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ههند ک کهسايهتی ههن که ناساندن و باس ل کردنيان کار کی هاسانه .ف نه کهس شاعيرە،
فيسارەکهس ڕۆژنامهنووسه ،ئهويتر سياسهتوانه ،م ژوونووسه ،مۆسيقارە ،گۆرانی ب ژە و ...به م
کات دەتهوێ کهسايهتييهکی وەک 'ل ئۆناردۆ داڤينجی' بناس نی ،ت دەم نی ب ی و نهک ش بووە ،زانای
ههندەسه بووە ،ميعمار بووە يان چی؟ يۆنانييهکان له کۆنهوە وشهی  polyhistorيان بۆ ئهو کهسانه
ههبووە و چهند سهدەيهکيشه ئوروپاييهکان وشهی  polymathيان داناوە که ههردوکيان ،به سووکه
جياوازييهکهوە ،ئهو بيرمهندە دەگرنهوە وا پسپۆڕايهتی و ل زانييهکانی هاوکات چهند بواری جياوازی
هونهر و زانست دەگرنهوە.
کاک ئهمير ،ب ز دەڕۆيی ،يهک لهو کهسانه بوو که ناساندنی به تاقه وشه و سيفهت کی ئاسايی گونجاو
ناب ت ،زمانهوان؟ کۆمه ناس؟ نووسهر؟ ل کۆ هر؟ ڕۆژنامه نووس؟ وتارنووس؟ سياسهتوان؟
مامۆستای بواری ميديا؟ پرۆفيسۆری زانکۆ؟ ﻻيهنگری مافهکانی مرۆڤ؟ داکۆکيکاری مافی ژنان؟
کوردی ناسيۆناليست؟ مارکسيستی شۆڕشگ ڕ؟ ف مينيست؟ ههموو ئهوانه و زۆرشتی تری وەک
سهرنووسهری گۆڤار و وتارنووسی ئينسيکلۆپ ديا و وتارب ژی کۆنفهڕانس و کۆبوونهوە زانستييهکان
هاوکات له وجوودی تاک کی ه من و لهسهرخۆی ب يمهت و "پۆلی هيستۆر" دا کۆببوونهوە ،که ههستت
دەکرد له ژيانی ئاساييدا ئازاری به م روولهيهکيش ناگات ،به م کات دەهاته سهر هه و ست گرتن
سهبارەت به بنهماکانی باوەڕەکهی ،قه هم و قهدەم و قسهی ههرکام دەبوون به تيغ کی تيژ که
سهرمايهداری چهوس نهر ،دەرەبهگی زا م ،کۆمه گای داگيرکهری مافی ژنان و تاکی ب پڕەنسيبی
دەدايه بهر ه رشی ب ئهمان.
ئهوانه پ داهه گوتنی ب بنهما و شينگ ڕيی دوای مردوو نين ،به کوو تهنيا بهش کن لهو شتانهی که
دەگونج ت سهبارەت به کهسايهتييهکی وا ههمهﻻيهنه بگوتر ت و بنووسر ت .من کات که دوای
مهرگی ناوەختی کاک ئهمير زانيم تهمهنی تاقه يهک ساڵ له من زياتر بووە ،گهل کم پ سهير بوو؛ ئهو
بۆ من ههميشه پير کی دەستگير و ڕێ پيشاندەر بوو و بهگو رەی ئهزموون و ل زانييهکهی ،ههستم
دەکرد ﻻی کهم چل پهنجا سا ک خو ندەواری و ئهزموونی لهپ ش منهوە بووب ت ،به م کوا ئهو
چهشنه هه سهنگاندنانه به چهندايهتی و ژمارە دەکر ن؟ مهگهر پ وانه "چۆن بژی" نييه؟
من ئاگاداری ژيانی کاک ئهمير بهتايبهت له سهردەمی مندا ی و ﻻويهتی ئهودا ،نيم .به م له ڕ گهی
شو ن و سا ی لهدايکبوونيهوە دەتوانم بزانم وەک ڕۆ هيهکی سهردەمی کۆمه هی ژ کاف له سا ی
 ١٩٤٣دا له مههاباد لهدايک بووە .له تهمهنی کورتی کۆماری کوردستاندا وەک مندا کی س چوار
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سا ن ،ئهزموونی ڕاستهوخۆی ل وەرنهگرتووە به م درنگتر ئاسهواری زەقی ههرەس ه نانی
کۆمارەکهی ،وەک فهزای قورسی سياسی ناوچهکه ،دۆخی خراپی ئابووريی شار و ههل ومهرجی ب
سامانی بنهما هی ئيعدامکراوان و گيراوانی شاری مههاباد )و واههيه سهقز و بۆکان(ی بهچاو بينيوە،
ههستی پ کردووە و کهوتۆته ژ ر کارت کهريی ئهنجامهکانيهوە.
