةهوةن   .نةتةوةيي بايةخي نةبوو

هةر باسي كوشت و كوشتار بوو كه ترياژي ذؤژنامةكاين بردبووه  .وةخؤ نةگرتبوو

 ،وكردن كـاري كؤتـابو   كةخيودايي و نثوبژي .سةرث و بازاذي بؤ گةرم داهثنابوون
 .دةبث لة كاردابـث  ،ئةوةي له شاردابث: دةيانگوت .ماتيش دةرماين نةجات نةبوو

  !شةذةفه بث ،تةذةفه ئةوةي بث

  دنةوهو نةمربماص و منداصم هثناوه بؤكان  ١٣٥٧له هاويين ساصي 
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كاتثك ماصم هثنـاوه بؤكـان و ديـتم هـةوا      ،١٣٥٧له پشووداين هاويين ساصي 

 .ثزتةوه تاران و بؤكان بوو به نيشتماين يـةكجارمي ئيتر ماص و منداصم نةگو ،تةمه
 ،دا دةمامـةوه  بؤخؤم بةتةنث له هؤتثلثك مابوومةوه و ذؤژانه زياتر له مـةجليس 

زؤر جـاران نيـوةذؤم لـه ذسـتووراين      ،دا ئةنـدام بـووم   چون له سث كؤميسـيؤن 

مةجليس دةخوارد و زياتري ذؤژةكان ئةوانةي كاروباريـان هـةبوو دةهاتنـه الم و    

خةبـةر   چونكه زؤربةيان دثهايت و خؤوآليت بوون له كار و كـردةوةي بؤكـان بـث   

  .بؤكانيش وةك شارةكاين ديكه نائارامي دةورةي دابوو .نةبووم

  خؤپثشاندانثكي خوثناوي له بؤكان
دوو الوي بؤكـاين كـووژران و چةنـد     ،دا ذؤژثك له خؤپثشاندانثكي قةرةباصـغ 

كـان لـه ماصـه خزمثكـي دانيشـتبووم كـه       ئـةمن لـه بؤ   .كةسثكيش بريندار بوون

 .وآلت ئارام ببؤوه و خةصك بـآلوةي كردبـوو   ،كه هامته نثو شار .خةبةريان دامث
ذةئيسـي شـارةواين سـةروانثكي جـةوان بـوو و       ،چوومه پثش دةركي شارةواين

تـةرمي   .فةرماين ئةو دةستووري تةقةيان له خؤپثشاندةران كردبووواديار بوو به 

لــةو كاتــةدا ذةئيســي  .ذاگوثزتبــوو بــؤ ماصــي خاوةنــةكانيان كووژراوةكانيــان

هـةردووكمان ئريادمـان لثگـرت كـه نـةدةبوو       ،دادگوستةري بؤكانيش پةيدا بوو

خؤپثشـاندةران  : ئـةويش كـويت   .دةستووري تةقة بدا و ئةو كارةساته خبوصقثنث

ـ   .وومدةياةويست شاآلو بؤ شارةباين و ئيدارات بثنن و ئةمن ناچار به بةرگري ب
  ).ئةو سةروانه دواي ماوةيةك له ورمث ئيعدام كرا(

 ،»بةخشـدار «ديـاربوو   .لةگةص ذةئيسـي دادگوسـتةري چووينـه بةخشـداري    
بـؤ الي   .كاربةدةستاين ئوستان و مةهابادي له ذةويت خؤ پثشاندانةكه گةياندبوو

سـةرهةنگ  «ئثوارث ئوستانداري ورمث و فةرماندار و فةرمانـدةي تيپـي مـةهاباد    

ئـةمن بـه فةرمانـداري     .هةموو له بةخشداري بؤكـان كؤبوونـةوه   ،»يشكپوورپز

مامؤسـتا شـثخ   (پثويسته تةلـةفوون ئيمـام جومعـةي مـةهاباد     : مةهابادم گوت

چون ئةو كوژراوانـه نـةنثژراون و    ،بةپةله و خثرا بگاته بؤكانبكةي ) عيززةددين

سـبةينثش بـؤ    ئةمشةو و سـبةينث جـةماوةر كؤدةبنـةوه و    .هةروا له مزگةوتثن

مامؤستا شـثخ   .تةواوي بؤكان ذةگةص دةكةوث ،وذةمسي ناشتين ئةو جةنازانه ذث
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 ،عيززةددين جثي ذثـز و حورمـةيت هةمووانـه و لـه دووپـايت فيتنـه و غـةوغا       
ش له مةهاباده و ذاسپثردراوه ئةويش »ئاغاي موهتةدي قاسم« .پثشگريي پثدةكرث

 ،ي كه گةورةي بنةماصـةي موهتةدييـه  ئاغا بؤخؤ قاسم .لثره بث چاكتره ،بثتةوه
بـؤ  ) ئاغا مامؤستا و قاسم(يةكثك له كوژراوةكان خزمي ئةوه و بووين ئةو دووانه 

ئوسـتاندار كـه    .كردنـةوةي شـار زؤر پثويسـته    بةرگري له فيتنةي ديكه و ئـارام 

پثشنياري مـين پةسـند    ،كردين شاري زؤر به گرينگ دةزاين كردنةوه و دابني ئارام

  .فةرمانداري گوت زووتر ئةم كاره جثبةجث بكه كرد و به

دةستووري دابوو گوردانثك سةرباز به تؤپ و تانك و » سةرهةنگ پزيشكپوور«

بـؤ الي ئثـوارث مامؤسـتا شـثخ عيـززةددين و       .ئةسلةحةوه بذثژنـه بؤكانـةوه  

كردنـةوةي خةصـكي شـار گةيشـتنه      بؤ ئارام ،ئاغا كه پثگةي بنةذةيت بوون قاسم

بوون چووه ئـةو مزگةوتـةي كـه     مامؤستا بث مةحتةل .ه بةخشداريبؤكان و هاتن

ــوون  ــةوث ب ــةماوةر ل ــةنازةكان و ج ــؤي   .ج ــك ه ــؤ خةص ــتا ب ــداري مامؤس دي

ئاغـا   فةرماندار و هثندثك له بةرپرسي ئيدارات لةگةص قاسم .بوونةوه بوو ئةهوةن

كـه   له اليةكي ديكـةوه خةبـةريان هثنـا    .بؤ دصداري چوونه ماصي الوه كوژراوةكان

كـةوتوون كـه بـه هـاواري      جةماوةرثكي زؤر له تةورثز و شـارةكاين ديكـه وةذث  

ذةئيسي ساواكي مةهاباد داواى لثكردم هةرچؤنثك  .خؤپثشاندةراين بؤكانةوه بثن

» سـةالحةدديين موهتـةدي  «بث وةزعةكة ئارام بثتةوة، منيش دةستةوداوثين كاك 

بؤكان و بيانگثذثتـةوه و كـاك   بووم كه خةصك لةگةص خؤي بةرث و نةهثصث بثن بؤ 

دةبث  .دا بكا سةالح پياوانه تواين پثشگريي له هةر جؤره فيتنةيةكي ديكه له بؤكان

بصثم كاك سةالح الوثكي زيت و زيرةك و مةرد و ذةند بوو و بـه هةسـتثكي تونـدي    

دا  لـه بنـةذةت   .ناسيؤناليسيت و نةتةوةپةرسيت و ئازادخيوازانةوه دةژيا و دةژوا

خــاوةين خــوو و خةســلةيت  ،ي موهتــةدي لــه نثــو عثلــي دثبــوكريبنةماصــة

ئاغـاي كـةخيودا و كـاك سـةالحي الو منوونـةي       نةتةوةپةرسيت بوون كه قاسـم 

ئاشكراي ئةم خدةيه بوون و هةميشه جثگـاي ذثـز و حورمـةيت نةتـةوةخوازاين     

   .هةرمث بوون

بـوو كـه    ودةزگا گرينگ بـوو ئـةوه   ومةرجةدا ئةوةي بؤ دةوصةت و دام لةو هةل

مامؤستا «ئةو ويستةش به هاوكاري  .نةيةصن داوثين غةوغا و پشثوي درثژ بثتةوه
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و تـا ذادةيـةك   » ئاغـا  قاسـم «و » مةال ئةبووبةكري شةفيعي«و » شثخ عيززةددين

خةصكي شار بةتةواوي له مزگةوت و دةوري تةرمةكان كـؤ   .وةديهات» كاك سةالح«

 ،ةم جةريانةدا بـةدژي مـن دةبزوونـةوه   دةمزاين هثندثك له نةياران ل .ببوونةوه
بةآلن ئةمن ئةوه نةبووم كه ئةركي هاوكاري و دصسؤزي خـؤم لـةم كاتـةدا بـةجث     

بةردةرك و داآلن و ذثذةوي مزگـةوت پـذ    .شةوث هةستام چوومه مزگةوت .نةهثنم

سپي و حاجي  كوت بوو له كةخيودا و ذدثن بوو له گةنج و الوي شار و مزگةوت چيم

ال و لـةوالي   ؤستا شثخ عيززةددين و مةال ئةبووبةكري شـةفيعي لـةم  مام .و سؤيف

دواي سآلوكردن ذاست ذؤيشتم بـةرةو ميحـراب و الي    .ميحرابةكةوه پاصيان دابؤوه

بثدةنگييـةكي   .هةردووكيان هةستان و لـه نثـوان خؤيـان داياننـام     .مامؤستايان

دةمشــزاين  مامؤســتايان بــةخثرهاتنيان كــردم و .ســامدار مزگــةويت داگرتبــوو

بـةآلن ئـةمن    ،هثندثكيان هاتين منيان لةم كاتـةدا بـؤ مزگـةوتث پـث چـاك نـةبوو      

من لـه پـثش ئـةو     .نوثنةرثك بووم كه ئةو خةصكه به ئةمينداري خؤيان هةصبژاردبووم

كردبـؤوه كـه    دا بـؤ تيپـي ذؤشـنبري شـي     هةصكةوتةدا هؤي مانةوةي خؤم له مةجليس

زةمحةيت هـاتين   .آلت بةكةلكتره هةتا نةمانةوةممانةوةم بؤ پثشهاته نالةبارةكاين و

لةبـةر   ،جةنايب شثخ: مامؤستا شثخ عيززةددينم هاويشته سةر ئةستؤي خؤم و كومت

ئةمن هاتين تؤم لةم كاتةدا بؤ بؤكان زؤر بـه   ،پثشگرتن له خوثنذثژي و فيتنةي ديكه

مـةهاباد و  تؤ كه جثي باوةذي خةصـكي   ،خةصك هةستيان بريندار بووه .پثويست زاين

كـردن و ناشـتين تـةرمي     سبةينث له بةذث .دةتواين ئاوثك بةو ئاورة داكةي ،بؤكاين

نةهثصـي هةسـت و ئيحساسـايت گـةنج و الوان      ،ئةو دوو الوه بـؤ گؤذسـتاين شـار   

هةتا ئثستا لةو بابةتـةوه سـةركةوتوو   : كارةساتةكه دووپات كةنةوه؟ مامؤستا كويت

  .رامي ئةو جةنازانه بنثژينبةتةمام سبةينثش زؤر به ئا .بووم

هةر ئاواشي كرد و سبةينث له دةوري سي تـا چـل هـةزار نةفـةر لةگـةص ئـةو       

يـا وةتـةن   «له سةر قةبران يةكثك هؤنراوةي  .جةنازانه بةرةو گؤذستان ذؤيبوون

 ،و پثشــةوادا هؤنرابــؤوه) ك.ژ(ي مــن كــه لــه دةوراين كؤمةصــةي »يــا مــردمن
   .خوثندبوويةوه

تةماشايان دةكـردم   .هةستام به نثو جةماوةردا وةدةركةومت به ئيزين مامؤستا

ئـةوةي دةبـوو بيصـثم لـه     ! ئةمنيش هـيچم پثنـةبوو بيصـثم    .و هيچيان نةدةگوت
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وةزير و هةيئةيت دةوصةمت ذاگةياند و  دا به سةرؤك چوونةوةم بؤ تاران له مةجليس

  .داواي سزاداين تاوانبارامن كرد

و دةمــزاين ميوانــةكانيش كــايت  چوومــةوه بةخشــداري ،شــةودرةنگ بــوو

   .حةسانةوةيانه

خةصـك دةچوونـه پـثش دةركـي      .سبةينث زوو هةستام و چوومـه بةخشـداري  

دوو تانـك لـه    .مزگةوت و سةربازةكان بة چةكةوه كووچه و كؤآلنيان ئـاخنيبوو 

لـه پـثش دةركـه خزمـةتكاري      .چوومه بةخشـداري  .پثش شارةداري ذاگريابوون

 .ئاغاي ئوستاندار ئـةتؤي دةوث  .دةهامت لة دووت: كويت بةخشداري گةيشته الم و
: ديار بوو جةلةسةي باس و ذاوثژيان پثكهثنابوو كه برييت بـوون  ،چوومه سةرث

ــ  ٤ ــ سـةرهةنگ پزيشـكپوور   ٣ـ فةرمانـداري مـةهاباد   ٢ .ـ ئاغاي ئوستاندار١

ي ئاغـا : ئاغاي ئوستاندار كـويت  .ي مةهاباد)ساواك(ذةئيسي سازماين ئةمنييةت 

نووري چاكتر ئةوةيه كه ئةتؤ به ناوي نوثنةري بؤكان لـةو خؤپثشـاندانه لثـره    

بووي و ئثمه لثپرسراواين ناوچه دةبث چلؤنيةيت پثكهاتين ئـةو خؤپثشـاندانانه بـه    

باشتره كـه تـؤ نوثنـةري ناوچـةش لـةو شـووذايةدا        ،مقامايت سةرةوه ذابگةيةنني

» موهتـةدي «و بـاوةذه كـه ئاغايـاين    ئثمه لثرةدا هاتووينه سةر ئـة  .حوزوورت هةيه

ئثمـه سةرپةرسـتاين    .هةصسووذثن و بةذثوةبةري ئةم خؤپثشاندانه له بؤكـان بـوون  

و نةفـةرثكي  » قاسـم ئاغـا  «كاروباري ناوچه لةسةر ئةوه ساغ بووينةوه كـه ئاغـاي   

ديكةيان بگرين هةتا فيتنه دووپات نةبثتةوه و له مقامايت سةرةوه خبـوازين تـةكليفي   

  الم وايه ئةتؤي نوثنةريش لةم نةزةرةدا هاوذث يب؟ .اران مةعلووم بكاتاوانب

يـةكثك لـه كوژراوةكـان خزمـي     : هثشتا ئةمن وآلمم نةدابؤوه فةرماندار كويت

لـةوةدا   .يه و چةند كةسي ديكه بريندارن كه بـرازا و نيزيكـاين ئـةون   »ئاغا قاسم«

هاوكـاري بنةماصـةي   جثگاي شك و دوودصي نيه كه ئةم خؤپثشاندانه به ويسـت و  

  .پةرةي گرتووه» موهتةدي«

ئةمنيش به ناوي نوثنةري بؤكان دةتوامن لةو  ،جةناب ئاغاي ئوستاندار: گومت

درثـژةي ئـةو    ،خؤپثشاندانثكي كه لـه بؤكـان كـراوه    .باره بريوذاي خؤم دةربذم

خؤپثشاندانانةيه كه له تاران و تةورثز و شرياز و ئيسـفةهان و قـوم و كاشـان و    

ئةو هـةمووه قـةتص و كوشـتار و سـووتاين      .دا كراوه شاره گةورةكاين ئثران باقي
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دا كه لـةو شـارانه كـراوه و بؤتـه مؤدثـل و       ئيدارات و ذووخاندنيان به سةر يةك

دةبوو خةتاكار و تاوانبـاران لـةوث    ،سةرمةشق بؤ شارثكي چكؤلةي وةك بؤكان

دةوصـةت بزووتنـةوه و    .بگرن و تةمبثيان بكةن هةتا بووبانه عيربةت بـؤ بؤكـان  

بةآلن ئثستا له هيچ شـارثك   .بةربةرةكاين له بةرامبةر خؤپثشاندان هةيه و دةيكا

ئةوانـةش كـه باسـيان     .به ناوي تاوانبار نه كةسيان گرتووه و نه ئيعدام كـراون 

لـه دةوراين كـؤن و    ،»قاسم ئاغا«و بةتايبةت » موهتةدي«دةكةن ياين بنةماصةي 

 .دا خزمـةتگوزاري ئـاو و خـاكي نيشـتمان بـوون      شـني لـه ناوچـةي كوردن    نوث
ئةمن پثم وايه كه ئةم بنةماصـه   ،بةپثچةوانةي ئةوةي ئثوه لةسةري ساغ بوونةوه

دةبث دصخؤشييان بدةنةوه و دصدارييان بكةن كه لثره بةوالوه هاوكاري زياتريان له 

گامةيـةك  ئةوانه نابث فيداي هةصـآل و هةن  .كردنةوةي شارةكةي خؤيان هةبث ئارام

 ،جـةنايب ئاغـاي ئوسـتاندار    .بكرثن كه سةرانسةري ئثراين كردؤته گؤمي خوثن
ئةمن الم وايه پاش نةهار تثكذا بةكؤمـةص بچينـه نةخؤشـخانه و سـةرداين ئـةو      

بريندارانه بكةين و دصخؤشييان بدةينةوه و دصدارييان بكةين و بيانكةينه زةخريةي 

اغاي نووري ئةگةر بنةماصةي موهتةدي ئ: كويت» سةرهةنگ پزيشكپوور« .داهاتوو

ــةو   وةك ئــةتؤ دةصــثي وةتــةن ــا ذاگةيةنــدراوثك بــآلو بكةنــةوه و ئ دؤســنت ب

  ؟!خؤپثشاندانةي خةصكي بؤكان مةحكووم بكةن و بثزاري خؤيان دةرببذن

ئةوةي ئةتؤ دةيفةرمووي ذاگةيةنـدراوثكي وا نـةك    ،جةنايب سةرهةنگ: گومت

ئـةوه جوانـه    .و به دژي تةواوي خةصكي ئثرانهبةصكو ،هةر به دژي خةصكي بؤكانه

ومـةرجثكي وادا لـه بنةماصـةيةكي ناسـراو لـه       ئةويش له هـةل  ،تةكليفثكي ئاوا

مةگةر ئةوانةي له خؤپثشـاندان بةشـداري دةكـةن     ،دا؟ جةنايب سةرهةنگ هةرمث

دا موافيـق و موخـاليفي    له مـةجليس ! هةموويان هاوذان؟ نيوةي زياتريان ناذازين

ئيـزمن   .دايـه  ئاغاي پزيشكپوور براگةورةي تؤ هةميشه له سةيف دژايةيت .دايه تث

وةفـاداري خـؤي و   » ئاغـاي موهتـةدي   قاسم«بده بذيارةكةي تؤ ئاوا بسازثنم كه 

ي و به جـةنايب ئوسـتاندار كـه    »شا«بنةماصةي خؤي بة تؤ كه له سپادا نوثنةري 

   .ي ذةچاو بكانوثنةري وةزارةيت نثوخؤيه ذابگةيةنث و شثوازي ذابردوو

ئاغـاي ئوسـتاندار    ،كاتثك جةدةلةكه بوو به ئـي مـن و ئاغـاي پزيشـكپوور    

ئاغاي نووري دةي ئةگةر ئةوةي دةيصثي وايه، با ئاغايـاين  : وةدةنگ هات و كويت
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يـةيت  وةدةرخـةن و   »شا«موهتةدي بذياري وةفاداري خؤيان سةبارةت به ذژمثي 

  .سةيةكمان نامثنثئةودةم ئثمةي بةرپرساين ناوچه ق ،بينووسن

 .لثرةدا دواييت به هةموو باسثكي نالةبار هثنا ،گومت جةناب ئاغاي ئوستاندار
تةلـةفؤن دةكـةم    .بؤ نةهار جةنابت و باقي ئاغايان ميواين منن و دثنه ماصي مـن 

ئاغاي ئوستاندار  .ئاغاي موهتةديش بثته وث و مةسةلةي لةوث حةل دةكةين قاسم

ئاغاش دةهات كه ئاغايان بانگهثشـت   قاسم .دةرث تينهقةبووصي كرد و هةستاين ها

ئاغا ئةتؤش لـه ماصـه نوثنـةري خـؤت      قاسم: ئوستاندار كويت ؛بكا بؤ ماصه خؤي

دةبث ئةوةش ذابگةيةمن كه باس و جـةدةيل مـن و مقامـات زؤر لـةوةي     ( .ميواين

  ).نداي گوترا زياتر بوو بةآلن كورمت كردةوه هةتا گةيشتووينه ئةو جثيةي كه تثي

كـردةوه كـه قسـةمان لةسـةر چـي       شـي » ئاغا قاسم«له ذثيه بةسةرهاتةكامن بؤ 

ئاغا  هاتينه ماصث و دانيشتني و قاسم .قاسم ئاغا زؤري پث باش و ذازي بوو .بذاوةتةوه

لةگةص ئوستاندار و سةرهةنگ له بارةي پثشينةي بنةماصةي خؤي كه به درثژايي زةمان 

زؤر  ،كردووه و به نيزامي سةلتةنةيت وةفادار بوون خزمةتيان به ئاو و خاكي نيشتمان

جـارثكي ديكـه    ،دا دةگريدايه دا كه ناوچه تثي ومةرجةش لةو هةل: لةپاشان كويت .دوا

ئوسـتاندار و   .وةفاداري خؤيان به نيزامي سةلتةنةيت دةردةبذن» موهتةدي«بنةماصةي 

اوةدا ئارامي و هثمين لـه  باقي مقامات بةسپاسةوه داواي هاوكارييان لثكرد كه لةم گثژ

جةماوةر  .دا وةدي بثنن و پثشينةي ذووناكي خؤيان جارثكي ديكه بژثننةوه شارةكةيان

زؤر بـه ئـارامي و بثـدةنگي     ،كـردن و ناشـتين جـةنازةكان چووبـوون     كه بؤ بـةذث 

ئاغاي ئوستاندار و هاوذثيـاين   ،پاش نةهار.گةذابوونةوه نثو شار و بآلوةيان كردبوو

 .وينه نةخؤشخانه بؤ سةرداين بريندارةكان و تا ذادةيةك بؤكان ئارام ببؤوهبةتثكذا چو
لثپرسراوان و كارگثذان هةركام گةذانةوه شوثين خؤيـان و جـةماوةر بـآلوةي كـرد و     

  .هةركةس وةشوثن كاري خؤي كةوت

رؤژي دوايي ئةمنيش به دصپذي و پةرؤشييةوه چوومةوه تاران و له مةجليس بؤ 

دا بةسةرهايت بؤكامن  له نؤبةي وتاري خؤم .ور ناونووسيم كردوتاري پثش دةستو

 .وةزيـر كـرد   كردةوه و داواي سزاي تريئةنـدازةكامن لـه سـةرؤك    وةك هةبوو شي
دا نيــه هــةتا بــؤ ئاگــاداري خوثنــةران  بةداخــةوه دةقــي وتارةكــةم لــه دةســت

  .بينوومسةوه
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  ذاوهچوار ساص پياده دةچووه مةجليس و پياده دةگة كه نوثنةرثكي
ئةمن نـاتوامن ذووداو و هةصـكةوتةكاين دةوراين نوثنـةري خـؤم هـةنگاو بـه       

نيزيكةي چوار ساص پياده دةچوومه مـةجليس و دةگةذامـةوه    .هةنگاو بنوومسةوه

جا ئةو هةنگاو بـة هـةنگاوي پـذ لـه ذووداوةم بـؤ       .بؤ ماصه خؤم» ژاله«مةيداين 

هةتا  ١٣٥٧ةت ئةوةي له ساصي بةتايب .ناگوثزرثتةوه نثو دةفتةري بريةوةرييةكةم

ئـةوةي   ،ئةگةر بري و زةينم يارمي بكةن ،سةرخنووين ذژمثي شايةيت ذووي داوه

حةز و ناحةزي كارةكان و كةسان وةبري دثنمةوه و دةخيةمـةوه   ،جثگةي سةرجنه

  .زةيين بةرةي داهاتوو و عيبذةيت نةسلي حازر

  له تاران» ژاله«ووداوي خؤپثشانداين مةيداين ذ
كـه كثشـابوويه خوثنـذثژي و    » ژاله«واي ذووداوي خؤپثشانداين مةيداين له د

شوثنةوارثكي تونـدي لـه سـةر     ،كوشتارثكي زؤر وةك خؤپثشاندةران دةيانگوت

بريوذاي گشيت دانا و ئاسةوارثكي خراپي له نثـو دةسـتةي موافيـق و موخـاليف     

و » زگـار جةمشـيدي ئاموو «وةديهثنا كه بوو به هؤي الچـووين دةوصـةيت ئاغـاي    

ئاشـيت  «بـه نـاوي دةوصـةيت    » ئيمـامي  شةريف«هاتنه سةركاري دةوصةيت ئاغاي 

ئيمـامي هاتـه مـةجليس كـه دةنگـي       دا كـه ئاغـاي شـةريف    لـه ذؤژثـك   .»ميللي

هثندثك له نوثنةرةكان كه وةك كةصةبايب  ،وةرگرث) رةئي ئيعتماد(باوةذپثكراوي 

بـه تـةكاين بوومةلـةرزةي     له حاصثكي وادا كه مةملةكةت ،وةخت دةياخنوثند بث

 ،هةصشثلدرابوو و وآلت نيازي به ذثنوثين و ئامؤژگاري و ئارامي هةبوو» شؤذش«
ــت  ــةره وةخ ــه نوثن ــثك ل ــد كةس ــةكان چةن ــتةچيلةي  ،نةناس ــان دةس بؤخؤي

ئةويش له پشت كورسـي خةتابـةي مةجليسـي     ،ئاورهةآلييسثين مةعرةكه بوون

ي مةجليس و به نـاوي  »تريبؤن«شت ئيمامي هاته پ ئاغاي شةريف! شووذاي ميللي؟

ــةيت  ــي«دةوص ــيت ميلل ــاند و داواي » ئاش ــؤي ناس ــگ«خ ــويت»دةن ــرد و ك : ي ك

دووبةرةكي نـةمثنث و ئاشـيت لـه نثـوان      ،نيشانةكاين دةوصةيت من ئةوة دةبث«

دا  پثـي  ،ميللةت و دةوصةت پثكبثنم و ئةوةي مةسصـةحةيت ئثمـه و جـةماوةر بـث    

: ذا نةذذانـدي و كـويت   ر كورسـييةكةي خـؤي  ئاغاي پزيشكپوور له سـة » .بذؤين
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» .ئـةتؤ بـه دةسـيت خوثناوييـةوه هاتوويـه مـةجليس       ،ميللةت ئةتؤي نـاوث «

زؤرثك له نوثنةرةكان هةستان بچن  .مةجليس بةو قسة تثكهاآل و غةوغا پةيدا بوو

هةراي نوثنةران و دةنگي زةنگي سـةرؤكي مـةجليس كـردي بـه هـةرا و       ،دةن لثي

بـؤ چةنـد دةقيقـه زةنگـي      .د كه كةس له كةس حاصي نـةدةبوو هةصآليةكي وا تون

دواي ماوةيةك بثدةنگي درثـژةي بـه    .غةوغاي بثدةنگ كرد ،بذانةوةي ذةئيس بث

دواي تـةواوبووين وتارةكـةي بـه نـاوي     » ئيمامي شةريف«كاري خؤي دا و ئاغاي 

 وةزيري دةوصةيت ئاشيت ميللي داواي دةنگي كـرد و زؤربـةي نوثنـةرةكان    سةرؤك

و سـث كـةس لـه هاوكـاراين     » پزيشـكپوور «دا ئاغـاي   له دةنگـدان  .دةنگيان دايه

زاناكانيشـي   ،ئةوةيه كه چارةذةشي له ئةستؤي نةتةوةيةك هـاآل  .هةآلتنةدةرث

   .دةبنه پارسةنگي ئةو نةگبةيت و چارةذةشييه

  ند آنچه را كش نيايد به كارك  وزگارچو تريه شود مرد را ر

ئاغاي پزيشكپوور هةآلت  ،سةركةوتين شؤذشي ئثرانجا سةير لةوةدايه دواي 

ئاغــاي  .بــؤ دةرةوه و دواي تؤبــه و نةدامــةت ذثگايــان دا بثتــةوه ئثــران     

پـةتثن و زةجرثكـي    يشيان گرت و زيندانييان كرد و له پـاش پـةت  »ئةمحةد بةين«

چرا عاقل كند كـاري كـه بـازآرد  .ئازاديان كرد و بةذةصآل بوو ،زؤر

  پشيماني؟

ذؤژبـةذؤژ وةزع شـثواوتر و وآلت    ،ي بةمهـةن دةذؤيـن  ٢٢و ذؤژي هةتا بـةرة 

ذؤژنامةكان  .كاري دةوصةت له پثشگريي و بةند و بةست ترازابوو .پةرثشانتر دةبث

ــوو    ــكةوتيان زؤر ب ــووتثن دةس ــي داغ و دصس ــؤ هةواص ــةت   .ب ــةت و ميلل دةوص

وندةكان ذاگةيةندراوي ئاخ .تثكنةدةگةيشنت و داوا و ويستيان يةكتري نةدةگرتةوه

دةوصةيت ئاشـيت ميللـيش چـي    ! »مرغ يك پا دارد«: بازاذشثوثنتر بوو و دةيانگوت

  .بؤي دةرچوو ،پثنةكرا و كاتثك دييت لةگةصي ئاشت نابنةوه

  هاته بةر مةيدان» تيمسار ئةزهاري«دةوصةيت 
دا  هاته بةر مةيـدان و لـه پـثش هـةموو كارثـك     » تيمسار ئةزهاري«دةوصةيت 

 .هـةرا داغتـر بـوو    ،كار خراپتر بوو .ه چةند شاران ذاگةياندحكوومةيت نيزامي ل
 .گوثچكةي زةمانـةي كـةذ دةكـرد   » ئةصآلهووئةكبةر«شةوانه له سةربانان دةنگي 
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وةزير الي وابوو هةمووي نةوارن و پذكراونةوه و لـه سـةربانان    تيمساري سةرؤك

و بوختان هثنده فثص و تةصةكه  ،درؤ و ذاسيت .دايانناون كه هةتا ذؤژ بثدةنگ نابن

دةيـانگوت ئـةوةي    .هةموو كةس و هةموو جثيـةكي دةگرتـةوه   ،زؤر بةربآلو بوو

تةذةف زؤر بوون و له ترسـي شـةپؤيل ذؤژگـار     بةآلن بث .شةذةفه بث ،تةذةفه بث

  .ماتةيان هةصگرتبوو و وةك كةروثشكي بازره له خوزه خزابوون

ئاشـووب لـه گـةذان    نه ئاشـي   ،نه ئاور كووژاوه ،تيمساريش هيچي پثنةكرا

  .نه نةوارةكان له سةربانان بثدةنگ بوون ،كةوت

  .)شا دةبث بذوا: ئيمام دةفةرمث.) (شاه بايد برود: فرمايد امام مي(

ةوه »كوثــت«ئيمــام لــه  ،كارةكــان تــةواو بــوون ،ديــاره شــا دةبــث بــذوا

 .ي فةرانسه جثـي بـؤ چـاك كـراوه    »نؤف لؤ شاتؤ«هةصيانفذاندووه و له بن داري 
فةرانسه و ئاصمان خةبةري ذؤژانةي ئيمـام و   ،ئةمريكا ،»سي .يب. يب«ؤكاين ذادي

و تـاران  » نؤف لـؤ شـاتؤ  «پردي هةوايي له بةيين  .ووثژةكاين بآلو دةكةنةوه وت

هةصدةبةســترث و پــةيكي خؤشــخةبةري ذاديؤكــاين ئورووپــا فاتيحــاي ذژمثــي 

بـه  » تيمسار ئةزهاريش«!) شاه برود(دياره دةبث  .دا دةخوثنن يةيت له ئثران»شا«

بواري پةذثنةوةي لـه تؤفـاين بزووتنـةوةي ژوور و     ،كةذوفةذي نيزامي خؤيةوه

تةقانـد   شةپؤيل سياسةيت دةرةوةي وةگري نةكةوت و به باريكةذثي ئورووپادا تثي

  .وةزيري ذاگةياند و پاشةرؤكي خؤي له سةرؤك

ـ (شا پثش ذؤيشتين خؤي يةكثك له سث تفةنگداراين ناسراو  ور كـةرميي  دوكت

شـاپووري  «يـةكياين كـه   ) شاپووري بـةختيار  ،داريووشي فرووهةر ،سةجنايب

هـةتا  : گـوت  وةزير و ذةوانةي مةجليسي كرد و پثي بوو كردي به سةرؤك» بةختيار

ئاغـاي بـةختيار بـه ورةيـةكي      .ئةتؤ دةنگي باوةذپثكراوي وةرنةگري ئةمن ناذؤم

هاتـه   ،گرتين دةنگي باوةذپثكراويپتةو و لةخؤذاديوانه بؤ ناساندين خؤي و وةر

زؤر بةرزةفذانـه   ،مةجليس و دواي ناساندين خؤي و بةرنامةي كاري دةوصةتةكةي

ــةرةكان  ــي زؤري نوثن ــرد و بةش ــتيواين ك ــي پش ــه و  ،داواي دةنگ ــان داي دةنگي

  .وةزيرةكانيشي به تةواوي قبووص كران

ؤكةخانـةي  چوو بؤ فذ ،شا كاتثك له دةنگي پشتيواين مةجليس خاترجةم بوو

يةكيان بؤ ئثـران و يـةكيان    ،و دواي ذشتين دوو دةنك فرمثسكي گةش» مثهراباد«
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ئـةوجار   .بةرةو دياري ناديار هثنده فذي تا له چـاوان ون بـوو   ،بؤ دانيشتوواين

 .بزانني ئاغاي شاپووري بةختيار هةتا كوث دةذوا و مانگي ذةمةزان نيوةچص دةكـا 
جةماوةر بةعام دةبينن چةند چصةمووي ئيمام له  و» خةلقوصآل«دا  له چاردةي مانگث

  !دايه؟ نثوةذاسيت مانگث

  ي سةلتةنةيتشووذاشا و 
كةسـي  ٧شووذاي سةلتةنةيت كه بـرييت بـوون لـه     ،شا پثش ذؤيشتين خؤي

ذةئيسـي   .ذةييسي شـووذاي سـةلتةنةيت   ،سةيد جةاللةدديين تاراين: ساماندار

كةسي ديكه له  ٥ي سةلتةنةيت و جثگري ذةييسي شووذا ،مةجليسي شووذاي ميللي

ئةرتةشي و سيناتؤر و پياوماقووآلين ئةم شووذايه هـةتا ذؤژثكـي ئاغـاي سـةيد     

دا تـةريكي خـؤي لـةم     جةاللةدديين تاراين چوو بؤ فةرانسه و له خزمةيت ئيمـام 

لةو ماوةيةدا كه ئاغاي  .هيچ كارثكي له دةسيت نةهات و نةيكرد! شووذايه دةربذي

وةك جؤالنه  .ئثران بةتةواوي شصةقابوو ،وةزير ر بوو به سةرؤكشاپووري بةختيا

دنيا چاوةذواين  ...پسانةوه و كؤبوونةوةي بث ،دان دروشم  ،خؤپثشاندان ،ذادةژا

دوا هةناسةي مةدةنييةيت چةندهةزار ساصةي ئثران بوو كه دةبـوو بـه بةدرةقـةي    

ـ      ،ئاغاي بةختيار ؤي بـه خـاكي   گيان به دةسـتةوه بـدا و ژيـاين لةمثژينـةي خ

  .فةرامؤشي بسپثرث

نوثنـةراين دوو   ،هةر لةو سةردةمةدا كه ئثراين ئاريايي لـه گيانةصـآلدا بـوو   

وةزيـر پثكهثنـا و    ديدارثكمان لةگةص ئاغاي سـةرؤك » شووذا«و » سةنا«مةجليسي 

داوامان لثكرد كه ئاغاي بةختيار سةفةرثك بؤ فةرانسـه بكـا و ئاغـاي خومـةيين     

قـةتص و   .لةكـةت لـةوه زيـاتر تووشـي دووبـةرةكي نـةبن      بدوثنث بؤ ئةوةي مةم

كوشــتاري نثوخــؤيي نةيةتــه پثشــث و تةشــريفي بثتــةوه ئثــران و دةســتووري 

وشـوثين   ذث ،بوونةوةي گشيت بدا و هةر چؤنثكي بؤخـؤي پثـي بـاش بـوو     ئارام

يه ذؤيشتووه و كةسـثك نـةماوه سـةرپثچي لـه     »شا« .داهاتووي وآلت دامةزرثنث

ئثمه نوثنةراين دوو مةجليس بؤ ئـارامي و ئاسايشـي مةملةكـةت    فةرمايشي بكا و 

  .هاتووينه سةر ئةو بري و بذوايه كه ئةتؤ ئةم ذاسپارده بةذثوةبةري

دا بوو كه سةيد جةاللةدديين تاراين چووبووه الي ئيمام و  هةر لةو سةردةمةش
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ئـةمن   ،ئةويش گوتبووي هـةتا خـؤي تـةريك نـةكا لـه شـووذاي سـةلتةنةيت       

ئةويش دياره سپاردةكةي هةتا ئةوث بوو و تةريكي خؤي پثشكةش بـه   .رموةريناگ

قـازي بـةناوبانگي   » دؤگـالس «دا ئاغـاي   دةصثن له پـثش ئـةويش   .ئيمام كردبوو

ئيمـام فـةرمووبووي هـةتا لـه كـاري       .ئةمريكي چووبووه فةرانسه ئيمام بدوثنث

گرينگتـر   ئةويش دياره كارةكةي خـؤي پـث  ! نايدوثنم؟ ،خؤي تةريك نةكا ،خؤي

  .ي خؤي»يةنگي دنيا«بووه و پاشةوپاش كشابؤوه بؤ 

نوثنةرةكاين دوو مةجليس ئةو نيگةرانييةمان هةبوو كه به ئاغاي بةختياريش 

وپةآلشـثك دةگـرث و    بةآلن ذؤچوو دةس به هةموو پووش .هةر ئةوه بصث كه دةيصث

» بادوصـآل عي«كـاري هثنـدثك لـه    .دابوو بوون و ذؤچوون مةملةكةت له حاصي نوقم

لةو  .دزي و ئاشكراي وةكك كاري خوايه و كةسي تثناگا ،هثندةي پثچ و خةم هةيه

ي »هـايزثر «چـؤن  : كوتيـان شـا گوتوويـه    ،كات و سةردةمةدا كه شا دةبوو بذوا

دا  ئةم قسـةيه لـه مـةجليس   ! (ئةمريكي سث مانگه هاتؤته ئثران و ئةمن نةمزانيوه؟

مةسةلةي ! هثنده زؤرزان؟» هايزثر«يان  ،وهجا نازامن شا هثنده گثل بو) .باس كرا

پياو سـةري لـةو    ،چنگ چنگي هةياسث ،شوثن شوثين كةرث«: كوردةيه كه دةصث

  .با كارمان به سياسةتةوه نةبث» .كارةي دةماسث

  ئاكامي بةرنامةي ديداري بةختيار و ئيمام خومةيين
ا و شووذاي وةزير داواي ديداري نوثنةراين سةن ئاغاي سةرؤك ،دوو ذؤژ دوايه

ــه كــاخي ســةرؤك  ــه الي .وةزيــر كردبــوو كــه بچن ــةران چووين  ،كاتثــك نوثن
دواي دامـةزران و   .كابينةي دةوصـةتيش هـةموويان لـةوث بـوون     ،وةزير سةرؤك

ئةمن به پثشـنياري   ،نوثنةراين بةذثز ،ئاغايان«: دانيشنت ئاغاي بةختيار كويت

اغـاي خومـةيين و ويسـيت    بچمه فةرانسه بؤ ديداري ئئثوةي ذثزدار دةمهةويست 

بةآلن له  .فذؤكةشم ئاماده كردبوو كه بچم .ذاگةيةمن نوثنةراين سةنا و شووذاي پث

دا چـي فـةرموو؟    دةزانن ئيمام له وآلمـي مـن   .دا به تةلةفؤن لةگةص ئيمام دوام پثش

 .وةزيري تةريك نةكةي نامهةوث بثيه الم يان مببيين هةتا خؤت له سةرؤك: كويت
ةدديين تاراين و دؤگالسي ئةمريكيشي گوتبوو به منيشي هـةر ئـةوه   وةك به جةالل

ئةوه گؤوارثكي فةرانسة لةو بارةوه نوكتثكي «له دوايه پثكةين و كويت » .ذاگةياند
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 ،ئـةويش ئةوةيـه   .بةتامي نووسيوه كه ئةمن بـه فارسـي بؤتـان دةخوثنمـةوه    
ئةويش هـات و   .خواي گةوره جوبرةئيلي نارده خزمةت ئيمام خومةيين: دةنووسث

عةرزي ئيمام بكه جوبرةئيل هاتووه و خوا ناردوويـه  : به پثشخزمةيت ئيمامي گوت

هةتا خـؤي تـةريك   : پثشخزمةت هاتةوه الي و كويت ئيمام دةفةرمث .و كاري پثته

لـه پاشـان    .جةماوةر زؤر پثكةنني» !نامهةوث بيبينم؟ ،نةكا لةو كارةي كه دةيكا

ئةمن حازر نيم خـؤم   ،نوثنةراين سةنا و شووذا ،ئاغايان«: ئاغاي بةختيار كويت

ئاغـاي  » .بةركةنار بكةم و تا دوايـني هةناسـةم ذادةوةسـتم و پايـةداري دةكـةم     

بـةآلن تـا ئـاخرين ذؤژةكـاين دوايـني       ،تـةريك نـةبوو   ،بةختيار ذاسيت گوت

  .دا به ياري بازةرگان له بازةرگانةوه بؤي دةرچوو كه دةرچوو هةناسةي

  ئيمام هاتةوه
دا هاتنةوه بؤ شـاره   مام هاتةوه و زؤركةسي ديكةش به دواي هاتنةوةي ئيمامئي

ياخوا  ،مامه غةين هاتةوه« .»مةهاباد«شريين و خاوةن مثژووةكةي ئثمةش ياين 

  .»!بةخثر بثتةوه

شؤذشـي گـةالين ئثـران بـه ذثبـةري ئيمـام        ،١٣٥٧ي ذثبةنداين ٢٢له ذؤژي 

نامةي كردةوةي چاك و خراپان  .اندراتةرازووي خثر و شةذ د .سةركةوتخومةيين 

بةپثي نامةي كردار ئومةتيان  .هاته گؤذث و دةرگاي بةهةشت و جةهةننةم كرايةوه

دا چوونـه بةهةشـيت نـاز و     چاكةكان به دةركي دةوصةت .هثنا پثي حةق و حيساب

دا بـةرةو ديـاري ناديـار     نيعمةت و بةدحيسابةكان به باريكةذثي پردي سةرةنگرث

  .كران ان و بةذثخستر وةذث

دا  وتاصـحان و لـه بـژاردةي تثشـكاو و تثكشـاوان      ئةمن كه له ذيزي ساصـحان 

خـؤم لـه مةيـداين حيسـايب بةدحيسـابان بـوارد و دواي چةنـد ذؤژان         ،نةبووم

له بؤكـان و لـه    .گةذامةوه هةرمثي خؤم و نثو ئةو خةصكةي ئةمنيان هةصبژاردبوو

  .وسينگي خؤم وه سةر پةتنيشتةجث بوومةوه و هامتة» عةنبار«گوندي 

هةر  ،چون كاروباري دةوصةيت تازةپثداكةوتوو به دةست پثداكةوتووانةوه بوو

هثنابوو و كةس خةيت كةسـي   شار و شارؤچكةيةك حكوومةتثكي سةربةخؤي پثك

دةوصةت هثشتا نةيتوانيبوو لـه مةصـبةندي كوردنشـني دةسـةآلت      .نةدةخوثندةوه
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» حيزيب دمثوكرات« چةكدار له بؤكان به ناوي كةساين .پةيدا بكا و چيمكي داكوتث

له تورك و فارس و لوذ و  ،»راه كارگر«و » موجاهيدين«و » خةبات«و » كؤمةصه«و 

ئةوانـةي بـه    .هةركام به ئاهةنگي تايبةيت خؤيانةوه دةژيان و دةبـزووتن  ،كورد

 ،نيان كردبووه ئاذماين خؤيـا  ئاوايت كورد و كوردستانةوه بزووتنةوةي نةتةويي
ئةوانيش بةداخـةوه   .»خةبات«و » كؤمةصه«و » حيزيب دمثوكرات«برييت بوون له 

كةوتبوونـه كثبـةركث و قينةبـةري لـه دةوري      ،وثكدان لةبايت يةكگرتوويي و پاص

لةو ماوةيةدا كـه حكوومـةيت تـازه پثداكـةوتوو مـةوداي حـوزووري لـه         .يةكتر

ةوتبوونـه كةصةوةكثشـي و   اليةنةكاين سياسـي ك  ،دا نةبوو مةصبةندي كوردةواري

 ،خؤبةخؤ دةيانكرد ،ذقةبةري لةگةص يةكتر و ئةوةي نةتةوي دةبوو لةگةصيان بكا
  .سةرثك بوون و هةزار سةودا

  مةال و مامؤستا ئايينييةكامنان چي؟
 ،بةداخةوه مامؤستا و ذثبةره ئايينييةكانيشمان لةبايت يةكگرتن و يةكباوةذث

ارةكاين سنه و سةقز و بانه و بؤكان و مـةهاباد  له ش .مليان لةبةر ملي يةك نابوو

مامؤسـتايان خؤيـان ببوونـه هـؤي ناتـةبايي و دووبـةرةكي خؤيـان و         ،و شنؤ

دا و بؤ مةسصةحةيت  ئاخوندةكاين شيعه له نثو خؤيان ،بةپثچةوانه .نةتةوةكةيان

پلـه و   .كاري خؤيان و تةبةعةي خؤيان له دةوري يةكي وةك خؤيان كؤ بوونـةوه 

وپثكييـه بـوو كـه     ذثبةري و ئيمامةت و قوتيب مةداريان دايـه و ئـةو ذثـك   پايةي 

ذؤژثـك   .توانيان شاي ئثران هةصدثرن و حكوومةتثكي مجهووري ئيسالمي پثكبثنن

نـه وشـةيةك    ،مجهـووري ئيسـالمي  : (كه ئيمام بؤ ناودثري حكوومةتةكةي كويت

و ئايةتوصـآلكان  تةواوي ئاخوند و حوجةتولئيسـالم  !) زياتر و نه وشةيةك كةمتر

تيـپ   قـؤص و تيـپ   بةآلن مةالكاين ئثمه قؤص» !مسعنا و اطعنا يا امام«: تثكذا كوتيان

گـةورةترين   .ئةوةي يـةكيان دةيگـوت ئـةواين ديكـه ذةديـان دةكـردةوه       ،بوون

يـان ئـاوارةي دةرةوه و    ،داچـوون  دا تـث  عاملةكامنان يان له هةصةبووين خؤيان

نـه تؤرةمـه و    ،دا نه بؤخؤيان مان له كوردستاندواي ساصثك  .دوورةوآلتان بوون

 ،لثرةدا نامهةوث گثرةشثوثين مةزةيب و نةتـةوةيي نـاودثر بكـةم    .حيزبةكامنان
  .چون هةر بؤخؤمان بووين و له خؤمان بووين
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  له مةهاباد» دادگاي ئينقاليب ئيسالمي«و » نووري«
زؤر دةدي و  ناحـةزمي  ،وباس بث دةنگ .له بؤكان بووم ١٣٥٨له هاويين ساصي 

هثنـدثك لـه    .پيشم دةخواردةوه و قذوقپ دةركي بثـدةنگيم لـه خـؤم پثوةدابـوو    

لةبةرةكان كه الي خؤ ئةندامي حيزيب دمثوكرات يان كؤمةصـه بـوون و    بثچووه قني

قـني و تـووذةيي دةوراين    ،بؤ ذزگاري گةل و كؤمةص چـةكيان لـه شـان كردبـوو    

دا  ارةي ئةمين نةتةوةپةرسـت لـه دص  له ب» ذژمثي ئةرباب و ذعثتييان« تثكچووين

نةياندةوثرا  ،ذاگرتبوو و له ترسي خةصكي دثهات كه وةك بوت ئةمنيان دةپاراست

جـةوان   .دذدؤنـگ بـووم   ذاستةوخؤ پشم و غاري خؤيان دةربذن و بؤخؤشم لثيـان 

نووسي كه ئةويش هثنده نـةبوو لـه   » هثمن«نامةيةكم بؤ مام  .ئةزموون بوون و بث

ذا گةذابؤوه نيشتمانةكةي و ئـةمنيش لـه    ئةو له ئثراق .ؤوه  مةهابادذا هاتب ئثراق

دا سـاغ   كـه يـةكثك لـه هـةرمث     ،بةشي ئثمةي نةتةوةخواز لةمثژه وايه .ذا تاران

 ،»هـةژار « .هةموو بةو دةردةوه گريؤده بـووين  .دةمثنث و ئةوي ديكه ياساغ دةبث
عةبدوصـآلي  (» اكـام سـةعيد ن «و » عةتري گصؤآلين« ،»هثدي« ،»ئاوات« ،»هثمن«

  .بة نؤبه ساغ و ياساغ دةبووين ،)مستةويف

زيـاتر   ،وتةفةكةي تونده وآلتةكةمان چةق ،مامةگيان: م نووسي»هثمن«بؤ مام 

حيسـايب ذؤژ لـه    .كةس كةس ناناسثتةوه ،قينةبةري و كؤنةحيساب له ئارادايه

لـه كؤنـه    ومةرجـةدا ئاگـات   ئةتؤ لةو هـةل  .كاردايه و كاريان به ذابردوو نةماوه

 ،جوابثكي بؤ نووسيبوومةوه كه ئثستاش ماومـه  .هاوذثيان و تازةلثقةوماوان بث
وچةقـةدا بـزانني    لةم تـةف  ،كاك نووري جارث ئاگات له خؤت بث«: نووسيبووي

 ،كه كةوص و پثسـتيان لـه عـةرزي دام   » .ان لةگةص تازةپثداكةوتووان پثدةكرث
   .خبوثنثتةوهفريانةكةوت قةباصةم » هثمن«بةداخةوه مام 

  ئةزموون گرتيامن و دايامن به نةتةوي الواين ناشي و نةتةوةي بث
بـه چةكـدارثكي زؤرةوه لـه     ،ئثوارةيةك ئةو تيپـه ناشـي و سـةربةخؤيانه   

ــان ــةي   ،ذا بؤك ــةتاكارثكي لةمثژين ــار و خ ــةكةيان دام و وةك تاوانب دةوري ماص

و دةيــان  بــه ئثســكؤريت چةنــد جيــب و ماشــثن ،كوردســتانيان وةگريهثنابــث

 .الي ذؤژئاوا سواريان كردم و برديامن بؤ مـةهاباد  ،پثشمةرگةي حيزيب دمثوكرات
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چـون لـةو    .كـةوت و بثهـؤش بـوو    كچثكي گةورةم به ديتين ئةو دميةنه وةعةرزي

كاري دةكةوتـه   ،سةردةمةدا هةر كةسيان گرتبا و تةحويلي دادگاي ئينقالبيان دابا

 .دا برديـامن بـؤ شـاري مـةهاباد     لةو حاصةي بةو حاصةي و .»الكاتبني كرام«دةست 
شـاري   .م بـوو )ك.ژ(شارثكي كه جووآلنةوةي هةست و بـريي دةوراين كؤمةصـةي   

و » هـةژار «شـاري بزوثنـةري بـري و بـاوةذي      .پثشةواي نةمر و شةهيدةكاين تر

و سةدان الوي ديكةي گيانباز لـه  » عةتري گصؤآلين«و » هثدي«و » ئاوات«و » هثمن«

يـةكثك لـه    ،ساص شةهادةيت پثشـةواي مـةزن   ٣٢ئةوه له دواي  .دا نذثي نيشتما

يـان   » األرض فـي مفسد«به ناوي تاغوويت يـان   ،شاگرداين مةكتةيب پثشةوا

 ،له شاري مةهاباد وةك حةواريوونثكي بةرنه پثي تؤصـه » حمارب با خدا و رسول«
ةمت بـة  شـانازي شـةهاد   ،خؤم به سةربصيند دةزامن كه له شاري پثشةواي شةهيد

هـةتا ئـةو ذؤژه    .بثخود نةبوو كـه ئـةم خةياآلتـه ذووي تثكردبـووم     .نةسيب بث

كةسيش هةآلتبوون بـؤ  ٣٠كةس له نوثنةراين مةجليس ئيعدام كرابوون و نيزيك ١٥

بـةآلن ئـةمن دةمهةويسـت لـه نثـو كؤمـةص و        .دةرث و زؤري ديكةشيان گريابوون

  .دا مبرم يان بژمي نيشتماين خؤم

ماشثين پشتةوةي چةكدارةكان وه ماشثين ئثمه كةوت  ،ةدابووملةم بريةوةريي

له ماشثين پثشـةوه   .ذانةندةي ماشثنةكةي ئثمه ذايگرت .و نيشاين ذاوةستاين دا

ئةتؤ دابةزه بچـووه  : چةكدارثك دابةزي و هات بةو پثشمةرگةي پةنا دةستمي گوت

يـاربوو ئـةو   وا د .ئةمن له الي ئاغـاي نـووري سـوار دةمب    ،جثگاكةي من سواربه

نامناسـي؟  : له الم دانيشت و ئةحواصپرسي كرد و كـويت  .فةرماندةري دةستةكه بوو

 ،ناشـزامن ئثـوه كـام گـرووهن     .كامتـان ناناسـم   بـرام هـيچ  : كومت ،تاريك بوو
يان پثشـمةرگةي موسوصـمانن؟ پثشـمةرگةي     ،دمثوكراتن يان خةباتن ،كؤمةصةن

ان بؤ خزمـةت بـه حكوومـةت لـه     موسوصمان ناسناوي ئةو كةسانه بوو كه تفةنگي

ئةوةش ناسناوثكي تازه بوو كه يةكثك لـه مـةالياين تةرازئةوةصـي     .شان كردبوو

 ،دا بوون كورد له شاري سنه داي بةو چةكدارانه كه له خزمةيت مجهووري ئيسالمي
هـةتا   ،دا له ذثي ئاذماين ميللي و ئيسالمي خـؤي  ،كه بةداخةوه ئةو عامله زانايه

زؤرثـك لـةو    .دا بـوو  ي ژياين له زينـداين مجهـووري ئيسـالمي   ئاخرين هةناسة

   .يان تةريكةنيشتمان بوون ،عاملانةي هةرمث يان ئيعدام كران
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ئاغـاي   .ئةندامي حيزيب دمثـوكرامت  ،ئةمن عيسازادةم: ئةو پثشمةرگةيه كويت

ئةمن له ذژمثي پثشوودا  .نووري ئةوةش بزانه كه من خؤم به ئةمةگداري تؤ دةزامن

يـةكثك لـه تركـةكان     .دا كارم دةكـرد »ئامووزش و پةروةريش«ةشي هونةري له ب

 ،هـاوارم بـؤ هثنـاي    ،تؤ كه نوثنةري بؤكان بووي .دةيهةويست جثگؤذكثم پثبكا
ئةمن هةتا ذووخـاين   .لةگةص من هاتييه مةهاباد و ئةمنت له جثگاي خؤم هثشتةوه

تفـةنگم هةصـگرت و    ،مثذژمث له ئيدارةي ناوبراودا مابوومةوه و پاش ذووخاين ذژ

زؤربـةي ئةنـداماين حيـزيب     .بوومه پثشـمةرگه و ئةنـدامي حيـزيب دمثـوكرات    

 ،ئـةمن بؤيـه هامتـه الي تـؤ     .بةآلن كـرا  ،دمثوكرات ذازي به گرتين تؤ نةبوون
دةمهةوث ئةمشةو بتبةمه ناوةندي حيزيب دمثـوكرات و لـةوثش لةگـةص سـةراين     

  ».ئةمن پثناوداري چاكةي تؤم .رثحيزب به تةلةفؤن بدومث بزامن چم بؤ دةك

ئةمن لةگةص خوالثخؤشبوو ئاغاي عيسازادةي بابت زؤر ئاشنا  ،جةوان«: گومت

ئةمنيش ئةگـةر لـه نيشـتماين خـؤم      .كه تؤ كوذي ئةوي شانازيت پثدةكةم .بووم

دةمهةوث هةتا مردن له باوةشـي كؤمـةص و    ،ذثگاي ذؤيشتنم هةبوو ،دذدؤنگ بام

عيسازاده ذووي كرده ئةو سث پثشمةرگةي كـه لـه پشـتةوه    » .دامب نيشتماين خؤم

ئثمـه   ،ئةوكاته ئاغاي نووري كـورد و نيشتمانپةرسـت بـوو   «: دانيشتبوون كويت

هةر كوردثكي حةسـاوه نـةبوو لـه دةورةي هةصوةشـاين      .گةزةگةزةمان نةدةزاين

ذژمثي ئةرباب و ذعثيت ذثنوثين ئازادي كةشاوةرزان و دثهاتييةكان بوو له چنـگ  

دوو كةس لةو پثشمةرگانه كوذه دثهايت بوون كـه  » .ستةمي شثوازي فثئؤداليسمي

بزووتنةوه و نةبةزي منيان لةو دةوره ديتبوو و ديار بوو لـه گـرتين مـن نـاذازي     

به ناوي مةردثكي شؤذشگثذ له ذثـي ذزگـاري چـيين    بةصث ئثمه «: كوتيان ،بوون

ئةو كوذه دثهاتييانه كه » .جليسدثهقان و كةشاوةرز كردمانه نوثنةر و ناردمانه مة

ئثستا چةكي حيزبيان هةصگرتووه به چاكي دةزانن هثندثك له بثچووه فثئؤداصةكان 

بؤ تؤصةئةستاندنةوه له يةكتر بوونـه حيـزيب و هـؤي     ،كه بوونه ئةندامي حيزب

كثشةكثشي نثـوان حيـزيب دمثـوكرات و كؤمةصـه هـةر ئـةوانن كـه دةياـةوث         

گةيشتينه مةهاباد و لةذثوه برديامن بؤ مقةذي  ،ووثژه كرا هةتا ئةم وت .تثكذؤبثن

هثندثك چةكـداري حيـزيب لـه پـثش      .بةرپرساين حيزب لةوث نةمابوون .حيزب

هاتنـه ژووري   ،نةفةرثك دةبـوون ٢٠دةستةي هاوذثي من كه  .دةركه ذاوةستابوون
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دوو چةند دانـه ياذةصماسـي و    .وباص بوو ئاغاي عيسازاده شارةزاي حاص .حيزبةوه

بؤخؤشـي   .هثلكةي هثنا و بؤي دانام و كويت دةزامن برسيته و شامت نـةخواردووه 

ساص گـريان   ٢٥يةي دواي »مامةغةين«بةصث هةر ئةو  .كرد» مامةغةين«تةلةيفووين له 

عيسـازاده   .بةخثر هاتةوه و ذؤيشتةوه و نةهاتـةوه  ،له ذثي خؤشةويسيت ئةستالني

وثنـةري خةصـكي بؤكامنـان گرتـووه و     ن ،حمةممـةدي نـووري  : به مامةغةين گـوت 

چـي لثبكـةين؟   ،ئةتؤ دةصـثي چـي   .هثناومانه كه بيدةين به دادگاي ئينقاليب ئيسالمي

عيسـازاده   .دياربوو مامه جوايب دابؤوه كث دةستووري داوه، فةرمانةكةي بةذثوةبةرن

بؤخؤم شةوث دةتبةمه دادگاي ئينقالب و له الشـت دةمثنمـةوه تـا بـزامن چـت      : كويت

ي ذژمثـي  »باشگاي ئةفسـةران «له  ،سواري ماشثنيان كردم بؤ مقةذي دادگا .ةردثبةس

مةئمووري پـةزيرايي مـةالي    ،كه تةماشام كرد .كثشكچي ئثمةي برده ژوورث .پثشوودا

  .تةختثكي خاوثين دامث بؤ نوسنت .جرياين خؤم بوو له بؤكان

ـ   ،بةكار بث سبةينث بةر لةوةي دادگا دةس دةكـرث  : وتبه ئاغاي عيسـازادةم گ

تةلـةيفووين   .بةصث دةكرث: تةلةفووين مامؤستا شثخ عيززةددينم بؤ بگري؟ كويت

 .دةنگـي ناسـيم   ،دةنگي مامؤستا بوو ،جوايب داوه بةصث .ئةلؤ ئةلؤ .ماصيم گرت
 .مامؤستا لثرةذا، له مةهاباد: ذا دةدوثي؟ كومت ئةي فآلين ئةوه له كوث ئةي: كويت
مامؤستا وةختايـةك لـه مـةهاباد    : خؤمان؟ كومت ئةي بؤ نةهاتوويه ماصي: كويت

هةركات دةوصةت يا خود حيزبةكان پثداويست بوو پرسـيارم   ،هامته الت پثم كويت

لـه   ،بـووه   دةي جـا چ : مامؤستا كويت .خةبةرم بدةنث خثرا بؤخؤم دمث ،لثبكةن

وان دوثنث نوثژي شث .مامؤستا له دادگاي ئينقاليب مةهابادذا: ذا دةدوثي؟ كومت كوث

ــان    ــار ي ــةكةيان دام و وةك تاوانب ــزب دةوري ماص ــاين حي ــه براي ــتةيةك ل دةس

 .جينايةتكارثك تثكيانةوةپثچام و هثناميـان و تـةحويلي دادگـاي ئينقالبيـان دام    
ئيعدامم  »األرض مفسد في«يان  ،»تاغوويت«دياره دةياةوث به ناوي نوثنةري 

  .بكةن و چيدي نا

به تووذةيي و دةنگـي نووسـاوةوه    ،كچووبوودياربوو مامؤستا بةو خةبةره تث

لةسةر ئةو سةرةذؤيي و كاره ناحةزانةيـه كـه مـن چةنـد      ،ئاغاي نووري: كويت

ذؤژثكه به حكوومةت و ئةو اليةنه سياسييانةم ذاگةياندووه كه هةتا هـةرمث ئـاوا   

 ،خؤش بوو بيكـا  هةر پاسدار و چةكدارثك ئةوةي بؤخؤي پثي ،سةرةوبةره بث بث
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نوثنةرايةيت ئيمـام خومـةيين لـه فةزايـةكي      .له مةيدان چوومه دةرث ئةوه ئةمن

تةلـةفوون لـه مامؤسـتا     .ئثسـتاش ناذةحـةت مةبـه    .پثشكةش به خـؤي  ،وادا

ذةئيسي دادگا دةكةم كه ئةتؤ كثـي و بةذاسـيت دةسـتةي چةكـداراين     » عةبباسي«

دةنا  ،يبدا مامؤستا ويستم له جةريان: كومت .بؤكاين ناحةزترين كاره كردوويانه

بة دةسـيت خؤبـةخؤيي لةگـةص     ،لثيگةذث ئةوةي دوژمناين نيشتمان دةياةوث

 ،دا بـه پثويسـت نـةزانيبا    ئةگةر من مانةوةم له خاكي نيشـتمان  .بثنن يةك پثكي
: مامؤسـتا بـه ناذةحةتييـةوه كـويت     .ئثستا يان له ئامريكا بووم يان له ئورووپا

  .ةيكةمئةوةي له دةستم بث و به پثويسيت بزامن د

كـه   .كردةوةي خؤيان به دادگـا ذاگةيانـدبوو  !) پثشمةرگةكان(دياربوو چةكدارةكان 

كـه چوومـه ژوورث ديـتم مةاليـةكي      .فةرموو بؤ وةتاغي ذةئيسي دادگا: هاتن كوتيان

 .له پشت ميزي ذياسـةت دانيشـتووه  » عةبباسي«سپي و گةذاوه به ناوي مامؤستا  ذدثن
  ).مةال يا ئاخوند بث ،دگايةكي ئينقالبدياربوو دةبث سةرؤكي هةموو دا(

  .فةرموو دانيشه .سةالمووعةلةيك و عةلةيكةسسةالم

 .ئثستا كةشاوةرزم: شوغص؟ و: پ .حمةممةدي نووري: ناوت چيية؟ وآلم: پرسيار
درثـژةم دا و   .نوثنةري ناوچةي بؤكان له مةجليسي شووذاي ميللـي : پثشينه؟ و: پ

ئيزمن بده تةنيا پرسـيارثكم   ،كورد و خؤوآليتمامؤستا ئةتؤ مامؤستايةكي : كومت

ئـةويش   .دام لةپاشان چي دةفـةرمووي لـه خزمـةتت    ،هةيه بيكةم و وآلمم بدةوه

ــ  ١دةصـثن  : ئةمنيان به تاواين چي گرتووه و هثناويامن؟ مامؤستا كـويت : ئةوةيه

لـه مزگـةوتث   » عـةنبار «ـ كه هاتوويةوه گونـدي  ٢ .ئةتؤ نوثنةري تاغووت بووي

  .شات كردووه و له سةروگوثالكي مجهووري ئيسالميت داوه تاريفي

ئـةمن شـيفتةي خزمـةيت     ،مامؤستا ئةوينداري چاو وبرؤي شا نةبووم: گومت

دا  نةتةوةي خؤم بـووم و هـةتا مـاوم شـثوازي نةتةوةويسـيت لـه ژيـاين خـؤم        

ئـةجمار ئـةمن    .ناكووژثنمةوه و لةو ماوةدا نوثنةرثكي دصسؤزي وآلتةكـةم بـووم  

يـا  (هؤنراوةي كـوردي  ،يةكي پاك و خاوثنم لةگةص ذژمثي شايةيت نةبووپثشينة

دا  وثنةيةكي پثشةكيمه لةگةص ذژمثي پاشايةيت و له بارةي ئةوةي) وةتةن يا مردمن

دا  كه له مزگةوتث دانيشم و تاريفي شايةكي ئاواره بكةم كه جثيةك شك نابـا تثـي  

وري ئيسـالمي لةگـةص   دا كه پشـم و غـةزةيب مجهـو    ئةويش له كاتثك ،وةحةسث
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 .دةكرث بة خراپه له بارةي بدوثي ،موخاليفان و نةياراين خؤي له ذؤژ ذووناكتره
دا شياوي ئةوه بث بيكةنه نوثنةر،  كةسثكي له مةصبةندثك ،ئةوه شتثكي ئاشكرايه

  .شعووري لثكدانةوةي چلؤنيةيت ئثستا و ذابردووي هةيه

بيستياري وتةكامن بـوو و بـه    مامؤستا عةبباسي زؤر له سةرةخؤ و به ئارامي

هؤي ناسياوثكي كه بؤخؤي لةسةر ژياين ذابردووي من بووي و ئـةو ئةسـپاردةي   

: كـويت  ،ديار بوو لةو پثشـهاته زؤر ناذةحـةت بـوو    ،مامؤستا شثخ عيززةددين

گوزاريشـي درؤي پثشـمةرگةكاين بؤكـاين لــه كـار و كردةوةكـةيان ناحــةزتر و      

 .ث چم پثناكرث؟ دادستاين دادگا دةتوانث پثي ذابگائةمن لثرةدا بةتةن .ناشيانةتره
مامؤسـتا هةسـتا و    .تا بزانني ئةو دةصث چي ،ئةتؤ ئثستا دةچيه وةتاغي دادستان

  .بيبه ژوورث: تا دةركي دادستاين بةذثي كردم و به پثشخزمةتةكةي گوت

وقـؤز و خةپةتؤصـه    دادستان الوثكي قيت .لةگةص كابرا چوومه وةتاغي دادستان

ديسـان   .ه و كوذةكـوردثكي خؤوآلتييـه  »ئاذمـان «لةدوايه زانـيم شـؤرةيت    .بوو

   .سةالمووعةلةيك و عةلةيكةسسةالم و فةرموو دانيشه و پرسيار و وآلمي دووباره

ئاغاي نووري گوزاريشيان وا داوه كه له مزگـةويت دثـي خؤتـان بـه     : پرسيار

ري ئيسـالميت  وباصي ذژمثي تاغووتيت هةصگوتووه و سةروسـةكويت مجهـوو   شاخ

  كوتاوه؟ ويستووته لةو بابةتةوه چ بةرهةمثك وةرگري؟

دةبث وتةي حـؤل و   ،ئةوةي جةنابت ئاماژةي پثدةكةي ،ئاغاي دادستان: وآلم

كةسثكي  ،»كةص به موويةك بةنده«ومةرجي وادا كه دةبيين  له هةل .دثوانةيةك بث

  ناس دةبث؟نة ئايا هثنده گثژ و وةخت ،شياوي نوثنةري مةصبةندثكي هةبث

ئاغاي نووري كاتثـك ئـةتؤ دةتـزاين ذژمث تاغووتييـه و موفسـيدي      : پرسيار

چؤن شعووري ئينساين ئيزين داي له خزمةيت ذژمثثكي ئاوادا يب كـه   ،لئةرزه يف

  .خودا و پثغةمبةران لثي بثزارن

دةبـث لـه    ،دا بكـرث  ئةو پرسياره ئةگةر له جثي خـؤي  ،ئاغاي دادستان: وآلم

ئـةمنثكي بـه    .مرياين سپا و بةذثوةبةراين ذژمث بكرث نةك له منوةزيرةكان و ئة

 .دةصثي موستةزعةف دام كه تؤ ئةوذؤ پثيان ناوي نوثنةر له خزمةت چني و توثژثكي
دا بووم كه نيازيان به نوثنةرثكي دصسؤز و ئاشـنا بـه    ئةمن له خزمةت نةتةوةيةك

