
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا د و و مێژ لە بۆکان

 »وتار  ٤٨١  کۆمەڵەی «

 

 ( سێهەم  )بەرگی



 



 ا د و و مێژ لە بۆکان

 »وتار  ٤٨١  کۆمەڵەی «

 

 

 سوڵتانی   ئەنوەر

 

 

ڕۆشنگەری بنکەی   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بەرگی سێهەم وتار  ٤٨١  کۆمەڵەی)  مێژوودا لە  بۆکان :کتێب 
 سوڵتانی  ئەنوەر  :نووسەر  

 زادە چیمەن ئیلخانی  :ڕووبەرگ  ودیزاین  

 بنکەی ڕۆشنگەری، ئاڵمان :باڵوکەرەوە
 ٢٠٢١: یەکەم،  نۆرەی چاپ

 نیگارەکانی ڕووبەرگ لە کاشییەکانی ئیزیرتوو وەرگیراون 

 

 دانەوەی بۆ نووسەر پارێزراوە مافی لەچاپ
 



بیرەوەرییەکان
لەم بەشە دا هەندێک کتێبی بیرەوەریی کوردی و فارسی یان وەرگێڕاوی 
کــوردی و فارســیی نووســەرانی ئورووپایــی، پشــکێنراون کــە لەنێــو 
بیرەوەریی نووســەرەکان دا ئاماژەیەک بە بۆکان یان کەسایەتییەکانی 
ناوچــەی بۆکان کرابێ. زانیاریی دووراودووری ئەو کەســانە وا هەیە 
سەداســەد ڕاســت نەبن، بەاڵم هەر ئەوەندەی الیەنێکی تاریکی ژیانی 

خەڵکی بۆکانیان ڕوون کردبێتەوە، دەتوانێ بایەخی خۆیان هەبێ.





بیرەوەرییەکانی سەردار موقتەدیری سەنجاوی
ئــەم دێڕانــەی خــوارەوە بەشــێکن لــە بیرەوەرییەکانی»عەلی ئەکبەرخانــی ســەردار 
موقتەدیــری ســەنجابی«، کــە دوکتۆر کەریمی ســەنجابی برازای ڕێکیخســتووە و لە 

ساڵی 2001 دا لە تاران باڵوکراوەتەوە. 
ســەردار موقتەدیــر، ســەرۆک هۆزی ســەنجابی یــەک لــە ســێ هــۆزی مەزنــی 
ناوچەی کرماشــان )کەڵهوڕ، ســەنجابی، گۆران(  بوو، کە لە ســااڵنی شــەڕی یەکەمی 
جیهانــی دا، خــۆی و ئەندامانــی عەشــیرەتەکەی کەوتنــە بــەر هێــرش و بۆمباردمانی 
بێ بەزەیی یانەی ســپا و فڕۆکە شــەڕکەرەکانی بریتانیا. هۆی مەسەلەکەش الیەنگری 
کردنــی ســەنجابییەکان بــوو لە بیرۆکەی »یەکییەتیی ئیســالمی«ی عوســمانییەکان و 
هاوپەیمانــە ئاڵمانییەکانیــان. لە ئەنجام دا ســەردار موقتەدیر، هۆزەکەی خۆی خســتە 
گێــژاوی شــەڕێکی بێ ســوودی بێ ئەنجــام لەگەڵ ســپای ڕووس و ئینگلیــز و لەژێر 
گوشــاری ئــەوان دا مەجبــوور بوو خــاک و واڵتەکــەی بەجێ بهێڵێ و پەنــا بباتە بەر 

هێزەکانی عوسمانی لە باشووری کوردستان و ئەو بەشەی دواتر بوو بە عێراق. 
 ســەردەمێک کــە ســەردار موقتەدیــر دەچێتــە عێــراق )ســاڵی 1٩1٨( ، ســەردەمی
دەســت بــە ســەربوونی شــێخ مەحمــوودی مەلیکــە لــە مووســڵ. ناوبراو لــە ماوەی 
مانــەوەی دا لــە شــارەکە چەندیــن جــار دەچێتــە چاوپێکەوتنــی شــێخی نەمــر یا ئەو 

ئیجازەی چەوپێکەوتنی سەردار موقتەدیر وەردەگرێ و دەچێتە مزڵەکەی. 
گوێ پێنەدان و هەڵس وکەوتی نالەباری ئەفســەر و بەرپرســانی سپای عوسمانی 
لەگــەڵ ســەردار و هاوڕێکانی لەالیــەک و جێ لێژ بوون بە ســپای ئاڵمانی و تورک، 



1124 | بۆکان لە مێژوودا

کارێــک دەکا کە ســەردار بەبــێ ئیجازەی ئەوان و بەدزیی عوســمانییەکانەوە لەگەڵ 
چەنــد هاوڕییەکــی دا بگەڕێتــەوە ئێران و لە ڕێگەی پشــدەرەوە بگاتە سەردەشــت و 
لەوێــوە بــۆ بــۆکان و ئینجا تیکانتەپەی هەوشــار )تیــکاب(  و پاشــان ئازەربایجان و 

تاران. 
هاوڕێیانی سەردار موقتەدیر لەم سەفەرە دا بریتی بوون لە: حوسێن خانی ساالر 
زەفــەری برای، ســلێمان خانی ســاالر موقتەدیــری برازی، میرزا ابولقاســم الهووتیی 
کرماشــانی، شــاعیری شۆڕشــگێڕی کورد وەک پێشــکار، موجاهیدێکی میللی، چەند 
کوێخازادەی ســەنجابی، ئەفســەرێکی هەاڵتووی عوســمانی و ژمارەیەک سوارە، کە 

سەرجەمی هەمووان بە خۆیەوە گەیشتبووە 5٣ کەس. 
مێژووی ســەفەری ســەردار موقتەدیر و هاوڕێکانی بەگوێرەی یاددا شــتەکان بە 

شێوەی خوارەوەیە:
ـ گەیشتنە نێو خاکی عوسمانی )عێراق( ]لە ڕاستی دا چوونە باشووری کوردستان[: 

16ی ڕەمەزانی 1٣٣6 )تیرماە 12٩٧( ، )جووالی 1٩1٨( 
ـ گەڕانەوە و گەیشتنە تاران: 12ی رەبیعی یەکەمی 1٣٣٧ )24 آذر 12٩٧ ـ 16ی 

دێسامبری 1٩1٨( .
بەگوێرەی الپەڕەی 62٩ی بیرەوەرییەکان، ماوەی گەڕانەوەی ســەردار لە خاکی 
عوســمانییەوە بــۆ ئێران چــل ڕۆژ بووە و بەو پێیــە، تێپەڕبوونی ئــەو و هاوڕێکانی 
بــە سەردەشــت و بۆکان و تیکانتەپەی هەوشــار دا، دەبێ لە مــاوەی مانگی نوامبر و 

دێسامبری 1٩1٨  دا بووبێ. 
مەسەلەی سەرنج ڕاکێش لە سەفەری سەردار موقتەدیر دا، ئەوەیە میرزا ئەبولقاسم 
الهووتیی کرماشانی، شاعیری شۆڕشگێڕی کوردیش یەکێ لە هاوڕێیانی بووە. الهووتی، 
کە دایکی لە هۆزی سەنجابی بوو و خۆشی بۆ ماوەیەک لەنێو ئەوان دا ژیابوو، لەو 
 سەردەمە تایبەتیە دا وەک پێشکار و بریکاری سەردار موقتەدیر، گەلێک ئەرکی سیاسی و
کۆمەاڵیەتیی بۆ ڕاپەڕاندووە و بۆ نموونە لە شاری سنە پێوەندیی بە ئاڵمانییەکانەوە 

گرتووە. 
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یادداشتەکانی سەردار موقتەدیر نیشاندەری ئەوەن کە الهووتی هەستێکی بەهێزی 
الیەنگریــی ئاڵمــان و عوســمانیی هەبووبــێ و لە مــاوەی مانەوەیان  دا لە مووســڵ و 
کەرکووک و هەولێر و سلێمانی هات وچۆی کاربەدەستانی سپای عوسمانیی کردبێ، 
 ئینجا لەو قۆناغە دا کە ســەردار موقتەدیر بڕیاری گەڕانەوەی ئێرانی دا بێ، الهووتی
لێی جیا بووبێتەوە و بەتەنیا لە عێراق بۆ ماوەیەک لەژێر حیمایەی عوسمانی دا ژیابێ. 
 ئەم بەشەی یادداشتەکانی سەردار لەمەڕ الهووتی، لە کتێبێکی من دا کە لەمەڕ ژیان و
ئاســەوارەکانی الهووتیم نووســیوە، شــوێنێکی تایبەتییان داگیر کردووە.1 موقتەدیر 

دەنووسێ: 
... الی ئێــوارە گەیشــتینە گوندێــک لــە ســەرەتای دۆڵــی پشــدەر. ئــاوی چۆمــی 
ئاڵتوون کۆپــری بــەو دۆڵە دا تێپەڕ دەبــوو. بەناچار لەم گوندە دابەزین. ئاغای دێیەکە 
ناوی ڕەســووڵ ئاغا بوو کە جیاواز بوو لە حاجی ڕەســووڵ ئاغای پشــدەری. ئاغا و 
خاوەنی گوندەکە لە ماڵ نەبوو... الی ئێوارە هاتەوە. بەبێ هەواڵپرســی و موجامەلە 
لێــی پرســین خەڵکــی کوێن؟ گوتم ئێرانین. ئەم جار پرســی موســڵمانن یــا عەجەم؟... 
لە پشــدەرایەتی کەســێکی شــارەزا بردینە ماڵی عەباس ئاغای بــرای بچووکی حاجی 
ڕەســووڵ ئاغا، کــە لــەم دوایی یانــە دا ببــووە ســەرۆکی گشــتیی.. بەیانیی ئــەو ڕۆژە، 
سەعاتێک پێش نیوەڕۆ گەیشتینە سەردەشت. لە سەردەمی شەڕی جیهانی و هاتنی 
عوسمانییەکان دا نیوەی شارەکە بەناوی یارمەتی بۆ عەسکەری ئیسالم ڕووتابۆوە. 
ڕووسەکان لە شەڕی عوسمانی دا شارەکەیان کردبووە خۆڵەمێش و دوای ڕۆیشتنی 
ئەوانیش پشــدەرییەکان دەســتیان بەســەر دا گرتبوو... ســێ واڵخمان بە ســی تمەن 

بەکرێ گرت، لەوێوە هەتا بۆکان. 
... الی ئێــوارە گەیشــتینە گونــدی حوســێن ئاغا یەک لە ســەرۆک هۆزانی گەورک. 
ناوی گوندەکە »نســتان« بوو... الی ئێوارە گەیشــتینە ماڵی عەلی ئاغا... ژنی عەلی ئاغا 
لــە بەگزادەکانــی عێلــی گــەورک، ئامــۆزای عەلی ئاغا بــوو. باوکی ئــەو کابرایە چەند 

بنکــەی ژیــن،  کــورد«،  »الهووتــی شــاعیری شۆڕشــگێڕی  ئەنــوەر ســوڵتانی،  1. بڕوانــە: 
.200٦ ســلێمانی 
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ســاڵ پێشــتر بە یارمەتیی خانانی موکری و ســەرداری بۆکان بۆ ماوەیەک ببوو بە 
سەرۆکی ئەو لقەی عێلی گەورک... 

بۆکان و موکری
نزیک ئێوارە گەیشتینە ماڵی مستەفا بەگی حاجی ئێلخانی... ماڵ و دەزگایەکی گەلێک 
باشی هەبوو. کاتێ چووینە ماڵەوە، کەسێکی شەست سااڵن بە جل وبەرگی ڕێک وپێک و 
 خاوێنەوە، دارتەعلیمێک بەدەستەوە، کاتێ چاوی بە ئێمە کەوت، بە ویقارێکەوە وەستا و
بانگــی چەنــد کەســێکی کرد. جڵــەوی واڵخەکانیان گرتیــن. هەر ئەوەنــدەی دا بەزین، 
ناوی منی پرســی. منیش بەبێ شــاردنەوە، خۆم و ساالر زەفەر و ساالر موقتەدیرم 
پێ ناساند. بە گەرم وگوڕی وەریگرتین. هەتا بەر دەرگای ژوورەکە لەگەڵمان هات و 
بــە فەرمــوو فەرمــوو بردینیــە ژوورێ. کوڕێکی خوێن شــیرینی بەژن و بــااڵ جوانی 
بیســت ســااڵن لەوێ وەستابوو. فەرمانی پێدا کەل وپەلەکانمان بێنن و لەنێو یەکێ لە 
ژوورەکان دا دایانبنێن، هاوڕێکانیشــمان لەو ژوورە دا دابمەزرێنن. بە شــێوازی قســە 
لەگەڵ کردنی دا دەردەکەوت ئەو کەســە، کوڕی مســتەفا بەگ بێ. دوای نیوســەعاتێک 
دوو کــۆڕی دیکەشــی هاتنــە المــان کــە ناویان محەممەد بــەگ و عەبدوڵاڵبــەگ بوو. 
بەهــۆی میهرەبانــی نوانــدن و دڵپاکــی حاجــی ئێلخانــی و کوڕەکانییــەوە، زوویــەک 
ماندوومان حەسایەوە. مستەفابەگ ئەمری کرد بۆ سبەینێی ئەو ڕۆژە حەمامەکەمان 
بۆ خاوێن و ئامادە بکەن. شــەو، دەســتێک نوێنی مومتاز و خاوێنیان بۆ هەرکام لە 
ئێمــە هێنــا. ســبەی ڕۆژهەاڵت چووینــە حەمام. کاتێ هاتینــە دەر، چایی و فراوێنێکی 
تێروتەســەلیان بــۆ هێنایــن. هــەر چەند هەوڵمــان   دا پێش نانی نیوەڕۆ بــەرەو بۆکان 
بکەوینە ڕێ، قبووڵی نەکرد. نانی نیوەڕۆمان خوارد و ئینجا پێمان لەســەر ڕۆیشــتن 
داگــرت و ئیجــازەی ڕۆیشــتنمان وەرگــرت. کەوتینــە ڕێ. هــەر ســێ کوڕەکــەی تــا 
فرسەخێک لەگەڵمان هاتن و بەڕێیان کردین. سوارێکیش هەتا بۆکان بووە ڕێنوێنمان. 
نیوســەعات لە شــەو تێپەڕ ببوو کە گەیشــتینە شارۆچکەی بۆکان. کاتێ چووینە بەر 
دەرگای عیمارەتی سەرداری بۆکان، دەنگی ساز و ئاواز دەهات. کە چاویان بە ئێمە 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1127  

کەوت ساز و ئاوازیان ڕاگرت. 
سەردار خۆی لە ئەندەروون دا بوو. نۆکەرەکانی هاتنە پێشەوە و واڵخەکانیان دایە 
دەســت چەند کەســی جڵەودار، ئێمەشــیان بردە ژوورێکی گەورە و خاوێن، کە چەند 
کورســی و مێزێکی گەورەی تێدابوو، سۆبەشــیان بۆ پێکردین. عەلی خانی سەرداری 
بۆکان بە جل وبەرگی وەک بەرگی عەسکەرییەوە هاتە دەر. بەبێ ئەوەی کەسێک ئەومان 
پێ بناسێنێ، بە ڕوخسار و جل وبەرگی دا ناسیمانەوە. ئەویش ناوی ئێمەی لە پیاوەکەی 
 حاجی ئێلخانی پرسیبوو. بە تێگەیشتوویی و ڕێزەوە وەریگرتین. کە چاییمان خواردەوە و
گەرم داهاتین، بە منی گوت مەیلی خواردنەوەتان هەیە؟ وەاڵمم دایەوە ڕەزای ئێوەمان 
دەوێ. بەزمێکی خۆشیان خستە ڕێ. بەراو ردی میوانداریەتی، خوڵق و خووی باش، 
 دڵپاکی و ئازادیی مەجلیسی ئەوم لەگەڵ مەجلیسی ناوچاوگرژ و ترسێنەری سوارئاغا و

ڕەسووڵ ئاغا کرد، کە تێیدا برا لە برا دڵنیا نەبوو. 
هەمــان شــەو، هەواڵیــان بــە مەحموود ئاغا، کــو ڕە گەورەی حاجــی محەممەدئاغا 
)حاجــی ئێلخانــی(ی دێبوکــری دابــوو، کــە زاوای ســەردار بوو. ســبەی پێش نیوەڕۆ 

مەحموودئاغــا و حاجــی بایزئاغا و عەلی ئاغا هەر ســێ کــوڕی حاجی ئێلخانی هاتنە 
چاوپێکەوتنمان. ســاالر ئەســعەدی خزمی مســتەفابەگیش هات. ئەو ڕۆژە و شــەوی 
دووهەمیش لە ماڵی ســەرداری بۆکان بووین. ســەردار پێشــنیاری کرد بچینە دیتنی 
حاجــی محەممەدئاغــای ئێلخانی گەورەی دێبوکرییان. منیش شــەوقی چاوپێکەوتنیم 
هەبوو. لە کاتی ڕۆیشتن دا، من و ساالر زەفەر سواری کالیسکەی شەخسیی سەردار 
بوویــن. هــەر گەیشــتینێ، حاجــی بایز ئاغا و مەحموودئاغا دووســەد هەنگاو پیشــتر 
لــە ماڵەکەیــان وەســتابوون و چاوەڕوانی ئێمــە بوون. بەپێیان کەوتنە پێشــمان هەتا 
گەیشتینە نێوماڵ. حاجی ئێلخانی لە دەرەوەی دیوەخان وەستابوو. دابەزین و زۆری 
ڕێــز لێنایــن. نەمدەزانی ئــەو ڕێزگرتنانە بۆ ئێمەیە یا بۆ ســەرداری بۆکان تا ئەوەی 
لەنێــو ژوورەکــە دا ســەردار بۆ ئەنجامی کارێــک چــووە دەرەوە و گەڕایەوە. حاجی 
ئێلخانی هیچ لە بەری نەجوواڵیەوە. ناوبراو لە بەرانبەر سەردار و بەگزادەکانی تر دا 
لــە ڕادەبــەدەر لەخۆبایی و خۆڕاگر بوو. وا دەردەکەوت کــە تەمەنی حاجی ئێلخانی 
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لە دەوروبەری حەفتاوپێنج و هەشــتا ســاڵ بێ. نیوتاقە شــاڵی ســپی و سورمەیی لە 
پشــت بەســتبوو و نیــو تاقەیەکــی دیکــەی لە هەمان شــاڵ بە دەوری ســەرەوە بوو. 
جل وبــەرگ و تەنانــەت عەباکــەی لە بەرەک بــوو. ڕوخسارێکی ڕەشــتاڵە ، بااڵیەکی 
مام ناونجــی، کەمــەری باریــک و ســینگێکی هێندێ پانــی هەبوو. دوای نانــی نیوەڕۆ، 
شەویش هەر لەوێ ماینەوە. بۆ نانی نیوەڕۆی ڕۆژی دوایی میوانی مەحموود ئاغای 
کوڕە گەورەی حاجی ئێلخانی  بووین. بنەماڵەی حاجی ئێلخانی یەک لە ناودارترین و 
ڕووناکبیرترین بنەماڵه کوردەکانی ئێرانن، بەتایبەت حاجی بایزئاغای کوڕی، پیاوێکی 
خاوەن فەزیلەت، عەرەبی زان، ئەدیب و فەقیهـ بوو. مەســلەکی دێموکراتی و مەڕامی 
سەربەخۆیی حکوومەت و نەتەوەی کوردی هەبوو. بڕوای شەخسیی بریتی بوو لەوەی 
کــە ئینگلیزەکان ئازادی دەدەنــە گەالنی جیهان و بەتایبەت وەفا بەو بەڵێن و پەیمانە 
دەکەن کە لە بەغدا بە نوێنەرانی کوردیان داوە. من دژ بە بۆچوونەکەی وەســتام و 
گوتم بەرلە هەموو شــت ئینگلیزەکان لە دەرەوەی واڵتی خۆیان دا ئازادیخواز نین و 
ئەوەنــدەی بتوانن ئازادیخواز و نیشتمانپەرســت و خێرخوازی واڵتانی تر، بەتایبەت 
واڵتانی موســتەعمەرە، سووک و بێ قیمەت و خانەنشین دەکەن. دووهەم ئەوەی کە 
پێشەوای ساڵح و خەڵکی بەغیرەتی کورد نابێ دیعایەی سەربەخۆیی بکەن و گیانی 
خۆیــان لــەو پێنــاوە دا بەخت بکەن، بەڵکوو دەبێ هەوڵی یەکگرتنەوە لەگەڵ ئەســڵ و 
بنەچەکی ئێرانیی خۆیان بدەن، حاجی بایزئاغا لە بۆچوونەکانی من ناڕەحەت بوو و 
گوتــی بــۆ کورد، عەجەم یا عەرەب و تورک جیاوازییان نییە. وەاڵمم دایەوە و گوتم 
ئەگەر خەڵکانی نەخوێندەوار و تێنەگەیشتوو وەک سوارئاغا و ڕەسووڵ ئاغا کە لەم 
سەفەرە دا ئێمەیان بە عەجەم دادەنا و خوێنمانیان بە حەاڵڵ دەزانی قسەی وا بکەن، 
قەیــدی نــاکا، بەاڵم لە خەڵکی خوێندەوار و فازیــل و مێژووزانی وەک ئێوە بەدوورە 
وا بیربکەنــەوە. لــە قســەکانم هەڵبەزییــەوە و هە نــد ێ قســەی ســووکی بــە ئێــران و 
ئێرانییەکان گوت. منیش لە بەرانبەر دا تووڕە بووم و گوتم ئەم قسانەی ئێوە میراتی 
چەند ســەد ساڵ دیعایەی ســوڵتانەکانی ئالی عوسمان و شەڕ و دەمارگیریی ئایینی 
نێوان ســوننە و شــیعەیە کە ئێرانی موســڵمان بە عەجەم و ڕافزی دادەنێن. ئایا ئەوە 
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کارێکی بەجێیە کە ئێوە من و سەدان هەزار کوردی ئێرانی بە عەجەم دادەنێن هەر 
لەبەروەی ســوننی نین، لە کاتێک دا خۆتان، کە بەگوێرەی قســەی عەرەب، عەجەمی 

تەواون، بە غەیرە عەجەم و غەیرە ئێرانی دادەنین؟
دەمەقاڵــەی مــن و حاجــی بایزئاغــا لە دەوربەری نیوەشــەو دا کێشــایە کێشــە و 
قســەی پیس و ناحەز، بە شــێوەیەک کە حاجی بایزئاغا گوتی ئەگەر لە ماڵی خۆم دا 
میــوان نەبووایــەی، بە شــێوەیەکی تــر لەگەڵــت دەجووەاڵمەوە و ئەگــەر نەمتوانیایە 
بتکــوژم، ئەوا خۆمم دەکوشــت. ئامادەبووانی مەجلیســەکە کەوتنــە نێوان و هەردوو 
المــان بێدەنــگ بوویــن، بــەاڵم حاجــی بایزئاغــا بەتەواوەتــی دڵــی لێمــان ئێشــا. ئەو 
شــەوە هەتــا بەیانــی نەخەوتم. لەالیەکــەوە ناڕەحەت بووم کە بۆچــی خانەخوێیەکی 
وا باشــم ڕەنجانــدووە و لەالیەکــی تــرەوە بیرم لــەوە دەکردەوە کــە، خوایە ئەوە چ 
سەرلێ شــێواوی و لە ڕێگاالدانێکە تووشــی ئێمەی گەلی کورد هاتووە بە شــێوەیەک 
کە ئەسڵ و بنەچەکی خۆمان لە بیر کردووە و لە خۆمان نامۆ بووین، کەوتووینەتە 
داوی بارودۆخی عەشــیرەتی و پاشاگەردانی و شوانییەتی و خورافەی دەمارگیریی 
ئایینیی خۆمان و ئینجا عەرەب و عەجەم و تورک بەهۆی داماویی خۆمان دەزانین. 
ســبەی ڕۆژ بــۆ نانی نیــوەڕۆ لە ماڵــی مەحموودئاغا بوویــن. دوای نانی نیوەڕۆ 
بەگوێرەی بانگهێشــتنی ســاالر ئەسعەد الی عەســر چووینە ماڵی ئەوان. لە ڕاستی دا 
میواندارییەکی برادەرانەی شــایانی کردین. ئەو شــەوە و نیوەڕۆی ڕۆژی دوای ئەو  
لــەوێ ماینــەوە، بــەاڵم حاجی بایزئاغا بەهۆی دل ئێشــانییەوە لە مــن، بەرلە نیوەڕۆ 

گەڕایەوە ماڵی خۆیان. 
الی عەســر لەگەڵ ســەرداری بۆکان و مەحموودئاغا و عەلی ئاغا کوڕانی حاجی 
ئێلخانــی و ساالر    ]ســەردار[ ئەســعەد گەڕاینــەوە بــۆکان و شــەو لــە ماڵی ســەردار 
ماینەوە. ئەو شــەوە، کاتی خەو، کە خانان و بەگزادەکان لەگەڵ ســەردار ڕۆیشتن و 
ئێمە لە مەنزڵی خۆمان ماینەوە، یەکێ لە خزمانی عەلی ئاغا هات و بانگی سمایل خانی 
موجاهیــدی کــرد. وا دەرکەوت کە عەلی ئاغا الی وا بووە ئێمە بەهۆی کوشــت وبڕ و 
تااڵن و تەنگژەی نێوخاکی عوسمانییەوە خەرجی ڕێگامان پێنەمابێ و ئاتاج بین بۆیە 
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پێنج ســەد تمەنــی بۆ ناردبووین. گەرچی کارێکــی مرۆڤانەی کردبوو، بەاڵم ئەم کارە 
بــۆ ئێمــە زۆرناخۆش بوو و من لــە عارەقی خەجاڵەتی دا نقوم بووم و بەسپاســەوە 

پارەکەم دایە دواوە. 
ڕۆژی دوایی کاتی خۆرهەاڵت ســێ ئێســترمان لە چەرچییەکی خەڵکی ســلێمانی 
کــە لــە بۆکان چارەوێدار بوو، بەکرێ گرت و ئامادەی ڕۆیشــتن بووین. ســەردار و 
هەمــوو بەگزادان بۆ بەڕێ کردنی ئێمە ســوار بــوون. هەرچەند تکامان کرد قبووڵیان 

نەکرد و تا نیو فرسەخ لە دەرەوەی شارۆچکەکە لەگەڵمان هاتن. 
لەگەڵ سەردار و بەگزادەکان خواحافیزیمان کرد. 

مزڵــی دواییمــان ماڵــی قۆچ بــەگ لەســەر ڕێــگای تیکانتەپە بــوو. عەلی خــان دوو 
ســوارەی شــارەزای لەگەڵ ناردبووین. الی عەسر گەیشــتینێ )قۆچ بەگ(،  کە ئاگادار 
کرابــۆوە لە بۆکان چەند شــەو مابووینەوە و میواندارییەکــی زۆر کرابووین، زۆری 
میوانداری کردین. پێویســت بە خۆناســاندن نەبوو، ڕێزی زۆری گرتین و بۆ نیوەڕۆ 
فەرمانــی ئامادەکردنــی خواردنی حازری   دا. دام ودەزگای ئەو لە هی خانانی موکرئ 
بەڕێ وجێتر بوو. دەیانگوت دە برای هەیە و ساڵێک پێش ئەوە یەک لە براکانی لە شەڕ 
لەگــەڵ هەندێکــی تر لە ئاغاواتی موکــری دا کوژرابوو. قۆچ بەگ پیاوێکی ڕێک وپێک و 
دەوڵەمەند بوو، بەاڵم ناوی وا دەرکردبوو کە بەهۆی تەماع و لەچەرییەوە زۆربەی 
براکانی ڕووی لێ وەردەگێڕن. مزڵی دواترمان ماڵی جانگیرخان، یەکی تر لە ئاغاواتی 
موکری بوو لە پێنج یا شــەش فرســەخیی شــوێنەکە. من ئەوم ڕاســتەوخۆ دەناسی، 
لەبەروەی لە ســەردەمی شــەڕی مەشــرووتەخوازی دا هاوڕێ لەگەڵ ساالروددەولە 
هاتبووە کرماشان. داوام لە قۆچ بەگ کرد سوارێکی شارەزامان تا ماڵی ئەو لەگەڵ دا 
بنێرێ. گوتی دوو ڕۆژ پێشتر نامەیەکم بۆ نووسیوە و بڕیارە ئەمڕۆ بێتە ئێرە. الی 
ڕۆژاوا جانگیرخانیــش هــات و شــەو لە ماڵی قۆچ بەگ ماینــەوە. بەیانی ڕۆژی دواتر 
لەگەڵ جانگیرخان کەوتینە ڕێ. دوای دوو فرسەخ ڕێگا پێوان، گەیشتینە گوندی یەک 
لــە براکانــی قۆچ بەگ. جەختیان کرد دابەزین و نانی نیوەڕۆ بخۆین، بەاڵم لەبەروەی 
تــا ماڵــی جانگیرخــان زیاد لە شــەش ســەعات ڕێگە بــوو، ناچار بووین پێشــنیارەکە 
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بدەینە دواوە. 
ئینجا گەیشتینە گوندی یەکێکی تر لە براکانی قۆچ بەگ. خۆی هاتە پێشەوە و پێی 
لــێ دە کەوشــێک کردیــن و دایبەزاندین. ئــەو برای هەرە بچووکی قۆچ بەگ ناســراو 
بە»خانی«]خانە[ بوو و ناوبانگی میوانداریی دەرکردبوو. لە ڕێگا پێش ئەوەی بگەینە 
ماڵەکەی، جانگیرخان دەیگوت شــتێکی نەگونجاوە خانی ئیجازە بدا بەبێ نانی شــەو 
یــا نیــوەڕۆ لە ماڵی بێینە دەرەوە. نانێکی نیوەڕۆمــان خوارد و بە پێداگری ئیجازەی 
ڕۆیشــتنمان وەرگــرت. الی بانگی شــێوان گەیشــتینە ماڵــی جانگیرخــان. بارودۆخی 
ئەندەروونی و بیروونییەکەی بێ عەیب بوو. هەموو فەڕشــی دیوەخانەکەی، فەڕشــی 
چاکــی ئەراکــی بــوون، کــە لــە ســەردەمی هاوڕێیەتیی ســاالروددەولە دا بــە تااڵن لە 
دەوروبــەری مەالیــر و ســوڵتاناباد )ئەراک(  کەوتبووە چنگی. شــەو لەوێ ماینەوە و 

ڕۆژی دواتر وێڕای شارەزایەک بەرەو هەوشاری ئازەربایجان کەوتینە ڕێ. 

ڕووداوی ماڵی سەردار ئەفشار
دوای دوو ســەعات گەیشــتینە ڕووبارێکی بچووک، کە ســوارە شــارەزاکەمان گوتی 
ســنووری نێــوان موکریــان و ئازەربایجانە. لــەوێ دابەزین، دەســت و دەم وچاومان 
شۆرد، جل وبەرگی کوردیمان داکەند و هەموومان بەرگی »موجاهیدی«مان کردەبەر. 
الی نیــوەڕۆ چووینــە نێــو یەکــێ لــە یەکەم گوندەکانــی عێلی هەوشــار. چوونی ئێمە 
هــاوکات بــوو لەگــەڵ شــەڕی نێــوان ئەو بەشــەی هۆزی هەوشــار لەگــەڵ هۆزێکی 
کــورد بەنــاوی کەڵهــوڕ. ئــەم کەڵهوڕانــە 500 بنەماڵەیــەک بوون کــە نازاندرێ کەی 
هاتوونەتــە ئــەو الیانە. چەند ڕۆژ پێش ئێمە، ســەرۆکەکەیان ناســراو بە ئێلخانی، بە 
دەدوازدە ســوارەوە دەچێتــە ســەر گوندێکــی هەوشــار و چەنــد جــووت گا بە تااڵن 
دێنــێ. ســەرۆکی ئــەو ئەفشــارانە کەســێک بــوو بەنــاوی کەریم خان و کوڕەکەشــی 
فەرەیدوون خــان بــوو کە بە ئازایەتی نــاوی دەرکردبوو. ئەوان لە دزیی کەڵهوڕەکان 
ئــاگادار دەکرێنــەوە و بــە چەنــد ســوارێکەوە دەکەونــە شــوێنی تااڵنچییــەکان. لــە 
پێکدادانێــک دا ئێلخانیــی ســەرۆکیان دەکوژن و ماڵە بەتااڵن چووەکەش دەســتێننەوە. 
 کەڵهــوڕ دوای ئــەم شکســتە، پەنــا دەبەنــە بــەر هــۆزی گەڵباخــی و مەندەمــی و
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دووســەد ســواری گەڵباخــی دێنــە یاریدەیــان. لــەم کاتــە دا ئەفشــارەکان لــە ترســی 
هێرشــی گەڵباخــی، خەڵکیــان لەســەر هەمــوو بەرزایی یــەکان دانابــوو و چووبوونە 
مەتەرێــزەوە... چووینــە ماڵــی کەریم خــان، پیاوێکــی قســەخۆش و خۆش مەشــرەب. 
لــە ڕوخســار و هەڵس وکەوتــی کوڕەکــەی، واتــە فەرەیدوون خــان دەردەکــەوت کــە 
بانگەوازی ئازایەتییەکەی ڕاست بێ. بەهۆی دراوسێیەتی موکرییەکانەوە قسەکردنی 
ئاســایی یان بــە زمانــی کــوردی بوو، گەرچی هەنــدێ جار لەگەڵ یەکتــر دا بە تورکی 
دەدوان. شــەو لەوێ ماینەوە و بە میهرەبانی و دڵپاکی میواندارییان کردین. تکامان 
لــە کەریم خــان کــرد بــۆ ڕۆژی دوایــی کەســێکی شــارەزامان تــا تیکانتەپــە لەگەڵ دا 
بنێرێ. لێی پرســین ئایا لەوێ دەچنە ماڵی ســەردار ئەفشــار یا لەنێو گوندەکە منزڵ 
دەگــرن. گوتــم هەڵبــەت دەچینــە ماڵــی ســەردار. گوتــی بڕوا ناکــەم ڕێگەتــان بدا. لە 
گوندی کەریم خانەوە تا تیکانتەپە چوار فرسەخ ڕێگا بوو. نیو سەعات دوای نیوەڕۆ 
گەیشتینە بەر دەرگای عیمارەتی سەردار ئەفشار لە دەرەوەی گوندەکە. چوار ساڵ 
بوو خەریکی دروســت کردنی ئەو عیمارەتە بوو... اقبال لەشــکری تەورێزێش لەگەڵی 

بوو )بڕ: الپەڕە 5٩2 تا 612( .١

1. »ایــل ســنجابی و مجاهــدت ملــی ایــران، خاطــرات علی اکبر خان ســردار مقتدر ســنجابی«، 
تحریر و تحشیە دکتر کریم سنجابی، چاپ شیراز، تهران 1٣٨0/ 2001، فارسی. 
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ئەمانوڵاڵخان )حاج عزالـماملک( ی ئەردەاڵن
بــە حیســابی بیرەوەرییــەکان، نووســەر لــە ســەردەمی ناسرەددین شــای قاجــار  دا 
لەدایک بــووە و لەبــەروەی لــە دایکــەوە شــازادە بــووە، واتــە دایکــی کچــی شــاکانی 
قاجــار بــووە، هات وچــۆی دەرباری کــردووە و چوار شــای قاجار )ناسرەددین شــا، 
موزەففەرەددین شــا، محەممەدعەلی شــا و ئەحمەدشــا( ی بینیوە، ئینجا لە ســەردەمی 
هــەر دوو پەهلەوییــەکان دا گەلێــک پۆســت و مەقامــی وەک وەزارەت )دە جــار( ، 
ئەنــدام پەرلەمانــی )پێنــج جــار(  و ســەناتۆری )دوو جــار( ی پێ ســپێردراوە. حاجی 

»فخرالممالک«ی باوکیشی سەرۆکی دەرباری ئەحمەدشای قاجار بووە )ل 1٥٤( .
من کتێبەکەم خوێندەوە بۆ ئەوەی بزانم کاتێ کە ئومەرا و ئەفسەرانی پایەبەرزی 
ئازەربایجانــی ئــاوا لە خەمــی خاک و ناوچەی خۆیان دان، کوردیش بۆ کوردســتان 
وەهایە؟ بەداخەوە الپەڕەکانی کتێبەکە پێچەوانەی ئەوەیان بۆ دەرخســتم! ئەردەاڵن 
گەلێــک مرۆڤێکی ڕاســت و ســادق و لێــزان و خوێنــدەوار بــووە و زۆریش کوردی 
خــۆش ویســتووە، بەاڵم کامە کورد؟ ئەو کوردەی کــە وەک ئەو لە خزمەت ئێران و 
دەوڵەتی ئێران دا بێ و لە کوولەکەی تەڕیش دا باسی مەسەلەی نەتەوایەتیی کورد و 
خــوای نەکردە ســەربەخۆیی گەلەکەی نەکا! با پێکــەوە ئەم دێڕانەی بیرەوەرییەکانی 
بخوێنینــەوە کە ســەبارەتە بــە کۆچی خۆی و ژمارەیەک لە کاربەدەســتانی ئێرانخوا 
بــۆ خاکــی عوســمانی دوای ئۆلتیماتۆمــی ڕووســی تزاری لە ســاڵی 1٣2٩ی کۆچی/ 
1٩11ی زایینی، واتە بە سێ ساڵ پێش شەڕی یەکەمی جیهانی. لەو ساڵە دا ئەردەاڵن 
گەیشــتۆتە کەرکووک و »ســەردار شــوجاع«ی کوڕی ســەردار عەزیزخانیش1 لەوێ 

بووە. پاشان گەیشتۆتە ئەستەمووڵ. ئەوە دەقی قسەکانی خۆیەتی:
»لە ڕێگای کەرکووک و مووسڵ... شەو و ڕۆژ پەیوەندیمان بە خەڵکی ناوچەکەوە 
هەبــوو، لەبــەروەی ئــەم ناوچەیە هەمووی کوردنشــین بــوو و بنەمــای زمانەکەیان 

1. من نەمتوانی بزانم ئایا »ســەردار شــوجاع« ناســناوی ســەیفەددین خانی کوڕی ســەردار 
عەزیزخان بووە یان ئەوە کوڕێکی دیکەی سەردارە. 
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فارســی بــوو... لــە ئەســتەمووڵ کوردانی تەبەعەی عوســمانی لە بەرانبــەر »ئوجاقی 
تورکی«دا »ئوجاقی کوردی«یان پێکهێنابوو و لە ڕێگەی ئاغای »احتشــام الســلطنە«ی 
باڵوێــزی ئێرانــەوە منیان بانگهێشــتن کــرد بچمە نێــو جەرگــە و ڕێکخراوەکەیانەوە. 
گوتم ئەگەر یەک مادە لە مەڕامنامەکەیان زیاد بکەن و بنووســن دەبێ ئەو بەشــەی 
ناوچە کوردنشــینەکان کە لە خاکی عوســمانی دایە بکەوێتە ســەر ئێران، ئەوا لەگەڵ 
ڕێکخراوەکەیــان دا دەبــم و دەچمــە نێــو ئوجاقــی کوردییــەوە، دەنــا عینــوان کردنــی 
ســەربەخۆیی کــورد بابەتــی قســە لێ کــردن نییە لەبــەروەی کوردان ڕەگــەزی پاکی 

ئێرانین...« )1٤1( . 
ئــەردەاڵن لــە بڕگەی مێژوویی کۆتایــی حکوومەتی ڕەزاشــای پەهلەوی و هاتنە 
ســەر حوکمی محەممەدڕەزاشــا دا ئوســتانداری ئوســتانی چوارەم )ڕەزائیە(  بووە و 
دوای ئــەوەی لەســەر کارەکــە وەالنــراوە، لەگــەڵ ســپەهبود جەهانبانــی، وەزیــری 
نێوخۆی ئەو دەم، بە ڕێگای مەهاباد و مەراغە دا چوونەتەوە تاران. ئەوە بیرەوەریی 

ئەو سەفەرەی مەهابادییەتی:
»لــە مەهابادیــش لەوانــە بــوو ڕاپەڕینێــک بەرپــا بێ ]پێشــتر گوتبووی لــە ورمێ 
خەڵــک خەریکــی ڕاپەڕیــن بــوون دژ بــەو و بــە حکوومەتــی ئێــران[. ئیســکۆرتی 
باســتی«  »ســەرهەنگ  ژاندرمــە و  ژمارەیــەک  لــە  بــوو  بریتــی  نێوخــۆ  وەزیــری 
ســەرۆکیان بــوو. هــەر ئەوەنــدەی ژاندرمــەکان لەگــەڵ ئێمــە دا هاتنــە مەهابــادەوە، 
ئاڵۆزییــەک پەیــدا بــوو و شــار کەوتــە دڵەتەپــێ. دەگوتــرا کــوردان خەیاڵیــان وایــە 
هەمــوو ژاندرمــەکان قەتڵی عــام بکــەن. لــە ڕابــردووش دا ئــەم چەشــنە کوشــتارانە 
 لــە مەهابــاد کرابــوو. ئێمــە لــە ماڵــی قــازی محەممــەد دابەزیــن کــە بمانــەوێ و
نەمانــەوێ حکوومەتــی مەهابــادی بەدەســت بوو. من لەگەڵی دا قســەم کــرد و گوتم 
ئێمــە میوانیــن، وەزیــری نێوخۆ هاتۆتە ماڵتــان، ئیتر ئەوە پێچەوانــەی جوامێرییە کە 
ژاندرمــەکان بکــوژن و بۆ ئێوەش بــاش نابێ. گەرچی بەڕواڵەت دەیگوت دەســەاڵت 
لــە دەســت مــن دەرچــووە و هەڵس وکەوتــی ژاندرمــە لەگــەڵ خەڵکی ئێــرە تووڕەی 
کردوون و چاوی دیتنی ئەوانیان لە شــارەکەیان دا نییە، بەاڵم دوای وت ووێژ کردن 
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بڕیــار درا ژاندرمــەکان ئــەو شــەوە لــە ماڵی قــازی محەممەد بمێننــەوە و نەچنە نێو 
شــار و ئەو ڕەشاشــەش وا بردبوویانە ســەربان، بیهێننە خوارێ. ژاندرمەکان وەک 
میــوان لــە ژوورێکــی گەورە دا مانەوە، قــازی محەممەدیش خۆی قەتارەی بەســت و 
تفەنگــی بەدەســتەوە گــرت تــا بەیانــی چاوەدێریی ئاسایشــی شــار و ئەمنییەتی ئەو 
ماڵــەی کــرد کە ئێمەی لێ  بووین ]واتە ماڵی پێشــەوا خۆی[. لــە کاتی خەوتن دا دیتم 
ســەرهەنگ باســتی جێگەوبانەکەی هێنــا و لەالی تەختی خەوی منــی دانا بۆ ئەوەی 
ئەگەر گولـلەیان هاویشت وە هەردووکمان بکەوێ یاخود لەبەروەی من کورد بووم 
گولـــلە نەخــەن بۆ ئــەو الیە. بەیانــی ڕۆژی دوایی وەزیری نێوخۆ ئەنگوســتیلەیەکی 
پیــرۆزەی لەالیــەن ئەعالحەزرەتــەوە بــە قــازی محەممەد مەرحەمــەت فەرموو و بە 

سەالمەتی لە مەهاباد دەرکەوتین« )ل 2٩0( .
ئەوە شــێوازی قســە و بیرەوەری نووسینی ئەردەاڵنە ســەبارەت بە گەورەیی و 
هیممەت و میوانداریەتیی پێشــەوا قازی محەممەد کە گیانی ئەم هەمووە ملهوڕانەی 
پاراستووە و شەو تا بەیانی بە تفەنگەوە کێشکی داوە نەکا ئازارێکیان پێ بگا، ئێستا 
دەڵــێ مــن پێم گوت بۆ تۆ بــاش نابێ ژاندرمەکان بکوژرێن، واتە هەڕەشــەم لێ کرد! 
یان دەڵی وەزیری نێوخۆ ئەنگوســتیلەیەکی پێ مەرحەمەت فەرموو و بە ســەالمەت 

لە مەهاباد هاتینە دەرەوە؛ جا فەرموو هەڵیبگرەوە!
ڕوانگەیەکی دیکەی ئەردەاڵن بە نیسبەت کورد لە شوێنێک دا دەردەکەوێ کە دەڵێ 
من باڵوێزی ئێران بووم لە عێراقی سەردەمی عەبدولکەریم قاسم1 کە هێرشیان کردە 
سەر قاسم و بە برینداری برایە نەخۆشخانە، منیش بۆ هەواڵپرسی چووم بۆ الی. لە 
ژووری چاوەڕوانی دا بووم کە چاوم بە مەال مســتەفا بارزانی کەوت، ئەویش لەوێ 
دانیشــتبوو. گەرچی پێشــتریش لە میوانیی فەرمی دا بینیبووم، بەاڵم سەروســاڵومان 
لەگــەڵ یەکتــر نەبوو. ئێســتا بیرم لەوە دەکردەوە نەکا پێش مــن ئەو بانگ بکەنە نێو 

1. لە بیرمان نەچێ هەموو یان بەشێک لەو پیالنانەی ڕژیمی شا دژ بە عەبدولکەریم قاسم و 
هاندانی کورد بۆ چەک هەڵگرتن دژ بە قاســم لەو ســەردەمانە دا بووە کە ئەردەاڵن باڵوێزی 
ئێــران بــووە لە عێراق و هەندێک جاشــی کوردیشــی بەنــاوی کاردار و وابەســتە و... لەگەڵ 

خۆی دا بردبووە ئەوێ. 
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ژوورەکەی قاســم، لەو حاڵەتە دا چۆن تەحەممولی ئەم کارە بکەم و ئایا بگەڕێمەوە 
بــۆ باڵوێزخانــە یان لــەوێ بمێنمەوە ]![ لەو خەیااڵتە دا بووم کە ئاجودانەکەی قاســم 

هات و منی بانگ کردە ژوورەکەوە...« )٣٦1( . 
دیــارە کتێبەکــە هــەر ئــەم چەنــد الپەڕەیە نییە و پــڕە لــە ڕووداوی ژیانی حاجی 
 عیززولمەمالیکی ئەردەاڵن، بۆ نموونە: سەفەری ئورووپا؛ یازدە جار زیارەتی کەربەال و
نەجــەف؛ چــوار جــار بوونــە میرحــەج؛ وەرگرتنــی ڕێبــەری حیزبــی میللیــوون و 
خەزێنەداری حیزبی سوسیالیســت و دە جار وەزارەت و زۆر ڕووداوی دیکەش لە 
سەردەمی پەهلەوییەکان تا کۆتایی حکوومەتی پادشایەتی لە ئێران. ئەردەاڵن ساڵی 
1٣٥٧، واتە لە سەردەمی شۆڕش دا سەناتۆر و جێگری سەرۆکی مەجلیسی سەنای 
ئێران بوو ، بەاڵم بۆمن ئەم بابەتە جێگەی بیرکردنەوەیە بۆچی هەســتی نەتەوایەتی 
لە نێو کوردانی هەندێک ناوچە و شوێن دا ئەوەندە الوازە و هەر ئەوەندەی کوردێک 
بــە پلەوپایــە دەگا خزمەت کردنی بێگانەی پێ باشــە، بەاڵم هاونیشــتمانییەکانی خۆی 

لەبەرچاو ئەوەندە سووکە؟1

1. اردالن، امان اللە خان )حاج عزالممالک( ، »خاطرات حاج عزالممالک اردالن، زندگی در دوران 
شش پادشاە«، تنظیم و تحشیە دکتر باقر عاقلی، چاپ دوم، نشر نامک، تهران 1٣٨٣/ 200٤، 

٤٥1 صفحە، فارسی. 
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بیرەوەرییەکانی میرزا کەریم بەهرام  بەگی
بیرەوەرییەکانی »میرزا کەریم بەهرام بەگی« سەرچاوەیەکی دەستی ئەوەڵ و بایەخدارە 
 بۆ مێژووی بۆکان و دەوروبەری. میرزا کەریم لە بەگزادەکانی هۆزی »خەڵکی« و نەوە و
 نەتیجەی عەلی مەردان بەگ بووە کە بە چەند پشت دەگاتەوە بوداق سوڵتانی موکری و

فەقێ ئەحمەدی داروشمانە. 
هــۆزی »خەڵکــی« پێــش هاتنــی عەزیز خانــی ســەردار کولــل، حاکــم و خــاوەن 
ملکــی بــۆکان بــوون، بــەاڵم بە دەسەاڵت ســەندنی ئەو و ســێ ســەرداری دوای ئەو 
)سەیفەددین خان، حەمەحوســێن خان و عەلی خان( ، ئاغایەتی و خاوەنایەتیی شاریان 

لەدەست چووە و بەو بۆنەیەوە، بیرەوەرییەکانی میرزا کەریم دارماڵی هێرش کردنە 
بــۆ ســەر ســەردارەکان و ئاغاواتــی ئێلخانی زادە، کــە ماوەیەک دوای ســەردارەکان 
حوکمــی بۆکانیــان گرتــە دەســت و ئیتــر بــەرەی عەشــیرەی »خەڵکــی« نەیتوانــی 
ســەرهەڵبداتەوە. کێشــەی نێوان تیرەی میرزا کەریم و تیرەی ســەردار عەزیز خان، 
کــە ئەویــش لــە تایفــەی مورادبەگی و خەڵکی نســتانی سەردەشــت بوو، بەشــێک لە 

ال پەڕەکانی ئەم بیرەوەرییە بەنرخانەی داوە بە خۆی. 
رووداوەکانــی دیکــەی ئــەو ســااڵنەی ناوچەکــە، تێکدرانــی گونــدی »یەنگیجــە«؛ 
دروست کرانی گوندی سەدراباد؛ کێشەی عەشایری کە دەبێتە هۆی کۆچی بنەماڵەی 
میــرزا کەریــم لــە بۆکانەوە بۆ ســاباڵغ؛ کوشــتاری خەڵکی ســاباڵغ لەالیــەن قازاخی 
ڕووســەوە )1٩1٨(؛ ڕووداوەکانــی شــەڕی یەکەمــی جیهانــی لــە ناوچەکــە؛ شــەڕ و 
پێکدادانی هێزی ڕووس و عوســمانی لە موکریان و وێرانی ماڵ و ئاوارەیی خەڵکی 
ناوچەکــە لــە ئەنجامــی شــەڕ؛ قات وقــڕی و گرانــی و گەلێــک کێشــەی کۆمەاڵیەتیـ   
سیاســی ـ ئابووریی دیکە لە یادداشــتەکانی میرزا کەریم  دا ڕەنگیان داوەتەوە. بەبێ 
هیچ گومانێک بیرەوەرییەکانی میرزا کەریم یەک لە سەرچاوە بەنرخەکانی مێژووی 
بۆکانن لە نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدەهەم و نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەم دا. 
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 ئەم بیرەوەرییانە، کە بە فارســی نووســراون، هێشتا بە شێوەی کتێبی سەربەخۆ 
 باڵونەکراونەتەوە، بەاڵم گۆڤاری مەهاباد لە ژمارە 52ـ  5٣  دا دوو بەشی لێ باڵوکردۆتەوە و

بەختەوەرانە، درێژە دەدا بە باڵوکردنەوەی بەشەکانی دیکەی. 
 بەهیوای ئەوەی هەرچی زووتر ســەرجەمی بیرەوەرییەکان بکەوێتە بەردەستی 

خوێنەری ئەوینداری مێژووی بۆکان و ناوچەکە.1

1. »خاطــرات میــرزا کریــم بهرام بیگی، بە همــت محمد و طاهر بهرام بیگــی، گۆڤاری مەهاباد، 
بەشــی یەکــەم: )ژمــارە 52، جــووالی 2005، الپــەڕە 52ـ  55 ( ، بەشــی دووهــەم: )ژمارە 5٣، 

ئاگۆستی 2005، الپەڕە 5٨ تا 60( «. 
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بیرەوەرییەکانی عەبدوڵاڵخانی ناهید )ئیفتخار( 
عەبدوڵاڵخانــی ناهید )ئیفتخار(  کەســایەتیی سیاســی و هونــەری و ئەدەبیی ناوچەی 
فەیزوڵاڵبەگی و یەک لە خاوەن مڵکەکانی باشــووری ڕۆژهەاڵتی بۆکانە. ناهید ســاڵی 
1٨٩1 لەدایک بووە و ســاڵی 1٩45 وەفاتی کردووە و بۆ ماوەی ســێ دەورەی چوار 

ساڵە نوێنەری  شاری سەقز بووە لە پەرلەمانی ئێران. 
بیرەوەرییەکانی ناهید کە بە زمانی فارسی نووسراوە، لەالیەن مامۆستای پایەبەرز 
ئەحمەدی قازییەوە ئامادە و چاپ کراوە. لەم کتێبە دا ناهید ڕووداوەکانی سااڵنی پێش 
 شــەڕی یەکەمی جیهانیی تا ماوەی شــەڕ، هەروەها ســااڵنی دوای ئەو هەتا 1٩42ی

تۆمار کردووە. 
زۆربــەی زۆری ڕووداوەکانــی کتێبەکــە لــە ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگــی و ســەقز و 
بۆکان ڕوویان داوە و تێیان دا باســی شــەڕ و پێکدادانی ڕووس و عوسمانی؛ قاتی و 
گرانــی؛ تااڵن وبــڕۆ؛ ئیعــدام و قەتڵی عامــی ناوچەکــە لەالیەن هێزەکانی عوســمانی و 
ڕووس و چەوسانەوەی خەڵک لەالیەن مەئموورانی ئێرانەوە کراوە. شوێنی هەندێک 
لە شــەڕەکان لە ناوچەی موکریان )مەهاباد، بۆکان، ســەقز و بانە(  بووە و نووســەر 
ناوی گەلێک گوندی دەوروبەری بۆکان، وەک ئاڵباڵغ  و گۆل و سڵێمانکەندی و زۆر 
کەسایەتیی وەک سەردار حەمەحوسێن خان و سەردار عەلی خان دەبا و لە ئیعدامی 
حاکمــی بانە و ســەقز و ســەرداری موکــری لەالیەن ســپای عوســمانییەوە دەدوێ. 

کتێبەکە تژی لە زانیاریی ناوچەی بۆکانە لەو سەردەمە دا.1
 

1. »خاطرات من«، بقلم عبدللە ناهید )افتخار( ، یکی از رجال کردستان، بەاهتمام احمد قاضی، 
چاپ اول، ناشر نفیسی فر، تهران )؟(  1٣62/ 1٩٨٣، 10٧ صفحە، فارسی.
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مێژوولکەی بنەماڵەی قازی
کتێبــی »تاریخچــە خانــوادە قاضــی در  والیت مکــری« بیرەوەرییەکانــی نەمر خەلیلی 
فەتاحــی قازییــە کــە ڕێزدار قادر فەتاحی قازی )کوڕی نووســەر(  بــاڵوی کردۆتەوە. 
ئێمــە بــۆ گەلێــک ڕووداوی مێژوویــی ناوچەکە و تۆمــار کرانیان، ئەمەکــداری میرزا 
خەلیلیــن، کــە پێشــتر لــە کتێبی »ســالهای اضطراب« و پاشــان لــەم کتێبــە دا تۆماری 

کردوون و گەیاندوونییەتە دەست ئێمە و نەوەکانی دوای خۆی. 
کتێبی »مێژوولکەی بنەماڵەی قازی...« زانیارییەکی زۆری لەســەر ڕووداوە سیاســی 
ـ عەشــیرەتییەکانی ناوچــەی موکریــان و مەهاباد، بەتایبەت لــە پەیوەندیی بنەماڵەی 

قازی  دا )کە خۆی ئەندامێکی بنەماڵەکەیە(  ڕاگەیاندووە. 
  من کتێبەکەم بەوردی خوێندۆتەوە و یادداشــتم لەســەر نووســیوە. ئەم الپەڕانەی 
کە بۆکان و کەسایەتییە بۆکانییەکان بگرنەوە ئەمانەن: 59، 62، 63، 66، 68، 72، 75، 
80، 113 تا 122، 127، 128، 132 137، 141، 142، 146، 148، 149، 154، 155، 161، 162، 
166، 167، 169، 170، 177، 182، 193، 194 و 195. لە نێو ئەم الپەڕانە دا زۆر ڕووداوی 
گرنگــی سیاســی کــە پەیوەندیی بە بۆکان یــا خەڵکی بــۆکان و دەوروبەرییەوە هەیە 
بــاس کــراون و وا هەیــە گرنگترینیــان الپــەڕە 14٨ـ  14٩ بێ کە باســی دوژمنایەتیی 
ئاغاواتــی دێبوکــری لەگــەڵ بارزانییــەکان دەکا. هەروەهــا الپــەڕە 146 کــە لە باســی 
جوامێریــی عەلی ئاغــای عەلیاردایــە، کــە ئامادە نەبــوو نامەی داخوازیی بــۆ ئیعدامی 

پێشەوا ئیمزا بکا. 
 ئــەوەی لــە کتێبەکــە دا گەلێــک بەڕوونی باســی کراوە، ســەفەری هاوینی ســاڵی 
1٩25/ 1٩46ی پێشــەوا قــازی محەممەدە بۆ تاران و چاوپێکەوتنی »قوام الســلطنە«ی 
ســەرۆک وەزیران کە دەوری نەرێنیی عەبدوڵاڵغای ئێلخانی زادە بۆ هاندانی قەوام و 
بەرپرسانی سپای حکوومەتی ئێران دژ بە کۆمار و شەخسی پێشەوا دەردەخا )الپەڕە 
1٧٧ تــا 1٨2( . کتێبەکــە مامۆســتای ماندوویی نەناس حەســەنی قــازی وەریگێڕاوەتە 
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سەر کوردی.1

1. خلیــل فتــاح قــازی، »تاریخچــە خانــوادە قاضی در والیت مکری«، ویراســتار قــادر فتاحی 
قاضی، چاپ اول، تبریز، 1٣٧٨/ 1٩٩٩، 2٣2 صفحە، فارسی.

خەلیلی فەتاحی قازی، »کورتە مێژووی بنەماڵەی قازی لە ویالیەتی موکری«، وەرگێڕ و 
ئامادەکار حەسەنی قازی، دەزگای ئاراس، هەولێر200٩، کوردی.
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واڵتی من، بیرەوەرییەکانی حاجی عەبدوڵاڵی قازی
واڵتــی مــن بەرگــی یەکەمــی کتێبــی بیرەوەرییەکانــی نەمــر »حاجــی عەبدوڵــاڵی 
قازی«یــە. حاجــی عەبدوڵــاڵ کوڕی قازی کەریــم، لە بنەماڵــەی قازییەکانی مەهاباد و 
ســەر چۆمی مەجیدخــان و ئاغــای گونــدی »کۆنەدێ« بــوو لە دەوروپشــتی مەهاباد. 
بیرەوەرییەکانــی حاجــی عەبدوڵاڵ دارماڵــی زانیارییە لە ژیانی عەشــیرەتیی ناوچەی 
موکریان لە سەدەی بیستەم تا ساڵی شۆڕشی ئێران )1٩٧٩( ، کە کاک قاسمی کوڕی 
ڕێکیخســتووە و لە ســوید لــە چاپی داوە. لە کتێبەکە دا، زوڵــم و زۆریی مەئموورانی 
حکوومەتــی لــە ناوچەکــە؛ بارودۆخــی ژیانــی بنەماڵەی قــازی؛ ســااڵنی کۆمەڵەی ژ. 
ک. و کۆماری کوردستان و دوای ئەو هەتا حکوومەتی موسەددیق و ڕاپەڕینی باڵی 
شۆڕشــگێڕی حیزبــی دێموکــرات لە ســااڵنی  1٩6٧ـ  1٩٦٨ و گەلێــک بابەتی دیکەی 

سەردەمی ڕەزاشا و کوڕەکەی باسیان کراوە. 
ئەوەی بۆکان بگرێتەوە، حاجی عەبدوڵاڵ باســی عەشایری دێبوکری، عەلی ئاغای 
حاجــی ئێلخانــی )عەلیــار( ، قاســم ئاغای موهتــەدی، حیســامی داشکســتان، ئاغایانــی 
فەیزوڵاڵبەگــی، ڕاپەڕینــی وەرزێرانــی ناوچــەی چۆمــی مەجیدخــان )1٩5٣( ، هەندێ 
گوندی دەوروپشتی شار، وەک حەمامیان و دیوەخانی مەحموودئاغای ئێلخانی زادە و 
گەلێــک بابەتــی هاوچەشــن دەکا. حاجــی عەبدوڵــاڵ ماوەیــەک لــە بۆکان ســەربازیی 
کردووە و لە میهمانخانەی حسێن خاتەمی )ئەندامی حیزبی توودە(  ماوەتەوە؛ باسی 
ئەو سااڵنە و کاتی ڕۆیشتنی جوولەکەی بۆکان بۆ فەلەستینی کردووە و ناوی ماڵی 
حاجــی حەمەدەمین )تاجری بۆکان(  دەبا و هەروەها دەچێتە ســەر باســی دوکتۆری 

ئاڵمانی لە بۆکان.1

1. واڵتی من، بیرەوەرییەکانی حاجی عەبدوڵاڵی قازی، ئامادەکردنی قاسمی قازی، ستۆکهۆڵم 
)سوید( ، 2005، 1٨٨ الپەڕە، کوردی.
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چێشتی مجێور
سەرچاوەیەکی گەلێک بەنرخ بۆ مێژووی سیاسی ـ کۆمەاڵیەتی ـ  کولتووریی شاری 
بــۆکان و گوندەکانــی دەوروبــەری بیرەوەرییەکانی نەمر مامۆســتا هەژارە لە کتێبی 

»چێشتی مجێور«دا. 

هــەژار خــۆی بــۆ ماوەیەکــی زۆر لــە بــۆکان و گونــدی شــەرەفکەندی ڕۆژاوای 
بــۆکان ژیــاوە و بــە فەقێیەتــی لە چەند گونــدی دیکەی ناوچە دەرســی خوێندووە و 
ئاشــکرایە بیرەوەرییەکی دەوڵەمەندی لە ســااڵنی ژیانی ئەو ســەردەمە، واتە نیوەی 
یەکەمــی ســەدەی بیســتەم هەبێ. هەژار هــاوڕێ لەگەڵ هێمن، بەشــداریی هەڵکردنی 
ئــااڵی کۆمــاری کوردســتانی لە بۆکان کردووە و شــێعری خوێندۆتەوە. پێشــتریش 
هــاوڕێ لەگەڵ نەمر حەمەڕەشــیدی عەلی زادە وەک نوێنــەری کومیتەی حیزبی تازە 
 دامەزراوی دێموکراتی کوردســتان لە بۆکان، چۆتە مەهاباد و لەگەڵ نەمر حەســەنی 
قزڵجی سەرنووســەری گۆڤاری هەاڵڵە  دا هاوکاری کردووە. ئەم چاالکییانە و گەلێک 
ڕووداوەی دیکەی ژیانی هەژار لە بۆکان بەشێک لە الپەڕەکانی »چێشتی مجێور«یان 

تایبەت بە خۆ کردووە و لەوانە ٧٨ ـ 10٧ و... 
هــەژار هەروەهــا لــەم کتێبــە دا گەلێــک جــار باســی ســەرداری بــۆکان، حاجــی 
ڕەحمان ئاغای موهتەدی، قاســم ئاغا و حەمەدەمین ئاغــای ئێلخانی زادە، حەمەد ئاغای 
عەباســی )ســەرا( ، قــازی کاکەحەمــەی قزڵجــی ، مــەال ئەمجــەدی عوســمانی، مــەال 
عەبدوڵاڵی حەســار، ســەید حەمەدەمینی نوورانی، مەال سەید عەبدولکەریمی زەنبیل 
)شێخی زەنبیل( ، سەید کامیلی ئیمامی )ئاوات( ، سەید عەواڵ  شێتە و گەلێکی دیکە لە 

دانیشتووانی شاری بۆکان و دەوروبەری کردووە. 
بەگشتی بیرەوەرییەکانی مامۆستا هەژار وەک سەرچاوەیەکی پڕبایەخی مێژووی 

بۆکان لە سەدەی بیستەم دا دەبێ سەیر بکرێ.1

1. عەبدوڕڕەحمان شــەرەفکەندی )هەژار( ، »چێشــتی مجێور«، ئامادەکردن و سەرپەرشــتی 
کردنی چاپ: خانی شەرەفکەندی، چاپی یەکەم، پاریس 1٩٩٧، 5٨1 الپەڕە، کوردی. 
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ئاڵەکۆک، بیرەوەرییەکانی غەنی بلووریان
بەشێک لە بیرەوەرییەکانی مامەغەنی، کەسایەتیی ناسراوی سیاسیی کورد، سااڵنی 
زیندان و بەشێکیشی چاالکیی سیاسیی نێو شاری مەهاباد و گوندەکانی دەوروبەری 
دەگرێتەوە، بەاڵم باسی سنە و تەورێز و تاران و باشووری کوردستانیشی تێدا کەم 

نین. 
ئــەوەی لــە بیرەوەرییەکان دا، شــاری بۆکان و دەوروبەری بگرێتــەوە، بریتین لە 
فەسڵێکی تایبەت بە »ڕاپەڕینی جووتیارانی ناوچەی بۆکان« )پاییزی 1٩52 تا هاوینی 
ساڵی 1٩5٣(  کە تێیدا باسی حاجی قاسمی کەریمی و جیبهەی میللی، حسێن فاتحی، 
بەرپرســی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە بــۆکان، ئاغاکانی بۆکان و بەگشــتی 
ڕاپەڕینــی خەڵــک دژ بــە ئاغــاکان لەنێــو شــاری بــۆکان دەکا و هیچ لەمــەڕ ناوچەی 

فەیزوڵاڵبەگی نانووسێ )الپەڕەی 11٩ تا 124( . 
لە الپەڕەکانی دیکەش دا باسی عەلی ئاغای دێبوکری )ئەمیر ئەسعەد(  )ل 2٩( ، حەسەن 
 زیرەک )ل11٩( ، عەزیزخانی یەکشەوە )کرمانج(  )ل 25( ، مەنیج حەیران )ل 2٧( ، بەرپرس و
ئەندامانــی حیــزب لــە بــۆکان )ل 220( ، حاجی حەمەڕەســووڵ ئیســماعیل زادە، میرزا 
حەمەساڵحی کەریمی و عەبدوڵاڵ سامبەگی، کە بە هەڵە بە ڕۆستەمی ناوی بردووە 
)ل 220 ـ 221( ، برایم فەڕشی )ل 11( ، عەبدوڵاڵ موهتەدی، نەمران مینەی شێرخانی، 

دوکتۆر جەعفەری شەفیعی و هەروەها ئەنوەر سوڵتانی )ئەندامی هەیئەتی نوێنەرایەتیی 
 گەلی کورد بۆ وت ووێژ لەگەڵ داریووشی فرووهەر و نوێنەرانی دەوڵەتی بازرگان(

)ل ٣26 ـ ٣2٧(  و... دەکا.1

1. غەنــی بلوریــان، »ئاڵەکــۆک«، کۆکردنەوە و ئامــادە کردنی حامید گەوهەری، ســتۆکهۆڵم، 
1٩٩٧، 415 الپەڕە، کوردی. 
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سەدەی کارەسات
ئەم کتێبە، دەقی وت ووێژێکی دوورودرێژی ڕێزدار برایم فەڕشییە لەگەڵ کەسایەتیی 
نــاوداری سیاســیی کوردســتان، مامەغەنــی بلووریان، کە ســەرەتا لەســەر ماڵپەڕی 
ڕۆژهەاڵت/ بۆکان ئینجا لە کۆتایی ســاڵی 200٨  دا بە شــێوەی کتێب لە ســلێمانی و 
لەالیــەن بنکــەی ژینــەوە باڵوکراوەتەوە. کتێبەکــە، ڕوونکــەرەوەی گەلێک ڕووداو و 
کارەســاتی گرنگی کوردســتان و ئێران، بەتایبەت موکریانە  لە ســەرەتاکانی سەدەی 
بیستەمەوە هەتا کۆتایی یەکەی و هەر بەو بۆنەیەشەوە ناوی »سەدەی کارەسات«ی 
لێ نراوە. مامەغەنی لەم وت ووێژە دا، باســی ســەرەتاکانی چاالکیی سیاســیی خۆی و 
سەرهەڵدانی کۆمەڵەی »ژ. ک« لە مەهاباد و موکریان دەکا. بەشی سێهەمی وتارەکان 
گەیشــتۆتە دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و چاالکییەکانــی. هــەر لــەو 
بەشــە دا باســی »جوواڵنــەوەی جووتیــاران و خەباتی جەماوەریی شــاری بۆکان« لە 

ساڵی 1٣٣2/ 1٩٥٣دا کراوە. 
بیرەوەرییەکانــی مامــە لــەم بارەیــەوە تەنیــا الیەنــی هەڵوێســت و چاالکییەکانــی 
حیزبی دێموکرات لە ناوچەی بۆکان دەگرێتەوە، واتە ئەو پەیوەندییانەی وا حیزب لە 
ڕێگای خوالێخۆشبوو حسێن فاتحی، بەرپرسی حیزب لە بۆکان لەگەڵ بزووتنەوەی 
خەڵکــی شــار و ڕێبــەڕی ڕاپەڕینەکە، نەمر حاجی قاســم کەریمــی گرتوویەتی، بەاڵم 
ئــەو پەیوەندییانــەش بــۆ نووســینەوەی دواڕۆژی ڕووداوەکانــی ئــەو دوو ڕاپەڕینە 

)ڕاپەڕینی شاری بۆکان و ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی(  گرنگە.1

1. برایم فەڕشی، »سەدەی کارەسات، گفتوگۆ لەگەڵ غەنی بلووریان«، بنکەی ژین، سلێمانی، 
200٨، 2٩٧ الپەڕە، کوردی. 
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بیرەوەرییەکانی کەریمی حیسامی
نەمر کەریمی حیسامی لە نێوان سااڵنی 1٩٨6ـ  1٩٩6 دا، دە بەرگ لە بیرەوەرییەکانی 
خۆی باڵوکردەوە کە تێدا باسی ژیانی سیاسیی خۆی کردووە. کتێبەکە گەنجینەیەکی 
بەنرخــە بــۆ ڕووداوە سیاســییەکانی کوردســتان، ئێــران و عێــراق کــە بەشــێکی لــە 
ناوچــەی ســندووس و مەهاباد و بەگشــتی موکریان ڕابردوون. لــە بەرگی یەکەم دا، 
کە ڕووداوەکانی ســەردەمی منداڵیی نووســەر )لە 1٩26 هاتۆتە جیهان(  هەتا ســاڵی 
1٩5٧ی گرتۆتەبەر، کاک کەریم چەندین جار هاتۆتە سەر باسی بۆکان و ناوچەکەی 

دەوروبەری:
ـ چوون بۆ خانەقای زەمبیل )ل ٧٣( ؛ 

ـ گوندی قەرەکەند و میوانییەتیی ماڵی عەبدولکەریمی کاڕەش )حەمزەیی(  )ل ٧4(؛ 
ـ بەشداری مامۆستا هەژار و نەمر ڕەشیدی عەلی زادە لە یەکەم کۆنگرەی حیزبی 

دێموکراتی کوردستان لە بۆکانەوە )ل 10٩(؛ 
ـ ژیاندنــەوەی چاالکیــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ناوچــەی ســندووس 
لــە ڕێگــەی باڵوکردنــەوەی شــێعرێکی نەمــر مــەال ئەمجەدی عوســمانی )قەاڵی 

ڕەسووڵەسیت( ەوە )ل 154( ؛ 
ـ خەلیفەی سەیدی زەمبیل )ل 162(؛ 

ـ ڕاپەڕینــی وەرزێرانــی گونــدی »گــۆل« و پاشــماوەی ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگــی و 
موکریان )ل 206 بەدواوە(  ... 

ئەگــەر دەرفــەت هەبــێ وا هەیە بــە بەرگەکانی دیکــەی کتێبەکــەش دا بچمەوە کە 
بــۆ نموونــە باســی ژیانی نەمــر مەال حەســەنی قزڵجی لە باشــووری کوردســتان و 
دواوە.  بــۆکان  ناوچــەی  لــە  حیــزب  چاالکییەکانــی  لــە  کــردووە و  بوڵغاریــای 
هەنــدێ  فەیزوڵاڵبەگــی  وەرزێرانــی  ڕاپەڕینــی  لەســەر  کەریــم  کاک  بۆچوونــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  دەوری  دیکــە و  ســەرچاوەکانی  لــە  جیــاوازە 
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و دەدا  پیشــان  بەرچاوتــر  زۆر  ڕووداوەکان دا  ڕێبەڕایەتیــی  لــە   ئێــران 
لەم پێوەندییە دا چەشنە هێرشێکیش دەکاتە سەر نەمران غەنی بلووریان و حوسێنی 
زێڕینگــەران )فرووهــەر( ، بــەاڵم لەگــەڵ بیرەوەرییەکانــی مامەغەنــی، لــە هــەر دوو 
کتێبــی ئاڵەکۆک و ســەدەی کارەســات دا، یەک دەگرێتەوە. ئەویــش دەوری حیزب لە 

ڕووداوەکان دا گرنگ دەنوێنێت.1

1. کریــم حیســامی، »لــە بیرەوەرییەکانــم ـ بەرگــی یەکــەم لــە منداڵییــەوە تــا ســاڵی 1٩5٧«، 
وەشانێن ژینانوێ، سوید 1٩٨6، ٣16 الپەڕە، بەرگی دەیەم 1٩٨٩ـ  1٩٩5، چاپخانەی ماردین، 

ستۆکهۆڵم 1٩٩6، 25٩ الپەڕه، کوردی.
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داکۆکی لە دوو ڕوخساری هەڵکەوتەی بزووتنەوەی نەتەوایەتی کورد 
بــۆ  صادق وزیــری«  »صارم الدیــن  ڕێــزدار  الپەڕەیــە  کــەم  کتێبێکــی  نــاوی  ئــەوە 
بەرپەرچ دانــەوەی کتێبــی بیرەوەرییەکانی دوکتۆر هاشــم شــیرازی نووســیویە و لە 
پەیوەندیی دوو کەسایەتیی کورد: پێشەوا قازی محەممەد و نەمر ئیحسان نووری  دا 

بۆچوونەکانی ئەوی ڕەد کردۆتەوە. 
کتێبەکە بریتییە لە چوار بەش: 

ـ بەشی یەکەم و دووهەم وەاڵم دانەوەن بە نووسینەکانی دوکتۆر شیرازی لەمەڕ 
ئەو دوو کەسایەتییە؛ 

ـ بەشــی ســێهەم، کە دوورودرێژترە، باسی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئێران لە ساڵی 
1٣٣2/ 1٩5٣ و کاندیدبوونی خۆیەتی لە شاری مەهابادەوە و لەم پەیوەندییەش دا 

بەرپەرچی قسە و هەواڵی ڕاگەیەندراوی دوکتۆر شیرازی داوەتەوە؛ 
ـ بەشــی چــوارەم پەیوەندیی نووســەرە لەگــەڵ دوکتۆر محەممــەدی کەیوان پوور 

)موکری( . 

ئەوەی لە پەیوەندی بۆکان لە کتێبەکە دا هاتبێ بریتین لەوانەی خوارەوە:
ـ نوێنەرایەتیی عەبدوڵاڵ ئاغای ئێلخانی زادە لە مەجلیسی ئێران و دەوڵەتخوابوونی 

)الپەڕە ٧ و 1٧( ؛ 

ـ سەعیدی هومایوون، ئەحمەدی تورجانی زادە، حەمەدئاغای عەباسی )الپەڕە 4٣، 
5٧ و ٧1( ؛ 

ـ مەسەلەی گۆڕانی سندووقی دەنگ لە بۆکان و مەهاباد و سەردەشت بە قازانجی 
»ســەید حەســەنی ئیمامــی«، ئیمــام جومعەی تــاران و دژایەتی کردنــی ئاغاواتی 

ئێلخانی زادە لەگەڵ سادق وەزیری )الپەڕە ٧2 ـ ٧٣( ؛ 
ـ الیەنگری کردنــی حاجــی قاســم ]کەریمــی[، خەباتگێــڕی نــاوداری بۆکانــی لــە 

سادق وەزیری )الپەڕە ٧2(؛ 
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ـ هەروەهــا نــاوی بۆکان لە پەیوەندیی چەند بابەتــی دیکەش دا هاتووە )الپەڕە ٨5 
ـ ٨6( . 

  سارم خانی سادق وەزیری گەنجینەیەکی بەنرخی مێژوویی هاوچەرخی کوردستانە و
خۆزیا بەو نامیلکە بچووکانە و وەاڵم و شەڕەقســانە کفایەتی نەکردایە و ســەرجەم 

بیرەوەرییەکانی خۆی بنووسیایەتەوە . 
 )تێبینی: بەداخەوە سارم خان لە سەرەتای بەهاری 201٩  دا لە سویس کۆچی دوایی 

کرد. یادی بەخێر بێ!( 1

1. صارم الدین صادق وزیری، »دفاع از دوچهرە برجستە جنبش ملی کرد زندە یادان قاضی 
محمد و احسان نوری پاشا و ماجرای انتخابات دورە هفدهم مجلس شورای ملی در مهاباد« 

ناشر )؟(، محل انتشار )؟(، سال 1٣٨٣/ 2004، ٨٨ صفحە، فارسی. 
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بیرەوەرییەکانی دوکتۆر هاشم شیرازی
پێشتر باس لە کتێبێکی ڕێزدار دوکتۆر »صارم الدین صادق وزیری« کرا، کە دوو بەش 
لە چوار بەشی پێکهاتەی کتێبەکە وەاڵمی بۆچوونەکانی دوکتۆر هاشم شیرازی بوو، 

کە خوێندوومەتەوە. 
 خاوەن بیرەوەری لە کتێبەکە دا خۆی بە کەسێکی نزیک لە پێشەوا قازی محەممەد و
 ئیحسان نووری پاشا و هەڵسووڕاوانی دیکەی بواری سیاسەتی ناوچە دەناسێنێ و
دەڵــێ بــە ئیجازەی ئیحســان نــووری بوومەتــە ئەندامی حیزبی تــوودەی ئێران و بە 
ئیجازەی ئەوانیش هەواڵم بۆ »مولیەر«ی ئەمریکایی لە باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تاران 
بــردووە. هەروەهــا دەڵــێ ئەندامی ژمــارە 11ی کۆمەڵەی »ژ. ک« و بــۆ ماوەیەکیش 
مونشیی کومیتەی ناوەندیی کۆمەڵەکە بووم. جگە لەوانە باسی لە بەشداریی خۆی لە 
چەند ڕووداوی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی کوردستان و بەتایبەت ناوچەی موکریان دا 
کــردووە، کــە مــن دەبێ بەســەریان دا تێبپــەڕم و تەنیا ئــەو بابەتانە بهێنمــەوە کە لە 

پەیوەندیی ناوچەی بۆکان دان:
 »لە هاوینی ســاڵی 1٣2٣/ 1٩٤٤ لە یەکێ لە دانیشــتنەکان ]ی کومیتەی ناوەندیی
»ژ. ک«[  دا بڕیــار درا هەندێــک کــەس بچنــە نێــو »عەشــایر« و باڵوکــراوەی »دیاریــی 

]کۆمەڵەی »ژ. ک« بۆ الوانی کورد[« لەگەڵ خۆیان بەرن و بە یارمەتیی باڵوکراوەکە 

هانی عەشایر بدەن بۆ ئەوەی ببن بە ئەندامی کۆمەڵە. من ناوچەی ئەختاچی ]نێوان 
مەهاباد و بۆکان[، واتە ]ناوچەی[ عێلی دێبوکریم هەڵبژارد و بە هەندێک باڵوکراوەوە 
لە مەهاباد وەڕێ کەوتم... هەموو ڕۆژێک چاوم بە ئاغاوات دەکەوت و باڵوکراوەکەم 
بە دیاری دەدانێ، ئەوانیش هەندێک دراویان دە دا. بۆ نموونە، چاوم بە سوڵتان ئاغای 
مەعرووفــی، قاســم موهتــەدی و حاجی ڕەحمــان موهتەدی1 کــەوت. عەبدوڵاڵ ]؟[ و 

1. سەبارەت بەو هەواڵەی سەرەوە دەبێ بگوترێ کە لەو سەردەمە دا ناوی بنەماڵەیی، واتە 
شۆرەتی حاجی ڕەحمان ئاغا و قاسم ئاغا، ئێلخانی زادە بوو. لە سااڵنێکی درەنگتر دا، سەرەتا 
حاجی ڕەحمان ئاغا و پاشــان قاسم ئاغا شــۆرەتیان گۆڕی و کردیان بە موهتەدی. هەروەها 
دیارە ئەم ڕووداوە هی سەردەمی پێش کۆماری کوردستانە. حاجی ڕەحمان ئاغا لە بڕگەی 
دامەزرانــی کۆمــار دا چــوو بــۆ ســەفەری حــەج و لــە ڕۆژی هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان لە 
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قاســم هــەرکام تــا 200 تمەنیــان دامــێ، بــەاڵم ئەندامییەتییــان قبووڵ نەکــرد. حاجی 
ڕەحمــان ٥00 تمەنی  دا و ئەندامییەتیشــی قبــووڵ کرد. بە حاجی ڕەحمانم گوت دەبێ 
ناوێکــی خــوازراوە بۆخــۆت هەڵبژێــری. گوتی من نــاوی خوازراوەم پێویســت نییە، 
برایەکی ڕاســت دەبم بۆتان. گوتم با هەر ئەو دوو وشــەیە ببن بەناوی خوازراوەت. 
گوتی باشە. درەنگتر لە تاران بە عادەت لە جەژنان دا دەچوومە چاوپێکەوتنی، لەنێو 
خەڵــک دا دەیگــوت مــن دوو ناوم هەیە، یەکیان عەبدوڕڕەحمانــە کە حاجی بایز]ئاغا[
ی باوکم لەســەری داناوم و یەکیشــیان »برای ڕاســت«ە1 کە دوکتۆر شــیرازی بۆی 

دەسنیشان کردووم« )ل 10٣ ـ 10٤( . 
لە بەشێکی دیکەی بیرەوەرییەکان دا، دوکتۆر شیرازی باسی چاوپێکەوتنی پێشەوا 
قازی محەممەد و نەمر ئیحسان نووری لە تاران دەکا. لەو سەفەرە دا پێشەوا چاوی 
بە شــا و ئەحمەدی قەوام، ســەرۆک وەزیرانی ئێران کەوت. شــیرازی دەڵێ ئیحســان 
نووری تکای لە پێشەوا کرد و گوتی هێشتا کاری دروست کردنی بینا ]واتە کۆماری 
کوردســتان[ تــەواو نەبــووە مەهێڵن کورد لەســەر ڕەنگ کردنــی دیوارەکانی بکەونە 
شــەڕی یەکترەوە!... بۆ بەڕێوەبردنی کاروبار لە شــارەکانی ســنە، کرماشان، سەقز، 
پاوە، بۆکان، قەسری شیرین، مەریوان، سەردەشت و بانە لە خەڵکانی لێهاتوو کەڵک 

وەربگرن لەبەروەی کوردستان تەنیا مەهاباد نییە« )ل 12٤( .
لەگــەڵ  خــۆی  دەزگیرانییەتیــی  باســی  نووســەر  کتێبەکــە دا  1٥٦ی  الپــەڕە  لــە 
عیســمەت خانمی کچی پێشــەوا و شــیرنی خواردنی ئەو دەزگیرانییەتییە دەکا و دەڵێ 
»ئاغای ]ئەحمەد[ تورجانی زادە لەم بارەیەوە قسەی کرد و بۆ هەڵبژاردنی من وەک 

زاوایان، پیرۆزبایی بە بنەماڵەی قازی گوت.« 

بۆکانیــش، هێشــتا لــە ســەفەر نەگەڕابــۆوە، واتە لەو بڕگەیەی جێ باســی نووســەر دا حاجی 
نەبــووە و بــە کاکــە ڕەحمان یان ڕەحمان ئاغــا بانگ کراوە. ئەوەش ئیرادێکــی گرنگ نییە بۆ 
نووسەر لەبەروەی لە کاتی نووسرانی بیرەوەرییەکان دا سااڵنێکی زۆر بەسەر ئەو ڕووداوانە 
تێپــەڕ ببــوو و ئاســایی یە وردەکارییەکانیانــی لە بیر نەمابــێ. من تەنیا بــۆ ڕوون کردنەوەی 

بابەتەکە لە خوێنەر ئەم دێڕانەم نووسی. 
1. حاجــی ڕەحمان ئاغــا لــە کۆمەڵەی »ژ. ک«دا دوو کۆد یا ناوی خــوازراوی هەبوو: یەکیان 
بــرای »ڕاســت« و ئەویتــر »مرۆڤ«. مامۆســتا هەژار لە شــێعری بەرەو موکریان دا پرســیار 

دەکا و دەڵێ: »لە مرۆ، ئاخۆ برای ڕاست ماون؟«
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لــە الپــەڕە 1٩٥ و باســی مەســەلەی هەڵبژاردنــی نوێنەری مەجلیســی شــووڕای 
میللــی لــە مەهاباد  دا دەڵێ »مولیــەر«ی ئەمریکایی داوای لێ کردم پشــتگیریی دوکتۆر 
محەممەدی موکری بکەم... نامەی مولیەرم بۆ عومەرخانی شکاک و نامەی ئیحسان 
نووری پاشام بۆ شێخ عەبدوڵاڵ گەیالنی لە ورمێ وەرگرت... نامەی دوکتۆر ]کەریم[ 
ســەنجابیم لە تارانەوە برد بۆ دوکتۆر موکری لە مەهاباد و پێمگوت پێویســتە بچم 
بــۆ بــۆکان، کە گەڕامەوە نامەکان دەبــەم بۆ ورمێ... چووم بۆ بۆکان و گەڕامەوە و 

نامەکانم لێ وەرگرت و بە ئوتوبووس چووم بۆ ورمێ« )ل 1٨٩ تا 1٩٥( .
بەداخــەوە دوکتــۆر شــیرازی ناڵــێ لە بــۆکان کاری چــی بووە و نامــەی کێی لە 

تارانەوە هێنابوو بۆ کێ لە بۆکان. 
کتێبەکە بابەتێکی دیکەی ســەبارەت بە بۆکان لە خۆی نەگرتووە، بەاڵم نووســەر 
لە باسی زیندانی کرانی خۆی دا، کە لە مانگی ڕەشەمەی ساڵی 1٣٦٣، واتە سەردەمی 
کۆمــاری ئیســالمیی مــەالکان دا ڕووی داوە و ٦ مانــگ و چەنــد ڕۆژێکــی درێــژە 
کێشــاوە، گێڕانەوەیەکــی هەیــە کە سەرنج ڕاکێشــە. شــیرازی هــۆکاری گیرانی خۆی 
ڕاناگەیەنێ، بەاڵم لە ئەفسەرێکی تورکی ئازەربایجانی دەدوێ کە پێکەوە لە زیندانی 
جەمشــیدئابادی تــاران لــە یەک ژوور دا بوون و دەڵێ ئەفســەرەکە پێی گوتم: »کورد 
لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان دا گەلێک یەکگرتوو و یەکدڵ بوون و ڕژیمی شــا 
نەیدەویســت ئەو ڕۆحی یەکگرتوویی یە لە بەشــەکانی دیکەی کوردســتانیش دا پەرە 
بستێنێ. بەپێچەوانە، هەوڵی دە دا لە کوردستان خەڵک باوەڕ بە یەکتر نەکەن و کەس 
الی خەڵــک خۆشەویســت و ڕێــز لێ گیــراو نەبێ. هەر بۆیەش ســپای ئێــران تاقمێک 
پســپۆڕی ئێرانی و خاریجی ناردە کوردستان کە ماوەیەک لەوێ مانەوە و خەریکی 
لێکۆڵینەوە بوون. دوابەدوای ئەوە، ڕژیم بڕیاری   دا دەبێ درۆ و بەخیلی و تۆمەت و 
فێڵبــازی و ڕقەبەرایەتــی و... لــە نێــو کۆمەڵگای کورد  دا پەرەی پێ بــدرێ بۆ ئەوەی 

هەموو کەس ببنە نەیار و دوژمنی یەکتر« )ل 21٥ ـ 21٩( .1

1. شیرازی، دکتر هاشم، »خاطرات دکتر هاشم شیرازی از فعالین سیاسی کردستان )12٩٨ 
ـ 1٣٧٧( «، بەکوشش هاشم سلیمی، انتشارات توکلی، تهران 1٣٧٩/ 2000.
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بیرەوەری و شێعرەکانی محەممەد نووری
مامۆستا محەممەدی نووری یەک لە دوایین شاعیرانی زیندووی سەردەمی کۆماری 
کوردســتان و قوتابییانی قوتابخانەی شــێعریی ســەیفولقوزاتی قازییە، کە ئێســتا لە 
بــۆکان دەژی. ژیانــی نــووری تژیــی ڕووداوە: چاالکی سیاســیی ســەردەمی کۆمار؛ 
ســااڵنی حکوومەتــی موســەددیق؛ ســەردەمی ئیســالحاتی ئەرزیی ئێــران؛ ڕووخانی 
ڕژیمــی شــا و هاتنــە ســەرحوکمی مــەالکان و دوای ئــەو تــا ئەمڕۆ. لــە هەموو ئەو 
ســااڵنە دا، جگــە لــە ســەردەمی کۆمــاری مەالیان، نــووری مرۆڤێکی چــاالک بووە و 
ئاشــکرایە دەبــێ بیرەوەریــی زۆری لێیان هەبێ، بەتایبەت کە بــۆ ماوەیەک نوێنەری 
بــۆکان لــە مەجلیســی شــووڕای ئێــران و لــە نزیکــەوە ئــاگاداری ڕەوتــی سیاســیی 

حکوومەتی شا لە ناوچەی کوردستانیش بووە. 
کتێبی »شــەوێک و خەوێک؛ بســتووی ژیان« لە دوو بەش پێکهاتووە: »شەوێک و 
خەوێــک«، کــە بیرەوەرییەکانی مامۆســتایە و 1٧2 الپەڕەی ســەرەتای گرتۆتەبەر و 

»بستووی ژیان«، کە کۆی شێعرەکانییەتی و تا الپەڕەی 1٣2 درێژەیان هەیە. 
دەکرێ بگوترێ کتێبەکە سەرتاپا لە پێوەندیی بۆکان دایە، گەرچی  خۆی گوتوویەتی 
خەڵکــی  »گڵۆاڵن«ی مەهابادم، بەاڵم نووســەر لە بــۆکان و گوندەکانی دەوروبەری و 
گوندەکانــی ناوچــەی چۆمــی مەجیدخــان ژیاوە و بەشــداری لە ڕووداوە سیاســی ـ 
کۆمەاڵیەتییەکانــی ناوچــە بــووە؛ ئەو ســااڵنەش وا لە تاران ژیــاوە، نوێنەری بۆکان 

بووە لە پەرلەمانی ئێران.
شــێعرەکانی نووریش یا لە بۆکان گوتراون یا بۆ کەســایەتیی ناودار ی ناوچەی 
بۆکان یاخود لە وەاڵمی ئەوان دا نووسراون: حەقیقی، سوارە، ئیمامی، هێدی، کوڕانی 
ســەیدی زەمبیل، قاســم و حوســێن ئاغای موهتەدی و... واتە کتێبەکە ئاوێنەی ژیانی 

سیاسی ـ فەرهەنگی ـ کۆمەاڵیەتیی خەڵکی بۆکان و دەوروبەرییەتی. 
کاک سەالحەددین ئاشتی بە کتێبەکە دا چۆتەوە و ئامادەی چاپی کردووە.1

1. محەممەدی نووری، »شــەوێک و خەوێک، بســتووی ژیان«، پێداچوونەوە و ئامادەکردنی 
سەالحەددین ئاشتی، بنکەی ژین، سلێمانی 2006، 1٣2 الپەڕە، کوردی.
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بیرەوەرییەکانی محەممەد شاپەسندی
»ژ. ک« و حیزبــی دێموکراتــی  ئەندامــی کۆمەڵــەی  نەمــر محەممــەد شاپەســندی، 
کوردستان، ناوی لەگەڵ چاپ و چاپەمەنیی کوردیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا ئامێتە 
بــووە. هــەر لە گۆڤــاری نیشــتمانەوە تــا ڕۆژنامە و گۆڤــاری کوردســتان )1٩45(  و 
چاپەمەنییەکانی دیکەی شاری مەهاباد، جێ پەنجەی ئەو، وەک پیت چن و نووسەر و 
ڕۆژنامەوان، بەســەر هەموویانەوە دیارە. دوای هەرەســی کۆمار و ئاوارە بوون لە 
باشووری کوردستانیش شاپەسندی لە شار و لە چیا بەو ئەرکەوە خەریک بووە و 
ژمارە 10ی گۆڤاری نیشتمانی هەر لەوێ دەرکردووە، تەنانەت دوو جار لە دووکانی 
ئاســنگەریی دا، چاپخانەی دروســت کردووە و چاپەمەنی دەورەیی کوردیی پێ چاپ 
کــردوون . لــە بەغــداش هەر بــەو کارەوە خەریک بووە و دەڵێ هیــچ چاپخانەیەک لە 

بەغدا نەبووە کارم تێدا نەکردبێ. 
شاپەسندی تەنیا مرۆڤێکی تەکنیککار نەبووە و بە ناسناوی »ئازەر«ی سەردەمی 
کۆمەڵــەی »ژ. ک«یــەوە، وتــاری لە زۆرێک لــەو چاپەمەنییانە دا نووســیوە و تەنانەت 
خۆی ژمارەیەکی گۆڤاری »ئاوات«ی لە مەهاباد دەرکردووە )1٩45( . شاپەســندی لە 
هەمــوو مــاوەی ژیانی دا خەریکی کاری سیاســی بووە و لە پەیوەندیی گەلێک نزیکی 
نەمر عەبدوڕڕەحمان زەبیحی  دا کاری کردووە و وەک ئەو، لەگەڵ مەکتەبی سیاسیی 
پارتــی دێموکــرات کەوتووە، کە لە ســاڵی 1٩66  دا لە بارزانــی و پارتی جیا بوونەوە؛ 
هەروەهــا لــە زۆر الیەنــی ژیانــی سیاســیی زەبیحی ئــاگادار بــووە. بیرەوەرییەکانی 
شاپەسندی ڕوونکەرەوەی هەندێک الیەنی سیاسەت و خەباتی کوردی ڕۆژهەاڵت و 
باشــوورن کــە تــا ئەمڕۆ بۆ ئێمە شــاراوە بوون یــا خود بە ناتــەواوی دەمانزانین و 
لەوانــە، هاوکاری کردنــی حیزبــە کوردییــەکان لەگــەڵ تەیمــووری بەختیــار و ئامادە 
کردنــی 1500 چەکــدار بــۆ ئــەو و »پەناهیان«ی حیزبی تــوودەی ئێران، کــە زۆریان 

سەریان تێداچوو. 
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  لە کتێبەکە دا باسی بۆکان بابەتێکی سەرەکی نییە، بەاڵم مەسەلەیەک باس دەکا 
کــە من پێشــتر بەرگوێم نەکەوتبــوو، ئەویش لە پەیوەندیی چاپخانــەی بۆکان دایە کە 

شەهید حەسەنی قزڵجی بەڕێوەی دەبرد. شاپەسندی دەنووسێ:
»کاتێ خۆی کۆمەڵە ئامێرێکی چاکی بچووکی]چاپی[ بۆ کومیتەی بۆکان کڕیبوو و 

هەاڵڵە بەو ئامێرە چاپ دەکرا« )الپەڕە ٣2( . 
بــەم پێیــە، یەکــەم، پێــش دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتان کۆمەڵەی 
»ژ. ک« لــە بــۆکان کومیتەی هەبــووە و دووهەم، دەزگایەکی چــاپ بۆ ئەو کومیتەیە 

کــڕدراوە، کــە لــە گۆڕانکارییــە سیاســییەکانی دواتر دا بۆتــە هی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستان و گۆڤاری »هەاڵڵە«ی پێ چاپ کراوە. 

  هەروەهــا دەڵــێ کاتێــک لــە تەورێــز لەگەڵ زەبیحــی گۆڤاری نیشــتمانمان چاپ 
دەکــرد، کاری پیت چنیــن لە ماڵی خۆمان بەڕێوەدەبرا و بۆ چاپ دمانبردە چاپخانەی 
خەلیفەگەریی ئەرمەنییان. جا دەڵێ ژمارە 6 ـ ٩ )دیارە ٧ ـ ٩ یەک ژمارەن( ، واتە ئەو 
دوو ژمارەیەمــان لــە ماڵــی برادەرێک لە بنەماڵەی ئێلخانــی زادە  دا ئامادە کرد )الپەڕە 
٣4( ، کە دواتر دەڵێ ئەو کەسە قاسم ئاغای ئێلخانی زادە ]موهتەدی[ بوو ]کە ئەو دەم 

ماڵی لە تەورێز بوو[ )الپەڕەی 4٧ی پاشکۆ( .
جگــە لەوانــە، نووســەر چەنــد جارێــک باســی ژیانــی نەمــر حەســەنی قزڵجی لە 
باشووری کوردستان دەکا و جارێکێش باسی نەمر سەعید یەزدان پەنا )الپەڕە ٣6ی 

پاشکۆ( . 
من ئەو الپەڕانەی کە باسی بۆکانیان تێدا کراوە لێرە دا دەنووسم:

٣2، ٣4، 4٩، 51، 5٣، ٨5، ٩6 و 110؛ هەروەها لە بەشــی پاشــکۆ  دا ئەم الپەڕانەی 
خوارەوە:

1.٧، ٧٧4 ،٧2 ،4٣، ٧6

1. محەممەد شاپەسندی، »بیرەوەرییەکانی محەممەد شاپەسندی«، ئامادەکردنی سدیق ساڵح، 
بنکەی ژین، سلێمانی، 200٧، 145 الپەڕە، کوردی. 
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بیرەوەرییەکانی ئەمیری قازی

لــە نەبوونــی مێژوویەکــی ســەرجەم و زانیاریــی ڕاســتەوخۆ یــا فەرمیــی حیزبــە 
کوردستانییەکان دا بۆ ناسینی گەوهەری ئایدیۆلۆژیک و ڕێباز و ڕێچکەی سیاسییان،1 
وا هەیــە بیرەوەریــی کادر و ئەندامان و هەڵســووڕاوانی حیزبەکان ببێتە جێگرێک و 

هەندێک لەو بۆشایی یانە  پڕ بکاتەوە. 
هەردوو لقی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
لەم بوارە دا لە ڕێکخراوەکانی دیکە هەڵسووڕاوترن، هەر لە مامەغەنی بلووریانەوە تا 
مامۆســتایان کەریمی حیســامی، جەلیلی گادانی، محەممەد شاپەسندی، سەعید کاوە، 
 محەممەدی خزری، ڕەشید ئەحمەدی، عەبدوڵاڵ فەتاحی، محەممەد بۆکانی و گەلێکی تر،
هــەرکام بــە شــێوەیەک هەوڵیــان داوە بیــرەوەری و ڕوانینی تایبەتی خۆیــان لەمەڕ  
مێژووی حیزبەکە و بەسەرهاتی ژیانی خۆیان لەنێو حیزبەکە دا بۆ  خوێنەری ئاسایی 
بگێڕنــەوە. ئێمــە هەرەوەزێکــی وا، بۆ نموونــە، لە نێو کۆمەڵــە دا نابینین و ڕێکخراوە 

سەرانسەرییەکانیش کە ئیتر هیچ. 
دیــارە بیرەوەری نووســان لــە هەمــوو شــوێنێکی ئەم جیهانــە، تەنیا ئــەو بابەتانە 
دەنووســن کە خۆیان پێیان چاکە و بە ڕاســت و دروســتی دەزانن، لە هەمان کات دا 
هەندێــک شــتی جێگەی مشــت ومڕ یا دژ بەخۆیــان دیزە بەدەرخۆنــە دەکەن و ناوی 
 نابــەن. ئــەوە دیاردەیەکــی جیهانــی و ئەگەر بتوانم بڵێم ئینســانییە، واتــە هی هەموو 
مرۆڤێکــە، بەتایبــەت مرۆڤی سیاســەتکار، مەگــەر ڕۆحێکی گــەورەی وەک ژان ژاک 
ڕوسۆ، کە لە تیروتانەی خەڵک نەترسێ و خۆی لە قاو بدا، ئەوەش یەک لە ملیۆنە!

ئەو بیرەوەرییانەی ئەندامانی حیزب، سەرەڕای هەندێک ناتەواوی و دەرخستنی 
ناپێویســتی نهێنیەکانی نێو حیزبەکە  و خۆبواردن لە گێڕانەوەی هەندێکی پێویســتی 
تر، کەرەســەیەکی باشــن بۆ نووســینی مێژووی سیاســیی کوردســتان لە داهاتوودا، 

1. دیارە هەوڵی نەمر دوکتۆر عەبدوڕڕەحمانی قاســملوو و مامۆســتا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە 
بۆ نووسینی مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان نابێ لە بیر بکرێ. 
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هــەر بۆیــەش خاوەنــی گرنگایەتیــی تایبەتن، بەاڵم جگە لە یــەک و دووان، ئەوانی تر 
لە شــی کردنەوەی ڕووداوەکان و هەڵســەنگاندنی هۆکارەکان دا کورتی دێنن و زیاتر 
بیچمــی حیکایەت گێڕانــەوە بەخــۆوە دەگــرن، گەرچــی  تەنانەت لەو بیچمــەش دا هەر 

بەکەڵکن. 
کاک ئەمیــری قــازی ڕوخســارێکی ناســراوی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانە و 
بــۆ ســااڵنێکی دوورودرێــژ، لــە تەمەنــی مێرمنداڵییــەوە لەگــەڵ یەکییەتیــی الوان و 
پاشــان ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ حیزب کەوتــووە و ماوەی چەند ســاڵ ئەندامی دەفتەری 
سیاســیش  بــووە. ڕیبەرانــی حیــزب لە ســەردەمی کۆنگــرەی دووهەمەوە تــا ئەمڕۆ 
دەناسێ و ئەزموونی ڕاستەوخۆی کار و هەڵسووڕانی لەگەڵیان هەیە، بەو بۆنەیەوە 
بیرەوەرییەکانــی دەتوانــن خــاوەن گرنگایەتیــی تایبەت بن و وەک زانیاریی دەســتی 

یەکەم سەیر بکرێن. 
کتێبی »لە بیرەوەرییە سییاسییەکانم« بە شەرحی ژیانی خۆی و بنەماڵەکەی دەست 
پێدەکا و دوای ســەردەمی خوێندن لە قوتابخانە و زانســتگە، دەگاتە پێشمەرگایەتی، 
چوون بۆ باشووری کوردستان و گەڕانەوە بۆ ڕۆژهەاڵت، هەتا هاتنەدەر لە واڵت و 

نیشتەجێ بوون لە ئورووپا. 
گەلێــک  کتێبەکــە دا  لــە  بگرنــەوە،  ناوچەکــەی  بــۆکان و  کــە  بابەتانــەی  ئــەو 
حاجیاباتــی  گونــدی  لــە  مەهابــادە،  قازییەکانــی  بنەماڵــەی  لــە  نووســەر  زۆرن: 
ســەر چۆمــی مەجید خــان لەســەر ڕێــگای میانــدواو ـ بــۆکان لەدایک بــووە؛ دایکــی 
بــۆکان  شــاری  قوتابخانــەی  لــە  ســەرەتایی  یەکەمــی  پۆلــی  دێبوکرییەکانــە؛  لــە 
خوێنــدووە؛ لــە تــاران هات وچــۆی ماڵی حاجــی ڕەحمان ئاغــای موهتــەدی کردووە؛ 
و خوێنــدووە  دەرســی  تــاران  زانســتگەی  لــە  موهتــەدی  ســەالحی  کاک   لەگــەڵ 
ئــەوان و چەند کەســی دیکە لــە خوێندکارانی کــورد »کومیتــەی بەڕێوەبەریی کاتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان«یان پێکهێناوە و هەر لەو ڕێڕەوە دا کەوتۆتە پەیوەندی 
لەگــەڵ کاک ســەعد و حەســەن ئاغای موهتەدی و ســڵێمانی عەلیــار و... هات وچۆی 
بــۆکان و شــێخلەر و ســەدرابادی کــردووە و هەر لەوێشــەوە چووە بۆ باشــووری 
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کوردستان. 
 بەکورتی، کتێبەکە بابەتی زۆری لە پەیوەندیی بۆکان و ناوچەی دەوروبەری تێدایە و
بەهــۆی زۆریــی بابەتەکانەوە مــن بەکورتی ئاماژەیان پێدەکەم. ئــەوە ناوی هەندێک 
کەســایەتیی بۆکانییــە لــە بیرەوەرییەکان دا، هاوڕێ لەگەڵ باســی چەنــد ڕووداوێکی 

هاوپەیوەند بە بۆکانەوە:
ـ جووتیارانی بۆکان، حاجی قاسمی کەریمی و عەواڵ ئێرانی )ل 2٩ و ٧4( ؛

ـ میــرزا حەمەڕەئووفــی خەیات )ل 2٩( ؛ عومەری کــوڕی میرزا حەمەڕەئووف )ل 
1٨4( ؛

ـ مەال عومەری عەسری )ل ٣2، ٩6( ؛
ـ سەعدی موهتەدی )ل 4٧، 56( ؛
ـ قاسم ئاغای موهتەدی )ل 4٩( ؛

ـ سەالحی موهتەدی )ل 42، 4٩، 52، 55، ٩6( ؛
ـ حاجی ڕەحمان ئاغای موهتەدی )ل 4٩(؛ 

ـ مامۆستا هەژار )ل ٧٣ و...( ؛
ـ محەممەدی موهتەدی )ل 215، 216، 220، 2٣٣، 252( ؛

ـ حەسەنی قزڵجی )ل 2٣4، 2٨2( ؛
ـ عەلی گەالوێژ )ل 2٣4، 2٨2( ؛
ـ عەبدوڵاڵ موهتەدی )ل ٣٨6( ؛
ـ عومەر ئێلخانی زادە )ل ٣٨6( ؛

ـ یەکەمیــن لقــی »کومیتەی بەڕێوەبەرایەتیی کاتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتان 
لە بۆکان کرایەوە )ل 4٧(؛ 

ـ یاغی بوونی جاشێکی بۆکانی کە دواتر حیزب کوشتی )ل 264 ـ 265(؛ 
ـ مەســەلەی دەرکرانــی یــەک لــە ئاغاواتــی دەوروبــەری بۆکان لەســەر مڵکەکەی 
لەالیــەن بەرپرســی کومیتەی حیزب لە بۆکانــەوە و هاتنی بە ژن و منداڵەوە بۆ 
بۆکان. نووســەر دەڵێ لە کێشــەی دابەش کرانی زەوییەکان دا بەو شــێوەیەی وا 
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دەکــرا و لە نەبوونی یاســایەکی ڕێک وپێک دا، دژ بەو دابەش کردنانە وەســتاوە، 
بــەاڵم بەرپرســی کومیتــەی بۆکان و دوکتۆر قاســملوو ئەویان بــە الیەنگری لە 

ئاغاوات تۆمەتبار کردووە )ل 26٧ ـ 26٨( . 
لــە شــوێنی جیاجیای کتێبەکە دا نووســەر باســی جیاوازیــی بیروبۆچوونی خۆی 
لەگــەڵ دوکتــۆر قاســملوو، کەریمــی حیســامی و حەمەدەمینــی ســێڕاجی دەکا و بە 
»توودەکــڕات« ناویــان دەبــا. لە بەرانبەر دا پەســنی ڕێبــاز و کەســایەتی و تواناکانی 
عەبدوڵــاڵ ئیســحاقی )ئەحمــەد تۆفیــق(  دەدا، هەر ئــەوەش گرنگایەتیی بــە کتێبەکەی 
دەبەخشــێ، لەبــەروەی ئێمــە ڕیوایەتی الیەنەکەی ترمان لە کێشــەی نێوان دوو باڵی 
ناســراو بە ئیســحاقی و قاســملووی حیزب لە زمان چەند کەســەوە بیســتووە و ئەم 
ڕیوایەتــە، بۆچوونــی الیەنەکــەی دیکــە دەردەخا، گەرچی نووســەر لــە خوێندنەوەی 
بابەتەکان دا هەســت دەکا هەڵوێســتی نووســەر لە ســەردەمی کۆنگــرەی دووهەم و 
خەباتی چەکدارانەی باڵی شۆڕشــگێڕ و شۆڕشــی ئەیلوول، هەڵوێستێکی بەینابەینی 
بــووە و نــە لەگــەڵ ئەم الیان گەڕاوەتــەوە نێوخۆی واڵت و نە لەگــەڵ نەمر عەبدوڵاڵ 
ئیســحاقی زۆری دانــوو کــۆالوە. ئــەوە تێگەیشــتنی کەســێکی وەک منــە لــە دوای 

خوێندنەوەی کتێبەکە، دەنا وا هەیە نووسەر خۆی لەگەڵ ئەم لێکدانەوەی من نەبێ.1

1. ئەمیــر قــازی، »لە بیرەوەرییە سیاســییەکانم«، ناشــر )؟(، چاپی ئاپێک، ســتۆکهۆڵم 2010، 
4٨2 الپەڕە، کوردی.
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بیرەوەرییەکانی مەال محەممەدی خزری
بیرەوەرییەکانی مامۆســتا مەال مەحەممەدی خزریم بە شــوێن بیرەوەرییەکانی کاک 
ئەمیری قازی دا خوێندەوە و پاشــان چوومە ســۆراغی بیرەوەرییەکانی کاک سەعید 
کوێســتانی. هەرسێ ئەو کەســانە لە سەردەمی ڕێبەرایەتیی کاک عەبدوڵاڵ ئیسحاقی 
)ئەحمــەد تۆفیــق(   دا ئەندامــی چاالکی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بوون و 
پێکەوە لەگەڵ گەلێک هەڵسووڕاوانی دیکەی حیزب لە باشووری کوردستان ژیاون. 
ئەو ســەردەمە بە چەند دیاردەی گرنگ دیاری دەکرێ: کۆدەتای ســاڵی 1٩5٨ی 
عەبدولکەریم قاســم لە عێراق؛ گەڕانەوەی بارزانی لە ســۆڤیەت؛ شۆڕشــی ئەیلوول؛ 
دووبەرەکیــی نێــوان بارزانــی و باڵی مەکتەبی سیاســیی پارتــی؛ پێکهاتنی کۆنگرەی 
دووهەمــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران؛ چەندبەرەکــی و جیاوازیی نێوان 
الیەنگرانی عەبدوڵاڵ ئیســحاقی لەالیەک و سولەیمانی موعینی، سمایلی شەریف زادە، 
حەمەدەمینی سێڕاجی، دوکتۆر قاسملوو، کەریمی حیسامی و... لەالیەکی تر؛ پێکهاتنی 
کومیتەی شۆڕشگێڕ لەژێر کارتێکەریی مائۆئیسم و شەڕی چریکیی گریالی چەپ لە 
زۆر واڵتی دیکەدا؛ جیابوونەوەی سەال حوددینی موهتەدی و محەممەدی ئێلخانی زادە 
لە حیزبی دێموکرات و پێکهێنانی حیزبی ڕزگاری و... ســەر ەنجام شــەهادەتی دەیان 
شــۆڕەالوی کــورد ڕاســتەوخۆ بەدەســتی ژاندرمــە و ســاواکی ئێرانی یا لــە ڕێگەی 

پاراستنی پارتییەوە. 
بیرەوەریی ئەم سێ کەسایەتییەی نێو حیزبی دێموکرات دەتوانێ ڕوونکەرەوەی 
گەلێــک الیەنــی نادیــاری خەباتــی سیاســی و چەکداریی ئەو ســااڵنە بــێ، گەرچی لە 
بۆچوون و تەنانەت گێڕانەوەی ڕووداوەکان دا جیاوازیی بەرچاو هەیە، بەاڵم بابەتی 
واش گەلێک زۆرن کە هەر ســێ الیەن لەســەریان هاودەنگ و هاوبەشــن و ئەوەش 
کاری مێژوونووســانی دواڕۆژ هاســان دەکاتــەوە. ئاشــکرایە لــە هەرســێک دەقەکــە 

ڕووداوەکانی سەبارەت بە بۆکان ڕەنگیان داوەتەوە. 
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1. نووســەر لە گێڕانەوەی ڕووداو و باســی کەســایەتییەکان دا گەلێک جار ناوی 
کاک ســەالحوددینی موهتــەدی )مســتەفا(  و نەمــر محەممــەدی ئێلخانــی زادە )کاوە(  
دەبــا و کاتــێ  لە دەســتەی یەکەمــی ئەو الوانــەی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان دەدوێ وا 
گەیشتوونەتە باشوور، ئەو دوو کەسەش وەک »دوو الوی خوێندەوار و ڕووناکبیر« 
دەناســێنێ، ئینجا دەگاتە ســەر کێشــە و چەندبەرەکیی نێو حیزب و پێکهاتنی حیزبی 
ڕزگاری لەالیــەن ئەوانــەوە )الپــەڕە 1٨ـ  21( . لــە الپەڕەکانی دواتریش دا باســی ئەم 
دوو کەســە و چوونیان بەرەو مەکتەبی سیاســی و ڕق وکینی عەبدوڵاڵی ئیســحاقی 
بەرانبــەر بــەوان دێنێتــە گــۆڕێ. ئەو الپەڕانە بریتین لــە : ٣6، 41، 42، 4٣، 46، ٧6، ٨6، 

٨٧، 1٨2 و پاشکۆ. 
2. نــاوی میــرزا حەمەڕەئووفــی حافیزولقورئــان، خەیاتــی بۆکانــی و بەرپرس و 
هەڵســووڕاوی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ڕاپەڕینی ســاڵی 1٩5٣ی بۆکان، 
کە ماوەیەک  دوای کۆدەتای 2٨ی گەالوێژ پەڕیوەی باشــووری کوردســتان ببوو و 
لــەوێ بەنــاوی »ڕەئــووف مەال حەســەن« ەوە هاوکاریی حیزبی دێموکرات و پاشــان 
پارتی دێموکرات و شۆڕشی ئەیلوولی دەکرد، چەند جار لە بیرەوەرییەکانی خزری دا 
هاتــووە. میــرزا حەمەڕەئــووف لــە باوەڕپێکراوانــی نزیکــی عەبدوڵــاڵ ئیســحاقی و 
ناحەزانی باڵی چەپی نێو حیزب بوو. بۆ باسی ئەو دەبێ سەیری الپەڕە 22، ٣1، 4٩ 
)باسی هەڵبژێردرانی  بە ئەندامییەتیی کومیتەی چاوەدێری( ، ٧1، ٧٧ و 21٨ بکرێ. 

٣. جگــە لــەو ســێ کەســە، ناوی هەندێــک خەڵکی دیکــەی بۆکانیش لــە کتێبەکە دا 
هاتوون . 

ـ کاک سەعدی موهتەدی، الپەڕە ٣6. 
ـ مەال عومەری عەسری، الپەڕە ٣6، ٨5 تا ٨٧ و پاشکۆ. 

ـ سەید کامیلی ئیمامی ]ئاواتی شاعیر[ )وەک هەڵبژێرراوی غیابی بۆ ئەندامییەتیی 
کومیتەی ناوەندی دوای کۆنگرەی دووهەم( : الپەڕە 4٨. 

ـ  حەبیــب قەرەگوێــزی )وەرزێر( ، )وەک هەڵبژێردراوی کومیتەی ناوەندی(، الپەڕە
4٨ و ٨6. 
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ـ مامۆستا هەژار موکریانی، )وەک هەڵبژێردراوی کومیتەی ناوەندی( ، الپەڕە 4٨، 
 .202 ،1٩4 ،11٩

ـ  ســەید تاهیــری ئیمامی، )وەک هەڵبژێــردراوی کومیتەی چاوەدێریی(، الپەڕە 4٩،
 .21٧٧، ٨

ـ مامۆستا خالیدی حیسامی )هێدی(، الپەڕەی10٩، 110، 11٩، 1٣0. 
جگە لە ناوی کەسایەتییەکان، هەندێک جار هەواڵی شاری بۆکان و دەوروبەریشی 
لە کتێبەکە دا دەبیندرێ: لە ڕاگەیاندنی هەواڵی هەڵسووڕانی سیاسیی دوای کۆنگرەی 
دووهەم و دابەش کرانی بەرپرسایەتییەکان دا، نووسەر دەڵێ: »ناوچەکانی سەردەشت، 

مەهاباد، بۆکان و هەوشار کاک سلێمانی موعینی بەرپرسیان بوو« )ل ٧4 و ٧٩( . 
هەروەها باسی هەندێک شوێنی دەوروبەری بۆکانیش دەکا، وەک گوندی قالوێ، 
قەرەگوێز و کێوی حاجی  کیمی لە قەرەگوێز.  وەکوو دیارە قالوێ شوێنی شەهادەتی 

کاک عەواڵی موعینی و مینەشەم بوو )ل ٨6( . 
نووسەر لە چەند شوێن بە شێوەیەک لە پەیوەندییەکانی نێو ئەندامان و بەتایبەت 
بەڕێوەبەرایەتیــی ئــەو دەمــی حیــزب دەدوێ و لــە زمــان ســولەیمانی موعینییــەوە 
عەبدوڵاڵ ئیســحاقی بە »جینایەتکار« ناو دەبا )ل 114(  یا باس لە کوژرانی ئەســعەدی 
خودایــاری و قــادر شــەریف و ســەدیقی ئەنجیــری بە دەســت خۆیی یــەکان دەکا و 
ســەرەپەتی ئەو ئیعدامانە بە زۆری دەگەیەنێتەوە عەبدوڵاڵ ئیســحاقی، کە خوێنەری 
دڵسۆزی گەل ناتوانێ بە خوێندنەوەیان ناشاد نەبێ. من بە ڕادەیەک ئەم ڕووداوانە 
دڵــی ئێشــاندم کە لەســەر ڕووپــەڕی 156ی کتێبەکە نووســیومە »قانوونی جەنگەڵ«! 
هیوادارم من هەڵەم کردبێ! ئەو هەڵوێســتەم تەنیا ســەبارەت بە نووســەری بەڕێزی 
کتێبەکە نییە و بەگشــتی بێزارم لە یەکتر پووچاندنەوەی خودییەکان کە لە زۆربەی 

بیرەوەرییەکانی ئەو سااڵنە دا دیاردەیەکی بەرچاوە. 
نووسەر دژ بەوە دەوەستێ کە ناوی »کومیتەی شۆڕشگێڕ« یا »ئینقالبی« لەسەر 
ئــەو خەباتکارانــە دابندرێ کە لەو ســااڵنە دا گەڕانەوە ئێران و لە شــەڕی ژاندرمە و 
ســپای ئێرانی دا شــەهید کــران. ئەو لەگەڵ ئەو بۆچوونەدایە کــە ئەوان حەوت کەس 
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بــوون و بەنــاوی کومیتەی نوێی ڕێبەرایەتیــی حیزبەوە هەڵبژێردران و هیچی تر )ل 
1٣1 بــەدواوە( . ئــەم بۆچوونــە وا هەیە ناحەزی زۆر بن، بەاڵم نووســەر لە جەنگەی 

کارەکان دا بووە و ناکرێ چاو لە هەواڵ یان بۆچوونەکانی بپۆشرێ.1

1. محەممــەد خــزری، »الپەڕەیــەک لە تێکۆشــان و جوواڵنەوەی ســاڵەکانی 42ـ  4٧ )1٩6٣ـ  
1٩6٧( ی حیزبی دێموکراتی کوردســتان«، ناشــر: نووســەر ، ســوید 200٣، 22٩+٣٧ الپەڕە، 

کوردی. 
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بیرەوەرییەکانی سەعید کوێستانی
وەک لە دوو بەشــی پێشــتر دا نووســیومە، ئــەم کتێبــەم دوای بیرەوەرییەکانی »کاک 
ئەمیری قازی« و »مامۆســتا مەال محەممەدی خزری« خوێندەوە. ئەو ســێ کەســە لە 
هەڵسووڕاوانی سەردەمی کۆنگرەی دووهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

بوون. 
کاک ســەعید خەڵکــی ناوچــەی نەغەدەیــە و هــاوڕێ لەگــەڵ نەمــران ســمایلی 
شــەریف زادە و مــەال ئــاوارە، یەک لە ٧ کەســی ئەندامی »کومیتــەی نهێنی«ی حیزب 
بووە. ئەو کومیتەیە  دوابەدوای کۆنگرەی دووهەم و ڕۆیشــتنی کاک ئەحمەد تۆفیق 
پیکهــات و بەگشــتی بەناوی »کومیتەی شۆڕشــگێڕ« ەوە دەناســرێ. ئــەو ئە ندامانەی 
حیزبیش کە دوای ئەو ڕۆژانە گەڕانەوە ئێران و لە شەڕی ژاندرمە دا شەهید کران یا 
بە هاوکاریی پاراستنی پارتی گیران و ئیعدام کران، بەناوی ئەو کومیتەیەوە ناسراون. 
مەال محەممەدی خزری الی وایە ئەوە کومیتەیەکی ئاســایی بەڕێوەبەرایەتیی حیزب 
دوای کۆنگرەی 2 بووە و نابێ ناوی کومیتەی شۆڕشــگێڕی لەســەر دابندرێ، بەاڵم 

کاک سەعید کوێستانی بە »کومیتەی ئینقالبی« ناوی  دەبا )ل 1٨0( . 
دوای شکســتی کومیتــە و شــەهید بوونــی بەشــێک لــە ئەندامەکانــی، نووســەر 
دەگەڕێتــەوە ئێران و خەریکی ژیانێکی بەڕواڵەت ئاســایی، بەاڵم کەم وزۆر سیاســی 
دەبێ و لە بڕگەی شۆڕشی 1٩٧٩ی ئێران دا سەرلەنوێ دەچێتەوە  سەر هەڵسووڕانی 
حیزبی و بۆ ماوەی سااڵنێک لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان دا هاوکاری دەکا، 
لە کۆتاییش دا بە پەنابەری دێتە دەرەوەی واڵت و تا کاتی نووسینی بیرەوەرییەکانی 

لە  ئورووپا نیشتەجێ دەبێ. 
 بابەتی نێو کتێبەکە زۆرن و لەوانە هەواڵ لەمەڕ کوژرانی کاک سەدیقی ئەنجیری و
شــەڕی ســاڵی 1٣5٨ی نەغەدە و شەڕی نێوان کۆمەڵە و حیزبی دێموکرات لە ساڵی 
1٣64، کە لە ڕاگەیاندنی ئەم هەوااڵنە دا بێ الیەن دەنوێنێ و وێناچێ ڕاســتییەکان بۆ 
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بەرژەوەندیــی حیزبــی بشــارێتەوە، بــۆ نموونە، دەڵێ کۆمەڵە هەڵگیرســێنەری شــەڕ 
لەگەڵ هێزی شەهید موعینی حیزبی دێموکرات نەبوو )ل 251 ـ 25٣( . 
بەاڵم ئەوەی وا لە کتێبەکە دا بۆکان بگرێتەوە ئەوانەی خوارەوەن:

ـ ل 62: فایق ئەمین )سولەیمانی موعینی( گوتی کاتێکی باش هاتووی ]بۆ باشووری 
کوردســتان[، ئێســتاکە کاوە و مستەفا )ســەالحەددینی موهتەدی و محەممەدی 

ئێلخانی زادە( ش هاتوون و الی کاک ئەحمەد تۆفیقن )شوباتی 1٩6٣)؟( .
ـ  ل 64: دەمانویســت حیزبــی دێموکراتی کوردســتان وەخۆخەیــن و هەرەکەتێکی
پێ بدەین. لەسەر داوای برادەران لە کۆیسنجاق لە شاری حاجی قادری کۆیی... 
کۆبووینــەوە... بەشــدارانی کۆبوونــەوە بریتــی بووین لە پێنج کــەس، واتە کاک 
عەبدوڵــاڵ ئیســحاقی، کاک ســولەیمانی موعینی، کاک ســەالحەددینی موهتەدی، 
کاک محەممــەدی ئێلخانــی زادە و بۆخــۆم. ئەو کات حیزب 14ـ15 پێشــمەرگەی 
هەبــوو. دیاربــوو »کاوە« واتــە کاک محەممــەدی ئێلخانی زادە وەک مەســئوولی 
بەشــی پێشــمەرگە دیــاری کرابــوو و لــە کۆبوونەوەکــە دا تەئیید کرایــەوە... بۆ 

سەالحەددینی موهتەدی، الی بۆکان و سەقز و هەوشار... دیاری کرا. 
تۆفیــق  ئەحمــەد  داخــوازی  لەســەر    )1٩6٣( هەتــاوی  ســاڵی 42ی  لــە  ـ ل 6٧: 
کۆبوونەوەیەکمــان لــە گونــدی ئااڵنــێ پێکهێنــا... هەواڵێــک لــە ســەالحەددینی 
موهتەدی و محەممەدی ئێلخانی زادە نەبوو. دیار بوو لە نێوان ئەحمەد تۆفیق و 
ئــەوان دا ساردوســڕی پێکهاتبــوو، بــەاڵم ئەحمــەد تۆفیــق باســێکی لــە ناکۆکی 
نەکــرد و گوتــی کارێکیــان پێ ئەســپێردراوە بزانین پێیان دەکــرێ بیکەن، بەاڵم 
کاتێ لە دەرێ لە کاک فایق )سولەیمانی موعینی( م پرسی بۆچی مستەفا و کاوە 
نەهاتــوون؟ وەاڵمــی داوە و گوتی لەگەڵ ئەحمەد نێوانیان ســاردە، تکایە جارێ 
باسی مەکە بزانین چی لێ دێ. دوای ماوەیەک بۆمان ڕوون بوویەوە نەک هەر 
لەگــەڵ یــەک نەمــاون بەڵکــوو دژایەتیی یەکتریــش دەکەن، ئەحمــەد تۆفیق بۆیە 
غەیبەتی ســەالحەددینی نەدەکرد دەیویســت بزانێ نیزیکی و دووریی ئەوان لە 
بارزانی بەکوێ دەگا. کاتێک بەوە گەیشــت کە ناتوانن نەزەری بارزانی بۆ الی 
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خۆیــان ڕاکێشــن، ئەحمــەد تۆفیق بۆی لە ســیمی ئاخر دان، ئــەوەی نەدەبوو لە 
ئاست کاوە و مستەفا بیکا، کردی. 