له سا نی پ ش کۆديتای  ١٩٥٣و ڕووخانی حکوومهتی ميللی موسهدديق دا کاک ئهمير م رمندا کی
ف رگهی ناوەندی بووە و به گو رەی ههل ومهرجی سياسيی ناو شاری مههاباد ههروەها ئهو ئازادييه
ڕ ژەييهی که بۆ چاپی کت ب و ڕۆژنامهکانی ئ رانی ئهو سا نه بهرههم هاتبوو ،ئاساييه که لهگهڵ
بيری چهپدا ناسياوی پهيدا کردب ت .مههاباد لهو سا نه و سا نی دواتريشدا جهنگهی خهباتی
نهتهوايهتی بوو به م تهنانهت تاقه حزبه سياسييه نهتهوەييهکهش ،حزبی ديموکراتی کوردستان،
هه گری بيری چهپ بوو و يهکسانی و سوسياليزم ،ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ ،له پهيڕەو و
پرۆگرامهکانيدا ڕەنگيان دەدايهوە.
له فهزايهکی ئهوتۆ و له جهرگهی زو م و ب دادی حکوومهتی شای دوای کۆديتای  ٢٨ی گهﻻو ژ له
کوردستان ،سهرەتا له ڕ ی حکوومهتی نيزامی بهختيار و ئينجا له ڕ گهی ساواکهوە ،گهل ک ئاسايی
بوو که گهرای بيری نهتهوەيی و ﻻيهنگريی چهوساوان ،هاوکات پ کهوە له م شکی کوڕەﻻو کی
خو ندەواری وەک کاک ئهمير دا بگوورو ن ،ههر ئهو گهرايهش له سا نی دواتر و سهردەمی
خو ندکاريی زانستگهی تاراندا چهقهرەبکات ،بپشکو ت و گو ی کهسايهتييهکی شۆڕشگ ر بهرههم
ب ن ت .ههر بۆيهشه که ئ مه له پشکنينی ڕووداوەکانی ژيانيدا ،ههوا ی خو ندکاريی زانکۆی تارانی،
هاوڕێ لهگهڵ ههوا ی کار و خهباتی سياسييهکهی ،پ کهوە دەبيسين.
سهردەمی ﻻويهتی و خو ندکاريی کاک ئهمير شهق ی شۆڕشی ئهيلوول له باشووری کوردستان،
چوونی ﻻوانی خهباتکار بۆ ناو شۆڕشهکه ،کۆنگرەی دووههمی حزبی ديموکرات ،دامهزرانی حزبی
ڕزگاری ،سهرهه دان و ت کشکانی خهباتی چهکدارانهی سا نی  ١٣٤٧و  ٤٨ی ل دراوە .له فهزايهکی
وەک زانکۆی تاران و له ناو جهرگهی کۆمه کی زۆر له ﻻوانی کوردی شۆڕشگ ڕی دانيشتووی
ئهوشارەدا ،گهل ک ئاساييه کهس کی ههستيار و بهرپرس وەک کاک ئهمير لهگهڵ ﻻفاوی شۆڕش و
خهباتدا بڕوات ،که ڕۆيشت و چاﻻکانهش ڕۆيشت.