خزمـةيت شـا و بـه     دا بـوو نـه   سپاردةي من له خزمةت خةصـك  پث .دةردان هةبوو
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بــةآلن جــةنايب  .سـةرفرازي و ذووســووري ئةســپاردةي ئــةوامن بـةجث دةهثنــا  

ئيجازةم بده ئةمن پرسيارثكم هةيه كه الم وايه دةبثتـه وآلمـي زؤربـةي     ،دادستان

كاتثك بؤخؤت له قوتاخبانةكاين سةرةتايي هةتا : ئةويش ئةوةيه .پرسيارةكانت

كاتثـك   .ميهـةن  ،شـا  ،خـودا : دةتـانگوت دا  له دؤعاي سبةينان ،دانيشگا بووي

دا  بـؤ لـه ليباسـي قـةزاوةت     ،هـاتين دانيشـگات بـةجث دثنـا     وذةمسي دوايي ذث

سوثندتان دةخوارد كه بـه ئـةركي خؤتـان و نةتـةوه و شـا خةيانـةت نةكـةن و        

ئةوه پرسيارثكه كه الم وايه جوايب زؤرثـك لـه    .بن» قانووين ئةساسي«پاسداري 

فريا نةكةوت كه هـةرا و   ،دادستان هات وآلمم بداتةوه .بثدا پرسيارةكاين تؤي تث

  .هةصآل پةيدا بوو

  خؤپثشانداين جووتياراين دثهايت بؤكان له پثش 

  دادگاي ئينقاليب ئيسالمي مةهاباد
كه هةرا و هةمهةمةي هةزاران كةشاوةرز و گوندنشيين بؤكاين و خودي بؤكـان لـه   

يب پاسةواين پـثش دةركيـان نـةدابؤوه و    جوا .خةياباين پثش دةركي دادگا پةيدا بوو

هةرا و هورياي ژوورث له هةمهةمـةي خـةيابان    .هرووژميان هثنابووه نثو وةتاغةكان

 .دادستان هةستا له پةجنةرةي وةتاغةكةوه تةماشـاي خـةياباين كـرد    ،كةمتر نةبوو
حمةممةدي نووري نوثنةري بةذاسـيت  : هةزاران كةشاوةرز و گوندنشني هةرايان دةكرد

ــوو ئ ــه ب ــاوه و     ،ثم ــيين چةوس ــني و دژي چ ــنقاليب ن ــه ئي ــةي گرتوويان ئةوان

  .دژي ئينساين واقعي نثو ئةو چني و توثژةن ،زةمحةتكثشانن

دادستان به چاوپثكةوتين ئةو جةماوةره لثي حاصي بوو كه بةذاسيت نوثنـةري  

سةري هثناوه ژوورث و ذووي له جـةماوةر   .خةصك بووم نةك نوثنةري حكوومةت

: كـويت  ،هاتبوونه نثو وةتاغ و ساصؤن و هؤدةكانيـان قةرةباصـغ كردبـوو    كرد كه

 ،بةصثين دةدةم كه ئةو جؤره نوثنةرانةي ويستياري خةصك بوون .ئثوه بچنه دةرث
 ،تكاتان لثدةكةم بچنـةدةرث  .لةبةر چاوي ئينقالبيش ذثز و حورمةتيان ذادةگريث

زؤريـان   ،و هؤدةكانـةوه ئةوانةي هاتبوونه نثـو ساصـؤن    .پاص ئةواين خةيابانث

 ،جـةنايب قـازي  : كوتيان ،سپي و خوثندةوارةكاين شار و دث بوون حاجي و ذدثن
له جثي خؤيـان   ،نه ئةوانةي هاتوونه ژوورث و نه ئةواين له خةيابان ذاوةستاون
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مـان بدةيـةوه دةسـيت و ئةگـةر     »حمةممـةدي نـووري  «مةگةر  ،نابزوون و ناذؤن

  .هتاهةتايه دةمثنينةو ،پثويست بث

بكا و چـؤن ئـةو جـةماوةرةي لـه نثـو هؤدةكـاين دادگـا         دادستان تثمابوو چ

جـةماوةري خـةيابان زيـاتر دةبـوو و      ،هـةتا وةخـت بةسـةردةچوو    .وةدةرخا

وةرزثــذةكاين دةوري مــةهاباد كــه هاتبوونــه شــاري و بــةو خؤپثشــاندانانةي  

ـ    .دثهاتييةكاين بؤكانييةوه دةلكان  ،ترابووخةياباين پثش دادگـا بةتـةواوي بةس
دادستان ناچار بوو به تةلةفوون لةگةص دادگاي ئينقاليب تاران بدوث و داواي چاره 

: ووثژثكي زيادي تةلةفووين هاتةوه نثـو كـؤذ و جـةماوةر و كـويت     دواي وت .بكا

ئـةمن لةگـةص دادگـاي ئيـنقاليب تـاران بـه تـةواوي دواوم و         ،وةرزثذاين بةذثز

بةرهـةمي بـريوذاي    .ذاگةيانـدوون  بادم پثچلؤنيةيت حاصي دادگاي ئينقاليب مةها

 ،ئةو نوثنةرانةي كه خةصك شكايةتيان لثيان نيه: دادگاي ئينقاليب مةركةز ئةوةيه
بـؤ دادگـاي ئيـنقاليب ئيسـالميش جثگـاي ذثـز و        ،يان قاتص و ساواكي نـةبوون 

 .براكان ئةوه دياره كه ئاغاي نووري خةصك ويسـتوويةيت و دةيهـةوث   .حورمةتن
بوونيشـي لةگـةص ئيـدارةي     كه قاتصـيش نيـه و نـةبووه و بـؤ سـاواكي     ئاشكرايه 

لةم ئيدارةيةش ذوون بؤتـةوه كـه سـاواكي نيـه و      ،ئيتالعايت مةهاباديش دواوم

دةزامن وآلمـي   ،ماوه له ئيدارةي ئيتالعـايت ئوسـتانيش پرسـيار بكـةم     .نةبووه

غـاي  ئا ،دواي پرسـيارةكةم  ،مـاوةم بـدةنث هـةتا سـبةينث     .دةبث» نا«ئةوثش 

لةگـةص   .ئةوذؤ درةنگ بووه ئثوه بذؤنةوه .نووريتان بؤ ئازاد دةكةم بثتةوه بؤكان

ئاغـاي  : دا و كوتيان دادستان ئةوةي گوت بوو به هةمهةمه له ساصؤن و وةتاغةكان

  .ئثمه ئثره بةجث ناهثصني و هيچمان به بث ئاغاي نووري ناذؤينةوه ،قازي

 ،ئاغـاي دادسـتان ئةگـةر وايـه    : ئـةمن كـومت   .كاتژمثر دووي پاشنيوةذؤ بوو
 .بؤخؤم بةياين زوو دمثةوه دادگـا  .لثگةذث ئةمن ئةو جةماوةرةي بةرمةوه بؤكان

 ،ئاغـاي نـووري ئةگـةر وايـه    : كويت .دادستان دييت لةوه زياتر ذثگاي چاره نيه
كـومت ئاغـاي    .ئثـوه بذؤنـةوه   ،كةسثكي مةهابادث بث كه زامين هاتنـةوةت بـث  

ئةگـةر   .بةآلن لثگـةذث بؤخـؤم زامـين خـؤم مب     ،اباد زؤرهدادستان زامنم له مةه

: دادستان قبووصي كرد و كـويت  .ئثستا لثره نةدةبووم ،پثبةندي ئةو ميللةتة نةبام

ئاوامته هةر وا به ذووسووري لـه نثـو ئـةو     ،سبةينث چاوةذثتم ،فةرموون بذؤن
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بذؤينـه   دةنگي جةماوةري نثو ساصؤن و وةتاغةكامن دا كـه هةسـنت   .خةصكةدا بژي

هاتينه دةرث و بوو به هورياكثشان و ئةوانةي له خـةيابان ذاوةسـتابوون    .دةرث

ئارامم كردنةوه و نيزيكةي چل هةتا پـةجنا ماشـثن لـه جيـب و ئوتووبـووس و      

  .كةوتني تةراكتؤر سوار بووين و بةرةو بؤكان وةذث

بـآلوةي   لثـره  .ئاغايان زؤرتان منةتبارم: دابةزمي و كومت» داشبةند«له گوندي 

ئةمنيش سبةينث دةـةوه   .دث و جث و ماصي خؤي  هةركةس بذواتةوه بؤ .دةكةين

جةماوةرةكه هةموو دابةزيبوون و لـه   .دادگاي مةهاباد و پثويستم به ئثوه نةماوه

تثكذا كوتيان ئةگةر پثويست بـث هـةتا چلؤنيـةيت كـاري      .دةورم ئاصقةيان دابوو

دةورت چـؤل ناكـةين و    ،يكـه خبايـةنث  يةك مـانگي د  ،تؤمان بؤ ساغ نةبثتةوه

الم وايـه ئـةو    ،برايـاين خؤشةويسـت  : كـومت  .دووباره لةگةصت دثينةوه مةهاباد

كاري من و داهاتووي من له پـثش ئـةو حكوومةتـه وةچـاك      ،بزووتنةوه گشتييه

كوتيان ئاغاي نووري حكوومـةت يـان هـةموومان دةگـرث و زينـدانيمان       .ناگثذث

ديـتم خواسـيت ئـةو     .ين تؤ بؤ دةوصـةت ئاشـكرا دةكـةين   تاوا يان ئثمه بث ،دةكا

ئةگةر وايه جةماوةرةكه زؤر زوو بآلو بن بؤ دثيةكاين : كومت ،تثكناچث خةصكةم پث

سبةينث لثره  .»دونگوز«و » ئةسپؤغه«و » ئاوا هةباس«و » عةنبار«دةوروبةر وةك 

  .كؤدةبينةوه و دةچينةوه مةهاباد

حةشـيمةتةكه   ،بةر لةوةي ئـةمن هةسـتم   سبةينث .شةوث له داشبةند مامةوه

له پثش  .ئةمن له پثشةوه و جةماوةر بةدوامةوه .ذثي وتارم نةمابوو .كؤببوونةوه

سـپي خؤيـان ذةگـةص     چوار ذدثـن  سث .دادگايه تكام كرد ئةوذؤ دادگاي داگرينةكةن

هةتا ئثمه چووبووين دادستان لةگةص ئيتالعايت  .خستم و چووينه وةتاغي دادستان

  .دوابوو و وآلمي ئةوانيش هةر نا و نا بووه ورمث

  ئةگـةر ئيـنقالب   : كـويت  ،دادستان سپاسي كرد لـه كـردةوه و ذابـردووي مـن    

ئةگـةر   .دةبوو بتكةنةوه نوثنةرةكةي جـاران  ،تةذ و ويشكي پثكةوه نةسووتاندبا

ئـةو خةصـكه ئـاوا     ،نـةهثنابا  سپثردراوي خؤت به ذووسووري پثـك  تؤ ئةركي پث

لــةوةي كــه  .ناســي و ئةمةگــداري و وةزيفــةزاين تــؤ نــةدةبوونجوابگــؤي ئةرك

ئةمن به ناوي دادسـتان   ،حكوومةت داواي مووچةي مانگانه له نوثنةران دةكاتةوه

لة دوايه ئةو پثشمةرگانةي و بؤكـاين بانـگ كـردن كـه ئـةمنيان       .شةرم دةمگرث
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م داوةيان ومةرجةدا ئة ئةوةي ذاسيت بث ناحةزان و خةنيماين من لةو هةل. گرتبوو

بةآلن له . بكةنةوه بؤ نابوومةوه هةتا به قةويل خؤيان تؤصةي دةوراين پثشووم لث

كه بةپثچةوانـةي هـةنگاوي ناحـةزي     ،دا من نوثنةري ئةو هةزاران كةسه بووم  ذاسيت

 .ئةمنيان به قارةماين ئيـده و ئاذمـاين ميللـي و نةتـةوةيي خؤيـان ناسـاند       ،ئةوان
كـث بـه ئثـوةي    : گـوتن  انگ كرد كـه هثنابوويـامن و پثـي   دادستان ئةو چةكدارانةي ب

يان به ويسيت خؤتان تاوانبار دياري بكةن؟ لـه دوايـه    ،ئةسپاردووه كه خةصكي بگرن

هيچ دةسـته و اليـةنثك بـث فـةرماين     «: دادستان ذاگةيةندراوثكي بؤ ذاديؤ نووسي كه

  ».ي ذادةگامايف گرتين كةسيان نيه و دادگا بؤخؤي به كاري خؤ ،دادگاي ناوچة

هةرسـثكيان ئةنـدامي حيـزب و     ،كوذه بؤكانييةكان نامهـةوث ناويـان بثـنم   

نةيانـدةزاين كـه هثنـدثك بثچووةگـةورك كةوصـي       .خوثندةوار و باسةواد بوون

   .مةذيان له خؤ وةرثناوه و دةيانةوي كني و تووذةيي كؤنةذقيان وةرگرنةوه

ؤم برده كوميتةي حيـزيب  ئةو جةماوةرةم لةگةص خ ،دواي ماآلوايي له دادستان

ــوكرات ــزب  .دمث ــةراين حي ــه س ــةوه ل ــةنيا  ،بةداخ ــامي«ت ــةرميي حيس و » ك

لةوث بوون كه هـةردووكيان كؤمؤنيسـتثكي دووئاتةشـه    » حةمةدةميين سيذاجي«

 ،دةمهةويسـت حيـزيب دمثـوكرات    .پةرسـت  بوون نةك ناسيؤناليستثكي وةتـةن 
 .كاتـةوه  يزيب بؤ خةصك شـي كؤبوونةوةيةك له دثي عةنبار پثكبثنث و بريوذاي ح

 ،دواي ديداري مامؤستا شثخ عيززةددين و سپاس له كردةوةي مامؤستا عةبباسـي 
بـه جـادةي    ،دا بثن نةمويست ئةو جةماوةره به خةياباين شاري .هاتينةوه بؤكان

  .بآلوةيان كرد ،دا هثناميانةوه ماصث  و دواي سپاسي زؤري من كةمةربةندي

  اجي ةدةميين سيذدامي حيزب كث بوو؟ حةمئةن

  له چي دةگةذا و چي گوت؟
به وةرزثذه گوندنشينةكامن ذاگةياندبوو كه حيـزيب   ،دوو ذؤژ پاش ئازادبوومن

 .كراو ئامادة بن بؤ ذؤژي دياري .دمثوكرات كؤبوونةوةيةك له دثي عةنبار پثكدثنث
 دوو الوي خةصكي عةنبار هاتن و كوتيان كؤذةكه پثكهاتووه و پثـنج  ،دواي سث ذؤژ

ئـةمنيش لةگةصـيان سـوار بـووم و چوومـه       .كةس له ئةنداماين حيزب هـاتوون 

كـوت بـوو لـه وةرزثـذاين      مزگـةوت چـيم   .مزگةوتث كه جثي كؤبوونةوةكه بـوو 
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   .له پثش دةركي مزگةوتيش گةنج و الواين الدثي ذاوةستابوون .دةوروبةر

ايب له نيزيـك ميحـر   .ئةندامثكي حيزيب قسةي بؤ دةكردن ،كه چوومه ژوورث

 .چواركةس له ئةنداماين حيـزب بـةذيز لـةوالتر دانيشـتبوون     .مزگةوتث دانيشتم
ئةنـدامي نةبـةز و   «: دا كويت له دوايي .دا چي گوتبوو نةمزاين ئةو ئةندامه له پثش

بةياناتثكي هةيـه و دةيهـةوث لـةو    » حةمةدةميين سيذاجي«كاك  ،بةذثزي حيزب

پاشـان  » .ثبةش و بژيوي ذاگةيـةنث كؤذةدا به چيين زةمحةتكثشان و كارگةراين ب

ئاغاي سيذاجي بؤ ناساندين ئةركي خؤي و كاك كةرميي حيسامي و مامةغةين كه 

دا چيها چةوسانةوه و چةرمةسةري له ذثي  ساآلنثكي زؤر له دوورةوآلت و غوربةت

ئاذمان و ئاوايت خؤيان و له ذثي ئـازادي و بةختـةوةري ئـةو چينـه ديويانـه و      

لـه دوورةوآلت بـؤ ذوونـاك كردنـةوةي ئـةو دةوصـةتانه كـه        «: نةبةزيون كويت

پشتيوانييان له ئاماجني پريؤزمان دةكرد و ئثمه به كردةوه و ذاديـؤ و ذؤژنامـه و   

ذؤژثكـي ئـاوا دةراوذوون بـؤ گةيشـنت بـه       ،گؤوار كارمان گةياندؤتـه ئةوذؤكـه  

و  ئاگاتـان لـه خؤتـان    ،بةآلن برايـاين ذةجنبـةري وآلتةكـةمان    .ئاواتةكامنان

دا كةسـانثك هـةن كـه     دةوروبةري خؤتان هـةبث كـه لـه نثـو كؤمةصـي خؤتـان      

بةپثچةوانةي خواست و ويسيت ئثوه دةبزوونـةوه و هـةنگاو دةهـاوثژن و بـةرةو     

نوثنةري ئثوه له دةوراين شـا و ئثسـتاش    ،خةبةر مةبن بث .هةصدثر دةتانذةتثنن

  ».ثصثتةوهله بري و خةوي هةرگيز وةخةبةرنةهاتوودا بتا ،دةيهةوث

واديار بوو نةيدةزاين نوثنةري ئاماژةپثكراو له كؤذةكةدايه و پثكهثنـةري ئـةم   

نه بـؤ خؤنوانـدين    ،بؤ حيزيب دمثوكرات بووه» عةنبار«كؤبوونةوةيه له گوندي 

چةند كوذة كةشاوةرز نةياثشـت ئاغـاي    .چةند جووجكه توودةيي و كؤمؤنيست

 ،ئاغـاي سـيذاجي  «: هـاتن و كوتيـان  وةجواب  ،سيذاجي درثژه به وتارةكةي بدا
نوثنةري ئثمه له دةوراين شادا يةكثك بوو لـه   .ئامؤژگارييةكةت جثي خؤي نةبوو

ئاشنا به دةرد و ذةجني ئثمه و لةو ذثگايةدا هةرچةندي له  ،چني و توثژي خؤمان

  ».درثغي نةكردووه و له ذچةي بةهره و سوودي ئثمه الي نةداوه ،دا بوو تواناي

ئاغاي سيذاجي ذث بـده و  «: كومت ،پثويستم زاين كه جوايب بدةمةوهلثرةدا بة

بـذثك سـةبارةت بـه كـردةوةي خـؤم       ،بوونةوةي خؤت بوارم بدةيه كه بؤ ذوون

لـةو كاتـةوه كـه ذةفيـق     : بةسةرهايت ئةو خةصكه لةو هةرمثةدا بـدومث و كـومت  
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ـ     » مامةغةين« اك به تاواين توودةيي له زيندان كـرا و خـودي جـةنابت لةگـةص ك

بؤ ذاگةياندين مةذامي كؤمؤنيسيت له ذاديؤكـاين دةوروبـةردا   » كةرميي حيسامي«

تان ببوو به خةو و خواردن و لة بريتان چووبؤوه ئةگـةر ذةفيـق   »بژي ئةستالني«

ئةستالني خودموختاري كوردستان و پثشةواي نةمري لةگةص شاي ئثران به نـةوت  

ةتةوةي كورد وةديهاتبوو به دةسيت ومةرجةي بؤ ن و زثذ سةودا نةكردبا و ئةو هةل

دةوصةيت شووذةوي تةحويلي شاي ئريان نةدرابا و پثشـةوا و ذثبـةرةكان ئيعـدام    

هةصـنةدةدا و   ساآلن ئةمن و تـؤ نثوونيتكـةمان لثـك    ٣٢ئةوذؤكه دواي  ،نةكرابان

بةباشي يةكترمان دةناسي؟ ئةمن پثم وايه هةر بثچووه كـوردثكي بةشـةذةف ئـةو    

 .دا به سةر نةتةوةي كـورد داسـةپثندرا لـه بـريي ناچثتـةوه      اينئةتكةي لةو زةم
ئــةو كاتــةي ئــةتؤ و ذةفيــق كــةرميي حيســامي لــةوديوي   ،ذةفيــق ســيذاجي

ئـةمن و   ،دا خةبةر چيه سنوورةكانةوه ملتان دةكثشا بزانن له نثو نيشتمانةكةتان

لـه   .كـرد بةگي ململةمان دة ئةو وةرزثذانه لةگةص فثئؤداص و ملووكوتتةوايفي و عثل

گؤذانكاري شثوازي ئيسالحايت ئةرزي و هةصـكةويت هـةيل هةصوةشـاين ذژمثـي     

دا هــؤي چارةذةشــي دثهاتييــةكاين  ئــةرباب و ذعــثيت كــه لــه درثژايــي دةوران

دا هةوصـمان دا   وثكدان له بةرامبـةر ملـهوذةكان   به يةكگرتوويي و پاص ،پثكهثنابوو

ةران بؤيـه بـه ذاشـكاوي و لـه     ئةتؤي ئاوارةي هةنـد  .هةتا گةياندمانه ئةوذؤكه

وتـوثژةدا پثـك بثنـث كـه      خؤذاديوي دةتواين كؤذ و كؤبوونةوه لة نثو ئةو چـني 

وچةند ساص لثرةوبةر شووذةوي شوورةي كثشا و داينةذشت و ئثمه له پـةناي   سي

و يةكگرتوويي خؤمان وةدةستمان هثنا و دةبيين به بـث دميـةين   » ئينقاليب سپي«

ئاغـاي سـيذاجي ئـةمن ئاشـقي      .كؤذةدا بةشداري دةكـةي ئةرباب و فثئؤداص لةم 

ئةمن اليةنگري ئينقاليب سپي بووم كه زجنريي كؤيلةيت له  .چاووبرؤي شا نةبووم

ئةمن و  ،ئةمن بةدخوازي ماليك و ئاغاوات نةبووم .ئةستؤي نةتةوةي كورد داذين

ـ      ،ميليؤنان دثهايت و وةرزثذ ثيت بثزار له ذچـه و ذثبـازي ذژمثـي ئـةرباب و ذع

ئةزموون ئةو مافةم به خـؤم   ئةمن به نثوي وةرزثذثكي خوثندةوار و خاوةن .بووين

نةدا لةم هةل و هةصكةوتةدا كـه بـه سـوودي خةصـك بـوو لـةو بةربةرةكانييـةدا        

هةر ئةو بزؤزيية به سوودي خةصك بوو كه بـه نـاوي نوثنـةر     .هةنگاوهاوثژ نةمب

  .نارديامنه مةجليسي شووذاي ميللي
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 .بوونةوةكةمان بوو بـه شـةذةدندووكةي مـن و ئاغـاي سـيذاجي     بةكوريت كؤ
هثنـدثكيش   ،كاتثك ئةندامي حيزيب تووده ديتيان خةنةكةيان ذةنگي نةگرت هيچ

دووبـاره   .هاتنه دةرث و سـواري ماشـثنةكةيان بـوون و ذؤيشـنت     ،كاص بوونةوة

ردةي گوندنشينةكان له دةورةم كؤ بوونةوه و كوتيان ئةم كؤبوونةوةمان به ذاسـپا 

ئةگـةر زانيبامـان    ،تؤ پثكهثنا و المان وابوو كه ئةوانه ئةندامي حيزيب دمثوكراتن

  .هةرگيز هاونشينيان نةدةبووين ،ئةوانه له الدةرةكاين مةسصةحةيت نيشتمانن

  وژمي پاسدار و جاشةكان و گرتنةوةي شاري بؤكانوهر
ش داگري هثزي حكوومةيت ئاخوندي دةيهةويست بؤكاني ١٣٥٩له هاويين ساصي 

هـةر   ،دا بـوو  هةتا ئةو دةمةي شاري بؤكـان لـه دةس اليةنـه سياسـييةكان     .بكا

حيـزيب دمثـوكرات و    .اليةنةي ئاذمان و ذثبازثكي جيـاي بؤخـؤي هةصـبژاردبوو   

اليةنةكاين نثونةتةوةيي بـوون و ديـاربوو چيـان دةويسـت و      ،كؤمةصه و خةبات

حيـزيب  «و » راهـي كارگـةر  «و » ذثكخـراوي موجاهيـدين  «به  .داواكاري چي بوون

چيان له كث دةويست و بؤ لةو هةرمثةدا جثگري ببوون؟ ئةمانه بث ئـةوةي  » تووده

هــةركام بــه دةســتةيةك چةكــداري  ،بةرنامةيــةكي هاوبةشــيان پثكــةوه هــةبث

  .دا جثگري و دامةزرابوون خؤيانةوه له مةقةذثك

بـةربآلويان لـه    ذا شاآلوثكي »مياندواو«هثزي سپاي پاسدار و جاشةكان له الي 

گرووهةكان دواي هثندثك بةربـةرةكاين و قوونةشـةذ    .زةوي و حةواذا دةس پثكرد

دا ذوونـةدا و لـه دثهـات و     شاريان بةجثهثشت هةتا كوشت و كوشتار لـه شـاري  

وةزعـي   .گوندةكاين دةوروبةري بؤكان مةقـةذ و پايـةگاي خؤيـان دامةزرانـدةوه    

پثشـمةرگةي   ،اي ذژمثي ئاخوندي نةبوونودةزگ شاري بؤ هثندثكان كه سةر به دام

جاشـةكاين خـؤوآليت خةصـكيان     .هةصـثنابوون  تـةنگيان پـث   ،)جاش(موسوصمان

ــي   ــؤر و پنج ــةوي م ــي و ئ ــوولكة«دةناس ــا  »جاش ــه دةياثن ــوه نةبوواي ي پث

  .حةولةوةاليه

نثو دث و قؤرغ و بـاغي   .بووم كه شاآلويان بؤ بؤكان برد» عةنبار«ئةمن له دثي 

ساصـةي  ١٣بةداخـةوه كوذةسـةيدثكي    .ةبةر تؤپ و چـةكي قـورس دا  عةنباريان و

  .به تريي وثصةكي كووژرا و چةند سةريش گاوگؤيل خةصك تثدا چوون ،گاوان
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  بوو؟ چؤن بچمةوه بؤكانث؟  چارةي من چ
ذثگـةي مانـةوه بـؤ مـن      ،لةو بگرةوبةردةدا له بؤكـان يـان گونـدي عـةنبار    

مةصـبةندي   ،داسـةكنثم  دا لثـي  صـةي تةنيا جثيةكي كـه دةبـوو لـةو حا    ،نةمابوو

وخـثش و ناسـياوم    گةوركايةيت و گوندي گصؤآلين سةرث بوو كه بنةماصـةي خـزم  

  .لةوث زؤر بوون و جثگةيةكي بثدةنگ بوو

ــرت ــةكرث گ ــاي   ،ماشــثنثكم ب ــه ذثگ ــوثژي شــثوان ب ــاريكةند«الي ن و » ش

» قةرةگوثز«له قةراغ گوندي  .كةومت دا بةرةو مةصبةندي گةوركان وةذث»قةرةگوثز«

لةبـةر شـؤقي ماشـثنةكه     .چوار جةواين چةكدار پثشيان به ماشثنةكةم گـرت  سث

كه ئولفةت و عةالقـةي   .الوةكاين بنةماصةي ئاغاياين موهتةدي بوون ،ناسيمنةوه

ئاغاي ناسراوي گةورةي ئةو بنةماصـه   زؤر لةمثژينةمان پثكةوه بوو و لةگةص قاسم

كومت كوذةكـان ئثـوه بـؤ     ،و هاوذاز بووينذا هاوبري )ك.ژ(له دةوراين كؤمةصةي 

ئاغامان لةگةصه و دةيهـةوث بچثتـه    قاسم: كوتيان .دةكةن  گةيشتوونةته ئثره و چ

يـةكثك لـه    .ئاغا لةكوثيه مببةنه الي يان بؤم بانگ بكـةن  كومت قاسم .ديوي بانه

دواي سـةالم و   .ئاغـا هـات   هثنـدةي پثنـةچوو قاسـم    .كوذةكان چوو بـانگي بكـا  

وةك دةزاين «: شي كـومت ئـةتؤ بـؤ لـه بؤكـان هاتوويـه دةرث؟ كـويت       وخؤ چاك

حكوومةت بؤكاين گرتؤتةوه و ئةمنيش حةوسةلةي جواب و پرسـياري پاسـدار و   

» عـةوآلخاين شـةهيدي  «و لةگـةص  » سـيوچي «جاشامن نيه و دةمهةوث بچمه دثي 

و ئةتؤ بؤ لةگةصمان نايـةي؟ دةزامن ئـةتؤ چـاك وةردةگـرن      .بچينه ديوي ئثراقث

» ساالري جاف«و » تيمسار پاليزبان«زؤريش له ئاشنا و هاوكارةكانت له ئثراقن؟ 

» .به باوةشي ئاواصةوه دةتقؤزنةوه و زؤريش له منايةنده هةآلتووةكان له ئثـراقن 

دا كه حيزب گرتبـووي و    ئةمن عومةري برازام ناردؤته مةهاباد به دووي عةوآلخاين

 .ذا دةذؤين بؤ ئثراقث و لةوث» سيوچي«چني بؤ كه هاتةوه ئثره دة .ئازادي كردووه
  »ئةي ئةتؤ ئثستا دةچييه كوث؟

گصـؤآلن  «: ئاغـا كـويت   قاسـم  .بؤ نثـو خزمـان  » گصؤآلين سةرث«دةه : گومت

ئةوة  .ئةتؤ دةبث له جثيةكي بثدةنگ و خاترجةم دامةزرثي ،حاشارگةيةكي وا نيه

ـ  «و » ئاغـاي ئةمريعةشـايري   عةيل«نيه  لـه ئثراقـث    ،»الميلـةتيفي شثخولئيس

ئـةمن هـاوذثي و هاوكـاري تـؤ و      ،ئاغـا  قاسـم : كـومت » خاترجةم حةساونةوه؟
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زؤر پثخؤشه و دةزامن ئثوةش به نثوي سةرعثلي و عةشريةيت لـه   ،مي»عةوآلخان«

دةمثنمـةوه و  » گصـؤآلين سـةرث  «ئـةمن لـة    .الي دةوصةيت ئثراق زؤر بةذثز دةبـن 

ر ئامادةي ئثراقث بوون خةبةرم بدةنث هةتا ئةگة .دةكةن چاوةذث دةمب بزامن ئثوه چ

  .ئةمنيش خؤم ئاماده دةكةم و دمثه التان پثكةوه بذؤين

دا  و بةآلن چةند ذؤژثك بةدووي يـةك » گصؤآلن«بةو قةراروبذيةوه ئةمن چوومه 

» عةوآلخان«و » ئاغا قاسم«له دواي ماوةيةك زانيم كه  .ذؤيشت و خةبةرثك نةبوو

يش بـةرةو  »عةوآلخان«چؤتةوه بؤكان و » قاسم ئاغا« .هچوونه ئثراق و گةذاونةو

دةردةسـةري و چةرمةسـةري    ،بةآلن وةك بؤخؤيـان دةيـانگوت   .بانه ذؤيشتووه

قووچاو مانـةوه و بـه ذثـز و     زؤريان بةسةر هثنابوون و هةروةها گؤشةگري و دةم

وايـه  الم  .يةوه درثژةيان به ژياين ئابذوومةندانه دا هةتا مردن حورمةيت نثوخؤيي

ئةويش له  .هةردووكيان منوونه و سةرمةشق بوون بؤ ئةوالدان و بنةماصةي خؤيان

دا كه حكوومةيت ئاخوندي زؤر پثويسيت به پياوه نثوبةدةرةوةكاين  ومةرجثك هةل

  .مةصبةندي كوردةواري هةبوو

ــت ــاش دةزاين هةس ــان ب ــتم خواگي   وخوس

  بةپثي نووسراوي پثنووسي ئةزةل بوو

  ويسـيت دروسـتم   ،هةصةي هةنگاوةكـةم 

  ئةوةي ذوانيم و بيستم ،ئةوةي زانيم

  

  »گصؤآلين سةرث«حاصي من له ماوةي دوو ساص له  بةآلن
ذا فةذش و نوثن و  ناردم له ماصث ،كاتثك زانيم جارث دةبث له گصؤآلن جثگري مب

وةتاغثكي خاوثين خزمةكامن فـةذش   .خواردةمةين و دوو مانگاي شريمي بؤ بنثرن

بـوو و ذؤژانـه زيـاتري لـه كثـو و       تفةنگثكي تاپذي ذاومث پث .امةوهدا م كرد و تثي

دا دةمامـةوه و زؤرتـر دةچوومـه ذاوي كـةو و      شاخان دةبووم و كةمتر لـه ژوورث 

 .دا زؤرم وةگـري دةهثنـان   مراوي و پؤذ و كوذكوذ كه له سةر كانيـاو و ئـاوخؤران  
دووساآلن له گصـؤآلنث   جارجار براكان و ژن و منداصم دةهاتنه ديدارم و بةو شثوةيه

دةردي زامـي لةمثژينـةي مةعـده     ،دا لةسةر ناذةحةيت و ئاوارةيي خـؤم  .مامةوه

دوكتـورثكي ئةنـدامي    .دةستم به دوكتـوران ذانةدةگةيشـت   .زؤري ئةزيةت دةكردم

حيزيب دمثـوكرات و   .ئةويش بث دةرمان و دةوا  ،حيزيب دمثوكرامت وةدةس كةوت
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ةقـةذيان لـه ناوچـةي گـةوركان دامةزرانـدبوو و      مةفرةزه و م ،كؤمةصه و خةبات

لكثكــي حيــزيب دمثــوكرات  .زؤرجــاران دةهــاتن و لــه گصــؤآلن ميــوامن دةبــوون

يـش حيـزب و   »ساردةكؤسـتان «و » سـآلمةت «مةفرةزةيان لةوث بوو و له گوندي 

و الي سـةقزيش  » موكريـان «كؤمةصه و خـةبات جـثگري بـوون و لـه گونـدةكاين      

دا  اسدارةكاين ذژمثي ئاخوندي له دثهـات و ناوچـةكان  نيشتةجث بوون و جاش و پ

  .پث و ئاسةوارثكيان نةبوو جث

  هةصمةيت هةمةاليةنةي سپاي پاسداران بؤ پاكسازي ناوچةي گةورك
بـؤ   ،هثـزي سـپاي پاسـداران و جـاش و بةسـيجي      ،١٣٦٢له هاويين ساصي 

ـ  » گةوركان«كردنةوةي مةصبةندي  پاك  ،مةرگهله اليةنه سياسييةكان و هثـزي پثش
دةبث بصثم هةتا ئةو كاته دثهـايت دةوروبـةري بؤكـان     .له سث الوه هثرشيان هثنا

حكوومةيت ئاخوندي لـةو ناوچـةدا    .بةپتووين له ژثر چاوةدثري پثشمةرگةدا بوو

ــةبوو ــار ن ــه الي ســةقز و بؤكــان و   .شــوثنةوارثكي دي هةصــمةيت حكوومــةت ل

خةبـةر   ئةمين بث .پثكردبووبةرةو ناوچةي موكري و گةورك دةسيت  ،مةهابادةوه

له داوثين شاخي  .له هةموو اليةك وةك هةميشه چووبوومه ذاوي كةو و كوذكوذان

سيپه و حةشارگةم ساز كردبوو كه الي  ،بةرزي قةرةقايه له نيزيك كاين و ئاوثك

پاش جةمي ئثواران الي عةسرثكي درةنگ  .ئثواران جثگاي ئاوخؤركةي باصندان بوو

لةنـةكاو   .سةروحةدي هـاتين كـةوةكان بـوو    .دا حاشاردابووخؤم له سيپة ،بوو

كه ذوانيم ئاور و بصثسه لـه دونـدي    .گرمةيةك له قةدي شاخي قةرةقايه بصيند بوو

ديـاربوو بـه    .شاخي بةرزبؤوه و گاشةبةرد و تاوثر خثزةريان كرد بـةرةو داوثـن  

ثكـي چـاكم   دووربين .يان تؤپبـاران دةكـرد  »قةرةقا«تؤپي دوورهاوثژ بةندةين پاص 

ي »بؤبـةكتان «و تريةشاين ملـةي  » قةآلي قؤزلوو«كه ذوانيمه كثوةكاين  ،بوو پث

ذا هثزي  ي»بؤبةكتان«له ملةي  .ديار بوو لةو تريه شانانةوه ئةم كثوانةيان دةكوتا

دةســتةيةك  .پاســدار و بةســيجي و جــاش وةدةركــةوتن و ســةريان هثنــا دةرث

ث كه پاشةكشـةيان  »كاين درثژ« دثي له نثو دارةگوثزةكاين ،پثشمةرگةي كؤمةصه

بـه دووربـني ديـتم يـةكثك لـةو       .گةيشـتبوونه خـوار دارةگوثزةكـان    ،كردبوو

 .پثشمةرگانه ئةنگوا و دووسث سةرمةقواليت لثدا و له بن دارثكي ماتـةي هةصـگرت  
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ئـةواين   .پثشمةرگةيةك گةذاوه سةري و به خثشكةخثشك ذايكثشـا بـؤ ناديـاري   

دا بةرةو داوثين كثوي داكشـان و خؤيـان نـةديو     نادياريديكةش به قوونةشةذ به 

  .زاين بريندارةكه كچثكي پثشمةرگةي ئةندامي كؤمةصه بوو لة دوايه پثم .كرد

» چاووذاو«له ژثر ناوي » ...بصث سصث هةصث«پثويسته لثرةدا بصثم كه هؤنراوةي 

وراين كـه  دةذوانثتـه ئـةو دة   ،دا بآلو كرابـؤوه »مةهاباد«ي گؤضاري ٤كه له ژماره 

ذؤژ   .كـراو  پاشان دةستم تثوةبردووه و ئثستا جياوازي هةيه لةگـةص دةقـي بـاس   

 .سـريه هةصـگريا   .به هةآلتن ئـاوابوو  ،تيين ديتين ئةو دميةنة ناحةزةي نةمابوو
تفةنگم له شاين كـرد و بـةرةو گصـؤآلن     .دووربني هاته ئةوةي پثش خؤشي نةبينث

شمةرگةي حيـزيب دمثـوكرات لـه كـؤآلين     پؤلثك پث .كه هامتةوه نثو دث .تثكشام

فةرماندةي پثشمةرگةكان الوثكـي   .نةكةن ووثژيان بوو كه چ بكةن و چ  دا وت ئاوايي

ئاغاي نووري پثم وايـه  : كه ئةمين دي كويت .»عةبدوصآل«زيت و وريا بوو به ناوي 

و لةوثش لة سـةر هةسـت و   » ياغيان«بچؤ بؤ دثي  .ئةتؤ ئةوشؤ لثره نةيب باشه

ي هثرشي پاسداران و جاشةكان به كه دةياةوث ناوچةي بةتةواوي له هثزي وريا

  .وحةتاص بكةنةوه پثشمةرگه بةتاص

اليةنةكاين  ،نيشتةجث بووم» گصؤآلن«با ئةوةش بصثم بؤ ماوةي دوو ساص كه له 

دا  وةخـيت  كؤمةصه و دمثوكرات و خةبات زؤريان ذثـز دةگـرمت و لـه وةخـت و بـث     

بةصـكوو   ،اصثكي نه كؤمةصه و نه دمثوكرات و نه خةبات بوومله ح ،ئاگادارم بوون

  !!بكةين  نةماندةزاين چ! دةمزاين چيمان دةوث؟ ،ي وآلت بووم)ك.ژ(ئاسةواري 

  گارثكي چةتوونوةش و شةذ رؤژگارثكي
پاش شام يةكثك لـه خزمـةكامن لةگـةص خـؤم      ،»عةبدوصآل«به ذثنوثين كاك 

شةودرةنگثك گةميه جث و له  .»گصؤآلن«ي نيزيك »ياغيان«خست و چوومه گوندي 

له پاش بةخثرهثنان و باسي هثرشي پاسداران بـؤ   .ماصي ئاشنايةك وةژووركةومت

بةآلن لةبةر ئثشي دةردي مةعـده و   .جثگايان بؤ ذاخستم و چوومه جثگاوه ،ناوچه

   .دا هةتا بةرةبةيان جينگصم  ،فكر و خةياص

مـاص بـه لثوةلرفـه     ي خـاوةن دا بـووم كـه كچؤصـثك    لة بةيين خـةو و بثـداري  

خـؤ پاسـدار    ،لـةخؤم قةلةنـدةرث   ،ئةي بابـامن خرابـث  : وةژووركةوت و كويت
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: كـث وا دةصـث؟ كـويت   : له جثگا دةرپـةذمي و كـومت  ! هاتوونه بةندةين پشت ماآلن

 ،كه هةستام له پةجنةرةذا تةماشام كـرد  .ئةوةتا له پةجنةرةذا به كثويةوه ديارن
جارجار بـةرةو ئـاوةداين خؤيـان     .وه ئاسؤگيان دابووية له بةندةين پشت ئاوايي

هةرام له سـةيد تـاهريي تـازةالوي     .وآلت ذوون ببوو .دةبوونةوه نيشان دةدا و ون

دةرث و  هاتينـه  .هةسته هةتا نةهاتوون لـه دث وةدةركـةوين  : هاوذمث كرد و كومت

 بةرةو باغ و دارستانثكي كه به پاصـي كثوةكـةوه بـوو تةماشـاي بسـتووي پشـت      

مةعلووم نةدةبوو پاسـدارن يـان    ،پؤلثك چةكداري لث ديار بوو .ئاوةدانيمان كرد

هةسـته زؤر گورجانـه    .سووده  سةيد تاهري مانةوةمان لثره بث: كومت .پثشمةرگه

ــه   ــةركةوين و ئاوابين ــتووه س ــةم بس ــث«ل ــي كؤخ ــةي  » دؤص ــه مل ــذا ل و لةوث

 .»خـةبات «ةقـةذي  م ،»ساردةكؤسـتان «ذا شؤذبينةوه و بچينه  ث»ساردةكؤستان«
 ،لةگةص ئاسؤگمان دا ،كه چةكدارةكاين پثوةبوو» ياغيان«لةو تريةشانةي پشيت 

لـه   .وةبةر ذةگباري تريبار و موسةلسـةليان دايـن   ،دوژمنت ذؤژي ذةش نةبينث

ئـةو   .نازامن چؤن نةهـةنگواين  .هةآلتن و خؤنةديوكردن زياتر چارةيةكمان نةبوو

  :بةآلن .ئثمةي نةگرتةوهدا ذؤيي كه  گوللةبارانه به كوث

  خداينربد رگي گر خنواهد   اگر تيغ عامل جبنبد زجاي

بـةآلن بـه سـةر چ    » دؤصـي كـؤخي  «ئاوةژوو بووينـةوه و كةوتينـه نـةديوي    

مـةذ و مـاآلت و ژن و منداصـي گونـدي      ،هـةزاران زينـدةوةر  ! دا كـةوتني  دميةنثك

و منداصـي   پريةپيـاو و پـريةژن   ،پثشـمةرگةي تـةقاوي مةقـةذةكان    ،»سآلمةت«

لـه   .دا كـةوتبوون و تثكخزابـوون   وةرويركـه بـه سـةريةك   ،نةخؤش و مةلؤتكه

ي »سـارده كؤسـتان  «و » كؤخان«مله و بانوةكاين  ،ةوه»سآلمةت«كثوةكاين پشت 

به تريبار و تؤپ و موسةلسةل دةكوتا و ئةو حةشـيمةته لـةو دؤصـه خزابـوون و     

   .نةياندةوثرا سةر له ئاسؤگث بثننةدةر

 .د تاهري بةو دؤصةدا هةصكشثني هةتا دةگاته نيزيك لووتكةي كثـوي سةي: گومت
دميـةين دصـتةزثين ژن و منـداص و     ،سةيدتاهري كه بؤخؤي ئةندامي كؤمةصه بـوو 

هثزي تثكشكاوي پثشمةرگه بـه شـاخانةوه    .پثشمةرگةي ذةتاو پةرثشاين كردبوو

وو دا كــه ناديــار بــ بــه دؤصــث .حاصــةيت شــةذ و هــةآلتين بةخؤيــةوه گرتبــوو

هةتا ئثره به : كومت ،»ساردةكؤستان«هةتا نيزيك بستووي كثوي  ،وةسةركةوتني
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ئـةتؤ   ،لةگةص له بستوو و تريذةسي پاسداران نيزيك بووينةوه ،ساغي هاتووين

له بسـتووذا خـؤ بگةيةنـه     ،هةرچةندي تني و تاوت هةيه ،جةوان و توندوتؤصي

  .يان دةمپثكن ،ردةچميان دة ،ئةمنيش به پثي خؤم وةدووت دةكةوم ،نةديوي

سةيد تاهري لةسةر بستووي هةآلت و خؤي نةديو كرد و ئةمنيش زؤر به هثمين 

وشـةوثقم ئـةو مةودايـةم پثـوا و لـه تريةنـدازي        و به حةوسةلةي هةنگاوي شـل 

به بن  ،يةك و دوودوو پؤل و يةك پثشمةرگه پؤل .پاسداران كةومته نةديو و ناديار

ــاخان ــن ذةوةز و تريةش ــارگاكانةوه دا دةذؤي ــه حاش ــاين  .و دةخزان ــه كثوةك ل

ئثمه سـةرةوژثر بووينـةوه بـةرةو     .تريةندازييان لثدةكردينذا پاسدار  ئةوبةريش

يـان  »مـةالزادة «بثخةبةر لةوةي كه سپاي پاسداران گؤذسـتاين   .»ساردةكؤستان«

هةتا نةگةيشتينه نثو  .ذا نثو دث و كثوپارةكان گوللةباران دةكةن گرتووه و لةوث

تازه پاشةكشةمان  .ئةوةمان نةزاين كه مةالزاده گرياوه ،»ساردةكؤستان«ندي گو

خؤمان له نثـو دث كوتـا و بـه پـثش مةقـةذي ذثكخـراوي خـةبايت         .پثنةدةكرا

سـةماوةر و   .دةركي مةقةذةكـه لـه سةرپشـت كرابـؤوه     .دا تثپةذين»مةالكةرمي«

ـ  بؤخؤشـيان لـه نثـو گوللـةباران     .چادان بةجثمابوون ه خذاوكـه و  دا خزابوون

   .شيوةصةي نثو دث

پثشمةرگه و خاوخثزانيان به زگةخشـكه و   ،لةو شيوةصه و خذاوكةي نثو دثوه

لةگةص سـةيد تـاهريي هـاوذمث خؤمـان خسـته       .كووذةكووذ خؤيان نةديو دةكرد

بةرةوژوور پثچةذثيةك بوو دةچووه نثو دار و بـاغ و   .نةديوي تريةندازي پاسداران

 .پثشـمةرگةي حيـزب و كؤمةصـه و خـةبايت تثخزابـوون     پؤل  مثشةيةكةوه كه پؤل
لةو بن دارانه ختثـل   ،ذةتاندين شةو و ذؤژثك  دياربوو دواي شةكةيت و ماندوويي

ديـتم لـه اليـةك كـاك      .ببوون و ماندوويي ئةو ماوةيـان لـه خؤيـان دةذةتانـد    

لةگةص چةند كةس لـه چةكـدارةكاين    ،»خةبات«ي سةرپؤيل حيزيب »مةالكةرمي«

: بذثك ذاما و كويت ،مةالكةرمي كاتثك ئةمين دي .چالثنان و حةسانةوةنخةريكي 

وذةوي چـي؟ جـارث وةره    ئاغاي نووري ئةتؤ چي و ئثره چي؟ ئـةتؤ چـي و تـةق   

 .جا ئـةوجار دةردي دآلن هةصـدةذثژين   ،دانيشه تاوثك وةحةسث و چايةك خبؤوه
ــث  ــه دوثن ــةال ل ــومت كاكةم ــةكناوم  ك ــوةدام و دانةس ــةوثوه هةص ــم مةعد .ش ةش

هـةر   ،چةنـد تؤشـه و بيسـكوييت پثمانـه     .بذيوم كةوتووه و حةمجيين لث وةژان
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دةهـامت بـؤ    .هةآلت فريانةكةوتووين بيـاخنؤين  پثمانه و ماوةتةوه و لةبةر هةآلت

  !وبان ئةويش ماصي بث دةرك ،مةقةذي تؤ

  مةال كةرمي كث و چ بوو؟
له ذاوي » ي ذاوچيمةالكةرمي«كاتثك ئةم بريةوةرييه دةنوومسةوه كه مامؤستا 

سـةر لـه كثشمةكثشـمي ذؤژگـار ذزگـاري       ژيان كةوتووه و دوو ساصه خواي باين

  .»گياين شادبث«كردووه و بردوويةتةوه بارةگاي ذةمحةيت خؤي، 

هةسـيت نةتـةوةيي    .مامؤستا مةال كةرمي عاملثكي ئةديب و هؤنةر و زانا بـوو 

پثنـاوي ئاذمـاين    هثنده زؤر بـوو كـه مةسصـةحةيت بـةذثوةچووين دنيـايي لـه      

له پاش تثكچووين ذژمثي شايةيت كه ئاذماخنوازةكاين ميللي لةم  .نةتةوةيي دةنا

 ،حيـزيب دمثـوكرات و كؤمةصـه    ،ناوچةيةدا حيزب و اليةين سياسييان پثكـدثنا 
مـةال  «مامؤستا مـةال كـةرمي بـه هاوكـاري      .پثكرد بزووتنةوةي ئاذمانييان دةس

يان پثكهثنـا و ئةنـدامثكي زؤريـان لـه     »خةبات«حيزيب » جةاليل حوسثين شثخ

مرؤضه خوثنـدةوار و دينـدارةكان كـؤكردةوه و هـةتا مـاوةي بزووتنـةوة لـةم        

لـه   .بري و باوةذي نةتةوةي لةگـةص خـؤي دةگثـذا    ،ناوچةيةدا درثژةي هةبوو

دا زؤربةي كاتةكاين خؤي بـه هـؤنراوه و پةخشـان دةبـرده      دواذؤژةكاين ژياين

چلؤنيـةيت ژيـان و هثنـدثك هـؤنراوه و     » مةهاباد« و» سروه«سةرث و گؤواري 

  .پةخشانيان لث بآلو كردؤتةوه

ساصي دةوراين منداصي بووين  ئاواصي دثرينه ،لةگةص خودالثخؤشبوو مةال كةرمي

دةمهةويست به هؤي مةال كـةرمي كـه بنكـةي     .و بة خزمايةيت دةگةيشتينه يةكتري

ـ  «حيزبةكةيان له ئثـراق لـه ژثـر چـاوةدثري      دا »ثخ جـةاليل حوسـثين  مـةال ش

چةنـد   .بذؤم بؤ ئثراق و خؤم لةم هةمووه چةرمةسةرييه ئازاد بكةم ،هةصدةسووذا

بـةآلن   ،ذاگةيانـدم  جارثك مةال كةرمي ئامادةيي خؤي بؤ بردين من بؤ ئثـراق پـث  

غـةمم دةخـوارد و    .پثبةندبوون به خاوخثزان گذي ئةو ئاواتةي مين دةكووژاندةوه

  .ثدةنگ و هثمن دةخوالمةوه و دةسووذامحةمجني له جثيةكي ب بث

مةالكـةرمي ئـةجمار   : كـومت  ،كاتثك بذثك بووژامةوه و هامتةوة نثوخـؤم  ...

دوو  دةبـث بـه يـةك    ،دانيشتنم لةم وآلتةدا تامي نةماوه ،لثبوردووم و بةذاستيمه
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دا ماص و منداصم بـؤ   كةس لةو كوذه چةكدارانةدا بةذمث بكةي بؤ ئثراق و له دوايةش

ئةتؤ ئةوشـؤ   ،ئيدي كارم به تؤ نةماوه: به سةيد تاهريي هاوذمث گوت .كةي بةذث

ذا  و لة دوايه بچؤوه گصؤآلن و ذاسـپثره بـثن لـه بؤكـان    » مثرگة نةخشينه«بچووه 

ئةسباب و شذةوبذةكامن بةرنةوه و بؤخؤشم لةگةص مةالكـةرمي و پثشـمةرگةكاين   

  .»شثنان«دةذؤم بؤ هةواري 

ــةرمي ــةص مةالك ــةكوريت لةگ ــةرةو هــةواري  ب ــثنان«و پثشــمةرگةكاين ب » ش

پثشمةرگةكاين حيزيب دمثـوكرات و كؤمةصـه كـه هثنـدثكيان ژن و      .كةوتني وةذث

خـةوتنان   بؤ كايت ماص .بةدووي ئثمةدا دةهاتن ،بةرةودواي يةك ،بوو منداصيان پث

چووينه كؤختةيـةكي كـه چةنـد گـةز      ،ئةويش هةواري چي ،چووينه ئةو هةواره

چةنـد   .صيبوو و به السكه گوثين و لكةدار و پذوپووش دايانپؤشيبووزةويان هةصكؤ

دوو منداصي ذووت  .لةتكه لباد و كؤنه بةذةيةكيان له دةوري نثو گؤذكث ذاخستبوو

ومثردثكي نةدار لـةو كؤختـةدا كؤزيلكـةيان بةسـتبوو و دةتگـوت ئـةذواحي        و ژن

ـ  .دياربوو ئاشـناي مةالكـةرمي بـوون    .جندؤكةي كثوپارةن ةكي فانووسـيان  چراي

ئـةذواحي   ،ئةمن و مةالكـةرمي و سـث پثشـمةرگه كـه بـةو نيوةشـةوه       ،هةصكرد

ئثــوه بچنــه : مةالكـةرمي بــه پثشــمةرگةكاين گـوت   ،دابــوو كثوپارةمـان تــةكان 

ئـةمن و نـووريش لثـره     .كؤختةيةكي ديكه هةتا ذؤژ دةبثتةوه خؤتان دابني بكةن

ـ    .كورومشة دةكةين وي جثگـاي خـةو بوودذيـان    قوصكةيةكي دوو گةزي كـه بـه نث

 .دا وةركـةوم  پةتوويةكيان دامث بةخؤمي دادةم و تثـي   دايان به من و كؤنه ،كردبوو
ئةدي كاكي خؤم جثگاي ماآلت و بةرخ و كاريلةكانتان لة : له كاكي هةوارچيم پرسي

قوربان كاريله و بةرخي چي؟ ئثمه به دوو سةر مانگايـان هاتووينـه   : كوثيه؟ كويت

مـةزراكان لـة    عيالمجان نيه هةتا خاوةن ،اصةكانيشم هةروةك من وانئاوم .هةوار

 ،نايةصن ماآليت غةيره وةنثو لثذةواري كـةون  ،دا تفاق نةدروون و گةصي نةبذن دث
يـان  »شثنان«دةبث بذواته هةوارث كه هةوارگةي  ،ناچارين ئةوي مانگايةكيشي بث

  .دايه» سياكثو«له 

ئةو پثشمةرگه و ژن و منداآلنه كه  ،يدا بووگاص و بوغر پة ،لةو قسانةدا بووين

بةرةو بةرةبةيان  ،شةو زرينگابؤوه .گةينه هةواري شثنان ،له دووي ئثمه دةهاتن

زاق و زرووق و لثوةلرفـةي ژن و منـداآلن    .هةواي كثوي ساردي كردبـوو  ،دةذؤيي
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 دا يةكيشي بةدووي خؤي ،ژنثك منداصثكي به باوةشةوه بوو .ئةو دؤصةي پذ كردبوو

ئـةمن   .بؤخؤي و منداصةكاين سةرمايان بوو و وةلثوةلةرزه كـةوتبوون  .ذادةكثشا

لـه تـاو ئـةو ژنـه و دوو      ،لةو كؤختةيةدا كه پةتووه كؤنثك گةرمي داهثنـابووم 

دايكةگيان وةره ئةو جثگايةي مـن  : هامته دةرث و كومت .منداصةكةي حةمجينم نةما

هةتا تاو دةكةوث  ،ي شةو نةماوههثندة ،و ئةو پةتوويةش له منداصةكانت وةرثنه

دةستةدةسـته   .ژنـه دؤعـاي بـةخثري كـرد و خـزا نثـو جثگـةوه        .بياحنةمجثنه

زؤربةشـيان ژن و   .بـةرةو دوا دةهـاتن   ،پثشمةرگةي حيزب و كؤمةصـه و خـةبات  

مةقـةذةكاين ناوچـةي گـةورك و دةوروبـةري بؤكانيـان چـؤل        .منداصيان پثبوو

زؤربةي ناوچه كوردنشينةكان له  ،كان بةدةرله شارة ١٣٦٢هةتا هاويين  .كردبوو

دا بـوو و حكوومـةت لـه دثهاتـان شـوثنةوارثكي       ژثر دةسةآليت تاقم و حيزبةكان

فـةرمانيان درايـه و لـه     ،جابؤيه سپاي پاسداران و بةسيجي و جاشةكان ،نةبوو

ياين پاكـةكانيان هـةآلوارد و    ،سث الوه شاآلويان هثنا و ناوچةيان پاكسازي كرد

  !ةكانيان جثگري كردناپاك

نةژاد كه سث هةزار ساص پاشةكةويت ژياين لةم ئـاو و   نةتةوةي كوردي ئاريايي

تؤ (» نةكارةسةن؟«: دةناو و دةيگوت تركه ذةپثي ،به ناوي پاكسازي ،خاكةدا بووه

بةصث كاري خودا وايه و هيچـي  ) تؤ كوثندةري؟(» سةن هاراصيسةن؟«يان ) كارةي؟ چ

  : گةر ناشوكري نةبا دةمگوتدةنا ئة ،لةگةص ناكرث

  به ذؤژي ذةش دةيانكردم بةكثوا       بةخوا كه من بام ،ئةوي ئةيكا خوا

بةرةبـةيانان بةتـةزوو و    ،دا هةواي دؤص و دةرةي كثوپـاران لـه هاوينـانيش   

كـه ذوانيمـه    .دةردي مةعـدةش زؤري بؤهثنـابووم   ،سـةرمام بـوو   .ساردوسؤصه

 .دادا هةصمگرت و به شان و ملم ،ذثدرابووكورتانةكؤنثك لةوث ف ،دةوروبةري خؤم
دا نيـاز زؤري   فةذق ناكا له هةر كاتثك .له تاو سةرما پةنام بؤ كورتاين كةرث برد

ديـاره كونـدي شـووم ئـةو      .دا دةبث وةحةسثي له سايةي كوندي شووميش ،دثنث

ساصـي   دةسةآلتانةن كه ئـةم خاوخثزانـةيان لـه النـه و كوالنـةي دثرينـه       خاوةن

گيان و ژيانيـان   .دا ذاودةنثن و دةيانذةتثنن به كثو و شاخ و دؤص و دةران ،اد خؤيان

 .دين و ئيمان دةبووژثننةوه ،دةكووژثننةوه و اليان وايه بةو كردةوه ئةهرميةنييه
دا  پاصووي كورتان وةك جامةداين بةسـيجييان بـه سـةر شـامن     ،هةصتروشكابووم
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   .بةرببؤوه

پثــواين  ةدةپســاوه و ناصـه و نركــةي ذث رثچكـةي پثشــمةرگه و ژن و منـداص ن  

هـةوارچي وةك هـةنگي    .ئـةو دؤصـةي پـذ كردبـوو     ،نةخؤش و ماندوو شـةكةت 

كةسـريةيةك و شـةكةتثكي    ،هـةر كةسـةي نةخؤشـثك    .دراو هارووژابوون قانگ

دا  ناسـياو و نـةناس بـه پثشـم     .دةگرتةوه و ذايدةكثشا بؤ نثو كؤختةكةي خـؤي 

كؤصةپشـتثكي   ،دا هات يةك به پثشم انةدا تارماييله نثو ئةو .دةهاتن و تثدةپةذين

خوردبوومـةوه ناسـيم    كاتثـك لثـي   .بـؤين ئاشـناي لثـدةهات    ،بةكؤصةوه بوو

   .بوو» وسثن ئاغاي موهتةدي مام«

  وسثن ئاغاي موهتةدي بؤ لثرةيه؟ مام
وسـثن نـه    خـؤ مـام   .بووين خؤم سةيرتر بـوو  بووين ئةوم پث له تثكةص لةگةص

ئةوه بؤ وةبةر پاكسازي پيسكاران كـةوتووه؟ ئـةويش كـه     .كارچةكدار بوو نه بةد

  .ئةمين ناسييةوه الم وايه هةر ئةو پرسيارةي بؤ هاتبووه پثش

ئاغا  مام ،خؤش كومت تؤخؤش و من .سةالم ئاغاي نووري .ئاغا وسثن سةالم مام

مةقةذي كؤمةصة هةتا ديـداري  » سآلمةت«دوثنث هاتبوومه دثي : ئةتؤو ئثره؟ كويت

دةوصةت شاآلوي هثنـا و ئـةمنيش ئةوةنـده فرياكـةومت سـاكةكةم       .ةكان بكةمكوذ

  !ئاواي لثهات كه ئاوا لثرةم دةبيين ،هةصگرم و لةگةص كوذةكان وةدةركةوم

ئاغا مرؤضثكي بـةئاذمان و ناسيؤناليسـتثكي خوثنگـةرم     وسثن ،پثويسته بصثم

لـه   .دةگي هـةبوو دا بؤ هةموو هاوكارييةك ئامـا  له ذثي ئاماجني نةتةوةيي .بوو

دةوري ذژمثي شادا مامؤستاي قوتاخبانه بوو لـه دثهـات و شـار و كاتثـك ذژمث     

كاتث كه حكوومـةيت ئاخونـدي    .دةوري سةرةكي دةگثذا ،بةرةو سةرخنووين بوو

ــه ناوچــةدا  ــةكان ل ــازي قوتاخبان ــه پاكس ــؤين  ،كةوت ــةو مامؤســتايانةي ب ئ

ـ  ،نةتةوةخوازييان لثهاتبا  .اليـدةبردن  ،ةرانةيان هـةبا يان ذابردوويةكي تثكؤش
يةكثك بوو لةو مامؤسـتايانه كـه بـؤ بةرجةوةنـدي      ،وسثن ئاغاي موهتةدي مام

ئـةويش وةك هثنـدثكيان تؤبـه و     .حكوومةيت ئاخوندي دةبوو الچث و الشيانربد

هـةتا ئثسـتا هـةروا      پةشيماين بؤ مانةوةي بةپثويست نةزاين و به بريوذاي پاك

وكـولثين   ومةرجةدا ئةويش وةك من كـةلثن  لةو هةل .درثژةي به ژياين خؤي داوه
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  :بةپثچةوانةي وتةي ئةو شاعريه كه دةصث .گريابوو لث

  به رمحت گشايد در ديگري      خدا گر به حكمت ببندد دري

  :ئةمن الم وايه كه

  ...كه پثت وابث دةيكاتةوه، زؤر كة      خدا گر به حكمت ببندد دري

منيش نازامن بؤ لثرةم؟ يان سـةرداماآلوي كـام   ئاغا بةذاسيت ئة وسثن گومت مام

  .وسثن بةجثي هثشتم و ذؤيي هةتا له هاواآلن بةجث نةمثنث گثرةم؟ مام

ودةره دارماصه  تةماشام كرد ئةو دؤص ،ذوانيم ،زةردةي هةتاو له سةراين دابوو

 ،سةدان ئينساين بث تني و تـاوان  .چةك له ژن و منداص و پثشمةرگةي چةكدار و بث
ودةره خـزان؟   بـه چ تاوانثـك لـةو دؤص    ،نـان  تؤشه و بـث  ژن و منداصي بث سةدان

بـؤ الي  » مةرجيةآلن«مةالكةرمي هةر شةوث پثشمةرگةيةكي خؤي ناردبوو هةواري 

كـه ئـةمن ميـوانثكم بـؤ هثنـاوي بـه نـاوي        » حـاجي مسايـل  «خزمثكي به ناوي 

لةگةص خؤي  يةكثك له كوذةكانت به سواري يةستر بنثره هةتا .حمةممةدي نووري

تاووبـان گـةرم    .چاوةذثيـه » شـثنان «ئةوه له هـةواري   ،بيباته هةواري خؤتان

 .ذا بةرةو خوار ئاسـؤگي داوه  ذوانيم ئثسترسوارثك له تريةشاين كثوي .داهاتبوو
كاك نووري لة دووي تؤ  .حاجي مسايله» حةمةي«ئةوة : كه ديتمن مةالكةرمي كويت

چووينه الي ئـةوان و   .كؤخثك ذاوةستابوونله زاركي  ،پؤلثك پثشمةرگه .هاتووه

 .وةره ئثـره  ،حةمه بادةوه: مةالكةرمي بانگي كرد .ئثسترسواريش گةيشته خوارث
 .وپـةنري نـاردبوو   حاجي مسايل تثـذثكي تـةواوي نـان    .حةمه هاته پثشث دابةزي

ئةو پثشمةرگانةي لـه   .وپةنريي له تثذث دةرثنا مةالكةرمي قؤصي لثهةصماصي و نان

ذاگةيشـت   ئـةوةي پـث   .هةر كةسةي نانثك و بذثكي پةنري دايه ،بةري بووندةورو

 ،يـه »نـووري «كاكه حةمه گيان ئةوه كاك : بةشيان دان و لةدوايه مةالكةرمي كويت
له خزم و دؤستاين منه و ميواين بابتـه و هـةتا بؤخـؤم دمثـه هـةوارث و حاصـي       

مامؤسـتا  : شث و كـويت لةو دةمةدا پثشمةرگةيةك هاته پث .ميواين ئثوةيه ،دةكةم

هـةتا نيوةشـةوث    ،پثشمةرگةيةكمان برينداره كچه ،ئثمه پثشمةرگةي كؤمةصةين

له نيوةشةوث بةوالوه بثهـؤش بـووه و بـذثك بـةرةو      ،لةگةص خؤمان هثناومانه

خوارتر له بن ذةوةزثك جثمان بـؤ چـاك كـردووه و سـث پثشـمةرگةمان لـه الي       

خبـةي تـا     مان به خاوةنةكةيةوه ذةگةصداوادةكةم كه ئةو ئثسترة .هثشتووه بةجث
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مامؤسـتا ئـةمن دوثنـث ئثـوارث بؤخـؤم      : كـومت  .بكثشينه ئثره ئةو بريندارةي پث

بـه دووربـني    ،»كاين درثژ«له بةندةين گوثزاين  ،برينداربووين ئةو پثشمةرگةم

بةصـث  : ئةو پثشمةرگه چاوي پذبوو لـه فرمثسـك و كـويت    ،ئةگةر وام گوت .ديوه

ئـةو كچـه    ،پثشمةرگه بووين كه لةگةص پاسـداران تثكهةصـچووين   ئثمه ئةو پؤله

: كومت .دا هةصمانگرتةوه و تا ئثرةمان هثناوه پثشمةرگةمان ئةنگاوترا و له تاريكان

با كابرا بچـث و ئـةو كچـه    » مةرجيةآلن«مةال كةرمي ئةمن بةپثيان دةه هةواري 

ـ  : خـاوةن ئثسـتر كـويت    ،ي»حةمه« .برينداره بثنث ه ئـةتؤ وردةورده  ئةگـةر واي

ئـةمنيش ئـةو برينـدارةي     ،هةصگره بؤ سةر بستوو و لةوث لةسةرم ذاوةسـته  پث

  .دةگةيةمنه ئثرة و دةتگةمةوه

مةال كـةرمي كـويت كـاك نـووري هـةواري       .حةمه و ئثستر پثش ئثمه ذؤيشنت

ئةو  ،ذثگا ومن ناكا: چؤين دةبينييةوه؟ كومت ،له مةزراي خؤيةيت» مسايل حاجي«

لـةوث چـاوةذثي هـاتين تـؤ دةمب و خواحـافيز و       ،ن و پةنريةشم پثيهبابؤصه نا

وپثنج دةقيقه  الم وايه ئةو هةورازه چةتوونةم به چل .پثهةصكذام بؤ سةر ملةي كثوي

ئةو دؤصـه   .م كرد»هةواري شثنان«تةماشاي دؤصي  ،كه گةيشتمه سةر لووتكه .پثوا

دا »سـووتوو «به هةورازي الي دوورودرثژه پذ بوو له پثشمةرگه كه به ذيز و قةتار 

دا  و لثـذةواري » سـياكثو «بـه تريةشـاين    .جةلةيان بةستبوو» بةردةذةش«بةرةو 

خودايه تا كةنگث  .دةستم وةبةر ئةژنؤم دا و تةماشاي ئةو دميةنه دصتةزثنةم دةكرد

دا غةوارةيه و غةيره ذةپثـي دةنـث؟ مةگـةر     ئةم نةتةوةيه له خانوو و خاكي خؤي

دا  دةصثن ئينسانني و دةمانـةوث لـه خـاك و نيشـتماين خؤمـان     لةوة زياتر كه 

چي ديكةيان داوا كردووه كه ئاوا دةبث ئةو كةفارةت و غةرامةتة  ،ئينساين بژين

وجؤصثكي نثـو دةرةي دةهاتـه    ذا هةموو جم لة سةر دوندي كثوي! بدةن و ببژثرن؟

اوه و بـةرةو  حةمةم دةدي كه كچؤصةي برينداري به كؤصي يةستري داد .بةر چاوان

ئيـدي خاترجـةم بـووم كـه حةمـه و       .هـةآلدةچوون » بةردةذةش«هةورازي الي 

دةبث بةپثيان  .يارمي كةوته سةر پثيةكامن ،يةستري نابينمةوه و له فريام نايةن

   .بكومت ذثيان

تـريةي   پياوثـك كـه   ،له البةنـدةنثك  .رثگا شانةوشاين كثوي درثژةي هةبوو

 .يب كاكي ذثبوار خؤش ،كاكه ماندوو نةيب .دةگةذا دا به چآلوچصي گوثنيان ،دةكرد
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داخوا زؤرم ماوه بيگةمث؟ ئـةرث   ،»مةرجيةآلن«كاكه ئةمن دةمهةوث بچمه هةواري 