ـ ل ٨2: حوســێنی مەدەنــی پێشــنیاری پێکــردم و گوتــی مام جەالل لــە قەاڵدزێیە 
بــا بچینــە الی چاومان پێی بکەوێ و هێندێک مەســایلی خۆمانــی لەگەڵ دا باس 
بکەیــن... مــام جــەالل پێشــنیاری پێکردین لەگەڵــی بچینە الی مســتەفا و کاوە... 
پێمان گوت ناتوانین لەگەڵ ئەوان پێکبێین و کار بکەین. چونکە لەو سەروبەندە  دا 
بوو کە مســتەفا و محەممەد برۆشــوورێکیان وەک بەرنامــە بەناوی »کۆمەڵەی 
ڕزگاری« دەرکردبــوو...  لەگــەڵ بیروبۆچوونــی ئێمــە نەدەهاتــەوە... بۆ ئەوەی 
قسەی مام جەالل نەشکابێ زۆر بە نابەدڵی هەستاین لەگەڵ مام جەالل چووین 

بۆ مزڵی کاک سەالح و کاک محەممەدی ئێلخانی زادە. 
ـ ل ٩6: کاک ڕەئووفــی خەیــات لەالیــەن ئەحمــەد تۆفیقــەوە وەک بەرپــرس لــەو 
بنکەیە ]ســونێ[ دانرابوو. مەال ڕەســووڵ]ی پێشنماز و برادەران دەگەنە بنکە و 
دوای نــان خــواردن هــەر شــەوی هەوەڵ لەگــەڵ کاک ڕەئووف لێیــان دەبێ بە 
کێشــە. ڕەئووف پیاوێکی فەقیرۆکەی قســەگێڕەوەی لەبنەوەبڕی ئەحمەد تۆفیق 
بوو. لەگەڵ مەال ڕەســووڵ قســەیان لێ چەپ دێ و مەال ڕەســووڵ لەگەڵ ئەو 

برادەرانەی لەگەڵی بوون، ڕەئووف و یەک دوانێکیان چەک دەکەن. 
ـ ل 10٨: دەبووایە کاک قادر شەریف و کاک حەسەن نەغەدەیی و کاک محەممەدی 

کاکاغاش لە دەوروبەری مەهاباد و بۆکان و هەوشار و... هەڵسووڕێن. 
ـ ل 110: قــادر شــەریف لــە ســەفەری الی بــۆکان پەشــیمان بوویــەوە چونکــە 

محەممەدی کاکاغازادە خواحافیزی کردبوو و ڕۆیبوو. 
ـ ل 116: لەســەر ئەو بڕیار و قەول و قەرارەی... کاک قادر شــەریفیش بەرەوالی 
ناوچەکانــی پــێ ســپاردراوی خــۆی، واتــە دەوروبــەری مەهابــاد و بــۆکان و 

سەردەشت بڕوا... قادر شەریف بۆ شوێنی دیاری کراوی خۆی ڕۆیی. 
ـ  ل 202: ]لــە دوای شۆڕشــی 1٣5٧ی گەالنــی ئێران[، منیش لــە ناوچەی مەهاباد
دەســت بــەکار بــووم... و لــە ســەرەتاوە ناوچــەی »چۆمــی مەجیدخــان«م گرتە 
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ئەستۆی خۆم. 
ـ ل 20٧: مــن و ]مــەال محەممەدی [ خزریش لە زمزیران ڕا تا دەگاتە دەوروبەری 
مەهاباد و نزیک بۆکان هەر شەوێ لە دێیەک خەڵکمان کۆدەکردەوە و قسەمان 

بۆ دەکردن. 
ـ ل 220: بەهاری 1٣٨1ی هەتاوی کاک حەســەنی شــەرەفی بەڵێنی دابوو بە کاک 
حەمەدەمینی عیسازادە )سمکۆ(  سەری ڕێکخراوی گڵۆاڵن بدا... خۆمان گەیاندە 

ڕێکخراوی گەورکی ٣ لە گڵۆاڵنی سەروو. 
ـ ل 2٣0: یادی سەروان جاویدفەڕ )هەژار( ، دەکاتە باسێک.

ـ ل 25٧: کاک کەمالی ڕەحیمی خەڵکی ناوچەی بۆکان لەالی دوکتۆر سەعید بەدەل 
گوتبووی کومیتەی شارستانی سەردەشت کتێبی چاکی هەیە... دەیزانی دوکتۆر 
ســەعید بە بیســتنی جۆرە کتێبێک حەساســە و ناڕەحەت دەبێ. لێی دەپرسێ چ 
جــۆرە کتێبێــک؟ ناوبراو بۆ خۆ شــیرین کــردن دەڵێ... تەنانەت دووســێ کتێبی 

دەرسی و مانیفیستی حیزبی کۆمۆنیست لەوێ لە گۆڕێ بوو. 
ـ ل 2٨4: دوای چەند ڕۆژ کاک ســەالمی عەزیزی هات و کومیتەی شارســتان]ی 

سەردەشت[م تەحویل   دا و خواحافیزیم لە برادەرانی کومیتە کرد.1

1. ســەعید کاوە، »ئاوڕێــک لــە بەســەرهاتی خــۆم و ڕووداوەکانــی نێــو حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران«، چاپــی یەکەم خاکەلێوەی 1٣٧5 )1٩٩6( ، ناشــر: نووســەر، ٣15 الپەڕە، 

کوردی، ژمارەی کتێبخانە: ٨ 40٧٧ 6٣0 ٩1. 
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بیرەوەرییەکانی نەمر میرزا حەمەڕەئووفی خەیات )ڕەئووفی مەال حەسەن( 
ژیانــی پــڕ لــە شــانازیی مامۆســتا ڕەئووفــی حافیزەلقوڕئــان، بەرگــدرووی شــاری 
بــۆکان دوای تەمەنێکــی درێــژی خزمەت و خەبات، لە ڕۆژی 2011/٤/٩  دا لە شــاری 
سلێمانی کۆتایی پێ هات و بەرپرسانی بێ ئەمەگی حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت و 
باشــوور و هەندێک کەســایەتیی ناســراوی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، کە دانیشــتووی 
باشوورن، مەرگەکەشیان وەک ژیانی، خستە پشت گوێ و تەنانەت سەرەخۆشییەکی 

ئاساییشیان لە منداڵەکانی درێغ کرد. 
»ئێمە دەرگانەی داد بووین، ئاوا ستەممان لێ چوو

داخوا قەسری ستەمکار چۆن تووشی نشوستی بێ!«1 
ژیانــی مامۆســتا ڕەئــووف لێواولێــو بــوو لــە خەباتــی سیاســی و چەکــداری و 
پێشــمەرگەیی لەپێنــاو کوردســتانە خۆشەویســتەکەی دا کــە دەیگوت: »بە بەهەشــتی 
ناگۆڕمــەوە«. لــەو ڕێگایــەش دا تووشــی زینــدان، ئاوارەیــی، هــەژاری، نەخۆشــی و 
کوڕکوژراوی هات، بەاڵم کۆسپ و کارەساتەکانی ژیان نەیانتوانی سەری لە قەندیل 
بەرزتری پێ دانەوێنن و تەنانەت لە ڕۆژانی پیری و نەخۆشیش دا دەستی بە چەکی 
خەبــات ڕاهاتــووی بــۆ نیاز لە هیچ بوونەوەرێکی ســەرزەوی پــێ درێژ بکەن. ژیانی 
مامۆســتا نموونەیــەک بــوو لە پاکی، ڕاســتی، ســەربەرزی، ئەخالق و وەفــاداری بە 

نیشتمان.2 
مامۆســتا ڕەئووف تا کۆتایی ژیان لەسەر بیروباوەڕی سیاسیی خۆی مایەوە و 

1. وەرگێڕاوی فەردێکی شاعیری فارس »خاقانی شیروانی«.
2. من شانازیی ئەوەم هەبوو لەو ماوەیە دا چەند جار بە تەلەفۆن لەگەڵ مامۆستا دا قسە بکەم. 
جاری یەکەم مامۆستا بە پێکەنینەوە فەرمووی کاک سەالحوددینی موهتەدی پێی گوتووم کە تۆ 
 لە وتارێک دا حەسرەتی ئەوەت خواردووە من و حاجی قاسمی کەریمی کۆچی دواییمان کردووە و
بیرەوەرییەکانمــان تۆمــار نەکــراون. ئەوا من زیندووم، فەرموو! ئەو قســەیەی کاک ســەالح 
ڕاســت بوو و من بە بیســتنی هەواڵی درێژەی ژیانی مامۆســتا لە سلێمانی شاگەشکە بووم. 

بەشێک لە کاری تۆماری بیرەوەرییەکانیش هەر لەوێوە دەستی پێکرد. 
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نەگۆڕا. بۆ ئەو، دوای کوردســتانی مەزن، دوو کەس لە هەمووان گرنگتر بوون، کە 
تــا دواچرکــەی ژیان وەک قارەمان ســەیری کردن و وەک بوت ســوجدەی بۆبردن: 
مســتەفا بارزانــی و ئەحمــەد تۆفیــق. هیــچ گۆڕانکارییەکــی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، 
بنەماڵەیی، شەخســی یا هیچ خۆشــی و نەخۆشییەک نەیانتوانی ئەو دوو قارەمانە لە 
بیری مامۆستا بەرنەوە. هۆکاری گرنگ بوونی ئەوانیش الی مامۆستا خۆی گوتەنی، 
ئەو ڕاستییە بوو کە لەپێناو سەربەخۆیی کوردستان و سەرفرازیی کورد بەگیان و 
بــەدڵ خەباتیــان کردبــوو و ئەویــش بەختــی ئــەوەی ببوو لــە نزیکەوە بیانناســێ و 

هاوخەبات و هاوسەنگەریان بێ. 
**

بەختەوەرانە کاک ئیسماعیل ئیسماعیل زادە ماوەی ساڵ و نیوێک پێش کۆچی دوایی 
مامۆستا چاوپێکەوتنێکی دوورودرێژی چەند ڕۆژەی لەگەڵ کرد و بیرەوەرییەکانی 
بە دەنگی خۆی تۆمار کرد. هەروەها مامۆســتا بەشــی زۆری بیرەوەرییەکانیشــی بە 
دەســخەتی خۆی نووســییەوە و دایە کاک ئیســماعیل، منیشــی وەک بەرپرســێک بۆ 
بیرەوەرییەکانی دەسنیشان کرد. دواتر هەموو یادداشتەکان لەالیەن کاک ئیسماعیلەوە 
تایپ کران و ئەویش و منیش خەریکی نووســینی پەڕاوێز و ڕوون کردنەوە لەســەر 
هەندێــک ڕووداوی سیاســی و کەســایەتیی جێگەی باســی یادداشــتەکان بووین، کە 
مامۆستا تەلەفۆنی بۆ کردم و فەرمووی جارێ دەست ڕابگرن و باڵوی مەکەنەوە. 
لــەو کاتــە دا مامۆســتا ڕەئــووف گەلێک نەخۆش بــوو، لە ماڵــەوە کەوتبوو و من 
بەڕوونی هەســتم کرد کە دەیهەوێ باڵوکردنەوەی یادداشــتەکان بکەوێتە سەردەمی 
دوای ژیانــی خــۆی. هــەر ئــەوەش بــووە هــۆی دەســت ڕاگرتن و باڵونەکرانــەوەی 

بیرەوەرییەکان. 
ئێستا کە مامۆستای نەمر بەجێی هێشتووین و کاک ئیسماعیلیش چەرمەسەرێ و 
تەنگژەی ژیانی کوردستانی کۆتایی هاتووە و لە شوێنێکی بە متمانەتری ئەم جیهانە 
دەژی، دەتوانم مزگێنی ئەوە بە خوێنەرانی »بۆکان لە مێژوودا« بدەم کە بیرەوەرییەکانی 
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مامۆستا ڕەئووف بەبێ هیچ چەشنە دەستێوەردان و گۆڕین یا ڕاستەوپاستەکردنی 
تاقــە ڕســتەیەکیش، تەنیــا دوای نووســرانی پەڕاوێــز و ڕوون کردنــەوەی پێویســت 
لەســەر هەندێک ڕووداوی ژیانی مامۆســتا، سەرەتا لە ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان دا 
بــە شــێوەیەکی هەفتانــە بــاڵو دەکرێتــەوە و پاشــانیش بیچمی کتێبی پێــدەدرێ و لە 

نێوخۆی واڵت دەکەوێتە بەردەستی خوێنەران. 
بیرەوەرییەکانی مامۆستا ڕەئووف لە سێ بەش پێکهاتوون:

ـ یەکەم، ســەردەمی خەباتی سیاســی لە بۆکانی ســەردەمی کۆماری کوردســتان 
)1٣2٤ـ2٥ واتــە 1٩٤٦(  و بەتایبــەت ســااڵنی 1٣٣0 ـ 1٣٣2 )1٩٥1 ـ 1٩٥٣( ، کــە بــە 

ڕاپەڕینــی شــکۆداری خەڵکــی بــۆکان و ناوچــەی فەیزوڵاڵبەگــی دژ بــە ئاغــاوات و 
خاوەن مڵــکان دیــاری دەکرێ و بــە کۆدەتای ئەمپریالیســتیی 2٨ی گەالوێژی 1٣٣2/ 

1٩٥٣ ، ڕووخانی حکوومەتی موسەددیق و گەڕانەوەی شا بۆ ئێران کۆتایی دێ. 
دیــاردەی گرنگی ئەو ســااڵنەی بۆکان بریتیــن لە هەوڵ و خەباتی کۆمەاڵنی گەل 
دژ بە فێئۆداڵی چەوسێنەر؛ تێکشکانی ڕاپەڕینەکانی شار و گوند لە ناوچەی بۆکان؛ 
گیرانی مامۆستا و خەباتکارانی دیکەی ناوچەکە و لە کۆتایی دا هەاڵتنی ژمارەیەک لە 
ڕاپەڕیوان، وەک نەمر حاجی قاسمی کەریمی و مامۆستا ڕەئووف، لە دەست گرتن و 
کوشت وبڕی ئاغاکانی بۆکان و حاوانەوەیان لە باشووری کوردستان. لەو ماوەیە دا، 
مامۆســتا ڕەئــووف بەرپرســایەتیی لقــی بۆکانی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی لە 

ئەستۆ دەبێ و پەیوەندییەکی ڕۆژانەی لەگەڵ ڕاپەڕیوانی شار و دێ دەبێ. 
ـ دووهەم، چوونی مامۆســتا بۆ باشــوور و پەیوەســت بوونی بە ڕیزی خەباتی 
چەکدارانــەی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و هاوســەنگەر بوونــی لەگەڵ 
نەمــران ئەحمــەد تۆفیــق، موعینییــەکان، شــەریف زادە، مــەال ئــاوارە و... تــا بڕگــەی 
کۆنگــرەی دووهەمــی حیزب لــە 1٩٦٤/11/1٩، دووفاقە بوونی حیــزب و لەگەڵ باڵی 

ئەحمەد تۆفیق کەوتنی مامۆستا.
ـ ســێهەم، خۆ الدان لە کێشــەی باڵەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و 
چوونــە نێــو ڕیزەکانــی شۆڕشــی ئەیلوول بــە ڕێبەرایەتــی نەمر بارزانی و شــەهید 
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بوونی یەک لە کوڕەکانی لەپێناو خاک و نەتەوە، تا قۆناغی دانیشتنی دوای هەرەسی 
1٩٧٥ و گەڕانەوەی بۆ سەر ئیش وکاری بەرگدروویی لە سلێمانی. 

بیرەوەرییەکانی مامۆستا هەر سێ ئەم قۆناغە گرنگانەی ژیانی خۆی و خەباتی 
گەلی کوردی بەڕوونی گرتۆتەبەر. 

یادی »مامۆستا حەمەڕەئووفی حافیزەلقوڕئان« ناسراو بە »میرزا حەمەڕەئووفی 
خەیات« و »ڕەئووفی مەال حەسەن« بۆ هەمیشە زیندوو بێ! 
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بیرەوەرییەکانی نارس حیسامی
ســەر  نووســینی  گەلەکەمانــە.  هەڵکەوتــەی  ڕووناکبیرێکــی  حیســامی  ناســر  کاک 
ماڵپەڕەکــەی بــە قەدرایــی وتــاری ســەر تەلەفیزیــۆن و ئەویشــی بــە ڕادەی کار و 

کردەوەی سیاسیی سێ دەیەی ڕابردووی، دڵسۆزانەن. 
کاک ناسر ماوەیەکە لە ماڵپەڕەکەی خۆی )شارستان(  دا،1 زنجیرەیەک بیرەوەریی 
ژیانی تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتیـ  سیاسیی خۆی باڵودەکاتەوە کە لە باری سیاسییەوە 
بەنێــوەرۆک و لــە باری زمانەوە شــیرین و شــیاوی خوێندنەوەن. لە ســەردەمێک دا 
کە تەلەفیزیۆن و چاپەمەنییە کوردییەکان بایەخی پێویســت بە ڕەســانەیەتیی زمانی 
نەتەوایەتیمان نادەن و ڕۆژانە دەیان وشەی بێگانەی ئاوێتە دەکەن، قەڵەمی ڕەسەنی 
نووســەر بــۆ ئەدەبــی کــوردی غەنیمەتێکە. بەشــێکی بەرچاو لــەو ڕووداوانەی وا لە 
بیرەوەرییەکانــی ناســر حیســامی دا ڕەنگیــان داوەتــەوە لە موکریــان و دەوروبەری 

بۆکان ڕابردوون. 
خۆزگــە کاک ناســر بیرەوەرییەکانــی لە کورتی نەدەبڕیــەوە و بە دوورودرێژیی 
زیاتــرەوە باســی ڕووداوەکانــی دەکــرد. هەروەهــا، بەگوێــرەی جێگــە و پێگەیــەک 
کــە ئێســتا لــە ڕۆژنامەگەریی کــوردی دا هەیەتــی، چاوەڕوانی ئــەوەی لێ دەکرێ کە 
ڕوانینیکی ڕەخنەگرانەی بە ڕووداوە سیاسی و ڕێکخراوەیی یەکانی ئەم سی و چەند 
ســاڵەی کوردســتانیش دا هەبێ. نەوەی دواڕۆژ پێویســتی بەوەیە بزانێ ئێمە چیمان 
کرد و هەڵە لەکوێ و چی و چۆن ڕووی دا، بۆ ئەوەی خۆی بەســەر هەڵەی زیاتر دا 
نەکــەوێ. ئــەم ڕەخنەگرییە جیاوازە لــە بریندارکردن و پووچاندنــەوە و ڕووخاندن؛ 

کاک ناسر ئەم جیاوازییە باش دەناسێ. 
گەلەکەمان پێویستی بە چاوی وردبین و قەڵەمی ڕاستگۆ هەیە.

1. http://sharistan. org/index. php?id=86 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1173  

بیرەوەرییەکی کاک خالیدی سەیادەت

شەوێک لەو شەوانە
کاک خالیدی سەیادەت، پێشمەرگەی کۆمەڵە سەبارەت بە شەوێکی مانگی ڕەشەمەی 
ساڵی 1٣٦2ی ه/ 1٩٨٤ی ز،  بیرەوەرییەکی نووسیوە. لەو شەوە دا 1٧0 پێشمەرگەی 
کۆمەڵە ڕووبەڕووی هێرشــی دڕندانەی هێزە سپایی یەکانی ڕژیمی مەالکان بۆ سەر 
بنکەیەکی کۆمەڵە لە گوندی قزڵجەی خوارووی نێوان مەهاباد و بۆکان بوونەتەوە و 
توانیویانــە قارەمانانــە خــۆ لە گەمارۆی دوژمنی داگیرکــەر دەرباز بکەن و بە دیوی 

ئاجیکەند و حوسێنابادی الی بۆکان دا بگەنە گوندی قۆڵغەتە. 
نووســەر لــەم دەقــەدا دژ بە شــەڕ نەوەســتاوە و هۆی ئاشــکرای مەســەلەکەش 
ئەوەیە لێرە دا باس لە شەڕی داسەپاوی کۆماری مەالکان دژ بە پێشمەرگەی کوردە، 
نــەک شــەڕی نێوخۆیــی کورد و کــورد، بەاڵم هەر ئەویش ناڕاســتەوخۆ شــەڕی بە 
دیاردەیەکــی گاڵو قەباڵنــدووە، کــە دوو دڵ و دوو دڵدار لە یەکتر دادەبڕێ، کۆرپەی 
ساوا لە زگی دایکی دا دەخنکێنێ و هیوا لە دڵی بەجێماوانی کارەساتەکە دا دەتاسێنێ. 
گرنگایەتیی بابەتەکەی کاک خالید شی کردنەوەی هەستی مرۆڤانەی پێشمەرگە و 
دەرخســتنی ئاوات و ئارەزووی دواڕۆژیان و خوڵقاندنی فەزایەکی ئاماڵ تراژێدییە: 
ژنەپێشــمەرگەیەکی دووگیان لەگەڵ کۆمەڵی خەڵکەکە بە چیای »چەکوچ«ی ناوچەی 
قزڵجە  دا هەڵدەگەڕێ، گولـــلەی دوژمن دەیپێکێ و دەبێ بە یارمەتی پێشــمەرگەکانی 
تر لە گەمارۆی پاسداران ڕزگار بکرێ. کارەکە بەڕێوەدەبرێ، بەاڵم لە نیوەی ڕێگا دا 
برینی گولـلەی دوژمن کاری خۆی دەکا و ئەسمەری ژنە پێشمەرگە لەگەڵ کۆرپەی 
نێو زگی، پێکەوە سەردەنێنەوە و دەستی ساردەوەبووی ئەسمەر هەموو هیوایەکی 
دواڕۆژی بەختەوەری بنەماڵەیی و کۆمەاڵیەتی لە دڵی حەمەی حاجی، پێشــمەرگەی 

کۆمەڵە و هاوسەری ئەسمەر دا دەتاسێنێ. 
شــێوازی گێڕانەوەی ڕووداوەکان هەندێک جار هێندە پســپۆڕانەیە کە خوێنەر لە 
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جیهانی پڕ لە تاڵ و سوێریی پێشمەرگەی کوردەوە دەباتە جیهانی سوورڕیالیستیی 
نێــو کتێــب و فیلــم و ڕۆمان، جیهانێــک کە زیاتر لە چیرۆک دەچێ تــا واقیع، گەرچی 
واقیعێکــی زەقیــش بێ. لە ڕاســتی دا ئەگەر بیرەوەریی پێشــمەرگەی کورد لە ماوەی 
سەدەی بیستەم دا تۆمار بکرابا، نەوەی نوێی واڵتەکەمان بە هەزاران شتی سەمەرەی 
دەبیســت و دەخوێندەوە کە لە چیرۆکی پڕ لە قارەمانییەتی ســتالینگراد کەمتر نەبن. 
ئــەوەی خوارەوە نموونەیەکە لە بابەتەکە بۆ ناســاندنی کاری نووســەر و شــێوازی 

گێڕانەوەی ڕووداوەکان لەالیەن ئەوەوە: 
»... ماوەیــەک بــوو بــاران نەدەبــاری و تاریکیش باڵی بەســەر واڵت دا کێشــابوو. 
حەمــەی حاجــی و ئەســمەر و ســێ پێشــمەرگەکە بــەرەو قۆڵغەتەپە بەڕێــوە بوون، 
خرمەی پێی خۆیان و ئەسپەکە تەنیا دەنگێک بوو کە دەیانبیست، تەنانەت ئەسمەریش 
لــە نااڵندن کەوتبوو. دوای ماوەیەک پزیشــکیارەکە ئەســپەکەی ڕاگرت، دەیەویســت 
چاوێک لە برینەکەی ئەسمەر بکا، پێشمەرگەکان برانکاردەکەیان هێنا خوارێ، لەبەر 
شۆقی چرا قووە بەهێواشی پانسمانەکەی کردەوە، دیار بوو لە تەواوی ئەو ماوەیە دا 
خوێنــی برینەکەی ڕانەوەســتابو، لەشــی ئەســمەر گەرمییەکی وای تێــدا نەمابوو کە 
تەنانەت دەســتی حەمەی هاوسەریشــی هەســتی پێ بکا، پزیشــکیار ویستی بڵێ تازە 
هیچ ناکرێ! بەاڵم دڵی نەهات! هەر چواریان بەبێ دەنگی بە دیارییەوە دانیشتبوون. 
حەمــە کەوتــەوە بیــر و خەیاڵی ســاڵی ڕابــوردوو، کە بۆ یەکەم جار خۆشەویســتیی 
ئەسمەر چووە دڵییەوە، وەبیر زەماوەندەکەیان کەوتەوە کە بابی ئەسمەر پێی کوت 
ئــەو کچــەی مــن قــەت لە شــاخ و کێــو نەبووە دەبــێ زۆرت ئــاگا لێی بــێ! کەوتەوە 
بیری ئەو ئارەزووە بچووکەی ئەســمەر، کە ڕۆژێک ماڵێکیان بێ کە منداڵەکەیان لە 
ئارامــی دا تێیــدا گەورە بێ. ماوەیەک هەروا هەموویان لە بێدەنگی دا دانیشــتبوون کە 

باران بەنەرمی دەستی پێکردەوە...«
هیوایە نووسەر ئەم قەڵەمە بەرپرسە دانەنێ و ئێمە لە داهاتوو دا بابەتی بەپێزی 

دیکەی لەمەڕ ژیانی پڕ لە کارەسات و قارەمانییەتی پێشمەرگە، لێ بخوێنینەوە. 
تۆمــاری ڕاســتەقینە و دوور لــە الیەنگریی ژیانی پێشــمەرگەی کــورد و زیندوو 
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 ڕاگرتنــی نــاوی شــەهیدان لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان، ئەرکێکــی گــەورە و
گرانی هاوسەنگەرەکانیان، بەتایبەت پێشمەرگەی خوێندەواری دەست بەقەڵەم و ئەو 
کەسانەیە کە لە چیا دابەزیون، بەاڵم نەبەزیون و دەرەتانی نووسینی بیرەوەرییەکانی 

خۆشیان هەیە. 
تۆبڵێی ئەگەر چیای »چەکوچ« ئەو داستانە مەزنەی ئازایەتی و مرۆڤایەتییەی لێ 
تۆمار کرابێ، چیای قەندیلی سەردەمی »پشت ئاشان« و سااڵنی دوای ئەو، بەتایبەت 
دوای ســەرهەڵدانی »گریال«، چەندەها حیکایەتی نەگوتراوی نەبیســراوی لە دڵ دا بێ! 

سەفین و هەڵگورد و شاهۆ و... چی؟ 
ئەوەش دەقی نووســراوەکەی کاک خالید ســەیادەت، کە لە ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ 

بۆکانم وەرگرتووە:

شەوێک لەو شەوانە
 ٣1ی جۆزەردان ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵەیە، ئەو ڕۆژە یادکردنەوەیەکە لە خەبات و
تێکۆشانی نەوەیەک لە کوڕان و کچانی کوردستان کە لە ساڵە سەختەکانی هێرشی 
کۆمــاری ئیســالمی ئێــران دا بــۆ ئــەو واڵتــە ڕێــگای موقاوەمــەت و وەســتانەوەیان 
هەڵبــژارد. ئــەو موقاوەمەتــە ڕەوایە ئەگەر لەالیەکەوە شــانۆیەک بوو لە نیشــان دانی 
ئیــرادە و وزەی بێ ســنووری مرۆڤــی تێکۆشــەر، لەالیەکــی  دیکــەوە پەردەیەک بوو 
لــە خەباتــی گەلێکــی ڕاپەڕیــو کە نەیدەویســت بچێتە ژێــر باری دەســەاڵتی کۆماری 
تازەپێگەیشــتووی ئیسالمییەوە. لە ڕاستی دا ئەوە بەشداری و پشتیوانیی لێبڕاوانەی 
خەڵکی کوردستان بوو کە مەودای ئەم خۆڕاگرییەی لە بەرابەر دەسگای سەرکوتی 

یەکێک لە بێ بەزەیی ترین ڕژیمەکانی دنیا دا خوڵقاند. 
ئــەم بیرەوەرییــە کــە بە بۆنــەی ڕۆژی پێشــمەرگەی کۆمەڵەوە بــاڵو دەکرێتەوە، 
تەنیا تابلۆیەکە لەو خۆڕاگری و بوێرییەی کە پێشــمەرگەکانی کۆمەڵە بە مەبەســتی 
ڕزگاریــی گەلــی کــورد و کرێکاران و زەحمەتکێشــان لــەو ســااڵنە دا تۆماریان کرد. 
کۆمەڵێک لەو ئازیزانە لەو ڕێگایە دا گیانیان بەخت کرد و زۆر کەسیشیان بەشێک لە 



1176 | بۆکان لە مێژوودا

ئەندامی لەشیان لە دەست دا!
یادی ئازیزیان بۆ هەمیشە بەرز و بەڕێزە!
**

 لە خەوهەستانی بەیانی زوو، ئەگەر تێرخەو نەبووبێتی خۆش نییە  ، جا ئەگەر ئەو بەیانییە 
زۆر زوو بێ و پێش ئەوەی هەوا ڕووناک بووبێ ناخۆشتریشــە، بەســەر ئەوەش دا 
کەسێک بە هەموو توانای خۆیەوە درگای ژوورەکەت بکوتێ و دەس هەڵگریش نەبێ، 
تۆش هەر خەو بەرت نا  دا و لە نێوان خەو و بە خەبەری دا بە هیوای ئەوەی کە بەشکم 
 کەسەکە ماندوو بێ و دەست لە کوتانی درگا هەڵگرێ و تۆ بتوانی چەند ساتێکی  تر 
بنووی! پیاوی خاوەن ماڵ دەس هەڵگر نییە و بە کوتانی درگاشــەوە ڕاناوەســتێ و بە 
هەموو هێزییەوە هەرا دەکا، ئەرێ بۆ هەڵناستن، دەورتان گیراوە! ئەم هەرا یە و ئەم 
وشانە بەسن  بۆ ئەوەی وەک فەنەر لە جێی خۆت هەستی و لە ماوەی چەند چرکە دا 

جلەکانت لە بەرکەی و درگا بکەیەوە. 
پیــاوی خاوەن مــاڵ هاتبــوو بچێ بۆ مزگــەوت بۆ نوێژی بەیانی کــە لە گردەکانی 
دەوری دێ هێــزی دوژمنــی دیبوو، بەپەلە گەڕابۆوە ماڵێ، ڕەنگی ســپی هەڵگەڕابوو، 
دەمی وشک ببوو، هەموو گیانی دەلەرزی و بێ پسانەوە دەیگوت دەوری دێ گیراوە! 
ئێســتا تەقــە دەســت پێدەکا! کاتێک لێت دەپرســی، کام گرد، کام تەپۆڵکــە، گیراوە ! لە 
وەاڵم دا دەیگوت هەموو جێیەک، هەموو جێیەکیان گرتووە! پیاوەکە زۆر لەوە زیاتر 

پەشۆکا بوو کە بتوانێ پێت بڵێ دوژمن کوێی گرتووە و کوێی نەگرتووە . 
لــە ڕۆژهەاڵتــی شــاری مەهابــاد و لــە نێــو شــیو و دۆڵەکانــی چیــای گــەورە و 
بــەرزی چەکوچ وماڵــۆک  دا چەند دێیەکی بچووک هەڵکەوتوون کە لەو ســااڵنە دا جێی 
حەســانەوە و بنکەی پێشــمەرگە بوون. خەڵکەکەی ســەرەڕای هەژاری، دڵ گەورە و 
میوان خۆشەویســت بــوون، هەرچــی بوویــان لەگــەڵ پێشــمەرگە بەشــیان دەکــرد و 
باوەکــوو مەترســی هێرشــی ئەرتــەش و پاســدارانی کۆمــاری ئیســالمی نیگەرانــی 
خســتبوویە دڵیانــەوە، بەاڵم هیچ کاتێک ڕوویان لە پێشــمەرگە گــرژ نەدە کرد. ئێمەی 
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کۆمەڵە لە پاییز و زستانی نێوان سااڵنی 1٩٨٣ـ 1٩٨٤ی زایینی دا کە دەبێتە 1٣٦2ی 
هەتاوی بنکەیەکمان لە قزڵجەی خوارێ هەبوو کە جیاواز لە کومیتەی ناوچە و بەشی 
تــەداروکات و موخابــەرات ) پێوەندی بێســیم( و نەخۆشــخانە، جێگای حەســانەوەی 

هێزی پێشمەرگە و هەروەها پێشمەرگەی نەخۆش و برینداریش بوو. 
لــە هەمــان کات دا حیزبــی دێموکراتیــش لــە قزڵجــەی ســەرێ بنکەی هەبــوو، کە 
هەشت نۆ کیلۆمیتر لە قزلجەی خوارێ دوورە، لە نیزیک هەردووک قزڵجەش، گوندی 
شــیالناوێ  هەڵکەوتــووە کــە لەو کاتانە دا ماڵی مامۆســتا هێمنی شاعیریشــی لێ بوو. 
هەموو ئەو دێیانە لە داوێنی چەکوچ وماڵۆک و  بەرەو شــاری مەهاباد هەڵکەوتوون. 

قزڵجەی خوارێ کەمتر لە بیست  کیلۆمیتر لەو شارە دوورە. 
ئێمە لەو دێهاتانە بنکەمان کردبۆوە و نێشتەجێ بووین و هیزی دوژمنیش لە پادگانی 
مەهاباد و بەرزایی یەکانی دەوری شار دامەزرابوو. هێرش هێنان بۆ سەر ئەم ناوچەیە 
بۆ ئەرتەش ئاسان نەبوو، چونکە لەالیەکەوە زۆر شاخاوی و چڕ و سەختن و لەالیەکی 
 دیکەشەوە پێشمەرگەی زۆری تێدا بوو. جگە لەوانەش خەڵک بەگشتی لەگەڵ پێشمەرگە و

دژی دەوڵەت بوون. 
ئــەم بەیانییــە زووە، ڕۆژی 20ی مانگــی ڕەشــەمەی ســاڵی1٣٦2ی هەتاوی  بوو 
کــە پیــاوی خاوەن مــاڵ درگای ژوورەکــەی ئێمــەی دابــووە بەر مســت و بە ترس و 
پەشــۆکاوییەوە هــاواری دەکــرد دەورتــان گیــراوە! لەو کاتەی ســاڵ دا لــەو ناوچەیە 
هەوا هێشــتا هەر ســاردە، لە نێو دێ و لە داوێنی شــاخ بەفر نەمابوو، بەاڵم بەســەر 
بەرزایی یەکانی شاخەکەوە  پەڵەپەڵەی گەورەی بەفر دیار بوو، هەرچەند لە سەرەتاوە 
تــاو هــەاڵت، بــەاڵم زۆر زوو هــەور ئاســمانی داگــرت و زریانێکی ســارد دەســت و 

دەم وچاوی دەتەزاندین. 
نیگەرانــی و خۆفــی هێرشــی دوژمن نەیدەهێشــت هەســت بە تەوژمی ســەرمای 
بەرەبەیــان بکەیــن ، بــەاڵم هەمــوو کــەس دەیزانــی کە دەبــێ جلی گەرم لــە بەر کا و 
بڕێک خواردن لە گیرفانی خا و دەســت  داتە چەکەکەی و ئامادە بێ. جلی گەرمیش 
لە ڕاســتی دا تەنیا ژاکەتێک بوو کە بەســەر کەوا و پاتۆڵی پێشــمەرگانە دا لە بەرمان 
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دەکرد و خواردنیش نانێک بوو لەگەڵ بڕێک پەنیر. 
هەڵگرتنی چەک و بەستنی ڕەخت و هاتنە دەر لە ماڵ بە هەموویەوە پێنج دەقیقەی 
پێنەچــوو، لــە بــەر درگای دەرێ ژنــی خاوەن ماڵمان دی کە خەریــک بوو منداڵەکانی 
دەشــاردەوە ، کلیلــی ژوورەکــەی خۆمان دایە و کوتمان کە ئەگــەر ئێمە نەگەڕاینەوە 
با ئەو کلیلە بە تۆ بێ. لە ماوەی ئەو ســێزدە مانگە دا کە ژیانی هاوســەریمان پیکەوە 
نابو ئەوە بۆ جاری ســێهەم دەچوو کە ئەوەی نێومان نابوو ماڵ بەجێمان دەهێشــت. 
لە ڕێبەندانی ســاڵی پێشــتر دا لە دێی کولیجە لە نزیک جادەی بورهان )ڕێگای بۆکان 
ـ مەهاباد( زەماوەندمان کرد، لە نێوەڕاســتی بەهار دا هەســتمان بە مەترسیی هێرشی 
ئەرتەش و پاسدار کرد و بنکەی هێزی پێشمەرگەی ناوچەی مەهابادمان گوێستەوە 
بــۆ دێــی هاچیدەرێ، کە نزیک دەبۆوە لــە ناوچەکانی گەورک و مەنگوڕ. پاییزی ئەو 
ســاڵە بــە لەبەرچاو گرتنی ئەوەی کە هێزی دوژمــن  بە زۆری لە پایگاکانی خۆیان دا 
مابوونەوە و جم وجووڵێکی ئەوتۆیان لە خۆیان نیشــان نەدە دا، هاتینە ســەر ئەوەی 

کە خۆمان لە شار نزیکتر کەینەوە و بنکەیەک لە قزڵجەی خوارێ بکەینەوە. 
ئــەو بەیانییــە  پێــش ئــەوەی بزانیــن دوژمــن کوێــی گرتــووە  و هێــزی چەندەیــە، 
هەســتمان بەوە دەکرد کە ڕۆژێکی درێژ و شــەڕێکی قورســمان لە پێشــە. گەیشتنی 
دوژمن تا قزڵجەی خوارێ کە دوورترین و چڕترینی ئەو دێیانە بوو، ئاماژە بوو بە 

بەرنامەیەکی گەورە بۆ داگیر کردنی ناوچەکە!
نێو دێ زۆر ئاڵۆز بوو، پیاوەکان خەریک بوون بەپەلە  مەڕومااڵت و ئاژەڵەکانیان 
لــە دێ دوور خەنــەوە، ژنانیش دەســتی منداڵەکانیان گرتبــوو لە جێیەک دەگەڕان کە 
خۆی تێدا حەشار بدەن. هەوا زۆرتر ڕووناک ببوو، هێشتا تەقە دەستی پێنەکردبوو. 
بەپێچەوانــەی ئــەوەی  کــە لە ســەرەتاوە پێمان وابوو دەوری دێ گیــراوە، هێزەکانی 
دوژمــن هێشــتا زۆر نزیــک نەببوونــەوە و لــە تەپۆڵکەکانــی هێندێــک دوورتر لە دێ 
دامەزرابوون. لە ڕاســتی دا تاکتیکی دوژمن ئەوە نەبوو کە خۆی لە شــەڕی نزیک و 
دەســتەویەخە بدا، چونکە نە ورەی ئەوەیان هەبوو و نە توانای بەربەرەکانی لەگەڵ 
پێشمەرگەیان لە شەڕی  وا دا هەبوو. حەولی ئەوان ئەوە بوو کە بە چەکی قورس و 
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لــە دوورەوە هێــزی پێشــمەرگە شــپرزە کــەن. ئێمــە زۆر زوو هاتینە ســەر ئەوە کە 
نەیەڵیــن شــەڕ بکەوێتــە نێو دێوە و تــا ئەوەندەی دەتوانین حــەول بدەین کە  خۆمان 
لە بەرابەر ئەو هێرشــە بەرباڵوەی دوژمن الدەین، بەتایبەتی کە ئەو لە دوورەوە و 
بــە چەکــی قورس شــەڕی دەکــرد و لەوانە بوو کە زەرەری گــەورە بە خەڵکی دێش 
بگەیەنــێ. ئێمــە بۆ ئــەوەی بتوانیــن هێزەکەمان و کەل وپەلی پێویســت وەک چەک و 
تەقەمەنــی لــە نێــو دێ بەرینە دەرێ دەبوو هەر چۆنێک بێ بەرگری لە هاتنە پێشــی 
هێــزی دوژمــن بکەیــن. بــۆ ئــەم مەبەســتە دوو پــەل پێشــمەرگە دیاری کــران کــە لە 
دوو الوە بەرەنــگاری دوژمــن بنــەوە و نەیەڵــن بــەرەو نێو دێ پێشــڕەوی بکەن، تا 
بەڵکــوو خەڵکــی دێ فریــا کەون خۆیان حەشــار بــدەن و ئێمەش بتوانیــن کەل وپەلە 
گرینگــەکان و باقــی هێزەکەمان لە مەیدانی شــەڕ دوور خەینــەوە. بەهۆی ئەوەی کە 
قزڵجــە مەقــەڕی کومیتــە ناوچە بوو، بنکەی پزیشــکی و تەداروکات و پێشــمەرگەی 

نەخۆش و بریندار و تەنانەت میوانیشی لێ کۆببۆوە. 
بــۆ دوورکەوتنــەوە لــە دێ تەنیــا ڕێگایەک هەبــوو، ئەویش هەڵگەڕان بە شــاخی 
بــەرزی چەکــوچ دا و ئاوا بوون بــەرەو ناوچەی بۆکان. چەند واڵغمان لە خەڵکی دێ 
وەرگرت و چەک و تەقەمەنی و هێندێک کەل وپەلی پێویست و بێسیمەکەمان لەسەر 
بار کرد. هێشتاش تەقە دەستی پێنەکردبوو کە بارەکان و ئەو کەسانەی کە بەهۆی 
باری لەش ساغییەوە چەکی قورس یان فیشەکدانیان پێنەبوو، بەرەو لووتکەی چەکوچ 
کەوتنەڕێ. ژمارەیان نزیک ســی کەس دەبوو، یەکیان دایکی هاوڕێیەکی پێشــمەرگە 
بوو کە لە شــارەوە هاتبوو بۆ دیتنی کچەکەی. ئەمانە دابەش کران بە دوو دەســتە و 

هەر دەستەی فەرماندەیەکی بۆ دیاری کرا. 
هــەوا ڕوونــاک ببوو کە تەقە بە چەکی قورس  لەالیەن دوژمنەوە دەســتی پێکرد. 
هــاوکات ئــەو دوو پەلــە  پێشــمەرگەیەی کە بۆ بەرەنــگار بوونــەوەی دوژمن دیاری 
کرابــوون لــە مــاوەی کەمتــر لــە نیــو ســەعات دا خۆیــان گەیانــدە نزیک شــوێنەکانی 

دوژمن و شەڕێکی قورس لە نزیکەوە دەستی پێکرد. 
هێرشــی چاوەڕوان نەکراوی پێشــمەرگە و گوێســتنەوەی مەیدانی شەڕ بۆ نزیک 



1180 | بۆکان لە مێژوودا

شوێنەکانی دوژمن بوو بەهۆی ئەوەی کە لە سەرەتاوە تۆپ و خۆمپارەباران بۆ نێو 
دێ و دەوروبەری دێ کەم بێتەوە و هەلێکی باش بڕەخســێ بۆ ئەو پێشــمەرگانەی 
کــە دەبــوو هەرچی زووتر بە شــاخی چەکوچ دا هەڵگەڕێن و لە مەیدانی شــەڕ دوور 

کەونەوە. 
ئێستا ئێمە ببووین بە سی بەش، جیاواز لەوانەی کە بە شیو و دۆڵەکانی شاخ دا 
هەڵدەگەڕان تا ئاوای ئەودیوی چەکوچ بن و ئەو دوو پەلەی کە لە دوو الوە خۆیان 
گەیاندبووە ســەنگەرەکانی دوژمن و دەر گیری شــەڕی ســەنگەر بە ســەنگەر بوون، 
بەشێکیشــمان لــە نێــو دێ مابووینــەوە کە هــەم وەک هێزی پشــتیوان وا بین و هەم 
ئەگــەر لەالیەکــی دیکــەوە هێــرش بکرێتە ســەر نێو دێ پێشــی پێ بگریــن، بەتایبەتی 

لەبەروەی تا خەڵکی دێ ماوە پەیدا بکەن کە خۆیان حەشار بدەن. 
 لەگــەڵ گــەرم بوونــی تەقــە، دڵەخورپە و ئاڵــۆزی وردەوردە لــەش و ڕۆحمانی 
بەجێ دە هێشــت و جێی خۆی دە دا بە وزە و چاالکی و نەزم. زۆر زوو کۆنترۆڵمان 
بەســەر خۆمان دا پەیدا کرد. هەموو کەس دەیزانی دەبێ چی بکا و هیچ وەزیفەیەک 
لەو کاتە دا نەدەبوو پشــت گوێ بخرێ. گەورەترین مەتریســیمان ئەو دوو دەســتەیە 
بوو کە دەبوو هەرچی زووتر لە مەیدانی شــەڕ دوور خرێنەوە. بە بێســیمی دەســتی 
پێوەندی لە نێوان هەرســێک بەشــەکە دا بەردەوام بوو. هێرشــی ئەو دوو پەلەی کە 
خۆیــان گەیاندبــووە ســەر ســەنگەرەکانی دوژمــن، بەتەواوی پێشــی بە پێشــڕەویی 
دوژمن گرتبوو. هێزەکانی دوژمن لە جێی خۆیان چەقیبوون و توانای هاتنە پێشیان 
نەبوو، بەاڵم تۆپخانەی قورسیان بەتەواوی کەوتبۆوە کار و شاخەکەی دابووە بەر 
تۆپ. وردەوردە زانیمان کە هێرشەکەی دوژمن زۆر بەرباڵوە و هەموو دێهاتەکانی 

بناری چەکوچ وماڵۆکی گرتۆتەوە. 
 لــە پشــت دێــی قزڵجەوە شــیو و دۆڵێــک بەرەو بەرزایی شــاخ دەســت پێدەکا کە 
گەورە و قووڵ و چڕە و پاش چەند ســەد میترێک تەســک دەبێتە و ســێ چوار دۆڵی 
چکۆلەتــری لێ دەبێتــەوە کە هەر کام لەالیەکەوە بە چیاکــە دا هەڵدەگەڕێن و تا نزیک 
بەرزایــی لووتکــەی شــاخەکە درێژەیان هەیە. ئەو پێشــمەرگانە دەبــوو بەو دۆاڵنە دا 
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 بڕۆنە سەرێ و هەموو حەولیان ئەوە بێ کە دوژمن نەیانبینێ. 
چەنــد ســەعاتێک تێپەڕیبوو، شــەڕ بە قورســی درێــژەی بوو، هێزی پێشــڕەویی 
دوژمــن حەولــی ئــەوە بــوو کە خۆی لــە نێو دێ نزیــک کاتەوە، بۆ ئەم مەبەســتەش 
چەند جار هێرشــیان هێنا، بەاڵم هەموو جارەکان تێکدەشــکان و بە چەند کوژراو و 
بریندارەوە دەگەڕانەوە ســەنگەرەکانی خۆیان. فەرماندەی ئەو پێشــمەرگانەی کە لە 
نزیکــەوە بەرەنــگاری دوژمــن ببوونــەوە حەمەی حاجــی، فەرمانــدەی گوردانی2٤ی 
مەهاباد بوو. فەرماندەی گشــتی ناوچەی مەهاباد یەکێک لە ئەندامانی کومیتە ناوچە 
بــوو کــە لەگــەڵ ئێمە لە نێــو دێ مابــۆوە و لەوێــوە فەرماندەیی هەموو شــەڕەکەی 
دەکرد. دوو ســێ ســەعات لە نیوەڕۆ تێپەڕیبوو کە بڕیاری  دا وردەوردە هەموومان 

نێو دێ بەجێ بێڵین و بەرەو شاخەکە بکەوینە ڕێ. 
دوژمن دەیزانی ناتوانێ بە هێزی پیادە بێتە پێشێ و هەستیشی بەوە کردبوو کە 
تەنیا ڕێگای پاشەکشەی ئێمە ئەو شاخە بەرزەیە، بۆیە بێ پسانەوە هەموو شوێنێکی 
کێوەکــە ی دەکوتــا. پالنی ئێمە ئەوە بوو کە لەگــەڵ تاریکیی هەوا هەموو هێزەکەمان 
بگەیەنینە سەر چەکوچ، لەوێ پشوویەک بدەین و تا شەومان بە دەستەوەیە خۆمان 
بگەیەنینە ناوچەی گەورکایەتی. تا ئێستا کە چەند سەعاتێکی مابوو بۆ تاریک بوون، 
کەسی ئێمە نەگەیشتبووە سەر بەرزایی چەکوچ تا بزانین کە لەو دیوی چەکوچ وەزع 
چۆنە، بڵێی دوژمن لە بۆکانیشەوە نەهاتبێ و ئەوێشی نەگرتبێ! ئێمە دەبوو تا هەوا 
بەتەواوی تاریک نەبووە چەند کەسێکمان بگاتە سەر چەکوچ تا بتوانین ئاگادارییەک 

لە بارودۆخی ئەودیوی کێوەکە وەدەست بخەین. 
فەرماندەی گشتی بە بێسیم بە حەمەی حاجی ڕاگەیاند کە ئێمە خەریکین نێو دێ 
بەجێ دێڵین و خۆمان لەو پێشــمەرگانە  نزیک دەکەینەوە کە بەرەو لووتکەی چەکوچ 
بەڕیــوەن، ئەوانیــش تــا ماوەیەکی کە و پێــش تاریکی، ســەنگەرەکانیان بەجێ بێڵن و 

هەر بەو دۆاڵنە دا بەرەو الی ئێمە بکەونە ڕێ. 
ئــاگادار بووینــەوە کــە دوو کەســمان بــە  لــە ڕێــگا دا بوویــن کــە بــە بێســیم 
پڕیشــکی تۆپــی دوژمــن برینــدار بــوون، دوو کەس لەوانــەی کە هەر لــە بەیانییەوە 
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بــە مەبەســتی دوورکەوتنــە وە لــە مەیدانی شــەڕ، بــەرەو لووتکەی شــاخ کەوتبوونە 
ڕێ. دڵەخورپــە دایگرتیــن! دەبــێ کــێ بــن! ماوەیەکــی خایاند تــا زانیمان کــە یەکێک 
لــە برینــدارەکان دایکە پێشــمەرگەکەیە و ئــەوی  کەیان ئەســمەری مەجنوونە. ئەوان 
خۆیــان برین پێچێکیــان لەگــەڵ بــوو کــە دەیتوانــی کاری ســەرەتایی برین پێچان بکا، 
بەاڵم بۆ برینی قورســتر کۆمەک پزیشــکی لێهاتووتر و بەئەزموونترمان لەگەڵ بوو، 
کــە زۆر جــار برینداری قورســی لە مــەرگ نەجات دابوو. برینی دایکە پێشــمەرگەکە 
قــورس نەبــوو، برینپێچەکــە هــەر لــەوێ برینەکــەی ئــەوی پێچابــوو، بــەاڵم برینــی 
ئەســمەر قــورس بــوو، پڕیشــکێکی گەورە لــە زگی درابــوو و خوێنی ڕانەدەوەســتا. 
یەکــەم کارمــان ئــەوە بــوو کە پزیشــکیارە بەئەزمونەکەمــان بەخێرایی نــارد بۆ الی 
برینــدارەکان تــا بەشــکم ئــەو بتوانــێ کارێکــی بــۆ بــکا. دواجــار بــە بێســیم حەمەی 
 حاجیمــان ئــاگادار کــردەوە کــە فەرماندەیــی شــەڕەکە بســپێرێ بــە جێگرەکــەی و

خۆی بگەیەنێتە الی ئەسمەر. 
نزیک ســاڵێک پێشــتر، ئەو کاتەی بنکەمان لە دێی کولیجە بوو حەمە و ئەســمەر 
یەکتریــان خــۆش دەویســت و هەر لەوێ پاش ماوەیەک زەماوەندیان کرد. ئەســمەر 
کچــی بنەماڵەیەکــی زەحمەتکێشــی شــاری مەهابــاد بــوو کــە لەگــەڵ ڕێکخــراوی 
نهێنیــی نێــو شــار چاالکــی دەکــرد، ســاڵی 1٣٦1ی هەتــاوی پێــش ئــەوەی بگێرێ و 
ڕاپێچــی زینــدان کــرێ، شــاری بەجێ هێشــت و هاتــە نێــو ڕیــزی پێشــمەرگەوە. لــە 
ســەرەتاوە وەک مامۆســتا لــە دێهاتــی ناوچەی محاڵــی مەهاباد دەرســی دەکوتەوە، 
بــەاڵم دواتــر کــە زۆرێــک لــە دێهاتەکانــی ناوچەکــە کەوتنــە ژێــر دەســەاڵتی هێزی 
داگیرکــەری کۆمــاری ئیســالمی، نەیتوانــی درێــژە بــە کاری مامۆســتایی بــدا، بۆیــە 
لــە نێــو پەلێــک لــە پێشــمەرگەکانی گوردانــی 2٤ی مەهابــاد دا ســازمان درا و زۆری 
پێنەچــوو کــە بــوو بــە پێشــمەرگەیەکی لێهاتــوو و جێــگای متمانــە. حەمــەی حاجی 
 خەڵکــی دێــی دێبوکــری هەڵکەوتــووی ڕۆژاوای شــاری مەهابــادە. منداڵــی کار و
ڕەنج و تێکۆشان بوو، ساڵی 1٣٥٩ی هەتاوی لە تەمەنی الوی دا بوو بە پێشمەرگەی 
کۆمەڵە، کوڕێکی بەڕەنگ وڕووی سەوزەی باریکەڵە و هەتا بڵێی لەبەرداڵن بوو، هەر 
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چەند خوێندەوارییەکی ئەوتۆی نەبوو، بەاڵم زۆر زیرەک و تیژ و وریا بوو. لە کاتی 
شەڕ و خەتەر دا زۆری ئازایەتی لە خۆی نیشاندابوو. ئەوەندەی لە بەرابەر دوژمن دا 
بەجەرگ و هەڵمەتبەر بوو، لە ئاست خەڵک دا نەرم و میهرەبان و لەخۆبوردوو بوو. 

لەو کەسانە بوو کە هیچ کات تووڕەیی و دەمارگرژیی پێوە دیار نەبوو. 
هێزەکانــی دوژمــن لە ســەنگەرەکانی خۆیان دا چەقیبوون و توانای پێشــڕەوییان 
نەبوو، بەاڵم زۆرترین زەختیان بە چەکی قورس خســتبووە ســەر شــیو و دۆڵەکانی 
شاخی چەکوچ. ئێمە بەزۆری پەرۆشی وەزعی ئەسمەر بووین کە خۆی دووگیان و 
برینەکەشی قورس بوو، پزیشکیارەکە بڕیاری  دا کە ئەسمەر دەبێ بەپەلە بەڕێکرێ 
بۆ نەخۆشخانە یان النی کەم شوێنێکی ئەمین، کە برینەکەی دەرمان کرێ. دەسبەجێ 
برانکاردێکمــان ئامــادە کــرد، لەگــەڵ حەمــەی حاجــی، هاوڕێــی پزیشــکیار و دوو 
پێشــمەرگەش ئامــادە کــران کــە لەگەڵ تاریک بوونــی هەوا بکەونــە ڕێ. ئێمە دەبوو 
چــاوەڕێ بیــن تــا هــەوا تاریــک ببێ جا ئــەو کات بەخێرایــی خۆمان بگەیەنینە ســەر 
لووتکەی کێوەکە. ڕۆژێک شــەڕ، ماندوویی، برســیەتی و کزەی ســەرمای قەدی ئەو 
شــاخە و ڕێژنەی جارجاری بارانیش، بەتەواوی ماندووی کردبووین. بەپەلە بووین 

بچینە یەکێک لە دێیەکانی ئەو دیوی چەکوچ و پشوویەک بدەین. 
حەمەی حاجی کە گەیشتبووە الی ئەسمەر و دیتبووی برینەکەی قورسە، ڕووی 
کردبووە پێشمەرگەکان و کوتبووی دەبێ بەپەلە ئەسمەر بگەیەنینە دێیەک، برانکاردەکەیم 
بۆ لەسەر ئەسپەکە قایم کەن، پێویست نییە کەسیشم لەگەڵ بێ، بۆخۆم بەخێرایی لە 
چەکوچی تێپەڕ دەکەم و دەیگەیەنمە قۆڵغەتەپە، ئەگەر تا بەیانی هیچی لێ نەیە و بمێنێ، 
لەوێوە بە کەسی جێ متمانە دا دەینێرمە نێو شاری مەهاباد تا لە ماڵێک بیشارنەوە و 
 دوکتۆری بەرنە سەری! پێشمەرگەکان لێی قبووڵ ناکەن بەتەنیا بڕوا، دوو پێشمەرگە و
پزیشــکیارەکەش لەگەڵیــان دەکــەون و لەژێــر تۆپبارانی دوژمن دا خۆیــان دەگەیەننە 
ئــەو دیــوی چەکوچ و پێش ئەوەی هەوا بەتەواوی تاریــک بێ ڕێگای دێی قۆڵغەتەپە 

دەگرنەبەر. 
جێگری حەمەی حاجی کە ئێستا فەرماندەی ئەو پێشمەرگانە بوو، کە لە خوارەوەی 
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نێودێ و لە ســەنگەرەکانی پێشــەوە لەگەڵ دوژمن لە شەڕدا بوون، بڕیاری دابوو تا 
پێشمەرگەکان خۆیان ئامادە کەن بۆ کشانەوە، هەوا خەریک بوو تاریکی دەکرد، دەبوو 
هەرچی زووتر هەموو هێزەکە خۆی بگەیەنێتە ئەو دیوی چەکوچ. لەو پێشمەرگانەی 
کە پێشــتر لە دۆڵەکان دا خۆیان حەشــاردابوو، چەند کەســێک خۆیان گەیاندە ســەر 
 بەرزایی شاخ و تا ئەوەندەی لێشیان دیار بوو هیچ جم وجووڵێکی دوژمنیان نەدیبوو.
ئێســتا ئەوەنــدە تاریــک ببوو کــە بتوانین ئەو مەودایە تا ســەر لووتکەی شــاخ بەبێ 
خەتەر تێپەڕ کەین. نزیکترین دێ لەو دیوی چەکوچ بەرەو دۆڵی ئاجیکەند و ناوچەی 
بــۆکان، دێــی حوســێنابادە. ئێمە نەماندەویســت بەرەو دۆڵی ئاجیکەنــد بچین، چونکە 
مەترســیی ئەوە دەکرا کە دوژمن گرتبێتی، ئێمە دەمانەویســت بڕۆین بۆ قۆڵغەتەپە، 
ئەو شــەوە لەوێ بحەســێینەوە و دواجار خۆمان بگەیەنینە ناوچەی گەورک. ئێســتا 
هــەوا تاریــک ببــوو دوژمنیــش دەســتی لــە تــۆپ و خۆمپارەهاویشــتن هەڵگرتبــوو. 
هەموو پێشــمەرگەکان، بەر و دوا و هەر دەســتەی بە دۆڵێک دا خۆمان گەیاندە سەر 
بەرزایی یەکانــی شــاخەکە. هێزەکەمــان دوای ڕۆژێــک شــەڕی قــورس لە ســەرما و 
لەژێر باران دا بەتەواوی ماندوو و شــەکەت و شــپرزە ببوو و پێمان وا نەبوو هێزی 
ئەوەمان هەیە کە ئەو شەوە لە چۆمی قۆڵغەتەپە، کە بەتایبەتی لەو فەسڵە دا ئاویشی 
زۆر بــوو بپەڕینــەوە و بگەینــە ناوچەی گەورکان. هاتینە ســەر ئەوە کە ئەو شــەوە 
بچینە قۆڵغەتەپە، کە هەر چەند پایگای دوژمنیشی لێیە، بەاڵم بە شەو دەگەینێ و لە 
مــاوەی ڕۆژ دا نایەینــە دەرێ، دوای تاریک بوونی هــەواش لە دێ وەدەردەکەوین و 
لــە چــۆم دەپەڕینــەوە بەرەو گــەورکان. زۆربەمان ڕێگاکە بەباشــی شــارەزا بووین، 
پێمان وابوو بەوەشەوە کە بریندار و ژنی دووگیان و هاوڕیی بەتەمەنمان لەگەڵە بە 
دوو ســێ ســەعات دەگەینێ. تیمێکی چەند کەسیمان نارد کە تا نزیک دێی حوسێناباد 
بچــن، بزانــن ئەگــەر دوژمنــی لێ نەبێ، لە پێــش دا بچین و لەوێ پشــوویەک بدەین و 

نانێک بخۆین. 
ماوەیەک بوو باران نەدەباری و تاریکیش باڵی بەسەر واڵت دا کێشابوو. حەمەی 
حاجی و ئەســمەر و ســێ پێشمەرگەکە بەرەو قۆڵغەتەپە بەڕێوە بوون، خرمەی پێی 
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خۆیان و ئەسپەکە تەنیا دەنگێک بوو کە دەیانبیست، تەنانەت ئەسمەریش لە نااڵندن 
کەوتبوو. دوای ماوەیەک پزیشــکیارەکە ئەســپەکەی ڕاگرت، دەیەویســت چاوێک لە 
برینەکــەی ئەســمەر بــکا، پێشــمەرگەکان برانکاردەکەیان هێنا خوارێ، لەبەر شــۆقی 
چرا قــووە بــە هێواشــی پانســمانەکەی کــردەوە، دیــار بوو لــە تەواوی ئــەو ماوەیە دا 
خوێنی برینەکەی ڕانەوەســتابوو، لەشــی ئەســمەر گەرمییەکی وای تێدا نەمابوو کە 
تەنانەت دەســتی حەمەی هاوسەریشــی هەســتی پێ بکا، پزیشــکیار ویستی بڵێ تازە 
هیچ ناکرێ! بەاڵم دڵی نەهات! هەر چواریان بەبێ دەنگی بە دیارییەوە دانیشتبوون. 
حەمــە کەوتــەوە بیــر و خەیاڵی ســاڵی ڕابوردوو، کە بــۆ یەکەم جار خۆشەویســتی 
ئەســمەر چووە دڵییەوە وەبیر زەماوەندەکەیان کەوتەوە کە بابی ئەســمەر پێی کوت 
ئــەو کچــەی مــن قەت لە شــاخ و کێــو نەبــووە، دەبێ زۆرت ئــاگا لێی بــێ! کەوتەوە 
بیــری ئــەو ئــارەزووە بچووکەی ئەســمەر، کە ڕۆژێــک ماڵێکیان بێ کــە منداڵەکەیان 
لــە ئارامــی دا تێیدا گەورە بــێ. ماوەیەک هەروا هەموویان لە بێدەنگی دا دانیشــتبوون 
کــە بــاران بەنەرمی دەســتی پێکردەوە. پێشــمەرگەکان دەســتیان کــرد بەپێچانەوەی 
تەرمەکــە و ئامادەیــان کــرد کــە درێــژەی ڕێــگا بــدەن. حەمــە هــەروا دانیشــتبوو، 
بیــرەوەری و خەیــاڵ و دنیــای خۆشــی ئەســمەر بــەری نــەدە دا. دڵۆپەکانــی بــاران 
 فرمێســکەکانی ســەر ڕوومەتیان دەشتەوە، ویســتی بۆ دوایین جار ئەسمەر ببینێ و
مااڵوایی لێ بکا. پزیشکیارەکە چراقووەکەی بۆ هەڵکرد و پەتووەکەی لەسەر سەری 
 ئەسمەر ال دا. ئەسمەر چاوی لێکنابوو هەروەک نوستبێ، بەئارامی نێوچاوانی ماچ کرد و
بە بێ دەنگی هاتە دواوە. ئێستا حەمە خەریک بوو بەتەواوی هەستی بە کارەساتەکە 
دەکرد. لەگەڵ مەرگی ئەسمەر، منداڵەکەی نێو زگی و هەموو ئاوات و ئارەزووەکانی 

بۆ ژیانی هاوبەش بەجێیان دەهێشت. 
زانیاریی تیمەکە ئەوە بوو کە لە حوسێناباد هیچ جم وجووڵێکی دوژمن نابیندرێ، 
بۆیــە فەرمانــدەی گشــتی بڕیاری  دا کە هەرچی زووتر دوو دەســتە پێشــمەرگەکەی 
کە زۆرتر پێکهاتبوون لە برینداری شەڕەکانی پێشوو و پێشمەرگەی نەخۆش بڕۆن 
بەرەو نێو دێ و بەدوایان  دا باقی هێزەکە پاش ئەوەی کۆبوونەوە و سازمان درانەوە 
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بچینە نێو دێ و لەوێ پشوویەک بدەین و نانێک بخۆین و ئەوجار هەموومان پێکەوە 
درێــژەی ڕێــگا بــەرەو قۆڵغەتەپــە بدەیــن. لــەو کاتەوە کە ئێمــە هاتبووینــە ئەودیوی 
شــاخەکەوە و لــە دوژمــن نەدیو ببوویــن، تەقەیەکی ئەوتــۆ نەمابوو، تەنیــا جارجار 
تۆپێــک یــا خۆمپارەیەک بێ هەدەف لە جێگایەکی شــاخەکە دەکــەوت و بێدەنگیی ئەو 
شــەوە ســارد و تاریکــەی دەشــکاند. ئێســتا هەمــوو فەرمانــدەی پەل و دەســتەکان 
پێشــمەرگەکانی خۆیان کۆکردبۆوە و خەریک بووین بەرەو حوسێناباد بکەوینە ڕێ 
کــە لــە دەوری دێ تەقــە دەســتی پێ کــرد، تەقەیەکــی چاوەڕوان نەکــراو لەو دەســتە 
پێشــمەرگەیەی کە باری تەندروســتییان باش نەبوو و دەمانەویست بە هەر جۆرێک 
بووە لە شەڕ و تێکهەڵچوون بیانپارێزین! دیار بوو دوژمن لەو هێرشە بەرباڵوەی دا 
بە مەبەســتی گەمارۆدانی تەواوی ئێمە لەالی شــاری بۆکانیشــەوە هێرشی هێناوە و 
هەمــوو دێهاتەکانــی ئەودیــوی داوێنــی چەکوچ وماڵۆکیشــی گرتووە. ئــەو تیمەی کە 
هــەر ســەعاتێک پێشــتر تــا دەوری دێیەکە چووبوو هیچی نەدیبــوو، لەوە دەچوو کە 
دوژمنیش هەر تازە گەیشــتبێتە حوســێناباد. تێکهەڵچونەکە بەرەوڕوو بوونەوەیەکی 
لەنــاکاو بــوو، ئــەو پێشــمەرگانەی کە لە پێشــەوەی دەســتەکە دەگەنە نێــو یەکەمین 
کۆاڵنەکەنــی دێ، چاویــان بــە ماشــێنێکی ســەرئاوەڵە دەکــەوێ کە پڕە لە پاســدار و 
بــە چــرای کــوژاوەوە بــەرەو ڕووی ئــەوان دێ. تەقــە دەســت پێدەکا، پێــش ئەوەی 
پاســدارەکان لــە ماشــێن بێنــە خــوارێ و دامەزرێــن، دەســڕێژی پێشــمەرگەکان لــە 
 مەودای نزیکەوە شــپرزە و باڵویان دەکا. ئەوان بە نەفەر زۆر و بە هێز حەســاوە و
بە چەک تەیار، پێشــمەرگەکانیش بەتایبەت ئەو دەســتەیە بەپێچەوانە، چەند کەسیان 
هەر چەکیان پێنەبوو، چەند کەسیشــیان تەنیا چەکێک و یەک خەشــابیان پێ بوو، لە 
ڕاســتی دا ئەوەی ئامادەیی شــەڕی بێ تەنیا تیمێک بوو کە بۆ پاراســتنیان لەگەڵیان 
خرابــوو، بەاڵم ئەو جارەش وەک هەموو جارەکانی پێشــوو ورە، لەخۆبوردوویی و 
شارەزایی بەسەر شەڕی نزیک و دەستەویەخە دا بردییەوە. پێشمەرگەکان بەبێ هیچ 
خەســارێک لــە کەمینەکەی دوژمن خۆیــان دەرباز کرد و بۆ جاری دووهەم ڕوویان 
 کردەوە بەرزایی یەکانی شاخەکە. ئێستا غەیری قۆڵغەتەپە، هیچ جێگایەک بۆ پشوودان و
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حەسانەوە نەبوو کە بچین. پاش ماوەیەک، هەموومان بەوانەشەوە کە لە حوسێناباد 
لە کەمین کەوتن، یەکمان گرتبۆوە. هەر جۆرێک بوو دەبێ بەخێرایی وەڕێ کەوین. 
دوای چــاردە ســەعات شــەڕی قــورس لەبــەر بــا و بــاران و لە ســەرما دا، نزیک 
بە ســەدوحەفتا پێشــمەرگە، بێ ئەوەی تەنانەت نیو ســەعاتیش مۆڵەتی پشــوودان و 
بــەرەو  نێــو شــیو و دۆڵەکانــی چیــای چەکوچ وماڵــۆک دا  بــە  بــێ،  حەســانەوەیان 
قۆڵغەتەپــە ڕێچکەیــان بەســت. تــا گەیشــتینە داوێنی شــاخ خــراپ نەبوو، هــەر چەند 
ماندوویــی و برســییەتی هێــز و توانایەکــی ئەوتــۆی بــۆ نەهێشــتبووینەوە، بــەاڵم 
هــەر چۆنێــک بــێ ڕێگاکــە ســەرەوخوار بــوو و بــاوی ڕۆیشــتنمان خۆشــتر بــوو. 
هەورێکــی ڕەش سەراســەری ئاســمانی داگرتبــوو، تەنانــەت ئەســتێرەیەکیش دیــار 
نەبــوو. ڕێچکــەی پێشــمەرگەکان درێــژ ببــۆوە و هەنــگاوەکان هەر چەنــد بەئارامی، 
بــەاڵم بــە بەردەوامــی بــەرەو پێش دەڕۆیشــتن. ئێســتا کەوتبووینە نێو دەشــتێکەوە 
کــە زەوی کێڵــدراو بــوو، بارانــی زۆریش ڕێگاکــەی کردبوو بە قوڕێکی خەســت کە 
جــار لەگــەڵ جار هەنــگاو هەڵێنانــەوەی دژوارتر دەکــرد. تاریکییەکــی کەم وێنە باڵی 
 بەســەر ئــەو دەشــتە دا کێشــابوو. ئاســمان هەورێکــی ڕەش و زەوی هــەر ڕەش و
فەزای دەوریشــمان یەکجار تاریک بوو. وردەوردە وای لێهات کە نەک هەر بەرپێی 
خۆمان، بەڵکوو هاوڕێی بەر دەمی خۆشمان نەدەدی. چەند سەعات تێپەڕیبوو، بەاڵم 
ئەو دەشتە هەر کۆتایی نەدەهات و ئێمەش هەر نەدەگەیشتینە دێیەکە. چەند کەسێک 
توانای ڕۆیشــتنیان نەمابوو، یانی لە نێو ئەو قوڕە دا نەیاندەتوانی هەنگاو هەڵێننەوە، 
کەســی وا بوو لینگە کەوشــێک یان هەردووک کەوشــەکەی لە نێو قوڕ دا بەجێمابوو. 
ئــەو بــڕە نــان و پەنیــرەی کــە بەیانی لــە ســەرەتای شــەڕەکەوە هەر کەســە لەگەڵ 
خۆی هەڵیگرتبوو، تەواو ببوو. ڕێ ڕۆیشــتن بە چەک و ڕەختەوە و بە برســییەتی و 
دەم وشکییەوە لە نێو ئەو دەشتە قوڕە دا، وەک ئەوە وابوو چەند بەرابەری قورسایی 
خۆت ڕاکێشی. لە سەرەتاوە پێمان وابوو کە ڕوومان لە قۆڵغەتەپەیە، بەاڵم زانیمان 
کــە ئێمــە ماوەیەکــی زۆرە هــەر بــە دەوری خۆمــان دا دەخولێینەوە. بۆ ئــەوەی لەو 
تاریکییە سەیرەی ئەو شەوەزەنگە دا لە یەکتری گوم نەبین، هەر کەسەی دەستی بە 
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پشــتێنی کەســی پێش خۆی گرتبوو. چەند کەسێک کە هێشتا توانایی یەکی زۆرتریان 
تێدا مابوو چوونە ژێر باڵی ئەو کەســانەوە کە پەکی ڕۆیشــتنیان کەوتبوو و لەگەڵ 
خۆیــان دەیانکێشــان. هەمــوو ناوچەکــە داگیرکراو بــوو و پایەگای دوژمنــی لێ بوو. 
تەنانــەت لەســەر تەپەیــەک لە پەنــا قۆڵغەتەپەش کە ئێمە بە هیــوا بووین ئەگەر پێش 
ڕووناک بوونی هەوا بگەینێ، ئەو ڕۆژە تا ئێوارێ لێی بمێنینەوە، پایگایەکی گەورەی 
دوژمنــی لێ بــوو. ئێســتا مەترســیی گەورەمــان ئەوە بوو کــە لەو دەشــتە دا ڕۆژمان 
لێ ببێتــەوە و دوژمــن بمانبینێ و لــە هەموو الیەکەوە گەمارۆمان بــدەن! ئەگەر ئێمە 
نەگەینــە نێــو دێ و ڕۆژمــان بەســەردابێ ئــەوە شــەڕێکی قــورس لە نێــوان ئێمە و 
 هێزی گەورە و تەیاری دوژمن دا دەهاتە پێشــێ، کە بۆ ئێمە دەبووە شــەڕی مان و
نەمان و ڕەنگ بوو زۆربەشــمان تێدا بچین! نەزمی ڕێ ڕۆیشــتنی پێشمەرگانەش کەم 
ببۆوە و زۆر کەس بۆخۆیان بێ ئەوەی بزانن بەرەو کوێ دەچن هەنگاوی قورس و 
ماندوویــان هەڵدێنــاوە و دەڕۆیشــتن. فەرماندە دەســتەکان دوایین هێــز و و توانای 
خۆیان خستبووە گەڕ کە کەسانی دەستەکەی خۆیان بێننەوە نێو سەفەکە و نەیەڵن 
هــەر کــەس بۆ خۆی بە الیەک دا بڕوا. وردەوردە تارمایی لە ڕۆژهەاڵتی ئاســمانەوە 
دەردەکــەوت، ئەگــەر ئەوە لەالیەکەوە نیگەرانی لە نزیک بوونەوەی ڕۆژ و ئەویش بە 
مانای دەرگیر بوون لە شــەڕێکی نابەرابەر دا بوو، لەالیەکی کەوە هیوایەکیشــی تێدا 
بــوو کــە بتوانیــن ڕێگای نێــودێ ببینینەوە. چەند کەســێک گوتیان گویمــان لە دەنگی 
سەگوەڕە، دادەی ڕاوەستن! بێدەنگ بن با بزانین وایە! بەڵێ ڕاست بوو دەنگی سەگ 
دەهــات. دیاربــوو لــە دێیەک نزیک ببووینــەوە. لەو حاڵە دا موهیم نەبــوو کوێیە، هەر 
کوێیەک بووایە دەچووین، ئەگەر تووشی شەڕیش بووایەن النی کەم نان و ئاوێکمان 
دەخوارد و بڕێک هێزمان دهاتەوە بەر. لەو ســاتە دا دەنگی ئەو ســەگانە بۆ ئێمە لە 
هەموو مۆسیقایەک خۆشتر بوو. ئێستا لە ڕاستی دا ڕێگامان دیبۆوە، ئەویش بەرەو 
دەنگــی ســەگەکان بــوو. وردەوردە ڕووناکــی زۆرتــر وەدەرکەوتبوو. هەنــگاوەکان 
خیراتــر ببوون و دەنگی ســەگەکان نزیکتر. ئەوجــار دەوروبەرمان دەدی و زانیمان 
کە بەڵێ، لە نزیک قۆڵغەتەپەین. سەگوەڕەکە بە نزیک بوونەوەی ئێمە توندتر ببوو و 
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وەختێــک ئاخــر کەســەکانمان لــە کۆاڵنەکانــی نێــودێ دا باڵوبوونەوە، هــەوا ئەوەندە 
ڕووناک ببوو کە پایەگاکەی دوژمن لەسەر گردەکەی نزیک نێو دێ بەباشی ببینین. 
کــەس نەیزانــی چۆن  هەر چوار و پێنجەی بەســەر ماڵێک دا دابــەش بووین. ئێمە 
پێنج کەس چووینە ماڵێک، زۆر بەگەرمی وەریانگرتین. زۆریان پرسیار لێ نە کردین، 
دەیانزانی ڕۆژی پێشوو لە قزڵجە شەڕی قورس بووە و ئێمە لەو شەڕە گەڕاوینەوە، 
نان و پەنیر و چایان بۆ داناین، بڕێک بووژاینەوە و خەوتین. نزیک نیوەڕۆ هەستاین. 
ئــەو جــار حەســابووینەوە، جلــە تەڕەکانیان بۆ وشــک کردبووینــەوە و خواردنێکی 
خۆشــیان بۆ دروســت کردبووین. باســی شــەڕەکانی شــەو و ڕۆژی ڕابردوومان بۆ 
گێڕانــەوە. دەیانکــوت دەمانزانــی ئەرتــەش و پاســدار هاتوونە ســەر قزڵجــە! دەنگی 
تــۆپ و خۆمپــارە دەگەیشــتە ئێرەش! باوەشــی گەرم و دڵســۆزی ئــەو ماڵە هەموو 

ماندووبوونەکەی لە بیر بردبووینەوە. 
ئەمــڕۆ بــاران نەدەبــاری و هەوریش بە ئاســمانەوە دیار نەبوو، تیشــکی خۆر لە 
پەنجــەرەوە هاتبــووە ژوورێ، ڕۆژێکــی تازە دەســتی پێکردبوو، دەبــوو بەرەوپیری 
بچیــن. لەگــەڵ ئاوابوونــی ڕۆژ و تاریــک بوونــی بەرەبــەرەی هــەوا، هەموومــان لــە 
بەردرگای مزگەوتی دێ کۆبووینەوە. دەبوو بە نزیک پایەگاکەی دوژمن دا بڕۆین تا 

لە چۆمەکە بپەڕینەوە و بڕۆین بەرەو ناوچەی گەورکان. 
غەمــی قووڵــی لــە دەســت چوونی ئەســمەر و منداڵەکــەی بەســەر هەموومــان دا 
قورســایی دەکــرد، بــەاڵم بــۆ حەمــەی حاجی وەک برینێک وابوو لەســەر جەســتەی 
کــە چاک بوونــەوەی نەبوو. بزەی پێکەنینی کەمتر پێوە دیار بوو، مات و کەم قســە و 
دڵتەنــگ ببــوو و وەک جــاران لــە کــۆڕ و کۆمەڵــی خۆشــی و شــادی و پێکەنیــن دا 
بەشــداریی نەدەکــرد. ئێمــەش بــە هەموومــان هەوڵمــان ئــەوە بــوو کار و ئەرکــی 
ڕۆژانەی لەســەر شــانی کەم کەینەوە و نەیەڵین غەم و پەژارە بەســەری دا زاڵ بێ. 
ســەرەڕای ئــەم ڕووداوە دڵتەزێنــە ئیــرادەی قایــم و وزە و توانــای ئــەو بــۆ کار و 
تێکۆشــان هــەروا پتــەو بــوو، وەک هەمیشــە لە کۆبوونــەوەکان دا بەشــداری دەکرد، 
ئــاگای لــە بارودۆخــی یەکەیەکــەی پێشــمەرگەکانی گوردانەکــەی بــوو و لــە کاتــی 
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شــەڕیش دا وەک فەرماندەیەکــی ژیــر و وریا ئەرکی خۆی بەڕێوە دەبرد. لەو ســاڵە 
ســەختانە دا کــە کۆمــاری ئیســالمی گەورەترین لەشــکرەکانی ئەرتەش و پاســداری 
لەگــەڵ هەمــوو پســپۆڕانی نیزامیــی خــۆی ڕژاندبوویە کوردســتانەوە تا ئــەو خەڵکە 
بەچۆک دا بێنێ و ئەو واڵتە بەتەواوی داگیر کا، فەرماندەیی کردنی بەشێک لە هێزی 
پێشــمەرگەی کۆمەڵــە لــە نێو جەرگی ناوچــە داگیرکراوەکانی موکریــان دا بۆ الوێکی 
 تەمەن 2٤ ســاڵە ئەرکێکی ئاســان نەبوو! حەمەی حاجی کوڕە زەحمەتکێشــی ژیر و
نەترس بە سەربەرزی و لێهاتوویی ئەو ئەرکەی تا ئەو ڕۆژەی کە دوو ساڵ دواتر 

لە شەڕیک دا ئەو جار خۆی گیانی بەخت کرد بەڕێوەبرد )1٦/٦/2011(.
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بیرەوەریی پێشمەرگەی کورد، عوسامن نۆباری
لێــرە دا بیرەوەرییەکانــی کاک عوســمان نۆبــاری ســەبارەت بــە شــەهید »ئەبووبەکر 

کانیەڕەشی« دەهێنمەوە کە ماڵپەڕی »گیاڕەنگ« باڵوی کردۆتەوە )2٦/٦/2011(. 
هیممــەت و  خــاوەن  پێشــمەرگە، کەســانی  هــەرە زۆری شــەهیدانی  زۆربــەی 
لەخۆبــوردوو و گیان بەختــی خــاک و گەلەکەیــان بوون و گەلێک خەســڵەتی بەرزی 
مرۆڤایەتییــان هەبــووە، کە ئەگــەر هاوڕێکانیان هەوڵی تۆمارکردن و ناســاندنیان بە 
کۆمەاڵنی خەڵک نەدەن، مەترســیی هەیە کە بە تێپەڕبوونی ســاڵ، دوای نەوەیەک و 
دووان، لە بیری خەڵک بچنەوە و وەک چۆن جەستەیان جارێک شەهد کرا، ناویشیان 
شــەهید بکرێ، واتە بەتەواوەتی لە بیری مێژوو بچنەوە. دیارە حیزبە سیاســییەکان 
هەوڵێک لەپێناو ناساندنیان دەدەن و لە لیستەی شەهیدەکانیان دا ناویان تۆمار دەکەن، 
بــەاڵم ئــەم کارە فەرمییە گەلێک جیاوازە لەوەی برادەر و دۆســت و هاوســەنگەری 
شــەهید، کــە لــە نزیکــەوە دەیناســێ و ئــاگاداری هەڵس وکــەوت و بیروبۆچــوون و 

هەڵوێستی سیاسی و خەسڵەتە مرۆڤایەتییەکانییەتی، ئەو ئەرکە ڕاپەڕێنێ. 
 مــن لێرە دا نموونەیەکی ســەرکەوتووی ئەم چەشــنە کارەتــان بۆ دەهێنمەوە، کە 
کاک عوســمان نۆباری پێشــمەرگەی حیزبی دێموکرات باسی ژیانی پێشمەرگایەتیی 
خــۆی و هاوڕێیەکــی شــەهیدی دەکا. نووســەر خەڵکــی نۆبــاری ڕۆژاوای بۆکان و 
پێشمەرگە شەهیدەکەش خەڵکی کانیەڕەشە لە هەمان ناوچە و دراوسێیەتیی نۆبار. 
بە ئامانجی کورت کردنەوەی الپەڕەکان، بەشێک لە سەرەتای نووسەرم هەڵپاچیوە 

کە بابەتێکی گشتی بوو، بەاڵم دواتر ئاوا نووسینەکەی درێژە پێدەدا: 
... کاتێک بۆ ئەوەڵین جار شانازیی ئاشنا بوونم لەگەڵ کاک ئەبوو بە نسیب بوو، 
جێژنی دووی ڕێبەندانی ساڵی 1٣٦0 بوو. ئەو کات هەم من و هەم کاک ئەبوو ئەندامی 
یەکییەتیی الوان بووین. کاک ئەبوو لەگەڵ کۆمەڵێک الوی بەهرەمەندی دیکە، کە یەکێک 
 لەوان شــەهید ســەید عومەری قادری بوو، بەرنامەیەکی هونەرییان هێنابووە نۆبار.
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لە بیرمە یەکێک لە شانۆکان ناوی »سێ برسی« بوو، وا بزانم پاشان جارێکی دیکەش 
ئەو شانۆیەمان ئیجرا کردەوە. دیارە ئەو شانۆیە سرنجی خەڵکی زۆر ڕاکێشا. 

پاش ئەو بەرنامەیە لەگەڵ کاک ئەبوو تێکەاڵویمان پەیدا کرد و قەرار بوو لەوی 
بەدوا بۆ ئەو جۆرە بەرنامانە منیش یەکێک بم لە هاوکارەکانیان، بەاڵم ئیدی بەهۆی 
هەل ومەرجــی ناوچەکــەوە زۆری نەبرد کە هەردووکمان لەگەڵ کۆمەڵێک الوی دیکە 
کــچ و کــوڕ لــە ناوچەی بۆکان ڕەســمەن بووینە پێشــمەرگە و لــە یەکییەتیی الوانی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران و لە ناوچەی بۆکان سازمان دراین. 
لــە ســەرەتا  دا و لــە چەنــد دێــڕی کــورت  دا کاک ئەبــوو کورێکــی خوێنــدەوار و 
ڕۆشــنبیر و خاوەن بیرێکی پاک و بێگەرد لە ڕاســتای بەرژەوەندییەکانی گەلەکەی دا 
بــوو. خۆشــکەالم و زۆر جــار پێکەنینێکــی شــیرینی لەســەر لێوان بــوو، ئەالقەیەکی 
تایبەتــی بــە موتااڵ و خوێندنەوە هەبوو و هەر لەو کاتەش  دا ئەوەی کە فێری دەبوو 
بە شێوەیەکی لێهاتووانە دیهێنایە سەر کاغەز. کە دەچوویە ماڵەکەی زۆر بەهاسانی 

چەندین کتێب و نەشریاتی حیزبیت بەرچاو دەکەوت. 
ئەوەندەی من بزانم چەندین وتار و بەرهەمی جۆراجۆری لە گۆڤارە خنجیالنەکەی 
الوان  دا باڵوکرایەوە؛ ئەو کات کە ئەبوو کانێ ڕەشی لە نووسینەکانی دا باسی لە ڕێز و 
حورمــەت گرتنــی یەکتر و پاراســتنی بەرژەوەندیی گشــتیی حیزب لــە نێو خۆمان و 
خەڵک  دا و هەروەها لە قاودانی سیاسەتەکانی ڕژیمی وەک موعتادیی دەکرد، هێشتا 
زۆر زوو بــوو، ئــەو بەتایبــەت بایەخێکــی زۆری دادەنــا بۆ ناســینی خورافات لە نێو 
کۆمەڵــگا  دا و دەیگــوت هێندێــک شــێخ و کۆلکەمــەال هەن کە نەخشــی ئــەوان زۆر لە 
نەخشی ئاخوندەکان خرابترە، ئەوانە بەو کارەیان دەیانەوێ خەڵک لە باری عیلمی و 

زانستییەوە ڕوشد نەکەن و هەروا لە دواکەوتوویی  دا بمێننەوە. 
ئەبوو کانیە ڕەشی ئەهلی من من و پێداهەڵکوتن نەبوو، لە زۆربەی کۆبوونەوەکان دا 
قسەی خۆی هەبوو، هەمیشە ڕەنجی شانی خۆی دەخوارد، ئەو ئاکارە جوانانە بوون 
کــە داهاتوویەکــی ڕوونــی بۆ کاک ئەبوو بەدی دەکرد. لەســەر تەشــکیالت لە بواری 
 تەشــکیالتییەوە کاک ئەبوو خاوەن پێگەیەکی جەماوەری وەک چینی ڕووناکبیر بوو
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لــە نێــو هەر دوو ڕەگەزی ژن و پیاو دا، ئەزموونێکی زۆری وەســەریەک نابوو؛ ئەو 
کە زۆر جاران لە فێرگەی سیاسیـ  نیزامی  دا لەسەر تیۆرییەکانی تەشکیالت دەرسی 
دەکوتــەوە، بەکــردەوەش لە چەندین ناوچەی بۆکان دا ئەو کارەی بەڕێوە دەبرد. ئەو 
کادرانەی بە خۆشییەوە ئێستا ماون چاک دەزانن کە کاک ئەبوو چەند بە بەرنامە و 
دەقیــق بــوو لــە کارەکانی دا و هەر لەو کاتــەش  دا چەندە مەحبــووب و جێگای ڕێزی 
بوو لە هەموو ناوچەکان دا، ئەوە لێگەڕێ هێندێک قوڵەچۆماغی چاوبرسی بۆ تەماعی 
دونیایــە هەمــوو ویژدانی خۆیان دەفڕۆشــن و دەبنە چاوســاغی دوژمن، دەنا ئەبوو 
کانێ ڕەشــی ئێســتاش لــە زۆربەی ناوچــەی بۆکان دا هــەروا شــوێن پەنجەی ماوە و 

خەڵک بە تاسە و حەسرەتەوە یادی دەکەن. 
لەســەر شــانۆ دیارە هەر بەتەنیا گۆڤار و ڕۆژنامەکان نەبوون کە کاک ئەبووی 
شــەهید بیروبۆچوونــی خــۆی تێــدا باڵودەکــردەوە، بەڵکوو ئەو پێی وابوو شــانۆش 
ئیســالمی،  کۆمــاری  سیاســەتەکانی  پووچەڵ کردنــەوەی  بــۆ  دیکەیــە  میمبەرێکــی 
هــەر بۆیــە ئــەو دەیگــوت بــۆ دەربڕینی هەســت و ســۆزی خەڵــک و ناســاندنی ئەو 
فەرهەنــگ و کولتــوورە دەوڵەمەنــدەی گەلــی بەش مەینەتــی کورد ئەوە باشــترین و 
ئاســانترین ڕێگایــە، هــەر بۆیە دەســتی کردەوە بە نووســینی شــانۆکانی و هێنانیان 
بۆ ســەر ســەحنەکان؛ دیارە لەو پێیەش  دا تووشی ســەختییەکی زۆر هات لەبەروەی 
ئێمــە زۆربەمــان ئەزموونێکی ئەوتۆمان نەبوو لەســەر شــانۆگەری. جــارێ ڕۆژانی 
ئــەوەڵ و دووهــەم کاتێک تەمرینی پێدەکردین بەردەوام بــە خۆی پێدەکەنین چونکە 
ئەوەندە لە المان ســەخت بوو قەت پێمان وا نەبوو بتوانین وەک ئەو شــتەکان ئە دا 
بکەیــن، بــەاڵم چونکــە بۆخۆی کــوڕە کوردێکی دێهاتی بوو و لــە نزیکەوە لە ئێش و 
ئازارەکانــی خەڵکــی کورد حاڵی بوو دەیزانی باســی چییان بۆ دەکا و هەر بۆیە ئەو 
 کە شارەزای بواری شانۆ بوو، لەو بارەیەوە ئێمەی تێگەیاند کە ئەرکەکانمان چییە و

ئەوەی پێمان دەسپێرێ دەبێ چۆن بەڕێوەی بەرین. 
لەســەر  ئەبــوو  کاک  هونەرنمایــی  هونەرییانــەدا و  کارە  ئــەو  درێــژەی  لــە 
ســەحنەکان،  ڕەنگــە گێڕانــەوەی بیرەوەرییــەک لــەم پێیــە  دا خــراب نەبــێ. بەهــۆی 
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ڕێک وپێکیــی ئــەو بەرنامە هونەرییانەی کە لە گوندەکان بەڕێوەمان دەبردن، لەســەر 
یــەک تامەزرۆیی یەکــی زۆری بــۆ خــۆی پەیــدا کردبــوو، یەکێــک لــەو گوندانــەی کە 
خەڵکــەی داوایــان کردبــوو ئەو بەرنامەیان بۆ نیشــان بدەین گونــدی قەرەگۆێز بوو، 
کــە ئەوەنــدەی لــە بیــرم مابێ پێم وایــە مۆڵگەیەکی ڕژیمیشــی لێ بوو؛ ئــەو ڕۆژە لە 
ئاوایی حاشــیاباد بووین. الی ئێوارێ بەڕێز کاک هەیاس، کە ئەو کات بەرپرســمان 
بوو کوتی ســاز بن ئەمشــەو ئەم بەرنامەیە دەبەین و لە گوندی قەرەگوێز پێشــانی 
خەڵکــی دەدەیــن و زۆرمــان پێخۆش بوو؛ هێشــتا ڕووناکی مابوو کە گەیشــتینە نێو 
ئاوایی، زوو نان و چامان خوارد و چووینە مزگەوت کە ڕوانیمان سوێندت خواردبا 
 کــە شــەش کــەس لــە نێو ئاوایــی، دانەمــاوە ڕەنگــە ســوێندت لێ نەکەوتبایــە. ورد و
 درشت و پیر و جوان هەمووی هاتبوون، ئەوەی کە دەمەوێ لێرە  دا باسی بکەم لێهاتووی و
هونەرنمایی کاک ئەبوویە لەسەر سەحنەکان. یەکێک لەو شانۆیانەی کە هەر بۆخۆشی 
نووســیبووی، شانۆیەکی کۆمێدی بوو بەناوی »سەلمانی«؛ لەو شانۆیە  دا کاک ئەبوو 
پینــچ شــەش دەقیقــە لــە پیش دا دەچووە ســەر ســەحنە، لــەو ماوەیــە  دا حەرەکاتێکی 
دەکــرد کــە تەماشــاچی لــەوێ مەحاڵ بوو کە خــۆی پێ ڕابگیرێ، لــەو کاتە  دا بوو کە 
کاک حەمەدەمیــن قاڕنجــە بانگی کردین کە چوویــن و لە کونی پەردەکەوە ڕوانیمان 
هیــچ کەســێک ئاگای لــە خۆی نەمابوو کابرایەک لە پێشــەوە دانیشــتبوو و یەک دوو 
دەدانیشــی دیــار بوو کەوتبــوون، ئەوەندە بە کوڵ و خــۆش پێدەکەنی جاری وا بوو 
گەشــکەی دەگــرت، لەگــەڵ پێکەنینەکەشــی  دا لیکــی بــە زاری  دا دەهاتە خــوارێ. بۆیە 
لەوێ و لەو سەحنەیە  دا بۆمان دەرکەوت کە کاک ئەبوو چۆن بە ناخی ئەو خەڵکە  دا 

چۆتە خوارێ و بۆ دڵخۆش کردنی ئەوان هەر شتێکی کە لە دەستی بێ دەیکا. 
ئــەوەی لــە مەراســم و کۆبوونەوانــە  دا کەمــی هەبــوو و دەبــوو پێمــان بــا تەنیــا 
کامێرایــەک بــوو کە ڕەنگە ئێســتا بۆ گێڕانەوەی ئەو بەســەرهاتانەش پێویســتی بەو 

کورتە نووسراوەی منیش نەکردبا. 
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مەسەلەی دەرەبەگەکانی ناوچە
ئــەوەی کــە زۆر جار کاک ئەبووی ئازار دە دا مەســەلەی ئاغــاوات و دەرەبەگەکانی 
کوردســتان بوو، زۆر جار دەیکوت شــیرازەی نێو کۆمەڵگا ئەمانە تێکیانداوە و هەر 
ئەوانەش بوونەتە فاسیلەی تەبەقاتیی نێو خەڵکی هەژار و لێقەوماو. کاتێک بە ڕێ دا 
دەڕۆیشــتین لە زۆربەی هەرە زۆری ناوچەکانی کوردســتان و بەتایبەت لە ناوچەی 
بۆکان و مەهاباد ئەو ئازارەی زیاتر هەست پێدەکرد، هەتا چاو هەتەر دەکا باشترین 
لــە زەوی وزارەکانــی ئــەو ناوچانە، ئەوە ئاغاکانن کە دەســتیان بەســەر دا گرتووە و 
بێ ئەوەی زەحمەتێکیان پێوەکێشابێ هەزاران هەزار یەکتار زەوییان بەزۆر لە ڕێگای 
غەیرەقانوونییەوە دەسبەسەردا گرتووە و بەئاشکرا خوێنی ئەم خەڵکە دەمژن. ئەمانە 
بێجگە لە کۆێخاکانیان بۆخۆشیان بەدایم لە تەعقیبی خەڵک دا بوون و بوونەتە باعیسی 
ناکۆکی لەنێو کۆمەڵگا دا، خەڵکیان کردۆتە جاسووس لەسەر یەکتر و هەموو شتێکی 
 خەڵکیان بۆ خۆیان بە حەاڵڵ زانیوە و لە سەرانەی مەڕومااڵتەوە بگرە هەتا دەغڵ ودان و
تەنانەت لە سوورانەی ئەو کچانەی بە مێرد دەدرێن خۆش نابن، سەرەرای هەمووی 
ئەمانە هەتا هیچ کات حازر نین و دەعێیان نایە نە لەگەڵ خەڵکی خزمایەتی بکەن و 
نە لە شایی و شینی خەڵک  دا بەشدار بن. کاک ئەبوو ئەوانەی بە خاڵی هەرە الوازی 
نێــو کۆمەڵــگا و یەکێک لە ئاواتە پیرۆزەکانی ڕزگار کردنی هەمووی ئەو ناوچانە لە 

دەست ئەو مڵۆزمانە و ئەسپاردە کردنی بە خەڵکی هەقدار و برسی بوو. 

بڕوا بە یەکسانیی ژن و پیاو
کاک ئەبــوو وەک ئینســانێکی دێموکــرات باوەڕێکــی زۆری بە بەرابــەری ژن و پیاو 
هەبــوو، بۆ ئەم مەبەســتەش لە زۆربــەی کارەکانی دا بەکردەوە ئەم ئەرکەی عەمەلی 
دەکرد، بۆ نموونە لە کارە ئەســڵییەکانی، وەک کاری تەشــکیالتی و هەســتەی نهێنیی 
حیزبــی و هەروەهــا نووســینی دەقــی شــانۆیی و چەندیــن کاری دیکــەی دا ژنــان و 
کچانــی خوێنــدەواری شان بەشــانی پیــاوان بەشــداری پێدەکــردن و زۆریــش تێیــدا 
ســەرکەوتوو بــوو. ئــەو پێی وابــوو بەبێ بەشــداری کردنی هەرکام لەو دوو بەشــە 
ســەرکەوتن مەحاڵــە و خەباتەکــە ناتــەواو دەمێنێتــەوە. لەالیەکــی دەیکەشــەوە کاک 
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ئەبــوو پێی وابوو بەشــێکی زۆر لە ژنانیش نیســبەت بە مافەکانــی خۆیان تاوانبارن، 
بــۆ نموونــە زۆر جاران دیتراوە کە بە چوار ژنان مێردێکیان بووە، باشــە ئەوە یەک 
نەیزانــی دوو نەیزانــی چۆن دەکرێ بە هەموویان بڵێ گێل و نەزان، جیا لەوانە وەک 
دەبینیــن زۆرجــاران پیــاو بەهــۆی ئیــش و کارەوە لە مــاڵ نییە و لە ماوەیــە  دا تەنیا 
ئــەوە ژنــە کــە وەک خوشــکی گــەورە یان دایــک یان ژنی گــەورەی ماڵێ لە ترســی 
ئابــڕوو چــوون هەمــوو دەســتوور و نەریتە کۆنەکانــی پیاو بەڕێوە دەبــا. هەر بۆیە 
ئەو کە ڕێچکەشکێن و یەکێک لە الیەنگرانی یەکسانی بوو، تەبیعەتەن لەگەڵ ئەوەی 
ڕێزێکی تایبەتی بۆ خوشکە مەستوورەی هاوسەری دادەنا و هەر لەو کاتەش  دا هەم 
 ڕێنوێــن بــوو بۆی و هەم دەستیشــی ئاواڵــە کردوو بۆ هەر کارێکی کــە لەم بوارە  دا

ئەنجامی بدا. 
بێ شــک هــەر دایــک و بابێک دەبێ ئەوەی لە مێشــکی خــۆی  دا زمزمە کردبێ، کە 
چ داهاتوویەکــی پــڕ لــە خێر و خۆشــی بــۆ منداڵەکەی بــەدی بێنێ و لــە منداڵەکەش 
زیاتــر خــەون بە حــەز و ئاواتەکانییەوە دەبینێ، کاک ئەبــوو زۆر زیاتر لە هەمووی 
ئەوانەش هیوای بە داهاتووی ترووســکەی ســاوا و خوێن شیرین بوو و ئاواتی ئەوە 
بــوو کــە بــە جوانترین شــێوە پەروەردە بــێ، کە بەخۆشــییەوە بەهۆی دڵســۆزی و 
وەفاداریــی دایکــی ئەو ئاواتەشــی هاتۆتە دی، دیارە ترووســکە خانیش کە لە داوێنی 
ئەم بنەماڵە شۆڕشگێڕانە  دا لەدایک بووە ئەو ناو و ناوبانگەی بە قەد گەورەیی خۆی 
پاراســتووە. ئــەو کە لە ئورووپــا خوێندوویە و گەورە بــووە، زانیویە چۆن کەڵک لە 
عەسری ئەمڕۆی سەردەم وەرگرێ و هەروەها پابەندبوونی خۆشی بە فەرهەنگ و 

کولتووری دەوڵەمەندی نەتەوەکەی هێشتۆتەوە. 

بریندار بوونی کاک ئەبوو و قسەیەکی خۆش
وا بزانم هاوینی ساڵی1٣٦2 بوو ئێمە یەکییەتیی الوان وێڕای کومیتە شارستانی بۆکان و 
بەشێک لە هێزی بەیان بۆ بەڕێوەبردنی جەولەیەکی سیاسیـ  نیزامی چووینە ناوچەی 
ئاڵەشینی بۆکان. دوژمن هەر لە سەرەتاوە کە چووینە ئەو ناوچەیە زۆرمان پێ حەساس 
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 بــوو، لــە ماوەیەکی کــورت  دا نیروویەکی زۆری لە بۆکان و ســاین قەاڵ کۆکردەوە و
شــەوێکی کە لــە ئاوایی ئەربەنــووس و دەوروبەری مابووینەوە بۆ بەیانی هێرشــی 
کردینە ســەری. لەو شــەڕە  دا جاش و پاســدارێکی زۆر کوژران ئێمە چەند شەهید و 
چەند بریندارمان  دا، کە من لەگەڵ داوای لێبووردن لە شەهیدەکان تەنیا کاک هەمزەی 
حیجازی و کاک مەنسووری سوارە و هەروەها لە بریندارەکانیش کاک قاسمی باقیم 
لە بیرماوە، دیارە کاک ئەبووش یەکێک بوو لە بریندارەکان، القی ڕاستی بریندار ببوو، 
هەر ئەو شەوە بریندارەکانیان ڕاگوێست بۆ نەخۆشخانە؛ لە ڕێگا لە یەکێک لە گوندەکانی 
 ناوچەی پیە محەممەد الدەدەن کە شتێکیان بدەنێ بە بریندارەکان. لەو کاتە  دا ژن و
منــداڵ دەچنە ســەر ماشــێنەکە و وەک هەمیشــە بەداخ بوونی خۆیــان لەو وەزعیەتە 
دەردەبــڕن و ژنێــک دەڵــێ هەی چاوی دایکتان کوێر بــێ، کاک ئەبووش دەڵی چاوی 
دایکی خۆت کوێر بی، ژنەکە دەڵی کاکە گیان خۆ بۆیەم وا نەکوت ئەتۆ ناڕەحەت بی، 
کاک ئەبووش بە پێکەنینەوە دەڵێ دایە گیان منیش بۆیەم وا نەکوت تۆش ناڕەحەت 

بی، ئاخر ئەمن دایکم زۆر خۆش دەوێ. 

خولیای کاک ئەبوو بۆ زادگاکەی
لــە دڵــە گەورەکــەی کاک ئەبــوو  دا گەلێــک هیــوا و ئاواتــی گــەش بە دی دەکــرا؛ ئەو 
شــانازی دەکرد بە هەموو کانیاوەکان و هەرگاشــەبەردێک و مشتەخۆڵێکی ناوچەی 
پڕپیت و بەرەکەتی بۆکان؛ وێردی ســەرزاری ئەو گشــت شاعیر و ئەدیب و هەموو 
هونەرمەندانــی دەڤەرەکــە بــوو. ئــەو دەیزانــی ئــەم ناوچەیــە لە بــاری کولتووری و 
مێژویی یەوە ڕابردوویەکی دوورودرێژی هەیە، بۆیە زۆر جار دەیکوت و یەکێک لە 
خەونە کەســک و ســوورەکانی ئەوە بوو کە خۆزگە کەسێک هەبایە کە مێژووی ئەم 
ناوچەیەی وەک خۆی چۆن هەیە ئاواش نووســیبایەوە و ئەو کات بۆ هەموو کەس 
مەعلــووم دەبــوو کە ئــەم ناوچەیە لە هەموو بارێکەوە چەنــدە دەوڵەمەندە. هەر ئەو 
خۆشەویســتییەش ببوونــە هــۆی ئەوەی کە ســاتێک لەو خەڵکــە دانەبڕێ و هەر لەو 

پێناوەش  دا گیانی شیرینی خۆی فیدای خەڵک و خاکەکەی کرد. 
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دیــارە دڵخۆشــییەکی کــە هەمــە ئەوەیــە کە کاک ئەبــوو لە نێو هێزی خرۆشــانی 
گەل  دا و بەتایبەت لە نێو چینی ڕووناکبیر  دا قەاڵیەکی ڕێکخستنی وەهای بینا کردووە 
بــۆ خــۆی و نەتەوەکــەی کە تــا چەندین نەســلی دیکەش نــاوی هەروا بــە زیندووی 

دەمێنێتەوە. 
پێویســتە بگوتــرێ کــە ڕۆژی یــازدەی پووشــپەری ســاڵی1٣٧0 هاوڕێیــان کاک 
ئەبووبەکــری خــزری ناســراو بــە ئەبــوو کانێ ڕەشــی و کاک جەلیلــی ڕەحیمیان بۆ 
ئەنجامدانی مەئموورییەتێکی حیزبی دەچنە گوندی حســێن مامەی ســەر بە ناوچەی 
ئەحمەدی کۆری بۆکان کە لەسەر جادەی میاندواو و بۆکان هەڵکەوتووە، بەداخەوە 
بەهــۆی ناپاکیــی خۆفرۆشــێکەوە شــوێنی حاوانــەوەی هاوڕێیانمان ئاشــکرا دەبێ و 
دوژمــن بــە هێزێکی زۆرەوە کە لە بۆکان و میانــدواو کۆی کردبۆوە، هێرش دەکاتە 
سەر ئەو ماڵەی کە کاک ئەبوو و کاک جەلیلی لێ دەبێ، بە هەموو چەکێکی قورس و 
نیوەقورس ئەو ماڵە دەدەنە بەر دەســڕێژ و ماڵەکەیان بە ســەر دا دەڕووخێنن. پاش 
ماوەیــەک ئینجــا بە لۆدێر تەرمی بێ گیانــی هەردووکیان لە نێو ئاور و خاک و خۆڵ 
دێنەدەرێ و دەیانبەن بۆ شــوێنێکی نادیار کە تا ئێســتاش مەعلووم نییە لەکوێ ئەم 

دوو شەهیدە بە خاک سپێردراون. 
بێ شــک شــەهیدبوونی ئــەم دوو تێکۆشــەرە لــە پێش  دا خەســارێکی گــەورە بوو 
بــۆ حیــزب و پاشــان بۆ کومیتە شارســتانی بــۆکان و خەڵکــی بەئەمەگــی ناوچەکە. 
دوو  ئــەم  بــەوەج و  کادرە  دوو  ئــەم  شــەهیدبوونی  ســاڵوەگەڕی  بیســتەمین  لــە 
قەڵەم بەدەســتە و ئــەم دوو پێشــمەرگە چاونەترســە، جارێکــی دیکــە لــە بەرامبــەر 

گەورەیی و لەخۆبوردوویی یان چۆک دادەدەم و کڕنۆشیان بۆ دەبەم. 
ڕووحیان شاد و ڕێگایان بەردەوام بێ. 
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مامۆستا حەسەنی قزڵجی، بیرەوەریی حەسەن ماوەڕانی، هاوکارێکی حیزبی
ئــەوەی لێــرە دا دەکەوێتــە بــەر چاوی خوێنــەر، وتارێکــە ڕێزدار حەســەن ماوەرانی 

نووسیویەتی و لە ساڵی 2012 لە ماڵپەڕی »ڕاڤە«دا باڵوی کردۆتەوە. 1 
مامۆســتا قزڵجــی دوای گەڕانــەوە نێوخــۆی واڵت، ماوەیەکــی کــەم لــە بۆکان و 
بەگشــتی کوردســتان مایەوە و پاشــان چوو بۆ تاران. لەوێ وەک ئەندامی کومیتەی 
ناوەندیــی حیزبــی توودەی ئێران، لە پەیوەندیی حیزب دا بوو و ڕۆژنامەی »مەردوم« 
ئۆرگانی حیزبی بە زمانی کوردی باڵو دەکردەوە. هەر لەوێش بوو، کە هاوڕێ لەگەڵ 
بەرپرســانی ســەرەوەی حیــزب وەک نوورەددین کیانووری و ئیحســانی تەبەری و 

یەک لەوان، عەلی گەالوێژ دا گیرا و لە زیندانی ئێڤینی تاران گیانی لێ ئەستێندرا. 
لــە مــاوەی ژیانی مامۆســتا لە تــاران و کار کردنی لە دەفتــەری حیزبی توودەی 
ئێران دا، کاک حەســەنی ماوەڕانی، وەک ئەندامی حیزب، یەک لەو کەســانە بووە کە 
پەیوەندیی نزیک و ڕۆژانەی لەگەڵی دا بووە و بێ گومان یەک لە باشترین کەسانێکە 
کە شارەزای ژیانی ڕۆژانە و ئەرک و کاری حیزبیی مامۆستا لە تاران بێ. ئێستا ٣0 
ساڵێک دوای ڕووداوەکان، کاک حەسەن بابەتێکی سەبارەت بە مامۆستا نووسیوە و 
لــە ڕۆژانێــک دواوە کــە ئەگــەر ئەو و چەند کەســی دیکــەی نزیک بە حیــزب بۆمانی 
نەگێڕنەوە، وا هەیە لە تاریکی دا بمێنێتەوە و لە دواڕۆژ دا کەســیان لێ ئاگادار نەبێ. 
بەختەوەرانە، ئێســتا ســااڵنێکە تەپ وتۆزی حیزبایەتی کردن بەو شــێوەیەی کە ئەو 
دەم باو بوو، نیشتۆتەوە و ڕووناکبیری کورد بە سەربەخۆیی یەکی زیاتر و دوور لە 
دەمارگیریی حیزبی دەڕوانێتە مێژووی کوردســتان و ڕووداوەکانی ڕابردوو، ئێســتا 
زۆرن ئەو کەسانەی کە بەرژەوەندیی گشتیی گەلی کورد دەخەنە پێش بەرژەوەندییە 

حیزبییەکەیان، دیاردەیەک کە بەداخەوە لە ڕابردوو دا بەراوەژوو بوو!
مــن دڵنیــام کاک حەســەن بیرەوەریی زیاتریشــی لەو ســااڵنەی ژیانی مامۆســتا 

1. http://www. rave online. org/syasat/HـQzilciـHeـMa. php
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هەیە و کەســانی دیکەی دەوروبەری مامۆســتاش لەو ســەردەمە دا، بۆ نموونە، کاک 
ناسری شافیعی و مامۆستا مەال ساڵحی ئیبراهیمی، کە لێرە دا ناویان هاتووە، دەتوانن 
زانیاریی زیاترمان لەسەر ژیان و کارەکانی بدەنێ. ئەوە ئەرکێکی گرنگی نیشتمانییە و 
 کەسایەتیی مرۆڤێکی هەڵکەوتەی گەلەکەمان لێیان دەخوازێ کە لە بەرانبەری دا بێدەنگ و

کەمتەرخەم نەبن. 
 پێویســت بە گوتن ناکا کە ڕاگواســتنی وتاری کاک حەســەن بەواتای پەســند یا
ڕەد کردنــەوەی قســە و بۆچوونەکانــی نییە و ئەو خۆی بەرپرســە لــە بەرانبەر ئەو 
شتانەی وا نووسیونی یا ئەو بۆچوونانەی وا سەبارەت بە هەندێک کەس دەریبڕیون. 

بە یادی مامۆستا حەسەنی قزڵجی
لــە  مێــژووی کورد دا گەلێ کەســایەتیی مەزن هەبوون کــە بەداخەوە ئەو جۆرەی کە 
شــیاوی ڕێزیانــە قەدریــان نەگیراوە و یادیان ناکرێتەوە. یەکــێ لەو زانا و بلێمەت و 
خەباتکارانــە مامۆســتا حەســەنی قزڵجییــە کە لــە ڕێکەوتی 1٩14/٩/15 لــە بنەماڵەی 
کوردپــەروەر و زاناپــەروەری قزڵجی )تورجانی زادە(  لەدایک بووە و ســاڵی 1٩٨٣ لە 
بەندیخانە ئێڤینی تارانێ دا لە ئەنجامی ئەشکەنجە و ئازاری پیاوکوژەکانی خومەینی و 
جەالدەکانی کۆماری ئیســالمی دا شــەهید کرا.  مامۆستا قزڵجی نووسەر و ئەدیب و 
ڕۆژنامەوانی هەرە لێهاتووی سەدەی بیستەمی کوردە کە خەباتی ئەدەبی و سیاسیی 
خۆی لە کۆمەڵەی ژ. ک  دا دەســپێکرد و هەتا دوا ڕۆژی ژیانی کە سەرتاســەری پڕ 

لە ئاوارەیی و چەرمەسەری بوو، وازی لە تێکۆشان و بەتایبەت نووسین نەهێنا. 
هێمن، هەژار، محەممەد مەسعوود، محەممەدی مەال کەریم، جەالل دەباغ، ڕەفیق 
 سابیر، کەریمی حیسامی، مامۆستا زەبیحی، گۆران و دڵزار و دەیان نووسەر و شاعیر و
ئەدیبی کورد هاوڕێیەتییان کردووە و لە تیشکی زانستی وی بەهرەیان وەرگرتووە. 
 پێکەنینی گە دا، کە کۆمەڵە چیروکێ زاتیریی نووسراوەی مامۆستایە و لە ڕاستی دا 
ئاوێنــەی کۆمەڵگای کوردەواریی ئەو ســەردەمە و ڕەنگــدەرەوەی ژیانی خۆیەتی لە 
ئاوارەیی دا، لە مێژوویی ئەدەبیی کورد دا بێ وێنە دەمێنێتەوە. لە ســەردەمی کۆمار دا 
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گۆڤــاری هەاڵڵــەی لــە بۆکان باڵوکــردەوە و بۆ ڕۆژنامەی کوردســتانی دەنووســی. 
پێشــەوا قــازی محەممــەد هەمیشــە دووپاتــی دەکــردەوە کــە بریــا دە کەســی وەک 

مامۆستامان هەبا. 
لەپــاش ڕووخانی کۆمار پەڕەوازەی باشــوور دەبــێ و ڕۆژنامەی ڕێگا دەردەکا، 
پاشان لە پەڕەوازەیی دا هاوکات لەگەڵ کاری ڕۆژانە، کە بریتی بوون لە کشت وکاڵ، 
پێشــنوێژی لەباتی مەالی دێ، بۆیاخچێتی، کرێکاریی چێشتخانە، میرزای کاسبکاران 
و... یارمەتیــی دەرکردنــی »خەبــات«، »ڕێــگای ئــازادی« و دەیــان باڵوکــراوەی تــری 
خەباتکارە کوردەکانی باشــووری دە دا. لە پەڕەوازەییش دا دەکەوێتە زیندانی ڕژیمی 
عێراق و ماوەی سێ سااڵن لە بەغدا دەکەوێتە بەندیخانە. لە زیندانی بەغدا دا دەگەڵ 
مامۆســتا گۆران، شــاعیری مەزنی کورد و عەزیز محەممەد تێکۆشــەری بەناوبانگی 
کــورد، کــە پاشــان بــوو بە ســکرتێری حیزبی شــیووعیی عێراق هاوبەنــد و هاودەم 
دەبێ. پاشــان بە یارمەتیی حیزبی شــیووعی ڕەوانەی ئاڵمانی دێموکراتیک دەکرێ و 
پاش ساڵێک لە بولغارستان نێشتەجێ دەبێ. لەوی لەالیەن حیزبی توودەی ئێرانەوە 
قواســتراوە و بۆ ماوەی 15 ســااڵن بەرنامەکانی ڕادیوی پەیکی ئێران بە کوردی و 

عەرەبی بەڕێوەدەبا. 
پــاش شۆڕشــی 1٩٧٨ی ئێــران گەڕایــەوە نیشــتمان و دوای پتــر لە ٣٥ ســاڵ بە 

دیداری  خاوخێزانی شاد بۆوە. 
 لــە تــاران ڕۆژنامــەی مــەردم بــە زمانــی کوردیــی باڵوکردەوە و پاش هێرشــی 
ڕژیــم بــۆ ســەر حیزبی تــوودە کەوتە زیندانی کۆمــاری ئیســالمییەوە و لە ئەنجامی 

ئەشکەنجە و ئازاری پیاوکوژەکانی ڕژیم دا کۆچی دوایی کرد. 
ئــەم نووســراوەیە وردە بیرەوەرییەکانی خۆمن کــە ماوەیەکی وەک خوێندکاری 
بیــری  لــە  بەهــرەم  بلیمەتــەدا  ئــەو  زانســتییانەی  ڕووناکایــی  لەبــەر  بەردەســتی 
پێشکەوتووانەی وەرگرتووە و گەلێک شتی لێ فێربووم کە تەنانەت لە زانکۆکانیش دا 

ناکرێ فێریان بی. 
بە مێرمنداڵی زۆر جاران ناوی مامۆســتا قزڵجیم لە زمانی گەورەکان بیســتبوو، 
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بەتایبــەت لــە کاتــی باڵوکردنەوەی بەشــی کوردیی پەیکــی ئێــران دا، ڕادیۆی حیزبی 
توودەی ئێران کە لە سالەکانی 1٩66/ 1٩6٧  دا تاقە ڕادیۆیەک بوو بە دروستی دەنگی 
 شۆڕشی چەکدارانەی کورد و تەنانەت شۆڕشی کوردستانی باشووریشی بەتەواوەتی

باڵو دەکردەوە. 
بــە مێرمنداڵــی و ســەرەتای گەنجێتــی چەندیــن جــاران گۆیــم لــە بەرنامەکانــی 
دەگرت، بەتایبەت لە زنجیرەباسێکی مامۆستا لەسەر حاجی قادری کۆیی کە دەنگی 
لەسەرەخۆی مامۆستا قزڵجی ئەوەندە بەهەستەوە بوو کە کاری دەکردە سەر گیانی 
هەر مرۆڤێک، بەتایبە  ت گەنجی کوردی مێشــک پڕ پرســیاری وەاڵم وەرنەگرتۆوەی 

وەک من. 
 لە ساڵی 1٩٧٨ کە پاش ئازادبوون لە بەندیخانەی ڕژیم من و هاوڕێکانم بە گەرمی و
تونــدی خەریکــی خەباتــی سیاســی بــە الیەنگریــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
بووین و خوێندن و ژیانی ئاســاییمان وەالنابوو و بە قەولی مامۆســتا هەر خەریکی 
هەڵبەزهەڵبەزێ بووین، بۆ جارێکی تر دەنگی مامۆســتام گوێ لێ بوو، بەاڵم نەک لە 

ڕادیۆ، بەڵکوو لەسەر تەلەیفوون. 
لە تاران من و حوســێنی برام لە شــوقەیەکی  دا دەژیاین کە هی خاڵم، محەممەدی 
ســێڕاجی بوو. شــوقە چ شــوقە، پتر وە مقەر دەچوو هەتا ماڵ. دێموکرات، توودەیی، 
شــیووعی، فیدایــی و هــەر کــەس بایــی دەنکەجۆیــەک پێوەندیی بە شۆڕشــەوە هەبا 
لــەوێ ســەری وەدەردەنــا. بە خۆشــییەوە ئەو ســەردەم باوی دژایەتیی سیاســی لە 
گــۆڕێ دا نەبــوو و خەڵک زۆرتر یەکگرتوو بوون. تاقەتیان بۆ گوێ گرتن لە یەکتری 
هەبــوو. منیــش هــەم کۆنــە زیندانیی سیاســی بووم و هــەم دێموکرات بــووم و هەم 
دۆســتایەتییەکی گەرم وگــوڕم لەگــەڵ شــیووعییەکان و توودەیی یــەکان هەبــوو و 
هــەم بەهــۆی خوێندکاربوون و کار لــە بنکەی چاپەمەنی دا، ناســیاو و برادەرم زۆر 
بــوو، ماکــەی ئــەو جم وجووڵە بووم لە شــوقەکە دا. حوســێنی برام، ڕەوانی شــاد، لە 
خۆپێشــاندانەکانی زانکۆی تاران دا زۆر بەگوڕ هەڵدەســووڕا و بە بۆنەی ئەویشــەوە 

ماڵەکە هێندەی تر هات وچۆی لەسەر بوو. 
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شــەوێک دانیشــتبووین و باس و هەڵاڵی دەمەقاڵەی سیاســی لە گۆڕێ دا بوو کە 
تەلەیفــوون زرینــگاوە. هەڵمگــرت و گوتــم فەرموون، لەپــڕ دەنگی مامۆســتا قزڵجیم 
گوێ لێ بوو کە بە هەمان لەســەرەخۆیی ســاڵوی کرد و پرســی کە ماڵی ئێمەیە یان 
نا؟ ڕســتەکە تەواو نەببوو گوڕاندم وســت بن، مامۆســتا قزڵجییە. دەســبەجێ کوتم 
ســەالم مامۆســتا قزڵجی. هەموو برادەران بە بیســتنی ناوی مامۆستا بێدەنگ بوون. 
دەمزانــی کــە خاڵم، ڕەوانی شــاد بێ، حەمەدەمینی ســێڕاجی تەلەیفوونەکەی داوە بە 
مامۆســتا قزڵجی و ڕەحمەتی کاک کەریمی حیســامی. دەســبەجێ خۆم بە مامۆســتا 
قزڵجی ناساند و گوتم کە حەسەنی خوشکەزای کاک حەمەدەمینم. گەلێک پرسیاری 
لەســەر وەزعی ئێران کرد کە وەاڵمم داوە و دڵنیام کرد کە کاتی چاوپێکەوتن و بە 
دیداری و ســەربەرزبوونمان هاتووە. ئەوە یەکەم جار بوو کە شــانازیی قســەکردنم 

لەگەڵ ئەو زانا بلیمەتە بە نسیب دەبوو. 
ماوەیــەک بەســەرچوو، شــۆڕش ســەرکەوت و مــن و هاوڕێیانیــش ســەرقاڵی 
کاری حیزبایەتــی و هەڵبەزهەڵبــەزێ بوویــن، جاروبــارەش ســەرێکی تارانم دەداوە 
بــۆ خەبــەردار بوون لــە خوێندن و زانکۆ. لە یەکێ لەو ســەفەرانە دا کۆنە برادەرێکی 
زیندانــم، ئاســەفی ڕەزمدیــدە کە ببوو بــە ئەندامی کومیتــەی ناوەندیی حیزبی توودە 
)لــە بەندیخانــەی ئێڤیــن شــەهید کــرا( ، من و چەند کەســی تری بانگهێشــتن کردبوو. 
چوومــە دەفتــەری حیزبــی تــوودە کە لەوێ ڕا بەیەکــەوە بەرەو ماڵیــان بڕۆینەوە. لە 
دەفتــەری حیزبــی توودە دا کە وەژوور دەکەوتی میزێکیان دانابوو و چەند کورســی 
لە پشــتەوە و کادرێکی دەبیرخانە و یەک دوو کەســی یارمەتیدەر بۆ ڕێنوێنی کردنی 
خەڵــک و چاوەدێــری کاریــان دەکرد. یەکــێ لەوانە کۆنە هاوبەندم بــوو و یەکترمان 
بــاش دەناســی. کــە منی دیــت بەرەوپیلمەوە هــات و پاش چاک و چۆنــی کوتی ئەو 
پیرەمێردەش کوردە، نازانم کێ لێرەی داناوە و ئەویش هەر کیانووری دەناســێ کە 

لێرە نییە و درەنگ دێتەوە؛ دەڵێ لە بولغارستانەوە گەڕاوەتەوە، بزانە کێیە؟
هەر بیرم بەالی مامۆستا قزڵجییەوە نەبوو. چون بە خەیاڵی من ئەو تەلەیفوونی 
ماڵــی ئێمــەی هەبــوو و گەر بهاتباوە زەنگی بۆ ئێمە لێ دە دا. کە ســاڵوم لێ کرد و بە 
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دەنگــە نەرمەکــەی وەاڵمی دامەوە ئامێزم پێداگرت و خۆم پێ ناســاند. بە گەنجەکانم 
گوت ماڵتان نەشێوێ ئەوە مامۆستا قزڵجییە و بەخێر ئەندامی کومیتەی ناوەندیتانە. 
دەسبەجێ بەرەو دەفتەری کاکە ڕەزای شەڵتووکی وەسەرکەوتین، بزەیەکی هاتێ و 
گوتــی لــە دەفتەری حیزبەکەشــمان دا مەگەر دێموکرات بە هانای پیــاو بگا، دەنا پیاو 

سەقەت دەبێ، باش بوو تۆ پەیدا بووی و لەو چاوەڕوانییە دەربازت کردم. 
کاکە ڕەزا شــەڵتووکی کە ماوەی 25 ســااڵن لە زیندانەکانی شــا دا بە سەربەرزی 
 مابــۆوە ) لــە ســاڵی 1٩٨٣ لــە زیندانــی ئێڤین دا بــە جەزرەبە کۆچی دوایــی کرد(  زۆر
بە ڕووخۆشی و ڕێزەوە باوەشی بە مامۆستا داگرت و بەخێرهاتنەوەی کرد و گەلێک 
سەرکۆنەی برادەرەکانی بەردەرگای کرد کە بۆ یەکڕاست نەیانناردۆتە سەرێ. پاش 
هێندی قسەوباس دەگەڵ ئاسەف و کاکە ڕەزا و مورتەزا باباخانی )هەم ئاسەف و هەم 
مورتەزا ساڵی 1٩٨٣ لە بەندیخانەی ئێڤین شەهید بوون. مورتەزا هاوڕێیەکی کۆنی 
من بوو کە لەگەڵ خوشکم زەماوەندیان کرد و پاش لەدایک بوونی منداڵی دووهەمی 
گیرا و بەداخەوە نەیتوانی پێگەیشتنی کچە ژیرەکانی ببینێ(  بۆ نانخواردن چووینەوە 
ماڵی ئاســەف. پاشــان من لەگەڵ کاکە ڕەزا ســازام کە هەتا ئەوان ماڵ و شــوێن بۆ 
مامۆســتا جێبەجــێ دەکــەن من لەگەڵ خۆم بیبەمەوە مەهابــاد و لەوێ ڕا بەڕێی کەمە 
بــۆکان بۆ دیتنی ماڵ و منداڵەکانی و پاشــان بۆ تارانــی بنێرمەوە. دیار بوو نەدەکرا 
دەسبەجێ لە دەست برادەر و دۆستەکانی تاران دەرباز بین، هەر بۆیەش دوو ڕۆژان 
لە تاران لە شوقەکەی من و حوسێنی برام ماینەوە و گەلێک لە گەنجەکان هاتنە دیداری 
 مامۆستا و گەلێک لە کوردەکانی تری دەوروبەر هاتن و چاویان بە مامۆستا کەوت. 
مامۆســتا قزڵجی کە لە ســەردەمی کۆمارەوە پەڕەوازەی هەندەران ببوو یەکەم جار 
بــوو کــە هاتبووە تاران و بە قەولی خــۆی »واڵتی عەجەمەکان«ی دەدیت. بە گاڵتەوە 

گێڕایەوە:
لە تەیارە دا لەگەڵ ئەمیری نیک ئایین )ئەندامی کومیتەی ناوەندیی ح. ت(  بەیەکەوە 
هاتینەوە، کە گەیشتینە سەر ئێران و لە ئەرز نیزیک بووینەوە هەتا چاو کاری دەکرد 
هەر ئەرز و شــاخی ویشــک دیار بوو. لە بولغارســتان هەمیشە ئەمیر باسی جوانیی 
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 گوڵ و گوڵزاری ئێرانی دەکرد. پێم گوت ئەمیر ئەوەیە مەملەکەتی گوڵ و بولبول، خۆ
نە تەڕایی تێدایە و نە شینایی. 