درەنگتر ،کات که بۆ در ژەی خو ندن چوو بۆ بهشی ڕۆژئاوای جيهان ،ڕۆح و ههستی بهرپرسانهی
کاک ئهمير له بهرانبهر کۆمه گای بندەست و بهره رشی کوردستاندا ههرگيز له کهميی نهدا هيچ،
بهه زتريش بوو و نهک ههر له خهباتی خو ندکارانی کوردی دەرەوەی و ت ،به کوو له ڕاپهڕينی
خو ندکارانی فهڕەنسهی دەيهی شهستيشدا بهشداريی کرد و له بهرەی چهپی پ شکهوتنخوازدا دژ به
سيستهمی سهرمايهداری وەستا -وەستان ک که تا دوايين ڕۆژەکانی ژيان ،دانيشتن و کۆ نهدانی
بهشو ندا نههات.
مانهوەی دەرەوەی و ت ،به پ چهوانهی زۆر خه کی ديکه ،گهل و نيشتمانی لهبيری کاک ئهمير
نهبردەوە و ههرئهوەندەی دەنگی شۆڕش له ئ رانی سا ی ١٣٥٧دا بهرز بووەوە ،ڕووی کردەوە و ت
و له مههاباد و مهريوان و سنه بوو به هاوههنگاوی کۆمه نی ڕاپهڕيوی خه ک.
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کات کيش که شۆڕشی گهﻻنی ئ ران له گر ژەنه چوو و ئايهتو کان دەستيان بهسهردا گرت ،کاک
ئهمير هاتهوە دەرەوەی و ت و له کهنادا گيرسايهوە ،شو ن ک که تا کۆتايی تهمهن ل ی مايهوە ،ب
ئهوەی پهيوەندی لهگهڵ ناوخۆی و ت بپچڕ ت.١
تايبهتمهنديی کهسايهتيی شاميلی کاک ئهمير گهل ک زۆرن .واههيه پ داگيريی قورس وقايم لهسهر
باوەڕی سياسی-کۆمه يهتی و د سۆزيی گهل و نيشتمان ،دوو دياردەی ههرە بهرچاو بن که هاوڕێ
لهگهڵ خووی نهرم و تهوازوع و بهرپرسيايهتی و ياريدەدەريی خه ک ،کهسايهتييهکی ج گهی ڕ زيان
پ ک ه نابوو که تهنانهت نهيار و دوژمنهکانی )چهوس نهرانی سهرمايهدار و دەرەبهگ(يش
نهياندەتوانی ڕ ز لهو خهسلهته ئينسانييانهی نهگرن.
ﻻيهن کی ههرە گرنگی کهسايهتی کاک ئهمير باوەڕ کی بنچينهيی به مافه فهوتاوەکانی ژن ،به تايبهت
ژنی کورد بوو .لهم بوارەدا من به کهس کی پ شڕەوی ئهوتۆی دەناسم که تا ئهمڕۆ هيچ کورد کی
ناسراوی تر به تۆزی ڕ گاشی نهگهيشتووە .ئهو ف مينيست کی خاوەن بڕوا بوو و ئهو هه و سته له
نووسينهکانيدا ڕەنگيان داوەتهوە .کاک ئهمير ههرگيز نهکهوته شو ن قسهی ئهو گهڕۆکه ئوروپاييانهی
وا ژنی کورديان له چاو ژنانی ديکهی گهﻻنی دراوس  ،به 'ئازاد' ناو دەبرد.
ئهو ئاگای له قوو يی نهريته کۆمه يهتييهکانی کۆمه گای کورد بوو و دەيزانی ک شهی ب مافيی ژن
له کوردەواريدا به بوون يان ﻻچوونی چارش و و دەسماڵ چارەسهر ناکر ت و سهرچاوەی مهسهلهکه
له قوو يی ئايين و ئهو نهريتانهدايه که لهسهر بنهمای ئايين و دابی عهشيرەتی دانراون .دەزانم کاک
ئهمير خهبات کی زۆری له پ ناو مهحکووم کردنی سوننهته عهشيرەييه دواکهوتووکان کرد ،به م د نيا
نيم ئايا به ههم ش وە لهگهڵ ئايينی زا ی کۆمه گاش ڕووبهڕوو بووەوە و ت کهوت يان نا؟
*****
چهند ئهزموون و بيرەوەری شهخسی بۆ ڕوونکردنهوەی هه و ستهکانی کاک ئهمير:
د نيا نيم کاک ئهميرم کهی و له کو وە ناسيوە .لهو بابهتهوەی وا له سهرەتای ﻻويهتيدا بۆ ناساندنی
شاری مههابادی نووسيبوو و شارەداريی شارەکه ب وی کردەوە؟ يان لهو ژمارە تايبهتهی ڕۆژنامهی
کوردستان چاپی تارانهوە که بۆ کۆچی دوايی مامۆستا گۆرانی شاعير دەرچوو و کاک ئهمير لهگهڵ
کاک سوار و کاک عهلی حهسهنيانی و کاک فاتيح بابهتهکانيان نووسيبوو؟ يا خود ههر له زمانی
خه کهوە ،که وەک خو ندکار کی ل هاتوو و خهباتکاری کورد له تاران ناويان دەبرد؟ ههرچۆن ک ب ت
لهو يهکهم ڕۆژانهوە که دارەدارەی خو ندن و نووسينی کورديم کردووە ،دووراودوور کاک ئهميرم له
گۆڕەپانی نووسين و ل کۆ ينهوەدا حازر و نازر بينيوە -وەک هاوڕ يهکی نهديتوو به م ڕێ پيشاندەر و
د سۆز.