بةآلن ذثگـا   ،بؤ نيزيك نيوةذؤيه دةگةيةي ،بةو هةنگاوةي ئةتؤ دةيهاوثي ،كاكه

   .بةرتنادا هةتا دةگةيه هةوارةكان

كــه ذوانيمــه هــةوا  ،دا هــات بــةگوث دا هــاذه و گرمــةي تــةيارةم لةودةمــةي

الم وابـوو وةدووي   .ةوه بةرةو بستوو دةهـات »نةمةشري«كؤپتثرثك له دؤصي  هثلي

پثشمةرگه  ،ئةويش وةك من پذ بةو دؤصه ،بةآلن وانةبوو ،پثشمةرگةكان كةوتووه

  .دا هات و تثكشا به گرمةگرم به سةر من ،و ژن و منداصي ديبوو

هـةنگاوم خؤشـتر    ،ئثشي مةعدةي ئارام كردبوومهةواي بةندةن و ئاوي كاين 

دا  بـه سـةر دنـدووكي كثـوي     ،ذثگا سةرةوژوور و سةرةوژثري نةبوو .دةهاويشت

نيزيـك نيوةذؤيـه بـوو گةميـه هـةوار و هؤبـةي        .البةال و پثچـاوپثچ تثدةكشـا  

يةكثك بانگي كـرد ئاغـاي نـووري     ،كه نيزيك چادرةكان بوومةوه .»مةرجيةآلن«

 .بن چادرثك پذ بوو له پثشمةرگةي حيـزيب دمثـوكرات   ،كه ذوانيم .وةره بؤ ئثره
كه ذةويبوون و گةيبوونـه  » سآلمةت«مريزاعةوآل و پثشمةرگةكاين مةقةذي گوندي 

بةخثربثي ئاغاي : هةموويان هةستان ،دةيانناسيم .دا و سةالمووعةلةيك الم .ئثره

لـة   ،هةصشـثالبوو  هثلكه و يارةصماسـي بـوو تثكيـان    .نةهاريان دةخوارد .نووري

ئةويش  ،چادري حاجي مسايلم دةوث ،مريزا عةوآل: كومت .پثشيان دانام و فةرموو

وةحةسـث و چـاي   : كوذةجحثصثك لـةوث بـوو كـويت    .چادري له مةزراي خؤيةيت

مريزاعـةوآل   .مـةزرامان پثكةوةيـه   .خبؤوه پثكةوه دةچينه چارداغي حاجي مسايل

 .هةتا دةيبةيه بنةي حاجي مسـايلي  ،مئاغاي نووري به تؤ دةسپثر ،عةيل: كويت
 ،دةكةن و بؤ كوث دةچـن   ئثوه دةزانن چ ،براياين پثشمةرگه: كومت ،هةستام بذؤم

بـؤ الي  ! خواحـافيز  ،نه دةزامن له چـي دةگـةذمث   ،دةكةم  بةآلن ئةمن نه دةزامن چ

خـؤم بـه حـاجي     .عةسر گةميه مةزرا و چادري حاجي مسايلي بؤ مـن نةناسـياو  

ئةمن بةرةبـةياين  : و ژنةكةي زؤريان بةخثراتن كردم و حاجي كويت خؤي .ناساند

دوثنث مةالكةرمي ذايئةسپاردبوو كه تؤ  ،حةمةي كوذم به سواري بةدوودا ناردووي

حـاجي مسايـل پيـاوثكي     .نةقصي كاكه حةمـه و يةسـترم بـؤ گثـذاوه     .دثيه ئثره

بؤخؤي و ژنةكـةي   ،بؤ سث ذؤژان كه ميواين بووم .لةسةرةخؤ و ئارام و دآلوا بوو

شـةودرةنگانثك كاكـه    .پثنـاوداري چاكـةيامن   ،و كوذةكاين زؤريان ذثز بؤ دانام
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 ،ي پثهةصگرمت»بةردةذةش«ئةو كچه بريندارةيان هةتا دثي : حةمه هاتةوه و كويت
  .دةچنه دثهايت نثو لثذةواري سنووري ،ئةو چةكدارانه ژن و منداصيان پثيه

  اسداران له الي بانةوهجاش و پو پةالماري مةن ديسان هؤ
 .له ماصي حاجي مسايل چاوةذثي هاتين مةالكةرمي بووم كه بةذمث بكا بؤ ئثراق

 ،وبـآلوي پثشـمةرگةكان   بةآلن بةداخةوه لةبةر پةرثشاين ذؤژ و ذؤژگـار و پـةرت  
ذثكـةويت   ،گصؤصـةم كـةوتبووه لثـژي    .ماوةي نةبوو بثته هةواري حاجي مسايـل 

  .و سةريان له ئاسؤگي ذؤژگارم دةهثنا دةرث وچةوثص ژيانةكةم هةمووي چةوت

چوار نةفةر پثشـمةرگةي حيـزيب    ،له الي ئثوارث ،ئةو شةوةي كه مابوومةوه

كةپر و چارداغي حـاجي لـه    .دمثوكرات هاتن و شةوث ميواين حاجي مسايل بوون

كه له نثـو چارداغةكـةوه بـازت     .دابوو له ذووتةن ،»سياكثو«دا له  دةم لثذةواري

  .كةوتيه لثذةوار و جةنگةصةوهدة ،دابا

حاجي لثفه و سةرينثكم بؤ بنثـره نثـو ئـةو پؤلـه     : شةوث كايت خةوتن كومت

هـةتا شـةودرةنگ    ،بوو ذاديؤيةكي چكؤصةم پث .دا ناخةوم ئةمن له چارداغي ،دارة

بـه تةقـه و    ،دا كه هثشتا تاو له سةراين نـةدابوو  له بةرةبةياين .پثيةوه خافآلم

كـه تةماشـاي سـةربان و بسـتووي      .ريبـار وةخةبـةر هـامت   ذةگباري تفةنگ و ت

بـةدرثژايي ئـةو    ،م كـرد »مةرجيـةآلن «و » كةشـثنه «و » شـثنان «كثوةكاين پشت 

 .سپاي جاش و پاسداراين بانه وةك شووصي چيغي تـةنيبووي  ،گةردةنه و بانوانة
ئـةو چـوار    .نثو لثذةوار و جةنگةصيان وةبةر دةسذثژي تفةنگ و تريبـاران دابـوو  

ئـةو   .شمةرگةي حيزيب له چارداغةكه دةرپةذين و خؤيان له جةنگةص هاويشـت پث

ديـاربوو لـه دةسـذثژ     ،چارداغ و كةپرانـةي كـه لـه دةم جةنگـةص سـازكرابوون     

بزن و مةذ و ماآلتثكي كه له نثـو   .دةنا حةشيمةتثكي زؤر دةكووژران ،پارثزرابوون

پاسـداريش وةك   .رذاپثچـةكان بـؤ نثـو جةنگـةص و لثـذةوا      ،سةرگثذان كرابوون

ــژ ــدثكي دوورودرث ــان   ،كةمةربةن ــه و تريةشــاين كثوةكاني سةرانســةري لووتك

دياربوو ئـةوه   .نثو حاشارگةي جةنگةصيش پذبوو له پثشمةرگةي ناديار .تةنيبوو

درثژةي كردةوةي پاكسازي ناوچةي گةوركان و دةوروبـةري بؤكـان بـوو كـه لـه      

ئـةو   .ةرگه لةو ناوچةيـه ذاونـثن  شاري بانةوه پةيگريي دةكرث هةتا هثزي پثشم
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كؤپتثرةي دوثنثش هةر بؤ تاقيكردنةوه و پشكنيين وآليت بوو كه بزانن هثـزي   هثلي

ي »هـةواري شـثنان  «پثشمةرگه ذوو له كوث دةكةن و لة كوث سةتار دةبن و دؤصي 

  .ديبوو كه پذه له پثشمةرگه

نـه   ،سةير ئةوه بوو نـه پاسـدار و جـاش پثشـذةويان بـةرةو خـوار دةكـرد       

لـه تةقـةي پاسـداران زيـاتر      .پثشمةرگه به تةقه حاشارگةي خؤيان ديـاري دةدا 

پاسداريش هةنگاوثك بةرةو جةنگةص  .سةروسةودايةك له لثذ و جةنگةص نةدةهات

و » گؤيژةكؤصـه «دا كـه   ئةمين تةنيا له نثو پؤلـةدارثكي چذگـةن   .نةدةهاتنه پثش

ه ماتــةم هةصــگرتبوو و وةك كةروثشــكي بــازر ،دةورةيــان دابــوو» دذوةشــيالن«

بـةآلن ديتنـةوةي مـن لـه وزةي      ،بيين هةموو لوتكـةي كثوةكـامن دةدي   عامسان

ئةمن  ،بريم كردةوه ئةگةر پاسدار بثنه خوارث و وآلت بگةذثن .دا نةبوو دووربينيش

كـةوا و پـانتؤص و پشـتثندةكةم داكةنـد و لـه بـن هةنگصـم گـرت و          .چارةم چيـه 

ديـتم   .دا چوومـةوه چـارداغي حـاجي    ه نثـو داران له نثو هةژگةيل ب .دةرث هامته

دةگريا بؤ ئةو پثشمةرگانة كه خؤيـان لـه    ،ژن ددانةتةقه و لثوةلرفةي بوو حاجي

ژن  ليباسةكامن دا به حاجي .دا حاشار داوه و بؤ من كه غةريب و لثقةوماوم جةنگةص

ئـةو ليباسـانةي مـن     ،ژن گريان و شيوةن چارةي هيچمـان ناكـا   حاجي: و كومت

 .ليباسه شذؤلثكي حاجيم بؤ بثنـه لةبـةريان بكـةم    ،بزانه شذةكؤنثك ،هةصگره
   .ئةمن شوانكارةي ماصي حاجيم ،ئةگةر پاسدار هاتنه خوارث

گورجثكي پةالماري بـرده   ،حاصي ببوو ژن كه چلؤنيةيت ذؤژگاري مين لث حاجي

ژيـاين   .وچؤغةيـةكي ديتـةوه و هثنـاي و لةبـةرم كـرد      سةر تثذي شذةي و ذانك

 ،دا دووپات دةبثتةوه دةصثن زؤر شت هةن له ژياين مرؤض .ذابردووم هاتةوه زةيين
داخوا بةسةرهايت من ئةوةيه كه دووپات بثتةوه؟ ئايا نةتةوةي كورد چارةنووسـي  

 ،هةر ئةوةيه كه سصه له كؤلكة بكا و بةسةر بةرازدا بكةوث؟ بؤوةي القي ذزگار بـث 
ژن مةذةكةتان له كـوث   پرسيم حاجي! دةبثئةوجار به باصيش پثوة ،باصةپذژة دةكا

لـه نيزيـك ئةسـتثر و     ،ئثستا مةذ لـة سـةر مؤصـث نـةماوه    : مؤص دةدةن؟ كويت

دا بؤ الي كاين  وةدةركةومت به نثو داران .كانييةكةن و عةوآلي كوذم شواين خؤمانه

كـه ئـاواي ديـتم     ،عةوآل مةذي الدةدا بؤ قووآليي جةنگةص و لثذةوار .و ئةستثرةكه

بچـؤ بـؤ الي ئـةو     ،ئاغاي نووري؟ كارةكه كه گةيوةته ئثـره : ك ذاما و كويتبذث
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  .پاسدار بثنه خوارثش ئةتؤ نابيندرثي ،چذگةن و پؤله شيالنانه

 .ئةوه دةنگي تةقـه ناپسـثتةوه و پاسـدار كوثرهـاوثژ لثـذةواري دةكوتنـةوه      
 زجنـريةي  ،كثوپـاره و بسـتووةكامنان دةدي   ،بيين لة سةري دارانـةوه  عامسان

بث ئةوةي هةنگاوثك بثنـة پثشـث تةقـةيان     ،پاسداران بةدرثژايي ملةي كثوةكان

ژن به  ديتم حاجي ،كةوتبووه الي چثشتاين نيزيك نيوةذؤيه .دةكرد و هيچي دي نا

: عـةوآل جـوايب داوه   .عـةوآل  ،عـةوآل : بانگي كـرد  .دا بةرةو ئثمه دث كةلثين داران

كةيةكيان نان و پثخـؤر و كةترييـةكي   چارة .ژن هات حاجي .دايةگيان ئثمه لثرةين

كوثرمب ئاغاي نووري شـةوثش هيچـي واي    ،عةوآل: كويت .كراو هثنابوو چاي دمث

وادياره پاسدار تةقه لـه   .نةخواردووه و ئةوه نوثژي نيوةذؤيه و نازامن چؤن ماوه

ذةنگـه هـةر تةقـةي     .دةنـا خةصـك زؤر دةكـووژران    ،چارداغ و كةپرةكان ناكةن

بـامب بـؤ؟   : عةوآل كـويت  .كوثرمب عةوآل خةبةري بابت نازامن .ن بثترسث پثشمةرگه

خةبـةري  » ساردةكؤسـان «ئةوشؤ به سـواري يةسـترثك چؤتـه    : حاجيژن كويت

ئةوه بوو  ،كوتيشي بؤ بةربةياين دةگةذمثةوه ،گوللةباران و پياوكوژي وث بزانث

 ،عـةوآل  ،ردلةودةمةدا هةرايةكمان بيست كه بانگي دةك .به نيوةذؤ و نةهاتؤتةوه
: بةتونـدي جـوايب داوه   .دايه ئةوه دةنگي بامبه: عةوآل ئةوه لة كوثي؟ عةوآل كويت

   .هؤي بابه ئةوة له الي كاين و ئةستثرةكةين وةره بؤ ئثره

 .ذؤژ كال ببـوو و دةنگـي تةقـه كـةم ببـؤوه      .نيوةذؤ ئةوه كات كةوتبووه پاش
و و تريةشـاين كثـوي   وجؤصـيان وثكـةوتبو   پاسـدار جـم   ،بيين ديار بوو عامسان

و » سـيوچ «بةرةو تريةشاين كثوةكاين پشت دثي  .دةهثشت يان بةجث»مةرجيةآلن«

ذا بـةرةو بانـه    ديـاربوو دةيانةويسـت لـه داوثـين نـةديوان      .دةذةوين» ساوان«

دةيـانزاين   .پاشةكشه بكةن و نةيةصن بكةونه الي ئثوارث و شـةويان بةسـةردابث  

مةصبةندي گةوركان و بؤكان و نةيانوثرا خـؤ   لثذةوار پذه له پثشمةرگةي ذةويوي

دةياةويسـت   ،له قةرةي لثذةوار بدةن و ئةو تةقةوچةقةي له ناوچةيان هاآلنـد 

هـةر هـاتبوون خةصـك و     ،نـةبوون » هةيبةتوصآل« ،پثشمةرگه له ناوچةيه ذادةن

   .پثشمةرگه بترسثنن و نةيةصن پثشمةرگه لةو ناوچةدا جثگري بث

 .ذا سـةالم و بـةخثر بثيـةوه و ئـةوه لـةكوث      .ي ئثمهحاجي مسايل گةيشته ال
مـةال  » شثنان«دوثنث كه له  .ث چووبووم»ساردةكؤسان«بؤ خةبةري : حاجي كويت
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و پاسدار پاشةكشةيان » ةكؤسان سارد«دوثنث پثشمةرگةم نارده : كةرميم دي كويت

بـه  سـةر  » مريزاعـةوآلي « ،كردووه و گةذاونةوه و ئةو دةمةي كه هاتوونه نثو دث

يان كوشتووه و دوو كةسيان له خةصـكي ئـاوايي لةگـةص خؤيـان     »خةبات«حيزيب 

لةبةر كووژراين مريزا عـةوآل و گرياوةكـان دةـةوه    «: بردووه و هةروةها كويت

ئاگاتان له ئاغـاي   ،و سبةينث يان دووسبةي دةگةذمثةوه هةوارث» ساردةكؤسان«

  ».نووري بث هةتا دمث بزانني ان دثته پثشث

ذا  ديار بوو هثزي پاسـداران لـه دونـدي كثـوي     ،بوو به عةسرثكي درةنگكات 

بؤمان ساغ  .جارجار تةقةيان له ذثگاكاين پثش خؤيان دةكرد .بةرةوخوار دةخزثن

 ،بؤوه سثره هةصگريا و مةعرةكه تةواو بوو و ئةو هةموو هةرايةش بؤ ئـةوه بـوو  
داگـري  » دؤصي نةمةشري«و » مةرجيةآلن«و » شثنان«و » كةشثنه«پثشمةرگه دثهايت 

  .نةكةن

گةذاينةوه بؤ الي چارداغي حاجي و شوكرانةبژثر بووين كـه لـةو هةصـمةتةدا    

ــةدا     ــوومتانثك ذووي ن ــةدةمه و س ــةبوو و س ــدار ن ــةكووژرا و برين ــةس ن  .ك
دا هةر دةبثتـه هـؤي شـاآلوي     پثشمةرگةكانيش كاتثك زانيان مانةوةيان له هةرمث

دواي  ،تـاوان لـه ناوچـه    و ئازاري خةصـكي بـث   پسانةوةي پاسداران و ئةزيةت بث

ئاواي ديوي ئثراق بوون و لةوث چاوةذثي هـةل   ،مانةوةيةك له پشتثندةي سنوور

  .و هةصكةويت زةمان مانةوه

  ديپصؤم داهايت دةبريثكي هةيه يةسترثكي بث
ساصـي پثنجـةمي دةبريسـتان بـوو و      ،»حـاجي مسايـل  «برازاي » مةمحوود«

امي ئيزين بدةن ئةوساصيش لـه شـاري بانـه درثـژه بـه      دةيهةويست كه بايب و م

داواي لثكردم ئةو ذثگايـةي لـه الي    .خوثندنةكةي بدا هةتا ديپصؤمةكةي وةردةگرث

بؤخؤشـم   .دا ذةهـا بكـةم   بايب و مامي بؤ بكةمةوه و ئةو گرثپووچكةيةي له ژياين

  .ئةو داوايةي مةمحوودم زؤر بةجث دةزاين و پثم داوايةكي زانايانه بوو

بؤ بـةخثرهثناين   ،بوو» حاجي مستةفا«الم وايه نثوي  ،شةوث بايب مةمحوود

وخواسـثكي زؤر   دواي بةخثرهثنان و بـاس  .ئةمين ميوان هاته ماصي حاجي مسايل

خودا ذومحي كرد كـه  : هثنابوو كومت لةسةر پثشهايت ئةو ذؤژه كه پاسدارن پثكيان
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لةو گرفتارييه  ،ماصي و گياين بث دةرد و موسيبةت و زياين ،تاوانه ئةو خةصكه بث

تثكـذا   .هةموو اليةك خثرمان لةسةره كه زةرةد وةكةس نةكـةوت  .ذزگارييان هات

بةآلن بؤمان دياري بكه چ بكةينـه خثـر و سـةدةقةي     ،ئةشةدووبيلال وايه: كوتيان

پثم وايه گةورةترين خثـر و چاكـه كـه لـه     : كومت .ئةو پثشهاته كه بةخثر گوزةرا

دايه ئةوةيه كه مةمحوودي ئيزن بدةن درثژه به خوثندنةكةي بـدا   انذثتان و له پثت

قوربـان  : حاجي مسـتةفاي بـايب مـةمحوود كـويت     .هةتا ديپصؤمةكةي وةردةگرث

پثشـمةرگةكان   ،دايـه  شةو و ذؤژ شةذوشـووذي تـث   ،وةزعي شاري بانه ناخؤشه

دار وةنثو جاري وا هةيه شاآلوثك بؤ سةر پايةگاكاين نثو شار دثنن و لةدوايه پاس

ئةوةيـه كـه    .تاوان دةگرن و لـه زينـدانيان دةكـةن    شاري دةكةون و كوذوكاصي بث

دةترسم كوذةكةم تووشي كثشةي پاسـداران بـث و دةگـري بكـةوث و لةبـةر ئـةو       

دةنا كـث سةربصـيندي ئـةوالدي خـؤي      ،پثشبينييةيه كه ناوثرم بينثرمةوه شاري

ئـةوذؤ وآليت ئثمـه    ،ست دةكامةمحوود ئاخر بابت ذا: ناوث؟ حاجي مسايل كويت

ــث     ــثكي ل ــةي گؤنگةص ــاتووه و هةردةم ــةي لثه ــووين قةحب ــيب وةك ق بيالتةش

  ئاخر ديپصؤمت بؤ چيه و چي لث پةيدا دةبث؟  ،هةصداييسث

ئةگةر ديپصؤمي هةبث لـه   ،حاجي ئةو كوذه چاو له داهاتووي خؤي دةكا: گومت

ث و يان دةبثته دةبريثك دوايه ئةگةر پثويست بوو بؤخؤي له ئيدارةيةك دادةمةزر

كاكـه حةمـةي كـوذي حـاجي مسايـل       .و مانگث چوارپثنج هةزار متةين دةدةنـث 

ئةوةتا يةسترةكةي من ديپصؤميشي نيه  ،بةآليب ئاغاي نووري بث: هةصيدايه و كويت

هةموو شـةوث لـه   ! يه بابه ئاخر واين! دثنمةوه و شةوي دةهةزار متةين كرثبار پث

  !و بؤ سبةينثش دمثةوه ماصي خؤم؟ ذا باري لثدةدةن سنوورث

بةصـكوو   .داهـاتووش هةيـه   ،دا نـاژي  ئينسان هةر له حاص ،كاكه حةمه: گومت

كـوذاين كـوردي لـه هـةموو      ،ذؤژثك بثته پثشث كه نةتةوةي ئثمةي ذؤژگارذةش

 .دا بارتةقاي يةسترثكي بةهاي بؤ قايل بـن  له بازاذي جيهاين ،خؤشييةك بثبةش
لةدوايـه پثكهـاتني    .وباص دوان و منيش له داهاتووي بةشانئةوان له ذؤژ و حاص دة

له شار نثونووسي بكـا و  ) ناوةندي(كه مةمحوود بؤ ساصي شةشةمي موتةوةسسته 

خـةويان بـؤ سـاز     له جثگـاي شـةوي پثشـوو جـث     .شةومان گةيانده كايت خةو

  .هةتا سبةينث دوور له غةوغا شةوبةخثر ،كؤذةكةمان بآلو كرد ،كردبووم
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  بةدووي ئاوارةدائاواره 
حمةممـةدي  «بـؤم مـةعلووم بـوو كـه كـاك       ،سبةينث كه لـه خـةو هةسـتام   

ش لةو شاآلوةي پاسداران بؤ ناوچةي گةورك هةآلتووه و لـه ماصـه   »زاده ئثلخاين

مةرجيةآلن ميوانه و له چـارداغي ئةمحةدبـةگ كـه هثنـدثك لـه      » ئةمحةدبةگي«

ـ  .خوارووي چارداغي حاجي مسايله خؤي مـات كـردووه   ون پثشـينةي زؤرمـان   چ

بكةوث و بـزامن چ دةكـا و دةيهـةوث     پثكةوه بوو بة پثويستم زاين بچم و چاوم پثي

دوو » سةالحةدديين موهتـةدي «و كاك » زاده حمةممةي ئثلخاين«بچثته كوث؟ كاك 

دا  الوي ئاذمانگةرا و نةتةوةخوازي خوثنگةرم بوون و له دةوراين ذژمثـي شـايةيت  

ماين كوردخوازي و نةتةوةپةرسيت دنـةي دان هـةردووك   ئةو دوو الوه هةسيت ئاذ

 .»مـةال مسـتةفاي بـارزاين   «بؤ ماوةيةك بچن بؤ ئثـراق بـؤ الي خوالثخؤشـبوو    
كاك سةالح و كاك حمةممةد هاتنةوه ئثـران و   ،لةدوايه كه مةالمستةفا هاته ئثران

دا ئةو  نله شؤذشي ئثرا .دا دةگوزةراند قاچاغ و نيوةقاچاغ وةخت و كاتيان له وآلت

دوو الوه نةبةزه كؤصيان نةدا و ديسان لةگةص حيزيب دمثوكرات و كؤمةصه هاوكاري 

دواي ماوةيةك كـه سـپاي پاسـداران زةبروزةنگـي خـؤي لـه        .خؤيان درثژه پثدا

و براكاين و مامؤسـتا  » سةالحةدديين موهتةدي«كاك  ،دا هثنابووه پثشث موكريان

لـةو نثـوةدا هـةر بـةو     » حمةممـةد «كاك ذةوين بؤ ئورووپا و » شثخ عيززةددين«

ئاذمانةوه ماوه و هةر ذؤژةي له جثيةك و هةر مانگةي له دثيـةك دةيگوزةرانـد و   

له دوايني شاآلوي پاسداران بؤ ناوچـةي گـةورك كـاك حمةممـةد لـه       .نةدةبةزي

جارجار سةري يـةكترمان   .»گصؤآلين سةرث«بوو و ئةمنيش له » پريبادين«گوندي 

ذؤژي نةجات بووين كه نةيگةيشتينث و هةر ناهومثـدي بـوو كـه     دةدا و چاوةذثي

ئةوه بوو كه كاك حمةممةديش وةك من پةذةوازه ببوو و له گونـدي   .دةيگرتينةوه

  .گريسابؤوه» مةرجيةآلن«

بؤ ديداري كاك حمةممةد لةگةصم بث بچينـه چـارداغي   : به حاجي مسايلم گوت

ةمحةدبــةگ دووبــةدوو كــه چــووين كــاك حمةممــةد لةگــةص ئ .»ئةمحةدبــةگ«

زانيبووم ئـةتؤش هاتوويـه چـارداغي حـاجي     : كاك حمةممةد كويت .دانيشتبوون

بةآلن ئةمن بةتةنث نةبووم و سةيزادةي خثزانيشم لةگةص خؤم هثنـاوه و   ،مسايل

جـا نـازامن بگةذمثـةوه بـؤ بؤكـان و خـؤم        ،مب) ئثـراق (دةمهةوث ئاواي ئةوديو 
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يـان  »تةسـليمي «دةصـثن سـپاي پاسـداران     .تةسليمي پاسداران بكةمةوه يان بذؤم

ئـةتؤ   .ناكرث له اليةكي ديكةوه به ژن و ماصةوه چوومن بؤ ئثراق پث .وةردةگرنةوه

كاكةگيان ئـةمنيش بـةو هيوايـه پـةذةوازةي ئثـره      : دةكةي؟ كومت دةصثي چي و چ 

 ،ذةنگه سةر نـةگرث » مةالكةرمي«ولؤري كاري  بةآلن ذؤيشتين من به لةنگ ،بووم
  .دةبث  نني چيمان لثدث و بةسةرهاتةكةمان چبا بزا

جثيةكي بثدةنگـه و هـةتا   » مةرجيةآلن«لثذةوار و هةواري : ئةمحةدبةگ كويت

پاسداريش ئيدي بثـرةدا   .ئثره نشيمةنثكي بث سةر و سةدايه ،وآلت ئارام دةبثتةوه

دواي  .وةژووركـةوت » سـةرداربةگي مةرجيـةآلين  «لةو قسانةدا بووين  .نايةنةوه

سةرداربةگ كـويت ئـةوه    ،خؤش و تؤخؤشي ميوان و خانةخوث هثنان و منبةخثر

دوثنث كـه ئةمحةدبـةگ هـاتين     .دةهامته چارداغي حاجي مسايل و له تؤ دةگةذام

عـةوآلخاين شـةهيدي ذةئيسـي    (تؤي بؤ چارداغي حاجي مسايلي بؤ خان گثـذاوه  

بةگ ئةندامي  تعيززة .دا نارد ي»بةگ عيززةت«خان بة دواي  ،)بةگ و خاناين بانه

گوتبوو بةياين بچثته هةواري حاجي مسايل و مريزا  سپاي پاسداراين بانةيه و پثي

لثره چاكتر  ،حمةممةدي نووري لةوثيه و لةگةص خؤي بيهثنث بؤ شاري بؤ الي من

شةوةكي كـه سـپاي    .دةحاوثتةوه تا بزانني لثره ان بؤوي پثدةكرث و بؤدةكرث

و » بـةگ  عيززةت«دةنثرث له دووي  ،ةو بةشه دةبثپاسداران خةياصي شاآلوي بؤ ئ

 .دةكاتـةوه و لةگـةص پاسـداران دةينثـرث بـؤ ئـةو شـاآلوه        ئةو بةرنامةي بؤ شي
ي »سـةرداربةگ «ي بـةجث بثنـث و   »خان«بةگ ماوةي نابث كه ذاسپاردةي  عيززةت

ئـةوه بـوو كـه     .حاصي دةكا كه بچث و نووري لةگةص خؤي بةرثته بانه بؤ الي خان

  .بةگ له هؤبةي ئةمحةدبةگ وةژووركةوت و تووشي يةكتر هاتنيسةردار

زاده له سةر ئةو بةرنامه ساغ بؤوه كه بچثتةوه بؤكان  كاك حمةممةدي ئثلخاين

خؤي به سپاي پاسداران بناسـثنث و هـةر ئةوةشـي كـرد و     » تةسليمي«و به ناوي 

و كـه لـه   بـو  ٦٥يـان   ١٣٦٤دا بوو هةتا ساصـي   هاتةوه بؤكان و لة ژثر چاوةدثري

دا به ناكامي تثرؤر كرا بث ئةوةي كةس بزانث كث كوشيت و لةسـةر   ماصةكةي خؤي

دا  چي كوژرا؟ بةآلن نةيدؤذاند و گياين پاكي له ذثي ئاوايت پريؤزي نةتـةوةخوازي 

ژيـاين   .بةخت كرد و ذووحي پاكي بةرةو بارةگاي شةهيداين ئةم ذثگايه هةصـفذي 

  .ز بن ئةوانةي بؤ نةتةوه دةژين و دةمرنسةربةر .دانا هةتا گياين ئازاد بث
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  بازثكي ديكه بؤ شاري بانه
لةگـةص سـةرداربةگ    ،دواي خوداحافيزي له كـاك حمةممـةد و ئةمحةدبـةگ    

بةپثيان بـةرةو شـاري    ،دواي بذثك حةسانةوه .هاتينةوه چارداغي حاجي مسايل

ثن نةمابوو و ماش» سيوچ«بؤ نيزيك ذؤژئاوا گةيشتينه گوندي   .كةوتني بانه وةذث

بووين و سبةينث ماشثين دث » خان«شةوث ميواين يةكثك له خزماين  .پثي بذؤين

بؤ چثشتانث گةيشـتينه شـاري    .دةچوو بؤ شار و لةگةص سةرداربةگ سوار بووين

   .»خان«بانه و يةكسةر چووينه دةركي 

له بن نيسثي ديـواري هؤدةكـةي لةسـةر    » عةوآلخان«دةركي حةوشه ئاواصه و 

خان به چاوي پذ له فرمثسـك ئـامثزي     ،كه چووينه حةسارث .انيشتبووكورسي د

دوو هةصـدثراو لـه    ،دوو هاوذاز ،دوو هاودةرد .كردةوه و يةكترمان له ئامثز گرت

دميةين شپذثوي  .يةكترمان ماچ كرد .پله و پايةي ذؤژگاري ژيان و ئاوات و ئاذمان

دا زينـدوو   لـه زةينمـان   ذابـردوو و كـايت   ،هةصكةويت ژياين نالةباري ئـةو  ،من

  .كردةوه و مراندي

تثكةصـي و يةكدصـي و يةكـذةنگي زؤرمـان      ،بـةوالوه  ١٣٥٤دةبث بصثم له ساصي 

دؤسـتايةيت و  » ئاغـاي موهتـةدي   قاسـم «خـان لةگـةص    .لةگةص خان پثكهثنـابوو 

ئاغـا بـاآلتر لـه     ئةمنيش لةگةص قاسم .يان هةبوو خزمايةيت و تثكةصي بنةماصةيي

پةيوةند و هاودصي و هاوذازميان  ،دا ه دةوراين ژثر و باآلي ژيانل ،ساصةهاي ساص

 .دا هاوبري و هاوذةنگي يةك بووين سازكردبوو و له نةخشي حةز و ناحةزي زةمان
لةو دةريچةوه پةيوةندي و تثكةصي من لةگةص ئةو دووانه بـوو بـه هاوذةنگييـةكي    

  .پسانةوه و بةيةك حةسانةوه بث

ي ١٣٨٣و  ١٣٨٢يه تـاص و سـوثرانه لـه ساصـةكاين     ئةمن كاتثك ئةو بريةوةري

دا دةنوومســةوه كــه دةوروبــةرم لــه ديــداري عــةزيزان و لــه دميــةين  هــةتاوي

 ،»هـثمن « ،»هـةژار «: دا وةك له ذيزي ئةديبان و هؤنةران .خؤشةويستان خاصييه
 ،دا دوورةوآلت و له تيپي سةرؤك عثالن» هثدي«و » سواره« ،»حةقيقي« ،»ئاوات«
 ،»زاده عـةوآلئاغاي ئثلخـاين  « ،»عةوآلخاين شةهيدي« ،»غاي موهتةديئا قاسم«
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حـاجي حةمـةدئاغاي   «و » ئاغـاي قارةمـاين   حاجي برامي« ،»ئاغاي عةليار برامي«

هةريـةك لـه ژيـاين     ،ئةو لـه دميـةن ئاوابووانـه    ،كه ئةو ذؤيوانه ،»حيسامي

يـاوم و  لةگةصـيان ژ  ؛هـةركام نةخشـثكي سـةربةخؤيان بـووه     ،دا كؤمةآليةيت من

ديد و بريي ناژيرم هاوكـاري و   ئةگةر دةسيت لةرزؤك و ديدةي بث .لةگةصيان دواوم

يان كردبام و بـؤ هـةركام گؤشـةيةك لـه بـريةوةري ئـةو عـةزيزه لـة          هاوذثيي

با له ذابردوو  .»شد مثنوي صد من كاغذ مي« ،خزيوانةيان نووسيباوه خاك

  .وسات گةذمث و بثمةوه سةر كات

كـاك نـووري لـه بةيانييـةوه ئـةو كورسـييةم دانـاوه و        : كويت» عةوآلخان«

ذووي لـه   .بـةآلن ئـاوا نـا    ،ئـاوامت بـوو بتبيـنم    .دانيشتووم و چاوةذثت بـووم 

ذا  سةردار كاك ئةمحةدي براي ئاغاي نووري له بؤكـان : كرد و كويت» سةرداربةگ«

 .وهتازه لثره وةدةركةوت و كويت دمثة .هاتووه و وةدووي سؤراغي كاكي كةوتووه
 .ئـةويش وةك مـن چـاوةذث بـوو     ،دا بذؤ و بيهثنةوه و بصث كاكت لثرةيه بةدواي

  .دا سةردار ذؤيي بة دواي ئةمحةدي برام

سيغارثكي بكثشه و چايـةكي خبـؤوه بـا     ،با بچينه سةرث: خان هةستا كويت

 .چووينـه وةتـاغ و دانيشـتني    .بذثك وةحةسثي و دةسيت هاويشته سةر ئةسـتؤم 
كـراس و دةرپثـي خاوثنيـان     .وومه كوورةي حةمامةكه هةصكةنبةياين گوت: كويت

جارث هةسـته بچـؤ مانـدووي و ئارةقـه و      ،تيغ و خؤتراشيش هةروةتر ،داناوه

شةكةيت ئةو چةند ذؤژانه لة خؤت دووركةوه و وةره به قاليب سووك و خاوثنةوه 

  .دادةنيشني و دةردةدآلن هةصدةذثژين

خان پرسياري كرد ذيشت بـؤ   .م نةتاشيحةمامثكي تةذوتةميزم كرد بةآلن ذيش

ئةمحـةدي بـرام بـاس و خةبـةري وآلت و      .بـث  مةبادا كارم پثي: نةتاشيوه؟ كومت

پـاش نـةهار ئـةوم     .بـؤ گثذامـةوه   ،مثـي بـؤ بؤكـاين   »گصؤآلن«بردنةوةي ماصي 

بـا بـزامن    ،دوو ذؤژي ديكه دمثةوه ماصـث  كردةوه و كومت بؤخؤشم دواي يةك بةذث

وخواسـي   بـاس  .ئةمن و خان ماينـةوه  .ةصث و تةگبريي چيهجةنايب خانيش چي د

هـةرچي بةسـةرمان هـاتووه و     ،خان: ئةو چةند ذؤژةم بؤ گثذاوه و لةدوايه كومت

هةصـكةوتثكي بـؤ    .ئاغايه هةموو تاواين تؤ و قاسم ،دايه هةر مةينةتثكي له ذمثان

ثستا ئـةتؤ و  ئ ،وةرگرتبا ئةگةر كةلكمان لث ،ئاغا هاتبووه پثشث من و تؤ و قاسم
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عـةوآلي  «و » ئاغـا  عـةيل قـةرةين  «وةك  ،ئاغا به نثوي ذةئيس عةشـريةت  قاسم

قةدةمتان لثدةدا و ئةمنيش به نثـوي نوثنـةري مـةجليس    » لةندةن«له » بايزئاغا

له باوةشي دةرةوةدا بـووم   ،و هاوكارةكاين ديكةم» تيفي شثخولئيسالمي له«وةك 

  .ه و وةرةو بذؤي پاسداران نةدةبووينو ئةوذؤ چاو له فةرماين هةسته و دانيش

ئثمه ذؤيشتني : و كويت» ئاغا قاسم«خان لثرةدا تاواين هاويشته سةر ئةستؤي 

ذؤژان بؤخؤشـي هاتـةوه و     له دواي دووسـث  .بؤ ئثراق و بةچاكيش وةريانگرتني

ئةوا من به سـووكي   .ئةمنيشي ذاكثش كرد و هثنامييةوه بؤ ئثره و بؤ كثشه و گثره

به چرووكـي ددامنـان بـه جـةرگي خؤمـان داگرتـووه و دةسـتمان بـه         و ئةويش 

 ،ئةوانه كاي كؤن بةبا كردنه ،جةنايب خان: كومت .كآلوةكةمان ذؤگرتووه با نةيبا
دا شـريةكةت   ياين له هـاوين  ،»اللبن السيف ضيعت في«: وةك عةرةبه كويت

الوةش پيـاو  لثرة بةو ،دا كات و هامتان دؤذاند ئثمةش له كايت خؤي .خةسار كرد

هرچه پيش آيـد «وةك فارس دةصثن  ،دةبث خؤي له باوةشي قةزاوقةدةر باوث

ئةوه نيزيـك بـه پثـنج ساصـه ئـةمن لـه حاصـي خؤشـارةوةكث و          .»خوش آيد

 .دةمهـةوث بچمـةوه بؤكـان    ،لةوه زياتريش كوناوكومن پثناكرث ،دام گؤشةگريي
جا نازامن لةم بـارةوه   .وةرمدةگرثتةوه» تةسليمي«دياره سپاي پاسداران به ناوي 

خان  .ئةو دةراوةتان بةتاقي كردؤتةوه» ئاغا قاسم«نةزةري تؤ چيه؟ چونكه ئةتؤ و 

بةآلن پثم بصث حاصي دةردي مةعدةكةت چؤنه؟ ئةو بنثشته  ،لةمثژه نةمديوي: كويت

بةذاسيت ئةو دةرمانةي تؤ هةتا ئثستا  ،خان: گةيشت؟ كومت تاصةي بؤم ناردي پثت

 .بةآلن ئةوه وةرآمـي پرسـيارةكةي مـن نـةبوو     ،ه و پثيةوه ژياومئةمين ذاگرتوو
 ،ئاغـاي نـووري  : خان كويت .وتوونتره ژياين ئثستام له بنثشته تاصةكةي تؤ تاص

له خزماين نيزيكه و بؤخؤي ئةنـدامي سـپاي   » حةمةدبةگ«كوذي » بةگي عيززةت«

بگرث كه ئةتؤ لةو دةتوانث نامةيةكي وا وةر .پاسداران و ئيدارةي ئيتالعايت بانةيه

خان ئـةوه نـاكرث و جثـي بـاوةذ     : كومت .ساآلنةدا لثره ياين له شاري بانه بووي

چونكه ئيتالعايت بؤكان و سپاي پاسداران به هؤي جاشه خؤفرؤشـةكانةوه   .نابث

هةتا ئثستا چةنـد جـاريش    .دا بووم دةزانن هةر له گصؤآلن و له باوةشي حيزبةكان

جومعةي بؤكان نامةي بؤ نووسـيوم كـه    ئيمام» يعيحاجي مةال ئةبووبةكري شةف«

ئةگـةرچي عولـةما و    .بةآلن لـه خـؤم ذانـةديوه و نةچوومـةوه     ،بچمةوه بؤكان
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ــةوه     ــةو بابةت ــنن و ل ــةنگري م ــتيوان و الي ــان پش ــاييين بؤك ــتاياين ئ مامؤس

بةآلن كردةوةي پاسداران له ناوچةدا جثي متمانـه نيـه و ئثسـتا     ،ئةستوورم پشت

لثره بةوالوه ناوچةي گةوركايـةتيش پايـةگاي سـپاي     ،من گؤذاوهوهةل بؤ  چةل

يـان دةبـث    ،لةو حاصةدا يان دةبـث بچمـةوه بؤكـان    .دا دادةمةزرث پاسداراين تث

اي گرفتار و پايبنـد عيـال   ديگـر « :ئةويش .ئاوارةي ئةوديو مب

هـةمووي   ،ئةوةي دةيذثژم و ئـةوةي دةيپثـژم   ،خان .»آ�ودگي مبند خيال

  .دي عةيالهچثژي پابةن

به خؤمان هةصدةگوت و لـه سـةروگوثي    ،باسةكةمان بوو به باسي كؤن و نوث

تثرقسه بوون؟ خان : وةژووركةوت و كويت» سةرداربةگ« .دةوران و زةمانةمان دةدا

ي »حةمةدبـةگ «ي بصث بؤ شام بثته ئثره و »بةگ عيززةت«بچؤ به  ،سةردار: كويت

: كويت ،ميزاح بوو كي جةفةنگي و خؤشسةردار ئينسانث .بابيشي لةگةص خؤي بثنث

ي »بـةگ «ئةدي بـه كـام    ،كوذكوذةكامنان لثدةكاتةوه  كاك نووري تؤصةي گؤشت

سةردار توخودا ئيدي : خان كويت .ميواين هةيه ،ديكه بصثم بؤ شام بثنه ماصي خان

  .ذابگةيةنه بؤ شام بثنه ئثره لةسةري مةذؤ و بچؤ پثيان

ماصي بوو كه لـه سـةفةر بـوو و ئـةويش بـؤ      و هةر كوذثكي به ژن» عةوآلخان«

ئةوشةوةي جةماوةرثك له بةگزاده و خانزادةي بانه له ماصه خـان   .شةوث هاتةوه

بةآلن ذؤژگارةكه وابوو كه هةر جثيةك كؤبوونةوةيةك پثكهاتبا و له  .كؤ بوونةوه

باس دةهاته سةر كـردةوةي ناحـةز و نالـةباري ذژمثـي      ،هةر چني و توثژثك با

بةذواصةت ئةندامي » بةگ عيززةت«ئةگةرچي  .و پاسدار و جريةخؤرةكاينئاخوندي 

لةبـةر   ،بـوو » ئيتالعـات «پاسداران و له چةكداراين حكوومةت و سةر به دةزگاي 

گوثيـان نـةدةدا ئـةوه كـه      ،وةي كه كؤذةكه هةموويان عثل و عةشريةتثك بـوون 

ي و زياتر باسـي  بةگ چةكداري حكوومةته و بري و باوةذي خؤيان دةردةبذ عيززةت

و » شـثنان «ئةو شاآلوةيان دةكرد كه پاسدارةكاين حكوومةت بـؤ سـةر بةنـدةين    

ئةوه هةصمةتثكي : بةگ كويت عيززةت .يان كردبوو»دؤصي نةمةشري«و » مةرجيةآلن«

پثشاوبذانه بوو لةو پثشمةرگانه كه لـه ناوچـةي بؤكـان و گـةوركان پاكسـازي      

  .هكرابوون كه لةو مةصبةنده نةگريسثنةو

هـةآليت   باسـي هـةآلت   .هةتا شةودرةنگانثك شؤخي و جةفةنگ درثژةي هةبوو
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منيش بذثك بوو به جثگاي شؤخي كه نه چةكدار و نه حيزيب و نه زيددي ئيـنقالمب  

لـة پاشـان شـةوبةخثر و     .و جثگةي سةرجني كاره جوانـةكاين حكوومـةت بـوو   

بـةگ   عيـززةت «: خان كويت ،كه هةستان بذؤن .كؤذةكه بآلوةيان كرد ،خواحافيز

  .هةر خان و عيززةت و ئةمن ماينةوه» .ئةتؤ مةذؤ كارم پثته

كه ئينقالب كـراوه هـةتا ئةوذؤكـه كـه      ١٣٥٧له ساصي  ،عيززةت«: خان كويت

ئاغاي نووري وةك بؤخؤشت دةزاين خـؤي بـه حكوومـةت     ،١٣٦٢دةبثته هاويين 

ـ »گصـؤآلن «و يان له » عةنبار«يان له دثي  ،نةناساندووه ةي گةوركايـةيت  ي ناوچ

ناچاره يان بذواته دةرةوه و يـان خـؤي باوثتـه     ،ومةرج گؤذاوه ئثستا هةل .بووه

دةشزاين كاك نـووري نـه پثشـمةرگه     .باوةشي پاسداران كه هةمةكاره بؤخؤيانن

بوونةوةي وآلت له بگرةوبةردةي ئينقالب  ويستوويه هةتا ئارام ،بووه و نه چةكدار

ةوه بؤكان و لـه ماصـي خـؤي بثـدةنگ دانيشـث و      خؤي بپارثزث و لة دوايه بچثت

دةشبث بـزاين تثكةصـي و نيزيكـي     ،ئثستاش ئةو هةله هاتؤته پثش .حبةسثتةوه

ساصـهايه   ،»نـووري «و » ئاغـا  قاسـم «ئـةمن و   .ئثمه لةگةص نـووري تـا كوثيـه   

قازاجني تؤ به حكوومةت بؤ تريه و تايفةي خؤت  ،كوچكةي ئاورگايةك بووين سث

» .ئاخر ئةتؤ له بنةماصةدا چةكداري حكوومةيت ،دةردي خؤت بثيئةوةيه بةكاري 

ناسـاندنت بـه ئيـدارةي     بـةآلن مـةوداي خةصـك    ،ناصثم جاشي«: پثكةين و كويت

ئةتؤ لثره بةرنامةي خؤت له ئيدارةي ئيتالعات و  .ئيتالعايت سپاي پاسداران هةيه

ؤكان و لة دوايه دةردةسةر نووري بةرييةوه ب دةكةي كه بتواين بث سپا جؤرثك ذثك

ئاغـاي   ،خـان «: بةگ كويت عيززةت» !لةوث ئيتالعات و سپا گرفيت بؤ سازنةكةن؟

چةند رؤژثك ئةمن نايةصم «: خان كويت» .نووري كةنگث دةيهةوث بگةذثتةوه بؤكان

جارث وةخيت مانـةوه و درثـژةي ديـدارم     ،جةنايب خان«: ئةمن كومت» .بذواتةوه

: بـةگ كـويت   عيـززةت » .كةيـةوه  دةبـث بـةذمث  سبةينث نا بةآلن دووسـبةي   .نيه

دا  موعاويين ئيدارةي ئيتالعات ئاواص و دؤسيت نيزيكمـه و لـه خزمـةت خـانيش    «

ئةمن سبةينث بؤ نيوةذؤيه بانگهثشيت دةكةم و پثـي دةصـثم خـان     .ئريادةيت هةيه

بؤ نةهار دةيهثنمـة ئثـره و ئـةو     ،خؤشه بيبينم دةيفةرموو لةمثژه نةمديوه و پثم

بـةگ   شـةو درةنـگ بـوو و عيـززةت    » .بة پثويسيت دةزاين لةگةصي بدوثجؤرةي 

ئـةمنيش لةگـةص ئـةو     ،بةگ باشي بـؤ چـوو   عيززةت«: خان كويت .هةستا ذؤيي
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خـان  ،وةخيت خةو بوو» .هاتين بؤ ئثره باش تةواو دةبث ،كابرايه نثوامن خؤشه

سنت و ئةمنيش هةستام بةرةو نو ،جثگاي خةويان بؤ من چاك كردبوو .چوو بنوث

  .خةوي خؤش دينت

 .خواردن چووينه حةسارث دانيشني دةرث و دواي نان سبةينث هاته خان بؤ ناين
ئـةمن بـذثك    ،كاتثك عيززةت و كابراي ئيتالعايت بؤ نـةهار هـاتن   ،خان: كومت

خـان   .دا دةيصثي ذواصةيت پامشلةي هـةبث  درةنگ دمثةوه هةتا ئةوةي له بارةي من

ئاغاي نـووري يةكثكـه لـه دؤسـتان و يـاراين       ،صثمئةمن دةمهةوث پثي ب«: كويت

لـه  ،كاتثك ئةو منايةندةي خةصكي بؤكان بـوو  .قةرزدارم زؤريشي پث .قةدميي من

مةجليسي ذابردوودا كار و گرفتاري گةورةي عثل و تايفةي بؤ جثبـةجث كـردووم و   

دةمهـةوث ئـةتؤ لـه دنيـاي      .هةتا ئثستا نةمتوانيوه جوايب چاكةيةكي بدةمـةوه 

هـةر   ،نووري نه حيـزيب بـووه و نـه كؤمةصـه     .دا قةرزي من بدةيةوه ايةيتدؤست

و » گصـؤآلن «ئةوةش بوو بؤكاين بةجثهثشت و چوو بؤ نثو خزمةكاين لـه گونـدي   

ئةغصةب دةهاتـه   ،لةو ئاخرييانةدا كه ناوچةي گةوركان بوو به مةكؤي حيزبةكان

دةبـث كـاك    .كـان ئثستاش دةيهةوث بچثتـةوه بؤ  ،بانه ماصه من و خزمةكاين من

عيززةيت لةگـةص بنثـري و بسـپثري كـه ئيتالعـات و سـپاي پاسـداراين بؤكـان         

: كـومت » .ئةوانه ئةو قسانه دةبث به بث حوزووري تـؤ  .نةهثنن دةردةسةري بؤ پثك

ئـةمن لةگـةص سـةردار     .لةوه باشتر شتثك نـةماوه وةبـةر زةيـين بـدةي     ،خان

  .وةدةردةكةوم

ــةعات   ــك س ــةوه ٥/١٢نيزي ــاتبوون مي .هاتين ــةمثژبوو ه ــةكان ل دواي  .وان

ئـةوه دؤسـت و بـراي عـةزيزم ئاغـاي       ،ئاغاي ذةئـيس «: خان ،سةالمووعةلثك

خان له  ،ئاغاي نووري«: كويت» ئيتالعايت«دواي ئةحواصپرسي  ئاغاي » .نوورييه

حاصـي تـؤي بـؤ مـن      بـةگيش شـةرحي   بارةي تـؤدا ذووين كردمـةوه و عيـززةت   

نايهةوث ئينسـانةكاين بةذاسـيت و هثزةكـاين    مجهووري ئيسالمي  .كردؤتةوه شي

نوثن بةربـةرةكاين   دةيهةوث لةگةص دثوةزمةي حيسان ،شياوي ناوچه له دةس بدا

ئةوه كـاك عيـززةت هاوذثتـه و     ،ئةگةر وازت له سةر چوونةوةيه بؤ بؤكان .بكا

لةوثش برادةرةكاين بؤكان دةبينث و ئةوةي ئثمـه بـة پثويسـيت دةزانـني ذثـز و      

و » خـان «ؤ ئاغاي نـووري كـه تثكةآلوييـةكي نيزيكـي هةيـه لةگـةص       حورمةته ب
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  ».يش له كةساين باوةذپثكراوي ئثمةيه لةو مةرز و سنوورةدا»خان«

ئيـنقاليب   ،ئثمه ئينقالمبان بؤيه نةكرد يةكتر ذةپثنثني ،ئاغاي ذةئيس: گومت

ـ    ت ئثمه بؤ ذةپثناين يةك نةفةر بوو به ناوي تـاغووت و ئةويشـمان ذادا و پثويس

ناكا نةتةوةيةكي سةدان قةذن پثكةوه ژياوين له سةروسةكويت يةكتر بةربني و له 

بةكوريت لـه سـةر سـفره قسـه لةسـةر ئـةوه        .يةكترمان بكةنه نةتةوي و دوژمن

بذايةوه كه سبةينث كاك عيززةت مبباتةوه بؤكـان و بـه دصخؤشـي و ذةزامةنـدي     

   .بگةذثتةوه

خـان زؤري حـةول دا    .ماصـي خـان  كةوتينه سبةينث و كاك عيززةت هـات بـؤ   

ئـةتؤش   .چوونةوةم چاكتره له مانةوه ،خان: كومت ،ذؤژثكي دي له الي مبثنمةوه

بـؤ   .كـةوتني  لةگةص عيززةت دواي خواحافيزي بةرةو بؤكان وةذث .لثم غافص مةبه

كاك عيززةت ئةتؤ بچؤ بؤ ئيتالعـات و  : نةهار هاتينةوه بؤكان و دواي نةهار كومت

حـاجي مـةال   (جومعـه   ذابگةيةنه و ئةمنيش دةه ماصـي ئيمـام   ذاسپاردةي خؤت

كــه لــةو وةختانــةدا داميــه موكاتةبــةمان هــةبووه و  ) ئةبووبــةكري شــةفيعي

با ئةويش لةگةص عولةما و مامؤستاياين ئـاييين بؤكـان    ،خةبةر نةبووين بث لثك

درثـژةم   .)كه هاته پثش( ؛دا بنب مةبادا گريوگرفت بثته پثشث له جةرياين هاتنةوةم

كاك عيززةت كه له ئيتالعات هاتييه دةرث وةره بـؤ ماصـي   «: به قسةكامن دا و كومت

  .جومعه بؤخؤشم چوومه ماصي ئيمام» .جومعه و خةبةري خؤمت بدةيه ئيمام

كـه   ،مامؤستا بةتةنث له وةتاغةكةي بـوو  ،كه له دةركةم دا و چوومه ژوورث

خـؤش و   دواي مـن  .مان ماچ كردومسيت يةكتر ئةمين ديت بةپريمةوه هات و دةست

بةسةرهايت ئةو ذؤژه تاآلنةي خؤم بؤ گثذاوه و كومت نازامن بريوذاي تؤ  ،تؤخؤش

ئـةمن لـه    ،نازامن دةصثن چي بةآلن خراپ ببزوونـةوه يـان بتگـرن   «: چؤنه؟ كويت

جومعةيي بؤكان دةس هةصـدةگرم و عولـةما و ذووحـاين بؤكـانيش تثكـذا       ئيمام

چةند جارثكي كه لةگـةص ذةئيسـي ئيتالعـات    «: ةها كويتهةرو» .ئيعتسابث دةكةن

لـةو قسـانةدا بـووين    » .هةتا بزانني چؤن دةبث ،نةزةريان خراپ نةبووه ،دواوم

ذةئيسي ئيتالعـايت  : بةگ وةژووركةوت و دواي سآلو و ئةحواصپرسي كويت عيززةت

و چةنـد  كويت بثته ئيتالعـات   .ذاگةياندن ئثرةم ديت و نةزةري ئيتالعايت بانةم پث

دةچينـه  «: مـةال كـويت   حـاجي  .نامثنـث  پرسيارثكي لثدةكةين و ئيدي كارمان پثي
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ذا ئةگـةر   شووذاي ذووحانييةت و نوثنةري ئيمام له شووذا حاصي دةكـةم و لـةوث  

ئةمن ذاسپاردةي خؤم : كاك عيززةت كويت» .پثويست بوو بچثته ئيدارةي ئيتالعات

مانةوةي تؤ  .سپاست دةكةم: كومت .نيهجثبةجث كردووه و لةو بارةوه نيگةرانيشم 

  .ئيدي پثويست نيه

مـةال سـةيد   «و نـاردي  » شـووذاي ذووحانييـةت  «دواي نوثژي عةسر چووينه 

نوثنـةري ئيمـام كـه     .كه ئةندامي شووذا بـوو ئـةويش هـات   » ذةمحاين كةرميي

ناسـاند و   حاجي مةال ئةبووبةكر ئةمين پث .ئةويش هات ،ئاخوندثكي جةوان بوو

كه ذژمثي تاغوويت  .ئاغاي نووري نوثنةري خةصكي بؤكان و دةوروبةر بوو«: كويت

ئثسـتا كـه    .هاتةوه ناوچه و له دث گؤشةگري و دوور لة غةوغا دانيشـت  ،ذووخا

دةيهةوث له بؤكان دانيشث و وةك خةصكي ديكه لـه   ،ئةمنييةت و ئارامي بةردةوامه

اووآلتييةكاين خـؤي لـه   بةرةكةيت ئينقاليب ئيسالمي بةشدار بث و وةك هةموو ه

  ».ژياين سةربةخؤ بةهرةمةند بث

  تاوان ئاخوندي بةرزةفذ و تاوانباري بث
ئاخونـد چـاوي بزكـردةوه و     ،هةر كه كويت نوثنةري مةجليسي پثشوو بـووه 

بذثكي تثذوانيم و گرژ بوو و  ،دا نيشان بدةي وةك جانةوةرثكي دذنده له قةفةزثك

ئةمنيش بـه فارسـييةكي خؤماصـيانه    » بووي؟ئةي ئاغا تا ئثستا له كوث «: كويت

لـه دثـي    .هةر لثره بـووم ! جةنايب حوججةتولئيسالمي وةملوسليمني: عةرزم كرد

وام  ،هةروةك دةزاين شار و مةصـبةند بـذثك نائـةمن بـوو     .كةشاوةرزم» عةنبار«

ئثسـتا    .چاك بوو به بثدةنگي له گؤشةيةك دانيشم هةتا وآلت ئـةمن دةبثتـةوه   پث

ئةوةندةش بزانه كه پثشتر زيـددي   .م بؤتةوه و له بؤكان دانيشنت دةكرثوآلت ئارا

 ،ئينقالب له بؤكان گرتيامن و تةحويلي دادگاي ئينقاليب ئيسالمي مـةهاباديان دام 
تاواين منيان  پاش ئةوةي خةصكي بؤكان و دةوروبةر به خؤپثشاندانثكي بةرچاو بث

: خوند زؤر بـه ذووگـرژي كـويت   ئا .ئازاديان كردم و هامتةوه بؤكان ،وةدةرخست

پثويسته لةگةص تاران پةيوةندي بگرم و بـزامن لـةوبارةوه دةسـتووري ئـةوث چ     «

ئثمـه  «: جومعـه و مـةال سـةيد ذةمحـان ئةنـدامي شـووذا كوتيـان        ئيمام» دةبث؟ 

هـةآلت   ،ئاخوند ذانةوةستا» تاران و تةماسي بؤ چيه؟ ،ناردوومانه بثتةوه بؤكان
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» .ئـةوة بـه خـؤم مةذبووتـه    «: ونةكـةي لثبـوو و كـويت   بؤ وةتاغثكي كه تةلةفو

تـةواوي بؤكـان    ،قةسةم به خودا خراپي لةگـةص ببزوونـةوه  «: جومعه كويت ئيمام

ئثمـةش  «: مةال سةيد ذةمحـان كـويت  » .جومعه نامب دةخرؤشثنم و بؤخؤشم ئيمام

بةآلن ئةگةر له  .مامؤستايان سپاستان دةكةم: كومت» .شووذاي ذووحانييةت نابني

ذةنگه بياةوث هثندثكم پرسـيار لثبكـةن    .كاري من خراپتر دةبث ،ةرةخؤ نةبنس

هثنـدةي پثنـةچوو    .ئةو قسانةمان دةكرد ئاخوند هاتـةوه  .كه حةمتةنيش دةيكةن

ذةئيسي ئيتالعـايت   ،دياربوو دةيانناسي ،دةركه كراوه و پاسدارثك هاته ژوورث 

 .ي هةستان و بـةخثريان هثنـا  لةبةر .بؤكان بوو كه ئاخوند تةلةفووين لثكردبوو
تازه كاك عيززةت له بارةي : كويت .بةصث هةوم: ئةوه ئاغاي نوورييه؟ كومت: كويت

ئةوه نوثنةري تاغووت بـووه  : يةوه كويت ئاخوند به تووذةيي .تؤوه حاصي كردووم

ئاغـاي   .و لةگةص تاران قسةم كردووه و كوتيان بيدةنه دةست ئيـدارةي ئيتالعـات  

 ،جةنايب حوججةتولئيسـالم : كومت .لةفوومن لثكردي دةبث بيگريذةئيس بؤيه تة
جومعه هاتوومه شووذاي ذووحانييةت كه لةگةص مامؤسـتاياين   ئةمن لةگةص ئيمام

جومعـه دةچووينـه    لة دوايه لةگـةص ئيمـام   .ئةو شووذايه ديدارثك تازه بكةمةوه

جـــةنايب ! ئـــةتؤ لـــةخؤذا وةپةلـــه كـــةوتووي ،ئيـــدارةي ئيتالعـــاتيش

ئةگةر ئةمن نةتةوة و وآليت خؤم خؤش نةويسـتبا و هـؤگري    ،تولئيسالمحوججة

يان له ئورووپـا بـووم و    ،ئثستا له خزمةت تؤدا نةدةبووم ،نيشتماين خؤم نةبام

تاوانثكي چةند جـار   مةگةر بث .يان له ئثراق وةك ئةوانةي ذؤيشتوون و نايانبيين

وجؤ  ي ئينقاليب مةهاباد پرسجارثك له دادگا ١٣٥٨دةبةنه پاي دار؟ ئةمن له ساصي 

كراومةوه  تاواين من له دادگا ذوون بؤتةوه و به ذثز و حورمةتةوه بةذث كراوم و بث

  .بؤكان

جومعـه   جـةنايب ئيمـام  : رةئيسي ئيتالعـات زؤر ئـارام و لةسـةرةخؤ كـويت    

ذةنگـه ئاغـاي نـووري بـؤ چةنـد       .بةرنامةي كاري ئثمه ئاوايه ،ناذةحةت مةبه

ـ  پـاش چةنـد پرسـيار و لثكؤصـينةوه كاروباريـان لـه        .ه بـث ذؤژثك ميواين ئثم

بـه خوداوةنـدي    ،ئاغاي ذةئيس: جومعه كويت ئيمام .ئازادي دةكةين ،دا مةجليس

 ،خودا ئةگةر خةصكي بؤكان و دثهايت و كةشاوةرزاين ناوچـةي بؤكـان ئـازاد بـن    
ئةتؤ نـازاين خزمـةيت ئـةو     .ئثستاش ئاغاي نووري دةكةنةوه منايةندةي خؤيان
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و » ئـامووزش و پـةروةريش  «و » ذووحانييـةت «پياوه له مةجليسي ذابردوودا بـه  

ويسـت و خواسـيت    ،ئاغاي ذةئيس .كةشاوةرز و دثهاتييةكان چؤن و چةنده بووه

ئاخونـد زؤر   .دا وةبةرچاو بگره خةصكي بؤكان و دةوروبةر له بارةي ئاغاي نووري

ـ  : به تووذةيي كويت دةبـث ئـةو    ،ةوردي دواومئاغاي ذةئيس ئةمن لةگةص تـاران ب

ذةئيسي ئيتالعات لةو جـؤره   .جؤره كةسانه زؤر بةتوندي لةگةصيان بةرةوذوو بن

دا ئةتؤ تةلـةفوومن   له پثش ئةوةي: قوربان: دواندنةي ئاخوندي زؤر تثكچوو كويت

مةئمووري خؤمان لـه بانـةذا لةگةصـي     ،لثبكةي كه پثت وايه تاوانبارثكت گرتووه

لثمگةذث ئثمه به  .ئيتالعايت بانةذا تةماسيان لةگةص گرتووم هاتووه و له ئيدارةي

جومعه ئيجازه بـده ئاغـاي    جةنايب ئيمام: لة دوايه كويت .ئةركي خؤمان ئاشناين

نووري لةگةص خؤم بةرم بؤ ئيداره با چةند ذؤژثك ميواين ئثمـه بـث و بؤخؤشـت    

حـازرم   ئاغـاي ذةئـيس ئـةمن   : ئةمن هةسـتام و كـومت   .تةماست لةگةصمان هةبث

ئثـوةش لـه    ،جةنايب مةال سةيد عةبدوذذةمحان ،جومعه جةنايب ئيمام .فةرموو

ئـةوه   ،ئةگةر كار له سنووري پرسـيار تثپـةذي   .دةرةوه خؤتان ناذةحةت مةكةن

خواحافيزمان بث و هامتةدةرث  .دا دةذؤين خةبةر دةزانن و به ذثي قانووين خؤمان

  .تو ذةئيس بةدوامةوه بةرةو ئيدارةي ئيتالعا

   ؤژگارثكي ذةش و شةوگارثكي تاص له ئيدارةي ئيتالعايت بؤكانذ
ذةئيس به پاسدارثكي ئةسپاردم و بؤخـؤي   ،كاتثك چووينه ئيدارةي ئيتالعات

  .ذؤيشت

پاسدار پةذؤيةكي ذةشي هثنا و هةردووك چاوي توند بةستم و باسكي گـرمت و  

بـه پليكـان كـه     هـةر  ،دا كشام ئةمنيش وةك كوثران به دووي كوثركثش .كثشامي

يـةكثك   ،دوو سووذ له حاسيت دةركثك ذاوةستا له دواي يةك ،پثچاوپثچي دةكرد

پاسدار پاصثكي توندي به پشتثوه نام  ،كه دةركه كراوه .به كليل دةركةي بؤ كردةوه

   .و خستميه ژوورةكةوه و دةركه پثوةدرا

 .كـةم ب نةمـدةزاين چ  .وخوست نـةبوو  ماوةيةك هةست .له جثي خؤم ذاوةستام
پةذؤكةم له سةر چاوم البرد و  .مامه بؤ چاوت ناكةيةوه: يةكثك له ديوةكةدا كويت

هـةر بـةپثوه بـووم و تةماشـاي      .ديتم كوذةجحثصثكي كـورد لـةوث درثـژ ببـوو    
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گؤچانةكةم به ديـوارةوه   ،گؤچانثكي شوانانةم به دةستةوه بوو .داروديوارم دةكرد

مامه توخـودا ئـةتؤيان   : كويت ،كردمكوذةجةوانةكه هةر تةماشاي دة .هةصپةسارد

 ،بؤچي گرتووه؟ تثفكرمي ئةو جةوانه بةو شكص و ذواصةته نةشةمزاو و تثكنـةچووه 
دا لثرةيان دانـاوه   ئةدي چيه؟ ذةنگه جاش بث له پثش .بؤ گرياو و ئةسري نةدةبوو

 .كشامةوه بن ديوار الي سةرووي وةتاغةكـه  .ذاكثشث هةتا ئةمن بناسث و قسةم لث
كوذةكه دووپايت  .ئؤخةي: كومت .پاصم توند به ديوارةكةوه دا .پشتم دثشا .مدانيشت

بةوحاصـةوه   ،وادياره نةخؤشيشي ،سپي ئةرث مامه توخودا ئةتؤي ذدثن: كردةوه

ذؤصـه لةبـةر خـةتاكاري و هةصـه و چةپـذةوي ئثـوةي       : بؤچي گرتووياين؟ كومت

ئـةزمووين   بـث  جـةواناين  .جةوانه كه دةبـث ئثمـةي پـري كـةفارةتث بدةينـةوه     

يـةكي دي چيـه، كوفـت و     ،يةكثك نازامن خةباته ،وآلتةكةمان يةكثك كؤمةصةيه

كـومت   .چ بصثم به ئثـوةي الوي سةرلثشـثواو   ،نازامن چ بصثم بةخؤم ،زةهري ماره

 .ذاسـت دةكـةن  : كـومت  .پثم دةصثن ئةتؤ دمثوكرايت: باشه ئةتؤ بؤ گرياوي؟ كويت
الوةكـاين ئثمـه بـةپتووين يـان      ،نانـه ئةزموو ئـةي بـث   ،ئاخر ئةي كةجذةوانه

نازامن چتان دةوث؟ له سايةي مجهـووري   .يان خةبات ،يان دمثوكراتن ،كؤمةصةن

ئـاوايت   ،دةرث ئيمام خومةيين لـه ژثـر دةسـيت تـاغوويت هثنانـه      ،دا ئيسالمي

ئيدي چي ديكةتان دةوث؟ چي ديكه داواكارن له خـودا   ،دوورتان بؤ نيزيك بؤتةوه

نثـوت چيـه؟    ،بـؤت ناذةحـةمت   ،باشه كـوذم : له دوايه كومت! ؟و ئيمام خومةيين

نازامن چييان  ،خةصكي حماصي بةگزادامن ،م نثوه»عومةري خزري«مامةگيان : كويت

ئةگةر هةته بيانـدةوه   ،چاوةكةم ،كوذم: كومت .دةوث؟ دةصثن ئةسلةحةت هةيه لثم

ياي ژياين دايـك  ؟ دةنا بذؤ فر!بچؤ بؤخؤت ببه به پاسدار ،و ئةگةر تفةنگت دةوث

   .و باب و خوشك و برايانت بكةوه

وةك چاوةذوانييـةكي   .ئةو كوذه هةر هةصدةستا سـةر پثيـان و دادةنيشـتةوه   

يةك هات دةركةي كردةوه و سةري هثنـا ژوورث   .كات كةوته نوثژي شثوان ،هةبث

لـةو   .كوذةكه له جثي خؤي هةستا و چووه دةرث و ئيدي نةمدي بثتـةوه  .و كشاوه

بةآلن خؤي لث نةناس كردم و ئةمنيش هـيچ كـات    ،انةدا ديتم و ناسيمةوهئاخريي

  ؟؟!چون نوثنةري سياسي فةرماندارييه ،دا نةداوه ئةو كاتةم به ذووي

: پـثم گـوت   .پاسدارثك هات و دةركةي كردةوه و تةماشايةكي ژوورةكةي كـرد 
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وانه و دةرمانةكامن له ماصـثيه كـه دةبـث شـة     ،برادةر ئةمن ناسازي مةعدةم هةيه