لەکاتــی هاتنمــان بــەرەو مەهابــاد هەرچــی لــە کوردســتان نزیکتــر دەبووینــەوە 
مامۆســتا پتــر دەکەوتــە ســەر زەوق و وردە بیرەوەرییەکانــی لە ســەردەمی کۆمار 
دەگێــڕاوە. زۆر بــە ڕێــز و حورمــەت و خۆشەویســتی باســی پێشــەوای دەکــرد. 
باســی مامۆســتا تورجانــی زادەی دەکــرد کــە هــەم مامۆســتای خــۆی بــووە و هەم 
مامــی بــوو. زۆر بــە ڕێــز و خۆشەویســتی باســی مــەال عەبدوڵــاڵی داودی، مــەالی 
خەجێــی دەکــرد و ئــەوی بە دانەری ســەرەکیی بیــری دامەزراندنــی کۆمەلەی ژ. ک 
دەزانــی. دەیگــوت کــە بەرلــە کۆمــار تاقــە ئاســەواری دەســەاڵتی ئێران لــە مەهاباد 
فەرماندارێکــی تریاکــی بــوو بــە نــاوی »ســریع القلــم« کــە پیاوێکــی شێعردۆســت 
 بــووە و بەکــردەوە هیچــکارە. مامۆســتاش لە دایــرەی فەرمانــداری دا دامەزرابوو و
وەک باســی دەکــرد کارەکەیان تەنیا نووســینی چەند نامــەی دایرەیی بووە و بەس. 
زۆربەی کاتەکەیان بە باسی ئەدەبیات و شێعر گوزەرابوو . لە ڕاستی دا مەحکەمەی 
پێشەوا ناوەندی دەسەاڵت بووە و کاروباری شاری بەدەستەوە گرتبوو. دەیکوت کە 
فەرمانداریش پاش ماوەیەکی کورت گەڕاوە واڵتی خۆی و بەکردەوە ئیتر ئاسەواری 

دەسەاڵتی ئێران نەمابوو. 
گەڕانەوەی مامۆستا بۆ کوردستان و شادبوونەوەی بە دیداری ماڵ و منداڵ پاش 
٣5 ســااڵن لەگەڵ هەموو خۆشــییەکانی خەمێکی قورسیشــی خســتە سەر دەروونی. 
لەم ماوەیە دا خێزانی لەگەڵ ســێ کچەکانی ســەرەڕای تێکچوونی باری ئابووری، لە 
هەل ومەرجێکــی زۆر دژوار دا بە ســەربەرزی مابوونــەوە و چاوەڕوانی گەڕانەوەی 
مامۆســتا بوون، ســەرەڕای ئەوەش منداڵەکانی پێگەیشتبوون. هەر بۆیەش کە باسی 
ڕاوەســتان و دان بــە جەرگ داگرتنــی خێزانــی دەکــرد، کــە ژنە کوردێکی ئاســایی و 

نەخوێندەوار بوو، ئەوپەڕی ڕێزدانان لە وشەکانی دەباری. 
 پــاش چەنــد ڕۆژان لــە بــۆکان چوومــە الی. ماڵەکەیان، ماڵێکــی هەژارانە بوو و 
ژیانیان بە کاری کچێکی مامۆســتا کە لە خەســتەخانە کاری دەکرد بەڕێوە دەچوو. 



1206 | بۆکان لە مێژوودا

گەڕانــەوەی باوکێکــی کــە ٣5 ســااڵن لێیــان دوور بــوو لەگــەڵ شــادی، خەمێکیشــی 
هێنابــووە پێــش. باوک و منداڵ لە هەمبەر ئــەو دوورییە دا لە یەکتر نامۆ ببوون. ئەو 
تراژیدیایەش هەوری خەمی خســتبووە ســەر نیگا هەمیشــە بە بزەکانی مامۆستاوە. 
هاتنەوەی مامۆســتا بۆ کوردســتان و چاوپێکەوتن بە بەشــێک لە کۆنە دۆســتەکانی، 
وەک حەمەدەمینی سێڕاجی، دوکتۆر قاسملوو، کەریمی حیسامی، مامۆستا زەبیحی، 

مامۆستا هێمن، مەال عەبدوڵاڵی حەسار، گەلێکی هێنابۆوە  سەر زەوق. 
هــەروەک وەعــدەم بــە کاکــە ڕەزا  دابــوو، پــاش دە ڕۆژان بردەمەوە تــاران. لەم 
ماوەیە دا حیزبی توودە شوقەیەکی بۆ ئامادە کردبوو. سێ ژووری هەبوو و حەمام و 
ئاودەست و متبەخ. دەستێک مۆبل و میزیکی نان خواردن و 6 کورسی و ژوورێکی 
نوســتنیان بــۆ ئامــادە کردبوو بە هەموو کەرەســەکانی متبەخەوە. هــەر لەو بینایە دا 
ڕەحیمی ناموەر، کە نووسەرێکی بەناوبانگی فارس و ئەندامی کومیتەی ناوەندی ح. 
ت بوو، لە بولغارســتانیش هەر دراوســێی مامۆســتا بوو، جیرانی شــوقەی تەنیشتی 

بوو. عەلی عەمووییش کە ئەندامی مەکتەبی سیاسی بوو، لە قاتی سەرەوە دەژیا. 
بەمجۆرە مامۆســتا لە تاران نیشــتەجێ بوو و منیش گەڕامەوە مەهاباد و سەرم 
بــە کاری حیزبــی دێموکراتەوە قاڵ بوو. ماوەی مانگێک گوزەرا و ڕۆژێک مامۆســتا 
لەگــەڵ حوســێنی بــرام بۆ ســەردانی ماڵ و منداڵەکــەی گەڕابۆوە مەهاباد. شــەوێک 
لەالمــان ماونــەوە  و بەیانەکەی چوونە بۆکان. ئەو شــەوە لەگەڵ بابم هەتا ســەعاتی 
سێی بەیانی قسەیان کردبوو. بابم لە دانیشتن لەگەڵ مامۆستا تێر نەببوو، وەعدەی 
لێ وەرگرتبــوو کــە لــە گەڕانەوەدا چەنــد ڕۆژێک بمێنێتەوە. پــاش گەڕانەوە لە بۆکان 
مــاوەی حەوتوویــەک لەالمــان ماوە کە بەڕاســتی خــۆش گوزەرا. دەکــرێ بڵێین لەو 
حەوتوویــە دا گەلێک لە بیرەوەرییەکانی ســەردەمی کۆمار و مێژووی کۆنی کورد و 

بەسەرهاتی پەڕەوازەیی باس کرا. 
پاش پێکهاتنی یەکەم پلێنۆمی بەرفراوانی حیزبی دێموکرات بەهۆی ئەو ڕەخنانەی 
کــە مــن لــە پلێنۆم دا گرتبــووم بەرەبــەرە بەرپرســایەتییەکانیان لە دەســت دەرهێنام 
هەتــا هەســتم کــرد کــە کار هەر دێ بــەرەو دژایەتــی دەڕوا و خەریکی ســازکردنی 
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ســیناریۆیەک بــوون بــۆ الدانی من ) دیارە لە داهاتوو دا بەوردی باســی ســیناریۆکە 
دەکەم( . ئیتر منیش کە ســیناریۆکەم لە قاودا هەر ئەوێ ڕۆژێ بە نووســراوە وازم 
لــە حیــزب هێنــا و بــەرەو تاران چوومــەوە کــە خەریکی درێــژەدان بە خوێنــدن بم. 
هەمدیسان لە تاران دوو شەو لە ماڵی خۆمان دەبووم و سێ شەو لەالی مامۆستا. 
ئیتر دەوری زەمانە وای لێهات کە منیش چوومە نێو حیزبی توودە و پاش ماوەیەک 
کار کردن لە کوردستان، گەڕاندیانمەوە تاران کە حەکایەتێکی جیاوازە. بە هەر جۆر 
پــاش ماوەیەکــی یــەک مانگە دانیشــتن و کار نەکردن، شــەوێک مامۆســتا پێی گوتم 
کــە دەیانهــەوێ بە زمانی کــوردی ڕۆژنامەیەک باڵو کەنەوە و هەتا ئەو کاتیش دوو 
کەســیان لــە هاوڕێ کــوردەکان دیاری کردبوو کە بەهۆی ناشــارەزایی نەیانتوانیبوو 
کارێکــی بکــەن. پێــی گوتــم کە لــە کەری شــەیتانی وەرە خــوار و کاکــە ڕەزا بانگت 
دەکا مــل بــدە بــەو کارە، بە قازانجــی گەلەکەمانە. بەیانەکەی کاک ڕەزا شــەڵتووکی، 
مورتــەزا باباخانیــی بــەدوادا ناردبووم، چوومە الی و مامۆســتاش هاتە ژوورەکەی 
کاکــە ڕەزا و پــاش دڵداری دانــەوە ڕازی بــووم کــە لەگەڵیــان دەســت بــەکار بمەوە. 
هــۆی ئــەم ڕازی بوونەش ســەرەڕای بیروباوەڕی هاوبەشــمان پتــر کاری ڕۆژنامە 
 لەگــەڵ مامۆســتا بوو کــە دەمزانی دەتوانم بەهرەی باشــی لێ وەرگرم و زۆر شــتی

لێ فێربم. 
کاری وەدواکەوتنی ئیزنی ڕۆژنامەیان   دا بەخۆمان. دیار بوو کە هەتا ئەو سەردەم 
مــن خــۆم نەمدەزانــی کــە لەنێو حیزبی چەشــنی نوێی چینی کرێکاریــش هەر هەمان 
بەزمی دەســتە و دەســتەبازی و ســیناریۆ ســازکردنی نێو حیزبی دێموکــرات باوە. 
تەنانەت دوایە تێگەیشــتم کە حیزبی دێموکراتیش ئەو نەخۆشــییەی لەوان گرتۆتەوە؛ 
هــەر بۆیــەش بــە گیان و دڵــەوە وەحەول کەوتیــن و برادەرێکی کوردی شــاهابادی 
کرماشــانمان هەبــوو کــە زۆر وریــا بوو بەناوی غــوالم قەرەویســکی، ئەومان وەک 
خــاوەن ڕۆژنامــە بە وەزارەتی ئیرشــاد ناســاند و ئیزنی دەرخســتنی ڕۆژنامەیەکی 

سەربەخۆمان بەناوی »ڕیگای کوردستان« وەرگرت. 
مامۆســتا قزڵجــی ناوەکــەی بە یادی یەکەم ڕۆژنامەی کــە پاش ڕووخانی کۆمار 
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لــە باشــووری کوردســتان باڵویــان کردبۆوە و بــوو بەهۆی بووژاندنــەوەی حیزبی 
دێموکرات، هەڵبژاردبوو. بە دڵخۆشییەوە خەریکی وەڕێخستنی کاری ڕۆژنامە بووین. 
نووســەری کــوردی ئەوتۆمان لــە چوارچێوەی حیزبــی توودە دا وەگیــر نەدەکەوت. 
تەنیــا مامۆســتا قزڵجــی و دوکتــۆر عەلــی گەالوێژمــان هەبــوو. منیــش لــە ڕوانگەی 
مامۆســتاوە و لە ڕاســتیش دا بۆ نووســین بــە زمانی کوردی لە قۆناخــی دارەدارە دا 
بووم. کاک عەلی گەالوێژیش لەالیەن بەڕێوەبەرایەتیی حیزبەوە کرابووە بەرپرســی 
ڕێکخــراوی کوردســتان کــە خەریکی دامەزراندن بوو و هەم ســەرقاڵیان کردبوو بە 
نووســین بــە زمانــی ئازەری بــۆ ڕۆژنامــەی ئازەربایجانی فیرقە، کــە کاتێکی زۆری 
لێ دەگرت و بە هیچ چەشنێ دەرەتانی هاوکاریی ئێمەی نەبوو. بەو هۆیانە مامۆستا 
پێوەندی بە نووســەر و شاعیرەکانی شیووعیی باشوورەوە گرت و ئەوانیش ئامادە 
بوونــی خۆیــان بــۆ یارمەتی بە ئێمە ڕاگەیاند. هەتا وەڕێخســتنی ئــەو ئامادەکارییانە 
چەنــد حەوتوویەکی پێچوو. برادەرێکی هونەرمەندی فارس و دارێژەری الپەڕەکانی 
»نامــە مــردم« ئۆرگانــی ناوەندیــی حیــزب کــە مامۆســتای ئــەو فەننە بوو، ئــازەری، 
بەوپــەڕی پێ خۆش بوونــەوە ئارمــی ڕێگایــان بۆ ســاز کردبووین. بۆ پەســند کردنی 
ئارمەکــە لەگــەڵ کاک  ڕەزا شــەڵتووکی دانیشــتین. کاک ڕەزا زۆر بەداخــەوە پێــی 
ڕاگەیاندین کە بەهۆی هێندێ مەسەلە لەسەر کەسایەتیی خاوەن ڕۆژنامەکە ناتوانین 
»ڕێــگای کوردســتان« دەربخەیــن. بەڕیوەبەرایەتیــی حیــزب ئەمــری ڕاگرتنــی کاری 

باڵوکردنــەوەی ڕۆژنامەکــەی داوە. مــن زوو هەڵچووم و بــە ناڕەحەتی و تووڕەیی 
لە هۆیەکەم پرســی. کاکە ڕەزا پێی ڕاگەیاندین کە لە ڕێکخراوی کرماشــانەوە چەند 
نامە هاتووە کە یەکیشیان بەرپرسی شاهاباد ) ئەو کات کاک سولەیمانی چیڕە بوو(  
نووســیوێتی و پێیان ڕاگەیاندووین کە ئەو برادەرە خۆشــناو نییە. منیش دەزانم کە 
ئــەوە تەنیــا چاوپێهەڵنەهاتن و حەســوودییە، بــەاڵم ڕای دەفتەری سیاســی ڕاگرتنی 
ڕێگایە و بڕیاریان داوە »نامەی مەردم« بەکوردی دەربکەین. ئەوەشیان بڕیارداوە و 
لــە نامــەی مەردم بەکوردی دا چەند الپەڕەش بۆ ئەدەبــی کوردی تەرخان بکەن. من 
زۆر بەتوندی دەدوام و هێندێ قســەی خراپیشــم کرد، بەاڵم مامۆســتا لەســەرەخۆ 
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بــوو و بەئەهوەنــی کوتــی: کاکــە ڕەزا دیــارە بەزممــان پێدەگرن و نایانــەوێ مل بە 
ڕۆژنامەیەکی سەربەخۆی کوردی بدەن، هەرچەندە هی خۆیانیش بێ . چون کوردی 
نازانــن و ناتوانــن نێوەرۆکــی وتــارەکان کۆنتــرۆڵ بکەن. پێیــان بڵی بــا لەخۆڕا ئەو 

برادەرەش بەدناو نەکەن. 
کە بە دڵپڕی گەڕاینەوە ژوورەکەی خۆمان پێی کوتم:

ڕۆڵە تۆ بۆ بە کەوچێک ئاو وەمەلە دەکەوی و تووڕە دەبی. ئەوە پاشکەوتوویی 
خۆمانــە، تاقــە ئیزنیکی ڕەســمیمان بــۆ ڕۆژنامەیەکی کــوردی وەرگرتووە و خودی 
بــرادەرە کــوردەکان بوونــە هــۆی تێکچوونــی. دەنــا کــێ دەزانــێ ئەوانــەی تــر کــە 
دەزگاکانی حیزبیان بە ناوە چ پاشــەڵێکیان هەیە. ئەمانە عەیبی یەکتر دەشــارنەوە و 
ئێمەی کوردیش عەیبی بۆ یەکتر دادەتاشــین. بەداخەوە وا فێر بووین. ئەگینا ئەگەر 
بەناوی کابرایەکی فارسمان وەرگرتبا یەک لە کوردەکان نەیدەپرسی کە ئەم کابرایە 
کێیــە. تۆ مەڕوانە کە ئێمە کۆمۆنیســتین و ئــەوەی توودەیی یە هەمووی هەر مرۆڤی 

پێگەیشتوو و تێگەیشتووە، گەلێکیان چاویان بە کورد هەڵنایە و هەر عەجەمن. 
بەهەر جۆر بۆچوونی مامۆستای دروست بوو و بەکاربردنی »هەر عەجەمن«یش 
پێشــاندەری تووڕەیی یەکەی خۆی بوو و بە جێگای ڕیگای کوردســتانی ســەربەخۆ، 
»نامــەی مــەردم« بــە کــوردی هاتــەدەر. زۆربــەی وتارەکانــی نامــەی مــەردم بــە 
بەیاننامەکانــی  تــوودە و  حیزبــی  ســەرەکییەکانی  وتــارە  وەرگێــڕدراوی  کــوردی 
بــوو. دوو الپەڕەمــان بــۆ ئەدەبیاتــی کــوردی تەرخان کردبــوو. کە لە ڕاســتی دا پتر 
لــە هەموو شــتێک ســەرنجی خوێنەرانی ڕادەکێشــا. بەهــۆی نەبوونــی پیتی کوردی 
زۆر نیشــانەمان بــە دەســت چــێ دەکرد. لــە مــاوەی دەرچوونی مەردم بــە کوردی 
61 ژمارەمــان باڵوکــردەوە کــە حەوتووانــە بــوو. هەروەهــا لەپــاڵ ڕۆژنامــە دا بــە 
ئیمکاناتــی حیزبــی توودە، کتێبــی پێکەنینی گە دا و پەڕتووکی جێگۆڕکێ و ســوان و 
)عەلــی  زووحەیاتیــن  قزڵجــی( ،  )مامۆســتا  کــوردی دا  زمانــی  لــە  پیتــەکان  پوانــی 
 گەالوێــژ( ، پێشــمەرگە و پێشــەوا لــە دادگای نیزامــی دا )ڕەحیمــی ســەیفی قــازی( ،
تانیــا کچــە پێشــمەرگەی قارەمــان )وەرگێڕانــی جــەالل دەبــاغ(  و هەروەهــا کۆمەڵــە 
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شــێعریکی دڵزار و یەکیش هی ڕەفیق ســابیرمان باڵوکردەوە. بۆ پیت چنین دەبووایە 
هەموو وتارەکان بە تایپ بنووسرێن. ئەرکی تایپ کردن لەسەر شانی کچە کوردێکی 
خوێن شیرن و کۆڵنەدەر بوو بەناوی پەروین، لە بنەمالەی قوبادی و ئەمجەدییەکانی 
کۆلیایی. مامۆســتا زۆری خوش دەویســت و ئەوپەڕی ڕێزی لێ دەگرت. ژوورێکیان 
بــۆ ئێمــە تەرخــان کردبــوو لــە تەنیشــت ژووری کیانــووری. ئــەو هۆدەیــە بەهــۆی 
مامۆســتاوە، ببــوو بە مەکــۆی هات وچۆی کوردی بەشــە جیاوازەکانی کوردســتان. 
لــە ئەندامەکانــی پارتی و یەکێتیەوە بگــرە هەتا کوردی باکوور و ڕۆژاوا کە ڕێگایان 
دەکەوتە تاران ســەرێکیان لێ دە دا. ئەندامەکانی کوردی حیزبی شــیووعیی عێراقیش 
کــە دەهاتــن لەجیاتی دانیشــتن لــە ژووری عادڵ حەبــە )ئەندامی مەکتەبی سیاســیی 
حیزبی شــیووعی بوو کە ماوەی ٩ ســااڵن لە ســەردەمی شــا دا لە ئێران لە زیندان دا 

بوو(  نوێنەری حیزبەکەیان، هەر لەالی ئێمە دەمانەوە. 
نووسین و وەرگێڕان دەبووایە لە سەتاسەت بە دڵی مامۆستا بایە. دیارە نەک لە 
ئاست نێوەرۆک، بەڵکوو لە ئاست ئەدەبیاتەکەیەوە و بەتایبەت لە النی ڕێزمانییەوە. 
 هەمیشــە بە پێکەنینەوە دەیکوت کە لە ماوەی ئەو ٣0 ـ40 ســاڵە دا زمانی کوردیتان

لێ شێواوە. 
یەکەم جار کە وەرگێڕانی وتارێکم لە بەردەستی دانا، کوتی وەرە الم دانیشە. منیش 
کورسیەکم لە پەنای دانا و بە قەڵەمی سوور پێیداهات و کەوڵی کرد. گەنج بووم و 
خام، زۆر تەریق بوومەوە. لەسەرەخۆ گوتی: کوڕم ئەوە زۆر ئاسایی یە. تۆ لە هیچ 
قوتابخانەیەک کوردیت نەخوێندووە و جگە لە کوردستانی حیزبی دێموکرات و چەند 
 کتێبــە کوردییــەک دەرەتانت نەبووە کتیبی کوردیش بخوێنێەوە . منیش لە ســەرەتادا

هەروا بووم. 
لــە پاشــان گێڕایــەوە کە پاش ڕووخانی ڕژیمی ڕەزاشــا بۆ یەکــەم جار کارتێکی 
پیرۆزبایــی نــەورۆزی لە ورمێ بە کوردی لە چاپ دابوو و باڵوی کردبۆوە. دەیگوت 
ڕێنووسەکە هەر فارسی بوو. سەرەڕای پیری زۆر بە هێمنی و لەسەرەخۆیی یەک  یەکی 
هەڵەکانی بۆ شــی کردمەوە. لە ڕاســتی دا ســەرەڕای ئەوەی کە لەمێژ بوو بە کوردی 
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 شتم دەنووسی، بەاڵم کارکردن لەگەڵ مامۆستا بۆ من سەرەتای فێر بوونی ڕێزمانی
کوردی بوو. 

هــەر کــەس، چ چــاک با چ خــەراپ، ئەگەر بەقــەدەر ســەرەدەرزییەک کارێکی بۆ 
 کورد کردبایە بەالیەوە بەڕێز بوو، بەتایبەت ئەوەی نووسەر و شاعیر و ئەدیب بایە.
بە پشوودرێژی ڕای خۆی پێدەکوتن و شیکارییەکی کە پێی باش بایە لەسەر کارەکانیانی 
دەکرد. لە بیرمە کە کاک عەلی گەالوێژ کتێبەکەی لەســەر لێکۆڵینەوەی پەرەســەندنی 
ئابووریــی کوردســتان لــە دەربەگایەتــی بەرەو ســەرمایەداری تەواوکــرد، هێنای بۆ 
مامۆستا. بەوردی خوێندییەوە. کاک عەڵی گەالوێژ پاش حەوتوویەک لە کوردستان 
گەڕاوە تاران و من و مامۆستا لە ماڵەکەی مامۆستا خەریکی نانخواردن بووین کە 
وەژوور کــەوت، بەرلــە ســاڵو بــە پیرییەوە چوو و هەر دوو الی مــاچ کرد و کوتی: 
پیرۆزباییت لێ دەکەم، کارێکی گەلێک گرینگت گرتە ئەستۆ و زۆر بە زانستییانە ئەنجامت 
داوە. نەتەوەی کورد ئەوانەی پێویستە. کاک عەلیش بە پێکەنینەوە کوتی: ئەگەرچی 
 دەم وچاوت هەموو چەور کردم، بەاڵم ماچەکەت حەقدەســتێکە کە دەمحەســێنێتەوە. 
مامۆســتا هەر بەمجۆرەش لە ئاســت نووسینەکانی خۆی لەخۆبایی نەدەبوو. گەورە 
یان بچووکی لەالبایە بۆی دەخوێندەوە و گەر ڕایەکت دەربڕیبایە پێشوازیی لێ دەکرد. 
 لەو ماوەیە دا نەبوو کە چیرۆکێک یان وتارێکی لەسەر ئەدەبیات و ڕێزمان بنووسێ و
بــۆ ئێمــەی نەخوێنێتەوە. تەنانــەت ڕۆژێک چیرۆکی چەکمەڕەقی بەدەســتەوە بوو و 
دەینووسی. کاک عەلی گەالوێژیش لە مەهابادەوە هاتبووە تاران و لەالمان دانیشتبوو 
خەریکی نووسینی وتارێک بوو بە فارسی. مامۆستا جاروبارەش بە بزەوە چاوی لە کاک 
عەلی گەالوێژ دەکرد. کە تەواو بوو گوتی گوێ بگرن ئەم چیرۆکەتان بۆ بخوێنمەوە. کە 
 تەواو بوو کاک عەلی گەالوێژ بە پێکەنینەوە  گوتی دەسخۆش مامۆستا، بەاڵم هیچت بۆ
ئێمەی ئاغاوات تێدا نەهێشتۆتەوە. )کاک عەلی کوڕی برایم ئاغای سارووقامیشی بوو و 
چەکمەڕەق چیرۆکی ئاغاواتێکە کە دەمرێ و دەچێتە بەهەشــت و هەڵس وکەوتەکەی 
لــەوێ بــاس دەکرد( ، مامۆســتاش بە پێکەنینەوە گوتی تــۆ ناگرێتەوە چون خەیانەتت 

بە چینی دەربەگ کردووە. 
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ڕۆژێــک وتارێکیــان لــە دنیــا دا لەســەر بزووتنــەوەی 46 ـ 4٧ بەنــاوی کاکە ڕەزا 
شــەڵتووکی چاپ کردبوو کە پڕ بوو لە هەڵە. تەنانەت نووســیبویان کە حەمەدەمینی 
ســێڕاجی شــەهید کراوە و هێرشێکی زۆریان کردەبووە سەر بارزانی نەمر . بە کاکە 
ڕەزای کوت ئەوە چییە نووســیوتە؟ دیار بوو کە ئاگای لێ نەبوو کێ نووســیوێتی. 
بە وەش مامۆستا هێندەی دیکە تووڕە بوو. بە گۆچانەوە بەرەو ژووری کیانووری 
چــوو دەســتی کرد بــە هەڵاڵ لەگەڵیان. بە هــەر جۆر ئەهوەنیان کــردەوە و وەعدیان 
پێــدا کــە ئیتر بەری ئەو چەشــنە وتارانە بگرن. لە ڕاســتیش دا وا نەبــوو. هەر بە ناو 
کومیتەیەکیان ســاز کرد بەناوی »کومیتەی ڕاوێژکاری مەســەلەکانی کوردســتان« ) 
کمیتە مشــورتی مســائل کردستان(  کە کاکە ڕەزا بەڕێوەی بەرێ و مامۆستا و کاک 
عەلی گەالوێژ و منیش ئەندامی بووین. ئەو کومیتەیە مانگێ جارێک کۆدەبووینەوە و 
چمان پێ دروستبا بە کاکە ڕەزامان دەگوت و ئەویش ڕەوانی شاد بێ حەولی خۆی 
بــۆ دە دا. بــۆ وێنــە دانیشــتنی نوێنەرەکانی دەفتەری سیاســی و کومیتــەی ناوەندیی 
حیزبــی تــوودە لــە مەهاباد دەگــەڵ بەڕێوەبەرایەتیی حیزبی دێموکــرات لە ماڵە بابی 
ســەلیمی بابان زادە لە ئەنجامی زەختی کومیتەکە دا بوو، بەاڵم لەپاش جیابوونەوەی 
پەیڕەو]انــی کۆنگــرەی چــوار[، بەکــردەوە کاری کومیتــە بــۆوە بــە هیــچ. کیانووری 
ڕاســتەوخۆ دەگەڵ مامەغەنی ڕاوێژی دەکرد و کومیتەیەک بە بەشــداری کاک عەلی 
گەالوێــژ و ڕەفیــق جــەوادی فیدائییــەکان و وەک لە بیــرم مابێ ئەحمــەدی عەزیزی 
لــە پەیــڕەو چێ کرا بوو. هەرچەندە دانیشــتنی مانگانەی ئێمەش هــەر بەردەوام بوو، 
بەاڵم بەکردەوە کارتێکەریمان لەسەر هیچ نەبوو. بەکردەوە وەک مامۆستا دەیکوت 

کومیتەکە ببوو بە داوەڵ. 
مامۆســتا لەگــەڵ لەســەرەخۆیی و ئەهوەنــی هەمیشــە بیــری خۆی بەڕاشــکاوی 
لەپــاش  نەبــوو.  زاتــی دا  لــە  بەرژەوەندیخــوازی  نەدەکــرد و  ڕیایــی  دەردەبــڕی. 
جیابوونەوەی دەســتەی هاواری کۆنگرەی چوار لەســەر سیاســەتی حیزب لە ئاست 
کوردستان بۆچوونی خۆمان هەبوو، کە پڕ بوو لە ڕەخنە. دیارە ڕەخنەکانی مامۆستا 
لــە هــی مــن و کاک عەلــی توندوتیژتــر و وردبینانەتر بــوون. کاکــە ڕەزا داوای کرد 
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کــە کیانــووری و عەلی عەموویی )ســکرتێر و دەبیــری دووهەمی حیــزب(  لەگەڵمان 
دانیشن و وەاڵمی ڕەخنەکانمان بدەنەوە. هەمدیسان لە ماڵی مامۆستا کۆبووینەوە و 
پــاش وت ووێژێکــی دوورودرێژ مامۆســتا خــۆی پێڕانەگیــرا و ڕووی دە کیانووری 
کرد و کوتی: هاوڕێ کیانووری ئەتۆ بەو سیاسەتە کێ بەرکێیەت سەری هەموومان 
بە فەتەڕات دەدەی. کیانورێ کە چاوەڕوانی قســەی وەها نەبوو بە ڕامانەوە کوتی: 

بەڵی مامۆستا؟
مامۆســتا کوتــی: هــاوڕێ بەڵێی چی؟ ئاخــر ئاخوند و شۆڕشــگێڕیان بە یەکەوە 
کوتــووە. تــۆ چــۆن دەتوانی مەال بکەیتە دێموکرات؟ هــەزار خەتیان بۆ دابڕێژی هەر 
دەگەڕێنەوە ســەر پەت و ســینگی خۆیان و بە کافرت دەزانن. ئێوە کە بە کولتووری 
شیعە خوتان گرتووە نازانن کە ئەمانە تەقیەتان دەگەڵ دەکەن. بەهەر جۆر کیانووری 

هەر لەسەر خەتەکەی خۆی ماوە. 
هەمدیسان جارێکیان وتارێک لەسەر ئیمامی عەلی لەالیەن تەبەرییەوە نووسرابوو 
بەناوی »پاکیی کردەوە لە عەلی فێر بە« )از علی آموز اخالص عمل(  کە هێرشی کردبووە 
ســەر حەزرەتی عوســمان. مامۆســتا کە وتارەکەی خوێندەوە بەتووڕیی کوتی وەرە 
ئەو کەرانە لەو قوڕە دەرهێنە. ئاخر چتان لەم باسانە داوە. دیسان یەخەی کیانووری 
گــرت و بەتونــدی گوتی: هــاوڕێ ئەگەر ئێوە حیزبی توودەی ئەسناعەشــەرین ئەوە 
پێمــان بڵێــن با بزانین. دەنا چتان لە تێکبەردانی شــیعە و ســوننی داوە؟ کیانووریش 
بــۆ ئەهــوەن کردنــەوەی مامۆســتا تەبەریــی بانگ کــرد و لە ژوورەکەمــان دا بوو بە 
دمەقاڵەیەکی زانستییانەی توند لە نێوان هەر دوو زانا دا کە یەکیان مەالیەتیی سوننیی 
خوێندبوو و یەک شــیعە و هەر دوو ببوونە مارکسیســت. من زۆرم پێ ســەیر بوو 
کــە مامۆســتا حەدیس و ڕیوایەتی لە کتێبە کۆنــەکان دەهێناوە، دەتگوت لەبەر دەمی 
کتێبەکانیــان چنیــوە و لــە ڕوویــان دەخوێنێتەوە. لە ئاخر دا مامۆســتا بــە گێڕانەوەی 
چەنــد ڕیوایــەت و بەڵگــە بە تەبەری کوت کە هەموو باســێکی شۆڕشــگێڕی لەســەر 
ئیمام عەلی و حوســێن بێ بنەمایە و شــەڕی ئەمان تەنیا لەســەر دەســەاڵت بووە و 
بەس. هەروەها بە بزەوە بەشــە تااڵنی ئیمام عەلی لە خوراســان بۆ باس کرد و بە 
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پەنجەڕاکێشــان بە ســەرچاوەکە کە 16 باری وشــتر زێڕ و زێو و 16٨ ژن بووە کە 
دراوە بــە کوڕەکــەی، حەســەن. هەڵبەت تەبــەری ڕەخنەکەی مامۆســتای لەم النەوە 
 وەرگرت کە نەدەبووایە ئەم وتارە لە ئۆرگانی حیزبی چینی کرێکار دا لە چاپ بدرێ. 
زۆرجــاران بــە شــێوەی  زاتیری باســی هەڵەکانی حیزبــی دەکرد و نەیدەشــاردەوە. 
جارێــک خەریکــی وەرگێڕانــی بەیاننامــەی حیــزب بوو لەســەر حیزبــی دێموکرات و 
 لەبەر خۆیەوە سەری دەلەقاندەوە و دەیکوت: ئەمانە دەڵێی لە گوێی گا دا نوستوون. 
لەبارەی وشــەی باندی قاســملوو دا جارێک بە پێکەنین و بزەی ســەر لێوەوە ڕووی 
دە کاکــە ڕەزا کــرد و کوتــی: ئــەرێ کاکــە ڕەزا بــۆ نەنووســین بانــدی مامەغەنی و 
کاک حەمەدەمیــن و خۆمــان خاڵس کەین. ئەگەر ئەم برادەرانە چەند ســەت کەســن، 

قاسملوو چەند میلیۆنی دەگەڵە. خۆ باندی چەند میلیۆنیمان نییە. 
کاک عەلــی گەالوێــژ لــە کوردســتان ڕێکخــراوی ئەیالەتیــی حیزبــی تــوودەی 
دامەزراندبــوو. لەالیــەن کومیتــەی ناوەندییــەوە مــن و مامۆســتاش وەک ئەندامــی 
کومیتەکە داندرابووین. مامۆستا قزڵجی کاری ڕێکخراوەیی زۆر بەدڵ نەبوو. دەبووایە 
گەڕاباینەوە کوردســتان و لە دانیشــتنەکەیان دا بەشــداریمان کردبایە. دەرفەتێک بوو 
بۆ ســەردانی کوردســتان. کە گەڕاینەوە و لە دانیشــتنەکەیان دا بەشداریمان کرد من 
خۆم زۆرم بەدڵ نەبوو. ئەو کەســانەی کە بەڕاســتی بە کاری سیاســییەوە ماندوو 
ببــوون دیــار نەبــوون و چەنــد کەســێک داندرابوون کە بــە بڕوای مــن نەیاندەتوانی 
هەڵســووڕێنەری ئــەم ئەرکــە بــن. پاش بەشــداری لە کومیتەکــە دا گەڕاینــەوە تاران. 
مامۆستا پێی کوتم کوڕم ئەوە ڕاوەبەرازە و کاری ڕێک وپێکی لێ ناوەشێتەوە من بە 

کاکە ڕەزا دەڵێم کە نامهەوێ ئەندامی کومیتەی ئەیالەتی بم. 
ئــەم  بڕابــۆوە  کوردســتان  لــە  پێــم  ناوەندییــەوە  کومیتــەی  لەالیــەن  کــە  مــن 
هەلوێســتەم بــە کەیــف نەبــوو و منەمنم دەکرد. ئاخــر پێم کوت کە ئــەوە دەرفەتێکە 
بــۆ مــن کــە دیســان بگەڕێمــەوە نێــو کاری کوردســتان. کوتی کە وەک جــاری پێش 
هەمــوو بــەردەکان لەســەری تۆ دا دەشــکێنن؛ لەســەرەخۆ بە و پــاش ماوەیەکی دی 
خۆیــان داوات لێ دەکــەن کــە بگەڕێیــەوە. هەتا حیزب لەســەر ئەو خەتــە دەڕوا ئێمە 
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ناتوانیــن لــە کوردســتان بە دروســتی کار بکەین ئــەوە ئەزموونی حیزبی شــیووعی 
ســەلماندوویەتی، گەرچــی حیزبــی ئێمــە بــە قامکێکی ئەوانــی پێناکــرێ. بەهەر جۆر 
منیــش بــە قســەییم کــرد و لــە تــاران دووبــەدوو لەگەڵ کاکــە ڕەزا قســەمان کرد و 
 وازمان لە ئەندامەتیی کومیتەکە هێنا و ســەرمان بەردایەوە ســەر کاری ڕۆژنامەکە. 
جیاوازییەکی گەورە لە نێوان مامۆســتا و ئەوانی تر کە لە واڵتە سوسیالیســتییەکان 
 مابوونەوە لە باس کردنی باری ژیانی ئەو واڵتانە دا بوو. مامۆستا قەت کەم وکووڕییەکان و
ڕەخنەکانــی نەدەشــاردەوە. بەدروســتی پەنجــەی بــۆ بــارە ئەڕێنــی و نەرێنییــەکان 
ڕادەکێشــا. مێشــی نەدەکردە فیل و ڕاســت و ڕەوان دەیگێڕاوە کە چۆن کاک کەریم 
کاری برادەرێکــی بە ویســکی جێ بەجــێ کردبوو و یان دکتۆر ڕەحیــم بە بەرتیلێکی 
بچــووک باشــترین میــوەی لــە بــازاڕی دەکــڕی. ڕەحمەتی دکتــۆر ڕەحیــم خۆی بە 

المانەوە بوو کە مامۆستا نەقڵی سەردانەکەی باکۆی گێڕاوە و کوتی:
لەگــەڵ کاکــە ڕەحیــم بەرەو بازاڕ وەڕێ کەوتین کە شــووتی بکڕیــن. کە چاوم بە 
شووتییەکان کەوت پێم کوت با وازیان لێ بێنین بە کاری خواردن نایەن. کاکە ڕەحیم 
کوتی ئەوە هی من نییە مامۆستا، ڕاوەستە. ئینجا بە تورکی کابرای گاز کرد و پێی 
کوت: یۆســف شــووتییەکانم بەرە نێو ماشێنەکە! کابرا دوو شووتیی زلی لە ژووری 
پشتەوەڕا هێنا و خستییە نێو ماشێنی کاکە ڕەحیم و ئەویش چەند ڕوبڵی لە دەستی 

نا. وەڵاڵ دەتگوت هەر ڕەحیم ئاغایە و لە گوندەکانی خۆی دایە و کابرا ڕەعیەتێتی!
کاکــە ڕەحیــم خۆشــی بــە گێڕانــەوەی مامۆســتا پــڕ بــەدڵ پێدەکەنــی. جارێــک 
باســی برادەرێکــی بولغاریــی خۆی گێڕاوە کــە بەڕێوەبەری کالخۆز بــووە. دەیکوت 
بەرهەمەکەیــان تەماتــە بــووە، باشــەکانیان بــە نرخــی گــران بــە ئورووپــای ڕۆژاوا 
فرۆشتۆتەوە و خراپەکانیان داوە بە بازاڕی نێوخۆ و هەرە تلخاوەکانیان بەڕیکردۆتە 
ســۆڤێ. لێــی پرســیبوو بــۆ بــۆ ســۆڤێ. کابــرای بــرادەری کوتبــووی بــا بــرا گەورە 
نەبایــە! زۆرجــاران بــە گاڵتە بە هەندێ کەســی دەکــوت: »کەرەکۆمۆنیســت« ڕۆژێک 
پرســیم ئەرێ مامۆســتا کۆمۆنیســت بەپێی تاریف دەبێ مرۆڤی هەرە تێگەیشــتوو و 
پێگەیشــتوو بــێ، چــۆن دەتوانێ هەم کۆمۆنیســت بێ و هەم کەریش بــێ؟ پێکەنی و 
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کوتــی: ئــەوە لەکوێــی! کــەری وامــان هەیــە و ســەت پووتی بــارە؟ چایەک ســاز کە 
هــەر ئێســتا یەکیــان دەبینــی. ئێمە لە دەفتەری حیــزب لە چای ســماوری دەفتەرمان 
نەدەخواردەوە. هەردووکمان جگەرەکێش و چاخۆری بەئیشتیا بووین. لە ژوورەکەی 
خۆمــان کەتــری و چادانــی کارەباییمان دانابوو و چای باڕووتیی ســەیالنمان ســاز 
دەکــرد، کــە هــەم خۆشــڕەنگ و هــەم بەتام بــوو. گەلێک جــار هاوڕێیان بــە بیانووی 
 ســەردانمان خۆیــان دەگەیانــدە چــای دروســت خواردنــەوە. منیش چام ســازکرد و
ئینجــا مامۆســتا پەروینــی ناردە شــوێن برادەرێکی کومیتەی ناوەندی کە بەرپرســی 
هەرێمی باکووری ئێران بوو. بە منیشی کوت کە ئەو هات هیچ نەڵێم و سەرداخەم. 
کــە هاوڕێکە هات دەســتی کرد لەگەڵی بە قســە و گێڕانــەوەی حەکایەتی کۆن و 
گاڵتە. منیش چام بۆ تێکردن و لە بەردەســتیانم دانا. دیار بوو میوانەکە ئەو چایەی 
زۆر بەکەیف بوو و بەتام و چێژ دەیخواردەوە. ئینجا مامۆستا دەستی کرد بە تاریفی 
من: ئەم کوڕە زۆر باشە و منی حەساندۆتەوە و چای خۆش ساز دەکا و دەستاوی 
 خۆشە و چێشتی خۆشم بۆ ساز دەکا... پێداهات هەتا بە کاری حیزبی و گورج وگۆڵی و
شــتی وا ســەیر کە خۆشــم نەمدەزانی چن. پاشــان بە بیانووی دەس بەئاوگەیاندن لە 
کاتێــک دا چاوێکــی بەبــزەوەی دادەگــرت لە ژوورەکــە وەدەرکەوت. کابــرا هەر دیتی 
مامۆستا بزر بووە ڕووی لە من کرد و کوتی هاوڕێ تۆ بۆ خۆت خەسار کردووە و 
بــە الی مامۆســتاوە دانیشــتووی کە هیــچ داهاتوویەکی حیزبیی بۆت نییە. مامۆســتا 
بەڕێزە، بەاڵم هیچی لە حیزب دا بەدەست نییە. وەرە دەتبەمە الی خۆم و دەتکەم بە 
جێگری خۆم لە شیمال )باکوور(  هەم من لە هات وچۆی زۆر دەحەسێمەوە، هەم تۆ 
لە ڕێکخراو دا ســەردەکەوی و پلەی حیزبیت دەگۆڕدرێ. زۆری ڕســت، بەاڵم لەبەر 
خۆڕاگرتن و لە قاقانەدان هۆشم لەسەری نەمابوو. کە مامۆستا هاتەوە و ئەو ڕۆیی؛ 
مامۆستا پرسیی: نەیکوت وەرە الی من؟ لە قاقام  دا و پێکەنیم و بۆم گێڕاوە کە چی 

کوتووە. کوتی ئەوە کەرەکۆمۆنیستیشت دی!
مامۆســتا کە باســی بولغارســتانی دەکرد هەمیشــە بە ڕێز و حورمەتەوە باســی 
خەجیج خانمی خێزانی کاک کەریمی حیسامی دەکرد. دیار بوو کە لە سۆفیا بەڕاستی 
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زۆر ئاگایان لە مامۆستا بووە. هەروەها زۆر بە خۆشییەوە یادی خوێندکارەکانی کوردی 
باشــووری دەکرد کە لەوێ هەمیشــە سەریان  دابوو و بە قەولی خۆی بێ ساواریان 
نەکردبوو. لە تارانیش مەال ساڵحی ئیبراهیمی زۆرجاران سەری دە دا و بانگهێشتنی 
دەکرد. لەســەریەک لە نەقڵەکانی دا بەڕێزەوە باســی هەموو ئەو کەســانەی دەکرد کە 
 یارمەتییان  دابوو؛ بەتایبەت هەمیشە بە چاکی باسی شێخ لەتیفی کوڕی شێخ مەحموود و
حەالوەخانــی خێزانی دەکرد، کە شــێرەژنێکی دڵ و دەروون گــەورە و میوانپەروەر 
بــووە. زۆربــەی پەنابەرە پــەڕەوازەکان لە ماڵــی ئەوان خۆیان گرتبۆوە و هەمیشــە 
ئاگای لە باری ژیان و گوزەرانی ئەو خەباتکارانە بووە. تەنانەت باسی یارمەتی دانی 

شێخ لەتیفی بۆ باڵوکردنەوەی ڕێگا بەوردی بۆ گێڕامەوە؛ دەیکوت:
کەل وپەلی پێویســتی دروســت کردنی چاپخانەیەکی بچووک و گەڕۆک بە پارەی 
شــێخ لەتیــف و بــە وەســتایی کاک محەممــەدی شاپەســندی، یەکێک  لــە ئەندامەکانی 
بــوو. ســەرەتای چاالکیــی کۆمەڵــەی »ژ. ک« و بەرپرســی لەچاپ دانــی نیشــتمان 
شاپەســەندی پاشــان بەرپرســی چاپخانەی کوردســتان و سەرنووســەری گڕوگاڵی 
مندااڵن لە ســەردەمی کۆمار دا بوو و وێڕای مامۆســتا قزڵجی و مامۆستا زەبیحی و 
هــەژار، لە ماڵی شــێخ پەناگیر ببــوو.   زەحمەتی پیت چنین و لەچاپ دانی ڕێگا لەســەر 

شانی کاک محەممەد بوو... هەروەها دەیکوت:
دەزگای تایپمــان نەبــوو و کــەم کــەس تەنانــەت دەیزانی کە تایــپ چییە و چۆنە. 
داوام لە شــێخ لەتیف کرد. کوتی کە بە پارە ئەگەر بۆتان دەکڕدرێ باشــە، دەنا چم 
لە دەست دێ، منیش پێم کوت شێخ لەتیف ئەوە تەنیا لە دایرەی قایم مقامی سلێمانی 
هەیە. ئەویش خولەپیزەی ناردە الم و منیش وێنەیەکی دەزگای تایپم بۆ کێشــاوە و 
پاش چەند ڕۆژان خولەپیزە هێرشی بردبووە سەر دایرەی قایم مقام و تایپەکەی بە 
خــەزا بۆ هێناین. )خولەپیزە شۆڕشــگێڕیکی بەناوبانگی باشــوور بوو لە ســەردەمی 
نووری سەعید دا کە چەکی هەڵگرتبوو و خەباتی دەکرد. ڕژیم ناوی چەتەی بەسەردا 
بڕیبوو.(  زۆربەی پەنابەرە پەڕەوازەکان لە ماڵی ئەوان خۆیان گرتبۆوە و هەمیشــە 
ئاگای لە باری ژیان و گوزەرانی ئەو خەباتکارانە بووە. هەروەها زۆر بەباشی باسی 



1218 | بۆکان لە مێژوودا

شێخ حیسامەددینی دەکرد کە ماوەی دوو مانگان لە ماڵەکەیان دا شاردبوویانەوە و 
لەگەڵ پیاوەکانی خۆی ڕەوانەی باشووری کردبۆوە. 

پاش داخستنی ڕۆژنامەی مەردم منیش لەالیەن کومیتەی ناوەندی بۆ سەروسامان 
دان بە ڕیکخراوەی شپڕێوی ئەیالەتی بەڕێ کرامەوە کوردستان. ماڵێکمان لە تەورێز 
بــە نیوەنهێنــی گرتبــوو. بڕیارمان دابوو مامۆســتاش بهێنینــە الی خۆمان. کە هات و 
حەوتوویــەک مــاوە تاقەتــی ســەرمای تەورێزێی نەبــوو و گەڕاوە تــاران. بۆ ئەوەی 
کــە پــاش هاتنەوەی من بۆ کوردســتان مامۆســتا بەتەنیــا نەبێ و پێویستیشــمان بە 
کەســێک بــوو وەک پەیــک لە تاران، کاک ناســری شــافعیمان دیاری کــرد، کە هەر لە 
ماڵە کۆنەکەمان ڕا ناسیاوی لەگەڵ مامۆستا هەبوو و هەر جارێکیش کە هاتبا تاران 
ســەری مامۆســتای دە دا. کاک ناســر زۆری خزمەت بە مامۆستا کرد و مامۆستاش 
گەلێــک خۆشــی دەویســت؛ لەگەڵ ئەوەش کــە دەچوومە تاران هــەر جەمێک لە ماڵی 

براکانم دەبووم و پتر لەالی مامۆستا دەمامەوە. 
مامۆســتا ڕاوێژی دەمی خۆشــبوو و لەگەڵ هەر مرۆڤێکی ناســیاو و نەناســیاو 
ئەوەندە بە ڕووخۆشی دەدوا کە کابرای بەرانبەری زوو هەستی خۆشەویستی دەبزوا. 
لە تاران ماوەیەکی من و کاکە ڕەزا لە گەڕەکی قولهەک هاوماڵ بووین و ماڵەکەش 
بڕیــار وابــوو نیوەنهێنــی بێ. جاروبــارە کە دەبووایە لــەو ماڵە بمێنمەوە مامۆســتام 
دەهێنــا تــا لە ماڵەکەی خــۆی بەتەنیا نەمێنێتەوە. ڕۆژێک جگــەرەی لێ بڕابوو. کوتم 
دەچم دەکڕم. کوتی منیش دێم با هێندیک پیاســەش بکەین ئیرە هەوای زۆر خۆشــە. 
وەدەرکەوتیــن و لــە بەرانبەری ماڵەکەمــان کابرایەک جگەرەی دەفرۆشــت و منیش 
زۆرجــاران بەزەییــم پێدا دەهات و جگــەرەم لەو دەکڕی. کە چووینە الی، مامۆســتا 
هێندێ قسەی خۆشی لەگەڵ کرد و کوت وپڕ بە زاراوەیەکی عەرەبی دەستی کرد بە 
قسە لەگەڵ کابرا. ماوەیەکی چارەگە سەعاتی یەکتریان دو اند. من تێیان نەدەگەیشتم. 
بەس لە ئاخر دا هەســتم پێکرد کابرا زۆر بە شــەرمەزاری دەڕوانێتە من. مامۆستاش 

هیچی نەد رکاند و هەر بە لەسەرەخۆیی بەرەو ماڵ گەڕاینەوە. ئینجا کوتی:
ئــەو کابرایــە عەرەبی شــیعەیە و بەســراوییە، من بــە زاراوەی خۆیــان دواندم و 
کابــرا وەیدەزانــی منیــش هــەر لە عەشــیرەتەکەی وانم. هەواڵی گەلێک کەسیشــی لێ 
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پرســیم من هێندی کۆنە شــیووعیی بەســراویم دەناســی و خۆم بە خزمیان ناســاند. 
کابــرا پێــی کوتــم کە تــۆ چی منی، منیش کوتــم کە نەوەی منــی. زۆر تەریق بۆوە و 
داوای لێبووردنی کرد و کوتی مامە وەڵاڵهی نەمزانیوە کە ماڵی نەوەی خەڵکی الی 
خۆمانــە، ئــەوە من و کابرای میوە فرۆشــی ئــەو بەریان داناوە کــە چاوەدێریی ماڵی 

نەوەکەت بکەین، پێی بڵێ ئاگای لە خۆی بێ. 
هــەر ئــەوێ ڕۆژی ماڵەکەمــان چــۆل کــرد و من چوومە شــوقەیەکی تــر و کاکە 
ڕەزاش بۆ ماڵێکی تر. مامۆســتا هەروەها پاش ئەم ڕووداوە گێڕایەوە کە شــارەزایی 
لە زاراوەکانی عەرەبی لە بەغداش بە فریای گەیشتبوو. کوتی کە حکوومەتی عێراق 
کون بەکــون لێمــان دەگــەڕا کە مــن و زەبیحــی بگرن و ڕەوانــەی ئێرانمــان کەنەوە. 
پــەڕەوازە و بێ دەرەتــان بوویــن. مــن کورســی و خوانچەیەکــەم پەیــدا کردبــوو و 
لەســەر جــادە بۆیاخــم لە کەوشــان دە دا، کابرایەکی کوردی جاش منی ناســیبۆوە و 
پۆلیــس هاتــن ڕەپێچکیان دام و بردیانمــە دایرەی پۆلیس. لەوێ ئەفســەرێک هات و 
لێــی پرســیم تۆ حەســەنی قزڵجــی خەڵکی ئێــران و ڕاکردووی. بــە عەرەبییەکی تۆخ 
کوتــم ئــەوە شــێت بــوون. حەســەنی چــی و مــن محەممــەدی بۆیاخچیــم و خەڵکــی 
فاڵنــە گونــدم. کوتــی وەڵاڵهــی بــەو عەرەبییــەوە کــە تــۆ قســەی پێدەکــەی تاوانــە 
تۆمەتــی وەهــات لێ بــدەن. بانگــی کابــرای جاشــی کــرد و وەبــەر زلــەی   دا کــە بــۆ 
 شــڵتاخ بەو عەرەبە بۆیاخچییە بەســتەزمانە دەکەی. منیشــی بە دڵدانەوە بەڕیکرد و

ڕزگاریم هات. 
لــە ئاخــر چاوپێکەوتــن دا دەیزانــی کە خەتەری هێــرش کردنی ڕژیم لەســەریانە؛ 
دەگەڵــم باســی کــرد و کوتــی من ئیتــر زۆر پیرم و بمگــرن لە مردن زیاتــر چارێکم 
نابــێ و بــۆ دوو ڕۆژ پتــر ژیــان حەیای خۆم نابەم. دیســان داوام لێ کــرد کە بێتەوە 
الی خۆمان. پێم کوت کە بە کۆڵیش بێ دەربازت دەکەم. پێکەنی و کوتی با سەرماکە 

بشکێ دێم. تاقەتی سەرمای تەورێزم نییە. 
  کە خەبەری گیرانی کومیتەی ناوەندیمان بیست، خەبەرمان دا بە ناسر کە بزانێ 
مامۆســتا چی بەســەرهاتووە. ناســر چاوەدێریی ماڵەکەی کردبوو هەتا پیرێژنێک کە 
شــوقەیەکیان دابوویــە و ئاگای لــە خانووبەرەکــە دەبوو و پلیــکان و بەردەرگاکەی 
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خاوێن دەکردەوە و جاروبار کە ئێمە لەوێ نەباین کەل وپەلی بۆ مامۆستاش دەکڕی، 
لە ماڵ هاتبووەدەر. لێی پرســیبوو کە چ بەســەر مامۆســتا هاتووە و پێی کوتبوو کە 

خو دا غە زەبیان لێ گرێ بابەگەورەشیان بردووە. 
ئیتــر خەبەری مامۆســتا نەبیســرا هەتــا جارێــک بەنهێنی چووبوومــەوە تاران و 
چــاوم بــە مــەال ســاڵحی ئیبراهیمی کەوت و بــۆی گێڕامــەوە کە توانیبــووی بەهۆی 
ئیســالمی بوونییەوە لە ســەرەمەرگی مامۆســتادا جارێک ســەردانی بکا. دەیکوت کە 
هێنابوویــان لەســەر برانــکارد ڕایانکێشــابوو و زۆر بە زەحمەت قســەی بۆ دەکرا و 
ئەوەنــدەی لێ تێگەیشــتبوو کــە ســاڵوی بــۆ هەمــوو ناســیاوان ناردبــوو و داوای 
گەردن ئازایــی کردبــوو. دیــارە هەرچەنــد ڕۆژێــک پاش ئــەم ســەردانە کۆچی دوایی 

کردبوو. 
بەم جــورە دەفتــەری ژیانی نووســەری مەزنی کورد لە بن دەســتی جەلالدەکانی 
ڕژیمی خومەینی دا پێچرایەوە و ئەدەبیاتی کورد شاســواری دەم بەپێکەنینی خۆی لە 
کیس دا،بەاڵم هەتا کورد ماوە »پێکەنینی گە دا« وەک ئەســتێرەیەکی گەشــی گەنجینەی 

ئەدەبی کورد دەمێنیتەوە. 
یادی بەخێر و ڕەوانی شاد و ناوی هەر زیندوو بێ. 
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بیرەوەرییەکانی ئەمین لەشکر
میرزا قارەمانی ئیسفەهانی ناسراو بە »ئەمین لەشکر« ماوەی 20 ساڵ لە دام ودەزگای 
عەزیزخانی سەردار لە تاران کاری کردووە و هەندێ ئەرکی وەک »مستەوفیی نیزام«، 
واتە حیســابداری ســپای بەڕێوەبردووە و دوای ئەوەی  ئەمیرنیزامی گەڕووسی لەو 
وەزارەتــە البــرا و نێردرایــە موکریــان بۆ ئــەوەی هەمزاغای مەنگــوڕ بەفێڵ بکوژێ، 
ماوەیەک بۆتە »وەزیری فەوائیدی عامە« لە دەرباری ناسرەددین شا. ئەمین  لەشکر لە 
موکریان ڕوخســارێکی ناســراوی خەڵک بوو و بۆ ماوەیەکیش لە دەزگای وەلیعەهد 

لە تەورێز کاری دەکرد. 
وا بیرەوەرییەکانــی ئەمین لەشــکر، کــە شــێوازی یادداشــتی ڕۆژانەیــان هەیە، لە 
تاران چاپ کراوە و من نوســخەیەکم لە کتێبخانەی »ســواس«ی لەندەن چاوپێکەوت. 
لــەو مــاوە کورتــەدا کــە 50 الپەڕەیەکــی کتێبەکەم خوێنــدەوە، چاوم بەنــاوی بۆکان 
نەکەوت، بەاڵم ســەبارەت بە ســاباڵغ و ناوچەکەی گەلێک شتی تێدا نووسرابوو، کە 
بۆکانیشــیان دەگرتەوە. بۆ نموونە لە الپەڕەی 25  دا کە باســی ئامادەبوونی خۆی لە 

»دربخانە مبارکە«، واتە کاخی وەلیعەهد لە تەورێز دەکا دەنووسێ:

»میرزا قاسمی قازی تا کاتی نانی نیوەڕۆ لەوێ بوو و هەندێک باسی کاروباری 

ساباڵغ و سەیفەددین خانی کرد و لە دارایی و ماڵ و ئاسوودەیی قادر ئاغا گەلێک دوا، 
کە گوایە ئەمڕۆ لەنێو خەڵکی موکریان دا لە هەمووان دەسڕۆیشتووتر و ئاسوودەترە و 
 کوڕەکانیشی جگە لە خۆی، هەرکام سەروسامانێکیان هەیە... ]شوێنی دوو وشە بەتاڵە و
ئینجا نووسراوە[ سەدراباد هی سەیفەددین خانە و زۆر تەعریفی گوندەکە و داهاتی 
مڵکەکانی ســەیفەددین خانی کرد و دەیگوت هەموو ساڵێک دەهەزار تەغاری موکری 
حاسڵی مڵکەکانی سەیفەددین خانە، بەاڵم خۆی بەوپەڕی لەچەری دژی... عەزیزوڵاڵ 
)عیززەتوڵاڵخــان(  و فەڕڕوخ خانــی کوڕانــی نەمــر پاشــا خانی موزەففەروددەولــەش 

مڵک و ماڵیان هەیە و ئاسوودەن )ل 25(؛ 
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ـ مەال حەمەدەمینی ساباڵغی چۆوە بۆ ساباڵغ )25( ؛ 
ـ ڕەسووڵ ئاغای موکری و قاسم ئاغای کوڕی )٣5( ؛ 

ـ پۆستەخانەی موکری )٣5( ؛، 
ـ عیززەتوڵاڵخــان کــوڕی نەمــر موزەففەرودەدەولــە، لەگــەڵ شــازادە خانم  دا لــە 

ساباڵغەوە هاتوون )44( ؛ 
ـ »کاکە چکۆلە« هات و باســی ئەوەی کرد کە ئەو نامەیەی وا ســەبارەت بەو، بۆ 
»مقرب الخاقان ناظم المیزان«م نووسیبوو، جێی خۆی گرتووە. ناوبراو گەڕایەوە 

بۆ ساباڵغ )5٧(  و... 
یادداشــتەکانی ئەمین لەشــکر سەرنج ڕاکێشــن و جــوان نووســراون و جوانیــش 
ڕێک خراون. زۆر وا هەیە لەنێو یادداشــتەکان دا بابەتی دیکەی ســەبارەت بە ناوچەی 

بۆکان و خەڵکەکەی هەبێ. 
ڕوون کردنــەوە: میــرزا ئەبولقاســمی قــازی باوکــی نەمــر ســەیفولقوزاتی قــازی 
کەسایەتیی مەزنی کوردستانە، بەاڵم نەمزانی »کاکە چکۆلە« کێیە، لە کتێبەکە دا ناوی 

هەر بەو شێوەیە نووسراوە.1

1. »روزنامە خاطرات امین لشــکر«، بەکوشــش ایرج افشــار و محمدرســول دریاگشــت، نشر 
اساطیر، تهران، 1٣٧٨/ 1٩٩٩، فارسی.
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بیرەوەرییەکانی ئارچیباڵد ڕووزڤێڵت
یەک لەو ســەرچاوە بیانییانەی وا لە نووســینە کوردییەکانی ســەبارەت بە کۆماری 
دەزگا  مەئموورێکــی  بیرەوەرییەکانــی  کتێبــی  دەکــرێ  باســی    )1٩46( کوردســتان 
زانیارییەکانــی ئەمریکایــە بەنــاوی »ئارچیباڵد ڕووزڤێڵت«، کە لە ســەردەمی کۆماری 
کوردســتان و حکوومەتی میللیی ئازەربایجــان دا لە عێراق و ئێران کاری کردووە و 

ئاشنای کێشەی کورد لە هەر دوو واڵتەکە بووە. 
 ڕووزڤێڵت لە مانگی ئاوریلی 1٩46  دا چۆتە سنە و پاشان سەقز، ئینجا لە مانگی 
دواتــر دا لــە تەورێزەوە وەڕێ کەوتووە و بە ســەڵماس و ورمێ و شــنۆ و نەغەدە دا 
تێپەڕ بووە تا گەیشتۆتە مەهاباد و لەوێ چاوی بە پێشەوا قازی محەممەد کەوتووە و 
ســەری چاپخانــەی ڕۆژنامەی کوردســتانی داوە. ئینجا لەوێوە بــە ڕێگای بورهان  دا 
)؟(  چۆتــە بــۆکان و پاشــان گەیوەتــە ســەقز، کە لــەوێ لە پــادگان میوانــی ژەنەڕاڵ 

هومایوونی بووە. کتێبەکە وەرگەڕاوەتە سەر فارسی و لە الپەڕە ٣44ی  دا دەنووسێ 
»بە نێو بۆکان دا تێپەڕ بووین و گەیشتینە هێڵی بەرە «، واتە سەرا، کە سنووری نێوان 
کۆمار و ســپای ئێران بووە. دیارە زانیاریی ئەوتۆ ســەبارەت بە بۆکان لە کتێبەکە دا 
نییە، بەاڵم سەبارەت بە کۆمار و بارودۆخی سپای ئێران لە سەقز و سنە و بەتایبەت 
بۆچوونــە سیاســییەکانی پێشــەوا و ئەفســەرانی ســپای ئێــران و بەگشــتی کێشــەی 
کــوردی ڕۆژهــەاڵت لــە الپەڕەکانی دا زانیارییەکــی زۆر بەرچاو دەکەوێ؛  ئاشــکرایە 
دەبێ بە پارێزەوە سەیری ئەم زانیارییانە بکرێن لەبەروەی نووسەر لە زۆر شوێنی 

کتێبەکە دا هەڵەی زەقی کردووە.1

1. آرچیبالد روزویلت، »شــوق آموختن«، ترجمە صهبا ســعیدی، انتشــارات اطالعات، تهران 
1٣٧1/ 1٩٩2، 5٧4 صفحە، فارسی.
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بیرەوەرییەکانی سەرتیپ عەلی ئەکبەر درەخشانی
لــە هــەر دوو ڕژیمــی شــایەتی و مەالیەتــی دا، کوردســتان فێرگەی کاری ســپایی و 
ڕاهاتنی ئەفسەر و کاربەدەستانی ئێرانی بووە و هەر دوو ڕژیمەکە ئەوی شەالت و 
چەقۆکێشــیان بــووە بەڕێیــان کــردوون بــۆ کوردســتان و چــرای ســەوزی گرتن و 
لێدان و ئەشکەنجە و ئیعدامی خەڵکیان پێداون و لێیان ویستوون کەڵک لە ڕێبەران و 
ســەرۆک هۆزانی کــورد دژ بــە یەکتر وەربگرن و هەوڵ بدەن بە هەڕەشەوگوڕەشــە 
یــان بــە پلەوپایــە و هەندێک جاریش بە پووڵ و پارە سەرشــۆڕی خۆیانیان بکەن و 
لە کاتی پێویســت دا بیانخەنە شــوێن خۆیان و شــەڕی کورد و خەڵکانی دیکەیان پێ 

بکەن. 
سەرلەشــکر عەلی ئەکبەری درەخشــانی یەک لە ئەفسەرە ئێرانییەکانی سەردەمی 
کۆماری کوردســتان )1٩٤٦( ە. ئەو لە پۆســتی ئوســتانداری ئازەربایجانی ڕۆژاوا و 
هەروەهــا فەرماندەیــی لەشــکری ئازەربایجــان دا پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ 
کۆماری کوردســتان و حکوومەتی میللیی ئازەربایجان هەبووە و بەشــێک بووە لەو 
پێکهاتە لەشکرییەی ئێرانییەکان بۆ دژایەتی کردن لەگەڵ کۆمار و ڕێبەرانی و هەوڵی 
کەســانی هاوپیشــەی ئــەو وەک جیهانبانــی، حەســەن ئەرفەع، هووشــمەند ئەفشــار، 
وەرەهــرام و لە ژوور ئەوانەوە ڕەزم ئارای ڕەئیســی ســتادی ئەرتەش و شەخســی 
شــا و ئاغــا الوەکییەکانــی ئــەو، بوونــە هۆی تێکشــکانی لەگــەڵ کۆمــار و کوژرانی 
خەڵکانێکــی زۆر لــە ئازەربایجان و ئیعدامی 1٩ کەس لە ڕێبەران و هەڵســووڕاوانی 

کورد لە سێ شاری مەهاباد، سەقز و بۆکان. 
درەخشانی، کوڕەزای خان محەممەدخانی کەنگەرلوو لە گەورەپیاوانی نەخجەوان 
 بووە کە دوای پەیمانی ساڵی 1٨2٨ی تورکمانچای لە نێوان ئێران و ڕووسیای تزاری و
دابڕانی نەخجەوان و شەککی و شیروان لە ئێران، هاتوونەتە ئێرانەوە و لە ناوچەی 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1225  

  نازلووچای ورمێ نیشــتەجێ بوون )ل ٥٣( .1 درەخشــانی یەک لە ئەفسەرە کۆنەکانی 
ســپای ئێران و یەک لە دامەزرێنەرانی ئەرتەشــی نوێی ئێرانە. ناوبراو زیاد لە ســی 
ســاڵ لە ســەردەمی ئەحمەدشای قاجار و ڕەزاشــا و محەممەدڕەزاشای پەهلەوی دا 
وەک ئەفسەری قەزاق، ئەفسەری ژاندرمەری و ئەفسەری سپا لە گێاڵن، کوردستان، 
لوڕســتان و ئازەربایجــان خزمەتــی حکوومەتــی ئێرانــی کــردووە و دووجاریش بە 
تاوانــی جاسووســی کردن بۆ یەکییەتیی ســۆڤیەت و بەرتیــل وەرگرتن لە خەڵک )ل 
2٥٤( ، لەالیــەن حکوومەتــی ئێرانــەوە گیــراوە؛ جــاری یەکەم ماوەی ســێ ســاڵێک لە 
زینــدان دا ماوەتــەوە و جــاری دووهــەم، کــە 10 مانــگ پێش شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥٧ 
]1٩٧٩[ی گەالنــی ئێــران بووە، لە تەمەنی ٨2 ســاڵی دا گیــراوە و لە زیندانی ئێڤین لە 

کاتی لێپرسینەوە دا تووشی وەستانی دڵ هاتووە و مردووە. 
کاری بەرچــاوی درەخشــانی تەســلیم کردنی پادگانی تەورێــز بە هێزی کۆماری 
ئازەربایجــان بــوو بەبــێ دەســکردنەوە )1٣2٤/٨/22 = 1٩٤٥( ؛ هــەر ئــەوەش بوو بە 
خاڵــی گرنگــی ژیانی و بــەو تاوانە بوو کە جاری یەکەم لەالیەن حکوومەتی ئێرانەوە 
گیــرا و دادگایــی کــرا. لەو بڕگەیــە دا درەخشــانی فەرماندەی لەشــکری ئازەربایجان 
)ئەرتــەش و پۆلیــس و ژاندرمــەری(  لــە تەورێــز بــوو و لــە وت ووێــژ لەگــەڵ پێنــج 
هەواڵنێــری ڕۆژنامەکانــی تاران )بــزرگ علوی، فروزش، شــاهندە، کاتبی و جهانگیر 
تفضلــی(  کــە لــە ســاڵی 1٣2٤  دا ســەفەری تەورێزیــان کــرد،2 گوتبــووی »ئەگەر دوو 
خاڵ لە بەرنامەی حیزبی دێموکراتی ئازەربایجان دا نەبووایە، هەموو ئێران دەبوونە 
الیەنگری حیزبەکە: سەربەخۆیی داخڵی و زمانی تورکی« )ل ٤٥( . ئەوە هەڵوێستێکی 

تەواو جیاوازە لە بۆچوونی کاربەدەستانی حکوومەتی ناوەندیی ئەو دەمی ئێران. 
درەخشــانی لە ســەرەتای کار دا لە گێاڵن دژ بە هێزی جەنگەڵییەکان جەنگیوە و 

ئەوەیــە  زیاتــر  ئەگــەری  بــەاڵم  بــووە،  کوردنشــین  ناوچەیەکــی  نەخجــەوان  1. گەرچــی 
کەنگەرلووەکان ئازەربایجانی بووبێتن. 

2. دەزانیــن ئــەو هەواڵنێرانــە دواتر چــوون بۆ مەهاباد و لەگەڵ پێشــەوا قازی محەممەدیش 
وت ووێژیــان کــرد. کورتەیەکــی ئــەو وت ووێژە لە ژمــارەی یەکەمی ڕۆژنامەی کوردســتان 

ئۆرگانی حیزبی دێموکراتی کوردستان )1٩٤٦/1/11(  دا، باڵوکراوەتەوە. 
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کەوتۆتــە شــوێن میــرزا کووچک خــان و خاڵــۆ قوربانی کــورد )ل ٦0( . پاشــان چۆتە 
ئازەربایجان و لە ورمێ دامەزراوە و یەک لەو ئەرکانەی پێی سپێردراوە »چاوەدێری 
کردنی ناوچە کوردنشــینەکانی ســەر ســنوور« بووە )ل 1٦2( . ســاڵی 1٣0٣/ 1٩2٤، 
چۆتە شــاری شــنۆ و ماوەیەکیش لە ســاباڵغ ماوەتەوە کە دەڵێ شارەکە لەو ساڵە دا 
2 هــەزار ماڵــی تێــدا بــووە )ل 1٨0( . ئینجــا بــە ڕێــگای »عیســاکان«دا1   بەرەو ســەقز 
ڕۆیشــتووە و لەســەر ڕێگا، دوو ســەعات پێش ئێوارەی ڕۆژی 2٤ی مانگی عەقرەب 

]ئابان[، نێوەڕاست مانگی پاییزی ساڵی 1٣0٣ گەیشتۆتە بۆکان. 
سەبارەت بە بۆکان دەنووسێ:

 »بــۆکان قەســەبچەیەکی بچووکــی گەلێک خاوەن ســەفا بوو و ماڵەکانی لەســەر 
گردێــک هەڵکەوتبــوون ]کــە دەبێ گردی قەاڵی ســەردار بێ[. ســەرداری موکری، بە 
دەست تورکانی عوسمانی تیرەباران کرابوو، ئێستا کوڕەکەی لە قشوون  دا »سوڵتان«ی 
ئیفتیخــاری2 و خاوەن مڵکــی دەوڵەمەنــدی ئــەو شــارۆچکەیەیە. ســاختمانێکی گەلێک 
عالی کە ماڵی ئەو بوو، لەســەر بەرزترین شــوێنی گردەکە دروســت کرابوو. نەفەرات 
]ســەربازەکان[ لە کاروانسەراکان و ساحێب مەنسەبان ]ئەفسەر و دەرەجەداران[ لە 

ماڵی خەڵک دا نیشــتەجێ کران. شــوێنی منیان لە ماڵی جوولەکەیەکی خەڵکی هەمان 
شــارۆچکە دابین کرد. چارەکە ســەعاتێک دوای ئەوەی چوومە ماڵەکەوە، پێشکار و 
چەنــد کــەس لە کەس وکاری ســەردار هاتنە الم و بە تــکای زۆر داخوازیان لێ کردم 
شــەو لــە ماڵــی ئــەوان بمێنمەوە. مــن ڕازی نەبــووم، بــەاڵم پێداگریــی زۆری ئەوان 
مەجبــووری کــردم قبووڵــی بکــەم. لەبەروەی ڕێپێوانــی ئەو ڕۆژەمان لە ســاباڵغ بە 
دواوە بــە واڵغــی کــرێ بــوو و خــاوەن واڵغەکانیــش گەڕابوونــەوە بــۆ ورمێ، زۆر 
ڕێک وپێک و جێگەی ڕەزامەندی بوون. بەیانی ڕۆژی 2٥ی عەقرەب ]ئابان[ لە بۆکان 

وەڕێ کەوتین و دوای شەش فرسەخ چووینە ناو سەقزەوە« )ل 1٨0 و 1٨1( . 
درێــژەی ســەفەری درەخشــانی لــە ســەقزەوە بــۆ ســنە و لوڕســتان بــە دوای 

1. عیساکەندی سەر ڕێگای بورهان
2. دواتر هەر لە سەردەمی پەهلەوی دا »سوڵتان« بوو بە »سەروان«. 
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 ئــەو یادداشــتانە دا دێ تــا ئەوەی دەگاتە مەســەلەی لەســەر کار البــران و 1٨ مانگ
زیندانی کرانی. 

ڕەزاشــا  دەکــەوێ و  ڕەزاشــا  بــە  چــاوی  کاتــێ  مەئموورییەتــەی،  ئــەم  دوای 
دەبیســێتەوە کــە درەخشــانی کەســێکی ملهــوڕە و دەتوانــێ خەڵــک بڕووتێنێتــەوە، 
دەیکاتــە »بازڕەســی مڵکەکانــی خۆی« لە گێــاڵن و مازندەران. ئەم فەســڵەی کتێبەکە 
گەلێک سەرنج ڕاکێشــە و دەریدەخا ڕەزاشــا چۆن بە زۆرداری مڵک و ماڵی خەڵکی 
زەوت کردووە و بەناوی خۆیەوە تاپۆی کردوون. درەخشانی دەڵێ ٧ دەفتەرخانەی 
ئەســنادی ڕەســمی لــە مڵکەکانی ئــەو دا دامەزرابوون بۆ ئەوەی مڵــک و ماڵی خەڵک 
بەخۆڕایی یان بە پووڵێکی کەم بەناوی »ذات اقدس شاهانە«وە سەبت بکەن و هەموو 
»ئەمالکی خالیسەی دەوڵەت لە مازندەران و گورگانیش بە »ذات اقدس... فرۆشران« 

)ل 2٦٦ ـ 2٦٧( . 

دواتــر، درەخشــانی کــە لەو ســەردەمە دا پلەی ســەرهەنگی )کۆلۆنێلــی(  هەبووە، 
لــەم بەشــە دا  دەبێتــە ئوســتاندار و فەرمانــدەی هێزەکانــی ئازەربایجانــی ڕۆژاوا. 
دژایەتی و ڕق و کینی خۆی دەرحەق بە کورد بەتەواوەتی دەردەبڕێ. ئەو لە زمان 
ڕۆژنامەکانــی تارانــەوە چەندەها جــار کورد بە »غارەتگەر، یەغماگەر و وەحشــی و 
ڕاهــزەن« ناودەبــا )ل 2٨٨ تــا ٣0٦(  و دەڵێ سەرلەشــکر ڕەزم ئارا ڕەئیســی ســتادی 
ئەرتەش بە تێلگراف پێی گوتم »تاوەکوو چەند بەش لە عەشایر]ی کورد[ سەرکوت 
نەکەی و لە دادگای ســەحرایی بە ســزای خۆیان نەگەیەنی، سەرکەوتوو نابی]![« )ل 

 . )٣00
الپەڕە ٣0٧ تا ٣1٧ی کتێبەکە هەندێک هەواڵ و تێلگرافن سەبارەت بە کوردستان، 
بەتایبــەت مەهابــاد و پێشــەوا قــازی محەممــەد. تێلگرافەکان لە نێوان درەخشــانی و 
ڕەزم ئارا  دا ئاڵ وگۆڕ کراون. لەم بەشــە دا درەخشــانی لە هەندێک ڕووداو دەدوێ کە 

لێرە دا ئاماژە بە هەندێکیان دەکەم: 
ـ سریع القلم فەرمانداری مەهاباد ]پێش دامەزرانی کۆماری کوردستان[ کەسێکی 

بێ کەڵک و هیچ لەدەس نەهاتوو بوو؛ 
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ـ قاتاڵنی سەرۆکی ئیدارەی ئاماری مەهاباد بەدزییەوە لە شاری دا دەگەڕان؛ 
ـ قەرەنی ئاغــای مامــەش نامەیەکــی بــۆ نووســیوم و تێیــدا گوتوویەتی: ســەرتیپ 
هووشمەندی ئەفشار ]فەرماندەی لەشکری کوردستان[ هاتۆتە مەهاباد و داوای 
لــە کوڕەکــەم کــردووە نامەیەک بۆ دەوڵەت بنووســێ و تێیدا بخــوازێ مەهاباد 
]چیتر عاید بە لەشکری ئازەربایجان نەبێ و[ بخرێتە سەر لەشکری کوردستان؛ 

هەروەها کاغەزێک ]بەخەڵک[ مۆر بکا و بڵێ قازی محەممەد خائین بە دەوڵەتە، 
کوڕەکەشــم گوتوویەتی یەکەمیان کاری دەوڵەتە نەک ئێمە و دووهەمیش ئێمە 

خەیانەتێکمان بە قازی محەممەدەوە نەبینیوە«؛
ـ نامەیەکم بۆ قازی محەممەد و باوەڕپێکراوان )معتمدین( ی شار نووسی و گوتم 
هاتنی فەرماندەی لەشــکری ٤]ی کوردســتان[ بۆ مەهاباد هەڵە بووە و دەوڵەت 

بەباشی ئاگاداری نیشتمان دۆستی و دەوڵەتخوایی خەڵکی مەهاباد هەیە؛
ـ خەڵکــی مەهابــاد تێلگرافێکیــان لــە ڕێگــەی ســەدری قــازی نوێنــەری مەهاباد لە 
مەجلیســەوە بــۆ ســەرۆک وەزیران و... نــارد و تێیــدا شــکایەتیان لــە ســەرتیپ 
هووشــمەندی ئەفشــار کــرد کە »هەزاران کەســی مەحــو و بەدبەخت و حەبس 
کردووە و ســەرەڕای ئەوانەش هاتۆتە مەهاباد و داخوازی ئەوە بووە مەهاباد 
ببــێ بە بەشــێک لــە هێزەکانــی غەرب ] ئوســتانی کوردســتان[، ئێمەشــی بەوە 
تاوانبــار کردووە کە الیەنگری ســەربەخۆیی کوردیــن. ئێمە دژ بەوەین بکەوینە 
سەر هێزەکانی ڕۆژاوای ئێران ]کوردستان[ و گازندەشمان لەو فەرماندە خائینە 
هەیــە. محەممــەد قــازی لەالیەن خەڵکــی مەهابــادەوە، فەرهادی، کەرباســیان و 

ئیمزای دیکە؛ 
لە تێلگرافی ڕۆژی 1٣2٣/٦/2٥ ]1٩٤٤[ی درەخشانی بۆ ستادی ئەرتەش دا هاتووە: 
ڕووســەکان پاســگایەکیان لــە بــۆکان و یەکیشــیان لە ]گوندی[ ســەرا بەرەو ســەقز 
دامەزراندووە )ل ٣1٤( . لە تێلگرافی 1٣2٣/٧/2ی درەخشانی بۆ ستادی ئەرتەشیش دا 
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هاتووە: »ئەو سیاسەتەی کە 10 کەستان داوە بە ئەمیر ئەسعەد1 هەڵەیە... هەروەها 
هەڵس وکەوتی خراپی ســەرتیپ هووشــمەندی ئەفشــار لەگەڵ سەرۆک عەشــیرەکان 
بۆتە هۆی ئەوەی مەهاباد بەجێ بهێڵن و بڕۆن... ئێســتا ســەرۆک هۆزەکانی هەرکی، 
مامەشی شنۆ و زەرزا لە شاری شنۆ کۆبوونەتەوە و دەیانەوێ بچن مەهاباد بگرن، 

وا من چووم بۆ مەهاباد )هەمان الپەڕە( . 
لە الپەڕە ٣٣٩ بە دواوە تا ٥٥٦، باسی فەرماندەیی لەشکری ئازەربایجانە ڕاست 
پێش دامەزرانی کۆماری ئازەربایجان؛ تەسلیمی پادگانی تەورێز بە هێزەکانی فیرقەی 
دێموکــرات؛ چــوون بــۆ تاران؛ گیــران و دادگایی کران و لەســەر کار البران. بەشــی 
کۆتایــی کــە بریتــی بێ لە گیرانی درەخشــانی لەالیەن ســاواکەوە، هاوســەرەکەی و 
سەروبەرکەرانی کتێبەکە نووسیویانە. سەرجەم کتێبەکە بەشێکە لە پرۆژەی »تاریخ 
شــفاهی ایــران« کە لە زانســتگەی هارواردی ئەمریکا بەڕێوە دەبــرێ، بەاڵم لە تاران 
چــاپ بــووە و هــەر ئەوەش شــوێنێک بۆ گومــان لێ کــران بەجێ دەهێڵــێ. وەزارەتی 
ئیرشــاد لــە کاتی چاپ بوونی کتێبەکە دا )200٦(  بەدەســت تاقمــی ئەحمەدی نەژادەوە 
بوو و کتێبی سیاســیی لەگوێن ئەم کتێبە بەبێ دەســتێوەردانی ئەوان نابێ توانیبێتی 

لە چاپ بێتە دەرێ.2

1. عەلی ئاغای عەلیار.
2. درخشــانی، ســرتیپ علی اکبر، »متن کامل خاطرات ســرتیپ علی اکبر درخشانی از افسران 
پایەگذار ارتش جدید ایران )1٣٧٥ ـ 12٥٧( ، فرماندە لشکر آذربایجان و استاندار آذربایجان 
غربــی«، بەکوشــش حبیــب الجــوردی، طرح تاریخ شــفاهی ایران مرکز مطالعــات خاورمیانە، 

دانشگاە هاروارد، نشر صفحە سفید، تهران 1٣٨٥/ 200٦، ٦0٧ صفحە، فارسی.
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بیرەوەرییەکانی قەسابی لوڕستان
ســپەهبود ئەمیر ئەحمەدی بە »ئەمیر قەســابی لوڕســتان« ناوی ڕۆیشــتووە، ئەویش 
بەهۆی ئەو جینایەتانەوە کە دەرحەق بە گەلی لوڕی کرد، بەاڵم ئەو کردەوانەش کە 
لە کوردستان کردوونی کەمتر نەبوون لە »شاکار«ەکانی لوڕستان و بەو پێیە دەشێ 

سووک و سانا وەک قەسابی لوڕستان و کوردستان ناودێر بکرێ. 
ئەمیــر ئەحمەدی پەروەردەی »مەدرەســەی قەزاقخانە«ی تارانە و هەموو ماوەی 
تەمەنی لە پلەی »گرووبانی«یەوە تا سپەهبودی، وەک بەرزترین پلەی سپایی ئێران، 
لــە خزمەت حکوومەتی ڕەزاشــا و محەممەدڕەزاشــای پەهلەوی دا بــووە. پەیوەندیی 
ئەمیــر ئەحمــەدی و ڕەزاشــا عەینوبیلــال پەیوەندیــی ئایەتوڵاڵ خەڵخاڵــی و خومەینی 
بووە، واتە هەر کات و ساتێ ڕەزاشا ویستبێتی ناوچەیەک و خەڵکێک سەرکوت بکا 

یان بە قەولی خۆی ئاژاوەیەک هێور بکاتەوە، ئەمیر ئەحمەدیی ناردۆتە سەریان. 
بیرەوەرییەکانی ئەمیر ئەحمەدی لێواولێون لە پاساودان و پاکانە کردن بۆ خۆ و 
بــۆ ئــەو ڕژیمــەی کــە خزمەتی پێدەکــرد و بــەو پێیە لە گەلێــک شــوێن دا دوورن لە 
ڕاســتی، بــەاڵم ســەرەڕای ئەوانەش خوێنەر لــەم هەمووە دڵڕەقــی و بێ بەزەیی یەی 
ئەو وەک تاکەکەس و حکوومەتی ڕەزاشا وەک سیستەم، سەری سوڕ دەمێنێ و لە 
خۆی دەپرســێ حکوومەتێک کە بۆ خزمەتی خەڵک دەســەاڵتی بەدەســتەوە گرتووە 
چــۆن دەتوانــێ لەگــەڵ هەمان ئــەو خەڵکە بەو شــێوە نامرۆڤانەیــە بجووڵێتەوە؟ ئایا 
بەهێــز کردنــی حکوومەتــی ناوەنــدی دەبێ بە ویســت و ئاواتی خەڵک بــێ یان دەبێ 
ئــەم هەمــووە خوێن ڕشــتن و وێرانییەی لە دوا بێ؟ ئەوەی ئەو و ڕەزاشــا لە ناوچە 
عەشــیرەتییەکانی ئێرانیــان کردووە، ئورووپایی یەکان لەگەڵ سوورپێســتی خۆجێیی 

ئەمریکا و ئەمریکا لەگەڵ خەڵکی ڤیەتنامی نەکردووە. 
ئەمیر ئەحمەدی یەکەم کەس بووە کە بە فەرمانی ڕەزاشــا »لەشــکری غەرب«ی 
پێکهێنــاوە و خــۆی وەک سەرلەشــکر فەرماندەیی کردووە. لەشــکری غەرب هەموو 
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کرماشــان، کوردستان، ئیالم و هەمەدانی گرتۆتەبەر )ل 1٨٨ی بیرەوەرییەکان( . لەو 
مەئموورییەتانەی دا لەگەڵ شابەختی، ڕەزم ئارا، جیهانبانی، حەسەن ئەرفەع و ئەمیر 
تەهماســبی دا هاوکاری کردووە کە دەســتی هەموویان بە خوێنی کورد سوورە. »من 
لــە کاتــی فەرماندەیــی لەشــکری غەرب  دا لــە پشــت  دەروازەی شــاری برووجێرد و 
هەمەدانەوە تا شوێنە سنوورییەکان، هەموویم لە »اشرار« پاک کردەوە« )ل 2٧0( . 

لە کتێبەکە دا، ئەمیر ئەحمەدی باســی ســەفەری ســاڵی 1٣0٤ ]1٩2٥[ی ڕەزاشــا 
بۆ ئازەربایجان دەکا و دەڵێ ئەمیر تەهماســبی، ســمایل ئاغای ســمکۆی بانگهێشــتن 
کردبوو بێ و لە بەر دەم سەربازخانەی سەڵماس چاوی بە سەردار سپە )ڕەزاشا(  
بکــەوێ.»... ســەردار ســپە بە هەڵــەی ئەمیر تەهماســبی زانی، بەاڵم خــۆی نەدۆڕاند 
هەندێک چاک وچۆنیی لەگەڵ سمکۆ کرد و گوتی هەندێک کارم پێتە کە دواتر باسی 
دەکەین... من و هاوڕێیانی دیکەی سەردار سپە ئەو شەوە تا بەیانی نەخەوتین، نەکا 
لەالیەن ســمکۆوە هێرشــمان بکرێتە ســەر...« )ل 2٥٩( . بەیانی ڕۆژی دوایی چووین 
بۆ ســاباڵغ )مەهاباد(  و شــەوێک لــەوێ ماینەوە و ئینجا چووین بــۆ تەورێز )هەمان 
الپەڕە( . ســەبارەت بە ســەفەری ئەو ساڵەی ڕەزاشــا بۆ مەهاباد لە کتێبەکە دا هیچی 

دیکە نەگوتراوە. 
دواتــر ئەمیــر ئەحمــەدی دەبێتــە فەرمانــدەی لەشــکری ئازەربایجــان و دەکرێتە 
مەئمــووری داکووژاندنی شــەڕ لە سەردەشــت. لە باســی سەردەشــت دا دەنووســێ 
خەڵکەکــەی ئەوەنــدە دەوڵەمەنــدن هەموویان جل وبەرگی ئاوریشــمین لە بەر دەکەن 
)2٧0( . کێشەی سەردەشت شەڕی پشدەرییەکانە کە دەڵێ شارەکەیان سووتاندبوو. 

»کاتێ گەیشــتمە مەهاباد شــەڕی تەن بەتەنی سپایی یەکان لەگەڵ »شەڕەنگێزان« بوو« 

)هەمان( ... »سەرۆک هۆزانی شکاک، مامەش، گەورک، مەنگوڕ، دێبوکری و هەموویانم 

بانــگ کــردن و گوتم هەرکامیان بە ژمارەیەک ســوارەی عێل و تایفەی خۆیانەوە لە 
ســاباڵغ ئامادە بن. ئەم عێالتە نیشتمان پەرســتی گەرم وگوڕن و لە هەر پێشهاتێک]ی 
ئەوتۆ[ دا، پێشبڕکێی یەکتر دەکەن. کاتێ هێزەکە ئامادە بوو، چووین بۆ سەردەشت... 
شــەڕ دەســتی پێکرد... لــەو عەشــایرەی وا هــاوکاری ئێمەیان دەکــرد قەرەنی ئاغای 
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مامەش بریندار بوو و کۆمەڵێک لە عەشایر کوژران و بریندار بوون... سەردەشتمان 
لــە دەســتی پشــدەرییەکان دەرهێنــا. لە شــوێنی سەردەشــت دا قەســەبچەیەکی نوێم 
دروســت کرد و ســەربازخانەیەکی بەهەیبەتم بنیات نا... هەشــت مانگ لەوێ مامەوە 

)2٩٤ ـ 2٩٦(  

ئەمیــر ئەحمــەدی ئینجــا دەگەڕێتــەوە بــۆ مەهابــاد و دەڵــێ: »تێلگرافــم کــرد بــۆ 
عومەر خانی شــکاک بێ بۆ مەهاباد... بە ٥0 ســوارەوە گەیشــتێ... بەسەر گۆڕی ئەو 
٨00 ژاندرمەیە دا تێپەڕ بووین کە چەند ساڵ پێشتر سمکۆ ئەوانی لەگەڵ مەلیک زادە دا 

کوشتبوو... چوومە نێو شاری مەهابادەوە« )2٧1 ـ ٢٧٢( . 
سەمەرە ئەوەیە عومەرخان لە ڕۆژی کوژرانی ژاندرمەکان دا لەگەڵ سمکۆ بووە، 
بەاڵم ماوەیەکی کەم دوای ئەوە و تەنانەت پێش ئەوەی شۆڕشی سمکۆ تێکبشکێ، بە 
٥0 سوارەوە چۆتە خزمەت ئەمیر ئەحمەدی و بۆی دەچێتە شەڕی کوردی پشدەر و 
دواتــر دەنێردرێتە شــەڕەجەنگی ســمکۆش؛ فەرمــوو هەڵیبگرەوە! ئەوە خەســلەتێکی 
ناسراوی عەشیرەتییە کە زۆرجار داری لە کوولەکەی ڕۆحی خەباتی کورد داوە. 

دواتــر تێلگرافــی ڕەزاشــا دەگاتــێ کــە داوا لــە ئەمیــر ئەحمەدی دەکــرێ بچێ بۆ 
ســەڵماس کە لەوێ ســمکۆ دیســان ســەری هەڵداوەتەوە، ئەویش دەســبەجێ بەرەو 
ورمــێ و ســەڵماس وەڕێ دەکــەوێ. »بیــرم لــەوە کــردەوە کــە بۆ ســەرکوت کردنی 
ســمایل ئاغا هیچ چەکێک کاراتر نییە لە عومەرخان کە لە جنســی خۆیەتی... کێشــەی 
بنەماڵەییشــی لەگەڵــی دا هەیــە«! بابەتــی ســەبارەت بــە »فیتنــەی دووبارەی ســمکۆ« 
لــە الپــەڕە 2٧2ەوە تــا 2٩0ی کتێبەکــەی بــۆ تەرخــان کــراوە. لــەم بەشــە دا ئەمیــر 
ئەحمــەدی لــە عومەر خــان دەپرســێ: »تا چەنــدە لەگەڵ منــی؟« لــە وەاڵم دا دەڵێ: »تا 
پــای گیــان«. بــە ســەرۆکانی دیکەی عێلی شــکاکیش دەڵێ ســمکۆم بۆ بگــرن، دەڵێن 
لەبــەروەی کــوردە بەڵێــن نادەیــن بیگریــن و بیدەینــە دەســتت، بــەاڵم دەیکوژیــن! 
ئەویــش دەڵــێ باشــە، بیکــوژن )2٨٨ـ  2٨٩( . ڕوون نییــە قســەکانی تیمســار چەندی 
 ڕاســت و چەندی خۆهەڵکێشــانە، بەاڵم ئەگەر ڕاســت بێ جێگەی بیرلێ کردنەوەن و
لــە ڕێگــەی هەڵســەنگاندنی هەڵوێســتی هەر ئــەو ڕێبەرانەوە دەزانیــن بۆچی خەباتی 
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نەپســاوەی ســەدە و ســااڵنی کــورد هێشــتا بــە ئەنجامێــک نەگەیشــتووە و ئێمــە لە 
سەدەی بیست و یەکەمیش دا هەر بە ئاواتی حکوومەتێکی نەتەوەیی یەوەین. مامۆستا 
هێمن ڕاســت دەکا کاتێ دەڵێ: »خەتای ســواران نەبوو، پێش ســوارەکانمان قورس و 

ناوەستان!« 
ئەمیر ئەحمەدی دەنووســێ لە شــەڕی ســەڵماس لەگەڵ ســمکۆ دا ســەدان کەس 

کوژران. 
بەشــێکی زۆری بیرەوەرییەکانی ئەمیر ئەحمەدی لە دەوری شــەڕ لە لوڕســتان 
دەگــەڕێ و ئــەو بەاڵیەی وا ئەو، لە دوو مەئموورییەتی جیاواز دا، بەســەر »اشــرار«، 
واتــە خەڵکــی هــەژاری لــوڕی هێنــاوە لە بــاوەڕ بــەدوورە، بــەاڵم کتێبەکە لە باســی 
کوردســتان و موکریانیــش خاڵــی نییــە، ئەوە بەشــێکە لــە نێوەرۆکی الپــەڕە ٣٩٨ی 

بیرەوەرییەکانی ئەمیر ئەحمەدی لەژێر سەردێری »موضوع استقالل کرد«:
»ســەرهەڵدانی یەک لەدوای یەکــی کــوردان الپــەڕەی خوێنــاوی و دڵتەزێنــی لــە 

مێژووی ســەدەکانی ئــەم دوایی یەی ئێران و تورکیا و عێراق و ســووریا و لوبنانی 
ڕەش کردۆتەوە...« )٣٩٨( .

بــەم بۆچوونــەوە خوێنــەر دەتوانــێ بزانێ »موضوع اســتقالل کرد« لــە ڕوانگەی 
ئــەوەوە دەبــێ چــی بێ کــە کردوویەتە بابەتێکی ســەربەخۆ و لە الپــەڕە ٣٨٩  دا ئەم 

عینوانەی پێ داوە. ئەمیر ئەحمەدی دەنووسێ: 
»ڕەزاشــا لیســتەی نــاوی ســەرۆکانی کــوردی ئێرانــی الیەنگــری ســەربەخۆیی 

کــوردی بــە تێلگرافــی ڕەمــز بــۆ نــاردم و فەرمانــی   دا هەموویــان بگــرم بــۆ ئەوەی 
هــەودای پەیوەندیی الیەنگرانی ســەربەخۆیی کورد]ی تورکیا[ لەگەڵ ئێران بپســێ.« 
ئینجــا چۆنییەتیــی پیالنێــک دەگێڕێتەوە کە دایڕشــتووە، ســەرەتا فەرماندەی هەموو 
پادگانەکانــی ناوچــەی بە نهێنی بانگ کردووە، لیســتەی ناوی ئەو کەســانەی پێداون 
کــە دەبووایــە لــە ناوچــەی ژێر فەرمانــی ئەوان دا بگیرێــن و پێی گوتــوون بەدرۆ بە 
هەمــوو ئــەو کەســانە بڵێــن ســپەهبود ئەمیــر ئەحمەدی بڕیــارە بێ بۆ ئێــرە و پێیان 
ڕابگەیەنن هەموویان لە ڕۆژی 10/1٩/ 1٣0٩  دا بچنە پادگانی شوێنەکەی خۆیان بۆ 
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ئــەوەی پێشــوازی لێ بکــەن، ئینجا هەر لــەوێ بیانگرن! بەو شــێوەیە لە پڕێک دا و بە 
ڕۆژێک هەموو ئەو 2٥0 ســەرۆکەی کورد تەنیا بەگوێرەی گومان لێ کراوییەک یان 
بە حیسابی ڕاپۆرتی نەیارێک، گیراون و نێردراونەتە تاران، هەتا شەهریوەری 1٣20 
]لەسەر کار البرانی ڕەزاشا[ ماوەی 11 ساڵ لە زیندان دا ماونەتەوە )٣٩٨ ـ ٣٩٩( ! 

لــە چەنــد الپــەڕە دواتــر دا ئەمیر ئەحمــەدی هەواڵی ســەرکوت کردنــی ڕاپەڕینی 
جوانڕۆیی یەکان )1٣0٩(  و شەڕ لەگەڵ »جافرەسوڵتان« دەداتە خوێنەر، کە بە قسەی 

ئەو، دەگاتە ئەنجامی هەاڵتنی جافرەسان بۆ عێراق )٣٩٥ ـ ٣٩٦( .
لە الپەڕە ٤11 بەدواوە نووســەری بیرەوەرییەکان هەواڵی ڕووداوەکانی شــەڕی 
 دووهەمی جیهانی و هاتنی هێزی هاوپەیمانی سۆڤیەت و ئینگلیز بۆ نێو ئێران ڕادەگەیەنێ و
چەند ڕاگەیاندنی »ستادی جەنگ« و مەجلیسی شووڕای ئێران لەو پەیوەندییە دا دەخاتە 
بەرچــاوی خوێنــەر. بەگوێرەی ڕاگەیاندنی یەکەم: »ســەعات 10ی بەیانی ڕۆژی ٣ی 
شەهریوەری 1٣20 هێزەکانی سۆڤیەت و ئینگلیز لە باکوور و باشوور و باشووری 
ڕۆژاواوە هاتوونەتــە نێــو ئێرانەوە؛ تەورێز، ورمێ، خۆی، میاندواو، مەهاباد، بناو، و 
کوێ و کوێی دیکەیان بۆمباران کردووە... خوراســان، گورگان، مازندەران، گێاڵن و 

ئازەربایجانیشیان تا مەهابەد داگیر کردووە« )٤2٥ ـ ٤2٩( . 
 نووسەر لەم قۆناغە دا چۆنییەتیی لەبەریەک چوونی ئەرتەشی ئێران، هەاڵتنی ئەفسەر و
سەربازەکان و چۆڵ بوونی پادگانەکان ڕادەگەیەنێ کە میسداقی شێعرەکەی مامۆستا 
هەژارە کە دەڵێ »بە باڵوبوونی دووپەڕ ئاگاهی/ بوو باڵو ئەرتەشــی شاهەنشــاهی!« 
درێــژەی کارەکــەش دەگاتــە ئەوەی ڕەزاشــا بە هەمــوو یاڵ و کووپاڵییــەوە لە 2٥ی 
شــەهریوەری 1٣20 بە فەرمانی هاوپەیمانان ئیســتیعفا دەدا و لە ئێران دەردەکرێ، 
ئینجا محەممەدڕەزاشای کوڕی دێتە سەر حوکم و قشوونی ئێران مەجبوور دەکرێ 
بکشــێتەوە دیوی باشــووری ئەم هێڵە کە لە بەری باکووری دا ســپای ســوور جێگر 

بووە؛ هێڵەکە بەو شوێنانە دا تێپەڕ دەبێ: 
»لە قەسەبچەی شنۆ لە باشووری ڕۆژاوای ورمێوە بۆ حەیدەرئاباد و میاندواو لە 
 باشووری گۆلی ورمێ و زەنجان و خوڕڕەم ئاباد لە باشووری بەحری خەزەر و بابول و
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زیرئاب و ســمنان و شــاڕوود و عەلیاباد لە ڕۆژهەاڵت« )٤٤٣( . لەو قۆناغانە دا ئەمیر 
ئەحمەدی دەبێتە فەرمانداری نیزامیی تاران. 

 ڕادەی دوورەباوەڕی دیکتاتۆرییەتیی ڕەزاشا بۆ کەسانێک کە ڕاستەوخۆ نەیانبینیوە و
هەستیان پێنەکردووە زەحمەتە بزاندرێ، بەاڵم کتێبەکە لە چەند شوێن دا ڕووی ڕاستیی 
بێ بەزەیی و توندوتیژیی ڕەزاشا دەردەخا، ئەوەش سەرەڕای ئەو ڕاستییەی کە ئەمیر 
 ئەحمەدی ئەو دەم و دواتر لە سەردەمی کوڕی ڕەزاشاش دا بەشێک بوو لە دەسەاڵت و
تەنانەت دوای خانەنشینیش بوو بە سەناتۆری ئینتیسابی لەالیەن محەممەدڕەزاشاوە، 
 هەر بۆیەش بەڕاشــکاوی ڕەخنەی توند لە ڕەزاشــا ناگرێ، بەاڵم دیسانەکە، خوێنەر
 لە خوێندنەوەی هەندێک الپەڕەی کتێبەکە و باســی توندوتیژیی ڕەزاشــا دا مووچڕک
بە لەشــی دا دێ و لەو جانەوەرە دڕندەیە دەترســێ. بەگوێرەی گێڕانەوەی نووسەر، 
ڕەزاشــا لە قســەکردن لەگەڵ ئەفســەرانی پایەبەرزی ســپا دا جگە لە »پدرسوختە« و 
»پدرسگ« و »مادر...« هیچی پێنەگوتوون و هەر کات تووڕە بووبێ ئەفسەری وەبەر 
شەق و زلـــلە داوە، دەرەجەی لەسەر شــانی سەرلەشکر و سپەهبود هەڵکەندووە و 
خســتوونییەتە زیندانــەوە، لــە ڕۆژی هاتنــی ســپای موتتەفیقین بۆ ئێران بە شمشــیر 
بەربۆتە سەروسەکوتی دوو ئەفسەری پایەبەرزی خۆی و سەروگوێالکی خوێناوی 

کردوون )٤٣1( . 
ئەوەی ڕەزاشا لەگەڵ سپەهبود و سەرلەشکری سپای خۆی کردوون، ئەوانیش 
لەگــەڵ ئەفســەرانی خوارەوەتر و ئەوان لەگەڵ دەرەجەدار و ســەربازی ئاســایی و 
هــەر هەمــوو دام ودەزگا ســپایی یەکەش لەگەڵ خەڵکی ئاســایی یان کــردووە. لە یەک 
ڕســتە دا، لە ئێرانی ســەردەمی ڕەزاشــا دا کەس نەبووە بە شــێوەیەک لە شــێوەکان 
کەرامەتی نەشکێ و سووکایەتیی پێنەکرێ، تەنانەت وەزیری دەربار و وەزیرەکانی 

دیکەی خۆی کە یان ئیعدام کران یان کەوتنە قوژبنی زیندانەوە. 
دوای البرانــی ڕەزاشــا لەســەر حوکماتــی ئێــران و کرانــەوەی فــەزای سیاســیی 
واڵت، خەڵکەکە نەفەســێکی ڕاحەتیان کێشــا و توانییان بۆ ماوەیەکی کەمیش بێ بە 
ئازادی قســە بکەن و بیروڕا دەرببڕن و بنووســن. ئەمیر ئەحمەدی دەڵێ: »لە ماوەی 
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مانگــی شــەهریوەر تــا ئابانی ســاڵی 1٣20 ]واتــە ٣ مانگی یەکەمــی دوای دەرکرانی 
ڕەزاشا[، سەرجەم 1٥0 حیزب لە ئێران بنیات نران« )٤٧٨( . دیارە ئەوە ڕەنگدانەوەی 
ئەو بەندوبەســتە بوو کە ڕەزاشــا لەســەر ئازادییە کۆمەاڵیەتییەکانی دانابوو، زمانی 
خەڵکــی قفــڵ کردبــوو و قەڵەمــی شــکاندبوو. پێکهاتنــی کۆمەڵــەی »ژ. ک« و حیزبــی 
دێموکراتی کوردســتان و فیرقەی دێموکراتی ئازەربایجانیش ڕاســت دەگەڕێتەوە بۆ 
هەمــان ئــەو ســااڵنە و بۆشــایی یەک لە نێوان الچوونی ڕەزاشــا و ئەو ســااڵنەی کە 

محەممەدڕەزاشای کوڕی هێشتا بناغەی دیکتاتۆرییەکەی خۆی قایم نەکردبوو. 
ئەمیر ئەحمەدی سەبارەت بە حاجی عەلی ڕەزم ئارا دەنووسێ تۆمەتی نزیکایەتیی 
لە حیزبی توودەی ئێرانی پێوە بەسترا، بەاڵم لە پۆستی فەرماندەیی تیپی کوردستان دا 
خزمەتەکانی جێگەی دەسخۆشی لێ کردنن و لەو هەرا و بەزمەی شەڕ و ئاژاوەیە دا 
لیاقەتێکــی باشــی لــە خــۆی پیشــان   دا ]واتە خەڵکی باش ســەرکوت کــرد![ )٤٩٩( . لە 
مەسەلەی ئازەربایجان دا دەنووسێ: »لە ماوەیەک پێشترەوە ]واتە پێش 21ی ئازەری 
1٣2٥ و هێرشی ئەرتەش بۆ سەر ئازەربایجان و کوردستان[، کاربەدەستانی ئەرتەش 
 تفەنگ و فیشەکیان دابووە ئاغاواتی نیشتمانپەرستی وەک زولفەقارییەکانی زەنجان و
 ئەسلەحەدارباشــی و یەمینی« )٥1٨( . هەروەها ســەبارەت بە سەفەری پیشەوەری و
هەیئەتــی نوێنەرایەتیــی فیرقــەی دێموکراتــی ئازەربایجــان بــۆ تــاران، کــە شــەهید 
 حەمەحوسێن خانی سەیفی قازیشیان لەگەڵ بوو، دەنووسێ: »نیازی ئێمە لەو وت ووێژ و
هات وچۆیانــە ئەوە بوو کە ســەرقاڵ بن ]واتە ڕێبەرانی ئازەربایجان و کوردســتان[ 
تا ئەوەی ســپای ســۆڤیەتی لە ئازەربایجان بچنە دەرەوە و ئەو تاوانبارانە پشتیوانی 

الوەکییان نەمێنێ« )٥1٧( . 
لــەو قۆناغــە دا ئەمیر ئەحمــەدی وەزیری جەنگی کابینەی قەواموسســەڵتەنە بوو. 
گەرچــی ئــەو هەوااڵنــەش وا لــە کتێبەکە دا ســەبارەت بە کوردســتان و ئازەربایجان 
دەیــدا زۆریان ناڕاســتن، بــەاڵم هەندێک جار ناڕاســتییەکە دەگاتــە لووتکەی تۆمەت 
هەڵبەســتن و درۆی زەق کــردن: »لــە ئازەربایجــان و کوردســتان کاربەدەســتانی 
پیشەوری و قازی محەممەد دەستیان دایە جینایاتی ترسناک و خەڵکانێکیان بەناوی 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1237  

کۆنەپەرســت و الیەنگــری کۆنەپەرســتییەوە کوشــت و تاقمێکیــان لــە ئەفســەران و 
ئەفــرادی نیزامــی و ئاغــاوات و بازرگانــان کوشــت« )٥1٣( . هەمــووان دەزانــن کــە 
لــە مــاوەی دەســەاڵتدارییەتیی کۆمــاری کوردســتان دا تاقــە کەســێک کــە کوژرابــێ 
»غەفــووری مەحموودیــان« بوو لــە مەهاباد، کە ئەویش بەبــێ ئاگاداریی حکوومەتی 

کــوردی کــوژرا و کاتــێ پێشــەوا هەواڵەکــەی ژنەفــت، بــۆی گریــا. ئەی کامــەن ئەو 
قەتڵ و کوشــتارانە لە کوردســتانی هێمن و بێ ئاژاوە کە جەنابی تیمساری ئەرتەشی 

شاهەنشاهی دەفەرموێ؟ 
الپەڕە ٥22ی کتێبەکە بە هەمان شــێوە پڕە لە درۆ و هەڵبەســتراو ســەبارەت بە 
بارزانییەکان و نەمران شــێخ ئەحمەد و مەال مســتەفا بارزانی و ئیعدامی پێشــەوا و 

قازییەکانی تر. 
کتێبەکە باسێکی ڕاستەوخۆی بۆکانی تێدا نییە، بەاڵم لە چەند شوێن دا کە هەواڵی 
مەهاباد ڕادەگەیەنێ بۆکانیش دەگرێتەوە، بۆ نموونە لە شەڕی پشدەرییەکان دا کاتێ 
ســەرۆک هۆزەکانی ناوچــەی بانگــی مەهاباد کردووە و ســوارەی لێ خواســتوون و 
بردوونی بۆ شەڕی سەردەشت و سەڵماس، یەک لەو سەرۆک هۆزانە مەزنی هۆزی 
دێبوکــری بــووە، هەروەها کاتێ نــاوی هۆزەکان دەبا و دەڵێ ئــەوە و ئەمە و هتد... 
واتە هۆزی دیکەی جگە لەوانیش لە لەشکرکێشــانەکە دا بەشــدار بوون و دوور نییە 

بەگزادەی فەیزوڵاڵبەگیش بگرێتەوە. 
 یان لە دوو سەفەری ڕەزاشادا بۆ مەهاباد، کاتێ سوارەی عەشایر چوونەتە پێشوازی و
بــە شــانازیی ئــەوەوە ڕمبازێ و جلیت بازییــان کردووە، گومان نییە دەبێ ســوارەی 

عەشیرەتی دێبوکری، گەورک و بەگزادەی الی بۆکانیش بەشدارییان تێدا کردبێ.1

1. امیر احمدی، احمد، »خاطرات نخســتین ســپهبد ایران«، بەکوشش غالم حسین زرگری نژاد، 
موسســە پژوهش و مطالعات فرهنگی بنیاد مســتضعفان و جانبازان انقالب اســالمی، تهران 

1٣٧٣/ 1٩٩٤، ٧1٦ صفحە، فارسی.
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بیرەوەرییەکانی سپەهبود ڕەزم ئارا
لەو ئەفســەرە ئێرانییانەی وا ڕاســتەوخۆ لە پەیوەندیی کۆماری کوردســتان دا بوون 
یەکیــان »سەرلەشــکر ڕەزم ئارا«یــە کــە دواتــر پلەی ســپایی یەکەی هەڵکشــا و کرایە 

سپەهبود، واتە بەرزترین پلەی سپایی تا ئەو دەم. 
پێــش هەمــوو شــت بــا ئــەوە ڕوون بێتــەوە کــە لــە مێژووی ســپایی ســەردەمی 
پەهلەوییەکانی ئێران دا بەناوی »ڕەزم ئارا«وە باوکێک و سێ برای بە ئەسڵ شیرازی 
هەن، کە هەر چواریان ئەفســەری ئەرتەش بوون: محەممەد ڕەزم ئارا لە ســەردەمی 
ناسرەددین شــای قاجــار دا )1٨٤٨ ـ  1٨٩٦(  ژیــاوە. ســێ کــوڕی محەممەدیش بریتین 
لە حوســێن عەلی و حەســەن کە هەردووکیان ســەرهەنگ )کۆلۆنێل(  بوون و »عەلی« 
یــان »حاجــی عەلــی« کە نووســەری ئەم بیرەوەرییانە بێ، کە لە ســەردەمی ڕەزاشــا 
)1٩21ـ  1٩٤1(  و محەممەدڕەزاشــای پەهلەوی دا )1٩٤1ـ  1٩٧٩(  گەیشــتە بەرزترین 

پلــەی ســپایی ئێران و بوو بــە ســەرۆک وەزیرانی واڵتەکەش، لە کۆتایــی دا گرووپی 
»فیدائییانی ئیسالم« کوشتیان. هەر ئەم حاجی عەلییە »فرهنگ جغرافیائی ایران«ی لە 
20 بــەرگ دا نووســیوە کە بۆتە ســەرچاوەیەکی گرنگ بۆ لێکۆڵینــەوە لە جوغرافیای 

ئێران. کەوابوو، بابەتی ئەم وتارە، »حاجی عەلی ڕەزم ئارا«یە. 
ڕەزم ئارا لە قوتابخانەی ئالیانســی فەرەنســییەکان و »مدرســە نظام مشیرالدولە« 
لە تاران دەرســی خوێندووە، ئینجا چۆتە خزمەتی ســپا و قەزاقخانەوە، ماوەی ســێ 
ســاڵیش نێردراوەتە فەرەنســە دەرســی سپایی بخوێنێ. پاشــان گەڕاوەتەوە ئێران و 
ســاڵی 1٣01/ 1٩22 وەک ئەفســەرێک لەگــەڵ »فەوجــی پەهلــەوی«دا، نێردراوەتــە 
شــەڕی ســمکۆ لــە دەوروبەری ســەڵماس. لەم بارەیــەوە ڕەزم ئارا دەڵــێ: »لە یەکەم 
ڕووبەڕووبوونەوەمان لەگەڵ کوردان دا بە شــێوەیەکی ســیحراوی ڕزگاریمان بوو، 
بەاڵم لە شــەڕی ڕۆژێک دواتر دا کوردەکانمان شــکاند و لە هەموو الیەک مرۆڤ و 
ئەســپ بوو دەکەوتن و عەشــایر بوون کــە دەبوونە خۆراکی مــەرگ... جەنازەیەکی 
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زۆر لە مەیدان دا کەوتبوون« )ل ٩ـ٣٧( . 
ڕەزم ئــارا، ماوەیــەک ڕەئیســی ســتادی ئەرتەش بوو، پاشــان »حەســەن ئەرفەع« 
کرایە ســەرۆکی ستادی ئەرتەش کە ڕەزم ئارای خانەنشین کرد. ئەرفەع بەتەواوەتی 
الیەنگری سیاســەتی ئینگلیز بوو و ڕەزم ئارا گومانی الیەنگریی سۆڤیەت و بەگشتی 
بیــری چەپــی لێ دەکــرا بە شــێوەیەک کە محەممەدڕەزاشــا بــە »پیاوی ڕووســان«ی 

دەزانی )1٧٦( . 
هەر چۆنێک بێ، ڕەزم ئارا گەلێک هەڵسووڕاو و لێزان بوو و سەرەڕای دژایەتیی 
شــا و نەیارەکانی دیکەی، کاتێ قەواموسســەڵتەنە بوو بە ســەرۆک وەزیرانی ئێران، 
هێنایــەوە ســەر ئیش وکار و ڕاســت ناردیە کوردســتان. ئەوە ســەردەمێکە کۆماری 
کوردســتان دامــەزراوە و ڕەزم ئارا چۆتە چاوپێکەوتنی پێشــەوا قــازی محەممەد )ل 

 . )1٨0
کتێبــی بیرەوەرییەکانــی ڕەزم ئــارا لەالیــەن کامبیزی کوڕی خــۆی و کاوە بەیات 
لێکۆڵــەر و مێژوونووســی ئێرانییــەوە ئامــادە کــراوە و هەندێک بەشــی هــەر ئەوان 
خۆیان نووسیویانە. ئەوان ]و لە ڕاستی دا کاوەی بەیات[ لە الپەڕە 1٨٣  دا دەنووسن: 
»دەوری ڕەزم ئارا لە گرتنەوەی ئازەربایجان دا گرنگ بوو. ناوبراو نەخشــە و پالنی 

بەگــژ دا چوونــی حکوومەتی ئازەربایجان و کوردســتانی کێشــا و هێزەکانی ســپای 
ئێرانی لە ســێ قۆڵەوە ناردە ســەر دوو حکوومەتەکە: قۆڵی نێوەڕاست میاندواو بوو 
بە فەرماندەیی »سەرلەشکر هومایوونی« و دوو قۆڵەکەی دیکەش تەورێز و ئاستارا. 
هێزەکانــی هومایوونــی بــەرەو مەهابــاد چــوون و هێــزی دەوڵەت لە سەردەشــت و 

بۆکان نیشتەجێ کران« )1٨٤( .
ڕەزم ئارا بەهۆی ئەو ڕاســتییەوە کە ماوەیەک لە فەرەنســە دەرسی خوێندبوو و 
لەگەڵ شــێوەی ژیان و شــێوازی حکوومەتی ڕۆژاوایی یەکان ئاشــنا ببوو، هەروەها 
ئەگەر ئەو چاووڕاوە ڕاست بێ کە دەگوترا لەگەڵ حیزبی توودەی ئێران و یەکییەتیی 
ســۆڤیەتی دا پەیوەندی هەیە، لەچاو ئەفسەرانی وەک ئەمیر ئەحمەدی و شابەختی و 
 ئەمیر تەهماسبی، کە جگە لە نۆکەرایەتیی شا هیچیان نەدەزانی، هەندێک جیاواز بوو و
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هەڵسەنگاندن و هەڵوێستی سەربەخۆتری هەبوو. سەرەڕای ئەوانەش ئێرانیچییەکی 
تــەواو بــوو و لەپێنــاو ســەقامگیریی ئەرتەشــی هەڵوەشــاوەی ئێــران دوای شــەڕی 
دووهەمــی جیهانــی هەوڵــی زۆری  دا، تەنانــەت بــۆ ســەرکەوتنی ئامانجەکانــی هیــچ 
ســێ ودووی نەدەکرد لەوەی سیســتەمی عەشیرەیی کە ڕەزاشــا خەریکی تێدابردنی 
بــوو، بژێنێتــەوە. ئــەو لەگــەڵ ئەوەدابــوو کــە دەوڵــەت هەڵوێســتێکی هێمنانەتری لە 
بەرانبەر ]سەرۆک[عەشــایر دا هەبێ و ئەگەر پێویســت بێ، عەشــایر چەکداریش بکا 
)1٩٣( ! یەک لەو کارانەی کە لەم بوارە دا کردی بانگهێشتنی 200 سەرۆک عەشیرەت 

بۆ تاران بوو لە کۆتایی یەکانی مانگی شەهریوەری 1٣2٧  دا )1٩٤( . 
ڕەزم ئارا لە ماوەی دەسەاڵتدارییەتیی خۆی لە لوڕستان و کرماشان مڵک و ماڵێکی 
 زۆری پێکەوە نا و لەو کارە دا وەها زیادەڕۆیی کرد کە بە بەرتیل وەرگرتن و دادۆشین و
چەوساندنەوەی خەڵک تۆمەتبار کرا و برایە دادگا، هەر بۆیەش لە بەشێک لە کتێبەکە دا 
لیســتەی مڵک و ماڵی خۆی نووســیوە، کە دیارە بۆ ئەوەی دیزە بەدەرخۆنەی بکا و 
بڵــێ هــەر ئەوەنــدەم مڵک و ماڵ هەیە نــەک زیاتر )11٩ تــا 122( . بەرتیل وەگرتن و 
چەوساندنەوە بەتایبەت لە سەردەمی ڕەزاشا  دا بێدادی دەکرد و کەسیش نەیدەوێرا 
شکایەت لە ئەفسەر و کاربەدەستی بەرتیلخۆر بکا، لەبەروەی سەرۆک و فەرماندەی 
ئەویــش لــە خــۆی خراپتــر خەڵکــی دەچەوســاندەوە و پشــتی ژێردەســتەکەی خۆی 
بەرنەدە دا. ڕەزم ئارا دەڵێ لە لوڕستان بووم کە تاقمێک لەالیەن دەربارەوە هاتن بۆ 
چاوپێکەوتنــی بارودۆخــی ئاسایشــی ناوچەکە و کاروباری نیزامیی ئێمە، ســەرۆکی 
هەیئەتەکە هەر لە یەکەم ڕۆژ و پێش هەموو شتێک دا داوای بەرتیلی لێ کردم )٩2( !

لــە  لــەوە، کێشــە و دووبەرەکــی و دژایەتــی و »باندبازی«یــە  سەرنج ڕاکێشــتر 
نێوان ئەفســەرانی ســپای ئێران و بەرپرســانی سیاســیی واڵتەکە دا. هەر ئەفســەر و 
فەرماندەیەک لە پەیوەندیی سیاســەتمەدارێک دایە و ئەگەر خۆی ڕاستەوخۆ سەر بە 
دەوڵەتێکــی بێگانــە نەبــێ وا هەیە ئەو سیاســەتمەدارەی وا ئاگای لێیەتی داردەســتی 
واڵتێکی ئورووپایی بێ. هەر ئەوەندەش کە باڵێک و الیەنێک دەگاتە سەرۆک وەزیری 
یــان وەزارەت و فەرماندەیــی ئەرتــەش، ئیتــر هاوبیــر و هاوســەنگەرەکانی خــۆی 
هەڵدەکێشــێ و ئەوانــی دیکــە وەال دەنێ. بە شــێوەیەک کە کەس لــە داهاتووی خۆی 
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دڵنیا نییە و بۆ مانەوە و تێدانەچوون و ئەوەی بای سیاســەت نەیبا و تەفروتوونای 
نەکا دەبێ سێبەری کەسێکی پایەبەرزی دەوڵەتیی بەسەرەوە بێ!