کات که له سا ی  ١٩٩٨دا کت بی "کهشکۆ ه شيعر کی کوردی گۆرانی"م ئامادە دەکرد ،نوسخهی پ ش
چاپکردنيم بۆ نارد و تکام ل کرد پ شهکييهک بۆ بهشی ئينگليزيی کت بهکه بنووس ت .کاک ئهمير ،به
 . ١بۆ نموونه له ئيمهيل کدا بۆی نووسيبووم که بۆ کاری ل کۆ ينهوە له ڕاپهڕينی وەرز رانی ناوچهی موکريان "ئهمن
نزيکهی  ٣٠وتوو ژم لهگهل وهرز ر و مهﻻ و فهق و ئاغاکان ههيه" )ئيمهيلی مانگی مهی .(٢٠١٦
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ش وەی ههميشهيی خۆی ،که بۆ ئهرک و کاری ئهوتۆ دەستی بهڕووی کهسهوە نهدەنا ،منيشی ب هيوا
نهکرد و  ١٥ﻻپهڕەی نووسی که يهک له تهوەرەکانی باسهکهی بهرپهرچدانهوەی بۆچوونی پرۆفيسۆر
مهکهنزی بوو له مهسهلهی پهيوەندی زمانی کوردی و مادی ،منيش سهرەتا کۆپييهکی وتارەکهم نارد
بۆ دوکتۆر مهکهنزی ،ئينجا ﻻپهڕەکانی کت بهکهم پ ڕازاندەوە.
کات که بابهت کم سهبارەت به ڕاپهڕينی وەرز رانی ناوچهی فهيزو ﻼبهگی نووسی و له گۆڤاری
گزينگدا ب وم کردەوە )وا بزانم سا ی  ٢٠٠٧بوو( ،کهس ک تۆمهتی ئهوەی ل دام که گوايه به
ڕوانگهی 'توودەيی'ەوە ڕاستييهکانم سهبارەت به زو م و زۆری ئاغاوات ش واندب ت .کاک ئهمير له
بهرانبهر ئهو ه رشکارييه ب بنهمايهدا هه و ستی گرت له ئيمهيل کدا بۆی نووسيم" :ئهو بهشهی

نووسراوهی کاک  ...که باسی تۆ دهکا دهبو سهرنووسهری گزينگ ب وی نهکردباوه چونکه ئهويش
"مهغ هتهی روو به ئينسانه" ،به م له کولتووری رۆشنبيری و چاپهمهنی کوردی و فارسی و  ...دا
ه شتا جياوازی داناندرێ له نيوان مهغلهته و ئيستيدﻻلی زانستی" و تهنانهت گوتی ئهگهر کاتم ههب ت
وە م ک بۆ ئهو کهسه دەنووسمهوە.
له دەوروبهری سا ی ٢٠٠٠دا ،جار کيان هاته لهندەن .ئهودەم دايکيشم چهند مانگ ک بوو به سهردان
له لهندەن دەژيا .کاک ئهمير سهبارەت به بارودۆخی بۆکان له سا نی کۆماری کوردستان و ڕاپهڕينی
سا ی  ١٣٣٢ی خه کی بۆکان و وەرز رانی ناوچهی فهيزو بهگی و دۆخی ژنان وتوو ژ کی به
دەنگ ل تۆمار کرد ،دواتر به پۆستهدا نوسخهيهکی شريتی دەنگهکهی دايکمی بۆ ناردم که ئ ستاش
ﻻی من ماوە.