 ،كارم به وةي خراپ بوو .بؤ پثش شام دةرمانةكانيان بؤ هثنام .بةيانانه بياخنؤم
سـپي و   پاسـدارثكي ذدثـن   .شةوانه دوو يان سـث جـار دةبـوو بچمـه ئاودةسـت     

شةوث كايت نوسنت دةركةي دةكـردةوه و ئيـدي    ،بوو بةدئةخالق كليلي دةركةي پث

كي مسي گةورةدا كه هثندثكي برينج شةوث له جامث .هةتا بةياين دةركه نةدةكراوه

خوارد و ئـةوي ديكـةم لـه جامـه      هثندثكم لث .دا بوو شاميان بؤ هثنام و باقله  تث

جامةكةم له پـاش   .مسةكةدا هةصگرت كه شةودرةنگ بيخؤم مةعدةم وةژان نةكةوث

 .ميزم لةو جامـه دةكـرد   ،شةوانه دواي خواردين پامشاوةي شامةكه .شام نةداوه
جامةكـةم لةگـةص خـؤم دةبـرده      ،داره پريه دةركـةي لثدةكردمـةوه  بةيانان پاس

چون دةمزاين شامةكةم هةر لةم جامـه مسـينةدا    ،ئاودةست و خاوثن دةمشوتةوه

   .دةمداوه به پاسداره پريه ،دةبث

هـةموو   ،وا دياربوو ذةئيسي ئيتالعات له دواي ئةوةي ئةمين سـپارد و ذؤيـي  

و كـه نوثنـةري بؤكـان لـه مةجليسـي      بنكةي چةكداري پاسداراين حاصـي كردبـو  

 .دا هاتؤتةوه و خؤي تةسليم كردووه و ئثستا له ئيتالعاتـه و زيندانييـه   تاغوويت
ــدار      ــت و پاس ــتيانه سةرپش ــراوه و خس ــةم ك ــي ديوةك ــةودرةنگانثك دةرك ش

نه يةك و نـةدوو و سـث هـةتا شـةش نـةذذةغوول كـه ذةئيسـي         .وةژووركةوتن

نه لةبةر ئةوان و يان لـه   ،مةيت ئينساين خؤمبه حور .ئيتالعاتيشيان لةگةص بوو

هـةموويان بـه ديـواري ديوةكـةوه      .له جثـي خـؤم هةسـتامه سـةرپث     ،ترسان

ــتابوون و زل ــردم ذاوةسـ ــايان دةكـ ــةرثكي  ،زل تةماشـ ــاتنب گيانلةبـ وةك هـ

  ! عةجيبوخليلقه تةماشاكةن

 دا دةبث چـؤن  حاصي بووم هاتوون بزانن نوثنةري بؤكان له مةجليسي تاغوويت

ئاغايان دةكرث بصثم فةرموون دةستوور چيه؟  ئةگـةر  : كومت .بث و چ فيلةتةنثك بث

هةر هاتبووين بازذةسـي زينـدان و    ،كوتيان نا .دام پرسيارثكتان هةيه له خزمةت

ذةنگه باب و باپرياين ئثمه له دةوراين چيها  ،ئاغايان: كومت .زيندانييةكان بكةين

هـةر حكوومـةتثك گؤذابـث و يـةكي دي      ،نپادشا و حكوومةيت جؤراوجؤردا ژياب

باب و باپرياين ئثمه هةرگيز بؤ يةكتر نةبوونه ئةغيار و بثگانه و هةر بةو  ،هاتبث

هةروا درثژةيان به ژيـان و مثـژووي خؤيـان     ،ذةنگ و شثوازةي پثيةوه ژيابوون
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باوةذ ناكةم ئثمه نةتةوةي ئةو باب و باپريانه زؤص بني و ذةوشت و شـثوازي   .داوه

ئثستا هيچ كامتان له پـثش چـاوي مـن نـه غـةيرةن و نـه        .ةوان ذةچاو نةكةينئ

ئايا ئثوه ئةمنتان چؤن دثته بةرچاوان؟ بثدةنگ بووم بـزامن دةصـثن چـي؟     .بثگانه

دا جارجار سةري دةلةقاند كـه   بةآلن يةكيان له قسةكامن ،هيچيان وةدةنگ نةهاتن

انـاي ذؤيشـنت تةماشـايةكي    ديسـان بـه م   .دةمـةوه  دةكرا به ماناي باوةذ لثكـي 

يةكيان الي دةركي نيشان دا و بؤخؤي له پثشةوه ذؤيـي و ئـةواين    ،يةكتريان كرد

 ،دا سةري دةلةقاند وةدوا كـةوت  ئةوةي له قسةكان .دا جاصه بوون ديكةش بةدووي
» !عموجان غم خنور خدا بزرگه«: له نثو دةركه ئاوذثكي داوه و لةبةرخؤيةوه كويت

  .ركةي داخستةوهپاسداره پريه دة

بـه   .دا سبةينث پاسدارثك هات و چاوي بةستم و دةسـيت كثشـام بـه دووي خـؤي    

 .سـةرةوژثر دةيكثشـامةوه خـوارث    ،دا وةسـةركةوتبووم  هةسـتم پليكانـةكاين پثـي   
   .بوو هات» بازپورس«ديار بوو  .هاوسةحتي ساختومانةكه له سةر كورسييةك داينام

: ذةخنةم له پرسيارةكاين گرت و كومت .ربابت؟ ئةبووبةك .نثوت چيه؟ حمةممةد

پرسـيارةكانت   .حازر نيم ئاوا جوابت بدةمةوه ،برادةر ئةگةر بازجووييم لثدةكةي

هـةرچي   .دةبث سوال و جواب به نووسـني بـث   .بنووسه هةتا وآلمةكانت بدةمةوه

وآلمـي   .دوو جاران له سةر كورسـييةكةم ذايوةشـاندم   .پرسي ئةمن بثدةنگ بووم

قامچي بوو يان شووص نـازامن لـه    .وآلم ديسان بث ،ديسان پرسيار .بووئةوةشم نة

: كـومت  .بثدةنگ مامةوه و بؤ جاري دووهةم له شـاين كوتامـةوه   ،شاين ذاكثشام

تـاوان وةبـةر    سپي و پريثكـي بـث   چؤن ئةو حةقةي به خؤت دةدةي ذدثن! ئينسان

ةوةسـته هـةتا   ذام ،كوتةكان بدةي؟ ئةگةر ئةوةت پث كردةوةي دثوودرجنان نيـه 

تةقـةي   .بـده  دادةذين درثـژةي پـث   ئاخر هةناسةي سوارم پياده دةكةي و ژيين لث

پاسدارثك هات سةرلةنوث ذايكثشـام هـةتا    .ذؤيي و نةهاتةوه ،كةوشةكاين هات

ديوةكةي خؤم و پاسداره پريه دةركةي كردةوه و پةذؤي ذةشـيان لـه سـةر چـاوم     

   .داخست البرد و له ژوورثيان خستمةوه و دةركةيان

شام و نةهاريشم له جامه مسينةدا هثندثك برينج و باقله و بـريين مةعـدةش   

خةبةرم له دةرةوةش نةبوو كه  .دياربوو به هيچ كام له دةرمانةكان ژاين نةدةشكا

جومعه و مامؤسـتاياين ئـاييين و هثنـدثك لـه بازاذييـةكان لـه حـةول و         ئيمام
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   .تةقةالدابوون و چييان بؤ نةكرابوو

چةند الپـةذي پرسـيار    .پاسدارثك هات كةصةگةت و جةوان ،مني ذؤژ بووسثهة

  :هثنا كه له خوارةوه دةخيوثنينةوه

  ئةتؤ بؤ بوويه نوثنةري مةجليسي شا كه دةتزاين شا تاغووتييه؟: پ

نوثنـةري كةشـاوةرزاين دثهاتـةكان و شـاري      ،ئةمن نوثنةري شا نةبووم: و

للةتـه دواوم كـه ئـةمنيان كردبـووه     بؤكان بووم و له خواسـت و ويسـيت ئـةو مي   

كاري من له مةجليس ذاگةياندين نياز و پثداويسيت ئةو ناوچةيه  .نوثنةري خؤيان

  .بوو كه هةصيانبژاردبووم

چ كارثكت بؤ خةصكي شـار و دث پيـاده    ،دا بووي لةو ماوةي كه له مةجليس: پ

  كردووه؟

كـار و   .رچاوان نةبنشتثك نني ناديار و لة بة ،ئةو كارانةي ئةمن كردوومن: و

  .وةردةگرن دا ماون و خةصك ئثستا كةلكيان لث بةرنامةكاين من له دثهات

  چن؟ ،ئةو كارانةي به كاري خةصك دثن و ئثستاش هةر ماون: پ

ــةكاين  ١: و ــه ئاوايي ــاوي دووره دث ل ــي كاني ــ لوولةكثش ــةردةزةرد«: ـ  ،»ب
 ،»كـاين سـريان  « ،»تيكانتةپـه «ي الي »باغچة« ،»جامنةرد« ،»توركمانكةندي«
 ،»دونگـوز « ،»قةرةكةند« ،»كولتةپه« ،»شاريكةند« ،»ئةشكةوتان« ،»تركاشه«
» كـةرثزه «خاوثن كردنةوه كةرثزةكاين دثي  .»داشبةند« ،»گردي قةبراين عةنبار«

تةعمريي مزگـةويت ئـاوايي    .»مامه حوسثن«سازكردين مزگةويت گوندي  .»تبت«و 

   .»چنيچاوةر«سازكردين پردي گوندي  .»لةگز«

له بارةي گةياندين بةرق بؤ دثهات و  .»سارووقاميش«ـ بةندكثشي ئاوي دثي ٢

ي »ئـــةمريئاباد«: دةوروبـــةري بؤكـــان بـــؤ ئـــةو دثيانـــه بـــةرق چـــوون

 ،»گردي قـةبراين عـةنبار  « ،»عةنبار« ،ي عةنبار»مرياوا« ،»حةماميان«،بؤكان
و هـةروةها ده  » تيكانتةپـه « ،»ناچيـت « ،»وشتةپه« ،»ئاباد عةيل« ،»داشبةند«

  .مةدرةسه بؤ گوندةكان

  ئةوانه كارثكن ذةنگه له دةوراين نوثنةرةكاين ذابردوو پياده كرابن؟: پ

 .تةنيا كار و كردةوةي منـه  ،نةهاتوون هيچيان لةو كارانه له ذابردوودا پثك: و
  .ئثوه دةتوانن لةو بارةوه له دانيشتوواين دثهاتةكان پرسيار بكةن
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ــه مــ  : پ ــةوكايت ل ــوه ئ ــكةوه    ةجليسئث ــةو خةص ــةن ئ ــه الي ــوون و ل دا ب

بؤچي نةتاندةگوت ميللةت حكوومـةيت تـاغوويت نـاوث؟ بـةو      ،هةصبژثردرابوون

  .جؤره دةتانتواين ذژمثي شاي تاغوويت ساقيت بكةن و لةبةيين بةرن

ئةمن دةصـثم ئـةوه لـه شـان و ئـةركي ئاخونـدةكان و سيقةتولئيسـالم و        : و

دا مزگـةوت و   دا بوو كه له ئثران ئايةتولعوزماكانحوججةتولئيسالم و ئايةتوصآل و 

ميحرابيان بةدةستةوه بوو كه بةپثچةوانةي ئةسپاردةي خؤيان ذؤژي جومعـةكان  

دا دؤعايان بؤ فةتح و سةركةوتين پادشاياين ئثـران   له سةر مينبةر و ميحرابةكان

ي خودا له دةكرد و به تارانيان دةگوت داروخلةالفه و به پادشايانيان دةگوت سثبةر

نةتـةوةيان ئةسـريي پادشـا و    » ئيتاعةيت ئولولئـةمر «زةوي و به هؤي فةرماين 

 ،ئةتؤ كه ئةو پرسيارانه بـؤ مـن دةنووسـي    .خاين دةكرد فثئؤداص و سيستمي خان
ئـةتؤ شـاگردي مةدرةسـه     ،دا ژياوم ومةرجةدا ژياوي كه من تثي وةك من لةو هةل

ئـةوذؤ كـث دةبـث     .ا و شـا و مةيهـةن  خود ،دا دةتگوت بووي و له دؤعاي بةيانان

يانه بث؟ ئةمن؟ ئةتؤ؟ يان ذثبةرةكاين ئاييين و ديـين   وآلمدةري ئةو هةصه و الذثيي

  .مينبةرةكان و خاوةن

خةصـك   ،كاتثك ئينقاليب ئيسالمي به ذثبةري ئيمام خومةيين دةسيت پثكرد: پ

خؤپثشـاندانيان   له ژن و له پياو و كوذ و كچ و عامل و عامي دةذژانه شةقامةكان و

ئـةتؤ بـؤچي تثكـةص ئـةو حةشـيمةته نـةبووي و بـؤچي تـةريكيت لـه           ،دةكرد

  نوثنةرايةيت نةدةكرد؟

نـه   ،نه كارگةر بووم و نـه كارفـةرما   ،ئةمن نه بازاذي بووم و نه ئةسناف: و

ئـةمن نوثنـةري چينثـك بـووم بـه نـاوث دثهقـان و         .ئاخوند بووم و نه تةلةبه

 دووركةوتووي ذؤژئاواي ئثران به هةزاران نـةداري و  كةشاوةرز كه له دصي دثهايت

ئةو ذؤژةي چوومه مةجليس سوثندم به قورئان خـوارد   .دةژيان ،پثداويسيت ژيان

كه ئةركي نوثنةري خؤم له بةرابةر خةصكي ناوچةدا بةرمه سةرث و ئةو حةقةم بـه  

بچـم لـه    ،خؤم نةدةدا له جيايت ذةفعـي نيازمةنـدي ناوچـه و مةصـبةندي خـؤم     

  ... .شةقامةكان چةپصه لثدةم

ئةوه بؤ حةوت ذؤژه دةچث لةم زيندانةدا به ناذةحةيت توندي ! جةنايب پرسيار

ئةتؤش ذؤژانـه   .وپثيان دةكومت دا دةست مةعدةوه له بةرزةخي نثوان مةرگ و ژيان
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دا سيين دةذازثنييةوه و له ژثر پرسـياري فاسـقانه و مونافيقانـةت     به دووي يةك

بـؤ   .سـووژةي تاوانبـارمي هةصـكذثين    ،اين لةكوث هةصخليسكثمگرتووم هةتا بز

ذجـام وايـه ئـةوه     .ماوةي حةوتةيةكه كه پرس و وآلم لةم زيندانةدا درثژةي هةيه

الم وابـوو هـاوار و ناصـةكامن     .دوايني پرس بث كه دةرخواردي مةعدةي مين دةدةي

  .دا نةبوو باقي زيندانةكةم پرس و وآلمي تث ،كاريگةر بوو

  سيت مامؤستاياين ئاييين و خةصكي بؤكانصبةرهة
حاجي مـةال  « ،مامؤستاكان ،وةك له دوايه بؤم دةركةوت ،پياو له حةق النةدا

و باقي مـةالكان و خةصـكي بؤكـان    » مةال سةيد ذةمحان«و » ئةبووبةكري شةفيعي

ئةگـةر نـووري لـه    «: جومعه له نوثژي جومعةدا گوتبووي ئيمام .بثكار دانةنيشتبوون

ئةگةر پاسداران پثيـان   .جومعةيي هةصدةگرم ئةمن دةست له ئيمام ،ئازاد نةكةن زيندان

ئثستاش خةصكي بؤكـان و دثهـات ديسـان     ،وايه نووري نوثنةري داسةپاوي تاغووته

دةيكةنةوه به نوثنةري خؤيان؟ مةگةر هةر ئةو حمةممةدي نوورييه نةبوو كه له ساصي 

زاران كةسي بؤكان و ناوچـة ذژانـه دادگـا و    دادگاي ئينقاليب مةهاباد گريت و هة ١٣٥٨

  »ئازاديان كرد؟ ئثستا به چ گوناهثك گرتوويانه و زيندانييان كردووه؟

ئةو بةرهةصست و بةربةرةكانييةي مامؤستاياين ئاييين و خةصكي بؤكان كـاري  

لـه   .لةسةر كردةوةي ئيتالعات كرد و نةيانتواين ويسـيت خؤيـان بةرنـه سـةرث    

نـاردبوو بـؤ   » بـةگ  عيـززةت «دوو جاري » وآلخاين شةهيديعة«شاري بانةشةوه 

بـةگ   ئةگـةرچي عيـززةت   .بـةآلن جـوايب عيززةتيـان نـةدةداوه     ،سةر ئيتالعات

بةآلن سپاي پاسـداران   ،چةكداري پاسداران و سةر به ئيدارةي ئيتالعايت بانه بوو

ـ  ،هثنـه  غـةم  ،خةفةتبارييه .ئةوانةيان وةك كةوي ذاو بؤ كةوگرتن ذاگرتبوو ةو ئ

كـردن و ديتنـةوه ديـاري      ي پـؤليس بـؤ بـؤن   »شـينلوو «جاشه كوردانةيان وةك 

بةداخةوه ئةو نةتةوةية له ! بةذةآلكردن نا؟ ،دابوو ئةركي گرتنيان له پث! كردبوون

دراون و بؤيـان نـةكراوه لـه     دا هةر بؤ خؤخؤري هان درثژايي ژياين مثژووي خؤي

بةگ به سپاي پاسداران لـه   عيززةتخزمةيت بثگانةدا خؤخؤر نةبن؟ دةنا خزمةيت 

زؤر  ،دا كه ئثراق ئاوري شةذي هةآلييساندبوو ومةرجثك له هةل ،سةرسنوورةكان

  .بةقيمةت و جثي ذثز بوو
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  :الم وايه دوايني پرسيان بؤ بةرجةوةندي بريوذاي من زؤر بةپثويست زاين

ــه و     : پ ــامي زةمان ــاييب ئيم ــه ن ــةوه ك ــةري ئيمام ــارةي ذثب ــه ب ــةتؤ ل ئ

  لئيتاعةيه دةصثي چي؟واجيبو

اطيعـوهللا «بؤ ئثمه ئةهلي سوننةت و جةماعةت به فةرماين خودا كه دةصـث  : و

سث جؤر ئيتاعـةت فـةذز كـراوه و    » األمر منكم و اطيعوالر�ول و اولي

نةوعي ئيتاعةي خوا  .دا جياوازييان هةيه سيماي ئةو ئيتاعةتانه هةركام له خؤيان

» االمـر  اويل«ووصـي خـوا هةيـه و ئيتاعـةي     جياوازي لةگةص ماناي ئيتاعةي ذةس

 ،»االمـر  اويل«چـون   ،بةتةواوي جياوازي لةگةص نةوعي ئيتاعةي خوا و ذةسووصه
» وةيل ئـةمر «بريوذاي ئثمه ئةوةيـه   .ياين وةيل ئةمر له خؤتان ،ي هةيه»منكم«

ن و دةتوانـث گـةورةي   »وةيل ئـةمر «باب و دايكـيش   ،پثويست نيه هةر ئيمام بث

چـون خـودا    ،هةتا دةگاته سةرپةرسـيت وآلتةكـةت   ،ان شارةكةت بثخانةواده ي

  .ياين لةخؤتان» منكم«و » االمر منكم اويل«فةرموويةيت 

  »مراال اويل«جةدةيل من و ئاخوندثك له بارةي 
دا كةسثك و يةكي ديكه كه پثم وابـوو ئاخونـد يـان     له بةرامبةر جوابةكاين من

  :و كوتيانلةگةصيان كردمه جةدةل  ،ئاخوندةك بوو

پثويست نةكراوه هةر ئيمام يان ناييب ئيمامي زةمـان  » ئوليلئةمر«چؤن دةصثي 

ئاغايان ئةگةر وابث باب و باپريان و ئةجدادي ئثمه هةموويان به كافري : بث؟ كومت

دا فةرمانبةراين كةسـانثك بـوون    چونكه ئةوان له ژيان و زةماين خؤيان .مردوون

و زؤر » سـةفةوي «و » ئةفشـار « ،»زةنـد « ،»رقاجا« ،»پةهلةوي«: وةك شاهاين

و » سةجلووقي«و » خارةزمشاهي« ،»مةغوول« ،»ئةمري تةميوور«دوورتر لةوانه 

ئيتاعــةيت ئــةوانيان كــردووه و شــوثنةواري ئــايني و ديــين ئيســالمي خؤيــان  

هثناوه و تةنانةت حوججةتولئيسالم و ئايةتوصـآلكان و ئاخونـدةكاين ئثـوه     پثك

قيان نةكردووه و بةصكوو زؤريان جريةخؤري دةزگـاي سـةالتيين   لةو بارةوه مرتة

دا  جگه له ئيمام خومةيين كه له دنياي شيعه و لـه ئامسـاين ئثـران    .وةخت بوون

كـام ئايةتوصـآلي ئثـوه ئـاآلي      ،ي هةآلييساند»ئيمامةت«درةوشاوه و مةشعةيل 

 و مةبةسـت  بةربةرةكاين هةصكردووه؟ ئةمن به ناوي زيندانييةكي لةگةصتان نادومث
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» االمر اويل«ئثستا كه ئثوه خؤتان به  ،لةسةر دين و ئايني و خةسلةيت ئينسانييه

دا نةسـةپاندووه؟ چـؤن مـاوةي هةشـت      نازانن ئيتاعةت كردين خؤتان به سةر من

دا دةكةم هـةتا   شةوانه ميزي تث ،دا دةخؤم ذؤژه لةو زةرفةدا كه شام و نةهاري تث

ئايـا مـن دةسـةآليت ئيتاعـةت نـةكردن و جـواب       ! دةكةنـةوه  سبةينث دةركةم لث

  نةدانةوةي ئثوةم هةيه؟ 

كةسـانثكي بـه    .ه»االمـر  اويل«برادةران بامسان لةسةر لثكؤصينةوةي وشـةي  

 ،ئةو كةسه باب و دايك بث يـان حـاكمي وآلت   ،جؤرثك ئةمريان لةسةر نافيز بث
 ،دابث فةرمانيان كؤمةآليةيت و يان سياسييةوه له ئةمر و ،ناتوانث له اليةن ديين
كه وابوو له خؤتان دةبثته غةيري خـودا   ،»االمر منكم اويل«چونكه ئايةتةكه دةصث 

  .و ذةسووص و نةوعي ئيتاعةتةكةش غةيري ئيتاعةيت خودا و ذةسووصه
دةمـزاين   .ئةوانه وةرامـي نثوةنثـوه پرسـيارةكاين ئـةو دوو پاسـداره بـوو      

وياليـةيت  «نةتةوةي كورد له بارةي  بةتايبةت هاتوون هةتا بري و باوةذي من يان

  .هةصسةنگثنن» االمر اويل«يان ئيتاعةيت » فةقيهـ 

پاش نيوةذؤي ذؤژي هةشتةمي زيندانيم بوو ديتم دوو پاسـداري ديكـه كـه تـا     

حاصـت چؤنـه ئاغـاي     ،سةالم: ئثستا دميةين ئةوامن نةديتبوو لثم وةژووركةوتن

 مةعده حاصم چاك نيه و نيازم به لةبةر ناذةحةيت .سپاستان دةكةم: كومت .نووري

 .دوكتور و دةوا هةيه كه بؤ چارةسةري زامي مةعده ناچار به چووين تـةورثز دةمب 
تةنيا كارثكي به تؤمـان   ،ئثمه پرسيارمان لةسةر تؤ تةواو بووه: لة دوايه كوتيان

يـاين   ،ووثژثكـي تةلـةويزيؤين ئـةجنام بـدةي     ماوه ئةوةيه كه تؤ حازر يب وت

ةدامةت و پةشيماين له كـردةوةي خـؤت بكـةي و ئيمـان و بـاوةذ بـه       ئيزهاري ن

  .ذثبةرايةيت ئيمام و مجهووري ئيسالمي دةربذي و هيچي دي

تاوان ئـةمنتان بـه حاصـي نةخؤشـي و      هةشت ذؤژه بث ،براياين پاسدار: گومت

الم وايه سةد الپةذتان سوال و جواب له من وةرگرتووه و  .ناساغي زينداين كردووه

دةربـذيين نةدامـةت و    .پثويست بووه لثتان پرسـيوم و وآلمـم داونةتـةوه    ئةوةي

پةشيماين بؤ تاوانباره كه من گوناه و خةتايةكم نةكردووه هةتا پةشـيواين خـؤم   

 ،سزام هةرچي هةيه ،ئةگةر پثتان وايه تاوانبارم مةمبةخشن .به خةصك ذاگةيةمن
دةنا خاترجةم  ،ئةداي بكةمئامادةم  ،حةبسي ئةبةد و زينداين چةندساصه ،ئيعدام
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  .وةسسةالم و الكةالم ،ووثژي تةلةويزيؤين بن حازر نيم بؤ وت

بذثكيان تةماشاي يةكتر كرد و هثندثكيان سةر لةقانـد و هةسـتان ذؤيشـنت و    

  .الم وابوو بةصگةيان بؤ ذاگرتنم نةمابوو .دةركةيان لةسةر داخستمةوه

  ئازادي له زيندان و چاوةدثري له دةرث
ــوثژي  ــوو ن ــگ ب ــثوانثكي درةن ــاوي   ،ش ــه ن ــةكارةيان ب ــدارثكي هةم پاس

يةكثكي چةقةصه و مردةلؤخه و كؤسـةكار كـه سةروسـةكويت بـؤ      ،»حمةممةدي«

ئاغـاي نـووري هـةر    : لثم وةژووركـةوت و كـويت   ،ترسثن دةبوو جندؤكةي منداص

شتةكامن هةصـگرت و هامتـه ئاسـيت دةركـه      .خوارث شتثكي پثته هةصيانگره بچينه

پةذؤذةشةكةي دةرثنا و ديسان چاوةكاين بةستم و كثشامي هـةتا   .اوةستهذ: كويت

له ساصؤنةكةي پثشةوه چاوةكاين كردمةوه و گؤچانةكـةي دامـةوه و بـه     .خوارث

كاتثك هاتبووم بؤ  .ماشثنةكةمان لثره نيه بتباتةوه بؤ ماصي خؤتان: شؤخي كويت

كـه دابـووم بـةو     بذثك كاغةز و بةصـگه و تؤمـارثكي خةصـكي دثهـات     ،ئيتالعات

هثـز   ئةمنيش الواز و ناتةواو و بـث  .حاشاي لثكردم و نةيدامةوه ،ذةوشته شةيتان

   .ئةوةندةي ديكه تواناييم له دةس دابوو ،بةو چةند ذؤژ زيندانييه

بـه   .نثوةنثـوه چـراي خـةيابانان داييسـا     ،وآلت تاريك بـوو  ،هامته دةرث

ديـتم   .ه پثواين خةيابان كرددةستم ب ،وشةوثق كوتةكويت گؤچان و هةنگاوي شل

حـةقي   .ئاغاي پاسدار حمةممةدي به هةنگاوي شل و دةست و گؤچـامن پثدةكـةنث  

 ،وةك گـةداي سـامريه   ،ئـةوه ئاغـاي نـووري نوثنـةري دةوراين شـايه      ،بوو
  !كوت تاريكةخةياباين بؤكان دةپثوث؟ گؤچان

 .هخةيابان خةصوةت بوو و شاري خامؤشاين دةخسته سـةر زةيـين ذثبـوارةو   
له سةر قةآل كه دةيذوانييه  .جث ذووناك بوو و باقي تاريكةشةو درثژايي شةقام جث

له حاسـيت پاسـگا يـةكجث     ،نيزيك بوومةوه .خةيابان پاسگاي پاسداراين لثبوو

فكـرم   .چراي خةيابان هةمووي كووژاوه و بوو به تاريكةشـةوثكي ئةنگوسـتةچاو  

وچـؤ لـه    و  تاريكةشةو كـه هـات   لثكردةوه له پثشم پاسگايةكي پاسداراين لثبوو

گةيبوومـه ئاسـيت    ،پاسداران له نسـثي خؤيـان دةذةوثنـةوه    ،خةيابان نامثنث

 .چـووم دة كووچـةوه   ،لةو كووچـةدا ماصـي خزمثكـي لثبـوو     ،دةواخانةي سينا
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چوومـه   .كثيه؟ ئةمنم بيكةنةوه .له زةنگي دةركثم دا ،گةيشتمه دةركي ماصي خزمث

پثيـان   ،زؤريان پـث سـةير بـوو    .رث دانيشتبوونهاوين بوو له حةسا .حةسارث

 ،ملـم لـه پثكـةنني نـا     ،حاص بـووم  ئةگةرچي زؤر بث .وابوو له زيندان هةآلتووم
نةقصـي   .وابووبث كه شـثتيش بـووم   ذةنگه پثيان ،ئةوجار تةماشاي يةكتريان كرد

نةموثرا به تاريكي بچمـةوه   ،خؤم گثذاوه كه چونكه بةرقي خةيابان كووژاوةتةوه

 .كومت به تةلةفوون به ماصث بصثن كـه لـه زينـدان نـةماوم     .ث و المداوه بؤ ئثرهماص
حةوتةيـةك دؤسـت و ئاشـنا و     .شةو لةوث خةومت و بةياين چوومةوه ماصي خؤم

به فةرماين پاسدار حمةممةدي هـةموو سـبةينان    .وچؤيان دةكرد خزم و تايفه هات

ئيمـزا قـةبووص    .تةرةوه بنـثم دةبوو بچم خؤم به ئيتالعات بناسثنم و قامك به دةف

  .نةبوو و هةر دةبوو قامك بث

حـاجي  «و » حاجي سةيد تـاهريي ئيمـامي  «و » زاده حمةممةدي ئثلخاين«كاك 

هـةموو ذؤژث  » تةسليمي«و چةند كةسي ديكةش به ناوي » سةيد ئةنوةري هامشي

بةآلن حاجي سةيد ئةنوةر و حاجي سةيد تاهري بـه   .خؤيان به ئيتالعات دةناساند

خؤيان له ذيزي تةسليمي هثنادةرث و جاري وابوو له الي  ،زاين و دةراوناسي حاص

لـه دواي حةوتةيـةك بـوو بـه دوو ذؤژ و دواي      .پاسداران تكايـان بـؤ دةكـردين   

  .حةوتةيةكي دي بؤيان كردمه جارثك كه بچم و خؤم بناسثنم

بثنه  ن»تةسليمي«سبةينث ئةوانةي : رؤژثك پاسداري سةر دةفتةرةكه پثي كومت

ئـةتؤ بـؤ   : ئةمن نةچووم و كاتثك چوومةوه بؤ ئيمزا كويت .مزگةويت حوسةينييه

ئةوانةي : كومت كارواين چي؟ كويت .نةهاتبووي بؤ مزگةوت تا لةگةص كاروان بذؤي

كومت بؤچي دةچن؟  .تةسليمي بوون دةياننثرن بؤ شارةكاين كوردستان و كرماشان

ئـةتؤش   .ه تةسليمي مجهووري ئيسالمنيكويت بؤ ئةوةي خةصك بيانبينن كه ئةوان

بـرادةري پاسـدار بـؤ ئـةمن ورچـي      : كومت .دةبوو بچي و ئةوه غايب نووسراوي

ئةمن نه ياغي بـووم   .يان شثري قةفةسم تا خةصك بثن و تةماشام بكةن ،سريكم

گوتوون ئةگةر تاوانبـارم مبهاوثنـه    نه چةكدار و نه ئةسريي شةذ و هةوةصث پثم

ئةگةر وايه دةبث هةموو ذؤژثك بث : پاسدار كويت .وه ئازادي نيهزيندان و دةنا ئة

ئةگـةر تـؤ پثـت شـوورةيي نيـه      : كـومت  .و خؤت بناسثين و دةفتةر ئيمزا بكةي

 ،پريةپياوثكي وةكوو من هـةموو رؤژث بـة گؤچانـةوه بثتـه ئثـره و بذواتـةوه      
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: كـومت  .حةقي دةركةوتن له شاريشـت نيـه  : كويت .ئةمنيش پثم باشه و وادةكةم

ئـةمن  : كومت .دةصثم حةقي دةركةوتن له شارت نيه دووباره پثت: كويت .زؤر چاكه

ئةگةر ذةئيسي بثهـداري  : كويت .نةخؤشم و ناچارم بچمه تةورثز بؤ الي دوكتور

  .بؤت بنووسث دةتواين

هةتا ده ذؤژان هـةموو ذؤژث دةبـوو سـبةينان بچمـه ئيتالعـات و قامـك بـه        

جاران دةكةومته بؤصه و بناشت لةگةص خواي گـةورة  زؤر  .دةفتةرةوه نثم و بثمةوه

خوايـه  » هل جزاءاالحسـان اال االحسـان  «خوايه بؤخؤت دةصثي  ،و گران و دةمگوت

ئاگـات لثيـه لـه     ،نيزيكةي چوار ساص به ناوي نوثنةري خةصك له مةجليس بووم

ئةمانةت و دروستكاري و ئةجنامي نيازي نيازمةندان زياتر كارثكم نةكرد؟ خوايـه  

خودايي  پله و پايةي دنيا نةيتواين شوثنةوارثكي نائينساين و بث ،بؤخؤت دةزاين

له سةر كردار و ذةفتار و بريوذاي من دانث؟ خوايه گيان بؤخؤت ئاگـات لثيـه لـه    

دا پةميامن لةگةص بةسيت ذوتبه و پايةي دنيايي هةصمنةدثرث و  دنياي تةنيايي خؤم

وورم نةخاتـةوه؟ ئـةي خودايـة گيـان ئـةو      لةو كاره باشانه كه له الي تؤ باشن د

هةموو تةوهني و ناذةوايه چؤن له الي تؤ ذةوايه؟ چؤنه ئةو هةمووه ناسـزايه لـه   

دا دةجؤشث و هةصدةقوصـث؟   دا سةري هةصداوه و له كاين ژياين من بةش و ئيشي من

خواية گيان ئةو قةرةنؤكةرانةي كه الن و اليةين تؤيان بةرداوه و تةنيا به ذيـش و  

عةبا و عةمامةي كةسانثك هةصدةصثن كه تةنيا پارثزگـاري پلـه و پايـةي دنيـاي     

خؤيانن و به نثوي تؤ چ ذچه و ذثبازثكي ذةچاو دةكةن كه تـةنيا شـةيتان ذازي و   

دةبث حاصيان الي تؤ چ بث؟ ئةوه ذاز و نيازثـك بـوو لـه بارةگـاي      ،باوةصوو دةكا

  .يةزداين پاك

  زامي مةعدةم ثگاي چاره بؤ عيالجيذ دؤزينةوةي
دةرد و ئثشي زامي مةعده زؤري بؤ هثنابووم و حةقي وةدةركةوتنم بؤ هيچ شار 

جاري وابوو دةبوو ناو و نيشاين ميوانةكامن به ئيدارةي ئيتالعات  .و دثيةك نةبوو

خوثنذثژي مةعدةم دةسيت پثكرد و دوو ذؤژان به  ١٣٦٢له پاييزي ساصي  .ذابگةيةمن

دوكتوراين الي خؤمان كوتيان دةبث بچي بؤ تةورثز  .هيچ جؤرثك حةمجينم نةبوو

چوومه ئيدارةي ئيتالعات و ئةوانيش كوتيان ذةئيسي بثهداري دةبث بـؤ   .يان تاران
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  .ئثمه و بؤ تةورثز بنووسث تا ئيجازةت بؤ سادر بكةين

بؤ  ،ئاغاي دوكتور كةرميي ذةئيسي بثهداري بؤكان له دؤستان و ئاشنايان بوو

ات و سپاي پاسداراين نووسي كـه حمةممـةدي نـووري پثويسـيت     ئيدارةي ئيتالع

ئةوكات ئيجازةيان دامث بچمه تةورثز و  .فةوري به عةمةيل جةذذاحي مةعدة هةيه

كوتيان دةبث له هاتنةوةدا گةواهي دوكتوري چارةگةر و ئةو موسـافريخانةي كـه   

  .لثي دةيب بؤمان بثنييةوه

  ي بث عيالجةري و گةذانةوةسچوون بؤ تةورثز بؤ چارة
كوذ و بـرازا لـه ماشـثنيان خسـتم و برديـامن بـؤ تـةورثز بـؤ الي دوكتـور          

دواي چاوپثكـةوتين پزيشـكي و    .كه جةذذاحثكي زؤر لثهـاتوو بـوو  » هريسچيان«

نيازت به عةمةل هةيه كه دةصـثي  : كويت» ئةسناعةشةر«وثنةهةصگرتن له مةعده و 

ـ » خوسووسـي «بؤت بنووسم لـه نةخؤشـخانةي    : كـومت  .دا بتخـةن  انئازةرباجي

ئةگةر هةتا دة ذؤژي ديكه عةمةلةكةم وةدوا خبةي بصـثي بةرگـه بگـرم و     ،دوكتور

ئةگةر كـاري بةتاصـووكةت هةيـه دةكـرث زوو جثبـةجثي بكـةي و       : مبثنم؟ كويت

  .بچث بةآلن نابث له ده ذؤژت زياتر پث ،بگةذثيةوه جا عةمةلةكةت ئةجنام بدرث

  و مؤصةتةم بؤ چي بوو؟ئة دا يله بةيين مةرگ و زيندةگ
ي كوذة »جةماص«م بؤ »گصؤآلين سةرث«ئاغاي  ،»حةمةدئاغاي ئيرباهيمي«كچي 

دةبوو له پاييزدا بؤي بگوثزمـةوه و دةترسـام لـه ژثـر ئـةو       .گةورةم خواستبوو

ئاوامت بوو بـه   ،لةدوايه كاري ئةو كوذه ده قؤلث دةكةوت ،عةمةله گيان دةرنةكةم

 .ئةوه دوايني ئـاوايت گـةورةم بـوو    ،بؤي بگوثزمةوه زوويي ئةو كاره ذاپةذثنم و
سـازبن بـا   : هاتينـةوه هؤتثـل و كـومت    .دةمگوت نةوةكوو مـةرگ مؤصـةمت نـةدا   

دةچينـةوه ماصـث و   : ئةدي كةوتنةكةت له نةخؤشخانه؟ كـومت : كوتيان .بذؤينةوه

كـةوتني و   وةذث .هةرچي كوتيان جارث عةمةلةت پثويسته فايدةي نةبوو .دثينةوه

بةآلن ئريادةي خودا  .بةكار مب ةو هاتينةوه بؤكان و دةمهةويست سبةينث دةسبؤ ش

نيوةشةو له تاو ئثشـي مةعـدةم وةخةبـةر هـاتبووم و ئـةوةي       .غةيري ئةوه بوو

 .خواردبووم به خوثناوي هثنامةوه و خةوم لثنةكةوتةوه و هةتا سبةينث تالمـةوه 
كـوذ و   .ذاگرتنم نـةمابوو مةوداي مانةوه و خـؤ  .ديسان ذشامةوه ،هيچم نةخوارد
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برازاكامن بانـگ كـردن و كـومت بذؤينـةوه بـؤ شـاري تـةورثز و ئةگـةر بتـوانن          

ماشثنثكيان هثنا و له نثو گريان و شـيوةن و شـةپؤذي    .مبگةيةننةوه الي دوكتور

  .دا بةذثيان كردم خثزان

كه چووينه تةورثز لةذثوه برديامنه الي دوكتور و ئةويش بـؤ نةخؤشـخانةي   

خـواردمن بـؤ نـةدةخورا و     .شةوث له هؤتثل ماينةوه .كه سبةينث مبخةننووسي 

هـةموو   ،سةخيت شـتثكي سـةيره   گيان .هةرچي خواردبام به خوثناوي دةمهثناوه

كةچي نـه لـه نثـو مةيـداين مةينـةتان       ،دةرچوونثكم بوو هةلةكاين ژيامن گيان

ن و گيـان بـةو   ژيا! نه گيان له قةفةسي تةنگةبةري ژيان دةهاته دةرث ،دةردةچوو

بةشاين يةك هاوكات هـةر پثكـةوة    شان ،يةوه كه پثكةوه بوويان هةموو ناتةبايي

  !نه كات دةپسايةوه و نه گيان له ژيان دةكشايةوه .دةهاتن و دةلةقان

» كلينيكـي «كه نةخؤشخانةيةكي » ئازةرباجيان«سبةينث برديامنه بيمارستاين 

وري دا بؤ عةسر ئامـادةي عةمـةمل   دوكتور هات و دةستو .زؤر پاك و خاوثن ،بوو

پةرستارثكي پياو هات و زگي ذووت كردم و سينگ و بةرؤكي خاوثن تاشيم و  .بكةن

الي عةسر دوكتور هاتـةوه و برديامنـه وةتـاغي     .دوو دةنكي دةرمان دامث و ذؤيي

 .ددامن ددامنـي نـةدةگرت   ،لةرز گرمتي! وةتاغي چي؟ ساردخانةيةك بوو .عةمةل
دةنـا هـيچ    ،فكرم دةكردةوه دةبث دوكتـور نابيغـه بـث    .ن لثدامدةرزي بثهؤشييا

دوكتورثك ناوثرث بثهؤشم بكا؟ هةر ئةوةنده هؤشم هةبوو كه لثيـان خـوذمي بـؤ    

تةقـةي كـارد و مةقةسـت و     ،چاوم بةرةو حـةوا دةيـذواين   .سةر تةخيت عةمةل

تـوري  دوكتور ذوانييه دوك .دوكتور ئةمن هؤشم هةيه: كومت ،چةقؤيامن گوث لثبوو

 .هؤشم له سةرةخؤم بوو و نةمدةذاواند .پاتةرانث دةكا نا هاتةران: كويت .بثهؤشي
تاصثكي جاصجاصؤكه به هةواي باوةشثنةكه  ،بذوانه سةقفي وةتاغةكه: كومت دوكتور

پاتةراين چي؟ له من و له  هاتةران: دوكتور كويت .كه ذوانيان وابوو .وچؤيةيت هات

ي دوكتوري بثهؤشيم گوث لثبوو ذؤيي و هاتةوه و تؤ لةسةر حاصتره؟ تةقةي كةوش

بـةر لـه بثهؤشـيم     .دا هثنـا  به قامكي شتثكي به دةوري كونـه لـوويت الي چـةپم   

بؤيـه   ،كونةلوويت ذاستةم گرياوه و گؤشتپارةي هةيـه و هةميشـه كپـه   : گوت پثم

هةسيت قامكي و شتةكةم كرد و بثهـؤش   .دا كرد شتةكةي به كونةلوويت الي چةپةم

  .و ئيدي ئاگام له خؤم بذا بووم
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دا بصـقم   له دةريايةك دةرد و ئثشي دةرووين ،كاتثك نيوةحةواسم زيندوو بؤوه

ــوارد ــك  .دةخ ــو گؤمث ــه نث ــاوم وةك ل ــم دةدي و   چ ــةكي لثص ــثنم زةرداي دا هةص

تؤزثكم ئةژنؤ بزاوت ديتم  .يةكي بةئثشم له سةر ئةژنؤكامن هةست دةكرد قورسايي

 .ئةسپاردبوو نةيةصث ئةژنؤكامن تةكان بـدةم  زام پثياني برا»عومةر« .قورستر بوو
عومةر هثندةي سةنگ دابووه سـةر ئـةژنؤكامن كـه بارتـةقاي ئثشـي زامـةكاين       

!) نـاوث  لةبريم بوو كه شيعه عومةريان خـؤش (» ئةمري«: كومت .دةروومن دةهاتةوه

لةبـةر   .دةزامن دةبث خـؤم نـةبزثوم   ،ئةتؤ بذثك دةستت له سةر ئةژنؤم شل كه

پةرةسـتارثك هـات و    .كراوم هاوارم لث بصـيند بـوو   ثش و ژاين مةعدةي عةمةلئ

 ،نـةداوي  بةخشمان لـث  دةرزي ئارام ،لةبةر ئةوةي زوو وه هؤش بثيةوه: كويت
چـاوم   .دةرزييةكي لثدام و بـذثك ئـارام بوومـةوه    .ئثستا ئثشت خةالس دةكةم

 ،سـيغارم كـرد   وازي .هةموو گيامن شـيالنگي پثوةبـوو   .هةصثنا ذووناك ببؤوه
كاكـه  : كويت ،ي برام له بن سةرم بوو»حوسثن« .سيغارثكم بؤ داگريسثنن: كومت

به اليـةكي لثومـةوةي   : كومت .دايه به كوثت دةيكثشي؟ لووت و زارت شيالنگي تث

  .بنث نةفةسي لثدةدةم

بؤ ماوةي ده ذؤژان لةو نةخؤشخانةيه مامةوه و دوايه دوكتـور هةصيسـتاندم و   

تةقةصةكاين دةردثنم و دةتواين بذؤيةوه بؤكان بؤ  ،ؤ مةتةيب خؤمكويت وةرةوه ب

 ،كه ماصي له تةورثز بوو» حاجي ئةمحةدي ذؤستةمي«خوالثخؤشبوو  .ماصي خؤت
حاجي ئةمحةد ماشثنةكةي هثنا و  ،كاتثك دوكتور ئةوةي گوت .ذؤژانه دةهاته الم

 .دةتـواين بـذؤي  تةقةصـةكان دةردثـنم و   : دوكتور كويت .بردمييه مةتةيب دوكتور
دةكـرث تةقةصـةكان لـه     ،مةبادا له ذثگا ناذةحةتييةك بثته پثشث ،دوكتور: كومت

باشتر بوو كه پـاش دوو ذؤژي دي ئـةو كـاره     بؤكان دةرثنمةوه؟ دوكتور ئةوةي پث

 ،دوكتـور : حـاجي ئةمحـةد كـويت    .هةسـتام بـذؤين و زؤرم سـپاس كـرد     .بكةم
دةي خةصـكي بؤكـان لـه دةوراين    ئاغاي حمةممةدي نووري منايةن ،نةخؤشةكةت

ئةمنيش له بةرةكـةيت  : دوكتور كويت .يه و له الي خةصكي بؤكان زؤر بةذثزه»شا«

دا  بةآلن حاجي بؤ له پـثش  ،دةوراين شا بوومه ئةو دوكتورةي خزمةتكاري ميللةت

هةزار متةنةكةي داوه به حاجي ئةمحةد كـه ئـةمن   ١٢نةدةگومت؟ دوكتور  ئةوةت پث

لـه دةسـيت    ،ئاغـاي دوكتـور نـةخؤش ناسـاندين نـاوث     : كومت .قبووصم نةكرد
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دا شا و گةدا فةرقي نيه و ئةتؤ ئةوةي پثويست بوو له سةر من ئـةجنامت   دوكتوران

 .بةآلن ئةوه بؤ من جثگةي كةسةره كه ناتوامن جوايب چاكةي تـؤ بدةمـةوه   ،داوه
ةرةوه دواي مانگثـك و : دةرث و كـويت  دوكتور لةگةصـمان هاتـه   ،هةستاين بذؤين

هةتا سث ساآلن كه ذؤيي بؤ فةرانسه هـةر   .تةماشاي جثگاي عةمةلةكةت بكةمةوه

كردةوه  دةرث و كوذ و برازاكامن بةذث هاتينه .له ژثر چاوةدثري ئةو دوكتورةدا بووم

بؤكان و بؤخؤشم شةوث له مزصي حاجي مامـةوه و سـبةينث بـه ماشـثين خـؤي      

چةنـد سـةر گيسـك و بـةرخيان      ،كوذةكان كـه هاتبوونـةوه   .هثنامييةوه بؤكان

و بةجثهثناين ئـاوايت هةرةگـةورةي   » جةماص«كذيبوو بؤ گوثزتنةوةي مارةكراوي 

  .من

 .»جةماص«ي خةزووري »حةمةدئاغا«تةقةصةكامن دةرنةهثناوه و ناردم له دووي 
دا به كؤبوونةوةي خزم و  له دوو ذؤژان .باش بوو ئةويش ذاپةذاندين ئةو كارةي پث

هثنا ماصـث و ئـؤخژمن كـةوتث و ئـةوجار     » جةماص«بووكمان بؤ  ،اصهتايفه و بنةم

له پاشان گةواهي دوكتـوري   .هات و تةقةصةكاين دةرهثناوه» شثخي«ناردم دوكتور 

و گةواهي دووسث شةو هؤتثلم پثچاوه و نـاردم بـؤ   » ئازةرباجيان«نةخؤشخانةي 

و خؤناسـاندين  ئةوانيش ذومحيان تليسـاوه   .ئيدارةي ئيتالعايت سپاي پاسداران

  .ذؤژانه و حةوتانةيان بؤ كردمه مانگانه

دا هاتن و ذؤيشنت و له نثـو سـاغي و    ي هةتاوي به دووي يةك١٣٦٣و ١٣٦٢ساآلين 

  .وپثي سةرةمةرگم دةكوتا به نثوي مان و ژيان دةست ،دا نةخؤشي و گريوگرفيت زةمان

  گوصمةزثكي دي له تاران سةري هةصدا
لـه اليـةن سـپاي    ،م»ئيحزارييـه «ذا بـةرگثكي   نلـه تـارا   ١٣٦٤له ذثبةنداين 

 ٣٠/١١/١٣٦٤ذؤژي  ٥/٨كاتژمثر  ،پاسداراين بؤكانةوه بؤ هات كه ذؤژي چوارشةممؤ

ي دادگـاي ئيـنقاليب تـاران    ٤٨ي بازپورسـي شـوعبةي   ٢٧٠خؤم به وةتاغي ژماره 

و ذوونووسـي دايـك و بـاب و     ٣× ٤دو عةكسـي  : بةرگـةكاين پثويسـت   .بناسثنم

  .و هاوسةر و ئةوالدانخوشك و برا 

دادگاي ئينقاليب ئيسـالمي هـةتا ئـةو ذؤژه چةنـد ئيحزارييـه و ئيختارييـةي       

بةآلن ئةجمار كه هاتوومةوه بؤكان و بـه   .بؤناردم بةآلن خؤم دةبوارد و نةدةچووم



  

١٦٠ 
 

بةصگةكاين پثويسـتم   .چؤن دةكرث نةچم و خؤم ببوثرم ،ذاشكاوي نيشتةجث بووم

بوو هاوذثيةكي ژير و وريام لةگةص بث تا ئةگةر گـريان  بةآلن پثويست  ،ئاماده كرد

خودالثخؤشـبوو   .بـزانن  خثزان و بنةماصـه پـث   ،بوونثك هاته گؤذث يان زينداين

كاتثـك   .له دؤستاين نيزيك و هاوذازاين لةمثژينةم بـوو » مةالحمةممةدي بيادار«

ستان دوو ذاوة بث .ئةمن حازرم لةگةصت بثم بؤ تاران: كويت ،ئةو پثشهاتةم پثگوت

شـةوث لـه ذثيـةدا بـووين و      .كةوتني بلييت ئوتووبووسي تارامن وةرگرت و وةذث

و بؤ سبةينث كـاتژمثر  » شةرافةت«له تاران چووينه هؤتثل  ،ي ذثبةندان٢٩ذؤژي 

هاتينه مةيداين تؤپخانـه كـه سـواري تاكسـي بـني بـؤ        .ي بةياين دةركةوتني٧

ذثي تاكسـي بـووين ديـتم كـاك     چـاوة  .ي دادگاي ئينقياليب ئيسالمي٤٨شوعبةي 

دا هـات و ئـةمين دي كـه لـةمثژ بـوو       بـةوث » عةبدوسسةالمي شثخولئيسـالمي «

ــةي     ــةبوو و براچكؤل ــةوه ه ــةييمان پثك ــتايةيت بنةماص ــي  «دؤس ــةال ذةحيم م

دا نوثنةري سةقز و بانه  ي مةجليس٢٤بوو كه ئةويش له دةورةي » شثخولئيسالمي

ـ  .بوو ئـةدي بـؤ   : ةالم و ئةحواصپرسـي كـويت  عةبدوسسةالم هاته پثشث و دواي س

بـةو جثگايـه شـارةزام و    : كـويت  .دا لثرةي و بؤ كوث دةچي؟ ئيحزارييةكةم نيشان

   .ئةگةر ئيجازةم بدةي لةتةكتا دمث ،دةزامن لة كوثيه

» وةكالـةيت «بوو لـة دوايـه   » دادگوستةري«عةبدوسسةالم كارمةندي پثشووي 

سواري  .حةزدةكةم لةتةكما بثي ،ت نيهئةگةر كاري فةوري و بةپةلة: كومت .دةكرد

گةيشـتينه پـثش دةركـي دادگـا و چووينـه حةسـار و        ٨تاكسي بووين و كاتژمثر 

ــة« ــؤين   »ئيحزاريي ــه ساص ــا دا و چووين ــثش دةرگ ــي پ ــان بةرپرس ــةمان نيش ك

كةي وةرگرت و تةماشاي كرد »ئيحزارييه«لةوثش مونشي دةفتةر  .ساختومانةكةوه

 .بـةآلن لـه دووكـةس زيـاتر ناچنـه سـةرث       .٢٧٠ وةتاغي ،٣تةبةقةي : و كويت
باشتر ئةوةيه كاك عةبدوسسةالم كه  ،ئاغاي نووري: مةالحمةممةدي هاوذمث كويت

 ،بةصـث : كومت .ئةمن له خوارث چاوةذثتان دةمب ،لةو ذثيةدا كار دةكا له گةصت بث
 ،ودةنا ئةگةر ئةمن گريوگرفتم بؤ ساز بو ،ئةگةر پثكةوه هاتينه دةرث ئةوه باشه
   .ئةتؤ هةواصةكةي بةره و بچؤوه بؤكان

شتثك تثپةذ ببـوو   ٥/٨له كاتژمثر  .ئةمن و كاك عةبدوسسةالم چووينه سةرث

يةكي ذيشووي گةذاوةساص له پشت ميزةكةي دانيشـتبوو و  »قازي« .چووينه ژوورث
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بةدةست له پثشي ذاوةسـتام و   ئةمين پري و گؤچان .چةند پةروةندةي له پثش بوو

ئـةو ئاغايـه كـه    : لة دوايه كـويت  .فةرموو دانيشه: كةم دايه و كويت»ئيحزاريية«

ئـةوةم زؤر   .دةرث عةبدوسسةالم بث هـيچ قسـةيةك چـووه    .لةگةصته بچثته دةرث

جةنايب قازي ئةو ئاغايه يةكثكه له وابةسـتةگان و غـةيره   : كومت .ناخؤش بوو پث

دانيشـنت  لـه ذؤيشـنت و هةسـتان و     ،چون وةزعي بةدةين مـن چـاك نيـه    .نيه

دا گؤچانةكةم كـه   قازي بذثك له سةروسيمام فكري و لةو دةمةش .چاوةدثرمي دةكا

قــازي بؤخــؤي هةســتا و  .بــةربؤوه عــةرزي و تةقــةي هــات ،هةصپةســاردبوو

ئةغصـةب ئةوانـةي دادگـاي ئيـنقالب      ،ببةخشـه : گؤچانةكةي داوه دةستم و كويت

ةوه بـةو نثـوه كـه ئثمـه     لـة دةر » كن كارچاق«هثندثك دةآلص و  ،ئيحزاريان دةكا

پثم وابوو ئةو هاوذثيةي ئةتؤي  .وةردةگرن بةرتيليان لث ،كارةكةت بؤ ذثكدةخةين

بةپثچةوانةي ئيشةكه ئةو  ،جةنايب قازي: كومت .لةو تيپ و قوماشةيه ،پريةپياو

بانةيـه و لـه بنةماصـةيةكي ئـاييين و     » شثخولئيسـالمي «ئاغايه له بنةماصـةي  

رين و لثرةش تووشي هامت و كويت نةوةك زامنثك يان خؤشناوي ناوچةي كوردةوا

دةنا بؤخؤم هاووآلتييـةكي ئـايينيم لةگـةص     ،ناسياوثكيان لثت بوث با ئةمن بثم

  .خؤم هثناوه كه له ساصؤين خوارث ئةويان گثذاوه

ئةگـةر وايـه بـا    : كويت ،قازي كه زاين هاوذثكاين من لةو تيپ و قوماشه نني

: دةركي وةتاغةكةي كردةوه و بـانگي كـرد   .ژوورث شثخولئيسالمي بانگ بكةمةوه

: ذةئيس داواي لثبوردين كرد و كـويت  .ئاغاي شثخولئيسالمي فةرموو وةره ژوورث

بةصگةيةكي كـه دادگـا ويسـتبووي     .ئةويش له الي منةوه دانيشت .فةرموو دانيشه

: يتكو .تاوان زؤريان ئةزيةت كردووم گوناهـ و بث بث ،جةنايب قازي: دامث و كومت

ئاغـاي  : دادگا چةند جار ئـةتؤي ويسـتووه و نـةهاتووي؟ كـومت     ،ئاغاي نووري

گوناهانيان به تثآليـةكي   تاوانبار و بث ،له ذؤژةكاين سةرةتاي ئينقالب ،ذةئيس

 .تـاواين خـؤم ذوون بكةمـةوه    نةمدةوثرا خؤم ئاشكرا بكةم هةتا بـث  ،لثدةخوذي
ئـةتؤ   .خؤم هثناوةته خزمـةتت  تاواين ئثستا ئةوه هاتووم و بةصگةي پثناس و بث

دةردةسـةر ئـازادم و    بكةي دةزامن بـث  كه باوةذيان پث .يان نا ،يان باوةذت پثيانه

دا  وچـوار سـةعات   پرسياري ناوچةيي لـه بيسـت   ،نةكةي كه باوةذيان پث ،دةذؤم

 ،چون لةو چةند ساصةدا كه لـه ئيـنقالب تثپـةذ بـووه     .جوايب پثويست دةداتةوه
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ئيدي پثويسيت به چلؤنيةيت ذابـردوو   ،دا ناسراوه ةندي خؤيهةموو كةس له مةصب

قـازي تةماشـاي ئـةو پةروةنـدةي      ،دا ئةمن ئةو قسانةم دةكرد له كاتثك .نةماوه

ئـةمن لةگـةص    .دا هةصـدةداوه  دةكرد كه له پثشي بوو و بةرگةكاين بـه دووي يـةك  

ري شةرحي حاصي خـؤم نووسـيبوو و پثويسـيت بـه پرسـيا      ،بةرگةكاين داواكراو

سةري هةصـثنا و   ،له پاش ذوانيين هةموو بةرگه نووسراوةكان .دووباره نةدةكرد

الم وايـه هـةموو ئينقالبثـك     ،ئاغاي شثخولئيسالمي: تةماشايةكي كردين و كويت

 ،به گةواهي مـةئموورةكاين ناوچـةيي   .وابووبث كه حةق و ناحةق هاتبثته پثشث
ةري بةرائـةيت خـؤم لةسـةر    ئـةمن نـةز   ،ئينسانثكه دووره له قوسوور و تـاوان 

پةروةندةي ئةو برايه دةنووسم و دةزامن دارايي ئةو ئينسانه سةدهةزار متةنه و له 

 .به ذاي من دةبث ئةو پووصه ئـازاد كـرث و وةريگرثتـةوه    ،دا لثيان ذاگرتووه بانك
دادسـةراي ئومـووري   «ي »ئـةوين «ي زينـداين  ١١ئةوةش پةيوةندي به شـوعبةي  

ئةتؤ له نةزةر منةوه هيچ جؤره تاوانثكـت نيـه و    ،نووري ئاغاي .ية»ئيقتيسادي

ي ١١ي شوعبةي »ئيحزارييه«ئازادي بچييةوه نثو ماص و منداصي خؤت و چاوةذواين 

ئةوةي گـوت و هةسـتا سـةرپث و زؤر     .ئاغايان دةتوانن تةشريف بةرن .ئةوين به

ئاغـاي   .ثهاتينه خـوار  .هاتبوومه دةرث باوةذم نةدةكرد .بةذثزةوه بةذثي كردين

لـه دةروازه نامـةي    .دانيشتبوو كه ئثمةي دي لة خؤشـيان گةشـكه بـوو   » بيادار«

خودايه دةكرث بةهةشت و جةهةننةم له : كومت .دةرث دا و هاتينه عوبوورمان نيشان

خودايه گيان ! بثين دةكرث فريشته و ئةهرميةن بةذواصةت وةدي ،دنيا نيشان بدةي

لــه ســيماي فريشــتةيةكي وةك ئــةم » صــيخةصخا«دةبــوو ئةهرميــةنثكي وةك  چ 

گوناهان له پثـي حيسـايب ئةهرميـةين     بثين هةتا تاوانبار و بث يةدا وةدي»قازي«

  دا وةك يةك بةراوةرد نةكرابان؟»خةصخاصي«

 .لةو بريانةدا بووم و ئاگام له خؤم نةمابوو كه تاكسي له پثش هؤتثلةكةمان ذايگرت
عةبدوسســةالم تــازه كــاري ئــةم كــومت كــاك  ،ويســيت بــذوا» شثخولئيســالمي«

دةچينه ذثستووراين هؤتثل و كاوثژ لةو نيعمةته دةكةم  ،تثكچووه نيوةذؤيةت لث پثش

چووين دانيشتني و هةتا پاش  .كه ئةوذؤ له داوثين ئةم دوو مةاليةدا وةدةستم كةوتووه

لـه دوايـه    .يه دواين و بامسان لةسةر كـرد »قازي«نةهار له ذةوشيت حيسانانةي ئةو 

 .ؤرم سپاسي ئاغاي شثخولئيسالمي كرد و به بارثـك منةتـةوه بـةذمث كـرد و ذؤيـي     ز
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بةداخةوه كاك عةبدوسسةالم بةهرةي له ژياين هةذةيت پياوةيت خؤي وةرنةگرت و به 

گيـاين ئةسـپارد و داغـي ئةبـةدي لـه دص و دةرووين      »  كةبـةد «نةخؤشي سةرةتاين 

  .گياين شادبث ؛ص هثشتةوهبنةماصةي شثخولئيسالمي وةكوو بريةوةرييةكي تا

لةگـةص ذةوانشـاد    ،دواي چةند ذؤژثك ديداري دؤستان و ئاشنايان لـه تـاران  

يش دؤسـيت  »بيادار«گةذاينةوه بؤكان كه بةداخةوه ئاغاي » مةالحمةممةدي بيادار«

دا به مـةرگي   ساصي٥٠له تةمةين  ،دثرينه و وةفاداري ذؤژگاري خؤشي و ناخؤشيم

گيـاين   .ةرسي قوتابييةكاين ئاييين داغدار و بةربآلو كردخؤي بنةماصة و ئاصقةي د

  .پاكي به بةهةشيت بةرين شادبث

  ي ١١ي شوعبةي »ئيحزارييه«چاوةذواين 

  دادگاي ئيقتيسادي زينداين ئةوين
چاوةذث مابوومةوه داخوا گةنگث دادگاي زينداين ئةوين به كاري مـن ذادةگـا و   

بؤم ئازاد دةكةن و فريـاي   ،ن ذاگريكراوهئةو بذةپووصةم كه له بانكي سادرايت تارا

  !داهايت من دةكةوث ژيان و بةذثوةچووين ذؤژگاري بث

وپـؤي ژيـاين    هـةآلت و كونـاوكون ذايـةص    هـةآلت  ،خثزاين زؤر و داهايت كةم

م  »ئـةوين «ي دادگاي زينـداين  »ئيحزارييه«بةرگي  ٢٨/٨/١٣٦٨ذيكةويت  .تثكدابووم

پاش چوار ساص له بريم چووبؤوه  .بناسثنم پثگةيشت كه خؤم به شوعبةي ناوبراو

كــه تــازه گةيشــتؤته  ،ي دادگــاي ئينقالبــه٤٨كــه ئــةوه پامشــاوةي شــوعبةي 

زينداين ئةوين چ كارثكي به منـه؟ ئـةمن دةبـث كـام      ،ترس دايگرمت .پثذاگةيشنت

دا مابث و ديسان چ گوصمةزثك ماوه به مين بگثذن؟ ناچـاربووم   چةرمةسةرمي له پث

ديسـان   .ي زينـدان بناسـثنم  ١١راو بچم بؤ تاران و خؤم به شـوعبةي  ك كايت دياري

و » الـراحمين ارحـم هوو فاهللا خيراM حافظاM «ئايةتةلكورسي و ديسان 

  .دا وملم سةدان حريز و دؤعاي دةفعي شةذ و فووكردن به دةوري شان

ئـةمن  : بةرگي ئيحزارييةكةم له پثشي دانا و كـومت  .چوومه وةتاغي قازي دادگا

وا ديار بوو ذابـردووي   ،قازي باوةشثك پةروةندةي هثنادةرث .ممةدي نوورميحمة

من له دادگاي مةهاباد و حماكمةي پاسداراين بؤكان و نةتيجةي داوةري شـوعبةي  

ي دادگاي ئينقاليب تاران و نامةكاين مامؤستاياين ئـاييين و خةصـكي بؤكـان و    ٤٨
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امةي ئاغـاي مونتـةزيري بـؤ    يان نووسيبوو و ن»مونتةزيري«ناوچه كه بؤ ئاغاي 

ذةئيسي دادگاي ئيـنقاليب ئيسـالمي ئثـران كؤصـةبارثك     » هادي هيدايةيت«ئاغاي 

   .دابوو بةرهةمي هةموواين تث

له ديتين ئةو پةروةنده سـةنگينه هامتـه سـةر ئـةو بـاوةذه كـه حكوومـةيت        

ترسةنؤك له سثبةري خؤي دةسصةمثتةوه و بؤ بةقا و مانةوةي خؤي كاروبارةكةي 

 .نده توند دةگرث كه سةر له بارةگاي ديكتـاتؤري و زةبروزةنـگ دثنثتـه دةرث   هث
كاربةدةستاين ئةو جؤره حكوومةتانه بريتني له كةسانثكي شةذةنگثز و شةذالتان 

له ترسي  .ذاگرتن و بثكار كه چةك و چةقؤيان كردؤته هؤي خؤپارثزي و حكوومةت

زينداين و ئةشكةجنه دةكةن و  تاوانةكان پاشةذؤژي خؤيان دةگةنه ذادةيةك كه بث

هةآلت و خؤشـارةوةكثنيان دةكـةن و وايـان بةسـةر      به بگرةوبةرده تووشي هةآلت

  .دا بكةن وكاژثرثك دثنن له ترسي زؤرداران سةر به هةموو كون

ئةو ذثبةره زؤردار و سةففاكانه كه خويل ذؤژگـار چـارةنووس و موقـةددةري    

ـ  ،گةل و كؤمةصيان داوثته ئةستؤ بـؤ   ،دان بـه ئاسـوودةيي كؤمـةص    ةرنجبه بث س

كةلك له كةسانثك وةردةگرن كه هةسيت ئينساين و  ،مانةوه و ذاوةستاين خؤيان

پياوثكي » ذةواندز«ي »مريةكوثرة«دةصثن  .دا نةبث بةزه و لثبووردنيان له سروشيت

زؤر خؤويست بووه و بؤ پثشكاري فةرمانـةكاين خـؤي هةميشـه كؤلكةمةاليـةكي     

پرسي ئةتؤ بـؤچي هـةر مـةال دةكةيـه      لثيان .و كارذاپةذثين خؤي دةكرده سةركار

ئـةو تيـپ و تـوثژه ئةگـةر كاريـان      : فـةرمان؟ مـري كـويت    كاربةدةست و خاوةن

  .ئينسافترن و دةسةر كةسةوه ناچن له هةموو كةس بث ،بسپثري پث

» ئايةتوصـآل نـووري  «لةگـةص   .ي كردةوه»مريةكوثره«الساي » شا ناسرةددين«

نانـا  : ئايةتوصآل دةيگوت ،يان دةكرد»مةشذووته«خةصك داواي  .هاآلند كلكيان تثك

هةتا ئثران هةر لةسةر بارودؤخي  ،مان دةوث»مةشرووعة«بصثن  ،نا» مةشذووته«

زانايان لةسةر مةسـةلةي  : دةصث» ئايةتوصآل سةبزةواري« .خؤي بگةذث و بسووذث

و نـه ئيختيـاري    نـه جـةبري تـةواو    ،لةخؤذا كثشه دةكةن» ئيختيار«و » جةبر«

مةسـةلةكةيان كـرده    ،زانايـاين ئـةم دةوره   .»االمـرين  االمر بني«بةصكوو  ،تةواو

 ،»مةشـرووعه «و نـه  » مةشـذووته «ياين نـه   ،و لةسةري سازاون» االمرين بني«
لةو كاتةوه شثوازي حكوومةيت  .بث» مةرجووعه«بث ئةويش » االمرين بني«بةصكوو 
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بـه ئـةوامريي    .»ئةوامري و نةواهي مةرجووعـه «و » مةرجووعه«زةوي بؤته  ئثران