کتێبەکە بەگوێرەی عینوانەکەی دەبێ لە دوو بەشی »بیرەوەری و بەڵگەنامەکانی 
ســەفەرنامە و  »بیــرەوەری،  نــاوی  دەبووایــە  کاتێــک دا  لــە  پێکهاتبــێ،  ڕەزم ئــارا« 
بەڵگەنامەکانــی ڕەزم ئــارا«ی لەســەر بووبــا، لەبــەروەی لە ســەرجەمی ٥٧٤ الپەڕەی 
کتێبەکــە، تەنیــا 1٧٤ الپــەڕەی بیرەوەریــی ئــەون و لە الپــەڕە 1٩٩ بــەدواوە تا ٣٨2 
ســەفەرنامەی ســەفەری ســااڵنی 1٣02 ـ 1٣0٤یەتی بۆ فەرەنســە. فەســڵی پێنجەمی 
کتێبەکە 1٤ الپەڕەیە و کاوەی بەیات نووسیویەتی، 1٩0 الپەڕەی کۆتایی کتێبەکەش 

بەڵگەنامەکانن کە پێکهاتووە لە: 
ـ کۆپیی هەندێک فەرمان، وەک فەرمانی سەرۆک وەزیری ڕەزم ئارا لەالیەن شاوە؛
ـ ٧ نامەی ئەشــرەفی پەهلەوی، خوشــکی شا بۆ ڕەزم ئارا، کە لە خوێندنەوەیان دا 
هەست بە کەین وبەین و ئەویندارییەک لە نێوانیان دا دەکرێ. دیارە ئەشرەف لەو کارە 
خێرانــەی زۆر کــردووە و زانیویەتی لەگەڵ کێ بیکا! ڕەزم ئاراش هەر لە ســەردەمی 
 الوییەتییەوە تا ئەو دەمەی کە بوو بە سەرۆک وەزیر هەرگیز دۆخینەکەی نەبەستەوە و
لە ســەرەتای کتێبەکە دا بە شــێوەیەک باسی عەیاشی و ڕابواردنی خۆی لەگەڵ ژنان 
دەکا کە کوڕەکەی و کاوەی بەیات بەشــێکیان قرتاندووە و لە دوو شــوێن دا )الپەڕە 

2٣ و 2٥(  نووسیویانە »بەشێک لەم ڕوون کردنەوانە قرت کران«؛
ـ قانوونی ئەساسیی ئێران؛

ـ وەسیەتنامە؛ 
ـ چەند وێنە، کە بەشێکیان لە لوڕستان و کرماشان و یەکیان بە جلی کوردییەوە 

لە سنە کێشراون؛ 
ـ بابەتی سەبارەت بە بۆکان و ناوچەی موکریان و کەسایەتییەکانی لە کتێبەکە دا 

زۆر نییە و هەر ئەوانەن وا لە سەرەوە ئاماژەیان پێکرا.1

1. رزم آرا، سپهبد حاج عەلی، »خاطرات و اسناد سپهبد حاج علی رزم آرا«، بەکوشش کامبیز 
رزم آرا و کاوە بیات، انتشارات شیرازە، تهران 1٣٨2/ 200٣، ٥٧٣ صفحە، فارسی.
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بیرەوەرییەکانی چەند کەسایەتیی سەردەمی پەهلەوییەکان )١٩٠١-١٩٧٩( 
ســەردەمی  بیــرەوەری  کتێبــی  چەنــد  ڕابــردوو دا  مانگــی  دووســێ  مــاوەی  لــە 
پەهلەوییەکانــم خوێندۆتــەوە و لــە نێویــان دا بــۆ مەســەلەی کۆمــاری کوردســتان 
)1٩٤٦(  و هەواڵــی ناوچــەی موکریــان و ڕووداوەکانــی بــۆکان گــەڕاوم. ڕەنگــە بــۆ 

خوێنــەر ســەیر نەبــێ ئەگــەر بڵێــم هیچی وام لــێ دەســت نەکەوتوون! ڕاســتییەکەی 
ئەوەیــە کاربەدەســتانی حکوومەتی پەهلەوییەکان وەها گیرۆدەی کێشــەی نێوخۆیی 
لەگــەڵ یەکتــر و کۆکردنــەوەی پــووڵ و پــارە و نۆکەرایەتیــی ئــەم یــان ئــەو واڵتی 
ڕۆژاوایــی بــوون کــە خەڵکــی شــار و شــارۆچکەکانی ئێــران، بەتایبــەت شــوێنی 
دوورەدەســتی وەک کوردســتانیان هــەر بــە بیریــش دا نەهاتووە تا بگاتــە ئەوەی لە 
کتێبی بیرەوەرییەکانیان دا شــەش دێڕی بەکاکڵی لەســەر بنووسن. دیارە کوردستان 
 پێگــەی ســەرەکیی هەڵکشــانی پلەوپایــە و دەرەجەی ئەفســەران بــووە و هەر کەس
هاتبێ و لەوێ خەڵکی باشــتر چەوســاندبێتەوە و کوشــتبێتی، لە گەڕانەوەی تاران دا 

پلەی چۆتە سەرێ و دەرەجەی بەرزتری دراوەتێ. 
هەمــوو  بەگشــتی  شاهەنشــاهی« و  ئەرتەشــی  ئەڕشــەدی  »ئەفســەرانی  الی 
ناوچــە  لوڕســتان و  کوردســتان و  لــە  پەهلــەوی  حکوومەتیــی  سیســتەمی 
هەبــووە:  گرنــگ  ســەرەکی و  دیــاردەی  یــەک  ســنوور  ســەر  دوورەدەســتەکانی 
پایــەی  بتوانــن  ئــەوەی  بــۆ  ناوچەکــە  خەڵــک و  بوونــی  بێدەنــگ  هێمنایەتــی و 
حکوومەتــی خۆیــان پتەوتــر بکــەن و بێ هەست وخوســت خەڵــک بڕووتێننــەوە. جــا 
لــە هــەر کوێیــەک ناڕەزایەتــی و ڕەخنــە لە خەڵکــەوە وەبەرچــاو هاتبێ، دەســبەجێ 
 هەڵیانکوتاوەتــە ســەریان و بەنــاوی چەتــە و شــەڕانی و شــەڕەنگێز و ئاژاوەچی و
دوژمنی ئاســایش و پێشــکەوت و پیــاوی بێگانە و کۆمۆنیســت، بەتایبــەت بەتاوانی 
جیاوازیخوازییــەوە شــەڕیان بەســەر دا داســەپاندوون، گرتوویانن و کوشــتوویانن، 
ئینجا بە شــانازییەوە میداڵیا و نیشــانی قارەمانییان لە ســینگ دراوە و پلەیان چۆتە 
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ســەرێ و بەشــی زیاتریــان لــە تااڵن وبــڕۆی ماڵــی خەڵــک پێگەیشــتووە. زۆرجاران 
تەنانــەت بنەماڵــەی ئــەو کەســانەش وا کەوتوونەتــە بــەر پەالمــاری مەئموورانــی 
حکوومەت شاربەدەر کراون یان لە زیندان خراون و وا بووە بۆ چاوەترسێی خەڵک 

ئیعدامیش کراون!  
لەالیەکــی تــرەوە، دوای پەیدابوونــی نــەوت لــە ناوچەی خۆرهەاڵتی نێوەڕاســت، 
ڕۆژاوایی یەکانیــش وەربوونەتــە ناوچەکــەوە، بەاڵم ئەوان تەنیــا چاویان لە نەوت و 
بازاڕی فرۆشتنی کەرەسەی خۆیان لە ئێران بووە و جگە لە چەکدارکردنی حکوومەتی 
ناوەنــدی بــە هەمــوو چەکێکــی کۆمەڵکــوژی، کاریــان بەســەر چەوســانەوەی خەڵک 
لەالیەن کاربەدەستانی حکوومەتەوە نەداوە و تەنانەت لێیان بوونەتە شەریکەدزیش. 
دزی و بەرتیل وەرگرتن و چەوساندنەوەی خەڵکی ئێران لەالیەن کاربەدەستانی 
حکوومییــەوە، بەتایبــەت لــە ناوچەکانــی دوور لــە پێتەخــت، لــە ســنوور و واقیــع و 
تەنانەت نەقڵ و حیکایەت دەرچووە و زیاتر لە ئەفسانە دەچێ: حەوت دەفتەرخانەی 
ئەسنادی ڕەسمی تەنیا لە باکووری ئێران کاریان بۆ ئەوە کردووە ئەو مڵک و مااڵنە 
بەناوی ڕەزاشاوە تۆمار بکەن کە بەزۆر و بەخۆڕایی یان بە نرخێکی نزیک بە هیچ 
لە خەڵکەکەی دەســەندن )بیرەوەرییەکانی ســەرتیپ درەخشانی، ل 2٦٦( . ڕەزاشا کە 
خــۆی وا خەریکی گردوکۆی ســامان و چەوســاندنەوە بوو، »هەمــوو فەرماندەکانی 
خۆشــی دەوڵەمەنــد کــردن، بێ ئــەوەی لــە گیرفانــی خــۆی قڕانێــک خــەرج بــکا... بۆ 
نموونە، سپەهبود ئەمیر ئەحمەدی چوار ساڵ لە کوردستان مایەوە و دوای ئەوەی 
بەنــاوی »فاتــح غــرب« ەوە گەڕایــەوە تــاران، ئەوەندەی »زێــڕ« لەگەڵ خــۆی هێنابوو 
کــە بــە بەشــێک لە پووڵی ئەو زێڕانــە ٥00 ماڵی لە دەوروبەری مەیدانی حەســەناباد 
کڕی!« )بیرەوەرییەکانی ئەرتەشــبود فەردووســت، بەرگی 1، ل ٦2( . سپەهبود حاجی 
عەلــی کیــا 2٥00 هیکتــار زەوی لــە »ئەیوان کــەی« نزیک تــاران و 200 هیکتار باغی 
پســتە و ٥0 هیکتــار باغــی هەنــاری تەنیــا لــە نزیک تــاران هەبوو، ئەوانــەش جگە لە 
دەیــان کۆمپانیــای زەبەالحی بازرگانی )بیرەوەرییەکانی ســپەهبود حاجی عەلی کیا، 
 ل ٨٧ تا ٨٩( . ســپەهبود ڕەزم ئارا لە ماوەی دەســەاڵتدارییەتی خۆی لە لوڕســتان و
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کرماشان مڵک و ماڵێکی زۆری پێکەوە نا و لەو کارە دا وەها زیادەڕۆیی کرد کە بە 
بەرتیل وەرگرتن و چەوســاندنەوەی خەڵک تۆمەتبار کرا و برایە دادگا... )ل 11٩ تا 

 . )122
کار تەنیــا بــە گەندەڵــی و گردوکــۆی پــووڵ و پارە ڕانەدەوەســتا، نۆکــەر بوون 
بــۆ پەیڕەوکرانــی سیاســەتی بێگانە بە تان وپۆی ڕژیمەکــە دا گەڕابوو. زۆر بنەماڵەی 
»قــەوام« و  »ئەرفــەع« و  »جــەم« و  »عەلــەم« و  وەک  ئێرانــی  بــااڵی  کاربەدەســتی 
»فرووغی« و »مەنســوور« داردەســتی سیاســەتی ئینگلیز و کەســانی وەک »دوکتۆر 
»مەتیــن  وەک  خەڵکــی  ئەمریــکا و  نۆکــەری  زاهیــدی«  »ئەردەشــێری  ئەمینــی« و 
دەفتــەری« و شەخســی ڕەزاشــا الیەنگری ئاڵمان بــوون. ڕەزاشــا »تەیموورتاش«ی 
وەزیری دەرباری خۆی بە تاوانی جاسووســی بۆ یەکییەتیی ســۆڤیەتی ئیعدام کرد؛ 
ســپەهبود ڕەزم ئارای ڕەئیســی ستادی ئەرتەش و سەرۆک وەزیری شا بە الیەنگری 
کردنی ســۆڤیەت تۆمەتبار کرا؛ ســەرتیپ درەخشانی هەر بەو ناوە موحاکەمە کرا و 
سێ ساڵ زینداینی پێدرا؛ درەنگتریش لە سەرەتای شۆڕشی 1٣٥٧  دا بە هەمان تاوان 

گیرا و لە کاتی لێپرسینەوە دا سەکتەی کرد و مرد. 
لــەژوور هەمــوو ئــەو دز و تااڵنچییانەوە، خودی ڕەزاشــا بووە کــە بە یارمەتیی 
ئایڕون ساید و ئەردەشێر جی ڕیپۆرتر و بەکورتی لەالیەن سیاسەتی بریتانیاوە هاتە 
سەر حوکم، بەاڵم دواتر بە الیەنگریی ئاڵمانیا ویستی جووتە لە هاوپەیمانانی شەڕی 
دووهەمی جیهانی بوەشێنێ، ئینجا دوای هاتنی هێزی هاوپەیمانان بۆ ئێران، لە 1٥ی 
شــەهریوەری 1٣20 )1٩٤1(   دا لە ترســی ئەوەی بکەوێتە دەست سۆڤیەت، بە هەموو 
کەس وکارییەوە چوو بۆ باشــووری ئێران و لەوێشــەوە بە فەرمانی هاوپەیمانان لە 
ئێران چووە دەرەوەی واڵت و کوڕەکەی کرایە جێگری. هەر ئەم کوڕەش کە ئەوان 
لــە 1٩٤1  دا هێنایانــە ســەر حوکم، ئەمریکایی یەکان لە 1٩٧٩  دا لــە ئێرانیان دەرکرد و 
خومەینییــان بــە تەیــارەی تایبەتیــی »ئەیر فڕانس« هێنــا و لەجێی ئەویــان دانا. ئەوە 
کورتــە مێــژووی سیاســەتی سیاســەتمەدارانی ئێرانە لە ســەدەی بیســتەم دا؛ جا ئەو 

چەتە و دزانە نیشتمانپەرستن و کوردی هەژار نیشتمانفرۆش!
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دەرباری شــا بەتایبەت لە ســەردەمی پەهلەویی دووهەم دا ناوەندی عەیاشــی و 
ڕابواردنــی خــۆی و کەس وکار و دەوروبەرەکەی بووە. شــەرحی ڕابواردنی شــا و 
خوشــک و براکانی و هەروەها دەســت وپێوەندی وەک »عەلەم«، لــە بیرەوەرییەکانی 
عەلەم و فەردووست  دا بەباشی دەردەکەوێ. سپەهبود حاجی عەلی کیا سەبارەت بە 
پەیوەندیی سێکســیی نێوان محەممەدڕەزاشــا و ئەرتەشــبود فەردووست دەنووسێ: 
»ڕەزاشــا بە ســولەیمان بێهبوودی )سەرپەرشــتی کاروباری کاخی شــا( ی گوت ئەم 

کوڕە )واتە حوسێن فەردووست(  لە کاخ وەدەربنێن، نێوقەدی کوڕەکەمی پساندووە!« 
)بیرەوەرییەکانــی ســپەهبود حاجــی عەلی کیا، ل 1٥٣( . ئەردەشــێری زاهیدی )زاوای 

شــا و باڵوێــزی ئێــران لە ئەمریکا(  لقێک لــەو دەربارە پیس و پۆخڵــەی بردبوو و لە 
باڵوێزخانــەی ئێــران لــە ئەمریکا داینابوو! ئەوانەی خوارەوە قســەی کەســێکی نزیک 
بە محەممەدڕەزاشــا و دەرباری ئەون ســەبارەت بە زاوازێڕینەی شــا: »ئەردەشێری 
زاهیــدی لــە ئەمریــکا قاچاخچییەتــی و کاری پیســی دەکــرد... بێ ئابڕوویــی دەکــرد، 
]ژنــە[ ئارتیســتی دەبــرد بــۆ ســەناتۆرە ئەمریکایی یــەکان، ئــەوە خانــم بردنــە ئیتــر! 

دەورودووکانــی تریاک کێشــانی لــە باڵوێزخانەکە دا کردبۆوە، زۆر پیســە، زۆر زۆر 
پیسە...« )بیرەوەرییەکانی سپەهبود حاجی عەلی کیا، ل 1٩2 تا 121( . 

من لە خوارەوە دا هەندێک ئاماژەی دوور و نزیکی نێو کتێبە بیرەوەرییەکانی ئەو 
چەند کەسەی سەرەوە بە مەسەلەی کورد و کۆمار و بۆکان )ئەگەر هەبێ( ، دەخەمە 
بەرچاوی خوێنەر، ئەگەریش بابەتی سەبارەت بە ناوچەکەیان تێدا نەبوو هەندێک خاڵی 
گرنگیان لە پەیوەندیی سیاسەتی گشتیی ئێران دا لێ ڕادەگوێزم، بەاڵم با لەپێش دا ئەم 
ڕاستییە ڕابگەیەنم کە زۆربەی زۆری ئەو کتێبە بیرەوەرییانەی من خوێندوومنەتەوە لە 
 ئێرانی سەردەمی کۆماری ئیسالمی دا چاپ کراون، بەو بۆنەیەوە جێ پەنجەی سانسۆر و
چاوەدێریــی وەزارەتــی ئیتالعــات و ئیرشــادیان پێوەدیــارە و خوێنــەر ناتوانــێ بــە 
متمانەوە سەیریان بکا. لە هەندێک شوێن دا دەستێوەردانەکە ئەوەندە ئاشکرایە کە لە 
کەڵەگایی کردن لە خوێنەر دەچێ، بەاڵم چارە چییە دەسەاڵت بەدەست ئەوانەوەیە و 

لەوەندە زیاتریش لەو دەسەاڵتە چاوەڕوان ناکرێ. 
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بیرەوەرییەکانی جەهانگیر تەفەززولی
من ئەم کتێبەم بۆیە خوێندەوە کە بزانم هەواڵی سەفەری مەهاباد و چاوپێکەوتن و 
وت ووێــژی خــۆی و ٤ ڕۆژنامەنووســە تارانییەکــەی دیکــەی لەگــەڵ پێشــەوا قازی 
محەممەد تێدایە؟ دەزانین تەفەززولی و بوزورگی عەلەوی و ســێ ڕۆژنامەنووســی 
دیکە لە تارانەوە چوون بۆ تەورێز و مەهاباد بۆ ئەوەی ڕاپۆرت لەسەر حکوومەتی 
میللیی ئازەربایجان و کۆماری کوردستان بنووسن. کورتەیەکی هەواڵی چاوپێکەوتنی 
ئەو ڕۆژنامەنووســانە و پرســیار و وەاڵمەکانیان لەگەڵ پێشەواش لە ژمارە یەکەمی 

ڕۆژنامەی کوردستان جاپی مەهاباد دا باڵوکراوەتەوە. 
بەداخــەوە دەبــێ بڵێــم کتێبەکــە گەرچی بەکورتی باســی ســەفەری ئەو کەســانە 
بــۆ تەورێــز و چاوپێکەوتنــی پیشــەوەری دەکا، بــەاڵم زۆر یــان کەم هیــچ هەواڵێکی 

سەفەری مەهابادی تێدا نییە.1

1. تفضلی، جهانگیر، »خاطرات جهانگیر تفضلی«، بەکوشش یعقوب توکلی، چاپ دفتر ادبیات 
انقالب اسالمی، تهران 1٣٧٦/ 1٩٩٧، 2٤٦ صفحە، فارسی.
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بیرەوەرییەکانی سپەهبود حاجی عەلی کیا
کیا یەکێک بووە وەک بەشیر موشیری ئێمە، خەیااڵوی و هەندێکیش دەست بەقەڵەم، 
بــەاڵم بەپێچەوانــەی ئەو، دز و پارەپەرســت و دەوڵەمەند. کتێبێکی نووســیوە کە لە 
»ســیپارەی خۆشــبەختی«یەکەی »ئوســتاد«، واتە بەشــیر موشــیر  دەچێ و الی وایە 

وەاڵمــی هەمــوو پرســیارێکی سیاســەتی ئێــران و جیهــان لــەو کتێبەدایــە! هەروەها 
ڕێکخراوێکــی بەنــاوی »کوک« دروســت کردووە کە تەواو وەک ڕێکخراوی ماســۆنی 
دەچــێ و دەڵــی لەوێ دا هەموو ئوســتاندارەکانی ئێران ئەندام بــوون و وەک »برا«ی 

یەکتر وابوون ) ل ٦٥( . ئەوە هەڵبژاردەیەکی قسەکانی سپەهبود کیایە:
»... دوای کۆدەتــای عەبدولکەریــم قاســم لــە عێــراق، محەممەدڕەزاشــا گەلێک لە 
خــۆی دەترســا و نیگەرانــی ئــەوە بــوو ئەویــش بکــوژن )ل ٦٦( ... مەلەکــەی بریتانیا 
لەقەبــی »ســێر«ی خەاڵت کردووم ]خەاڵتی ســپەهبود کیــا[ )٦٨( ... نوێنەری ڕەزم ئارا 
لــەو ســتوونە دا کــە دەچــوو بــۆ ئازەربایجــان گوتی ئــەو تەرەســە )مرتیکەیــە(  هەر 
ڕۆیشــتووە و خەڵکی ڕووتاندۆتەوە )٧٣( ... میللەت هێشــتا شــعووری نییە بزانێ کە 
دەتوانێ خاوەنی دەنگ بێ )٩0( ... کێنێدی سەرۆک کۆماری ئەمریکا گوشاری خستە 
ســەر محەممەدڕەزاشــا بۆ ئەوەی دوکتۆر عەلی ئەمینی بکاتە سەرۆک وەزیر )٩٤( ... 
شا، لەسەر داواکاریی ئەمینی مەجلیسی بیستەمی هەڵوەشاندەوە )٩٦( 1... ڕێکخراوی 
»کــوک« یارمەتیــی ســەرکەوتنی کۆدەتای 2٨ی گەالوێژی ســاڵی 1٣٣2ی   دا )11٧( ... 

ســەرۆک هۆزەکان دوای کۆدەتای 2٨ی گەالوێژ دەهاتنە الی شــا و سپاســی منیان 
دەکرد )11٧( ... ئێمە ]واتە ڕێکخراوی کوک[ ســازمانی ئەفســەرانی حیزبی توودەمان 
کەشف کرد. ئێمە زانیاریمان دەدایە حکوومەت نیزامیی تەیمووری بەختیار و ڕوکنی 
2ی ئەرتەش )12٤( ... من ڕەئیسی کوللی مەرزبانیی ئێران بووم و تەیمووری بەختیار 

1. لــە مەجلیســی بیســتەم دا کــە تەنیا چەند مانگ دەوامــی کرد، عەبدوڵاڵئاغــای ئێلخانی زادە 
نوێنەری بۆکان بوو. ئەگەر هەڵە نەکەم ئەو دەم بۆکان لەگەڵ مەهاباد و سەردەشــت تەنیا 

یەک نوێنەریان هەبوو. 
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مەرزبانــی ماکــۆ بــوو )1٣٤( ... تەرحــی دروســت کردنی »ســاواک« ئەمریکایی یــەکان 
دایانڕشــت )1٣٥( ... کێنێــدی گوتبــووی مــن ڕقــم لــە قیافــەی شــایە )1٣٦( ... بەختیار 
پیاوکوژ بوو... ســپەهبود نیعمەتوڵاڵ نەســیری ســەرۆکی ســاواکی ئێران بێ شعوور 
بوو و پێیان دەگوت »نیعمەت گەچە« یان »کەلـلەگەچی«؛... ئەرتەشبود ئاریانا شێت و 

بێ عەقڵ بوو1 )1٤٧( .2

1. نووسەر بە هەمان شێوە باسی ئەفسەرانی دیکەی سپای ئێرانی کردووە وەک سپەهبود 
وسووق )وثوق(، ئەرتەشبود هیدایەت و سەرلەشکر زاهیدی. 

2. کیا، سپهبد حاجی علی، »خاطرات سپهبد حاجی علی کیا«، بەکوشش حبیب الجوردی، طرح 
تاریخ شفاهی ایران، دانشگاە هاروارد، نشر زیبا، تهران 1٣٨1/ 2002، 1٦٨ صفحە، فارسی.
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بیرەوەرییەکانی ئەرتەشبود فەردووست 
فەردووســت هاوپــۆل و هاوڕێــی ســەردەمی منداڵــی تا پیریــی محەممەدڕەزاشــا و 
جێگەی متمانەی زۆری دەربار بوو. دواتر گوترا کە فەردووست لە ئێران ماوەتەوە و 
هاوکاریی کۆماری ئیســالمی کردووە. کتێبی بیرەوەرییەکانیشــی لەالیەن وەزارەتی 
ئیتیالعاتی ئێرانەوە جاپ کراوە و جێگەی متمانە نییە، بەاڵم هەندێک هەواڵی سیاسیی 

ئێرانی تێدایە:
»تەیموورتاش وەزیری دەرباری ڕەزاشا تۆمەتی جاسووسی کردن بۆ یەکییەتیی 
ســۆڤیەتی لێــدرا. ڕەزاشــا، گرتــی و پاشــان ئیعدامی کــرد )ل 2٤( ... بــاوک و باپیری 
»قەوامــی شــیرازی« نۆکەری ئینگلیزەکان بوون )هەمــان( ... برای عەلی قەوام بوو بە 
ئوســتانداری کوردســتان )٥2( ... دایکی محەممەدڕەزاشا )تووران خانم(  تورک بوو و 
بە تورکی قســەی دەکرد... دایک و دوو خوشــکی محەممەدڕەزاشــا دوای »کەشــفی 
حیجاب« بە ســەری ڕووت چووبوون بۆ شــاری قوم بۆ زیارەت. مەالکان لەوێ لە 
ژوورێک دا زیندانییان کردبوون و نەیانهێشــتبوو بچنە نێو حەرەمی پاکەوە. ڕەزاشــا 
بە هێزی ســپایی یەوە چووە ســەر مەالکان و ڕزگاری کردن... کوردستان بە دەست 
ئەمیر ئەحمەدی سەرکوت کرا و ڕەزاشا بەناوی »فاتح غرب« دەرەجەی سپەهبودی 
پێدا... ڕەزاشا کاری پێی نەدابوو چ سەروەت و سامانێکی لە کوردستانەوە هێناوەتەوە 
)٦2( .« الپــەڕە ٧٨ی کتێبەکــە ئــەو هەواڵنــەی تێدایە وا فەردووســت لە ســەبارەت بە 

ناوچەی ئازەربایجان و لەشکری کوردستان دەیدا و جێگەی سەرنجن. 1

1. فردوســت، ارتشــبد حســین، »ظهور و ســقوط ســلطنت پهلوی، خاطرات ارتشــبد حســین 
فردوست«، بخش اول، انتشارات اطالعات، تهران 1٣٦٧/ 1٩٨٨، + 1٥2 صفحە فارسی.
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وتارەکانی عبدالرحمن فرامرزی
عەبدوڕڕەحمانــی فەرامــەرزی سەرنووســەری ڕۆژنامــەی ڕۆژانــەی »کەیهان« بوو 
کــە لــە ســااڵنێکی زۆری پێــش شۆڕشــی 1٣٥٧ی ئێــران دا لە تــاران دەردەچوو. ئەم 
کتێبــە کۆمەڵــی هەندێک ســەروتار و وتارە کە فەرامەرزی بەنــاوی خۆی یا بەناوی 
خوازراوەی »نەوشــاد«ەوە ســەبارەت بە حکوومەتی میللیی ئازەربایجان و کۆماری 
کوردســتانی نووســیون و ڕێکەوتی باڵوبوونەوەیان لە ڕۆژنامەکە دا دەگەڕێتەوە بۆ 
1٣2٤/٥/22 تــا 1٣2٥/10/2٦، کــە ئەوەش کــەم وزۆر دەکاتە ماوەی تەمەنی هەر دوو 

دەسەاڵتداریی ئازەربایجان و کوردستان لە ساڵی 1٩٤٦ی زایینی دا. 
فەرامەرزی ئێرانیچییەکی توندوتیژ و جێگەی متمانەی دەرباری محەممەدڕەزاشا 
بوو،1 هەر بۆیەش دەیتوانی لە چوارچێوەیەکی بەربەست کراو دا ڕەخنە لە دام ودەزگا 
حکوومەتییەکانی ئێران بگرێ و بەو بۆنەیەوە ڕووناکبیران و دژبەرانی ڕژیم لەچاو 
ڕۆژنامــەی »ئیتالعــات« کــە خاوەنەکەی )مەســعودی( یان بە ئاڵقەلەگوێی سیاســەتی 
ئینگلیز و نۆکەری دەربار دەزانی، بایەخی زیاتریان پێدە دا. فەرامەرزی لەم وتارانە دا 
هەڵوێستێکی دوژمنانەی بەرانبەر بە هەر دوو حکوومەتی کوردستان و ئازەربایجان 
هەیە و لە هێرش کردنە سەر پێشەوا و پیشەوەری  دا هەندێک جار قەڵەمی چەپەڵ و 
پڕ تەوس و تەنانەت جنێو و سووکایەتی بەکار دەهێنێ؛ ئەو سووکایەتییە جاروبارە 
باڵ دەکێشێتە سەر گەلی کورد و ئازەربایجانیش، وەک ئەوەی کە دەڵێ: »ئەی خاک 
بەسەر ئەو فارسەی وا بە ڕادەی فاڵن کوردی چیایی مەهاباد و بیابانیی سەڵماس و 
ورمێ واتای دێموکراســی نازانێ« )ل ٣٤٩( ! یان ڕێبەرانی هەر دوو بزووتنەوەکە بە 
»خائــن، ماجراجو، عناصر فاســد و حشــرات مــوذی« ناو دەبــا )٤٦1( . فەرامەرزی لە 

باری ئایینییەوە موســوڵمانی سوننیی خەڵکی »الرستان«ی ئوستانی فارس بوو و وا 
هەیە بەو بۆنەیەوە چەشنێک »عەتف«ی بە نیسبەت کوردەوە بووبێ، بەاڵم عەتفێکی 

1. لــە یادداشــتەکانی عەلــەم وەزیــری دەربــاری محەممەدڕەزاشــا دا ئامــاژە بــە هات وچۆی 
فەرامەرزی بۆ دەربار هەیە. بڕواننە بەرگی ٣، ل 2٣٩.
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وا لە هێرش کردنەکانی سەر ڕێبەرانی کۆماری کوردستانی دا دەرناکەوێ. 
فەرامــەرزی دەڵــێ لەگــەڵ »زانایەکی کورد« قســەم کــردووە و لە زمــان ئەوەوە 
دەنووســێ: »حیزبی کۆمەڵە کوردی ئێران دروســتیان نەکردووە و بەڕواڵەت یەکەم 
جــار لە عێراق دروســت بــوو و کورت کراوە]ی وشەکەکەشــی[ ئەوەیــە: »ک. ژ. ک« 
)کومەڵــەی ژیانــی کورد( ، واتە »جمعیت زندگی کرد« )٤٥( . لەو هەواڵ و بۆچوونانەی 

وا لــە زمــان جەنابی »زانا کورد«ەکەوە دەیگێڕێتەوە بەڕوونی دیارە کابرا دوژمنێکی 
ڕاست و ڕەوانی کۆماری کوردستان و ڕێبەرەکانی بووە، بەاڵم ناوی ڕاناگەیەنێ. 

لــە وتــاری ڕۆژی 1٣2٥/٣/1٣ی کەیهــان دا فەرامــەرزی ئاماژە بە ســەروتارێکی 
ڕۆژی پێشــتری ڕۆژنامــەی ئیتالعــات دەکا کــە نووســیویەتی ڕادیــۆی بەیرووت لە 
زمان هەواڵنێری هەواڵدەریی فەرانسەوە گوتوویەتی گوایە ]پێشەوا[ قازی محەممەد 
بە هەواڵنێرەکەی گوتبێ: »ئەگەر فەرمانی شەڕ بدەم تەنیا لە ماوەی ٣ یان ٤ ڕۆژ دا 
شــاری کرماشــانیش دەگــرم!« ئینجا گاڵتە نەک بە پێشــەوا، بەڵکوو بــە کورد دەکا و 
دەڵــێ: »ئەو کەســە پێشــەوای کام کوردســتانە؟ ئەگەر زمانی کــوردی بکرێتە زمانی 
فەرمی دەبێ زمانی کام قەبیلە و کام بەشی کوردستان بکرێتە زمانی فەرمی؟« بەو 
شــێوەیە، زۆر لەســەر مەســەلەکە دەڕوا و چەند جار ســەبارەت بە پێشەوا کەڵک لە 
وشــەی ناحــەز و نابەجــێ وەردەگرێ. لە بەشــێکی دیکــەی وتارەکــە دا دەڵێ: »قازی 
جاران شــانازی بەوە دەکرد کە شــا گۆچانێکی پێداوە، بەاڵم ئێســتا بۆتە پێشــەوا... 
پێشــتر پیاوێکــی زۆر بەخــۆوە هاتبــووە تاران نازانم ئەو بوو یــان قازییەکی دیکە و 
»بابەشێخ« و خەڵکانی بەڕێزی دیکەی ناوچەکەشی لەگەڵ هاتبوون ... لە نێوخۆیان دا 
ڕقەبەرییان هەبوو،1 بابەشــێخ پیاوێکی عالم بوو، بەاڵم خوێندەواریی قازی ئەوەندە 
نەبوو... ئێستا ئەو قازییە بۆتە پێشەوا و دەتوانێ بە ٣ یان ٤ ڕۆژ کرماشان بگرێ...« 
)1٨٩ ـ 1٩٥( . لــە وتارەکــە دا فەرامەرزی ناوی شــەهید ســەدری قازی زۆر بەباشــی 

1. فەرامەرزی هەڵە دەکا. ئەوەی وا لەگەڵ حاجی بابەشێخی سەیادەت  دا چووبووە تاران و 
گۆچانــی »مرصــع«ی خەاڵت کرابوو، دەبێ نەمر ســەیفولقوزاتی قازی بووبێ، نەک پێشــەوا 
قــازی محەممــەد، ئەویــش لە ســەردەمی حوکمی ڕەزاشــا، واتە پێش ســەرهەڵدانی شــەڕی 

دووهەمی جیهانی؛ نەمر سەیفولقوزات لە ساڵی 1٣2٣  دا کۆچی دوایی کردووە.
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دەبا و دەڵێ: »یک تکە ماە است« )هەمان( . 
ناوونیتکە و قسەی ناحەزی فەرامەرزی سەبارەت بە پیشەوری گەلێک زیاترە و 
تەنانەت لە شوێنێک دا پێی دەڵێ الت،1 بەاڵم چ دەکرێ، قەڵەم بەدەست دوژمنەوە بێ 

لەوە باشتر نانووسێ. 
بایەخێکــی گرنگــی وتارەکانی فەرامــەرزی ئەوەیە هەندێک ســەنەد و ڕاگەیاندنی 
فەرمیــی دەوڵەتی ناوەندیی ســەبارەت بــە کۆماری ئازەربایجــان ڕاگەیاندووە کە لە 
ســەرچاوەی دیکــە دا یــان نەهاتوون یان بەوردی نەنووســراون. یــەک لەوانە وتاری 
ڕۆژانی1٣2٥/٣/2٥ و 1٣2٥/٥/٣1ی کەیهانە، کە لەژێر دوو ســەردێڕی »متن موافقت 

نامە« و »هیأت نمایندگی آذربایجان در تهران«دا نووسراون. 
 یەکەمیان سەبارەت بە سەفەری بانەمەڕی ساڵی 1٣2٥ )ئاوریلی 1٩٤٦( ی پیشەوەری و
هەیئەتی نوێنەرایەتیی ئازەربایجانە بۆ تاران بە بەشداریی حەمەحوسێن خانی سەیفی 
قــازی، کە گەیشــتە ئەنجامــی ئــەوەی قەواموسســەڵتەنەی ســەرۆک وەزیرانی ئێران 
بەیاننامەیەکی ٧ مادەیی سەبارەت بە ئازەربایجان دەرکرد و تێیدا هەندێک مافی بۆ گەلی 
ئازەربایجان بە ڕەسمی ناسی. بەیاننامەکە لە ڕاستی دا پێکهاتننامەیەک بوو لە نێوان 
حکوومەتی میللیی ئازەربایجان و دەوڵەتی ئێران. وتارەکە باسێک لەو بەیاننامە یان 
 پێکهاتننامەیە ناکا، بەاڵم ئەو 1٥ خاڵە ڕادەگەیەنێ کە دوابەدوای بەیاننامەکەی دەوڵەت و
وەک »توضیح و مکمل«ێک بۆ ئەو نووســراوە و پیشــەوەری ســەرۆکی حکوومەتی 
میللیــی ئازەربایجــان و موزەففەری فیرووز موعاوینی سیاســیی ســەرۆک وەزیرانی 
ئێــران ئیمزایــان کــردووە. الم وایە ئەو 1٥ خاڵە کەمتر بینرابێ لەبەروەی ســەرچاوە 

کوردییەکان تەنیا باسی ئەسڵی بەیاننامەکەی سەرۆک وەزیرانیان کردووە. 
»مکمل«ەکــەش وەک ئەســڵی پێکهاتننامــەی نێــوان ئازەربایجــان و حکوومەتــی 

ناوەندیــی ئێــران ئامــاژەی ڕاســتەوخۆی بۆ کوردســتان و کۆمارەکەی تێــدا نییە2 و 

1. بەواتای ڕووت وقووت، تەنانەت چەقۆکێشە. 
2. لەو دەقە ٣٣ ماددەییە دا کە دەستەی نوێنەرانی ئازەربایجان و یەک لەوان حەمەحوسێن خانی 
ســەیفی قــازی لــەو ســەفەرە دا پێشکەشــی دەوڵەتیان کرد چەنــد جاران ناوی »کوردســتانی 
ئازەربایجان« هاتووە کە دیارە ئاماژەیە بەو بەشــەی خاکی کورد وا کەوتۆتە بەر ئوســتانی 
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تەنانەت بەندی 10ی »مکمل« کە دەڵێ »ئەیالەتی ئازەربایجان لە دوو ئوستانی ٣ و ٤ 
پێکدێ«، دەتوانرێ بە چەشنێ دەم خوارکردنەوە لە کورد بزاندرێ و ئەو ڕاستییەی 
کــە نــە حکوومەتی ناوەندیی ئێــران و نە کۆماری ئازەربایجــان هیچکامیان بە تەنگ 
کێشەی ئێمەوە نەبوون، ئەوەش سەرەڕای ئەوەی شەهید حەمەحوسێن خانی سەیفی 

قازی ئەو دەم بەشێک بوو لەو هەیئەتەی وا چووبوونە تاران )ل 21٥ ـ 21٨( . 
دووهــەم وتــاری گرنگــی نێــو کتێبەکــە، ســەبارەت بــە ســەفەری میــرزا عەلــی 
شەبســتەری، ســەرۆکی ئەنجومەنــی نیشــتمانیی ئازەربایجــان  و ســەالموڵاڵ جاوید، 
ئوســتانداری ئازەربایجانــە  بــۆ تارانــە و تووڕەیــی فەرامەرزی لــە وت ووێژەکان و 
بەگشــتی لەوەی کە دەڵێ: »من گوتبووم بە شــوێن ئازەربایجان دا کوردســتان دێ و 

پاشان خوزستان، ئەوا قسەکانم وەدی هاتن« )2٦٤( .
فەرامەرزی لە زۆر شوێنی دیکەی وتارەکانیش دا باس لە کوردستان دەکا، وەک 
ئەوەی دەڵێ: »گرفتی کوردســتانیش هاتە ســەر گرفتی ئازەربایجان« )1٤0(؛  یا باسی 
»جینایەت و کوشتاری حکوومەتی ئازەربایجان و کوردستان« دەکا کە بەشی زۆری 

بوختان و هەڵبەستراون. 
فەرامــەرزی الی کــەم دوو وتاریشــی تایبــەت کــردووە بــە ئیعدامــی پێشــەوا و 
ســەدر و ســەیفی قازی. لە وتاری 1٣2٥/11/٧  دا دەنووســێ »چەند ڕۆژ پێش ئێســتا 
هەواڵــی ئــەوەم خوێنــدەوە کــە قازی محەممەد، ســەیفی قــازی و ســەدری قازی لە 
ســەرۆکانی مەهابــاد مەحکــووم بــە ئیعدام کراون، بــە هەواڵەکە دڵتەنــگ بووم، نەک 
لەبەروەی بۆچی دەیانەوێ ئەو ســێ کەســە ئیعدام بکەن، بەڵکوو بۆ ئەوەی تەنانەت 
لــە ئیعــدام کردنیش دا هــەاڵواردن )تبعیض(  هەیە... نامەوێ قــازی محەممەد بێ تاوان 
بناسم... من تاوانی مەهاباد وەک تاوانێکی »تبعی« دەزانم ]بە شوێن یان لە ئەنجامی 
ڕووداوەکانی ئازەربایجان دا هاتووە[... ســەدری قازی بزووتنەوەی خەیانەتبازانەی 
ئازەربایجانی تەئیید کردووە و لەم بابەتەوە تاوانبارە، بەاڵم لە مەجلیس دا وەکیلێکی 

چوارەم )ئازەربایجانی ڕۆژاوا(  و مەهابادیش دەگرێتە بەر. 
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زۆر هەبــوون کــە ئــەو بزووتنەوەیەیــان تەئییــد کــرد، ئــەی بۆچــی ئــەوان ناگرن و 
مەحکوومیان ناکەن؟« )٥0٧ ـ ٥0٩( . 

لــە درێــژە دا فەرامــەرزی ڕاســتییەک دەردەخــا کــە لــە سیاســەتی ڕژیمی شــا و 
ئێســتاش لە ســەردەمی مــەالکان دا بەڕوونی دەبینــدرێ ئەویش ئەوەیە کەســایەتییە 
کــوردەکان بــۆ هەمان ئەو کار و کردەوەیەی کە فاڵنە ئازەربایجانی یان مازندەرانی 
یــان ئیســفەهانی دەیکــەن، ئیعدام دەکرێــن لەحاڵێک دا ئەوانی تر بــە زیندان چوونێک 
ڕزگاریــان دەبــێ. ئەم سیاســەتە، کە هەر ئێســتاش لە ئێران دا ڕەچــاو دەکرێ، دەبێ 
دوو هۆکاری هەبێ: یەکەم چەکدار بوون و مەترسیدار بوونی کورد بۆ ڕژیمەکان و 
دووهەم بێکەســی و بێ خاوەنی کورد لە ئێران دا. لە پەســندی ئەم بۆچوونەی خۆم دا 
ئــەم دێڕانــەی فەرامەرزی دەهێنمەوە کە ســەبارەت جیاوازیــی باردودۆخی کورد و 

ئازەربایجانی نووسیویەتی: 
»لــە کۆنــەوە دەوڵــەت لەچــاو ئوســتانەکانی دیکەی ئێــران بایەخی زیاتــری داوە 
بــە ئازەربایجــان، هەمیشــە وەلیعەهــدی ئێــران والیــی ئازەربایجانیش بــووە، کەمتر 
دەوڵەتێــک لــە ئێران دا پێکهاتووە کە ســەرۆکی دەوڵەت یان هەندێــک لە ئەندامەکانی 
ئازەربایجانی نەبووبێتن، هیچ وەزارەتخانەیەک نییە کە چەند بەڕێوەبەری گشــتی و 
ســەرۆکی گــەورەی ئازەربایجانــی نەبــن، پیاوان]ی سیاســیی[ ئێمە و ئەفســەرە پلە 
بەرزەکانمــان ئەغڵــەب ئازەربایجانیــن و ئەگەر جوان ســەرنج بدەیــن دەبینین کە لە 
ڕاســتی دا ئازەربایجانــی بەســەر هەموو ئێــران دا حوکمات دەکا... بــەاڵم بارودۆخ بۆ 
کورد وا نەبووە. جگە لە مندااڵنی حاجی فەخرولملووک]ی ئەردەاڵن[ کە کەڵکیان لە 
شــازادە بوونی خۆیان وەرگرتووە ]واتە دایکیان لە بنەماڵەی شــاهانی قاجار بووە[، 
یەک وەزیری کورد، مودیرکوللی کورد، والیی کورد و سەرلەشــکری کورد ناتوانی 

بدۆزییەوە...« )٥0٨(. 1 
لە وتاری ڕۆژی 1٣2٦/1/11ی کەیهانی فەرامەرزیش ئەم دێڕانە ڕادەگوێزم: 

1. ئــەو حیســابەی وا فەرامــەرزی باســی دەکا ئەمــڕۆش وەک خــۆی ماوەتــەوە و تەنانــەت 
کەلەبەرەکــە لــە جــاران گەلێــک گەورەتریــش بۆتــەوە. 
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»ئیعدامی قازییەکان: دوێنێ پێیان ڕاگەیاندم کە قازی محەممەد، سەدری قازی و 
ســەیفی قــازی لە مەهاباد ئیعدام کراون... من لــەو ڕووداوە دڵتەنگم. نەک لەبەروەی 
سێ کەس کە ببوونە داردەستی سیاسەتی بێگانە... ئیعدام دەکرێن، بەڵکوو لەبەروەی 
لــە کارەکــە دا دووچاوەکــی دەبینــم« )٥20( . لە درێــژە دا فەرامەرزی چەنــد جار دەڵێ 
ئــەو کەســانە دەبووایــە ئیعــدام بکرایــەن، بــەاڵم بۆچی ئــەو کەســانەی دیکەی وەک 
ئەوان وابوون ئیعدام ناکرێن: »من قازی محەممەد و سەیفی قازیم نەدەناسی، بەاڵم 
ســەدری قازیــم بینیبوو. ئێســتا کە ئەم دێڕانە دەنووســم قیافــەی نەجیب و ئەخالقی 
شــەریفی ئــەو لەبەرچاومــە... بەاڵم ئەگەر خۆشــم ســەرۆکی دادگاکــە بووایەم هەر 
ئەم ســزایەم بەســەر دا دەســەپاند... من لەوە ناڕەحەتم کە لەم واڵتە دا هەاڵواردن  و 
دووچاوەکــی بە ڕادەیەک حاکمە کە کەســانێک کە شــەریکی یــەک تاوانن هەندێکیان 
بەســەر داری ســزا دا بەرز دەکرێنەوە، بەاڵم هەندێکی دیکە پلە و مەنســەبیان بەرز 

دەبێتەوە...« )٥20 تا ٥22( .
فەرامەرزی هەڵوێســتی خۆی بەڕاشــکاوی ڕادەگەیەنێ و دەڵێ: دەســتتان خۆش 
بــێ ئــەو کەســانەتان ئیعــدام کــرد، بــەاڵم بۆچی کەســانی دیکە ئیعــدام ناکــەن! ئیتر 
بەرپرســایەتی پیشــەیی و ئینســانیی خۆی لە بیر دەباتەوە و ناڵێ باشــە بۆچی ئەو 
ســێ کەســەی وا ماوەی پێنج ساڵ ناوچەیەکی بەرینیان بەڕێوەبرد، بێ ئەوەی خوێن 
لە لووتی کەسێک بێ، ئەویش بەبێ جیرە و مواجیبی »ایران بزرگ!« و »شاە شاهان!« 
ناپرسێ باشە لە بارودۆخێک دا کە ئەفسەرەکانی ئەڕشەدی ئەرتەش »بە باڵوبوونی 
دوو پەڕ ئاگاهی« لە سەرانسەری ئێران و لە کوردستانیش کلکیان نا نێو گەڵۆزیان و 
پشتیان کردە خەڵک و سەربازخانەکانیان چۆڵ کرد، چییان لێهات! ئایا لە گەڕانەوەی 
هێــزی دەوڵــەت دا دەبووایە میداڵیا بەو کەســانە بدرێ کە ناوچەکەیان لە ئاســایش دا 
ڕاگرت یان بە سەرلەشــکرە ترســەنۆکە هەاڵتووەکانی ڕژیم؟ ئەوانە دەبووایە ئیعدام 

بکرایەن یان تیمسارەکانی نۆکەری سیاسەتی ئینگلیز و ئەمریکا و ڕووس؟
کتێبەکــە گەلێــک بابەتی دیکەی ســەبارەت بە کۆماری کوردســتان و حکوومەتی 
میللیــی ئازەربایجــان تێدایــە و دیــارە هەمــووی بــەو ڕوانگــە نەرێنــی و دوژمنانەی 
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سەبارەت بە کوردەوە کە لە سەرەوەتر نموونەیم هێنایەوە. 
بــەاڵم پێشــتر با ئــەوە بڵێم کە ئەم وتــارە پێش باڵوبوونــەوە کەوتۆتە بەرچاوی 
برای بەڕێزم مامۆســتا حەســەنی قــازی و هەندێک تێبینی ئەوی تێــدا ڕەچاو کراوە. 
کاک حەسەن لەگەڵ ئەوە دا نەبوو کە من ناوی حکوومەتی ئازەربایجانم بە »کۆماری 

ئازەربایجان« هێنابوو و نووسیبووی:
»بزووتنــەوەی ئازەربایجــان لــەو ســەردەمی  دا لە هیــچ بەڵگە و نووســراوەیەکی 
خــۆی  دا عینوانــی خــۆی وەک »کۆمــار/ جمهــووری« نەهێنــاوە. لە هەمــوو جێگەیەک 
»میللــی حکوومــەت«ی بــەکار هێنــاوە. ئەوان زانیویانــە »جمهووری« لــە چوارچێوەی 

سیســتمی پادشــایی  دا ناگونجێ و هــەر ئەوەش تاوانبار کردنیان بــە »تەجزیەتەڵەب« 
بەرپەرچ دەداتەوە.«1

1. فرامرزی، عبدالرحمن، »استاد فرامرزی و قضیە آذربایجان جنجالی ترین منازعە قلمی در 
تاریخ مطبوعات«، بەکوشش حسن فرامرزی، انتشارات دستان، تهران 1٣٧٩/ 2000، فارسی.
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یادداشتەکانی ئەسەدوڵاڵ عەلەم
من لەم کتێبەکە دا بەشوێن هەواڵ و بۆچوونی نووسەر و لە ڕێگای ئەوەوە شەخسی 
محەممەدڕەزاشــای پەهلەوی ســەبارەت بە شۆڕشی ئەیلوول و نەمر مەال مستەفای 
بارزانی گەڕاوم. دیارە بابەتی ڕاســتەوخۆی ســەبارەت بە بۆکان لەو یادداشــتانە دا 
نییە، بەاڵم کەســانێک کە لە دواڕۆژ دا مێژووی سیاســیی بۆکان و پەیوەندیی خەڵکی 
ناوچەکــە لەگەڵ شۆڕشــی ئەیلوول بنووســن دەتوانن کــەم وزۆر کەڵک لەم کتێبەش 
وەربگــرن، بــەاڵم لەالیەنی هەڵوێســتی پەهلــەوی دووهەم و دەربار و ســاواکەوە و 

ڕوانینیان بە مەسەلەی کورد، سەرچاوەیەکی باشە. 
یادداشتەکانی عەلەم جارێک لە ئەمریکا و لە پێنج بەرگ دا باڵوکرایەوە، جارێکیش 
بە سەروگوێ شکاوی و لە دوو بەرگ دا لە ئێران. چاپەکەی ئەمریکا لەژێر چاوەدێریی 
د. عەلی نەقــی عالی خانــی دۆســتی عەلــەم دا چاپ بووە، بەاڵم ئــەوەی نێوخۆی ئێران 
چاوەدێریی »عبدالرضا هوشــنگ«ی بەســەرەوە بووە و ئاشــکرایە دەستی وەزارەتی 
ئیرشادی گەیشتۆتێ کە بە فەیزی خۆیان ٥ بەرگی یادداشتەکانیان کردووە بە دوو 
بەرگ! من خۆم کتێبەکانم نین و بۆ خوێندنەوەیان چوومەتە کتێبخانەیەکی گشتی لە 
لەندەن. بەداخەوە دوای سێ جار سەردان، بەرگی 2 و ٤ی یادداشتەکان کە ئەندامان 
بردبوویانــە دەرەوە هــەر نەگەڕایــەوە و منیــش چیتر کاتم نەبوو شــوێنی بگرم. بەو 
پێیــە، یادداشــتەکانی مــن هــی بەرگــی 1 و ٣ و ٥ ن، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی کارەکە زۆر 
ناتەواو نەبێ کەڵکم لە بەرگی دووهەمی چاپی ئێرانیش وەرگرتووە. چاپەکەی ئێران 
بەنــاوی »گفتگوهای من با شــاە؛ خاطرات محرمانە اســداللە علــم « لەالیەن چاپەمەنی 
»طرح نو« ەوە باڵوکراوەتەوە. ئەم نوســخەیەی کتێبەکەی چاپی ئێران کە بەردەســتی 

من کەوتووە چاپی چوارەم و هی ساڵی 1٣٧1 ]1٩٩2[ە. سەیر ئەوەیە یادداشتەکانی 
عەلــەم بە ڕۆژمێری ئێرانی نووســراون و هەرواش چــاپ کراون، بەاڵم ڕێکەوتەکان 

لە چاپەکەی تاران دا بە ساڵی زایینی ڕێکخراون!
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ئەســەدوڵاڵی عەلــەم نزیکتریــن کەس بــووە لــە محەممەدڕەزاشــای پەهلەوی و 
تەنانــەت گەلێــک قسەوباســی کە لەگەڵ بنەماڵەکەی خۆی یــان دەوڵەتی ژێر حوکمی 
نەکــردووە، لەگــەڵ ئــەو دا کردوویەتی. عەلــەم جێگەی ڕاز و نهێنی درکاندنی شــا و 
هاوڕێــی سیاســەت و عەیش ونــۆش و ڕابواردنــی بــووە لــە تــاران و لــە مــاوەی 
ســەفەرەکانی دەرەوەی واڵت دا. ئــەو نزیکایەتییــە بــە ڕادەیــەک بووە کە شــەهنازی 
کچی شا بۆ ئەوەی چاوی بە باوکی بکەوێ چۆتە الی ئەو و مەسڵەحەتی پێکردووە 
کەی و چۆن بتوانێ باوکی ببینێ! هاوسەری عەبدوڕڕەزای برای شاش پێی گوتووە 

خۆ ئێمە کەسمان لە تۆ نزیکتر لەالی شا نییە!
عەلــەم لــە ســاڵی 1٣٤٧ەوە تــا 1٣٥٦]1٩٦٨ تــا 1٩٧٩[ بە شــێوەیەکی ڕێک وپێکی 
ڕۆژانە، نزیک بە هەموو ڕۆژێک دوای تەواو بوونی کاروبار، چەند دێڕێکی سەبارەت 
بە کارەکانی ئەو ڕۆژەی خۆی نووســیوە. بەهۆی ئەو ڕاســتییەوە کە لەو ماوەیە دا 
تازە لەسەر کاری سەرۆک وەزیریی ئێران وەال نرابوو و ئەرکی »وەزیری دەربار«ی 
پێ سپێردرا بوو، ئاگاداری گەلێک پەیوەندیی ئاشکرا و نهێنیی نێو حکوومەتی ئێران 
بــووە. کــەم وزۆر هەموو یادداشــتەکانی عەلەم لــە پەیوەندیی محەممەدڕەزاشــادان، 
هــەر لــە کاروباری شەخســی وەک نەخۆشــی و دەوا و دەرمان و ڕابــواردن لەگەڵ 
کچــان و ژنــان هەتــا کاروبــاری بنەماڵەیــی، وەک پەیوەندیــی شــا لەگــەڵ فەڕەحــی 
شــاژن و منداڵەکانیان و خوشــک و برا و زاواکانی شــا و کاروباری سیاسی، وەک 
چاوپێکەوتنــی ڕۆژانــەی ئەشــخاس لەگــەڵ شــا، کــە زۆربەیــان دەبووایە لــە ڕێگەی 
ئەوەوە ڕێک بخرایە )هەر لە سەرۆک و باش وەزیر و باڵوێزی واڵتانەوە تا نوێنەری 
کۆمپانیــاکان و...(  ســەفەر کردنــی شــا بــۆ دەرەوەی واڵت یــان هاتنــی میوانی وەک 
ســەرۆک کۆمار و شــاهانی واڵتانی دیکە بۆ ئێران و بەگشتی بەشێکی زۆر لە ژیانی 
ڕۆژانــەی شــا لەژێــر چاوەدێری و بەڕێوەبردنــی عەلەم دا بووە مەگەر پەیمانی شــا 
لەگــەڵ کۆمپانیــا نەوتییــەکان، کــە تەنانەت دوکتــۆر ئیقباڵی وەزیــری نەفتی ئێرانیش 
ئاگای لێیان نەدەبوو و وا هەبوو دوو ڕۆژ دوای ئیمزاکرانی پەیمانەکان بە بەشــێک 

لە نێوەرۆکیان بزانێ!
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دیــارە شــا هەمــوو کاروبارێکــی لە ڕێگــەی عەلەمــەوە ڕێک نەخراوە، بــۆ نموونە 
چاوپێکەوتنــی ڕۆژانــەی مەئموورانــی دەزگا جاسووســییەکانی ڕۆژاوا، پەیوەندیــی 
فەرماندەرانی سپا و سەرۆک وەزیر و وەزیرەکان لەگەڵ ئەو و زۆر شتی دیکەش لە 
دەرەوەی دەسەاڵتی عەلەم دا بووە، گەرچی عەلەم لووتی لەو کارانەش وەژاندووە و 
هوەیــدا  عەبــاس  ئەمیــر  لەگــەڵ  کــە  دژایەتییــەک  ڕقەبــەری و  بەهــۆی  بەتایبــەت 
ســەرۆک وەزیری هەموو ئەو ســااڵنەی ئێران بوویەتی، کەڵکی لە هەموو دەرفەتێکی 
وەرگرتووە بۆ ئەوەی پاشقولی بدا و لەبەرچاوی شای بخا. ئەم هەڵوێستە نەرێنییەی 
بە نیســبەت فەڕەحی شــاژنیش هەبووە و خۆی و شا نەیانویستووە دەرەتان بەو و 
بــە »ئاڵقەی ئەنتلێکتۆئێل«،1 واتە ڕووناکبیرانی دەوروبەری فەڕەح و ســەرۆک وەزیر 

بدەن. 
ڕوانگەی ئاشــکرا و هەمیشــەیی عەلەم بە نیســبەت ژنیشــەوە جێگەی ســەرنجە. 
ئــەو و شــا هەرگیــز هیچ باوەڕێکیان بــە توانای فکریی ژن نەبــووە و تەنیا ژنیان لە 
جێگەوبــان دا ویســتووە. ئــەم بێ باوەڕییە بە ژن لە شــوێنی زۆری ئەو یادداشــتانە دا 
دەردەکــەوێ، کاتێ کە بە شــێوەیەک لە شــێوەکان باســی فەڕەح یــان ژنێکی دیکەی 
وەک شــاژنی بریتانیــا و کەســانی دیکە دەکرێ، بەاڵم لەالیەکی تــرەوە هەردووکیان 
بــە بوونی ژن و منداڵــەوە، چەندەها هاوڕێی کچی ئێرانی و غەیرە ئێرانییان بووە و 
لەگــەڵ ئەوان دا ڕۆژانە و بەئاشــکرا چوونەتە ئەسپ ســواری و گــەڕان و پیک نیک و 

ڕابواردن و ماڵیان لە تاران و پاریس و سویس و کیش بۆ کڕیون. 
بــا کورتــی بکەمــەوە و بچمــە ســەر باســی ســەرەکی: یادداشــتەکانی عەلــەم 
جێ متمانەتریــن ســەرچاوەی بەردەســتن بــۆ ناســینی بیروبۆچــوون و سیاســەت و  
بەبــێ   هەیــە  وا  پەهلــەوی و  محەممەدڕەزاشــای  پەیوەندییەکانــی  هەڵوێســت و 
خوێندنەوەی ئەو یادداشتانە نەکرێ و نەتوانرێ سیستەمی حکوومەتی و ڕۆحییە و   

1. عەلەم ڕووناکبیرانی دەوروبەری سەرۆک وەزیران و فەڕەح بە »عن تلێکتۆئێل« ناو دەبا و 
لــە قەولــی ڕەســووڵ پەرویزییەوە دەڵێ ئەمانــە تەنیا »عەن«ەکەیان مــاوە و »تلێکتوئێل« یان 

فەوتاوە!
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فکری پەهلەوی دووهەم و تەنانەت ڕەزاشای باوکی بناسرێ.
بەاڵم بابەتی هەڵبژاردەی من لە یادداشتەکانی عەلەم دا:

دوابەدوای کۆدەتای عەبدولکەریم قاســم و کۆتایی هاتن بە سیســتەمی شــایەتی 
لە عێراق )1٩٥٨( ، کێچ کەوتە کەوڵی محەممەدڕەزاشاوە و بەتەواوەتی لەوە دەترسا 
خۆشــی تووشــی چارەنووسێکی هاوچەشنی مەلیک فەیســەڵ بێ. دیارە ئیسڕائیل و 
واڵتــە ڕۆژاوایی یەکانیــش لەدەس چوونــی پێگــەی گرنگــی عێــراق و نزیک بوونەوەی 
قاســم لە یەکییەتیی ســۆڤیەتیان نەدەویســت و دژی دەوەســتان. ئەوەی ئایا سەرەتا 
ڕۆژاوایی یەکان شــایان لە گیانی قاســم بەر دا یان شا ویستی ئەوان بەشوێن خۆی دا 
بکێشێ و بەگژی قاسمیان دا بکا، وەک پرسی هێلکە و مریشک وایە، بەاڵم لە بەشێکی 
ئــەم یادداشــتانە دا کاتــێ عەلــەم باســی کۆدەتــای ئەفغانســتان و البرانــی محەممەد 
زاهیرشا دەکا، بە شا دەڵێ: »چۆن توانیمان لە ڕێگەی کوردەکانەوە بەگژ حکوومەتی 
عێراق دا بچین و پاشــان واڵتە ڕۆژاوایی یەکانیش مەجبوور بوون تێکەاڵوی کێشەکە 

بن، لێرەش دەتوانین کارێکی وا بکەین.« 
هەر چۆنێک بێ، یادداشتەکانی عەلەم کاتێ دەست پێدەکەن کە شۆڕشی ئەیلوول ٦ 
ساڵە دەستی پێکردووە و هەر بۆیەش ئەو کارە سەرەتایی یانەی تێدا بەدی ناکرێ، بەاڵم 
لە بیرەوەرییەکانی سەرهەنگ پێژمان دا بەڕوونی دەردەکەوێ کە چۆن ساواک چۆتە 
جڵدی کوردەوە و دوو کەس لە ڕێبەرانی کوردیان بە نهێنی بردۆتە تاران و بەڵێنیی 
هاوکاری و پشتگیرییان پێداون بۆ ئەوەی کورد شەڕێک دژ بە قاسمی نەیار و ناحەزی 
شا و ڕۆژاوا هەڵگیرسێنێ، کە هەرواش بوو و شەڕێکی نەخواستە و ناپێویست بەسەر 
 کورد و عێراق بەگشتی دا سەپێنرا کە سوودی تەنیا بۆ شا و ساواک و ئیسڕائیل و
کــوردەوە و   چــاوی  چــووە  ســاڵەی   1٤ دووکەڵێکــی  بــوو و  ڕۆژاوایی یــەکان 
هەزاران شــەهید و ســەدان هــەزار زیندانی و برینــدار و ماڵوێرانــی و ئابوورییەکی 

نشوست هێناو و بەهێزبوونەوەی دووبارەی سیستەمی عەشیرەیی لێ کەوتەوە. 
 ئەوانەی خوارەوە هەڵبژاردەیەکن لە یادداشتەکانی »اسداللە علم« سەبارەت بە کورد و

بارزانی و شۆڕشی ئەیلوول:
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بەرگی یەکەم: 
گرفت و خەمی ســەرەکی شا لەو یەک دوو ساڵە دا ئەوەیە ڕۆژاوایی یەکان نەوتی 

کەم لە ئێران دەکڕن و دەوڵەت بودجەی تەواوی نییە. 
هەینــی، 1٣٤٧/12/1٦: مــن بــە نهێنی ئاگادارکرابوومەوە ]و بە شــام ڕاگەیاند[ کە 
لەبەروەی کوردان لوولەی نەوتی مووسڵ بۆ کەرکووکیان بە خۆمپارە تەقاندۆتەوە، 
شەریکاتی نەوت دەیانەوێ بیکەنە بیانوو و بە عێراقییەکان بڵێن واڵتەکەتان سەقامگیر 
نییــە و لە ئەنجام دا ئێمەش ناتوانین ســەرمایەی لێ دابنێیــن، ئینجا بەرهەمی ]نەوتی[ 

ئەوێ کەم بکەنەوە و بەشی ئێران ]لە فرۆشتنی نەوت[ زیاتر بکەن )الپەڕە 1٣٩( .
هەینــی، 1٣٤٨/٥/1٨: ڕادیــۆ بەغــدا هێرشــی زۆر دەکاتە ســەر ئێــران و بەتایبەت 
بنەماڵــەی پادشــایی... بــەاڵم ئەگــەر هاوپەیمــان و هاوڕێکانمــان ]ڕۆژاوایی یــەکان[ 
لێ بگەڕێــن، بــە خزمەتیــان دەگەیــن! مــن دڵنیــام کــە هــەر هاوپەیمانەکانمــان بــوون 
نەیانهێشــت لــە مووســڵ لوولەی نەوت لــەوە زیاتــر بتەقێندرێتەوە، دەنــا کوردەکان 

کاری خۆیان کردبوو. بۆ ئەوەش بەڵگەی چاکم بەدەستەوەیە. )2٣٣( 
بەرگی دووهەم: )بەدەستمەوە نییە.(

بەرگی سێهەم: 
مــەال  پاشــان  نیــوەڕۆ چوومــە خزمــەت شــا...  1٣٥2/٤/2٦: دوای  سێ شــەممە 
شــەرەفی  ســەعات  دوو  ئێــرە،  هاتۆتــە  کــە  کــوردان  ڕێبــەری  بارزانــی  مســتەفا 
چاوپێکەوتنی ]شــای[ پێدرا. ئێدیتۆری کتێبەکە )عەلی نەقی عالی خانی(  لە پەڕاوێزی 
الپەڕەکــە دا ئــەم دێڕانــەی نووســیوە:»... لــە الپــەڕە ســێهەمی نامەکــە]ی بارزانی[ دا 
تەئکیــدی ئــەوە کــراوە کــە پەیوەندیــی ئێــران و کوردانــی عێــراق لــە پەیوەندیــی 
تورکیــا لەگــەڵ تورکانــی قوبــروس قووڵتــرە«، بــەاڵم بــە ســەرنج دانێکی ئاســایی لە 
ڕووی دەقــی نامەکــەوە دەردەکــەوێ کــە ئــەو نووســینەی عالی خانــی ڕاســت نییــە 
 لەبــەروەی بارزانــی نووســیویەتی: »تــۆ ]واتــە شــا[ گوتووتــە پەیوەندیــی ئێمــە و
کــورد قووڵتــرە لە پەیوەندیی تورکیا و قوبروس«، کەوابوو ئەوە قســەی شــایە نەک 

بارزانی )11٣( .
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چوار شەممە، 1٣٥2/٥/٣1: عەلەم لێرە دا باسی سەرهەڵدانی خەڵک لە بەلووچستانی 
پاکســتان دەکا و وت ووێژی خۆی لەگەڵ شــا ســەبارەت بە کێشــەکە دەنووسێ. شا 
دەڵــێ دەســتی ڕووس ]یەکییەتیــی ســۆڤیەتی[ لە پشــت ڕاپەڕینەکەیە. عەلــەم دەڵێ: 
»باشە، خۆ ڕووس ناتوانێ ڕاستەوخۆ سەرباز بنێرێتە ئەوێ. ئێمەش ناتوانین دەست 
لەسەر دەست دابنێین و هیچ نەکەین بێن سەرمان ببڕن، دەبێ کارێک بکەین. ئەگەر 
ســەرکەوتنێکی کەمیشــمان دەســت کەوێ، وەک لە کوردســتان دەســتمان کەوتووە 
)مەال مســتەفا بارزانی( ، ئەو دەم ئینگلیز و ئەمریکا بیانەوێ و نەیانەوێ بەدوامان دا 

دێن، وەک لە کوردســتانیش هاتن.« شــا دەڵێ ڕاســتە، بەاڵم چی بکەین باشە؟ عەلەم 
دەڵێ: »سەرەتا ئیجازەم پێ بدە با ڕۆژاوای ئەفغانستان بشێوێنم!« )1٣٥(.1  

دووشــەممە، 1٣٥2/٦/12: دوای نیوەڕۆ دیســان مەال مســتەفا بارزانی شــەرەفی 
چاوپێکەوتنی ]شای[ وەرگرت، هەڵبەت زۆرزۆر بەنهێنی )1٥٣( .

سێ شــەممە، 1٣٥2/٦/1٣: بەیانی چوومە خزمــەت ئەعالحەزرەت... عەرزم کرد... 
ئینگلیزەکان ســەبارەت بە کوردســتان فێڵمان لێ ناکەن، فەرمووی منیش الم وا نییە 
بیکــەن لەبەروەی هەر بوونی ]شــەڕی[ کوردســتان هۆکارێکــی گرنگە بۆ بڕینەوەی 

نفووزی تەواوی سۆڤیەت لە عێراق...« )1٥٤( .
سێ شــەممە 1٣٥2/٧/2٤: بە شــام گوت دوێنێ باڵوێزی ئەمریکا لەالی من بوو و 
بابەتێکی سەبارەت بە داواکاریی ئیسڕائیل پێگوتم کە دەیانەوێ کوردەکان دەسبەجێ 
دژ بە عێراق بچنە شەڕەوە، بەاڵم بۆچوونی خۆی ئەوە بوو کە ئەم کارە کورد تێدا 
دەبا لەبەروەی چەکی وایان نییە بتوانن لە دەرەوەی چیا و شــوێنی خۆیان شــەڕی 
پێ بکەن. شــا فەرمووی ئەو ڕاســت دەکا، دەســبەجێ تەلەفۆنی بۆ بکە ]بۆ باڵوێزی 
ئەمریکا[ و پێی بڵێ بۆچوونەکەی ڕاستە و ئێمەش نامانەوێ کورد وەک داردەستی 

ئیسڕائیل و ئەمریکا بناسرێن...« )222( .
شەممە، 1٣٥2/٧/2٨: بەیانی چاوم بە ژمارەیەکی زۆری بەلووچ و کورد و لوڕ و 

1. عەلەم خەڵکی »بیرجەند«ی خوراســان و نزیک ســنووری ئەفغانستان بوو و دەسەاڵتێکی 
زۆری ئابووری و سیاسیی لە ناوچەکە هەبوو. 
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تاقمێکیش مفتەخۆری سەگبابی تارانی کەوت )نیازم چڵکاوخۆرانی تارانییە( ، )1٣2( .
چوارشەممە، 1٣٥2/٩/٧: عەرازیزی شێخ عوسمانی نەقشبەندیم عەرزی شا کرد 
کە بەیانی زوو هاتبووە چاوپێکەوتنم ) ناوبراو لە کوردستان کەسێکی قسەڕۆیشتووە، 
هەروەها لە عێراق پەیڕەوی زۆری هەیە( ، ویستبووی لە تاران خانەقا دروست بکا، 

فەرمووی یارمەتیی بدەن )٣0٣( .
چوارشــەممە، 1٣٥2/12/1٥: »لە دوێشــەوەوە دیسانەکە لەســەر سنووری عێراق 
پێکــدادان]ی ســەربازانی ئێــران و عێراق[ە. شــا فەرمانی تاکتیکی پێــدەدان... بە جیا، 
چــاوم بــە ژمارەیەکی زۆری کورد لە هۆزی جیاجیا کــەوت،1 کە هاتوونەتە تاران و 
قســەم لەگــەڵ کــردن، ورەیان زۆر بەرز بوو... لە شــەڕی نێوان ]ئێــران و عێراق[  دا 
عێراقییــەکان ٥0 کەســیان کوژراوە... باڵوێزی ئێران لــە لەندەن دەیگوت عێراقییەکان 
بەو شــەڕە کاڵویان کردۆتە ســەرمان لەبەروەی دەیانەوێ نەتەوە یەکگرتووەکان لە 

کێشەی شەتولعەرەب  دا دەست بخاتە کارەکەوە« )٣٧2 ـ ٣٦٦( .
ســەبارەت بــە نامــەی ڕۆژی 1٩٧٣/٧/1٤ی نەمــر مــەال مســتەفای بارزانــی بــۆ 
محەممەدڕەزاشــای پەهلەوی )بڕواننە سەرەوەتر سێ شەممە 1٣٥2/٤/2٦(  دەبێ بڵێم 
نامەکــە لە 1٩٧٣/٧/1٤  دا بە ئینشــایەکی باشــی ئینگلیزی نووســراوە و تێیدا بارزانی 
نیگەرانیــی خۆی لەوە دەردەبــڕێ کە خەریکە ماوە بۆ بەڕێوەبردنی پەیمانی ئازاری 
نێــوان شــۆڕش و حکوومەتــی عێــراق تــەواو دەبــێ و 11ی ئــازاری 1٩٧٤ دەگاتــێ 
بێ ئــەوەی حکوومەتــی عێراق بە تەما بێ بەڕێوەی ببــات، جا دەڵێ نیگەرانی ئەوەین 
کــە عێراقییــەکان لــە چەکی ئاســایی و نائاســاییش وەک چەکی کیمیایــی دژ بە ئێمە 
کەڵــک وەربگرن... هەر بۆیەش پێویســتە بزووتنەوەکەمــان بەهێز بکرێ و لە دۆخی 
داکۆکییەوە بگەینە دۆخی هێرش بردن... پاشــان داوای یارمەتی لە شــا دەکا و دەڵێ 
لە ســەردانەی ئەم نزیکانەی ئەمریکات دا قســەمان بۆ بکە و خۆت و هەر کەســێکی 

1. وا هەیــە ئــەوەی عەلــەم نووســیویەتی »قبیلــە جداگانە«، الیــەن و حیزبی جیــاواز بووبێ. 
ئێرانی، چ ئەو دەم و چ ئێستا، هەر کورد بە عەشیرەت دەناسن و نایانەوێ دان بە سەرپاکی 

میللەتێک دابێنن بەناوی کورد  . 
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دیکــەی دەنگــت دەیگاتێ، هەمووتان هــەوڵ بدەن یارمەتی زیاترمــان پێ بگەیەنن بۆ 
ئەوەی بتوانین لە بەرانبەر هێرشی بەغدا  دا خۆ بگرین. 

بەرگی پێنجەم: 
ئەم بەرگە بابەتێکی ئەوتۆی ســەبارەت بە کورد و بارزانی و شۆڕشــی ئەیلوول 
تێدا نییە هۆکارەکەشی ئەو ڕاستییەیە کە هی سااڵنی دوای 1٩٧٥ە و ئیتر شۆڕشی 
کورد هەرەســی هێناوە. تەنیا لە الپەڕە 2٥  دا دەڵێ کوردان ویســتوویانە شــا تێرۆر 
بکەن. لە الپەڕە 1٧0 و 2٤0 و ٤1٦ ش دا سووکە ئاماژەیەک بە کورد کراوە و تەواو. 

بەرگی 2ی چاپی ئێران )وا هەیە هەمان بەرگی دووی چاپی دەرەوە نەبێ( .
ئەم بەرگە، یادداشتی سااڵنی پێش و دوای هەرەسەی 1٩٧٥ دەگرێتەبەر.

 ساڵی 1٩٧٤: 
پێنج شــەممە، 1٨ی میهــر: ] لەگــەڵ شــادا[ باســی شکســتی چریکەکانمــان کرد لە 
کوردستانی عێراق. شا هیوادارە بارودۆخی کوردان بەهۆی تۆپخانەی دوورئەنگێو و 

مووشەکی دژی تانگی ئێمەوە باشتر بێ )ل ٦2٣( .
هەینی 10ی ئابان: بە فەرمانی شا چاوم بە باڵوێزی ئینگلیس کەوت و سەبارەت 
بە هەواڵی نابەجێی تۆڕی تەلەفیزیۆنیی سەربەخۆی ئینگلستان سەبارەت بە کوردی 

بێچارەی عێراقی کەوتمە گلە و گازندە )٦2٩( .
چوارشــەممە، 22ی ئابان: باڵوێزی ئینگلیز ئەمڕۆ دوانیوەڕۆ هاتە چاوپێکەوتنم... 
وەزارەتــی دەرەوەیــان نیگەرانــی تێکنیســیەنە ئینگلیزییەکانــە کە بڕیارە مووشــەکی 
ڕایپێر لە سنوورەکانی ڕۆژاوامان دامەزرێنن. ئەوان نابێ بە هیچ شێوەیەک بچنە نێو 

سنووری عێراقەوە دەنا وا هەیە کارەکە ببێ بە ڕووداوێکی نێونەتەوەیی... )٦٣٣( .
یەکشــەممە ٣ی ئازەر: شــا هێشــتا بیری لەالی ســەفەری مۆسکۆی بوو و گوتی 
ئەوان گازندەیان لە پشــتگیریی کردنی ئێمە لە چریکە کوردەکان هەبوو. لێم پرســین 
چــۆن مــرۆڤ دەتوانــێ لــە نێــوان یارمەتیی ئێران بە کــورد و یارمەتی ســۆڤیەت بە 
ڤیەتنامــی باکــووری جیاوازی دابنێ. لە کوردســتان وا خەڵک بەهــۆی وێرانگەرترین 

چەکی ئەمڕۆیی، واتە فڕۆکە و مووشەکەوە لەنێو دەبرێن... )٦٣٦( .
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شــەممە، ٩ی ئــازەر: ســەبارەت بــە عێــراق و ڕادەی پشــتگیریی ڕووســیە لەوان 
قسەمان کرد. شا گوتی مۆسکۆ جگە لە داکۆکی کردن لە خۆی هیچ ناکا، بەاڵم ئێمە 
دەبــێ لــە بەرانبەریــان دا بوەســتین. ئێمە بە تۆپخانــەی دوورهاوێــژ بەاڵیەکی وامان 
بەســەر عێراقییەکان هێناوە کە گومانم هەیە بۆ هێرش کردنەوەیەکی نوێ بۆ ســەر 
کوردان پەلە بکەن. عێراقییەکان بە هەموو مووشــەک و شــتی دیکەیانەوە نەیانتوانی 
ئــەو تۆپــە بەڕواڵــەت »کوردی«یانە بێدەنگ بکــەن. ڕاهاتن و ڕێک وپێکــی ئەوان زۆر 

خراپە )٦٣٧( .
چوار شــەممە، 1٣ی ئــازەر: شــا فەرمانــی پێــدام بــە ســەرۆکی »ســتاد بــزرگ 
ارتشتاران« بڵێم ئەگەر چریکە کوردەکان توانای خۆڕاگری لە بەرانبەر دژە هێرشی 
عێراقییەکانیــان نییــە، ئێمــە دەبــێ تۆپــە دوورهاوێژەکانمان لە هێلــی یەکەمی بەرەی 

شەڕ دوور بخەینەوە با نەکەونە دەست دوژمن )٦٣٩( .
ساڵی 1٩٧٥:

پێنج شــەممە، 1٥ی ئیسفەند: بومێدیەن سەرۆک کۆماری ئەلجەزائیر ڕایگەیاندووە 
کە کێشەکانی نێوان ئێران و عێراق چارەسەر کراون. شا و سەددام حسێن بەئاشکرا 

یەکتریان لە باوەش گرت و سپاسی سەرۆک کۆماری جەزائیریان کرد )٦٦٣( .
هەینی، 1٦ی ئیسفەند: شا سەعات دووی بەیانی گەڕایەوە ئێران... گوتی توانیومە 
پەیماننامــەی »شــط العــرب« بدڕێنم. لێم پرســی چی بەســەر چریکە کــوردەکان دێ؟ 
بەڕواڵــەت فەرمانــی بــە ئەرتەشــبود نەســیری داوە پێشــنیاری پەنابەرییەتییــان لــە 
ئێــران پــێ بکا. گوتم ئەی کوردســتانی خودموختارچ لێ دێ؟ شــا گوتی ئەوە هەر لە 
ســەرەتاوە قســەی قۆڕ بوو، ئەوان بێ نێوبڕ لە بەرانبەر ســەددام دا شکســتیان هێنا، 
بەبێ پشــتگیریی ئێمە دە ڕۆژیش لە بەرانبەر عێراقییەکان دا نەیاندەتوانی خۆبگرن... 
عــەرزم کرد لەگەڵ ئــەوەش دا ئەو داوخوازییەی کوردان وا هەیە ڕۆژێک بەکەڵکمان 
بێ. گوتی بۆی هەیە وابێ، بەاڵم پێم ســەیر نییە ئەگەر پەیمانی ئێمە لەگەڵ ســەددام 
حســێن هەمیشــەیی بــێ. زۆر گونجاوە کــە بەغدا بیەوێ پەیوەندیــی نزیکتری لەگەڵ 
ئێمــە هەبــێ و خــۆی لە گێچەڵی نفــووزی الوەکی، بەتایبەت ڕووســەکان ڕزگار بکا. 
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وەاڵمــم دایــەوە، بەاڵم ســاڵی پار هیچی وای نەمابوو عێراقییەکان خواســتی کوردان 
قبــووڵ بکــەن و بەکــردەوە هاندانــی ئەعالحــەزرەت بووە هــۆی ئەوەی کــوردەکان 
پێشــنیارەکەیان دایــە دواوە. ئــەو بەتوندیــی گوتــی هــەردووال دەیانزانــی کــە عێراق 
نەیدەویســت بەڵێنەکانــی جێ بەجێ بکا، زیاتر یارییەکی بێ تــام بوو تا بەڵێن... )٦٦٣ ـ 

 )٦٦٤
چوار شەممە 21ی ئیسفەند: شا لە حاڵەتێکی ڕۆحی زۆر باشتر لە دوێنێ دا بوو، 
هۆکارەکەشی ساکار بوو. دوێنێ دوانیوەڕۆ لەوە ناڕەحەت بوو کە چاوی بە مستەفا 
بارزانــی ڕێبــەری کوردەکان کەوتبوو، دیارە لە چاوپێکەوتنی ڕووبەڕوو لەگەڵ ئەو، 
هەندێــک شــەرمەزارە. گەرچــی ئەگەر پشــتگیریی ئێمــە نەبووایە کــوردان زۆر پێش 
ئێستا تێدا دەچوون. زیاد لە 100 چەشنە تۆپخانەی سەحرایی و ژمارەیەکی گەلێک 
زۆری مووشەکی دژەتانگ و سامی ژێر فەرمانی ئێران لە کوردستان هەن، هەموو 
ئەمانە دەبێ بەخێرایی تێدا بچن لەبەروەی هیچ شانسێک نییە بکەونەوە دەستمان... 
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیی تاوانبارمان دەکــەن کە خەیانەتمان کردووە، بەاڵم بیر لەوە 
ناکەنــەوە کە ئەگەر پشــتگیریی ئێمە نەبووایە، ئەمڕۆ کــوردان لەکوێ دەبوون؟ هەر 

چۆنێک بێ، کوردستانی سەربەخۆ هیچ کاتێک سوودی بۆ ئێمە نەبووە )٦٦٥( .
پێنج شــەممە، 2٩ی ئیســفەند: ڕاپۆرتم دا بە شــادا کە کوردانی عێراق دەرفەتێکی 
زیاتریــان دەوێ بــۆ ئــەوەی بنەماڵەکانیان لەوپەڕی ســنوورەوە بهێننە نێو ئێرانەوە. 
بارزانی دڵنیگەرانی هاوڕێیان و خزمانی بەجێماویەتی، لەگەڵ ئەوەش دا شــا پێداگرە 
لەســەر ئــەوەی پەنابەرییەتی تەنیا بە چریکــەکان بدرێ، لەبەروەی عێراق زیانێک بە 
ژن و منــداڵ ناگەیەنــێ. وەاڵمــم دایەوە تەنانەت ئەگەر واش بــێ ناتوانین چاوەڕوان 
بین کوردەکان باوەڕ بەوە بکەن یان بنەماڵەکانیان لەوێ بەجێ بهێڵن. شــا پێشــنیاری 
کرد بیانخەینە ژێر پشــتگیریی خاچی ســووری نێونەتەوەیی یەوە، لە ڕاستی دا بەڵێنی 
  دا کارەکە جێ بەجێ بکا. ئەگەر بڕیار بێ  ڕێز لە پەیمانمان لەگەڵ عێراق بگرین، ئەو 

چارەیەکی دیکەی نییە )٦٦٥ ـ ٦٦٦( . 
هەینــی، 1ی فەروەردیــن )نــەورۆز(  تــا 1٤ی فەروەردیــن: باڵوێزمان لــە عەممان 
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بە نامەیەکی مەلیک حوســێنەوە هات کە تێیدا ناوی هەندێک ناسیۆنالیســتی کوردی 
ئاشکرا کردبوو وا دژ بە گیانی شا پیالنیان دەگێڕا. دەسبەجێ نامەکەم دایە ساواک 

. )٦٦٧(

دیــارە ئــەم دێڕانەی ســەرەوە هەڵبژاردەیەکی کەمی ٥ بــەرگ کتێبی پڕ الپەڕەن. 
یادداشتەکانی عەلەم بۆ ناسینی کەسایەتیی محەممەدڕەزاشای پەهلەوی و بنەماڵەکەی، 
هەروەها پەیوەندییەکانی ڕژیمی شا لەگەڵ واڵتانی دەرەوە سەرچاوەیەکی بەسوودە. 
عەلــەم گەلێــک لە شــا نزیــک بــووە و زۆر نهێنیی ئــەو و دەرباری شــای زانیوە کە 
هەندێکیانی لەم یادداشتانە دا درکاندووە. جیاواز لە کێشەی کورد، الم وایە بەگشتی 

ناسینی ڕژیمی شا بەبێ ئەم یادداشتانە گەلێک ئەستەمتر دەبێ.1

1. علــم، اســداللە، »یادداشــت های علــم«، ویرایــش و مقدمە مشــروحی دربارە شــاە و علم از 
علی نقی عالی خانی، جلد یکم: 1٣٤٧ـ  1٣٤٨/ 1٩٦٨ـ  1٩٦٩، چاپ نیوورلد لیمیتد، ایاالت متحدە 

آمریکا، ٤1٣ صفحە، فارسی.
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بیرەوەرییەکانی سەرتیپ هاشمی 
ئەم کتێبە بیرەوەریی سەرتیپ هاشمی جێگری سەروکی ساواک و بەڕێوەبەری گشتی 
ئیدارەی »ضدجاسوســی« ســاواکە. هاشمی خەڵکی شاری »خۆی« و وەک زۆرێک لە 
ئەفسەران و کاربەدەستانی حکوومەتی ئێرانی سەردەمی پەهلەوییەکان، ئازەربایجانییە. 
بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە پەیوەندەکانی حکوومەتی ئێران لەگەڵ ڕێبەرانی شۆڕشی 
ئەیلوول لە باشــووری کوردســتان )1٩٦1(  لە ڕێگەی ســاواکەوە دەگیران و ئەویش 
یــەک لەو چەند ئەفســەر و فەرمانبەرە دەوڵەتییــە پلەبەرزانە بوو کە پەیوەندییەکانی 
دەبەست، جێگەوپێگە و دەوربینینی لە شۆڕشی ئەیلوول دا گرنگایەتیی پەیدا کردبوو. 
دیارە لە ماوەی چاردە ساڵەی شۆڕشی ئەیلوول کوردانی خۆفرۆشی ڕۆژهەاڵتیش 
وەک سەرهەنگ پێژمان و سەرهەنگ مودەرریسی لە هات وچۆی بەردەوامی ناوچەی 
 شــۆڕش دا بوون، بەاڵم دوای هەرەســی ســاڵی 1٩٧٥ و هاتنی ئاوارەکان بۆ ئێران و
نیشــتەجێ بوونی ڕێبەرانیــان لە کەرەج، ســەرتیپ هاشــمی بە قســەی خــۆی، ڕۆژانە 
ســەردانی بارزانــی کــردووە و دەوری پەیوەندی دانی بارزانی بە شــا و حکوومەتی 

ئێران و ساواکەوە گێڕاوە. 
هاشــمی پێــش هەرەســی ســاڵی 1٩٧٥ بەرپرســی ڕاگەیشــتن بــە ئیــش وکاری 
»موعاویدیــن«، واتــە ئــەو بــە ڕەگــەز ئێرانییانــە بووە کە ســەددام حســێن لــە عێراق 

دەریدەکردن و دەیناردنەوە ئێران، دەشزانین زۆریان کورد بوون. 
لە فەســڵی »متجاوزین مرزی، معاودین و پناهندگان«ی کتێبەکە دا هاشــمی باسی 
هەڵسووڕاویی خۆی لە ڕاگەیشتن بەو سێ دەستە خەڵکە دەکا و لە درێژە و لەژێر 
ســەردێڕی »ورود ایــل بــارزان بــە ایران«دا )ل ٤٩٤ ـ ٥0٥(  دەچێتە ســەر مەســەلەی 
هەرەســی شۆڕشــی ئەیلــوول و هاتنــی کوردی ئــاوارە و پەنابەر بۆ ئێــران. لەوێ دا 
لــە خزمەت و پێڕاگەیشــتنی خۆی و ســاواک و دەوڵەتی ئێران بــە کوردە ئاوارەکان 
دەدوێ و دەوڵــەت دەکاتــە فریشــتەی میهرەبــان و دڵســۆزی ئــەو پەنابەرانــە وەک 
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ئەوەی خەیانەت و پشت تێکردنێک نەبووبێ و کەڵک وەرگرتنی نامرۆڤانەی خۆی و 
ســاواک و شــا لە خوێنی ئەو هەموو شــەهید و بریندارە کوردە درۆ بووبێ! لەگەڵ 
ئــەوەش دا لە توێی ڕســتە و هەواڵەکان دا هەندێک ڕاســتی دەدرکێنــێ کە پێچەوانەی 
ئــەو قســانەی خــۆی دەردەخەن. ئێمە هەموومان لە شــارەکانی عەجەمســتان ئاوارە 
کوردەکانــی باشــوورمان دەدیــت کە لەوپــەڕی بــێ وازی و ناتــەواوی و ڕەزالەت دا 
دەژیــان. هاشــمی لــەو بابەتــەوە دەڵێ ســاواک هیچ دەســەاڵتێکی بە بارزانــی نەدە دا 
بتوانــێ پێیــان ڕابــگا. هاشــمی دەڵــی بارزانی بــەردەوام ســکااڵی دەکــرد و دەیگوت 
ڕۆژانــە 1٥0 نامــەی ئاوارەکانم پێدەگا کە هەموو هاواریانە لە دەســت بارودۆخەکە، 
بەاڵم هیچم لە دەست نایە بۆیان بکەم. تەنانەت دەڵێ جارێکیان بارزانی گوتی ئەگەر 
خۆکوشــتن لە ئیســالم دا حەرام نەبووایە خۆم دەکوشــت با لەو بارودۆخە ڕزگاریم 
بێ. هەر لەوێ دا دەڵی بارزانی نیسبەت بە ئەمریکایی یەکان زۆر ڕەش بین بوو و بە 
ناپیاو و پەیمان شــکێنی ناودەبردن و لە شــوێنێکیش دا بارزانی بە پیاوێکی قورس و 

قایم و ئازا ناودەبا. 
هاشــمی دواتــر باســی نەخۆش کەوتنــی بارزانی و ئــازاری شــێرپەنجەی دەکا و 
بەڕاشــکاوی دەڵێ شــا ئیجــازەی نەدە دا بۆ عیــالج بچێتــە دەرەوەی واڵت. کاتێکیش 
ئیجازە درا، ئیتر درەنگ ببوو و عیالج ســوودی نەدەبەخشــی تا ئەوەی لە ئەنجام دا 

وەفاتی کرد. 
ئــەوە داگیرکەرێــک کــە زیاتریــن ســوودی لــە ڕاپەڕینی کــورد و ڕژانــی خوێنی 
ڕۆڵەکانی گەلی کورد وەرگرت، ئەویش کیســنجر و سیاســەتی واڵتە یەکگرتووەکان 
ســەبارەت شۆڕشــی کــورد، جــا وەرە کورد بــەو دەرس لەو مێــژووە وەرمەگرە! با 
برادەرانی کوردی باشوور و هەندێک حیزب و ڕێکخراوە کە ئێستاش پشت بە ئێران 

دەبەستن جارێکی دیکە بەخۆیان دا بچنەوە و ئەو ڕێوییانەی ئێران بناسن.1

1. هاشمی، سرتیپ منوچهر، »داوری، ـ سخنی در کارنامە ساواک«، نشر ارس، لندن 1٣٧٣/ 
1٩٩٤، ٦٤٣ صفحە، فارسی.
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بەشێک لە بیرەوەرییەکانی سەرلەشکر فەزلوڵاڵی هومایوونی
وەرگێڕان لە زمانی فارسییەوە: حەسەن قازی
بــرای بەڕێــزم مامۆســتا حەســەنی قــازی حەجــی بــۆ هێناومەتــە دێــی لــەج! من کە 
بێ گومــان دەبووایــە لــە درێــژەی ئــەم باســە دا بچمــە ســۆراغی بیرەوەرییەکانــی 
سەرلەشــکر هومایوونــی، فەرمانــدەی لەشــکری کوردســتان و دەوری چەپەڵی ئەو 
لــە دژایەتی کــردن و بەرانبــەر وەســتانی کۆمــاری کوردســتان )1٩٤٦(  دەربخەم، بە 
باڵوبوونــەوەی ئەم بابەتەی مامۆســتا حەســەن لەســەر وێبالگی »ڕوانگــە« کارم بۆ 

هاسان بوویەوە و لێرە دا نێونیشانەکەم دیاری کردووە. 
ئەم بەشە هەڵبژاردەیە، سااڵنی 1٣2٤ ـ 2٥/ 1٩٤٦، دەگرێتەوە کە تێیان دا کۆماری 
کوردســتان بە ڕێبەرایەتیی پێشــەوا قازی محەممەد دامەزرا و بە هێرشی هێزەکانی 
ئێران بۆ ســەر ناوچەکە هەرەســی هێنا. هومایوونی، وەک پێشتر لە بیرەوەرییەکانی 
ڕەزم ئارا دا ئاماژەم پێکرد، یەک لە نەیار و ناحەزانی کۆمار و گەلەکەمان بوو و بەو 
بۆنەیــەوە ئاشــکرایە ڕوانگەی بە نیســبەت کوردەوە لــەم بیرەوەرییانە دا دەبێ چۆن 
بــێ. کاری کاک حەســەن، خــۆی گوتەنی، زۆر بــە وردەڕیشــاڵە، الپەڕەیەکی زۆری 
کتێبەکەی تێدا تەرجەمە کراوە و لە کۆتاییش دا بەراوردکارییەکی قسەی هومایوونی 
لەگەڵ نووســینەکانی نەمر خەلیل فەتاحی قازی کراوە و نامەیەکی شــەهید ســەدری 
قازیــش خراوەتــە بەرچاو کە دەریدەخا لەو ڕێکەوتە دا لــە تارانەوە چۆتەوە مەهاباد 

یان براوەتە ئەوێ. 
لێرە دا پێویســتە بڵێم کە ئێرانییەکان ســااڵنێکی زۆرە پڕۆژەی مێژووی زارەکیی 
ئێــران لەژێــر چاوەدێریــی زانکۆی هارواردی ئەمریکی و بــە بودجەی ئەوان بەڕێوە 
دەبەن و توانیویانە بیرەوەری گەلێک کاربەدەســت و فەرماندەی ســپایی ســەردەمی 
قاجــار و پەهلــەوی باڵوبکەنــەوە کە وا هەبوو ئەگەر ئەو پڕۆژەیــە نەبووایە، خۆیان 
نەیانویســتایە یا نەیانتوانیایە بیرەوەرییەکانیان بنووسنەوە. ئەوە پڕۆژەیەکی گەلێک 
گرنگ و سەرکەوتووە و جێی خۆی دەبێ ئەگەر کوردیش بە شێوەیەک لە شێوەکان 
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کارێکی هاوچەشــن بۆ کەســایەتییە سیاســییەکانی خۆی بەڕێوە ببات و ئیجازە نەدا 
قەڵەمــی چەپەڵــی کەســانی وەک ئەرفەع و پێژمــان و قانعی فەرد مێژووی سیاســیی 

گەلەکەمان پەڵەدار بکەن.1

1. http://ruwange. blogspot. com/2013/06/blog post4543ـ. html
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بیرەوەرییەکانی الهروودی و سێ نامەی پێشەوا
ئەمیــر عەلــی الهــروودی ئەندامــی ڕێبەرایەتیی فیرقــەی دێموکراتــی ئازەربایجان لە 
مو هاجەرەتــی ســۆڤیەت، بیرەوەرییەکانی خۆی لە ســەردەمی کۆماری ئازەربایجان 
)1٩46(  و چوونــی خــۆی بۆ ئازەربایجانی باکووری )ســۆڤیەتی(  هەتا کۆتایی یەکانی 

سەدەی بیستەم و چەند ساڵێکیش دوای ئەو نووسیوە و بنکەی چاپەمەنیی فیرقە لە 
ساڵی 200٧  دا لە باکۆ بۆی باڵوکردۆتەوە. 

الهــروودی بەهــۆی پلەوپایــەی حیزبــی و هەروەهــا نزیــک بوونــی لــە ڕێبەرانی 
بەســەر  خاوەن دەســەاڵت و  دوورودرێــژ  ماوەیەکــی  بــۆ  ئازەربایجــان  کۆمــاری 
پەنابەرانی توودەیی و ئێرانیی نێو ئازەربایجانی ســۆڤیەت دا دەسڕۆییشتوو بووە و 
بەو بۆنەیەوە دەســتی بەســەر گەلێک بەڵگەنامەی حیزبی و دەوڵەتی ڕاگەیشــتووە. 
هەڵوێســتی سیاســیی الهــروودی ســەرەڕای نزیکایەتیــی فیرقــە لــە حیزبــی توودە، 
کەمتــر کۆمۆنیســتی و زیاتــر نەتەوەیــی ئازەربایجانییە  و لەم بــوارە دا گەلێک چۆتە 
پێشــەوە، بە شــێوەیەک کە دژایەتیی کورد و ئەرمەنی و ئێرانی لە هەموو شــوێنێکی 

یادداشتەکانی دا دەبیندرێ. 
بــە نیســبەت کــوردەوە، هەڵوێســتی الهــروودی بــاش نییــە و گەرچــی هێرشــی 
ڕاســتەوخۆ ناکاتە ســەر کەســێک، بەاڵم کاتێ نێوهێنانی پێشــەوا قازی محەممەد و 
بارزانــی و هەروەهــا ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی چەپــی ئێرانی، وەک غەنــی بلووریان، 
ســێڕاجی و نەمران عەلی گەالوێژ و ڕەحیمی ســەیفی قازی، هەرگیز ددانی خێریان 

پێداناهێنێ. 
  ئــەوەی لــە یادداشــتەکانی الهــروودی دا بــۆکان و ناوچەکــەی بگرێتــەوە، ئــەو 
بابەتانەن وا ســەبارەت بە نەمر عەلی گەالوێژ نووســیونی، بەاڵم لەبەروەی ناوچەی 
ســەرچۆمی جەغەتــوو و چۆمی مەجیدخــان پەیوەندیی ڕاســتەوخۆیان بە بۆکانەوە 
هەیە، دەبێ بابەتی پەیوەندیدار بە نەمر د. ڕەحیمی سەیفی قازیش بخەمە چوارچێوەی 
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کارەکەوە. 
الهــروودی هەروەها ســێ نامەی پێشــەوای لە کتێبەکــەی دا چاپ کردووە. من لە 
ئەســڵ بــوون و نەبوونــی نامــەکان دڵنیا نیم، بەاڵم بە پێویســتم زانــی وەک کارێکی 
الوەکی ئەوانیش لێرە دا بهێنمەوە و بیانخەمە بەر چاوی خوێنەر. دواتر دەبێ هەواڵی 
بــەراورد کردنــی نموونەی خەت و ئیمزای پێشــەوا لەگەڵ ئــەم بەڵگەنامە  دا بدرێ و 
بزانــدرێ ئایــا دەســخەتی ئەون یان نا. بەگوێرەی بۆچوونی ڕێزدار حەســەنی قازی 

نامەکان دەسخەتی پێشەوا نین، بەاڵم ئیمزاکەیان هی ئەوە. 
ئــەم الپەڕانــەی کتێبەکە بە شــێوەیەک لە شــێوەکان، بۆکان و کەســاییەتییەکانی 

دەگرنەوە :
104، 105، 112، 116، 11٧، 2٧4 )بــۆکان( ، 2٧5 )بــۆکان و عەلی ئاغــای عەلیــار( ، 
٣14، ٣65، ٣6٧، 42٨ )ڕادیــۆ پەیکــی ئێــران، گەرچی باســی نەمر قزڵجی و گەالوێژی 
نەکــردووە( ، 4٣4، 450، 5٩6 )ئامــار ســەبارەت بــە کوردســتان( ، 64٣، 665 بــەدواوە 

)ئەکسەرییەت و حیزبی توودەی ئێران( ، 6٨٧، 6٨٨ )کوردێکی سەقزی( . 
نامەکانی پێشەوا لە الپەڕە ٣٣٣ تا ٣٣٨ی بیرەوەرییەکانی دا چاپ کراون. لە بیرمان 
 نەچێ کە سیاسەتی یەکییەتیی سۆڤیەتی لە سەردەمی حکوومەتی میللیی ئازەربایجان و
کۆماری کوردستان دا، بەهۆی فەرمانبەران و سپایەکەوە بەڕێوەدەچوو کە زۆربەی 
هەرە زۆریان خەڵکی ئازەربایجانی سۆڤیەت بوون و حکوومەتی ناوەندی لە مۆسکۆ 
ڕاســتەوخۆ دەســتی لە کارەکان وەرنەدە دا. لە هەر دوو بانگهێشــتنی سەرانی کورد 
بۆ سۆڤیەتیش دا کەسەکان تەنیا چوونە باکۆ و لەگەڵ کاربەدەستانی ئازەربایجان و 
باقرۆفی ســەرۆک کۆماری حکوومەتی ئازەربایجانی ســۆڤیەتی دا قســەیان کرد. بەو 
پێیە، نامەنووســینی پێشــەوا بۆ باقرۆفیش کە دەنگ و نوێنەری یەکییەتیی سۆڤیەتی 
بوو، شــتێکی ئاســایی یە و ســەمەرە نانوێنێ، بــەاڵم الهروودی کە ناسیۆنالیســتێکی 
ئازەربایجانــی بــوو، بــە شــێوەیەکی دیکەی پیشــانی خوێنەر دەدا کــە گوایە باقرۆف 
ســەرۆک و پێشــەوا قازی محەممــەد فەرمانبەرێکی بەردەســتی بــووە، هەر بۆیەش 

نامەی بۆ نووسیوە و داوای یارمەتیی لێ کردووە. 
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بــۆ زانیاریــی زیاتــر ســەبارەت بــە دەقــی نامەکانــی پێشــەوا قــازی محەممــەد، 
یادداشت و وەرگێڕانی نامەکان بە قەڵەمی بەپێزی بەڕێز کاک حەسەن قازی لێرەدا 

باڵو دەکەمەوە.1

سێ نامەی پێشەوا قازی محەمەد بۆ میرجەعفەر باقرۆف
ئامادە کردن و وەرگێڕانی : حەسەنی قازی

بەڕێــز ئەمیرعەلــی الهــروودی ســەدری فیرقەی دێموکراتــی ئازەربایجــان لە کتێبی 
بیرەوەرییەکانــی دا: »یادماندەهــا و مالحظەها« )نشــر فرقە دمکرات آذربایجان( کە لە 
ساڵی 200٧دا لە باکۆ بە زمانی فارسی باڵو بۆ تەوه،  لە الپەڕە ٣٣٥ - ٣٣٧دا کۆپیی سێ 
نامەی پێشەوا قازی محەممەدی باڵو کردۆ تەوە کە بۆ میرجەعفەر باقرۆف نووسراون. 
ئەم نامانە  بە زمانی ترکی ئازەربایجانی و بە دەســخەتی جیاواز نووســراون. تەنێ 
نامــەی یەکەم لەســەر کاغەزی فۆرمی »وزارەت هیزی کوردوســتان« نووســراوە و 
تاریخی پێوەیە. لە هەرســێک نامەکان دا ئیمزای پێشــەوا قازی محەممەد بە بەراورد 
کردن لەگەڵ ســەرچاوەی دیکەدا بە جوانی دەناســرێتەوه و چ گومانێک لە ڕەســەن 
بوونــی دا نییــە . ئــەم بەڵگانە  یەکەم جــارە باڵو دەکرێنەوە. بەداخــەوە لە کتێبی بەڕێز 
 الهروودی دا ئەو نامانە بەوردی و بەسەرنجەوە وەرنەگێڕدراونە سەر زمانی فارسی.
لە نێوەرۆکی نامەی دوویەم ڕا دەردەکەوێ کە لە دوای پاشەکشەی ئەرتەشی سوور 
لە ئێران )مانگی مای 1٩46( نووســراوە، لەو نامەیەدا هێندێک وشــە پەڕێندراوە یان 
پــاک کراو نەتــەوە! مەبەســت لــە عیســازادە، کــە دواتر لــە نامەکەدا بەنــاوی یەکەمی 
»ســەالحەددین«  باســی لێوەکراوە »ســەالحەددین کازمۆف«ە، کە ڕاوێژکاری نیزامی 

کۆمار بوو. ســەالحەددین کازمۆف لە کوردەکانی ســۆڤیەت بوو و لە لیســتەیەک دا 
کە لەالیەن وەزاڕەتی نێوخۆی کۆماری ئازەربایجانەوە باڵو کراوەتەوە وەکوو یەک 
لە »قارەمانانی ســۆڤیەت« ناســێندراوە. کازمۆف  ساڵی 1٩٧٨ له ڕووداوێک دا لە  باکۆ 

1. امیرعلــی الهــرودی، یادماندەها و مالحظەها، نشــر فرقە دمکرات آذربایجان، باکو، 1٣٨6/ 
200٧ ، ٧4٨ صفحە، فارسی.
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کووژرا.
نامــەی ســێیەم دەبــێ بە ڕێگەی ئــەو خوێندکارە کوردانەدا ناردرابــێ کە بۆ خوێندن 
چووبوونە ســۆڤیەت. له  کۆتایی یەکانی مانگی ئاوریلی ســاڵی 1٩46 نزیکەی 60 الوی 
کورد بۆ پەروەردەی نیزامی لەالیەن کۆماری کوردســتانەوە ناردرانە ئازەربایجانی 
ســۆڤیەت، بەاڵم بەر لەوان بەپێی نووســینی ویلیام ئیگڵتۆن »سێ قوتابی ناوەندی لە 
مهابادەوە لە زانکۆی باکۆ وەرگیرابوون، لە چوارچێوەی ئەو بوورسانەی دا کە ساڵێک 
پێشــتر درابــوون بــە حکوومەتی ئێران. ئــەو خوێندکارانە بریتی بــوون له:  ڕەحمانی 
حەلەوی، خوســرەوی زولفەقاری و مســتەفای شەڵماشی )کۆماری کوردی لە ساڵی 
1٩46، الپەڕەی ٨5(. لە مانگی ئووتی ساڵی 1٩46 ئەو خوێندکارانە بە سەردان دێنەوە 
مهاباد . لە نوتقێکی پێشەوا قازی محەممەد کە لە ژمارەی ٧6ی کوردستان دا چاپ کراوە 
)کوردســتان، سێشــەمۆ 22ی گەالوێژی 1٣25 هەتاوی ]1٣ی ئووتی 1٩46[( ئاماژە 

 بــە هاتنــەوەی ئەو خوێنکارانە کراوە و پێشــەوا قازی محەممــەد لەو بارەیەوە دەڵێ:
»... ئەمــن لــەم ســەفەرەدا هێنــدێ کارم مابوو کــە جێ بە جێیان بکەم، بــەاڵم چونکوو 
بیســتم کە ســێ نەفەر لە موحەســیلینی ئێمە کە لە باکۆ دەخوێنن بۆ ســەردانی واڵت 
هاتوونــەوە تاڵووکــەم کــرد کە چاوم پێیان بکەوێ و ئینتیــزارم هەبوو کە لە وەختی 
هاتنــەوەی ئــەوان دا پێشــوازێکی زۆر چاکیــان لــێ بکــرێ، چونکــوو ئەوانــە هــەوەڵ 
موحەســیلێکن کــە لە کوردان چوون بــۆ خاریجە. میللەت دەبێ زۆریان قەدردانی لێ 
بکا، بەاڵم داخەکەم لەم خسووســەوە وەک پێویســتە تەوەجوهی الزم و پێشــوازیی 
شــایانیان لــێ نەکــراوە. ئومێــدەوارم کە هەمــوو ســاڵێک مووەفەق بیــن ژمارەیەکی 
زۆر لــە موحەســیلین بنێریــن بــۆ خاریجــە کە بە حــەول و قووەتی خــودا مووەفەق 
بین بەهۆی عیلم و زانســت کەشــتی کوردســتان بگەیەنینە ســاحیل و خواهیش لەو 
دانیشجوو خۆشەویستانەی خۆمان دەکەین کە لە ماوەی ئیقامەتی خۆیان لە مهاباد 
موشاهەداتی خۆیان لەوێ بە نووسین و گوتن بۆ خەڵکی بڵێن و بنووسن کە میللەت 
ئاشــنا بێ کە میللەتانی دیکە چلۆن بە قووەتی عیلم و زانســت ئەرز و ئاسمان، سەر 

دەریا و ژێر دەریایان موسەخەر کردووە...« 
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یــەک لــەو خوێندکارانــه، ڕەحمانی حەلەوی ]دانیشــجووی کورد لە مەدرەســەی 
تیببــی بادکووبه[ لە ژمارەی ٧٩ی ڕۆژنامەی کوردســتان دا )کوردســتان، سێشــەمۆ 
2٩ی گەاڵوێــژی 1٣25 ]22ی ئووتــی 1٩46[( وتارێکی بەناوی »بڕێک لە جوغرافیای 

شاری باکۆ« باڵو کردۆتەوە.
بــەم پێیــە دەردەکەوێ نامەی دووەم لە دوای مانگی مای 1٩46 و نامەی ســێیەم 

لە کۆتایی یان سەرەتای سێپتامبری 1٩46 نووسراوە.

نامەیە یەکەم
ژمارە ٣٣

بروار... ئارمی کۆماری کوردستان
وزارەت هیزی کوردوستان

مهاباد
آذربایجان کومونیست پارتیاسنن باش کاتبی جناب میرجعفر باغراوف

چوق احتراملە عرض اولونور سردشــت و ســقز و بانە رایونالرندا دشــمن الندە 
تانک الر واردر و بیردە سنە شهرندە اوالرن لشکرن مرکزندە طیارە وار بونە کویرە 
سیزدن چوق خواهش ایدرم امر بیورەسنز بیزە اوچ تانک و ایکی ضد طیارە طوپی 

بیزە ویرسونالر.
محمد قاضی 24/12/29

وەرگێڕانی کوردی:
سکرتێری گشتیی پارتی کۆمۆنیستی ئازەربایجان جەنابی میرجەعفەر باغرۆف

بــە ڕێــزی زۆرەوە عــەرز دەکــرێ، لــە ناوچەکانــی سەردەشــت و ســەقز و بانە 
دوژمــن تانکــی لــە دەســت دایە  و هەروەهــا لە شــاری ســنەش لە مەرکەزی لەشــکر 
فڕۆکەیــان هەیــە، بۆیــە زۆر تکاتان لێدەکەم ئەمر بفەرموون ســێ تانک و دوو تۆپی 

دژەفڕۆکەمان بدرێتێ.
محەمەدی قازی 24/12/29 ]20ی مارسی 1946[
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نامەی دووەم
محترم آذربایجان خلقینین آتاسی و بیوک معلمی اوالن جناب میرجعفر باقراوف
اوال شــخصا مــن و بیز کورد خلقی طرفندن ســیزە و آذربایجــان ملتنە چوق لی 
سالم الر یترمگە باهم خوش آزاد و خوشبخت بیر خلق کیمی اولدوقجە ازون ایلالر 
بویی یاشــاماقزنی اورگدن آرزو ایدیریک. منم بو مکتوبی یازماقدە مقصودم اوندان 
عبــارت در کــە ســیز تمامــا آرخایــن اولە ســنز کە ســیزن و قزل اوردونــن چکدیگی 
 زحمت لر هدر گیتمیەجک و روس قوشونی بیزم فکرمزدان، اورک مزدان چیقمیەجاق
من هیچ زمان اینانە بیلمرم کە روس قوشــون الری ایرانی بوشــالدەرق مظلوم خلق 
الردان گوز گوتوروب اوز دوغمە وطن الرنە گیدەجک الر منە ایلە گیلرکە دورت بش 
ایل سزن گوسترشنزلە یاشایان و ینە روس الرن قایتمەسنن آرزو ایدن کورد خلقنی 
 یاد دان چقارمیەجاق ســنز و بیزم حیاتی گوندەلک مســئلەالرمزمراق النەجاق ســنز.
اوغرنــدە  آزادلغــی  وطنــی و  ملتــی،  اوز  باهــم  لــە  آذربایجــان  ملتــی  کــورد 
بیــز کــورد  نــن دور  لــی  نامــوس  لــە ورشــوجاقالر آرتــق میــدان  دائمــا دشــمن 
ملتــی ســیزن کومــک نزلــە متمــدن بیــر ملــت بولمــاق لــە باهــم اونــی دە یاخشــی 
ایتمەلیــدر مبارزەنــی  بیرلیــک و  ملــت  بیــر  ســیون  آزادلغــی  کــە   بیلیریــک 
آزادلــق مبارزەســز و قانســز ممکــن دگل در بیــز کورد ملتی هیچ وقــت طهرانە باش 

ایمەرگ الکن، سیزدن بیر خواهشم وار:
1ـ کــورد ملتنی اوز قایغی یواســندە بســلەدیکیزکیمی اونــالری اوچونجە یاد دان 
چیقارمەیــن و دائمــا گــوز قوالق ویرن ســیز بیزە بیــر بیز کورد خلقــی مقابلندە یوز 

بورجلی اولماقە حاضرغ
2ـ بیر خواهشم وار کە بیزە گوندردگز یولداش عیسی زادە تیزلیگلە گری قایترق 
منــە بــو ایــش چوق تعجب گیلر بیر انســان کە ناموس لە ایشــلەیە، زحمت چکە خلق 
مدافعــە قوشــونی یــارادا ســرحدی محکم لنــدرە خلق آراســندە حرمتە مالــک اوالبیر 
دن ایســە روس الرن گیتمەســی و کورد خلقنن دوشــمن لە مبارزە امتحاننی ویرن 
 زمــان یولداشــنی گیترمک فکرنی دوشــەرک بیزی ترک ایتمەســی منــی معطل قویور
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دیەســن بــو بهانــە ایــدی منە گویــرە صالح الدینە بیزم حقمز ســیزنکی قــدر اولە بیلر 
چونکە او اوال ساویت اوغلی و ایکینجی کورد در بونە گویرە سیزدن خواهش ایدرم 
هیچ اولمەســا ایشــی باشە چاتدرانە قدر یولداش عیسی زادەنی و یولداشنن تشریفی 

گیری قایتەرسنز چوق ساغ و خوشبخت اولەسنز سیزی اونتمەیان هم دوست.
محمد قاضی

وەرگێڕانی کوردی
بــاوک و مامۆســتای گەورەی گەلــی بەڕێــزی ئازەربایجان جەنابــی میرجەعفەر 

باقرۆف
یەکەم لەالیەن خۆم و گەلی کوردەوە وێڕای ناردنی ساڵوی زۆر بۆ ئێوە و میللەتی 
ئازەربایجان لە دڵەوە ئارەزوو دەکەین وەکوو گەلێکی ئازاد و خۆشبەخت بۆ سااڵنی 
دڕێژ بژین.  مەبەستی من لە نووسینی ئەم نامەیە ئەوەیە کە دڵنیایی تەواوتان بدەمێ   
ئەو زەحمەتانەی ئێوە و سپای سوور کێشاوتانە بە فێڕۆ ناڕوا و قشوونی ڕووس لە 
فکر و دڵی ئێمە دەرناچێ. ئەمن قەت باوەڕ ناکەم کە هێزە ڕووسەکان بە چۆل کردنی 
ئێران و گەڕانەوەیان بۆ   واڵتی خۆیان چاو لە گەالنی مەزلووم هەڵبوێرن. ئەمن وای 
بۆدەچم کە دوای چوار پێنج ساڵ ژیان لێره ئێوە و ڕووسەکان بە گەڕانەوەتان گەلی 
 کــورد لــە بیر ناکەن و ســەرنج دەدەنە ســەر مەســەلە حەیاتییەکانــی ڕۆژانەی ئێمە.
میللەتی کورد بەیەکەوە لە گەڵ ئازەربایجان   لەپێناو میللەت، نیشتمان و ئازادیی خۆی 
 بەردەوام لە بەرامبەر دوژمن دا تێدەکۆشــی و ئیدی مەیدان ئی کەســانی بەنامووسە.
ئێمەی میللەتی کورد بە یارمەتی ئێوە بۆ سازکرنی میللەتێکی بەشارستانی بەیەکەوە 
 ئەوەش  باش دەزانین کە میللەتێکی ئازادی خۆش بوێ، دەبێ خەباتێکی یەکگرتوو بکا.
ئــازادی بــێ خەبــات و بێ خوێن مومکین نییه،  ئێمە وەکوو میللەتی کورد هیچ کاتێک 

سەر لەبەر تاران دانانەوێنین، بەاڵم تکایەکم لە ئێوە هەیە:
1ـ هەروەک چۆن لە ڕۆژی تەنگانەدا لەسەر میللەتی کوردتان کردەوە لە بیریان 
مەکەن و هەمیشە چاو و گوێتان بە سەرییەوە بێ، ئێوە بۆ ئێمە یەک ] یەک یا چەند 

وشە پەڕیوه[ ئێمە گەلی کورد لە بەرانبەردا ئامادەین سەد قەرزتان بدەینەوە. 
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2ـ تکایەیەکــم هەیــە کــە هــاوڕێ عیســازادە کــە ناردبووتانە الی ئێمــە بە زوویی 
بنێرنەوە المان. بە الی منەوە زۆر سەیرە ئینسانێک کە بە ویژدانەوە کاری کردووە، 
زەحمەتی کێشاوە، ئەرتەشی پاراستنی گەلی پێکهێناوە، سنووری مەحکەم کردووە و 
لەنێو کۆمەاڵنی گەل دا خاوەن ڕێز و حورمەتە، لەپڕڕا بە گەڕانەوەی ڕووسەکان  لە 
 کاتێک دا گەلی کورد لە خەبات بەدژی دوژمن  ئیمتیحانی خۆی دەدا ئێمە بەجێ بهێڵی و
وەبیــر هینانــی هاوســەرەکەی بکــەوێ. لەوانەیە ئــەوە بیانوویەک بێ. بــە بۆچوونی 
مــن ئێمــەش بە قەدەر ئێوە حەقمان بەســەر ســەالحەددینەوە هەیــە، چونکوو یەکەم 
ئەو ڕۆڵەی ســۆڤیەت و دووەم کوردە، بۆیە تکاتان لێدەکەم هەرنەبێ تا ئەو کاتەی 

کارەکە تەواو دەبێ هاوڕێ عیسازادە بنێرنەوه.  ساخ و خوشبەخت بن . 
ئەو دۆستەی لە بیرتان ناکا، محەمەدی قازی

نامەی سێیەم
بیوک اذربایجان معظم رهبری اتا و باش معلممز میرجعفرباقراوف حضرتلری

ایندی کە بیزم کیچک تمدن کاراونیمیز اوز مرخصلکی تمام ایدوب ینی دان کسب 
علــم و کمــال اوز اولکەنــی ایشــیق الندرمق ایچــون قایدرالر وقتی غنیمــت بیلرم اوز 
صمیمی سالم الرمی تقدیم ایدوب و تقاضا ایلیم کە موکد دستور بیورەسز کە سزن 
مراحــم و بیورکنز کوردالرن بارەســندە کامال عملی اولــوب و او جنابن خیرخواەلق 

لطف الری جدی راخ تعقیب اولسون.
محمد قاضی

وە رگێڕانی کوردی
ڕێبــەری گەورەی ئازەربایجان باوک و سەرمامۆســتامان حەزرەتی میرجەعفەر 

باقرۆف
ئێستا کە کاروانی پچووکی شارستانییەتی ئێمە پشووی خۆیان تەواو کردووە و 
دیســان بۆ وەرگرتنی زانســت و کەماڵ و ڕوون داگێڕانی واڵتی خۆیان دەگەڕێنەوە، 
ئــەم کاتــە بە دەرفەت دەزانم ســاڵوی دڵپاکانەی خۆمتان پێشــکێش بکەم و دەمەوێ 
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داوا بکــەم کــە دەســتووری پتــەو بدەن کــە گەورەیــی و ڕوحمی ئێوە ســەبارەت بە 
کــوردەکان بەجــێ بهێنــدرێ و لوتفی خێرخوازانەی جەنابتان بە شــێوەیەکی جیدیتر 

شوێنگێڕی بکرێ.
محەمەدی قازی

دەقی نامەی یەکەم
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دەقی نامەی دووهەم
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دەقی نامەی سێهەم



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1283  

بیرەوەرییەکانی حەمزە فەراهەتی
فەراهەتــی کادری ڕێکخــراوی چریکــە فیدائییەکانــی خەڵق و ئەندامی ئەکســەرییەتی 
 ئــەو ســازمانە پاش دوو پارەبوونی ســازمانی فیدائییان ، نــاوی لەگەڵ چەند ڕووداو
گرێ دراوە: یەکەمیان ئەوەی تاقە کەسێک بووە کە لە ساڵی 1٩6٨ لە کاتی خنکانی 
ســەمەدی بیهرەنگی لە چۆمی ئاراس، وەک یەکێک لە نزیکترین دۆســتەکانی لەگەڵی 
بــووە. دووهــەم بــۆ کێشــەی قەتڵی شــەهید دوکتــۆر شــەرەفکەندی و هاوڕێکانی لە 
ڕێستوورانی میکۆنووس لەالیەن پۆلیس و دادگای بەرلینەوە وەک زۆر کەسی دیکە 
لێکۆڵینەوە و پرسیاری لێ کرا، بۆ ئەوەی بزانرێ لەو و لە دەیان ئێرانیی دیکەی نێو 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێران، کامیان هەواڵی کۆبوونەوەی میکۆنووسی گەیاندبووە دەزگای 
ئیتالعاتــی حکوومەتــی ئێــران. لــە بیرەوەرییــەکان دا، کە بــە زمانێکی گەلێک شــیرین 
نووســراوە، فەراهەتــی وەاڵمــی ئەو تۆمەتانــە دەداتەوە و خۆی بــە دوور دەزانێ و 
باســی ڕووداوێکی هاوچەشــنی کارەســاتی ســەمەد دەکا بۆخۆی و شــەهید سەعید 

سوڵتان پوور لە ئیتالیا. 
فەراهەتی لە ســااڵنی ســەرەتای شۆڕشی 1٩٧٩ی ئێران دا لە مەهاباد و بۆکان و 
نەغــەدە و پیرانشــار و سەردەشــت بــووە و وەک هەڵســووڕاوی چریکــەکان لــەو 
شــارانە دا ئــەرک و کاری بەڕێوە بردووە و لەگــەڵ هاوڕێیانی کورد و غەیرە کورد، 

ماوەیەک لە خڕی ناوزەنگ لە باشووری کوردستان ژیاوە. 
هەڵوێســتی نووســەر بەرانبەر بە کوردستان و شــەڕی کۆماری ئیسالمی گەلێک 
ئیجابی و باشە و لە شەڕی نەغەدە دا مەال حەسەنی و مراد قەتاری و شەڕخوازانی 

دیکەی تاوانبار کردووە. 
لــە باســی بــۆکان دا دەڵــێ لــەوێ، لە ماڵی شــەهید مینەی شــێرخانی ژیــاوە و لە 
کۆبوونــەوەی ســێ ڕۆژەی لقــی کوردســتانی ئەکســەرییەت لــە بــۆکان بەشــداریی 
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کردووە، کە تێیدا بڕیار لەسەر وەستاندنی شەڕی چەکداری درا )ساڵی 1٩٨0( .1
ئەو الپەڕانەی وا لە کتێبەکە دا، بۆکان دەگرنەوە بریتین لە:

٣16 تــا ٣22، ٣25، ٣54، ٣56، ٣5٧ و 402، کــە زۆربەیــان لە فەســڵێک دان بەناوی 
»کوردســتان«. لــەو بۆکانییانــەی وا لــە کتێبەکــە دا ناویــان هاتووە، ئەنوەر شــەفیعی 

)٣16(  و ئیبراهیم فەڕشــی )٣65(  و هەروەها شــەهید مینەی شــێرخانی و براکەیین. 

نووســەر ســەبارەت بە فەڕشی دەنووسێ: »یەک لە کادرە گەلێک باشەکانی سازمان 
بــوو«، بــەاڵم نــاوی ئەنوەر شــەفیعی بە هەڵە تۆمــار کــردووە و زۆر وا هەیە نیازی 
دوکتــۆر جەعفەر شــەفیعی بووبێ، بەاڵم لەبەروەی دوکتــۆر جەعفەر لەگەڵ کۆمەڵە 

بوو نەک فیدائییان، دوور نییە نیازی من بووبێتم، کە دۆستایەتیشم لەگەڵی بوو. 
کتێبەکە کە بۆ ڕووداوەکانی ئەو سااڵنەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران نرخێکی 

زۆری هەیە و وێدەچێ نووسەر بە چاوێکی واقیع بینانەوە سەیری کێشەکانی کردبێ.2

1. ئەم کۆبوونەوەیە لە ماڵی ئێمە کرا. 
2. حمزە فراهتی، »از آن ســال ها... و ســال های دیگر«، ویراســتار: کیوان ارجمند، چاپ اول، 

انتشارات فروغ، آلمان، پائیز 2006/1٣٨5، 525 صفحە، فارسی . 
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چەند بیرەوەرییەکی خۆم
دەبیرستانی کەشاوەرزی لە بۆکان

وا بزانم بەهاری ساڵی 1٣٣٥ )1٩٥٦(  بوو کە قوتابخانەی سەرەتایی »پەهلەوی«م لە 
بینایەی قەاڵی ســەرداری بۆکان کۆتایی پێ هێنا و لە پاییزی هەمان ســاڵ دا چوومە 
»دەبیرســتان«. دەبیرســتانەکەش هەر ناوی پەهلەوی بوو و لە هەمان بینایەی قەاڵ دا 

بوو. قوتابخانەی ســەرەتایی لە بەشــی ڕۆژاوا و قوتابخانە ناوەندییەکەش لە بەشــی 
باشــووری حەوشــی قــەاڵ دا بــوون. دوو الیەنەکــەی تــر بینایــەی لێ نەبوو یــا ئەگەر 
بووبــێ لە ســەردەمی من دا نەمابوو و ڕووخابوو، تەنیــا عەمبارێک لەالی باکوور و 

تەوالێتەکان و دەروازەی چوونە دەرەوە لە بەشی ڕۆژهەاڵتی دا بوون. 
ڕاســت لەو ســاڵە دا کە مــن چوومە دەبیرســتان، دیاردەیەکی نوێ لــە فەرهەنگی 
بۆکان دا هاتە ئاراوە کە تا ئەو دەم نە لە بۆکان و نە لە شــارەکانی دەوروبەر شــتی 
وا بوونــی نەبــوو: لــە بۆکان »دەبیرســتانی کەشــاوەرزی« کرایــەوە و دوو خاڵۆزای 
خۆم و ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوڕێ و هاوپۆلەکانم چوونە ئەوێ. ئەو دەبیرستانی 
کەشــاوەرزییە چ بــوو و بۆچی دانــرا و بۆچی داخرا؟ نازانم، بــەاڵم وا هەیە بەهۆی 
گرنگایەتیــی کشــت وکاڵ لــە ناوچــەی بــۆکان و بەرهەمــی زۆری گەنــم و جــۆ و 
چەوەنــدەر و تەنانــەت برنجــی گــردەوە کە تــا ماوەیەک پێش ئەو ســااڵنە لە گوندی 
حەمامیــان و ئــەو دەوروبــەرە بەرهــەم دەهێنــرا، دەوڵــەت ویســتبێتی خوێندەوار و 

لێزانی خۆجێیی بۆ بواری کشت وکاڵ پەروەردە بکا. 
هــەر چۆنێــک بــێ، دەبیرســتانی کەشــاوەرزی کرایــەوە و نزیکــەی 20 کــەس لە 
هاوتەمەن و هاوڕێکانم چوونە ئەوێ، بەاڵم من نەچووم و لە دەبیرستانی ئاسایی دا 
مامەوە. شوێنی دەبیرستانی کەشاوەرزی هەر بە تەنیشت دەبیرستانی پەهلەوییەوە 
لە نێو قەاڵی سەردار دا بوو. بورجی باشووری ڕۆژهەاڵت کە ڕووبەڕووی مزگەوتی 
جامیع و ماڵی مامۆســتا مەال ئەبووبەکری شــەفیعی بوو کرایە دەفتەری دەبیرستانە 
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تازەکە و چەند ژووری دەوروبەریشی کرانە پۆلی دەرس و ئازمایشگا. دیوارێکیان 
کێشا و بەشێکی کەم لە حەوشی قەاڵشیان بۆ دابڕی و کردیانە حەوشی ئەوان. 

مودیــری دەبیرســتانەکە ئاغــای هاشــمی وەلــی زادە خەڵکــی ســاباڵغ بــوو، مــەال 
نەجمەددینی سەعیدی و سەید مەجیدی حوسێنی دوو کەس لە مامۆستاکانیان بوون، 
ناوی ئەوانی دیکەم لە بیر نەماوە. هەروەها هەندێک لە مامۆســتاکانی دەبیرســتانی 

ئێمە لەوێش دەرسیان دەگوتەوە. 
ئــەو دەســتە قوتابییــە پۆلــی حەوتیان تەواو کرد، ســاڵێک دواتر پۆلی هەشــت و 
ســاڵی دوای ئــەو پۆلی نۆشــیان بۆ کردنــەوە، بەاڵم لەبەر هۆیەکی بــۆ من نەزانراو، 
چیتر درێژەیان پێنە دا، واتە هەر ئەو چەند کەســەی کە ســاڵی 1٣٣٥بۆ پۆلی حەوت 
وەرگیرابوون، چوونە پۆلی هەشت و نۆ و ئیتر کەسی دیکە لە ساڵی 1٣٣٦ یا 1٣٣٧  دا 
وەرنەگیرا. دەردەکەوت کە پڕۆژە و بەرنامەیەکی ڕێک وپێک بۆ کارەکە دانەنرابوو و 
مامۆستایان بە ڕادەی پێویست نەبوو و وا هەیە هەر دایک و باوکی مندااڵنیش ساڵی 
دواتر نەیانویســتبێ منداڵ بنێرنە دەبیرســتانی کەشــاوەرزی لەبــەروەی داهاتوویان 

ڕوون نەبوو چی دەبێ. 
بابەتی دەرسەکانیان جگە لە بیرکاری، فیزیک، شیمی، ئەدەبیات، زمانی ئینگلیسی، 
عەرەبــی، شــەرعیات، وەرزش و... بریتــی بوو لە باغەوانی و کەشــاوەرزی و شــتی 
ئەوتۆ. سەرەڕای ئەوانە، »کاری عەمەلی«شیان هەبوو، کە دەچوونە مەزرا و کاریان 
دەکرد. مەزرا یا شــوێنی کاری عەمەلییان هەمان شــوێنی دەبیرستانی کەمالی ئێستا 
بــوو لــەالی ئاشــی خانم و باغی مامۆســتا شــێخ حەســەنی کازمی، کــە دیواریان لە 

دەوری کێشابوو و سەوزە و شتی وایان لێ دەچەند. 
وا بزانم ساڵی 1٣٤1 بوو، کە سەرۆک وەزیری ئێران و چەند وەزیری کابینەکەی 
هاتنــە بۆکان. وەزیری فەرهەنگ دوکتۆر »پرویز ناتل خانلری« شــاعیر و زمانەوانی 
ئێرانی و خاوەنی گۆڤاری ئەدەبیی »سوخەن« بوو و هەر ئەویش بوو کە لە شوێنی 
مــەزرای دەبیرســتانی کەشــاوەرزی قوڵینگــی دروســت کردنی بینایەی دەبیرســتانی 

پەهلەوی لە زەوی   دا و منیش لەوێ بووم. 
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دواتــر، کاتێ کە درێژە بە کاری دەبیرســتانی کەشــاوەرزی نــەدرا، قوتابییەکانی 
بەســەر دەســتی ئیــدارەی فەرهەنگــەوە مابوونــەوە و نەیاندەزانــی دەبــێ چییان بۆ 
بکــەن. قوتابــی و دایــک و بابیشــیان دڵنیگەرانی ئــەوە بوون لەکوێ و چــی بخوێنن 
لەبەرئــەوەی دەبیرســتانێکی هاوچەشــن بــۆ پۆلــی دوای ٩، واتــە ســیکلی دووهەمی 
کەشــاوەرزی لە شــارەکانی دەوروبەریش نەبوو. هەر بەگشــتی ســیکلی دووهەمی 
دەبیرستان، واتە دوای پۆلی ٩ی ئاساییش لە بۆکان نەبوو و تەنیا لە ساڵی 1٣٣٨  دا 
بوو کە پۆلی 10یان بۆ دانابوو، ســاڵێک دواتر منیش ئەو پۆلی 10یەم خوێند، بەاڵم 
پۆلی 11 نەبوو و لەوێ چەق دەبەســترا. ئەوە وەزعی دەبیرســتانە ئاسایی یەکە بوو، 

ئیتر وەزعی دەبیرستانی کەشاوەرزی چۆن بووبێ، دیارە. 
هەر چۆنێک بێ، لە ساڵی 1٣٣٩  دا ئیجازەیان   دا هەموو قوتابییەکانی دەبیرستانی 
کەشــاوەرزی بچــن بۆ کۆنکۆری دانیشســەرای کەشــاوەرزی لە ورمــێ، کە جگە لە 
دوو کــەس هەموویــان لــەوێ وەرگیــران و دوای دوو ســاڵ هاتنــەوە بــۆکان و لــە 
ســاڵی 1٣٤1  دا بوون بە مامۆســتای گوندەکانی دەوروبەری شار. لەو دوو کەسەش 
یەکیان لە پۆست و تێلگرافی بۆکان دامەزرا و ئەویتریان بوو بە گرووبانی ئەرتەش. 