له سا ی  ٢٠١١دا بابهت کی بۆ ناردم که به ئينگليزی سهبارەت به 'ڕاپهڕينی وەرز رانی موکريان'
نووسيبووی و داوای ل کردبووم بيخو نمهوە و بۆچوون و ڕەخنهکانی خۆمی بۆ بنووسمهوە بۆ ئهوەی
پاکردەی بابهتهکه بن ر ت بۆچاپ له گۆڤار کی ئينگليزيدا .ديارە من دەست بهج کارەکهم ڕاپهڕاند و
بۆم ناردەوە ،به م وتارەکه ،لهبهر ههر هۆکار ک ،ب و نهکرايهوە.
ﻻيهن کی گرنگی کاری کاک ئهمير له نووسين و ل کۆ ينهوەدا پڕۆفيشناليزم بوو .ئهو به س نگ کی
ئاوا هوە ڕەخنهی خه کی وەردەگرت .من لهسهر ئهوەی ڕاپهڕينی سا نی  ١٣٣١و  ٣٢ی خه کی
بۆکان و وەرز رانی ناوچهی فهيزو بهگی له ڕۆژهه تی بۆکانی به 'ڕاپهڕينی وەرز رانی موکريان'
ناود ر کردبوو ڕەخنهم ههبوو و ئ ستاش له سهر ئهو باوەڕەم که بهداخهوە ڕاپهڕينهکه پ ش ئهوەی
ههموو ناوچهکانی موکريان بگر تهوە و بکر ت ناوی 'ڕاپهڕينی وەرز رانی موکريان' ی ل بنر ت،
ههر له ڕۆژهه تی بۆکان گهمارۆ درا و ت ک شک نرا .تهنانهت ﻻم وايه کات مامۆستای نهمر ه من
له سهرەتای تاريک و ڕووندا سيفهتی وەرز رانی 'موکريان' به ڕاپهڕينهکه داوە ،لهبهر ئهوە بووە که
کت بهکه له باشووری کوردستان و تا ڕادەيهکی زۆر بۆ جهماوەری ئهوێ ب و کرابووەوە و لهوێ باس
کردن له دياردەيهکی گشتی وەک موکريان هاسانتر بوو له ناساندنی ناوچهی فهيزو بهگی به
خه کهکه ،دەنا مامۆستا ه من گوند و ژيانی گوندنشينان و م ژوو و شو نايهتی ڕاپهڕينهکهی گهل ک
چاکتر له ڕووناکبيرانی شارنشين دەناسی و دەزانی و بهردەوام له پهيوەندی ڕۆژانهی گونديشدا بوو.
ههموو به گهکانی بهردەست دەريدەخهن که ئهو بزووتنهوەيه سهرەتا له ناو شاری بۆکان سهری هه دا
و لهڕ گهی ههند ک له ڕ بهرانی ڕاپهڕينهکهی بۆکانهوە با ی ک شايه سهر ناوچهی فهيزو بهگی.
ديارە درەنگتر ،له چهند شو نی وەک سهر چۆمی مهجيدخان و مهحاڵ و شارو رانيش ڕاپهڕين دەستی
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پ کرد ،به م ئهوانه ههمووی پريشکهی ئاگر کی شۆڕشگ ڕانه بوون که سک هکهی له ئا باغ و
يهکشهوە و بهردەزەری فهيزو بهگيدا مايهوە و ه رشی ئهرتهشی شا و بهربهرەکانی کردنی ژن و
پياوانی ناوچهکهش لهگهڵ ئهرتهشی ئ ران ههر لهوێ بهڕ وە چوو ،ههر لهو ش ئاگرەکه خامۆش کرا.