  .وفةسص دةكرث حةل» مةراجيعي عيزام و ئايايت كريام«

  :با بگةذمثةوه سةر باسةكةي خؤم

  .بذثك له درثژةي باسةكةم كال بووم ،وته دثنث ،دةصثن وته ،لثم ببوورن 

شـوعبةي   ،ي ئومـووري ئيقتيسـادي زينـداين ئـةوين    ١١بةرپرسي شـوعبةي  

به جةرميه و دارايي ئـةو نوثنةرانـه بـوو كـه مـةمشوويل دانـةوةي       پثذاگةيشنت 

حقــووقي نوثنــةري بــوون كــه لــه مــةجليس وةريــانگرتبوو يــان مــةمشوويل  

داگرتين ماص و دارايي كرابوون و يان ئةوانةي هةآلتبوون بؤ دةرةوةي وآلت  پث دةس

  .دا بوون يان ئيعدام كرابوون و يان له زيندان

مووچةيــةكي وةرمگرتبــوو زيــاتري خــةرج و  ،وومئــةمن لــةو نوثنةرانــه بــ

الم  .گثذابوومـةوه  دا لثيـان  هةزينةيةك بوو كه له حيسابداري مانگانةي مـةجليس 

وابوو پةروةندةي من دوايني پةروةندةيةك بووبث كه له نثو نوثنـةراين مـةجليس   

بكا و جوابةكةي لةسةر   شتثك نةمابوو كه بةرپرس پرسياري لث .ذادةگةيشنت پثي

ذيزي دارايي و داهايت ساآلنه ژمـارةي خـاوخثزان و پثشـينةي     .ةروةندةكه نةبثپ

  .دا نووسرابوو له پثشينةكةم ،كارم هةمووي له پةروةندةدا ذواصةت درابوو

پةروةنـدةي تـؤ دةورةي    ،ئاغـاي حمةممـةدي نـووري   : ئاغاي بةرپرس كويت

وصـةي لثيـان   ئةتؤ دةتواين بچييـه بانـك و ئـةو پو    ،پثداچوونةوةي تةواو بووه

ــةوه ــووص و ســةرمايةت   ،ذاگريكــردووي وةريگريي ــه پ ــةرگريي ل دةســتووري ب

  .هةصوةشاوةتةوه و كارثكت لثره نةماوه

به سةرسـووذماوي و ئـةرث بصـثي وابـث و      .به شوكرانةي زؤرةوه هامته دةرث

ذةئيسي بانـك   .شوعبةي مةيداين ژاله ،وانةبث؟ سبةينث چووم بؤ بانكي سادرات

ابةي تـؤ بـةهرةي نيـه و سـوودي بـانكي بـؤ ئـةو سـةرمايةيه         ئةو حيس: كويت

 .كةت بثنه دةتواين وةريگرييةوه»سپوردة«پثناس و سةنةدي  .لةبةرچاو نةگرياوه
ئةمنيش ئةوانةم دايه و دةستووري حةواصةي بؤ بـانكي سـادرايت بؤكـان نووسـي     

ري دواي مانـةوةي دوو ذؤژ لـه تـاران و ديـدا     .بةآلن بث بةهره و سـوودي بـانكي  

   .هثندثك له دؤستان و ئاشناياين قةدميي هامتةوه بؤكان

بكـةم كـه بـه    » كةماصـي نـووري  «لثرةدا نامهةوث باسي ئةسريبووين كوذثكم 
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و بةسـةرهايت  » حـاجي ئؤمـةران  «دةسيت موجاهيدين له شاآلوي وان بؤ پادگاين 

بووين له ئثـراق بثنمـه گـؤذث كـه دواي چةنـد سـاآلن لةگـةص         دوو ساص زينداين

 .درانةوه بـه ئثـران  » خوسرةوي«وهةزار ئةسريي ديكه ئازادكران و له سنووري دو
سةروشـوثين كـردن و دواي    بةآلن كاتثك حكوومةت ئةو ئةسريانةي وةرگرتةوه بث

ئةگةر ئـةو بةسـةرهاتةي    .مانگ له زينداين ئةوين سةريان دةرثنا و ئازاد كران١٩

  : دةردةسةره و دةصثم بگثذمةوه و وةردي دةمةوه بؤ خؤم و خوثنةران هؤي

  »اقيـنان بـچـايت مهـحك      ه پايان آمد اين دفترـب «                        

  له كام چثژثكي شريينه       زنةي ژةهراوةكةي ساقي                        

  ژاناوييةكةي خؤم لثكدانةوةي بةرهةمي ژيانة
  

  هةموو دةوري ژيـاين مـن شـةوثك بـوو    

  هاصـؤزي خـةوثك بـوو    ئةوةي ديـتم بـه  

  

  

  !شةوثكي پذ لـه مؤتـه و دميـةين دثـو    

  !بوو خزي و نةتكايه سةرلثو تراوكثك

وپثنج ساص له ئينقاليب مجهووري ئيسالمي تثدةپةذث و تةمةمن  ئةوذؤ كه بيست

الرةمـل بـه بثـدةنگي و     .كراو له هةموو مافثكي كؤمةآليـةيت  بةش بث .ساص٧٧بؤته 

گؤشةگري و كذومات پامشاوةي ژياين پذ  .انيشتوومقووچاوي له شاري بؤكان د دةم

يـاين   .ئاواص و هاونشينم تةنيا كتثبه و كتثـب  .له تاصي و سوثري خؤم ذادةبوثرم

الذمث ناكـةن و   ،نابةن بةهةصةم ،ئةوانةي بؤ هاودةمي و هاونشيين هةصمبژاردوون

نـوثين  ئةوانه چاوةذواين نةغدينه و نان و دةسخؤشانه نني و ذث ،دؤسيت گيانني

 ،لةگةص ئةدةبيات و عريفـان و مثـژوو   .شارةزاي مةصبةندي مان و هةرمثي نةمانن
عريفان ذثيةكه كه خؤناسي و سةركةوتين گيان  .پثيانةوه دةژمي ،نثوامنان خؤشه

  .بةر به سةرةذؤيي ژيان دةگرث و له باز و ذثبازان ذثنوثنه ،هان دةدا

و چـؤن هـاتوون و چـؤن    نيشـانت دةدا ذابـردو   ،مثژوو ئةگـةر بيـژوو نـةبث   

هةتصه و هةصةشةي تثشـكاوةكان   .ذؤيشتوون و چؤن فةوتاون و چؤن پثگةيشتوون

  .دةكاته تةرازووي بةرجةوةندي نةتةوةي كات و تؤرةمةي داهاتوو

شثعر و هؤنراوه سروودثكي يةزداين و دةنگثكي نياين ئامسانييه ئةگـةر ذةوان  
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دةنـا ئةفسـوونثكي ئةهرميةنييـه     ؛بةرةو ذثگاي ذوون تةكان بدا و گيان ببزوثنـث 

  .ئةگةر زةين هةتصه بكا و مايف گةل و كؤمةص بدؤذثنث

لةتةك پاييزةخثصي شـثعر   ،جارجاريش لةگةص شثعر و هؤنراوه تثكةصيم هةيه

ديوان يان سـيپارةيةكي   .گةرمثن و كوثستامن پثخؤشه ،و بةهارةهةواري هؤنراوه

دا كـه   له دةوراين ذژمثي شـايةيت   ،هوةك پثشتر ئاماژةم پثكردوو .كراوم نيه چاپ

پشـكنيين   ذؤژثـك لـه مـاص    ،سـةر بـوو   دوان باسـي  نووسني و به كـوردي  كوردي

دةفتةري شثعر و هؤنراوةكامن لةگةص وثنةي پثشةواي نةمر و بـاقي   ،ژاندةرمةكان

شةهيدةكاين له سثدارةدراو و هاوذث و هاوذازةكاين ديكةم بةداخةوه له تةنـدوور  

بـه دةسـيت ئةدةبدؤسـتانةوه     ،هثنـدثكم هـؤنراوه كـه مابـث     ،خران و سووتان

زؤر  ،دةوث بــةآلن شــثعر و هــؤنراوةم خــؤش ،ناصــثم شــاعريم .دةيانبينمــةوه

بةآلن هثندةش باو و هةنگاوم بةرةو شثعري ئازاد يان شـثعري   ،كؤنةپةرةست نيم

 سپي خؤش نيه و نامهةوث لثرةدا له بارةي شثواز و ذثبازي ئـةم دوو شـوثنةواره  

چون هـةوا و نةوايـةكي    .يةوه بدومث و جثگاي ئةم باسةش لثرةدا نيه)كؤن و نوث(

 ،وباصـي مـن   بةآلم ذؤژگاري ئثستا و حـاص  ؛پاراوي دةوث و ذؤژي بةتني و ذووناك
بةآلن دةصـثم شـثعر لـه     .هثزتره له زةردةي ذؤژپةذي مانگي خةزةصوةر گةلثك بث

زانستةكان  .ه وةك زانستةكاين ديكهدا هونةرثكي ورد و تايبةت قاليب داذژاوي خؤي

شـثعر و هـؤنراوةش    .دا دثنه گؤذث هةركاميان له قاليب ناسراو و داذژاوي خؤيان

دا چيمكـي داذژاوي خـؤي نـوث     ئةگةر لةسةر بارودؤخي ناسراوي خؤي ،هةر وايه

ئـةوه جـوان و    ،بكةيةوه و ذةنگ و ذووكاري تازةي له قالـب و مانـادا بدةيـةوه   

بـةآلن ئةگـةر لـه سـةر ذةمسـه و       .نوث دةصث چي ،ؤنيش دةزانثلةبةردآلنه و ك

گرثژةنه الچوو و وةك چةپةري ناميزان له سةر پاژنـةي خـؤي تـرازا و بـوو بـه      

وةك بـه   ،ئةوه پثي دةصثن شـثعري ئـازاد يـان سـپي     ،دةونةئاشي هةركي و زازا

  !قولةذةش دةصثن خواجه كافوور

                                              * * * * 
وةك پثشتر باسم كرد له دواي سةركةوتين ئينقاليب مجهووري ئيسالمي بـه سـةر   

ئـةوةي   ،كـه هامتـةوه بؤكـان    ١٣٥٧له مـانگي ذةشـةمةي ساصـي     ،ذژمثي شايةيت

 ،يـاين ئيـدي بثـدةنگي    ،خوا بؤي پثـك هثنـام   ،مةسصةحةيت پاشةرؤكي ژيامن بوو
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  : دةركةم له خؤم پثوةدا و كومت ،ناديارله ذووي خةصكي ناباب و  .خةصوةت ،گؤشةگريي

ــتيم خؤشــــــتره   ــاوةداين و چؤلپةرةســــ   دان و داوه ئــــ

ــتره   ــتيم خؤشـ ــيت قةسـ ــي دؤسـ ــه فثصـ ــة لـ ــي جندؤكـ   خثصـ

ــةبث  ــاوذث نــ ــةص ذازي دةروون هــ ــةي زارم لةگــ ــا وتــ   تــ

ــذمي  ــايت و ك ــي و م ــةر كپ ــت ،ه ــث هةس ــتره ب ــتيم خؤش   وخوس

ــث ــةپثوي  پـ ــاوات نـ ــةي ئـ ــةگا  ،ذكـ ــوا ذانـ ــه هيـ   !دةس بـ

  شـــكاو بـــث پـــث و دةســـتيم خؤشـــتره   او و دةسبـــذ  پـــةل

  هــةر دةمثكــي ذووگةيــةك   ،پةرةســيت و ئةونةويســيت  ئــةم

ــث    ــو ب ــث دزث ــةرچي پ ــؤم لةب ــتره؟  ،خ ــتيم خؤش   !خؤپةرةس

ــدةگيم    ــه داوي زينــ ــنت بؤتــ ــاهي تثگةيشــ ــون گونــ   چــ

  ژ و خوالن و شثت و مةستيم خؤشترهكردةوةي گث

ةي هةسـيت دةروونـه و   ئـةو  ،دثـن  دثن و نه پثك نه لثك ،ديتم زمان و زةمان

  .پثخوسيت زةمان و پثشثلي دةورانه ،پثويسيت زمانه

  :كاتثك دةبينم و دةذوامن

ــژث  ــث دةذثـ ــةردةمث ذةنگـ ــه هـ   زةمانـ

  نــةهثنام  هومثــدثكي لــه ژينــا پثــك   

  

  ئةوةنـدةي مةينةتـه بـة مـين دةچثــژث    

ــژث    ــي دةنث ــه ذؤژثك ــوام ب ــةزار هي   ه

  

 .انكةمه هاوذث و هاوذازي خـؤم گومت وا باشه پةنا بةرمه بةر بارةگاي كتثب و بي
به دميةن بثدةنگ و  .بةآلن دةروون پذ له هةرا و هاوار ،دؤستانثكن له خؤم بثدةنگتر

به هةموو سـووچ و سـوقاقي    .بةآلن نثوئاخنيان تؤفانه و جؤش و خرؤش ،خامؤش

ديار و ناديـار و يـار و نـةيارم دةخةنـه بـةرچاو و       ،دا دةمگثذن كؤن و نوثي زةمان

  .عةيب و عار درؤ و دووذوويي ياري غار و دؤستاين بث بث .ةينمةوهداوثنه ز

ــةر  ــذي بةشــــ ــيپارةي شــــ   ســــ

ــةر  ــت و هونــــ ــري و زانســــ   بــــ

  

  هـــــةنگي گوآلصـــــه و چصـــــووك  

ــةهره ــةرك بـــ ــووك زؤري ئـــ   ســـ

ــه دةوراين كـــــؤن و نـــــوث     لـــ

ــةدوث   ــةو ئــ ــريازةي ئــ ــه شــ   بــ

  

  هةآلصـــــةي ژيـــــان دةچثـــــژث  

ــژث  ــان دةذثــ ــه گيــ ــريةي لــ   شــ
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سةرنج دةدةمه  ،اتثك دةذوامنه ساآلين ذابردووك ،دا ساصي٧٧ئةوه له تةمةين 

هةسيت پةشيواين و نةدامـةت لـه عـومري     ؛كردةوةي پذ له هةوراز و نشثوي خؤم

دا به گـرينگم دةزاين و لـه سـةر لووتكـةي      ئةوةي له ژيامن ؛تثپةذيوي خؤم ناكةم

باو دا به هيچ  لةو ذثگايةش ،نيشتمان و نةتةوه و گةل بوو .ئاواتةكامن دامةزرابوو

لـه هـيچ تـؤپ و تةشـةري دةوران و      .و بؤرانثكي نةتةزمي و نةبةزمي و نـةگؤذام 

بةندي سـوثنداوي   شةش ؛هةذةشةوگوذةشةي زةمان نةلةرزمي و نةبةزمي و نةدؤذام

ئةركي سةر شامن بوو كـه لـه هـةموو هةصـكةوته      ،)ك.ژ(و قةسةماوي كؤمةصةي 

لـةپثي ئاذمـاين پـريؤزي     ؛له ئةستؤي خؤمم دانةذين ،دا جؤراوجؤرةكاين زةمان

  : دا دةمگوت نةتةوه و گةل

  هةچةندي ذثـي هومثـدم بةستةصـةك بـث    

ــةم  ــوام تونــدوتيژ ك   دةبــث هــةنگاوي هي

  

  غةمي دنيا له سـةر شـامن كةصـةك بـث    

  ةقيب با هةر لة دووم بكشث، يةدةك بثذ

  

 ،»هثمن« ،»هةژار« ،وةك هاوذاز و هاوسةنگةره نةمرةكامن: دوايني ئاوامت ئةوةيه
نةلةرزين  ،دا وگؤذي دةوران و هاوذثيانثكي كه له مةوداي ژيان و ئاص» سواره« ،»اواتئ«

و نةبةزين و هةروةها لةو ذثبازةدا دوايني هةنگاوي خؤيان بـةرةو دنيـاي بثـدةنگي و    

  : حةسانةوه هاويشت و تثكشان و ئةمين بةجثماوي له ياران هةصبذاو

  له سةر بسـتووي ژيـان وةك داري چـاكي   

  تينتـــره تـــاوي هومثـــدم گـــةلث بـــث

  

  بــةر بــةرگ و بــث بةتــةنيا مامــةوه بــث

  له زةردةي ذؤژپةذي مـانگي خةزةصـوةر  

  

 ،بةآلن به شوثنةوار له دصي گـةل و نةتـةوةدا ژيانـةوه   ! ئةوان بةذواصةت مردن
ئاوامته ئةمنيش بـه ذووسـووري   ! »نامرن ئةوانه وا له دصي ميللةتا دةژين«: دياره

   .بگةذمثةوه ،دا ي پذ له ئاسةواري وانبه شوثنةوار ،سةر بنثمةوه

هةتا به  ؛نةمدي و نةيگةيشتمث ،كا و ژيامن وةجؤش خا ئاواتثكي كه دصم خؤش

 ،نةمـدي  ،دا پثـزثكم بـوو   هثزثكم بوو و له تني و تةمةن ،دا دواي هيوا و هومثدان
  :دةصثم ،نة ذثزي كايت جحثصي و جةواين ،ئثستا كه نه هثز ماوه و نه پثز

ــژاو     ين وةك بصـــقي ســـةرئاوكـــايت جـــةوا ــوويت دا گث ــووذاو ق ــةرثكي س   س
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  بــةو دصــي سصــي نةحــةمجيو ســاتث    

ــرواري ددان ــةذثزي مـــ ــزي بـــ   ذيـــ

  دةنــگ تةكايــةوه لــه گوثچكــه بةهةســت

  هثــز خــاو و خليســكه شــةقاوي بــث   

  هـــؤش و بـــريوذام تـــووذه و تـــؤراون

ــاآلن ــت  تـ ــذؤي هةسـ ــتانه وبـ   وخوسـ

ــاآلن    ــاوةي ت ــاوه پامش ــامن م ــةر گي   ه

  

  دةبــزوث تاوتــاو  ،بــةحاص دةتــةپث 

  وتـوو بـآلو   تـةك  ،وچيذ كةوتوون چةپ

ــاو   ــدةي دوورةچ ــؤذا دي ــةن ت ــه دمي   ل

ــل ــةنگاو   ش ــؤذه ه ــي گ ــةوثقي ذث   وش

  هةر چةنه و چـؤكم لثـك دةكـةن سـآلو    

  لــه كــاويل لةشــا هــةر گيانــه جثمــاو

ــةرذاو  ــه س ــؤويش ب ــاتن ب ــةربينا ه   ه

  

ره وباصةوه چي مـاوه؟ چـي بصـثم؟ بـةو تةمـةن و ذؤژگـا       بةو حاص ،لةمةوالوه

دا هةصثم؟ ئةوه تةرازنامـةي سـوود و زيـاين     درثژةي ژيانةوه كث ماوه به دواي كث

جـث و   هةست به قةرزوقؤصـةي بـث   ،گةذان و سووذاين ذابردووم بةرجةوةند دةكةم

  : باري سووك و ذثگاي نيزيك! دا ناكةم خؤفرؤشي له ژيان

  

  وپـــةذم غوبـــاري تةمـــةننام تةكانـــدووه لـــه دةوري بـــاص

ــةماوه ــةركم ن ــةوه  ،ئ ــيش جــثم دةبثت ــةرگي گوص ــةر ب ــه س   ل

  ويســتم كــه تــاقي ديــده بذازثنمــةوه بــه مــانگي ذووت      

ــةداره دةروون چ ــةم ش ــةوه   ،بك ــةر دةزثت ــم ه ــي دص ــه زؤنگ   ب

ــث  ــةت و ب ــريي مةين ــداري ت ــثچريي برين ــام  ن ــةر ژي ــه ه   ناص

ــه  ــي زةمان ــؤري زام ــةئثش  ،ناس ــةوه  ب ــه دةكولثت ــة ك   و ژان

  زةرد و بـةرده دص تـةرةي   ،وةي نيـه كـه هةصـوةداي هـةرده     بث

  !كوانث دثتةوه؟ ،ذاوگةي نةياره هةردي هةرمث

وةك هـاوذازه بـةذثزة لـه     ،ديسان ئاواتـةخوازم دوايـني هةناسـةي ژيـامن    

لـه   ،به سةرفةرازي و لةخؤبردوويي له حاسيت گةل و نيشتمان ،خزيوةكان خاك

  .بثتة دةرث و بچثته سةرث ،وةرارم كةلةواي بةدةين بث

  كاكةگيان

  زؤره، حـــةزم لـــه دووانـــهمةبةســـتم 

  هــةزاران وتــه و مةبةســت و پرســيار   

ــرث ــةد گ ــه  س ــةر زووان ــه س ــم ل   وگؤص

ــةهار  ــةي ب ــه دةروون وةك ذثژن   دةتكثت
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ــاون   ــةرذثژ م ــث س ــةپؤالن دةدةن، ب   ش

ــه زار   ــه دةخزثن ــرن، ن ــث دةگ ــه زمان   ن

ــامن    ــةرمثي ژي ــواي ه ــوو هي ــةدةر ب   ه

  

ــاون   ــؤذةي چ ــاوةذثي چؤذچ ــاكي چ   پ

ــ  ــدةذژثنه خ ــكان هةص ــةص فرمثس   وارلةگ

  هــةر بــةو تاوانــةي بثچــووي كــوردامن

  

دا ذوون كةمةوه كه ئـةمن چـوار    بة پثويسيت دةزامن ئةو خاصةش له ژياين خؤم

 ؛له حاسيت ئةوالدةكامن خؤم به بـابثكي بةرهةمـدار نـازامن    .كوذ و سث كچم هةيه
دا بـه قـازاجني ژيـاين تةسـةيل و بـةذثچووين       چون له ژياين كؤمةآليةيت خؤم

سوود و قازاجني گةمل بةسةر خثري خـؤم   ؛بةهرةگريمي نةكردووه ،مخاوخثزانةكة

له كار و پيشةي گرينگي كؤمةآليةيت  .دا بة پثويستتر زانيوه و داهاتووي خثزانةكةم

ذةئيسـي   ،مامؤستاي كوذه ئاغـاوات و جووجةصـةي دثهاتييـةكان   : وةك ،دا خؤم

ئةنـدامي   ،»شريكةيت تـةعاوين ذووسـتايي  «ي »موديرعامل« ،»خانةي ئينساف«

ويـژدامن ذثـي    ،»مةجليسي شـووذاي ميللـي  «و نوثنةري » ئةجنومةين وياليةيت«

يان زياين  ،نةدام لةم هةصكةوتانه هةنگاوثكي بة سوود و قازاجني خؤم هةصثنمةوه

وكاص و زةراعةتةوه بژيوي خـؤم   له ذثي كشت .كؤمةص بكةمه پاشكةويت ئةو سووده

سـةرم لـه    ،دا دةژيـام  نةتةوةيةكي له نثويان دوور له قازاجني .و خثزامن پثكدثنا

ودةزگـاي   دةسـيت داوا و تةمـةننام بـؤ الي دام    ،پثش بارگاي نةتةوي دانةنةنواند

ذثسي بارگاي زؤرداران و زؤركـاران   حكوومةيت درثژ نةكرد و وةك هثندثكان تةشي

  :به خؤم هةصدةگوت و دةمگوت ؛نةبووم

ــؤي  ــوپاي خ ــاالري س ــه س ــةيار مبكات   ن

  وبــاين خثصــي خــؤم مب   دةركگــةدايي 

  دصــم هــةر ئـؤگــري شـاخ و وآلتــه

ــريم  ــةر ئةس ــاران ه ــه ي ــمبوثرث ل   هةص

  لــه الم ئــةو كاتةيــه، پــثم وايــه مــريم

  هـةواي هثـالنـةيـه، لـةم هةرده گريم

    

وسةودا به ئاوات و ئاماجني ميللي و نةوتةوةي خؤيـان   زؤر كةسامن دةدي سات

ذثسـمةي   ذواصةتيان ئاوةژوو دةكةنةوه و له بـن  ،وهكةوايان هةصدةگثذنة ،دةكةن

خثـري    گثذي نةتةوي و قـةدةم  قةصةم .ناين بةنرخي ئابذوويان دةستثنن ،نةياران

  !بةآلن كوانث وا دةبث؟ ،ئةوه دةبث! زؤركارانن

  ذةجنةي نـةياران زثذوةشـان بـث    قةدةم  كـةي  دةبث يـاران تـةرةي ديـداري خـؤت    
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  بةآلن كوانث دةشـث هـةر ذؤژه ذةنگثـك،   

  رمةذگـورگي سـة   بةآلن كوانـث دةشـث زگ  

  دةصــثم شــةرته هــةتا نــووري هــةبث ذؤژ

  

  بگؤذي و هةر ئةوةت پثناسـي مـان بـث؟   

  !بةزي هؤزت، مـةزةي چثـژي ددان بـث؟   

  دةبث كؤصكثشي كـؤذم ئـةركي شـان بـث    

  

بـري و   ،بةداخةوه پثداويسيت ژيان و چلؤنيةيت هةصـكةويت زةمـان و مـةكان   

 ،پياوي دةوث تاسه و ئامـاجني ميللـي   ،ةها خنكاندووهپةرسيت و باوةذي نةتةوه
 ،»هـثمن « ،»هـةژار «: مردووةكـاين وةك  هؤنةره لةخؤبردووةكان و بةئاواتـةوه 

ي كوثرنةكاتةوه و وةك دزي ناشي سـةر  »سةيفولقوزات«و » خاصةمني« ،»ئاوات«

  !له كادثنث وةدةرنةنث

كه ئةمين تةنيا ذثبـواري  هاوتا داوا دةكةم  دوايني ئاوامته و له خواي بةرز و بث

نــةگؤذمث و  ،هــةتا دوايــني هةناســةي ژيــان ،لــه كــارواين يــاران بــةجثماو

بـه واتـةي    .باشتره لةوه زياتر سةرتان قاص نةكةم و حاصتان تاص نةكـةم .نةدؤذمث

  :دوايي به باسةكةم بثنم كه دةصث ،دص عارف و زاناي ذووناك ،مةوالناي ذؤمي

  

ــري دراز  ــد و عم ــوش باي ــيت خ   فرص

  نيايد اين سخن ـون بـه پـايـان ميچ

  

  تا بگومي حال خود يك مشه باز

  م مهر مخوشـي بـر دهـن    مي

  

  :يان دةصث

ــم ــه او از هـ ــدا  هركـ ــد جـ ــاين شـ   زبـ

ــويش   ــل خ ــد از اص ــو دور مان ــي ك   هركس

  چــونـكه گـل رفت و گـلسـتان درگــذشت

ــوا  يب ــد نـ ــه دارد صـ ــد گرچـ   نـــوا شـ

ــويش   ــل خـ ــار وصـ ــد روزگـ   بازجويـ

  س ز بـلـبل سـرگــذشتنـشنـوي زان پ

  :دوايني وتارم ئةوةيه و دةصثم

ئـاوةدان و   .دا دةمرن بژين ئةو كةسانةي ئينساين دةژين و له ذثي گةل و كؤمةص

  .نةژاد سةركةوتووبث نةتةوةي كوردي ئاريايي .گةشاوةبث نيشتمان

  ي هةتاوي١٨/٩/١٣٨٣ذؤژي چوارشةممه 

  حمةممةدي نووري: بؤكان                                                            
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  پثشةكي
  

  ئةستثن بةخش و گيان به ناوي خوداي ژيان

  

وه تا ساصي ة)ك.ژ(له دةوراين كؤمةصةي  بةشثك له هؤنراوه و هؤنةنامةكامن

  .ي هةتاوي١٣٨٤

قووچـاوي   ئةمين ساصـةها دةم : دا ئةم باسه شي بكةمةوه كه دةمهةوث لةپثش

كـه  » حوسثين موهتةدي«كاك  لةمثژ بوو متةقم له خؤم بذيبوو، بةآلملثودرواو،

بـؤ  كـه   كـرد كـامن، واي  تازة اشنبوو به پردي پثوةندي من و دنياي دؤست و ئا

بـه نـاوي خـوازراوةي     نووسةري توانا، »سةالحةددين ئاشيت«جار كاك  يةكةم

ه ديـاري دةسـيت   ي كـرد »ةسةر بستووي ژيـان ل«شثعري ، پثشةكي و » شةماص«

. دا چـاپي كـرد   ي هـةتاوي ٢٩/١/١٣٧٧، ذثكةويت ٢٨ي ژماره »ئاويةر«خؤي و له 

سةرنووسـةري بـةذثزي   (» ئةمحةدي قـازي «داين كاك  به هؤي دنه و هانپاشان 

ـ هثنـدثك لـه    و بوو كه دةسـتم پثكـرد  ) گؤواري سروه وبـآلو و   پـرش  اوهپامش

، بـث  دراو وه و وةك شواين گورگ له مـةذي ةردامن كؤككنةفةوتاوةكاين هؤنراوة

  .ةوهسةركردنةوه، وةسةريةكم خستن

ئامـاژةم پثكـردووه، لـه دواي دةوراين     دا وةك له سيپارةي بريةوةرييةكامن

هةآليت  و هاتنةوةي دةوصةت بؤ مةهاباد و هةآلت» قازي حمةممةد«پثشةواي نةمر 

، بةداخـةوه دةفتـةر و دةسـتةكي    دا شاعري و هؤنةرةكان بـه كـةلثن و كـاژثران   

. م له تةندوور خران و سووتان)ك.ژ(هؤنراوة و يادكراوةكاين دةورةي كؤمةصةي 

دؤسـتانةوه   دةست ئـةدةب  به كردةوةكؤشي ئةم ساآلنةي دوايي كه هثندثكيان بة

ــ ــه ذمابوون ــه دةرةوه و ل ــدثكيان ل ــةي ذووي ةوه و هثن ــتان«ؤژنام ي »كوردس

هةصگريابوونةوه، وةدةسـتم كةوتنـةوه كـه     ذا اويي هةت١٣٢٥ و ١٣٢٤ساصةكاين 

  . وساتيان دةياننوومسةوه كردين درومشي كات لثرةدا بث دياري

بةذثز كاك  و ساآلين ساص له گؤشةي بثدةنگي خؤم خزابوومهةر وةكي كومت، 
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واصةيت هاتنةدةري له گؤشةي ذ كورتةوتارثك،، به نووسيين »ئةمحةدي قازي«

ئةوانه و گةلثك لـه دؤسـتاين    .پتر بؤ بةرين كردمةوهي تةنيايي و دنياي بثدةنگ

خزيو و  بازي ئاواصةكاين لةخاكثذچه و ذوة دةسيت هةتا امةد انپثنووسي دصسؤز

ــةذ ــةو  ةةوازةكاين دوورپ ــةر ئ ــةم و ه ــوار و ذوآلت ون نةك ــواري هةناسةس ثب

  . ئاواتةخوازي هةميشةيي خؤم مب

، مـانگي  ١٥٨ژمـاره  ي »سـروه «ي گـؤواري  كةجا ئـةوه ئثـوه و نووسـراوة   

  :ي هةتاوي١٣٧٨خةرماناين ساصي 

  

  لةسةربستووي ژيان وةك داري چاكي«

ــث  ــةلث ب ــدم  گ ــاوي هومث ــره ت   تينت

  

  بـةر  بـةرگ و بـث   بةتةنيا مامةوه بث

  ؤژپةذي مانگي خةزةصوةرذله زةردةي 

  

ةگةص چةند منوونةيةكي ديكه كه هةر لةم بارستا و تةرازةدا بآلو بوونـةوه،  د

خـةياص لـةم مةصـبةندةدا خـؤي      ن شـاعريثكي بةهةسـت و ناسـك   هةموو زانيما

ر و شاردووينةوه و خةياصي هاتنةدةري له گؤشةي مةخيانةي هةسـت و شـثع   لث

ص و مشةكي قةصب و درؤ و دةلةسـةي  تاووو نايةوث بثته نثو بازاذي ك جواين نيه

ســتان ي بــه كؤشــكي دةغةصــبازان و دنياپةرؤژگــار و گؤشــةي تــةنيايي خــؤذ

  .وهناگؤذثتة

ووناك له ئينسـان گـةذابوو و   ذؤژي ذي حةكيم به »دييؤژثن« بوو زؤر لةمثژ

ئـةويش ، وةك  . دابـوو  ك نابوو، مار پثـوةي ةلثنثهةر ك دةنةيديبؤوه، دةسيت 

دا به جوسته له نثو خةصك و  گةستةماران له هةموو شت دةذةوثتةوه و لة كاتثك

كةوتبؤوه و بـةرةو   دوور حساس به هةزاران فرسةنگيح و ئؤدا بوو، به ذ كؤمةص

لـه هـةواري   . دنياي دةروون و كتثب و كتثبخانه، كـؤچ و كؤچبـاري تثكنـابوو   

دا، مثگةيل شثعر و هةصبةسيت دابةسته و قةصةو دةكرد و خؤي لـه   تةنيايي خؤي

خسنت و خؤجاذدان و خؤهةصكثشان و خؤويسـيت   ةپثشذدنياي چاووذاو و سينگ 

بؤ دةربذيين هةسيت دةروون له جثي كةالم  دزيبؤوه؛ تةنانةت جؤباري فرمثسكي

  :فةرموويدانا و  و وشة
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  كه دةجيووي بـه زار  واتهتامي دةچث 

  بؤ وتـة و هةسـيت دةروون چـاوةذمث   

  تــا نةتــةوي پــث بــه هــةواآلن نــةبا

  

  ثي ديدةوه بتكثتـة خـوار  ذجوانه له 

  بةستةصــةكه گيانــه هــةرمثي وتــار 

  هةر به بزةي لثو و به چاوانـه كـار  

  

دنياي ناتةبا و لةسةر هةموو دوورةپةرثزي و دةربازبوون له جةجناصي  بةآلم

هةرگيز له فكري ئينسان و گةل و نيشـتمان غـافص نـةبووه و قسـه و      ،بةقادا بث

پةيامي هةمووي هاواره لـه دژي ناپـاكي و جـةور و جـةفاي زةمانـه و زوصـم و       

ـ  . چةوسانةوه ه زةفـةري  هةر ئةو پردي پةيوةندييةش بوو به هؤي ئةوه كـه ئثم

ثگةيةك بـةرةو ئـةو خةصـوةته شـاعريانةيه بـه چـةنگ و نينـؤك        ذپثبةرين و 

بكةينةوه و له پاش چةندين ساص بثـدةنگي، وةدةنگـي بثنينـةوه و بـه قـةويل      

  . »خؤيي و بيهثنينةوه نثو گةل و خزم«: »سةيفولقوزات«

و  »ئـاوات «و » هثـدي «و » هـةژار «و » هثمن«خ و هاوتةمةين اهاوچ» نووري«

ساصـةي  ٦٠لـةم   ،ثبازي شثعري موكريـان ذثبواراين شثوه و ذايني كثكه له دوية

ـ  وةها كةسثك به كؤصةبارثك ئـةزموون و بةسـةرهايت مثژوويـي    .دا دوايي ةوه ي

ئةو كه بةرداشي زةمان نةيتوانيوه بيهاذث، خؤي . بث دةتوانث دنيايةك قسةي پث

وه و خــؤي حــزووري هــةبو يةووداوه گرينگــةكاين ئــةم ســةدةذلــه زؤربــةي 

انةوه و بثگومان دةتوانث به لثكد و قةصةم و قةرحيه بووه سووذثنةر و خاوةنصهة

ووناكي خباته زؤر كةلثن و قوژبين تاريكي مثژووي گثذانةوةي بةسةرهاتةكان ذ

ةسةن و زاصبوون به سةر ذدةكارهثناين گوصواژةي  و زماين پاراوي. ئةم سةردةمه

 ، كاري نووري بؤ دةربذييندا»اصحم«كان و و بؤ» گةوركايةيت«بةندي زماين مةص

 .از و فةلسـةفةي ژيـان هاسـان دةكاتـةوه    هةسيت دةروون و خةياصي ناسك و ذ

اوثژثكي جواين كوردي دابنثني، بثگومان ئـةو  ذئةگةر كوردي موكرياين به شثوه 

و جوانترين شثوةي » مياندواو«و » بؤكان«و » سةردةشت«بةشه دةكةوثته نثوان 

ه و ئةم دياردةيه له ئاسةواري شـاعريانثكي وةك  »موكريان«اراوةي ز اوثژي بنذ

و » نـووري «و » حـةقيقي «و » هةژار«و » حةريق«و » ميسباح«و » سةيفولقوزات«

  »... .ةنگي داوةتةوهذ دا،...و  »ئاوات«و » هثدي«

  »سروه«                                                                                                  
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كـه بؤخـؤي لـه شـةپؤل و گثـژاوي مةينـةيت ئـةم        » ئةمحةدي قازي«كاك 

كؤسـپي دصـتةزثين    و ي زؤر خواردبوو و تاصي و سـوثري و كةنـد  قمةصبةندةدا بص

بنةماصةي خؤي زؤر چثشتبوو، هةسيت نةتةوةويسيت كـه پامشـاوه و مـريايت    

بناسـثتةوه و   نةكـاين دةورةي كـؤ  هاوذاز و هاوباز: ةكةي بوو هاين دةدا كهگةل

  ».بياثنثتةوه نثو گةل و خزم و خؤيي« گوتةين»سةيف«: وةك بؤخؤي دةصث

هـات و  دا  به شوثن هةنگاوي خؤشةويستانبةپثي ئةو بري و بؤچوونه بوو كه 

دا كــه  لــه حاصــثك هــان دا، دؤذاوي خةلةوخــةرمان ســووتاوي ئــةمين ژيــان

ووذي دةوران له جانتـادا نـةمابوو؛ بـةآلم    س و وتةيف سةير وپةلثكم له چةق كةل

ــه   ــتثكي ئاواي ــةي خؤشةويس ــان  دن ــه دةس ژي ــي داوةت ــه پثنووس ؤذاوي د ك

هــةتا وةك خــةوين هاصــؤز گورگــةئاوذثكي لــه  ،»نــووري«گــؤذاوي  دنيالــث

ؤيـي؟  كث هات و كـث ذ : زةكاين بداتةوه كهبةسةرهايت خؤي و هثندثك له هاوذا

  !كام خؤيي؟ ،گانهثكام ب

ـ  ن له نووسينةوةي هؤنراوهمةبةسيت م ه؛ و هؤنةنامةكامن ناساندين خؤم ني

دا هيچـي بؤخـؤي    چونكه نةتةوةيةكي لـه دةوراين ژيـاين دوورودرثـژي خـؤي    

نةبووبث، چؤن له خؤي بدوث؟ وه ئةگةر هةست و خوستثكي بووبث بـه وسـتثك   

؟ بثنث دا وةدي پثخوست كراوه، كوا دةتوانث شوثنةوارثكي بةبايةخ له ژياين خؤي

ئةوانةش كه له پياوه بةنرخةكان و هؤنةره دصسؤزةكان بةجثماوه، هةمووي داخ 

  !ئاوايت پثكنةهاتوو و هومثدي خةساربوو و بةفيذؤچووه! و دةرد و كةسةرن

لـه   ذا ي هـةتاوي ١٣٢٢وگؤذي ساصـةكاين دواي   و ئاص سووذ و ئةمن له سةير

ووداو و ا گـةلثك ذ ؤژئـاواد ذي ئازةرباجياين ژياين خؤم لةم ناوچه كوردنشينة

ثگا و جثگاي بايه بياننوومسةوه، گؤذانكارمي ديوه، ئةگةر لثرةدا ذ بةسةرهات و

و داهاتوو كـه كـث هـات و كـث      ئثستاهةمووي جثگاي سةرنج بوو بؤ نةتةوةي 

، ئةوانـه لـه    مـاوه  ئةوةندةي مةوداي ژيامن! ذؤيي، چةند بثگانه و چةند خؤيي

ثرةدا هةر دةمهةوث بةشثك له هؤنراوةكامن كه ل. دةخةمه ذوودا  بريةوةرييةكامن

وپثكةصـن،   وةك پامشاوةي تاآلن بةجثماوه، يـان وةك خـةوين هاصـؤز تثكـةص    

  .وةسةريةكيان خةمةوه و بؤ بريةوةري دووپاتيان بكةمةوه

تكام ئةوةيه كةسانثكي دةذواننه هؤنراوه و هؤنةنامةكامن، هةصكةويت ژياين 
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ويسـت و مةبةسـيت   . اوثنه بةر زةيين خؤيانؤژگاردا ذ سووذير و من له سةي

ـ من له هؤنراوةدا تةنيا دةربذيين هةسـيت نةتةوةويسـيت بـووه و لـه درثژ     ي اي

دا هـاوذاز و هاوبـازي ئـةو     ومةرجةكاين زةمان و مةكان تةمةن و له هةموو هةل

و بـه  » اناء يترشح مبافيهكل «: هةسته پاك و خاوثنه بووم و به قةويل عةرةبان

  .دايه ثنث كه تثيگؤزه هةر ئةوةي دةدةص: ماناتةي خؤو

                                       

  . فراز بث نةتةوةي كورد سةربةرز و گةردن                                      

  حمةممةدي نووري  ،ي هةتاوي١٣٨٤بؤكان ساصي                                       
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  ذوو له دةرگاي خودا

  

  بــه نــاوي ئـــةو كةســةي بـــث نــاوي پـــاكي    

  مـــــةلؤتكثك نةيـــــدةدي داوثـــــين داكـــــي
  

  خــةو دةمــي قووچــاوي كؤرپــه و چــاوي پــذ    

ــةو  ــروةيي ئــ ــث ســ ــةذث بــ ــزةي تثناگــ   بــ
  

  وثنـــه و شـــةريكه  و تةنيايـــه، بـــث   تـــةك

ــه    ــان تةريكـ ــه و لثيـ ــةموان هةيـ ــةص هـ   لةگـ
  

  نةويـــه و  ئـــةوي بـــةرز و بصـــيندي و نـــزم   

ــك  چ ــك ذثـ ــاكي بةو   چ ،وپثـ ــك پـ ــهناذثـ   يـ
  

ــان ــان  ژي ــةخش و گي ــةس   ب ــةوه و ب ــتثن ئ   ئةس

ــث  ــؤ ب ــث ب ــان كةس ــةس  ،كةس ــةوه و ك ــر ئ   ئيت
  

  لـــه تارمـــايي بـــةدةر كوانـــث نيشـــانثك؟    

ــانثك   ــه و ذةويت حيسـ ــرد ذچـ ــي كـ ــه لثصـ   كـ
  

  بـــه زةيـــن كـــث ذادةگـــا پثـــي وابـــث چـــؤين

  تــؤي كــه كــؤين   دي هــةر هــةموو هاتووينــه 
  

ــا     ــوص و گي ــوه و گ ــةن مي ــني دةك ــاو ش ــص و ئ   گ

ــة ــؤن   ب ــةو ب ــن ئ ــةنيا   وي ــه ت ــگ و تام   و ذةن
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  خواگيان

  

  دا هةچةنــــدي دميةنــــه ذوانــــيم لــــه ژيــــن

ــن   ــثوي ذووي زةويــ ــةوراز و نشــ ــه هــ   دا لــ

  گيــان  و بــث هــةموو جــوانن دةصــثم گيانــدار    

  دا شـــةپؤلثكن لـــه نثـــو دةريـــاي ئــــةوين    

  

ــه؟    ــه تؤيـ ــم لـ ــةمن ترسـ ــوا ئـ ــان كـ   خواگيـ

ــه   ــه خؤيـ ــه و لـ ــه بثگانـ ــث، لـ ــةر مببـ   ئةگـ

  هـــةزار عـــةيبم هـــةبث تثكـــذاي دةپؤشـــي    

ــه   ــه، كؤيـ ــةچي الي خؤيـ ــةك كـ ــةد كايـ   بةقـ
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  بؤ سةر كثلي مةزارم

  

ــك    ــةت دةركراوثــ ــه دةركــ ــةناي هثنايــ   پــ

ــه ــو  بـ ــؤ پشـ ــه بـ ــةكجاري نـ ــكيـ    ثك و تاوثـ

  درثــــژةي تــــار و پــــؤي هــــةوداي ژيــــاين

  جاوثـــك هةصـــيوثزين زةمـــان بـــؤ بســـته   

  

ــاش ــان بـ ــت   خواگيـ ــةزاين هةسـ ــتم ئـ   وخوسـ

  هةصــــةي هةنگاوةكــــةم، ويســــيت دروســــتم

ــةپثي ــوو   بـ ــةزةل بـ ــي ئـ ــراوي پثنووسـ   نووسـ

ــتم   ــيم و بيسـ ــةوةي ذوانـ ــيم، ئـ ــةوةي زانـ   ئـ

  

  دا لـــــه گـــــةردولوويل گثـــــژاوي زةمـــــان

  دا ژيـــــانلـــــه خـــــواروخثچي هـــــةنگاوي 

ــرت   ــةرةي گـ ــت پـ ــةكام زانسـ ــكم بـ   دص و مثشـ

ــةكان دا      ــين ت ــث م ــةدةر ك ــؤ ب ــيت ت ــه ويس   ل
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  له سةر بستووي ژيان

ي ٢٦و  ١٣٢٥دةذوانثته ساصه ذةشـةكاين   له سةر بستووي ژيان هؤنراوةيةكه

گـوتن و   هةتاوي، ياين ئةو كاتةي زةبروزةنگي ذژمثي شايةيت به تاواين كوردي

چةقي خسته هةرمثي كوردستان و پياوه بةذثزةكاين شةهيد كرد و نووسني، تةف

شـاخةكاين  و پةران و ئاوارةي كثـو   و له سثدارةي دان و الوه بةهثزةكاين پةران

ي هةصوةدا به هةصةمووت »هثمن«دا و  هاوذث به هةردثك ي بث»هةژار«. وآليت كردن

وداخثكـةوه   دا و ئةواين ديكةش هةريةك بـه ئـاخ و داخثـك بـه شـاخ      و زةردثك

  !دةخوالنةوه و دةگالنةوه، چونكه خوثنخوا، خانةخوث بوو

زيتـه و  . باوةشي شةوي تاريك جثي حةسانةوه و حةساري حاوانـةوه بـوو  

زريوةي ئةستثرةكانيش دةبوونه زيپكه و زخيي چاوي بـه شـةواركةوتووةكان و   

ةردان، ي سةرگ»يةهوودا«ئةمين به تةنيا ماوه وةك . كةوتووةكان به دةواره ذةپث

لةو هةصدثر بؤ ئةو گؤل و ئةستثر دةبوو خؤم ببوثرم و سثبةرم وةشثرم؛ شةقاوم 

ذؤژانه . شل دةبوو، هةنگاوم كول دةبوو، نه ذؤژ دةبذايةوه و نه شةو دةپسايةوه

دا دةكـةومت و دةخـةومت؛    دا و شةوانه له نثو شيو و وةردثك له بن شاخ و بةردثك

و سةدان نثو و نيتكةي ناحةز، وةك سثبةر  به نثوي ماجةراجوو و بثگانةپةرست

! لثوةشاوث له سثبةري خؤم دةسصـةميمةوه  دةسله ذووناكي دةذةوميةوه و وةك 

دا غةواره بووم، دزثو و بةدقةواره بووم، تةنيا شـةوي   له خاك و نيشتماين خؤم

ؤژث ذ شةوث ئةستثرةم دةبـژارد و . تاريك و ذثگاي باريك هاوذاز و دةمسازم بوو

له دنيـاي  » له سةر بستووي ژيان«ومةرجةدا بوو  لةو هةل. خؤم دةبوارد خؤم له

لـه يةكـةم   . دةردئاژين دةروونـةوه هةصقوصـي و لـه دةراوي ديـدةوه هةصـچؤذا     

كـاك نـووري، زؤر   «: م دي، كويت»هةژار«دا دواي هاتنةوة كه مامؤستا  ديدارثك

لـه  «دا  ئثـواران ، له كايت ذؤژپةذي »هثمن«جاران له سةر دوندي چياكان لةگةص 

دوو جـاران دةگريـاين، جارثـك    . ي تؤمـان دةخوثنـدةوه  »سةر بستووي ژيـان 

  »!بؤخؤمان و جارثك بؤ نيشتمان و دووروآلتييةكةمان

لةو كاتةوه ئةمين به تةنيا ماوه چاوةكامن دوو جاران دةبارين، جارثـك بـؤ   

، »هـثمن «، »هـةژار «: ي هـةرماو و دةصـثم  »هـثمن «ي هثژا و جارثك بؤ »هةژار«

  :جا ئةوه ئثوه و ئةوةش ئةو هؤنراوةيه. شوثنةواري ژيانتان ذثبازي هةتا مامنه
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            له سةر بستووي ژيان
  

ــاكي  ــان وةك داري چ ــتووي ژي ــةر بس ــه س   ل

  بــةر بــةرگ و بــث  بةتــةنيا مامــةوه بــث  

ــث   ــةلثك بـ ــدم  گـ ــاوي هومثـ ــره تـ   تينتـ

  لــه زةردةي ذؤژپــةذي مــانگي خةزةصــوةر   

  

  بــه ســةرما شــةوي تاريــك وةره بكشــث   

  كـــه ئـــامثزت پـــةناي ذؤژگارذةشـــانه   

  وةكووژثنـــــه چـــــراي ئةســـــتثرةكانت 

ــاليع  ــةر تـ ــه ذووزةردمي لةبـ ــانه كـ   گةشـ
  

  لةگـــةص ذؤژي هومثـــد نالثكـــه هيـــوام   

  وةكـــوو ســـثبةر لـــه ذوونـــاكي ذةويـــوم

ــاوات  ــي ئـ ــاي فثنكـ ــذا بـ ــةي لثبـ   هةناسـ

  داچزيــوم  بــه كــوورةي داغــي حةســرةت   

  

ــن   ــذي ژيـ ــةردةآلين قاقـ ــؤل و بـ ــه چـ   لـ

ــث   ــه پ ــتم ل ــةريك و دوورةدةس ــةوتووم ت   ك

ــةونثكي هاصــؤز      ــوو خ ــث وةك ــةآلم دةنگ   ب

ــتم   ــه هةس ــث ك ــا دةچرپثن ــوثي ذومح ــه گ   ب

  

ــوژبن  ــوار و قـ ــتةكوته دةر و ديـ ــه دةسـ   بـ

ــةي  ــةتا ذؤچن ــت ه ــةجات بس ــوم ن ــت دةپث   بس

  ذا بــزامن تيشــكي سةربةســيت لــه كــوث     

ــوم  ــه لثــ ــزةي داوثتــ ــؤق و بــ   دةدا شــ
  

ــةي   ــذؤ ئ ــةي ذؤژي  ب ــةو، وةره ئ ــوا  ش   هي

ــ ــه   لـ ــيم دةرثنـ ــةآلي ديلـ ــاآلوي بـ   ه چـ

ــةكامن   ــةناي ئاواتـ ــين فـ ــةر قسـ ــه سـ   لـ

ــثنه  ــدم ذاوةشــ ــاآلي هومثــ ــةذؤي ئــ   پــ
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  ١٣٢٦بةهاري 

  

  كوث يادم كه له

  

ــن    ــاري م ــوثن و ئاك ــةما ش ــردم ن ــه م   ك

ــن  ــاواري م ــه ه ــوثي ل ــان گ ــاوه زةم   حةس

  وةرار دصـــي ناهومثـــد و لةشـــي بـــث    

  بــه ســاردي و ســذي كةوتــه كؤشــي مــةزار

ــوص    ــاو و گ ــةين ئ ــةي دمي ــادم نةك ــه ي   ب

  وةزةينــت كــةوث يــادي مــن بثنيــه دص    

  گوصــي مــن كوصــي دص بــوو فرمثســكي چــاو

  لــه ديــدةم دةذةخســني نــه گوصــزار و ئــاو

ــاك  ــةوان پــ ــةم لــ ــرن ئةوانــ   داوثنتــ

ــاوثنترن   ــاس و خ ــةيان خ ــروةي ب ــه س   ل

  كــه ديتــت هــةتيوثكي كــوردي هــةژار     

  ز و بـــث نـــةوا و پةســـاركةســـاس و كـــ

  بـةش و بـةهره بـوو    له هيوا و هومثـد بـث  

ــكي   ــه فرمثس ــوو   ل ــةتره ب ــي پذق   ذوون كؤش

ــةتاو    ــاوةش ب ــره ب ــذؤ و بيگ ــادم ب ــه ي   ب

ــاو    لــه گؤنــةي ســذي پاكــةوه ئةشــك و ئ

  من ئةو دانـه ئةشـكةم لـه نثـو چـاوي ومي     

  گوصــي ذوومــةيت ســيس و ژاكــاوي ومي    

ــه    ــاين من ــؤزي گي ــذي، س ــةي س   هةناس

ــانثكي د ــه نيشـــ ــاين منـــ   ةوري ژيـــ

  

  ١٣٢٧ساصي
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  تريي نيگا

  

ــه كــام تــريي نيگايــةك ئــةنگواوم       ب

  دةپاصـــثوث دصـــؤپةي خـــوثن هـــةناوم

ــرم    ــيت دةگ ــةمي دووري ــامثزي غ ــه ئ   ل

ــكاوم   ــةژنؤي ش ــا ئ ــاوةش دةب ــةتا ب   ه

  دا دص و ديــن ئـةوا ذؤيـني بـه دووي يـةك    

  ئــةمن لــةو نثــوةدا بثچــاره، مــاوم    

ــةر دص  ــه س ــاوه ل ــةتا م ــري ه ــا بگ   !دةب

ــةتزنةك ــي خةفـ ــاوم ثشـ ــثوي چـ   پاصـ

  له هةورازي ژيان هثنـدةم ذكثـف خـوارد   

ــواوم  ــووم و س ــدةو ب ــةومت ج   شــةكةت ك

ــث    ــةنني ب ــي ت ــه پثچاص ــةص ل ــؤ ذاي   وپ

ــاوم  ــةودا پسـ ــويل هـ ــةكووكثكي خـ   مـ

  له مةزراي مةينـةتا شـني بـووم لـةخؤذا    

ــكا ذواوم    ــرةت و ئةش ــاخ و حةس ــه ئ   ل

ــك ــژي  چ ذث ــوريت و درث ــةبث ك ــك ب   وپث

ــة ــه بـــةژين غـ ــذاومكراســـثكم بـ   م بـ

  بــه ئاواتــت دةژمي تــا هــةم لةگــةص غــةم

  لــه تــانوويت ذةقيــب گورچووبــذاوم   

  

  

  ، ئاوايي عةمبار١٣٣٨ساصي 
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  يا وةتةن يا مردمن

  

شـثعر و  «دا دةياخنوثننةوه، له كتثيب  چوار هؤنراوةي كه به دووي يةكئةو 

مـةمحوود  «له نووسـيين بـةذثز   » و ذاچةنني له كوردستاين ئثران بةرهةصسيت

شــنبريي و ذاگةيانــدين ئثــراق لــه ذووي ذؤژنامــه و ؤكــه وةزارةيت ذ» زامــدار

ايت كوردستاين ئثران كؤي كردؤتةوه و لـةم  رگؤوارةكاين دةوراين حيزيب دمثوك

الم وابـوو چـوار   . ، ئةم چوار هؤنراوةي خؤمي تثدابووكةوت وةگريمئاخرييانةدا 

سـاص لـه   ٦٠ر و درثـژ و  گةجنينةم ديتؤتةوه، چونكه دةذوانثتـه دةورانثكـي دوو  

ئـاوا  » مةمحوود زامدار«بةذثز . نةكراو بةر و بريةوةرييةكي هةرگيز فةرامؤشومة

ايت رحاصي حيزيب دمثـوك  ي گؤواري كوردستان كه زمان٣رةي له ژما«: دةنووسث

و لـه ساصـي لـه مـةهاباد دةردةچـوو،      دا  له مةهابادي خـوثنني كوردستان بوو 

ةممةدي عـةتري گصـؤآلين ـ عـةتري گصـؤآلين      ي حم»يا وةتةن يا مردمن«شثعري 

  : ةوه كه ئةصثندا ـ دةخوثني)ك.ژ(ناوي ثنيم  بوو له كؤمةصةي 

  

  يا وةتةن يا مردمن

  

ــرد    ــي ك ــه وا هثس ــتؤي دوژمن ــاري ئةس ــةردمن ؤب   گ

ــردمن     ــا م ــةن ي ــا وةت ــه ي ــه تاص ــةو ژين ــةوث ئ   نام

  

  ؤئةي وةتةن لةو وةختةوه ئـةم ذؤصـةيةت خسـتؤته ذ   

ـ شريي تؤ كةوت ـ  ترگيـاد و مثهـري تـؤي    ه ؤت   ؤؤتـه خ

ـ       تـؤ  يدص به سازي تؤ بةكةيفـه ذوو بـه خؤشـي ذووي

ــويت ــثم گ ــيچ درؤ : پ ــث ه ــؤ ب ــةرداين ت ــه بةآلگ   دةمب

  بـه تـةخيت گـةردمن    وةخيت ئيجـذاي قةوملـه ئؤبـاص   

ــردمن     ــا م ــةن ي ــا وةت ــه ي ــه تاص ــةو ژين ــةوث ئ   نام
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ــذي وآلت  ــةي زث ــؤ مبدةي ــةر ت ــةدخوو ئةگ ــين ب   دوژم

ــ  ــاك و خؤص ــةرد و خ ــؤ بكةيدار و ب ــم ب ــآلتت   ه حاس

  مبكةيــه ســةرداري دنيــا تــاجي شــاهيم كــةي خــةآلت

  هةصـدةم لـه تاجـت بيگةيةمنـه ذؤژهـةآلت      شةرته تثي

  چؤن دةبث مةحكوومي تؤ مب كـةچ بكـةم بـؤت گـةردمن    

ــردمن     ــا م ــةن ي ــا وةت ــه ي ــه تاص ــةو ژين ــةوث ئ   نام

  

  الوةكان گـةر ذوح فيداكـةن بـؤ وةتـةن هثشـتا كةمـه      

ــاوي حــةيات ــدا ئ ــت، دوژم ثگــةر ب ــه ،ةهــرهژن   غةم

ــه     ــتماين مةرهةم ــي نيش ــه داك ــي ك ــه دةردثك   خؤش

  سينگةكةم قةصـغاين تؤيـه ئـةي وةتـةن پثشـمةرگةمه     

ــةردمن   ــينده گ ــا بص ــث ج ــؤ ب ــاين ت ــن قورب ــاين م   ژي

ــردمن     ــا م ــةن ي ــا وةت ــه ي ــه تاص ــةو ژين ــةوث ئ   نام

  

  غــةم مــةخؤ داكــي وةتــةن تــؤوي مــرادت شــني ئــةكا

ــة  ــن ئ ــةوذؤ پــاكي داواي ژي   كاالوي تــؤ سةرخؤشــه ئ

  داغي بـاآلي سـةوزي تؤيـه دوژمنـت هـةر شـني ئـةكا       

  تيين زوصـمي كـؤين تؤيـه قـةليب مـن پـذ كـني ئـةكا        

ــةردمن    ــؤقي گ ــه ت ــن بثت ــيت دوژم ــةوث ژثردةس   نام

ــردمن     ــا م ــةن ي ــا وةت ــه ي ــه تاص ــةو ژين ــةوث ئ   نام

  

  حــازرم بــؤ حيفــزي ئــاو و خاكةكــةت ئــةي نيشــتمان

  شةرته بيذثژم له بةر پثت، خوثين گةش ذووحي ذةوان

  هــةردووكيان ،ثنةكــةم بــؤ تــؤ حةآلصــه، ماصيشــمخو

ــان   ــت هيچكامي ــا دوژمن ــةبن ي ــان ن ــث هيچي ــا دةب   ي

  دةه بـةر مةيـداين دوژمـن جـا حـةآلص كـه گـةردمن       
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ــردمن     ــا م ــةن ي ــا وةت ــه ي ــه تاص ــةو ژين ــةوث ئ   نام

  

  ئةي وةتةن گةر ژين هةبث، حةققه كـه تـؤ ژيـين مـين    

ــين  ــةرژيين م ــه پ ــؤ ك ــةوث ســةيري گوصســتان ت   نام

ــؤ  ــاورم ب ــين  ئ ــيين م ــؤ ت ــه ت ــن چونك ــزي دوژم   هث

ــين    ــين م ــةم، دي ــةم، پةميانةك ــةم، ئيمانةك   قيبلةك

ــةردمن  ــه خــاچي گ ــار ئةبةســتم ببي   گــةر بــويت زينن

ــردمن     ــا م ــةن ي ــا وةت ــه ي ــه تاص ــةو ژين ــةوث ئ   نام
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  سؤزي دةروون

  :دةنووسث» مةمحوود زامدار«ديسان 

شـثعرثكي  دا،  و له هةمان سـاص  هةر له يةكثك له ژمارةكاين هةمان گؤواردا«

ثيـا  و ت بآلو بؤتةوة »سؤزي دةروون«حمةممةدي عةتري گصؤآلين به ناوي بةرزي 

  :ئةصث

  سؤزي دةروون

  

ــة  ــؤ ئ ــي ت ــةراجايت دوو زولف ــه؟ رث ماخ ــا چين ــه ي   چين

  دا دةكـا ديـاري كـه ماچينـه     كوصمةي گةش له بن چـني  ودو

  يـارم  ،سـتووين جـةفا  ثي هـةرزةي كـرد لـه ب   يدصم سةودا

ــةوداي  د ــه دووي س ــةرهاده، ل ــه ف ــريينهةزامن دص ك   ي ش

  پــاكي !ديــتم كــه ژيــين مــن وةتــةن لــه ذؤژي ئةووةصــث

  دةبــث قوربــاين خاكــت بــث، بــژي ئــةو ديــده دووربينــه

  عةقصم ئةتؤش ئةي لةيلةكةي ،من مةجنووين سةحرا بووم  كه

  بةســه قيبلــةت مــةگؤذه دص مةكــه ئــةم ديــن و ئــةو دينــه

  كـه ذةمحـث بـه مـن ئـةي دص     ذةمحي ب ذوحم دةرچوو له بث

  و ئةسـرينه  هبةسه جةور و جـةفا تـا كـةي چيـه ئـةم ئـا      

  وةتــةن حاشــا لــه گوصــزاران ،بــةهاران كــايت جؤبــاران

  كه تـؤ ذووبارةكـةي مـن يب، شـنةت گوصـزاره نةسـرينه      

  ثـك مسـتانت وةتـةن تا  ثكو لـه به شةرتثكي وةفاكةي تـؤ  

  به دةسيت خؤت كه زةهريش بث، له زارم تـامي هةنگوينـه  

ـ      كه    وةسصـي تـؤ   يمـن مـردم لـه دووري تـؤ نـةبينم ذووي

  چيــه ئــةم كثشــةيي عــومره، نــةبث ئــةو ژينــه ژةهرينــه

ــرادم  ــايت م ــه باغ ــةجارثكي  ل ــووم ب ــت ب ــه سةربةس   دا ك

  وةتةن چةند جـوان و نةخشـينه   ،كه وةره سةيري تةبيعةت
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ــداي عــومر  ــژ دةركــي في    كــروهينمــي لــةمثژه بــريي تي

  بـاين ئـةم ژينـه   كه دةيذثژم له سـةر خـاك و دةكـةم قور   

ــوا    ــان وةرن توخ ــةل پاكت ــاران بةگ ــردمن ي ــه ذؤژي م   ل

  تةماشــاكةن لــه خوثنــاوا لةشــم ســووره و ســةرم شــينه

  لةشم سووره لةبةر شـادي كـه خـؤم دانـا لةسـةر خـاكم      

  لةسةر شـينه سـةري شـينگام لـه زوصـمي دةوري پثشـينه      

  كوشـته  بـذؤ ئـةي زاصـي زاص    ،بذؤ ئـةي دةوري خةرپشـته  

  چ دةورثكــت لــه ذووي دينــه؟ ،كــردكارثكــت حةقانــةت   چ

  سوذةييات بثنه نثو كـار و تـةرازووت بثنـه بـةر مةيـدان     

ــةنگينه   ــه سـ ــه كثهـ ــا، بزانـ ــةيت دنيـ ــه ميللـ   ؟بكثشـ

  به ئاوايت هةموو كةس بووي بـه غـةيري كـوردي بثچـاره    

  ئةوةش دينه ،بةش بوون، ذةيب كوثريب له عيلم و بةهره بث

ـ       ا كـةم مـن  دةصثم بيصثم ئـةوي سـؤزي دةروونـه و دص ذةه

  ئـةم دةوره ذةنگينـه  له كةند و بةند كـه وا تـؤي خـاوةين    

ــ ــةآلن الزم نيـ ــاواره بـ ــةم داد و هـ ــه ئـ ــارث بةسـ   ه جـ

  ببيسته ئةي فةلـةك كـةذ ين، هـةراي ئـةم الوه غةمگينـه     
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دستان، ي گؤضاري كور٤له ژمارة « :دةنووسث» مةمحوود زامدار«ديسان بةذثز 

لـه  » حمةممةدي عـةتري گصـؤآلين  «ئاوازه  ي زاييين، شاعريي خؤش١٩٤٦ساصي 

  :دةصث» تيشكي سةربةسيت وةدةرخست«به نثوي دا  شثعرثك

  

  تيشكي سةربةسيت

  

  سـةردةوه  تاكوو كـةنگث مـن بناصـم بـةو هةناسـةي     

ــذدةردةوه  ــةي پ ــةو دص ــةباري ب ــةنگث لثوب ــاكوو ك   ت

ــاوار   ــةركزي، ئ ــدي، س ــةنگث ناهومث ــاكوو ك   ةييت

  دةستةوئةژنؤ خوثين چـاوم بـث بـه ذةنگـي زةردةوه    

  خوثين جةرگم تاكوو كةنگث بثتـه قـوويت دص وةتـةن؟   

  تاكوو كةنگث ديل و يةخسـريي بـه دةسـيت جـةردةوه    

  تؤ تا بةكةي بؤ قةومي كـورد » قةزا«بةسيه جووتياري 

ـ        و و وةردةوهثتؤوي بةدبـةخيت دةچـثين هـةر بـه ش

  بؤ شيين كورد» ةرقةد«نةبوو، پاصةي  بؤچي داست كول

ــردةوه   ــار و ك ــيه ك ــاره، بةس ــي ك ــيت ذؤژاواي   وةخ

  ذؤژي بةدبةخيت تةواو بوو، بةخيت نومثـان هاتـةوه  

  !تيشكي سةربةسيت وةدةرخست ها به شـاخ و زةردةوه 

  نيه چون زؤر زووه سبحةينةكةي سةيري ئثستاي خؤش

  خؤشـي ذووين كــايت چثشـتانه بــه كثـو و هــةردةوه   

ـ    تتخة   ني بكـا فةسصـي بـةهار   وخاصـيان دابـذثژن، ش

  جا وةره قاسپةي كةوان دث، هـةر بـه دار و بـةردةوه   

  زةمحةيت چـي مـا وةتـةن    ،زستاين بةسةرچووكايت 

  كاري زةمحةت كوا هةيه موشكيل به دةسيت مـةردةوه؟ 

  ديــتم لــه خــةودا نيشــتمان داكــي وةتــةن دوثشــةوث



  

    بستووي ژيان                                                                                         

 ٢٥   
 

ــث  ــةكي ب ــاد و ذووي ــةيف و دصگوش ــةردةوه زؤر بةك   گ

  م ئـةي الوةكـان و گةجنـةكان   تـا پثـو بصـث   : پثي كومت

  ذؤژي كــار و هةصــمةته، فيكرثكــي كــةن بــؤ كــردةوه

  اكي وةتـةن ئةوذؤكـه زؤر خؤشحاصـه لثـو    د! الوةكان

  و كـردةوه لةسةر نثو و نيشـاين دةسـيت مـةردي    چون

  ي قـةومي كـورد  ي»پثشةوا«بژي سةدري موعةززةم  هةر

  چون له سةر تةختةي زةمانه، نةردي كـوردي بـردةوه  

  موعـةززةم ذثبـةري ئـازادي كـورد     يهةر بـژي سـةدر  

  چونكــه تــارخيي ســةالحي كــوردي زينــدوو كــردةوه

  موعـةززةم ذثنـوثين قـةومي كـورد     هةر بژث سـةدري 

  ين كـورد كـؤكردةوه  يـؤ هةر بـژي نامووسـي نـؤ ميل   
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له گؤضـاري ژمـاره   «: دا دةنووسث مةمحوود زامدار له كتثبةكةي خؤي«ديسان 

حمةممـةدي  «ي زاييين دةرئةچوو، هةميسـان  ١٩٤٦له ساصي دا كه  ي كوردستان٤

» ةربةسـيت دةكا پريؤزي س«پارچه شثعرثكي بةنرخي به ناوي » عةتري گصؤآلين

  :بآلو كردؤتةوه كه ئةصث

  دةكا پريؤزي سةربةسيت

  

  بـيب پـريؤز چ دارثكـي    ،بةرت چةند خؤشـه سةربةسـيت  

  عةجةب ذةنگني نيگارثكي ،وةنةوشه و سوورگوصت ذةنگاند

  دا كول بـووم  ري برييثةتةن نةمديبوو سةربةسيت، له ژو

  به، كه هؤگر بـووم بـه كـارثكي    له ذؤژي تةمبةصيم خؤش

  نه بولبول قةدري گوص دةگرث، نه گوص ذثزي بةهاري خؤي

  بـةهارثكي  دةزانـن خـؤش   ،كه هات كايت خةزةصـوةريان 

  دا نـةكرد قوربـان   هةتا ميداصـي نامووسـي لـه غوربـةت    

  ١خـؤي مـرؤوي كـورد و يـارثكي؟    نةكةوته بـريي خـاكي   

  ثـو و چيـا دةبـذي؟   كله ژثر كؤصي عةدوو تا كةي، ذكه و 

  !خبه سةر كؤصـي پشـيت خـؤي، ملـي بشـكث بـةجارثكي      

  وةتةن گةر خوثين خؤم نةذژاند وةكوو سثآلو له بةر پثتـا 

  شــني كــه، هــةموو شــثو و بــةيارثكيبــه گثــژاوي دصــم 

  وةتةن تا خةصفي سيسـي تـؤ نـةبث پـاراو بـه خوثنـاوم      

  ته بژارثكــيلــه باغچؤصــةي ژيــاين خــؤم، نةكــةم شــةر

ــامن يب  ــةي ژي ــؤ ذيش ــه ت ــاآلمت  ،ك ــدي ب ــةمن پثوةن   ئ

ــن   ــه ب ــث بذژثت ــارثكي  دةب ــاوامن ذوب ــه چ ــةت ل   ذيش

                                                                                                                                                                                                                                                 
ـ دوو كةس له ئاغاواته شاخوازةكان چووبوونـه تـاران و شـا ميداصـي دابوونـث،      ١

  :بةداخةوه يةكيان ميداصةكةي لث ون دةبث كه هةژار لةو بارةوه دةصث

  »!ون بوو ميداصم، وثران بوو ماصم؟«
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ــه پثبةنــدي     ــةمن ئــةو الوه نــيم دامي ل   دامب وحــمذ ئ