دەبیرستانی گۆرینیش داخرا و قفڵی لێدرا. 
ســەرجەمی تەمەنی دەبیرســتانی کەشــاوەرزیی بۆکان سێ ساڵ خوێندنی نێوان 

ساڵی تەحسیلیی 1٣٣٥ ـ 1٣٣٦ و 1٣٣٨ ـ 1٣٣٩ بوو. 
دەزانــم ئــەم زانیارییانــەی من گەلێــک ناتەواون و هیوادارم کەســانی شــارەزای 
ڕاســت  منیــش  هەڵەکانــی  بنووســن و  لەســەر  زیاتــری  بابەتــی  واڵت  نێوخــۆی 
بکەنــەوە، بەتایبــەت کاک ڕەحمانــی محەممەدیان کە خۆی قوتابیی ئەو دەبیرســتانی 

کەشاوەرزییەی بۆکان بوو. 
ئەوەی خوارەوە نەخشەیەکی دەسکردی خۆمە بۆ پیشاندانی بینایەی دەبستان و 
دەبیرســتانی پەهلەوی و دەبیرســتانی کەشــاوەرزیی نێو قەاڵی ســەردار لە سااڵنی 
1٣٣٥ تا 1٣٣٩ )1٩٥٦ تا 1٩٦0( ، واتە ئەو ســەردەمەی وا دەبیرســتانی کەشــاوەرزی 
لــە بــۆکان هەبوو. دیارە نە پێوانە و ئەندازەکان تەواون و نە شــێوازی کێشــانەوەی 
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نەخشــەکەش ڕێــک و تــەواوە. مــن تەنیــا ویســتوومە شــوێنەکان دیاری بکــەم، دەنا 
ئەوە کاری پســپۆڕێکی وەک کاک ســولەیمان چووکەڵییە نەخشەیەکی ڕێک وپێکی بۆ 

بکێشێ. من هەر ئەوەندەم لێ زانیوە! 
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وەرزش لە بۆکان
زنجیرەوتاری ڕێزدار جەعفەر مەردانبەگی1 و هاوڕێکانی بەناوی »مێژووی وەرزش 
لــە شــاری بــۆکان«، کــە لەســەر ماڵپــەری ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان باڵوکرایــەوە، بوو بە 
هاندەرێک بۆ ئەوەی منیش بەگوێرەی توانا و بەپێی بڕکردنی بیرم، ئەم وردەبابەتە 

سەبارەت بە وەرزشی سەردەمی منداڵی و الوییەتیی خۆم لە بۆکان بنووسم. 
ســەرەتا بڵێــم مێژوولکەیــەی وا کاک جەعفــەر و هەڤااڵنــی دەینووســن و ئــەو 
دێڕانەی من ئێســتا دەیاننووســم، هەمووی هەر مێژووی وەرزش لە قوتابخانەکانی 
بۆکانە دوای کرانەوەی قوتابخانەی فەرمی، واتە لە ســااڵنی 1٣0٧ )1٩2٨(  بەدواوە 
هاتوونەتــە ئــاراوە. لــە کاتێــک دا مێــژووی گشــتیی وەرزشــی بــۆکان لــە دەرەوەی 
قوتابخانــەکان کارێکــی دیکەیــە و هیــوادارم کەســانێکی تــر ئەرکی نووســینی بگرنە 
ئەســتۆ. بــۆ نموونــە، لــە شــار و گوندەکانــی دەوروبــەر، چەنــد چەشــنە زۆران یــا 
زۆرەبانی باو بوو، وەک زۆرانیی پشتێنە و مەچەکە؛ یا خود یارییەک بەناوی »قاڕی 
فەقێیــان« هەبــوو کــە بە هەندێــک جیاوازییەوە، هەمــان کریکێتــی ئینگلیزییەکان بوو. 
یــا تۆپێنیــش بــاو بوو کە پێیان دەگوت »گۆڵێن« یــا گۆڵ گۆڵێن یا کێ بەرکێی ڕاکردن، 
بازدان، خلیسکێنی سەربەفر، مەلەوانی و بین کێشانی نێو ئاو لە گۆمی سەرسەکۆ و 
دەرهێنانــی ســکەی پــووڵ لەژێــر ئــاوی حەوزەگەورە و شــتی دیکەی لەو چەشــنە. 
ســەردەمێکی هەندێک پێش ئێمە، تەنانەت ئەم وەرزشــانەش هەبووە: ئەسپ سواری، 
ڕمبــازی و جلیتێــن و... مــن ئەمانــە هــەر بــۆ نموونــە دەهێنمــەوە دەنــا ڕەنگە بکرێ 
ناوی دەیان وەرزشــی لەو چەشــنە ببەین کە پێش ئەوەی لە ســەردەمی ڕەزاشــای 
پەهلــەوی دا هێرشــی فەرهەنگــی ئێرانی لە ڕێگەی قوتابخانە فەرمییەکانەوە بۆ ســەر 
 کوردستان دەست پێ بکا، لە ناوچەکەمان دا باو بوون و بەداخەوە ئێستا فەوتاون و

ئەگەر مابێتن تەنیا ناوەکانیانە. 

1. http://www. bokan. de/laperekan/mejoo/Werzesh/werzesh. htm
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هەندێــک کایــەش هەبــوون کــە ڕەنگە لە چوارچێــوەی چەمکــی وەرزش دا جێیان 
نەبێتەوە، بەاڵم یاری و ئەســبابی کات تێپەڕکردن بوون و خەڵک بەتایبەت منداڵ و 
ســووڕاندن،  شــەلالقە  هەلووکێــن،  لەوانــە:  دەبــوون،  مەشــغووڵ  پێیانــەوە  الوان 
مزرەق بازی، مێشــێن، جگێن، گۆرەوی بازی، شــووتی بڕکێن و کاڵەک بڕکێنی هاوینان 
و... کە لە هەموویان دا کێ بەرکێ و بردنەوە هەبوو. هیوادارم کەسانێک کە بیرەوەریی 

باشیان لەو بابەتانە هەیە لەسەر ئەوانیش بنووسن و نەهێڵن لە بیر بچنەوە. 
**

بەاڵم وەرزشی قوتابخانەیی، مێژووەکەی لە بۆکان دیارە دەبێ بگەڕێتەوە بۆ سااڵنی 
ســەرەتای دامەزرانی قوتابخانە لە بۆکان و مەهاباد، واتە ســااڵنی 1٣0٧]1٩2٨[ بە 
دواوە. بۆیــە دەڵێــم مەهاباد، کە ئیدارەی فەرهەنگی بۆکان بەشــێک بووە لە ئیدارەی 
فەرهەنگی مەهاباد و سەرەتا قوتابییانی پۆلی شەشەم بۆ ئیمتیحانی کۆتایی قۆناغی 

سەرەتایی دەچوونە مەهاباد، وەرزشیش ماددەیەکی دەرسی بوو. 
یەکــەم قوتابییانــی قوتابخانــەی دەوڵەتی لە بۆکان بە حیســابی ســاڵی کرانەوەی 
قوتابخانــە، دەبــێ کەســانێک بووبێتــن کــە لــە دەوروبــەری ســاڵی 1٣00ی هەتاوی 
)1٩21ی زایینی(  لەدایک بووبێتن و لە ٧ ســااڵن چووبێتنە قوتابخانە و لە 1٣ ســاڵی، 

واتە دەوروبەری 1٣1٣  دا بەشداریی ئیمتیحانی شەشەمی سەرەتایی یان کردبێ. 
ئایا وەرزشی سەرەتای کار لەو قوتابخانەیە دا چی بووە؟ من نازانم، بەاڵم دەبێ 
هەندێک شتی سووک وەک »نەرمش« یا ژیمناستیک و بارفیکس و پارالێل، واتە یاری 
کــردن لەســەر دوو میلــەی هاوتەرتیب، هەروەهــا گۆڵێن یا والیبــاڵ و هەاڵتن و ئەو 

چەشنە شتانە بووبێ. 
من خۆم ساڵی 1٣2٣   لەدایک بووم، واتە 2٣ ساڵ دوای لەدایک بوونی ئەو یەکەم 
تاقمەی وا لە بۆکان چوونەتە قوتابخانە و ٦ ســاڵ دواتریش چوومەتە قوتابخانە )لە 
٦ ســاڵی دا چوومــە پۆلــی »تەهییە«، کە دواتر واتا فارســییەکەیان لەجێــی دانا و بوو 
بــە ئامادەگــی( . لــە ســەردەمی من دا تاقە یــەک قوتابخانە لە بــۆکان هەبوو و ئەویش 
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لــە قــەاڵی ســەردار بــوو. قوتابخانــە ســەرەتایی یەکە وا بزانم ناوی شــاپوور بوو و 
دەبیرستانیش ناوی پەهلەوی )یا ئەویان پەهلەوی و ئەمیان شاپوور( . 

لــە حەوشــی قــەاڵ لە بەشــی الی باکوور، چــوار داریان چەقاندبــوو و دوو داری 
هاوتەریبان بەسەر دا ڕاهێڵ کردبوو »بارفیکس«یان پێدەگوت. کەس ئێمەی فێر نەدەکرد، 
بەاڵم هەندێک لە منداڵەکان یارییان لەسەر دەکرد، کە چەشنە ئاکڕۆباتێک بوو. جگە لەوە 
مەیدانێکی والیباڵیش دواتر لە حەوشەکە دا دابین کرا کە لە زەنگی وەرزش و هەروەها 
 ئێواران دوای تەواو بوونی دەرس قوتابی و مامۆستا والیباڵیان لێ دەکرد. دیارە ئیسفاڵت و
شتی وا نەبوو و هەر بەشێک لە حەوشە ئاسایی یەکە بوو جاروبارە زیخیان تێدا باڵو 
 دەکردەوە. درەنگتر لە حەوشی قەاڵی سەردار، دار و سەوەتەی باسکیتباڵیان دابین کرد و

هەندێک قوتابی پێیەوە مەشغووڵ بوون، بەاڵم ناویانم لە بیر نییە. 
جگــە لەوانــە، لــە گەڕەکەکانیش دا والیبــاڵ دەکرا، دوو دار و پەتێک لەم ســەر بۆ 
ئەو سەر، هێڵیش بە گەچ یا شتێکی تر لەسەر زەوییەکە دەکێشرا و مەیدانی والیباڵ 
هەی مەیدانی والیباڵ! گۆڵێنیش لە هەندێک گۆڕایی و شــوێنی تەختی وەک باخچە و 
حەوشــی گەورەی مااڵن یا لە دەرەوەی شــار، دەکرا و زۆر باو بوو، بەاڵم هیچ لە 

بیرم نییە کەسێک ئێمەی ڕاهێنابێ. 
لــە ڕۆژانــی وەک ٤ی ئابــان و 21ی ئــازەر دا وا هەبــوو کێ بەرکێــی هەاڵتــن و 
دووچەرخەســواری بەڕێــوە بچــێ. من خۆم والیباڵم دەکرد، بەاڵم ســەرەڕای ئەوەی 
زۆرم پێخۆش بوو، والیباڵیســتێکی چاک نەبووم و تەنیا جارێک لە کێبەرکێیەک دا لە 

حەوشی قەاڵ بەشداریم کرد کە دۆڕاندمان! 
ئــەو دەمانــە، هاتنی تیمی میوان لە شــارەکانی دراوســێوە بۆ بــۆکان یا چوون لە 
بۆکانەوە بۆ ئەو شارانە، هێشتا باو نەبوو و من لە بیرم نییە شتی وا ڕووی دابێ. 
بەداخەوە ناوی مامۆســتاکانی وەرزش یا قوتابیی ســەرکەوتووی وەرزشم باش 
لــە بیر نییە. دەزانم ئەم مامۆســتایانە: نەمران هاشــم وەلــی زادە و حەبیبوڵاڵ تابانی، 
هەروەها کاک محەممەد سوڵتانی موکری وەرزشدۆست بوون و لە حەوشی قەاڵ دا 
والیباڵیــان لەگــەڵ دەکردیــن. درەنگتــر کاک ســولەیمان کەریمی لە مەهابــادەوە هاتە 
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بۆکان و برەوێکی باشــی بە وەرزشــی شــارەکە  دا، بە هەمان شــێوە کاک مەحموود 
حیســامی، بەاڵم ئەوە ســااڵنێکی درەنگتر بوو و ئیتر من لە بۆکان نەمابووم. لە نێو 
قوتابییــەکان دا، نەمــر عەبدوڵــاڵ تەننــازی لە دووچەرخەســواری دا بــۆ ماوەیەک تاک 
بــوو و کــەس پێشــی نەدەکەوت، پێم ســەیرە بۆچی هەر ناوی ئەوم لــە بیرە، ڕەنگە 
لەبەرئەوە بێ کە دووچەرخەسواریم زۆر پێ خۆش بوو، بەاڵم دووچەرخەم نەبوو و 

سواری دووچەرخەی خاڵۆزاکانم دەبووم. 
دیاردەیەک کە دەبێ لێرە دا ئاماژەی پێ بکەم ئەوەیە لە سەردەمی ئێمە دا وەرزش 
برەوی پێ نەدەدرا و هەموو هەوڵی قوتابخانە و مامۆســتاکان و دایک و باوک ئەوە 
بوو منداڵ دەرس بخوێنێ. وەرزشیان وەک بەرگر و کۆسپی سەر ڕێگای خوێندنی 
منداڵ ســەیر دەکرد و تەنانەت ئەگەر بیاندیایە لە کۆاڵن ســواری دووچەرخە دەبین 
چ دایک و باوک و چ مامۆستای قوتابخانە لێمان تووڕە دەبوون و تەنانەت سزایان 
دەدایــن. جــا درۆ نییــە ئەگەر بڵێم وەرزش قاچاغ بوو و وەرزشــکار وەک قاچاخچی 
دەبووایــە لــە کــون و کــەالوە دا دوور لە چاوی ماڵ و مەدرەســە، دەســتێک لە تۆپ 
بــدا هــەر بۆیەش هەوڵــی پەرەپێدانی نەدەدرا. دیارە درەنگتــر باش ببوو و قوتابی و 

مامۆستا پێکەوە لە حەوشی قەاڵ والیباڵیان دەکرد. 
من لە دەبیرستان بووم کە ئەم گۆڕانە لە ڕوانگەی مامۆستا و قوتابخانە دا بەرچاو 
کــەوت. ئیــدارەی فەرهەنــگ خۆی »باشــگایەکی وەرزشــی«ی بۆ قوتابییــان کردەوە؛ 
باشگاکە ئەگەر هەڵە نەکەم لە ساڵی 1٣٣٨  دا لە دوو دووکانی پاساژی سەید سدیقی 
قوڕەیشی دا کرایەوە کە لە خیابانی کۆن بەرەوە قەاڵ جیا دەبۆوە. دووکانەکان بەسەر 
یەکــەوە بــوون، لــە یەکیان دا بۆ یەکەم جار لە بۆکان مێــزی پینگ پۆنگ دانرا و لەوی 
دیکــە دا هاڵتێرێکــی بەرزکردنەوەی قورســایی )وەزنەبەرداری(  لەگــەڵ چەند دەمبیل 
دانرا بوو. لە بیرم نییە کێ باشگاکەی بەڕێوە دەبرد و ئەوەندەی بزانم مامۆستایەکی 
ئەوتۆش نەبوو بابەتەکان فێری قوتابی بکا یا ئەگەر هەبوو، ڕۆژانە لەوێ نەبوو. من 
لــەوێ پینگ پۆنــگ فێــر بووم و زۆرم پێ خۆش بوو، وا بزانــم لە هاوڕێیانی خۆم فێر 
بووم نەک لە مامۆستا و ڕاهێنەر. ئێستاش هەر هۆگری پینگ پۆنگم و لە ماڵەکەمان 
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لە لەندەن مێزی پینگ پۆنگمان هەیە کە ئەگەر باران لێ بگەڕێ لە حەوشەکە دا کایەی 
لەسەر دەکەین!

یەکــەم مێزی پینگ پۆنگی بۆکان بە تەختە ســێ الیەکی ناســک دروســت کرابوو و 
تۆپ لەسەری باش بەرز نەدەبۆوە، دەبووایە بە هێز و قووەتی خۆت لێیدەی تا بچێتە 
ئەوبــەری تۆڕەکــە. من کاتێک بەوەم زانی کە لە ســاڵی 1٣٣٩  دا چووم بۆ مەهاباد و 
لەوێ لە باشــگا ویســتم پینگ پۆنگ بکەم. برادەرێکی لێ بوو »ســوورە«یان پێدەگوت 
هــەر ئەوەنــدەی یەک و دوو بردیەوە لێم! من بە مێزەکەی بۆکانم عادەت کردبوو و 
زۆرم پــێ ســەیر بــوو هــەر هێواشــێک ڕاکێتــم لە تــۆپ دە دا بــازی دە دا ئەوســەری 
ژوورەکە. مێزی ئەوان وەک هی ئێمە نەبوو و لە تەختەی ئاسایی دروست کرابوو و 

دواتر زانیم مێزی پینگ پۆنگ هەر دەبووایە وابێ نەک وەک ئەوەی بۆکان!
 هەر چۆنێک بێ، باشگاکەی بۆکان شوێنێکی باش بوو بۆ وەرزش کردن و کۆبوونەوە و
باس وخواســی وەرزشــی. بە بۆچوونی من دەورێکی ئەرێنیشی بینی لە ئازاد بوونی 
وەرزش لە بۆکان و هاتنەدەری قوتابی لەژێر ترس و ئەندێشی مامۆستا و دایک و 

باوکان کە پێشتر هەر چەشنە وەرزشێکیان دژ بە کاری پەروەردە دەزانی. 
من لە ســاڵی 1٣٣٩ چووم بۆ دانیشســەرای ورمێ و پاشانیش بوومە مامۆستای 
گوند و ئینجا لە کوردستان تەبعید کرام، بەشوێنی دا نۆرەی زیندان هات و کارکردن لە 
شیرکەتێک لە تەورێز، ئیتر هیچ زانیاری و ئاگادارییەکم لە وەرزشی بۆکانی دوای ساڵی 
 1٣٣٩ نەما، بەاڵم دەزانم دونیای وەرزشی بۆکان لەدوای حەزرەتی شێخ نەک هەر ژێر و

ژوور نەبوو، بەڵکوو گەلێکیش خێراتر و زیاتر و چاکتر گەڕا!
دیــارە ئەگــەر نەمــر ئەحمەدی ســامبەگی ئێســتا مابووایە دەیتوانی ســەدان قات 
لەمن باشــتر باســی ئەو ســااڵنە و دواتریشی بکا، بەاڵم لەوانەی لە بیرم ماوە و لەو 
سەردەمانە دا هاوپۆل بووین، یەکیان کاک حسێنی عەبدوڵاڵهییە کە دەبێ بیرەوەریی 
زۆر چاکی ئەو سااڵنەی هەبێ. کاک ڕەحمانی محەممەدیانیش هاوپۆلم بوو و ئێستا 
خەریکی لێکۆڵینەوە لە مێژووی بۆکانە؛ ئەویش دەبێ زانیاریی باشــی ئەو ســااڵنەی 
هەبــێ، بەتایبــەت کــە دواتــر لە ئیــدارەی ئامــووزش و پــەروەرش دا کاری دەکرد و 
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ماوەیەکیش ڕاهنومای سپای دانیش بوو و دەبێ زۆر شت لە وەرزشی قوتابخانەی 
گوندەکانــی دەوروبــەری بــۆکان بزانــێ. ئەوەش بوارێکــی گرنگە و دەبــێ بزانین لە 
گونــدەکان دا بارودۆخــی وەرزش چــۆن بــووە. ئەوەنــدەی مــن لــە بیرمە لــە گوندی 
باغڵووجــە و بوغدەکەنــدی و ســەرا کەرەســەیەکی ئەوتــۆی وەرزشــی لێ نەبوو. لە 
باغڵووجــە تۆپمــان بە پــەڕۆ و گۆرەویەکۆن دروســت دەکرد و لەگــەڵ قوتابییەکان 
»قــاڕی فەقێیان«مان پێدەکرد. تۆپێکیشــمان هەبــوو جاروبارە لەبەر دەم قوتابخانەکە 

فوتباڵمان دەکرد. جا ئەوە کێ کڕیبووی، نازانم. 
لــە هاوڕێیانــی ســەردەمی منداڵیم کاک حەســەن ئەیــووب زادەم لە بیــرە والیباڵی 
زۆر چــاک دەکــرد. لەبەر دەم ماڵی حاجــی حەمەڕەحیم خانی دادخوا کە ماوەیەکیش 
پــادگان و پاشــان مەدرەســە بــوو، والیباڵمان دەکــرد، یارییەکــی زۆر گەرم وگوڕ کە 
خەڵکێکی زۆری هاوتەمەنمان تێیدا بەشــدار دەبوون، بەاڵم بەداخەوە ناوەکانیانم لە 
بیر نەماوە. ماڵی خوالێخۆشــبوو حاجی حەمەســاڵحی محەممەدیش لەســەر خیابانی 
سەقز ڕووبەڕووی دوخانیاتی کۆن، زەوییەکیان هەبوو کە دەورەکەی دیوار بوو و 
دواتــر ماڵیــان تێدا دروســت کرد. ئێمە چەند خزم و دۆســت و بــرادەری کاک عەزیز 
محەممــەدی لەســەر ئەو زەوییــە بۆ ماوەیەکــی زۆر والیباڵمان دەکــرد. ماوەیەکیش 
لەگــەڵ کاک زاهیــد و کاک ڕەئــووف زیایــی لــە حەوشــی ماڵــی کاک ناجــی، تــۆڕی 
والیباڵمــان هەڵبەســتبوو و والیباڵمــان دەکرد. من خولیای والیباڵــم هەبوو و لێی تێر 
نەدەبووم. هاوڕێکانی دیکەشم هەر وا بوون و ئێواران تا چاومان تۆپەکەی بدیتبایە 

دەستمان لە یاری کردن هەڵنەدەگرت. 
پێویستە ئەوەش بڵێم لە سااڵنێک دا کە من قوتابیی قوتابخانە بووم، ڕێزدار عەلی 
حەبیب زادە دەورێکی گەلێک باشی دەبینی لە کار و چاالکیی غەیرەدەرسیی مندااڵنی 
بــۆکان دا. بەرپرســی »پیش ئاهەنگــی«ی بۆکان بوو و لەبەروەی کەســێکی ناســراو و 
جێگەی متمانەی دایک و باوکان بوو، خەڵک ئیجازەیان دە دا منداڵەکانیان لەژێر دەستی 
ئەو دابن و بۆ ئێرەوئەوێ بچن. وا بزانم لە دەوروبەری ســاڵی 1٣٣٧  دا دەســتەیەک 
پیش ئاهەنگــی بۆکانیــی بــرد بۆ تاران بــۆ »جومبووریی نێونەتەوەیــی پیش ئاهەنگی«، 
جارێکیش دەستەیەک پیش ئاهەنگی مەهابادیی بانگ کرد بۆ بۆکان و میوانداریی کردن. 
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دووکانێکی پیش ئاهەنگیشی لە دووکانەکانی ماڵی میرزا عەبدولکەریمی هەمزەیی نزیک 
 موسافیرخانەی نەمر میرزا عەبدوڵاڵ فەتحی، کردەوە کە قوتابییەکان بەڕیوەیان دەبرد و
شتیان تێدا دەفرۆشت. منیش پیش ئاهەنگ بووم و لە بیرمە گەلێک کاری وەرزشیی 
پێدەکردین. ئێوارەیەک بردینی بۆ سەر ناڵەشکێنە، لەوێ تا نزیک نیوەشەو ماینەوە و 
لە لووتکەی ناڵەشکێنە ئاگرمان کردەوە، سروودێکی »پیش ئاهەنگی«ی فارسی هەبوو 
بە دەوری ئاگرەکە دا دەمانخوێندەوە: »آتش، شــعلە برکش، شــعلە دم فرومکش!« وا 
هەیە هەر ئەویش بەرپرسی دانانی باشگاکەی دووکانی سەید سەدیق بووبێ. کاری 

وا بوێرانە لە فەرهەنگی بۆکان دا تەنیا بەو دەکرا. 
وا هەیە کاک ڕەحمان مودەرریســی ســەرۆکی ئیدارەی فەرهەنگ و ئەوقافی ئەو 
سااڵنەی بۆکان، هەروەها دەبیر و مامۆستایانی ئەو سەردەمانە وەک کاک عوسمان 
محەممەدی و کاک یاســین حوســێنی و کاک برایم نەزەری ســەبارەت بەو سااڵنەی 
وەرزش لــە بــۆکان شــتی زۆر بزانن و جێــی خۆیەتی پرســیاریان لێ بکرێ. تەنانەت 
وردە شت و زانیاریی پچڕپچڕیش دواتر دەخرێنەوە سەر یەک و دەبن بە مێژووی 

چڕوپڕ. 
 لە کۆتایی دا بیرەوەرییەک لە کێبەرکێی فوتباڵی بۆکان بگێڕمەوە. من لە تاران دەژیام و
 خوێندکاری زانکۆی ئەدەب بووم لە زانستگەی تاران. لە خۆپیشاندانەکانی دانیشگا و
زۆر  تــاران دا  ئوتوبووســڕانی  واحیــدی  شــیرکەتی  مان گرتنــی  لەوانــە،  یــەک 
هەڵســووراو بــووم. هاوینان دەگەڕامەوە بــۆکان. جارێکیان لە مەیدانــی فوتباڵەکەی 
بــۆکان کێبەرکێــی بــۆکان بــوو لەگــەڵ شــارێکی دیکە، لە بیــرم نییە کــوێ. بۆکان لە 
دوابــوو و هەندێــک ئاڵــۆزی پەیــدا بــوو، خەڵکەکــە هەراهەرایــان کــرد و بەردیــان 
لــە خەڵــک  باتــووم  بــە  بــوون  فــڕێ  دا، دووســێ پاســەبانی شــارەبانی خەریــک 
بــدەن. مــن هەلەکــەم لەبــار زانی و دووســێ بــەردم لە پاســەبانەکان ئااڵنــد! یەکیان 
چــاوی پێــم کــەوت و باتوومێکــی گەیاندمــێ. لــە نێــو خەڵکەکــە دا خــۆم ون کــرد، 
 بــەاڵم دیــار بــوو هــەر بەشــوێنم دا دەگــەڕان و ئاخــری دۆزیمیانــەوە و گرتیانــم و

بردیانم بۆ شارەبانی، بەاڵم دوایی بەریان دام. 
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قوتابخانەی گوندی باغڵووجە
مــن دوای دوو ســاڵ خوێنــدن لــە »دانشســرای مقدماتــی« شــاری ورمێ، لــە پاییزی 
ســاڵی 1٣٤1 )1٩٦2(   دا بووم بە مامۆســتا و لە ئیدارەی فەرهەنگی بۆکان دامەزرام. 
کێشەی ناسنامە و ڕێکەوتی لەدایک بوونم بوونە هۆی ئەوەی لە دەسپێکی کرانەوەی 
قوتابخانــەکان، واتــە یەکەمــی مانگی میهــر دا وەرنەگیرام و مەجبــوور بووم 2٥ ڕۆژ 
دەســت ڕابگــرم تــا بگەمــە تەمەنی قانوونیی 1٨ ســااڵن بــۆ مامۆســتایی. هاوڕێکانی 
دیکەم لە ڕۆژی یەکەمی میهرەوە هەرکام نێردرابوونە گوندێکی دەوروبەری شــار. 
ســەرەنجام لــە 1٣٤1/٧/2٥ )1٩٦2/10/1٧(   دا حوکمــی مامۆســتایی منیش دەرچوو و 
نێردرامــە گونــدی »باغڵووجــە« لــە باشــووری ڕۆژاوای بــۆکان بەرەو الی ســەقز و 

گەورکایەتی. 
ئــەو دەم دوو یاســا لــە پەیوەندیــی قوتابخانە و مامۆســتای گونــدەکان دا ڕەچاو 

دەکرا:
یەکــەم، کرانــەوە و دانرانــی قوتابخانــە تەنیــا بە ئیجــازەی خاوەن مڵــک و ئاغای 
گوندەکە گونجاو بوو و حکوومەت بۆ دانانی قوتابخانە لە گوندەکان تکای لە ئاغاوات 
دەکرد، بەاڵم گوشــاری نەدەخســتە ســەریان، جا ئەوانیش دەستیان ئاواڵە بوو ڕێگە 

بدەن یا نەدەن قوتابخانە لە گوندەکەیان دا بکرێتەوە. 
دووهەم، ئەو مامۆستایانەی وا تازە دامەزرابوون دەنێردرانە گوندی دوورەشار و 

مامۆستا کۆنتر و خاوەن پێشینەکان دەهێنرانە گوندی نزیکتری شار. 
باوکم لەو ماوەی 2٥ ڕۆژەی ســەرەتای ســاڵی خوێندن دا، هەوڵی  دا نەمر حاجی 
ئەبووبەکرئاغــای موهتەدی ئیجازەی کردنەوەی قوتابخانە لە گوندەکەی خۆی، واتە 
»کولتەپە«ی نزیک بۆکان ـ کە ئێستا تێکەاڵوی شار بووە، بدا، بەاڵم ئەو کە مرۆڤێکی 

گەلێک باشیش بوو، وەک زۆرێکی تر لە ئاغاوات، نەیکرد گەرچی ساڵی دواتر، واتە 
پاییــزی 1٣٤2 ئیجازەکــەی   دا و ڕێــزدار ڕەحمانــی محەممەدیان بوو بە مامۆســتای. 
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بــەو پێیــە، عەلیابــاد لــە ســاڵی 1٣٤1 و کولتەپە لە ســاڵی 1٣٤2  دا بوون بــە خاوەنی 
قوتابخانەی دەوڵەتی. 

 بەپێچەوانە، ئاغاواتی ئێلخانی زادە هەر ئەو ساڵە، واتە پاییزی 1٣٤1 ئیجازەیان   دا
قوتابخانــە لــە گونــدی »عەلیابــاد«ی نزیک بــۆکان بکرێتــەوە. جا لە دەســپێکی کاری 
مامۆستاییم دا، منیان ناردە گوندی دوورەدەستی »باغڵووجە« لە دێهستانی »تورجان« 
کــە مڵکــی ئەوقاف بــوو و ڕێزدار »جەعفــەری قزڵجی« لەوێ مامۆســتایەتیی دەکرد؛ 
دەبووایــە قوتابخانەکــە لــەو تەحویــل وەربگــرم و ئــەو بێتــەوە نزیــک شــار و ببێتە 

مامۆستای گوندی عەلیاباد. 
حوکمــی خــۆم و حوکمی کاک جەعفەرم لە ئیــدارەی فەرهەنگی بۆکان وەرگرت، 
دەســتەنوێنێک و هەندێــک خرکەوپرکــەی ماڵم کۆکــردەوە، ماشــێنێکی جیپم بەکرێ 
گــرت و باغڵووجــە هاتــم! ئــەو دەم ڕێگاوبانــەکان زۆر خــراپ بــوون و بەهەڵکەوت 
نەبووایە ماشێن ڕێی نەدەکەوتە گوندێکی وەک باغڵووجە. کە گەیشتینە ئاوایی یەکە و 
کاک جەعفەر چاوی بە ماشــێنی جیپ کەوت، خێرایەک کەل وپەلی خۆی پێچایەوە و 
بــە هەمــان ترۆمبیــل ڕۆیشــتەوە بۆ بــۆکان، منیش لــەوێ مامەوە و بــووم بە ئاغای 

مودیر!
باغڵووجە لە سەردەمێکی کۆنتر دا حوجرەی ئاوەدانی فەقێیانی لێ ببوو و لە زمان 
نەمر »مامۆستا شێخ حەسەنی کازمی«م بیست کە دەیگوت لەو حوجرەیە دا دەرسی 
خوێندووە. کاک جەعفەریش لە بیرەوەرییەکانی خۆی دا کە پێشتر باڵوکراونەتەوە، ئاماژە 
 بە دەرس خوێندنی هەندێک ئەندامی بنەماڵەی تورجانی زادە و قزڵجی لە باغڵووجە دەکا و
بەم پێیە دەبێ گوندەکە خاوەنی حوجرەیەکی ئاوەدان و مەال و مامۆستای زانا بووبێ. 
لــە ســەردەمی مــن دا تەنیا یەک یا دوو فەقێی لێ بوو کــە نێوانم لەگەڵیان زۆر خۆش 
 بوو، هەروەها لەگەڵ مامۆستاکەیان جەنابی مامۆستا مەال محەممەد، کە قسەخۆش و
ڕووح سووک بوو تا چەند ساڵ دواتریش لە هام وشۆی بۆکان دا سەردانی ماڵمانی دەکرد. 
 بەهەمان شــێوە »فەقێ حســێن«ی خەڵکی گوندەکە کە گەلێک برادەرم بوو و خۆی و

دایکی زەحمەتی زۆریان بۆ دەکێشام، یادی هەموویان بەخێر بێ. 
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**

بــەاڵم هــۆکاری زیندووبوونــەوەی ئــەو بیرەوەرییانــە: ڕێــزدار جەعفــەری قزڵجــی 
ماوەیــەک لەمەوپێــش کۆپیــی ئــەو دوو حوکمــەی بۆ نــاردم کە ئیــدارەی فەرهەنگی 
ئــەو دەمــی بۆکان لە پەیوەندیی قوتابخانــەی باغڵووجە دا بۆ ئەو و منی دەرکردبوو. 
ئــەو حوکمانــە گەرچــی شەخســین و بــۆ کاک جەعفــەر و مــن نووســراون، بــەاڵم 
نێوەرۆکەکەیان هەندێک الیەنی مێژوویی تێدایە کە بۆ نووسەرانی دواڕۆژی مێژووی 
ئەو ســااڵنەی بۆکان کەڵکیان دەبێ، هەر بەو بۆنەیەوە لێرە دا هەردووکیان دەخەمە 

بەرچاو و چەند ڕوون کردنەوەیەکیشیان لەسەر دەنووسم. 

هەندێک ڕوون کردنەوە:
 1. گوندی باغڵووجە لە ساڵی 1٣٤1 دا سەر بە بۆکان بوو و ساڵێک دواتر لە بۆکان دابڕا و
 خرایە سەر شاری سەقز، منیش لەگەڵ بینایەی قوتابخانە و تەختەڕەش و کورسی و
مێز و گەســک و ئەفتاوەی قوتابخانەکە دا، لە بۆکان جیابوومەوە و درام بە ئیدارەی 

فەرهەنگی سەقز! دوو مامۆستای دیکەی بۆکانیش وەک من کەوتنە سەر سەقز.
2. ئــەو دەم هێشــتا نــاوی وەزارەتخانەی پــەروەردەی ئێــران »وزارت فرهنگ و 

اوقاف« بوو و وا بزانم دوو ساڵێک دواتر، بوو بە »وزارت آموزش و پرورش«.
٣. ئــەو دەم هێشــتا سیســتەمی پەروەدەی ئێــران دوو قۆناغی هەبوو: دەبســتان 
)کــە ٦ پــۆل بــوو(  و دەبیرســتان )ئەویش شــەش پۆلی هەبــوو، بەاڵم دابــەش دەکرا 

بەسەر دوو »سیکل«دا: سیکلی یەکەم ٣ ساڵ و سیکلی دووهەمیش ٣ ساڵ( . دەورەی 
ڕاهنمایی هێشتا دانەندرابوو.

٤. هێشــتا »ســپاە دانــش« نەهاتبووە ئاراوە؛ ســاڵێک دواتر بەشــوێن ئیســالحاتی 
ئەرزی دا، ئەویش دامەزرا.

٥. بــۆکان لــەو ســەردەمە دا »بخش«ێکــی شارســتانی مەهابــاد بــوو و ئیــدارەی 
فەرهەنگی بۆکانیش، وەک پاشــماوەی ئیداراتی شارەکە لەژێر چاوەدێریی مەهاباد  دا 
بەڕێــوە دەبرا و ســەرۆکانی ئیدارەی فەرهەنگی بۆکان لــە مەهابادەوە دەنێردران و 
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هــەر هەموویــان مەهابــادی بــوون. ئــەو ســەرۆکانە خەڵکانــی بــاش و خزمەتگوزار 
بوون و لە ناویان دا کەسێکی وەک نەمر حەسەنی مودەرریسی هەبوو کە لە ماوەی 
حکوومەتــی کۆمــاری کوردســتان دا ســەرۆکی ئیــدارە بــوو و خوێندنیش بــە زمانی 
کوردی بوو. لەوانی دواتر تەنیا ناوی ئاغایانی ســیدقی و ڕەحمانی مودەرریســی و 

ئەحمەدی قازی و مەجدی و کامیلیم لە بیرماوە. 
٦. ســەرۆکی ئــەو ســاڵەی ئیــدارەی فەرهەنگــی بــۆکان ئاغای حەســەنی مەجدی 
کوڕی مامۆستا مەال حوسێنی مەجدی و برا چکۆلەی مامۆستا محەممەدی مەجدی، 

خەڵکی مەهاباد بوو کە ئێستا بەداخەوە نەماوە.
٧. یاریدەدەر، واتە جێگری سەرۆکی ئیدارەکە، مرۆڤێکی خۆشناو بەناوی ئاغای 
عەلــی حەبیــب زادە، بــرا گــەورەی دوکتــۆر ســەعیدی حەبیــب زادە خەڵکــی بۆکان و 
دراوســێی ماڵمان بوو، کە پێشــتریش لە قوتابخانەی سەرەتایی دەرسی پێ گوتبووم. 
ناوبراو لەو ســااڵنە دا بەرپرســی بەشی دارایی ئیدارەی فەرهەنگ و سەرۆکی بەشی 

»پیش آهنگی«ی شارەکەش بوو.
٨. ئیــدارەی فەرهەنگ لەو ســااڵنە دا لــە بینایەیەکی بچووک دا بوو لە دەوروبەری 
شێروخورشــیدی کــۆن، واتــە ڕووبەڕووی ماڵــی برایم ئاغای ئێلخانــی زادە و نزیکی 

سینەما سەعدی، کە ئەویش هەر ئەو ساڵە یا ساڵێک دواتر دروست کرا.
٩. قوتابخانــەی گونــدی باغڵووجــە نــاوی »مەولــەوی« بــوو، گەرچــی بــۆی هەیە 
بەنــاوی مەولــەوی کــوردەوە کرابــێ، بــەاڵم ئــەوە ئەگەرێکی الوازە و لەو ســااڵنە دا 
جگــە لــە ناوی شــاعیرانی فارس وەک ســەعدی و حافز و خاقانی و شــتی وا، ناوی 
هیچ کوردێک لەســەر قوتابخانەکانی ناوچەی ئێمە دانەدەنرا؛ گەرچی لە شــاری سنە 

قوتابخانەی »مەولەویی کورد« هەبوو.
 10. هێشتا یاسای ئیسالحاتی ئەرزی لە ئێران نەهاتبووە گۆڕێ و ئاغاوات لە گوند و

لە شار تەواو دەسەاڵتدار بوون.
11. گوندی باغڵووجە مڵکی ئەوقاف بوو و بە ئیجارە دەدرایە ئاغاوات. ئیجارەداری ئەو 
 سااڵنەی باغڵووجە، کاکاغای کەیخوسرەوی خاوەن مڵکی گوندی یەنگیجەی نزیک بۆکان و
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 برا گەورەی کەیخوســرەوخانی کەیخوســرەوی بوو کە کەسایەتییەکی ڕووناکبیر و
 ئەهلی کتێب خوێندنەوە بوو، ئەوان لە بەری دایکەوە خزمایەتییان لەگەڵ بنەماڵەی قازی و

وەرگێڕی ناسراوی ئێران مامۆستا محەممەدی قازی هەبوو.
12. قوتابخانــەی باغڵووجــە لــە بینایەکــی بچووک دا بوو کە تایبــەت بۆ ئەو کارە 
دروســت کرابوو، هەندێــک لــە دەرەوەی گونــد و نزیک قەاڵی کۆنــی گوندەکە بەرەو 
باکوور هەڵکەوتبوو؛ دوو ژووری گەورە، یەک ژووری بچووک لە نێوەڕاستیان دا و 
بەرهەیوانێکی هەبوو. من لە ژوورە بچووکەکە دا دەژیام و هەموو قوتابییەکانی هەر 
شــەش پۆلەکــە لە یەک ژوور دا دەرســیان دەخوێند، ژوورەکــەی دیکەیان بەتاڵ بوو 
لەبەروەی لە زســتان دا دوو ژوور گەرم نەدەکرا و مامۆســتاش بۆ هەموو پۆلەکان 

هەر یەک کەس بوو؛ سەرجەمی ژمارەی قوتابییەکان 20 کەسێک دەبوون. 
1٣. قــەاڵی دێیەکــە لەو ســااڵنە دا الڕووخاو بوو و کەڵکــی لێ وەرنەدەگیرا، بەاڵم 
هێشــتا لەســەر پــێ بــوو، ناشــزانم لــە کەیەوە چــۆڵ کرابــوو؛ دەروازەکــەی ڕوو بە 

باشوور هەڵکەوتبوو، بەاڵم لە سەردەمی من دا دەرگای تێدا نەمابوو. 
1٤. لــە گوندەکانــی دەوروبــەری باغڵووجــە دا کەمتــر قوتابخانــە هەبــوو. گوندی 
هێشــتا  عەباســی،  حەمەدئاغــای  مڵکــی  باغڵووجــە  باکــووری  لــە  »بوغدەکەنــدی« 
قوتابخانــەی نەبــوو و ســاڵێک دواتــر لــە زســتانی ســاڵی 1٣٤2  دا قوتابخانەیەکی بۆ 
داندرا و مامۆســتایەکیان بۆ نارد کە بەداخەوە ناویم لە بیر نەماوە، دوای دووســێ 
مانگ من جێگۆڕکێم لەگەڵ کرد و لە گوندی سەراوە چوومە ئەوێ و لە چەقەخانەی 
گوتنــەوە،  دەرس  بەربوومــە  دامــەزرام و  گوندەکــە دا  مزگەوتــی  تاریک وتنۆکــی 
ئەویش چوو بۆ ســەرا. منداڵەکانی قوتابخانە لەســەر حەســیری گرێچنی چەقەخانە 
دادەنیشــتن و یەک کورســی لەق ولۆقیشی بۆ مامۆستا هەبوو، ڕووناکایی چەقەخانە 
تەنیــا لــە کونێکــی ســەر میچــەوە دابین دەبــوو و قوتابیی هــەژار دەبووایــە کتێبەکە 
لــەو تاریکاییــە دا بخوێنــن. ســاڵێک دواتر خەڵکــی گوندەکە لە ڕووبــەڕووی کانیاوی 
دێ و تەنیشــت مزگەوتی بوغدەکەندی، بینایەکی باشــیان بۆ قوتابخانە دروست کرد. 
خەڵکەکە بەبێ حەقدەســت دیوارەکانیان هەڵچنی و ماڵی ئاغا، واتە عەباســییەکانیش 
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داری دارەڕایان بۆ دابین کرد؛ ئیدارەی فەرهەنگیش هاتە سەر سفرەی حازروبازر. 
بەوە دەڵێن حکوومەتی میللیی پەهلەوی و ئێســتا سەڵتەنەت خوازەکان بە ئارەزووی 

گەڕانەوەی ئەو سیستمەوەن! 
1٥. گوندی ڕووخاوی »شقۆیف« لە باکووری ڕۆژهەاڵتی باغڵووجە هەڵکەوتبوو. 
ماڵــی تێــدا نەمابــوو و ئاوەدانیش نەبوو. مامۆســتا هــەژار لە ســەرەتای تەرجەمەی 
شــەڕەفنامە دا دەنووســێ بنەماڵــەی نەمــر حوســێن حوزنــی موکریانی لــە بنەڕەت دا 

خەڵکی ئەو گوندی شقۆیفە بوون و پاشان ماڵیان چووبووە مەهاباد.
1٦. دوانیوەڕوانــی پێنج شــەممە لــە باغڵووجــەوە دەچوومەوە بــۆکان و ئێوارەی 
جومعە یان بەیانی شەممە دەگەڕامەوە باغڵووجە. ئەوە کارێکی ئەستەم بوو، ترۆمبیل 
 بەهەڵکەوت نەبووایە ڕێگەی نەدەکەوتە دێیەکە، جا دەبووایە بەپێیان بچم بۆ بوغدەکەندی و
لەوێوە بۆ گوندی »کوچک«ی خوارێ و پاشان لەسەر جادەی سەقز بۆکان چاوەڕێی 
ماشــێنێک بم بمگەیەنێتە شــار. ئەوە کاری هەموو مامۆســتایەکی گوند بوو. لە بیرمە 
دوانیوەڕۆی چوارشــەممەیەک تراکتۆرێک بە باغڵووجە دا تێپەڕ دەبوو، ئیتر لەســەر 
پێنج شەممە ڕانەوەستام، بازم دایە سەر تراکتۆر و جادەی سەقز بۆکان بگرەو هاتم!
1٧. لــە ماوەیخوێندنــم دا لــە بــۆکان ببــووم بــە پیشــاهەنگ کــە بە ئینگلیــزی پێی 
دەڵێن »ســکاوت«، ئێســتاش نازانم چ بوو و بۆچی ببووم بە مام ســکاوت! کە بوومە 
مامۆســتای باغڵووجەش هێشــتا ئەو عیشــقەم لە ســەر  دا مابوو. چەند تۆپ کووتاڵم 
)بــە پــارەی دایــک و باوکی منداڵەکان(  کڕی، وەســتا مەحموودی خەیاتم، کە پێشــتر 

شــاگردی باوکــم بــوو، لــە بۆکانەوە هێنایــە باغڵووجــە، دوو هەفتە لــەوێ مایەوە و 
بەرگی پیش ئاهەنگی بۆ هەموو کوڕەکان دروو! لە کۆاڵنی دێ  دا مەشقم پێدەکردن و 
دەرســی پێشــاهەنگیم پێدەگوتــن، لــە گۆڕەپانــی بــەردەم قوتابخانەکــەش فوتباڵمــان 
دەکــرد. جارێکیــان کێبەرکێی تۆپێنی قوتابییەکانــم لەگەڵ کوڕەالوی خەڵکی گوندەکە 
ڕێکخست، بەاڵم خێرایەک کۆتاییم پێ هێنا، کاکەالو لەوانە بوو هەموو الق وپلی منداڵە 

قوتابییەکان بشکێنن!
1٨. ئەوەنــدەی لــە بیــرم بێ، قوتابخانەی باغڵووجــە وەک زۆرێک لە قوتابخانەی 
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گوندەکانــی ناوچــە، کوڕانە بوو و هیچ کچێک دەرســی تێدا نەدەخوێند. دڵنیام ئەگەر 
مــن عاقــڵ بووایــەم و لەگــەڵ خەڵکەکــە دا قســەم بکردایــە، تاک وتەرایەکیــش بووایە 
کچانیان دەناردە قوتابخانە، بەاڵم بە قوربانی عەقڵ بم، ئێستاش هەر نییە چ بگا بەو 

سااڵنەی تەمەن!
1٩. خەڵکــی گوندەکــە گەلێــک لەگەڵــم گولێــک میهرەبــان بوون و قــەت چاکەیانم 
لــە بیــر ناچێتــەوە، زۆرجار بۆ شــێو بانگیان دەکردمە ماڵی خۆیــان یا دەهاتنە الم و 

منداڵەکانیش 1٨ماست و پەنیر و هێلکەیان بۆ دەهێنام. 
یادی خەڵکەکە و منداڵەکان هەموویان بەخێر بێ. 

**

ئــەوە کۆپــی هــەر دوو حوکمەکانــی ئیــدارەی فەرهەنگــی بۆکان بــۆ کاک جەعفەری 
قزڵجی و من:
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چەتەی سەر گوندی بوغدەکەندی 
گوندی بوغدەکەندی ســەر بە دێهســتانی تورجانە و کەوتۆتە الی باشــووری شاری 
بۆکان و باکووری شــاری سەقز. بوغدەکەندیش وەک سەرا و سەرچاوە و کوچکی 
ســەرێ و خــوارێ و وا بزانــم ئەحمــەداواش، هەمووی مڵکی حەمەدئاغای عەباســی 
بــوو، حەمەدئاغــا لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان دا دژ بە کۆمــار جوواڵبۆوە، لە 
گوندەکەی دەرکرابوو و ماڵەکەی کرابووە بنکەی حیزبی و حەمەڕەشیدخانی بانە و 

پێشمەرگەی بارزانیی تێدا دەژیان. 
دوای هەرەســی کۆمار و هاتنەوەی هێزی دەوڵەت، حەمەدئاغا لە پاداشــتی ئەو 
کارەی دا بۆ ماوەی چەند دەورە کرایە نوێنەری شاری سەقز لە مەجلیسی شووڕای 
ئێران. لە ســاڵی 1٣٤2  دا دەوڵەت ویســتی حەمەدئاغا بکاتە ســەناتۆری »ئینتیخابی«ی 
ئوســتانی کوردســتان1 و کردیشــی. بــۆ ئــەم کارە و بــۆ ئــەوەی دەنگــی زیاتری بۆ 
کۆبکرێتەوە، گوندەکانی ســەرجەم دێهســتانی تورجانیان، کە گوندەکانی حەمەدئاغا 
لەوێ  هەڵکەوتبوون، لە بۆکان جیاکردەوە و خســتیاننە ســەر سەقز. منی مامۆستای 
باغڵووجەش کەوتمە سەر ئیدارەی پەروەردەی شاری سەقز و ساڵی دواتر )1٣٤٣(  

نێردرامە گوندی سەرای مڵکی هەمان حەمەدئاغای عەباسی. 
ســەرا گوندێکــی گەورەی ئــاوەدان و ســەرەڕێی هات وچۆی ترۆمبیــل بوو، هەر 
بۆیــەش زۆرم پێخــۆش بوو لــەوێ دابمەزرێم. جگە لە من مامۆســتایەکی دیکەشــی 
لێ بوو کە خەڵکی سەقز بوو و هەردوکمان بە دابی سەردەم لە ماڵی ئاغا دا دەژیاین، 
واتە لە دیوەخانی سمایل ئاغای کوڕی حەمەداغا ژوورێکیان پێدابووین و خواردن و 
خەوتنیشــمان هــەر لــەوێ بــوو. ماڵی ســمایل ئاغا گەلێک ئــاوەدان و پڕ لــە میوان و 

1. ئەوەندەی لە بیرم بێ ژمارەی ئەندامانی مەجلیســی ســەنای ئێران ٣0 کەســێک بوون کە 
نیوەیان لە ڕێگەی بەنێو هەڵبژاردنەوە دەبوونە ســەناتۆر و نیوەی تریان شــا دەسنیشــانی 
دەکردن. تاقمی یەکەم پێیان دەگوترا ســەناتۆری ئینتیخابی و تاقمی دووهەمیش ســەناتۆری 

ئینتیسابی بوون. 
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نۆکــەر و دەســت وپێوەند بــوو. دوور لــە ئینســاف دەبێ ئەگــەر نەڵێم ســمایل ئاغا و 
ئەمیرئاغــای بــرای بــۆ ئێمــە گەلێــک بــاش بــوون و لەچــاو مامۆســتای گوندەکانــی 
دیکــە، ژیانێکــی شــاهانە و ئیحتیرامــی زۆرمان هەبــوو، بەاڵم دوای یــەک دوو مانگ 
تێگەیشتم ماڵەکە جێگەی هات وچۆی زۆڵە کوردێکی ڕەئیسی ساواکی سەقز بەناوی 
»ســەرهەنگ مونشــی«یە1 و جگــە لەوەش، یەک لــە نۆکەرەکانیان )کــە نامەوێ ناوی 

بهێنم( ، مەئمووری ڕەســمیی ســاواکە و دەورەی ڕاهێنانی جاسووســیی لە ئیسڕائیل 
بینیوە. جارێک هەر ئەو کەسە، کە دەیزانی سەرم لە سیاسەت دەخورێ و پێشتریش 
بانــگ کراومەتــە ســاواک، دیارە بە دەســتووری هەمان ســاواکی ســەقز، شــێعرێکی 
کوردیــی پێــدام و گوتی تۆ دەنگت بۆ شــێعر خوێندنەوە باشــە بۆمــی بخوێنەوە! کە 
خوێندمــەوە هەســتم کرد لێم نزیــک دەبێتەوە و مایکڕۆفۆنێکی لەژێــر کەواکەی دایە. 

ئیتر درێژەم بە خوێندنەوە نەدا!
دوای دوو یا سێ مانگ قوتابخانەیان لە گوندی بوغدەکەندی کردەوە کە ئەویش هەر 
مڵکی حەمەدئاغا بوو. گەرچی بوغدەکەندی لە جادە دوور بوو و دەبووایە قوتابخانەکە 
لــە چەقەخانــەی مزگەوت بکرێتەوە، دیســان هەر بە باشــم زانی لــە ماڵی حەمەدئاغا 
 دەرچم. خێرایەک لەگەڵ ئەو مامۆستایەی وا بۆ ئەوێ دابین کرابوو، جێگۆڕکێم کرد و
»ســەرا«ی گەورەدێی ســەر جــادەم   دا بە »بوغدەکەنــدی«ی دووری کەم دەرەتان، کە 

نەک هەر مامۆستاکە، بەڵکوو دایک و باوکی خۆشم پێیان سەیر بوو! 
بەکورتــی بووم بە مامۆســتای گونــدی بوغدەکەندی و لەوێ دامەزرام. ســەرەتا 
بۆ چەند مانگ لە ماڵی وەســتا محەممەدی دارتاش دەژیام، کە دۆســتی باوکم بوو، 
بــەاڵم بۆ بەهاری ســاڵی 1٣٤٣ ژوورێکم بەکــرێ گرت کە هی پیاوێکی هەژار بوو و 

1. هەر ئەو ســەرهەنگ مونشــییەی کە بوو بە هۆکاری شــاربەدەرکرانی من لە کوردســتان، 
کاتــێ کــە مامۆســتای دەبیرســتانی ٩ی ئابــان بــووم لە شــەهری ڕەی نزیک تــاران، ئەویش 
بوو بە ڕەئیســی ســاواکی شــەهری ڕەی! گوایە لە هەر پۆلێک کە من دەرســم تێدا دەگوتەوە 
قوتابییەکی بانگ کردبووە ســاواک و پێی گوتبوون ئەگەر فاڵنەکەس باســی سیاسەتی کرد، 
بە مودیری دەبیرستانەکە بڵێن. ئێستاش کە هاتوومەتە ئورووپا گوایە جەناب سەرهەنگ بە 
پەنابەری لە ئاڵمانیا دەژی. دەترســم جەناب ســەرهەنگ لە قەبریش دا لە کۆڵم نەبێتەوە، جا 

بۆیە وەسیەتم کردووە دوای مردن بمسووتێنن!
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لە دەرەوەی گوندەکە دروستی کردبوو. 
لەو ســاڵە دا گەرچی ژمارەی قوتابییەکان کەم بوو و قوتابخانەکە تازە کرابۆوە، 
بەاڵم ساواک لە  کۆڵم نەبۆوە و مامۆستایەکی دیکەیان ناردە الم، کە زۆرم پێ سەیر 
بوو. لە هیچ گوندێکی دەوروبەری بۆکان و ســەقز جگە لە ســەرا، یەک قوتابخانەش 
نەبــوو کــە دوو مامۆســتای هەبــێ؛ تەنانــەت ئــەو گوندانــەی وا قوتابی هەر شــەش 
پۆلەکەشــیان هەبــوو، یەک مامۆســتا بەڕێــوەی دەبردن، بــەاڵم بوغدەکەندی بە یەک 
پۆلەوە بۆچی دوو مامۆســتا؟ ســەرەتا نەمدەزانی و دواتر تێگەیشتم کارەکە ساواک 
کردبــووی و ئــەو مامۆســتایەش کە ناردبوویان ئــاگای لێم بێ، بەڕواڵــەت برادەری 
خۆم بوو و پێکەوە لە ورمێ دەرســمان خوێندبوو، لەبەر هەر هۆیەکیش تەشــریفی 

ببووە ساواکی! سەید ع. ق موسوڵمان گوتەنی، جەددی لە بن دەستی بدا!
ئەو ســاڵە قسەوباســی ئیسالحاتی ئەرزی هەبوو، بەاڵم بەالی مڵکی حەمەدئاغا  دا 
نەهاتبــوو. »ســپاە  دانش«یــش تــازە دادەنــرا. هــەرای ئیســالحاتی ئــەرزی کــە بــەرز 
بوویــەوە، دەنگــۆی ئــەوە پەیــدا بــوو کــە لە ئوســتانی فارس و لــە نێو قەشــقایی و 
بەختیــاری دا بزووتنــەوەی چەکدارانــە هەیــە و ئەرتەشــی شــا لەوێ دا کوشــتارێکی 
کــردووە و ســەرهەڵدانەکەی داکووژاندووە. لە کوردســتانیش دەگوترا »چەتە« پەیدا 
بووە، جادەکان ئەمنیەتیان نەمابوو و هەر جارەی هەواڵی شوێنێک دەهات کە چەتە 
بەسەریان دا داوە و لە شوێنێکیش کابرای سپای دانیشیان بە بارمتە گرتبوو و پاش 

چەند ڕۆژ بەریان دابوو. 
ئێمە هەواڵێکمان لەو شتانە نەبوو و تەنیا لە دەنگۆیەک زیاتر بە هیچمان نەدەزانی. 
بەیانــی ڕۆژێکیــان لە بۆکانەوە دەگەڕامەوە بۆ بۆغدەکەندی، تووشــی خەڵکێکی زۆر 
هاتــم کــە لــە بوغدەکەندییــەوە دەچوون بۆ ســەقز. حاڵ و نەقڵ؟ دوێشــەو چەتەمان 
هاتۆتە ســەر، تایەیەکیان لێ ئاگر تێبەرداوین و گوتوویانە ئەمشــەو دێنەوە یا دەبێ 
10 هــەزار تمەنیــان بدەینــێ یــا ماڵەکانمــان دەســووتێنن! 10 هەزار تمەنــی ئەو دەم 

ئامادەکردن و دانە دەست چەتە، لەکردن  نەدەهات. 
  لەگەڵیان گەڕامەوە سەرجادە و پێکەوە چووین بۆ سەقز. ئەوان چوون بۆ ژاندرمەری و
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منیــش چــووم بۆ ئیدارەی پــەروەردە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی ئەوانــەوە هاوارێک بکەم. 
ســەرۆکی ئیدارەی فەرهەنگ نەمر ئاغای »فەییازی«، کوردێکی ســنەیی بوو.1 گوتی: 
»هــا، بۆچــە هاتــووی؟« گوتم چەتەمان هاتۆتە ســەر. گوتــی: »وتوویانــە ئەتخۆین؟!« 

ئیتــر زانیــم لــەوێ هیچ ناکرێ و گوێی بیســتن نییــە، چوومەوە بــۆ الی خەڵکەکە. لە 
ژاندرمەری بەڵێنیان پێدابوون کارێک بکەن. 

پێکــەوە گەڕاینــەوە بــۆ بوغدەکەنــدی، مامۆســتاکەی دیکــەش لــەوێ بوو. شــەو 
لــە ماڵەکــەی مــن بوویــن، نانمــان خــوارد و نەخــوارد، زرمــەزرم پەیــدا بــوو! ئێمــە 
لــە دەرەوەی گوندەکــە لــە بەرزایــی و نزیــک ئاشــی ئــاور بوویــن. هەر کــە زرمەی 
پێیــان بــە دەوری ماڵەکــە دا پەیــدا بــوو، خۆمــان مــات کــرد و بێدەنــگ ماینــەوە. لــە 
نێودێ هەست وخوســت هەبوو، دەنگی بەرزیشــمان دەبیســت، بەاڵم تێنەدەگەیشتین 
دەڵێــن چــی. دوای ماوەیەکــی کــەم ڕووناکــی ســەری هەڵــدا، تایەیەکــی دیکەیــان 
ئاگــر تێبەردابــوو. کەســێک جنێــوی دە دا و بانگــی دەکــرد »وەرن وەیکووژێنــن!« 
و نییــە  ســەقز  بــۆکان و  ناوچــەی  خەڵکــی  کەســەکە  زانیــم  زاراوەیــە دا   بــەو 

وا هەیە لە گەورکایەتییەوە هاتبێ. 
 بەیانی چووینە سەردانی شوێنەکە، تایەی ماڵی حاجی کەریم ناوێکیان سووتاندبوو و
بە حیســابی ئەوەی شــەوی پێشتریش ڕاست چووبوونە سەر ماڵی ئەوان، وێدەچوو 
کێشــەیەکی شەخسیشــیان لەگــەڵ ئــەو بووبــێ. گوتبوویــان ســبەی شــەو دووبارە 

دێنەوە و ئەگەر پارەکەیان بۆ ئامادە نەکرابێ، چی و چی دەکەن. 
الی نیوەڕۆ لە پادگانی ســەقزەوە هاتن و دەوری گوندەکەیان   دا. نەیاندەهێشــت 
کــەس بــێ و بچــێ. ســەرتیپێکی عەجــەم کە فەرمانــدەی پــادگان بوو هاتــە نێو دێ. 
سەرهەنگ مونشی سەرۆکی ساواکیشی لەگەڵ بوو. من مودیری قوتابخانەکە بووم، 
بــەاڵم هیچیــان بە الی مــن دا نەهاتن و بیالمانێ هینیان بە کاڵوم نەپێوا! ســەرهەنگی 

1. یەک دوو ساڵێک پێش ئێستا لە لەندەن گەیشتمە خزمەت ئاغای فەییازی کە بۆ سەردانی 
خانمــی کچــی هاتبــوو و زۆرمــان باســی ئەو ســااڵنە کرد. جارێکیــش لە نەخۆشــخانەیەکی 
لەندەن چاوم پێی کەوتەوە، هەردووکمان چووبووینە الی دوکتۆری پسپۆڕی دڵ. بەداخەوە 
هەواڵی ئەوەم پێگەیشت کە لە ساڵی 200٩ یا 2010  دا کۆچی دوایی کردبێ. یادی بەخێر بێ!
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ساواک مامۆستاکەی هاوڕێمی کردە دیلمانج بۆ ئەوەی بە فارسی وتار بۆ خەڵکەکە 
بدا و ئەویش بیکاتە کوردی. سەرهەنگ مونشی خۆی کوردی سنە بوو، بەاڵم لەوێ 
فارســی دەترووکانــد و برادەرەکــەم بۆ خەڵکەکەی تەرجەمــە دەکرد. دوای یەک دوو 
سەعات ئابڵۆقەی گوند کۆتایی هات، فەرماندەی پادگان و سەرۆکی ساواک کەوتنە 
ڕێ بڕۆن. فەرماندەی پادگان بە دەســت ئیشــاڕەی بە من کرد و گوتی وەرە! چوم 
بۆ الی. بە ڕێگەی ڕۆیشــتنەوە لێم تووڕە بوو و گوتی تۆ گوتووتە ســپا و دەوڵەت 
هیچیــان لــە دەســت نایــە و یاریــدەی خەڵکەکــەش نــادەن؟ گوتــم شــتی وا نەبــووە. 
گوتــی نەخێــر، بــووە و چاکیــش بووە، جا وەپێشــم کەوە بــا بڕۆین! ئــای لەبەر ئەو 
چەرمەسەرییەی تووشی هاتبووم! دووسێ قسەی توندی کرد، بەاڵم جنێوی پێنەدام، 
دەنــا ئــەو کەللەگەرمــەی وا ئەو ســااڵنە بــووم لەوانە بــوو وەاڵمی بدەمــەوە و هەر 
لــەوێ بەربنــە گیانــم و دوای کوتانی حیســابی، بمگرن. کە گەیشــتینە دەرەوەی دێ، 
بەتووڕەیــی گوتــی بــڕۆ ون بە و جارێکی دیکە لەو قســانەت بــە زاری دا نەیە! کاکی 

مامۆستای هاوڕێم چاکی بۆ تێچەندبووم!
هیچ کەس لەالیەن سپاوە لەگەڵ خەڵکەکە دا قسەی نەکردبوو، جا بۆیە دڵنیا بووم 
کــە ئــەو قســەیە دەبــێ ڕاســتەوخۆ بە ســەرۆکی ســاواک گوترابــێ. هاوڕێکەم پێش 
وتاردانی سەرهەنگ مونشی، نزیکەی 20 خولەک بەدەم پیاسە کردنی نێو گوندەکەوە 
قسەی لەگەڵ دەکرد. گومانی کەمیش نەمابوو کە سەیدی برادەرم ڕاپۆرتی لێدابووم 
ئــەوەش زۆر بەالمــەوە ســەیر بــوو، نــە دوژمنایەتییــەک، نــە نێوان ناخۆشــییەک، نە 
قسەوباســێکمان لــە نێــوان دا بــوو، بۆچــی دەبێ ڕاپۆرتــی لێدابێتم، ئەویــش بە درۆ؟ 
درەنگتــر زانیــم کــە ببوو بە هەواڵدەری ســاواک و بــۆ ئەم کارەی پــارەی مانگانەی 
لێ وەردەگرتن. تەنانەت چەند ســاڵ دواتر بینایەیەکی گەورەی لە پشــت ماڵی قزڵجی 
دروست دەکرد کە دەگوترا بۆ ساواکە، بەاڵم بەناوی ئەوەوە ئامادە دەکرا. شۆڕشی 
ســاڵی 1٣٥٧ی گەالنــی ئێــران دەزگای ســاواکی ڕووخاند و بینایەی کاکە ســەیدیش 
بەناتەواوی مایەوە، بەاڵم دوای چەند ساڵێک لەژێر سایەی مەالکان دا تەواوی کرد و 
بە فەرمی بوو بە هی خۆی! داڵدەی من و خواعالم چەند کەسی دیکەشی شێواند و 
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ماڵی خۆی پێ ئاوەدان کردەوە. چەند مانگ دوای ئەم ڕووداوە لەگەڵ مامۆستایانی 
دیکــەی کــورد لــە کوردســتان شــاربەدەر کرام کــە باســەکەی دوورودرێــژە، بەاڵم 
هەرگیــز دوای ئــەم شــاربەدەرییە وەک خــۆم لێ نەهاتەوە لەبــەروەی هەر لە ماوەی 
شاربەدەرییەکە دا گیرام و کەوتمە زیندان، پاشانیش کە ئازاد کرام نەیانهێشت بچمەوە 
ســەر کاری پێشــووم، ناچــار لە هەنــدەران کارێکم بۆخۆم دۆزییەوە هەتا شۆڕشــی 
ســاڵی 1٣٥٧ کە بۆ ماوەی چوارپێنج مانگ گەڕامەوە ســەر ئیشــی مامۆستایی، ئینجا 
لوتفی ئیسالم شامیلی حاڵم بوو و وەک سەدان مامۆستای کوردی دیکە لەسەر کار 

البرام و تا ئەمڕۆش جێگەی خۆم نەگرتۆتەوە.
بەاڵم درێژەی حیکایەتی چەتە:

شــەوی ســێهەم، واتــە دوای ڕۆیشــتنی ئەرتەش، چەنــد کەیخودایەکــی گوندەکە 
بــە ئێمەیــان گــوت ئێوە شــەو بڕۆنەوە بــۆ بۆکان و ســبەینێ وەرنــەوە. هەرچییەکم 
کــرد ڕازی نەبــوون و گوتیــان چەتەکان ئەمشــەویش دێنەوە و بوونــی ئێوەش هیچ 

یارمەتییەکی ئێمە نادا، بڕۆنەوە و ڕۆژی دوایی بگەڕێنەوە. ئێمەش ڕۆیشتین. 
ڕۆژی دواتر کە گەڕاینەوە نێو دێ، هەواڵمان بیست پێش ئەوەی چەتەکان بێنەوە سەر 
 گوندەکە، خەڵکی دێ بێدەنگێک چوون سێ چەکیان کڕیوە و لە مااڵن دا ڕایانگرتوون و
چەتەکانیــان  لــە  یــەک  کردۆتــەوە،  دەســتیان  چەتــەکان دا  هاتنــەوەی  لــە  شــەو 
چەتــە دا  جەنابــی  لەشــی  ڕژاوی  خوێنــی  بەشــوێنی  بەیانــی  کــردووە.  برینــدار 
زانــدرا کــە بردبوویانــە نێــو قۆرغــی نزیــک مــااڵن و لەوێــوە ڕۆیشــتبوون. مــن 
ماوەیــەک دواتــر تەنانــەت نــاوی چەتــەی برینداریشــم بیســتەوە و گوتیــان دوای 
یــەک دوو ڕۆژ مــردووە، بــەاڵم کاتــێ کــە چەتــەکان زانیبوویــان خەڵکەکــە چەکیــان 
و نەهاتنــەوە  چیتــر  لــێ  کوژرابــوو،  کەسێکیشــیان  دەکەنــەوە،  دەســت   هەیــە و 

گوند هێور بوویەوە. 
نەهاتنەوەی چەتە باش بوو، بەاڵم شتی خراپتری بەدوادا هات! ژاندرمەری سەقز 
بەنــاوی پارێــزگاری کردنــەوە ٧ یا ٨ ژاندرمی کردە ســەر گوندەکە و لەوێ لە ماڵی 
خەڵک دا نیشتەجێی کردن. ئێمە ڕۆژانە ژاندرمەکانمان دەدیتن. ژاندرمە لە ترسی خۆیان 
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بە ڕۆژ دا نەبووایە لە کون نەدەهاتنە دەر و شەوانەش چەکەکانیان دەدایە کوڕەالوی 
گوند کێشــکی پێ بدێرن، جەنابی خۆشــیان لێی دەخەوتن! خواردنی ســێ ژەمەشیان 
 دەبووایــە خەڵکەکــە بۆ دابیــن بکەن! حیکایتی ئەوان عەینووبیلــال حیکایەتی چیرۆکی
»چوب بدســت های ورزیل«ی غوەاڵم حوســێنی ســاعیدی بوو، بەرازکوژەکان زیانیان 

لــە بــەرازەکان زیاتــر بوو! ماوەی ڕەنگــە دوومانگیش ئەو مفتەخۆرانە لەســەر زگی 
خەڵکــی هــەژاری بوغدەکەنــدی لــەوەڕان و زیانیــان گەلێک زیاتر بوو لــە زیانی تایە 
ئاگرتێبەردانەکــە. ئــەوە داکۆکــی کردنــی ئەرتــەش و ژاندرمــی شاهەنشــاهی بوو لە 

خەڵک!
تــا کۆتایــی خوێندنی ئەو ســاڵە ئێمە لــە گوندەکە دا ماینەوە و چەتــە نەگەڕانەوە. 
ســاڵی دواتریش من شــاربەدەر کرام و هەر لە کوردســتان نەمام، بەاڵم بیســتمەوە 
کە دواتریش چەتە نەهاتبوونەوە ســەر گوندەکە. بەگشــتی دیاردەی چەتەگەری لەو 
ســااڵنە دا لــە کوردســتان زۆر بــە هێــز نەبــوو و وا هەیــە یــەک دوو ڕووداوێکی ئەو 
چەشــنە نەبێ دووپات نەبووبێتەوە. کوردســتان ناوچەیەک بوو تێکەاڵوی سیاسەت، 
لەوێ دا چەتە بە واتا گشــتییەکەی یا ســەری هەڵنەدە دا یا ئەگەر سەریشــی هەڵبدایە، 
گوڵــی نەدەکــرد. دژایەیتــی ڕژیــم لــە کوردســتان بەپێچەوانــەی شــوێنەکانی دیکەی 
ئێــران، شــێوازی حیزبــی و سیاســیی هەبوو و تەنانــەت ئەو ئاغایانــەی وا زەوی و 
گوندیــان لــێ دابەش کرابــوو بەرەو ئــەو دیاردەیە نەدەچوون. ئــەوان زیاتر خەریکی 
خەباتــی سیاســی و چەکــداری بــوون، زۆربەیان ڕوویان لە باشــووری کوردســتان 
کردبــوو و وەک پێشــمەرگە چووبوونــە نێو ڕیزەکانی شۆڕشــی ئەیلوولەوە. هەر لە 
ئاغاواتی دەوروبەری بۆکان کاک سەعدی موهتەدی، کاک سەالحوددینی موهتەدی، 
کاک محەممــەد و کاک حەســەنی ئێلخانــی زادە، چەنــد کــەس لەو ئاغاواتــە بوون کە 
چووبوونــە باشــووری کوردســتان و کەســانی وەک قاســم ئاغا و ئەبووبەکرئاغــای 
موهتــەدی و برایم ئاغــای ئێلخانــی زادە و چەنــد کەســی دیکەشــیان گیرابــوون و لە 

زیندانی »فلک االفالک«ی خوڕەم ئاوا زیندانی کرابوون. 
نیــازم ئەوەیــە بڵێــم ئــەم ڕووداوە تاک وتەرایانــە نەیاندەتوانــی مــۆری خۆیــان 
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لەســەر مێژووی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی ئەو ســااڵنەی کوردســتان بدەن و ئەگەر 
وەک بڵقێــک ســەریان هەڵبدایــە، خێرایەک لەژێر گوشــاری سیاســەتی ڕاســتەقینە و 
خەباتــی حەق خوازانــە دا دەتۆقیــن و تێدادەچــوون، کە هەرواش بــوو و ئێمە ماوەی 
دووسێ ساڵێک دوای ئەم ڕووداوە هەواڵی هاتنی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتان، ڕێبەرایەتــی شۆڕشــگێڕمان بــۆ ناوچەکە بیســت. ماوەیەکــی کەم دوای 
ئــەو ڕووداوانــە، چیــای حاجی کیمیی گوندی قەرەگوێزی نــە چەندان لە بوغدەکەندی 
دوور، بوو بە مەکۆی شۆڕەالوانی شۆڕشگێڕی کوردستان، کە خوێنیشیان هەر لەم 

ناوچەیە دا پێشکەش بە خاکی نیشتمان کرد.
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دوورخرانەوەی من لەگەڵ مامۆستایانی بۆکان و موکریان 
هاوینــی ســاڵی 1٣٤٤ بــوو. مامۆســتای گوندی بوغدەکەندی بووم، ســەر بە شــاری 
ســەقز. ســاڵێک پێشتر، دێهســتانی تورجان لە بۆکان جیا کرابۆوە و کەوتبووە سەر 
ســەقز، ئێمەش ســێ مامۆســتای بۆکانیی گوندەکانی دێهستانی تورجان لە بۆکانەوە 

خرابووینە سەر ئیدارەی پەروەردەی سەقز. 
لــە کۆتایی یەکانــی ئــەو هاوینە دا، لە ورمــێ خەریکی ئیمتیحانــی دیپلۆمی ئەدەبی 
بــە شــێوەی داوتەڵەبی بووم و لەگەڵ یــەک دوو هاوڕێی خۆم لە موســافیرخانەیەک 
دەژیایــن. هەواڵمان بیســت کــە ژمارەیەکی زۆر لە مامۆســتایانی ناوچەی موکریان، 
بەتایبەت شاری مەهاباد، تەبعید کراونەتە شارەکانی عەجەمستان. دوای ئیمتیحانەکان 
کاتــێ گەڕامــەوە بــۆکان، هەر لــە ڕۆژی یەکــەم دا فەرمانبەرێکی ئیــدارەی پەروەردە 
نامەیەکــی وەزارەتــی ئامــووزش و پەروەرشــی دایــە دەســتم، کــە خوێندمــەوە بۆم 
دەرکەوت جەنابیشم یەکێکم لە تەبعیدییەکان! نامەکە مۆر و ئیمزای خانم »فەڕوخ ڕوو 
پارســا«، جێگری وەزیری پەروەردەی ئێرانی پێوەبوو و بەو پێیە ئیداراتی ناوچەیی 
دەسەاڵتێکی ڕاستەوخۆیان لە کارەکە دا نەبوو، گەرچی بڕیارەکەی وەزارەتیش دەبێ 
لەســەر بنەمای هەواڵ و باس و پێشــنیاری »حیفازەت«، واتە بەشی ئاسایشی ئیدارە 

خۆجێ یەکان و پێشنیاری ساواکی شوێنێکی وەک سەقز و مەهاباد درابێ. 
ئەو دەم سەرۆکی ئیدارەی پەروەردەی سەقز ئاغای »فەییازی« بوو، کە ٤٧ ساڵ 
دواتــر لــە لەنــدەن چاوم پێی کەوتــەوە، مرۆڤێکــی بەڕێز و لەبەرداڵن کە ســاڵی پار 
کۆچی دوایی کرد. ســەرۆکی ئیدارەی پەروەردەی بۆکانیش کاک حەســەنی مەجدی 
بــوو، کــە ئێســتا ئەویش نەمــاوە و جێگرەکەشــی حاجی عەلــی حەبیــب زادە بوو کە 
بەختەوەرانــە ئێســتا مــاوە و لە بۆکان دەژی. من دەوروبەری ســاڵێک پێشــتر )واتە 
1٣٤2 ـ ٤٣(  کە فەرمانبەری پەروەردەی بۆکان بووم و لە گوندی باغڵووجە دەرسم 
دەگوتەوە، بێ عەقڵیم کردبوو و لە وەاڵمی نامەیەکی ئیداریی کاک حەسەنی مەجدی دا 
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بــۆم نووســیبوو »هەتا بژیم لە خزمەت کردنی کوردســتانی گــەورە درێغی ناکەم« و 
شــتی لەو چەشــنە. الوییەتــی و بێ ئەزموونــی و کەللەگەرمیی ئەو ســااڵنە و دۆخی 
سیاســیی کوردســتان کاری کردبــووە ســەر مێشــکم و گەمژانــە وام زانیبوو دەکرێ 

هەموو شت بڵێم و بنووسم! 
ئیدارەی پەروەردەی بەخشی بۆکان لەژێر چاوەدێریی شارستانی مەهاباد دا بوو، 
 نامەکەمیان ناردبوو بۆ ئیدارەی پەروەردەی مەهاباد کە سەرۆکەکەی خۆجێیی نەبوو و
ناوی »موحســین« بوو. دیارە ئەوانیش دەبێ ناردبێتیانەتە ســاواکی مەهاباد. ئەوەش 
بــەو نیشــانەیە دا دەزانم کــە کارەکەم لێ گەورە ببۆوە و بازڕەســێک لە پەروەردەی 
مەهابادەوە نێردارایە بۆکان بۆ ئەوەی لە مەسەلەکە بکۆڵێتەوە. بەهەڵکەوت، بازڕەس 
)کە وا بزانم ناوی ئاغای »گوڵجەبینی« بوو( ، بە خزمی مەرحوومی حاجی حەمەساڵحی 

محەممەدی دەرچوو و میوانی ئەوانیش بوو. حاجی حەمەساڵە کەڵەپیاوێکی عاقڵ و 
زانــا و ئامــۆزای دایکــم و باوکم بوو و منیش ڕێزی زۆرم لێ دەگرت. مەســەلەکە بە 
هیممەتی ئەو و بازڕەسەکە، تەنانەت بەبێ چاوپێکەوتنی من چارەسەرکرا و درێژەی 
نەکێشا، بەاڵم نەمزانی بازرەسەکە چی بۆ ئیدارە نووسیبوو گەرچی دڵنیام الی منی 
بەرنەدابوو. کاتێ لە بوغدەکەندی گەڕامەوە بۆکان هەندێک لۆمە و سەرکۆنەی باوکم 
نەبێ هیچ نەمابوو! ئیدارەی پەروەردەی مەهاباد شوێنی مەسەلەکەی نەگرتەوە، بەاڵم 
 ساواکم لێ ورووژا و دوای ڕاگوێزرانم بۆ پەروەردەی سەقز مڵۆزمێکیان بەر دا گیانم و
 لە گوندی بوغدەکەندی کردیانە هاوکار و هاوماڵم بۆ ئەوەی لەسەر هات وچۆ و کار و
کــردەوەم ڕاپۆرتــی هەفتانەیــان بداتــێ. هــەر ئەوەش بــوو بە هۆکاری ســەرەکی بۆ 
تەبعیدکرانــم لــە کوردســتان، کــە لێرە دا دەمەوێ باســی بکەم، بەاڵم بــا ئەوەش بڵێم 
من هیچ گلەیی یەکم لە کاک حەســەنی مەجدی نییە. نامەیەک وەک ئەو نامەیەی من 
نووســیبووم، بۆ هەر ئیدارەیەکی دیکەی دەوڵەتیش بنێردرایە، ســەرۆکەکەی هەمان 

کاری دەکرد کە ئەو کردی، واتە ناردی بۆ پەروەردەی مەهاباد. 
بارودۆخی سیاســیی ڕۆژ، ســەرەتاکانی شۆڕشــی ئەیلوول لە باشــوور؛ چوونی 
گەلێــک الوانــی خەباتــکار لــە موکریان و بەگشــتی لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانەوە بۆ 
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باشوور؛ داندرانی ڕادیۆی کوردیی کرماشان؛ باڵوبوونەوەی ڕۆژنامەی کوردستان، 
کــە ســەرەڕای ئــەوەی ســاواک سەرپەرشــتیی دەرچوونــی دەکرد، گەلێک شــێعر و 
بابەتی نەتەوایەتیی تێدا باڵودەبۆوە1 و ئەمانە بەســەر یەکەوە کەســێکی وەک منیان 
بە پێشــینەی سیاســیی بنەماڵەوە خســتبووە سەر هەوا و بە شێوەیەکم لێ هاتبوو کە 
لە قۆناغێک دا فەقێ یان مەالیەکی نەناسراو لە گوندی بوغدەکەندی هاتە سەردانم و 
بەڵێنــی هاوکاریــی لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتــی لێ وەرگرتــم، ناوێکــی نهێنیشــی بــۆ 
پەیوەندییەکانــی دواڕۆژمان پێــدام، کە بەهۆی تەبعید و دوورخرانەوەم لە ناوچەکە، 
درێــژەی نەبــوو و ئێســتا لــە بیرم نییە ئەو کەســە کێ بوو و لەســەر چ ئەساســێک 
هات بۆالم؟ پێشــتریش کاتێ لە باغڵووجە بووم، هەندێک دەفتەر و کاغەز و قەڵەمم 
بــۆ فەقێکانــی حوجــرەی گوندەکــە کڕیبوو و لەســەر هەمــوو دەفتــەرەکان ئەم دوو 
فەردەی حاجی قادری کۆییم نووسیبوو کە دەڵێ: »کتێب و دەفتەر و تاریخ و کاغەز/ 
بەکوردی گەر بنووســرایە زەمانی، مەال و میر و شــێخ و پادشــامان/ هەتا مەحشەر 

دەما ناوونیشانی«. 
 بگەڕێمەوە ســەر باســی نامەکەی وەزارەتی پەروەردە و تەبعیدەکەم: پرســیار، 
پرســیار، کێی دیکە تەبعید کراوە؟ تێگەیشــتم لە بۆکان ئێمە ســێ کەس بووین: نەمر 
محەممــەدی ئەشــعەری، کاک عەبدولواحیــد ســەعیدی و ئیتر تــەواو! کاک محەممەد 
درابوو بە شــاری مەحەلالت )لەوێشــەوە بۆ بەخشــی »دلیجان«ی سەر ڕێگای قوم ـ 
ئیسفەهان(؛کاک عەبدولواحید درابوو بە شاری قەزوێن و منیش بە شاری ئەراک کە 

لە قەدیم  دا پێی دەگوترا سوڵتاناباد. 
لــە ســەقزیش کاک نەســروڵاڵی تاهیــری )ئاغەنەســێ( ، کــە مرۆڤێکــی گەلێــک 
بەڕێز و خاوەن شەخســییەت بوو، نێردرابووە قەزوێن، بەاڵم لە مەهاباد ســەرجەم 
دەبیرانی دەبیرســتان و چەند مامۆســتای قوتابخانەی سەرەتاییش تەبعید کرابوون. 

1. بۆ نموونە، ئەم شــێعرە مەشــهوورەی کامەران موکری لە ڕۆژنامەکە دا باڵوببۆوە کە من 
لەبەرم کردبوو:

ئاگر بە تۆزێ ئاو کوژایەوە/ گوڵ بە بای شەماڵ سەری نایەوە
بەاڵم ژیلەمووی تێکۆشانی کورد/ پاش هەزاران ئاو هەڵگیرسایەوە
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هەموومان ڕاگوێزرابووینە شارەکانی ئوستانی مەرکەزی لە قەزوێنەوە تا ئەراک و 
مەحەلالت و خومەین و تەفریش. ساڵێک پێش ئێمەش دەستەیەک مامۆستای بانەیی 
کــە یەکیــان کاک هاشــم کەریمی بوو، نێردرابوونە ئوســتانی لوڕســتان و لە ئێمەوە 
دوور نەبــوون. ســاڵێک دواتریــش ئــەم کارە درێــژەی کێشــا و خەڵکانێکــی دیکــە لە 
کوردستان دوورخرانەوە. بەو پێیە، دەرکەوت کارەکە سیاسەتێکی داڕژاو و بەرنامە 
بۆ دانراوی سیاســی و ئەمنییەتیی ڕژیمی شــا لە کوردســتان بوو، نەک هەڵکەوتێکی 

ساکار. 
هۆکاری مەســەلەکە گەرچی بەتەواوەتی ڕوون نەبوو، بەاڵم بەئاشــکرا پێوەندیی 
بە شۆڕشــی ئەیلوول لە باشــووری کوردســتان و ســەرهەڵدانی هەستی نەتەوایەتی 
لەنێــو الوان و ڕووناکبیرانــی کــورد لە ئێــران هەبوو. وەزارەتی پــەروەردە دەیگوت 
ئەوە تەبعید نییە و مافی ئەوەشتان نییە پێی بڵێن تەبعید! بە حیسابی ئەوان، کارەکە 
ڕاگواستنێکی ئاسایی بوو و هیچی تر، دیارە ئەوەش درۆیەکی زەق بوو، دەنا چۆن 
دەکــرێ ســەرجەم چل کــەس دەبیری دەبیرســتانی شــارێکی وەک مەهابــاد پێکەوە 
ڕابگوێزرێــن و تاقــە یەک کەســیان نەمێنێ، لەو ٤0 کەســەش ٣٩یان کــورد بن! ئەی 

بۆچی لە شارە غەیرە کوردەکانی بن گوێی مەهاباد  دا کاری وایان نەدەکرد؟
وەک گوتــم، مــن کەوتبوومــە شــاری ئەراک کە شــارێکی گەورە بــوو، بەاڵم ئەو 
دەم کەرەســەی هات وچــۆ، کــەم بوو و چوون بۆ شــوێنێکی وا چەپــەک لە بۆکانەوە 
هاسان نەبوو. ئەو دەم بۆکان تەنانەت ئوتوبووسی ڕاستەوخۆی بۆ تارانیش نەبوو. 
دەبووایــە ڕۆژێــک بچمــە تەورێز ســبەی بچــم بۆ تــاران و ڕۆژی دوایی بە شــاری 
قــوم دا بچــم بــۆ ئــەراک. کاکــم لەو کاتــە دا چووبــوو بۆ تــاران بۆ کڕینــی کەل وپەلی 
دووکان. بە مەسەلەکەی زانیبوو و هەواڵی ناردبوو بێ بۆ تاران، بزانین چ دەکەین. 
نامەیەکم لە پوورزایەکی خۆم لە سەقز )کاک محەممەدئەمین هۆشمەند(  وەرگرت بۆ 
ســەناتۆر »محەممەدی عەباســی« کە پێشتریش مامۆستای دوو گوندی ئەو )سەرا و 
بوغدەکەندی(  بووم و چووم بۆ تاران. کاکم لەگەڵم نەهات و بەتەنیا چووم بۆ ماڵی 
حەمەدئاغــا، کاک ئەمیــری کوڕی حەمەدئاغــا زۆری قەدر گرتم. حەمەدئاغاش گوتی 
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ئەگەر کێشــەی سیاســی نەبێ بۆت جێ بەجێ دەکەم، بەاڵم ئەگەر سیاســی بێ هیچم 
لە دەســت نایە و خۆی لە قەرە نادەم؛ هەندێکیش گلەیی و بناشــتی کرد کە الوەکان 
بۆچی وا دەکەن و دەست هەڵناگرن؟ دیار بوو کارەکە بەڕاستی لە دەسەاڵتی ئەو دا 

نەبوو و ئەزیەت کردنی ئەو و خۆم بێ سوود بوو، ئیتر نەچوومەوە بۆ الی. 
کاکم کەسی وای نەدەناسی یارمەتی لێ بخوازین. بردمی بۆ الی شاعیری شەهید 
»ســەعید ســوڵتان پوور« کــە ماڵەکەی لــەالی مەیدانی ژاڵە و کۆکاکــۆاڵ بوو لە تاران. 

ســەعید نامەیەکی پێدام بۆ کەســێک لە وەزارەتی فەرهەنگ کە دۆســتی بوو. ئەویش 
هەمــان وەاڵمــی حەمەدئاغــای پێدامــەوە: سیاســی نەبێ بۆت جێ بەجــێ دەکەم، دەنا 

گلەیی مەکە! واتە ئەویش هیچ. 
نامەیەکم نووسی و بردم بۆ وەزارەتی فەرهەنگ ویستم بیدەم بە »فەروخ ڕووی 
پارســا«. گوتیــان ڕاســتەوخۆ نابێ و دەبێ بیــدەی بە بەرپرســی دەفتەرەکەی. کۆڵم 
نــە دا و بەیانــی زووی ڕۆژی دوایــی چوومــەوە وەزارەت، کە ترۆمبیلی پارســا هات 
ویســتم بچم نامەکەی بدەمێ، پێشــیان پێگرتم و نەیانهێشــت بیبینم نامەکەشــیان لە 
دەســت ســەندم. لــە وەاڵم دا گوتیــان ئەوە »مەســڵەحەتی ئیداری«یــە و هیچ چارێکت 
نییــە جگــە لــە چوون یا ئیســتیعفا! تەواو بــوو، زانیم دەبــێ بچم. بلیتی ئوتوبووســم 

وەرگرت و چووم. 
پێش ڕۆیشتن، کاکم بردمی بۆ الی »حاجی مەخمەلیان«ناوێک، کە دووکاندار بوو 
لە خیابانی ناسرخوســرەو. حاجییەک بوو کراســی ماڕکی »مەخمەلیان«ی دروســت 
دەکرد، کاکیشم لە بۆکان دەیفرۆشتن، برەویشی زۆر بوو. کابرا گەلێک دژبەر و داخ 
لە دڵی ڕژیمی شا بوو، بەاڵم هیچی لە دەست نەدەهات و تەنانەت نەیدەتوانی خۆی 
زۆر دەربخا. گوتی باش وایە قبووڵی مەسەلەکە بکەی و بچی؛ لەم چەشنە کارانە دا 
دۆســتایەتی و پارتی بــازی کەڵکــی نییــە. نامەیەکی پێــدام بۆ دووکاندارێکــی ئەراکی 
گوتی ئەگەر پارە و پووڵت ویســت یا لە غەریبی  دا پێداویســتییەکت هەبوو بچۆ الی 
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ئەو کەسە کە تەرەف حیسابمانە و لەم بارەیەوە ئاگای لێت دەبێ.1 ڕۆیشتم. 
لە بۆکان و سەقز مامۆستای گوند بووم و خەمی ئەوەم بوو لە ئەراکیش بمنێرنە 
گوند، بەاڵم باش بوو بەبێ داواکاریی خۆم لە قوتابخانەی »سپەهدار« لە ناوچەیەکی 
هەژاری شاری دا دایاننام و لەوێ بووم بە مامۆستای پۆلی دووهەم. ئەوانی دیکەشیان 
 هــەر لــە شــارەکان دا ڕاگرتبــوو و کەســیان نەناردبــووە دێ، دیاربــوو کۆنتــرۆڵ و
چاوەدێرییان لە شــارەکان دا باشــتر بۆ دەکرا. گەڕامەوە بۆکان و هەندێک کەل وپەلی 
ماڵــم پێچایــەوە و بە گریانی دایک و خوشــک و دڵ پڕیی بــاوک و برا لە ماڵ چوومە 
دەرێ. چەند دۆســتی خۆشەویســت تا تەورێز لەگەڵم هاتن، شــەو لە تەورێز چووین 
بــۆ بارێک بۆ عارەق خواردنــەوە و بەیانی من بەرەو تاران و ئەوانیش بەرەو بۆکان 

وەڕێ کەوتین. 
چوومــە ئــەراک. ماڵــم لــە نزیــک مەدرەســەکە بەکــرێ گــرت. شــەهید ســادقی 
شــەرەفکەندیش هــەر نێردرابــووە ئــەراک، ئەویــش لــەو ماڵــە دا کــە ســێ دەســتە 
خانووبــەرەی تێدا بوو دەســتەیەکی بەکــرێ گرتبوو. دەســتە خانووەکەی دیکە، هی 
ژن و مێردێکــی ئەراکــی بــوو هەردووکیــان مامۆســتای قوتابخانە بوون. هەر ســێ 
ماڵەکان یەک حەوش و یەک تەوالێتیان هەبوو. ژنە مامۆستای دراوسێمان دووگیان 
بــوو؛ خوشــکە چکۆلەکەی کە لە دەبیرســتان دەرســی دەخوێند، بۆ ئــاگاداری کردن 
لە خوشــکی دووگیان ماوەیەک لەگەڵ ئەوان دەژیا. بۆچی عاشــقی کچە نەبووم؟ چ 
عاشقێک! هەر دەرسی قوتابخانە تەواو دەبوو و نەدەبوو بە هەلینگدان دەچوومەوە 
ماڵــێ و بــە چوارچاو ســەیری دەرگام دەکــرد گراوییەکەم لە قوتابخانــە بگەڕێتەوە. 
ئەگەر ڕۆژێک نەمدیبایە شــێت دەبووم. بە بیانووی قاپ و کەوچک شــتنەوە دەهاتە 
ســەر حەوزی نێوەڕاســتی حەوشەکە و منیش وەک ئەستێرەناسی چاک هەمیشە لە 
»ڕەســەدخانە« دانیشــتبووم و چاوەڕوانــی هاتنی بووم، پێکــەوە دەچووینە ژێرخانی 

ماڵەکە، بەاڵم لە قسە و ماچ ومووچ بەوالوەتر نەدەچووین. 

1. مەخمەلیان و کوڕە گەنجەکەی لە سەرەتای شۆڕشی ساڵی 1٣٥٧  دا ناویان کەوتبووە ناو 
ناوان، بەاڵم دواتر هەواڵیان نەما... 
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ئێوارەیەکیان کچەکە نەهاتبۆوە ماڵ. پێشتر پێی گوتبووم دوای مەدرەسە دەچێ 
بۆ حەمام، بەاڵم لە بیرم نەبوو. زۆر چاوەڕوان بووم، نەهاتەوە؛ بەربوومە گریان و 
ڕۆڕۆ. کاک سادق لە ماڵەکەی خۆیەوە گوێی لێ ببوو و دیتبووی چرام هەڵنەکردووە، 
لــە دەرگای دا ، دەرگام نەکردەوە، دەمویســت لــە پەنجەرەکەوە خۆم بخەمە خوارێ؛ 
هاواری کرد ئەگەر دەرگا نەکەیەوە دەیشکێنم. دەرگام کردووە و ڕاست لەو کاتە دا 
کچــە جوانکیلەکــە بــە ســاکی حەمامەوە گەڕایەوە ماڵــی، ئاو بە ئــاور دا کرا و منیش 

زیندوو مامەوە!
گفتــە بــودم چــو بیایی غــم دل با تــو بگویم

چە بگویم، کە غــم از دل برود چون تو بیایی! 
)سەعدی( 

لــەو ماوەیــە دا کــە لە ئەراک بــووم، ئێمەی تەبعیدی زۆرجار لــە ڕۆژانی هەینی دا 
هــەر جارەی لە شــارێک کۆدەبووینەوە، بەاڵم کۆبوونــەوەکان بێ نێوەرۆک بوون و 
تەنیــا عارەق خواردنــەوە و گاڵتەوگــەپ بــوو هەتــا ئێــوارە و ئینجــا گەڕانــەوە بــۆ 
شارەکان. من چەند جارێکیش بەتەنیا چووم بۆ الی کاک محەممەدی ئەشعەری کە 
لە شــارۆچکەی »دلیجان«ی ســەر ڕێگای قومـ  ئیسفەهان دەژیا و لە ئەراکەوە نزیک 
بوو. بۆ گەڕانەوەی بۆکانیش جاری وابوو دەچوومە »مەالیر« و »هەمەدان«، ئینجا بە 
»سنە« و »سەقز«دا، دەگەیشتمەوە بۆکان. جاری وابوو دوو شەو لە موسافیرخانەی 

ئەو شارانە دا دەمامەوە. یەکەم جار کە گەڕامەوە بۆکان، ئەوەندە خەڵکمان پێوەهات 
کــە کاک حەســەنی مەجــدی ڕەئیســی پــەروەردەی ئــەو دەمی بۆکان بــە برادەرێکی 
خۆی گوتبوو: »دەڵێی ئەنوەر لە شەڕی سواستپۆل گەڕاوەتەوە ئەوەندەی بەپیرەوە 
چــوون!« ئــەوە هیممەتی خەڵکی شــارەکەمان بوو. خەڵکی بۆکان بۆ ئەم کارە گەلێک 
ئامــادە بــوون و لەگەڵــێ ڕاهاتبــوون. پێش ئەو ســااڵنەش لــە زۆر بۆنــەی جیاواز دا 
پێشــوازیی گەرم وگوڕیان لە زیندانیی ئازادکراو یا خەڵکانی تەبعیدکراوی ســاڵەکانی 
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زووتــر کردبــوو.1 دواتر کــە لە زیندانیش هاتمــە دەر، خەڵکەکە هــەروا گەورەیی یان 
نواند، ئەوەش سەرەڕای چاوەدێریی توندوتیژی ساواک. لە بیرمە کاتێ قاسم ئاغای 
ئێلخانی زادە لە زیندان گەڕایەوە بۆکان )وا بزانم ســااڵنی دوای ئیســالحاتی ئەرزیی 
1٣٤1 و ئــەو دەوروبەرانــە بــوو( ، نیــوەی دووکان و بازاڕی شــارەکەی بۆ داخرا و 
خەڵک بە دەیان ماشــێن )ئەگەر ســەدان نەبووبێ(  بەرەوپیری چوون؛ من ئەوەم بە 
چاوی خۆم بینی. پێشــوازیی من لەچاو هی ئەو هەر هیچ نەبوو، خۆشــم لەچاو ئەو 
»عەدەد«ێــک نەبــووم، بەاڵم هەر ئــەو گەورەیی یەش کە خەڵکەکە نواندیان لە ســەرم 

زیاد بوو. دەستیان خۆش بێ و هەروا ئازا بمێننەوە. 
من دەزانم ئەو پێشوازییە هی خۆم نەبوو هی ڕێبازەکە بوو، هی دژایەتی کردنی 
ڕژیم بوو، بەاڵم لە من دا خۆی دەردەخست کە ئاوا لەسەر هیچ و بەبێ تاوان شاربەدەر 
کرابووم. باوکم دوابەدوای تەبعیدی من نەخۆش کەوت و ئیتر هەڵنەستایەوە، دیدارەو 
ئاخریشی بووم، یادی بەخێر بێ خۆشیی لە ژیان نەدیت. ماوەی دوو ساڵ بوو لە باری 
 ماڵییــەوە هەندێــک بەخۆی دا هاتبۆوە، من ببوومە مامۆســتا و حقووقم وەردەگرت و
کاکیشــم لــە ســەربازی گەڕابــۆوە و دووکانــی هەبــوو، بەاڵم ئــەوە تەنیا دوو ســاڵ 
بوو و بە شــوێنی دا مێردەزمەی تەبعید ســواری ملمان بوو و نە ئەو و نە من و نە 
هیچ کەسی دیکەی بنەماڵەکەمان خۆشییەکی نەبینی، بەتایبەت کە هێشتا تەبعیدەکەم 
تەواو نەببوو، زیندانی بەشــوێن دا هات! ئەوەش ڕژیمی شــا کە ئێســتا هەندێک کەس 
ســینگی بــۆ دەکوتــن و دەڵێــن لەچــاو مەالکانی ئێســتا، زۆر باش بوو. ئەوە ڕاســتە، 
هەموو دیکتاتۆرێک لە حکوومەتی ئێســتای ئێران باشــترە، بەاڵم بۆ ئەوانەی لە هەر 
دوو ڕژیم دا ژیاون و کاری سیاســییان کردووە، بەتایبەت بۆ کورد، ئاشــکرایە هەر 

دوو ڕژیمەکە ملهوڕ و زۆردار و کوردکوژ بوون؛ نە دار بێ، نە پەردوو...
**

1. مامۆســتا حەمەڕەئووفــی خەیــات )ڕەئووفــی مەال حەســەن(  لــە بیرەوەرییەکانی خۆی دا 
باســی پێشــوازی کردنــی خەڵکی بــۆکان دەکا لە خــۆی و زیندانییــە ئازادکراوەکانی دیکەی 

ساڵی 1٣٣2. 
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ئەوەش دوو وێنە لە قوتابییانی گوندی بوغدەکەندی و مەدرەسەی سپەهداری ئەراک 
کــە جەنابــم مامۆســتایان بوو. شــەرحیانم لە پەڕاوێز دا نووســیوە. ئــەوی خوارەوە، 
دەســتەچەپیان هــی بوغدەکەندییــە و دەستەڕاســت هی ئــەراک. ســەیرێکی ڕواڵەتی 
قوتابییە کوردەکان بکەن لە بەراورد لەگەڵ قوتابییانی ناوچەی هەژارنشینی ئەراک. 
ئــەوە بارودۆخــی قوتابی کــوردە، کە لە چەقەخانەی مزگەوت و بێ کورســی و مێز 
لەســەر حەســیری گرێچن دادەنیشــتن و ڕووناکایی قوتابخانەکــەش، ئەگەر بتوانین 
پێی بڵێین »ڕووناکایی«، لە تاقە یەک پەنجەرەی بچووکی الی کەوش کەنەکەوە دابین 

دەبوو و لەالی ژوورەوەتر، چاو چاوی نەدەدیت. 

لەگــەڵ قوتابییانــی کــچ و کوڕی پۆلــی دووهەمی قوتابخانــەی بوغدەکەندی، 
لــە بــەردەم چەقەخانەی تاریک و تنۆکی مزگەوتــی گوندەکە، کە قوتابخانەی 
مندااڵن و چەقەخانەی هەرزەکاران هەردووکیان بوو! ساڵی خوێندنی 1٣٤٣ 

ـ ٤٤.
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ئــەراک، ڕۆژی  لەگــەڵ قوتابییانــی پۆلــی دووهەمــی قوتابخانــەی »ســپهدار«ی 
.1٣٤٤/12/٤

دیــاردەی سەیروســەمەرەی وا لــە شــارەکانی ئوســتانی ناوەندیی ئێــران دا زۆر 
بوون کە ئێمە لە کوردســتان نەمانبینیبوو. با دەسنیشــانی یەک دوو نموونە بکەم بۆ 
ئــەوەی بڵێم ئێمە لە کوردســتان چەنــدە بێ ئاگا بووین لە ڕاســتەقینەی کۆمەڵگاکانی 
دیکەی ئێران و چۆن ئێرانمان تەنیا لە دەالقەی کتێب و ڕاگەیاندنی ڕۆژنامە و وتاری 
حیزبەکانــەوە دەناســی. بــۆ نموونــە، نەماندەزانــی هێــزی ئایینی و بــڕوای خەڵک بە 
ڕێبازی شــیعە، تەنانەت ماوەیەکی زۆر پێش دامەزرانی کۆماری ئیســالمیش، چەندە 
بەهێــز بــوو و خومەینــی و مــەالکان و مامۆســتا ڕۆژاوایی یەکانیــان چۆن لە ســاڵی 
1٣٥٧ دا ســواری شــەپۆلێک بــوون کە گەلێک پێشــتر لە ئێــران دا هەڵیکردبوو و ئێمە 
نەماندەدیت. لە شاری »مەحەلالت« و »خومەین«ی پەنای »قوم« تیغی ڕیش تاشین لە 
دووکانان دا نەدەفرۆشرا و بە »مکروە« دەزانرا. تەبعیدییەکانی ئەو شارانە دەبوو تیغ 

لە شارەکانی دیکە بکڕن؛ جا دەبێ لە شاری قوم چ خەبەر بووبێ!
جارێکیان چووبووم بۆ قەزوێن بۆ ماڵی کاک عەبدولواحیدی سەعیدی. قوتابییانی 
پۆلی یەکەمی قوتابخانەیەکی ســەرەتایی کچان لە ناوچەیەکی هەژارنشــینی شار، بە 
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ڕیز دەهاتنە دەرەوە بچنەوە ماڵێ. کچەکان تەمەنیان ٧ یا ٨ سااڵن بوو، بەاڵم تەنانەت 
 بــۆ نموونــە یــەک تاکەکەســیانم نەبینــی دەســماڵ و ڕووســەریی بە ســەرەوە نەبێ،
هــەر هەموویــان حیجابیان بە ســەرەوە بوو! جا بزانە ئــەم واڵتە چی بووە و ئێمەی 
هــەژاری بــە خەیاڵ سیاســی چۆن لەو ڕاســتییانەی نێو ئێــران بێ خەبەر بووین! خۆ 
بارودۆخی ئێستای ئێران هەر باسیشی نەکەین لەسەر »حیجابی ئیجباری« چاکترە! 
کــە دەچــووم بــۆ تــاران، ئوتوبووســەکەمان لــە نیوەی ڕێگا، دەگەیشــتە شــاری 
قوم. ســەرەتا پێم ســەیر بوو دەمدیت دانیشتووانی ئوتوبووســەکە هەر دەگەیشتینە 
شــوێنێکی تایبەت، بە بەر ڕۆیشــتنی ئوتوبووســەوە لەپڕێک دا هەڵدەستانە سەرپێ و 
ژنانی بێ حیجابیش بۆ ماوەیەک دەســماڵێکیان دە دا بە ســەریان دا. دواتر زانیم ئەوە 
بــۆ ئــەوە بوو شــاری قوم و گومبــەزی حەزرەتی مەعســوومەیان لێ دەردەکەوێ و 
بــە ئیحتیرامــی ئــەو وایان دەکرد، بەاڵم دیارە لەو ســااڵنە دا کــەس مەجبووری بەوە 
نەدەکــردن و ئــەم خەڵکە هــەر بەپێی باوەڕی خۆیان وا دەجوواڵنــەوە، ئەوانەش کە 
وەک مــن لــە جێگەی خۆیان نەدەبزووتن، کاریــان پێیان نەدەبوو و نە ئەوال مۆڕەی 
لــەم ال دەکــرد و نــە ئەمیــش پێکەنینــی بەو دەهــات. هــەر دوو هێزەکە لــە کۆمەڵگا دا 
هەبــوون و کاری خۆیــان دەکــرد. دیــارە بــە ژمــارە بارســتایی ئــەوان زیاتر بوو و 
لــە بااڵنســی کۆتایــی هێــزەکان دا دەســتی ئــەوان بااڵتــر بــوو، بــەاڵم ئێمــە بەوەمان 
 نەدەزانــی و بــە بۆچوونــی خۆمــان هێزێکــی مــردوو یــان نزیــک بە مــەرگ بوون و
حیســابمان بۆ نەدەکردن، بەاڵم هەر ئەو مردووە بێ ناوونیشــانە لە ساڵی 1٣٥٧  دا لە 
تابووت هاتەدەرێ و ئەو گۆبەندەی گێڕا کە گێڕای و ئەو بەاڵیەی بەسەر ئێران هێنا 
 کە هێنای! جا بریا هەر ئێرانیش بووایە، هەموو ناوچەکە و بەشێک لە دونیای هەژاند و
شڵەژاند و لە بیچمی ئەلقاعیدە و ئەنسارولئیسالم و هەزار ڕەنگی دیکە دا دەرکەوت 
کە خێروبێری بۆ چەک فرۆشــە ڕۆژاوایی یەکان و وێرانی و کوشــتن و مردنەکەشی 

بۆ ئێمە بوو. 
دەچمــەوە ســەر باســەکە: وەزارەتــی فەرهەنــگ )کــە وا بزانــم ئــەو دەم ببــوو 
بــە وەزارەتــی ئامــووزش و پــەروەرش( ، ئیجــازەی گەڕانــەوەی کوردســتانی بــۆ 
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دەرس گوتنەوە پێنەدەداین، گەرچی ئازاد بووین بۆ سەردان بگەڕێینەوە کوردستان. 
یــەک دوو ســاڵی پێچــوو تــا ئیجازەی ئەوەشــیان پێدایــن بچین لە شــارەکانی نزیکی 
تاران وەک »کەرەج« و »شــەهری ڕەی« و »شــەهریار« و »وەرامین« دەرس بڵێینەوە. 
من سەرجەم دوو ساڵی تەواو لە ئەراک بووم و هەر لە مەدرەسەی »سپەهدار«یش 
دەرســم دەگوتەوە. لەگەڵ دەســتەیەک مامۆســتای ئەراکی دا ببووم بە دۆســت کە تا 
سااڵنێکی زۆر دوای ئەوەش کاتێ لە تاران بووم، هەر هات وچۆی یەکترمان دەکرد و 
تەنانەت ئەوان دەهاتن بۆ بۆکان و ببوون بە دۆســتی بنەماڵەییمان. خەڵکانێکی زۆر 

چاک بوون، لەگەڵ ڕژیم دا نەبوون، بەاڵم کاری سیاسییان نەدەکرد. 
هیــچ شــتێکی وا نەبــوو لــە ئەراک خۆمــی پێوە خەریــک بکەم، کتێبی ئاســاییم لە 
کتێبخانەی گشــتی وەردەگرت و دەمخوێندنەوە و ئابوونەی چەند گۆڤاری فارسیش 
بــووم. زۆر دەچوومــە ســینەما و ڕۆژانــی هەینیــش لەگەڵ ئــەو بــرادەرە ئەراکییانە 
»دەورە«مــان هەبــوو هــەر جــارەی دەچووینە ماڵــی یەکێکمان. زیاتــر یاریی »حوکم« 

دەکــرا، بــەاڵم دواتــر پــارەی دۆڕاو دەدرایەوە دەســت کەســەکە، من ئێســتاش هەر 
فێری ئەو یارییە نەبووم! وا هەبوو والیباڵ و وەرزشی سووکیش بکەین. جاروبارە 
دەچووم بۆ تاران بۆ دیتنی فیلمێکی تازە یان شانۆیەکی نوێ، لە بیرمە شانۆی »شش 
شــخصیت در جســتجوی نویســندە«ی »پییــەر ئاندێللــۆ«م لە ئەنجومەنــی فەرهەنگیی 
ئێــران و ئیتالیــا لــە تــاران بینــی و گەڕامــەوە ئەراک. بــۆ گەلێک بۆنــەی وا دەچووم 

بۆ تاران. 
دوای چەنــد مانــگ مانەوە لە ئەراک، باوکم و خاڵم هاتن بۆالم. باوکم شــەڵواری 
 عەجەمیــی لەپــێ کردبوو و لەجیاتی پێــچ وکاڵوە کوردییەکەشــی کاڵوێکی عەجەمیی
لە سەر دا بوو. کاتێ چاوم پێی کەوت هەندێکی لێ خورت بوومەوە، بەو جل وبەرگەوە 
نەمدیتبــوو و ئەویش تێیدا ئاســوودە نەبوو. چەند ڕۆژێک لــەالم مایەوە. ئەو فەقیرە 
لــە میانــدواو بەوالوەتــر چاوی بەعەجەمســتانیش نەکەوتبوو و ئێســتا گەیشــتببووە 
بنی دنیایە! بەاڵم ئەراکی ئەو دەمیش شــتێکی وا سەیروســەمەرە نەبوو، هەر ئەوەندە 
بوو کە لە بۆکان گەورەتر بوو. خەڵکەکەی زۆر دەوڵەمەند نەبوون و کاسبی باشیان 



1324 | بۆکان لە مێژوودا

هاوینــان بــوو کــە خەڵکی ئەهواز و ئابــادان ماوەی یەک دوو مانــگ دەهاتنە ئەوێ و 
ماڵیــان بەکــرێ دەگــرت. ئەراک کوێســتانی و ســارد بوو و بۆ ئــەوان وەک گێاڵن و 
مازندەران دەچوو، بەاڵم هەرزانتر. دوای هەفتەیەک لەگەڵ باوکم چووم بۆ تاران و 
لەوێــوە ئــەوان لەگەڵ خاڵم چوونــەوە بۆکان، منیش گەڕامەوە بۆ ئەراک. باوکم زۆر 
نەخۆش و بێ واز بوو. ئەوە دواجار بوو بەسەر پێوەم بینی، پاشان لە جێگە دا کەوت 

تا ئەوەی بەجێی هێشتین. یادی بەخێر بێ، ژیانێکی پڕ ڕەنج و کڵۆڵیی بردەسەر. 
لــە ئــەراک ماڵێکی دیکەم بەکــرێ گرتبوو کە هی پیرێژنێکــی جوولەکە بوو ناوی 
بی بی جــان یــان خانم جــان بوو. بۆ ماوەیەک هــەر دوو خوشــکەکەم لەگەڵم هاتن بۆ 
ئەراک و چەند مانگ لەو ماڵە دا لەگەڵم مانەوە. پیرێژن لە زســتان دا کورســی دادەنا 
وەک الی خۆمــان. دەیگــوت منداڵەکانــم لــە النکــە دا گــەورە کــردوون، وەک باســی 
دەکــرد عەینووبیلــال النکــە و دەســرازە و بلوێری الی ئێمە! زۆر ڕەســمی کۆنی الی 
خۆمــان لــە کــۆن دا لە ناوچــەی ئەراکیش باو ببــوو، بەاڵم بە گەورەبوونەوەی شــار 
تێداچووبوون. دەوروبەری شــارەکە لوڕ و تورک بوون و فارس کەمتر بوو. لوڕی 
ئــەو دەوروبەرانــە لــە ئەراکەوە تا شــاری مەالیر لــە گوندەکان دا دەژیــان و گوندی 
»پــەری« زێــدی کەریم خانــی زەنــد، لەوێــوە دوور نەبــوو و من لە نێــو ئوتوبووس دا 
چاوم پێی دەکەوت. کەریم خان خزمی نزیکی ئەردەاڵنییەکان بوو؛ لە شەڕ و کێشەی 
زەنــدی و ئەردەاڵنــی دا گەلێــک کوردی ناوچەی ســنە ڕاگوێزرابوونــە الی مەالیر و 
زەندییەکانیش ڕاگوێزرابوونە دەوروبەری ســنە؛ ئێستاش زەندییەکان لە کوردستان 
هــەر هــەن. ئەوە شــەڕی خۆخۆریی کورد نەبــێ هیچی دیکــەی پێ ناگوترێ! ئەوەی 
کەریم خان بەســەر شــاری ســنەی هێنا چەنگیز بەســەر نیشــابووری نەهێناوە! دوو 
خشــتی هیــچ دیوارێکــی بەســەر یەکترەوە نەهێشــت و هــەر هەمــوو ئاوەدانییەکەی 
لەنێوبــرد، ئــەوەش کەریم خــان کە بــۆ ئێرانییەکان »عــادڵ« بوو و بــۆ خۆمان بەاڵی 

ڕۆژگار. 
دیســان لــە بابەتەکــە الم  دا، بــا بگەڕێمــەوە: کابرایەکــی قەســابی جوولەکەکانــی 
زۆر  گرتبــوو،  بەکــرێ  ژوورێکــی  بی بی جان خانــم دا  ماڵــی  هەمــان  لــە  ئەراکیــش 
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پیاوێکــی تێگەیشــتووی سیاســی بــوو و گەلێــک جــار دەهاتــە ژوورەکــەی مــن و 
پێکــەوە قســەمان دەکــرد. مامۆســتایەکی بەهاییــش لــە قوتابخانەکەمــان بــوو، زۆر 
پێکــەوە دۆســت بوویــن، پاشــان ئەویــش ڕاگوێزرایــە تــاران و لــەوێ یەکترمــان 
دەدیــت. دوای شۆڕشــی 1٣٥٧ ڕێســتوورانێکی چڵەوکەبابــی لــە تــاران کردبــۆوە، 
 چەنــد کــوڕەالوی خەڵکــی بــۆکان کاریــان بــۆ دەکــرد، ڕێــزی زۆری دەگرتــن و
ئاگای لێیان دەبوو. گەلێک جوامێر بوو و دۆســتایەتییەکەمانی ال گرنگ بوو، ئێســتا 

لەهەر کوێیەکە یادی بەخێر بێ. 
دوای شەڕی دووهەمی کوردستان و لە ئاوارەیی دا جارێک چوومەوە ئەراک بۆ 
الی ئەو برادەرانەم. شناســنامەیەکی درۆیینم پێویســت بوو بۆ ئەوەی لە تاران و لە 
شــاراوەیی دا پێی بژیم؛ ئەوان بۆیان دابین کردم، دەســتیان خۆش بێ، دۆســتی چاک 

هەتا زۆر بن هەر کەمە. 
دوای دوو ســاڵ کار و ژیــان لــە ئــەراک، لەســەر داواکاریــی خــۆم ڕاگوێزرامــە 
»شەهری ڕەی« نزیک تاران. دەمویست بچمە تاران، بەاڵم تارانیان پێنەدام و ناردیانمە 

 شەهری ڕەی. بە ڕۆژ لە گوندی »دەوڵەتاباد«ی نیوەڕێی تاران و ڕەی دەرسم دەگوتەوە و
ماڵیشم لە تاران لەالی مەیدانی فەوزیە )شەهناز(  گرتبوو، کە ئێستا بۆتە ئیمام حوسێن. 
 دەوڵەتاباد ئەو دەم گوندێکی وێران بوو، واتە قەاڵیەک بوو دەوری بە دیوار گیرابوو و
ماڵــەکان هەمــووی لەنێو قەاڵکە دا بوون. لــە دەرەوەی قەاڵ دووکانێکی بەقاڵی بوو و 
قاوەخانەیەک و قوتابخانەکەی ئێمە، ئیتر هیچ. پاشماوەکەی هەموو هەر کوورەخانە 
بوو و لەبەر بۆگەنی ئەو کوورەخانانە نەفەس کێشان ئەستەم بوو، بیستوومە ئێستا 
 ماڵ و ئاپارتمان و بورجی زۆری لێ دروست کراوە. مودیرێکمان بوو، قەرەچی بوو و
زۆریش پیاوێکی چاک و قســەخۆش، بەاڵم بێ هەڵوێســت و وازوازی. لەگەڵ هەموو 
کــەس گاڵتــەی دەکــرد و نەیدەتوانــی جیــددی بــێ! درەنگتر کــە ببووین بە دۆســتی 
یەکتــر و هات وچــۆی ماڵــی یەکترمــان هەبــوو، بــۆی گێڕامــەوە و گوتــی کاتــێ تــۆ 
هاتییــە قوتابخانەکەمان لە بەشــی »حیفــازەت«ی ئیدارەی پەروەردەی شــەهری ڕەی 
بانگیان کردم و گوتیان فاڵنی، ئەو مامۆســتا تازەیەی ناردوومانەتە مەدرەســەکەت، 
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سیاســییە و دەبــێ ئــاگات لێــی بــێ بزانــی لەســەر کــەالس چــی دەکا و دەڵێ چی و 
هات وچــۆی کــێ دەکا. منیش لە وەاڵم دا گوتم مەنزوورتان ســوڵتانییە؟ گوتیان بەڵێ. 
گوتــم ئــەو ســوڵتانییەی من دیتوومــە ئەگەر هەمــوو گیانی خەنجێر بێ بــە قەدرایی 
سەری پەنجەم بە ...نم دا ناچێتە خوارێ! ئەوە کێیە لە خۆتان گەورە کردۆتەوە و بە 

منیش دەڵێن ئاگات لێی بێ! کابرای قەرەچی ڕاستی دەکرد! 
**

بــە بــەر کارکردن و دەرس گوتنەوە، ســاڵی 1٣٤٧ لە چــوار زانکۆ وەرگیرام )زانکۆی 
ئەدەبیــی زانســتگەی تــاران، زانکــۆی تەربیــەت دەبیریــی تــاران، زانکــۆی تەورێــز، 
ڕشــتەی زمانی ئینگلیزی و زانکۆی ئەدەب لە زانســتگەی پەهلەویی شــیراز(  لەوەی 
شــیراز دا ببــووم بە نەفەری چوارەمی کۆنکــۆر، بەاڵم کارەکەم لە دەوروبەری تاران 
بــوو و مەجبــوور بــووم لەوێ بخوێنم، هەرواشــم کرد. بەیانان دەرســم دەخوێند و 
پاش نیوەڕۆیــان دەرســم دەگوتــەوە تــا لیسانســی تاریخــم وەرگــرت. ئینجــا چوومە 

دەبیرستانی ٩ی ئابان لە جادەی ئەوبەری شەهری ڕەی بۆ الی خانی ئاباد. 
لــە بــاری سیاســییەوە گەلێــک توندوتیــژ بــووم و لــە هەمــوو خۆپیشــاندانەکانی 
زانستگە دا لە پێشەوە دەڕۆیشتم. لەگەڵ برادەرێکی خۆشەویستی بانەیی دا کە دواتر 
بــوو بــە دوکتۆر، هەمیشــە لە ڕیزی پێشــەوەی هەمــوو مانگرتن و خۆپیشــاندانێکی 
دانیشــجوویی دا بووین، ســەرمان لە گێچەڵ دەخورا. لە مانگرتنی شیرکەتی واحیدی 
ئوتوبووســڕانی تــاران دا )وا بزانــم ســاڵی 1٣٤٨ بــوو( ، دەممــان زۆر لەپێــش بوو و 
تەنانەت دروشــمێک کە من ســازم کردبوو کەوتە ســەر زمانی هەمووان و نەک هەر 
خوێنــدکاری زانکــۆکان بەڵکــوو لــەو ڕۆژانــە دا خەڵکی ئاســایی نێو شــاری تارانیش 

دەیانگوتەوە: »شرکت واحد دزدە، مال مردمو می دزدە!«
لە دەبیرســتانیش زۆرم قســەی سیاســی دەکرد و تەنانەت لە دەرســی مێژوو دا 
نەمدەهێشــت قوتابییــەکان ناوی »شــا« بهێنن، بــۆ نموونە دەبووایە لەجیاتی نادرشــا 
بڵێن نادر و لەجیاتی ڕەزاشــا بڵین ڕەزا! بەکورتی وەک لە فارســی دا دەڵێن: »عســس 
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مرا بگیر!« کارێکم دەکرد کە ئەنجامەکەی جگە لە گیران و زیندان هیچی دیکە نەبوو. 
الوییەتی و شێتی )لە هەندێک کەس دا!(  جەمسەریان لێک دەگەڕێتەوە. 

لەبەر بەدبەختی، ســەرۆکی پێشــووی ساواکی ســەقز کە دەستی لە تەبعیدەکانی 
ئێمە دا هەبوو، ڕاست لەو ساڵە دا کە من ڕاگوێزرابوومە شەهری ڕەی، ئەویش ببووە 
ســەرۆکی ســاواکی شەهری ڕەی! حیکایەتی مار و پنگە! ئەوە تەنانەت بەهەڵکەوتیش 
بووبــێ، هەڵکەوتێکــی ســەیر بوو. جەنابی ســەرهەنگ مونشــی بە ناو »کــورد«، منی 
بەباشــی دەناســی، جارێــک لەســەر خوێندنــەوەی ڕۆژنامــەی »کوهســتان« بانگــی 
کردبوومە ســاواکی ســەقز و زۆری هەڕەشــە لێ کردبووم و جارێکیش لە ڕووداوی 
چەتــەی گونــدی بوغدەکەنــدی دا هاتبــووە گوندەکەمــان. مام ســەرهەنگ لــە هەرکام 
لــەو پۆالنــەی دەبیرســتان کە من وانەم تێدا دەگوتنــەوە، قوتابییەکی بانگ کردبوو و 
پرســیاری منــی لێ کردبــوون بۆ ئەوەی بزانــێ لە کاتی دەرس گوتنــەوە دا چی دەڵێم. 
پێی گوتبوون ئەگەر شــتێکی سیاســیم گوت ئاگاداری مودیری قوتابخانەکە بکەنەوە. 