ناوچهی فهيزو بهگی له خۆوە نهببوە جهرگهی خهبات .لهوێ ههند ک تايبهتمهندی ههبوون که بۆ
نموونه له بهشی ڕۆژئاوای چۆمی بۆکان و پاشماوەی موکرياندا نهدەبينران .پهيوەندی عهشيرەتی
لهم ژبوو نهمابوو و ئاغاکان که هيچ پهيوەند کی خو نييان لهگهڵ ڕەعيهت نهبوو ،نهياندەتوانی ئهو
توندوتيژی و بگرە و بکوژەيهی ئاغاوات و مهزن و سهرەک عهشيرەتهکانی موکريانيان ههب ت.
حهوت کهس له باوک و برای ههر ئهو ئاغاواته دوای ههرەس ه نانی کۆماری کوردستان ئيعدام
کرابوون و وەک زۆر ک له سهرەک عهشيرە و ئاغاکانی ناوچه ،پشتيان به ڕژيمی ئ ران گهرم نهبوو
و لهچاو ئاغاواتی دەماغ بهرزی د بوکری ،زياتر له ڕەعيهتهکانيان نزيک بوون تا حکوومهت.
ههروەها کهسانی شارنشين و ڕووناکبير و شاعير و هونهرمهنديان ت دا هه کهوتبوو ،تهنانهت يهکيان
لهسهر خواستی خۆی ،زەوييهکانی بهسهر گوندييهکاندا دا دابهش کردبوو و يهکيتريان هاوههنگاو
لهگهڵ ڕاپهڕيوەکان دژ به چهوسانهوە و زو م ههستابووە سهرپ و دوای کۆديتای  ٢٨ی گهﻻو ژ
ئاغاکانی خزمی خۆی بۆ تۆ ه ل سهندنهوە ،قهسدی گيانيان کردبوو .ئهو دياردانه له شو نهکانی
ديکهی موکريان نهدەبينران و به ش وەی سروشتی ،زەمينهی ڕاپهڕين لهوێ ئامادەتر بوو و
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ههربۆيهش لهوێ سهريهه دا.
کاک ئهمير ئهو بۆچوونانهی منی بيستهوە ،به م لهسهر هه و ستی خۆی مايهوە ،ب ئهوەی ک شهيهک
بکهو ته ن وانمان .تهنانهت لهبيرمه بۆی نووسيبووم که دوابڕياری ئهوەيه ل کۆ نهوەکانی سهبارەت به
ڕاپهڕينی وەرز ران به زمانی فارسی ب و بکاتهوە؛ من ئهوەشم پ سهير بوو که بۆچی به کوردی
ناياننووس ت؟ ئهو ڕەخنهيهشی به سينگ کی فراوانهوە گو دايه به م بۆ بارودۆخی ئهم دواييانهی ئهو و
پ شوەچوونی نهخۆشييهکهی نهدەبوو سهرلهنوێ زمانی سهرجهم کت بهکه بگۆڕ ت؛ ديارە ڕ زی منيش
بۆ خۆی و کارەکهی ،ههرگيز له کهميی نهدا و نهگۆڕ مايهوە.
له سا ی  ٢٠١٢دا ههوا ی تۆمارکرانی بيرەوەرييهکانی نهمر مامۆستا ڕەئووفی خهيات )ڕەئووف
مهﻻحهسهن( وەک يهک ک له ڕ بهڕانی ڕاپهڕينی سا ی  ١٣٣١و  ٣٢ی خه کی بۆکان دژ به ئاغاواتم
پ دا که ڕ زدار ئيسماعيل ئيسماعيل زادە به ماوەيهکی کهم پ ش وەفاتی مامۆستا ڕەئووف بهڕ وەی
بردبوو .کاک ئهمير دەست بهج داوای نوسخه و زانياری سهبارەت به مهسهکه ل کردم ،منيش ئيمهيل
 . ٢پهسند کی ديکه بۆ بۆچوونهکهی من ،ڕووداوی سا نی  ١٣٥٧تا  ٥٩ی دوای شۆڕشی گهﻻنی ئ رانه .لهو سا نهدا
لقی ڕ کخراوەی فيدائيانی خهلق له بۆکان بانگهوازی دابهشکرانی زەوی وزاری گوندەکانی بهگو ی خه کدا دەدا .تاقه
شو ن کی ناوچه ،که به دەنگی بانگهوازەکهوە هات ،ههمان ناوچهی فهيزو بهگی بوو .من که ئهودەم ئهندامی
ڕ کخراوەکه و يهک له بهرپرسانی بووم ،بهچاوی خۆم ئهو جياوازييه زۆرەم بينی و تهنانهت لهبيرمه بۆ پڕوپاگهندەی
ههر ئهو دابهشکردنی زەوييه ،ن ررامه گوندی عهزيزکهند لهبهشی د بوکری که ماوەيهک بوو ببووە م كی خا ی خۆم.