  دةبث ذوح بؤچي دةربةست بث كـه بيبةخشـم بـه يـارثكي    

ــؤي     ــايت وآليت خ ــه باغ ــيت ل ــه بريث ــي دص ل   نةخؤش

ــر ــوو مب ــة  ثدةب ــةر و ب ــاوايت ب ــه ئ ــارثكيل   رگ و نيس

  ا بـووم و جؤگـةي شـري و نـةمچثژا    له نثو باغي بةهةشت

  به من چي حةوزي كةوسةر بوو كه شريين بوو به زارثكـي 

  ذةيب ئةي دص كه ئةو دةردةي به تؤيان دا لـه بـريت چـث   

ــؤ يب  ــةزا ت ــث مارانگ ــه ج ــارثكي ،ل ــري م ــوي ژةه   ذزي

  تةنگانـةي قةفـةز ئـةوذؤ    ئةمن وةك بولبويل بةربوو له

  دةصثم پـريؤزي سةربةسـيت بـه هـةر دةشـت و نزارثكـي      

  بــه ئــازادي دةژمي ئيتــر بــوو، دصــم ئــازادي دةس غــةم

  بةقــةد بــةرزي چنــارثكي ،ســةرم ســةربةرزه ئةوذؤكــه

  وةره ئةي بولبويل عيشـقم لـه نثـو پثوةندةكـةت مبـره     

  گوص ديسـان نـةيب پثبةنـدي خـارثكي     »عةتري«به بؤين 
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  ي نةمر»سوارة«بريةوةرييةك له خؤم و 

  

، بؤ ماوةي شةش مانگـان لـه نةخؤشـخانةي    ١٣٥٢له هاوين و پايزي ساصي 

» سيل«دا بؤ موعالةجةي نةخؤشي  تاران له ژثر چاوةدثري دوكتوران» بووعةيل«

زاده كه ئـةودةم   لخاينثي ئ»سواره«زياتري ذؤژةكاين هةيين، كاك . مابوومةوه

بةذثوة دةبـرد،  » ئةدةب و فةرهةنگي كوردي«دا بةرنامةي  ي ذاديؤ تارانةگله ئيز

له حةساري ئةو بيمارستانه كه حةوشـةيةكي پـذ گـوص و سـةوزه و     . دةهاته الم

چيمةن بوو دادةنيشتني و باسي شثعر و هؤنراوةي ئةدةيب كـوردي و فارسـيمان   

وةردةگـرمت و لـه    ئةگةر شتثكم له بارةي شثعر و هؤنراوه نووسيبا، لثي. دةكرد

هاوكات لةگةص من، يةكثك لـه  . دا بآلوي دةكردةوه بةرنامه تايبةتييةكاين خؤي

ئةو ذؤژه . ي وةك من نةخؤشي ئةو بيمارستانه بوو»گةصباغ«ئاغاواتةكاين عثلي 

پؤلثك ژن و پياوي خانةوادةكةي به ليبـاس و بـةرگي خؤوآلتييـةوه هاتبوونـه     

ئثمـه لـه بـن سـثبةري داران، لـه سـةر       ديداري نةخؤشةكةيان و ذووبـةذووي  

ــاس   ــه ليب ــةرز  و ذازاوه ب ــةكانيان باآلب ــنت؛ ژن ــيان دانيش ــآلوي  كورس و خش

هةردووكمان لـه سصسصـه و پصپصـه و زريـوه و زيزانـه و      . مةصبةندييةوه دانيشنت

تاســكآلو و ســينگ و بــةرؤكيان واقمــان وذمــابوو؛ دميــةين دصــگريي وان دواي 

پةسـةندي مـن و    شاعريانه و جـواين  سيتهةسةر ماوةيةك ذؤيشتنيان كاري له 

  .كردبوو» سواره«

م »دصـي نـةماو  «هاتـةوه ديـدارم، هـؤنراوةي    » سـواره «حةوتةي دوايي كـه  

تث مامان ناشـي  كا: گيان دةصثن»سواره«كاك «: وسينووسيبؤوه، دامث و بؤم نو

كـه دةورةي ژيـاين هـيچ    » نـووري «. وچـةوثص دثتـه دنيـاوه    بث، مناص چـةوت 

نةچذاوه، بث و له كايت نةخؤشي و تةمةين پةذيوةي خؤي شوورةي  خؤشييةكي

  وي دةرث كـه ئـةيبيين و بـه نـا     جوانترين هةسيت ژيان بكثشث، هةر ئةوه دثتـه 

ذجـام وايـه نةبثتـه پينـةي ناحـةزي بةرنامـه       . پثشكةشـي دةكـا  » دصي نةماو«
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  .اوةيهئةوه تؤ و ئةو هؤنر. داخوازي سةربةرزيتم.  اخةكةت له ذاديؤ تاراننبوش

                                           

  

  دصي نةماو

  

ــكآلودا   ــوةي تاس ــاص و زري ــؤذي دةمس ــر ت ــه ژث   ل

  وثنــةي مانگثــك دةلــةرزي لــه شــةپؤيل گــوآلودا 
  

  درزي بـةرؤكي  نيسث و ذوونـاكي گـةردن، يةخـة و   

  خةرمانةي خؤري باران، له گـؤيل هـةور و سـاودا   
  

ــرؤ و بژ   ــاص و ب ــاوي، خ ــكي خ ــيداوداوي بس   انگ

ــريؤدةي دان و داو دا  ــاوايت گـ ــةيل ئـ ــةزار مـ   هـ
  

  تاسةي تينووي ئـارةزوو، ئاواصـةي كـرد ئـامثزي    

  ماســي ســپي بــوو خــزي بــه نثــو باســكي بــآلودا
  

ــادي   ــكي ذووين ش ــن فرمثس ــي م ــي دص ــةي كوص   تك

ــه چــاودا  ــذم كــه گرينــايب ل ــةر دةگث   كؤشــت وةب
  

  گــةجني گثــژاوي جوانيــت بــه گيــان و دص كــذيارم

  ه، دص و دةيـدةم بـه ئـاو دا   ئةگةرچي باسـي سـةرم  
  

ــةوذؤ  ــاري شـ ــي زامـ ــارثزي دصـ ــةرجنم دا پـ   سـ

ــاودا    هــةتا تــريي بژانگــت بــه شــوثن خــوثين تك
  

  له نوثژگاي خؤشةويسيت، له پثش ميحرايب ئةبرؤت

  واز بــوو چــاوي داواي لــه تــةحيات و ســآلودا تــاق
  

  مايةي هةسـت و ژيـامن پثخوسـيت نـازي تـؤ بـوو      

ــي نــ     ــه دووي دص ــذه ب ــم بگث ــازدار بةس   ةماودان
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آنكه يك ديدن كند ادراك 

  آن

  

سالها نتوان نمـودن بـا  
ـــــــــــــــــــان   زب

  

  

  ذمث وةچاوةذمث يان چا

  

ــه زار    تــامي دةچــث واتــه كــه دةجيــووي ب

ــوار   ــه خ ــدةوه بتكثت ــي دي ــه ذث ــه ل   جوان

  بـــؤ وتـــة و هةســـيت دةروون چـــاوةذمث

ــار    ــةرمثي وتـ ــه هـ ــةكه گيانـ   بةستةصـ

  تــا نةتــةوي پــث بــه هــةواآلن نــةبا      

ــزة ــه ب ــةر ب ــار ه ــه ك ــه چاوان ــو و ب   ي لث

ــواز  ــان ذاز و خـ ــكاته زمـ ــةوث هةصـ   نايـ

  هةر ئةوه  خؤي باسـه لـه سـةر لثـوه بـار     

ــوص    ــژي گ ــه م ــاوي ك ــي ت ــةدةم زةردةي   ب

ــةژار    ــثيت ه ــويل ش ــث بولب ــكه دةب   گةش

ــةران  ــه سـ ــه پژايـ ــدث كـ ــاوي هومثـ   تـ

ــار  ــةپثته نســ ــث دادةســ ــاره نســ   ديــ

ــةقا   ــه و بـ ــيت ژيانـ ــه و هةسـ   مانةوةيـ

ـ        اي بـةهار من به تـةما و تـؤ بـه شـنةي ب

  داري لــه ســةر بــةردي نــةمثنث دةروون   

ــار   ــك و م ــه و مش ــاري مص ــه حاش   نايكةم

  بــةرگ و بــةري پــاكي بــةرث بــاي خــةزان

  هــةر بــه تــةماي ژيانةوةيــه پــريةدار    

  

  :»خشتةكي پثنج«ئةم هؤنراوةيه له اليةن ئةو كةسانةوه كراوةته 
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  .»سف عةسكةريؤي«ـ ٣. »نادر حمةممةدي«ـ ٢. »حةقيقي«ـ مامؤستا ١

  .»)شوانه(چووپاين ذةسووص «ـ ٤

  

  دةرمان دةردي بث

  

  زؤر چةقصـــي جـــةفام لـــه پـــث چـــةقيوه

  بــه زؤر نيگــاي ســارد گيــامن تــةزيوه    
  

ــداري  ــي ذاوي دصـــ ــةيل ذامـــ   زؤر مـــ

ــذيوه   ــةختم فـ ــةي بـ ــةر هثالنـ ــه سـ   لـ
  

  زؤركـــات باغچؤصـــةي ئـــاوات و شـــادمي

ــوه    ــةآلي وةري ــةت گ ــةختةي مةين ــه ش   ب
  

ــاوم  ــةرگي پثكـ ــانووت جـ ــريي تـ   زؤر تـ

  اي بـــــريين ئةوديوئـــــةوديوهمـــــةود
  

  زؤركــات لــثم بؤتــه ســةردذي نــةيار     

  ئـــةو كـــر و ذيســـةي بؤخـــؤم تـــةنيوه
  

ــةي  ــةآلم ئ ــوانيم  ب ــتةي ج ــازدار، فريش   ن

ــدةگانيم   ــؤي زينـ ــزؤزي هـ ــيت بـ   هةسـ
  

ــةيامن   ــه بـ ــةر لـ ــةتاوي سـ ــزةي هـ   بـ

ــيم    ــه ذوان ــث ك ــةبريچوو كات ــةمووم ل   ه
  

ــث ــةديوه  وةك بـ ــؤ دةردم نـ ــةيلي تـ   !مـ

ــةباريو ــةم نـــ ــةبرژيوه، غـــ   !هدص نـــ

  

  ١٣٣١دثي تازةقةآل                                                                                   
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  پةيامثك بؤ كوذي زةمان
  

ــو     ــةده فري ــةس م ــةي ك ــةتا ه ــوذم ه   ك

  مةذفثنـــه پـــارووي هـــةژار و هـــةتيو   

  كــوذي زةمــان بــه، بــه خــؤت بنــازه     

ــو    ــةرز و گي ــوون فةرام ــث ب ــؤچي ك ــة ت   ب

  شـــياو بـــه، ناكرثتـــةوه بـــؤت زانـــا و

  گرثپووچكــةي ژيــن بــه مثشــكي ذزيــو    

ــد   ــاوات و هومثـ ــةي ئـ ــه لووتكـ   ناگةيـ

ــيو    ــةوراز و نش ــكؤي ه ــوو و نس ــث پش   ب

ــث   ــاوذثي ب ــه ه ــةز  ل ــيت ناح   ذث و ذةوش

ــث وةك  ــو   هةص ــورگي ذةوي ــه گ ــةرخي ل   ب

  نةخووســثنث نــان   خــؤت ديــزةي  شــؤربةي 

  شـــيووبـــه هيـــواي جـــريان نابثتـــه تثك

ــكةوتان   ــو ئةش ــه نث ــي ل ــةرپثت وةلثس   ب

  وةك ورچـــي برســـي لـــه النـــث خزيـــو 

ــوخاص   ــةرپثت ش ــتثنان ب ــةردي بةس ــا ب   ك

ــثص   ــه سـ ــيت بـ ــو وةك پلكةگؤشـ   دا چزيـ

ــك  ــؤ كاتثــ ــةوةي بــ ــةتره لــ   مةردانــ

  بةريـــه بـــةر نـــةيار كـــذنؤش و نشـــيو 

ــةده  ــه دةس بةرمـ ــاوةيت لـ ــيت پيـ   هةسـ

ــيچ   ــتاوي هـ ــه دةسـ ــةديو مةرگـ   بةخؤنـ

ــؤيي  ــو خـ ــه نثـ ــةوه لـ ــؤت خبؤيـ   دا خـ

  ه بژيـــــوتـــــكةيانـــــةخوازي نةبثگ

ــةدا   ــن ورةت بةرنـ ــپي ژيـ ــرث و كؤسـ   گـ

ــةزيو   ــه دنيابــ ــةزاره، لــ ــايف مــ   مــ
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  كـــوذم هـــةتا هـــةي بـــه خـــؤت بنـــازه

ــازه   ــاي تـ ــؤ دنيـ ــت بـ ــةوه پثداويسـ   ئـ

  ١٣٤٥عةمبار ساصي                                                    

                                                                                  

  دةم و دةست

ژنثكي زؤر . بووسثك بوومودةچوومه شاري ورمث، له مةهابادث سواري ئوتو

قؤز و جوان له سةر سةندةصثكةي پثش دمي مـن سـوار ببـوو و دوو ژين ديكـةي     

نازدار گيان، دةبث له ورمث سةري «: شؤخ و ذازاوه بةذثيان دةكرد، يةكيان گويت

ين، له بريت نةچث ةةي، ذاسپاردةكاين ئثمه ذابگةيبدباجه خونچه و داده گوصي 

ئةو هةموو ذاسپاردةي چؤن ودةستةي  بةو دةم«: نازدار به پثكةنينةوه گويت» !ها

» دةستةت؟ و  بةو دةم«: ژنةكان پثكةنني و دةستيان ذاداشتث و گوتيان» ذاگةيةمن؟

  .له دوايه خواحافيزييان كرد و ذؤيشنت

دا مانا و جثگايان گؤذا و ئامـاژةي   نه له زةينمي ئةو ژنا»ودةست دةم«واتةي 

من بوو بـه  بةپةله و تاصووكةيان پثوة نةما، واژةي دةم و دةست لةسةر زار و زما

روثشـان، زار دةيكـوت و خـةياص دةيگثـذاوه، هـةتا      زيكري خةيف و جـةللي دة 

له قةدي كةس ةيبيين، دةنا نه دةستم دودةستةي كه  گةيشتمه ورمث بوو بةو دةم

  .ثنا و نه ذؤژباشي وام بؤ هةصكةوتووهوةر

  

  دةم و دةست

  

  دةستم له قةدي وةراند كه هةسـتم 

  و لثـوي  ةكرد له كوصمئذؤژباشم 

  سوذ ماوه سةرم له بةخيت سوثرم

  لةو كاتةوه هةرچي دةس دةگثـذم 

  پثت وا نةبث مةي له كاري خستووم

  

  دوو مةمكي هةناري كةوته دةسـتم  

ـ ئاوقاي دةمم بوو گورجـث گة    تمس

  ودةسته گةميـه قةسـتم   ا بةو دةمو

  مةبةسـتم  ،هةر بؤو دةمةيه حةزم

  ودةستةيه كه مةسـتم  هةر بةو دةم
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  :هةژار دةصث

  

  هةزار دةوران گةذا مةيگثذي گةردوون تا هةلثكم هات

  ذژانـدم دةسـيت لـةرزؤكم    لةبةر پريي ئةويشي لـث 

  

  

  :ئةمنيش دةصثم

  

مةشينثكي لـه سـةر تةرمـةكي    دص پذ له هاوار دةيةوث گةري »هةژار«كاتثك 

ـ ئاواته نثژراوةكاين بگثذث، بةآلن بةآلي بةرهةصسيت زةمـان بذسـيت لث   ذيوه، ب

  !دةسيت لةرزؤكي پريي ئةو مةودايةشي ناداتث كه لثوي ئاواتثكي تةذكا

ي ژيـاين پـذ مةينـةيت    »تاريـك و ذوون «ثكي هةصوةدا له »هثمن«كاتث : يان

دةزرينگثتةوه، ئةمن، ئـةمنثكي   دا ةرووينله دص و د» ناصةي جودايي«دا هةر  خؤي

ي هثژا »هةژار«بؤچي غةم و كةسةرةكاين » له سةر بستووي ژيان«به تةنياماوه 

ي هةرماو نةكةمه پاشةرؤكي ژيانه تاصـةكةي خـؤم و بـةپري هـاواري     »هثمن«و 

ـ  ي نةمرةوه نةچم كه لـةم تـةك  »هةژار« ةدا بـه قـووآليي دةريايـةك و بـه     بةيت

  .شوورةي شيوةين بؤ هةموو هةصپذووزاوان كثشاوه بةرينايي دنيايةك

بـه چـاوي پـذ لـه فرمثسـكةوه بةپريييـةوه دةچـم و بـؤي          يشمنجا بؤيه 

  :دةستثنمةوه و دةصثم

  ئاوايت شريين

  

  شــريينم لــه بثســتووين جــةفا نةخشــاچيهــا ئــاوايت 

  كمتثشةي كرد، هةصمكةند مـن بـه نينـؤ    ئةوةي فةرهاد به
  

  چـةالن و كـايت جـوامثري   له كوثن ئـاواص و هاوپياصـةي   
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  كةوا بـؤ هـاودةمي هاتوونـه الي يـةكتر چةنـه و چـؤكم      
  

ــ ــوةختانةكةي ژي ــه خةص ــخوازهل ــةوةي دص ــؤراوه نم ئ   ت

  غةمه هةرگيز نةبان نابـث، ئـةويش پثـي وايـه بـانؤكم     
  

  كؤت هةصمسةنگثين ئـةي گـةردوون   و ووبه ميزان و تةراز

  نـه چريؤكـم   ،نـه ئةفسـانةم   ،دةزاين چةند لةمثژينـةم 
  

  و كـؤت فةلـةك ون بـث    ووذامتاصي خةرمامن تةراز كؤ به

  كه تؤ كؤي خؤت دةپارثزي، بـه كؤگـاوه ئـةميش كـؤكم    
  

  جار تالسكةي بةست و نةيناآلند هةزاران» نووري«، »هةژار«

  ي تؤيـه لـةرزؤكم  گبـه مـةر   ،بوولةرزةي نةلةرزي دص ةب
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  :مةوالنا دةفةرمث

  
  خـتگري عيسي مريم بـه كـوهي مـي

  خواست ريخـت شير گويي خون او مي

: آن يكي در پي دويـد و گفـت

  خيـــــــــــــــــــــــر«

گريـزي چـو  در پيت كس نيست، چـه
ـــــــــــــــــــــــــر؟   »طي

  از احمـق گريـزانم، بـرو«: گفت

  »رهانم خـويش را، بنـدم مشـو مي

  

  

  !ئامان له دةس حيساين كةر

  

ــةدةر مب ــاس و دةربـ ــي كةسـ ــةد ساصـ   سـ

ــث ــةر مب   بـ ــةوا و قةستةسـ ــةرگ و نـ   بـ

  هةصـــبذابث وةك بـــةرخث لـــه داكـــي  

ــت و دةر مب ــةيراين وآلت و دةشــــ   حــــ

ــوي   ــةراز و ورچ و ذثـــ ــي بـــ   ئاواصـــ

ــةوةر مب   ــه جانـ ــةلثك لـ ــي گـ   هاوماصـ

ــاران   ــوويل غـ ــج و غـ ــو و درنـ   وةك دثـ

ــاراوي گـــةل و بـــةرةي بةشـــةر مب      تـ

  ئاســــوودةترم لــــةوةي ســــةعاتثك  

ــةر مب   ــاين كـ ــةي حيسـ ــاوذازي قسـ   !هـ

  

  ١٣٥٠بار معة                                                                                             
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  انةوهيوانگةي زاناذ دايك له

  :»ويكتؤر هؤگؤ«

  »ئاوايت كچثكي كوثر«

وزاري به گوص و گيـاي ذةنگاوذةنـگ    خوايه گيان دةصثن كايت بةهاران زةوي«

 شةوانه ئامسـاين : خوايه گيان دةصثن. دةخةمصثين كه چاو له تةماشاي تثر نابث

شني به زيته و زريوةي هةزاران ئةستثرةي گةش و مانگي شةبةقدار دةذازثتـةوه  

ذؤژ كـه بـةيانان سـةر    : خواية گيان دةصـثن . بذواين كه هةر جوان و شريينه تثي

  .دةرث، دنياي نوورباران دةكا و بزةي داوثته هةموو دميةنثكي دثنثته

ذوونـاكي باوثيـه   بـه درثژايـي هةناسـةيةكي    : دةكةم داوات لث: خوايه گيان

چاوةكامن، ئةويشم بؤيه ناوث كه تةماشاي گوص و بةهار و مانـگ و ئةسـتثره و   

بؤ ئةوةمه تةنيا جارثكي ذوومةت و ذووكاري دايكمي پث ! بكةم ذؤژي ذووناكي پث

  ».تةماشا كةم، هيچي ديكه نا

ئةگةر له نوثژي ذةوادا بـاب بـانگي كـردي    «: نثةپةيامبةري ئيسالم ذادةگةي

بثصـه و بـة    ةت مةبذه، بةآلن كاتثك دايكت بانگي كردي نوثژةكةت بـةجث نوثژةك

ئةگةر ماكي دايك نةبوايه، بوونةوةر تـةنيا  «: حوكةما دةصثن» .هاوارييةوه بچؤ

دايـك مـاكي حـةيايت    ئةگـةر وايـه   . يت بوو له جـةماد و هيچـي ديكـه نـا    بري

  :جا بؤيه دةصثم ».بوونةوةره

  سآلو له دايك

  

  كـي وةك خـؤي بايـه   ن، وثنثئةگةر يـةزداين مـةز  

  ئـةتؤي ئـةي دايـه   : كذنؤشم بؤ دةكـرد و دةمكـوت  
  

  گةر تؤ نةباي ئةي دايـك  ،سةرقافصةي خثصي خثزان

ــه    كــارواين كــوذي خيلقــةت دةكشــايةوه بــؤ دواي
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  هثنةري نه وةك پةري، تؤ ژيان وةدي ،نه فريشتةي

  بةشةر بثشكةي له كوث بـوو كـه تـؤ ذاتنةژاندايـه    

  

  ين، بنچينــةي ذاوةســتايندةهةنــدةي ژيــا ســامان

  وخوسيت كؤرپه، ئـةركت لـه دوا خودايـه    بؤ هةست
  

  ةت ئيعجـازي تـؤ نةبوايـه   صبؤ خةلقي خوو و خةس

  !مةسيح و مةسح و دةرمان، مووسا و يةدي بةيزايه؟
  

  وداوثـن  به هةسيت ذوون و خاوثن به پـاكي تةشـك  

  يـه »كوذي سـينا « و» ذازي«ين تؤن، چي ژةكي ژيؤگ
  

  بةش ذةش، به چاوي له خةو بثئةتؤي به شةوگاري 

  به گةرمي لةش و باوةش، كؤرپةي دةخةيتـه كايـه  
  

  اتـه زةيـين منـداص   دايكه كه به زمـاين حـاص، دةخ  

ــ ــكه و گ ــي گاگؤص ــه دارداره و اليذث ــه ذوگاص، ب   الي
  

  به كام نةسيم دةپشكووت، غونچةي دةمي مةلؤتكـه 

  شــنةي شاباصــي پــةري دايكــي بةســةر نةكشــايه؟ 
  

ــم  ــي دةماص ــه برژانگ ــةرپثت ب ــريؤزي ب ــؤزي پ   ، ت

  سةر پردةبازي ذثت بث، بةهةشـت لـه بـةر پثتايـه    
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  كايت جواين يبريةوةرييةك

  

  دةفيــزث وةك قــةيف گؤچانــث پشــتم   

ــي  ــايت جحثصـ ــةوه كـ ــريم دثتـ ــه بـ   كـ
  

ــةرزم   ــاوث دةل ــو ئ ــي نث ــوو مثژؤك   وةك

ــي  ــه لثص ــن ب ــةي ژي ــه تريف ــه دةذوامن   ك
  

ــثنا   ــي هةصـ ــدةگي كثچـ ــةواري زينـ   هـ

ــةك ــوثي  ت ــي وت ــي خثص ــةوت ناوماص   تثك
  

  دةزامن دص ئـــةتؤش باربةســـيت كـــؤچي

ــي   لــه نثــو تاوصــي لةشــا تــةنيام دةهثص
  

  بــووم  هــةورازي شــني گــةلثك ئــاوارةيي 

ــي  ــه وثص ــةمان ئــةجما ب ــژي ن ــةرةو لث   ب
  

  دا چـووم بــةگژي زةمــان  پياوانــه   گـةلثك 

  دام خسـتمي بـه دثصـي    به پاشـقول بـاوي  
  

ــةي  ــؤمن  گرثپووچك ــةكراوه ب ــةهات ن   ن

ــر  ــه م ــي  ب ــه فثص ــةم كات ــةوه ئ   دن دمي

  

  ١٣٦٨بؤكان، ساصي                                                                                    
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  پؤلثك دثوانه

  

كاتثك دةذوامنه دميةين دنياي دةوروبـةري خـؤم و سـةرنج دةدةمـه داواي     

ـ  دثـن   دوورودرثژي دةروومن، دةبينم نه لثـك  ئـةوةي ويسـت و   . دثـن  كو نـه پث

، دثوةزمةي بثز و بثزارييه بؤ دةرةوه و ئـةوةي جثـي قـةدر و    خواسيت دةروونه

جا له نثو ئةو ذثز و بثزةدايه دصـم  . ذثزه بؤ دنياي دةرةوه، هؤي بثزي دةروونه

جا له نثو ئـةو بثـز و ذثزانةدايـه، دةكةومـه سـةر      ! دادث و غةمم تثكذا دث پثك

دةنگيان دةكـةم و لـثم وسـت دةبـن،      وين خؤم، بثكوتانةوةي هةستةكاين دةرو

بةآلن كوا هةست به وست پثخوست دةكرث؟ وةك جووجكةي سـاوا لـه قةفةسـي    

ئةمنيش ! دا، دةنووك دةگثذن و داواي بةش و بژيوي خؤيان دةكةن تةنگي دةروون

دةنگ وةك زذداكي نالةبار، جووجيلةي هةستةكامن وةبةر چـةپؤكان دةدةم و   بث

  .واي پؤلثك دثوانه ئةي: و بژيو دةصثم له بايت بةش

  

  پؤلثك دثوانه

  

  !زمان

  ئامـــان، ئامـــان زمـــاين مـــن

ــن  ــاين مـ ــةر و گيـ ــي سـ   باسـ
  

ــةوين    ــاي ئ ــژي دةري ــن و گث   م

ــن  ــاري ژي ــزةي ذووك ــام ب ــه ك   ب
  

  بثــداد زمــاين شــذ   ،داد هــةي

ــذ    ــته گ ــوژاوةت خس ــاوري ك   ئ
  

   

ــتم   جووصـــثنةوةي بـــري و هةسـ

ــت ــؤچي پث ــتم؟ ب ــوت ئةتپةرةس   ك
  

  مايناســـ ذي و بـــثدنيـــاي و

  بووژانــــــةوه و وثــــــژةواين
  

ــه  ــاالن هاتيـ ــه كـ ــؤ لـ   ثدةر بـ

ــةنيا  ــةودا و ت ــةزار س ــةر ه   ثس
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  دابـووي  غةم بـووم گـرمث   چةند بث

  خــؤت ذاپســكاند بةذةصــآل بــووي
  

  

  !اوچ

  ئةي چاو خؤ تؤ بازي پـري بـووي  

  كانگةي گريان به چي ژيـر بـووي  
  

  !گوثچكه

  وباس گوثچكةي بةهةست بؤ دةنگ

ــةآلس    ــؤوه پـ ــا بـ ــةآل ذميـ   قـ
  

  !ئةي دص

ــي ك ــوثر دص ــؤص ك ــاو  ةص ــوو چ   ب

ــاووذاو    ــثچريي چـ ــه نـ   بوويـ
  

  !ئةي عةقص

  عةقصـــي زانـــا زانيـــت ئـــةوين

ــه ت ــن ؤژاين دةكاتـ ــةي ژيـ   شـ
  

  خـؤ ئـةتؤ   چؤن هةصه بـووي الي 

ــةذؤ ستةمة ــاري ذةجنــ   خةســ
  

  !ئةي ئةوين

ــث الده   ــوا الم لـ ــةوين توخـ   ئـ

ــةرباده  ــتثكي بـــ   ساكةدةشـــ

  

ــةي دةروون  ــةوه بوخچ ــؤ كردت   ب

ــتةوه د   ةراوي ذووننةثشــــــ
  

  

  

ــك و دوور  ــةين نيزيـ ــؤ دميـ   بـ

ــوور؟   ــاوي مش ــا چ ــت ن   !وا لثك
  

  

ــووي  ه ــةر ب ــةآلي س ــگري ق   ةواص

  خةبـةر بـووي   تؤ هةر مـات و بـث  
  

  

  بةرجةوةنــد كةوتيــه شــوثين بــث

  گؤذ، ئثستا لـةپثك خـوثين    ئةي
  

  

ــث   ــه بـ ــذ و تينـ ــانةوه گـ   پسـ

  الي كايةيــــــه حةســــــانةوه
  

ــووي  ــه ب ــةو كاران ــةي ئ   سةرقافص

ــك دثوا ــقي پولث ــووي؟عاش ــه ب   ن
  

  

  ماصــي دةروون شــةقه و شــذؤص  

  خـؤ نابيــه كونـدي كــاويل چــؤص  
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  ژين كؤنةكارثپري

  

، كاتثـك شـثواوي و شـپذثوي،    له دةوراين كؤن و نوثـوه هـةتا ئةوذؤكـه   

وخوسيت گياين هؤنةرةكاين داگرتبث، يان زةمانه چذنؤكي ناحةزي خؤي  هةست

ةيدا بووه و هةصمةيت خؤيان ئاوقـاي  پ دا گثذابث، ناصةيان لث له دص و دةروونيان

وه، ؤتةردكوخويل زةمانه  پريثژين زةمانه و عةجووزةي گةذاصي دةوران و چةرخ

  :له دةس عةجووزةي دةهر دةناصثنث و دةصث» شوعةراي بةهارشمةليكو«وةك 

  
 ي ي مردي اي عجوزه كاهنده

  ري

ــي  ــان ب ــه مخنث ده ده ب
ــــــــــــــــــي   !معن

هر شب بـه كنـار ناكسـي 
ـــــــــــــــــــو   بغن

سـفلگي نگـردد  ي تا مايه
ـــــــــــــــــــــم   ك

 

  بفزاي به رامش و رامشگر 

ــين ــان  ك ــه مردم ــوز ب ت
ـــــــــــــــــور   دانش

اي  هر روز بـه روي سـفله
ـــــــــــــــــــر   بنگ

  ي ديگر هر روز براي سفله

 

بـةش لـه ژيـان بـه      خنة نيه ئةگـةر ئـةمنثكي بـث   ةجا بؤيه پثم وايه جثي ذ

بـةجث يـان   مستةكؤصةي زةمان و چةپؤكي پريثژين كؤنـةكاري دةوران هـاواري   

كابرا به كةرث ناوثرث وةردةگةذثتـه  «: م بةرزكةمةوه ئةگةرچي دةصثنجثي خؤ بث

هةصمةتةكةم بؤ سةر پريثژين كؤنةكاري دةوران وةك تفي سةرةوژوور » !كورتانث

  !وايه و هةر ذووكاري خؤم دةگرثتةوه، ئةو چي بكا كه بؤخؤم چيم نةكردووه؟

  
گله از هيچ كس نبايـد 
ــــــــــــــــــرد   ك

 

كز تن ماست، آنچه بـر  
  تـــــــن ماســـــــت

 

سـةر  ه له »كآلشي مام ئاشةوان«بةآلن خةتا كةس وه ئةستؤي خؤي ناگرث، 
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هةي داد و بثـداد لـه دةس پريثـژين كؤنـةكاري      :سينگي خؤمي الدةبةم و دةصثم

  .دةوران

  

  

  

  ةكاري دةورانپريثژين كؤن

  

ــژين كؤنــــــةكاري دةوران    پريثــــ

ــيپانه ــةقثن و دةرك شــ ــان تــ   دذ وبــ
  

ــةو و ذؤژ  ــةيي شـ   كؤآلنگـــةذي كووچـ

  شـــذ ر و گـــةذاص و بصـــح و بـــنبثعـــا
  

ــوام  ــه ژواين هيــ ــارثكي نةهاتــ   جــ

  هةرچةنده كـه پـريه ئـةو، ئـةمن كـوذ     
  

ــه   ــه نةزؤكـ ــدي مـ ــا ذؤژي هومثـ   تـ

ــه زگ  ــي هةميشـ ــؤ چارةذةشـ ــذ بـ   پـ
  

  لــةو چــةرخ و خــوالن و فيكــةدةوره   

  نةيــداوه گـــةذثك لـــه ئثمـــه ئـــاوذ 
  

ــزه  ــتةمؤيه حيـ ــةيي دةسـ   وةك گورپـ

  ژثردةسيت هـةموو كةسـه بـه مـن خـذ     
  

ــه  ــةو دثص ــه   ئ ــان بةفثص ــةص كةس   لةگ

  بةربثنكـــةيي ناكةســـاين ســـيخوذ  
  

  چي كةم بوو لـه نثـو گـةالن گـةيل مـن     

ــذ  ــةميش ق ــذ و ئ ــةو پ ــث ئ ــؤچي دةب   ب
  

  بــث وخولــت ســةرةوخنوون  چــةرخ  دةك

ــان ــذ دةورةت بـــه دةوار بـــث نـ   ودؤبـ
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  وثنةكةم

دؤست داواي وثنةكةمي كرد تا له بآلوكردنةوةي هثندثك لـه   دؤستثكي ئةدةب

براكـةم، مـن كـه ژيـامن هـيچ      «: پـثم كـوت  . وةرگـرث  دا كةلكي لث كامنهؤنراوة

وثنةيةكي نةبووه، وثنةكةم دةتوانث چ نةخشثكي پثداويست باوثته بـةر چـاو و   

ئـةو هؤنراوةيـةي خـوارةوةم بـؤ      هةر چؤنثك بث» !زةيين بينةران و خوثنةران

  .نووسي و دامه دةسيت

  وثنةكةم

  

  لـــه كـــوث دةدوثنـــث دنيـــا لثـــوي درواوم    

ــاوم   ــيت خنكـ ــةم هةسـ ــث وثنـ ــؤن دةنوثنـ   چلـ
  

  هــايت ئــاوات مــام   ئةوةنــده چــاوةذثي پثــك  

ــؤذيش  ــه گ ــك   ل ــا لث ــثم ب ــاوم  دا دةص ــةنثم چ   ن
  

ــةذمن     ــؤمي دان ــتؤي خ ــه ئةس ــةم ل ــا ه ــومت ت   ك

ــؤر ــه كــ ــاهثكي بــ ــوودي ميدگونــ   دواوم وه تــ
  

  ةن گــةيل ذثبــواري دواي مــن دثــن   يــببصــثي ب

ــةجثماوم؟   ــان بـ ــه كاروانـ ــوردي لـ ــةراي كـ   هـ
  

  كـــةوتووم وا وانـــةبث خســـتوومي زةمـــان پثـــي

ــايت خؤمـــ  ــيپةي ذؤژي هـ ــه سـ ــزاومتث هلـ   خـ
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  نةرله پثش بارةگاي هؤكذنؤشثك 

  

، هـؤش و  ي»گـؤراين گـؤران  «م دي به نثوي »گؤران«هؤنراوةيةكي مامؤستا 

دا  بريي مين ذاكثشا بةرةو دنيايةكي ديكه، ئةو دنيايةي كـه گيـان و ذةواين تـث   

دا  ي ذووناكبريانث كه به هةر زاراوه و ذاوثژثك تثـي بارةگا. دةبزوث و دةپشكوث

هةر ذةنگ و نةژاد و تريه و تةبارثك بن، له ذواصةت و دميةين ئينساين . دةدوثن

دا يةزداين و مةلةكوويت دةدوثن، هةسيت مرؤض تةكان دةدةن و خوست و  خؤيان

به ديـتين ئـةم هـؤنراوه، گـذ و تـيين سـوومتاين       . عاتفةي بةشةري ذادةژثنن

دا كووژاندةوه و هامتةوه دنياي هةسـيت بةشـةري    دةروومن له بارةگاي هؤنةران

» بووعـةيل «دا ئاماژةم پثكرد، كاتثك له نةخؤشـخانةي   وةك له پثش. خؤمةوه

دا مابوومةوه، زياتري ذؤژةكاين هةيين، كاك  دوكتورانتاران له ژثر چاوةدثري 

م »پـثش بارةگـاي هؤنـةر   كذنؤشثك له «هؤنراوةي . ي نةمر دةهاته الم»سواره«

يـادي  . له تاران بآلوي كـردةوه  دا دايه كه ئةويش له بةرنامه ئةدةبييةكةي خؤي

  .بةخثر و ذةواين شادبث
  

  كذنؤشثك له پثش بارةگاي هؤنةر

  

  مـــن چـــي بصـــثم بـــه جـــواين

ــؤران «وةك  ــؤراين گـــ   ي»گـــ

  فريشـــــته بثتـــــه دةركـــــث

ــةمايه ــه ســـــ   زةوي بثتـــــ

  هؤنـــةر تـــؤ ئينســـاين پـــاك

ــه ذةواين    ــي و بــ ــة ذثكــ   بــ

ــةزداين ــث و يــ ــاين بــ   ئينســ

ــپةذكث   ــه هةصــ ــةري بثتــ   پــ

ــه  ــث وايـــ ــؤراين كوانـــ   گـــ

  منوونـــةي ذةوشـــيت چـــاك  
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ــث دةگري، ــؤ ك ــؤب ــث  ب   دةژي ك

  چؤن سووتاوي، چـؤن چؤقيـوي  

ــاي ذوون ــؤ دني ــثي ب   هةصدةگريس

ــؤي ــؤ فريدةوســي، ويكتؤرهؤگ   ت

ــؤي  ــتثرةي ك ــؤراين، ئةس ــؤ گ   ت

  

ــي ــاوي، بژانگــ ــرؤي، چــ   بــ

  خــوثين لــه نثــو پثســيت ســوور

  گيـــاين لـــه نثـــو هـــةموواين

ــةزداين  ــاكي يــ ــةي پــ   ذؤصــ

  هؤنــةر بصــث تــؤ لــه كــوثي    

ــه ــثم دووري  نـ ــه لـ ــي نـ   نزيكـ

ــؤ   ــاوازةي تـ ــذ ئـ ــاي پـ   دنيـ

ــوثين    ــؤ بن ــوث خ ــةر ك ــه ه   ل

  

  

ــوو ــه پؤلـ ــه ذةژي ،دةبيـ   دةبيـ

  جارثــك شــةمي، جارثــك پيــوي

ــي دةروون ــرثين كوصـــ   دادةمـــ

ــاجؤي  ــؤ خ ــا خ ــارتني ي ــؤ الم   ت

ــؤ دةذؤي   ــوا تـ ــا دةذوا كـ   دنيـ

  

ــه ذووي زةرد و ذ ــانگيلــ   ةشــ

  يان هـةر سـپي و دةريـاي نـوور    

ــازاين   ــةژاد نــ ــگ و نــ   ذةنــ

ــاين   ــوذي حيسـ ــو كـ ــه نثـ   بـ

ــه ســوثي  ــه ل ــووي ن ــاوا ب   نــه ئ

ــووري  ــاي نــ ــةي كؤگــ   بصثســ

ــؤ  ــازةي تـ ــؤن و تـ ــةي كـ   واتـ

  خــــؤري پذشــــنگ ئــــةپژثين
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 ! ئاغاي خؤشةويست وسثن مام

ـ       : ث دةصـثم هةتا فيزةمزةي ئاشـةواين و دايكـةدزةي ئـاوةداين لـه ئـارادا ب

  !ستيم خؤشترهپةر چؤل

دةصثن وته و ورته كات و هايت هةيه، جا بؤيـه هةميشـه چـاوةذثي هـاتين     

غةم يان خؤشـي فـةذقث   . كاتثكم كه چزةيةك يان بزةيةكي باوثته دص و دةروومن

هاواريـان  وژمي وهور. وخوسيت دةلةرزثنن و دةبزوثنن ، هةردووكيان هةستناكا

لثواري زار و زمان هةتا زةخريةي زاخاوي دةروون  هان دةدةن تا هةذا كاته سةر

  .باري زارةوه هةصچؤذثنن و هات و كايت نةدؤذثننثله زنةكثشي ديدةوه يان له ز

چةندثكـه لـه هـةموو شـت     ! ئةمن كامت دؤذاوه و هامت گؤذاوه: بةآلن دص دةصث

ــةك     ــه كوتةي ــةك ب ــه پتةي ــا ب ــي كليس ــةوه، وةك زةنگ ــزارم، دةپرينگثم بث

  .له سثبةري خؤم سصةي دةكةم، هةسيت تةصةكه و تةصةي دةكةم. دةزرينگثمةوه

  !له ئةم، له ئةو، له ئاوةداين: له چي، له كث؟ دةصث: دةصثم

له فيزةمزةي ئاشـةواين و دايكـةدزةي   چيوةچزةي دثوةزمةي بيابانيم : ةصثد

پةرسـتيم   چؤل: پث دصگريتره، گيان ژيرتره، جا بؤيه پذ بةدص هاوار دةكةم دةصثم

  .هخؤشتر

  

  پةرستيم خؤشتره چؤل

  

  ســــتيم خؤشــــترهدان و داوه ئــــاوةداين و چؤلپةر

  خثصــي جندؤكــة لــه فثصــي دؤســيت قةســتيم خؤشــتره

ــه     ــةيارمي هات ــةر ن ــه ه ــاراين زةمان ــه ي ــن ل   ذث م
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ــةبؤوه  ــاغ ن ــؤ س ــيم ب ــتره دص ،هاودص ــتيم خؤش   شكس

ــةبث   ــاوذث ن ــةص ذازي دةروون ه ــةي زارم لةگ ــا وت   ت

  وخوستيم خؤشـتره  بث هةست ،هةر كپي و مايت و كذمي

  پذكةيــة ذةوي و پــث ثذ مــن كــه بــةهرثكم نــةدي لــةم

  ستيم خؤشـتره ثبةرهةمم هةر بوو به وةستان، هةصنةو

  !دةس بــه هيــوا ذانــةگا ،ثذكــةي ئــاوات نــةپثو پــث

  بـث پـث و دةسـتيم خؤشـتره     ،شـكاو   بذاو و دةس  پةل

  هةر دةمثكي ذووگةيـةك  ،نةويسيت پةرسيت و ئةو  ئةم

  سـتيم خؤشـتره  خؤپةر ،ثـو بـث  خؤم لةبةرچي پـث دز 

  وچـان  بـذيين بـث   بةمسه دةسـتةكوتةي لـةخؤذا و ذث  

  ذةجنــي ذابــردووم بــه بــا دا، بابةدةســتيم خؤشــتره

ــةردةمث ذةنگث  ــنم هـ ــةري دةوران دةبيـ ــه وامخگـ    كـ

  وابـث لـه ژينـا ذةنگـي نيسـتيم خؤشـتره       ذةنگه پثـي 

  چــون گونــاهي تثگةيشــنت بؤتــه داوي زينــدةگيم    

ـ      ثت و مةسـتيم خؤشـتره  كردةوةي گثـژ و خـوالن و ش
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  يماص تةباي

  

  خـار نـةبث   دا وةك گوصي بث كوذ له نثو كؤذي گةالن

  نيشان ون بث له ژينـا شـوثنةواري ديـار نـةبث     بث

  تا به سةربةرزي بـژي مبرثـت و دواكـةوتوو نـةبث    

  سةر له سةر داري ببينث، مل له نثو هةوسار نـةبث 

  ةساس و كؤيلـه بـث  دا وةكوو كثويان ك با له كاوالن

ــةبث  ــةري زؤردار ن ــةزان و بارب ــي ناح   سوغرةكثش

  بـه ذووين دميـةين دنيـا دةبينـث     ةيسـب بؤ كوانث 

  بةرجةوةندي دةردي پار و مةخسةرةي پثـرار نـةبث  

  تةبايي و نيشـتماين گـةرم و گـوذ    چةنده خؤش ماص

  خثص و هاوماصت كةسريةي بـادةوةي ذؤژگـار نـةبث   

  

  ١٣٧٦بؤكان،                                                                                   
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  ئةمن و سةعدوون و پةپووله

  

. وزار، دةشـت و دؤص و بـةربنار ژيابوونـةوه    كايت بةهار بوو، بةيار و زةوي

سةوزه و گوص و گيا، گياين تازةيان هاتبؤوه بةري و سةريان لـه داوثـين زةوي   

ژيان و گيانثكي مصؤزمي خةزةصوةر يان مؤتـةي سـةرماوةز لـه    . هثنابووه دةرث

به شنةباي شةماص و ذثژنـةي هـةوري   . ناخي بةفرانبار و ذثبةنداين ئاخنيبوون

بةهار دميةين دژ و داماوي چذ و چياي . گةواص كةوتبوونه لثوبزه و گذوگاص گةواص

  .به چيمك و چيمةين تةنيبوو

ـ سوور و شني، ئاص و زةردة خـةين ب كةژ و كثو، دار و دةوةن به ذةنگي  وو، ب

هةموو شت پثدةكةين، گوص، گـةآل، زةمةنـد و زةنـوثر، جؤگةلـه و كانيلكـه،      

مةنداو و هةصدثر، دةترووسكانةوه، دةبرووسـكانةوه، ذادةژان، بـه شـنةيةكي    

و چـذةي جـوذذه و قاسـپةي كـةو خـةوي سروشـيت        هسـوثر  ةييذس. دةهاژان

غـةم و پـةژارةم زؤر   . اري سةرماي پسـاندبوو ، بةند و پثوةندي زؤردذةواندبوو

بوو، بؤ چارةسةري ذووم كردبووه دةرث هةتا به دميةين چيمةنث، به خثـوةيت  

لـه بـن   . به با كةمخةمآلوي بنار و بانوان، پةژاره ذةها كةم و خةرماين خةمان 

هةر بةردثكي دةردثكي وةشثرم، له الي هةر گةآليةكي بةآليةكي وةگثذم، لـه الي  

وصثك دةردي دصثكي ببژثرم، نةمدةزاين له كومث و به دص لـه چـي دةدومث،   هةر گ

خؤم لث ون ببوو، خؤم لث گؤذابوو و بذسيت بري و هةستم به دميةين سروشـيت  

  .دؤذابوو

وپؤي چاو و گوث لـه نثـو دةنـگ و     دا هةستثك و دةستثك، ذايةص لةو كاتةي
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: نيمـه الي هةسـتةكه ديـتم   ذوا. كردم و بؤ الي خؤي بردم يدا تثكةص ذةنگي دميةن

ساصـةي   ١٧سةعدوون كث بـوو، چـي بـوو؟ سـةعدوون الوثكـي       .سةعدوون بوو

. نةنوسـتووي شـةوانه بـوو    و ث، نةسـرةوتوي ذؤژ وپثـت و دثوانـه بـوو    شثت

بـةآلن ئـةو دةسـيت نةدةوةشـاند، خـؤي لـه كـةس         ووةشـاندبو  دةستيان لث

ا دةژيا، دةگـةذا، دةژوا  وقووت چؤن له دايكي بةرببؤوه هةر و نةدةگةياند، ذووت

  .و كوذي وثچووي بابةئادةم بوو، هةر گةآل هةجنريةكةي كةم بوو

خؤشتر بوو له ئاوةداين، بـه هـةموو     پثگةرما و سةرماي نةدةزاين، چؤيل

ناسي، برسي با دةچـؤ  ذثيةك و جثيةكي دةزاين، خةصكي مةصبةندي هةموو دةيان

هـةنگاوي كـورت و   . دةذؤيـي  سواصثكي، بابؤصثكي وةردةگـرت و  ماصثكي، نة بؤ

. لـه ئـادةمي  هثواش دةهاويشت و دةحـةمجي، جانـةوةري خؤشـتر دةويسـت     

كيسةص، مارمثلـك، بـؤق، پةپوولـه، لةگـةص هـةمووان دةدوا و لـه حيسـاين        

، دةسـيت سـةعدوون سـةرجني    هةسيت سةعدوون وةخةبةري هثنـام . نةدةگةيي

ةك شووصـي قةفةسـي   ذاكثشام، دةستةكاين هةصؤص پثكةوه نابوو، قامكةكاين و

پثدةكةين و دةزريقاوه، له كةلثين قامكةكاين ذادةما ذادةچـةين،  . هثنابوو وثك

لةپذ دةستةكاين لثك ترازاند، پةپوولثكي خاصدار و باص تةآلي له نثو قامكةكاين 

هاتةدةرث، باصي لثك دا سووذثكي خـوارد و لـه سـةر پـةلكي گيايـةكي ديكـة       

ه، چؤوه پثشث، ديسان هـةر بـةو شـثوةي    نيشتةوه، سةعدوون پثكةين تريقاو

پثدةكـةين ورتـةي   . دا وةگـري هثنـاوه   پةپوولةكةي له نثو قةفةسي قامكـةكاين 

نـه پةپوولـه ذازي بـوو    . ووثژثكيان بوو كه ئةمن لثي حاصي نةبووم دةهات، وت

سـةرم  . كا، نـه سـةعدوون وازي لـةو بازييـه دةهثنـا      هةصفذث بذوا و خؤي ون

هةژنؤم شل ببوو، دةمةويسـت  ! ةعدوون، له پةپووله؟سوذمابوو له خؤم، له س

سةعدوون ذواين . بذثك باري القم بگؤذم، بةردثك له بةر پثم خزي و خللؤر بؤوه

كـايت تـووذةيي، دةسـتةكاين    ئةمين دي، سـص بـوو ذاچـةين، وةك هةميشـه     

  .دا تةپاند و بةرةو جيا تثيتةقاند بةتوندي به هةر دوو ال مسيت

بـه  . قـةرار  نيايةك پرسيار و پةپوولثكي هةصـوةدا و بـث  ئةمن مابوومةوه و د

و پةپوولـة لـه    ئـةوه ئـةمن  . زماين لةگةص پةپووله كةومته وثژةواين زماين بث

  .دا دةنگي دةروون مةنگ و بث دنياي
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 ،دا كه سةعدوون هةر لةو سـةروبةندةي  ديزه به دةرخؤنه نةبثباشه ئةوةش 

كوژرا و گياين شرييين له  دةوصةت ةي كثوپشكنةكاينهةر لةو كثوپارةيه به گولل

اتگرةكاين سـةعدوون،  ريهةر ئةو هةصكةوتانه بوو به هؤي هؤنراوةي م. دةس دا

  .ين پةپوولةكاين هاودةم و هاوذازييا

  

  

  

  ئةمن و پةپوولة

  

ــةآل  ــةذوباص تـ ــةي پـ ــة چووكـ   پةپوولـ

  و گيـا و گـةآل   گـوص    نةسرةوتووي  هةسيت

ــوو    ــةذي ق ــوو پ ــپاي وةك ــدي و بةس   هث

ــ ــوو دةكةويـ ــاآلوي هـ ــه هـ ــةوا بـ   ه هـ

  ي وةك بـــزةي منـــاصثدثـــي و تثدةكشـــ

ــةياص    ــةي خ ــةي كانيلك ــةر تريف ــه س   ل

  وثنـــةي تراوكـــةي دةرووين تـــووين  

ــه ذووين   ــةنگثو داوثيـ ــدةي دوورهـ   ديـ

  دايــه خؤزگــه دةمــزاين چيــت لــه دص   

ــه    ــه كاي ــؤچي هثناي ــؤي ب ــت ت   سروش

ــة ــاين لـ ــه و كـ ــار و گؤميلكـ   دةم ذووبـ

  پرســي كثــي بــؤ كــث دةذواين    هــةواص

ــؤچ ــهكــــ   ي زؤرداري سةرماوسؤصــــ

  ژيانــــةوةي شــــينكةي دةراو و دؤصــــه

ــه   تاســـه و تاويلكـــةي بـــاس و هةواصـ

ــه  ــةون و خةياصـ ــةپؤيل خـ ــنةي شـ   شـ
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ــاره  ــةيل كؤسـ ــةي مـ ــه و جرووكـ   جيكـ

  هـــاذةي هةصـــدثري پـــاص و بنـــاره    

ــةما ــتووتيه س ــةرچآلن و خس ــةيري س   س

  ئـــةو بازبازؤكـــةي مةصـــبةندي گـــوآلن

  بــزوثين وةك خــةوين هاصــؤز خــةياص  

ــةوزي چ ــةكثين وةنــ ــةن دادةچصــ   يمــ

ــث  ــاتثك وا بـ ــةمجي سـ ــةراري ناحـ   قـ

ــاوت ــثي تـــ ــةتثثدةصـــ   داري ي نؤبـــ

  پةپوولــه زثــذه  ،وچانثــك ،پشــوثك

  بةســةرهايت خــؤت بــؤ مــن وةگثــذه    

ــان لــثم گــؤذاوي    تــؤ هــةر پةپوولــةي ي

ــةوين   ــاوارةي ئــ ــواي ئــ   دؤذاوي هيــ

ــةزيوي؟  ه ــان ب ــه ژي ــووي ل ــيت بزرب   ةس

ــوي؟     ــةش ذةوي ــه ل ــاوي ل ــاين ناك   گي

  كـةوتووي  كؤسـت   دصـي   كؤسپي و خورپة دص

  حـةتووي  سـةر   كؤرپـةي   هةناسـةي  ئاخر

ــةرج ــام الوي  و  م ــژ، ك ــام كي ــةمياين ك   پ

ــام دص ــرادي مـــردووي كـ   ســـووتاوي؟ مـ

  اينوآلتـــــذثبـــــواري ذثگـــــاي دوور

  پــــةيامي شــــينگاي ســــوورخةآلتاين

ــث ــپا ب ــت، بةس ــةپارثز ،ييهةس ــاوا ب   ئ

ــص  ــوآلآلن چ ــامثز؟   گ ــه ئ ــري ل ــص دةگ   چ

  خــةياصبــه باصــةپذژه و بــه شــنةي بــاي 

ــ ــةواص ةذادةگةيــ ــپارده و هــ   ين ذاســ

ــام   ــازاد ب ــؤ ئ ــه وةك ت ــه پةپوول   خؤزگ
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ــام     ــراد ب ــاي م ــاوي ذثگ ــه پثن ــةر ل   س

ــام     ــةردان ب ــةژ و ه ــو و ك ــاوارةي كث   ئ

ــةيام ــاوةن  پـ ــةري خـ ــام هثنـ   دةردان بـ

ــتم زؤره ــه  ،مةبةسـ ــه دوانـ ــةزم لـ   حـ

ــةد گــرث  ــةر زوانــه    س ــم لــه س   وگؤص

  

  هـــةزاران وتـــه و مةبةســـت و پرســـيار

  وةك ذثژنــةي بــةهار  دةروون  دةتكثنــه

ــث ــةپؤالن دةدةن بـ ــاون شـ ــةرذثژ مـ   سـ

  پـــاكي چـــاوةذثي چؤذچـــؤذةي چـــاون

ــه زار    ــه دةخزثن ــرن، ن ــث دةگ ــه زمان   ن

ــوار   ــدةذژثنه خ ــكان هةص ــةص فرمثس   لةگ

ــا    ــم بـ ــةمنيش پةذوباصـ ــه ئـ   پةپوولـ

ــو درك ــارثزي نثـ ــي پـ ــا پثـ ــم بـ   وداصـ

ــةبوو  ــؤيل دص نـ ــوثنةي گـ ــاوم پاصـ   چـ

  سـص نـةبوو   و  قوشـقي   زمـامن   له  مةبةست

ــام و دةژوام  ــازاد دةژيـ ــت و ئـ   سةربةسـ

ــدي و دةدوام   ــان دةم ــه زم ــاو و ب ــه چ   ب

  بـــةآلن پةپوولـــه ئـــةمين دوورةبـــةش

  گـةش   ئةسـتثرةي   ذوون لـه   ئامسـاين   له

ــاوات   ــي ئ ــتمه ذث ــةنگاوثكي خس ــةر ه   ه

  التوبـةرةو سـةرمةق   بـوو  هةصدثر و  هةصه

ــةرمثي ژيــامن     ــوو هيــواي ه ــةدةر ب   ه

ــامن    ــةر وةحيس ــةي س ــةو تاوان ــةر ب   ه

  تؤش وةكـوو مـن بـةرةي بةشـةر بـاي     ئة

ــةركوت ــاي   س ــةر ب ــه و تةش ــراوي تان   ك
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ــةآل   ــه بـ ــوو بـ ــةآلييت دةبـ ــي تـ   باصـ

ـ  ،نه خـاوةن بـاص بـووي      تـؤزي تـةآل   ةن

  وا بةذاشـــكاوي لـــه دةم كـــاين و ئـــاو

  دةكرد ســآلوتــگيــا و گــةآل نة و  گــوص  لــه

  تـــؤز تةآليـــه پةپوولـــه زثـــذةي بـــاص

ــث ــه دص  ب ــت ل ــد چي ــگ ذاتگةيان ــه دةن   داي

ــت ــه هةس ــت و ل ــاري جوان ــت و ئاك   خوس

  تكايـــه گوثچكـــةم ويـــردي زوانـــت   

ــاي    ــه دوو جثگ ــةريوان دص ل ــه م ــاص ل   م

ــاي   ــه ذثگـ ــةنگاوهاوثژي دوو ذثچكـ   هـ

  بــه ذؤژ هةصــوةداي چيــا و دةم چــةمي   

ــةمي   ــاري ش ــةي ذووك ــةو پةروان ــه ش   ب

ــةوگاري     ــةمي ش ــاوي ش ــه پثن ــةر ل   س

ــزاري   هةســـيت ذؤژانـــةي گـــوص و گوصـ

ــةويين دصـــدار    ــثي كـــوژراوي ئـ   دةصـ

ــدةدات ــةهار  هةص ــاي ب ــنةي ب ــه ش   ةوه ب

  كــردن مةترســي نــاوث گيــان بــةخت   

ــا   ــي ئاوات ــه ذث ــردن   ،ل ــه م ــةر مان   ه

ــةوه   ــةمان نةكووژيتـ ــه نـ ــك بـ   گيانثـ

ــةوه    ــةهار نابووژثت ــاي ب ــنةي ب ــه ش   ب

  ژيــن بــه بــث ئــةوين ،خةياصــه ،خةونــه

  شــينكةي ســةر زةويــن ،ئــةوينن ،ژيــنن

  پةپوولـــةي زانـــاي كـــوثرةذثي ژيـــان

ــةمان  ــةرمثي نـ ــةردي هـ ــارةزاي هـ   شـ

  شــؤر و شــةيدايي ،تؤ و شــةم و شــةوئــة

ــث  ــةمن و ب ــةنيايي  ئ ــةم و ت ــي و غ   دةنگ
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ــاره ــايي كــ ــواره و كؤتــ   كــــايت ئثــ

ــاره    ــاوةذثي ي ــةوان چ ــوو ش ــةم وةك   ش

  چـةم   گةييـه دةم  ؤژباش پةپوولـه شـةو  ذ

  غــةم و  او شــةم و ئــةمنيش هــةمتــؤ بــةر

  

  ١٣٦٢بةهاري ساصي                                                                                    

  

  ژان و ژين

  

نامه و هؤنراوةيةكي تةنز و شؤخييه كه بـؤ دؤسـتثكي خؤشةويسـيت خـؤم     

  . نووسيوه

  .ئاغاي موهتةدي وسثن براي بةرز و بةذثزم مام

  .هاوتا ساغي له خواي گةوره و بث له دوا عةرزي سآلوثكي زؤر و داواي لةش

ذادةگةيشـت،   ا تةنيا دامةنثكي دةستم پثـي لةم دنيا پان و بةرينةد: مامةگيان

لـه خـوي   ) ذةمـةزان (ئةويش وادياره مـانگي ذؤژوان  . پاتةكي تؤ بوو ئاتةكي بث

  .شةتةك داوه، تةبةك بث نان و منةك ماوه

گـري و نـاخيؤي،   يبةصث ذةمةزانه، ئةتؤ وةك دةوصةمةندي دةم له پووش دة

ةصـثي بـاز و ذاوچـني،    د. لةوةذ دةخيؤم و نايگرم ئةمنيش وةك دةروثشي خؤش

لـه بـةش و ذيشـي زةمانـةدا وا     . ئةوي دةيگرث ناخيوا و ئةوي دةخيوا نـايگرث 

  :هاتووه

  هـر يـك بـه كسـي دادنـد      ،جام مـي و خـون دل  

  اوضــــاع چــــنني باشــــد ،در دايــــره قســــمت

  حكـــم ازيل ايـــن بـــود ،در كـــار گـــالب و گـــل

ــ ــازاري اك ــاهد ب ــردهاو ،ين ش ــد  ن پ ــني باش   نش

  

ان و ژيـن كـةمثك لةسـةري بـذؤم و ئـةم هـؤنراوه       ةمةوث به نثوي ژدئةمن 

  .كةمةوه فارسييه به درثژةدادذي بذثك شي
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  ژان و ژين
  

  نــگيــةك ذةد هــةر دوو وذذمــگــةآلي ســةوز و ز

ــث ــةآلن پـ ــه  بـ ــةم نگينـ ــةويان، ئـ ــثله ئـ   شـ

ــةركثش  ــةر دوو س ــذووي دص ه ــق و گ ــذي عيش   گ

ــه   ــةميان بةتينـ ــذه، ئـ ــةويان سـ ــةآلن ئـ   بـ

ــن  ــكا دةذةخسـ ــه فرمثسـ ــي لـ ــةم و خؤشـ   غـ

ــينه    ــه ش ــةم ل ــادي، ئ ــه ش ــةويان ل ــةآلن ئ   ب

  هــةواي زةنــوثر، نــةواي بلــوثر لةجؤشـــن    

ــه  ــةكيان حةزينـ ــةزه، يـ ــةكيان حـ ــةآلن يـ   بـ

ــووتثن   ــةكتر دةسـ ــؤ يـ ــه بـ ــةم و پةروانـ   شـ

ــةكيان  ــةآلن ي ــةم«ب ــةك »م ــاتووزين«ه، ي   ه»خ

  چــص و گــوص هــةر دوو هــاوذازن لــه باغـــا     

ــؤ چــ   ــةو ب ــةآلن ئ ــه  ةةوب ــؤ چنين ــةم ب   ص و ئ

ــه و دا  ــا هةيـ ــةتا دنيـ ــرهـ ــةذ و خثـ   واي شـ

ــه    ــدث ژينـ ــه و هثنـ ــدثكي ژانـ ــي هثنـ   بةشـ

  

  ١٣٧٤بؤكان، ذةمةزاين ساصي                                                         
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  كايت جحثصي يان بصقي سةر ئاو

  

ــاو    ــةر ئ ــقي س ــي وةك بص ــايت جحثص   ك

  ســةرثكي ســـووذا و قـــوويت دا گثـــژاو 

  ثئــةو دصــي سصــي نةحــةمجيو ســات    

  بـــةحاص دةتـــةپث و دةبـــزوث تاوتـــاو

  بةهةسـت  گوثچكـةي   و له  تةكايةوه   دةنگ

ــاو    ــدةي دوورةچ ــؤذا دي ــةن ت ــه دمي   ل

  هثــز خــاو و خليســكه شــةقاوي بــث   

  وشــةوثقي ذثــي گــؤذه هــةنگاو    شــل

  هـــؤش و بـــريوذام تـــووذه و تـــؤراون

  دةكــةن ســآلو هــةر چةنــه و چــؤكم لثــك

ــت  ــذؤي هةسـ ــاآلن و بـ ــتانه تـ   وخوسـ

  ر گيانــه جثمــاولــه كــاويل لةشــا، هــة

ــةر ئــةوم مــاوه پامشــاوةي تــاآلن       ه

ــةرذاو    ــه س ــؤويش ب ــاتن ب ــةربينا ه   ه

  

  ١٣٧٧بؤكان ساصي                                                                                      
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  كوا له ذازي باز دةگا كوندثك، قةلثك؟

دا، ئةم چوارثنةي »نيمايووشيج«ين له سةرةتاي يةكثك له ديوانه هؤنراوةكا

غـةم   دةربذ و هاواريالم وايه به بةرينايي هةصبةستةكاين . ژثرةوةم چاو پثكةوت

  :ژيان كه دةصث چنگ له ،زةمان دةس و پةژارةي ئةم هؤنةره سةربةرزةيه له

  
از پس پنجاهي و انـدي ز 
ــــــــــــــــــــر   عم

كاش بودم باز دور از هر 
ــــــــــــــــــــي   كس

 

آيـدم از هـر  نعره برمـي 
ــــــــــــــــــــي   رگ

  ري و گوسفندي و سـگيچاد

 

. باوةذ ناكةم نةداري و نيمه، نيماي ناردبثته دةركي نياز و پثداويسيت ژيـان 

  :نيما هاواري هاوذاز و دةمسازثكي دةكا كه

و وكار  دةبيين كةسي زةماين تثكةص نةكا،كاتثك زاراوةي زماين لةگةص ژاراو

بـةآلن كـام   ! خوازي سـةگ و چـادر و پـةزه   كردةوه ناحـةزه، وةذةزه و ئاواتـة  

هؤنةرثك و نةتةوةخوازثك بووه كه زةمان له زماين گةيشتبث؟ لـه دواي خـؤي   

دةمةوث لثـرةدا وتةكـةي   . هةر بةو زمانه يادوارةي شني و شةپؤذيان بؤ گثذاوه

  :دا بشثوم و بصثم به ذبه و كيلةي خؤم بپثوم و كةشكةكةي له سوثنةي خؤم» نيما«

  

  ؟كوا له ذازي باز دةگا كوندثك، قةلثك

  

  پـاش ئـةوةي پــةجنا و چةنـد ساصـثك ژيــاي    
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  ةگثـــكذ نةعرةتـــةي كثشـــايه مثشـــكت هـــةر

ــك   ــت پثـ ــاوايت كورتـ ــةم ئـ ــةهات داخةكـ   نـ

ــةذ  ــةرثك م ــد س ــةگثك  ،چةن ــك و س   چادرؤكث

ــؤ      ــارةي دةردي ت ــوو چ ــادر ب ــةذ و چ ــوا م   ك

ــةلثك     ــر گ ــةرزي ت ــاوايت ب ــووت ئ ــه ب ــؤ ك   ت

  كـــام هونةرمةنـــد گةيوةتـــه ئـــاوايت خـــؤي؟

ــةپث  ــان ب ــةذا د ي ي ــيت گ ــةلثك؟ويس   ةوران، چ

ــث    ــةرزه و بـ ــاواري بـ ــةره هـ ــةر هؤنـ   هونـ

ــث ــك  ب ــثش هاتث ــه پ ــؤي دثت ــةرا ب ــةلثك ،ه   ه

ــد    ــوا و هومثـ ــي هيـ ــةت گوصـ ــةيچنيوه قـ   نـ

ــثك     ــث چةقص ــي ذادةچ ــه الق ــةر ل ــةلثك ،ه   پ

ــد  ــةژار«چةن ــثمن«و » ه ــاو«و » ه ــةذان» تائ   گ

  بةشـــاخ و كثوبـــةكثو وثنـــةي مـــةلثك شـــاخ

ــةحةر     ــا س ــةوانةي ت ــةي ش ــةي ناص ــةو مةل   ئ

ــة  ــيوةين فـ ــةلثك شـ ــؤ گـ ــه بـ   وتاين هةليـ

  هاوزةمــــــاين و هاوزمــــــاين پثــــــدةوث

ــةلثك؟   ــدثك، ق ــا، كون ــاز دةگ ــه ذازي ب ــوا ل   ك

  

  ١٣٧٢بؤكان،                                                                                          
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  دةبث، بةآلن كوا دةبث؟

  

  بـــثدصـــثك دةكـــرث كـــه هةمبانـــةي غـــةمان 

ــث   ــاوار و ژان بــ ــةت و هــ ــةي مةينــ   مةكؤگــ

ــيس  ــث س ــث   دةب ــذواين ب ــوص ب ــووين گ ــگ ب   دةن

ــژارودذ ــي بـ ــث  وداصـ ــوان بـ ــةز و جـ ــةي سـ   كـ

ــو   ــةر لثـ ــه سـ ــث بذژثتـ ــي دةبـ ــزةي خؤشـ   بـ

ــث   ــان بـ ــؤريت ژيـ ــةهرةيان قـ ــةي بـ ــه وانـ   بـ

ــث ــث بــ ــذي  دةردي دةبــ ــالن بگثــ ــةر ديــ   ســ

  دا كـــه شـــيين سةرهةشـــان بـــث لـــه كؤذثـــك

  دةبــــث چــــاوت نــــةبيين قــــةت ئةوانــــةي

  هاري شـــادييان بـــةرگي خـــةزان بـــث   بـــة

  دةبـــث يـــاران تـــةرةي ديـــداري خـــؤت كـــةي

ــةدةم ــث   قـ ــان بـ ــةياران زثذوةشـ ــةي نـ   ذةجنـ

ــث دةبـــ  ــةآلن كوانـ ــك  ثبـ ــةر ذؤژث ذةنگثـ   هـ

  بگـــؤذي و هـــةر ئـــةوةت پثناســـي مـــان بـــث؟

ــث، زگ  ــث دةبـ ــةآلن كوانـ ــةرمةذ بـ ــورگي سـ   گـ

ــژ و ددان بـــث؟     ــؤزت مـــةزةي چثـ ــةزي هـ   بـ

  بـــةآلن كوانـــث دةبـــث بيفرؤشـــي هـــةرزان    

ــث؟    ــران ب ــد گ ــةت هثن ــة قيم ــك، ب ــةقي كؤذث   ح
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ــةتا  ــةرته هـ ــثم شـ ــووري«دةصـ ــةبث ذؤژ» نـ   هـ