کابرای مودیر کەسێکی ئیسفەهانیی بەڕواڵەت دۆست، بەاڵم لەبنەوەبڕ بوو. 
هــەوڵ دەدەم نــاوی ئــەو کەســانە بنووســم کــە لەگەڵ ئێمــە دا تەبعیــد کرابوون، 
دیــارە مــن خــۆم چەنــد کەســێک نەبــێ نــاوی کەســم لــە بیــر نەمــاوە، بــەاڵم لــە 
دۆســت و برادەر دەپرســم. هیوادارم کەســانی شــارەزا ســەبارەت بــە تەبعیدەکانی 
دیکــەی کوردســتانیش بابــەت بنووســن. دەزانیــن لــە ســاڵی 1٣1٩ و ســەردەمی 
دەســەاڵتی ڕەزاشــا دا خەڵکێکــی زۆر لــە مەهابــادەوە نێردرانــە »شــیراز« و ڕێــزدار 
ســەید محەممــەدی ســەمەدی لــە کتێبــی »نگاهی بە تاریــخ مهاباد«دا )ل ٩٥(  باســیان 
دەکا و نــاوی بەشێکیشــیان دەنووســێ. لە ســاڵی 1٣٥٨یــش دا حکوومەتــی مەالکان 
بــە شــێوەیەکی دڵڕەقانــە ژمارەیەکی زۆری کوردیان لە موکریانــەوە ناردە ناوچەی 
ســمنان و دامغــان، ئەوەنــدەی من بزانم ناوی ئەو کەســانە تۆمــار نەکراوە و ئەگەر 
باسیشــیان  کرابــێ لە ڕاگەیاندنی حیزبە سیاســییەکان دا بــووە و هیچی تر. نموونەی 
ئــەم کــردارە وەحشــییانەیە زۆرە و ئێمــە نابــێ هەروا بە ســاکاری بەالیــان دا تێپەڕ 
بیــن. دوورخرانەوەکــەی دووکانــدار و فەرمانبەرانــی ئیداراتــی موکریــان لــە ســاڵی 
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 1٣٣٨ دا، ئەویش بەو شــێوە نالەبارە، بۆ هەندێک بنەماڵە کارەســاتێکی گەورە بوو و
شــوێنی هەمیشەیی دانایە ســەر ژیانیان کە هەرگیز قەرەبوو نابێتەوە. تۆمار کردنی 
ناو، بیرەوەری، ڕێکەوت و شــێوازی دوورخرانەوەی خەڵکەکە ئەرکێکی نیشتمانییە. 
بەداخــەوە لێــرە لــە دوورەواڵتــی دا ئــەم کارە گونجــاو نییــە و کاری نێوخۆی واڵتی 
پێویســتە. هیوادارم تا زووە و کەســەکان ماون هیممەتدارێک ئەم ئەرکە ڕاپەڕێنێ و 
بیرەوەرییەکانیان تۆمار بکا. ئەوە بەڵگەیەکی چاک دەبێ بۆ سەلماندنی هەڵس وکەوتی 
چەوتــی مــەالکان لەگــەڵ گەلەکەمان و دەکرێ لــە دواڕۆژ دا چ لە کۆڕ و کۆمەڵ و چ 

تەنانەت دادگا دا کەڵکی لێ وەربگیرێ. 
لەو ماوەیە دا کە لە ئەراک بووم جارێکیان لەگەڵ کاک محەممەدی ئەشــعەری و 
کاک ع. س. چوویــن بــۆ ئیســفەهان بــۆ گەڕان. لــە »منارجنبان« تووشــی برادەرێکی 
کــورد بوویــن کــە گوێی لێ ببوو ئێمە بە کوردی قســە دەکەین، هــات بۆ المان. کاتێ 
خۆمــان بــە یەکتر دەناســاند زانیمــان کاک تەها اقــل الطالب )حق طلب(  بــرا چکۆلەی 
شــەهید قادرشــەریف و کاک مەناف. بۆ خزمەتی ســەربازی ناردبوویانە ئیسفەهان. 
ئــەو ڕۆژە هەتــا ئێــوارە بەیەکەوە بووین. چ دەســتەگوڵێک و چ ڕۆڵەیەکی دڵســۆزی 
گــەل و نیشــتمان! نەجیــب، بێدەنگ، کەم قســە، بەاڵم تێگەیشــتوو و لێــزان. بەداخەوە 
مــەالی مرۆڤکــوژی کۆماری ئیســالمی چەند ســاڵ لە زینــدان دا ڕایانگرت و پاشــان 

ئیعدامیان کرد. کاتێ هەواڵی ئیعدامیم بیست پڕبەدڵ بۆی گریام، یادی بەخێر بێ. 
دوای ڕاگوێزرانمــان بــۆ تاران و دەوروبەری، ئیتر پەیوەندییەکی ئەوتۆ لە نێوان 
تەبعیدییــەکان دا نەما و هەر کەســە بەرەو ژیان و ڕێبــازی تایبەتی خۆی چوو، واتە 
ئاکامێکی دیار و ڕوونی سیاسیی لە بارودۆخی تەبعیدەکە وەرنەگیرا، ڕێکخراوەیەکی 
سیاســی یــان حیرفەییمــان دروســت نەکــرد و ئەوەش شــتێکی چاوەڕوان کــراو بوو 
لەبەروەی جەماعەتەکەمان پێکهاتەیەکی یەکدەست و هاوشێوە نەبوو و لە چەپەوە تا 
ڕاست و لە ناسیۆنالیستەوە تا خەڵکانی غەیری سیاسی هەموو جۆرێکمان لەنێو دا بوو. 
هاتنی جەماعەت بۆ تاران و تێکەاڵوبوون لەگەڵ ژیانی نێو ئەو گەورەشارە، خەڵکەکەی 
 کردە تاکەکەسی کەم وزۆر لێکدابڕاو. یەک چوو بۆ زانستگە، ئەویتر زەماوەندی کرد و
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خەریکی ژیانی بنەماڵەیی بوو و بەگشــتی هەرکام بە ڕێگەی خۆی دا ڕۆیشــت، بەاڵم 
تەبعیدەکــە ســەرجەم دیاردەیەکــی ئەرێنی و باش بوو، زۆرێــک لەوانەی وا لە تاران 

حاوانەوە بوونە خەڵکانی باش و خزمەتگوزاری نیشتمانیان و چاک ڕاهاتن. 
ئێســتا کــە ئــاوڕ لــەو ڕابــردووە دەدەمــەوە و دەمــەوێ الیەنــی چــاک و خراپی 
هەڵســەنگێنم، خوێندن و چوونە زانســتگەی بەشێک لە تەبعیدییەکان، یەکتر ناسین و 
تێکەاڵوی و دۆســتایەتیی نێوان مامۆســتایانی شــارەکانی کوردســتان وەک ســنە و 
کرماشــان؛ دەست ڕاگەیشــتن بە کتێب و کتێبخانە و کتێبفرۆشــی و چاپەمەنی باشی 
ئەوتۆ کە لە ناوچەی ئێمە هاســان دەســت نەدەکەوت؛ ناســیاو بوون لەگەڵ هەندێک 
کەســایەتیی سیاســی و هونەریــی ئێــران و ناســاندنی کوردســتان و کێشــەی کورد 
بــەوان، بەشــێک بوون لە ئەنجامە باشــەکانی ئەو تەبعیدکرانە. هــەر لەو تەبعیدییانە، 
کەسی وا هەبوو کە بوو بە خاوەنی بنکەی چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی کوردی یان 

وەرگێڕی کتێبی سەبارەت بە کورد یان مامۆستای زانکۆ. 
**

مــن خــۆم، باوەکــوو زۆر خۆڕێکخــەر و کەســێکی کۆمەاڵیەتــی نیــم و زیاتــر لەنێو 
خــۆم دام، دیســانەکە لەگــەڵ گەلێــک خەڵکــی باشــی فــارس و تــورک دا هاوڕێیــی و 
دۆســتی و ناســیاوییم پەیــدا کرد و پاشــانیش چوومە زانســتگە و ئینجــا زیندان! لە 
ساڵی 1٣٤٧  دا هات وچۆی دەفتەری گۆڤاری »خوشە«م دەکرد کە ئەحمەدی شاملوو 
سەرنووســەری بــوو. چەند شــێعری وەک »هەڵۆ«ی مامۆســتا هــەژارم لەوێ دا چاپ 
کــرد و هەفتــەی جارێک دەچوومە دەفتەرەکەی، شــێعر و بابەتی دیکەی کوردی کە 
هەندێــک کــەس و لەوانــە، کاک ســوارەی ئێلخانی زادە بۆ گۆڤارەکــەی دەنارد، دوای 
پیتچنیــن هەڵەبڕیــم دەکــردن، ئینجا ئــەوان جاپیان دەکــرد )دیارە من هیــچ دەورێکم 
لە هەڵبژاردنی بابەتەکان دا نەبوو و ئەمانە شــاملوو خۆی دەیکرد. من شــووڵ پاکەر 
بووم نەک بەرپرسی کارێک جگە لە هەڵەبڕی! بەاڵم بابەتی خۆشم پێدەدان و ئەوان 
چاپیــان دەکــرد( . لــەو بەرنامەیــەی وا بە »شب شــعر خوشــە« ناســراوە و ئەوەندەی 
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لــە بیــرم بێ لە ســاڵی 1٣٤٨  دا بەڕێوەچوو و چەند شــەوێکی درێژە کێشــا، لە کاری 
بەڕێوەبــردن و بێنەوبــەرەدا  ســووکە هاوکارییەکــی شــاملووم کــرد. لەگەڵ شــەهید 
سەعیدی سوڵتان پوور و نوسرەتی ڕەحمانی، کە دۆستی کاکم بوون هات وچۆیەکی 
کەمــم هەبــوو، جاروبــارە شــێعر و بابەتــم بەنــاوی خۆم یــان بەناوی خــوازراوەوە 
لێرەولەوێ چاپ دەکرد، لەسەر دەرسی زانایانی وەک دوکتۆر ئاریان پوور، دوکتۆر 
 شــەفیعی کەدکەنی، دوکتۆر خانلەری، دوکتۆر ســەدیقی، دوکتۆر باستانی پاریزی و
دوکتۆر بەراهەنی ئامادە دەبووم و لە بەشی »زبانشناسی«ی زانکۆی ئەدەب دەرسی 
کوردیم لە خزمەت دوکتۆر محەممەدسەدیق موفتی زادە خوێند؛ لە زانکۆ بابەتم لەسەر 
»مەم و زین« و شێعرەکانی الهووتیی کرماشانی نووسی، مێژوویەکی ڕۆژنامەگەریی 

 کوردیم کردە فارسی و دامە »نشریە دانشکدە ادبیات«، کە دوای دوو مانگێک پێیاندامەوە و
گوتیان ناتوانین چاپی بکەین، هۆکارەکەشی ئاشکرابوو! کتێب و ڕۆژنامە و گۆڤاری 
باشی ئەو سااڵنەم دەبردەوە بۆکان و لەگەڵ هەندێک کەس پەیوەندیی ئەوەم هەبوو 

بیاندەمێ بیخوێننەوە. 
 دەزانم دوای تاقمی ئێمە کە لە هاوینی ساڵی 1٣٤٤  دا تەبعید کراین، ئەو کارەی ساواک و
 وەزارەتی پەروەردەی ئێران لە کوردستان ماوەی دوو ساڵێکی دیکەش درێژەی کێشا و
خەڵکانێکــی زیاتــر لــە کوردســتان دوورخرانــەوە. بەداخەوە ناوی کەســەکانم لە بیر 
نەماوە، بەاڵم وا بزانم کەم کەم ڕاگوێزران و چوونە تاران و شارە گەورەکانی ئێران 
بــوو بــە کارێکــی ئاســایی و زۆر مامۆســتای قوتابخانەکانــی کوردســتان بۆ دەرس 
خوێنــدن لە زانکۆ، خۆیــان داوای ڕاگوێزرانی تاران و تەورێزیان دەکرد! لە دوایی دا 
کارەکــە وای لێهاتبــوو، کــە جارێکیان لەســەر پەروەندەی ئیداریی خــۆم لە ئیدارەی 
پەروەردەی شــەهری ڕەی نامەیەکم بینی کە کەســێک بە زمان منەوە نووسیبووی و 
داوای کردبــوو لــە بەرانبــەر ناردنەوەی من بۆ کوردســتان، فاڵنەکەس )برای خۆی(  
بنێرن بۆ تاران! من ئەو و براکەیم باش دەناسی و لەگەڵ ئەوەی وا لە تاران دەژیا و 
نامــەی داواکارییەکــەی بەنــاوی منەوە نووســیبوو و ئیمــزای منی لێدابوو، ســووکە 
دۆستایەتییەکیشــم هەبوو، بەاڵم بەڕووی هیچکامیانم دا نەدایەوە و ئێســتاش ناویان 
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نازڕێنم، گەرچی ئەوە لە دۆستایەتی بە دوور بوو نامە لە زمان منەوە بنووسرێ و 
بەخــۆم ڕانەگەیەنــدرێ. نیازمە بڵێم چوونە تــاران وای لێهاتبوو هەندێک کەس کاری 

واشیان لەپێناوی دا دەکرد. 
ماوەی ســێ چوار ســاڵ لە شەهری ڕەی مامەوە و پاشان ڕاگوێزرامە ناحیە 1٣ی 
ئامووزش و پەروەرشی تاران. یادیان بەخێر بێ کاک حەسەنی دیاکۆ )حەڵەبی(  زاوای 
کاک مینەزیرەک هەروەها کاک محەممەدی فەراقی خەڵکی مەهاباد و خزمی خۆمان 
لــەو ئیدارەیــە دا کاریــان دەکــرد و زۆریان ئاگا لێم بوو. تا ســاڵی 1٣٥2 کە ماوەی ٨ 
ساڵ بەسەر تەبعیدەکەم دا تێپەڕ دەبوو، هەر نەیانهێشت بگەڕێمەوە کوردستان. ئەو 
دەم لەجیاتی »حەراسەت«ی ئێستا، ئیدارەی »حیفازەت« هەبوو کە لقێکی ساواک بوو 
لــە ئیداراتــی دەوڵەتی دا. من هەموو ســاڵێک داوای گەڕانەوەی کوردســتانم دەکرد و 
داواکارییەکــەم دەچووە حیفازەتی وەزارەتی ئامووزش و پەروەرش، ئیتر حیفازەت 
وەاڵمــی نەدەدامەوە. ســاڵی دواتر دیســان هەڵەســوونم دێنــاوە و داوای گەڕانەوەم 
دەکرد. لە هاوینی ساڵی 1٣٥2  دا کابرای بەرپرسی حیفازەت کە ناوی »جبل عامری« 
 بوو، لە وەاڵمی پرسیاری من دا کە بڕیاری گەڕانەوەم دراوە یان نا؟ گوتی »آغا برو 
خــودت را اصــالح کن!« ئیتــر زانیم بارودۆخ لە جاران خراپترە و گەڕانەوەم مەحاڵە. 
مانگێک دوای ئەم قسەیە، گرتیانم و کەوتمە زیندان، واتە تەبعیدم لێ بوو بە زیندان. 

ئەمساڵ خۆزگەم بە پار!  
ســەبارەت بەو تەبعیــدە و شــێوازی بەڕێوەبردنەکەی دەبێ بڵێــم کەڵەگایی یەکی 
ئاشــکرا لە مامۆســتاکان و زوڵمێکی زۆر لە قوتابی و خەڵکی ناوچەکە بوو. بەشــی 
زۆری ئەوانەی وا لە کوردستان دەرکران خەڵکانی دڵسۆز بوون و ڕۆیشتنیان شوێنی 
دانایە ســەر ڕەوتی خوێندنی قوتابییەکان، بەاڵم لە باری سیاســی و کۆمەاڵیەتییەوە 
بــە قازانجــی کــورد تەواو بوو لەبەروەی زۆرێک لەو تەبعیدییانە چوونە زانســتگە و 
دوای تەواوبوونی خوێندن و کۆتایی دەورەی تەبعید، بە مەدرەکی زانســتگایی یەوە 

گەڕانەوە واڵت. 
مــن لە باری شەخســییەوە زیانی زۆرم لێ کەوت. باوکــم دوابەدوای تەبعیدەکەم 
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نەخــۆش کــەوت و ئیتر هەڵنەســتایەوە؛ گەرچی زۆری خۆش دەویســتم نەمتوانی لە 
سەرەمەرگ دا لەالی بم.1 بە شوێن تەبعیدەکەم  دا زیندان هات و ئەوەش بە شێوەیەکی 
دیکە کاری کردە سەر ژیانی شەخسی و بنەماڵەییم. بریا ئیماندارێکی ئایینی بووایەم و 
 هیوای جەزای ئاخرەتم هەبایە، بەاڵم نیم و ئێستاش کاڵە دڕاو و هیچ پێنەبڕاو، بێ کەڵک و 
بێ کەڵــپ! لێــرە کەوتوومەتەوە. ئەو »جوامێر«ەی وا ڕاپۆرتــی من و خەڵکانی دیکەی 
دەدایە ساواک، ئێستا لە بۆکان خانەنشینی ئیدارەی پەروەردەیە و ژیانێکی ئاسایی و 
 خۆشی بنەماڵەیی تێپەڕ دەکا؛ ئەو ڕەئیسی ساواکەش کە دەستی لە تەبعید کردنی من و
ئەوانی دیکە دا هەبوو )سەرهەنگ مونشی( ، ئێستا زیت و زیندوو لە ئاڵمانیا دەژی و 
ئەو »بازجوو«ەی وا لە زیندان ئەشــکەنجەی دەکردم )ڕەســووڵی( ، ئێســتا لە پاریس 
پەنابەرە و زۆریش ماقووڵە و کەس ناتوانێ پێی بڵێ لەل! منیش بە شــەش چەشــنە 
نەخۆشییەوە لێرە لە لەندەن لێی کەوتووم و مەگەر هەر لە دوورەوە لێیان بقوولێنم! 
بەاڵم ڕق و کینی شەخسیم لە هیچکامیان نییە و مەسەلەکە وەک ئاکامێکی ناگوزیریی 
کار و کردەوەی خۆم و بارودۆخی سیاسیی کوردستان و ئێران سەیر دەکەم، لێشی 
 پەشیمان نیم، واتە بەگشتی لەوە پەشیمان نیم کە کەوتمە سەر ڕێبازێکی سیاسیی چەپ و
پێشــکەوتنخواز. دیارە لە درێژەی ڕێگا دا هەڵەیەکی زۆریشــم کرد کە ئەوە کێشــەی 
شەخســیی خۆمــە و بــە کەســایەتی و دۆخــی ژێنێتیــک یــان پــەروەردەی ماڵمانەوە 
بەســتراوە. بێ گومــان ئەگەر ئەوەی ئێســتا دەیزانم ئەو دەمانــە بمزانیبایە، وا هەبوو 
ژیانــم بــە ئاقارێکی دیکە دا بڕۆیشــتایە، ڕەنجــی کەمتری خــۆم و بنەماڵەمی بەرهەم 
بهێنایــە و لە عەینی کات دا ســوودێکی زیاتری بــۆ کۆمەڵگاکەم هەبووایە، بەاڵم ژیان 
بۆ هەمووان هەروەهایە، هەڵە کردن بەشێک لە ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤە و منیش لەو 

یاسا گشتییە بەدەر نیم. 
ئــەوەی لــە پێوەنــدی کاری تەبعیدەکــە دا دەتوانم بیڵێــم و وەک هەڵســەنگاندنێک 

بیخەمە بەرچاو، چەند خاڵێکن:

1. لە مردنی کاکم و دایکیشم دا هەر لە دەرەوەی واڵت بووم و دیدارەوئاخریان بووم. 
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گۆڕانکاریی سیاســی و کۆمەاڵیەتی هەندێک جار ئەوەندە گەورەن کە دەسەاڵتی 
 تاکەکەس هیچیان لەگەڵی پێ ناکرێ. بۆ نموونە، کۆدەتای عەبدولکەریم قاسم لە عێراق و
تووڕەیی ڕۆژاوا و ئیسڕائیل و شای ئێران لە سیستەمی تازە دامەزراوی کۆماری لە 
عێراق، ڕووداوێکی ناوچەیی و جیهانی بوو و ئاشکرایە کەسانی وەک ئەو چەند تەبعیدییە 
 هەژارە دەسەاڵتێکیان بەسەریەوە نەبوو، بەاڵم هەر ئەم ڕووداوە و ڕووداوەکانی دواتر و
هاندرانی سیاسییەکانی باشووری کوردستان لەالیەن ساواکەوە بۆ چەک بەدەستەوە 
گرتن دژ بە قاســم، خواســتە و نەخواســتە شــوێنی دانایە ســەر تاکی کورد نەک لە 
باشــوور، بەڵکــوو تەنانــەت لــە باکــوور و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش. لــە ئەنجــام دا 
 الوانێکــی زۆر، بەتایبــەت لــە ناوچــەی موکریانەوە ڕوویان کردە باشــوور. دەمگۆ و
هەواڵــی ســەر زاری خەڵــک کە بە شۆڕشــی 1٤ی تەمووز شــادمان بــوون لەالیەک، 
هەواڵەکانی ڕادیۆی شۆڕشیش لەالیەکی تر، هەروەها ماوەیەک دواتر، باڵوبوونەوەی 
ڕۆژنامەی کوردستان لە تاران و بەرزبوونەوەی دەنگی ڕادیۆی کوردیی کرماشان، 
هەســتی نەتەوایەتیــی لــە گەلێــک کــەس دا بزواند، بــۆ نموونە، کەســێکی وەک من کە 
ئــەو ســااڵنە تەمەنــم لــە دەوروبەری 20 بوو و تــا ئەو دەم لەژێــر کاریگەریی بیری 
پێشکەوتنخوازیی کاکم دا خۆم لە بەرەی چەپ دا دیتبۆوە، بەرەو مەسەلەی نەتەوایەتی 
کشــام؛ واتــە، من بێ ئەوەی بمــەوێ و بخوازم، کەوتبوومە بــەر تەوژمی گژەبایەکی 
بەهێــز کــە هەســت و بیــری نەتەوایەتیی کــوردی بــێ، بێ بەشــی و هەژاریی گەل و 
وێرانیــی بــاری ئابووریــی ناوچەکــە و نەبوونــی ئازادی و دێموکراســی لــە ئێران و 
زەبر وزەنگ نواندنی پۆلیس و ژاندرمەری و سپا و زیاد لە هەمووان ساواک، ڕێیان 
بــۆ الوێکــی وەک مــن لــە بنەماڵەیەکی هەژار و کەم دەســت خۆش دەکــرد بۆ ئەوەی 
بیــرم تەنیا الی خۆم نەبێ و چارەنووســی خەڵــک و بەرژەوەندییەکانی بخەمە پێش 
بەرژەوەندیــی خۆمــەوە. خەڵکیــش لە ڕاســتی دا هەر ئەوانە بوون کــە لە دەوروبەرم 
بوون و مەسەلەشــیان بەگشــتی مەسەلەی نەتەوایەتی بوو؛ واتە کێشەی نەتەوایەتی 
لــەو ســااڵنە دا ببووە بابەتی ســەرەکی لە کۆمەڵگا دا و بانگــەوازی لە هەر چوار الوە 

دەگەیشتە گوێ. 



1334 | بۆکان لە مێژوودا

هاوینــان کــە دەهاتمــەوە بۆکان، لەگەڵ دۆســت و برادەری نزیکی خۆم دا باســی 
سیاســەتی ڕۆژمــان دەکــرد و کتێــب و ڕۆژنامــەی ئــەو الیانــەم بــۆ دەهێنانــەوە. 
هەموومــان جگــە لــە یەک کــەس کە دواتر بە ســاواکی دەرچــوو، دژی ڕژیم بووین. 
نەســلی پێــش ئێمــە ئەوانە بوون کــە لە خەباتی ســااڵنی 1٣٣1 و ٣2  دا بەشــدارییان 
لێدرابــوون و  گیرابــوون و  بۆکانــەوە  ئاغاکانــی  یــان  ڕژیــم  لەالیــەن  کردبــوو و 
هەڕەشــەیان لێ کرابــوو و لــە ئەنجام دا ئیحتیاتکار بوون و خۆیان لە کاری سیاســی 
کــردن لەگــەڵ ئێمەی دەمڕووت نەدە دا، هەر بۆیەش کەڵکی زۆریان بۆ ئێمە نەبوو و 
جگــە لــە هەســتی دژایەتی کــردن لەگــەڵ ڕژیم و ئاغــاوات، هیچــی واشــیان پێنەبوو 
بیــدەن بــە ئێمــە. بە هەمان شــێوە ئێمەش چی وامــان لەبار دا نەبوو نــەوەی دواتری 
پــێ پــەروەردەی سیاســی بکەیــن، واتــە ئێمــە نەوەیەکــی خۆڕســت و بێ پشــتیوان 
بوویــن. مــن بەنــاوی خــوازراوەوە نامــەم بۆ هەندێــک الوی شــارەکە وەک دوکتۆر 
شــێخی و چەند کەســی دیکــە کە ناویان نابــێ بهێنم، دەنووســی و داوام لێ دەکردن 
 دوای خوێنــدن و گەڕانــەوە بــۆ بۆکان خزمەتــی هەژاران و زەحمەتکێشــان بکەن و
لــە بــەرەی خەڵک دا بن و نەکەونە بــەرەی زۆرداران و ملهوڕانــەوە، بەاڵم نامەکانی 
منیــش وەک نوشــتەی شــێخ جاری وابوو گیرا نەدەبوو و کەســەکان لــە گەڕانەوە دا 

ئەوە دەرنەدەچوون کە دەبووایە ببن! لەم چەشنە کارانەم زۆر دەکرد. 
لە تارانیش هێدی و لەسەرخۆ نەبووم و سەرم لە گێچەڵی سیاسی و ئیعتیسابی نێو 
دانیشگا و خۆپیشاندان دەخورا؛ لە کارەکان بەپەلە بووم، الم وا بوو حکوومەتی شا بەو 
 دوو خۆپیشاندانە دەڕووخێ و نامێنێ. زۆرم هات وچۆی »ئەنجومەنی فەرهەنگیی ئێران و
شووڕەوی« دەکرد، چ وتاردان بووایە، چ فیلم و شتی دیکە. لە ماوەی ئەو سااڵنەی 
تارانــم دا بەبــێ درۆ، هیچ شــانۆگەرییەک لــە هیچ تاالرێکی تاران پیشــان نەدراوە کە 

من نەمدیتبێ. 
لەبیرمــە بــە بۆنــەی چلــەی »غــوەاڵم ڕەزا تەختی«یــەوە لەگــەڵ چەنــد بــرادەری 
دیکەی کورد کە جگە لە »بەهائەددینی ئەدەب« ئەوانی دیکە ئێســتا ماون، بەشــداریی 
خۆپیشــاندان و ڕێپێوانێکمان کرد لە »ابن بابویە«ی شــەهری ڕەیەوە بەرەو تاران. تا 
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نزیک »مەیدانی شووش«ی باشووری تاران خەڵکێکی زۆر بووین، بەاڵم کە گەیشتینە 
نزیــک مەیدانەکــە هەواڵیــان هێنا و گوتیــان پۆلیس لەوێ ڕاوەســتاون و چاوەڕوانن 
هێرشمان بکەنە سەر. زۆربەی هەرە زۆری خەڵکەکە کشانەوە و دەرباز بوون. ئێمە 
کــە زۆرێکیشــمان کــورد بووین، ملمان پێوەنــا و چووینە پێشــەوە تاوەکوو کەوتینە 
نێو ئاڵقەی پۆلیســەوە و لەوێ لەپڕێک  بە باتووم کەوتنە گیانمان. بارودۆخ شــێوا و 
هەاڵت هەاڵت دەســتی پێکرد، هەر کەس بە الیەک دا دەرچوو و ئەوی دەریشــنەچوو 
گیــرا. دووکانــەکان دایانخســت، مــن کەوتمە جۆگــەی خیابانەکــەوە و لەوێوە چووم 
بــۆ گاراژێــک کە خەریک بوون دەرگاکەیان دادەداوە. چەند کەســێک بووین بەســەر 
ئوتوبووســەکان و ســەربانی گاراژ دا ڕۆیشــتین و لە خیابانی پەنادەســتەوە خۆمان 
فــڕێ دا خــوارێ. مــن لینگێکــی کەوشــەکەم لێ بەجێمــا، بــەاڵم خــۆم ڕزگار بــووم و 
گەیشــتمەوە ماڵــێ. چەنــد ســاڵ دوای ئەوەش کە لەســەر مەســەلەیەکی دیکە گیرام، 
هێشتا گیراوەکانی چلەی تەختی هەر لە زیندانەکان دا مابوون، دیار بوو ئێمە چاکمان 

نەجات ببوو!
پێشتر باسی پەرەسەندنی هەستی نەتەوایەتیی دوای شۆڕشی ئەیلوولی 1٩٦1ی 
باشــووری کوردســتانم لــە نێــو کۆمەاڵنی خەڵکــی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان دا کرد. لە 
مــاوەی تەبعیدەکــەم دا جارێکیان لە تــاران چووم بۆ ماڵی نەمر حاجی ڕەحمان ئاغای 
موهتەدی. ئەگەر هەڵە نەکەم، ساڵی 1٣٤٦ یان ٤٧ بوو، لە کاکم بیستبوو کە شاعیر و 
نووســەر و ڕووناکبیرانی کورد لە تاران هات وچۆی ماڵی ئەوان دەکەن و شــوێنێکە 
بۆ زاخاودانی مێشک بە هەستی کوردایەتی. منیش کە تازە سەرم لە هێلکە هێنابووە 
دەرێ و دەمویســت ســەرم لە نێو ســەران دا بێ، چووم. وا بزانم یەکەم جار لەگەڵ 
خاڵم )نەمر حاجی حەمەڕەشــید محەممەدیان(  دا، چوومە ئەوێ و جاری دوایی هەر 
خــۆم چــووم. خاڵم لە بۆکانــەوە هاتبوو و وەک ڕێزلێ گرتــن دەچوو بۆ ماڵی حاجی 
ڕەحمان ئاغــا، بــە منیشــی گوت وەرە. حاجــی ڕەحمان ئاغا کەســایەتییەکی بەرچاوی 
ناوچەکــە و جێگــەی ڕێزی خەڵک بوو. ســەرەڕای پلــەی کۆمەاڵیەتییەک کە هەیبوو، 
زۆر خاکــی و خۆمانــە و لەگــەڵ خەڵــک دا زمان خۆش و میهرەبان بــوو. دەرحەق بە 
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منیش گەورەیی نواند و هەواڵی خۆم و کەس وکارمی پرسی و ئەوەی چی دەکەم و 
چی دەخوێنم و شتی لەو چەشنە. 

کاک ســوارەی ئێلخانــی زادەش لــەوێ بــوو. ئەو و کاک ســەالحی کــوڕی حاجی 
ڕەحمان ئاغا قسەیان لەگەڵ کردم و کاک سەالح دوو یان سێ چیرۆکی کوردیی پێدام 
کە بەدەســت نووســرابوونەوە و گوتی دوای خوێندنەوە بۆمیان بهێنەوە. ئەو متمانە 
پێکردنەم لەال گەلێک گرنگ هات. ئەوان باوکم و کاکمیان دەناسی و منیشیان بینیبوو، 
بەاڵم لەو ڕادەیە دا نەبووم کاک سەالح باوەڕی سیاسیم پێ بکا؛ دیارە ئەودەم چەپەڵی و 
دەست پیسی و خەیانەت، هەروەها خەت و ڕێبازی جیاوازی حیزبی و ڕێکخراوەیی 
کەمتر لە ئێستا بوو و الوێکی وەک من کە تەبعیدیش کرابوو نەدەبووایە زۆر جێگەی 
نیگەرانــی کەســانی وەک ئــەو بێ کــە کاری سیاســییان دەکــرد و دەبووایە باوەڕ و 
بۆچوونیــان بەرنــە نێو خەڵکەوە. هەر چۆنێک بــێ، چیرۆکەکانم بردەوە ماڵێ و هەر 
شەوی یەکەم هەموویانم خوێندەوە، دوای هەفتەیەکیش بردمەوە بۆ کاک سەالح. لە 
بیرمە یەکیان چیرۆکی »نان و فیشەک« بوو، کە دواتر زانیم هەر خۆی نووسیبووی، 
بەاڵم ئەو دەم پێی نەگوتم نووسەرەکەی کێێە و منیش نەمپرسی، دیارە نەشدەبووایە 
 بپرســم. چیرۆکــەکان بــە کــوردی  نووســرابوون و لــە باســی خەباتــی چەکدارانە و
پێشمەرگایەتی و کۆمەڵگای کورد دا بوون. لە بیرمە چیرۆکی نان و فیشەک بەو دوو 
ڕستەیە کۆتایی پێدەهات کە خانەخوێی گوندێکی کوردستان بە پێشمەرگەی میوانی 
خۆی دەگوت »مەترسە نانمان زۆرە!« ئەویش لە وەاڵم دا دەیگوت: »مەترسە فیشەکمان 
زۆرە!« لە فەزای ئەو سااڵنە و بەتایبەت دوای شۆڕشی ئەیلوول، کێشەی نەتەوایەتی و 
مەسەلەی کورد زەین و فکری زۆرێک لە الوانی بەخۆیەوە خەریک کردبوو و خەباتی 
چینایەتیی خستبووە بەر سێبەری خۆی. خەباتی چینایەتی لە کوردستانی ئەوسااڵنە دا 
 بەشێوەیەک ئاوێتەی خەباتە نەتەوایەتییەکە ببوو، کە بە هاسانی لێی جیا نەدەکرایەوە و
تەنانــەت بــۆ زۆر کەســان لەســەر زەمینەی ئەو بــوو کە واتای عەینــی پەیدا دەکرد. 
بــە بۆچوونــی ئــەو دەمی خۆم کاک ســەالح زیاتر هەڵوەدای مەســەلەی نەتەوایەتیی 

کوردستان بوو تا کاک سوارە. 
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**

دواتر کاک ســوار کتێبی »ســیر تاریخ«ی گۆردن چایڵدی پێدام کە دوکتۆر ئەحمەدی 
بێهمەنیش تەرجەمەی فارسی کردبوو و گوتی بیخوێنەوە و مەهێڵە بابەتی ئیڕتیجاعی 
 مێشکت داگیر بکا. ئەو بەئاشکرا نەیدەویست مەسەلەی میللی خەباتی دژ بە دەرەبەگایەتی و
ســەرمایەداری پەڕاوێــز بــکا؛ بــەاڵم زەمانەکــە ئــەوە نەبــوو کــە ئەو دەیەویســت و 
ڕووداوەکانی باشــووری کوردســتان ســێبەرێکی وەها قورســیان خســتبووە ســەر 
فــەزای سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە دەرەتانــی نەفەس کێشــانی بــۆ کار و 

خەباتی چینایەتی تەواو بەرتەنگ و ئەستەم کردبوو. 
من ئەودەم هیچ بابەتێکی تیئۆریی جیددیم نە لەســەر ناســیۆنالیزم و نە لەســەر 
سوسیالیزم نەخوێندبۆوە و وەک بڵقێکی سەرئاو سەرم هەڵدابوو، گەرچی بە تەبیعەت 
خۆ بەزلزان نیم، بەاڵم شانازیم بەوە دەکرد کە هەڵگری بیرێکی شۆڕشگێڕانەم؛ ئەو 
بیــرە »شۆڕشــگێڕانە«یە مەعجوونێکی ســەیر بوو لە ناســیۆنالیزمی کوردی و بیری 
چەپــی ســتالینی. کتێبــی »دربارە ناسیونالیســم«ی ســتالینم لە کتێبخانەی مەجلیســی 
شــووڕای میللــی لــە تــاران وەرگرتبــوو و هەندێکــم لێ خوێندبــۆوە، هــەر ئەوەندەی 
وێرابــووم کتێبەکــە وەربگرم و چەنــد الپەڕەیەکی لێ بخوێنمەوە پێم وابوو شــاکارم 
کردووە و تەواوە، ئیتر شۆڕشگێڕێکم کەس دەسکم لە دوو ناکا! بەاڵم درۆ ناکەم و 

بەڕاشکاوی دەڵێم هیچم لە بار دا نەبوو و وەک دەهۆڵ تەنیا دەنگم هەبوو. 
ســااڵنی دوای کۆدەتای 2٨ی گەالوێژی 1٣٣2 ســااڵنێکی ڕەش بوون. ئێمەمانان 
زۆر ئــازا بووایەین دەمانتوانی گۆڤاری »ســپید و ســیاە« و »تهــران مصور« و »امید 
ایــران« بخوێنینــەوە کــە هەمووی لەژێــر چاوەدێریی »ڕوکنــی دوو«ی ئەرتەش و بۆ 
ماوەیەکیش »حکوومەت نیزامی«ی تەیمووری بەختیار دا بوون و نەیاندەتوانی بستێک 
لــە مۆڵەتنامەیــان واوەتر بچن کە ئەوان پییاندا بوون؛ تەنانەت ئەگەریش بیانتوانیایە، 
ئــەوان لــە ئێمەمانان کۆڵەوارتر بــوون و هیچیان لە بار دا نەبوو بتوانن پێمانی بدەن! 
ئەوەی شتێکی دەزانی یا گیرابوو یان ئیعدام کرابوو یان هەاڵتبووە دەرەوەی واڵت. 
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بارودۆخ، بەتایبەت دوای ســاڵی 1٣٣٥ و دامەزرانی ســاواک خراپتر بوو و ئیتر کەڵ 
بە موو بەند بوو؛ هەر ســاڵێک و دوو ســاڵ جارێک بۆ چاوەترسێی خەڵکیش بووایە 

دەستەیەک الوی بەهەست و خەمخۆری گەلیان دەگرت و لە زیندانیان دەکردن. 
ئێمەی پەروەردەی ئەو بارودۆخە لە شارێکی وەک بۆکان کە تەنانەت کتێبخانەیەکی 
گشتیی تێدا نەبوو و تاقە کتێبفرۆشەکەی کاکم بوو، ئەویش خۆی لەژێر چاوەدێریی 
 توندوتیژی دادگای نیزامی دا هەموو ساڵێک دەبووایە جارێک و دووان بچێتە ورمێ و
بــە بەرتیــل و پاڕانەوە، ڕاگەیشــتن بە دۆســیەی ڕۆژنامەفرۆشــییەکەی ســاڵی ٣2ی 
بۆ چەند مانگێک دوابخا، کە تێیدا تاوانی فرۆشــتنی ڕۆژنامەی »شــەهباز« و »بســوی 
آیندە«ی حیزبی توودەی ئێران لەســەر شــانی الوازی قورسایەتی دەکرد و ئاغاکانی 
بۆکانیش ئاگری کێشەکەیان لێ خۆش دەکرد. ئێستا ئەو ڕۆژنامەفرۆشە هەژارە بەو 
پێشینە مەترسیدارەوە لەو بارودۆخە گشتییەی ئێران و لەو هەل ومەرجی نالەبارەی 
بۆکان دا دەیتوانی چ کەرەسەیەکی خوێندنەوە و بیرکردنەوە و تێگەیشتنی سیاسەت و 
کۆمەڵناسی لە بەردەستی مێرمنداڵ و الوێکی تازەپێگەیشتووی شارەکە و یەکیان من، 
دابنێ، خوێنەر دەبێ خۆی بزانێ! باشترین کتێبێک کە ئێمەمانان دەمانتوانی بیخوێنینەوە 
کتێبەکانی سادقی هیدایەت و چووبەک و بوزورگی عەلەوی بوون و ئەگەر زۆر ئازا 
 بووایەین دەمانتوانی مێژووی ویل دۆرانت و ڕۆمانەکانی تۆلستۆی و داستایۆفسکی و
چیخۆف بخوێنینەوە. لە بەرانبەر ئەو چەند کتێبە بەسوودە دا، سەدان کتێبی الواز و 
کەم بایەخــی نووســەران و وەرگێڕانــی مۆڵــەت پێدراوی ڕژیم هەبوون کە ڕاســت و 

چەپ دەگەیشتنە دەستی خەڵک. 
با نموونەیەک بهێنمەوە. لە پۆلی چوار تا شەشی سەرەتایی دا لە بۆکان، جارێکیان 
کتێبیــان بــە خــەاڵت دەدایــە قوتابییانی پلــەی یەکەم تا ســێهەم. کتێبەکــە چی بووبێ 
باشــە؟ کتێبــی »زندگانــی مــن« کە حکوومــەت نیزامیی شــاپووری بەختیــار و دەزگا 
شــۆفارییەکانی ڕۆژاوا بەنــاوی ئەبولقاســمی الهووتییــەوە چاپیان کردبوو و ئێســتا 
دەزانین کە سەرتاپای درۆ و هەڵبەستراوی دەستی ئەوان بوو و نە الهووتیی هەژار 
لێی ئاگادار بوو و نە خوێنەری ساویلکەی ئەو دەمانە لە ژینگەی ئێران و کوردستانی 
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دوای کۆدەتای 2٨ی گەالوێژ دا ڕاســتییەکەی بۆ دەردەکەوت! ئەوە نموونەیەک بوو 
لە سەرچاوەی زانیاریی ئێمەمانان لە سەردەمی ڕەشی پەهلەوییەکان دا. 

 کار و خەباتی سیاسی و هەوڵدان بۆ گۆڕینی بارودۆخ بەبێ بنەمایەکی زانستی و
تیئۆریک نەگونجاوە و ئەگەریش گونجاو بێ  مەترسیی هەڵە و لە ڕێ الدان و هەڵخلیسکانی 
 زۆرە. نەسلی ئێمە نەسلێکی خۆڕست و بێ دەرەتان بوو. دیارە گەلێک پێشینەی خەبات و
سیاســەت لــە ڕابــردووی دوور و نزیکی ناوچەکــە دا هەبوو کــە یارمەتیی دەداین و 
لــەوەش زیاتــر، خەڵکەکە بوون کــە دژایەتیی ڕژیمیان دەکــرد و ڕێزیان لە خەڵکانی 
دژبەری ڕژیم دەگرت. هەر ئەوە بەتەنیا دەیتوانی هاندەری ئێمە بێ بۆ هەڵبژاردن و 
درێژەدانــی ئــەم ڕێگایــە. نەبوونی ئازادی و هەاڵواردن و جیــاوازی دانان و زوڵم و 
زۆری مەئموورانــی ڕژیــم و هــەژاری و نــەداری و بێکاری و دەیــان ناتەواویی نێو 
کۆمەڵگاکە هەموو پێکەوە، ڕێخۆشکەری ئەو ڕێبازە بوون کە ئێمەی لەسەر بووین، 
بەاڵم لەالیەکی دیکەوە، سەرچاوەی زانیاریمان لەچاو ئەمڕۆ گەلێک کەم بوو. دیارە 
تەلەفیزیۆن و ئینترنێت لە ئارا دا نەبوون، ڕادیۆش ڕادیۆی دەسەاڵت بوو و ڕادیۆی 
ئۆپۆزیســیۆن ئەگەریــش هەبووایە تەمەنی کورت و دەســت پێڕاگەیشــتنی زەحمەت 
بوو. ڕادیۆی »پەیکی ئێران« شــەوانە نیوســەعات یان ســەعاتێکی بەرنامەی کوردی 
هەبوو، ڕادیۆی »دەنگی کوردســتان«ی شۆڕشــی ئەیلوول بەهۆی ئەو پارازیتەوە کە 
دەخرایــە ســەری کەڵکــی گوێ بۆ ڕاگرتنــی نەمابوو و بۆ نموونە دەبوو دەســتت بە 
کلکی ڕادیۆکەوە بێ و هەر دوو ســێ چرکە جارێک شــوێنەکەی بگۆڕی و لە دەست 

پارازیتی »هانی هانی« لەم ال بۆ ئەوال ڕابکەی! 
تەنانــەت کاتــێ چووبــووم بــۆ تــاران و لــە زانکــۆی ئەدەبیش دەرســم دەخوێند، 
مەودای فێربوونی کار و شــێوازی سیاســی وەها بەرتەنگ بوو کە منی بێ دەسەاڵت 
هیچم بۆ نەدەکرا. مامۆســتاکان تاک وتەرایەک نەبێ یان مێشــکی کۆنیان هەبوو یان 
هیچیــان نەدەزانــی. مامۆســتای مێــژووی هاوچەرخمــان کابرایەکی دەبەنــگ بوو لە 
هەموو ئیمتیحانێک دا یەک لە پرسیارەکانی ئەوە بوو گرنگترین سەرچاوەی مێژووی 
هاوچەرخی ئێران کامەیە؟ وەاڵم دەبووایە ئەوە بێ: کتێبی »مأموریت برای وطنم«ی 
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محمدرضــا شــا! دوکتــۆر ئاریان پوورێک بوو کە شــتی دەزانی، ئەویشــیان ناردبوو 
لــە دانیشــکەدەی ئیالهیــات دەرس بڵێتــەوە! دوکتۆر ڕەعدی ئازەرەخشــی هەبوو کە 
جارێکیش لەگەڵ برادەرێکی سنەیی چوومە ماڵیان، بەاڵم لە هەفتە دا تاقە یەک سەعات 
دەهاتــە زانکۆی ئەدەبیات. دوکتۆر شــەفیعی کەدکەنی هەندێک جێگەی دڵخۆشــیمان 
بوو. بابەتێکم لەسەر الهووتیی کرماشانی بۆ نووسی، پاشان کە نووسراوی هەموو 
خوێندکارەکانــی دایــەوە دەســتیان، هی منی نەهێنابۆوە. دواتــر دووبەدوو پێی گوتم 
ئەوەی تۆ نەدەکرا بیهێنمەوە نێو زانکۆ، لە ترۆمبیلەکەم دایە وەرە با بچین بتدەمەوە. 
چووینە الی ترۆمبیلەکەی لە خیابانی تەختی جەمشــید، لەوێ پێیدامەوە و هیچیشــی 

لەسەر نەنووسیبوو، تەنیا بە قسە هەندێک ناتەواویی کارەکەی پێ گوتم. 
کتێب و چاپەمەنی دەورەییش لەژێر چاوەدێریی توندوتیژی حکوومەت دا بوون و 
تەنیا جاروبارە هەندێک بابەتی باش باڵو دەکرانەوە، ئەویش هەر ئەوەندەی ساواک 
بەخەبــەر بهاتایــە، پێشــی پێدەگرتــن. پێوەندگرتــن لەگەڵ باشــووری کوردســتانیش 
شتێکی نەگونجاو بوو و نەدەکرا لەوێوە چوار کتێب و ڕۆژنامە بهێنی و بیخوێنیەوە، 
بشهاتبایە نێوەرۆکی ئوسوولییان نەبوو و ئەوانیش لەژێر چاوەدێرییەکی توندوتیژی 

حکوومەتەکانی ئەوێ دا دەیاننااڵند. 
لــە هەل ومەرجێکــی ئەوتــۆ دا ئێمــە زیاتــر گیایەکــی خۆڕســت بووین، کە لەســەر 
عەرزێکــی ڕەق ڕوابوویــن و گەرچی لە ئاووهەوایەکی لەبار کەڵکمان وەردەگرت کە 
ژینگەی سیاسیی کوردستان بێ، بەاڵم لە ڕاستی دا ڕەگمان بۆ دانەدەکوترا و فارس 
گوتەنــی »ســطحی« بووین و هەر ئەوەندەش کە دەزگا جاسووســییەکان بیانزانیبایە 
کەوتووینەتە شــوێن کاڵوی الر و خەریکی سیاســەتین، بە هەموو شێوەیەک دژمان 
دەوەســتان، لــە بانــگ کردنی ســاواک و هەڕەشــە لێ کردنــەوە تا تەبعیــد و گرتن و 

ئەشکەنجە و لەسەر ئیش وکار وەالنران و ئازاری کەس وکار، تەنانەت ئیعدامیش. 
من کە سەیری خۆم دەکەم و ئاوڕ لەو ڕۆژانە دەدەمەوە بەزەییم بەخۆم دا دێ. 
نەمامێکی بێ ڕیشــەی ئەوتۆ کە بە شــنەی هەر بایەک بە الیەک دا دەچەمییەوە، چۆن 
بەرگەی ئەو هەموو گژەبایەی گرت و لەسەر پێ مایەوە! کەرەسەیەکی کاڵ وکرچ کە لە 
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بارودۆخێکی مرۆڤانە و ئازاد  دا دەیتوانی کەڵکی بۆ خۆی و بۆ خەڵک هەردووکیان هەبێ، 
چۆن ئەو شتە سەیروسەمەرەیەی لێ دروست بوو کە ئێستای من بێ و هەتا ویستی 
 خۆی بناسێ هەر لە 20 ساڵی دا خۆی لە ئاوارەیی و تەبعید و زیندان و هەاڵت هەاڵت و
 خۆ شاردنەوە  دا بینی بێ ئەوەی لە ڕاستەقینەی دیاردەکان تێگەیشتبێ و لە ڕووی زانیاری و
ئاگایی و وشیارییەوە ڕێبازی بۆخۆی هەڵبژاردبێ. من و بنەماڵەکەمان چۆن بووینە 
قوربانیی ئەو بارودۆخە؟ منێک کە دەمتوانی لە ڕێگەی خوێندنەوە بگەمە شوێنێک و 
سوودێکم بۆ خۆم و خەڵک هەبێ، چۆن لەو گێژاوە کەوتم و وەک پەڕەکایەک بەم ال و 
 ئەوال دا درام! لە تەبعیدەوە بۆ زیندان و لەسەرکار البران و حیزبایەتی و ژیانی نهێنی و

ئاوارەیی و ئێستاش نەخۆش و کەلەال لە غەریبی و الوازی دا. 
 دەزانــم گەلێــک کــەس هەبــوون دەیــان قات لە مــن خراپتریان بەســەرهات، هیچ 
نەبــێ مــن درەنگتر خــۆم دۆزییەوە و بەگوێــرەی توانا ڕێبازێکم بۆ خــۆم هەڵبژارد، 
واتە کورد گوتەنی »پشــت لە دۆســت و ڕوو لە دوژمن« هەاڵتم و هاتمە ئەم الیانە، 
بەاڵم ئەوانەی وا شەهید بوون چی؟ بنەماڵەی ئەوان چی؟ ئەو دەستەگواڵنەی وا بە 
دەســت شــا و خومەینییەوە پەڕپەڕ بوون و ئەوانەی وا ئێســتا لە زیندانی زیندانبانە 
پیاوخۆرەکانی »ئیسالمی عەزیز«دا هەموو ڕۆژێک چاوەڕوانی ئیعدامن، چی؟ ئەوانەی 
وا مــاڵ و دووکانیــان ســووتێنرا چی؟ هەر لەو بۆکانەی وا منــی لێ بووم، لە ماوەی 
کەمتر لە ســی ســاڵی تەمەنی نگریســی کۆماری ئیســالمی دا چەندســەد پێشمەرگەی 
حیزبی دێموکرات شــەهیدی دەســتی مــەالکان بوون، ئیتر کۆمەڵــە و ڕێکخراوەکانی 
دیکە هیچ و خەڵکی ئاســایی هیچ و ماڵی وێران بوو هیچ و دووکانی ســووتاو هیچ و 

ئابووریی نشوست هێناوی ناوچەکەش هیچ!
مــن ئێســتا لــەوەی کردوومــە پەشــیمان نیــم؛ بــەاڵم پێم خۆشــە بزانــم لەکوێ دا 
هەڵــەم کــردووە و بــە الڕێ دا ڕۆیشــتووم بــۆ ئــەوەی دەرســێک بــێ بــۆ نــەوەی 
داهاتــووی واڵتەکــەم. کوڕەکەم ئێســتا تەمەنی 22 ســاڵە. هیچ هەوڵــم نەداوە بیکەمە 
سیاسی و حیزبی، بەاڵم هەوڵم داوە ڕێگاناس و داودۆزەرەوە و لێزان بێ؛ لەجیاتی 
»چەبایــد کــرد؟«ی لێنیــن مێــژووی فەلســەفەی ڕۆژاوای »بێرتراند ڕاســێل« و کتێبی 
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»کریســتۆفێرهیچنز«م پێ ناســاندووە. دەمــەوێ بــە عەقــڵ و تێگەیشــتوویی ڕێبــازی 

دواڕۆژی بدۆزێتەوە نەک بە ئیحساسات، بەاڵم ئەم کارەم لێرە و لە نێو سیستەمی 
سوســیال دێموکراتــی ڕۆژاوای ئورووپــا دا بــۆ گونجــاو بووە کە تێیــدا تاکەکەس تا 
ڕادەیەک دەتوانێ ئازادیی هەڵبژاردنی ڕێگای هەبێ و گوشــاری دەوروبەر ئەوەندە 
نیــن کــە بە هاســانی چەواشــەی بکــەن و لە گرێژەنەی بــەرن. ئایا ئــەوە هەمان ئەو 
ڕێگەیــە بــوو کە دەبووایە منیش لەو تەمەنەی ئــەو دا هەڵمبژاردایە؟ دڵنیا نیم وەاڵمی 
پرســیارەکە ئەرێ بێ. بارودۆخی ٥0 ســاڵ پێش ئێســتا لە کۆمەڵگای کوردســتان دا 
جیاوازییەکی ئەوەندە زۆری لەگەڵ ئەمڕۆی ژیانی لەندەن هەیە کە پێویست بە گوتن 
نــاکا. ئایــا منی بە بەرپرســایەتی ڕاهاتــووی نێو بنەماڵەیەکی سیاســی دەمتوانی لەو 
بارودۆخە زەمانی و مەکانییە دا شتێکی دیکە بم؟ هەموو پرسیارەکەی منیش ئەوەیە: 
بە کام هێزەوە دەمتوانی لەو گێژاوە بەتەوژمە سیاســییە البدەم کە تێی کەوتم؟ چی 
دەیتوانی بەرگرم بێ لەوەی کە بۆی چووم و بەرەو الیەنێکی دیکەم بەرێ؟ مرۆڤ 
دەسکردی ژینگە و دەروبەری خۆیەتی و لە حەوزێکی بچووک دا نەهەنگ پەروەردە 
نابــێ. من ئەو ماســییە بچووکــە بووم کە بەرەو دەریا دەئــاژوام، بەاڵم پێش ئەوەی 
بگەمــێ، کاڵــەدڕاو و هیــچ پێنەبڕاو کەوتمە قوژبنێک و دانیشــتم. ئــەوە ئەگەر بۆ من 
کۆتایی ڕێگا بێ، بۆ ڕێبوارانی دوای من وا نییە. ئاواتی بە دەریا گەیشــتن ئەمڕۆ لە 
جاران بەتینترە و ئاسۆی ئەو بە دەریا گەیشتنەش لە جاران نزیکترە. ئەوە بەشێکە 

لە شێعرێکی خۆم کە ناکرێ هەمووی باڵوبکەمەوە:

 بەاڵم کاکە، ســەری کووپە ساڵمەت
 ئەگەر هات و شــکابێ ئیستیکانێک
 گەلە و ڕەنج و خەبات و ئیستیقامەت
ئەگەرچــی ڕێگە ون کا، ڕێ نەزانێک

ئەنجامی قســە، ســااڵنی تەبعیدی من درێژەیان کێشــا و گەیشــتە هەشــت ســاڵ. 
پێــش ئــەوەش کــە ماوەیان کۆتایی پێ بێ و بگەڕێمەوە کوردســتان، گیرام و خرامە 
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زیندانەوە، لە قوڵکێکەوە کەوتمە چاڵەوە!  
پێــش ئــەوەی کۆتایی بە باســەکە بهێنم، با هەڵەیەک ڕاســت بکەمــەوە. بۆ ئەوەی 
نــاوی تەبعیدییەکانــی ســاڵی 1٣٤٤ی موکریــان لێرە دا بنووســم پەیوەندیم بە ڕێزدار 
»هاشــمی کەریمی«یــەوە گــرت. کاک هاشــم بیرەوەرییەکــی باشــی هەیــە و هەندێک 

مەسەلەی بۆ ڕوون کردمەوە کە دەبێ بە سپاسی زۆرەوە لێرە دا ڕایانبگەیەنم. ئەوە 
قسەکانی کاک هاشمن:

تەبعیدییەکانی ســاڵی 1٣٤٤ی ناوچەی موکریان ســەرجەم ٣0 کەس بوون. ساڵی 
پێشــتریش ٦ کەس لە بانەوە تەبعیدی شــارەکانی لوڕستان کرابوون. ئەو ٦ کەسەی 
ســاڵی 1٣٤٣ی بانــە، بریتــی بوون لە: محەممەدئەمین مەجیدیــان، محەممەد قادریان، 

محەممەدساڵح خەندانی، محەممەد ئیقدامی و... ئەحمەدی. 
لە تەبعیدییەکانی ساڵی 1٣٤٤یش چوار کەسیان بانەیی بوون: ڕەئووف تەوەککولی 
نمەشــیر  ئەحمــەدی  محەممــەد  )خومەیــن( ؛  ســاڵح خوســرەوزادە  )شــەهری ڕەی( ؛ 

)وەرامین؟( ؛ هاشم کەریمی )تەفریش( . لە سەقز یەک کەس: نەسروڵاڵ تاهیری )؟( ؛ لە 

بۆکان ســێ کەس محەممەد ئەشعەری )دلیجان( ، عەبدولواحید سەعیدی )قەزوێن(  و 
ئەنــوەری ســوڵتانی )ئــەراک، دیــارە من ئــەو دەم لە پــەروەردەی ســەقز بووم نەک 
لــە بــۆکان( ؛ لە سەردەشــت دوو برا: مســتەفا تەوحیدی )کاشــان(  و فایــق تەوحیدی 
)تەفریــش( ؛ لــە مەهابــاد، ئەوانــەی لــە بیرم مابێتــن، محەممــەد ڕەیانی )قەزوێــن( ، ... 

فەهمی )قەزوێن( ، ســەید محەممەد کولیجی )قەزوێن( ، ســادق شەرەفکەندی )ئەراک( ، 
عــەدوول خەڕازی )قەزوێــن؟( ... هووەیدا )خەڵکی گێاڵن، تەفریش( ، عەباس بلووریان 

)خومەین( ... 

بە وتەی کاک هاشــم، ئەو خۆی لەگەڵ دەســتەی ســاڵی 1٣٤٤ بووە نەک ســاڵی 
پێشتر. شەش کەسەکەی ساڵی 1٣٤٣ی بانەش بۆ ماوەی شەش مانگێک چووبوونە 
باشــووری کوردســتان و لەگەڵ حیزبی دێموکرات کەوتبوون، ئینجا دوای کێشــە و 
هــەرای نێــو باڵەکانــی حیــزب، گەڕابوونەوە ئێــران و خۆیــان تەحویل دابــۆوە، ئیتر 

ناردبوویاننە ناوچەی لوڕستان و لە شاری وەک ئەزنا و... دامەزرابوون. 
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بیرەوەرییەکانم لە زیندانی شادا
دوورخرانەوەم لە کوردستان )ساڵی 1٣٤٤( ، عاقیبەت بەخێر نەبوو لەبەروەی هێشتا 
ئیجــازەی گەڕانــەوەی کوردســتانم پێنەدرابــوو، ئەم جــار لە زیندانیــان توند کردم و 
دوای دوو ســاڵ و چەنــد مانگێــک کە بەریاندام، بەگوێرەی قــەراری دادگای نیزامی، 
بەتەواوەتی لەســەر ئیش وکاری مامۆســتاییش وەالنرام! چەند ســزای قورســی یەک 
لــە دوای یــەک بۆ الوێکی تازەپێگەیشــتوو، تەنیا بە تاوانــی خوێندنەوەی کتێب و بێ 
هیــچ پەیوەندییەکــی ڕێکخراوەیی یان هەڵســووڕاوییەکی چەکدارانە. بــە قەولی نازم 

حیکمەت: »بو مملکت بیزیم!« ئەوەیە واڵتەکەمان. 
لێرە دا بەکورتی باســی گیران و زیندان و ئەشکەنجە و دادگا و »میللی کێشان«،1 
واتــە مــاوەی زیادەی زیندانی دوای تەواو بوونی ســااڵنی مەحکوومییەت هەتا کاتی 
ئــازادی خــۆم دەکــەم، ئامانجیشــم ئەوە نییــە کای کۆن بە با بکەم یا بەو شــێوەیەی 
وا ئێســتا لە نێو کورد دا بۆتە باو، بە ڕاســت و بە درۆ، ئازایەتیی خۆم بســەلمێنم و 
منم منمــی پــێ بکەم؛ بەڵکوو دەمەوێ خۆم بکوتم، هەڵەکانم دەربخەم و چەوتییەکانم 
بــۆ خەڵــک ڕوون بکەمــەوە بــۆ ئــەوەی ڕۆڵــەی دواڕۆژی گەلەکەمــان بــە خۆراکــی 
خۆهەڵکێشــان پــەروەردە نەبــێ و لــەوە گرنگتــر، لە کار و هەڵســووڕانی سیاســی دا 
هەوڵ بدا یەکەم خۆی و تواناکانی هەڵسەنگێنێ، دووهەم دوژمن وەک هەیە بناسێ، 
سێهەم ڕێبازێک کە دەیگرێتە بەر بزانێ بۆ کوێ دەچێ و ئەوەی لە کۆتایی دا دەگاتە 
دەروازەی ســەوزی بەختــەوەری و ســەروەریی گەلەکــەی یــا وەکــوو دیوارێکــە و 
ســەری لێ دەدرێ. لە هیچ شــوێنێکی قســەکانم دا هیچ شــتێک ناڵێم و نانووسم کە وا 
نەبووبــێ، جــا بــە چــاک یان بە خــراپ، لە بەرژەوەندیــی خۆم دا یان بــە زیانی خۆم. 
ئەوە بەڵێنە و لەســەری دەوەســتم. لە گێڕانەوەی ڕووداوەکانیــش دا ئەگەر بابەتێکی 
خــۆش یــان ناخۆش هەبــێ هەردووکیان دەنووســم و نامەوێ ڕواڵەتــی قارەمانێکی 

1. میللی کێشــان، زاراوەیەکی تەنز بوو کە زیندانی ســازیان کردبوو، دەنا قۆناخێک بەو ناوە 
هەر نەبوو.
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شــێرکرۆژی مرچ ومــۆڕ و جیــددی بەخۆمــەوە بگرم و وای پیشــان بــدەم کە فاتحی 
قزڵ قەاڵ و ئێڤین بووم! بەکورتی، هەر چۆنێک بووم، وای دەنووسم. 

ڕۆژێکــی پاییــزی ســاڵی 1٣٥2/ 1٩٧٣ بــوو. دەبیــری دەبیرســتانێک بــووم لــە 
باشــووری تــاران )ناحیــە 1٣( . نــاوی دەبیرســتانەکەم لــە بیــر نییە، بــەاڵم دەزانم لە 
شــوێنێک بــوو بەنــاوی چوارڕێــی وەلیعەهد لە جــادەی قەدیمی کــەرەج )جیاوازە لە 
چوارڕێــی وەلیعەهــدی خیابانــی شــاهڕەزا و پەهلەویــی نێوەڕاســتی تــاران( . زەنگی 
پشووی نێوان دوو دەرس لێدرابوو و من وەک دەبیرەکانی دیکە لە ژووری مودیر، 
کــە ژوورێکــی زەبــەالح بــوو، دانیشــتبووم و لەگــەڵ دەبیرێکی خەڵکــی خورماوا    کە 
پێکەوە دۆســت بووین و هات وچۆی ماڵمان هەبوو، خەریکی قســەکردن بووم. لەپڕ 
هەســتم کــرد ژوورەکە بێدەنــگ بوو و یەک لە هاوکارەکانم بانگی منی کرد. ســەرم 
هەڵێنا، هەموو مات و بێدەنگ ســەیری دوو کەســیان دەکرد کە بە جلی ئاســایی یەوە 
لە بەردەرگا، لەوسەری ژوورەکە وەستابوون. یەکیان بانگی کردم. فیکەی خۆم زوو 
ناســییەوە و زانیــم ئــەم مڵۆزمانە بۆچی هاتوون! چووم بــۆ الیان. یەکیان گوتی: من 
ئەفســەری پۆلیســم، بۆ وەاڵمی چەند پرســیار لەگەڵمان وەرە دەرەوە. گوتم: باشــە، 
بــەاڵم دەکــرێ خواحافیــزی لــە مودیر بکــەم؟ گوتی: بەڵــێ. گەڕامــەوە دواوە بۆ ئەو 
ســەری ژوورەکــە و الی مێــزی مودیــر. ژوورەکە زۆر گەورە و درێــژ بوو. بە دەم 
ڕێگاوە بۆ الی مودیر، سێ چوار پەڕە کاغەزی نووسراوم پێ بوو شێعر و یادداشتی 
کوردییــان لەســەر نووســرابوو، خێرایــەک دەســتم برد بە هەســتێکەوە لــە گیرفانی 
باغەڵــم دەرمهێنان و هەر گەیشــتمە بــەر دەم مێزی مودیر،1 هەندێک نوشــتامەوە و 
بەدەم خواحافیزی کردنەوە کاغەزەکانم خستە ژێر پایەی ئەو پەرچەمی ئێرانەی وا 
لەسەر مێزەکە دانرابوو، ئینجا گەڕامەوە دواوە و چوومەوە بۆ الی دەرگا. کابراکان 

1. مودیرەکەمــان، کــە بەداخەوە ناویم لە بیــر نەماوە، خەڵکی مازندەران و تا بڵێی مرۆڤێکی 
بــاش بــوو. برادەرێــک دەیگوت دەیان جار باســی تــۆی الی من کــردووە و گوتوویەتی پێم 
خۆشــە کاتێ لە زیندان هاتەدەر بیبینم، بەاڵم بەداخەوە یەک دوو ســاڵ دوای ئەم ڕووداوەی 
گیرانی من خانەنشین کرا و ئیتر بۆم نەدۆزرایەوە، چەند ساڵ دوای ئەویش هەواڵی مردنیم 

ژنەفت. یادی بەخێر بێ، چ مرۆڤێکی باش بوو. 
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لەوێ وەستابوون و چاوەڕوانم بوون. الم وا نییە هەستیان بە کارەکەی من کرد. لە 
حەوشــی دەبیرســتان چووینەدەرێ. ماشــێنێکی پەیکانیان پێ بوو. چوار کەس بوون: 
ئەفســەرەکە کــە وێدەچــوو بەرپرســی ئەوانی دیکە بــێ، شــۆفیری پەیکانەکە و دوو 
کەس کە منیان لە پشــتەوە لە نێوان خۆیان دانا و وەڕێ کەوتین. لە ڕێگا قســەیەکی 
کەم کرا و تەنیا ئەفسەرەکە لێی پرسیم ماڵت ئا لەم شوێنەیە؟ ئەدرەسی ماڵەکەمیان 

پێ بوو. گوتم نا، لەوێ ڕۆیشتووم و لە فاڵنە شوێن دەژیم. 
مەسەلەی ماڵ ئەوە بوو کە من لەگەڵ دوو برادەری خۆم دا دەژیام، بەاڵم هات وچۆی 
ماڵی دوو برادەری دیکەشم دەکرد کە ژوورێکی بەتاڵیان هەبوو و من بۆ ماوەی چەند 
شەوی پێش ئەو ڕۆژە لەگەڵ کاک ئەحمەدی سامبەگی کە لە بۆکانەوە هاتبوو و میوانی 
 من بوو، لەو ماڵە دا دەژیاین، هیچ کلیلی ماڵەکەشم پێنەبوو! ماڵی یەکەم، کتێب و نامیلکە و
کاغەزوماغەزی زۆری لێ بوو، بەاڵم ئەوی دووهەمیان هیچی لێ نەبوو! بەو شێوەیە 
خۆم پەڕاندەوە و نەمهێشــت بمبەن بۆ الی کتێب و کاغەزەکانم، کابرای ئەفســەریش 

پڕکێشیی نەکرد و تەنیا گوتی لە کەیەوە لەوێ نەماوی؟ گوتم هەفتەیەک دەبێ. 
چوویــن بــۆ ماڵــی دووهەم. لــە دەرگامان  دا، ژنێک لێی کردینــەوە کە هات وچۆی 
یــەک لــەو برادەرانــەی دەکــرد. کابرای ئەفســەر دەســبەجێ گوتی »چریــک خانم باز 
ندیــدە بودیــم!« ئــای گوتم قوڕم بەســەر، منیان بە چریک دانــاوە. چووینە ژوورەوە. 
ژوورەکــە گــەڕان هیچــی وای لێ نەبــوو جگە لە نوێن و پێخەو. تــا ئەو دەمە گیرفانم 
نەگەڕابــوون. گوتــم دەتوانم بچــم بۆ توالێت؟ گوتیان بچۆ. دیار بوو زۆر ســەختیان 
لێ نەدەگرتــم. لەوێــش یەک دووکاغــەزم دڕاند و بە ئــاوم دا  دا و هاتمــەوە الیان. تەنیا 
کاغەزێکیان لە ژوورەکە دا دییەوە کە شــەوی پێشــتر بۆ کاک ئەحمەدی ســامبەگیم 
نووســیبوو. ئەحمــەد یــادی بەخێــر بێ بڕیــار بوو ســەعات ٧ی ئێــوارەی ئەو ڕۆژە 
بگەڕێتەوە ماڵێ پێکەوە بچین بۆ عارەق خواردنەوە. هەر وەستام و نەهاتەوە، دوای 
ســەعات نۆی شــەو چووم لە خوارەوە ســاندویچێک بکڕم بیخۆم، ئەو یادداشتەشــم 
بــە تووڕەیی یەوە نووســی و بەجێم هێشــت بۆ ئەحمــەد کە ئەگەر هاتەوە ڕاوەســتێ 
تــا دەگەڕێمــەوە. نووســیبووم: »ئەحمەدئاغــای... گوشــاد، هــەر چــاوەڕوان بــووم و 
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نەهاتییەوە، ئیتر برســیم بوو، چووم ســاندویچێک بخۆم، ڕاوەســتە تا دەگەڕێمەوە!« 
کابرای ئەفســەر کاغەزەکەی خوێندەوە و گوتی ئەو ئەحمەدئاغای... گوشــادە کێیە؟ 
گوتم میوانمە ئێستا چۆتە دەرەوە. ئیتر لەسەری نەڕۆیشت. ماڵ پشکنین تەواو بوو و 
بێ ئەوەی سەر بە ژووری هیچکام لە برادەرەکانم دا بکەن، لە ماڵ چووینە دەرەوە. 
لە ڕێگا بە هەمان شێوەی پێشوو دانیشتینەوە. ئەم جار ئەفسەرەکە گوتی گیرفانی 
بگەڕێــن. گــەڕان. چەند الپەڕە کاغەزی تێدا بوو هەر شــێعر و هەڵبژێرراوی کتێب و 
گۆڤارە فارســییەکان بوون و بایەخێکی سیاســیی ئەوتۆیان نەبوو. سەیرێکی کردن، 
پاشــان دڕاندنی و لە شووشــەی ماشێنەکەوە فڕێیدانە دەرەوە. زۆرم پێ سەیر بوو. 
گەرچــی شــتێکی گرنــگ نەبــوون، بەاڵم لــە کتێب و وتــاری کۆمەاڵیەتی و سیاســیم 
دەرهێنابــوون بــۆ ئەوە دەبوون لێم بپرســرێ ئەم شــێعرە یان ئەم ڕســتەیە چییە و 
لەکوێوە هاتووە؟ بەاڵم کابرا نەک هەر هیچی نەگوت، فڕێشی دان! باشە ئێستا کە بیر 
لەو ڕۆژە دەکەمەوە باوەڕ کردنی بۆم زەحمەتە، تەنیا شتێک وەک هۆکاری ئەم کارە 
بــە زەینــم دا دێ ئەوەیە کە ئەفســەرەکە کــورد بووبێ و ویســتبێتی یارمەتییەکم بدا، 
دەنا عەقڵم پێی ناشــکێ بۆچی ئەوەندە ســەهلی لێ گرتم لە کاتێک دا لەنێو زیندانەکە دا 
وا نەبوو و دەیانویست موو لە ماست بکێشن و بەسەر هیچ شتێکمەوە نەدەچوون. 
دەزانــم گرتن و بردنە زیندان بەدەســت شــارەبانی و پۆلیس بــوو، بەاڵم بازجوویی، 

واتە لێپرسینەوەی کێشەی سیاسی ئەرکی ساواک بوو. 
هــەر چۆنێــک بــێ لــە دەوروبــەری مەیدانــی 2٤ی ئیســفەند )ئینقالبــی ئێســتا( وە 
وەڕێ کەوتیــن و بــەرەو ناوەندی تاران، واتە تۆپخانە ڕۆیشــتین. شــارەبانی کولل و 
»کمیتــە ضــد خرابــکاری« لــە باکــووری ڕۆژاوای تۆپخانــە هەڵکەوتبــوو. لــە نیــوەی 

ڕێــگا بەدواوە گوتیان ســەرت دانەوێنە و ســەیری دەرەوە مەکــە. وام کرد، بەاڵم بە 
هەست دەمزانی بەرەو کوێ دەچن. شەقامەکانی تارانم وەک بەری دەستم دەناسی، 

بەتایبەت لەو شوێنانە دا. 
گەیشــتینە کومیتــەی زیــددی خراپــکاری. جل وبەرگیــان پــێ داکەنــدم و بەرگــی 
زیندانیــان لەبــەر کردم، ئەفســەرەکە کاغەزی »ئەحمەدئاغا«شــی تەحویلی کومیتە  دا، 
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ئەوانیش خستیانە سەر جل وبەرگەکەم، بەاڵم پرسییان ئەو ئەحمەدئاغای... گوشادە 
کێیە؟ گوتم برادەرمە!

تا ئێرە جێگای خۆشی حیکایەتەکە بوو، بەاڵم دواتری وا نەبوو. ڕاست بردیانمە 
ژوورێکــی تاکەکەســییەوە و دوای چەنــد خولەکێکــی کــەم، نیگابانێــک هاتە شــوێنم، 
چــاوی بەســتم، وەپێشــم کــەوت و دەســت لەســەر شــانی خــۆی بردمییــە ژووری 
»بازجوویــی«، واتە شــوێنی لێپرســینەوە. لــەوێ چاویان کردمــەوە. بازجووەکەم کە 
دواتر زانیم ناوی »ئاڕەش«1 بوو لە تیمی ڕەسووڵی، کوڕێکی گەنج کە تازە لە سپای 
دانیــش گەڕابــۆوە. کاغەزێکــی نایــە بەردەمم: »تۆ بۆ ئێمە ناســراوی... ســەبارەت بە 
هەڵس وکەوتــی سیاســی و دژی ئینقالبیی خۆت و ئــەو نامیلکانە ی وا خوێندووتنەوە 
زانیاریمان بدەیە.« منیش دەســتم کرد بە نووســین: مامۆســتام، لە زانکۆی ئەدەبیی 
زانستگەی تاران مێژووم خوێندووە... ئینجا ناوی ئەو نامیلکە دەرسییانەشم نووسی 

وا لە زانکۆ خوێندبوومن. 
دوای ماوەیەک هات، سەیرێکی کرد و لەپڕ زلـلەیەکی توندی لە پەنا گوێچکەم   دا. 
 چوارپێنج جنێوی ناخۆشیشی پێدام و گوتی: منداڵ فریو دەدەی؟ کاری دژی ئەمنییەتی و
نامیلکەی قاچاغ دەڵێم نەک ئەو تڕەهاتەی تۆ نووسیوتە، بنووسە با پێستت نەگرووم! 
ئەوەی گوت و ڕۆیشت. من دووسێ نامیلکەی دیکەم لە هەمان چەشن لێ زیاد کرد و 
ڕاوەستام. کابرا هاتەوە و سەیرێکی کرد و گوتی هەستە سەر پێ! چەند زلـلەی لێدام 
ئینجا گوتی ڕاکشێ و القت بەرز بکەوە. بە قامچی  بەربووە گیانم. زۆری لێدام و منیش 
 هەر هاوارم دەکرد و دەمگوت: ئاخر نووسیومە، چی دیکە بنووسم؟ سوێندم دەخوارد و
 دەمگوت: هیچی دیکەم نەخوێندۆتەوە. دوای هەندێک لێدان لەسەر کورسییەکەی دانامەوە و
گوتــی: عاقــڵ دەبــی؟ دەنووســی؟ گوتم: ئاخــر هیچم نییە بینووســم. بانگــی نیگابانی 
کرد و گوتی: بیبەن بۆ »اطاق تمشــیت«، واتە ئەو ژوورەی وا تایبەت بە ئەشــکەنجە 

کردن بوو. 

1. دوای شۆڕشی ساڵی 1٣٥٧ ئاڕەشیان لەگەڵ »تهرانی«ی سەربازجوو پێکەوە ئیعدام کرد. 
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دوو کەس هاتن چاویان بەستم و بە شەلەشەل لە ژوورەکە بردیانمە دەرەوە. بۆ 
ترساندنی زیاتر، کردیانە قوولەقوول و هەراهەرایەک هەر مەپرسە: سەرت دانەوێنە، 
ســەرت دانەوێنــە! بە ڕاســت  دا و بەچەپ دا! تاکوو لە ژوورێــک چووینە ژوورەوە و 
لەسەر کورسییەکی ئاسنیان دانام کە دواتر زانیم پێی دەگوترا »ئاپۆلۆ« ! کورسییەکە 
دوو دەسکی ئاسنی هەبوو، پەنجەی هەر دوو دەستمیان خستە نێوان شتێکی ئاسن 
وەک قفڵ وبەند، کە لەالی ســەرەوە جەڕەبابە دەدرا. ڕادەی توندکردنەکەی بەدەســت 
خۆیــان بــوو. دەســتم تونــد لەوێ قایم کرا بە چەشــنێک کــە جووڵەی لێ بــڕا. ئەگەر 
بمویســتایە بیجووڵێنم ئازارێکی زۆری دەبوو و لەوانە بوو کون بێ. کورســییەکە بە 
شــێوەیەک دروســت کرابوو کە الق لە سەری شــۆڕ نەدەبۆوە، واتە ڕادەکشا. لەسەر 
هــەر دوو القیــش، لــە نێــوان قوالپە و کەشــکەژنۆ دا، هەمــان قفڵ وبەنــد دانرابوو، کە 
القیان پێ جەڕەبابە دە دا. ڕادەی توند کردنی ئەویش بەدەســت خۆیان بوو. القیشــم 
لــەو دەزگا ئاســنە تونــد کــرا. کاڵوخوودێکــی قووڵیان لە ســەر کــردم. الم وابوو بۆ 
ئەوەیە کاتێ هاوار دەکەی دەنگت زۆر نەچێتە دەرەوە، بەاڵم وا نەبوو و هۆکارێکی 
دیکــەی هەبــوو کە من نەمدەزانی، کەســیش پێی نەگوتم. چاوم هەروا بەســترابوو و 
ژوورەکــەش وێدەچــوو تا ڕادەیــەک تاریک بێ لەبەروەی لەژێر چاویشــمەوە هیچی 
وام نەدەدیت. ئێستا جەنابی ئاپۆلۆ ئامادەی وەڕێ کەوتنە! موسافیری موحتەرەمیش 
کە بەندە بم، ســوار بووە و توندوتۆڵ بەســتراوەتەوە نەکا بکەوێتە خوارێ و دوور 
بێ لە گیانی ئازاری پێ بگا. مۆتۆڕی ئاپۆلۆی ســاواک لەجیاتی بەنزین بە شــەلالق 
دەکەوتــە کار! کابــرای شــەلالقزەنیش نــاوی »حوســێنی« بــوو، دواتر جارێــک بینیم، 
یەکی زەالمی مڕچ ومۆنی بەدڕواڵەتی ناحەز بوو کە دەیان کەســی لەژێر شــەلالق و 

ئەشکەنجە دا کوشتبوو. 
یەکــەم شــەلالق کــە لە القــم درا گوتم: ئــەی بابەڕۆ، القــم لێ بۆوە! ئەم شــەلالقە 
جیــاواز بــوو لــەوەی وا ئــاڕەش لــە ژووری بازجوویی لێیــدەدام. شــەلالقی ئاڕەش 
لەچاو ئەوە وەک ســاڵو و ئەحواڵپرســی وابوو. ئەو شــەلالقەی سەر ئاپۆلۆ کاتێ لە 
بنی پێدەدرا، تا تۆقی ســەری پێدەکەوتە ژان. ئەوە چی بوو؟ ئاســن بوو؟ ئاور بوو؟ 
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نەمدەزانی. تەنیا دەمزانی خەریکن لەشم تێکدەشکێنن و لەبەر یەکی دەبەن. هاوار بە 
هیچ کوێیەک نەدەگەییشت. ژمارەی شەلالقەکان بەرز بۆوە و من ئیتر لەوانە بوو لە 
هۆش بچم. هاوارەکانم هێدی ببوونەوە و زیاتر دەمنااڵند. ئاڕەش هاتە پەنا گوێم و 
لەگــەڵ چەنــد جنێــوی دایک و باب دا گوتــی: ئەوە هیچ نییە، عاقڵــت دەکەم، جوزوەی 

دەرسیم بۆ دەنووسی؟ 
دەست و القیان کردمەوە و گوتیان بە ڕێگە دا بڕۆ. ڕۆیشتنی چی؟ لەسەر پاژنەش 
 نەدەکــرا بــڕۆم، بەزۆر بە ڕێگایان دا بردم و بردیانمەوە ژووری بازجوویی. قەڵەم و
کاغــەز هاتــەوە مەیدان، بنووســە! جا وەرە بەو دەســت و پلە هەڵماســیوە بێ توانایە 
بنووســە. هــەر پیتێکــی دەمنووســی بــە قەدرایی تۆپێکــی پینگ پۆنگ دەبــوو! ئاڕەش 
هاتــەوە الی کاغەزەکــە، ســەیرێکی کرد و چووە ژوورەکەی پەنا دەســت. الم وابوو 
دەمبەنەوە ســەر کورســیی ئاپۆلۆ، بەاڵم دوای ماوەیەک ڕەســووڵی ســەربازجوو و 
ســەرۆکی ئاڕەش هات، یەک دوو جنێوی پێدام و گوتی: ئەم »باشــەرەف«ە1 ببەنەوە 

ژوورەکەی، کارم زۆر پێیەتی، ئەوە عاقڵ نابێ!
هەواڵێکی خۆش بوو وەک قەراری ئازادیم بۆ دەرچووبێ! هەڵیانگرتم، بردیانم و 
خســتیانمە ژوورێکــی تاکەکەســی بچووکەوە کــە جیاواز بوو لە ژووری ســەرەتای 
هاتنــم، بەاڵم ســێ کەســی دیکەشــی تێــدا بوون. گەرچــی ئەوانیش وەک مــن حاڵیان 
شــپرزە بــوو، بــەاڵم زۆر لەگەڵــم میهرەبان بوون و چەند شــەو ئاگایــان لێم دەبوو. 
مــن ســیفر کیلۆمیتــر بــووم و ئەوان زیاتــر لەوێ مابوونــەوە. دیارە هیچی واشــیان 
لــە دەســت نەدەهــات، بەاڵم بــۆ ورە پێــدان و ئازا کردنەوە و قســە لەگــەڵ کردن و 
جــۆک گێڕانــەوە و لــە بیر بردنــەوەی ئازار و ئێــش زۆر باش و یارمەتیــدەر بوون. 
لــە زینــدان بەتایبــەت لە کاتــی لێپرســینەوە و ئەشــکەنجە دا، خەڵکانــی دڵ زیندووی 
ورەبــەرز گەلێک یارمەتیدەری هاوبەندییەکانیانن. بەپێچەوانە، خەڵکانی بێ ڕۆحییە و 

1. بازجوو و نیگابان ئەگەر بیانوویستایە کەسێک ئەزیەت بکەن بانگیان دەکرد: »باشەرەف!« 
دیارە نیازیان پێچەوانەکەی بوو و دەیانویست بە تەوسەوە بڵێن کەسەکە دەیهەوێ شەرەفی 

خۆی بپارێزێ و ڕاستی لە هاوڕێیانی نەڵێ، بەاڵم ئێمە مۆڵەتی ئەوەی پێ نادەین!
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تێکشکاو، سەربارێکی قورسی سەر هەموو دەردەکانی دیکەی زیندانیی هەژارن. القم 
هەرکامیان بەقەدرایی خەرگەیەکیان لێ هاتبوو! دەستیشم ماسیبوو و ئازاری هەبوو. 
ســێ چوار ڕۆژێکــی پێچــوو، هیــچ خەبەرێک نەبــوو و من القم بەرەو بــاش بوونەوە 
دەچــوو، پاڵم لێ دابــۆوە و لەگەڵ هاوبەندییەکان دا قســەوباس و نەقڵ و حیکایەت و 

جۆک و پێکەنینمان هەبوو! 
ئیستیراحەت زۆری نەکێشا، ڕۆژێکیان بانگیان کرد محەممەدئەنوەر! زیندانبانەکان 
زیندانییان بەناوی بچووکەوە بانگ دەکرد نەک بە شۆرەتەوە. نیگابانێک دەهاتە نێو 
بەند و ناوەکەی بەدەنگی بەرز هاوار دەکرد؛ کەســەکە دەبووایە لە هەر ســلوولێک دا 
بــێ بڵــێ: »بەڵــێ!« بۆ ئەوەی کابرا بزانێ لە کام ژوورە و بێ لەوێوە بیبا. بردیانمەوە 
هەمــان ژووری ئــاڕەش و چاویــان کردمەوە. ئاڕەش هەمیســان کاغەزێکی ئامادەی 
نا بەردەســتم »هویت شــما محرز است... بنویس!« خوایە چی بنووسم؟ هەر ئەوانەی 
پێشــووم بە هەندێک زیادکراوەوە نووســی، بەالی هیچ شــتێکی سیاســی دا نەچووم. 
ئاڕەش هاتەوە ســەرم و ســەیری نووســینەکانمی کرد. کورتی بکەمەوە، دیســانەکە 
خــۆم لەســەر ئاپۆلــۆی گۆرین بینییــەوە. جەڕەبابــە درام، بەاڵم ئەم جــارە دەدوازدە 
ســیم )وایەر( ی کارەباشــیان بە گیرەی ئاســنی بچووک لە لەشم گیراند. دووانیان لە 
نەرمایی گوێچکەم، ئەوانی دیکە لە لێو و لووت و دەســت و الق و ســەر مەمکەکانم، 

یەکیشیان بیالمانێ لە نێوگەاڵنم. 
حوســێنی دیســان بەربــووە شــەلالق لێــدان، هــەر پێم ســەیر بوو بۆچــی القم لە 
لەشــم جیا نابێتەوە، ئاڕەشــیش هەر جنێوی دە دا. لەپڕ هەستم کرد هەڵدەتەکێم، دیار 
بــوو کارەبایــان لــە لەشــم دە دا. وایەری هــەر ئەندامێکیان لە کارەبا بدایە، ســەرم و 
لەشــم بــەرەو ئەوالیە دەکشــان، بــەاڵم دەزگاکــە نەیدەهێشــت زۆر بجووڵێم. جاری 
وابــوو گوێچکــە و دەم یــان چاو، جاری واش بوو هی ســەر مەمک و بەو شــێوەیە، 
شــوێنەکانی دیکەیــان بە کارەبا وەســڵ دەکــرد. جاری واش بــوو هەموویان پێکەوە 
دەخســتە کار. ئەگــەر دەســت و القــم بە دەزگاکــەوە قایم نەکرابووایــە، هەر جارەی 
چەند میتر هەڵدەبەزیمەوە، بەاڵم ئاپۆلۆ نەیدەهێشت جووڵە بکەم. زۆر ناخۆش بوو، 
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هەستێکی ناحەزم تێدا دروست ببوو، شەلالقەکەم لەوە پێ خۆشتر بوو. کێشە ئەوە 
بــوو نەمدەزانــی تاکەی لە کارەکەیــان بەردەوام دەبن و کەی لە دەســتیان ڕزگاریم 
دێ. هەر ئاڕەش جنێوی دە دا و دەیگوت: ئەوە سەرەتای کارە، بزانە چیت لێ دەکەم، 
ڕاســتم پێ ناڵێــی، واوا لێ کــراو؟ منیــش ســوێندم بە خــو دا و پێغەمبەرێــک دەخوارد 
کــە بــاوەڕم پێیــان نەبوو و دەمگــوت هیچــم نەکــردووە. بەکورتی، ببــووە ملمالنیی 
نێوان ئەو و من، ملمالنییەکی نابەرانبەر کە تازە بە ســەرم دا ســەپا بوو و لەســەری 
دەڕۆیشــتم و دەمگــوت هیچــم نەکــردووە، هیچی خراپــم نەخوێندۆتــەوە و ئاگام لە 
هیــچ نییە. بە هەمان شــێوەی پێشــوو دوای ئەوەی شــەکەت و مانــدوو و بریندار و 
کەلەالیان کردم هێنایانمە خوارێ، بەاڵم ئەم جارە ڕاستەوخۆ بردمیانەوە ژوورەکەم. 
تۆ کاتێ لە ژووری ئەشــکەنجەدای، ســلوولەکەت لێ دەبێتە بەهەشت و کاخی شاهی، 
خواخواتە لەکۆڵت ببنەوە و بتبەنەوە نێو ئەو ژوورە تەنگ و تاریکە، کە لە بەرچاوت 

وەک مەیدانی فوتباڵ گەورە و خۆش دەنوێنێ! 
خوێن لە دەمم هاتبوو، سێ کەسەکە سەیرێکی نێو دەمیان کردم، گوتیان: دیسان 
بردیانیەوە ســەر ئاپۆلۆ؟ گوتم: ئا؟ گوتیان: ئەی بۆچی گازت لەو هەورە نەگرت کە 
لــە نێــو کاڵوخوودەکە دا بــوو؟ گوتم: نەمدەزانی، گوتیــان: گازت لە زمانت گرتووە و 
لە دووالوە قرتاندووتە، دەبێ وریابی زۆر شتی پێنەخۆی، دەنا لەوانەیە بەتەواوەتی 
لێ ببێتەوە و قووتی بدەی! ماڵی وێرانم! دەستم لێ دا ڕاستیان دەکرد، دووبەش لە سێ 
بەشــی زمانم لە هەر دوو الوە قرتا بوو و تەنیا نێوەڕاســتەکەی پێوەمابوو! القیشــم 
ئەم جارە بریندار ببوو و خوێنی لێ دەهات، هەم بە شــەلالق و هەم لەو شــوێنەی وا 
بە دەزگاکەوە جەڕەبابەیان  دابوو، بەاڵم من زیاتر لە خەمی زمانم دا بووم نەک القە 
گەورە و جوانەکەم کە وا هەبوو لە ژمارە ٨ەوە بووبێتە 12! مابوومەوە چی بکەم؟ 
تاقەتــم لێ بڕابــوو، شــەکەت بــووم، هێزی قســەکردنم تێــدا نەبــوو، نەمدەزانی ئەگەر 
ئەم جارە بمبەنەوە سەر ئاپۆلۆ چی بەسەر زمانە قرتاوەکەم دێ و ئایا هەر بەگشتی 
زینــدوو دەمێنمــەوە؟ مــن هێــزی خۆڕاگرتن لــە بەرانبەر ئــەوم هەمووە ئەشــکەنجە 
وەحشییانەیەم نەبوو، لەڕ و الواز بووم و کەمم سەختی و ناڕەحەتیی ژیان دیتبوو، 
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بــە ڕەنــج و ئازاریش ڕانەهاتبووم. گەرچی بیســتبووم چریکــەکان بۆ ئەوەی خۆیان 
لەگــەڵ ســەختی و ئــازاری ئەشــکەنجەی نێو زیندان ڕابهێنن شــەلالق لــە بەری پێی 
خۆیــان دەدەن و منیش دووســێ جارێک الســایی ئەوانم کردبــۆوە، مەوالنای ڕۆمی 
گوتەنــی: »کایــن منــم طاووس علیین شــدە!« پێم وابوو ببوومە ئــەوان! بەاڵم ئەوە لە 
گاڵتەجاڕ بەوالوە زیاتر هیچ نەبوو. شەلالقێکی حوسێنی بە قەدرایی هەزار شەلالقی 
خۆم ئازاری هەبوو! من بە تەنافی ڕزیوی خەون و خەیااڵتەوە چووبوومە چاڵەوە!

**

بۆ سبەینێی ئەو ڕۆژە، سێ کەسەکەیان لە سلوولەکەمان بردە دەرێ. یەک دوو ڕۆژ 
بەتەنیا مابوومەوە. ڕۆژێکیان کوڕێکی الویان هێنا ســلوولەکەوە و دەرگایان پێوە دا. 
چۆنێ؟ چکارەی؟ ناوت چییە؟ ناوم فاڵنە و خەڵکی شــاری ســنەم و ویۆڵۆن ژەنیشم! 
کوردی؟ بەڵێ کوردم! ئای بەخێر بێیت! لەسەر چی گیراوی؟ ئەی تۆیان بۆ گرتووە؟ 
کەم کەم سەرەهەودای قسەوباس کرایەوە و کەوتینە باسی ناسیاوانی شارەکانمان. لە 
 نێو قسەکانم دا گوتم لە زانکۆی ئەدەبیی دانیشگای تاران دەرسی مێژووم خوێندووە و
هاوپۆلــی سنەییشــم بــووە، کە فاڵنەکەس بــێ. ئای گوتی ئەوە ئەویــش لێرەیە! هەی 
نەبێ! هەر ئەوەی گوت و نەیگوت وەک دەرگای ژوورێکی تاریکیان لێ کردبێتمەوە و 
بردبێتیانمــە بــەر ڕووناکایــی خۆرەتــاو، هەمــوو مەســەلەکەم بــۆ ڕوون بوویــەوە، 
هۆکاری گیرانم، ئەشــکەنجە درانم، باســی نامیلکە لەگەڵ کردنم، هەموویم بەجارێک 
زانــێ و لە هەموو شــت تێگەیشــتم. باشــە، کێی دیکــەی لەگەڵە؟ فاڵنەکــەس! تەواوە، 
ئەویش کوڕێکی ئازەریی هاوپۆلم بوو و لەگەڵ برادەرە سنەیی یەکە دا هاوڕێ بوون. 
ئیتــر هەموو شــتێک ڕوون بــوو، زانیم بۆ گیراوم و دەبووایە لە بازجوویی دا باســی 
چیــم بکردایــە کــە نەمکردبوو. ســەد بریا ئەو شــتەم زووتــر زانیبایە یــان هەر پێش 
گیرانــم کەســێک هەواڵــی گیرانــی ئەوانی پێ بدایەم بۆ ئەوەی ئــەم هەموو لێدانەم لە 
گیرفــان دا مابووایەتــەوە! بــەاڵم داری خۆزیــا کەم وا هەیە شــین بــێ. گەرچی لێرە دا 
بــۆ مــن کەپەنکی پــاش بارانیــش بەکەڵک هات و قســەی ئەو برادەرە خۆشەویســتە 
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گرێپووچکەی کارەکەمی کردەوە. 
ڕاســتییەکەی ئــەوە بــوو مــن لە کۆتایی ســاڵی ئاخــری زانکۆ دا ٧ یــا ٨ نامیلکەی 
ڕێکخراوی »ستارە سرخ«م لە برادەرێکی سنەیی وەرگرتبوو کە هاوپۆلم بوو، بەاڵم 
نامــەوێ نــاو بێنــم. هــۆکاری گیرانی مــن تەنیا ئەو بــوو و دواتریش لــە پەروەندەی 
دادگاکەم دا دیتم تەنیا کەســێک کە ئیعتیرافی لەســەر من کردبێ، ئەو بوو، نەک هەر 
ئیعتیرافی نامیلکەکان، بەڵکوو شتی لێ زیاد کردبوو وەک ئەوەی گوتبووی ئەنوەر لە 
هەموو خۆپیشــاندانەکانی دانیشــگا دا بەشداری کردووە و لەسەر کەالسی دەرسیش 
ئوســتادەکانی »ئەزیــەت کــردووە«، کە نەمزانــی مەنزووری چی بوو و لەم چەشــنە 
قسانە. دواتر ئەو برادەرە کە ئێستا شۆرەتی خۆی گۆڕیوە و ناوێکی دیکەی لەسەر 
خۆی داناوە، بێ ئەوەی بچێتە دادگا و مەحکووم بێ یاخود ئەشکەنجەیەک بکرێ، لە 
زیندان هاتە دەرەوە و چووەوە سەر ژیانی ئاسایی خۆی، بوورسییەشی وەرگرت و 
بۆ خوێندن چوو بۆ دەرەوەی واڵت، پاشانیش لە ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنی ئێران دامەزرا، 
ئێســتاش لە دەروەی واڵتە و ماوەیەکیش لەگەڵ یەک لەو دوو حیزبە ســەرەکییەی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کەوتبــوو! منی هەژاریشــی تووشــی ئــەم بەدبەختییانە کرد 
کــە باســیان دەکەم. پێم ســەیرە، ئەو دەم لەو کەســانەم بیســتەوە کــە لەگەڵ ئەو لە 
سلوولێک دا بوون دەیانگوت تەنیا یەک زلـــلەیان لێداوە و بەس، بەاڵم دووسێ ساڵ 
پێش ئێستا چاوم بە کتێبکی ئینگلیزی1 کەوت کە کابرایەک سەبارەت بە زیندانەکانی 
ئێران نووســیبووی و لە فەسڵی یەکەمی دا باسی ئەو »ئەشکەنجە زۆر«انەی کردبوو 
کە بەسەر هەمان ئەو برادەرە سنەیی یەی من هاتووە! دونیایەکی سەیرە، دەرەوەی 
واڵت وەک بازاڕی مسگەران وایە چەندە دەکۆخی بکۆخە، کەس گوێی لێ نابێ! بەاڵم 

ئەی ویژدان؟
هــەر چۆنێک بــێ، دوای ئەوەی نامیلکەکانم خوێندبۆوە، لە هاوین دا خســتبوومنە 
نێــو قوتــووی شــیرنیاتەوە و بردبوومنــەوە بۆکان. لــەوێ  دابوومن بــە کاکم و کاک 

1. مــن کتێبەکــەم بــە ئینگلیزی خوێندەوە، بەاڵم ئەگەر هەڵە نەکەم ئەســڵەکەی بە فەرەنســی 
بوو، دڵنیا نیم. 
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محەممەدی ئەشــعەری و چەند کەســی دیکە خوێندبوویاننەوە و لە کۆتایی هاوین و 
کاتــی گەڕانــەوەی تــاران دا، لــە ژێرخانــی ماڵــی کاکــم کە ئــەو دەم کرێگرتــەی ماڵی 
زەوییــەوە.  ژێــر  خســتبوومنە  بــوو،  )ئەمیــری(   بــەردەزەرد  حەمەحوســێن خانی 
ئێســتاش وا ئــەم بــرادەرە ســنەیی یە، بــە قســەی کاکــی ویۆڵــۆن ژەن، لــە کومیتــە 
گیــراوە و دیــارە دەبــێ منیــش بەشــوێن ئیعتیرافــی ئــەو دا گیرابێتــم. ئــەوە هەمــوو 
مەســەلەکە بــوو. ســاواک جاروبــارە کاری وای دەکــرد، واتــە کــە دەیدیت کەســێک 
ڕاســتی ناڵــێ لەبــەروەی زووتــر و بــە ژانەســەری کەمتــر ئیعتیرافــی لێ وەربگــرێ، 
 بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان هەواڵێکیــان پێدەگەیانــد بــۆ ئــەوەی وشــیار بێتــەوە و
 بزانێ ئەوان ئاگاداری مەسەلەکەن. جاری واش بوو فێڵیان لە زیندانیی هەژار دەکرد و
 زانیاری هەڵەیان دەگەیاندێ، دیارە ئەوە بۆ کەسانی گرنگ و ڕادەی بەرزی چریکی و
 حیزبــی بوو نەک بۆ الپرەســەنێکی وەک من کە هیــچ پەیوەندییەکی حیزبیم نەبوو و
تەنانــەت نەمدەزانی »ســتارە ســرخ« چییە، کە نامیلکەکانیانم لەو بــرادەرەی هاوپۆلم 
وەرگرتبوو. هێنان و هاوبەند کردنی کاکی ویۆڵۆن ژەنیش لەگەڵ من لەو پەیوەندییە دا 
بــوو، دەنــا ئــەو هەژارە نە ئاگای لە مەســەلەکە بوو و نە مرۆڤێکــی خراپ بوو و نە 
هاوکاری ئەوان بوو، دواتریش کە ناویم بیستەوە، مرۆڤێکی خزمەتگوزاری گەلەکەی 
بــوو. ســاواک تەنیــا لــەو ڕاســتییە کەڵکــی وەرگــرت کە دەیزانــی ئەویــش کوردە و 
ســنەیی یە و ئەگــەر ئــەو و مــن لە ژوورێــک دا پێکەوە بیــن دیارە باســی گیرانی ئەو 
برادەرە ســنەیی یەی هاوپۆلیشــم دەکرێ و من تێدەگەم گیرانەکەم لەســەر چییە، جا 

دەچم سووک و سانا ئیعتیراف دەکەم، کە هەرواش بوو! 
هەر چۆنێک بێ، ئەو هەواڵە بۆ من وەک هەواڵی هاتنی فریشتەی نەجات وابوو. 
نایشارمەوە ئەگەر سەرلەنوێ بیانبردایمەتەوە بازجوویی لەسەر ئەو بابەتی نامیلکانە، 
ئیتــر تاقەتــی ئەشــکەنجەم نەمابــوو وا هەبوو تەنیــا جارێک و دووانیتر لــە بەرانبەر 
لێدانەکەیان دا تاقەت بهێنم و بەناچاری ئیعتیرافم دەکرد و وا هەبوو خەڵکێکی زۆریش 
بە گرتن بدەم. هۆیەکەی ئەوە بوو من هیچ پەیوەندییەکی ڕێکخراوەییم نەبوو، بەاڵم لە 
 بەرانبەر دا پەیوەندییەکی زۆر و بەرباڵوم لەگەڵ خەڵکانی جۆراوجۆر هەبوو، کتێب و
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نامیلکەی قاچاغم لە بیست سی کەسیش وەرگرتبوو و بابەت و نووسراوەی یاساخم 
بە بیست ســی کەســی دیکە دابوو، جا کامیەک لەوانەم دەدرکاند و ناوی کێم دەبرد، 
نازانــم، بــەاڵم بــە دڵنیایــی بەرگەی ئەشــکەنجەی دیکــەم نەدەگرت و چــاک و خراپ 
شــتێکم هەر دەگوت و وا هەبوو لە ئەنجام دا کەســانێک پێوە بکەم و بەشــوێن من دا 
بکەونــە زیندانــەوە. تــا ئــەو دەمە بــاش هاتبووم، هیچــم نەگوتبوو و ناوی کەســێکم 
نەدرکاندبوو کە لە بەردەســتیان دا بێ و بیگرن، بەاڵم دواتر چ دەبوو، زۆر نیگەران 
بووم. دەترســام کارەســاتێک دروست بێ و ناوی خەڵک بهێنم، ئەو دەم دەبووایە تا 

کۆتایی تەمەن بە سەرشۆڕی بژیایەم. با یەک دوو نموونەتان بۆ بهێنمەوە:
ڕاست شەوێک پێش گیرانەکەم، کاتێ کاک ئەحمەدی سامبەگی میوانم بوو، دوای 
سەعات ٩ هاتەوە ماڵێ و پێکەوە چووین بۆ عارەق خواردنەوە. لە ڕێستوورانەکە پێکەوە 
لەســەر مێزێک دانیشتین، ســەیرم کرد لەوالوەتر »سەعیدی سوڵتان پوور«، شاعیری 
گــەورەی ئێرانــی دانیشــتووە و بە نــاو بانگم دەکا و دەڵێ وەرن بۆ ســەر مێزەکەی 
ئێمە. ئەویش لەگەڵ کەسێکی دیکە دا بوو. چووین بۆ الیان و تا درەنگانێک عارەقمان 
 خواردەوە. پاشان جیابووینەوە و چووینەوە ماڵێ، بەیانیش من چووم بۆ سەر کارەکەم و
هــەر لــەوێ گیــرام. دەی مــن هات وچــۆی ســەعیدم زۆر کردبــوو و ئەویــش کــە 
دۆســتی کاکــم بــوو، هاتبووە بــۆکان و میوانمان ببــوو. چۆنم بزانیایــە گیرانەکەم لە 
پەیوەندیــی ئــەو دا نییــە! بەتایبــەت کــە ئەویــش لەو ســەروحەدە دا گیرا و لــە زیندان 
بینیمــەوە. بەختەوەرانە کێشــەکانمان هیــچ پەیوەندییەکیان بە یەکتــرەوە نەبوو و نە 
ئەو و نەمنیش ئاماژەیەکمان بە ناســینی یەکتر نەکردبوو، بەاڵم تۆ بڵێی لە درێژەی 

ئەشکەنجە دا باسی ئەو کتێب و شێعرانەم نەکردایە کە لەوم وەرگرتبوون؟ 
نموونەیەکی دیکە: دۆســتێکم هەبوو ناوی »ئەفراســیاب« و خەڵکی لوڕستان بوو. 
لــە کومیتــە چەنــد جار گوێــم لێ دەبــوو ئەفراســیابێکیان بانگ دەکــرد و دەیانبرد بۆ 
بازجوویی. لە خۆم دەپرسی ئەو ئەفراسیابە کێیە، بڵێی برادەرەکەی من نەبێ؟ بڵێی 
لەســەر ئــەو نەگیرابێتم؟ جا بڵێی باســی ئەوم نەکردایە؟ ئــەی نامیلکەکان؟ ئەوانم لە 
بــۆکان دابــووە چەند کــەس بیخوێننەوە، تۆ بڵێی ئەشــکەنجەی وەحشــییانەی ئەوان 
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مەجبووری نەکردایەم ناوی ئەو دۆست و برادەرە خۆشەویستانەم بدرکێنم؟
وەک گوتم، من پەیوەندیی حیزبایەتی و ڕێکخراوەییم نەبوو و وەک هەموو مرۆڤێکی 
ئاسایی دەیان کەسم دەناسی کە کتێب و نامیلکەم لێ وەرگرتبوون. ئەو دەم نەخۆشیی 
کتێب خوێندنەوەم هەبوو، ئێستاش هەروام، تێر نابم، هەرچی هەمە بیدەم بە کتێب پێم 
 کەمە. ئەو کتێبانەش کە بەشوێنیان دا دەگەڕام زۆربەیان قاچاغ بوون و دەبووایە لەم و
لەویــان وەربگــرم و بیاندەمەوە. نەمدەزانی لە پەیوەندیــی کامیان دا گیراوم و ئەگەر 
بمبەنەوە ژێر ئەشــکەنجە مەجبوور دەبم باســی کامیان بکەم؟ بەاڵم قســە و هەواڵی 
ئەو برادەرە ویۆڵۆن ژەنە لە هەواڵی ئازاد بوون نەبێ لە هەموو شــت خۆشــتر بوو، 

تەکلیفی ڕوون کردمەوە و زانیم چی بەچییە و دەبێ چی بکەم. 
دوو ڕۆژ دواتر بردیانمەوە بۆ بازجوویی. کاغەزیان نا بەردەمم بنووسم. ئەم جار 
کە دڵنیا بووم و دەمزانی کێشــەکە چییە، قیت دانیشــتم و دەســتم کرد بە نووســینی 
نــاوی ئــەو نامیلکانــەی وا لــە بــرادەرە ســنەیی یەکەم وەر گرتبوون، کــەی و لە کێم 
وەرگرتبوون و لەکوێم شــاردبوونەوە، هەموویانم نووســی )ئافەرەم!(  بەاڵم بە هیچ 
شێوەیەک ناوی ئەو کەسانەم نەهێنا کە لە تاران و بۆکان پێمدابوون بیخوێننەوە و 
بەختەوەرانە ئێســتا هەموویان جگە لە کاکم و کاک محەممەدی ئەشــعەری ماون و 
دەزانــن دەڵێــم چــی. تەنانەت لە یەکــەم چاوپێکەوتنــی حزووریی دایکــم دا، کە دواتر 
باســی دەکەم، لەگەڵ ماچ کردنی دا لە بن گوێی گوتم »باســی فاڵنەکەســم نەکردووە« 
فاڵنەکەس خزم و دۆستێکی نزیکم بوو، ئەوەم بە گوێی دا چرپاند، ئەویش تێگەیشت و 

لە گەڕانەوەی بۆکان دا پێی گوتبوو. ئەوەم دیارە دوای ئازادبوون بیستەوە. 
هەســتم دەکــرد ســووک ببــووم. لەالیــەک ویژدانم ئاســوودە بوو کە ســەرەڕای 
ئەشکەنجەی ئەو چەند ڕۆژانە، ڕاستیم لە هاوڕێیانم نەگوتووە و کەسم پێوەنەکردووە، 
 لەالیەکیشەوە خەیاڵم ئاسوودە ببوو کە ئەوا چارەنووسی نامیلکەکان ڕوون بۆتەوە و
ئیتر دەبێ لەکۆڵم ببنەوە و ئەشکەنجەی زیاترم نەکەن، بەاڵم لەو قۆناغە دا تەنیا ئاڵقەیەک 
لە زنجیرەی ڕووداوەکان بۆ ساواک ڕوون ببۆوە، واتە دەیانزانی نامیلکەکان لە ڕێگەی 
ئەو برادەرە ســنەیی یەوە گەیشــتۆتە دەستی من کە ئێســتا لە بەردەستی خۆیان دام، 
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بــەاڵم نەیاندەزانــی مــن لــەو ماوەیە دا چیــم لێ کــردوون و بەکێــم داون بیخوێننەوە. 
ئەم جار دەیانویست ئەوانە بزانن. حکوومەتی شا لەو سااڵنە دا بۆ ئەوەی بە ئەمریکا و 
 ڕۆژاوایی یەکان بڵێ چەپی ئێران بەهێزە و هەموویان سەر بە یەکییەتیی سۆڤیەتی و
چینــن و بــەو نــاوە چەک وچۆڵی زیاتریان لێ وەربگرێ، لە ڕێگەی ســاواکەوە هەوڵی 
دە دا گرووپی درۆیین دروست بکا، واتە ئەگەر کەسێکیان لەسەر کتێبێک دەگرت بە 
ئەشکەنجەش بووایە تێدەکۆشان کەسەکە ببەستنەوە بە چەند دۆست و هاوڕێیەوە، 
ئەوانیــش بگــرن و بڵێن گرووپێکی »خەرابکار«ی تازەمان گرتووە. تەنانەت من دوای 
شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥٧ بیســتم کە ســاواک خۆی لە پادگانی کرماشــان نامیلکەکانی 
ڕێکخراوی »ستارە سرخ«ی چاپ دەکردەوە و دەیناردنە نێو خەڵک بۆ ئەوەی بزانێ 
کێ وەریاندەگرێ و کێ چەپە و دژ بە ڕژیمە، ئینجا هەر خۆشیان شوێنیان دەگرت و 

ئەوانەیان دەخستە زیندانەوە کە وەریانکرتبوون!
دوای ئەو ئیعتیرافە بۆ ماوەی چەند ڕۆژ لەکۆڵم بوونەوە، دیار بوو ناردبوویان 
بزانــن ڕاســت دەکــەم و نامیلکەکان لەو شــوێنەن کە گوتوومە یان نــا. تومەز، کاکی 
هــەژارم کاتــێ بــە هەواڵــی گیرانەکــەم دەزانــێ دەســبەجێ نامیلکــەکان لەژێر زەوی 
دەردەهێنێ و دەیانبا لە ماڵی خزمێکی خۆمانیان دادەنێ، نەکا بێن ماڵەکە بگەڕێن و 
بیدۆزنــەوە و بــە زیانــی من تەواو بێ! کاکم گەلێک دڵســۆز بــوو و منی زۆر خۆش 
دەویست، یادی بەخێر بێ. ئەو نەیدەزانی من خۆم ئیعتیراف دەکەم و شوێنەکەشیان 
پێدەڵێم! تێگەیشتنی خەڵکی ئاسایی تەنانەت سیاسییەکانیش لە ساواک و ئەشکەنجە و 
تاقــەت و توانای مرۆڤ، تێگەیشــتنێکی عەینی و واقیعــی نەبوو و نەیاندەزانی هێزی 
شــەیتانیی ســاواک لــەوە زیاتــر بوو کــە نەتوانــێ ئیــرادە و دەســەاڵتی زیندانییەکی 
سیاســیی بەردەســتیان تێکبشــکێنێ. تەنیــا قارەمانانــی خۆڕاگر توانیویانــە ئەم هێزە 
شەیتانییە تێکبشکێنن، بەاڵم هەموو کەس ئەو خۆڕاگری و ئازایەتییەی نییە، الی کەم 

من نەمبوو یان ئەگەر هەمبوو هەر ئەوەندە بوو. کار بە شوعار پێکنایە!
بگەڕێمەوە ســەر ڕووداوەکان: کاتێ کە لە ســاواکی مەهابادەوە دەچنە بۆکان و 
ماڵی کاکم، دەبینن زەوی ڕاست لەو شوێنەی وا من نەقشەم کێشابوو هەڵکەندراوە و 
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نامیلکەکان نەماون، ئیتر کاکم هەڵدەپێچن و دەیانەوێ بزانن چییان بەســەر هاتووە. 
بــۆ مــاوەی یــەک دوو ڕۆژ کــەس خۆی بــە خاوەنــی نامیلکــەکان ناکا و هــەر دەڵێن 
نازانیــن و ئاگامــان لێ نییــە، بەاڵم ســاواکی مەهاباد دەســبەردار نابــێ و کاتێ کە لە 
تــاران مــن دەبەنەوە بەر ئەشــکەنجە و منیش دەڵێم هەر لەوێیــە و لەوێ بووە، ئیتر 
دەست لەسەر کاکم هەڵناگرن و دەڵێن نامیلکەکانمان لە تۆ دەوێ و دەبێ پێمان بڵێی 
لەکوێن، دەنا دەتگرین. کاکم کەوتبووە گێرە و کێشــەیەکی ناخۆشــەوە و نەیدەزانی 
دەبێ چی بکا؛ نامیلکەکانیان بداتێ وا هەیە بە زیانی من تەواو بێ و لەسەرم بکەوێ، 

نەشیانداتێ ئەوان دەست هەڵناگرن. ئەم الی تات و ئەوالی تات! 
ئیتــر کاکم پرس و مەســڵەحەت بە کــەس وکار و گــەورەی بنەماڵەکەمان دەکا و 
هەمووان دەگەنە ئەو ئەنجامەی کە دیارە دەبێ ئەنوەر ئیعتیرافی کردبێ دەنا چۆن ڕاست 
بەبێ پرس وجۆ دەچنە سەر ئەو شوێنە تایبەتە و زەوییەکە هەڵدەکۆڵن. لە ئەنجام دا بە 
 سەاڵح دەزانن نامیلکەکان بدرێنە دەست ساواکی مەهاباد، بۆ ئەوەی لەکۆڵ بنەماڵەکە و
بەتایبەت کاکم ببنەوە و نەیگرن. ئیتر کاکم تەلەفۆن بۆ ساواکی مەهاباد دەکا و دەڵێ 
نامیلکەکان لەالی دایکم بووە، ترساوە و هەڵیگرتوون، ئێستاش داونی بە من و الی 
منن، وەرن بیانبەن! ئەوانیش دەسبەجێ دێن و دەیانبەن؛ بەاڵم وەک لە چەند شوێنی 
دیکەش دا گوتوومە، ئەم ڕووداوە بوو بەهۆی هات وچۆکردنی ساواکییەکانی مەهاباد 
بــۆ دووکانەکەی و ئەویش کە لە خۆی دەترســا، نەیدەوێــرا ڕێگرییان لێ بکا، خەڵکی 
شارەکەش دیارە ئەم هات وچۆیەیان پێ ناخۆش بوو، بەاڵم بە حەیس وبەیسەکەشیان 
نەدەزانی. درەنگتر کاتێ لە زیندان هاتمە دەرەوە، کاکم تاقە گلەیی یەکی کە لێی کردم 
ئــەوە بــوو گوتــی ئەگــەر ئەو مەســەلەیە نەبووایە ئەو ســەگبابانە ئــاوا کەڵەگایی یان 
لێ نەدەکردم، ئێستاش هیچم لەگەڵیان پێ ناکرێ، خۆ خەڵکەکەش بەوە نازانن! ڕاستی 
دەکــرد، لەبــەروەی ڕۆژی چوارەمــی دوای ئــازاد بــوون و گەڕانــەوەم بــۆ بــۆکان، 
برادەرێکــی خۆشەویســت کە ئێســتا لەگەڵ حیزبێکی چەپ دایــە و لە دەرەوەی واڵت 
دەژی، هاتــە چاوپێکەوتنــم و ئازایانــە و شۆڕشــگێڕانە هەندێــک زانیاریــی بەنرخــی 
لەســەر بارودۆخــی شــارەکە پێدام کە ئێســتاش هــەر مەمنوونی کارەکەیــم. یەک لە 
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قســەکانی کە بۆی کردم، ناوی ئەو شــوێنانە بوو وا ســاواکی مەهاباد هات وچۆیان 
دەکــرد، بــە ئیدارەی دەوڵەتی و دووکانــی خەڵکەوە، یەکیشــیان دووکانی کاکم بوو: 

»گرگ دهن آلودە و یوسف ندریدە!«

بێمەوە سەر باسەکە: دوای چەند ڕۆژێک سەرلەنوێ بردمیانەوە بۆ بازجوویی. الم 
وا بوو تەواو بووە، بەاڵم لە جاران زیاتریان لێدام! ئەم جار ئاڕەش ڕووتی کردمەوە، لە 
ژوورەکەی خۆی بە دەست هەڵیواسیم و بە شەلالق بەربووە گیانم. کامە جنێو پیسە 
 پێیــدام، هەرچــی دەمگوت بۆ لێم دەدەی خۆ مــن ئیعتیرافم کردووە، فایدەی نەبوو و
خراپتری لێ دەدام. بن پیلم خەریک بوو بێتە دەرێ، گیانم هەمووی شین وڕەش ببۆوە، 
بــەاڵم لــە کۆڵــم نەدەبۆوە. کەسێکیشــیان هێنابوو بــۆ بازجوویی و لــەوێ دایاننابوو 
ئــەم وەزعــە ببینــێ و بترســێ و زووتر ئیعتیــراف بــکا! بازجووەکان لــەم کارانەیان 
زۆر دەکــرد، منیــش لــە کاتی نووســین دا چاوم لە ئەشــکەنجەی خەڵــک دەبوو، ئەوە 
لــە خودی ئەشــکەنجەکە ناخۆشــتر نەبووایە خۆشــتر نەبوو، ڕۆحی بینــەر بە دیتنی 
بارودۆخی کەســی ئەشــکەنجەکراو تێکدەشــکا. جارێکیان کوڕێکی منداڵیان هێنابوو 
لێیانــدە دا و دەیانگــوت بۆچــی کتێبی »ماهی ســیاە کوچولو«ی ســەمەدی بێهڕەنگیت 
خوێندۆتــەوە؟ ئــەو هــەژارە دەیگــوت بابــە ئــەو کتێبە چاپــی »کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان«ە و دەوڵەتییە، بەاڵم ئاڕەش دەیگوت کانوون کێیە، ئادرێســی 

ئەو سەگبابانەمان بدەیە با بیانگرین و واوایان لێ بکەین! 
هــەر چۆنێــک بــێ، دوای پاڕانەوە و ســوێند و قورئــان کە بێ تاوانــم و ئیعتیرافم 
 کردووە، دەستیان کردمەوە و هێنامیانە خوارێ و ئاڕەشیش هاتە قسە و گوتی: درۆت
پێ گوتووین، نامیلکەکان لەو شوێنە نەبوون کە دەتگوت؛ لەکوێت داناون و ڕاستمان 
پــێ بڵــێ داوتــن بــە کێ؟ ئەم جار ترســی ئــەوەم بوو کاکــم ســووتاندبێتنی، ئەو دەم 
ئەویشیان دەگرت و باوەڕیشیان بە من نەدەکرد. دیار بوو هیچم لە دەست نەدەهات و 
دەبووایــە بچمــەوە ژێر ئەشــکەنجە و چاوەڕوانــی کرانەوەی ئــەو گرێپووچکەیە بم، 
بەاڵم ســاواکیش ئێســتا جگە لە چاوەڕوان بوونی هەواڵی بۆکان، چارەیەکی دیکەی 
نەبوو. گوتم: وەڵاڵ بیلال لەوێ بوون و خۆم لەوێم داناون، ئیتر هیچ هەواڵێکم لێیان 
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نەماوە و نازانم! ئەو شــەوە هیچی وایان پێ  نەنووســیم و بە شــەکەتی و ناڕەحەتی 
بردیانمەوە ژوورەکەم. 

دواتــر کــە نامیلکەکانیــان لــە بــۆکان کەوتبــووە دەســت و بۆیــان نێردرابــووە 
تــاران، ئەم جــار دەســتیان کــرد بــە پرســی ئەوەی بۆچــی لــە تارانــەوە بردوومنەتە 
ســەرلەنوێ  ئەوانــەش  لەســەر  کەســانێک؟  چ  بــە  داومــن  لــەوێ  کوردســتان و 
لێدانێکــی زۆرم وێکــەوت، بــەاڵم نەیانبردمــەوە ســەر کورســیی ئاپۆلــۆ. ســەرەڕای 
شــەکەتیی زۆر و درێژەکێشــانی مــاوەی ئەشــکەنجە، هەســتم دەکرد ئــەو بابەتەیان 
بەباشــی بــۆ ناچێتە ســەر لەبەروەی کاتێ زانیــم نامیلکــەکان دۆزراونەتەوە ئەم جار 
ڕۆحییــەم پەیــدا کــرد و زۆر نەدەترســام. گوتــم لــە مــاوەی پشــووی هاویــن دا لــە 
تارانــەوە چوومەتــەوە بــۆکان، ماڵەکــەی تارانــم تەحویلــی خاوەنەکــەی داوەتەوە و 
شــوێنم نەبــووە نامیلکەکانــی لێ دابنێــم، ناچــار لەگەڵ کەرەســەی دیکــەی ماڵەکەم دا 
و شــاردوونەتەوە  لەکوێــم  دەیزانــی  دایکــم  تەنیــا  لەوێــش  بــۆکان،   بردوومنەتــە 
کاکم و خوشکەکانم ئاگادار نەبوون. خواوڕاستان ئەم قسەیەم لەگەڵ قسەی کاکم دا 
یەکی گرتبۆوە و کاکمیان نەگرتبوو. بە حیسابێکی مەنتیقی کێشەکەی منیش دەبووایە 
دوای دۆزرانەوەی نامیلکەکان بهاتایەتە کۆتایی، بەاڵم کۆتایی چی و ڕزگاریی چی!

هێشــتا کێشــەی نامیلکەکانی »ســتارە ســرخ« تــەواو نەببوو کێشــەیەکی دیکەیان 
ســواری کۆڵــی الوازم کــرد! کاتــێ لــە گونــدی »بوغدەکەنــدی« بــووم و ســاواک 
مامۆســتایەکی دووهەمــی ناردبووە گوندەکە ئاگای لــە هەڵس وکەوتم بێ. ڕۆژێکیان 
کــوڕە ئاغایەکــی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی کــە گوندەکەیان لەوێــوە دوور نەبوو، بەبێ 
هیــچ پێشــینەیەک هاتــە گوندەکە و نێــو قوتابخانەکەمان، تفەنگێکی ڕاویشــی پێ بوو. 
گوتــی بــۆ ڕاوەکەو هاتــووم، ئینجا ئیســرارێکی زۆری کرد منیش تفەنگێــک بتەقێنم! 
زۆرم پــێ ســەیر بــوو. نەمدەزانــی بۆچی بــە هاوڕێکەمــی نەدەگوت و هــەر بە منی 
دەگــوت! بــە منێــک کــە بــە قەدرایــی دنیایەک ڕقم لــە تفەنــگ و ڕاو و راوچــی بوو. 
نەمدەویســت بــە قســەی بکــەم، بەاڵم بە ســوێند و قورئــان و پێداگرتنی ئــەو، ناچار 
تەق لە کەنداڵ، گولـلەیەکم هاویشت! هەواڵی ئەم تفەنگ هاویشتنە گەیشتبۆوە گوێی 
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ســاواک و گوتبوویان گوایە من »تەمرینی تیرەندازی و ئەنگێوی«م کردووە! گەرچی 
دڵنیام هەر خۆیان پیالنەکەیان ڕێکخستبوو و ئەم برادەرەیان ناردبووە الم، دەنا من 

چی و ئەو کوڕە چی و تفەنگ چی و ڕاو چی! 
دوای کێشــەی نامیلکــەکان ئەم جــار بیانــووی ئەوەیــان پێگرتــم تفەنگــت هەیە و 
چووی بۆ تیرەندازی، بۆچی کاری وات کردووە، تفەنگت لەکوێ بووە و چ کەڵکێکت 
لێ وەرگرتــووە؟ تفەنــگ لەســەر قەباڵــەی کــورد نووســراوە و پــاک نابێتــەوە! بەاڵم 
بــا لەســەر ئــەوە زۆر نــەڕۆم و بەکورتــی بیبڕمەوە. دیســانەکە بەربوونــەوە گیانم، 
پێمــان بڵــێ تفەنگــت لەکــوێ بــووە؟ نــە قســەیان بــە گــوێ دا دەچوو و نە ســوێند و 
قورئانیــان باوەڕ دەکرد. لە بیرمە ســوێندم دەخــوارد دەمگوت بە نووری ئەو چرایە 
تفەنگــم نەبــووە! بــەاڵم ئەوەندەیــان لێــدام لەبــەر ناچــاری و بــێ وازی گوتــم: بەڵــێ 
تفەنگــم هەبــووە! ـ چ تفەنگێــک؟ گوتــم: بڕنــوو بــووە! ڕاســتتان دەوێ نــاوی تفەنگم 
زۆر نەدەزانــی، سەربازیشــم نەکردبــوو لــەوێ چــوار شــتی وا فێــر بــم، بڕنــووم 
بەســەر زمــان دا هــات، دەنــا دەکــرا بڵێم کاڵشــنیکۆف بــووە!ـ  دەی بڕنــووت لەکوێ 
 بــووە؟ خوایــە ئەم جــار بڵێــم چــی؟ بەناچــار گوتم: لــە پێشــمەرگەی کــوردم کڕیوە.
ـ لەکــوێ؟ـ   لــەو دیــوی ســنوورەوە هاتبــوون. لــە بیرم نییــە ناوی کێم پێــدان، بەاڵم 
دەبــێ نــاوی کەســێکی ناوچــەی خۆمان بووبێ کە ئــەو دەم لە باشــوور دەژیا و لە 
بەردەســت دا نەبــوو بیگــرن.ـ   باشــە ئێســتا تفەنگەکە لەکوێیە؟ـ  لە بنــاری کێوێک لە 

بوغدەکەندی لەژێر زەوی دا شاردوومەتەوە! 
هــەر ئەوەندەی دیتیان »ئیعتیراف«م بە تفەنگ کرد هەڵیانکوتاوە ســەرم و لەگەڵ 
لێدانــی تــازە دا گوتیــان درۆ دەکەی، تاقە یەک تفەنگ نەبووە! ئــای لەبەر ئەو بەزمە، 
خەریکــن بمکەنــە عەمبارداری چــەک! ئیتر کاتێ پێم لــە خاوەنایەتیی تفەنگێک نابوو، 
فەرقــی بــۆم نەدەکــرد تفەنگێک بێ یان دوان، گوتم: ڕاســتە دوو دانە بوو، لە هەمان 
کەســم کــڕێ و لە هەمان شــوێن شــاردمنەوە! ئەم جار زیاتریان هێــرش هێنا: ـ  واوا 

لێ کراو درۆ دەکەی، دوو دانە نەبوو زیاتر بوو، وەدەزانی ئێمە هەواڵمان نییە؟ 
بەکورتی، هەڕاج و »مزایدە«ی بازاڕ چۆنە، ئاوا بە هەر چەخسێک لێدان ژمارەی 
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تفەنگیان پێ بردمە سەرێ و پێیان دەنووسیم تا گەیشتە دە دانەی مۆر! هەمووشی 
هەر لەو پێشــمەرگەیەی ئەوپەڕی ســنوور کڕدراوە و لە بوغدەکەندی شــاراوەتەوە، 
پــارەی کڕینیشــیان لــە گیرفانــی خــۆم دراون وەک ئەوەی لەســەر گەنجــی قاڕوون 
دانیشــتبێتم! ئیتر خۆیان لەوێ وەســتان، دەنا فەرقی نەدەکرد و ژمارەی تفەنگەکانی 
نێــو عەمبارەکــەی بوغدەکەندیــم دەگەیانــدە 20 و ٥0 و 100 دانەش بــۆ ئەوەی لەو 
لێدان و ئێش و ئازارە ڕزگاریم بێ. هیچ تاقەتی لێدرانم نەمابوو، دەمویست حوکمی 
ئیعدامــم بــۆ دەرکەن و لەکۆڵم ببنەوە. ئەوە ڕاســتە و هیــچ درۆی تێدا نییە، لە چەند 
قۆناغــی ئەشــکەنجە دا ئەگــەر کەرەســەیەکم بــۆ خۆکوشــتن هەبووایــە، چرکەیــەک 
ڕانەدەوەســتام و خۆم دەکوشــت، بەاڵم هیچم دەست نەدەکەوت. باسی سیاسەت و 
کوردستانیشیان کە دەکرد هەرچی جنێو بوو دەم دا بە حیزبی دێموکراتی کوردستان 
کە هیچکام لەو پێشــمەرگە هەژارانەم نەدەناســی و نەشمدەزانی کامیان لە عێراقن و 
کامیــان لــە ئێــران. ئەو دەم کۆمەڵە نەبوو دەنا بــە دڵنیایی جنێوم بەوانیش دە دا و بە 

هەموو ڕێکخراوەیەکی سیاسیی دیکەش!
ســەمەرە ئەوەیــە دواتر هەر ئەو قســە بێ بنەمایانەی کردبوومــن، ناردبوویان بۆ 
دادگا و لەوێ خۆم دەمخوێندنەوە، ڕەئیسی دادگای لە ساواک خراپتریش نەیدەگوت 
ئــەو قۆڕیاتــە چییە ناردووتانە بۆ من! بۆ ئەوان تاقە یەک شــت گرنگ بوو: کەســێک 
کە کوردە، دەبێ تفەنگی هەبێ و لە کوردستان حەشاری دابێ بۆ گیانی مەئموورانی 
شاهەنشــای ئاریامیهــر، تــەواو! منــی هــەژاری الوازی لــە نەفەس کەوتــووش ئەوەی 
ئەوان گوتبوویان بۆم لە گەردن دابوون و بە دەســخەتی مبارەکم نووســیبووم: دە 
دانە تفەنگم کڕیون و هەڵمگرتوون بۆ خەرابکاری لە کوردستان! خۆش ئەوەیە کاتێ 
کە چووم بۆ دادگا، سەرەتا شتێک هەبوو بەناوی »پروندەخوانی« یا »تفهیم اتهام« و 
لەوێ ئەوراقی بازجوویی یەکەی خۆم هەمووی لە فایلێک دا بوون و درابوونە دەست 
وەکیلەکــەم. ئــەو چەند دێڕەی وا ڕاســت بەدوای ئەشــکەنجە و لێدان دا نووســیبووم 
لەبــەروەی دەســتم گۆی نەکردبوو هــەر پیتێکی بە قەدرایــی چاوەگایەک دەبوون و 
کاتێ بە وەکیلەکەم گوت ئاخر ئەوەتا من لەژێر ئەم ئەشکەنجەیە دا ئەم قسە قۆڕانەم 
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کــردووە، بە ڕەئیســی دادگا بڵێ هەمووی درۆن، ئــەو لە بەرانبەر دا گوتی لێ بگەڕێ، 
باوەکــوو درۆش بــێ باشــتر وایــە خۆتیــان لەگــەڵ دا نەخەیە کێشــەوە، هــەر بڵێ وا 
نەبووە و ئیدی باســی ئەشــکەنجە و مەشــکەنجە مەکە، ئەوەت باشــترە! ئەویش کە 
ئەفسەرێکی خانەنشین بوو، زیاتر لە من لە ساواک دەترسا! دواتر دەگەڕێمەوە سەر 

باسی دادگا. 
دوای دوو مانگێــک کــە ئیتــر ئەشــکەنجە خەریــک بــوو کۆتایــی بــێ، بردیانمــە 
بەنــدی عموومــی کومیتــە. ژوورێکــی گەورەتــر بــوو، نزیکەی 20 کەســی تێدا بوون 
هــەرکام لــە ڕەنگێک و خەڵکی شــارێک. باوکــی دوکتۆر عەلی شــەریعەتی بەتەنیا لە 
ژوورێکــی گــەورە ڕاگیرابوو و دەرگای ژوورەکەشــیان جاروبارە بــۆ دەکردەوە و 
ڕۆژنامەشــیان دەدایــە. ئێمــە ئەو شــتە لۆکســانەمان نەبوو! ســێ ژەمــە خواردنمان 
هەبوو، بەیانانیش پەرداخێک چایی شیرین، هیچی تر. حەوتووی جارێک دەیانبردینە 
حەمام و بەپەلە دەیانهێناینەوە. تەوالێتیش ڕۆژی ســێ جار بوو، بەاڵم جاری وابوو 
نیگابانــەکان لێمــان تووڕە دەبوون و نەیاندەهێشــت بچین، دەمانگــوت تەوالێتەکەیان 
خواردیــن! پیاوێکــی ســی و پێنــج ســاڵەمان لەگــەڵ بــوو نــاوی ســەید زیائەددینــی 
تەباتەبایــی و نــەوەی ســەید زیــای تەباتەبایــی بــوو کــە کۆدەتــای لــە قاجــارەکان 
کــرد و ڕەزاشــای هێنایــە ســەر حوکــم. ســەید زیــا چــەپ بــوو، بانکێکــی لێدابوو و 
 گرتبوویــان، ئەشــکەنجەی نامرۆڤانــە و خراپیــان کردبــوو خــۆی بــۆ ڕانەدەگیــرا و
دەبووایــە زووزوو بچێ بۆ تەوالێت، بەاڵم ئەویشــیان ئەزیــەت دەکرد و نەیاندەبرد. 
کەسێکی لێ بوو شێرپەنجەی خوێنی بوو، خواردنی ئاسایی نەدەخوارد و تەنیا دەبوو 
کشــمیش و گوێز و بــادام بخوا، هەرچی هاواری دەکــرد نەیاندەدایە. بەکورتی، هەر 
کــەس بۆخــۆی کارەســاتێک و حیکایەتێک و دونیایەک بوو؛ هەر کــەس کتێبێک بوو 
لە دەرد و ئازار و ئۆف و ئاخ. ئێستاش ئاغای قانعی فەرد و ثابتی دەڵێن سەردەمی 

شاهەنشای ئاریامیهر و ئەشکەنجە؟ خوا نەکا!
زیندانیــی قەدیمییــان لــە زیندانــی قەســرەوە دەهێنــا کومیتە و لەوێ ســەرلەنوێ 
ئەشکەنجەیان دەکردنەوە. یەکیان »مستەفا جەوان خۆشدل« لە ڕێبەرانی موجاهیدینی 
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 خەڵق بوو. پێکەوە لە ژوورێک دا بووین. نێوانمان زۆر خۆش بوو. دیتبووی من تەنیام و
ڕابکێشــێ.  خۆیانــم  بــەرەو  دە دا  هەوڵــی  نیــم،  تاقمێــک  گــرووه و  هیــچ  لەگــەڵ 
لەگــەڵ هەشــت کەســی  ئــەوە  ئــەو جەلالدانــە نزیکــەی ســاڵێک دوای  بەداخــەوە 
دیکــە، کــە یەکیــان بیــژەن جەزەنــی بــوو، ئیعدامیــان کــرد و گوتیــان ئەو نۆ کەســە 
»رضــی  بــوو.  ســاختە  درۆ و  هەمــووی  کــە  هەڵێــن،  زینــدان  لــە  ویســتوویانە 
تابــان« و »مصلی نــژاد« دوو کەســی دیکــە لــە گیــراوەکان بــوون و ئەشــکەنجەی 
و قســەخۆش  مصلــی«ش  »عمــو  ڕووخــۆش،  بااڵبــەرز و  رضــی  کرابــوون.   زۆر 
حیکایەتچی. برادەرێکی کوردی مەهابادیشمان لەگەڵ بوو ناویم لە بیر نەماوە، بەاڵم 
لەو ســااڵنە دا براکەی لە بۆکان شــارەدار بوو. یەک لە نیگابانەکانیش مەهابادی بوو، 
ئاگایەکی لەو برادەرە دەبوو و وا هەبوو چایی یەکی بداتێ، دەنا نیگابانێکی ئاســایی 

لەو قەسابخانەیە چی لە دەست نەدەهات بیکا. 
ئێمە لەو بارودۆخە دا بووین، هەندێک قاچاخچیی تریاک و هێرۆئینیشیان هێنابوو 
لەگەڵیــان خســتبووین. ئــەو ســاڵە بە فەرمانی شــا زۆرێــک لــەو قاچاخچییانە ئیعدام 
کــران و ڕۆژنامــەکان هەمــوو ڕۆژێک ناوی چەند ئیعدامییان بــاڵو دەکردەوە. زۆرم 
بەزەیی بە یەکیان دا هات، دەیگوت خۆزگەم بە خۆتان! گوتم بۆچی، خۆ ئێوە لە ئێمە 
چاکتــرن، ئەشــکەنجەش ناکرێن و کەس کاری پێتان نــەداوە. گوتی بریا وا بووایە و 
هەمــوو ڕۆژێــک دارکارییــان بکردایەین، بەاڵم ئیعــدام لە ئــارا دا نەبووایە! جا یەکێک 
بــێ و خۆزگــە بــە وەزعی ئێمە بخوازێ دەبێ کێ بێ؟ لــە ژیان دا خراپتر لە خراپیش 

هەیە و ڕەنگی ڕەشتر لە ڕەشیش پەیدا دەبێ!
شــەوێکیان کە شــەوی عاشــووڕا بوو، ڕەســووڵی ســەربازجوو خەڵکی نێو دوو 
ژووری عموومــی لــە ژوورێــک دا کۆکردەوە و دەســتووری   دا کترییــەک چاییان بۆ 
هێنایــن، مەالیــەک وەک ئێمــە زیندانــی و نــاوی »عەلی محەممــەد بەشــارەتی« بوو و 
درەنگتر لەم سااڵنە دا بیستم کە تەسلیمی ساواک ببوو. ماوەیەک پێکەوە لە ژووری 
ئینفــرادی دا بوویــن نێوانمان خۆش بوو. ئەو شــەوە ڕەســووڵی بە بەشــارەتی گوت 
بە بۆنەی عاشــووڕاوە قســەیان بۆ بکە. بەشــارەتی قســەی کرد هەم باش بوو، هەم 
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نەیهێشــت ڕەســووڵی پێــی هەڵبەزێتەوە! کتری چاییەکەشــیان کە هێنــا گوتی یەکتان 
هەســتێ بیکاتــە پەرداخەکانــەوە و بیدا بە ئەوانی دیکە. ئێمــە هەرکامە و پەرداخێکی 
پالستیکمان بوو، ئەوە هەموو مڵک و ماڵەکەمان بوو! برادەرێکی کوردی جوولەکەی 
ســنەیی لەگــەڵ ئێمــەا گیرابوو، زۆر کوڕێکی چاک و لەبــەرداڵن بوو و هەموو کەس 
خۆشی دەویست. ئەو هەستا سەرپێ و دەستی کرد بە دابەش کردنی چایی. ڕەسووڵی 
گوتــی هــۆ جوولەکەی فاڵن فاڵن شــودە، تۆچی و عاشــووڕا و تاســووعا چی، لێمان 
بۆیەتــە ســاقی کەوســەر! ڕەســووڵیش، وەک بازجووەکانی دیکە، هەمیشــە جنێوێک 
لەســەر لێــوی مبارەکــی بــوو، بــەاڵم کاری سەیروســەمەرەی وەک »نەوحەخوانــی« 
ئەو شەوەشــی دەکرد؛ دەیانگوت لوڕە و پێشــتر گرووبانــی ئەرتەش بووە، هەندێک 

خەسلەتی التیی تێدا بوو.1
 ســەدویەک ڕۆژی ڕەبــەق لــە کومیتــە مامەوە، کە بەشــی زۆری بە بازجوویی و
ئەشــکەنجە تێپــەڕ بــوو و ئەنجامەکەشــی ئەوە بوو بە دەســخەتی خۆم نووســیم و 
وەئەســتۆم گــرت نامیلکەکانــم لــەو بــرادەر ســنەیی یە وەرگرتــووە، بردوومنەتــەوە 
بۆکان، لە ماڵی کاکم شاردوومنەتەوە و خاوەنی دە چەخماخ تفەنگی بڕنووشم، هەر 
هەموویانــم لە بنــاری کێوێک لە بوغدەکەندی شــاردوونەتەوە بۆ کاری خەرابکاریی 

دواڕۆژ! ئاو بێنە و دەست بشۆ!