به م نه له ههو ی من و نه ههو ی هاوڕ انی ترم هيچ هه نهوەرا و له عهينی کات که بۆ نموونه له هاوينی سا ی
١٣٥٨دا وەرز رەکانی گوندی 'حهسار'ی سهر به فهيزو بهگی ،حاس ی گهنميان له سهر زەوييه دابهشکراوەکانی ئاغا
هه گرت ،له بهشی د بوکری هيچ شت ک ڕووی نهدا و مهسهلهکه له چوارچ وەی قسه و دروشمدا مايهوە .فهيزو بهگی
جياواز بوو.
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ئهدر سی کاک ئيسماعيلم بۆ نارد و دەزانم کهوتنه پهيوەنديی يهکترەوە به م ئاگادار نيم ئايا تا کوێ له
ناوەرۆکی قسهکانی مامۆستا ڕەئووف ئاگادار کرايهوە و چی له بابهتهکه دەست کهوت.
له ماوەی سا نی ن وان  ٢٠١٢و  ٢٠١٧دا گهل ک ئيمهيلمان گۆڕييهوە که زوربهی ههرە زۆريان
سهبارەت به ڕاپهڕينی وەرز رانی موکريان بوو .لهو ماوەيهدا کهس ک به ناحهق تاوانباری کردبووم
که گوايه کت بی "بۆکان له سهدەی بيستهمدا'ی کاک ڕەحمانی محهممهديان من نووسيب تم .کاک ئهمير
له ئيمهيل کدا که بۆی ناردم ،ناڕەزايی خۆی لهو چهشنه هه و ست گرتنه دەربڕی و له وتار کيشدا که
سهبارەت به ههمان بابهت نووسيبووی ئاماژەی به مهسهلهکه کرد.
دوايين ئيمهيلی کاک ئهمير له  ٢٠١٧/٤/١٣دا گهيشته دەستم که ناساندنی کت ب کی ئينگليزی بوو
سهبارەت به کهمايهتييهکانی ڕۆژهه تی ناڤين -کهيسی کورد ،و وتار کی ئينگليزی کهس کی تر
سهبارەت به 'دەوری نوسخهنووسان له ڕاگواستنی دەستنووسدا -کهيسی شهرەفنامهی بهدليسی' .ئهوە
تهنيا من نهبووم که ئهو لوتفهم دەرحهق دەکرا ،به کوو بهش ک بوو له خوو وخدەی کاک ئهمير که
زانياری ب و دەکردەوە و ههر بابهت کی کهوتبايهته دەست که بايهخی خو ندنهوەی ههبوايه ،خه کانی
پهيوەنديداری ل ب بهش نهدەکرد.
به داخهوە له ماوەی س مانگی ن وان ئهو ئيمهيلهی دوايی و ههوا ی د تهز نی وەفاتی ،چيتر ههوا کم
ل ی نهبيستهوە.
ئهوانه بهش ک بوون له بيرەوەريی من لهگهڵ کاک ئهمير .ديارە من کهس کی وا نهبووم خۆم به
هاوشان و هاوڕێ و دۆستی نزيکی ئهو له قه هم بدەم .پهيوەندی ئ مه گهل ک ساکار بوو و له ههموو
ئهو سا نه و هاتوچۆی لهندەنيدا کاک ئهمير تهنيا جار ک هاته ما مان و منيش له کانادا جار ک
ميوانيان بووم .به م وەک لهگهڵ خه کانی ديکهش ميهرەبان و يارمهتيدەر بوو ،له زۆر کاری نووسين
و ل کۆ ينهوەدا يارمهتی منيشی دا و منهتباری ئهو يارمهتييانهی ه شتمهوە.
يادی بۆ ههميشه زيندوو بم ن ت!
٢٠١٧/٦/٣٠
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