ــث  ــان بـ ــةركي شـ ــؤذم ئـ ــي كـ ــث كؤصكثشـ   دةبـ

  

  ١٣٧٨بؤكان،                                                                                       

  

  

  

  

  چاووذاو

ؤر كردووه و بة باشـي لـه   دةزامن ذاوت ز! ئاغاي خؤشةويست وسثن بةذثز مام

و دووال و خـوزةت   هزماين سصث دةگةي، الن و كؤنةالن و تةماص و بازره و هـةزار 

  .تاقي كردؤتةوه، كايت ديتنةوه فيكه و فيتوو سةدان چاووذاوي ديكه دثته پثشث

قـووذه و نـووزةي تـاژي و توصـةي     ار به هةرا و هةصـآلي ذاوچييـان و   ئةوج

بـةآلم مامـه    .ي هةصوةداي گردةنشيين سصةي دثننهةراش چي به سةر ذؤژگار دةم

گيان، ئةوه جثگاي سةرجنه، نه ذاوچي له ذاو دةكةوث، نه سصث له فيكه و فـثص  

هةر لةشي بؤ بةش تةرخان دةكـا   .خثصي دثنث دةسصةمثتةوه، نه واز له پاص و جث

مامه گيان، بصثي ذؤژثك بث ذاوچي و تـاژي و   .سةره به دووي سامانةوه: و دةصث

دةردي هةصــمةت و پــةالمار   وصــه دابــني بــن و سصــيش لــه هــةردي خــؤي بــثت

  .ذجام وايه له ذازي من و له نيازي سصث بگةي حبةسثتةوه؟

  ذاوچاوو

  هةصث له داو، له چاووذاو، له الين بةر تةالنةوه ،بصث سصث    

  ةوهـهةذادةكةن سةگةل بةگةل، به الن و كؤنةالن ،هةرادةكةن    

  نةوه؟له دةوروبةر خوال 

  ةزمــدةبـةصـمه هـه النـةزم كـةصث ئـث مـهةص ،بصث سصث    

  گةلثكم دي له هةردي تؤ به دةردي تؤ لة بةر تةالن تالنةوه    

  بةرةو نةمان گالنةوه

  وصةيـاژي و تـاراوي تـؤ تـوصةي، تـه و قـئةتؤ سصةي، شص    

  له ماصي وا، چ حةستةمه حةسانةوه !له ماصي خؤ، تةماصي تؤ   



  

    بستووي ژيان                                                                                         

 ٦٣   
 

  پسانةوه ؤژي ذةشي بثذ

  ه چاووذاو بث باز و باو، خؤ بازره كةيـاته تؤ، به ماته تؤ، لمتة    

  ةزاره بوو، هةزار مةزار ذازانةوهـكاره بوو، شوثن و دووال و ه ئةو    

  ذاوچي برسي بووژانةوه

  امامنهـنار، تـةربـاص و بـةرد و دار، الپـن بـث، بـةصـسصث دةصث ب    

  مانه و ژيانةوه نايةصم، النكةي خثص، جي ثص، وارگه و جثف و به فيكة    

  لةسةر بوونه و بذانةوه

  ١٣٦٢دثي گصؤآلن، پايزي ساصي                                                                 

  

  چراي خانةواده

ــامن،    ــةزيزاين دةورةي ژي ــةذثزان و ع ــه ب ــةكثك ل ــةي ي ــي نام ــه وةرام ل

كه جثگايةكي تايبةيت له » ئاغاي موهتةدي قاسم«يب حاجي خوالثخؤشبوو جةنا

و لـه سـةير و سـووذي      دا دنياي هاوذازي و يةكدصي له ماوةي ماوةي ژيامنـان 

رت و پةميانـه  شـة دا درثژةي هةبوو و تا ئاخرين ذؤژةكاين ژيـاين ئـةو    زةمان

  .بةردةوام بوو

  

  وهتةديئاغاي م سةروةرم چراي خثص و خانةواده، جةنايب حاجي قاسم

  

ــد ماوثكــه ديــار ين دوورةچــاوي      هةچةن

ــة  ــاووذاو ب ــه چ ــزاوي ود ل ــه دآلن خ   ور ل

ــؤ   ــث ت ــه ب ــان چؤص ــةت دةروب ــه بةذواص   ك

ــه    زةيــين ئثمــةدا هــةر لثــره مــاوي    ل

ــةذ ــي چ فــ ــا دووري و نزيكــ   قثكي دةكــ

  كــه بــؤ ذؤچنــةي دةروون تيشــكي هــةتاوي

ــني    ــن و ذؤي ــةزمن دي ــري و م ــدةي م   ئةوةن

ــ  ــوامثري و ش ــه ج ــي و ب ــه مثرخاس   ياويب

  هثنـــا هـــةموويان دا وةديـــت لـــه ژينـــت

ــاوي  ــانگي پي ــذي ناوب ــؤت ب ــةژين خ ــه ب   ب
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ــؤذث  ــه گـ ــان ناهثننـ ــةمي و زؤري ژيـ   كـ

ــةواوي   ــةربةرزي ت ــه س ــوو ب ــةذ ب ــه تثپ   ك

  ســاغي بـژي و زةنـوثر و زينــدوو   بـه لـةش  

ــكراوي   ــةوادةي هةصـ ــو خانـ ــراي نثـ   چـ

ــوازه    ــةزن داخ ــةزداين م ــه ي ــووري«ل   »ن

ــك  ــةبينن لثـ ــات نـ ــةل و كؤگـ ــآلوي گـ   بـ

  

  ١٣٧٢بؤكان، ذثبةنداين                                                                        

  

  كةشكي ئاوةسوو

  

  تريي جةفايـه كـه لثـوي هـةموو دةم بزثـوي دروو     

ــي مــةزاري ذازي دةروونــه زاري بــث      پشــوو قفص
  

  بذســته بــازاذي زار بــواري وتــاري تةنگةبــةره بــث

ــ  ــةت و هاس ــةراوه مةين ــاتدةراوي ه ــوو انه ه   وچ
  

  بـزه  هةسيت هةناسه قةتيس ماوه له سةر لثوي بـث 

  هةر ماري شاين ئةژدةهاكـه كـه دثنثتـةدةر چـزوو    
  

ــث    ــاري ب ــار و دي ــاره ي ــه دا نادي   و دةرد خدةماغ

  گاصةي نةياري نالةباره كه كةوتؤتـه هـاي و هـوو   
  

  باكي نةماوه له هةصدذين و هةصـبذيين خـؤي گـةمل   

  ث ئـاوي ئابـذوو  حةياتكاو له چـاوا پلووسـكي دةو  
  

ــةتا دةذؤن   ــادةوةي نةگب ــي ب ــة دةم ــةي ب   بابردةص

  بثگانةخواز و خؤنةويستييه بوونه كةشكي ئاوةسوو
  

  ئاوذي كه نةداوه له ئاوري پشتةسةري كـاكي خـؤم  

  بؤ دةستةچيلةي سؤبةي سذي نةياري بوو بـه فـوو  
  

  يةكه شـانه و ئاوثنـه و كلتـووره باسـةك     »هثدي«
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  بؤته كوندةبوو هنشينةله ذؤژ ذةويوه كةالو» نووري«

  

  

  

  

  

  

  
از بال و پر غبار تمنـا 

ـــــــانده ـــــــم فش   اي

 

بر شاخ گل گـران بنمـود  
ــــــــا ــــــــيان م   آش

 

  

  تؤزي تةمةننا

  

  لــه دةوري بــاص و پــةذم غوبــاري تةمــةننام تةكانــدووه

  ئةركم نةماوه له سـةر بـةرگي گوصـيش جـثم دةبثتـةوه     
  

ــانگي ذووت  ــده بذازثنمــةوه بــه م   ويســتم كــه تــاقي دي

  ةداره دةروون، به زؤنگـي دصـم هـةر دةزثتـةوه    بكةم ش  چ
  

  وةي نيه كه هةصوةداي هةرده، تةرةي بـةرد و زةرده دص  بث

ــةوه؟     ــث دثت ــةرمث، كوان ــةردي ه ــةياره ه ــةي ن   ذاوگ
  

  ناصـه هـةر ژيـام    نثچريي برينداري تريي مةينـةت و بـث  

  ناسؤري زامي زةمانه بـه ئـثش و ژانـه كـه دةكولثتـةوه     
  

ــدم و ئا  ــةرمثي هومث ــواري ه ــةم ذثب ــةنيوه ت ــؤي ت   س

  شنةي بـةهاري ژيانـةوه دث، تـةوژمي چيـا دةچثتـةوه     
  

 

  ١٣٨٠بؤكان، ساصي                                                                                    
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  زةمانه و زانا

  

به هيـوا و  . وبةرگ و پؤشاك نيه ژيان هةر خةوخشپه و خؤراك نيه، هةر جل

چراي ئاوات و ئارةزوو . ژيان دةبووژثتةوه دةنا دنيا تاريكه، شةوةزةنگه هومثد

ئةگه حيسان ئازادي نةبث، ژيان نةگبةته، نگريسه، . نةگذث، گيان دةكووژثتةوه

كثشـه، هةناسـه و هـةواي     حيسان نةفـةس . نةنگه، تيلةباري قةفةسثكي تةنگه

  .دةوث، هةر به ناصه ناژي و نةواي دةوث

تةوةزةيل خؤم باومثه ئةستؤي ئةم و ئةو، بةآلم بؤم هةيه  ونامةوث نةزاين 

بپرسم ئاخؤ ئةم بةش و ذيشه سروشتييه؟ مةسةلةي جةهةننةمي و بةهةشتييه؟ 

چارةنووس واي نووسيوه بةشي هثندثكان پله و بارةگايه و بةشي هثندثكان پةنا 

  و پةسيو؟ 

هـةر  نووسةرثك سث خـةيت نووسـي، يـةكيان    «: دةصث» زيورثشةمسي تة«

بؤخؤي دةخيوثندةوه و كةسي دي نـا، يـةكيان بؤخؤشـي دةخيوثنـدةوه و ئـي      

زي شةمسـي تـةورث  » «!دةوه و نه كةسي ديديكةش، يةكيان نه بؤخؤي دةخيوثن

بـةپثي عريفـاين خـؤي    » شـةمس «ديـاره  » !ئةمن ئةو خةتةي سـثهةمم «: دةصث

 ٣خةيت : ثمدةكةمةوه و دةص بةآلم ئةمن به شثوةي شانةي خؤم شي. داوةتةوه لثكي

هةر بؤخـؤي دةخيـوا و كةسـي دي نـا،      هثز زلئةمنم، چونكه خةتثك به نثوي 

خةتثك به نثوي دنياي پثشكةوتوويي ئي خؤشيان دةخؤن و ئي خةصكي ديكةش، 
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دةصـثن   ذا پثي لةسةر ئةوةش! دةدةن يو نه بةش ابيخؤ يةيتنه هة ٣بةآلن خةيت 

جا بؤيه ئـةمنيش  ! ه خوا ياغيوةك به نابينا دةصثن كوثري ل! كوردي سةربزثو؟

  :بةشي خؤم و تةشقةصةي نةيارةكانيش داومثه سةر ئةستؤي زةمانه و دةصثم بث

  
  آزمودم عقل دورانديش را

هست ديوانه كـه ديوانـه 
ــــــــــــــــــــد   نش

 

بعد از اين ديوانه سازم  
ــــــــــــــــويش را   خ

ــد و در  ايــن عســس را دي
ــــــــد ــــــــه نش   خان

 

  

  

  زةمانه و زانا

  

ــةباين   ــا نـ ــةص زانـ ــةر لةگـ ــه گـ   زةمانـ

ــؤچي   ل ــةزان ب ــةمين ن ــةص ئ ــةگ   ةبا ين؟ن

ــدث پــثم ئةگــة   يدةســووذ  كــةچ  وابــوو هثن

ــةزاين   ــگةي ن ــةوةش بةص ــثم، ئ ــووره ل   بب

ــه    ــكي ديك ــيش وةك خةص ــام من ــه زاناب   ك

ــيت ژيـــ  ــةيت سةربةسـ ــثخـ   دةزاين نم پـ

  خواجــةي سةرســةرايان هقــويل ذةش بوونــ

ـ       اينةردةژيــن ئــازاد بــه خؤشــي و كامـ

  شــداردامثــژوو بوونــه   يزؤردارهــةموو 

ــيش م ــاين  نــ ــةخيت ئامســ   وا چاولةبــ

ــووم   ــترةي ب ــةوةي هؤخش ــاد و ن ــوذي م   ك

ــتا تةق ــه ئثسـ ــةواينكـ ــؤ پاسـ ــةمه بـ   صـ

  كـةس بـةپثي خـؤي    شا هةربة له ذؤژي بةش

ــاين   ــه ش ــوو بذوانيي ــويل دةوران، دةب   !خ

ــا  ــي ون كـ ــوثنةواري خثصـ   وةجاغثـــك شـ

  نـــةماين باشـــتره يـــةكجار لـــه مـــاين

ــه  ــةوتووم زةمانـ ــل كـ ــاس و الرةمـ   كةسـ
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ــاتر   ــةوةي زي ــاين ل ــه نيش ــةچي چؤن   !؟ك

ــةر  ــووري«ئةگ ــةل » ن ــويت ل ــةوالوه گ   لةم

  چةقؤيــــةك هةصــــگره ببــــذه زمــــاين

  

  

  

  

  

  

  موورووي ملي ذؤژگار

  

له شـثعرثكي فارسـييةوه وةرگثذاوةتـه سـةر كـوردي كـه        ةمهؤنراوةيئةم 

  .شاعريه له ژيان و  سووذي دةوران سكاآلينيشانةي 

  

  موورووي ملي ذؤژگار

  

ــةوچراي    ــةري ش ــك گةوه ــت خولث ــه دةس   كةوت

ــت   ــكي ذؤژي دةبةسـ ــةري تيشـ ــكةي بـ   ترووسـ
  

  درةوشـــــاوةتر بـــــوو لـــــه ذؤژي بـــــةتني

  ، تـــاج و نگـــنيشـــياوي جوقـــةي جـــةم بـــوو
  

  دوور پـــثيت لـــه زانســـت بـــة و خـــويل شـــثت

ــوور     ــاين ج ــةص گي ــةنيا، لةگ ــوو ت ــةرثكي ب   ك
  

  دةصـــثن گةوهــــةري وا بـــه قيمــــةت گــــران  

ــةزان     ــةي ن ــت، سپص ــةري خس ــتؤي ك ــه ئةس   ل
  

ــةوچراي   ــين شــ ــورجيمــ   ئــــةفالكييان بــ

ــان  ــلةيت خاكييــ ــةي خةســ ــريي تةصــ   ئةســ
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ــةبار  ــةي ذةش و نالــ ــةخيت ئةبلــ ــةوا بــ   ئــ

ــار   ــي ذؤژگــ ــوورووي ملــ ــرده مــ ــين كــ   مــ

  

  

  

  

  

  

  

  شثعري شذؤص

نه هـاآلوي هـاويين لـه هـةناوان     گذؤص،  شثعري شذؤص كه وةك چؤغةي بث

  !ثتةوه، نه شان و شةپيلكان له سؤزي سةرماي زستاين دةشثرثتةوهدةگثذ

اخـاوي دةرووين كـام   ژي زثكراوي كام شانةيه، يان سـةرذ  ؤ شيئاخ :دةصثن

ذاستةوپاسته به باآلي بةرزي شثعري بـذيوه؟ بـؤ بـةژين بـه       بثدثوانةيه كه بة

وةك » شـثعري شـذؤص  «بةصـث وايـه،   : دةصـثم فيس و هةواي هؤنراوةي تةنيوه؟ 

و  له ذاو. كةروثشكي بازره دوا هةزاره و دووالي له خوزةي خةفةيت خؤي خزيوه

گؤيـا يـةكثك لـه هؤنـةره گـؤذاوه دؤذاوةكـاين       . ذاوثژي نـةياران نةبـةزيوه  

نثو ياراين به نان و نةواي نةياراين دةگؤذييـةوه،  وآلتةكةمان، كه ژةم و ژياين 

دا هؤنراوةيـةكي نةتــةوةيي مـن دثتــه گـؤذث، هؤنــةري     لـه كـؤذثكي ئــةدةيب  

رثيت؟ ئةم ذؤژانه پياو وبؤصةي بن لثوانه، كث كذيا ئةوه پرته«: گؤذاو دةصث خؤلث

بـه هـةرا و   . دةبث ذةوت و ذةوشيت ذؤژگار بناسث، سةما به دصي شةخس دةكرث

  » .ورياي خؤذايي و شثعري شذؤص نةماسثه

ؤصـي نـةياري   خي خـؤم بـه تةپؤصـكةي    »شثعري شذؤص«جثي خؤيةيت بصثم 

با هـةر برسـي و   ! دا بگةوزم هةتا بذوانثته بريةخةو و وةنةوزم ناگؤذمةوه، تثي

بذوانـه وتـةي    . خواين خـةياين تثروپـذ و بـةهثز مب   نادوورةپةرثز مب نةك سة

  :كه دةصثشثرةژن » پةرويين ئيعتيسامي«
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پزنـد خواهـد  هرچه را مي
ــــــــــــــــــــت   پخ

كــه گــر كــه طــاووس يــا 
  گنجشـــــــكي اســـــــت

  

چه تفـاوت كـه مـاش يـا  
ــــــــت ــــــــي اس   عدس

عاقبت رمز دامي و قفسـي 
ــــــــــــــــــــت   اس

  

  

  شثعري شذؤص

  

ـ  و شثعري من وةك خؤم شذ   نشذؤص

  سينةي لةجؤشن  نةسرةوتةي  ناصةي

ــانن   ــةورازي ژي ــةبذكةي ه   هةناس

  نـةهاتوومن  هةنيسكي هيـواي پثـك  

  وادةي شــةپؤذي كــؤچي بــث و  شــني

  تني و لـةرزؤك  كوا دةصثم شثعرن بث

  بةستةزمان كوا دةصثم شثعرن مات و

ــثعرن گ ــثم ش ــوا دةص ــي آلصك   ذوگاص

  

ــن     ــؤذي كصؤص ــةي ك ــه كؤنك   مريات

  و خؤصـن  پؤلووي كووژاوةي زيلةمؤ

  پژواكــي دةنگــي ئةشــكةويت چؤصــن

  فرمثســكي ديــده و قــةترةي مژؤصــن

  خـذ و دؤصـن  خثصي باربةستةي نثـو  

  وسؤصــنكةســريةي زؤري و سةرما

  كاوثژ دةصثي مـةذي سـةر مؤصـن    بث

  وگؤصـن  له سةر زار و لثو هةر گـرث 

  

  شـــثعرثكم نـــاوث شـــان هةصـــتةكثنث

ــث   ــةرم دابثنـ ــةيار گـ ــپةذكثي نـ   هةصـ

  

ــث  ــاغ ب ــاين س ــثعرثكم دةوث زم   ش

  شثعرثكم دةوث نةيفرؤشي بـه نـان  

  چقص و دذوو بـث بـؤ چـاوي نـةيار    

ــه  ــداين كثش ــي مةي ــريي دوودةم   ش

  شثعرثكم نـاوث بـؤ لثفـةي نـةيار    

  شــثعرثكم نــاوث بانــدذي مــاص بــث

  

  بؤ شاين نةيار تـثآل و پـةياغ بـث    

  نةيكةيه پثخؤر ماست و تؤراغ بـث 

  شنةي نيشتمان ذووبار و بـاغ بـث  

  ةمي شةوگاري خثص و وةجاغ بـث ش

  كاتثك نثوئاخن جارثك قةراغ بـث 

  بؤ باين ذةقيب كاگص و سـواغ بـث  

  

  خـؤم شـذؤص بـث    وةك  شـثعرم    گةذثن لثم

ــث   ــؤص ب ــي دةه ــة دوورةوه دةنگ ــةك ل   ن
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  و داكشان هةصكشان

  

ــي  ــه س ــؤ بــ  ذب ــاردي ت ــن  ووةي س ــةزمي م   وا ت

ــن؟  ــةزمي مـ ــث بـ ــب كوانـ ــانوويت ذةقيـ ــه تـ   لـ

ــةي  ــه گؤشــ ــةزيبووم  لــ ــوةتثكا دابــ   خةصــ

ــن      ــبةزمي م ــوو هةص ــؤ ب ــي ت ــواي وةسص ــه هي   ب

ــةزرام     ــوث دانةم ــيچ ك ــه ه ــوو ل ــؤ ب ــةتاي ت   خ

  ذةقيـــب هـــةر هةصكشـــا و هـــةر داخـــزمي مـــن

ــثم    ــؤ دادةگريسـ ــاوي ذووي تـ ــيين تـ ــه تـ   بـ

  وةكـــوو ئـــاور بـــه ســـووتانث دةژمي مـــن    

ــي دص  ــؤزي دةروون و دووكةصــ ــث ســ ــه بــ   بــ

ــن  ــووتاوي ذةژمي مــــ ــزوويت نيوةســــ   بــــ

ــاوي پي ــه چـ ــةنا لـ ــؤم پـ ــن خـ ــي دوژمـ   دا سـ

ــن   ــچةقيم مـ ــةرگي هةصـ ــه جـ ــريم لـ ــا تـ   دةنـ

ــده   ــؤ هثنـ ــثن بـ ــا  شةذدةصـ ــه ژينـ ــيين لـ   بـ

ــن     ــةنيم مـ ــه ذاچـ ــةم ژيانـ ــةم لـ ــا هـ   وةتـ

ــث   ــةژين بـ ــه بـ ــاآل   لـ ــن هـ ــةوارةي دوژمـ   قـ

ــن    ــةنيم مـ ــدثكي تـ ــتم، هةچةنـ ــةوةي ذسـ   ئـ
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ــاوات   ــاري ئــ ــاتين ذؤژگــ ــة دووي پثكهــ   لــ

  بــه كؤســةي هةصــوةداي ذيــش پثكــةنيم مــن     

ــه پث   ــثم لـ ــةرم دانـ ــؤ  سـ ــةواي تـ ــاوي هـ   نـ

ــي  ــه تثـ ــةم كاتةيـ ــثم ئـ ــن  دةصـ ــةنيم مـ   دا خـ

  

  ١٣٧٥بؤكان، ساصي                                                                            

  

  

  

  

  نهوذث

م خوثنـدةوه، بـوو بـه    )هثدي(» خاليدي حيسامي«كاتثك هؤنراوةكةي كاك 

، ئثمـةش  »نـه ثوذ«كةوتؤتـه   هؤي ئةوه هةتا پثي وانةبث هةر ئةو له هةولثري

  .زراوين، دةتوانني دةمةالسكةي خةصك بكةينةوهةلثره بثكار دانةم

ي »دمةالسـكة «دةخوثنينـةوه، لـه دوايـه    » هثـدي «ي »هوذثن«دا  جا له پثش

  .»نووري«

  وذثنه

  من بـه خورپـةي دص دةزامن هةسـيت پثـي جانانـه دث     

  خؤشةويسيت كاري خؤي كرد شةم له دووي پةروانه دث

  پثم من بؤ به گؤشةي چاوي نةشـئةي دةمگـرث   سةيره

  حاصةيت وا چون هةميشه هـةر لـة دووي پةميانـه دث   

   كةزيـةي هةصـمژث  ينگةذث توخوا شةماصـيش بـؤ   لثي

  گرژ و تووذه جاربـةجارث گـةر لـه داخـي شـانه دث     

  چاوي مةستت بث هةموو شت كثشـه دةفرؤشـث بـةآلم   

ــه دث    ــل و كلدان ــةو ك ــؤذي ئ ــه گ ــه ل ــاگري فيتن   ئ

  س مةسيت پةنام بؤ خانةقا برد دةمـدي شـثخ  من له دة

ــه دث  ــه الي مةخيانـ ــث وردةورده وا لـ ــاوةدان بـ   ئـ

  كـةوث  ماچي لثوت گةر به نرخـي گيـاين شـرين دةس   
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ــه دث  ــه گيــاين بــوث، فةرزانــه دث، دثوان   كــةس ني

  خاصــي پــريؤزت خوداپثــداوه وا بــاش كــةوتووه    

  ئـةمما هثنـده لـةو لثوانـه دث     ،دانايـه  هيچ به خؤي

  بةيـةك  گةر له كؤذث بثته گـؤذث يـةك   باسي جوانيت

ــث،   ــي دثن ــواره دث ذازثك ــه دث، گ ــه دثپبازن   اوان

ــه   ــؤ ني ــةواوي ت ــةي ت ــن وثن ــثعري م ــن دةزامن ش   م

  انـه دث حيئـةو وةكـوو ذ   من مةشقي ئةگرجيةت دةكةم

  نـه ئـةوذؤ مـةرجي ئثمـه بـث     ثوذ نةگري لثم» هثدي«

  دةرد ئةگةر دةردي ئةوين بث، واتـه هـةر شـثتانه دث   

  

 ، بةآلن هـةر »دمةالسكه«دا دةذؤم  به نثوي »هثدي«هؤنراوةكةي مام  به شوثن

  .نةي دةردةكاين خؤي ئةكا و هةر كام به مردووي خؤي هةصدةصثثكةس ياوه و وذ
  

  دمةالسكه
  

  من به خشـپةي پـث دةزامن دز لـه سـةر ماآلنـه دث     

ـ ةخؤي له من گؤذيوه ئةوساص، هةر دز   اآلنه دثي س

ـ     گةشـكه دةيگـرث  ت و سةيره سثرةي چـاووذاوي دث

ــه دث  ــبحةينث ل ــه س ــي  بؤي ــه دثدا دةنگ   قوذپثوان

ــث  ــامن دةبين ــؤن پةرثش ــتره چ ــه ذاوي خؤش   گورگ

  بــؤ بــذؤ و تاآلنــه دث ،بــؤ مةبةســيت پاصةپةســتؤ

  گـةذثن توخـوا گةماصـيش بـا كـةالكم هةصـدذن       لثم

  دةستةوئةژنؤ چـاوةذث مب ساصـي دي نوخشـانه دث   

  چـاوي مةسـيت پـذ فريـوي بـؤ ذةقيبـان ذشـتووه       

  دي ناديـاري لـه مشـتةي نثوپـذي هةمبانـه دث     دةر

  وا دةبث پـارثز لـه چاوگثـذاين ئـةو عـةيياره دص؟     

  كويت فيتنةي دةگثـذث، كـوا كـومت لوقمانـه دث     پثم

  هةآلمت كةومته نثو ،مقوشقي بوو  كهمن له نيسثي كؤل

  خثزةرةي گورگان، له اليةك دمي ئةوه يةككانـه دث 

  كةوث ةسقةندي كؤپني گةر به نرخي گياين شريين د
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  دث، تاجنةذؤ دث، كورده دث، گؤرانـه دث  سةردةرؤ

  تا ذةقيـب بـاري لـةبار بـث لثوبـةباري ئـي منـه       

  هةچةنـدي ورتـه لـةو لثوانـه دث     ،دةرده ،ناصةيه

  باسي پووصي گةر له گؤذا بثته خـةوين مردووةكـان  

  مةال دةسنوثژي شـتوه پـذ عـةباي قورئانـه دث     مام

ــان تث   ــام و چثژي ــثعرةكامن ت ــن دةزامن ش ــهم   كةص

  ، جثژنانه دثهةر وةكوو چثشيت جمثوري كوثرةدث

  نةي دةردةكـاين خـؤي دةكـا   هةر كةسث ياوه و وذث

  مةرجي نـاوث بـؤ و بـةرامي دؤ لـه الي دؤدانـه دث     

  

: و دةصـثم » هثدي«لةم چةند هؤنراوةي خوارةوةدا، دةكةومه پرسيار له مامه 

مـةين گةشـه و   ، لـه تة »عـةتري «بووي و ئـةمنيش  » شثواو«دا ئةتؤ  له كاتثك

بـه  » شثخاصـي «دا لـه دثـي    دا له هةرمثي هةصبةسـت و هـةآلچوومنان   نةشةمان

گريفاين خاصي له دنياي هومثد و هيوادا دةژيـاين، لـه سـيپارةي هةصبةسـت و     

بوو، ذاوگةمان داوثين » قؤرغان«هؤنراوه دةدواين، پثگةمان شةواين هةيين دثي 

ا جانتاي بريةوةرييـةكانت لـةو   داخو ،بوو» سوصتان«و تريةشاين » ئاصمةصوو«

دا ماوه؟ يان وةكوو كانييه درؤزنةي ژياين مـن هةصـچؤذاوه؟    دميةنانه هيچي تث

جـا بؤيـه   . ئةمن نةگؤذاوم، نةدؤذاوم، نه لةو بريةوةرييه زثذينانه هةصچؤذاوم

  :دةكةومه پرسيار له تؤي هاوذاز و هاوبازي لةمثژينه و دةصثم

   

  بوويـةوه  »هثـدي « ي لةمةوبـةر چؤنـه  »شثواو«كاكي 

  ه دث»قؤرغـان «به خاصي و داخي دثي » شثخاصي«ئاخي 

  هةر وا چـةقيوه، دونـدي هـةر وا بـاگره    » ئاصمةصوو«

  ه دث»سوصـتان «قةمتةر كراوه تةم له سـةر  » قةمتةره«

  لــه ياصــي ئةســپي تــؤذ هاصــؤزتره» يــاآلوه«بــاغي 

  ه دث»بورهـان «بؤين برياين لـه چرپـي و چؤمةصـةي    

  ي دةردةدار»پريمكايـل « و ين ا»بـةيرةم «بؤ له بـريي  

  ه دث»دةرمــان«و ناصــةيي » دةليــل خــاص«لثوةلرفــةي 

  له شـار » قازي يپةيپتة«ذا هةتاكوو »بةسري«هةر  له 
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  شةپكه و پةپاغه، چةك له سةر دةستانه دث و  ةيهلتةپ

  بةشم ذي بثودةسووذث من له سو هةر چةرخي چةپگةرد

  دثچون هةنيسكي هةصـوةداييم هـةر وةكـوو جارانـه     

ــه   ــيت زةمان ــيت پثخوس ــةما  ،هةس ــي ن   دص گذوگاص

ــث  ــث پ ــه ج ــث ل ــريي پ ــه دث دارةدارةي دةوري پ   نان

  باري قورسـي فـةرقث ناكـا وشـتري چـؤك بةسـتراو      

ــؤذث مةشــ ــه دثهحــاجي جــةبباريش بگ   ةدي فةرمان

  بؤيــه دةذوانثتــه دونــدي كثوةكــان» نــووري«چــاوي 

  هةر له الي كوثستانه دث» هثدي«چون دةصثن باي واده 

  

  

  اوثژي دوورةپةرثزثكك

  

ــدةوه ئامــاجني تــريم  ــه گؤشــةيي دي   ل

  لةبــةر وةي چاوةكــةم وا گؤشــةگريم  

  گةيشـيت  گذوو بـوو يـان گـذوگاص تـثم    

ــرم   ــته ژي ــةوه وا ئثس ــر كردم ــت ژي   دص

ــبم    ــؤذةي ذةقي ــاوارةيي م ــن ئ ــه م   ك

ــرم  ــه وآلتــث زي ــت وا نــةبث ل   ئــةتؤ پث

ــةدايي دةرك ــؤم مب  گ ــي خ ــاين خثص   وب

ــ   ــه م ــثم واي ــه پ ــةو كاتةي ــةوه ئ   ريمئ

  نــةيار مبكاتــه ســاالري ســوپاي خــؤي

  هةصــمبوثرث لــه يــاران، هــةر ئةســريم

 دا بـووم و گـوورام   مةصـبةندثكي تثـي   له 
  و هـؤش و بـريم    لةوث پاراو بـوو گيـان  

  دصـــم هـــةر ئـــؤگري شـــاخي وآلتـــه

ــريم   ــةرده گ ــةم ه ــه ل ــةواي هثالنةم   ه

  

  ١٣٦٨بؤكان،                                                                                             
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  »هثدي«مام » پةري ئاشيت«باسثك لةسةر 
  

، »يمةولـةو «ئةتؤ له هةولثري له مةي و نةي دةدوثـي و لـه   » هثدي«مامه 

ئـةتؤ تةختةبـةردثكي   . ولـةوي  ئةمنيش لثره له ئثش و ئؤيف خؤم دةدومث و لةم

ــدةنث ــةخيت   بةن ــه ت ــادةي ب ــةي«ن ــةم«و  »ك ــان ي،»ج ــةمين گريف ــذي  ئ ش

جـا  ! صماسي ترك و عةجـةمي ةدةم به پيواز و ياذيسةرمايةدؤذاو، ئةوي هةمه دة

   :»پةري ئاشيت«به نثوي » هثدي«ئةوه هؤنراوةكةي مام 

  

  پةري ئاشيت 

  سووچي دةردانه ئةگةر جـارث خةياصـي مـةي دةكـةم    

  كوردةواري وا نةبث، من ئارةزووي مةي كـةي دةكـةم؟  

ـ داوثـين   چريؤكي غةماچوو له    ةي گـرت مةولـةوي  ن

  نـةي دةكـةم؟   من كه هةر فرمثسكي خؤم بث شيوةين بث

  كؤذي ياران سـارده، دذدؤنگـن عـةزيزان ئـةي خـودا     

  ةنگث بةو هاوينه چـاوةذواين سـةرماي دةي دةكـةم   ك

ــةمث، چ ــته نايگ ــيت  دوورةدةس ــتةي ئاش ــةم فريش   بك

  چةندي من لةو ذثگـةدا هـةوراز و لثـژي تـةي دةكـةم     

  دا بـةآلم  يش نةبوو خؤشـي لـه ژيـنم   قةت به هةصكةوت
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  ئةو دةمةي ئةو پةريه ذادةبرث ئـةمن ئؤخـةي دةكـةم   

ـ    كةي ذةوايـه وا بـه پيلـةي بـث       مـن  ةجـث تثـداچم ك

  وةي دةكـةم  ئارةزووي ژينثكي سـاده و ئـةهوةن و بـث   

  بــؤچي كــةس نايــه ئــةرث مبخاتــه نثــو زجنــريةوه

  كــاري دثوانــةي دةكــةم ،وا دةبيــنن خــؤم دةكــووژم

  ةي وةتةن تا بـووي لـه دةوري مـادةوه    تؤ ئيتكؤيلة

  خؤي كردوويه من ئثستةي دةكةم  هاتوه چاخي  هةرچي

  هةر له سةر بةردثكي زثدي شريين خـؤم جـثم هـةبث   

  دةكةم »كةي«چؤن گاصتةي به تةخيت » هثدي«جا دةزاين 

  ٢٠/٦/١٩٤٦هةولثر  »هثدي«                                            

  

  كث ناشيت

شةذةمةتةصـؤكةي ناكـةم، هؤنراوةكـةت زؤر    » هثـدي «دةصثم مامـه   ئةمنيش

وخواسةكةت تـةواو دصسـؤزانةيه و نـاوت نـاوه      وپثك و هؤنةرانةيه، باس ذثك

. »كث ناشيت«بكةم و نثوي بنثم  دةمةوث لثرةدا پثشوازييةكت لث. »پةري ئاشيت«

زاين كه جث نا الم وايه بؤخؤشت ئةو نثودثرييه پةسند دةكةي و پرسيارةكةش بث

  !وةرامييه پةري ئاشيت كث ناشيت، بةآلن لثرةدا وةرامةكه بث
  

  كث ناشيت

  من كه زةجرم هثنده ديـوه، كـوا لـه ژينـا وةي دةكـةم     

  حـةي دةكـةم   ذا لثره من حـةي  تؤ له مةي دةدوثي لةوث

  يچؤن تةيف غـةم نةمتـةزثنث تـؤ لـه وان و مـن لـة و      

  فرمثسـك ئـةبينم، شـيوةين وا كـةي دةكـةم      شيين بث

ــؤ ــةتؤ   ك ــنم وا ئ ــث دةبي ــن كات ــذ دةب ــاران س   ذي ي

  !چكـةي دةكـةم  ؤدثين، فوو لـه ئاور  ثتؤيف دةي هاوين

  ذا فريشـته خـؤي لـه ئـامثزت خزانـد      هات له ذؤچنةي

  بكا كـه مـن ئةسـپي مـرادم پـةي دةكـةم        خةصكي دي چ

  هةصكةوث بؤم بثته ژوانـث سـةد كـةلثن و كـون هةيـه     

  دةكةم تاكوو حاصي بث كه هاتووم، سووك بةحاص كؤخةي
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  نايةوث كةس كـؤت و زجنـريت لـه دةسـت و پـث خبـا      

  نوشتةي دةكـةم  ،ذادةكةم ،وةشاندووي دثوه دةسيت لث

ــدةوث  ــةوخنووين پث ــخواز ش ــاين بةدص ــارةزووي ژي   ئ

  ئـةمين كةسـم ذاوثـژي بـن لثفـةي دةكـةم       ثيهةر دةص

   بــةرةي مــادم بــه مــايف خــؤم نوانــد؟كوانــث مــريايت

  سـتةي دةكـةم؟  كةي لةسةر ئةو مافةيه ئثسـتا كـه وا و  

  !بؤ لة سةر بةردي بژمي، ماصـم تـةبا بثـت و تةسـةل؟    

  كةخيودايي خثصي خؤم مب، جامي مةي پذ مـةي دةكـةم؟  

ــه  ــدي«مام ــةوث » هث ــه ل ــةرد و مةردان ــادةوه م   ذا ب

  كه هثالنةي لةكن ذاوكةي دةكةم» نووري«هةر وةكوو 

  

  هةتا كةي، ئاخر هةتا كةي

  

  هـــةتا كـــةي تةرمـــةكي ئـــاوايت مـــردووم    

ــوو ــذم؟   وةكــ ــاناين بگثــ ــة شــ ــپا بــ   دؤصــ

  كــورد  مثــژووي گــةيل   كؤتةصــي هــة تاكــةي  

ــذم    ــاراين بگثــ ــه شــ ــةحرا و لــ ــه ســ   لــ

ــةي ــووكي هةتاكــ ــي  بــ ــواي ويشكةساصــ   هيــ

ــذم   ــاراين بگثــ ــةوري بــ ــةي هــ ــه تاســ   بــ

ــت  ــؤذةالوي قيـــ ــةي شـــ ــؤزم هةتاكـــ   وقـــ

ــا  ــه زةرد و مـــ ــذم  هلـــ ــاراين بگثـــ   و شـــ

ــينگام  ــنةذژاوي شــ ــكي هةصــ ــث فرمثســ   دةبــ

ـ    ــاواين بگثـــ ــه چــ ــةنگث لــ ــةتا گــ   ذمهــ

ــه حـــةز  ــةم دوايـــني هةناســـةم   كةوايـ   دةكـ

ــذم   ــاراين بگثـــ ــؤذي يـــ ــه دةوري كـــ   لـــ

                                                            

  ١٣٨١بؤكان، 
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  ئاوايت ژثرگص

  

  دصــم كــرد لـة الي بثگانــه چـووم دةردي  

ــث  ــةي ب ــكث قس ــم بش ــرد مل ــم ك   حاسص

ــي   ــامي تاص ــژم ت ــةرخؤم بچث ــث ه   دةب

  ند و تةماي بةرگي گوصـم كـرد  چا  دذووم

  و كؤسـپي ژيـان ويسـتم ذةهاكـةم      گرث

  كـرد   نـةكراوةبؤم هـيچ موشكصـم     كةچي

ــرادم    ــپي م ــةم ئةس ــي دةك ــومت ذام   ك

ــرد  ــم ك ــةدا قوشــقي و سص ــي هةرن   ذكثف

  دصــــي ئاواتــــةخوازم دانــــةمركا  

ــرد  ــم ك ــا عاقص ــري دني ــة دةرد و زةج   ب

ــةمجيو  ــاين نةح ــا گي ــداين لةش   لةزين

ــازاد م  ــين ئ ــواي ژي ــة هي ــردب ــم ك   اتص

  و گيان نةگةينـه ذؤژي ئـاوات    كة ژيان 

  بـوو ژثرگصـم كـرد    هةمووي ئاوايت وان 
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كـه لـه   ) ئـاوات (» سةيد كاميلي ئيمـام زةنبيلـي  «هؤنةنامةكاين من و بةذثز 

  :گؤضاري سروةدا چاپ كراون، ئاوا نووسراوه

  

  ئاوات و نووري

: اوةنـده نووسـيويةيت  دا بـؤ ئـةم ن   له كورتـه نامةيـةك  » نووري«مامؤستا 

تـةورثز لـةژثر چـاوةدثري    كاتثك بة هؤي نةخؤشـي لـه نةخؤشـخانةيةكي    «

دا مابوومةوه، دواي ماوةيةك دووري له وآلت و ديداري دؤستان و ياران  دوكتوران

خوالثخؤشبوو مامؤسـتا سـةيد كـاميلي ئيمـامي     . هامتةوه ماصي خؤم له بؤكان

  :ئةديبانه بؤ ناردبووم و نووسيبووي، ئةم هؤنراوةي لةگةص نامةيةكي »ئاوات«

  
الفت روحـي مـا دو نفـر 
  تـــــــازه نـــــــدارد

خواهم و خـوش  شبي  آسوده 
ـــــــــــــــــابي   مهت

 

  اين رشته سـر دراز دارد 

تا با تو حكايت كـنم از 
  هــــــــر بــــــــابي

 

بنشـينم و  : »سعدي«اما با كمال تأسف آسووده شب وجود ندارد، پس به قول 

  :نووسثئةم هؤنراوه دة جا پاشان. صرب پيش گريم

  

  »ئـاوات «ئـةي مايـةي ژيـن و گـذ و تـيين      » نووري«
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  ئةي وتةي شريين و جوانت هةموو وةك نوقص و نةبات

ــووم  ــري ب ــي خــؤم نةگةيشــتم پ ــاوايت دص ــه ئ ــن ب   م

  ونـةهات  ميننـةيت پـث، هامتـه ذثـي هـات      چاكه بـث 

ــةمثژه وت ــةبووه   زؤر ل ــن ن ــةص م ــه لةگ ــژت ك   ووث

ـ  ،كـاس  و گثژووثژم كـذ    ةم لـه دصـم بؤتـه قـةآلت    غ

ــؤ ن   ــه الي ت ــته ل ــةيل دص ئثس ــؤراوه م ــت ت ــه لث   ي

ــةو ــةوه الت   ب ــا بثت ــةوه ب ــثعر بيالوثن ــث ش   دووس

  دةصـــث ماوثكـــه هةواصـــثكي نةپرســـيوه لـــه مـــن

  بچمــه كــةژ و كثــوي وآلت   ،چاكــه ئــاواره بــبم  

  

  

  :دا دةنووسث ش له وآلم»نووري«

ئاوايت ذؤژي ذوومن، هيواي ژيان و بوومن، من له قـؤرغي پـذ لـه قـاآلوي     «

، مةيل تـؤراوي دصـت بـه كـام     بةشم بؤته بژيوي شاآلوي قاآلوان و  ا لةشد ژيان

دا چينـه   ا دانةوثصةي هونةر و ئةدةيب تثتژيركةمةوه هةچيمك و چيمةين بژوثن 

  :دا بژوث و بدوث، له وةراما دةصثم كا، تثي

  قؤرغي قاآلو

  ئةي بة سةربةرزي ژياوي له هةموو كـايت حـةيات  

ـ     ةرةو بـةرزي وآلت ئةي نةوةستاوي له هـةنگاوي ب

  دا گوصـي تثـراوي بـةيان    ئةي له گوصـزاري ئـةدةب  

  ئةي له ئامساين هونـةردا دةشـةكث نثـو و نـةوات    

  ي زةمــانيهيممــةيت پــريه دةپثــوث هــةموو مــةودا

  ونـةهات؟  پث چيه بثـت و نـةبث، ذثگـه چيـه هـات     

  بــةخودا مةســيت هةواتــه ئــةوي هةســتثكي هةيــه

  واتبازه لة بـةر پثـت و دصـه پـذ لـه هـة       سةره پث

ــار  ــبةندي وت ــه مةص ــاوه دةروون و كپ ــكةذؤ م   ويش

  قؤرغي قاآلوه هـةرمث چينـه لـه چـي كـا عـةنقات      

  هيـوا بـوو بـه ئـاوات دةژيـا      يئةو دصـةي كانگـةي  

  دا دةتـةپث كـات و سـةعات    لةتكه خوثنثكه له خؤي
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  كوژاوةي شةوي تاريـك و تـةمم  » نووري« شةمي بث

  ي مةسـيحات فووكـة كةوه ئةجماره بـه   وةره ذوومن

  

  ١٣٦٢» يفرانبارةب«بؤكان مانگي                                                             

  

  

  

  

  

  

، جارثكي نامةيةكي دوورودرثژي بـؤ  »سةيد كاميلي ئيمام زةنبيلي«مامؤستا 

  :نووسيبووم، ئةو دةسته شثعرةي لةگةص بوو به نثوي

  

  باوةلث باوثكي بةسه

  

ــث  ــةيري دص ب ــكا  ت ــةذوپؤ تةپكةش ــهپ   وثكي بةس

  چــاوةذثي تؤيــه كــه بثــي سووكةســآلوثكي بةســه

ــووه   ــاره ب ــةقري پ ــري و ف ــي پ ــتانه جل ــث زس   مةص

  ةسـه ذؤژي ذووت دةرخه هةتيو تـؤزه هـةتاوثكي ب  

ــة   ــه النـ ــا بكـ ــةرموو تةماشـ ــايزه فـ   وخوارمپـ

  اوثكــي بةســهذلــه گــؤذ كــةوتبث  پريةكةروثشــكث

  بـؤ مـين پـري    مةكـه  ئةو هةموو زولفه به زجنـريي 

ــةيرث ــث ت ــ وا ب ــه پ ــي بةس ــةوتبث داوثك   ةذوباص ك

  م وةره لـــثم قـــةوماوهفـــةقريســـةيد و پـــري و 

ـ «بؤ منه ئـةو مةسـةلةي      »ث بـاوثكي بةسـه  باوةل

  و پثخاوســي هاتؤتــةوه الت  يتوووا بــه ســةرذ 

ــل« ــهت »كامي ــثك جووت ــه  و  كآلش ــي بةس   كآلوثك
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له جوابا بؤم نووسـييةوه بـةذثز جـةنايب سـةيد كـاميلي ئيمـام زةنبيلـي        

  :ةويستي خؤش»ئاوات«

  

  باوثكي بةسه ثباوةل

  

  هةسيت نثژراوي دةرثناوه لـه نـاو گـؤذي سـكووت    

ـ «مةسةلةي كـؤين دةصـثن      »بـاوثكي بةسـه   ثباوةل

  ، دياره كـه شـةمزاوي بـه بـاوي گـةردوون     ثباوةل

  بزةتـاوثكي بةسـه   يخؤ دةنا زوقمـه حـةريف خـؤ   

  ، بـادةوه سـةر بـاو و گـوذي كـايت كـوذي      ثباوةل

  ةپةسـاوثكي بةسـه  شري هةتا كؤن بث دةصثن هـةر ل 

ــت    ــكثنث دص ــةوي دةش ــةآلبث ئ ــژاوي ب ــژي گث   گث

  ي خــودا دةســيت دوعــا قــةليب شــكاوثكي بةســهآل

  ةصـمةكه دص هبژانـگ  شريي بـرؤ و تـريي   به چةكي 

  شري و تري بؤچي دةسووي سيلةيي چـاوثكي بةسـه  

  رووننةتةوي بؤچي بزانـث بـه هـةموو هةسـيت دة    

ـ       ه قـاوثكي بةسـه  دص به دص ذثـي بـث هـةراي بؤچي
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  له گؤضاري سروه وةرگرياوه

  ديسان نووري و ئاوات

، بؤ بةشداري لـه كـؤذثكي   »ئاوات«يلي ئيمامي مجارثكيان مامؤستا سةيد كا

لةبةر نةخؤشـي   » نووري«بانگهثشنت دةكا، بةآلم » نووري«دا مامؤستا  شاعريان

  :ثرثئةويش به هؤنراوةي ژثرةوه نامةي بؤ دةن. ناتوانث بةشداري بكا

  

  

  بـــؤ نـــةهايت گيانةكـــةم دةعـــوةت كـــراي

  خــؤ لةگــةص ئــاوات لــةمثژه تــؤ بــراي     

ــةت  ــؤت و وتـ ــرام خـ ــريينه بـ ــده شـ   هثنـ

ــوراي    ــا ذؤژث خ ــد هابين ــوو قةن ــةر وةك   ه

ــةآلم    ــووي و ب ــاعريثك ب ــةنيا ش ــه ت   زووب

ــتان  ــتايةكي داسـ ــتا مامؤسـ ــوراي ئثسـ   سـ

  هــةموو تــةبع و قةرحيــه جوانــةوه    بــةو

ــت  ــؤ چ ــه ب ــث  كاك ــردووه ب ــراي  ك ــگ ك   دةن

  خــؤ لــه نــاو كــؤذي ئــةديباين زةمــان     

ــراي   ــةت ناســ ــا و بليمــ ــه زانــ   زؤر بــ
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ــووري« ــؤ وةك» ن ــووري   ت ــين ذؤژي  ن   ذؤش

  هـةر ئاشـكراي    بكـةي  خـؤ ون    سةد چـةليش 

  نارديــان بچــؤ ئةگــه  شــثعريش  بــؤ شــةوي  

ــه ــةم    چونك ــؤ ئ ــانه  ب ــةوچراي مةجليس   ش

  

ه و بـؤي  دةهؤنثتـةو » لـةش بـةباري  «دا شثعري »ئاوات«نووري له وةرامي 

  :دةنثرث

  بةباري لةش

ــرام  ــوةت ك ــةوذؤژه وا دةع ــكةوت ئ ــةروةرم وا هةص   س

  بـةباري بـاري خسـتم بـؤ نةخؤشـخانةي بـرام       لةش

  نــةدام جــةوري زةمــان كــؤذي گــةرمي هؤنــةراين ذث

  هةصبذام» ئاوات«بةخيت نوستوو كاري خؤي كرد وا له 

ــث  ــكي ب ــان   داري ويش ــارةي ژي ــه كثوپ ــةروبارم ل   ب

  جـث وةبـةر بيـوران درام    و بـث بؤ مةيل ذثبواري شـة 

  دةركـةوث » نـووري «هةوري غةم تاريك دةكا ذؤژث كه 

  دا ئاشـكرام؟  كةي لـه نثـو تـةميان و تانـةي ذثگـران     

ــةدةب ــه مةيــداين ئ ــث تــؤي ل ــةزير دا شاســواري ب   ن

  بؤ شنةي شةوگاري شثعريش تـؤ چـراي مـن پـاچرام    

  سةركةوث» ئاوات«دةدةم بؤوةي كه  دةست و پثيان لثك

  ةوداي نةدامث هـةر بـه زينـدوويي مـرام    ذؤژي ذةش م

ــةذه   ــةردوون ك ــةيي گ ــراوه گوثچك ــي داوام داخ   دةرك

ــةرام   ــگ و ه ــان دةن ــه ئامس ــانه ببي ــا ئاس ــؤ دةن   خ
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  نامةيةك و هؤنراوةيةك

دا بـؤ  ١٣٧٧ئةم نامه و هؤنراوةم له وةرامـي پريؤزبـايي جثـژين نـةورؤزي     

  .ةوه گوثدثري نةياران بوو، نه يارانگؤذاو نووسييةوه كه بةداخ  دؤستثكي خؤلث

  !؟...خؤشةويستم كاك

يةكةت به هؤي تازةبوونةوةي ساص، چةنـد ذؤژثـك پـاش     كاريت پريؤزبايي

دةنگي و  لة وث كه يادت كردووم، له كوجني بث. جثژين قوربان به دةستم گةيشت

ـ  . دا شادت كردووم تةنيايي ه ذؤژ و ذؤژگارت هةمووي پريؤز بث، غةم و پـةژاره ل

  :دةورت هاصؤز بث، ژيانت هؤي شانازي گةل و هؤز بث و دةصثم

  

  جثژين سةري ساص و مانگي قوربان

  هةر ساصث كه دثن به خثر و خؤشي

  

  يادگاري بةپييت خةصـك و يـةزدان   

  پريؤز بث له تؤ و لـه خـاوخثزان  

  

دا ژياوم، يان له ناخي  ثكاكه گيان چونكه ئةمن هةر له خةزةصوةر و گةآلذثزان

دا خنكاوم، به دميةين بـةهاران و بـه چيمـةين بـةياران      ثبةنداينذ انبار وبةفر

يه، كـايت  سـوث  ئةوةي كه دةصثن بةهاره ساصي تازه سةري لة. ذانةهاتووه چاوم

ـ پارةكه ذؤگةص گاري نوثيه، چونكه ئةوي پارةكه لةگؤذيين كؤنكة كةواي ذؤژ ي ي

  .اوهو تو
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ه، دةردي دوثنث ئةوذؤش هـةر  هةر دووپاتةي وانه هيچ نةگؤذاو: ئةمن دةصثم

و هةر لةگةصه، هةر تني و تةمةنه، هةنگاوهاوثژي ذثچكـةي ذؤژگـاري    هاوذمثه

تازه نةبوومةتةوه بـذثك كـؤنتر بـووم، وةك ئاشـي ئـاو      ! چةتوون و چةپةصه

ذؤژ هةر وةكوو ذؤژةكاين لـه  . سةر تةوةر و بستةكةي خؤشم الچووم بذاو له لث

دا دثـت و   ةويش هةر به لثآلوي بةستثين خـؤي پةسيوي بةيانيان دةيتةدةرث، ش

  .تثدةپةذث

بةش و بژيو له ژيـاين ئاسـايي هـةر دةرده،     كاكي بةذثزم، دةردي ئةمين بث

 ساصم بؤتـه خؤزگـه   ئةوةي دةگؤذث باسك و بنار و هةرده، بؤ من كه ئاوايت ئةم

؟ و چنوور و چنار كه بـا دةيانشـكثنث   دثنث؟ به من چي بووژانةوةي يب به پار، چ

بؤ من كاتثك كايت ژيانةوةيه كـه ببووژثتـةوه شـةمزاوةكاين بـري و بـاوةذ و      

هةستم، دةنا خبؤ و بـذؤ يـان بـةپثي ذؤژگـاري چةواشـه وةره و بچـؤ، كـوا        

  .ژيانةوةيه يان ژيانه؟ ئةوه درثژةي مانگثكي پذ له برك و ژانه

 ناصـةي  و دةمـةوه  قاميش نيم مبدروون و هةصدةمةوه، مبكةنه بلوثر و دةنـگ 

دا بـؤ   شـان زثوان گوص و ميوه نيم له باغ و بثبؤ هةصپةذكثي سةرب. سةر لثوان مب

گـوص دةبـث    .وخوسيت بزؤزم بؤ ذاچةنني و نةحـةمجني  هةست ،ذنني و بؤ چنني

: بؤين بث، ذةنگي بث، حيسانيش چؤن و چةندي بث، دةنگي بـث، بؤيـه دةصـثن   

  .»چؤن بژي شةرته نةوةك چةنده بژي«

ةي ذؤژةكاين سةري ساصـةدا  تپاوباصةدا و لةم دوو و حاصلةم كات  :كاكي خؤم

هاناي ژيانةوةي هاتؤتةوه بةري، ئةمنيش هـةر بـريةوةري تـاص و    كه سروشت 

پرسه و سةرةخؤشـي  . دةرث سوثره له ذابردووي ژيامن هةصدةقوصث و سةر دثنثته

ژياين نةژياوةي خؤم له تؤي خؤشةويست و هـةموو هةصـپذووزاوةكاين گـةيل    

  :خؤم دةكةم و دةصثمهةيل  بث

  ئةتؤ خؤش

  

ــث  ــردم ب ــه م ــؤش  ك ــةتؤ خ ــةنيا ئ ــةواص ت   ه

ــثمة ــث ص ــرد ب ــؤش  ،واده م ــةتؤ خ ــةژيا ئ   ن

  هثشـــت ســـةدان ئـــاوايت ئـــاوارةم بـــةجث
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  بريـا ئـةتؤ خـؤش    هـةزار  بـرد   خـؤم   لةگةل

ــةهاران  ــايت بـ ــي دي كـ ــت ساصـ ــه ديتـ   كـ

ــةور ــؤش    ه ــةتؤ خ ــا ئ ــةوةم گري ــؤ ژيان   ب

ــةباري   ــاوات و نـ ــةوري ئـ ــدا هـ ــه ذايـ   كـ

ــث تــ  ــؤش  بص ــةتؤ خ ــا ئ ــي دي دةري   ا ساص

ــةلث دي  ــزميم گـ ــةربةرزي وآلت نـ ــة سـ   لـ

  لــةذثت جزيــا ئــةتؤ خــؤش كثشــام   ئــةوةي

ــةق ــووري ئةنةحل ــوو مةنس ــؤ وةك ــ  گ   جالةله

ــؤش     ــةتؤ خ ــي دارا ئ ــه پث ــذوا ل ــةرم ب   س

ــام   چ ــادي ژيابـ ــه دصشـ ــاتثك بـ ــوو سـ   بـ

  كــه مــن نةمــدي، كــوذي ئــازا ئــةتؤ خــؤش 

  ي برده بـن گـص  »لةيال«وةسصي  »مةجنوون«كه 

ــؤذيش ــه گ ــث  ل ــةيال«دا دةص ــةتؤ خــؤش »ل   ئ

  هـةر كوتـاي ئاسـن بـه سـاردي      »واميـق «كه 

ــةوي  ــووتا دص ب ــةزرا«نةس ــؤش »ع ــةتؤ خ   ئ

  ذوون نـةبؤوه  ث»زيـن «زةيـين بـه   » مةم«كه 

ــةندام« ــارام«دص وة »گوص ــؤش  »ب ــةتؤ خ   دا ئ

  هــةتا بيســتوون بــه ســةربةرزي مبثنــث    

  لـةوث فـةوتا ئـةتؤ خـؤش     »فـةرهاد «هةزار 

ــه   ــه بان ــة«ك ــث  »بائةرب ــةوا ب ــاين ه   ي ب

ــا» كــةليخان«   كةســريةم كــا ئــةتؤ خــؤش ب

ــةتا  ــامةجيد«هـ ــدا» داشـ ــارهشـ   داري شـ

ــةهاباد« ــاوةش »م ــه ب ــؤش  ي ل ــةتؤ خ   دا ئ

  شـــكثنه ناصـــةي دص» ناصةشـــكثنه«كـــه 

  ت ئــاوا ئــةتؤ خــؤش   »ئابيــدةر «دةصــثم  

  سةربةسـةر دارماصـي غـةم بـث    » نـووري «كه 

ــؤش    ــةتؤ خ ــا ئ ــةيل زان ــاي گ ــثم كؤگ   دةص

  

دا قةتيس ماوم، نـه زةوي   ئاوثكم له قوصكةي ژيانمن گؤميلكةكاكي بةذثز، ئة
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ئيدي . ذجام وايه سصةي نةكةي له سآلوم. هةصمدةلووشث، نه هةوا دةمژث هاآلوم

  . هةتا جارثكي دي و بةهارثكي دي،پثآلوةكانت سةر هةر دوو چاوم

  .دا نةهات بةآلن بةهارثكي دي هات و تثپةذ بوو و سآلوثكي دي به دووي

  ٢٢/١١/١٣٧٧بؤكان،                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  يادگاري يار

دا  »سةيد جةميلي هامشي«اوةيةكي حاجي سؤز و هؤنر له جوايب نامةيةكي پذ

  :نووسيمةوه

دا بصـثم، حـاجي سـةيد جـةميل بـؤ مـن يادگـاري عـةزيزثكي          دةبث له پثش

كه » سةيد عةليشا هامشي«ؤشبوو جةنايب ياين خوالثخ. ويست و بةذثزهخؤشة

لـه  . دا هيچ وةخت خاصي نيـه  جثگةي وي له دصي مريدان و ياراين بةوةفاي خؤي

دا هةسيت ئاييين و نةتةوةيي وةك يةك به گرينگـي و   ژياين پذ له شانازي خؤي

گـةص ئـةو زاتـه،    ئةمن بؤ ياد و بريةوةري خـؤم لة . به بايةخةوه بةذثوه دةبرد

بةآلم له دوايـني ذؤژةكـاين   . ووثژم زؤره كه لثرةدا جثگةي يادئاوةرييان نيه وت

ي كـرده جثنشـني و بـؤ مـين     )حاجي سةيد جةميل(دا كوذي گةورةي خؤي  ژياين

  .كرده يادگار

  يادگاري يار

  

  زادةكةم، ئاوايت من، يادگاري يـار  شثخةكةم، شثخ

ــؤچ ــاري ك ــةزي ناپا ي ــاري ناح ــردووي دي ــةدارك   ي

ــاخريةت    ــاري ئ ــاراين دي ــؤ دةي ــارةي ب ــؤو دي   ب
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  گياين پاكان ناسرةوث دياره له نثو هؤبـه و هـةوار  

  سـتثره گةشـن  تاكوو ذؤژ تيين هةيه تا مانـگ و ئة 

  و جثـي هومثـد بـث يادگـار     يادي وي هةر تازيه بث

  ةزووي سةربةسيت تؤمه سـةروةرم تـاكوو دةژمي  ئار

  اربــؤ مــن و يــار و ديــارم بوويــه جثگــةي ئيفتيخــ

  دةركي دص ئاواصـةيه، بـؤ يـادي يـاران ذؤژ و شـةو     

  بـةباري نايةصـي بـثم جاروبـار     بوو وا لـةش  جا چ

  هةر به تاسـةي تـؤ دةژمي مـاوةي بـذيين ذمث نيـه     

ــث ــاكرث بـ ــوار  نـ ــوث ذثبـ ــا بپثـ ــارةزا ذثگـ   شـ

  دةكــةن و و وةردم پــثثبــؤ لــه بــايب ئيفتيعــاال شــ

  نةكثصـه ئيـزتريار   ئينتيزاره چثـو و چذگـةن كـةس   

ــه م ــوا ل ــةم ك ــثوثين دةك ــا گثرةش ــداين ذةقيب   ةي

  من به شثعري ناذةواج و ئـةو بـه كـاآلي ئيحتيكـار    

  وگـؤذي ذؤژ و شـةو   گـةرمي بـازاذي ذةقيـب و ئـاص    

  دةستةچيلةي بـؤ تـةنووري بؤتـه نـووري ذؤژگـار     

  هةصـثين وةك ذةقـه   شثخةكةم ناكرث ذةقيبـان ذةق 

  دا بـث، مسؤچكـةي كـةمتيار    با جگه گورگي له قول

  تـا هـةي بـه سـةربةرزي بـژي      سةروةرم ئاوامتـه 

  وكار يـاري غـار   بؤ نةياران چقصي چاو يب، بؤ كةس

  

  :دا وةرامةكةي جةنايب حاجي سةيد جةميل له جوايب هؤنراوةكةي من

  

  هاوتا به نثوي خوداي گةورةي بث

  !»نووري«مامؤستاي گةوره و خؤشةويستم مامه 

  وگوذ له قووآليي دصمةوه سآلوثكي گةرم

ت كـةوت ئةوةنـدةم چـاو ذوون بـؤوه كـه بـث عةينـةك        كه چاوم به نامةكة

ئـةوه وآلمـي هـؤنراوه    . خوثندمةوه، ياخوا هةتا هةتايه بژي و تاصي نـةچثژي 

  :بكةم دةصثم جوانةكةت، بةآلم بةر لة وةي دةستيان پث
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  دةصـثم » نـووري «دا ذووبةذووي  من له مةيداين ئةدةب

ــةلفريار   ــةلفريار و ئـ ــةلفريار و ئـ ــةلفريار و ئـ   ئـ

  

  وتـار   قسـه و شـريين   خـؤش  ،ي وثـژا و زانـا  هؤنةر

  بـژار  خاوةين گوصزاري شـثعري جـوان و چـاك و بـث    

ــةم ــاري ك ــي  ي ــةورةكان و ئثمةش ــاري گ ــه و دي   وثن

ــث  ــةي ب ــفذث ئ ــةتاوت هةص ــامن ل ــةرار وا مةصــث گي   ق

  چون بةرةو نووري دةچي تيژتر له نوور دةبذي سنوور

  بـــةدث و شاربةشـــار بـــةذث و دث كثوبـــةكثو و ذث

ــذيين   ــؤ ب ــذيين  دةردي دووري ذثب ــووري«ب ــه» ن   ي

  مةرهـــةمي زامـــي لةمثژينـــه كـــوالوه و كؤنـــةكار

ــةوة ــةش و مان ــاغ ل ــةركةوتنت يس ــي و س   و دصخؤش

  وا له لووتكـةي كثـوي ئامـاجنم دةبيـنم هـةر چـوار      

  خؤشةويســيت و يــادي تــؤ وا جثگــري دصــمن دةصــثي

  بريي خؤم و غةيري خؤشم دثن لـةوث دةگـرن قـةرار   

ـ  تيين شثعرت شثخي بث   ينيش دةكاتـه قـةتره ئـاو   ش

  زاده خـؤ ذاگرثـت و مةيـده بـةر پـالر      زةمحةته شـثخ 

ــرين   ــه و گ ــةردةمث ناص ــه و س ــث پثكةنين ــه كات   ژين

ــةهار  ــايت ب ــةذث ك ــوو هةورةتريشــقه تثپ   هــةر وةك

  كـوا ذةقــييب كةللـةذةق بــةم شـثخه دةكرثتــه ذةقــه   

  كـا چةشـين مـار    پثي بصث ئةو سـةرذةقثكم بـؤ نـةرم   

  جث بـث و بچـث   كاته بث وئة »جةميل«واتةكةم چةشين 

ــةبار    ــةبار و نال ــةياري نات ــةرگي ن ــا ج ــون دةك   ك
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  مانگي ذؤژووان

  .نامه و هؤنراوةيةكي تةنز بؤ چةند مامؤستاي ئةديب و زانا و ئةهلي قةصةم

  مامؤستاياين بةذثز

دا هةصوةداي زلووبياي بةربانگ و  ئةوةندةي ئثوه له مانگي بةخثري ذؤژووان

بانگ و سةآل هةناسةي تةنياييم  ي پارشثوان دةبن، سةدهثنده ئةمين بثكوللثرة

اوه و دووكةصـةكةم  دةنگي سيغارم كثش دا به بث هةصكثشاوه و له كةلثن و كاژثران

وفصـچم   بةجووته له دم» وهوگر«و مامؤستا » عةباسي«ر مامؤستا ئةگة. بةبا داوه

كردؤتةوه؟ نةصـثن   وثت تثكبةرنةبن و نةبنه داشداري ذةمةزان كه بؤچي سةر و گ

كي خــراپ و هثلكـه ناكــةي و ذاوكــةش دةخؤيـةوه؟ پــثم نةصــثن   شــبوويـه مري 

لةپووشـةكاين قاقـذةمانگي    خستووه، شـاآلويش بـؤ دةم   سي خؤت پةكولث لفت

  ذؤژووان دةهثين؟

دةصثم مامؤستاياين بةذثز، دةزامن ئةگةرچي كايت ذثبةندانه، بـةآلم مـانگي   

ئـةوذؤ وةك  . يازده مانگ نوسـتوون و دايانچانـدووه   مةالكانه، خةرماناين مام

ــةجاذي پارة  ــي كؤن ــخثرؤك ــه   ك ــةرةوةزي ئاوماص ــةراي ه ــه و ه ــه قوول ه ب

بةتاصةكان دةيدروونةوه و هةر به قةرز دةيدةنةوه به خؤيان و نةغد لثيـان   دةس

بةو قةرز و فةذزه هةتا ساصثكي دي بث هةصآلي ذؤژث و بث قوولةي . وةردةگرنةوه
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  .ةنثنةوه، ئيدي هيچمان له هيچشةوث سةرد

دةصثم ئةوةيه زيافةتوصآل، نه بيدروويةوه، نه بيچثين كيلةي له كوي سـوور  

دصـي   گـةذثن ديـق   مامؤسـتايان لـثم  . وةرثين، سةرمان نايةشث چاكي دةكةنةوه

دا  لـه جةهةننـةمي تـةنيايي    تـان منگؤذيبـووم و   مانگثكي ذةبةق كه دةنگتان لث

قووچاو بةرةو بةهةشيت مةوعوود، هةصدثر  ار و دةمهثشتبؤوه، بؤخؤتان لثوبةب

لـه بـةجثماوةكاين    وو ئاوذثكي بةخثرو ذثي ژيانتان دةبذية رو هةصةموويت كوث

ياخوا ئثوه زووتر بگةنث با ئثمه هةر . وشةوثقي ئةم ذثگةيه نةدةداوه هةنگاو شل

  .خةريكي پينه و پيصؤز و باخييةي پثآلوه شذةكامنان بني لةو ذثگايةدا

  
اسب تازي دوتك رود به 
ـــــــــــــــــتاب   ش

 

شتر آهسـته رود شـب و  
  روز

 

مامه گيان، به هؤي پريؤزبايي مانگي ذؤژووان و لةبايت سـةرفترةي مـانگي   

دةبةم كه پثشـكةش   وخاصةي به نثوي هؤنراوه شك آل، ئةم الوثچه خشتصزيافةتو

صب ناگرن ماصي قة ئةگةر وةريشي. به بارةگاي مامؤستا عةباسي و گرووهي دةكةم

  .سةر وةساحةيب

  ن.هةر بژين بةخؤشي ـ م                                                                        

  مانگي ذؤژووان

  