ڕاگوێزران
کــەم کــەم، کاری بازجوویی تــەواو بوو و من چاوەڕوان بــووم ڕامگوێزن و بمبەنە 
زیندانی قەســر کە بەدەســت شــارەبانییەوە بوو و تەلەفیزیۆن و کتێب و ڕۆژنامە و 
موالقاتی هەبوو و بەکورتی لەچاو کومیتەی »ضد خرابکاری« وەک »کوەیت« وابوو! 
ڕۆژێکیان یازدە کەسیان سواری مینی بووسێک کردین و کەلەپچەیان لە دەستمان   دا 

1. چەنــد ســاڵێک پێــش ئێســتا لەگــەڵ برادەرێکــی خۆم بــە خیابانــی شــانزەلیزەی پاریس دا 
دەڕۆیشــتین، لەپڕێــک ڕەســووڵی ڕووبەڕوومــان هــات، خێرایەک ناســیمەوە، یاســای مافی 
مــرۆڤ بازجوو و زیندانیی کردوونە هاوشــانی یەکتر، هەردووالمــان وەک یەک دەپارێزێ، 

ڕەنگە ئەوان ماقووڵتریش بن!
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بــۆ ئــەوەی ڕامانگوێزن و بمانبەنە زیندانێــک کە نەماندەزانی کوێیە. کە دەڵێم زیندان 
بۆیەیــە لەو ســااڵنە دا »قەســر« زیندان بــوو و کومیتەی »ضد خرابــکاری« و ئێڤین و 
قزڵ قەاڵش »بازداشتگاە« بوون. زیندانی قەسر بەدەست پۆلیسەوە بوو و سیانەکەی 

دیکە بەدەست ساواکەوە بوون. 
کەلەپچەیان لێداین و بردیانینە نێو مینی بووسێکەوە، کەلەپچەکان بە ئاڵقەیەکەوە 
بەســتران کــە لەژێر کورســیی ترۆمبیلەکە دابیــن کرابوو. یەک لەو یازدە کەســەمان 
»مەشــعووف کەاڵنتەری« خوشــکەزای »بیژەن جەزەنی« لە ڕێبەرانی فیدائییان خەڵق 

بــوو. مەشــعووف مرۆڤێکــی بێدەنگ و کەم قســە بــوو و تەنیــا جاروبارەیەک بزەی 
دەهاتێ یان بە قســەی ئەوانی دیکە دەهاتە پێکەنین. یەکی دیکەمان »مســتەفا جەوان 
خۆشــدڵ« لە ڕێبەرانی موجاهیدینی خەڵق بوو. پێشــتر باسی مستەفا جوان خۆشدڵم 
کــرد کــە ماوەیــەک لە ســلوولێک دا پێکــەوە بووین. بــە قەدرایی ســاڵێک دوای ئەوە، 
ساواک هەردوو ئەو کەسانەی لەگەڵ جەزەنی و ٦ کەسی دیکە دا )٩ نەفەر(  لە گردی 
پشــت زیندانــی ئێڤیــن زۆر ناجوامێرانــە ئیعدام کــرد. یەکی دیکەمــان عەلی محەممەد 
بەشارەتی بوو، کە پێشتر باسم کرد. بەشارەتی مەالیەکی خەڵکی »جەهروم« بوو و 
دوای شۆڕشی 1٣٥٧ لە حکوومەتی ڕەفسنجانی دا ماوەیەک بوو بە جێگری وەزیری 
کاروبــاری دەرەوەی ئێــران و پاشــانیش بوو بــە وەزیری نێوخــۆ. جارێکیان لەگەڵ 
هەیئەتێــک دا چووبــوو بــۆ کووبــا بۆ الی فیدڵ کاســترۆ، لــە ڕۆژنامــە دا خوێندمەوە 
گوتبــووی کێشــەمان ئــەوە بــوو ئەگەر ژنــان بیانەوێ دەســتمان لەگــەڵ لێ بدەنەوە 
)تەوقە بکەن( ، دەبێ چی بکەین؟ فەناتیســم و دوگماتیســمی ئیسالمی هەر لە ڕۆژانی 

یەکەمەوە یەخەی ئەم کۆماری ئیسالمییە ناموبارەکەی گرتبوو! 
 لەگەڵ بەشارەتی دا ماوەیەک هاوسلوول بووین. مرۆڤێکی قسەخۆش و لەبەرداڵن 
بوو. شێعر و نەقڵ و حیکایەتی زۆری دەزانی و خۆی وەک ئاخوندێکی مێشک پووچەڵ 
دەرنەدەخست. زۆری جۆک و قسەی خۆش پێ بوو. کەسانی قسەخۆش و »ورە بەرز« 
لە زیندان زۆر چاکن لەبەروەی باری سەرشــانت ســووک دەکەن و خەم و خەفەتت 
لە بیر دەبەنەوە. بەپێچەوانە، کەسانی مڕچ ومۆن و نێوچاوان ترشاو ئازارت دووقات 
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زیاد دەکەن. قسەی خۆش و جۆک و گۆرانی لە زیندان گەلێک باو بوو، لە دەرەوەش 
زیاتر. هەندێک قسە لەوێ دەکرا کە لە دەرەوە دوو کەس پێکەوە دابنیشن وا هەیە لە 
 ڕوویان  هەڵنەیەت بیکەن. بازداشتگای ساواک بوو و بێکاری و دانیشتن و قسەکردن و
بیــرەوەری گێڕانــەوە، خۆ کتێب و ڕۆژنامەی لێ نەبــوو پێیانەوە خەریک بین. بابەتی 
سیاســیش لــە بارودۆخــی ژێر بازجوویی دا یــان نەدەکرا یان تەنیا لەگەڵ ناســراو و 
هاوپەروەندەی خۆیی دەکرا. لەگەڵ بەشارەتی و ئیسالمییەکی دیکە چەند ڕۆژ پێکەوە 
لە ســلوولێکی کومیتە دا بووین. ســلوولەکەمان کە لە پەنای تەوالێتەکە هەڵکەوتبوو و 
دەنگ و ســەدای تەوالێت لەگەڵ دەنگ و ســەدای دیکەی خەڵکەکە هەموو دەگەیشتە 
گوێمــان! جارێکیان شــێعرێکم بۆ خوێندەوە زۆری پێخۆش بــوو، لەبەری کردبوو و 
هەر کاتێ دەنگی بەرزی وامان گوێ لێ بووایە دەیگوتەوە و قاقا پێدەکەنی. شێعرەکە 
بۆ ئەوە نابێ لێرە دا بینووسم، بەاڵم شاعیرەکەی گوتبووی لە پشت دیوارەوە گوێم 

لە دەنگ و سەداتان هەیە!
بەشــارەتی لــە ســەردەمی کۆمــاری ئیســالمی دا یــەک لەو پێنج کەســە بــووە کە 
وەزارەتــی ئیتالعاتیــان دامەزرانــدووە، هــەر ئەو بەشــارەتییە دواتر بــە جل وبەرگی 
ئاخوندییــەوە لەگــەڵ یەکــەم تاقمــی ئەو پاســدارانەی وا لــە ســاڵی 1٣٥٨  دا بۆکانیان 
گرتــەوە، هاتبــووە بــۆکان و لەالی قولـــلە لەســەر خیابانەکەی الی ماڵــی برایم خانی 
فەڕڕوخــی، پێش نوێژیــی بۆ پاســدارەکان کردبــوو. گوایە ئەو دەم لە مامۆســتا مەال 
ئەبووبەکری شــەفیعی پرســیبوو »محەممەدئەنوەر«م لە هەر کوێیەک هەیە بۆ پەیدا 
بکەن، ئەویش گوتبووی خوا دەزانێ ئێستا لە بن کامە بەردە! دڵنیام ئەگەر بیدیایەم 

نەیدەگرتم و کاری پێم نەدەبوو، نێوانمان گەلێک لەوە خۆشتر بوو کاری وا بکا. 
دواتر کە پەڕەوازەی تاران بووم و لەوێ هەر شەو لە شوێنێک خۆم دەشاردەوە، 
هاوزیندانییەکی کۆنی نێو »کومیتەی دژی خراپکاری«م دیتەوە کە دارتاشێکی توودەیی 
بــوو؛ گوتی بەشــارەتی چەند جار هەواڵی پرســیوی و گوتوویەتــی محەممەدئەنوەر 
لەکوێیە؟ تەلەفۆنێکی بۆ بکە بزانە دەڵێ چی. گوتم جا من لەم وەزعە دا چۆن مەترسیی 
وا بگرمە خۆم؟ گوتی دڵنیا بە بەشــارەتی ئەو کەســە نییە و تۆی زۆر خۆش دەوێ. 
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ئەو دەم بەشــارەتی ببوو بە ئەندامی یەکەم مەجلیســی شــووڕای مەالکان. تەلەفۆنم 
کــرد بــۆ مەجلیس. زۆر بــە گەرم وگوڕی وەاڵمی دامەوە و گوتی »تۆ ناڵێی الیەنگری 
موســتەزعەفانم؟ دەی وەرە خزمەتــی موســتەزعەفان بکــە!« زانیــم دەیهــەوێ بەرەو 

جاشایەتی و هاوکاری کردنی ڕژیمم ببات! چیتر تەلەفۆنم بۆ نەکردەوە.1 
ئەو دارتاشــەش پیاوێکی باش بوو، دوای ئەوەی لە ســاڵی 1٣٥٩ دا لە کوردستان 
ڕۆیشتم و لە تاران خۆم شاردبۆوە، زۆرم بە کەڵک هات. کچەکەی حیزبوڵاڵهییەکی 
توندوتیژ بوو و لە ترسی ئەو نەیدەوێرا من بەرێتەوە ماڵی خۆیان، جا لە دووکانێکی 
مۆبل فرۆشی دایمەزراندم، هەم حەقدەستیان پێدەدام و هەم شەوانەش لەوێ دەخەوتم، 
 ئیتر مەجبوور نەبووم کرێ ماڵ بدەم. کرێ ماڵەکە چش! خۆ نەمدەوێرا خۆم ئاشکرا بکەم و
بچم لە بونگا و شــوێنی وا ماڵ بەکرێ بگرم! دۆســتی چاک بۆ کاتی تەنگانە باشــە، 
خەڵکانێک کە مەترسی لە خۆدەگرن و لە بارودۆخی واڵتانی وەک ئێران و عێراق و 
تورکیا دا کاری سیاسی دەکەن دەبێ هەوڵ بدەن دۆستی چاک و جێ متمانەیان هەبێ 
کە لە ڕۆژی تەنگانە دا بە هانایانەوە بێن و فریایان بکەون. ئەم چەشــنە پێش بینی و 
دواڕۆژبینییانە پێداویســتیی ســەرەکین بۆ کاری سیاسی لە بارودۆخی نالەباری ئەو 

بەقوڕگیراوانە دا کە کوردی تێدا دەژین... 
هەر چۆنێک بێ، ئەو ڕۆژە بە مینی بووس بردیانین بۆ قزڵ قەاڵ. یەک دوو سەعات لە 
 مینی بووسەکە دا ماینەوە و هەر نەیاندەبردینە ژوورێ، لە ئەنجام دا گوتیان جێگامان نییە و
ڕایانناگریــن! هاتینــەوە ســەر حوللەمەڕەســێ و گەڕاندیانینــەوە جەهەننەمی کومیتە، 

چاوی ڕەشمان کاڵ بوویەوە! 

1. کاک »وریا بامداد«، کە وێدەچێ خەڵکی کرماشــان یان دەوروبەری بێ، کتێبێکی لەســەر 
بیرەوەرییەکانی زیندانی خۆی باڵوکردۆتەوە کە گەلێک شــیرین نووســراوە و زانیارییەکانی 
لەگەڵ ئەو شــتانەی وا من لە زیندان دا دیتم، دەقاودەق ڕاســت دێتەوە. وادیارە ئەو نزیکەی 
ســاڵێک پێــش گیرانی من گیراوە و لــە کومیتە و زیندانی قەســر دا ڕایانگرتووە. لە کتێبەکە دا 
ناوی بەشــارەتی دەهێنێ و دەڵێ هاوکاریی ســاواکی کردووە. بەشــارەتی لەو ماوەیە دا کە 
لەگــەڵ مــن بــوو، خۆی وا دەرنەدەخســت. گەرچــی هەندێک مرۆڤ وەک پیــواز توێ توێن و 

بەهاسانی ناکرێ هەناویان ببیندرێ. زۆر شت لە زیندان و ماوەی بازجوویی دا گونجاوە!
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موالقات
دیاربوو لەو ماوەیە دا کاکم هاتبووە تاران و هەوڵی دابوو بێتە چاوپێکەوتنم، ئەوانیش 
ڕۆژێکیــان بــۆ دیــاری کردبوو کــە دەکەوتــە دوای ئەو ڕاگواســتنەمان، بــەاڵم کاتێ 
گێڕایانینەوە بۆ کومیتە، چاوپێکەوتنەکەیان لەوێ بەڕێوەبرد. ڕۆژێک بانگیان کردم و 
بردیانــم. وەمزانــی دیســان بازجوویــی و لێدانــە، بــەاڵم هیچیان نەگــوت و بردمیانە 
دەرەوەی بینایــەی کومیتــە بــۆ نێــو ســاختمانی شــارەبانی کولل، لــەوێ »ئاڕەش«ی 
بازجووەکــەم خــۆی هــات و گوتی موالقاتت هەیە. بەو جل وبەرگە و بەو ســەروقژە 
ئاڵــۆزەوە بردیانمــە ژوورێکــەوە کاکــم و کابرایەکــی عەجــەم لــەوێ دانیشــتبوون. 
کابــرا، خاوەنــی شــیرکەتێک بــوو لــە تــاران، کــە کاکم شــت ومەکی لێ دەکــڕی و من 
زۆرجــار چووبوومــە الی. لــە بیــرم نەمــاوە ناوی چی بــوو، بەاڵم شــیرکەتەکەی لە 
پشــت فرۆشــگای فیردەوســی بــوو. دیــار بوو ئەو کەســە پارتیی بەهێــزی هەبوو و 
ئیجــازەی چاوپێکەوتنەکــەی منیــش ئــەو بۆ کاکمــی وەرگرتبوو. نەیانهێشــتبوو هیچ 
لەگــەڵ خۆیــان بهێنــن. نزیکەی دە دەقیقە دانیشــتین بەبێ ئەوەی لێــک نزیک ببینەوە 
یــان یەکتــری مــاچ بکەیــن. بە فارســی هەواڵیان پرســیم، گوتــم حاڵم باشــە و لەبەر 
ئاڕەش کە وەک میرغەزەب لەوێ دانیشتبوو هیچم پێنەدەگوترا. پاشان ئاڕەش گوتی 
ماوەی چاوپێکەوتنتان تەواو بوو. ئەوان ڕۆیشــتن و منیشــیان بردەوە کومیتە و نێو 
ژووری گۆریــن. چاوپێکەوتنێکی گەلێک ساردوســڕ و فۆڕمالیتە بەو ســەروڕووە و 
بەو جل وبەرگەوە؛ دڵنیام دەبێ شــوێنی خراپی لەســەر کاکم دانابێ لەجیاتی ئەوەی 

خۆشحاڵی کردبێ. 

زیندانی قزڵ قەاڵ
دە ڕۆژی دیکە لە کومیتە مامەوە سەرلەنوێ هەمان 11 کەسیان سواری مینی بووسی 
گۆرین کردین و بردیانینەوە بۆ قزڵ قەاڵ. ئێمە ئارەزوومان ئەوە بوو بچینە زیندانی قەسر 
کە بەدەســت شــارەبانییەوە بوو و دەرەتانی زیاتر و موالقاتی ئەندامانی بنەماڵەشی 
 هەبوو، بەاڵم چ کەردەن، دیار بوو ویستبوویان هەر لەژێر دەستی ساواک دا بمێنینەوە و
 نەدرێیــن بــە شــارەبانی. ئەم جــار لــە ئیمتیحانــی زانکــۆی قزڵ قــەاڵ قبــووڵ بووین و
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بردیانینە ژوورێ! من ماوەیەک لە زیندانی تاکەکەسی دا مامەوە. دیوارەکان پڕ بوون 
لە نووســراوە و یادداشــت و شــێعری زیندانییە کۆنــەکان. خەڵکانــی ناوبەدەرەوەی 
زۆر لــە قزڵ قــەاڵ زیندانــی کرابــوون. ناوەکانی ســەر دیــوارم تــا ماوەیەکی زۆریش 
لــە بیــر مابــوو، ئــەو شێعرانەشــم لــە بیــر بــوو وا نووســیبوویان و لەســەر دیــوار 
هەڵیانکەندبــوون، بــەاڵم ئێســتا لە بیرم نەمــاون. ژوورەکــەم پەنجەرەیەکی بچووکی 
هەبــوو بەســەر حەوشــی زیندانــی عموومــی دا دەیڕوانــی، بــەاڵم تەنیا بــۆ ڕووناکی 
بوو و نەدەکرا کەسیان ببینی. تەنیایی ناخۆش بوو، بەاڵم هەر ئەوەندەی ئەشکەنجە 
نەمابوو، سەر سەکۆی ژوورە تەنیایی یەکە وەک تەختی ئەعالحەزرەتی هومایوونی 
وابــوو! پــاش ســێ چوار هەفتە بردیانمە بەشــی عموومی. ســوارەی نەمر کە پێشــتر 
لەوێ زیندانی کرابوو، شــێعری »ســوورەقەاڵ«ی ســەبارەت بە »قزڵ قەاڵ« گوتووە، لە 
ڕابردوو دا زۆرێک لە کەســایەتییە سیاســییەکانی دیکەی کورد وەک نەمر مامەغەنی 
زۆریــان  کوردەکانیــش  ســەرۆک هۆزە  هەروەهــا  ڕاگیــراون،  لــەوێ  بلووریانیــش 
لــە ســەردەمی ڕەزاشــا و کوڕەکــەی دا ڕێگەیــان کەوتۆتــە قزڵ قــەاڵ. قزڵ قــەاڵ کۆنــە 
کاروانســەرای ســەر ڕێگای تاران و شــمیران بوو و لە ســەردەمی ناسرەددین شا دا 
)1٥0 ســاڵێک پێــش ئــەو ســااڵنە(  دروســت کرابوو. حەوشــێکی مام ناونجــی، بــە ٣ 

بەنــد، واتــە ٣ ژووری عموومییــە تێــدا بــوو، کــە هەرکام شــوێنی 1٥ تا 20 کەســێک 
دەبوونــەوە. متبەقێک و حەمام و تەوالێتیشــی هەبــوو. بە درێژایی هەر دوو دیواری 
 حەوشــەکەش ژووری تاکەکەســی بــوون کە دەرگایان لە پشــتەوە بــۆ دەکرایەوە و

دەهاتە نێو دوو دااڵن. هەر دوو الی دااڵنەکان، ژووری تاکەکەسی بوون. 
لە زیندانی عموومی دا دۆست و برادەری چاکم پەیدا کردن. یەک لە زیندانییەکان 
ناوی زیائەددین تەباتەبایی بوو کە پێشــتریش لە کومیتە دیتبووم. ســەید زیای نەوە 
بەپێچەوانــەی باوەگەورەی، شۆڕشــگێڕ بوو. دیارە کەســانی خۆ فــرۆش و خراپیش 
لــە زینــدان دا هەبوون. من لە ترســی ئەوەی قســەکان بگەنەوە دەفتــەری زیندان الی 
هەمــووان دەمگــوت سیاســی نیــم و هەر لەخــۆڕا گرتوویانم. بۆشــم دەچووە ســەر 
لەبــەروەی هاوپەروەندەییــم نەبــوو و شــانازیی زۆرم بە خۆم دەکرد کــە ئیعتیرافم 
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لەســەر کــەس نەکردبوو و کەســم بەشــوێن خــۆم دا نەهێنابــووە زینــدان. جارێکیان 
لەگــەڵ ســەید زیــا الی یەکتــر دانیشــتبووین و وێــڕای خەڵکەکــە نانــی نیوەڕۆمــان 
دەخوارد. نانێکی بۆری سەربازییان لەگەڵ خواردنەکە دا پێدەداین کە بەگشتی کەس 
بەشــی ســەرەوەی نەبووایــە بەشــی ژێرەوەی نەدەخــوارد. من ئــەو ڕۆژە هەروا بە 
ئاسایی ژێری نانەکانم دەخوارد و لێ دەگەڕام بەشی سەرەوەیان ئەو بیخوا. لەپڕێک 
تەماشــای کردم و گوتی حەرامزادە! ئەوە نانخواردنی کەســێکە سیاســی نەبێ؟ هەر 

دەڵێی سیاسی نیم و ئەوەش نانخواردنتە!
دەرگای هــەر ســێ بەنــدە عموومییەکان بەرەو باشــوور و بەســەر حەوشــێک دا 
دەکرانەوە. حەوشــەکە حەوزێکی بچووک و شــۆڕەبییەکی جوانی تێدا بوو هاوینان  
خەڵکەکە لەبەر ســێبەری دادەنیشــتن. یەک دوو جاریش وا هەبوو کەســانێک مەلەیان 
تێدا دەکرد. ڕۆژێکیان هەموومانیان کردە ژوورەوە، بە هەر سێ ژوورە عموومییەکە، 
٤0 ٥0 کەســێک دەبووین. دەرگایان لەســەر داخســتین. چەند ســەرباز بە مشــارێکی 
گەورەوە هاتن، بەربوونە بڕینی شــۆڕەبی هەژار و لە بنەوە بڕییانەوە! ئەفســەرێک 
هات گوتی ئێوە باسی ئەو دارەتان بە شانازییەوە کردووە و شێعرتان پێداهەڵگوتووە 
بۆیــە بڕیمانــەوە! دیــارە هەمــووی درۆ بــوو و هــەر لەبــەروەی دارەکــە کاتی خۆی 
ئەفسەرانی شەهیدی توودەیی سەردەمی کۆدەتای 2٨ی گەالوێژ ناشتبوویان، ئەمان 
ڕقیــان لێی بــوو و بڕییان کە وەک ســیمبولێک نەمێنێ و زیندانییەکانیش ســێبەریان 
نەبێ لەسەر حەوزەکە لەبەری دابنیشن! بەوە دەڵێن مافی مرۆڤی شاهەنشاهی، ئەوە 
بارودۆخی ژیانە لەو سیســتمە گاڵوانەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت دا دەنا حەوشــێکی 
گــەورەی بێ دارودرەخــت، تاقەدارێکــی تێــدا بــێ بــە کام مەنتیــق ڕەوایــە ببڕدرێ و 
فاڵنــە ئەفســەر یــان ڕەئیســی زینــدان چۆن دەبــێ ئــاوا دوور بێ لە ویــژدان کە ئەم 
دڵخۆشــییەش لــە زیندانیی بێ دەســەاڵتی بەردەســتی خۆی درێغ بکا؟ ئــەوە تەنیا بە 
کولتــووری دواکەوتــووی ناوچەکــەی ئێمە تەفســیر دەکرێ دەنا شــتی وا لە ڕۆژاوا 

ئەستەمە ببیسترێ و ببیندرێ. 
چەنــد کــەس کــە بــە »گروە نهاونــدی« دەناســران لە زیندانــی قزڵ قــەاڵ دا زیندانی 
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کــوڕە  نەهاوەندییــە  ئــەو  بــوو.  خــۆی  نەهاوەنــدی«  »ســیرووس  یەکیــان  بــوون، 
دەوڵەمەندێــک بــوو، خــۆی و گرووپەکــەی بــۆ یەکــەم جــار لە ئێــران ویســتبوویان 
بانــک ببــڕن و باڵوێــزی ئەمریــکا بڕفێنــن، لــە یەکەمیــان دا بــڕە پارەیەکــی کەمیــان 
دەســت کەوتبــوو، بــەاڵم لــە دووهەمیــان دا ســەرنەکەوتبوون. پاشــان گیرابــوون و 
خۆیــان  کــە  زیندانییــەکان  بەپێچەوانــەی  ڕووخابــوون.  ببوونــەوە و  پەشــیمان 
تێهەڵنەدەقوتانــدن، زیندانەوانــەکان زۆریــان خاتــر دەگرتــن. گرووبانێــک بــوو کــە 
ناویــم لــە بیــر نەمــاوە، بــەاڵم زۆر قەدیمی بــوو و لــە بیرەوەریــی زیندانیانی دوای 
 ســاڵی 1٣٣2  دا هەمیشــە نــاوی هەیــە و گوایــە لــەو ســااڵنە دا زۆریــش جەلــالد و
بێ بەزەیــی بووە، بەاڵم لە ســەردەمی ئێمە دا کەڵپــی ڕزیبوو و حەپەحەپی پێنەدەکرا. 
ئەو کابرایە جاری وابوو دەهاتە نێو زیندان، ئەگەر کەسێک هەر لەوانەی نەهاوەندی 
لەبــەری هەڵبســتایە دەیگــوت تۆ ســەری ئاغــای نەهاوەنــدی هەڵمەســتە! الی وابوو 

هەموو کەس نەهاوەندیی وەک ئەو خۆش دەوێ. 
ماڵــی نەهاوەنــدی زۆر دەوڵەمەند بــوون و کاک کەریم خامچی خەڵکی ســاباڵغ، 
دوای هاتنــەدەر لــە زیندان کاری بۆ کۆمپانیایەکی ئەوان دەکرد و ببووە مەئمووری 
خەریدیــان. نەهاوەنــدی لەگەڵ دوو ســێ کەســی هاوگرووپی خــۆی نەبووایە لەگەڵ 
ئێمەمانان زۆری قسە نەدەکرد، بەاڵم دەیزانی من کوردم و پرسیاری کاک کەریمی 

لێ دەکردم، زۆریش بە ڕێزەوە ناوی دەهێنا. 
ئەم نەهاوەندییە، گەلێک بێ دەنگ و هەست وخوست و هەڵس وکەوتی لەسەر خۆ 
بوو، کە ئەگەر ئەو پەشــیمان بوونەوەیە نەبووایە خەڵکەکە زۆریان خۆش دەویســت. 
ناوبراو هیچ نەبێ خێرێکی بۆ داینەوە. ئەویش ئەوە بوو هاوینی ئەو ساڵە، کێبەرکێی 
وەرزشــی ئاســیایی لە تاران بەڕێوە دەچوو. ئیجازەیان دابوو بنەماڵەی نەهاوەندی 
تەلەفیزیۆنێکــی بــۆ بهێنــن، جــا ئێمــەش بــە بۆنــەی ئــەوەوە، دەمانتوانــی ســەیری 
موســابەقەکان بکەیــن، بەاڵم حەقمــان نەبوو جگە لە موســابەقە، بەرنامەی خەبەر و 
شتی وا ببینین. بەگشتی لە بێ هەواڵی دا ڕاگیرابووین و نە ڕادیۆ و نە ڕۆژنامە و نە 

تەلەفیزیۆن، هیچکامیمان نەبوو. 
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لەو ماوەیە دا کە لە قزڵ قەاڵ بووم دەنگ وباسی موحاکەمەی »خسرو گلسرخی« و 
هاوڕێکانی باڵوببۆوە، بەاڵم ئێمە هیچمان لێ  نەدەبیست، تەنیا جارێک نەبێ کە هەندێک 
لەت وکوتی ڕۆژنامەیان لە تابڵۆیەک دابوو و بە نایلۆن سەریان داپۆشیبوو و هێنابوویان 
لــە دااڵنەکــە الی متبەق بە دیوارەوە هەڵیانواســیبوو. باســی موحاکەمەکان و داوای 
 لێبووردنی چەند کەسی ئەوانی تێدا بوو، بەاڵم هەواڵی دیفاعی ئازایانەی گوڵی سورخی و
ئەوانــی دیکــەی تێدا نەبوو! دەچووین بەدزییەوە نایلۆنەکەمان هەڵدەداوە و ســەیری 

الی پشتەوەی ڕۆژنامەکانمان دەکرد، هەموو هەر تینووی هەواڵ بووین!
لەوانــی دیکــەی وا لــە قزڵ قــەاڵ بــوون، »مەهــدی ســامیع«م لــە بیــرە. ســامیع 
ئیسفەهانییەک بوو لە پەیوەندیی فیدائییان دا، بەاڵم دوای شۆڕشی ٥٧ زۆری باز  دا و 
لــەم ڕێکخــراوەوە چووە نێو ڕێکخراوەیەکی دیکە. لە ســاڵی 1٣٥٨ دا، پێش هاتنەوەی 
پاسدار، کابرایەک لە بۆکان لە کتێبفرۆشییەک دانیشتبوو، دواتر گوتیان ئەوە مەهدی 
ســامیع بــووە. وا بزانم ماوەیەک لەگەڵ ئەقەلییەتی فیدائییــان کەوت، دواتر لەوانیش 
جیابۆوە و لەگەڵ موجاهیدین کەوت. ماوەیەکیش خۆی بە »یەزدانپەنا«کانی بۆکانەوە 

هەڵواسیبوو. 
کەسێکی دیکە لە بیرم مابێ، ئازەربایجانییەک بوو »قزڵ ئەیاغ« ناو، گەلێک کوڕێکی 
پاک و لەبەرداڵن بوو؛ دوای شۆڕشی ٥٧ ئەویش بەدەست مەالکانی ئێران کوژرا. لەو 
 زیندانییانەی وا زۆرم خۆش دەویستن، یەکیان »محەممەد دێهقانی« برای بێهرووز و
ئەشــرەف دێهقانی بوو. لە ســلوولێکی ئینفرادی دا بوو و پاشــان لە بەندی عموومی 

دیتمەوە )دڵنیا نیم هەر لە قزڵ قەاڵ یان لە ئێڤین( . زۆر ئەشکەنجە کرا بوو.1

1. دوای ئــازادی و کاتــێ لــە تەورێــز کارم دەکــرد، جارێــک لــە ســاڵی 1٣٥٧  دا لــە تارانەوە 
بــە ئوتوبــووس دەچوومــەوە بۆ تەورێز، لە گاراج تووشــی محەممەد دێهقانــی بووم، لەگەڵ 
زیندانییانــی سیاســیی دیکــە ئازاد کرابوو. ڕژیم کەوتبووە شل وشــەوێقی. بلیتەکەم یەک دوو 
ســەعات دواخســت و لەگــەڵ ئەو دا پێکەوە بە ئوتوبووســی »شــەوڕەو« چووینــەوە تەورێز. 
لــە ڕێــگا زۆری باســی زیندان دوای ئازاد بوونی من کرد. کاتێ گەیشــتینە تەورێز ســەعات 
دەوروبــەری ٣ـ  ٤ی بەیانــی بــوو. ماڵیــان لە تێرمیناڵی ئوتوبووســەکانی ئەو دەم الی باغی 
گوڵستانەوە دوور نەبوو. پێکەوە چووینەوە ماڵیان. یەک دوو جاری لە دەرگا  دا، دایکی هاتە 
پشــت دەرگاکــە، بــە تورکی گوتی »آنــا منم، ممد!« ئــەو دەقیقەیەم هەرگیز لە بیــر ناچێتەوە، 
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لەو سااڵنە دا زیندانییەکی زۆری خەڵکی برووجێردمان لەگەڵ بوو. دوای »دوکتۆر 
ئەعزەمــی« و »هومایــوون کەتیرایــی« بزووتنــەوەی چــەپ و چریکــی لــە برووجێرد 
گەلێک نەشەی کردبوو.1 هەموو کەس وکاری نێرینەی دوکتۆر ئەعزەمییان گرتبوو و 
لــە ئێڤیــن ڕایانگرتبــوون، دواتر کــە بردیانمە ئێڤین لەوێ دیتمــن. خەڵکی مەزلوومی، 
بێ ئازاری، بێ قســە، کە تەنانەت هی وایان تێدابوو هەشــتا و چەند ساڵی تەمەن بوو، 

چەند کەسیان تریاکی بوون، دەیانگوت لە زیندان دا تریاکیشیان پێدەدەن.2 
هێشتا هەر لە قزڵ قەاڵ بووم کە شەوێکیان خەڵکی هەر سێ بەندە عموومییەکەمانیان 
خستە یەک بەندەوە و دەرگایان داخست و زیندانیی تازەیان هێنا. هەموویان مەال و 
فەقــێ بــوون و لە قوم گرتبوویانن. چاک و خراپ هەموو جۆرە کەســێکیان تێدابوو. 
یەک ڕووداویش ڕووی  دا با بیگێڕمەوە: بە عادەت زیندانییەکان بە هەویری نەبرژیوی 
نێــو ئــەو نانــەی وا بــۆ خواردن پێیــان دەدایــن مــۆرەی شــەتڕەنج و تەختەنەردیان 
 دروست دەکرد٣ و لەسەر پەتووش بە سابوون خانەکانیان دەکێشایەوە و بە ڕۆژ  بۆ

دایکی جگەرسووتاوی کوڕێک لەژێر ئەشکەنجە دا شەهیدکراو و کچێک لە زیندان هەاڵتووی 
لێرەولەوێ خۆۆشــارەوە، ئێســتا کوڕێکی دیکەی لە زیندان ئازاد بووە و دەیگرێتە باوەش. 
باوەڕی نەدەکرد، ماچی دەکرد و دەیلستەوە. خوایە چی بڵێم، نازانم؟ ئەوان چوونە ژوورێ و 
منیش چوومەوە ماڵی خۆم. ئێوارەی ئەو ڕۆژە و ڕۆژانی دیکەش دەچوومە ماڵیان خەڵکێکی 
زۆر پێیانەوە دەهاتن. درەنگتر سەفەرخانی قەهرەمانیش ئازاد کرا. من لەگەڵ ئەو دا هاوبەند 
نەببووم، بەاڵم بە ناسیاویی هاوڕێیەکم لە تەورێز چوومە ئەو ماڵەی وا لەوێ دابەزیبوو، کە 
گوتیــان کــوردە، الی خۆی داینام و وێنە و فیلمیان لێ گرتین، دواتریش لەگەڵ برادەرەکەم دا 
چووینە ئەو گوندەی وا خەڵکی ئەوێ بوو لە دەوروبەری عەجەب شــێر، میوانی دیکەشــیان 

هەبوو نەیانهێشت شەوێ بگەڕێینەوە و میواندارییان کردین. 
1. بــە گاڵتــە دەیانگێــڕاوە گوایــە شــا هوەیــدای ســەرۆک وەزیری هەڵقورینجانــدووە و پێــی 
گوتــووە پیــاو نی و هیچت پێ ناکــرێ! ئەویش هەر گوتوویەتی وا مەڵێ با نەیڵێم، وا مەڵێ با 
منیــش نەیڵێــم. شــا گوتوویەتی بیڵێ ئەویش گوتوویەتی »برووجێرد!« شــا ڕقی هەســتاوە و 
جنێوی پێداوە و هەڵیبڕیوە، واتە برووجێردییەکان کەڵەگایی یان لە ڕژیمی شا دەکرد و ڕژیم 

دەرەقەتیان نەدەهات، جەنابی شاش بەوە قەڵس بوو!
2. لــە لوڕســتان تریاک کێشــان ئاســایی یە و لــە مەجلیس و میوانــی دا کە دادەنیشــن، تریاک 
دەکێشــن. دەڵێــن دوای تریاک کێشــانەکە بانــگ دەکــەن و دەڵێــن »چایی بێنن بۆ پیــاوەکان«، 
ئــەوەی تریاکــی نەکێشــابێ چایــی بــۆ دانانێــن، واتە پیــاو نییە! ژنــان کەمتــر وا هەیە تریاک 

بکێشن، بەاڵم قلیان )نێرگەڵە(  زۆر دەکێشن. 
٣. وەستای دروست کردنی مۆرەی شەتڕەنج کوڕێکی برووجێردی بوو ناوی »کوردی« بوو. 
کوردی بەبێ کەرەســە، مۆرەی وای دروســت دەکرد مرۆڤ ســەری ســوڕ دەما. ڕوخ یان 
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کات تێپەڕکــردن دوو کــەس دادەنیشــتن یارییان دەکرد و ئەوانــی دیکە ئەگەر پێیان 
خــۆش بووایــە لــە دەوریان کۆدەبوونــەوە و هەر کەس الی یەکیانــی دەگرت و پێی 
دەگــوت چــی بــکا و چی نــەکا. بەوەیــان دەگوت »کۆنســە«، هــی وا هەبــوو دەیگوت 
»کۆنســە« مــەدەن، پێــم خــۆش نییــە، هی وابــوو پێی تــووڕە دەبوو، تــووڕە بوون و 

هەڵچوونیش لە زیندان دا زۆر ئاسایی یە، خەڵکەکە بەگشتی تووڕەن و لەسەر شتێکی 
بچووک بەگژ یەکتر دا دەچن، بە چەشــنێک ئەگەر باوەڕی سیاســی و بەرپرســایەتی 

بەرگر نەبێ، ڕۆژانە شەڕ و پێکدادان دەقەومێ. 
ڕۆژێکیــان دوو کــەس شــەتڕەنجیان دەکــرد، یەکیان لەو فەقێیانــەی قوم بوو کە 
تازە هاتبوون. دیار بوو ســیفر کیلۆمیتر بوو و بە یاســاکانی زیندانی نەدەزانی. من 
شتێکم بە الیەنەکەی دیکە گوت بیکا، واتە »کۆنسە«م دایە، جووچکەمەال پێی ناخۆش 
بــوو، لەپــڕ جنێوێکــی پیســی پێدام، زۆرم پێ ســەیر بوو و پێی تێکچووم، شــتی وام 
نەبیستبوو ڕووبدا، هەر ڕاست بوومەوە و یەک زلـــلەی تەڕم لە بناگوێی   دا، شەقەی 
تا ئەوپەڕی حەوشــە چوو! مەال هەســتا ســەرپێ لێم بداتەوە، دەســتیان گرت و هەر 
چۆنێــک بــوو شــەڕ داکووژا. ئەوە یەکەم و دوایین شــەڕ بوو لە زینــدان کردم، دەنا 

بەگشتی بێدەنگ و بێ ئازار بووم. 
لەو ماوەیە دا کە لە قزڵ قەاڵ بووم، کابرایەکی ســەرهەنگ هەر ســێ مانگ جارێک 
بێدەنگ و بێ هەست وخوســت دەهات، بە پێوە ڕادەوەستا و هەواڵی دەپرسین، کەس 
ئــەوی بــە جیــددی وەرنەدەگــرت و وەاڵمی سەرســەری نەبووایــە پێیان نــەدەداوە. 
دەیانگوت هیچی لە دەســت نایە و هەر دێ قســەی بێ تام و بێ کەڵک دەکا و دەڕوا. 
دەبــێ بــازڕەس و شــتێکی وا بووبــێ کــە کــەس تــووی بــە کاڵو نەدەپێــوا. لــە نێــو 
قسەکانی دا هەمیشە دەیپرسی باشە »کۆتلێت« تان دەدەنێ؟ ئێمەش دەمانگوت بەڵێ! 
دەیگوت باشــە، کەوابوو ئیتر موشــکیلێکتان نییە! ناومان نابوو ســەرهەنگ کۆتلێت! 

قەاڵی کە دروســت دەکرد حەوش و حەســار و کۆنگرە و دەرگا و پەنجەرە و نیگابانیشــی 
لێ دادەنــا، دەبــوو بێیە ســەیری و بزانی ئەســپ و فیلی چــۆن دەخوڵقاند، هــەر ئەوەندە بوو 

نەیدەتوانی ڕۆحیان بەبەر دا بکا. 
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کابرای حۆل پێی وابوو زیندانی تاقە گرفتی ئەوەیە کۆتلێتی نادەنێ. وێدەچوو پێشتر 
کەسێک ئەوەی پێ گوتبێ و ئەویش داوای لە زیندان کردبێ هەفتەی جارێک کۆتلێت 
بدەن بە زیندانییەکان، جا ئەم شاکارەی خۆی لە بیر نەدەچۆوە و هەرجارەی دەهات 

بە ڕووی خەڵکەکەی دا دەداوە. 

دادگا
لــە قزڵ قــەاڵوە بردیانــم بــۆ دادگای نیزامــی. دادگای نیزامــی لــەالی زیندانــی قەســر 
هەڵکەوتبــوو. بــە چەنــد نیگابانــەوە زیندانییــان چەنــد جــار دەبــردە ئــەوێ. جــاری 
یەکــەم نــاوی »پروندەخوانــی« یــان »تفهیــم اتهــام«، واتــە پێداچوونــەوەی فایلــی ئەو 
ئــەوان داوای  لــە کەســەکەی دابــوون و بەگوێــرەی  بــوو کــە ســاواک  تۆمەتانــە 
ســزادانی کەســەکەی کردبــوو. دادگای نیزامــی ســەربەخۆیی یەکی نەبــوو و لەژێــر 
کارتێکەریــی سیاســەتی دەوڵــەت و خواســتی ســاواک دا خەڵکــی مەحکــووم دەکرد. 
پارێــزەر گرتــن. پارێزەرەکانیــش هەمــوو  لەگــەڵ  بــوو  پەروەندەخوانــی هــاوکات 
»تەســخیری«، واتــە داســەپاوی ســاواک خــۆی بــوون دەنــا زیندانــی نەیدەناســین و 
بــوون و ئەرتــەش  ئەفســەرانی خانەنشــینی  هــەر هەمووشــیان   هەڵینەدەبــژاردن؛ 
کــەم تــا زۆر هیچیــان لــە دەســت نەدەهــات، جگــە لــەوەی ڕواڵەتــی دادگایەکــی 
پارێــزەر  دەبەســترا و  دادگا  دواتــر دا  قۆناغــی  لــە  بپارێــزن.  ئورووپایــی  شــێوە 
هەندێــک لــە ســەرۆکی دادگاکــە دەپاڕایــەوە، بەڵکــوو ســەرنج بداتە الیەنــی ئەرێنیی 
چەشــنە.  لــەم  شــتی  دەرنــەکا و  بــۆ  قورســی  قــەراری  زیندانــی و  کەســایەتیی 
واتــە  پێداچوونــەوە،  دادگای  دواتــر دا،  قۆناغێــک  لــە  دەردەچــوو.  قــەرار  پاشــان 
و دەچــوو  بەڕێــوە  شــێوە  هەمــان  بــە  کــەم وزۆر  ئەویــش  هەبــوو،   »تجدیدنظــر« 

بڕیارەکان لە پێشەوە پێش بینی دەکران، هەر ئەوە و ئیتر تەواو. 
مــن کــە چووم بۆ خوێندنــەوەی پەروەندەکەم، جگە لە قســە و ئیعتیرافاتی خۆم، 
دووسێ الپەڕە قسە و بۆچوونی ئەو برادەرە سنەیی یەش لەسەر پەروەندەکەم بوو، 
واتە من هیچ هاوپەروەندەیەکم جگە لەو کەســە، نەبوو. ئیعتیرافاتی من دوو دەســتە 
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بوون یەکەمیان ســەبارەت بە وەرگرتنی نامیلکەکان و بردنەوە و شــاردنەوەیان لە 
بۆکان بوو بە لیستەی ناوی نامیلکەکانەوە، جا لە بیرم نییە ئایا عەینی نامیلکەکانیش 
نێردرابوونە دادگا یان نا؛ دووهەمیان ســەبارەت بە ڕاپۆرتێک بوو کە لێیاندابووم و 
گوتبوویان گوایە تفەنگم پێ بووە و گولـــلەم هاویشتووە. تەنیا دوو کەس دەیانتوانی 
ڕاپۆرتــی گولـــلەهاویشتنیان لێ دابێتــم: هەمــان ئــەو کــوڕە ئاغایەی وا باســم کرد یا 

مامۆستاکەی هاوکاری خۆم. 
لە دادگا دا پرســیارێکی ئەوتۆیان لە خۆم نەکرد و زیاتر پارێزەرەکەم قســەی بۆ 
کردم. پارێزەرەکەم پیاوێکی گەلێک باش بوو. ژمارە تەلەفۆنی ماڵی خۆمانم پێدابوو، 
پەیوەندیی پێوە کردبوون و خاڵی خۆشەویســتم حاجی حەمەڕەشیدی محەممەدیان 
هاتبووە تاران چاوی پێی کەوتبوو، بەدزییەوە پارەیەکیشی دابوویە. کابرا لە دادگا دا 
زۆرم بۆ پاڕایەوە و هەوڵی   دا دڵی حاکم نەرم بکا، بەاڵم لە ئەنجام دا هەر زیندانێکی 

دوو ساڵەیان بەسەر دا بڕیم. 
داوای پێداچوونــەوەی بڕیارەکەم کرد. دادگای »تجدیدنظر« پێکهات، »ســەرهەنگ 
خواجەنووری«ی جەلالد، ســەرۆکی دادگای پێداچوونەوەم بوو. کاتێ ئەوەم بیســت، 
ئەژنۆم شــکا و دڵنیا بووم دوو ســاڵم لێ دەکاتە دە ســاڵ! بەاڵم بەپێچەوانە، قەراری 
دادگای پێشــووی شــکاند و کــردی بــە ســاڵ و نیوێک! شــتی وا کــەم ڕووی دابوو، 
خواجەنــووری قــەراری دادگای بەرایی کەم بکاتەوە! بەاڵم کردی. بە بۆچوونی خۆم 
پارێزەرەکــەم لــەم کارە دا دەوری بینــی. لــە بیرمــە ڕۆژی دادگایــی کردنی دووهەم، 
کاتێ هەســتابووە ســەر پێ و دیفاعی لێ دەکردم، ئەو هەژارە، القی وەک شەقشــەقە 
دەلەرزی، ناچار من کە لەالی دانیشتبووم، القم نابوو بە القییەوە بۆ ئەوەی تەکان و 
شەکانی نەبێ! خواجەنووری الی ئەوان هەیبەتی زۆر بوو. هەر چۆنێک بێ، قەراری 
کۆتایی دادگای پێداچوونەوەم بۆ ساڵ و نیوێک زیندان دەرچوو، کە شەش مانگێکیم 

کێشابوو. گەڕاندیانمەوە قزڵ قەاڵی موبارەک! 
ئــەوەی خــوارەوە نەخشــەی زیندانــی قزڵ قەاڵیە کە خــۆم کێشــاومەتەوە. من لە 
ژووری عموومــی ژمــارە 2  دا بــووم. ئــەو ژوورە و ژووری ئینفرادییەکــەی خۆشــم 
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لەسەر نەخشەکە بە ئەستێرە دیاری کردووە:

موالقات لە قزڵ قەاڵ
ڕۆژێکیــان لــە قزڵ قــەاڵ بانگیان کــردم بۆ موالقات. کــە چووم پێم ســەیر بوو، دایکم 
هاتبوو لەگەڵ نەمر کاک قادری سالمی. کاک قادر خزممان بوو لەگەڵ کاکم و دایکم 
پێکــەوە هاتبــوون. کاکم موالقاتەکەی بۆ خۆی و دایکم وەرگرتبوو، بەاڵم لەو کاتە دا 
کــە لــە بــازاڕەوە وەڕێ کەوتبوو بێ بــۆ قزڵ قەاڵ، درەنگ کەوتبوو و نەگەیشــتبوویە، 
قــادر گیانیــش ئــەو مەترســییە گەورەیەی وەئەســتۆ گرتبوو و خــۆی لەجیاتی کاکم 
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لــە قەڵەم دابــوو و ئیجازەنامەکەی تەحویلی پاســەوانی بــەردەرگا دابوو، ئەوانیش لە 
مەســەلەکەیان نەکۆڵیبۆوە و گوتبوویان بڕۆنە ژوورێ. چاوپێکەوتنەکە حزووری و 
لــە دەفتــەری زیندان بوو. هەر چوومە ژوورێ، ڕاســتەوخۆ چووم دایکم ماچ کرد و 
لەجیاتــی ئــەوەی بڵێم چۆنی چاکی، لە بن گوێی دا گوتم: »باســی ڕەحمانم نەکردووە!« 
نەمــر ڕەحمانــی محەممەدیــان یــەک لــەو کەســانە بــوو کــە نامیلکەکانــم پێدابــوو 
بیخوێنێتەوە. دایکم هەر لە زووەوە لەگەڵ سیاســەت و زیندان دا ناســیاوی هەبوو و 
لــە ســەردەمی کۆمــار و ســااڵنی 1٣٣1ـ  ٣2 و گیرانی کاکمەوە بەباشــی شــارەزای 
کاری نهێنی کردن و کتێب شــاردنەوە بوو و لەو شــتانە باش تێدەگەیی. ئیدی دوای 
ئەم قسەیە و کاتێ زانیم مەئموورەکان لە مەسەلەکە نەگەیشتوون، خەیاڵم ئاسوودە 
بوو لەبەروەی لە زیندان هەر نیگەران بووم نەکا ئەم خزمەشــمان بە ئاگری منەوە 

بسووتێ و بیگرن. 
دواتر ماوەیەک قســەمان کرد، بە کوردی و فارســی و مەئموورەکانیش زۆریان 
پڕکێشی نەدەکرد. من حوکم درابووم و کارم تەواو ببوو. بەینێکی باش دانیشتین و 
قســەمان کرد، دایکم هەوڵی دە دا نەگری، لە کۆتایی دا گوتیان کات تەواوە و دیســان 
مــاچ کردنــی هەردووکیان و ڕۆیشــتنیان. یادی دایکیشــم و قادر گیانیــش بەخێر بێ 
کە ئەو ڕیســکەی کردبوو و نەترســابوو بێتە چاوپێکەوتنم. قادر دەســتەگوڵێک بوو 
نموونەی نابێتەوە، پاســدار و بەســیجی میاندواو دوو ســاڵێک دوای شۆڕشی 1٣٥٧ 
ئەو دەســتەگوڵەیان پەڕپەڕ کرد. وەختێک هەواڵەکەم بیســت گێژ بووم، نەمدەویست 
باوەڕ بکەم. نە مردنی باوکم و نە هی کاکم هێندەی کوژرانی ئەو شــوێنیان لەســەر 

دانەنام. 
بەهەرحــاڵ، چەنــد مانگێک لە قزڵ قەاڵ بووم، کە دەمگــۆ باڵوببۆوە گوایە قزڵ قەاڵ 

چۆڵ دەکەن و دەیڕووخێنن و ئێمەش دەبەنە زیندانی ئێڤینی تازە. 

ئێڤینی تازە
ڕۆژێکیــان ئێمــەی هــەر ســێ بەنــدە عموومییەکــەی زیندانــی قزڵ قەاڵیــان ســواری 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1381  

ئوتوبووسێک کرد و ئەوانی ئینفڕادیشیان بە مینی بووس هێنا و بردیانین بۆ زیندانی 
ئێڤین. وا بزانم کۆتایی یەکانی هاوین یان سەرەتاکانی پاییزی ساڵی 1٣٥٣ بوو، هەوا 
هــەر گــەرم بوو و ئوتوبووســەکە مەنفەزی نەبوو، زۆریش درەنــگ وەڕێ کەوت، تا 
وەڕێ کەوت چەند کەس بوورانەوە. ئیتر دەرگای جەهەننەمی قزڵ قەاڵ داخرا و دواتر 
ڕووخێنــدرا. لــە قزڵ قەاڵ چها نەکرابــوو و چ ئارەزووهایەک بۆ ئازادی و عەداڵەت و 
بەرانبــەری لــەوێ بەربــا نەچووبــوو، چ جینایەت و ئەشــکەنجە و ئازارێک تووشــی 
ئازادیخــوازان نەهاتبــوو؟ هەمــوو ئــەم کارانە لــەو هاوینەی ســاڵی 1٣٥٣  دا بوون بە 
مێــژوو و ئیتــر دیاردەیەکــی چەپــەڵ بەناوی زیندانــی قزڵ قەاڵ لەســەر ڕووی زەوی 
پاک بووەوە، بەاڵم ڕووی ڕەشی ئەشکەنجەچییەکانی ڕژیمی پەهلەوی هەرگیز پاک 
نابێتەوە. دوای ئازاد بوونی من شوێنی قزڵ قەاڵ بوو بە مەیدانی میوە و تەڕەبار، من 
چووم و ویستم بە حیسابی کۆاڵنەکانی دەوروبەر شوێنی دەقیقی بەندە عموومی و 
ئینفیڕادییــەکان بدۆزمــەوە. تــازە هەمــوو شــت تەواو ببــوو و ئەو خەڵکــەی دەهاتنە 
شــوێنەکە هەمــووی لە بیری ئەوە دا بوون ســێو و پرتەقاڵەکەیــان تمەنێک هەرزانتر 
بکڕن، کێ بوو دەنگی شــەلالق و هاواری ئەشــکەنجەکراوان ببیســێ و پەڕەی گوڵی 
ئاواتەکانی ئەم هەموو الوە بێ تاوانە کۆبکاتەوە کە بە درێژایی دەیان ساڵ بەدەست 
زیندانبانەکانــی شــاهی شــاهانەوە هەڵوەریبوونــە ســەر خشتەســوورەکانی زەویــی 
»ســوورەقەاڵ«؟ ژیــان تــا بــووە هەروا بــووە. دەڵێن ئــەو زیندانی »باســتیل«ەی وا لە 

شۆڕشــی مەزنــی فەرەنســە دا دەرگای کرایــەوە و ئــەم هەموو نــاوەی دەرکردووە، 
تەنیــا حــەوت زیندانیی تێدا بووە و ئەوانیــش دز و قاچاخچی بوون! بەاڵم قزڵ قەاڵی 
ئاریامیهــر تەنیــا شــوێنی زیندانیانی سیاســی بــوو، زۆرێک لەو دەســتەگواڵنە لەژێر 
ئەشــکەنجەی حکوومــەت نیزامیــی بەختیــار و ســاواکی شــا دا گیانــی پیرۆزیــان لــە 

دەست دابوو. 
ئەوە چارەنووسی ئێمەیە بەدەست ئەو ڕژیمانەی ناوچەکە کە ئەگەر زیندانێکیان 
داخســت یەکــی گەورەتــر بکەنــەوە! هــەر چۆنێــک بــێ، ئێمەیان لــە قزڵ قــەاڵوە بردە 
ســاختمانی تازەی زیندانی ئێڤین، واتە دەســتەی ئێمە ئاخرین زیندانییانی قزڵ قەاڵ و 
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یەکەمین زیندانییانی ئەم ئێڤینە بووین کە ئێستا هەیە. دیارە القمان بە بەرەکەت بوو! 
لەبەروەی دواتر لە سەردەمی مەالکان دا ئێڤین چەند قات گەورە کرایەوە! نەک هەر 
ئێڤینیش بەڵکوو لە هەموو شــار و شــارۆچکەیەک لە قزڵ قەاڵ خراپترێکیان کردەوە، 

هەر ئەوەندەی ماوە لە گوندەکانیش لەجیاتی قوتابخانە زیندان بکەنەوە!
هــەر چۆنێــک بــێ، قزڵ قەاڵ زۆر خۆش بــوو، ئازاد بووین و دەهاتینە حەوشــەکە 
دەگەڕایــن، بــەاڵم لە ئێڤیــن کردیانینە کونــەوە و تەنیا ڕۆژێ ســەعاتێک دەیانبردینە 
شــوێنێک کــە هــەر بەنێو حەوش بــوو، دەنــا دیــواری بڵیندبڵیند و ئاســمانی بەرز و 
زەوی سەختی کۆنکرێتی نەبێ هیچ نەبوو. سەرەتا باش بوو خەڵک کەم بوون، بەاڵم 
ژمارەی زیندانییەکان بەرەبەرە زیادی کرد و ژوورەکان پڕ بوون. زیندانەوانەکانیش 
فەرقیــان کــرد. لــە قزڵ قەاڵ زیندانەوان هــەر نەدەهاتنە نێو زینــدان مەگەر بۆ کارێکی 
تایبەت نەبووایە، دوای چەند خولەکیش دەڕۆیشتن و هەر خۆمان دەماینەوە، زۆریش 
نێوچــاوان ترشــاو نەبــوون، بــەاڵم ئەوانــەی ئێڤیــن مرچ ومــۆڕ بــوون و دوژمنانەتر 
لەگەڵمــان دەجوواڵنــەوە، هەمــوو دەم و ســەعاتێکیش لووتیــان بــە لووتمانەوە بوو. 
دەرگاکان دادەخــران و دەبــوو بێــن بیکەنــەوە. مــن لەگــەڵ هاوبەندانــی پێشــووم لە 
سلوولی عموومی بووین و ئەوە باشتر بوو لە ئینفرادی. چەند مانگێک لەوێ مامەوە 
بێ ئەوەی موالقاتم هەبێ. پاشان بردیانم بۆ زیندانی قەسر. لە ڕاستی دا دوای کومیتە 
دەبووایە بمنێرن بۆ قەسر، بەاڵم ئەو ماوەیەی قزڵ قەاڵ و ئێڤین وەک تەمێ کردن و 
سزادان وابوو، دەنا من حوکم درابووم و نەدەبووایە لە »بازداشتگا«ی بێ موالقات و 
بێ ئیمکانات دا ڕامبگرن، بەاڵم کوێی کارەکانی ســاواک ڕاســت بوو تا ئەوەیان چەوت 

بێ!

زیندانی قەرس
لە ئێڤین هیچ موالقاتێکیان پێنەدام. دواتر کاکم باسی ئەوەی کرد چەندیان هەوڵ دابوو، 
 بەاڵم نەیانتوانیبوو ئیجازەی موالقات وەربگرن. ساواک ئەزیەتی دەکردم و دوای دادگا و
مەحکووم بوونیش لە کۆڵم نەدەبوونەوە. سەرەنجام دوای تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر 
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گیرانەکــەم دا بردیانــم بۆ قەســر. با لە بیرم نەچێ، لە هــەر زیندانێکەوە دەیانبردم بۆ 
یەکی دیکە، جل وبەرگی خۆمیان پێدەدامەوە و لە بەرم دەکردن، بەاڵم کە دەگەیشتینە 
زیندانــە تازەکــە دیســان لێیــان دەســتاندمەوە و بەرگــی تایبــەت بە ئەوێیــان لە بەر  
دەکــردم، ئــەوراق و شــت ومەکی نێــو گیرفانیشــم لەگــەڵ پەروەندەکــەم دا بەدەســت 
مەئموورەکانــەوە دەبــرا و دەدرا بــە زیندانە تازەکە. هەموو جارێک لێیان دەپرســیم 
ئــەو کاغــەزی »ئەحمەدئاغا«یــە چییە و ئەو کەســە کێیە؟ ئــەوە بەتەواوەتی وەڕەزی 
کردبــووم و نەشــیاندەداوە دەســتم بیدڕێنم لە کــۆڵ خۆمی بکەمــەوە. دەمگوت هەر 
دەســتم پێــی بــگا دەیدڕێنــم و خــۆم لــەو پرســیارانە ڕزگار دەکەم، بەاڵم ئــەوەم بۆ 
نەلوا تاوەکوو چووم بۆ قەســر. قەســر زیندانی شــارەبانی بوو و دەکرا کەرەســە و 
شت ومەکی نێو گیرفانی خۆت پێ بێ. هەر ئەوەندەی کاغەزەکەم گەیشتەوە دەست، 
خێرایــەک دڕانــدم و فڕێــم دا. ئەوانەشــم دواتــر، یــادی بەخێر بێ بــۆ کاک ئەحمەدی 
ســامبەگی دەگێڕاوە و دەمگوت ئەگەر ئەو شــەوە زوو بهاتبایەتەوە ئەو یادداشــتەم 
نەدەنووسی، ئەو کاغەزەش چوار زیندانی تاران نەدەگەڕا و تۆش الی زیندانبانەکان 

وا مەشهوور نەدەبووی!
لە قەسر، سەرەتا بردیانین بۆ بەشی »قرنطینە«. بەشی »قرنطینە« دنیایەکی سەیر 
بــوو. دااڵنێکی ڕەش و پیس و پۆخڵ، هەمووی زیندانییانی عادی. ئێمەش ســێ چوار 
کــەس زیندانیــی سیاســی بوویــن لــە ئێڤینــەوە چووبوویــن و چوارپێنج کەســیش لە 
کومیتەوە هاتبوون، هەموومان لەالیەک لە دەوری یەکتر کۆ ببووینەوە و لە ئینساف 
نەگوزەرێیــن ئەوانــی دیکــە ئازارێکیــان بۆمان نەبــوو، بەاڵم شــەڕ و هەرایان لەگەڵ 
یەکتر هەبوو، جارێکیان شــەڕیان دەکرد، یەکیان لینگە کەوشــێکی لەوی دیکە گرت، 
ڕاست هات و درا لە سەری هاوڕێیەکی ئێمە! بەاڵم ئەم شتانە زۆر نەبوون. دووسێ 

ڕۆژ لەوێ ماینەوە تا ڕایانگواستین بۆ بەندی سیاسییەکان. 
ئەوانــەی لــە کومیتــەوە هاتبــوون یەکیــان کاک عەبدوڵــاڵی موهتــەدی بــوو، کــە 
دەمناســی. کاک عەبدوڵــاڵ ئامــاژەی بــە دوو کــەس لە سیاســییەکان کــرد کە پێکەوە 
لەگــەڵ ئــەو لــە کومیتــەوە هاتبوونــە ئــەوێ و گوتی ئەو دوو کەســە بــران و دەڵێن 
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باوکیان لە بۆکان بووە، ناویان »شەیبانی«یە، تۆ نایانناسی؟ گوتم هەی نەبێ! ئەوانە 
کوڕی حاجی شەیبانین، یەکەم مودیری مەدرەسە لە بۆکانی ساڵی 1٣0٧. من بەهۆی 
خاڵمەوە، لە تاران هات وچۆی ماڵی شەیبانیم دەکرد لە کۆاڵنێکی پشتەوەی مەیدانی 
شــەهناز )ئیمــام حوســێنی ئێســتا( ؛ هەر شــەیبانیش یەکەم ماڵی لە تــاران بۆ بەکرێ 
گرتــم. چــووم بــۆ الیــان و هەواڵی باوک و دایکیانم پرســی. دواتریش کــە لە زیندان 
هاتمــە دەرێ چوومــە ماڵیان و هەواڵــی منداڵەکانیانم بە دایک و باوکیان ڕاگەیاند، لە 
مردنی حاجی شەیبانیش دا لەگەڵ خاڵم چووم بۆ سەرەخۆشیی کەس وکارەکەی. لەم 
ســااڵنە دا کاک عەبدوڵاڵی موهتەدیم بینی و باســی زیندانم لێ  پرسی، بەاڵم لە بیری 

نەمابوو کە لەو ساڵە دا لە زیندان پێکەوە بووبێتین. 
 هەر چۆنێک بێ، دوای دووسێ ڕۆژ بردیانین بۆ بەندی سیاسی. وەبزانم بەندی 2 و
٧ بــوو. بەنــدی سیاســی ســەرجەم ٦ بەند بوو و یەکی تازەشــیان لێ زیــاد کردبوو 
کە حەوشــەکەی لەگەڵ بەندی 2  دا هاوبەش بوو. بەندی 2 و ٧ شــوێنی زیندانییانێک 
بوو کە زیندانەکەیان قورس نەبوو، واتە تا دووسێ ساڵ بوو. قەسر لەچاو ئێڤین و 
قزڵ قــەاڵ زۆر خــۆش بــوو، کتێبــی لێ بــوو و تەلەفیزیــۆن و ڕۆژنامــە؛ موالقاتیــش 

کەم وزۆر هەبوو. 
کاتێ گەیشتمە بەندی 2 جگە لە کەسانێک کە لە کومیتە بینیبوومن، کەسم نەدەناسی، 
هاوپەروەندەشم نەبوو، ئەو برادەرە سنەیی یەش وا بە گرتنی دابووم ماوەیەک لەوێ 
ببوو و پاشان بەبێ چوونە دادگا و مەحکووم بوون و زیندان بۆ بڕینەوە، ئازاد کرابوو. 
تاقە شتێک کە جێگەی بەتاڵی ئەو تەنیایی یەی بۆ پڕ کردمەوە، وجوودی چەند زیندانیی 
کورد و یەکیان شەهید سولەیمانی تیکانتەپە بوو. سولەیمان لە من کەم تەمەنتر، بەاڵم 
 تێگەیشتوو و میهرەبان و دڵسۆز بوو. هەر لە ڕۆژی یەکەم دا گەلێک لە پەیوەندییەکان و
یاســاکانی زیندانی بۆ ڕوون کردمەوە. من ســولەیمانم بە دۆســتێکی باش و جێگەی 
متمانەی خۆم دەزانی و هەرواش بوو. کاتێ لە شەڕی ساڵی 1٣٥٨ی سنە دا شەهید 
کــرا زۆرم خەفــەت خــوارد و چوومــە ڕێ وڕەســمی ناشــتنەکەی. یــادی بەخێــر بێ. 
کاک »طیب ســیادت«یش لەوێ بوو. تەیب لە بنەماڵەی حاجی بابەشــێخی تورجان و 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1385  

مرۆڤێکی ساغ و بێ فێڵ و قسەخۆش و جێگەی ڕێز بوو. قسە کردن لەگەڵ ئەو، باری 
زۆری لــێ ســووک دەکــردم. هەروەها کاک »زاگرۆس خوســرەوی« خەڵکی ســاباڵغ 
لــەوێ بــوو، ئەویــش وەک کاک ســولەیمان و کاک تەیــب مرۆڤێکی بــاش بوو، بەاڵم 
دوای چەنــد ڕۆژێک ڕۆیشــت، لە بیرم نییە بردیانــە کامە بەند، لەبەروەی دواتر هیچ 
نەمبینییــەوە. کاک عەبدوڵاڵی موهتەدیش لەگەڵ دوو کرێکاری تورکی ئازەربایجانی 
لەوێ بوون و هاوپەروەندەی یەکتر بوون. نازانم کاک عەبدوڵاڵ حوکمی چەند ساڵ 
زیندانــی وەرگرتبــوو، بــەاڵم دەزانم مــن زووتر لەو ئازاد بــووم و دوای گەڕانەوەی 
بۆکانم، لەگەڵ کاک سەالحوددینی موهتەدی جارێک چوومە خزمەت دایکیان لە ماڵی 

خۆیان و هەواڵی سەالمەتیی کاک عەبدوڵاڵم پێدا. 
لە زیندان دا کێشە و گرفت زۆر بوو. ئاشکرایە سەرەکیترین کێشە، کێشەی نێوان 
زیندانی و زیندانەوان بوو. لە ڕابردوو دا زیندان بەگشــتی لەژێر هێژمۆنیی زیندانییە 
چەپــەکان دا بــوو، کــە بەتایبــەت دوای 2٨ی گەالوێــژی 1٣٣2 لــە توودەیی یــەکان دا 
خۆالســە دەبۆوە. دیارە بە تەنیشــت ئەوانەوە ناسیۆنالیســتە کورد و ئازەرییەکان و 
هەندێک سەرۆک عەشیرەی کورد و لوڕیش الیەنێکی دیکەی زیندان بوون. بە هاتنی 
ئیســالمییە خومەینی چییەکان لە دەیەی چل و ســەرهەڵدانی بزاڤی چریکی لە ســاڵی 
1٣٥0 هاوســەنگییەکان تێکچووبوون و چەپڕەوی ڕووی لە هەڵکشان بوو. ڕژیمیش 
زیاتری سەخت لێ دەگرتن و ماوەبەماوە، یەک لەو ئیمتیاز و ئەو سەربەخۆیی یانەی 
لێ دەســەندنەوە کە پێشــتر هەیانبوو و پۆلیس و ســاواک لووتی زیاتریان دەوەژاندە 
کاروبــاری زیندانییانــەوە. هەر کام لە بەندەکانی زیندانی سیاســیی قەســر لە ڕێگەی 
»کۆمۆن«ێکــەوە بەڕێــوە دەبرا کە زیندانییەکان پێکیاندەهێنا و بەرپرســانی زیندانیان 

مەجبوور دەکرد بە قبووڵ کردنی. کۆمۆن هەموو هەفتەیەک چەند کەسی دادەنا بۆ 
کار و خزمــەت و خاوێن کردنــەوە و ڕاگەیشــتن بە خواردنی خەڵکــی نێو بەندەکە و 

پاک وخاوێنیی بەند. 
لــە ســەردەمی چوونــی مــن بــۆ قەســر دا هەوڵی زینــدان ئــەوە بــوو کۆمۆنەکان 
تێکبشکێنن و نەیانهێڵن، کەس لەگەڵ کەس دا خواردن نەخوا و هەر کەسەی بەرپرسی 
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خــۆی بــێ. زیندانییــەکان ئەوەیــان قبــووڵ نەدەکــرد و لــە بەرانبەری دا دەوەســتان. 
ڕۆژێکیــان ڕایانگەیانــد کــەس حەقــی نییــە لەگــەڵ کەس دا نانــی نیوەڕۆ بخــوا، بەاڵم 
»کۆمۆن« گوێی نەدایە قسەیان و خواردنەکان دوو بە دوو دانران. من ئەو ڕۆژە لە 

دااڵنەکە لەســەر سفرە دوورودرێژەکە دانیشتبووم و لەگەڵ کەسێکی دیکە دا پێکەوە 
خواردنمــان دەخــوارد. ئەفســەرێک هاتــە ژوورێ و ناوی چەند کەســێکی یادداشــت 
کــرد کــە یەکیــان بەهەڵکەوت مــن بووم. پاشــان بڵیندگۆ ئــەو ناوانــەی خوێندەوە و 
داوای لێ کــردن بچــن بــۆ ژێــر هەشــت )واتــە بــۆ دەفتــەری زینــدان( . وا بزانــم ٨ تا 
دە کــەس دەبوویــن. چوویــن. بە ڕیز ڕایانگرتین. ئەفســەرێکی زۆر تووڕە و تۆســن 
هــات و بەربووە هەڕەشەوگوڕەشــە، چیتــان لێ دەکەین و دەتاننێرینــەوە کومیتە بۆ 
ئەشــکەنجە و لەبــەر خۆش شانســی منیش نەفەری یەکەمی ڕیزەکــە بووم! هەر هاتە 
پێشەوە، بە هەموو هێز و قووەتی خۆی زلـــلەیەکی لێدام کە تا ئەو کاتە زلـــلەی وام 
لێ نەدرابوو. بۆ ماوەیەک گێژ بووم، دەستم بە دیوارەوە گرت و نەمهێشت بکەوم. وا 
بزانم کابرای ئەفسەر خۆی تێگەیشت زیادەڕۆیی کردووە و نەدەبووایە ئاوا لە منی 
بەلەباریکی الواز بدا، ئیتر لە کەســی دیکەی نە دا و تەنیا هەندێک هەڕەشــەی دیکەی 
 لێ کردیــن و گوتــی جــارێ بڕۆنەوە ژوورێ با بزانم. چووینەوە، بەاڵم ئەو شــەوە و
ڕۆژانــی دواتریــش هــەر پێکــەوە نانمان خوارد! بۆیــان نەچووە ســەر، خەڵکەکە لەو 

پەیوەندییە دا یەکگرتوو بوون، هەر بۆیەش زیندانەوان هیچیان بۆ نەدەکرا. 
باســی یەکگرتووییــم کــرد، کێشــەیەکی دیکەی نێــو زیندان کێشــەی ئیدیۆلۆژیک 
بوو. ئیســالمییەکان ســەفی خۆیان جیاواز بوو و جگە لە هەندێک کاری هاوبەش و 
گشــتی، حەشرونەشــریان لەگــەڵ یەکتر بــوو و تاک وتەرایەکیان نەبــێ لەگەڵ ئێمە دا 
نەدەجۆشــان، هــەر خەریکی نوێــژ و ڕۆژووی خۆیان بوون. جگە لــەوان، عالەمەکە 
بەگشتی نوێژی نەدەکرد و ڕۆژووی نەدەگرت. زۆرێک لە ڕێبەرانی ئێستای کۆماری 
ئیســالمی ئــەو دەم لەوێ بــوون لەبەروەی هیچکامیان زیندانیــی زۆریان پێنەدرابوو 
ببرێنە بەندەکانی ســەرەوەتر. ئیســالمییەکان مەالیەکی دەبەنگی گاڵتەجاڕیان لەنێودا 
بوو ناوی »شجوونی« بوو کە دوای شۆڕش کرایە نوێنەری مەجلیس و دەڵێن ئێستا 
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نیوەی کەرەجی کردۆتە هی خۆی. شجوونی ئەو دەم دەیگوت 1٣ جار گیراوم، هەر 
جار لە زیندان ئازاد دەبم، نرخی »نوحەخوانی«م یەک تمەن دەبەمە ســەرەوە! دیارە 
ئێســتا یــەک تمەنــەکان بــۆی بوونەتە یەک میلیارد تمەن! کابــرا جگە لە پووڵ و پارە 
باوەڕی بە هیچ شتێک نەبوو. لە بەرانبەر دا کەسانی جێگەی ڕێزی زۆریشمان لەگەڵ 
بوو بۆ نموونە فەرەیدوون تۆنێکابۆنی، نووسەری توودەیی و چەند کەسی سەر بە 

ڕێکخراوی چریکی فیدایی و موجاهیدینی خەڵق. 
کێشەیەکی دیکەی زیندان ئەوە بوو خەتی فکریی چەپەکانیش یەک نەبوو، چریک 
لەالیــەک و توودەیــی لەالیەکــی دیکــە، موجاهیدینی خەڵقیش ســەفی خۆیــان هەبوو. 
خەڵکانــی ســەربەخۆی وەک منیــش هەبــوون، بەاڵم کەم بوون و کــەس هیچمانی بە 
جیددی وەرنەدەگرت. ئەم جیاوازییانە زۆر دەرنەدەکەوتن و لە کاروباری گشــتی دا 
چەشنە پێکهاتن و یەکگرتنێک هەبوو، بۆ نموونە لە وەرزشی بەیانان و ئێواران یان 

لە کاری خاوێن کردنەوە و ئامادەکردنی خواردن دا... 
لــەو ماوەیــە دا کە لە قەســر بــووم، چەند جار، مان لە خواردن گیــرا بۆ ناڕەزایی 
دەربڕیــن ســەبارەت بــە کارێــک یــان ڕووداوێک. یەکیــان ئەو ڕۆژە بوو وا ســاواک 
بیــژەن جەزەنــی و ٨ کەســەکەی دیکەی فیدایــی و موجاهیدی ئیعدام کــرد، بەاڵم لە 
ڕۆژنامــە و ڕادیــۆ و تەلەفیزیــۆن دا وای دەرخســت کــە گوایە ویســتبێتیان هەڵێن و 
ئەوانیــش تەقەیــان لێ کردبێتــن! ڕۆژنامــەی کەیهانــی ئــەو ڕۆژەیــان کە هێنــا، عالەم 
هەمــوو مــات بوون و حەپەســان، خــواردن نەخورا و بەو بۆنەیــەوە ماوەیەکی زۆر 
بێدەنگــی کــرا و پاشــانیش وەرزش بەڕێوەچــوو کە ئەوەندەی بزانــم هەمووان تێیدا 
بەشــدار بــوون. هەندێــک لــە جووڵــە وەرزشــییەکان بەنــاوی قارەمانانــی زیندانەوە 
کرابــوون و وەرزش و »نەرمــش« بەواتــای بەربەرەکانــی و دژایەتی کردنی ڕژیم و 

تەسلیم نەبوونی ئەوان بوو؛ زیندانیش بەوەی دەزانی. 
بەنــدی 2 هەندێــک کتێبیشــی لێ ڕاگیرابــوو کە کەســێک لەالیــەن زیندانییەکانەوە 
دەبووە بەرپرســی ڕاگرتنی لیســتی ناوی ئەو کەســانەی وا ڕزێرویان دەکردن و لە 
کەسێکیان وەردەگرتەوە و دەیاندایە کەسێکی دیکە. من ماوەیەک بەرپرسی ئەو کارە 
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بــووم، بــەاڵم بەگشــتی، زیاتر لەنێو خــۆم دا بووم و کەمتر لەگەڵ خەڵک دەجۆشــام، 
هەموو ماوەی تەمەنم هەروا بووم و ئێستاش هەروام. 

لــە بەنــدی سیاســی دا هەمــوو زیندانییــەکان سیاســی نەبوون و هەندێک کەســی 
دیکــەش کــە کاریــان کەوتبــووە دادگای نیزامــی، تێکــەاڵوی سیاســییەکان بــوون. لە 
بەندی 2  دا کابرایەکی کورتەبااڵی چوارشانەی فارس هەبوو، دووکانداری بەند بوو. 
ئــەو کابرایــە سیاســی نەبــوو و بە ڕۆژ دەچــووە دەرەوەی بەند نازانــم چی دەکرد، 
بــەاڵم پەیوەندیــی بــە دەفتــەری زیندانەوە هەبــوو. کە دەڵێــم دووکانــدار، ڕەنگە بیر 
لــەوە بکرێتــەوە چ ســوپرمارکێتێکی گەورەی لێ بووە، ئــەوەی پێی دەگوترا دووکان، 
قوژبنێکی بچووک بوو هەر جێگەی کابرا خۆی دەبۆوە، بۆ ناوی سوێندەکە تەنانەت 
یەک بنێشــت یان نوقڵیشــی تێدا نەبوو. کابرا تەنیا ڕۆژانی چوارشــەممە لیستی چەند 
کیلۆ ماســت و هەندێک ســیری پێدەدرا ڕۆژی دواتر بیهێنێ و پووڵەکەی وەربگرێ، 
ئــەوەش بــۆ ئــەوە بوو لــە ڕۆژانی هەینی دا ســیر و ماســت دەخورا کــە دەگوترا بۆ 

سەالمەتی باشە. 
کابــرای دووکانــدار حیکایەتێکــی خۆشــی هەبــوو دەیگێڕایەوە و قاقــا پێدەکەنی. 
گوایە لەگەڵ دوو کەســی دیکە دا دەچن لە گوندێکی دەوروبەری »وەرامین« چلچرای 
ئیمام زادەیــەک بــدزن و بیفڕۆشــن! شــەودرەنگان پەیــژە دەبەن و دەچنە ســەری و 
چلچــرا لــە گوڵمێخی میچەکە جیــا دەکەنەوە، ئیمام زادەش لەو ژێــرەوە وەدەنگ نایە 
هیممــەت و بەرەکەتــی بخاتــە کار و نەهێڵــێ چــرای ماڵەکــەی بدزرێ! کاتــێ چلچرا 
بــەرز دەکەنــەوە، لەبەر قورســی ناتوانن ڕایبگرن و لە ئەنجــام دا جەنابی چلچرا لەو 
سەرەوە زرم دەکەوێتە خوارێ ئەو هەموو گڵۆپەی کە پێوەی بووە هاوکات پێکەوە 
دەشــکێن و وەک بۆمبا دەنگ دەدەنەوە! خەڵک پێدەزانن و دەڕژێن بە ســەریان دا و 
دەیانگــرن، لەبــەروەی یەکیــان دەمانچەیەکی پێدەبێ، دەیاندەن بــە دادگای نیزامی و 
لە ئەنجام دا ســەر لە بەندی ئێمە دەردەهێنن! کابرا زۆر ڕازیتر بوو بدرێ بە بەندی 
عادی، بەاڵم نەیاندە دا لەبەروەی کاریان پێی بوو و هەواڵی نێو بەندی بۆ دەبردن. 
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موالقات لە زیندانی قەرس
لــە مــاوەی مانــەوەم لە زیندانی قەســر دا دوو جــار چاوپێکەوتنی بنەماڵــەی خۆمانم 
هەبــوو. یەکــەم جــار دایکــم و کاکــم هاتــن بــۆالم، گوایە خاڵیشــم، یــادی بەخێر بێ، 
لەگەڵیــان بــوو، بــەاڵم ئیجازەیــان نەدابــوو بێتــە ژوورێ. موالقاتەکان لە پشــت دوو 
محەججەرییــەوە بوو، موالقاتییەکان محەججەریی خۆیــان هەبوو و زیندانییەکانیش 
هــی خۆیــان، لــە نێوانیش دا پاســەبان هات وچــۆی دەکرد و گوێی ڕادەگــرت. ئێمە بە 
کــوردی قســەمان دەکــرد، بــەاڵم مەئموورەکە کە جل وبەرگی دایکمــی دەدیت دەنگی 

نەدەکرد، دیارە ئەو نەیدەتوانی بە فارسی قسە بکا. 
جاری دووهەم تەنیا کاکم هاتبوو. دوای ئازاد بوونم گوتی کاتێ هاتم بۆ موالقات، 
کاک سەالحوددینی موهتەدی کە هاتبوو چاوی بە کاک عەبدوڵاڵ بکەوێ، پێشنیاری 
کــرد هــاوڕێ لەگــەڵ یەکتر بچینــە ژوورێ بۆ ئەوەی الی یەکتر ڕابوەســتین و کاک 
عەبدوڵــاڵ و ئەنوەریــش کە هاتن چاومان بە هەردووکیان بکەوێ. هەرواش بوو، من 
کە چووم بۆ موالقات و کاک عەبدوڵاڵش هات، الی یەکتر ڕاوەستا بووین. لە بیرمە 
کاک عەبدوڵــاڵ لە کاک ســەالحی پرســی: »حــال ئەزبەنی چطوراســت؟« نیازی ئەوە 
بــوو بارودۆخــی شۆڕشــی ئەیلــوول و بارزانی چۆنە؟ بــەاڵم ئەوەی بە شــێوازێکی 
تاکەکەســی دەگــوت وەک ئــەوەی کەســێک بێ و نەخۆش بێ بۆ ئــەوەی مەئمووری 
گوێ ڕاگر لێی تێنەگا. کاک ســەالح کە قســەکەی دەناســییەوە، گوتی زۆر نەخۆشــە، 
هەرچــی دەرمانــی دەدەنــێ فایدەی نییە لەوانەیە نەژی! من ئەم شــێوە قســە کردنەم 
پێ خۆش بوو، ئەوان هەردووکیان لە من و کاکم سیاســیتر بوون و دەیانزانی چۆن 
قســە بکەن. من تەنیا پرســیاری بنەماڵە و کەس وکارم لە کاکم دەکرد و هەوڵم دە دا 
بزانم دوای گیرانی من کەس نەگیرابێ یان بانگ نەکرابێتە ساواک، بەاڵم ئەوان باسی 

مەسەلەی گشتیتری سیاسییان دەکرد. 

ئازادی بە شێوازی ساواک!
ماوەی مانەوەم لە زیندانی قەســر دەوروبەری شــەش مانگ بوو و ماوەی حوکمی 
زیندانەکەشــم لــە تــەواو بوون بــوو. ڕۆژانە کەســانێک کە مــاوەی مەحکوومییەتیان 
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تەواو دەبوو، ئازاد دەکران و شــەوی پێشــتر مااڵوایی یان لە خەڵکەکە دەکرد. هەروا 
دوو ســێ هەفتەیەک پێش ڕۆژی ئازاد بوونم هەواڵ هات کە ئەو کەســانەی وا لەم 
ماوەیــەی دوایی دا لە قەســر ڕۆیشــتوون و بە خەیاڵ ئازادیان کــردوون، هیچکامیان 
بەکردەوە ئازاد نەکراون و ڕوون نییە چییان لێ بەسەر هاتووە. ئەم هەواڵە هەموو 
الیەکــی نیگــەران کرد. ســەرەتا باوەڕ بە هەواڵەکە نەدەکرا، چــۆن دەبێ دوای تەواو 
بوونــی ئــەو مەحکوومییەتەی وا خۆیان بڕیویانەتەوە، کەســەکە ئــازاد نەکەن! بەاڵم 
شــتەکە دوای ماوەیەک پشتڕاســت کرایەوە و دەرکەوت کە ساواک دوور لە هەموو 
یاســایەک ئازادبــووەکان ئازاد نــاکا! خۆ ئەو دەم ڕێکخراوەکانــی داکۆکیکەری مافی 
مرۆڤیش یان نەبوون یان لە بەرانبەر شا و نەوت و ئۆپێک دا قڕوقەپیان کردبوو. کەس 
نەیدەزانــی بۆچــی وایە و دەیانــەوێ چی بکەن. درەنگتر لە ڕێــگای موالقاتییەکانەوە 
هەواڵ هات کە هەموو ئەوانەی وا لە قەســرەوە ئازاد کراون، نەچوونەتە دەرەوە و 
ڕاســتەوخۆ براونەتە ئێڤین. ئێڤین گیان، شــەش مانگ بوو لێت دوور کەوتبوومەوە، 

وا دەمهێننەوە خزمەتت! 
ڕۆژی ئازادیی منیش گەیشت! جل وبەرگ کۆ کرایەوە، بڵیندگۆ ناوی ئازادبووانی 
ئــەو ڕۆژەی خوێنــدەوە، منیش لەگەڵ بووم. چــووم بۆ دەفتەری زیندان و دەفتەر و 
دەستەک هێنرا و ئیمزا وەرگیرا، وەک ئەوەی لە زیندانی قەسرەوە ئازاد کرابێتم! بەاڵم 
هەر ئەوەندەی کارەکان تەواو بوون گوتیان بچۆ ئەو ژوورەی پەناوە و لەوێ دانیشە. 
 چووم و کاتێ ئەوانی دیکەش هەموو کۆبوونەوە. بانگیان کردین، سواری ماشێن بووین و

ئێڤین خۆ بگرە هاتین! 

حوللەمەرەسێ 
جارێکی دیکە زیندانی ئێڤین! بردیانینە نێو بەندێک لە بەندەکانی ئێڤین و لە ژوورێکی 
گەورەیان داناین کە پێش ئێمە الی کەم 20ـ  ٣0 کەسی تێدا بوو و نزیک بە هەموویان 
هەمان ئەو کەسانە بوون کە پێشتر پێکەوە لە زیندانی قەسر بووین: »سەالموعەلێکم 
حەمــە، میوانــی تــۆم ئــەم ژەمــە!« کــەس نەیدەزانــی بــۆ لەوێیــن و دوای ماوەیــەک 
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زیندانوانــەکان درکاندیــان کە ماوەی زیندان »نامحدود«ە و بەدەســت دادگاومادگاوە 
نییە، ســاواکە بڕیار دەدا، بیالمانێ گون ڕەشیشــە و دەتوانێ هەرچی پێی خۆشە بیکا! 
بەڕاشــکاوی گوتیــان ئازادییــەک لــە ئــارا دا نەمــاوە، موالقاتیش نییە، دەبێ ســەرینی 
خاترجەمی بنێنە ژێر سەرتان و لێی دابنیشن! سادقی هیدایت ئەم شێعرە فارسییەی 
بۆ گازندە لە ڕەزاشــا هەندێک گۆڕیبوو و وا ئێســتا لە ســەردەمی ئاغازادەکەشــی دا 
کــە بــارودۆخ هەمانە، بەکەڵکــی خوێندنەوە دێ. دەکرێ لەو واڵتانــەی ئێمە دا زەمان 
بوەســتێنرێ هیچ، تەنانەت بگەڕێندرێتە دواوەش، وەک مەالکان ماوەی سەدەیەکیان 

گەڕاندە دواوە. ئەوە شێعرەکەیە کە هیدایەت هەندێک گۆڕیویەتی: 

در کف خرس خر، ک...ن پارەای
غیر تســـلیم و رضا، کو چارەای؟

لەبیرم نییە چەند، بەاڵم بە دڵنیایی زیاد لە شەش مانگ لە ئێڤین مامەوە و وەک 
باقی خەڵکەکە »میللی کێشی«م کرد. موالقات زۆر کەم بوو، هەواخۆریش یان نەبوو 
یان کەم بوو، میوەیان نەدەداینێ و بەگشتی بارودۆخێکی خراپ هاتبووە ئاراوە. کەس 
نەیدەزانــی چ دەقەومــێ، حکوومەتی شــا دوای بەرزبوونەوەی نرخی نەوت بەهێزتر 
ببــوو، چەک وچۆڵــی زیاتــری کڕیبوو، هەر لــەو ماوەیە دا کە من لــە زیندان بووم، بە 
قیمەتی خەیانەت بە شۆڕشی کورد، کێشەی »شط العرب«ی لەگەڵ عێراق چارەسەر 
کردبــوو، واڵتەکە بە سیســتەمی یەک حیزبی بەڕێــوە دەچوو، کە ئەو یەک حیزبەش 
تەنیا »شــووڵ پاکەر«ی شــا و ساواک بوو و دەســەاڵتی لە دەسەاڵتی ئێمەی زیندانی 
زیاتر نەبوو!1 زەمین و زەمان دەبووایە گوێ بۆ شای شاهان و ئەرتەش و ساواک 
شل بکەن و بەرەو »تمدن بزرگ« بئاژوێن کە هیچ نەبوو جگە لە جبەخانە و تەیارە و 
بۆمبای بە دۆالری نەوت کڕدراو بۆ هەڕەشە کردن لە هاوسێ و بەراوسێ. واڵتانی 
ڕۆژاوا گیرۆدەی قەیرانی نەوت بوون و نەیاندەویســت شــا لە خۆیان بڕەنجێنن کە 

1. بڕواننە بەرگی چواری یادداشتەکانی عەلەم بۆ ڕادەی بێ دەسەاڵتیی حیزبە دەسکردەکانی 
شا. 
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لە ڕێکخراوی »ئۆپێک«دا قسەی برەوی هەبوو، بانگ و هەرای مافی مرۆڤ و گەلێک 
ئەســڵ و بنەمــای وەک داکۆکــی کردن لە زیندانیانی عەقیدەتی پشــت گوێ خرابوو و 
بەگشــتی بارودۆخێک ڕەخســا بوو کە تێیدا شــا و ســاواک هەستیان دەکرد دەتوانن 
ملهوڕی لە هەموو خەڵکی ئێران بکەن و دەشــیانکرد، جا زیندانیی هەژاری لە قەاڵی 

پۆاڵیینی ئێڤین دا ڕاگیراو چی لە دەست دەهات، ئێوە بڵێن!؟

موالقات لە ئێڤین 
لە ئێڤین نە کتێب هەبوو، نە ڕۆژنامە و ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن. خەڵکەکە ڕۆژ و شــەو 
هەر دادەنیشتن و پاڵیان بە کاتەوە دەنا بەڵکوو زوو تێپەڕ بێ، ئەویش نەدەجوواڵیەوە! 
موالقات کەم بوو، بەاڵم هەبوو. دوای پێنج مانگێک سەرەتای ئازادیش پەیدا ببوو و 
چەند کەســێکمانیان ئازاد کرد و هەر ئەوەش دڵی خۆش کردبووین واتە لەوســەری 

تۆنێلەکە، ڕووناکییەک با کەمیش بێ، دەرکەوتبوو. 
ڕۆژێکیــان بانگیــان کردم بــۆ موالقات. بردیانمە ژێر چادرێک لە حەوشــی ئێڤین، 
وادیار بوو شوێنی موالقاتەکەیان تەعمیر دەکرد و ئەو شوێنە کاتییەیان بۆ موالقات 
دانابــوو. ســەیرم کرد دایکم و کاکم لەوێ دانیشــتوون. گوتیــان زۆرمان هەوڵ داوە 
تا ئەو موالقاتەمان وەرگرتووە، بەزەییم پێیان دا هات، کاکم دووکان و کاسبییەکەی 
بەجێ هێشــتبوو و کەوتبووە شــوێن موالقات وەرگرتن بۆ من، دایکی هەژاریشم بەو 
القە نەخۆشەیەوە داخو دا لە چەند دەرکەی دابوو و لە چەند نامرۆڤ پاڕابۆوە تاکوو 
بتوانێ چارەگە سەعاتێک چاوی بە کوڕەکەی بکەوێ. گوتیان میوەی زۆرمان هێنابوو 
نەیانهێشت لە کیلۆیەک زیاتر بهێنینە ژوورێ، سەد تمەنیشمان بۆ خەرج و مەخاریچ 
بــۆ بەجێ هێشــتووی گوتوویانــە لــەوە زیاتــر نابێ. دڵم نەهــات ناڕەحەتیــان بکەم و 
بڵێــم پــووڵ چــی لێ دەکەم و لەکــوێ خەرجی دەکــەم؟ دوای هەندێک ئەحواڵپرســیی 
کــەس وکار، بەگریانــەوە لــە یەکتر جیابووینــەوە. کاکم و من هەوڵمــان دە دا خۆڕاگر 
بیــن، بــەاڵم دایکــی هــەژار ئەوەی لە دەســتی دەهــات هەڵوەراندنی دڵۆپی فرمێســک 
بــوو و بەرگریشــی لێ نەدەکــردن، لەگەڵ ئــەوەش دا گەلێک قــورس و قایم بوو و نە 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1393  

لەو مڵۆزمە دەپاڕاوە کە لەوێ دانیشــتبوو، نە گوشــاری دەخســتە ســەر من. دەزانم 
دونیایەکــی دیکــە نییە، بــەاڵم ئەگەر هەبێ بۆ ئەو ڕەنج و ئازارەی تووشــی دایکم و 
کاکم کردووە دەبێ بکەومە قوواڵیی جەهەننەمەوە. هیچم لە دەســت نەدەهات، ئاهی 
ئــەم دوو مەزلوومــە هــەژارەش نەدەگەیشــتە هیچ بارەگایەک، تــۆ دەبێ بەهێز بی و 
نەیەڵی زوڵمت لێ بچێ دەنا ئاهـ و ناڵە کەڵکی بۆ کەس نەبووە لە دواڕۆژیش دا نایبێ. 
دوای ئــەوەی لــە زینــدان هاتمــە دەرێ دایکم و کاکم بۆیان گێڕامــەوە ئەو ڕۆژە 
دوای موالقــات چــۆن گەڕاونەتــەوە نێــو تاران. گوتیــان لە بەردەرکی ئێڤین تاکســی 
نەبــوو، ماوەیــەک چاوەڕوان ماینەوە ئینجا بەناچاری بەپێیان وەڕێ کەوتین بچین بۆ 
سەر ئوتووبانەکە بەڵکوو لەوێ تاکسییەک بگرین. بە قەراغ جادەکە دا دەڕۆیشتین کە 
زیخی پێدا باڵوکرابۆوە. دایکم لەسەر ئەو زیخ و چەوە القی وەردەگەڕێ و دەکەوێ 
بە زەوی دا. کاکم دەچێ تاکسی بهێنێ و دایکم سوار بکا، ڕاست لەو کاتە دا ماشێنێک 
بــەوێ دا تێپــەڕ دەبــێ، کاتــێ دایکــم دەبینێ لە قــەراغ جادەکــە کەوتووە، دەوەســتێ. 
ماشــێن کــێ لێی دەخوڕێ؟ »ڕەســووڵی«، واتــە هەمان ئەو بازجووەی وا ســەعاتێک 
پێشتر ئیجازەی موالقاتەکەی منی پێی دابوون! دەپرسێ چی بووە؟ دایکم هەر بەسەر 
زەوییــەوە دەگــری و بە کوردی و نیوە فارســییەک دەڵی لە من گەڕێ، کوڕەکەم بۆ 
ئازاد بکە! ڕەســووڵی بەزەیی پێیدا دێ و دەڵێ »چشــم مادر، چشــم!« ئیتر لێ دە دا و 
دەڕوا. کاکیشــم لەســەر ئوتووبانەکە تاکســییەک دەهێنێ، لەگەڵ دایکم دەڕۆنەوە بۆ 

هوتێلەکەیان لەنێو شار. 
مــن دوای موالقــات بــە کیلۆیــەک میــوەوە گەڕامــەوە نێو بەند، دوو دانە ســێو و 
هەرمــێ و شــتی وا. باشــە چل پەنجــا کــەس چ دەتوانن لەو چوار پێنــج میوەیە بکەن؟ 
هێنایان بە بنی لیوان لە نێو کاســەیەک دا هەڵیانشــێالن و وەک مەعجوونیان لێ کرد، 
ئینجــا مقەببایەکــی وەک کەوچکی چاییان تێخســت و بە خەڵکەکــە دا گێڕایان گوتیان 
هەر کەس نیوە کەوچکێک بخوا، منیش نیوە کەوچکی خۆم لێ خوارد. تامی ئەو نیوە 
کەوچکە لە هەموو ئەو میوە ئاڵ و وااڵیەی ئێستا لێرە هەیە و دەیخۆم، خۆشتر بوو! 
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ئازادی
کورتــی بکەمــەوە. هــەروا مانگێک و دووانی دیکەی پێچــوو، بانگیان کردم و گوتیان 
ئازاد بووی! جا نازانم هەر ئازادییەکەم لە بەرنامەیان دا بوو یان بارودۆخی کەوتنی 
دایکــم و بەڵێنــی ڕەســووڵیش دەوری تێــدا بینــی. چوومە دەفتەری زینــدان و لەگەڵ 
هاوبەندییەکی دیکەم دا پێکەوە ئازادیان کردین. هاوبەندییەکەی دیکەم الوێکی ڕیش و 
سمێڵ زەردی ئیسالمیی خەڵکی دەوروبەری ئیسفەهان بوو. لە کاتی ڕۆیشتن دا ئەو 
ســەد تمەنەیان دامەوە وا کاکم لە موالقاتەکە دا بۆی بەجێ هێشــتبووم، بەاڵم کابرای 
ئیســفەهانی پووڵــی پێنەبــوو، داوای پووڵی ڕێگای لێ کــردن، دە تمەنیان دایە، زۆری 
هاوار کرد چۆن بە دە تمەن دەگەمەوە ئیسفەهان؟ فایدەی نەبوو، گوتیان یاسا لە دە 
تمەن زیاتر ئیجازە نادا. گوتم خەمت نەبێ من پووڵم پێیە دەتدەمێ و وەڕێ کەوتین. 
کە لە زیندان هاتینە دەرێ تاکســییەکمان لەســەر ئوتووبانەکە گرت، لە تاکســییەکە دا 
هەموو ســەد تمەنەکەم   دا بە کابرای ئیســفەهانی و گوتم دە تمەن کرێ تاکسییەکەی 
لێ بــدە و ئــەوی دیکەی هەڵگرە بۆخۆت، هــەر کارێکی کرد و گوتی بابە پازدە تمەنم 
بەســە، گوتــم نابــێ، من لە تاران خەڵکم هەیــە و بۆ پووڵ دانامێنم، تۆ بیدە بە دیاری 
بۆ کەس وکارەکەت. ئیتر من لە مەیدانی 2٤ی ئیسفەند )ئینقالب(  دابەزیم و ئەویش بە 
هەمان تاکسی چوو بۆ »شمس العمارە«ی ناسر خوسرەو لەوێ سواری ئوتوبووسی 

ئیسفەهان بێت.1 

1. ئەو قســەیەم بۆیە گێڕایەوە بڵێم چاکە و خزمەت کردنی خەڵک هەمیشــە کارێکی باشــە و 
چاکە دێتەوە ڕێی کەســەکە. دوای ئەم ڕووداوە، کاتێ کە لە ســەردەمی کۆماری ئیسالمی دا 
)ساڵی 1٣٦0(  جارێکی دیکە لە تاران گیرامەوە و برامە ئێڤین، گەرچی بازجووەکان نیقابێکی 

ســپییان بە ڕووی موبارەکیان دا دە دا و خۆیان دەشــاردەوە و من دەم وچاوی بازجووەکەی 
خۆم بەڕوونی نەدەدیت، بەاڵم دوای بیرکردنەوەی زۆر و بە حیســابی شــێوە و شــێواز و 
هەروەهــا بەهــۆی ئەو پرســیارانەوە کە لێی دەکردم، هەســتم کــرد بازجووەکەم هەمان ئەو 
پیاوەیــە وا لــە ســەردەمی شــا دا پێکەوە لە ئێڤین ئازاد کراین و ســەد تمەنەکــەم دایە! زۆرم 
لەگەڵ میهرەبان بوو، لێی نەدەدام، هەر دەیپرســی باشــە لەکوێ زیندانی بووی؟ لەگەڵ کێ؟ 
چــۆن ئــازاد کــرای؟ لەگەڵ کێ؟ ناوی هاوبەندییەکانت لە بیر ماوە؟ گەرچی سەداســەد دڵنیا 
نیم، بەاڵم تا ڕادەیەکی زۆر الم وایە کابرا هەمان ئەو شەخسە بوو، لە ماوەی دە ڕۆژیش دا 
لە زیندان ئازادی کردم، نامەشی پێدام کە منیان بە هەڵە گرتووە و دەتوانم بگەڕێمەوە سەر 
ئیــش وکاری خــۆم! دوای ئازادبــوون نامەکــەم دا بــە برادەرانی ئەکســەرییەت. الم وا نەبوو 
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کاتێ لە زیندان هاتمە دەر و بەگوێرەی ئەو هەوااڵنەی وا لە دۆســت و برادەرم 
بیســت، بارودۆخی ئابووریی ئێران لەچاو ئەو ســاڵەی وا تێیدا گیرام )دوو ســاڵ و 
چەند مانگ پێشتر( ، گەلێک گۆڕابوو. هۆکارەکەشی گران بوونی نرخی نەوت بوو کە 
ببــووە هــۆی ئەوەی پووڵ و پارەیەکی زۆر کەوتبووە دەســتی واڵتانی بەرهەمهێنی 
نــەوت. دیــارە بودجەی ئەســڵی ســەرفی کڕینی چەک وچــۆڵ و هەروەها دزی وفزیی 
کاربەدەســتان دەبوو، بەاڵم وردەوپردەیەکیشــی هاتبووە دەستی خەڵکەوە و بەچاو 
دەمدیت وەزعی خەڵک لە جاران باشتر بوو. من کە گیرام، دوایین حقووقی مانگانەی 
مامۆســتاییم وەک دەبیــری لیسانســیە لــە تــاران، 1٣00 تمــەن بــوو. کــە لــە زینــدان 
هاتمەدەرێ برادەرە هاوکارەکانم چوارپێنج هەزار تمەنیان وەردەگرت! دیارە نرخی 
شت ومەکیش چووبووە سەرێ، بەاڵم بەگشتی وەزعی ئابووریی توێژی مام ناونجی 
لە جاران باشتر بوو. لە بەرانبەر دا، بارودۆخی سیاسی هەتا بڵێی خراپ بوو. ساواک 
گەلێــک لــە جاران زیاتر دەســەاڵتی ســەندبوو و ئازادییە کۆمەاڵیەتییــەکان لەوپەڕی 
کەمی و کەساســیی دا بوون، زۆر کەس لە خۆیان دەترســان لەبەروەی بە کەمترین 
بیانــوو دەگیــران و دەخرانــە زیندانــەوە. دواتر دیتم ئەم هەل ومەرجە لە کوردســتان 
گەلێــک لە شــوێنەکانی دیکە خراپتر بوو و بێ ئــەوەی ڕەونەقی ئابووری لەوێ وەک 
تاران بەرچاو بێ گوشاری ساواک و دەزگا داپڵۆسێنەرەکانی ڕژیم زیاتر لە جاران 

زەق و ئاشکرا بوو. 

هاتنەوە بۆ بۆکان
 لە تاران چوومە ماڵی برادەرێکی خۆشەویستم لە هەمان ئەو شوێنەی وا لێی گیرابووم و
لەوێوە بردبوویانمە »کمیتە ضد خرابکاری«. بە دیتنی ئەو و ئەو دۆست و برادەرانەی  
مالەکە و کەسانی دیکەش کە هاتنە سەردانم، گەشامەوە. لەگەڵ برادەرەکەم دا هەمان 
ڕۆژ چوویــن بــۆ تێلگرافخانە و لەوێــوە تەلەفۆنم بۆ بۆکان کرد کە بڵێم ئازاد کراوم. 

لــە ڕۆژنامــەی »کار«دا بــاڵوی دەکەنەوە، بەاڵم لەپڕ دیتم باڵوکرایــەوە. ئیتر نازانم زیانی بە 
کاروباری ئەو کەسە گەیاند یان نا، بەاڵم من پێم خۆش نەبوو و بە شوێنی دا لە ڕێکخراوەکە 
ئیستیعفام   دا و هاتمە دەرێ، تا ئەمڕۆش ئیتر نەچوومەتە هیچ ڕێکخراوەیەکی سیاسییەوە. 
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گوتیــان خاڵــت لــە تارانــە و بچۆ بــۆ الی ئــەو. چووم. خاڵــم، حاجی حەمەڕەشــیدی 
محەممەدیان، کەســێکی تێگەیشــتوو و کارجوان بوو. جووتێک کەوشــی بۆ کڕیم و 
گوتی پێش هەموو شــت دەبێ بچین بۆ شــیرکەتی ئەو کابرایەی وا تەڕەف حیســابی 
کاکتە و لەو ماوەیە دا زۆری زەحمەت کێشــاوە بۆ موالقات وەرگرتنەکانت. چووین. 
هەمــان ئــەو شەخســە بوو کــە لە یەکــەم موالقات دا لــە کومیتە پێکــەوە لەگەڵ کاکم 
دانیشتبوو. چایەکمان خواردەوە و زۆرم سپاس کرد. بەداخەوە ناویم لە بیر نەماوە، 

بەاڵم کابرایەکی بەهایی زۆر جێگەی ڕێز بوو. بۆ هەمیشە مەمنوونیم. 
ئەو شەوە، مامۆستا محەممەدی نووری )شاعیر(  کە ئەو دەم نوێنەری بۆکان لە 
مەجلیــس بــوو، هاتە چاوپێکەوتنی خاڵم. دەیزانی منیــش ئازاد کراوم و لەگەڵ ئەوم، 
دیــارە بــۆ الی ئــەو هاتبوو نەک من، بــەاڵم هەر ئەوەندەش کە هــات و لەالی منیش 
دانیشــت بــۆ بارودۆخــی ئەو ســەردەمەی کەســێکی وەک ئــەو ئازایەتی بــوو، یادی 

بەخێر بێ. 
ڕۆژی دوایی سەرەتا چووم بۆ ماڵی حاجی مەهدی شەیبانی کە وەک گوتم دوو 
کوڕی لە زیندان بوون و باسی ئەوانم بۆ کردن. پاشان بلیتی ئوتوبووسم وەرگرت و 
چووم بۆ تەورێز. لەوێ میوانی دوو دۆستی خۆشەویستم بووم. بە تەلەفۆن لەگەڵ 
بۆکان قســەم کرد، وامان بە ســەاڵح زانی کە بە ئوتوبووســی »شــەوانە«ی کرماشان 
بچمەوە، بەاڵم بۆ ئەوەی خزم و دۆســت و برادەر نەیەن بۆ پێشــوازی و بە دەســت 
ساواکەوە تووشی کێشە نەبن، بڕیارمان   دا کاکم بێ بۆ میاندواو و منیش لە میاندواو 
بێدەنگێــک دابــەزم ئینجــا پێکەوە بچینەوە بۆ بۆکان، بەاڵم کاتــێ لە میاندواو دابەزیم 
دیتــم کاکــم و دەدوازدە کەســی دیکــە لە دۆســت و خزمان زەحمەتیان کێشــابوو و 
هاتبــوون. لــە بــاوەش گرتــن و ماچ ومــووچ، ئینجــا وەڕێ کەوتن بۆ بۆکان و ڕاســت 
چوونەوە ماڵێ الی دایک و خوشــکەکانم کە گیرانی من تووشــی ئازار و زەحمەتی 
زۆری کردبــوون و تەنانەت هەندێــک بەرنامەی بنەماڵەکەمانی لێ  تێکدابوون. باوکم 

لەمێژ بوو نەمابوو. 
بەیانــی تــازە لە خەو هەســتا بووین میوان دەســتی کرد بە هاتن. زۆری لەســەر 
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نــاڕۆم هــەر لــە بەیانییــەوە هەتا نیوەشــەو خەڵک بــوو دەستەدەســتە دەهاتن، ژنان 
بەجوێ و پیاوان بەجوێ. ماوەی سێ ڕۆژ لەبەر میواندارییەتی و چێشت لێنان هەموو 
لــە دەســت وپیل کەوتبــوون و خوشــکم نەخۆش کەوتبــوو، نەماندەزانی لــە بەرانبەر 
ئەو هەموو گەورەیی یەی خەڵک دا چی بکەین، غافڵگیر ببووین. خەڵک لە شــارەکانی 
دیکەشــەوە دەهاتــن و ببوو بــە وەزعێک کە لە تاقەت و توانــای هەمووان چووبووە 
دەرێ و نیگەرانــی ئــەوە بوویــن الی ســاواکیش ڕەنگدانەوەی هەبێ. شــەوانە دوای 
نانخواردن دووکاندارەکانی شــاری دەهاتــن. دەزانم زۆربەیان لەبەر خاتری خاڵم و 
کاکــم دەهاتــن، بــەاڵم هەر ئەوەنــدەی مەترســییەکەیان دەبینی و شــلوێ نەدەبوون، 
جێگــەی ڕێــز بوو. ماڵی یەک لە تاجرەکانی بۆکان، بــرا گەورەیان وەفاتی کردبوو و 
سەرەخۆشییان هەبوو، لەگەڵ ئەوەش دا هەردوو برای مەرحوومەکە هەموو شەوێک 
دوای نانخواردن دەهاتنە ماڵمان و دادەنیشتن، من لە خەجاڵەتییان دەبووم بە ئاو و 

هیچیشم پێنەدەکرا. 
ڕۆژی ســێهەم کە تەواو بوو بە ســەاڵح و مەســڵەحەتی هەموو الیەک وا بەباش 
زانــرا کاکــم دووکان بکاتــەوە، منیــش لــە ماڵەوە دانەنیشــم و لەگــەڵ برادەرێک دا بە 
ڕاســتە شــەقامەکەی بــۆکان دا تــا الی گاراج پیاســەیەک بکــەم و بگەڕێمــەوە، ئینجــا 
لــە دووکانــی کاکــم دابنیشــم بــا خەڵکەکــە ببینــن کــە ئیتــر لــە ماڵــەوە نیــم و چیتــر 
زەحمەتــی هاتن نەکێشــن. پالنەکە بێ ســوود نەبــوو و ئەو الفاوەی وەســتاند، بەاڵم 
هــەر ســەعاتێ دواتــر لــە ماڵــەوە تەلەفۆنیان کــرد و گوتیــان میوانت هەیــە وەرەوە 
ماڵــێ! کــە چــووم، زۆرم پێخــۆش بوو، الوێکی سیاســیی خەڵکی بــۆکان بوو کە من 
ڕێــزی زۆرم لێ دەگــرت و دوایــی چــووە نێــو کۆمەڵــەوە و وا بزانــم ئێســتا لەگــەڵ 
حیکمەتیســتەکانە. گەلێــک ڕێنومایــی کــردم و بارودۆخــی بۆکانــی لــەو ســااڵنە دا 
کــە لــە زینــدان بــووم، بــۆ شــی کردمەوە. گوتــی ســاواکییەکانی مەهابــاد ڕۆژانــی 
 چوارشــەممە دێن بۆ بۆکان و ســەردانی هەندێک شــوێن دەکەن و ناوی شوێنەکانی

پێ گوتم. 
بــۆ ماوەیــەک لە بۆکان مامەوە، کارم نەبوو و لە دووکان دا یارمەتیی کاکم دە دا. 
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نەمدەزانــی دەبــێ چــی بکەم و کار لەکوێ بدۆزمەوە. لەبــەروەی بە حوکمی دادگای 
نیزامی مەحکووم کرابووم، ئیتر مافی گەڕانەوە سەر ئیش وکاری دەوڵەتیم نەبوو و 
تەنیا دەمتوانی لە کەرتی تایبەت دا کار بکەم، کەرتی تایبەتیش لە بۆکان چی دەکرد! 

تەنیا دەکرا دووکانداری بکەم و تەواو. 
خواوڕاســتان، ڕۆژێکیــان کاک حەســەنی ئەیــووب زادە لە تارانــەوە تەلەفۆنی بۆ 
دووکانــی کاکــم کردبــوو و گوتبــووی کاک جەلیلــی گادانی دەڵێ کارێکــم بۆ ئەنوەر 
دۆزیوەتەوە ئەگەر پێی خۆشە با بێ بۆ الم لە تاران قسەیەکی لێ بکەین. دەسبەجێ 
چــووم. کاک جەلیــل ڕەئیســی کارگوزینیــی شــیرکەتی »انبارهــای عمومــی ایــران« 
کۆنتراتچیی ئیدارەی گوومرگ، بوو. شیرکەتەکە لە تاران و خوڕەمشەهر و تەورێز و 
جولفــا و چەنــد شــوێنی دیکەی ئێران لقــی هەبوو. کاک جەلیل لە ئیــدارەی ناوەندیی 
شــیرکەتەکە زۆر دەسڕۆیشــتوو و جێگەی ڕێز بوو و سەرپەرشتیی لقی شارەکانی 
دیکەشــی دەکــرد. زۆر بــە میهرەبانییــەوە گوتــی کام شــارت پێ خۆشــە هەڵیبژێرە، 
دەتنێرمــە ئــەوێ. مــن شــتی وام بــە خەونیش نــەدەدی بمکەنە سەرپشــک بۆ کار و 
شــوێنی کار! تەورێــزم هەڵبــژارد و ئەویش حوکمی بۆ نووســیم. ئــەو گەورەیی یەی 

کاک جەلیلم هەرگیز لە بیر نەچۆتەوە و ناچێتەوە. 
لە تەورێز ماوەی چەند ســاڵێک کارم کرد، منیش بووم بە مودیری ئیداریی لقی 
تەورێز و ئاغای مودیر کەری نێر نەیدەکێشــا. گوومرگ بە شــێوەی نەریتی شــوێنی 
بەرتیــل و دزی کــردن بوو. من ئەو فێاڵنەم لەگەڵ نەبــوو و مودیر عامیلیش ئەوەی 
دەزانــی، منیــان دەناســی و متمانەیــان پێدەکردم، دیــارە لــەوە دا کاک جەلیل دەوری 
گرنگی هەبوو. ئەو خۆی مرۆڤێکی پاک بوو و سوێندیان بە سەری دەخوارد، منیش 
کە جێگەی بڕوای ئەو بووم، بە هەمان چاو سەیر دەکرام و دواتریش ئەوەم پیشان 
  دا. هــەر بەگشــتی مودیرانی شــیرکەتەکە خەڵکانی دەســپاک و بەشــێکی بەرچاویان 
سیاســی و توودەیــی یــان لــە تەیفی توودەیی بــوون. لە هەموو ئــەو ماوەیە دا کە لە 
تەورێــز کارم کــرد، تاقە تمەنێکم جگە لە حقووقی مانگانــەم نەچووە گیرفانەوە و لە 
حقووقەکەشم بەشێکیم بە قەرز دە دا بەکرێکارەکان و دەفەوتا و دەخورا. زۆر دژی 
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دزی وفزی بووم، هەر کەسێ ئەو کارانەی بکردایە دەرمدەکرد. سێ ساڵێکی لێ مامەوە. 
جێگــەی دەردی دڵ و چارەســەری کێشــەی هەمــووان بووم. تەنیــا دز و بەرتیلخۆر 
خۆشــیان نەدەویســتم، ئەوانیش لەبەر فەزای گشــتیی نێو کرێکاران نەیاندەوێرا فزە 
بکەن و هەڵوێستێک دژ بە من دەرببڕن. شیرکەتی تەعاونیی کرێکارانم دامەزراند و 
تــا مــن لەوێ بووم لە هەڵبژاردنی مودیری شــیرکەت تەعاونــی دا کەس خۆی کاندید 
نەدەکــرد لەبــەروەی بــە بوونی من کــەس دوو دەنگیشــی نەدەهێنایــەوە. پێم خۆش 
نییە ئەوانە بڵێم، بەاڵم وەک ئەزموونێک باســی دەکەم کە دەکرێ لە شــوێنێکی وەک 
گوومرگیش دا کار بکەی و پاک بی. من وا بووم، بەاڵم هێشــتا نەدەگەیشــتمە پاکی و 
بێ خەوشــیی کاک جەلیــل و هەندێکی دیکە لە هــاوکارە توودەیی یەکانم کە گوڵخەنی 
گوومرگیان کردبووە گوڵشــەن. دوای شۆڕشــی 1٣٥٧ جارێکیان لە شەقامێکی تاران 
تووشــی مودیرەکەی پێشــوومان بووم. لەپێش دا ڕاوەســتا و ماوەیەک بە واق ووڕی 
سەیری کردم، ئینجا گوتی ئێوە نەسلی دایناسۆڕ بوون، فەوتان و نەمان، ئێستا بڕۆ 

بزانە لەوێ چ خەبەرە!
لە ســەرەتای کار و ژیانم لە تەورێز، هێشــتا ترســی ســاواکم هەر لە دڵ دا بوو، 
زۆر بەپارێــزەوە هات وچــۆی خەڵکــم دەکرد و زیاتر بە کارەکەمــەوە خەریک بووم. 
تەنانەت برادەرێکی کوردم کە پێشــتر لە تاران پێکەوە بووین و زۆرمان بەشــداریی 
خۆپیشــاندانەکانی زانســتگە کردبــوو، بانگــی کردمــە ماڵی خۆی و گوتی کەســی لێ 
 نییە، هەر خۆمم، بەاڵم هەر نەمدەوێرا بچم و دەترسام کەسێکی ناپاک بە هەواڵەکە 
بزانێ و ساواک ئاگادار بکاتەوە و بگەڕێمەوە بەردەم ئاڕەش و ڕەسووڵی و ئاپۆلۆ! 
ئەو ترسەم هەبوو و پێی لێ دەنێم. حەق بووم یان نا، نازانم، بەاڵم ئاوا بووم. ساواک 
هەر لەو ماوە کەمە دا وا لە بۆکان دەژیام، چاوترســێنی کردبووم. جارێکیان پوورم 
نەخۆش بوو و جگە لە دوکتۆر قادری شــێخی کەســی پێ دوکتۆر نەبوو، چووم بۆ 
ماڵــی دوکتۆر شــێخی بیبەمە ســەر نەخۆشــەکە، هەر لــە دەرگام   دا، گوتیــان لە ماڵ 
نییــە و منیــش گەڕامەوە دواوە. چەند ڕۆژ دواتر بانگیان کردمە ســاواکی مەهاباد و 
پرســیاری پەیوەندیی خۆم و دوکتۆر شــێخییان لێ کردم. دەیانویست بڵێن ئاگاداری 
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هەموو شتێک هەین، گەرچی کەم وزۆر دەمزانی کێ لەو نزیک ماڵی دوکتۆر شێخییە 
چــاوی پێــم کــەوت و دەبــێ هــەر ئەویــش ڕاپۆرتــی لێدابێتــم. دوای یەک دوو ســاڵ، 
وردەوردە هێــزم هاتەوەبــەر و ورەی کار و قســەکردنم زیاتر بوو، بەتایبەت لەگەڵ 
چەنــد هــاوکاری خــۆم کە لە پلەیەکــی بــەرزی ڕێکخراوەیی دوو ڕێکخــراوی چەپی 
ئێران دا بوون و ڕۆژانە پێکەوە کارمان دەکرد و شەوانەش دەچووینە ماڵی یەکتر. 