ــهولث مــانگي ذؤژووان ئاشبةتاصــي لفــت   ســي زاريي

  بؤ مـةالي جثژنـه بةذاسـيت زيافةتوصـآلي بارييـه     

  زيافةيت خوا بؤ ئةوه سةرفترةيه و خثـره و زةكـات  

ــه جري ــن ئيفتيخاريي ــي م ــةو، ئ   ةخــؤري ذؤژووه ئ

  ذؤژ لةبةر هةصآلي مةال و شةو لةبةر قوولـةي سـةآل  

  مةحشةري كوبذاي بةذاسيت و قيامـةيت يةكجارييـه  

ـ       يدامة و ذيزثن و شةترةجنه لـه هـةر اليـةك دةچ

  دا ئـةو هـةموو بثكارييـه    كوانث مـانگي ديكـه تثـي   

  جيهـةت  جث و بـث  هثنده باوثشك و وةنةوزم داوه بث

ــت ــةغاري ماس ــثي كؤنةت ــارييه زار دةص ــي ش   فرؤش
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  سةر له لثفه ئاخنينـه و ماتييـه و كةروثشـكةخةو   

  وةك تةماصي نثو خوزه حاسـيت هةناسـةم ديارييـه   

  سؤيف و شـثخ و مـةال تيپـي بـةذؤژووي لثوبـةبار     

  مؤلـةق ذادةوةسـنت كـةنگث الي ئيفتارييـه     بة چاو

  مةشكةيف و فذين و زلووبيا ذيزي سةر سفرةي دةبن

ــآلوي دوم قوب ــةيزاش پ ــه  بةتولب ــيا و دةرباريي   س
  

  ئةكةن سفرةي خوا ذةنگينه ميـوان تثـر ئـةكا    ذاست

  مةال كوانث ئةمن بـةو خوانـه جوانـه فثـر ئـةكا      مام

  

  

  

  بؤ شاري كةرةج» ئةنوةري هامشي زةنبيلي«به هؤي كؤچي حاجي سةيد 

  

  چاوي ذثبني

  

  شثخي من شار خؤشتره تا هةي به هيـواي دث نـةيب  

  ريا بـة بريـا، چـؤم و شـةتت و زث نـةيب     ةناگةيه د
  

  ئةركي سةركةوتن گرانه تـا دةگةيتـه سـةر سـنوور    

ث پث نةب ،هةر به سةر يب ،سةر ئةگةرچي بثته پثي دار

  ث لثـژ و هـةورازي ژيـان   كوا به دةستةكوته دةپثـور 

ــاوي ذ ــةيب  چ ــةتا الذث ن ــوار ه ــيين دةوث ذثب   ثب
  

  چؤن دةبث چاويلكه بث بؤ هةور و ساوي چاوي حيـز 

  ديـدةي دزثـو تـري و كـةوان و ژث نـةيب     ةيفه بـؤ  ح
  

  تؤچي قيبله بـوو بـؤ ئـةهلي دص    خانةقاي زةنبيل بة

  نـةيب  دا كـردةوةت وةك وث  گةر له نثـو كـؤذي دآلن  
  

  شثخةكةم كوا زةرگ و سيخ، سيخواري دص سيقاص دةدا
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  وماصي دةردي گةشكه و فث نـةيب  گةر هةناسةت مشت
  

  ن و خةصـك خزمةيت داماوه داخـوازي خـودا و خثـزا   

  نــةيب  بــث پــث  ذؤژوو ذؤزي پاشــةذؤژه ئــةوذؤ پــث
  

  جـث هاتنـةوه   زؤر كةسان چوونه كةرةج ديتم كه بـث 

  جـث نـةيب   شثخي من ياخوا ئةتؤ لةو شاره قةت بـث 

  

  

  

  

  

  

  جؤرثك دصم دةشكثنث  كةس به هةر

هثرشي جاشةكان به پشتيواين دةوصةت بؤ سةر پثشمةرگه، وةك كورتـةدةرد  

ئاغـا   وسـثن   كةشي يةكثك له دؤستاين خؤشةويسـت، مـام  و هؤنراوةيةك پثش

  .دةكةم و پةژارةي خؤم دةردةبذم

  

ــداين  ــر ب ــامن گ ــدارت چن ــه دي   ب

  

  كاين و حةوز  وةكوو بؤقث بة قةوزةي 

كةم، ببمه ئةسكةندةر  جهة شةبةهي هثنده قةويةنامةوث به واتةي عةرةبان و

  :و هةصوةداي ئاوي حةياتث مب و بصثم

  چو اسكندر به آب زندگاينمن گر بداين     به ديدارت چنا 

ةري ژيان له دةرةوةي قـةوزةي  بةش له هةموو سةروب دةكرث ئةمين بثبةآلم 

كاتث هةسيت مـارم كـرد يـان    ! ، بصقان هةصدةم و قذةقذم بث ئةگةر بوثرمحةوزث

  .دا وةشثرم هةذةشةي زؤردارم كرد خؤمي تث

ي و تةسـةيل قـذه و قـووذةم    مامةگيان ذةنگه پثت وابث ماوةيةكه لةبةر تثر

، لةبةر كةسـادي و كةسـةيل   كاروبارم لةباره؟ نا ناام ينةماوه، مرتةقث ناكةم 

هةر داخ و دةرده له دصـي زار  . وبةذم خواره دةنا هةر وا جل ،چذه و گوذةم نةماوه
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هـةر ئـاخي   . دةنگـيم  شوثنةوار و بث و زةبوونةوه دةتكثته ذؤژي ذةشي ژياين بث

  . ذةنگيم روونةوه سةردةكثشثته شةوةزةنگي دنياي بثسارده له ناخي دة

پذكةي ئثـره و ئـةوث؟ داوي كـام     نازامن چيم و چيم دةوث؟ له پةلةقاژه و پث

داوايه له پةذ و باصي بري و هةستم هاآلوه؟ دنةي كام بنةيـه نايگـةمث و بذسـتم    

دةپثچـرث و   ةمـةوث بـؤم لـه پرثسـكةي سـرته و پرتـةوه      لثبذاوه؟ نه ئةوةي د

نامةوث بث چپه و چرتـه سـةر هةصـدةدا و دثتـة      دةرث، نه ئةوةي نامؤيه ودثتة

يةكي دةكا پثم  ناگةم، دةذوامن نايناسم، چاوم هةتةري تارماييثدةبينم ت. سةرث

كاتث بةوردي لثي خورد دةمبةوه، دثـوه، درجنـه، خثـوي    ! وايه هةوه حيسانه

  !كانيانه

امن، يان پةنا و پةسيوثك بؤ خوايه گيان يان دةوا و دةرمانثك بؤ چاو :دةصثم

ــاوامن ــاري    . ت ــه پةس ــارم دةدا، ن ــةكؤنثك حةش ــةواري ئاش ــه ئاس ــةآلم ن ب

. مامه گيان سـةركؤنةم مةكـه، بـه سـؤنةم مةكـه     ! پردةذووخاوثك باشارم دةكا

وخوستم نةبةزيوه، دةست و هةستم تةزيوه، به هـاآلوي هـووي گـةرمي     هةست

دا پريةصؤك نـةبث،   ثو قةيف پشتثينبا له ن :دةصثم. دةكةمةوه و ساوي دةدةمةوه

ترسي له سةرما و بةستةصؤك نةبث، دةنا هةر وا به دةستةكوته مـةوداي ژيـان   

بست به بست دةپثوم، تا چاو هةتةر دةكا دةذوامن له شـؤقثكي، لـه شـةبةقثكي    

  .بزةي باوثته لثوم

، هةرچةنـدي چـزةي كـزةي    بـث  ند تؤف و تةزووي ذةشةبا، ناتـةبا هةرچة

  !جثي لثوم دانابث، دةبث هةستم نةبةزث، هةر دةستم بتةزثمةينةيت له 

هـاتين   دةصثن ئاوات و ئارةزوو وةك خةوين هاصـؤز هـايت بـه كاتـه، وةدي    

خوا بكا ئةو خةونه ئاصؤزانةي كه نةتةوةكـةمان دةيبيـنن و   . خةفةته يام خةآلته

مامـه گيـان، بـؤت هةيـه     . ي خثر و خةآلت بـث  هاتنةكه پثيةوه ذادةپةذن، وةدي

وةشـاندووي يـام    بپرسي ئةوه دةصثي چي؟ له چي چينةي دةكةي؟ دةسـتيان لـث  

  وذثنةي دةكةي؟

دةصثم هةصثم لـه  . شثواوه ، سةرم لثباشي بؤ چووي، هثندةم لةخؤذا پثواوه

بثدارم وا له  !نازامن خةونه يان بةخةبةرم. كةلك خثش، له خةصك، له خؤمي بث

  :گوث ةماوم دثتةوه بني ن»نيما«لثرةدا ناصةي ! هةموو شت بثزارم
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از پش پنجاهي و انـدي ز 
ــــــــــــــــــــر   عم

كاش بودم باز دور از هر 
ــــــــــــــــــــي   كس

 

آيـدم از هـر  نعره برمـي 
ــــــــــــــــــــي   رگ

  چادري و گوسفندي و سـگي

 

ياخوا : ئةمنيش دةصثم. اوةژووي پث له ناكةس باشترهكةسي بةر» نيما«دياره 

. تـةوه كةسي كةس خؤي ئاوةژوو نةكاتةوه، خؤي و خودا و خةصكي له بـري نةبا 

وكار و كـردةوه ناحـةزه، وةذةزه، داخـوازي چـادر و      كاتث دةبينث كةس» نيما«

چـادر و مـةذي بـؤ حاصـي خـؤي نـةدي، ئـةمنيش        » نيمـا «وةك . سةگ و پةزه

  .بكةم دووبةرةكي و شةذم له خثص و ماصي خؤم نةديبا، بةآلم چ

  

  جـؤرث دصـم دةشـكثنث    هةركةس بة

  بؤچي  دؤست  بةآلم  خؤ بةجثي  دوژمن

  نيسـثي دؤسـتان دةپرينگثتـةوه    له

ـ    ةكي نـــةيار دةدروثتــــةوه نيفــ

ــث  ــةي عثل ــثك بناغ ــةبث خثص   هةرن

  بصحي له مثردي نـةبان   دةوران وةك

  كــةالوه ديــدةم لــه فرمثســكي ذوون

  سـاردم هثنـده هةصكثشــا   هةناسـةي 

  

  غةم و پـةژارةم لـه ژيـن دةخزثنـث     

ــارمي لةگــةص دةپســثنث   پــةمياين ي

ــب دادةســةپثنث ــؤ ذةقي   ئةســتؤي ب

ــريا ــثنث ش ــزان هةصدةوةش   زةي خث

ــة ــدةذووخثنث ب ــوتكي زؤردار تثك   ك

  له من اللووتـه و حـةريف دةدوثنـث   

ـ خـوثن دةدة  و دص پـذه   كاسةي   ثنثص

  !هــاآلوي هــاوين هــووم دةيتــةزثنث

  

كاكه گيان، وته و ورتةم زؤره، سةري هةوداكه درثژه، بةآلن گصؤصةي كصؤصـي  

دةزامن ئةوي دةبثته خوري ! نه مةوداي تةنني بةرةو لثژه، نه ذثگةي چنينم هةيه

وحةتاص، دارماصه خثزةرةي بكا و ببثته سةر عـةيارةي   ئةوةي بةتاص. ذيسةكةمه

، ئـةمنيش بـه كـوردي    »و دل&  الكالم ماقل&  احسن«: عةرةب دةصثن. لثوم

دةصـثن نـةكري و   . كردوومه به قةللةودةللة، ياين هيچي به سةر هيچـةوه نـةبث  

عةلالمـة  «قوربان كابرايةك مـردووه نثـوي   : نمونكري چوونه الي خودا و گوتيا

دةپرسني وةرامثكي دةداتةوه و ئثمه لثي حاصي نابني  يه، هةرچي لثي»سةبزةواري

  دةصث چي؟ 

تا لـه   !يه»عةلالمة سةبزةواري« هئةوبةصث گةذثن،  بذؤن لثي: خوا فةرمووي
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  .دا بوو، ئةوةي دةيگوت و دةينووسي، ئةمنيش لثي حاصي نةدةبووم حةيات

جام وايه ئةگةر يارانثكي لةو درثژدادذييةي من حاصي نـةبوون، دةصـثم بـه    ذ

  .ئامني يا ذةبةلعالةمني. گةذثن خوام ببةخشن و لثم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »نووري«و » حاجي سةيد جةميل«

دا  »سـةيد جـةميل  «ئةم هؤنراوةم له وةرامي نامه و هؤنراوة جوانةكةي خاصه 

  :نووسيوةتةوه

  يادي خاصه جةميل

  وي تؤف و تةم بـث كوانـث مـةيلي مـةي دةكـا     دص كةال

  نـةي دةكـا   دةردي دووري هثند بةسـؤزه ناصـةيي بـث   

ــةبث  ــاري دوون ه ــدةم داغ و دةردي ذؤژگ ــةد ئةوةن   س

  ذثگـاي مـورادم تـةي دةكـا    » خاصة جـةميل «يادي تؤ 

  بـؤ نيـه  ي تـؤ قـةت قـورب و بوعـدي     جةزبةيي ديدار

  حةي دةكـا  تؤ لةوث هوو هوو دةكةي، دص لثرةوه حةي

  د خةزان بث يا خةزةصوةر بـةرگي شـادمي نـاوةرث   سة

  وةي دةكـا  چون بةهاري پذ لـه جوانيـت ژينـةوةم بـث    

  بةشـم  گةجني دنياشم هةبث، بث مـةيلي تـؤ هـةر بـث    

  ئةو كةسةي زةيين به ديـدارت گةشـه سـةرفةي دةكـا    
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ــه    ــةي دص ــةقات خان ــةزداين دةزامن خان ــه ي ــن ل   م

  دؤذاو بــه پــذتاو دث لــةوث تؤبــةي دةكــا بؤيــه ديــن

  كـون بكـا   خي من تيغي جةفات جةرگم هةموو كـون شث

  ئؤخـةي دةكـا   و ئةو دةمةي دص دادةمركث، دةسـرةوث 

ــه دث   ــه بؤي ــداري تؤي ــةمي دي ــةي ش ــه پةروان   دص ك

ــا   ــؤبةي دةك ــارةزووي س ــدار ئ ــةي نؤبةتث   لثوةلرف

ــه    ــوو چي ــؤ دةژمي مين ــةهاري ت ــداري ب ــه دي ــن ب   م

  هــؤگري ئــةو دميةنــه كوانــث هــةواي هؤبــةي دةكــا؟

  »جةميل«هةم  ،هةم ئةدييب ، بةذاسيتشثخي و شاعري

  لةخؤذا دث له الم وسـتةي دةكـا؟  » نووري«پثم نةصثي 

  

  

  

  

  وةرامي حاجي سةيد جةميل

ئةم هؤنراوةي خاصـه سـةيد جـةميل لـه جـوايب نامـه و هؤنراوةكـةي مـن         

  .نووسيبوويةوه، به پثويسيت دةزامن لثرةدا بؤ بريةوةري بيهثنمةوه

  

  دصي دصدار

  

  جنةص هةميشه پـذ كـوص و جؤشـه   ةكوو مةو دصدار و  دص

  ذثيــةدا ئــةي دص هــةتاكوو مــاوي تثكؤشــه بــذؤ بــةو
  

  ئةگةر گةجني ئةوين دةسخةي لة بةر پثي دابنث گيانـت 

ــا نا ــاره و قؤشــه دةن ــووص و پ ــه پ   كــذدرث هــةرگيز ب
  

  خةياصي خاصةكةي جارث له نـاو چـاوم گـةذا و ذؤيـي    

  گلثنـةم بؤيـه ذةشپؤشـه    ،چاوم بؤيـه پـذ ئـاون    ودو
  

  ونةي تاكوو كةي بدومث   ةگةص مةيگثذ و مةخيانه و مةيل
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  كه من تةنيا بـه سـايةي چاوةكـاين تـؤ دصـم خؤشـه      
  

ــث  ــاي ب ــه دني ــاداري  ب ــةت وةف ــنافريوث ق ــا هةص   وةف

ــه    ــاوةين هؤش ــراو و خ ــا و پثك ــاديو  و زان ــه دني   ك
  

  دةگريت و گذوو دةگـرث » نووري«دصم بؤ شريي شثعري 

ـ    دةجا چي   اره بيدؤشـه بوو ئةتؤش سـينةت پـذه جارج
  

ـ  » جةميل«   پـث  يتاكوو لةگةص دصبةر بةذاسـيت ذانةكثش

  بةشت دةرد و غةم و ژةهـراوه تـاكوو دةمـري بينؤشـه    
  

  

  

  

  

  

  ئةوةي دةخيوثننةوه، نووسةري بةذثز كاك ئةمحةدي قازي له سروةي 

  ي گةياندووهپدا به چا٢٢٢ژماره 

  

  ي جةفةنگنامةي شاعريانهةنگامة

شةوقةوه به گياين تةنز و شؤخي  و زةوق بة كاتثك دوو شاعريي خاوةن چثژ

و نامه بـؤ يـةكتر دةنثـرن، دنيايـةكي تـازةي دوورةغـةم        و جةفةنگةوه، هؤنة

زؤر وردةكاري هونةري دةخوصقثنن كه سـةرجني خوثنـةري دصـتةذي    دثنن و  پثك

شـين  اسةر هةصدةدا كه دةبثته چ» ژانر«شثعرناس ذادةكثشث و جسناتةشثعرثك 

  .شثعر و ئةدةيب گةالن و مةزةي سةر سفرةي

كه پثشتر شثعرمان لث بآلو كردؤتةوه، هـةموو  » حاجي سةيد جةميل«بةذثز 

لثـك لـه پثكؤصـن و    » حمةممةدي نووري«كات دةگةص مامؤستاي بةذثز و ناسراو 

ئةم جؤره شثعرانه بؤ يةكتر دةنثرن و ئثمةش تا بگاته دةستمان به شـانازييةوه  

  .هبؤ ئةهلي زةوق بآلويان دةكةينةو

: دا بـؤ بةرپرسـي ئـةم بةشـه نووسـيويةيت      ده نامةيةك» نووري«مامؤستا 



  

    بستووي ژيان                                                                                         

 ١٠١   
 

جارثكي حاجي سةيد جةميل ئةم هؤنراوةي ژثرةوةي بؤ ناردبووم، دةيزاين لةم «

نيـه، لـه بـايب    ) اشـتغال (نـةدا هـيچ كـار و مةشخةصـةتثكم     يو بةر  دنيا پـان 

  .اردبووممةتةصؤكةي پثدةكردم و شثعري ژثرةوةي بؤ ندا شةذة»ئيفتيعال«

  

  يه و نووري گةلة  مةشهووري  هؤنةري

  چونكه گويت دمث و نةهات بؤيـه دص 

  كةمـةوه بةصـكه بـث    باشه كه تـاقي 

  بــؤچي لــه بؤكــاين وةدةرناكــةوي

  ماوه كةمه بؤيه قسـةم دوايـي هـات   

  بؤيــه جــةميل نايــه نةخؤشــه بــرا

  

  هاريشـت ئيو وئيشتةهةره يةشتةهري 

  و ئينكيسـار وئينكةسةره يةنكةسـري 

  و ئيختيبـار وةره يةختـةبري ئيختةب

  ئينحيسار وئينحةسةره يةحنةسريو

  و ئيختيساروئيختةسةره يةختةسري

ــةزير ــةزةره يةعت ــزاروئيعت   و ئيعتي

  

  
  

  

  »نووري«آلمي و

  :بةذثز خاصه سةيد جةميلي خؤشةويست

ئةمن دةصثم له ! يةيثخوا چةند زاذؤصةي داو ئةتؤ دةصثي !ئةمن دةصثم خواجةم

بةشـم، لةبـةر بثكـاري مثشـان      بث» تةغيل و ئيشتيغالئيشتةغةله يةش«دنياي 

جا بؤيه چونكـه مةلـةش   . دةخةسثنم، ئةتؤ دةصثي وةره جوانةگام بؤ خبةسثنه

  :دا بصقان دةخؤم و دةصثم»ئيفتيعال«نازامن، له بةحري 

  

  قنه و وشكةغار

  

  مةســـيت قـــةتار دةســـت وشـــتري  داومةتـــه 

ــار  ــةيريوو ئيختيـــ ــةره يةختـــ   ئيختةيـــ

  و پلــــه و پاذتييــــهديــــاره بــــه پــــووص 

ــار  ــةبريوو ئيعتيبـــ ــةره يةعتـــ   ئيعتةبـــ

ــه ــك     ئثم ــةبازاذ و بان ــك و ل ــو خةص ــة نث   ل
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  ئيفتةقـــــةره يةفتـــــةقريوو ئيفتيقـــــار  

ــة دةس   ــة ل ــث  باش ــفتةيي ب ــةل  س ــث و حم   ج

  ئيســـــتةتةره يةســـــتةتريوو ئيســـــتيتار

  قةنـــد و قومـــاش زؤر و زةوةنـــده بـــةآلم   

  ئيحتةكـــــةره يةحتـــــةكريوو ئيحتيكـــــار

  ســووتاو بكــةم  وةختــه لــه تــاو كــؤپيين   

ــار   ــةكريوو ئيحتيكــ ــةره، يةحتــ   ئيحتةكــ

ــم   ــةخيت ذةشـ ــةبكار و لةبـ ــة تةصـ ــن لـ   مـ

ــ ــةنزةجريوو ـئينــ ـــززةجةره يــ   جيارئينــ

  بـــه تـــةماي بـــورجي دي ثي بورجـــينيـــوة

  اينتـــــةزةره يةنتـــــةزيروو ئينتيـــــزار  

  تاســكةباب  ذؤژه چــزةي ئــةو بــة خؤزگــة

ــار   ئينتةشـــــةره يةنتةشـــــريوو ئينتيشـــ

ــة  ذؤژث ــي الم  كـ ــث زگـ ــؤم تثربـ ــةببـ   ةسـ

ــار   ئينتةســـــةره يةنتةســـــريوو ئينتيســـ

  دةبــوو كــامي لــة كــاوثژ كــةوث    » كــاوه«

ــكةغار  ــه و ويشــ ــتؤته قنــ ــين خســ   وا مــ

  

» سةيد كاميلي ئيمـامي «ةوةي خوالثخؤشبوو شاعريي بةناوبانگ ن، »كاوه«

  .هاوكاري شثعري كردووه» سةيد جةميل«لةگةص ) ئاوات(

  

  ديسان نامه و هؤنراوةيةكي شؤخي

دةنووسـث لةگـةص   » نووري«بؤ » حاجي سةيد جةميل«كه  پاش چةند جارثك

دواي . بچينه مةهاباد و نةكرا ئةو ديدارة بكـةين » يهامشحاجي سةيد عومةري «

ئةم هؤنراوةي خوارةوه دةنووسـث و تاوانةكـةي   » نووري«خةبةري  ماوةيةك بث

  »حاجي سةيد عومةري هامشي«داوثته ئةستؤي 

  

  ئةي ذوويت چةند دزثوه
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  وثكـــه هـــةر ناپرســـي لـــثم   شـــثخةكةم ما

ــتةجثم   ــان نيشــ ــه يــ ــوةدام، ئاوارةمــ   هةصــ

ــث ــه   بـ ــووچم چيـ ــتوومتةوه سـ ــةواص هثشـ   هـ

  ةره هاتؤتــه پــثم بــيــان خــةتاي ســةيد عوم  

ــةوه     ــث و پثك ــةر ب ــةيد عوم ــا س ــومت ب ــةر ك   ه

  بثينـــه شـــاري، مـــن بةتـــةنيا چـــيم و كـــثم؟

  ســـةيد عومـــةر پثـــي وايـــه جـــةرده و ذثگـــرم

  خـــؤم مـــةآلس داوه لـــه گريفـــاين خـــزمث    

ــةي لــ  ــثش  ئ ــزم و خ ــوه خ ــد دزث   ه ذوويت چةن

ــن  ــص دةبـ ــسـ ــن ذوويت دلـ ــه مـ ــثمثم بؤيـ   ةگـ

ــؤ    ــي پ ــه داخ ــن ل ــةر  م ــةيد عوم ــايل  س   زي ع

  مةشـــكةي دةژمث هثنـــد هةناســـةم ســـواره وةك

  كـــــوا دراو و پـــــووص و پـــــارةم پثـــــدةوث

ــةخومث  ــث، خانـ ــةميل بـ ــة جـ ــةقاي خاصـ   خانـ

ــثم ــةر شـــ  لـ ــةذث هـ ــاتره رتگـ ــوم مب چـ   وگـ

  مثهثنـــده ذاكـــةم تـــا دةگـــريث هـــةر دوو گـــو

  ســـةيره دةوران قســـري شـــادي و خؤشـــييه   

  مــــن لــــه جثــــي وي هــــةردةمث دةردث دةزمث

ــان    ــةهابادث و زةمـ ــه مـ ــومت دةـ ــةر كـ   هـ

ـ     ــت و پـ ــه دةس ــةي دةخات ــرث و گؤص ــةد گ   ثمس

ــه   ــةييت مامــ ــه بــ ــثمن«بؤتــ ــاتن» هــ   مهــ

ــ ـــدث ــم و دـم و دث ـــث ـــم و دث ــدم و ـم و دث   مـث

  

ــ ــة   ابـ ــث بـ ــم نةكشـ ــةروةرم دووم لةشـ   دا سـ

ــةتؤي  ــانيش ئـ ــه بؤكـ ــؤ لـ ــةرم خـ ــاجي سـ   تـ

  

  

  



  

    بستووي ژيان                                                                                         

 ١٠٤   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »ئةمحةدي كؤر«له سةر گؤذي 

لةو سـاآلنةي كـه لـه دثـي عـةمبار نيشـتةجث بـووم، زؤر كـايت وابـوو           

و هورياي  وخوست و هةرا زةبروزةنگي زةمان، زماين وتاري دةبةستم، له هةست

كؤمةص، بري وةي نةذواصةيت چةرمةسةري گةل و دميةين چةوسا. ژياين دةخستم

ژميان بـؤ دةهثنـام تـا ذؤژثكـي الي     وو بؤچوونيان دةشصةژاندم و هوروو باوةذ 

  :ئثوارث

  

ــةژاره  ــةم و پـــ ــةي غـــ ــثي دثوةزمـــ   نيســـ

ــواره   ــه ئثـ ــةر لـ ــوون سـ ــةرم بـ ــواري سـ   سـ

ــةياآليت دوور  ــاآلوي خــــ ــةي شــــ   ذثچكــــ

  ســــنوور برييــــان كثشــــامه دةريــــاي بــــث

  دةنگـــي و ديـــاري خامؤشـــان   دنيـــاي بـــث 

ــن  ــك كفــ ــي ذثــ ــبةندي خثصــ ــان مةصــ   پؤشــ

  

  :كةومت كرد و بةرةو گؤذستاين دث و شارستاين ئةذواح وةذث پث پثآلوم له
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ــةز ــةزاارمــ ــثري مــ ــاين بــ ــةواص ي گيــ   هــ

  كــــايت ذؤژ و مانــــگ و ســــاص دنيــــاي بــــث

  كؤزيلكــــةي گيــــاين ئــــازا و ســــةربةخؤ   

ــث ــكؤ    بــ ــاري گصــ ــةيلي ديــ ــةيف و مــ   حــ

  دةنـــگ و ئـــارام دوور لــه غـــةوغاي ژيـــن  بــث 

ــةرژين   ــث دةرك و پــ ــةي بــ ــاري ئاواصــ   شــ

ــؤچ ــي كـ ــردوو خثصـ ــةكـ ــثك ي بـ ــوثي كراسـ   تـ

  بـــث بـــاس و خواســـثك ،دةنـــگ و هـــةرا بـــث

  ح بــوونآلذةنــگ خثصــي ســة   كؤمةصــةي يــةك 

  واح بـــووندةتگـــوت چـــاوةذثي حةشـــري ئـــةذ

  

  

، گيانثكي ذةوان بـووم، گـؤذ بـه    بةشم به لةش و بةدةن و پثستةوه نةمابوو

ـ «گؤذ دةدوام و دةلوام، هةتا گةيشتمه گؤذخانه گصثنةكةي  كـه  » ةدي كـؤر ئةمح

» عـةمبار «بةزيبوو، ئاو و گص هثنابووي له گؤذستاين دثـي   ها بوو له دنياساصة

خوراوةكـاين لـه مـان و ژيـان      له خاك خزيبوو، چواردةورةي چارداخي بـةش 

ئةمحةدي كؤرثكي دوا مةرگي دنياي عريفان و سةير و سلووكي . هةصبذاوةكان بوو

دةوه، ئةمين الص عارفانةي به زماين شثعر و مناجات به ديدةي دةروون ذوون كر

به زماين حاص گصؤصةي هاصؤزي سةدسةري خؤم له بن كثلـي مةزارةكـةي دانـا و    

  :گومت

  »ئةمحةدي كؤر«سآلو له تؤ 

  

ــؤر   ــةدي ك ــؤ ئةمح ــه ت ــآلو ل   س

  چنگ ژيـين سةرشـؤذي خـؤم    لة

  وةك يةك چثشتمان تـامي تاصـي  

ــك  ــريا كةص ــان گ ــةك لثم   وةك ي

  يةك له غةم بارين هةردووك وةك

  ؤزگةم به خؤت كـه نةتـدي زؤر  خ 

ــؤم ــؤذي تـ ــؤذي گـ   ميـــواين كـ

  تــؤ بــه كــوثري و مــن بــه الصــي 

ــك  ــؤ خةص ــن ب ــؤ خــوا و م ــؤ ب   ت

ــدوو  ــردوو و زين ــةيم   بارينمي ع
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ــا  ــةوجار چ ــرث ئ ــثيندةك   و هةص

  خةبـةر بـووي   شچاوعوقايب خـؤ 

ــاوان   ــاوةن چ ــةكوثن خ ــث ل   بص

ــةي   ــةن بيناك ــؤ دمي ــوثران ب   ك

ــوه تا ــوثريت زؤر چثژي ــي و س   ص

ــه ژيــ  ــوثربني  نل ــؤ الص و ك   دا ب

ــن ــازاد ب   كاتثــك سةربةســت و ئ

ــةوه ــوايب زؤردار مةدةنـــ   جـــ

ــوو   ــاوا ب ــيم ذؤژ ئ ــك ذوان   كاتث

ــتاون  ــره وةس ــوو حةش ــثم واب   پ

ــه دةرث ــةي چوومـ ــةم دنيايـ   لـ

  

  كـــوثران بــــدوثين  كـــؤذي دص 

  تؤ ناصةي شـام و سـةحةر بـووي   

ــةش   ــدوويي ب ــه زين ــوراوان ب   خ

ــةي  ــار گؤياكــ ــؤ وتــ   الآلن بــ

  تـــؤ بـــه كـــوثري زؤرت ديـــوه

ــه و خ  ــاوةذثي چاك ــؤ چ ــربنيب   ث

ــادبن    ــوه ش ــرةوم، ئث ــن دةس   م

ــةوه  ــردووان مةكةنـ ــاي مـ   السـ

  مـــردوو ســـةريان دةرهثنـــابوو

  لـــه دةورةمـــان ذاوةســـتاون  

ــث ــةرث   ب ــه س ــةرديوان چووم   ن

  

  

كـه لـه شـاري    » حاجي سةيد ئةنوةري هامشي«له وةرامي نامةيةكي دوور و درثژي 

  :كةرةجةوه نووسيبووي، ئةم هؤنراوةي خوارةوةم نووسي و بؤم ناردةوه

  

  هةر لثرةوه هةتا كةرةج

  

ــتثن  ــؤم و بةسـ ــي چـ ــو و زخيـ ــدةي چثـ   ئةوةنـ

ــةرخ و    ــازي چـ ــدةي دوود و گـ ــثنئةوةنـ   ماشـ
  

  ئةوةنـــدةي گيـــاوگؤص شـــني بـــوون لـــه دؤآلن

ــوان  ــه كثـ ــزوون لـ ــدةوةر دةبـ ــدةي زينـ   ئةوةنـ
  

ــدةي تة ــي دةدقئةوةنــ ــانرقةصــ ــه لثفــ   ث لــ

ــةليفان   ــي خــ ــةري ذيشــ ــدةي ماشــ   ئةوةنــ
  

ــذ  ــه لثـ ــن لـ ــةمووي دةژوثـ ــدةي بزنـ   انئةوةنـ

  ئةوةنــــدةي بــــةرگين دةكــــوتن بگثــــذان   
  

ــاري   ــا شـ ــةوه تـ ــي بؤكانـ ــه ذثـ ــةقز«لـ   »سـ
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  ...مـــةكؤي مســـيت خـــذ و نـــاز و قـــذ و قــــ  
  

ــاين   ــه ب ــةتوو«ل ــدةرة« ،»هؤب ــاك»ديوان   ش پ

ــاك  ــري و پياوچـ ــةزار و پـ ــه و مـ ــه گؤذخانـ   بـ
  

  »بيجــار«دةســووذمث دةســتةچةپ تــا شــاري    

ــث ــه بـ ــ  بـ ــةزانث لـ ــت پثنـ ــةففارؤهةسـ   يت قـ
  

ــاري  ــتةرؤ«بنـ ــ» هةشـ ــؤمي تـ ــان«ا چـ   »زةنگـ

ــا  ــه و بـ ــه و تةقصـ ــه وثرغـ ــةو  زبـ   دان لينگهـ
  

ــؤرغ  ــه قـ ــژوثن  و   بـ ــةيتوون و بـ ــه و بـ   بثشـ

ــه  ــتان«بـ ــاري »تاكسـ ــا شـ ــةزوثن«ةوه تـ   »قـ
  

ــة وث ــث لـ ــا دةشـــيت  ذا پـ ــةپث تـ ــ«بـ   »كئابثـ

ــةعاتثك   ــارم ســ ــپي چاپــ ــتث ئةســ   نةوةســ
  

ــاري   ــةتا ش ــةرةج«ه ــةي » ك ــتوو«كووچ   »پةرةس

  بةبســت بســتوو بــه بســتوو     بــةپثوان بســت  
  

  ةمووي دؤعــا و ســآلوي گــةرم و گــوذ بــث    هــ

  بـــه پـــريؤزه و بـــه ئةصـــماس و بـــه دوذ بـــث 
  

ــه دةوري  ــةنوةر«لـ ــه ئـ ــةرژين» خاصـ ــه پـ   ببنـ

ـ         ئــامنييبلــه مــن دؤعــا و لــة وانــيش ذةبـ
  

ــ ــا هـــةي وةجـــاغ يب مبـ ــةر بـــژي تـ   ثين و هـ

  زادةي مــــن و يــــاراين ســــاغ يب   جــــاغةو

  

ــه دةردي دووري ــةرچي زؤر گرانــــــ   ئةگــــــ

ــاوه   ــا مـ ــؤ دةژي تـ ــادي تـ ــه يـ ــووري«بـ   »نـ
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  درؤ هةمبانةي

هؤنراوةيةكي شؤخي و جةفةنگـه بـؤ دووسـث ئاواصـي خؤشةويسـيت خـؤم       

  :نووسيبوو كه وادةيان دابوو تةسبيح و پثنووسم بؤ بنثرن و نةياننارد

  

  هةمبانةي درؤ

  ئـــةو كةســـةي وادةي دةدا و نايباتـــه ســـةر   

ــه دةر   ــةي درؤ دثنثتــ ــه هةمبانــ ــوثز لــ   گــ

  وادةي وا نـــةبث ســـةمةر چـــاوت لـــه    بـــث

ــث ــةر  داري بـــ ــث بـــ ــةآلم ناهثنـــ   داره بـــ

ــوويت دةدةن   ــه قــ ــبيحي منــ ــد و تةســ   قةنــ

ــه  ــةعد«كاك ــه » س ــةوآل«و كاك ــةوةر» ع   وةك ك

ــةو  ــه ئـ ــب ذكامـ ــه تةسـ ــةيي محثاده بـ   دةخـ

ــث   ــةزدان ب ــه ي ــؤفيان ل ــوو س ــةي وةك ــةر ئ   خةب

ــة  ــدةرتان كةمــ ــتان و چةوةنــ ــاغ و بثســ   بــ

ــؤن ماصــــي مــــين ذوويت تةتــــةر      وا دةخــ

ـ    ةر دوو پيــاون ســةد حــةيف  هــةر دوو الو و هـ
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  تـــه ســـةر ذوابـــث شـــوثنةوار دة  نتـــا واده

  دا دةكـا  ئاغـاش دةزامن فـثص لـه فثصـث    »حةمـةد «كا 

  نيوةكاريشي نةدامث خـواردي وةك شـري و شـةكةر   

  شري و تريي شاعريان مةدحه وه يا هةجوه هـةمووي 

  ث وةك فةنـةر فيـز گا وةكوو ذمـيب چـةقيوه گـا دة   

  چـا نيـه   با نةبةسـتني شةذفرؤشـي   ثسوصحدةركي 

  كةسـةي وادثكـي داوه وةك كـةآلن بيباتةسـةر     هةر

  

بةآلن بةو هةذةشه و گوذةشانةشـةوه نـةياننارد و خوارديـان وةك گـةزؤ و     

  .نةبذا كاصةم دذا چم پث. مازوو

  

  

  دا»نووري«له جوايب نامةيةكي » حاجي سةيد جةميل«هؤنراوةيةكي 

  

  شةهيدي عيشق

  

  مم نـاوث ري عيشقي تـؤ بةشـي زؤر و كـة   ؤبه غةيري ش

  خةزثنةي غةزنةوي و تاجي كةي و كةخيوسـرةوم نـاوث  
  

  دةمث ذووي تـؤ لـه مـن بثـت و ببـزوثين بـزةي لثـوت       

ــاوث     ــم ن ــاچي دةم ــه و م ــةنيين غونچ ــةهاران پثك   ب
  

  صـي دصـم ذوونـه   به تيشكي ذووي له ذؤژ ذوونـاكترت ما 

  چـرا و نوورئةفكـةن و بـةرق و شـةمم نـاوث     فتيله و چل
  

  ا منـةتبارم كـه تـؤم ديـوه    كو» كلنتؤن«و » جةمشيد«له 

  قريوةي فيلمي مـاهواره و جـةالي جـامي جـةمم نـاوث     
  

  كه دةذوامن له هةر ال چاو و پرچـي تـؤم لـه بـةر چـاوه     

  رگســي شــةهال و ئــاآل و پةرچــةمم نــاوثثتةماشــاي ن
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  كــوژراوي ذثبــازي ئــةويين دصــبةري خــؤيت» جــةميل«

ــاوث   ــةمم ن ــن و مات ــؤران و كف ــقم و ش ــةهيدي عيش   ش
  

  وي دةمي شثعري لةگةص من بث دةمث بةمسهذو» نووري«كه

  لةمــةوال ژيــين پــذ ژان و هــةل و كــات و دةمــم نــاوث 
  

  

دا نووسـراوه كـه بةداخـةوه     ئةم هؤنراوه له جوايب نامه و هؤنراوةيةكي من

  .نامه و هؤنراوةكةي خؤم بةدةستةوه نيه تا ئةويشم نووسيباوه

  

  

  

  

  ماص دز و خاوةن

  

  نــازامن بــؤچي دص لثــره بةنــده   

  وةندةي ديومه سـاردي لـه يـاران   ئة

ــژي    ــه لث ــنم كةوتؤت ــةي ژي   گصؤص

  هةزار ساصـه لـةم هـةرده گـريم     سث

  هــةزار ساصــه نــةژادي ئاريــام ســث

  تؤرةمةي مادم به عةسـص و ذةسـةن  

ــه دةورم ــاص  بـ ــه فذوفيشـ   دا دث بـ

ــةبارثنث  ــاو ن ــوا چ ــا وةره توخ   ج

  هؤ ژيـامن لـه خـؤم حـةرام كـرد      بث

  »هـةژار «وريـاي  وه »هثمن«هاواري 

ــه  ــل ــگ ــةوه اوثي زةمان   دةزرينگثت

  تؤ بـؤچي هةسـتت لـه خـؤ بـذيوه     

  رسـان تبذوا لـه   »هةژار«كوا وا بوو 

  برسي و ترسي گةل ئـاوارةي كـردن  

  چةنـده  كةس ناصث خاصؤ كةرت بـة  

  نةمديوه سـذي لـه بـةفر و بـاران    

  سـم نـاوثژي  تركةگيان تـؤ بـؤ خا  

  به ئاو و هـةواي ئـةم خاكـه ژيـرم    

ــران ــه ئث ــام ل ــايي ژي ــني ئاري   زةم

  »سـةن  سةن هاراصي«دةصث  تركه پثم

  مــاص بؤتــه نةقصــةكةي دز و خــاوةن

ــث  ــه دايچثن ــا، بل ــثوي ك ــه ش   خل

  كرد  نةدامث چةندي هةرام كةس گوثي

  له شـاخ و كثـو و بـةرپاص و بنـار    

  نــةيار لــه ســاميان دةپرينگثتــةوه

  له گـوث خنيـوه  يت دةنگ لؤكةي بث

  هةصث له برسان ،ذةنگي زةرد»هثمن«

  هةر بـةو داخـةوه ژيـان تـا مـردن     
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  ئـاوايت بـةرزي وآلت بـوو   » ئاوات«

  پشـكن بـوو   بةپثيان هةرمث» سواره«

  هةصـوةداي بةشـي خـوراوه   » هثدي«

  يـاران جثمـاو   له هثدي و نووري مام

  گثـذث هثدي لـه هـةولثر گثـرةي دة   

ــةلن   ــداي گ ــةي گيانفي   زؤرن ئةوان

  ئـاو و خاكـةن   مذؤصةي نةبةزي ئـة 

  ويســت و ئــاوايت گــةل و نيشــتمان

  پريةپياوةكـان  ،مثر و مـةال و شـثخ  

  كـراون  بـةش  هةصوةداي هةردي بةش

  تثكذايان دةصثن بـه هـةزار داسـتان   

  

  تامةزرؤي گـةيل بةدةسـةآلت بـوو   

  چقصي نثوچاوي خثصي دوژمـن بـوو  

  كوا له جةم زيزه و له گـةل تـؤراوه  

  شوثنگثذي وانن هةنگاو به هـةنگاو 

  هةو لثرةي دةگثـذث  به بث» نووري«

  دوور له نيشتمان چـاوةذثي هـةلن  

  ثصــي ئــازادي ئــةم خاكــه پاكــةنو

ــان   ــو و نيش ــه نث ــةنن ب   ذادةگةي

  كـان  ژيـرةالو لةو شار بؤ ئةو شـار  

  خـوراون  مـريات  ،ن»ماد«تؤرةمةي 

ــتان  ــژي كوردس ــورد و ب ــث ك   مبثن

  

  

  يادثك له زادگا

چةندثك دوورودرثژ يث و لثك بذةوثتةوه، ناكرث بريةوةرييةكاين  ژيان هةر

دا بةسـةر نةكاتـةوه و تـاص و     ةنگي ژيـان له كؤزةرةي ذةنگـاوذ دةوراين منداصي 

دةوراين . شرييين كـات و سـاته گوزةراوةكـان نةخاتـةوه بـةر زةيـين خـؤي       

دا هثنـده   تثگةيشنت و پثگةيشتين كايت منداصي، له ئامساين خـةياص و هةواصـي  

دا دميةنـةكاين هـةر دةدرةوشـثنةوه و     ذووناكه كه له تةواوي تثپةذي تةمـةين 

دا گـؤذاوه، هـيچ كاتثـك لـه      دا گووراوه و تثـي  ةي تثيئةو مةصبةند. گةشةدارن

  .دا ناكوژثتةوه خةياصي

هةرةسي خسـته  » يادثك له زادگا«وخوسته بوو كه هؤنراوةي  هةر ئةم هةست

نثو ذةوان و دةروومنةوه و له لثواري زار و زمانةوه سةرذثژي كرد و شـثالوگةي  

  :ةوهؤي تةمةين پريميذبةست و هةصذژا به نثو مةزاري ويشكة

  

  يادثك له زادگا

ــريةوةرمي  ــي بـ ــان و جثـ ــبةندي ژيـ   مةصـ

ــث  ــي بـ ــاري خؤشـ ــةرمي دةردي ذؤژگـ   سـ
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ــاومي    ــلكي و خـ ــةوزي شـ ــةهاري سـ   بـ

  هةوارةبـــــــــــــةرزةي دةوراين الومي

  ذةوذةوةي هةســــت و ژيــــاين دصــــگريم

ــريم   ــةوه بـ ــؤز دثتـ ــةوين هاصـ   وةك خـ

ــةي  ــؤآلن و النكـ ــي گصـ ــدثـ ــووگـ   وآلن بـ

ــة ــرگ و  و باغچؤص ــمث ــووذووگ   ةي دآلن ب

  چـــه و كـــؤآلن و ذثچكـــةي منداصـــيمكوو

ــيم  ــين دوا حةفتاساصــ ــه زةيــ   دةخزثنــ

ــةآلت ــث ،زةردةي ذؤژه ــدث   كات ــؤر هةص   خ

ــةي  ــه لووتك ــةراج«ل ــاودث »س ــه ن   دةپژثت

  هـــةروا چـــةقيوه »كؤذةگيســـك«كثـــوي 

ــيوه   ــةنا و پةسـ ــاواي دث پـ ــؤ ذؤژئـ   بـ

ــرياين  ــاغي مــ ــوآلن و بــ ــةزراي گــ   مــ

ــاوةداين    ــؤ ئـ ــاون بـ ــه مـ ــةر قيبلـ   هـ

ــ   ــه ق ــوارث و ل ــةآلي خ ــه ق ــةرثل   ةآلي س

ــؤل ــةدةرث  پـ ــةر دثنـ ــةريزاد هـ ــؤل پـ   پـ

  مــاون  شــةنگ و  شـؤخ   خؤيــان  وةك هـةروا 

  دانــةي پةرچــةمي خــاون   تةپكــةي بــث 

  كؤشــــك و تــــةالران لةبــــةر بــــثآل و

  جـاران   دةدوثـن وةك  چـاو   سـيلةي  بة هةر

  برژانگــي تــري  ذاوچــي نثوســيپةن بــة  

ــثچري    ــةناوي نـ ــةرگ و هـ ــثكن جـ   دةپـ

ــة    ــةر ل ــةري خةجن ــا و نؤك ــةر ئاغ   كةم

ــ ــةرانلـ ــه  ه پةجنـ ــةريان دثتـ   دةر ذا سـ

ــان وةك ــاين كارخان ــوذ  ك ــؤي خ ــاوه خ   م

ــژ   ــةي كي ــةي چاوبذك ــاوه  و كانگ ــوذ م   ك

  شـان  سـةر  لـة  ئاسكي گـؤزة   جووت و  تاق

ـ تةق بـة  لةجنةي كوذكـوژ  بة   كةوشـان   ةيق

  كــــايت ئثــــواران ذؤژپــــةذي هــــةتاو
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ــةرچاوان  ــه س ــةنگاو   ب ــن ه ــةر داوث   دا ه

ــةرلثوان   و  ژوان ــزةي سـ ــذكث و بـ   چاوبـ

  شــثوان بــاوه الي نــوثژي  خــؤي  وةك رهــة

ــةرخيان ــةيزادةكةوث و خاتووپــــ   ســــ

ــةي دث  ــه كووچـ ــؤ لـ ــواراندا كـ   ذن ئثـ

ــواران   ــه بؤرةسـ ــن لـ ــةر هةواصپرسـ   هـ

  دةرمـــــاين شـــــةوتثي نؤبةتثـــــداران

ــةنن  ــاآلن ذادةگةيــــ ــاين مــــ   كابــــ

ــنن  ــواين دثــ ــقةذان ميــ ــذةي قشــ   قيــ

  شـــثوان مـــامر خبوثنـــث الي نـــوثژي  

ــوان   ــنن ميـ ــةرثك دةهثـ ــاخؤش خةبـ   نـ

  ربذي لثـــي ذانةوةســـيت دةبـــث ســـة 

  مسـيت  بـة   خـوثين   هةصسـووي   دةركـةي   له

ــة   ــةقثيان ل ــوجرةي ف ــه  ح ــاص مزگةوت   پ

ــان ــه  يان،ســووختةموستةعيد  چواري   حةوت

ــةوت    ــاي مزگ ــتاي زان ــراب و  مامؤس   ميح

ــه   ذثنـــــوثين ســـــةواب ،مةالوةهابـــ

  ســپي جــاران  پــؤيل كــةخيودا و ذيــش  

  بـــةردث كـــؤذن ئثـــواران  لـــه حـــةوزي

ــتةي پري ــةنگ و گاصــ ــانجةفــ   ةپياوةكــ

ــؤذةالوةكان  ــزثين شـــ ــه و ذيـــ   دامـــ

ــاس    ــه بـ ــژةي هةيـ   ذاوثژيـــان و  درثـ

ــة ــةنوثژيان   ل ــةر تات ــةوز و س ــةراغ ح   ق

ــةرماآلن   ــةوزي بـ ــةي حـ ــاوي خذاوكـ   ئـ

ــه داآلن  ــواردثي كردؤتــ ــةي خــ   شيوةصــ

ــث وةك  ــؤذه دةتك ــكي  چؤذچ ــاو  فرمثس   چ

ــةتيس  ــي ق ــةيت گوص ــةر ذووم ــؤ س ــاو ب   م

  پثچــةكاين ئاشــي شــثخي و پــثچ    ذثــي

  ثشــــن تــــا كوثرةكــــاينهــــةر سينةك
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  پثچـــي ذثگـــةي ئاصمةصـــوو قـــةيف پـــثچ

ــوو    ــي شـ ــةالدا وةك شووخاصـ ــه البـ   بـ

  خــوار دةخــوا تــا دةگاتــة  دةخــزث و پــثچ

  شانةوشـــاين كثـــو هـــةتا بـــةربنار   

  و داربووزةكــــاين »زةكــــةريا«چــــاكي 

ــةواين  ــؤ پاســ ــاوه بــ ــاري مــ   ذةمشــ

ــةف ــةر   ق ــةوه ه ــاران  دةخوات ــوو ج   وةك

ــة ــثبةري داران  لــ ــن و ســ   دةوري قســ

  هــةر پــريي بايــه   »ريبــادينپ«چــاكي 

ــيفايه  ــاي شــ ــان كانگــ ــؤ بادارةكــ   بــ

ــن  ــةممان بــ ــاين ذؤژي چوارشــ   دارةكــ

  ةكـــــاينذثبواردةســـــذن ئارةقـــــةي 

  چلدانــــه و قســــن و كثلــــي مــــةزاري 

ــداري   ــه و دصـ ــري دصـ ــي خثـ ــةر فاصـ   هـ

ــه    ــي حةقيان ــةوثن ماص ــةر ل ــةگ ه   لةگل

ــة ــه لــ ــان تةقةتةقيانــ ــةر دارةكــ   ســ

  هــةر قــؤزه لــةوث   »قؤزلــوث«قــةآلي 

ــتث  ــةص ئةسـ ــةوث لةگـ ــاوذازه شـ   ران هـ

ــةيوان  ــوار و داآلن و هــ ــوورةي ديــ   شــ

  دةخاتــــه زةيــــين ذثبــــواري لثــــزان

ــة ــام دةوران لــ ــراوه كــ ــات كــ   دا بنيــ

ــي ــه تثــ ــريي زةمانــ ــوذماوه بــ   دا ســ

ــةراي   ــابات و سـ ــةي سـ ــةردي بناغـ   بـ

ــث   ــةي ب ــةو كذوماتيي ــةراي  ئ ــگ و ه   دةن

ــري   ــد م ــث  و چةن ــةزين ت ــةوزيون م   دا گ

ــي  ــةپث تثـ ــد پثوةندلـ ــةرزيون چةنـ   دا لـ

  قؤزلـــوث، قـــةآلي قؤزلـــوث   قـــةآلي

ــةوث   ــؤزه لـ ــةر قـ ــه هـ ــةزاران ساصـ   هـ

ــةيان   ــةآل زةردةي بةربــ ــه قــ   دةخزثتــ
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  يــه دةكشــث شانةوشــان  »قــةرةقا«تــا 

ــةياين   ــه بـ ــةر لـ ــي سـ ــزةي گزينگـ   بـ

ــوآلين   ــةي گـ ــةومني پةلكـ ــژث شـ   دةمـ

ــتاش وةك   ــةرةقا ئثس ــاوار «ق ــكي ه   »باس

ــوار  ــةرجني ذثبـ ــان سـ ــه عامسـ   دةخاتـ

  پاصـــي كثـــودان ئـــةو گابةردانـــةي لـــة

  بثوةصـــةن لـــه كؤشـــي دثـــوداندةصـــثي 

ــوار ــو  و وةك س ــادةي نث ــيون و  دؤص پي   ش

  هثنـــدث چـــةقيون ،هثنـــدث پاصـــكةوتوو

  نــاخؤن هــةروا مــؤن و غــةزريون     تــل

ــة   ــةي ل ــاين دثوةزم ــون  گي ــةش ذةوي   ل

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

  

  

  »نووري«لةسةر هؤنراوةيةكي » سف عةسكةريؤي«نووسراوةيةكي 

  سةرنامةم به ناوي تؤ خودايه

بنووسم يان لةسةر شثعرةكاين، هةرچةنـد شـياوي   » نووري«نازامن لةسةر 

خويل زةمانه هثنده خاو باي  و  چونكه نووري به چةرخ. كردين هيچيان نيم باس

وپـؤي ژيـان و    نةخواردووه كه به مةكووكي خويل هةوداپساوي بـريي مـن تـان   

  . لثشي بدومثشثعري بچندرث و تةنانةت بتوامن

شريينه، ئةو پةپوولـه   به ذواصةت پريثكي جواين ذةزاسووكي خوثن» نووري«

ةدركثنث؛ وةكي ديـش كةسـثكه كـه    كه هةسيت نةسرةوتووي گوص و گيا د زثذةيه

هثدي و بةئةسپايي مةوداي ژياين پذ له ناخؤشي و چةرمةسةري تا ئثرةي بذيوه 

بست ئةم ذث پذ لـه   بة  جات، بستو به ورةي بةرز و قاميةوه بةرةو ذؤچنةي نة

  :خؤي كوتةين. نةهامةيت و ناكامي و نامرادييه دةپثوث

  

   شـريينم لـه بثسـتووين جـةفا نةخشـا     هةزار ئـاوايت 

  ئةوةي فةرهاد به تيشةي كرد، هةصمكةند من بـه نينـؤكم  
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ه كه به چاوثكي تيـژ  »سةيفولقوزات«يادگاري كؤمار و مةكتةبةكةي » نووري«

هةزاران ذةمز و ذاز . لةي له ئاسؤي ئاماجني نةتةوةكةي گرتووهو وردبينةوه سي

دةگرث و دةياخناته ناو بثشكةي نةرم  دا قةتيس ماون، زمانيان پث كه له دةرووين

  .و بالوثين شثعري كوردي

  له سةر بستووي ژيان وةك داري چاكي«ئةگةرچي 

  »بةر ةرگ و بثـب ثـةوه ببـةتـةنيا مايـ                

دا ذةگاژؤي كردووه، شثوةيةكي باشي له مثـژووي   و دصي گةلةكةيله نث بةآلم

نووسني و دوان لةسةر ئةم زاته و ئةم . دا بؤخؤي تةرخان كردووه ئةدةيب كوردي

هيوادارم مـرؤي وردبـني بـه    . بريه ژيره، نه كاري منه و نه مةوداي ئةم دةرفةته

  . ئارةزوو ئةم كاره بكةن

كةتةمان بؤ بپارثزث و ئةويش به حةز و مةبةسيت بةرةئومثدم وايه خودا ئةم 

  .خؤي بگا

  :»نووري«ثكي غةزةلله سةر » سف عةسكةريؤي«خشتةكي  پثنج

  

  چاوةذمث يان چاوة ذمث

  

ــار   ــه جاروبـــ ــه وتـــ ــدةكةوث بثيـــ   هةصـــ

ــار     ــي يـ ــةد و زولفـ ــفي قـ ــين وةسـ ــؤ وتـ   بـ

  حةســــرةيت لثــــوي بــــةبار ،دةردي ئــــةوين

  تـــامي دةچـــث واتـــه كـــه دةجيـــووي بـــه زار«

ــه ــوار  جوانـ ــه خـ ــدةوه بتكثتـ ــي ديـ ــه ذثـ   »لـ

  

ــني دص   ــةخؤش، گردةنشــ ــومث زةرد و نــ   بةســ

ــادومث     ــؤم نـ ــالعي خـ ــي تـ ــه ذةشـ ــن لـ   مـ

  الصـــه زمـــان ذثـــي قســـه گـــرياوه لـــثم     

ــاورةذمث« ــه و هةســــيت دةروون چــ   بــــؤ وتــ

  »بةستةصـــــةكه گيانـــــه هـــــةرمثي وتـــــار
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ــا  ــن دةبــ ــت و دصــــي مــ   زةردةخةنــــةت دثــ

ــا    ــذ دةكـ ــن پـ ــةزي مـ ــاوت حـ ــةيي چـ   گؤشـ

  كةســــت تثنــــةگاغــــةمزه بةســــه تــــاكوو 

  تـــا نةتـــةوي پـــث بـــه هـــةواآلن نـــةبا     «

  »هـــةر بـــه بـــزةي لثـــو و بـــه چاوانـــه كـــار

  

ــةل  ــته تـ ــذي هةسـ ــازژ و  پذپـ ــؤزي سـ   ث و سـ

ــه    ــا لـ ــةتيس مـ ــده قـ ــاوات و ذاز چةنـ   دص ئـ

ــاز  ــدين دةردي نيــــ ــتةمه دركانــــ   حةســــ

ــان ذاز « ــكاته زمــ ــةوث هةصــ ــوا نايــ   زو خــ

ــار   ــوه ب ــةر لث ــه س ــه ل ــؤي باس ــةوه خ ــةر ئ   »ه

  

  

  بــــةدةم ةمجـــةفا د بولبولـــه دةگـــري لـــه    

  چةشـــين پةپوولـــه دةچـــزث شـــةو بـــه شـــةم

ــةم  ــةفا و دةرد و خـ ــژي جـ ــه وزه و چثـ ــا لـ   تـ

ــوص  « ــژي گـ ــه مـ ــاوي كـ ــي تـ ــةدةم زةردةيـ   بـ

ــةژار    ــثيت هـ ــويل شـ ــث بولبـ ــكه دةبـ   »گةشـ

  

  ئــــــاوي ژيــــــان زايــــــةوه دؤص و دةران  

ــةران  ــةو ئةخگـ ــةوه بـ ــةهؤص توانـ ــةفر و سـ   بـ

ــيند  ــكه بصـ ــثبةران   ،تيشـ ــي سـ ــه دةسـ   كورتـ

ــد« ــاوي هومثــ ــه پ ثتــ ــةرانكــ ــه ســ   ژايــ

ــار   ــةپثته نســـ ــث دادةســـ ــاره نســـ   »ديـــ

  

ــةفا   ــةيش و سـ ــي عـ ــةهاره و دةمـ ــي بـ   فةسصـ

ــةكثنث ســــةبا    ــةمي ســــةوزه دةشــ   پةرچــ

ــةوا     ــذ هـ ــةر پـ ــده دص و سـ ــه هومثـ ــذ لـ   پـ
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ــهم« ــهةســــيت  و انةوةيــ   ه و بــــةقاژيانــ

ــةهار  ــاي ب ــه شــنةي ب ــةما و تــؤش ب ــه ت   »مــن ب

  

ــذوون   ــةزاران گـ ــه هـ ــذ لـ ــم پـ ــك و دصـ   مثشـ

ــص و دذوون  ــذي چقـــ ــنم پـــ ــةيي ژيـــ   ذثگـــ

ــري  ــةومت و پـ ــةفت كـ ــةرچي كةنـ ــوونو زة گـ   بـ

  داري لــــه ســــةر بــــةردي نــــةمثنث دةروون«

ــار    ــك و مـ ــه و مشـ ــاري مصـ ــه حاشـ   »نايكةمـ

  

  بــــاوةذي مــــن نايةتــــه جــــةغزي نــــةمان

ــان  ــةريت مـ ــةر شـ ــةربةرزييه هـ ــةرزي و سـ   بـ

ــان    ــدي زةمـ ــمةز و پةنـ ــةزار گؤصـ ــي هـ   پاشـ

  بــةري پــاكي بــةرث بــاي خــةزان     و  بــةرگ«

  »ارهـــةر بـــه تـــةماي ژيانةوةيـــه پـــريةد    

  

  »نووري«و » ئاسؤ«

به بؤنـةي  ) ئاسؤ(» سةعيدي نةججاذي«لةم ئاخرييانةدا هؤنةري بةذثز كاك 

بةداخةوه به هـؤي  . ي كوذي، كاريت دةعوةيت بؤ ناردم»چيا«جثژين زةماوةندي 

و ئةم هـؤنراوةي   بةباري نةمتواين له جثژنةكةدا بةشداري بكةم نةخؤشي و لةش

  .و ئاسكؤصةي هةصگوردي ئاسؤي »چيا«خوارةوةم كردة دياري بؤ 

  

  ئاسؤي خؤشةويست

  

  رژيين پريي و تةمياين تةمـةن ةپ

  هثز هةناسةي سوار و هةنگاوي بث

  تثكذا سةرباري ذؤژگـاري ژيـانن  

  ئةگةر ماوةم بث هةصدمث يةكجاري

  هةر بژي ئاسؤي سةربةرزي چيـا 

  دميةين تووذةي دنيـاي ناذةسـةن   

ــز وا و بــاوةذي بــثبــريي شــث   پث

  تـاآلنچي گيـانن   هاتوون ميوانن، 

  بؤ ئاسؤ و چياي نثـو كـوردةواري  

  بؤ پةناي كوردي له خؤشـي جيـا  
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  له ئاسؤي هيوا و چياي مةصبةندم

  

  شةرته هةتا هةم نةپسث پةيوةندم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شاعريي عةرةب دةصث

  

ففي قبضي كف الطفل عنـد 
  مــــــــــــــــــيالده

الممـات  وفي بسـتطه يـوم
  اشــــــــــــــــــاره

  

ال�ـرص المركـب  دليل علي
  ال�ـــــــــي فـــــــــي

ال فاعلمو اني خرجت بـال ا
  شـــــــــــــــــــــي

  

  الساي دةكاتةوه) نووري(كوردثك 

  

  لةپي قووچاوي كؤرپه كـايت بـووين  

ــآلوي    ــيت ب ــا دةس ــايت مردن ــه ك   ل

  

  نيشــاين تثكةصــي تونــده لــه ژينــا

  چي نا ،به دةستيم پثيه هةر با: دةصث

  

  چةند چوارينةيةك
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ــژث  ــث دةذث ــةردةمث ذةنگ ــه ه   زةمان

ــك ــا پث ــه ژين ــدثكي ل ــةهثنام هومث   ن
  

  كه دنيا پذ له خؤشي بث و لـه شـادي  

  بةشي كةن خةين بث بةش  هةموو كةس پثي
  

ــارم  ــتةزثين ذؤژگــ ــةوايي دصــ   نــ

  تكــةي فرمثســكي چــاوي چاوةذثيــان
  

  هةچةندي ذثي هومثدم بةستةصةك بث

  دةبث هةنگاوي هيوام تونـدوتيژ كـةم  
  

  گيانةكةم لـةحزه دةذؤيـني زؤروكـةم   

  وپةذ شـكاو  وةك مةيل يةخسريي باص
  

  سـةمةر  يوا هات و ذؤيـي بـث  هثنده ه

  وةك هةناسةي ساردي زستاين بةسؤز

  

  هةچةندي مةينةته به مين دةچثـژث 

  هةزار هيـوام بـه ذؤژثكـي دةنثـژث    
  

ــه وادي  ــا وادي ب ــني بك ــوآلآلن ش   گ

  بةشي من مةينةتـه و هـةر نـامرادي   
  

  كصــي ســووتاوي دواكــؤچي هــةوارم

  شةمي خامؤشـي بـن كثلـي مـةزارم    
  

  ةك بـث غةمي دنيا له سةر شامن كةص

  دووم بكشث يةدةك بث نةيار با هةر لة
  

  من له بن ديـواري كـؤين ساصـةكان   

  چاو له ذثچكةي تثپةذي ئاواصـةكان 
  

ــةربآلو ــايت دوور و ب ــاوةذثي داه   چ

  بـزةي لثـوي هـةتاو    بؤ سةهؤصي بث

  

  دذوو هةر دذووه

  

  گوص جوانه له هـةر وآلتـث شـني بـث    

  هةر دذوه دذوو بـه خـوو و خةسصـةت   

ــه  ــةوي ب ــث نةت ــابهكوان ــوص حيس   گ

  

  سةر شاخ و ذةوةز بث يا زةويـن بـث  

  ئـاوي ژيـن بـث    ،بث  ئاودثري پةري

  ئةوةت يـةقني بـث   ،هةر دذوه دذوو

  

  نةتةوةي نةتةوي

  

  من تـا نةتـةوةي خـؤم نةتـةوي بـث     

ــةي  ــث لةبةرك ــث كفن ــةو ذؤژه دةب   ئ

  

  سةر دياره دةبث شـؤذ و نـةوي بـث   

  چاوت له دةم و ويسـيت ئـةوي بـث   

  

  و نةورؤز هاوكات بوون،  جثژين مانگي ذؤژووان
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  ئاوام پريؤزبايي له دؤستثكم كرد

  

  جثژين سةري سـاص و مـانگي ذؤژوان  

  هةر ساصث كه دثن به خثـر و خؤشـي  

  

  يادگاري بـةپييت خةصـك و يـةزدان   

  پريؤز بث لـه خـؤت و خـاو خثـزان    

  

  بؤ مامه شثخ

  

  هةتا تؤ مامةشثخ چاوت لـه مـن بـث   

  دصثكي جثي خةو و شةو بث و ئةم و ئةو

  

  ةكه باوةذ كه يةزدانت لـه كـن بـث   م

  نابث مةزن بث ،له خوارث جثي دةكةن

  

  

  

  

  

  

  قاقاي دثوةزمه

كاتثك دوورهةنگثوي ديده ذثژنةي دةكا و دةبارثنث، بذوانه لووتكةي بةرز و 

بذوانـه  . هاآلوه مژي خةفةت دةوري داوه، تةمي نةگبةت تثي. تريةشاين كثوةكان

ةزمـةي شـاخان تةنـدوورةزةنان بريسـكةي     پثپليكاين فثصي خثصي دثوةكان، دثو

بريقةي دداين چزووي كوثرةماري زماين ذادةخوشث و تثكدةخوذث، چةمخاخةي 

تــريي هةصــمةيت كةوانــةي دةكــات و گيانثــك دةپثكــث، ژيانثــك و گيــانثكي  

گـةمارؤي هـةور و هـةآل دوا ذةگبـاري دةرد و بـةآل      . وخوسـت دةكـا   هةسـت  بث

قاي پثكةنيين دثوةزمه دةزرينگثتةوه، ئةوةي دةپرينگثتةوه، شاخ و ذةوةز له قا

نايه و نةماوه، هةسيت پشووي هةناسةيه، ئةوةي ماوه، بـةجث مـاوه، لينگـه    

جا بؤيه دثوةزمـة هةصـدةبةزث و جثژنـةي دةكـا و ديـدةي      . پثآلوثكي پياسةيه

  .دوورهةنگثو دةبارثنث و ذثژنةي دةكا
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  بريةوةرييةكامن

اين پـاييزةوةرزي بـةرةو خةزةصـوةر و    له بريم ناچنةوه ئةي مةله ذةويوةك

  .گةآلذثزاين تني و تةمةمن، هةر پثتانةوه دةژمي

بريةوةرييةكان، دةزامن له پثدةشـت و بـةربنار و دونـدي چياكـاين ژيـان،      

  .شثلي گةردةلوول و گثژةصووكةي ذةويت زةمان و زامي دةوران بوون چةنده پث

ناديـاري هـةرمثي هيـوا و    پث و ذثچكةي ديار و  له بريم ناچنةوه، دةمدي پث

نةهاتوو گـةز دةكـةن، دةيپثـون و نايگـةنث، بـةآلم نةوةسـتان و        هومثدي پثك

  .نةبةزين

  هةر پثتانةوه دةژمي

پسانةوه  ئةوا وةك خةوين هاصؤزي له خةو ذاپةذيوةكاين شةوگاري ذةشي بث

  .وخوسيت وةنةوزي مةبةستةكامن دةخزثنةوه زةيين زنةي كانيلكةي هةست

  نةوهله بريم ناچ

  هةر پثتانةوه دةژمي

   .هةر چاوةذوانتامن

دا  له شاري بؤكان له حاصثك ١٣٨٤ي مانگي خاكةلثوةي ساصي ١٢ذؤژي هةيين 

بةباري گةمارؤي ژيان و گياين ذوو وةئاوابوونيان داوم، تـوانيم   نةخؤش و لةش

هثندثك له هؤنراوةكامن كه به دةستةوه مابوون لثره به ياري دؤستان و براياين 

  .دؤست بيانكةمه ئةم سيپاره كه دةخيوثننةوه دةبئة

  ١٢/١/١٣٨٤حمةممةد نووري، بؤكان                                                            
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  پثزانني

 
سپاس بؤ ئةم شاعري و نووسةر و ئةديب و دؤسته خؤشةويستانةي كه هةر 

جؤرثك يارمةتييان داوم و ذثيان بؤ خؤش كردووم كه ئةو بذه بةرهةمةي كام به 

  :وپثك بكرث و چؤن باشه ئاوا خبرثته بةر چاوان ژيامن ذثك

  .ـ كاك ئةمحةدي مةوالين١

  ).ئاسؤ(ـ كاك سةعيد نةججاذي ٢

  .ـ كاك خاليد عةسكةري٣

  .ـ كاك حوسثن موهتةدي٤

  ).شيوةن(كاك تاهري كةرميي ـ ٥

  .ةددين ئاشيتكاك سةالحـ ٦
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