ڕاپەڕینی ساڵی ١٣٥٧
دوای ماوەی ســێ ســاڵێک مانەوەم لە تەورێز، نیشــانەکانی شۆڕشــی گەل سەریان 
هەڵــدا و بــارودۆخ گــۆڕا. ڕۆژی 2٩ی بەهمەنــی 1٣٥٦ لــە نێــو شــاری تەورێز بووم 
کــە خۆپیشــاندانە گەورەکــەی چلەی شــاری قــوم بەڕێوەچــوو و کوژرانی خەڵک و 
ســووتانی دووکانانم بە چاوی خۆم بینی. ڕاســتەوخۆ بەشــداریی خۆپیشاندانی ئەو 
ڕۆژەم نەکــرد، بــەاڵم خۆپیشــاندەرانم دەدیت و چەند کوژراویشــم بینی کە لەســەر 
جادە و کۆاڵنەکان کەوتبوون، برینداریشم بینی کە خەڵک دەرگایان لێ دەکردنەوە و 
دەیانبردنە ژوورێ بۆ ئەوەی نەکەونە دەست ئەرتەش و پۆلیس و ساواک. درەنگتر 
دەشــچوومە ســەفی خۆ پیشاندەرانەوە و تەنانەت شــەوانە دەچوومە مزگەوتێک کە 

دەگوترا مەالکەی دژ بە ڕژیم قسە دەکا. 
لە کۆتایی یەکانی تەمەنی ساواک دا، جارێک لە ساواکی تەورێزەوە بانگیان کردم. 
ســەقز و ســاباڵغ کــەم بــوو، ئێســتا نۆبەی ســاواکی تەورێزیــش هاتبوو! پرســیاری 
سەرکارگەرێکیان لێ کردم کە دیار بوو مەئمووری خۆیان بوو و دەیانپرسی بۆچی 
دەرکراوە. گوتم دز و بەرتیل وەرگر و ملهوڕە و مانەوەی لە بەرژەوەندیی شیرکەت دا 
 نییە. نەیاندەویست ڕاستەوخۆ بڵێن نابێ دەری بکەن، دەیانگوت فەقیرە و قەرزدارە و
باش وایە ئاگایەکتان لێی بێ! گوتم دەچم و دەپرسم بزانم چیم بۆ دەکرێ، بەاڵم هەر 
نەمگێڕایــەوە ســەر کار، ئەوانیش دوای ماوەیەک گۆڕبەگــۆڕ بوون و دام ودەزگایان 
پێچرایەوە. شۆڕش تۆماری ساواکی پێچایەوە و ساواکی تەورێز کەوتە بەر هێرشی 
 خەڵک و گیرا. برادەرێکی گەنجم کە لە هێرش کردنە سەر ساواک دا بەشداریی کردبوو و
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دەمانچەیەکیشــی هێنابــووە دەرێ. دەمانچەکــەی   دا بــە مــن، منیــش دواتــر بردمەوە 
بۆکان و دام بە »کومیتەی شۆڕش«ی شارەکە. 

دوو ڕۆژ پێــش ســەرکەوتنی شــۆڕش، چریکــە فیدائییەکانــی خەڵــق لــە تەورێــز 
»هفتــە همبســتگی بــا خلــق کرد«یــان لە زانســتگەی تەورێــز بەڕێوەبرد کە لــە فەزای 

ناسیۆنالیســتیی تورکیی ئازەربایجان و شــاری تەورێز دا هەنگاوێکی باش بوو. لەو 
کارە دا ڕاســتەوخۆ بەشــداریم کرد، هەم چوومە تاران و داوام لە چەند کەسی کورد 

کرد بێن و لە ساڵۆنەکە دا قسە بکەن، هەم خۆم قسەم کرد. 
ڕۆژی سەرکەوتنی شۆڕش، واتە 22ی بەهمەنی 1٣٥٧یش ژمارەی 20 کەسێک لە 
الیەنگرانی فیدائییان لە بۆکانەوە هاتبوونە تەورێز هەتا بەشداری ڕێ وڕەسمەکە بن، 
یەکیان شەهید مینەی شێرخانی بوو. دوای تەواو بوونی بەرنامەکە هەموویان پێکەوە 
هاتنە ماڵەکەی من. لەوێ دانیشــتبووین کە تەلەفیزیۆن ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەلی 
ڕاگەیانــد و هەموو پێکەوە ســروودێکمان گوتەوە کە لە تەلەفیزیۆنەوە باڵو دەبۆوە. 
ڕۆژێکی خۆش بوو، کێ پێی وابوو مەالی البەال شۆڕشەکە دەقۆزنەوە و دەیکەن بەهی 
خۆیان، بەاڵم با ئەوە بڵێم من ماوەیەک پێشتر و لە ڕۆژی تاسووعای ساڵی 1٣٥٧  دا لە 
تاران بووم. لەو ڕۆژە دا خۆپیشاندانێکی گەورە دژ بە ڕژیمی شا لە تاران بەڕێوە چوو. 
 منیش بەشداریم تێدا کرد و لە گەڕانەوەم دا بۆ تەورێز کاتێ دەمگوت لە تاران مەال و
ئیســالمییەکان ســەرەپەتی هەموو کارەکانیان بەدەســتە، هاوڕێ چەپەکانم باوەڕیان 
پێنەدەکــردم. ئێمــە لە خــەون و خەیاڵ دا بووین و ئەوان هاتــن بەروبووی زەحمەتی 
سااڵنی خەڵک و ئێمەیان دزی و کردیان بە هی خۆیان، ڕۆژاوایی یەکانیش لە ترسی 
 تەیاری چەپ یارمەتیی ئەوانیان   دا و خومەینییان لە نەجەفەوە بردە کوەیت و پاریس و
لەوێــوە بــە فڕۆکەی تایبەتی ئەیرفڕانس هێنایانەوە ئێران، ئێســتا ئەوانیش وەک ئێمە 

بەدەست مەال و قاعیدەوماعیدەوە گیریان خواردووە و بۆیان قەمتەر ناکرێن. 
هــەر چۆنێــک بێ، بە ســەرکەوتنی شــۆڕش و ڕووخانی ڕژیمی شــایەتی، منیش 
وەک زۆرێــک لــە زیندانیانــی سیاســیی ڕژیمــی شــا، گەڕامــەوە ســەر ئیــش وکاری 
مامۆســتاییم و داوام کــرد لــە تارانــەوە بمنێرنــەوە بــۆ بــۆکان. چوومــەوە بــۆکان، 
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ســەرەتا وەک ئەندامێکی کومیتەی شۆڕشــی شــار لە کومیتە دا بووم، ئینجا بووم بە 
مامۆســتای دەبیرســتانی شــەهید کەمال و کــەم وزۆر هاوکات لەگــەڵ ئەوانە، لەگەڵ 
جەرەیانی فیدائییانیش کەوتم. ئیتر بەشوێنی دا هەڵبژاردنەکان و کاندیداتۆریی من و 
شــەڕی کوردســتان و گۆڕانــی خەتی فکریی ئەکســەرییەت و ڕۆیشــتن بــۆ تاران و 
خۆشــاردنەوە و گیرانی دووبارە و پاشــانیش، پشــت لە دۆســت و ڕوو لە دوژمن! 
هەاڵتــن بــۆ ئورووپا و حاوانەوە لە بریتانیا. ئەو قۆناغانە دەبنە کتێبێکی پڕ الپەڕە و 
دیــارە شــوێنیان ئێــرە نییە، بەاڵم لە داهاتــوو دا حیکایەتی گیــران و 10 ڕۆژ زیندانی 

بوونم لە ئێڤینی سەردەمی خومەینیش دەنووسم. 

رشح این هجران و این خون جگر
ایــن زمان بگــذار تا وقــت دگر

ئەنجام
من لە هەڵسەنگاندنی کاری زیندان و گیران و ئازاد بوونم دا هەندێک بۆچوونم هەیە 
کــە لێــرە دا بەکورتی ڕایاندەگەیەنم. وا هەیە ئەنجــام وەرگرتنەکانم بۆ هەندێک کەس 
ڕاســت و بۆ هەندێکی دیکە چەوت بنوێنن، بەاڵم ڕاســت یان چەوت، بۆخۆم جێگەی 

قبووڵن:
یەکەم، من لە هەڵبژاردنی ڕێبازی سیاسی دا دەورێکی ئەوتۆم نەبوو. کورد بووم، 
لە بنەماڵەیەکی هەژار دا گەورە ببووم، باوکم پێشتر ئەندامی »ژ. ک« ببوو و کاکم لە 
ڕووداوەکانی ســاڵی 1٣٣1 ـ ٣2ی ئێران دا وەک ڕۆژنامەفرۆشــێکی چەپ بەشداریی 
کردبوو و بەهۆی ئەوەوە کەوتبووە زیندانەوە. بارودۆخی سیاســیی کوردســتان و 
 بۆکانی ئەو سااڵنە و زوڵم و زۆری ئاغاوات و گوشاری حکوومەت و ساواک، کتێب و
ڕۆژنامــە خوێندنــەوە، گوێدانــە ڕادیــۆی وەک پەیکی ئێران، ســەرهەڵدانی شۆڕشــی 
ئەیلوول و دەرچوونی ڕۆژنامەی کوردستان و کرانەوەی ڕادیۆی کوردی لە کرماشان 
هەمووی بەسەریەکەوە شوێنیان لەسەر دانابووم و بەرەو بیری سیاسیی چەپ و لە 
عەینی کات دا بەرەو ناسیۆنالیسمی کوردییان بردبووم و مەعجوونێکی سەیریان لێ 
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دروست  کردبووم کە نەمدەزانی کێم و چیم دەوێ، هەر ئەوەندەم دەزانی کە دەبێ دژ 
بەو سیستمە دامەزراوە سیاسییە بوەستم کە لە ئێران دا سەقامی گرتبوو. ئەوەش بە 
 پێوانەی ساواک کردبوومیە کەسێکی سیاسی، گەرچی واش نەبوو و من نە تێگەیشتن و

نە زانستی سیاسی هیچکامیانم نەبوو. 
دووهــەم، تەبعیــد کــران و دوورخرانەوەی بەناحەقم لە کوردســتان نەک هەر لە 
سیاســەت دووری نەخســتمەوە بەڵکــوو هانــی زیاتــری دام ڕژیمــم ناخــۆش بوێ و 
دوژمنــی بــم. باوکــم دوابــەدوای تەبعیــدی مــن نەخــۆش کــەوت و لــە درێــژەی دا 
کۆچی دوایی کرد. من ڕژیمی شــام بە هۆکاری ئەو مردنە ناوەختەی باوکم دەزانی، 

ئەو تەنیا ٥٣ ساڵ ژیا. 
ســێهەم، چوونــی دانیشــگا و نەفەس کێشــان لــە فــەزای نیــوە ئــازادی ئــەوێ دا 
دەرەتانــی زیاتــری بیرکردنــەوە و خوێندنــەوەی پێــدام و لە هەڵوێســت گرتنی دژ بە 
ڕژیم دا قایمتری کردم. بەشدار بوون لە هەموو خۆپیشاندانێکی زانستگە و دەرەوەی 
زانســتگە وەک ئیعتیســاباتی ناســراو بە شــیرکەتی واحیدی ئوتوبووسڕانی تاران و 
چلــەی کوژرانــی غوەاڵم ڕەزا تەختــی و هات وچۆی ئەنجومەنــی فەرهەنگیی ئێران و 
شــووڕەوی و سووکە هاوکاری کردنێکی گۆڤاری »خووشە«ی ئەحمەدی شاملوو و 
نووســین و تەرجەمەی هەندێک بابەت لە فارســی و تورکییەوە بۆ ســەر کوردی و 
باڵوکردنەوەیان بەناوی خۆم یان ناوی خوازراوە لە هەندێک گۆڤاری فارســیی ئەو 
ســەردەمەی تــاران دا، بەرهەمی ئــەو تەبعیدە بوون و الم وایە ئەگەر لە کوردســتان 
دوور نەخرابایمەتــەوە و لــە گوندەکانــی دەوروبــەری ســەقز و بۆکان مامۆســتاییم 

بکردایە وا هەبوو زۆرێک لەوانە ڕوو نەدەن. 
چــوارەم، هەندێــک کەســی وەک کاکم و کاک ســوارەی ئێلخانــی زادە و درەنگتر، 
دۆست و برادەری چەپ لە تاران، بەتایبەت لە زانستگە، زیاتریان بەرەو بیری چەپ 
بردم. لەو کتێبانەی کە شــوێنی زۆریان لەســەر دانام »سیر تاریخ«ی »گۆردن چایڵد« 
بــوو وەرگێڕانــی فارســیی »احمد بهمنش« کە کاک ســوارە پێیــدام و گوتی خۆت لەو 

چوارچێوە بەرتەنگە فکرییە بهێنە دەرەوە کە ئێستا تێیدای. 
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پێنجەم، لە هەموو ئەو ماوەیە دا هیچ کارێکم جگە لە کتێب خوێندنەوە نەکرد. ئەگەر 
 ســاواک و بەگشــتی ڕژیمی ئێران ئەو بەند و بەستەیان لەسەر چاپەمەنی دانەنایە و
ئازادییــەک هەبووایــە کتێبــم بخوێندایەتەوە و جاسووســیان لەســەر دانەنایەم و بۆ 
خوێندنەوەی ڕۆژنامەیەکی ئاســایی وەک »کوهســتان« بانگی ساواکیان نەکردایەم و 
هەڕەشــەیان لێ نەکردایەم، بەو شــێوە زەقە خۆم لە بەرانبەر ئەوان دا نەدەدیت و وا 
هەبوو نەبوومایەتە ناحەز و دژبەری ئاشتەوەنەبوویان. بەگشتی بڵێم، من بارودۆخ 
کردمییــە سیاســی و هــەر دوو تەبعید و زیندانــی کرانم دوور لە دادپــەروەری بوو، 

کەس وکاریشم هەرکام بە شێوەیەک  دووکەڵی ئەم ئاگرەیان بە چاو دا چوو. 
شەشــەم، بــەاڵم ئــەوەی خــۆم بگرێتــەوە، منیش لــەم ڕەوتــە دا بێ هەڵــە نەبووم. 
هەڵەیەکم ئەوە بوو خۆم و توانا و تاقەت و هێزی خۆم نەناسیبوو و بە گەنجییەتی 
ملم پێوەنابوو و الم وابوو بە خۆم و چوار کەسی دیکەی وەک خۆمەوە کە بەدەوری 
یەکترەوە بووین، دەتوانین ئەمپریالیزمی جیهانی تێک ومەکان بدەین. شەڕی ڤیەتنام و 
گۆڕانی سیستمی سیاسی لە کووبا و کامبۆج و الئۆس و بەهێز بوونی بزووتنەوەی 
چەپ و دێموکرات لە ئورووپای ڕۆژاواش لەم باوەڕ بەخۆبوونەدا هاندەرم بوون. 
حەوتــەم، وەک خۆمــم بــاش نەدەناســی، دوژمنیشــم بــاش نەدەناســی و هــەر 
ئەوەنــدەی دەمدیــت خەڵکانێــک دەگیرێن و بە ماوەیەکی کەم لــە زیندان دێنە دەرێ، 
ئامادەیی ئەوەم لە خۆم دا دەدیت منیش بۆ خزمەت بە باوەڕەکەم ماوەیەکی تەمەنم 
بەختــی زینــدان چــوون بکــەم، بــەاڵم دڵڕەقــی و بێ بەزەبوونــی دوژمنــم نەهێنابووە 
حیســابەکانمەوە و نەمدەزانــی ورە و توانــای مــن دەتوانــن تێکبشــکێنن و تەنانــەت 
لــە ژیانــم بێــزار بکــەن. بە دڵنیایــی ئەگــەر زانیارییەکانی ئــەو بــرادەرە ویۆڵۆن ژەنە 
نەبووایە لە قۆناغی دواتری ئەشــکەنجە و لێدان دا ناوی چەند دۆســت و هاوڕێیەکی 
خۆم دەبرد و ســاواکیش ڕانەدەوەســتا لە گرتنیان، واتە دەبوومە باعیســی ئازار و 
ئەشــکەنجە و زیندانی خەڵکانێک کە هەموویان دۆســت و خزمی چاکی خۆم بوون. 

تەنیا بەخت یارمەتی دام وام لێ نەقەومێ دەنا من قارەمان و شێرکرۆژ نەبووم. 
هەشــتەم، پەیوەندییەکــی ڕێکخراوەییــم نەبــوو و بــۆ ئــەو ڕۆژە ڕەشــانە ئامادە 
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نەکرابووم. کەســێکی خۆڕســت بووم و بە تاکەکەسیش هەودای ئاڵۆزی ئەو هەموو 
کێشــانەم بــۆ نەدەکرایــەوە. کەســانێک کە لــە بارودۆخــی واڵتانی ئێمە دا مەترســیی 
بەرەنگاربوونــەوەی ڕژیمێکــی داپڵۆســێنەر دەگرنــە ئەســتۆ وا هەیە ســەرکەوتووتر 
یــان پارێزراوتــر بن ئەگەر پەیوەندییەکی ڕێکخراوەیی یان لە پشــت بێ، گەرچی هەر 

ئەوەش وا هەیە ببێتە هۆی ناسرانەوە و گیرانیان. 
نۆهــەم، کەســێکی دڵ ســاف و بێ خــەوش بــووم و خەڵکــی دیکەشــم وەک خــۆم 
دەدیــت، لــە کاتێــک دا یەک لــە نزیکترین هاوڕێیانــی خۆم مەئمووری ســاواک بوو و 
مانگــی دوو جــار ڕاپۆرتی لێ دەدام کە درەنگتر ئەســڵی نامەکانی کەوتنە دەســتم. لە 
ماوەی مامۆســتایی گوندی »ســەرا«دا یەک لە نۆکەرانی ماڵی ســمایل ئاغای عەباسی 
کە جاسووســێکی بەئەزموونی ســاواک بوو و بۆ دەورە دیتن برابووە ئیســڕائیلیش، 
هەمیشــە بەدەورمــەوە بــوو و تەنانەت بــە مایکڕۆفۆنی ژێر کەواکــەی دەنگی تۆمار 
دەکردم و من لەبەر خاوی و بێ ئەزموونی ئەوانەم نەدەزانی لە کاتێک دا ئەو ڕێگایەی 
گرتبوومە بەر پێویســتی بەوە بوو بیانزانم و ڕەنگدانەوەم لە بەرانبەریان دا هەبێ و 
بــە ســاویلکەیی تێنەکــەوم. تەنیــا ڕەنگدانــەوەی ئەو کاتــم ئەوە بوو گوندی ســەرای 
ســەرجادە و ئاســوودەیی ئەوێــم گۆڕییــەوە و چوومــە بوغدەکەندی، بــەاڵم درەنگ 
ببوو و ســاواک ئیتر دەســتی لە ســەرم نەکــردەوە و ئەو هــاوڕێ فریوخواردووەی 
خۆمــی کــردە مڵــۆزم و ناردییــە گوندەکــە ئــاگای لێم بــێ، لــە کاتێــک دا قوتابخانەی 
بوغدەکەنــدی تــازە دامەزرابوو و تەنیا دوو پۆلی یەک و دووی هەبوو، قوتابخانەی 
گوندەکانــی دیکــە بە شــەش پۆلیشــەوە دوو مامۆســتایان نەبوو و هەر بەگشــتی تا 
ئــەو دەمــە لە گوندەکانی دەوروبەری بۆکان قوتابخانەی هیچ ئاوایی یەک نەبوو دوو 

مامۆستای هەبێ!
دەهــەم، لــە مــاوەی خوێندنــی زانکۆش دا دۆســت و بــرادەری وام گرتبــوون کە 
جێگەی متمانە نەبوون و یەک لەوان هەر ئەو برادەرە سنەیی یە بوو. من نەدەبووایە 
نامیلکەی »ستارە سرخ« وەربگرم لەبەروەی ساواک بە ڕەگ و ڕیشەی ڕیکخراوەکە دا 
چووبووە خوارێ. وەریشم دەگرت دەبووایە لە کەسێکی بە متمانەی وەربگرم کە بە 
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تاقە یەک زلـلەی ساواک ئەوی بوو و نەبوو سەبارەت بە من و کەسانی دیکە نەیڵێ و 
بە ئیستیراحەت پاڵی لێ نەداتەوە، واتە دەبووایە الیەنە سیاسییەکانم کەسانی جێگەی 
بــڕوا و خۆڕاگر و ســادق بــن، ئەوەش نەگونجاو نەبوو، بەاڵم عەقڵ و تێگەیشــتن و 

هەڵسەنگاندنی بارودۆخی دەویست کە من نەمبوو. 
یازدەهەم، ئەگەر جارێکی دیکە بگەڕێمەوە سەر ئەو تەمەنە و ئەو ژیانە، گومانم نییە 
هەمان ڕێگا هەڵدەبژێرمەوە. ناڵێم شیرکرۆژ دەبم و چی دەکەم. ئێستاش وا نیم! ئەو دەم 
کتێبم دەخوێندەوە و ئەم جاریش هەر ئەوە دەکەم. باوەڕم بە ڕێبازەکەم هەیە، خوازیاری 
 دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی و بەرانبــەری و یەکســانیم و دژی خورافــات و ئایینم و
لەپێناو ئەو ئامانجانە دا سەرلەنوێ خەبات دەکەمەوە، بەاڵم بە تەنافی باریک و پواوی 
ئەو چەشــنە کەســانە ناچمە چاڵەوە. نە نامیلکە لە خەڵکی هیچ و پووچە وەردەگرم و 
نــە لەبەروەی دڵی فاڵنەکەســم لێ نەئێشــێ دەچم تفەنگــی ڕاو بتەقێنم و ئیجازە بدەم 

ڕاپۆرتم لەسەر بنووسن. 
هــەر چۆنێــک بــێ، ژیان بەتایبــەت لە ســااڵنی الوی دا بەبێ هەڵە نابــێ و هەموو 
هەڵەیەکیــش ئاکامــی نیگاتیڤــی خــۆی هەیــە. من هەڵەکانم کرد و ســزایانم کێشــا. بە 
هیــوای ئەوەی نەوەی دواڕۆژی گەلەکەمان ئەو هەاڵنە دووپات نەکەنەوە و ڕێبازی 
خەبات و خزمەت بە خەڵک بە هەڵەی کەمترەوە ببڕن. کورد گەلێکی زوڵم لێ کراوە و 
باری کەوتووە، ئەو هەواڵنەی وا دەبووایە ســەدەیەک دووان پێش ئێســتا بیدا و بە 
ئەگــەری زۆر لــە دامەزراندنی دەوڵەتی نەتەویی دا ســەرکەوتوو بێ، ئێســتا دەیدا کە 
کارەکان گەلێک ئاڵۆز و ئەســتەمترن و لێزانیی زۆری دەوێ بە شەلەشــەل لەو زەلە 
بێینــە دەرەوە. مــن بــەو دواڕۆژە ڕوونە گەش بینم و دڵنیام خەباتی گەل بەروبووی 
لــەوە زیاتــری دەبــێ کە ئێســتا هەمانە و هەر ئێســتاش ســەرەتاکانی لە باشــوور و 
ڕۆژاوای کوردســتان دیــارن؛ باکووریــش ئەگــەر دەســت لــە پەرەســتنی تاکەکــەس 

هەڵبگرن کارەکانیان تا ئێستا باش بردۆتە پێشەوە. 
دەمێنێتــەوە ڕۆژهــەاڵت. ئێمە شــپرزە و بەرباڵوین. ئێســتا ٣0 ســاڵێکە حیزب و 
ڕێکخراوەکانمــان پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆیان لەگــەڵ کۆمەاڵنــی خەڵــک نییــە و لــە 
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دوورەواڵتی، خۆیان دەیبڕن و هەر خۆشیان دەیدروون. ئەوە کارێکی مەترسیدارە و 
بۆشایی نێوان خەڵک و حیزبەکان وێدەچێ گەلێک گەورە بێ. ئێمە ئەم مەسەلەیەمان 
پێشــتر ئەزمــوون کــرد کاتــێ کە ڕێبەرایەتیــی حیزبی توودەی ئێران دوای ٣٥ ســاڵ 
گەڕایــەوە ئێــران و نەیتوانــی هەل ومەرجــی واڵتەکــە بەباشــی بناســێ، لــە ئەنجام دا 
دروشــمی »کیانــووری«ی هەڵگرت کە دەیگوت »ئێمە پەیــڕەوی خەتی ئیمامین«، واتە 
پێــی وابــوو ئەگەر بچێتە ژێر عابــای خومەینییەوە دەتوانــێ وردەوردە بیگۆڕێ یان 
لەنێــوی بــەرێ و سیاســەت و بەرنامــەی خۆی زاڵ بــکا. ڕێکخــراوە کوردییەکان لە 
چوونەوەی نێو واڵت دا دەبێ وریا بن و نەهێڵن بەسەر هەڵەی هاوچەشن دا بکەون، 
بەتایبەت کە بەداخەوە هەموویان چەکدارن و ئێمە ئەزموونی تاڵی شەڕی کۆمەڵە و 
دێموکراتیشــمان لە پشــتە. خەباتکارانی نێوخۆی واڵت شارەزاتری بارودۆخەکەن تا 

ئێمەی لە دوورەواڵتی قەتیس ماو. 
ئــەوە کورتەیەک بوو لە بەســەرهاتی دوو ســاڵ و چەند مانــگ زیندانم لە ئێرانی 
ســەردەمی پەهلەوی دا. بە هیوای مســۆگەربوونی دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و مافی 

دیاری کردنی چارەنووس بۆ گەلی کورد. 
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هەڵبژاردنەکانی سەرەتای شۆڕشی ١٣٥٧/ ١٩٧٩ی ئێران لە ناوچەی بۆکان
لە زنجیرەیەک وتاری سێ بەشی دا کە مانگی نۆی 2011 لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ 
بــۆکان باڵوبــۆوە، ڕێــزدار تاهیــر عەلیــار هەندێــک بیرەوەریــی خــۆی ســەبارەت بە 
ڕووداوەکانی بۆکان و هەڵســووڕانی خۆی و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانی 
لە ســەردەمی پێش ســەرکەوتنی شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥٧ی گەالنی ئێران و ماوەیەک 
دوای ئــەوی لــە بۆکان و ناوچەی دەوروبەری گێڕاوەتــەوە، کە لە باری زەمانییەوە 
ماوەی بۆشــایی نێوان لەق بوونی چوارچێوەی حکوومەتی شــا و ســەقامگیر بوونی 
حوکمــی مەالکان لە ئێران و شــەڕ پێ فرۆشــتنی کۆماری ئیســالمی بــە گەلی کورد 

دەگرێتەوە. 
لە بیرەوەرییەکان دا، گێڕانەوەی ڕووداوەکان زۆر ڕاست و سادقانە نووسراون و 
ئەوەش بە چەند نیشانەیەک دەردەکەوێ: یەکەم، کاتێ باسی چوونی یەک لە هاوڕێیانی 
فیدایی بۆ نێو ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ماوەی شەڕی یەکەمی 
 کوردستان دەکا، من کە ئاگاداری مەسەلەکەم، دەزانم ڕاستە و ئەم شتە ڕووی داوە و
کەســەکەش دەناسم. دووهەم، لە باســی کۆبوونەوەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی بۆکان لە 
شار و دێ لە ماوەی چەند مانگی پێش هەرەسی حکوومەتی شا، هەروەها کۆبوونەوە 
حیزبییــەکان و بڕیــارەکان دا، نووســەر نــاوی هەندێــک بەرپرســی حیــزب دەبــا، کە 
هەموویان ماون و بەشــێکی زۆریشــیان لە دەرەوەی واڵتن، ئەگەر حیسابەکان هەڵە 
بووایەن یەک لەو کەسانە وەجواب دەهات و نامەیەک، وتارێک، شتێکی دەنووسی و 
بــۆ ماڵپەرێکــی دەنارد، کە تا ئێســتا شــتی وا ڕووی نەداوە. ســێهەم، لــە ڕاگەیاندنی 
هەواڵــی هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی 1٣٥٨ لە بــۆکان دا، ئەوەی گوتوویەتی ڕاســتە و من 
کــە ئــەو دەم کاندیدایەکی ئەو هەڵبژاردنانە بووم، شــتێکی خیالفیــان تێدا نابینم. جیا 
لەو ســێ خاڵە، هەر کەســایەتی نووســەر خۆی بۆ کەســانێک کە دەیناســن جێگەی 
متمانەیــە و قەڵەمەکەشــی پاکە. لەســەر بنەمــای ئەم ڕاســتییە، بیرەوەرییەکانی کاک 
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تاهیر دەبێ بایەخی پێ بدرێ و بۆ نووسینی مێژووی ئەو سااڵنەی ناوچەکە، کەڵکی 
لێ وەربگیرێ، بەتایبەت کە نووســینەکانی دوورن لە ســووکایەتی و هێرش بۆ ســەر 
خەڵکانی تر و ئەوەش بۆ بازاڕی شــێواوی قەڵەم و بیرەوەری گێڕانەوەی ئێســتای 

کوردستان نیعمەتێکە! 
لە بەشی سێهەمی بیرەوەرییەکان دا کاک تاهیر باسی یەکەم هەڵبژاردنی نوێنەرانی 
پەرلەمانــی ئێــران لە بــۆکان دەکا. من کە یەک لە کاندیدەکانــی ئەو هەڵبژاردنە بووم 
بە باشم زانی تا ماوم ئەم زانیارییانەی وا لەو ڕووداوەم هەیە بنووسم وبیهێڵمەوە، 
گەرچی وا هەیە زۆرێک لەو دۆست و برادەر و هاوڕییانەی وا لە کاری تەبلیغات و 
هات وچــۆی گونــدەکان دا بوون یا چاوەدێریی ســندووقی دەنگەکانیان دەکرد، گەلێک 
الیەنــی نەبیســراوی مەســەلەکە لــە من باشــتر بزانن، بــەاڵم هەر چۆنێــک بێ منیش 
بەش بەحاڵــی خۆم بەشــێک لە ڕووداوەکانم بینیــوە و وا هەیە زانیارییەکانم بێ کەڵک 

نەبن. 
**

دوابەدوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئێران لە ســاڵی 1٣٥٧ دا، دوو هەڵبژاردنی 
گرنگی سەراسەری لە ئێران بەڕێوەچوون، کە کوردستانیشیان گرتبووەبەر:

ـ هەڵبژاردنــی نوێنەرانــی مەجلیســی خیبــرەگان )بۆ دانانی یاســای بنەڕەتی نوێی 
ئێران( ؛  

ـ هەڵبژاردنــی نوێنەرانــی یەکەم مەجلیس یا پەرلەمانــی ئێران کە ناوی کرابوو بە 
»مەجلیسی شووڕای ئیسالمی«. 

یەکــەم هەڵبــژاردن، واتــە هەڵبژاردنــی مەجلیســی خیبــرەگان لــە بەهــاری ســاڵی 
1٣٥٨  دا بەڕێوەبــرا. هەڵبژاردنەکان لەســەر بنەمای ئوســتانی بوون و خەڵکی بۆکان 
کە شارەکەیان بەشێک بوو لە ئازەربایجانی ڕۆژاوا، دەبووایە دەنگ بە کاندیدەکانی 
ئوســتانی ئازەربایجانی ڕۆژاوا بدەن. کاندیدەکان بریتی بوون لە چەند کەســایەتیی 
ناوداری کورد و ئازەری وەک: نەمران دوکتۆر عەبدوڕڕەحمانی قاسملوو، مامەغەنی 
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بلووریان و هەروەها ئیمام جومعەی دژی کوردی ورمی مەال حەسەنی. 
ڕێکخــراوی فیدائییانــی خەڵــق بڕیاری دابوو لــە هەڵبژاردنەکە دا بەشــداری بکا و 
بــەو بۆنەیــەوە دەیانویســت لەالیەن خۆیانــەوە کاندیدێک بۆ ئوســتانی ئازەربایجانی 
ڕۆژاوا دەسنیشــان بکــەن. ســتادی ســازمان لە مەهابــاد بانگیان کــردم بچمە ئەوێ. 
نەمدەزانــی بۆچــی، بــەاڵم چــووم. چــاوم بــە هــاوڕێ محەممــەد )بێهــزاد کەریمــی(  
کەوت. گوتی بڕیارمان داوە تۆ بکەینە کاندیدی ســازمان بۆ هەڵبژاردنی مەجلیســی 
خیبــرەگان. بــاوەڕم نەدەکــرد. هەوڵێکی زۆرم   دا بڕیارەکە هەڵوەشــێننەوە. گوتم من 
کێــم لــە بەرانبەر ئەو کەســانە  دا بوەســتم؟ کێ من دەناســێ؟ کێ ئامــادە دەبێ دەنگ 
بەو کەسانە نەدا و بە منی بدا؟ هەوڵەکانم بێ ئاکام مانەوە و هەر چیم کرد سوودی 
نەبوو. ئەو دەم لە ڕێکخراوەکانی ئوســتانی ئازەربایجانی ڕۆژاوا دا کەسانی لێزان و 
لێهاتــووی وا هەبــوون کــە مــن دەرکەوانیــی ئەوانیشــم پــێ ڕەوا نەبوو، بــەاڵم هەر 
چۆنێــک بــێ، بڕیــار درابوو و وێدەچوو گەڕانــەوەی نەبێ؛ حوکمــی حاکم و مەرگی 
موفاجــا ! بــووم بە کاندیــدی ڕێکخراوی فیدائییانی خەڵک لە ئوســتانی ئازەربایجانی 
ڕۆژاوا و لە ڕۆژنامەی »کار« و ئەوراقی سەر دیوارەکان دا تەبلیغاتێکی زۆرم بۆکرا. 
پەیوەندیــی کــورد و حکوومەتــی ناوەنــدی دوابەدوای شــەڕی نێو شــاری ســنە 
گەلێک ئاڵۆز و هەردووال لە یەکتر دڕدۆنگ بوون، ڕژیمی مەالکان خۆی لە ڕێبەرانی 
بزووتنــەوەی گەلــی کورد وەک قاســملوو و بلووریان ماڵس دابوو و دەیویســت بە 
بیانــووی هەڵبژاردنــەوە بیانکێشــێتە تــاران و لــەوێ دەسبەســەریان بــکا. لەالیەکــی 
دیکەوە، لەو دەمە دا هێزی ئەوتۆیان نەبوو کە بتوانێ بەربەرەکانیی گەلی ڕاپەڕیوی 
هەموو شار و گوندەکانی کوردستان بکا، بەناچار لێگەڕابوون هەڵبژاردن لە ناوچەکە 
بــە شــێوەی ئاســایی بەڕێوە بچــێ و وەک پاشــماوەی ئێــران نوێنــەر هەڵبژێردرێ. 
ئەنجامــی هەڵبژاردنــەکان و ژمارەی دەنگەکانیش لــە ڕۆژنامەکانی تاران و ڕادیۆ و 

تەلەفیزیۆن دا ڕاگەیەندرا. 
ئاکامــی کارەکــە، هەڵبژاردنێکــی ڕاســتەقینەی بێ فڕوفێــڵ بــوو لە کوردســتان کە 
لــە مێــژووی سیاســیی ئێــران دا دەچــووە پــاڵ هەڵبژاردنی یەکــەم پەرلەمانــی دوای 
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مەشــرووتییەتی ئێــران لــە 1٩0٦ و ئیتــر لــە دەورەکانــی دواتــر دا دەســتێوەردانی 
دەســەاڵت و ســەپاندنی مۆرەکانی خۆیان، هەڵبژاردنەکانی لە گرێژەنە برد. لە ناوچە 
کوردنشــینەکان حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و ڕێکخــراوی فیدائییانــی 
خەڵــق کاندیدیــان دەسنیشــان کردبــوو، بــەاڵم کۆمەڵە کەســی نەکردبــووە کاندید و 
دڵنیــاش نیــم دەنگیــان بــە کام الیــەن دابێ. جگە لە حیزبە سیاســییەکان، لــە مەهاباد 
کاک ئەنــوەر ئێــران زادە کــوڕی نەمــر عەبدوڵــاڵ ئێرانیــش وەک کاندیدی ســەربەخۆ 
بەشــداریی هەڵبژاردنەکانــی کردبوو. ئــاگاداری ژمارەی دەنگەکانــی نیم، بەاڵم ئەوە 
پیشاندەری دێموکراسی و ڕاست و بێ فێڵ بوونی هەڵبژاردنەکە لە کوردستانێک بوو 
کە حیزبە سیاسییە کوردییەکان بەڕێوەیان دەبرد و لەگەڵ بەشەکانی دیکەی ئێران دا 
جیاوازییەکــی زۆری هەبوو. لە کوردســتان هەموو کــەس دەیتوانی خۆی کاندید بکا 

بێ ئەوەی دەسەاڵتی حیزبە سیاسییەکان بەرگریی کارەکەیان لێ بکا. 
نەمــر دوکتــۆر قاســملوو لــە هەمــوو ئوســتانی ئازەربایجانــی ڕۆژاوا دا یەکــەم 
دەنگــی هێنایەوە، کە لە هی مەال حەســەنی ئیمــام جومعەی ورمێش زیاتر بوو. ئەوە 
مســتێک بوو لە دەمی ڕژیمی مەالکان. حەســەنی دووهەم و مامەغەنی سێهەم کەس 
هاتبوونــەوە. دەنگــی قاســملوو ئەگــەر هەڵــەم نەکردبــێ گەیشــتبووە ٣00 هــەزار و 
زیاتریش. من ئەوەندەی لە بیرم بێ ٣٦ هەزار دەنگم پێدرابوو. دیارە هەندێک کەس 
لە ناوچەی بۆکان منیان ناسیوە و دەنگیان بە خۆم داوە، بەاڵم پاشماوەی دەنگەکان 
بەبێ هیچ گومانێک هی ڕێکخراوی فیدائییانی خەڵک بوو، واتە ئەوان هەر کەسێکیان 
بکردایەتــە کاندیــد، ئــەم ڕادە دەنگەی هەر دەهێنایەوە. بــۆ نموونە، درەنگتر چاوم بە 
مامۆســتایەکی ئازەریی خەڵکی شــاری ماکۆ کەوت کە باســی هەڵسووڕانی خۆی و 
هاوڕێکانی لە ماوەی هەڵبژاردنەکە دا دەکرد بۆ کۆکردنەوەی دەنگ بۆ من، دیارە ئەو 
لەالیەن ڕێکخراوەکەوە ڕاسپێردرابوو بۆ کارەکە، دەنا من چی و دەنگی سەڵماس و 

خۆی و ماکۆ چی! 
هەڵبژاردنی دووهەم. ئەم هەڵبژاردنە لە کۆتایی یەکانی بەهار و سەرەتای هاوینی 
هەمــان ســاڵ، واتــە 1٣٥٨  دا بەڕێــوە چــوو، ئەویش هەڵبــژاردن بۆ یەکەم مەجلیســی 
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شــووڕا، واتــە پەرلەمانی ئێــران بوو. ســەرلەنوێ کرامەوە کاندیــدی ڕێکخراوەکە و 
ســەرلەنوێ کــەس گوێــی نەدایــە هات وهــاوارم. ببوو بــە نەقڵی مەالی کتێب ســوور 
کــە خوێندەواریــی نەبوو، بــەاڵم پێیان دەگوت »مــەالی و مەالی چاکیشــی!« ئەم جار 
هەڵبژاردنەکان ئوســتانی نەبوو و لەســەر بنەمای شــار بوو. من کاندیدی فیدائییانی 
خەڵق لە بۆکان بووم. وەک لە وتارەکەی کاک تاهیر دا گوتراوە، بۆکان چوار کاندیدی 

هەبوو:
ـ نەمر مامۆستا حەسەن قزڵجی، لەالیەن حیزبی توودەی ئێرانەوە؛

ـ نەمــر ســەید ئەبووبەکــری هیدایەتــی، لەالیــەن حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێرانەوە؛ 

ـ نەمر دوکتۆر جەعفەری شەفیعی لەالیەن کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانەوە؛  
ـ ئەنوەر سوڵتانی لەالیەن ڕێکخراوی فیدائییانی خەڵکەوە. 

حزبــی تــوودەی ئێــران کاری تەبلیغاتیی ئەوتۆی نەکردبــوو و من کە وەک مەال 
کوێرەی کاتی خەرمان، گوندەکانم دەتەقاند و داوای دەنگم لە خەڵک دەکرد، هەموو 
جارێــک نــاوی هەر ســێ کاندیدەکانی دیکەم دەهێنا و دەمگــوت ئەوانیش کاندیدن و 
دەتوانــن دەنــگ بــە یەک لە ئێمە بــدەن. خەڵکی گوندەکانی دەوروبــەری بۆکان ناوی 
ســێ کەســیان بیســتبوو، بــەاڵم ئــاگاداری مامۆســتا مەال حەســەن نەبــوون؛ حیزبی 
تــوودەی ئێران چەکدار نەبوو و خەڵکی زۆریشــی بــەدەورەوە نەبوون هەر بۆیەش 
بانگــەوازی کاندیدکرانی مامۆســتا زۆر باڵونەببۆوە، دەنا کەســایەتیی خۆی جێگەی 
ڕێزی هەمووان بوو. وەک بیســتوومە، مامۆســتا خۆی بەو مەســەلەی کاندیدکرانەی 

ڕازی نەبوو، بەاڵم حیزب مەجبووری کردبوو. 
بە هەڵسەنگاندنی ئێمەی فیدائی، کاندیدی ئێمە یا کۆمەڵە هەڵبژاردنەکەی بۆکانی 
دەبردەوە. جارێک بە هەڵکەوت لە مەهاباد چاوم بە نەمر دوکتۆر شەفیعی کەوت و 
باســی مەســەلەکەمان کــرد، گوتــی بــە بۆچوونــی ئێمــە، لەنێــو شــاری بــۆکان دا تۆ 
دەیبەیەوە، بەاڵم لە ســەرجەمی دەنگەکان دا ئێمە دەیبەینەوە. دیار بوو حیســابەکانی 
ئەوان لە هی ئێمە وردتر بوو، لەبەروەی کاتێ دەنگەکان ڕاگەیەندران من لە شاری دا 
وەپێش ئەو کەوتبووم، بەاڵم لە ســەرجەمی دەنگەکان دا ئەو هەزار دەنگیشــی لە من 
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زیاتر بوو. 
بــەاڵم ئــەوی لــە حیســابەکانی ئێمــە و کۆمەڵــە دا نەهاتبــوو، حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران بــوو. بە بۆچوونــی هەردووالمــان کاندیدی حیزب نەدەگەیشــتە 
تــۆزی ئێمــەش، بــەاڵم ڕاســتەقینە وا نەبوو و ئێمــە ئاگاداری خۆشەویســتیی حیزب 
لــە نێــو کۆمەاڵنی خەڵکی شــار و گونــدی ناوچەکــە نەبووین. دیاردەیەکــی دیکە کە 
حیســابەکانی ئێمــەی تێکــدا، ئــەوە بوو نەمر دوکتۆر قاســملوو بۆ پشــتیوانی کردنی 
شــەهید ســەید ئەبووبەکــری هیدایەتــی ســەفەرێکی بۆکانــی کــرد و لــە ســتادیۆمی 
وەرزشــی وتــاری بــۆ خەڵــک   دا و داوای لێ کــردن دەنــگ بــە کاک ئەبووبەکر بدەن. 
ئەمانــە بوون بەهۆی پێشــکەوتی بەرچــاوی کاندیدی حیزب و هێشــتا هەڵبژاردنەکە 
تــەواو نەببــوو، پێشــمەرگەیەکی حیــزب بــە هاوڕێیەکــی ئێمەی گوتبوو بە تێســکەی 

تفەنگیش ناگەنەوە ئێمە. قسەکەی ڕاست بوو!
نەمر سەید ئەبووبەکر زیاد لە ٦ هەزار، نەمر دوکتۆر جەعفەر زیاد لە ٤ هەزار و 
من زیاد لە ٣ هەزار دەنگم هێنابۆوە، بەداخەوە دەنگ بۆ مامۆســتای خۆشەویســت 
مــەال حەســەنی قزڵجــی گەلێــک کــەم بوو. ئــەو خــۆی خوازیــاری کارەکــە نەبوو و 
هەوڵێکــی بــۆ نەدە دا، هێڵە فکرییەکەی حیزبی توودەی ئێرانیش لەو بارودۆخەی ئەو 

دەمی ئێران دا الیەنگری نەبوو. 
هەڵبژاردنەکــە بەوپــەڕی هێمنــی و بێدەنگییەوە بەڕێوەبــرا، نوێنەرانی هەر چوار 
حیــزب و ڕێکخراوەکان لەســەر ســندووقەکانی دەنگ بوون، جگە لــە وردەگلەیی کە 
چۆنییەتیی بەڕێوەچوونی کارەکانی دەگرتەوە، کەس سکااڵی لە فێڵبازی و نادروستیی 
کارەکان نەکــرد و لــە ڕاســتیش دا ئەوەنــدەی لــە بیــرم بــێ بــە هەمــوو نوێنەرەکانی 
ڕێکخــراوی فیدایــی گوترابــوو نــە فێڵێــک لــە کارەکان دا بکــەن و نــە مۆڵەتیش بدەن 
کەسی تر بیکا. دڵنیام الیەنەکانی دیکەش هەر ئەم هەڵوێستەیان هەبوو و ئەوەش بە 
ئەنجامــی کارەکە دا دەرکەوت. بەڕێوەبردنی ئەم هەڵبژاردنە بێ فێڵە شــانازییەک بوو 
بۆ دەسەاڵتی کوردی، کە بەبێ حزووری پۆلیس و ژاندرمە و پاسدار و مەئمووری 
حکوومــی وا بە ڕێک وپێکی ئــەم کارە مەزنەیان بەڕێوەبرد و حکوومەتی ناوەندییان 
بێ هیــوا کــرد. ئەوان بە تەمای ئاڵۆزی و کێشــە و شــەڕ و هەرای الیەنــەکان لەگەڵ 
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یەکتر و لە قاودانیان بوون. لە هەموو شارەکانی کوردستان بارودۆخ هەر ئەوە بوو 
کە ئێمە لە بۆکان دیتمان. چاوی ڕەشی ئەوان کاڵ بووەوە و گەلی کورد سەرکەوت. 
دوای هــەر دوو هەڵبژاردنەکــە، نوێنــەر و پاڵێــوراوی کــوردی لــە کامیــاران و 
هەورامانەوە تا ماکۆ، هیچکامیان نەچوون بۆ تاران و کورسییەکانیان بەتاڵ مایەوە. 
ڕژیم زۆر بەتەمای ئەوە بوو کەســانی وەک دوکتۆر قاســملوو و مامەغەنی بکەونە 
شــوێن کاڵوی الر و بەناوی مەجلیس و کورســی و پلەوپایەوە بچنە بەردەســتیان. 
دواتــر خومەینــی جەلالد لە وتارێک دا کە ئێســتا لەســەر یووتیــووب هەیە گوتی ئێمە 

چاوەڕوان بووین بێن و بیانگرین!
دیــارە لــەو قۆناغــە دا نەیانتوانــی بیانگــرن، بەاڵم دواتــر بە پیالنــی تازەتر تۆڵەی 
خۆیــان لــە هەندێــک هەر لەو نوێنــەر و کاندیدانە کردەوە. هەموومــان بە چۆنییەتیی 
شــەهید کرانــی دوکتــۆر قاســملوو لــە ڤیــەن دەزانیــن، بــەاڵم لــەو چــوار کەســەی 
هەڵبژاردنی پەرلەمان لە بۆکان، مامۆســتای نەمر حەســەنی قزڵجی ماوەیەک دواتر 
لەگەڵ ڕێبەرانی دیکەی حیزبی توودەی ئێران دا دەســت بەســەر و لە زیندانی ئێڤینی 
تاران پاش ئازار و ئێشاندنێکی زۆر گیانی بەختی ئازادی کرد و کەسیش بە شوێنی 
گۆڕی نەزانی. »عطوفت اسالمی« لەسەر نەمر ئەبووبەکری هیدایەتیش بەڕێوە چوو، 
کۆمــاری ئیســالمی بۆمبایەکــی نامــەی بــۆ نــاردە ماڵیان لە ســوید، کە لە دەســتی دا 
تەقییــەوە و زیانــی زۆر بــە ئەندامانــی لەشــی گەیشــت، دوای ماوەیەکیــش هەر بەو 
برینانــە شــەهید بــوو. دوکتــۆر جەعفەری شــەفیعیش لــە ڕووداوێکــی ترۆمبیل دا لە 
باشووری کوردستان گیانی ئەسپارد. یادی هەرسێکیان بەخێر بێ. ئێستا لەو چوار 
کەسە هەر من ماوم، نازانم لە نەخۆشی و بۆمبای کۆماری ئیسالمی کامیان زووتر 

زەفەرم پێدەبەن و کەی! 
ئەوە حیکایەتی دێموکراســی و پەرلەمان و هەڵبژاردن و یاســا بوو لە شــارێکی 
کوردستانی بندەستی کۆماری ئیسالمی؛ ئەوانەش وا بە هیوای حکوومەتی ئیسالمی 
لە عێراق و باشــووری کوردســتانن، با خۆیان بۆ دێموکراســییەتی ئیســالمی ئامادە 

بکەن!
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دەستەی نوێنەراتیی گەلی کورد
پێشکەش بەیادی نەمران: 

شێخ عیززەددینی حوسێنی، دوکتۆر عەبدوڕڕەحمانی قاسملوو، مامەغەنی بلووریان، 
بێهــرووز ســولەیمانی، دوکتــۆر جەعفــەری شــەفیعی، مینەی شــێرخانی و ســەدیقی 

کەمانگەر ئەندامانی گیان بەخت کردوو و کۆچ کردووی هەیئەت. 
لە هاوین و پاییزی ســاڵی 1٣5٨ و دوابەدوای شــەڕی داسەپاوی دەسەاڵتدارانی 
تــاران و قــوم بەســەر گەلی کــورد دا، هەندێــک لە ئەندامانــی »دەوڵەتــی موەققەت«ی 
موهەندیس بازرگان گەیشــتبوونە ئەم ئاکامەی کە پرســی کورد لە ئێران لە ڕێگەی 
نیزامییەوە چارەســەر ناکرێ و بە ســەاڵحیان زانیبوو وت ووێژێک لەگەڵ نوێنەرانی 
کورد بەڕێوەببرێ. کەمترین ســوودی ئەم کارە ئەوە دەبوو کە الیەنی شــەڕەنگێزی 
حکوومەت دەرفەت و دەرەتانی بەخۆ داهاتنەوە و ئامادەکاری بۆ شەڕەکانی دواتری 
بۆ دەڕەخسا. ئەوەندەی ئێستا ڕوون بۆتەوە، خومەینی و مەالکان و تەنانەت بەشێک 
لە ئەندامانی دەوڵەتی بازرگانیش لە کاری وت ووێژ لەگەڵ کورد دا جیددی نەبوون و 

باوەڕیان بە هیچ شتێک جگە لە لێدان و سەرکوت و کوشت وبڕ نەبوو. 
بەگشــتی، خومەینــی خــۆی و زۆربــەی مــەال دەســەاڵتدارەکان لەگــەڵ بیرۆکەی 
وت ووێژ نەبوون و کاتێکیش کە »داریووشی فرووهەر« هاتە ناوچەی سەردەشت و 
لــە گونــدی بنووخەڵــەف چــاوی بــە مامۆســتا شــێخ عیززەددیــن و مــام جــەالل و 
بەرپرسانی چەند حیزب و ڕێکخراوی سیاسیی کوردی ڕۆژهەاڵت کەوت، خومەینی 
بە کارەکەیان ڕازی نەبوو و بەگوێرەی وتارێک کە ئێستا لەسەر یووتیووب داندراوە، 
پێی گوتبوون ئەگەر وت ووێژیشیان لەگەڵ دەکەن لەپێش دا بە هێزی سپایی دەوریان 

بگرن و گوشاریان بخەنە سەر، جا قسەیان لەگەڵ  بکەن. 
هەر چۆنێک بێ، هێڵی فکریی نێو دەوڵەتی کاتی لەمەڕ وت ووێژ لەگەڵ نوێنەرانی 
گەلــی کــورد، بــۆ ماوەیــەک ســەرکەوت و دوای هاتنــی فرووهەر بۆ کوردســتان و 
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گەڕانەوەی بۆ تاران، تاقمێک لە نوێنەرانی دەوڵەت کە خۆیان بە »هەیئەتی چارەسەری 
کێشــەی کورد« ناســاندبوو و ئەوەندەی لە بیرم بێ لەو ســەردەمە دا بەناوی »هیأت 
حســن نیــت دولــت« ناودێر و بۆ وت ووێژ لەگــەڵ نوێنەرانی کورد دیــاری کرابوون. 
ئەندامانــی ئــەو تاقمــە بریتــی بــوون لە داریووشــی فرووهــەر کە ئــەو دەم وەزیری 
ڕاوێژکاری دەوڵەت بوو، دوکتۆر ســەحابی و موهەندیس ســەبباغیان دوو وەزیری 
دیکــەی کابینــەی بــازرگان، هــاوڕێ لەگــەڵ ئایەتوڵــال ئیشــراقی زاوای خومەینــی و 

نوێنەر و دەمڕاستی ئەو و چەند فەرماندەیەکی سپای تاران و ئازەربایجان. 
هەیئەتەکە داوای دەکرد چەند کەسێکیش وەک نوێنەرانی کورد دەسنیشان بکرێن 
بۆ ئەوەی هەردوو الیەن پێکەوە دابنیشن و باسی کێشەکان بکەن. ئەوەی ڕوانگەی 
 ســەقەت و ناتــەواوی دەوڵــەت و مــەالکان بــوو بریتی بــوو لەوەی هەندێــک مەال و
ڕیش ســپیی شــارەکانی کوردســتان  ســەعاتێک دوو ســەعات لەگەڵیان  دابنیشن و بە 
شێوەی ڕیش چەرمگی بارودۆخە کرژەکە خاو بکەنەوە و تەنانەت بەرگری لە کاری 
چەکدارانەی حیزبە سیاسییەکانیش بکەن. ئینجا الیەنی حکوومەتیش هەندێک بەڵێن وەک 
 کشاندنەوەی هێزی سپایی دەوڵەت و چاکسازیی ئابووری بدەن و لە ماوەی دانیشتنێک و
دووان دا بە خەیاڵی خۆیان کێشەی نێوان کورد و دەوڵەت چارەسەر بکەن، ئیتر مافی 
 سیاسی بۆ گەلی کورد و خودموختاری و شتی لەم چەشنە هەر لە بەرنامەیان دا نەبوو و

ئامادەی قسە لەسەر کردنیشی نەبوون. 
بەهۆی ئەم ڕوانگە هەڵەیەوە، دەوڵەت  بەوە ڕازی نەبوو کە ڕێکخراوە سیاسییەکان 
 نوێنەرایەتیی گەلی کورد بکەن و داواکارییەکانی کورد ڕەنگی سیاسی و نەتەوایەتییان
پــێ بــدرێ، هــەر بۆیەش ئامــادە نەدەبــوون لەگــەڵ نوێنەرانــی حیــزب و ڕێکخراوە 
سیاســییەکان دابنیشــن. داواکاریــی ئــەوان ئــەوە بــوو هیــچ کەســێک بەنــاوی هیــچ 
تەنیــا  بەرانبەریــان  الیەنــی  نەبــێ و  وت ووێــژەکان  بەشــداری  ڕێکخراوەیەکــەوە 
»نوێنەرانــی کــورد« بــن بەبــێ پەیوەندیی ڕێکخراوەیــی و ئەوەش گرفتی ســەرەکیی 

مەسەلەی وت ووێژی دەوڵەت و کورد بوو لەو بڕگە تایبەتە دا. 
الیەنی کورد لەو کاتانە و لەو بارودۆخەی کوردستان دا ئەوەی پێ وەرنەدەگیرا و 
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 لە ڕاستیش دا پێشنیارەکە لەوپەڕی نەگونجاوی دا بوو کە حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە و
فیدایــی خۆیــان لە کارەکە بکێشــنە دواوە و چارەنووس بخەنە دەســتی چەند مەال و 
دووکانــداری ناسیاســییەوە. تەنانــەت کاتێــک کــە ئیســڕائیل لەگەڵ فەلەســتینییەکان 
وت ووێــژی دەســت پێکرد، نەیتوانی  بەســەریان دا بســەپێنێ »فەتح« خــۆی لە کارەکە 
بدزێتــەوە و چەنــد کەســی نابەرپــرس ڕێبەرایەتیــی وت ووێــژەکان بکەن، دانیشــتنە 
نافەرمییەکانــی ئوســلۆش لەالیــەن کەســانێکەوە دەکــرا کــە لــە پەیوەندیــی نزیکــی 
فەتــح  دا بــوون، هــەر ئەوەنــدە بــوو، کــە وەک عەرەفــات و ڕێبەرانــی فەتــح ناســراو 
نەبــوون. کــە دەڵێــم ئــەم کارە گونجاو نەبوو، دیــارە لەو بارودۆخــە دا نەدەکرا، دەنا 
ئەگــەر بەرەیەکــی یەکگرتــووی کــورد هەبووایــە و جیاوازیــی خــەت و بۆچــوون 
لــە نێــوان ڕێکخــراوەکان دا کەمتــر بووایــە، وا هەبــوو چەنــد کەســی خۆشــناوی 
و شــاریکەندی  کەریمــی  مــەال  مامۆســتا  عیزەددیــن و  شــێخ  مامۆســتا   وەک 
خەڵکانی سیاســی بخرایەنەتە پێشــەوە و حیزب و ڕێکخراوە سیاســییەکان لە پشــت 

پەردەوە ڕێبەرایەتیی کارەکانیان بکردایەن. 
هەر چۆنێک بێ، ئەوەی ئێمە درەنگتر لە خومەینی و خەڵخاڵی و ڕەفسەنجانی و 
ئەوانی دیکەمان بینی، ئەوە دەســەلمێنێ کە تەنانەت ئەگەر ئەو مەرجەش جێ بەجێ 
بکرایە و دەوڵەتی بازرگانیش بۆ کارەکە ڕازی بکرابا، باڵی شەڕخوازی خومەینی و 
چەمران و زەهیرنەژاد و پاسدار و کومیتەچیی مەال حەسەنی هەر ڕازی نەدەبوون و 
 بەشێوەیەک لە شێوەکان شەڕیان بەسەر کورد دا دەسەپاند و کوشتاری نەغەدە و قاڕنێ و
قەاڵتان و کەلبەڕەزاخانیان هەر بەڕێوە دەبرد؛ نموونەکەشی ڕێزدار موفتی زادە بوو 
کە زۆریش بەدڵ وداو لەگەڵ مەالکان دا هاوکاریی کرد و ڕووبەڕووی هێزە سیاسییە 
 کوردەکان  وێستا، بەاڵم نەک هەر حیسابێکیان بۆ نەکرد و گرێیەکی پرسی کوردیان
بە دەستی ئەو نەکردەوە بەڵکوو بەپێچەوانە لە زیندان دا ڕزاندیان و لەژێر ئەشکەنجەی 
بەردەوام  دا شــکاندیان. نموونەیەکی تر ئەم ڕاســتییە زەقەیە کە ئێستا، کە ڕێکخراوە 
چەکدارەکانــی کــورد چــل ســاڵێکە  لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان چوونەتــە دەرەوە و 
خەباتــی چەکدارییــان بەکردەوە وەال ناوە، بەاڵم زنجیــرەی ئیعدامی ڕۆڵەکانی کورد 
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ناپسێتەوە و هەر ئەمڕۆ، کە ئەم وتارە دەنووسم، شەهید »فەرهاد تاروم« الیەنگری 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە زیندانی ورمێ ئیعــدام کراوە. یادی بەخێر 
بێ. ئیتر حوســێنی خزری و فەرزادی کەمانگەر و شــیرینی عەلەم هوولی و ســەدان 
الوی خوێنگەرمــی تریشــمان لــە بیــر ناچێتــەوە کە هەر لــەم چەند مانگــەی دوایی دا 

کەوتنە بەر »عطوفت اسالمی«ی مەالکانی حاکم. 
**

کاتێ کە ئەو وت ووێژانە لە ناوچەی سەردەشت دەستیان پێکرد من لە تاران بووم، 
شەڕیش کە وەستێندرا و واڵت ئەمین بوویەوە، گەڕامەوە بۆکان، ئافەرەم! ماوەیەک 
لــە بــۆکان لــە دەفتەری ڕێکخــراوی فیدائییانی ئەکســەرییەت کارم دەکرد؛ ڕۆژێکیان 
لە »ســتاد«ی ســازمانی فیدائییانەوە بانگ کرام بچم بۆ مەهاباد؛ چووم. پێشــتر کاتێ 
کە پێیان گوتبووم ببم بە کاندیدی مەجلیســی خیبرەگان و پەرلەمان، شــەڕی زۆرم 
لەگەڵ کردبوون کە برالە من ئەو کەسە نیم و بۆ ئەوە نابم، بەاڵم گوێیان نەدابوومێ! 
ئیتــر ئەم جــارە هیچــم نەگــوت. چــاوم بە بەرپرســانی »ســتاد« کەوت و پاشــان کاک 
»مینەی شێرخانی«م بینی کە مەسەلەکەی بۆ شی کردمەوە و یەک دوو ڕۆژ دواتریش 

کاک »بێهرووزی ســولەیمانی« لە ســنەوە گەیشــتە مەهاباد. ئەم سێ کەسەمان وەک 
نوێنەرانی ڕێکخراوی فیدائییانی خەڵق بۆ وت ووێژ لەگەڵ نوێنەرانی هەیئەتی دەوڵەت 

دیاری کرابووین. 
هەمــان ڕۆژ و پێــش هاتنــی بێهــرووز، بەپێی قــەراری دانراو لەگــەڵ کاک مینە دا 
لــە بەنــداوی مەهابــاد چووینە دیــداری داریووشــی فرووهەر. من نــاوی فرووهەرم 
لــە ســااڵنی پێــش 2٨ی گەالوێــژ و ســەردەمی حکوومەتــی دوکتۆر موســەددیقەوە 
بیســتبوو و شــارەزای کار و کردەوەی ئەو  ســااڵنەی بووم، هەڵوێســتی سیاســی و 
دژایەتیی ئەوم لەگەڵ بیری چەپ و پێشکەوتنخوازیش دەزانی، پێم سەیر بوو چۆن 
لەگەڵ ئێمەی بە کۆمۆنیســت ناســراو دادەنیشــت و قســەی لەگەڵ دا دەکردین، بەاڵم 
ژیانە و سیاسەت و بارودۆخ  وا هەیە دەیان گۆڕان بەسەر مرۆڤ دا بهێنێ، کە ئەوە 
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یەکیان بوو!
لــە دانیشــتنەکە دا فرووهــەر خــۆی وەک مرۆڤێکــی ناوبژیکــەر پیشــان دە دا کــە 
دەیهەوێ کێشــەی نێوان دووالیەن چارەســەر بکا، دوو الیەنێک کە خۆی الیەنگری 
هیچکامیــان نییــە، تەنانــەت لــە هێنانی نــاوی خومەینــی  دا تەنیا دەیگــوت خومەینی و 
یــەک جاریــش »ئیمام خومەینــی« پێنەگوت. هەوڵی دە دا پێمان بڵێ کە ئەم دەرفەتە لە 
دەســت نەدەیــن، لــە وت ووێــژەکان دا زۆر ڕادیکاڵ نەبین و پڕکێشــیی ئەوتۆ نەکەین 
کە ببینە هۆی شکســت هێنانی مەئموورییەتەکەی ئەو و بەکورتی یەکپارچەیی ئێرانە  

خۆشەویستەکەی ئەو تێکنەچێ. 
من فرووهەرم تا ئەم حاندە، لەو هەڵوێستەی دا بە کەسێکی سادق و ڕاست هاتە پێش 
چاو، بەاڵم لەنێو قسەکان دا لێم پرسی گەلۆ دەیهەوێ گرووپی »کراس قاوەیی یەکان« 
زیندوو بکاتەوە؟ گوتی نا. هەســتم کرد پرســیارەکەی پێ خۆش نەبوو، دواتریش کە 
هاتینــە دەرەوە کاک مینــە گوتــی نەدەبووایــە ئەوەی بەچاو دا بدەیتەوە. لە ڕاســتی دا 
 فرووهــەر ئــەو دەم دەوری ڕیش چەرمگــی نێــوان دووبــەرەی شــەڕکەری دەبینی و
پێــی وا نەبــوو ئێمــە شــارەزای ڕابردووەکــەی هەیــن. فرووهەر لە ســااڵنی 1٣٣1 ـ 
٣2ی حکوومەتی موسەددیق دا تاقمێکی لە خەڵکانی الپرەسەن پێکهێنابوو کە کراسی 
قاوەیی یــان لــە بــەر دەکــرد و لە هــەر کوێیەک کۆبوونــەوە و خۆپیشــاندانی حیزبی 
تــوودەی ئێــران و بەگشــتی خەڵکانی چــەپ و پێشــکەوتنخواز هەبووایە، هێرشــیان 
دەکردە ســەریان و بە گۆپاڵ و دار ســەروگوێالکیان دەشــکاندن، بەوانەیان دەگوت 

»پیراهن قهوەای ها«. 
ئەم چاوپێکەوتنە سەرەتایەک بوو بۆ ناسینی یەکتر. دوای ڕۆژێک و دووان، کاتێ 
کە نەمر بێهرووزی ســولەیمانیش لە ســنەوە گەیشــتە جێ. چەند کۆبوونەوەیەکمان 
لەگەڵ ئەندامانی دیکەی »هەیئەتی نمایەندەگیی خەڵقی کورد«، واتە جەنابی مامۆستا 
شــێخ عیززەددین و نەمر دوکتۆر قاســملوو و کاک عەبدوڵاڵی موهتەدی و بەگشتی 
الیەنەکانــی دیکــەی هەیئەت، واتە حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە پێکهێنا. ئامادەیی یەکی 
بــاش بــۆ پێشــکەش کردنــی خواســتەکانی گەلــی کــورد هەبــوو، بــەاڵم هەمــوو هەر 
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چاوەڕوان بووین بزانین دەوڵەت و نوێنەرەکانی چییان لە پرێسکەدایە و دەڵێن چی . 
فرووهــەر گەڕایــەوە تــاران و دوای ماوەیەک خۆی و موهەندیس ســەبباغیان و 
دوکتۆر سەحابی کە هەرسێکیان وەزیری دەوڵەتی بازرگان بوون، هاتن بۆ مەهاباد. ئێمە 
ئەو ڕۆژە لە ماڵی مامۆستا شێخ عیزەددین کۆبوونەوەمان هەبوو. کۆبوونەوەکانمان 
گیروگرفتی زۆری تێدا نەبوو و سەرەڕای جیاوازیی حیزبی و ڕوانگەی تایبەتمەندی 
ڕێکخراوەیی، هەموو الیەک دەمانزانی چیمان دەوێ و دەڵێین چی. لە ڕاستی دا نەک 
 هەر ئێمە ئەو چەند کەسە، بەڵکوو زۆربەی گەلی کوردی ڕۆژهەاڵت دوای ئەو شەڕ و
پێکدادان و ئیعدامانەی خەڵخاڵی دەیانزانی چییان لە دەوڵەت دەوێ. دیارە کۆمەڵە و 
دێموکرات هەرکام هەڵوێستی قورس و قایمی خۆیان هەبوو کە هەندێک جار لەگەڵ 
هەڵوێســتی ئەویتر یەکی نەدەگرتەوە و ئێمەش دروشــمی حکوومەتی شــووڕاییمان 
هەڵگرتبــوو. ئــەم جیاوازییانە بەاڵم لــە ڕادەیەکی »مەعقوول« نەدەچووە دەرێ و لەو 
قۆناغە دا زیاتر »تەبایی« باڵی بەســەر پەیوەندییەکانمان دا کێشــابوو و جیاوازییەکان 

گەرچی هەندێک جاریش خۆیان دەنواند، بەگشتی شاردرابوونەوە. 
ئێمەی فیدائی، وەک هێزێکی سیاسیی سەرتاسەری، قورسایی خۆمان هەبوو، بەاڵم 
لە ڕاســتی دا جەماوەڕێکی ئەوتۆمان لە کوردســتان نەبوو و ئەوەی ئێمەی کردبووە 
بەشێک لە دەستەی وت ووێژ و لە ژوورەکە دا لە بەرانبەر نوێنەرانی دەوڵەتی دانابووین 
تەنیا بااڵنسی هێز لە نێوان حیزب و ڕێکخراوە  سیاسییەکانی کوردستان و ئێران بوو. 
 کۆمەڵە ئێمەی دەویست بۆ ئەوەی بەرەی چەپ لە وت ووێژ لەگەڵ دەوڵەت دا بەهێز بکا و
بەیارمەتــی ئێمــە و مامۆســتا، تای تەرازووی خۆی لە بەرانبــەر حیزبی دێموکرات دا 
قورســایی زیاتر پێ بدا. هەڵسەنگاندنەکەشــیان زۆر هەڵە نەبوو. لە دانیشــتنێکی هەر 
چوار الیەنەکەی خۆمان کە شەوێکیان لە ماڵی موهەندیس ئاریا لە دەرەوەی شاری 
مەهاباد پێکهات، کاک بێهرووزی ســولەیمانی بە شــێوەیەک لەگەڵ نوێنەرانی حیزبی 
دێموکرات تێکەوت و دەنگیان لێک بەرز بۆوە کە ئەو شــەوە نوێنەرانی کۆمەڵە کەم 

تا زۆر هیچیان نەگوت، واتە قسەکانی ئەوانیش بێهرووز کردی! 
پەیوەندیی نێوان نوێنەرانی دەوڵەت و ئێمە وەک نوێنەرانی گەلی کورد لە ڕێگەی 
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ئاغــای باباتاهیــری فەرمانداری مەهابــادەوە دەدرا. هەر ئەویش پێــی ڕاگەیاندین کە 
ئێوارەی هەمان ڕۆژی هاتنی نوێنەرانی دەوڵەت، لە فەرمانداریی مەهاباد کۆبوونەوەی 
فەرمــی لــە نێــوان هەردوو ال دا دەســت پێدەکا و پرســی ئــەوەی کرد ئایــا ئێمە بۆی 
ئامادەیــن؟ دیــارە ئێمــە هەموو الیەکمان لەمێــژ بوو ئامادە بوویــن و دەمانزانی چی 

دەڵێین و چی دەخوازین. 
دوای نیــوەڕۆی درەنگــی ئــەو ڕۆژە، هەموومــان چووینــە هۆڵــی دانیشــتنەکە لە 
فەرمانداریــی مەهابــاد و لــە بەرێکــی مێزێکی درێژ دانیشــتین کــە فەرمانداریی بۆی 
دیــاری کردبوویــن. چەنــد ئەفســەری ئێرانــی ڕووبەڕوومــان دانیشــتبوون، بــەاڵم 
هێشــتا وەزیــرەکان نەهاتبــوون. لەپــڕ هەواڵیــان هێنــا کــە بــەردەرگای فەرمانــداری 
چەکدارێکــی فیدایــی لێیە و وەزیــرەکان ئامادە نین بەبەردەم چەکــداری کورد دا بێنە 
نێو فەرماندارییەوە . من چوومە خوارەوە و تکام لە برادەرەکەمان کرد لەوێ بڕوا و 

کێشەکە لە ماوەی چەند خولەک دا چارەسەر کرا. 
وەزیرەکان هاتن و ڕووبەڕووی ئێمە دانیشتن. ژمارەی ئەندامانی هەیئەتی کورد 
دوو کەسێکی زیاد کردبوو و لە بەری ئێمە بەباشی جێگەی دانیشتن نەبوو. من کە لە 
خوارەوەی هەمووان دانیشتبووم، ناچار کورسییەکەم بردە بەری پانتایی مێزەکە و 
 لەوێ دانیشتم. تەرتیبی دانیشتنەکە بەو شێوەیە بوو: مامۆستا مەال شێخ عیززەددین و
دوو یان سێ کەس لە ئەندامانی دەفتەرەکەی، دوکتۆر قاسملوو و ئەندامانی حیزبی 
دێموکرات کە کاک ئەحمەدی قازیشیان لەگەڵ کەوتبوو، کاک عەبدوڵاڵی موهتەدی و 
ئەندامانی کۆمەڵە کە یەک کەسیان لێ زیاد کرابوو و کاک بێهرووزی سولەیمانی و 

کاک مینەی شێرخانی و من وەک فیدائییانی خەڵق. 
سەرەتا، داریووشی فرووهەر قسەی کرد و پێخۆشیی خۆی لە پێکەوە دانیشتنی 
دوو الیەن دەربڕی. قسەکان فەرمی و کەم نێوەرۆک بوون. پاشان مامۆستا هەستایە 
سەرپێ و دوای بەخێرهێنانی نوێنەرانی دەوڵەت، ئەندامانی وەڤدی کوردی یەک یەک 
بە ناو ڕاگەیاند و پەیوەندیی حیزبایەتیشیانی ناساند و گوتی ئێستا دوکتۆر قاسملوو 
وەک وتەبێــژی هەیئەتــی کــورد قســە دەکا. ئەندامانــی هەیئەتــی دەوڵــەت شــێوازی 
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ناساندنەکانیان پێ خۆش نەبوو و بەگوێرەی بڕیاری لەپێش دادراوی خۆیان یا بەپێی 
ئەو ڕیسایەی وا لە تاران بۆیان دیاری کرابوو، نەیاندەویست بکەونە دۆخێکی واوە 
کــە ڕووبەڕووەکەیــان بەرپرســانی حیزب و کۆمەڵە و فیدایی بن. ئەم هەڵوێســتە لە 

هەمان دانیشتن دا دەرکەوت. 
دوای ئــەم ناســاندنە، نەمــر دوکتۆر قاســملوو وەک مرۆڤێکی خــاوەن ئەزموونی 
سیاســی دەســتی بە قســە کرد، نوێنەرانی دەوڵەتی بەخێر هێنا و پێخۆشیی خۆی لە 
بەڕێوەچوونــی وت ووێــژەکان دەربڕی. ئینجا پرســی کوردی هێنایــە ئاراوە و دوای 
کورتەباســێک لەمەڕ مێژووی کورد، گەلێک پســپۆڕانە لە پێداویســتیی چارەســەری 
پرســی کــورد دوا و خۆشــحاڵیی خــۆی و نوێنەرانــی گەلی کوردی بە چارەســەری 
ئاشــتییانەی مەســەلەکە دەربڕی. من لــەو کاتە دا کە فرووهەر وتــاری   دا و درەنگتر 
دوکتــۆر قاســملوو قســەی هەڵبــژاردەی خــۆی پێشــکەش کــرد، قاســملووم وەک 
مامۆستای قوتابخانەیەک دەدیت و هەیئەتی دەوڵەت لە بەرچاوم وەک خوێندکارانی 
کەم ئەزموونی پۆلێکی قوتابخانەکە بوون کە مامۆستا دەرسیان دادەدا! لە ڕاستیش دا 
ڕادەی بەرز و نێوەرۆکی قســەکانی قاســملوو لەچاو الیەنەکەی تر دەبێ هەســتێکی 

وای بە هەموو ئەو کەسانە دابێ کە لە ژوورەکە دا دانیشتبوون. 
هەر چۆنێک بێ، دوابەدوای قسەکانی نوێنەری کوردان، هەر فرووهەر یا کەسێکی 
دیکە لە ئەندامانی هەیئەتی دەوڵەت )لە بیرم نییە کامیان( ، هەستایە سەرپێ و بێ ئەوەی 
ئاماژەیەک بە قسەکانی دوکتۆر قاسملوو و خواستەکانی گەلی کورد بکا و ئا و نایەک 
بڵێ، ناڕەزایی خۆی لەوە دەربڕی کە نوێنەرانی کورد سەر بە حیزبە سیاسییەکانن و 
 گوتی ئێمە ئامادە نین لەگەڵ حیزبی سیاسی و خەڵکانی ناسراو بە پەیوەندیی حیزبی و
ڕێکخراوەیی یــەوە وت ووێــژ بکەین و ئەوەندەی لە بیرمە، بۆ نموونە ناوی دووســێ 
کەسی هێنا کە یەکیان کاک یۆسفی کەمانگەر و ئەویتریان منی هیچکارە بووم! ئەوەش 
 بەڕواڵەت لەبەر ئەو هۆیە بوو کە ئێمە هەردووکمان وەک کاندیدی ڕێکخراوی کۆمەڵە و
فیدایــی بــۆ هەڵبژاردنــی پەرلەمان دیاری کرابووین و ناومان لــە ڕۆژنامە و ڕادیۆ دا 
ڕاگەیەندرابوو. ئیتر هەر ئەو کەســە دوای قســەیەکی دووســێ خولەکی، »پشــوو«ی 
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ڕاگەیاند و هەمووان لە ژوورەکە چووینە دەرەوە. وا ئەم پشووە چل ساڵێکە  درێژەی 
هەیە و حکوومەتی ئێران بە تانگ و تۆپ و تەیارە و پەتی سێدارە نەبێ وت ووێژی 
لەگەڵ گەلی کورد نەکردووە. هەڵوێســت گرتنی نوێنەرانی دەوڵەت شــتێکی کوت وپڕ 

نەبوو و لەپێشەوە بڕیاریان لەسەر دابوو. 
هەر چۆنێک بێ، ئەوە بیانوو بووبێ یان هۆکار، دەوڵەت کە پێشتریش ناڕەزایی 
لەمەڕ مەسەلەی وت ووێژی ڕاستەوخۆ لەگەڵ حیزبە سیاسییەکان دەربڕیبوو، خۆی 
لــە وت ووێژەکان کێشــایەوە و زۆری پێنەچوو دەوڵەتــی بازرگانیش لەژێر نەعلەینی 
مەالکان دا پڵیشایەوە و خرایە الیەوە. گەلێک الیەنی تاریک و نادیاری مەسەلەکە، دواتر 
ڕوون بۆوە و زانرا کە الیەنی شەڕخواز و لەپێش هەموویان دا خومەینی، بەهیچ چەشنە 
ڕێککەوتنێک کە تەسلیم و توانەوەی کورد و چوونە ژێر عابای ویالیەتی فەقیهی تێدا 
نەبووایە ڕازی نەدەبوون و پێکهاتنی بەرەیەکی بەهێزی یەکگرتووی سیاسیی کورد 
بە خواستی دیاری کراوی سیاسییەوە نە لە بەرژەوەندیی ئەوان دا بوو و نە دەرەقەتی 
دەهاتــن و نــە زەرفییەتــی قبووڵی تەنانەت بەشــێک لە خواســتەکانی گەلی کوردیان 
 هەبــوو. ئیتــر وەک بڕیارێکــی لەپێشــەوە دراو، خۆیــان بەهیچــەوە مانــدوو نەکرد و
کشانەوە دواوە، تاران بگرە هاتمەوە! ئێمە لە عەینی بێ باوەڕی بە ئیرادە و خواستی 
دەوڵــەت بــۆ چارەســەریی پرســی کوردیــش، هێشــتا چاوەڕوانــی هەڵوێســتێکی وا 

توندوتیژ و پاشەکشەی وا کوت وپڕمان نەدەکرد، بەاڵم دیتمان. 
هەمان شــەو هەر ســێ وەزیرەکە بە جیاجیا لەگەڵ مامۆســتا شــێخ عیززەددین، 
نوێنەرانــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتان و کۆمەڵە دانیشــتنێکی نافەرمییان کرد و 
ماوەیــەک لەگــەڵ هەرکامیــان دوانـ  دوانێکی دۆســتانە و غەیرەڕەســمی. بە ئێمەش 
وەک نوێنەرانی فیدائییانی خەڵق ڕاگەیەندرابوو کە دەیانهەوێ چاوپێکەوتنمان بکەن. 
ئەوە یەکەم هەوڵی هەیئەتەکە بوو بۆ جیاوازی خســتن و تاک خســتنەوەی ئەندامانی 
هەیئەتــی کــورد لە یەکتر و تێکشــکاندنی بــەرەی یەکگرتوویان، بەاڵم بە شــیوازێکی 
دۆســتانە! دواتریــش ئەو هەڵوێســتە دووپــات بووەوە و نوێنەرانــی دەوڵەت هەرگیز 
لەگــەڵ کۆمەڵــی یەکگرتــووی هــەر چــوار الیەنــی هەیئەتــی نمایەندەگــی گەلی کورد 
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دانیشتنیان نەکرد. بەرەی ئێمەش کە گرفتی نێوخۆمان کەم نەبوو، ملمان بۆ دابردن 
و قەبووڵمــان کــرد کــە هــەرکام بــە تەنیایــی لەگەڵیان دابنیشــین. ئەوە دەســکەوتێک 
بــوو بــۆ حکوومــەت و شکســتێک بوو بۆ ئێمــە. من دڵنیــام ئەم کارەیــان بەگوێرەی 

بەرنامەیەک کرد، بەاڵم دڵنیا نیم ئایا فرووهەر ئاگاداری پالنەکە بوو یان نا؟!
کاتــێ کــە نوێنەرانــی دەوڵەت هەمان شــەو لــە فەرمانداریــی مەهاباد بــە جیاجیا 
لەگەڵ ســێ الیەنەکەی دیکە دانیشــتن، نۆرەی ئێمەش هات. فرووهەر و ســەحابی و 
ســەبباغیان لــە ژوورێکی بچــووک دا لەگەڵ نەمران بێهرووزی ســولەیمانی و مینەی 
شــێرخانی و مــنـ  وەک نوێنەرانــی ڕێکخــراوی فیدائییانی گەڵـ  دانیشــتن. ئێمە هەر 
شــەش کەسمان لە ســەردەمی شادا کەوتبووینە زیندان و سەحابی و کاک بێهرووز 
لــە بەندێکــی زیندانی قەســردا پێکــەوە بوون، منیش لەو ســااڵنەدا لە زیندانی قەســر 
بووم، بەاڵم بەندەکەم لە هی ئەوان جیاواز بوو. هەندێک باســی ئەو ســااڵنەیان کرد 

و پرسیار و قسەی دۆستانەی لەو چەشنە. 
قسەکانمان بەگشتی نافەرمی و تا ڕادەیەکیش دۆستانە بوو. شتێکی سەرنج ڕاکێش 
کە لە قســەکانیان لەبیرم مابێ ئەوەیە هەوڵیان دەدا پێمان بڵێن الیەنیان نەرمتر بێ، 
لەبەر ئەوەی هەندێک الیەنی ناحەزی وت ووێژەکان لە تاران گەلێک بەدەســەاڵتن و 
ئەو وت ووێژانەیان ناوێ کە ئێمە دەیکەین؛ ئێوەش نابێ بیانوو بدەنە دەستیان. دیارە 
ئەوان نەیاندەگوت ئەوانە الیەنی شەڕخوازن و تەنیا بە »خەڵکانی تر« ناویان دەبردن.
 ســەبباغیان گوتــی ئەگــەر ئێمــە وەک دەوڵەت بتوانین جارێــک چاومان بە ئیمام 
]واتە خومەینی[ بکەوێ، کەسانی وا هەن کە دە جار دەچنە الی. ئەو دەم الیەنەکانی 

نێو دەسەاڵتی تاران بۆ ئێمە وەک ئەمڕۆ ڕوون نەبوو، بەاڵم ئیستا دەزانین دەوڵەتی 
بازرگان دژبەر و ناحەزی لەنێو مەالکان دا زۆر بوو و کەسانی وەک ڕەفسەنجانی و 
خامنەیــی و شــەالتی وەک هــادی غەففــاری و شــەڕخوازی وەک چەمــران لــەالی 
خومەینــی دەمیــان زۆر لەپێشــتر بوو و دواتر بۆ هەمــووان دەرکەوت ئەوانە کێن و 
چیــن. تەنانــەت شــێتۆکەیەکی وەک خەڵخاڵــی لــە دیوەخانــی خومەینــی دا گەلێــک لە 
بازرگان خۆشەویستتر بوو، چ بگا بە کەسێکی وەک فرووهەر! قسەکانمان کەمتر لە 
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سەعاتێکی خایاند و دوای نیوەشەو بوو ئەوان گەڕانەوە شوێنی حاوانەوەی خۆیان 
لــە بەنــداوی مەهاباد و ئێمەش گەڕاینەوە ماڵــێ. نوێنەرانی دەوڵەت هەر بەیانیی ئەو 

شەوە بە هەلیکۆپتێر چوونەوە بۆ ورمێ و لەوێوە بۆ تاران. 
دوای ئــەم دیــدارە، ئیتــر دانیشــتنێکی فەرمــی لە نێــوان دوو الیەنەکــە پێکنەهات، 
گەرچــی مەئموورییەتــی هەیئەتەکــەی تــاران تــەوا نەببــوو و هەندێــک لــە ئەندامانی 
هەیئەت چەند جارێکی تر سەردانی مەهابادیان کرد، بەاڵم لەسەر ڕێبازەکەی خۆیان 
ڕۆیشــتن کــە بریتــی بوو لــە وت ووێژی نافەرمی لەگــەڵ الیەنەکان بــە جیاجیا، نەک 

وەک گشت. 
لــە بیرمــە ســەفەری دوایــی کــە نوێنــەری حکوومــەت هاتــە مەهابــاد، ئایەتوڵــاڵ 
ئیشراقی زاوای خومەینی بەتەنیا بوو و دواتر زانرا  ئەویش وەک خومەینی، الیەنێکی 
گەلێــک توندوتیــژ و دژبەری وت ووێژەکان بووە. مــەال هاتبووە بەنداوی مەهاباد. لە 
کۆبوونەوەی هەیئەتەکەی خۆمان دا لەســەر پێشنیاری شەهید قاسملوو و موافەقەی 
هەموومان بڕیار درا لەبەروەی کابرا مەالیە و زاوای خومەینیشە، جەنابی مامۆستا 
شــێخ عیززەددین وەک کەســایەتییەکی ئایینی بچێتە چاوپێکەوتن و بەخێرهێنانی لە 
شــوێنی نیشــتەجێ بوونی، کە بەنداوی مەهاباد بوو. ئەم کارە کرا و دواتر یا لەســەر 
داواکاریــی ئــەو یــا خــود ســەاڵحی حیزبــی دێموکــرات، نوێنەرانی حیزبیــش چوونە 

چاوپێکەوتنی، ئێمە ئاگاداری چۆنییەتیی کارەکە نەبووین. 
کۆمەڵــەش بــۆ ئەوەی لە کارەکــە دوانەکەوێ، چــوو و چاوپێکەوتنی لەگەڵ کرد. 
ئێمــە تــا ئاوڕمــان داوە هەمووان چووبوونــە خزمەت جەنابی ئایەتوڵــال و هەر ئێمە 
مابوویــن! جــا ئیتــر بەپەلــە پەیاممــان نارد و گوتمــان دێین بــۆ دیــداری موبارەکی؛ 

کارێکی بەئاشکرا هەڵە. 
دەوروبــەری ســەعات 11ی بەیانیــی ڕۆژێــک بــوو چووینــە بەنــداوی مەهابــاد، 
ماوەیــەک دانیشــتین کــەس پرســیاری لێ نەکردیــن! لەپــڕ دیتمان مــەال هاتەدەرێ و 
دەیویســت ســواری ترۆمبیــل بێ بــڕوا. چووین بــۆ الی. لەگەڵمان زۆر بــە ئیحتیرام 
جووالیــەوە، بــەاڵم گوتــی مــن ئــاگاداری مەوعیــدی دانیشــتنەکە نەبــووم و داوای 
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لێبووردنیشــی کــرد، ئینجــا ســوار بوو و تێی قووچانــد. وەک ڕۆژ لێمــان ڕوون بوو 
درۆی دەکــرد، زانیبــووی، بــەاڵم چاوپێکەوتنمانــی بە پێویســت نەزانیبــوو! ئەوان بە 
نەغــدی خۆیان گەیشــتبوون و ئێمەیان چەند پارچە کردبــوو، ئیتر هێزێکی بچووکی 

وەک فیدایی بایەخی بۆیان نەبوو! 
بەکورتی، سیاسەتی ئەوان بۆ بێ بایەخ کردنی هەیئەتی نوێنەرایەتیی گەلی کورد 
درێژەی هەبوو و نەیاندەویست بە هەندمان وەربگرن، هەر بۆیەش خوازیاری دانیشتنی 
دوو الیەنەی خۆیان و هەرکام لە چوار الیەنەکەی ئێمە بوون  ، لەوەش دا سەرکەوتن. 
هۆکاری ســەرەکیی ســەرکەوتنەکەیان دوو شــت بــوو: یەکــەم، مەئموورییەتەکەیان 
جگە لەو شێوازە بۆ هیچ شێوازێکی دیکە دانەتاشرابوو و فرووهەر بەخۆڕایی خۆی 
ماندوو دەکرد، واتە ئەگەر وا نەبووایە دەگەڕانەوە تاران و تەواو! دووهەم، ناکۆکیی 
نێوخــۆی ئێمــە وەک نوێنەرانی کورد دەرەتانی ســەرکەوتنی بەو سیاســەتەی ئەوان 

دە دا. 
 دوو الیەنــی ســەرەکیی حیزبی دێموکــرات و کۆمەڵە ڕوانگەیــان لەمەڕ وت ووێژ
تا ڕادەیەکی زۆر لە یەکتر جیاواز بوو و ئەوەندەی حیزب بەرەو چارەسەری کێشەکە و 
 پێکهاتن لەگەڵ حکوومەت دەڕۆیشت، ئەوەندەش سیاسەتەکانی کۆمەڵە ڕادیکاڵتر دەبوو و
الیەنی نەرمی حیزبی بە »سازشــکار« دادەنا. ئێمەی فیداییش هێلی فکریمان النی کەم 
لەو خاڵە تایبەتە دا هاوتەریبی کۆمەڵە بوو. مامۆستا شێخ عیزەددینیش، من شایەدی 
دەدەم هەوڵــی زۆری بــۆ تەبایــی نێوان خۆمان دە دا و لە چەنــد مەجال دا بۆ نموونە 
هەڕەشــەی لە ئێمەی نوێنەری فیدائییان  کرد کە ئەگەر یەک نەگرین و سیاســەتمان 
لــە ئەندامانــی دیکەی هەیئەت )مەنزووری حیزبــی دێموکرات بوو( ، نزیک نەکەینەوە، 
پشتیوانیی خۆیمان لێ درێغ دەکا. ئەوە ئەو شتە بوو کە من دەمدیت، بەاڵم دەگوترا 
کــە مامۆســتا دۆســتایەتیی قایمــی لەگــەڵ کاک ســەالحی موهتەدی هەیــە و لە هێڵی 

فکری و ڕیبازی کۆمەڵە نزیکترە. 
مــن نــە دۆســتایەتیی شەخســی و نــە نزیکایەتیی هێڵــی فکریی ئەوم لــە کۆمەڵە، 
پــێ شــتێکی ســەمەرە نییــە، مامۆســتا وەک تاکەکــەس دەیتوانی و مافــی خۆی بوو 
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لــەم یــا لــەو هێڵــی فکــری نزیکتــر یــا دوورتــر بــێ. ئــەوە دیاردەیەکی ئاســایی یە و 
بۆچوونــی  هەڵوێســت و  دیــارە  ڕێکخراوەکانیــش  نوێنــەری  ئێمــەی  لــە  هــەرکام 
تاکەکەســیمان هەبــووە و ناتوانــێ جگــە لــەوە بــێ، بــەاڵم کاتــێ باســی هەڵوێســتی 
سیاســی یــا ســەرۆکایەتیی هەیئەتەکــە دەکرێ دەبــێ بڵێم مامۆســتام نەدیت لە هیچ 
دانیشــتنێک دا لە بەرانبەر حیزبی دێموکرات و نوێنەرەکانی دا بوەســتێ یا دژایەتییان 
بــکا، لەســەر تەلەفــۆن و لــە وتاردانیــش دا بــاوەڕ ناکــەم شــتی ئەوتــۆی لێ بینرابێ. 
ئیتــر نازانــم ئــەم شــێوە ناســاندنەی ئەندامانی هەیئەتی کــورد بە هەیئەتــی دەوڵەت 
لــە یەکــەم دانیشــتن دا، کە بــوو بەهۆی ناڕەزایــی الیەنی دەوڵەت، هــەر خۆی کردی 
یــا خواســتی کۆمەڵــە و فیدایــی بوو. من لــە بیرم نییە پرســێکی ئەوتۆ لەنێــو ئێمە دا 
 هاتبێتــە ئــاراوە، بــەاڵم نایشــارمەوە ئــەوەی لــە هەڵوێســت گرتنی ئــەو دەمی خۆمم
لە بیرە، ئەگەر کەســێک پرســی پێکردبێتم، بە دڵنیایی مۆری پەســندم لەسەر کارەکە 

داناوە و پێم کارێکی بەجێ بووە!  
هــەر چۆنێــک بێ  نیازم ئەوەیە بڵێم ئەگەر مامۆســتا وەک هێزێکی بێ الیەن لەنێو 
 هەیئەتی کورد دا بگرینە بەرچاو، هێشتا حیزبی دێموکرات دوو الیەنی دژبەری هەبوو و
کۆمەڵە کە خەڵکێکی زۆری بەری باشــوور و ناوچەی ســنە و مەریوان و هەروەها 
ژمارەیەکی زۆری ڕووناکبیری کورد و غەیرەکوردی لەگەڵ بوو بەهاسانی دەیتوانی 
خەتی ڕادیکاڵی خۆی لەنێو هەیئەتەکە دا بەرەو پێش بەرێ و ئێمەش وەک فیدائییان 
لە زۆر سیاســەت دا، بۆ نموونە هەڵوێســتی توندوتیژ بەرانبەر بە تاران، پشتگیریمان 

دەکردن. 
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە خۆکشــاندنەوەی تاران لە وت ووێژی جیــددی، لە ئەنجامی 
ئەو دووبەرەکییەی نێو ئێمە دا نەبوو، مەالکان شــەڕیان دەویســت و کاتیان دەکڕی 
خۆیانــی تێــدا بەهێــز بکــەن  و پادگانــەکان بــە چەک وچــۆڵ بئاخنــن. ئەوان نــە لەنێو 
هەیئەتی نوێنەرانی گەلی کورد و نە کاتێکیش کە مامۆســتا شــێخ عیزەددین یا چەند 
کەس لە ڕێبەرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتان بە ســەرۆکایەتیی نەمر قاســملوو، 
لە قوم چوون بۆ چاوپێکەوتنی خومەینی، ڕوویەکی خۆشــیان پیشــان کورد نە دا، کە 
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ئێستا بڵێین ئەگەر ئەو دەم خواستەکانی کۆمەڵە و ئێمە ڕادیکاڵ نەبووایە، پێکهاتنێک 
لە ئاسۆ دا دەردەکەوت، بەاڵم ئاشکرایە سیاسەتی یەکگرتووی هەیئەت دەیتوانی ئەو 
دەم و دواتریش کە شــەڕ هەڵگیرســایەوە، دەورێکی کاریگەرتر ببینێ و هەڵوێســتی 

کورد لە بەرانبەر شەڕخوازانی تاران و قوم دا بەهێزتر بکا. 
**

ماوەیــەک دواتــر، نوێنەرانــی تــاران هاتنــەوە مەهابــاد، بــەاڵم کۆبوونەوەیــان لەگەڵ 
ئێمــە نەکــرد و تەنیــا دەقی نووســراوی هەندێک پێشــنیاریان دایە یەک لــە ڕێبەرانی 
حیزبــی دێموکــرات کــە تێیدا باس لــە »خودگەردانــی« کرابوو نــەک »خودموختاری« 
وەک سیســتەمێکی  سیاســی کە خواســتی گەلی کورد لەو قۆناغە مێژوویی یە دا بوو. 

دەیانگوت پێ لەسەر ناوەکەی دامەگرن و چاو لە نێوەرۆکی بکەن. 
دەقەکــە دەســخەت بــوو و تەنانــەت تایپیــش نەکرابــوو. وا قــاو بــوو کــە حیزبی 
توودەی ئێران نووســیبووی و دابوویە دەوڵەت. نوســخەی دەقەکە فۆتۆکۆپی کرا و 
لەنێــو هــەر چــوار الیەنی هەیئەتــی نوێنەرایەتیی گەلی کورد دا دابەش کــرا. بڕیار درا 
هەموو الیەنەکان سەرنجی نێوەرۆکەکەی بدەن بۆ ئەوەی دواتر لە زمان سەرجەمی 
هەیئەتەکەوە وەاڵمی پێویستی بۆ ئامادە بکرێ. ئەم گەاڵڵەیە نەبووە هۆی ناکۆکی و 
دووبەرەکییــەک لەنێــو نوێنەرانی کورد دا لەبــەروەی نێوەرۆکێکی بەتاڵ و پووچەڵی 
هەبوو و نە هەر نێوەرۆک بەڵکوو شــێوازی نووســرانی بە دەســخەت و پێشــکەش 
کرانــی ناتــەواوی بــە ئێمــە وای دەگەیاند کــە دەوڵەت کەم تا زۆر پرســی کوردی بە 
هەند وەرنەگرتووە و لە بیری چارەسەری هێمنانەی مەسەلەکە دا نییە. وەاڵمی تۆ بۆ 
گەاڵڵەیەکی وا ئیفلیج چ دەبێ جگە لەوەی بەداخەوە بی بۆ گوێ نەبیستیی الیەنەکەت و 

بێ ئەنجام مانەوەی هەوڵەکانت لەپێناو چارەسەری هێمنانەی ناکۆکییەکان. 
با لێرە دا باس لە گەاڵڵەیەک بکەم کە وەک پێشنیارەکانی هەیئەتی نوێنەرایەتیی گەلی 
کورد پێشکەش بە دەوڵەت کرا. ئەو گەاڵڵەیە لە ٨ بەند پێکهاتبوو و بەندی هەشتەمی 
گەاڵڵەکە ئێستا جێگەی مشت ومڕی الیەن و حیزبە کوردییەکانە. گەاڵڵەکە لە ڕاستی دا 
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دوای کۆبوونەوەیەکــی چــوار الیەنەی هەیئەتــی نوێنەرایەتیی گەلی کورد لە مەهاباد 
 بڕیــاری نووســران و ئامادەکرانــی درا، بۆ ئەوەی دواتر بدرێتــە نوێنەرانی دەوڵەت.
بە شوێنی دا من لەگەڵ کاک مینەی شێرخانی چوومەوە بۆکان. ئەوەندەی لە بیرم بێ 
یــەک لــە ئەندامانی غەیرە بۆکانیی کۆمەڵە لەگەڵ کاک عەبدوڵاڵی موهتەدی و ئەگەر 
هەڵە نەکەم، نەمر دوکتۆر جەعفەری شەفیعی بە ترۆمبیلی خۆیان هەمان ڕۆژ هاتن 

بۆ بۆکان و چوون بۆ ماڵی کاک عەبدوڵاڵ. 
گەاڵڵەکە بەگوێرەی زانیاریی من لەو سەفەرە دا لە بۆکان نووسرا، کەس بیروڕای 
منی نەپرســی و ئەوەندەی ئاگادار بم کاک مینەش بەشــداری مەســەلەکە نەبوو. کێ 
نووســی نازانــم؟ دەوری کاک ســەالحی موهتــەدی لە کارەکە دا چەندە بــوو؟ نازانم. 
چەنــدە لــە بەرژەوەندیی کوردی  ڕۆژهــەاڵت و هەیئەتی نوێنەرایەتیــی کورد دا بوو؟ 
گومانــم هەیــە بووبــێ. لەبــەروەی بوو بــە هۆکارێکــی ناتەبایی و نێوان ناخۆشــی و 
گــەرای دووبەرەکیــی نــەک لەنێو هەیئەتەکەی ئێمــە، بەڵکوو لەنێــو خەڵکیش دا چا ند، 
کە چاوەڕوانیان دەکرد گەاڵڵەی پێشــنیارەکانی ئێمە داخوازییە بنەڕەتییە سیاســی و 
ئابووری و فەرهەنگییەکانی کورد بخاتە بەردەمی دەوڵەت، نەک خواستێکی سیاسیی 
ئەوتۆ کە تەنیا الیەنێکی سیاسییی باشووری کوردستانی خۆشحاڵ دەکرد. من دڵنیام 
ئــەو دەم ناڕەزامەندیــم لە بەرانبەر ئەو مادەیە دا نەنواندووە، بەاڵم ئێســتا دەزانم کە 
ئــەو دەم باوەکــوو کەســێکی ئەوتۆ نەبووم پرســم پێ بکرێ، بــەاڵم وەک ئەندامێکی 
ئەو هەیئەتە، هەڵەم کردووە ئەگەر کەم تا زۆر پەسندی نووسران و پێشکەش کرانی 
ئەو مادە هەشــتەم کردبێ و بۆ ئەو هەڵەیەم داوای لێبووردن لە گەلی کورد دەکەم. 
ئیتر ئەوانەی ڕاســتەوخۆ ئەم کارەیان کرد چەندە پێ لە هەڵەی خۆیان دەنێن، ئەوە 
کاری ئەوانــە نــەک مــن. ئێمــە بڕیار بوو چارەســەری کێشــەیەکی مێژوویی کوردی 
ڕۆژهــەاڵت لە سیســتەمی تازەدامــەزراوی ئێران بخوازین، کێشــەیەک کە ئەوەندەی 
سیاســی بوو، ئەوەندەش ئابووری، ســپایی و فەرهەنگی بــوو. ئیتر داواکاری لەمەڕ 
دەرکردنی قیادەی موەققەتەی پارتی دێموکرات شــتێک بوو کە الیەنێکی سیاســی لە 
باشووری کوردستان خوازیاری بوو و ئێمە نەدەبووایە کێشەی ئەوانمان تێکەاڵوی 
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خواســتە ســەرەکییەکانی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکردایە، ئەویش بەو 
شــێوازە نائوســوولییە  و بە دەرکرانی الیەنێکی پەناهێناو بۆ ئێران کە دواتر دیتمان 
چــۆن تەقییــەوە و قیــادەی موەققەتــەی چۆن خســتە بــەرەی دەوڵەتی ئێــران و ئەو 
خەســار و زیانــە  گەورەیەی تووشــی پێشــمەرگەی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کرد کە 
کردی. ئەوانەی وا لەژێر ناوی یەکگرتوویی بەشــەکانی کوردســتان و »کوردســتانی 
گــەورە«دا پەســندی کارێکــی نابەجێــی وەک ئەو کارەی ئێمە دەکەن یا لە سیاســەت 

ناگەن یا بە نیازێکی پاکەوە بۆ مەسەلەکە ناچن. 
ئێستا باشووری کوردستان بەکردەوە داڵدە و پەناگەی هەموو ئەو کوردانەیە کە 
لە بەشــەکانی دیکەی کوردســتان ئاوارە بوون و ڕێگەی گەڕانەوەیان لێ بڕاوە، هەر 
لە حیزبە سیاســییەکانەوە بگرە تا ڕووناکبیری تاکەکەس، بەاڵم گەلۆ کەس دەتوانێ 
چــاوەڕوان بــێ حکوومەتی هەرێم لە وت ووێژ لەگــەڵ حکوومەتی ناوەندیی عێراق دا 
مادەی ٨ بخاتە نێو گەاڵڵەی پێشنیارەکانییەوە و بۆ نموونە داوای دەرکرانی کۆمەڵە 
یا حیزبی دێموکرات لە حکوومەتی عێراق بکا؟ خۆ ئەوانیش لەنێو خۆیان دا گرفت و 
ناکۆکی و نێوان ناخۆشییان کەم نییە و هەرکامیان لە الیەنێکی نێو دەسەاڵتی کوردی 
نزیکترن تا ئەویتر. من دووپاتی دەکەمەوە، گەرچی ناحەزی هەڵوێســتەکانی قیادەی 
موەققەتــە  بەرانبــەر پرســی کــوردی ڕۆژهــەاڵت بووم، بەاڵم ڕاســتەوخۆ دەســتم لە 
ئامادەکردنــی ئــەم گەاڵلەیــە دا نەبــووە، بۆ هەر ئــەم دەورە ناڕاستەوخۆیەشــم وەک 

ئەندامێکی هەیئەتەکە، پێ لە هەڵەی خۆم دەنێم. 
 سەرەڕای ئەو ڕاستییەی کە کوردستان یەک واڵتە و خواستی گەلی کورد یەکپارچەیی و
یەکگرتنــەوەی بەشــەکانییەتی، بــەاڵم دابڕانــی چەند ســەد ســاڵە لە یەکتــر و کەوتنە 
بــەر حوکمــی چەنــد حکوومەتــی جیاواز کــە لەبــاری ڕادەی پێشــکەوتی ئابووری و 
فەرهەنگییەوە گەلێک لە یەکتر جیاوازن، کێشە و ئەرکە سیاسییەکانی هەر پارچەیەکی 
لە پارچەکانی تر جیاواز کردووە و تێکەڵ کردنی بەزۆرەملێ و میکانیکیی خواست و 
داواکارییەکانیــان جگــە لــە ئاڵۆزتــر کردنی کار، هیچ ســوودێک بــە خەباتی ئەمڕۆ و 
دواڕۆژی گەلی کورد ناگەیەنێ. هەرکات کێشــەی الیەنێک و پارچەیەکی کوردســتان 
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ڕاگوێزراوەتە نێو الیەنەکەی تر، کێشەکە گەورەتر بۆتەوە و دەسکەوت کەمتر. 
ســەیرێکی دەســتێوەردانی ڕێبــەران و ئەندامانــی حیزبی دێموکراتی ســەردەمی 
کۆنگــرەی دووهــەم لــە کار و سیاســەتەکانی دووالیەنی ناکۆکی پارتــی و مەکتەبی 
سیاسی بکەین؛ هەروەها دەوری پارتی دێموکراتی کوردستا ن لە سەردەمی قیادەی 
موەققەتــە و شــەڕیان لەگەڵ هێزەکانی حیزبی دێموکــرات بگرینە بەرچاو و ئەنجامە 
نەرێنییەکانیان ببینین. ئینجا بڕوانینە تێکەاڵو کردنی کێشــەی کوردی باکوور لەگەڵ 
سیاسەتەکانی ڕۆژهەاڵت دوای گیرانی بەڕێز عەبدوڵاڵ ئوجەالن کە ئەنجامی ئەوەی 
لێکەوتەوە  بەشــێکی بەرچاو لە ئازەرییەکانیش سیاســەتی ڕەگەزپەرســتانەی تورکیا 
بۆ دژایەتی کردنی پژاک ڕەچاو بکەن و لەوەش بچنە پێشــەوەتر و ناحەزیی خۆیان 
لــە بەرانبــەر پــژاک بکەنــە سیاســەتی دوژمنایەتی لەگــەڵ گەلی کورد بەگشــتی. من 
تەنانــەت دژ بــە دۆخــی حیزبە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵت لە باشــوور دەوەســتم، کە 
مــاوەی چەنــد ســاڵە چوونەتــە ژێر چەتــری دوو حیزبی دەســەاڵتداری باشــوور و 

هەرکام چارەنووسی خۆیان بە یەکێک لەو دووحزبەوە گرێداوە. 
بەنــدی هەشــتەمی داخوازییەکانی گەلــی کورد لە حکوومەتــی ناوەندیی ئێرانیش 
شــتێک بــوو لەو بابەتانە. لە ڕاســتی دا، داخوازە مێژوویی یەکانــی کورد بۆ ئاوەدانیی 
ئابــووری و مافــی سیاســی و فەرهەنگــی پەیوەندییەکــی بــە دەرکردنــی قیــادە و 
بارزانییــەکان لــە ئێران نەبوو و ئەم کارە بەداخەوە بە هاندانی یەکییەتیی نیشــتمانی 
کــرا. ئەوەنــدەی بزانــم حیــزب لەگەڵ ئــەم خاڵی هەشــتە دا نەبوو، دەزانــم کۆمەڵە و 
هەروەهــا ئێمــە وەک فیدائییــان لەگەڵــی  بوویــن. بــا هەموومــان ئازایەتیــی ئەوەمان 
هەبــێ پــێ لە خەتای خۆمان بنێیــن، خەتایەک کە لە درێژەی خــۆی دا دوژمنایەتی و 
دووبەرەکــی و شــەڕی کــورد و کــوردی لێکەوتــەوە و قیــادەی موەققەتــەی کــردە 
هاوســەنگەری پاســداری ئێرانی و گەلێک دەســکەوتی سیاســیی کوردی ڕۆژهەاڵتی 
و ڕێکخــراو  حیــزب و  ئــەو  گرنگــە و  دەرســێکی  ئــەوە  پووچەڵ کرایــەوە.   پــێ 

تاکەکەسانەی ڕۆژهەاڵت وا ئێستا لە باشوورن دەبێ بەوردی لێی بڕوانن. 
هەر چۆنێک بێ، حکوومەت کە وردەوردە جێ پێی خۆی لە پادگانەکانی کوردستان دا 
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قایم کردبوو و جاش و خۆفرۆشی زۆریشی لە خۆی کۆکردبۆوە، بە الوازیی ڕیزی 
کورد و کێشەی نێوان هێزەکانیشی دەزانی، خۆی بۆ شەڕی کورد ئامادە دەکرد و ئیتر 
لە سیاسەتی خومەینی و توندڕەوەکانی نێو حکوومەت دا شوێنێک بۆ ئاشتی و تەبایی یا 
 تەنانەت وت ووێژی ڕواڵەتیش نەمابوو، ئیتر مەسەلەی وت ووێژ بەتەواوەتی خرایە الوە و

هێرش بۆ سەر شارەکانی کوردستان لە چەند الوە دەستی پێکرد. 

ئەنجام 
ئێســتا کە زیاد لە ٤0 ســاڵ بەســەر ئەو ئەزموونە دا ڕادەبرێ، هەڵســەنگاندنی من لە 

هەیئەتی نمایەندەگیی گەلی کورد بەو چەشنەی خوارەوەیە:
ئەزموونێکی باشی  تەبایی و یەکگرتوویی هێزە سیاسییەکانی گەلی کورد بوو و 
لە هەل ومەرجی ڕووخانی حکوومەتی شــاهی و هێشــتا جێگیر نەبوونی حکوومەتی 
مەالکان دا هاتە گونجان. ســەرەڕای جیاوازیی هەڵوێســت و بۆچوون، کە سروشــتی 
قۆناغێکی ئەوتۆی ڕاپەڕینی خەڵکە، دەسکەوتی باشیشی هەبوو و حکوومەتی ناچار 

کرد مل بۆ وت ووێژ دابەرێ.
فیدائییان وەک هێزێکی سەرانسەریی ئێران و ڕێکخراوەیەک کە سیاسەتەکانی لە 
تاران دادەڕژا، سیاسەتی سەرانسەرییان لە ئێران و هەڵوێست لقی کوردستانیان هەر 
لە سەرەتاوە لەگەڵ یەکتر دا جیاواز و ناتەبا بوو و دوای جیابوونەوەی »چریک های 
فدائــی خلــق« و بەتایبەت دوای دا بەش بوونی بەســەر ئەکســەرییەت و ئەقەلییەت دا، 

سەرلێ شێواوییەک لەنێو ئەندامانی لقی کوردستان دا پێکهاتبوو. 
ڕێکخــراوی فیدائییــان لــە کوردســتان لــەوە کەم تەمەنتــر و کەم ئەزموونتــر بــوو 
ئەرکێکی گەورە و گرانی وەک بەرنامەدانان بۆ چارەنووســی سیاســیی کوردی پێ 
بســپێردرێ، ئەندامەکانیشــی هەموو گەنج بوون و ســەرچاوەیەکی فکریی ئەوتۆیان 
لە بەردەست دا نەبوو کەڵکی لێ وەربگرن. وەک دیارە سیاسەت و بەرنامەیان لەمەڕ 
کوردســتان لــە ســەرچاوەیەکی وەک کتێبــی کــەم نێوەرۆکی »پرســی نەتەوایەتی«ی 
ســتالین وەردەگــرت، کــە نــەک هەر لــە کوردســتان و ئێــران، بەڵکوو لە ڕووســیای 
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سۆڤیەتیش بەڕێوەبردنی نەگونجاو بوو. ستالین نە نووسەر بوو، نە تیئۆریسیەن و 
ئەم کتێبە تەنیا لە بارودۆخی دیکتاتۆرییەتی ســۆڤیەتی ئەو دەم دا »کتێب« بوو، ئیتر 
ڕەوتــی کێشــەی لەمێژینــەی کورد لە ڕۆژهــەاڵت بە ڕێبازی ئەوتۆ دا بــردن دەبێ لە 

کەم بەختیی گەلی کورد و ناشارەزایی الوانی سەرەپەت بەدەست بپرسرێ!
بە بۆچوونی من، ڕێکخراوەیەکی ئەوتۆ، دەکرا دەوری ڕاوێژکار و هاوهەنگاوی 
لەگــەڵ وت ووێژکەرانــی کورد ببینێ، بەاڵم نەدەبووایــە وەک الیەنێکی وت ووێژەکان 
بهێنرێتــە نێــو هەیئەتەکــەوە، کە دواتر بەرەو سیاســەتێکی وا بــڕوا ڕژیمی خومەینی 
بە دژی ئەمپریالیست بناسێ و کورد بە »ضدانقالب«! سیاسەتێک کە بێ گومان هیچ 
الیەنگرێکی لەنێو ئەندامانی کوردی ڕێکخراوەکە دا نەبوو و لە بیرمە نەمر بێهرووزی 
ســولەیمانی هاواری دەکرد و دەیگوت هەر ئێســتا پاســدارەکان پێشمەرگەی ئێمە بە 
تانــگ و تــۆپ دەکــوژن، من چۆن بــە الیەنگرەکانمان بڵێم ئەوانــەی دەتانکوژن دژی 
ئەمپریالیســت و دۆســتی گەلن! بەاڵم سیاسەتی ڕێکخراوەکە لە تاران و لەژێر گەلێ 
فاکتەری وەک نفووزی حیزبی توودەی ئێران دادەڕژا و لقی کوردستان نەیدەتوانی 
بۆ هەمیشە دژی سیاسەتە گشتییەکانی ناوەند بوەستێ، کە نەوەستا و لە ئەنجامی دا 

تووشی هەرەس و بەدناوی هات و خوێنی ئەم هەمووە شەهیدەشمان بەبا چوو. 
مامۆستای بەڕێز شێخ عیززەددین بە ڕوانگەی ڕوونی لەمەڕ داخوازییەکانی گەلی 
کوردەوە، بەحەق دەبووایە ئەندامی هەیئەتی وت ووێژ لەگەڵ دەوڵەت بێ، بەاڵم کارێکی 
باش نەبوو دەفتەری مامۆستا بکرێتە ڕێکخراوەیەکی سیاسی و دەفتەرەکەی بەشداریی 
 هەیئەتێکی نوێنەرایەتی پێکهاتوو لە حیزبە سیاسییەکان بکا و لەوەش خراپتر، ڕێباز و
بەرنامەی کارەکانی کۆمەڵە هەڵیســووڕێنێ. مامۆســتا درەنگتــر و بە ماوەیەکی کەم 
 پێــش کۆچی دوایی یەکەی بەو هەڵەیەی زانیبــوو و لە وت ووێژێک دا ئەوەی ڕاگەیاند.
بە بۆچوونی من دەوری مامۆســتا ئەگەر وەک دەوری ئایەتوڵاڵ سیســتانی لە عێراق 
بمایە ســوودی زیاتری بۆ خەباتی گەلی کورد  دەبوو و دەیتوانی جێگەی پرســیار و 
پەنــای هەمــوو ڕێکخــراوەکان بێ. هەر چەنــدە ماوەیەک پاش ئــەم ڕووداوانە، کورد 
ئەم ڕێگایەشی تاقی کردەوە و نەمر مامۆستا مەال کەریمی شاریکەندی پێش تیرۆرە 
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ناجوانمێرانەکەی ویستی وەها دەورێک بگێڕێ و سەرنەکەوت. بەئاشکرا حکوومەت 
ئامــادە نەبــوو ســەر بۆ خواســتەکانی گەلی کــورد دابنەوێنێ و هیــچ نییەتێکی پاکی 
بــۆ چارەســەری پرســی کــوردی نەبــوو و بەکــردەوەش هەنگاوێکــی بۆ ئــەم الیەنە 
هەڵنەهێناوە. ســەرەڕای ئەم ڕاســتییەش، ئێســتا هەندێک الیەن هەن کە گەلی کورد 
تۆمەتبــار دەکــەن بــەوەی شــەڕخواز بووبــێ و ڕێگــەی چارەســەری ئاشــتییانەی 
کێشــەکەی بەســتبێ. زمان ماســوولکەیە، بە هەر الیەک دا بتەوێ دەگەڕێ، بەتایبەت 
زمانی سیاســەت کە تێکەاڵوی بەرژەوەندییە و وا هەیە کەم جار بە الیەنی ڕاســت دا 

بگەڕێ! 
کۆمەڵــە گەرچــی بــە ژمــارەی الیەنگــر لە حیــزب بچووکتر بــوو، بــەاڵم هێزێکی 
بەرچــاوی ڕووناکبیرانــی لەگــەڵ بوو، کە دەیتوانــی لەجیاتی هــەوڵ لەپێناو بەهێزتر 
کردنــی باری ســپایی خۆی و خۆگەیاندنە ڕیزی حیزبــی چەکداری دێموکرات، وەک 
هێزێکی سیاســی دەوری بەرچاو لە وت ووێــژەکان دا ببینی و نەک هەر یاریدەدەری 
حیــزب، بەڵکوو ڕاســتکەرەوەی هەڵــەی کارەکانی ئەوانیش بێ. چەق بەســتنی زۆری 
ئــەوان لەســەر هێــزی چەکــدار و ناردنی ئەنــدام و الیەنگرانی ڕووناکبیری شــار بۆ 
گونــدەکان و دوورخســتنەوەیان لە ژینگەی ڕووناکبیری، گەرچی لەگەڵ سیاســەتی 
حیــزب و ڕێکخــراوە مائۆئیســتییەکان دا یەکــی دەگرتــەوە و کارێکــی قانوونمەنــدی 
ئــەو بیروبــاوەڕە بوو، بەاڵم لەگەڵ هەل ومەرجی ئەو دەمی کوردســتان بەگشــتی و 
سیاســەتی هــاوکاری کردنی نێــو هەیئەتــی نوێنەرایەتی  دا یەکــی نەدەگرتەوە. هەوڵ 
لەپێنــاو بەدەســتەوەگرتنی »هێژێمۆنــی« و بوون بە هێزی یەکەمی خاوەن دەســەاڵت 
لــە کوردســتان، کێشــەی یەکییەتــی و پارتیــی هێنایــە نێــو سیاســەتی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان و لەالیەکــی تــرەوە ئەوانــی لــە بەرانبــەر حیزبــی دێموکرات دا نــا. وەک 
دیتمــان، ڕووبەڕووبوونــەوەکان  درەنگتــر تەقینەوە و ئاکامی چەپەڵی وەک شــەڕی 
براکوژییان لێکەوتەوە. سیاسەتی پشتگیری لە فیدائییان و هاوردنیان بۆ نێو هەیئەتی 
نوێنەرایەتــی، هەروەهــا دەورگێڕانیان لە »دەفتەری مامۆســتا«ش دا هەر لەســەر ئەم 
پێ وشــوێنە بــوو و بەداخــەوە هیچکام لــەم هەنگاوانە لەم قۆناغــە تایبەتە دا خزمەتی 
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سەرکەوتنی وت ووێژەکانیان نەکرد. 
حیزبــی دێموکــرات بــە حیســابی ژمــارەی زۆری الیەنگر و مێــژووی ڕابردووی 
خەباتیــان لــە کوردســتان، لــە هەڵســەنگاندنی هێــزی کۆمەڵــە وەک ڕێکخراوەیەکــی 
پەرەئەستێن تووشی هەڵە هات. ئەوان سیاسەتی حیزبیان وەک سیاسەتی سەردەمی 
کۆمــاری کوردســتان دەبینــی، کــە تاقە هێزی ناوچەکــە بوون و ئەم ڕاســتییەیان لە 
بەرچــاو نەگــرت کــە لــە دەرەوەی موکریانیش کــورد هەن و دەتوانــن بڕیاردەر بن. 
ئــەو کۆپــی کردنــە لەالیەک لــە ناوچەکانی باشــوورتری غافڵ کردن و کرماشــان و 
ئیــالم و تــا ڕادەیەکیــش شــاری ســنەیان لــە دەســت چوو، لەالیەکیش حیســابیان بۆ 
هێــزی گــەورەی کۆمەڵــە نەکرد کە لە دەرەوەی موکریــان و تەنانەت لە موکریانیش 
بەشێکی بەرچاوی خەڵک و بەتایبەت الوانی خوێندەواریان لەگەڵ کەوتبوون. ئەگەر 
حیزب و کۆماری کوردستان کاتی خۆی نەیانتوانی لە گوندی سەرای نێوان سەقز و 
بۆکان بەرەو باشوور بڕۆن، هۆکارەکە بوونی سپای سۆڤیەت و پەیمانی ڕووس و 
ئینگلیــزی ســاڵی 1٩0٧ و 1٩15 بــوو. لــە ســاڵی 1٩٧٩  دا گەلێــک شــت گۆڕابــوو کــە 
بەداخەوە النی کەم بەشــێکیان لە بەرچاوی ڕێبەرانی حیزبی دێموکراتی کوردســتان 
ون بوون. هەر ئەوەش بوو بەهۆی ڕوبەڕووبوونەوەیان لەگەڵ ڕاستییەک کە بریتی 
بوو لە چوونە نێو هەیئەتی نوێنەرایەتی وەک هاوپەیمانییەکی چوار ال یەنە، کە ســێ 
الیەنــی لەگــەڵ سیاســەتەکانی ئەو دا کــۆک نەبــوون )مامۆســتا وەک تاکەکەس نەک 
وەک دەفتەرەکــەی لــەو حیســابە دەردەهاوێــژم( . حیزبی دێموکرات زیــاد لە هەموو 
هێزە سیاســییەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان هەوڵی چارەســەری ئاشتییانەی 
کێشەکانی لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی  دا، بەاڵم لە نێوخۆی کوردستان و لە بەرانبەر 
هێــزی ڕێکخــراوە چەپــەکان، بەتایبەت کۆمەڵە دا ئەو ســەرکەوتنەی نەبوو کە بتوانێ 
 وەک نوێنەری زۆرینەی جەماوەر دەوری ســەرەکی لە سیاســەتەکانیش دا بگێڕێ و

لە ئەنجام دا حکوومەتی ناوەندی مەجبوور بە دانی مافەکانی  گەلی کورد بکا. 
ســەرەڕای هەمــوو ئــەم الوازی و هەڵەوپەاڵنــە، پێکهاتنــی »هیــأ ت نمایند گی خلق 
کــرد« و کارپێکــەوە کردنــی چەنــد الیەنی ســەرەکی خەباتی سیاســی ئــەو ڕۆژانەی 
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ڕۆژهەاڵتی کوردستان، دەسکەوتێکی مەزن بوو و ئەزموونی پێکهاتنی دەتوانێ ببێتە 
چرایەکی ڕوونکەرەوەی ڕێگا بۆ خەباتی دواڕۆژی گەلی کورد. 

لە کۆتایی دا دەبێ ئاماژە بە چەند خاڵێک بکەم:
ئا. ئەم یادداشتانە تەنیا بە یارمەتیی بیرەوەریی ئەو سااڵنە نووسراون و دڵنیام 
دەبێ هەڵەیان تێکەوتبێ، بەاڵم با خوێنەر لە یەک خاڵ دڵنیا بێ: من بە دەستەقەســد 
هەوڵی گۆڕانی هیچ ڕاستییەکم نەداوە، الیەنم نەگرتووە و بۆ الی خۆمم دانەتاشیوە، 
لــە ســاڵێک دوای ئــەم ڕووداوانەوە، واتە لە چل ســاڵ بەرلە ئێســتاوە لە ڕێکخراوی 
فیدائییانــی ئەکســەرییەت هاتوومەتــە دەرەوە و چیتــر ئەندامی هیــچ ڕێکخراوەیەکی 
سیاســی نیم؛ دژایەتی و دوژمنایەتیشــم نە لەگەڵ حیزبی دێموکرات هەیە نە لەگەڵ 
کۆمەڵــە و نــە لەگــەڵ فیدایــی، بەپێچەوانە لەگــەڵ گەلێک ئەندامی الیەنەکان دۆســتم؛ 
کەوابــوو ئەگەر بەشــێک لــە بیرەوەرییەکانم ڕاســت و تەواو نەبن تەنیــا لەبەر ئەوە 
بووە کە لە بیرم نەماوە یا لەوە زیاترم لێ نەزانیوە. با خەڵکانی دیکە هەڵەکانم ڕاست 
بکەنەوە. هەر بۆچوونێکیش لەم بارەیەوە هەبێ و بگاتە ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان 
بــە پێخۆشــییەوە بەبــێ دەســتێوەردان باڵو دەکرێتەوە. لــە کۆتایــی کار دا، ئامانج لە 
نووسینی ئەم چەشنە یادداشتانە زانیاری بەخشینە بە کۆمەڵگا و بەتایبەت نەوەکانی 
داهاتــوو، نــەک ڕقەبەرایەتی و یەکتر پووچاندنەوە. جا ئەگەر وا بێ کە ئامانجی منە، 
من بینووسم یا کەس و کەسانی تر، بە مەرجێک شێواندن و سووکایەتیی بە الیەنە 
سیاسییەکانی تێدا نەبێ، یارمەتیدەری خەباتی گەلە و حەق وایە پێشوازیی لێ بکرێ. 
ب. دوای دابەش بوونی ڕێکخراوی فیدائییانی خەڵق بەسەر دوو باڵی ئەکسەرییەت و 
ئەقەلییــەت دا، مــن لەگەڵ ئەکســەرییەت مامەوە. لە نووســینی بابەتەکانی ســەرەوە دا 
هەندێک جار وا هەیە ڕووداوەکان لە ســەردەمی دوای ئەو دابەش بوونە دا ڕوویان 
دابێ و کەسایەتییەکان سەر بە ئەم یا ئەو تەیار بووبێتن، بەاڵم من بەباشی مێژووی 
ڕووداوەکانــم لــە بیــر نەمــاوە و هــەر ئەوەنــدە دەتوانــم بڵێم کــە من خۆم ســەر بە 
ئەکســەرییەت بووم و ئەقەلییەت لە دابین کردنی سیاســەتەکانی ئێمە لە کوردستان دا 
دەوریــان نەبــوو، تەنانەت ناحەزی و نێوان ناخۆشــیش لە نێوان دا بوو کە درەنگتر تا 
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ڕادەی دژ بە یەکتروەستانیش چووە پێشەوە. 
پ. هۆکاری دامەزراندنی ئەم باســە لێرەدا بەشــدار بوونی چوار کەســی خەڵکی 
بــۆکان لەنێــو هەیئەتەکــە و دەوری بۆکان لــە وت ووێژەکان و هەروەها نووســرانی 
گەاڵلەی پێشــنیارەکان بەتایبەت مادەی هەشــتەمی بوو. ئەندامانی بۆکانیی هەیئەتی 

نمایەندەگیی کورد بریتی بوون لە:
ـ نەمر مینەی شێرخانی، کە لەالیەن فیدائییانی خەڵقەوە ئەندامی هەیئەتەکە بوو؛
ـ نەمر دوکتۆر جەعفەری شەفیعی، کە لەالیەن کۆمەڵەوە ئەندامی هەیئەتەکە بوو؛

ـ ڕێزدار عەبدوڵاڵی موهتەدی، کە لەالیەن کۆمەڵەوە ئەندامی هەیئەتەکە بوو؛ 
ـ مــن ئەنــوەری ســوڵتانیش، کە لەالیــەن فیدائییانــی خەڵقەوە ئەندامــی هەیئەتەکە 

بووم. 
تێبینی: ئەم وتارە لە ماوەیەک دا نووسراوە کە نەمر مامۆستا شێخ عیزەددین لە 
نەخۆشخانەیەکی واڵتی سوید کەوتبوو و دواتر لەوێ کۆچی دوایی کرد و لە گردی 

سەیوانی سلێمانی ئەسپاردەی خاک کرا. یادی بەخێر بێ. 

پاشکۆکان:
1. ئیمەیلی کاک برایم فەڕشی:

دوای نووسرانی ئەم بابەتە و پێش باڵوبوونەوەی، بەختی ئەوەم هەبوو کە چەند 
دۆســت و برادەری شــارەزا بۆچوون و زانیاریی خۆیان سەبارەت بە ڕووداوەکانی 
ئەو ســااڵنەیان بنووســن و بۆمی بنێرن کە لێرە دا سپاســیان دەکەم. بەشــی زۆری 
بۆچــوون و زانیارییەکانــم ئامێتــەی وتارەکــە کــردووە، بــەاڵم بــە باشــم زانــی ئــەم 
یادداشتەی خوارەوە بە شێوەی سەربەخۆ باڵو بکەمەوە. یادداشتەکە ڕێزدار برایمی 
فەڕشی، ڕێکەوتی 2011/2/21، لە کۆڵنەوە نووسیویەتی، کە لێرە دا سپاسی دەکەم:

»لەبەروەی من لە جەریانی شــەڕی ســێ مانگە )ســاڵی 1٣٥٨( ، لە شاخ بەرپرسی 
ئینتشــاراتی شــاخە]ی کوردســتانیی ســازمانی فیدائییانــی خەڵــق[ بــووم، ئــاگاداری 
هێندێــک ڕووداو هــەم کــە ڕاســتەوخۆ پێوەندیــی بە هەیئەتــی نوێنەرایەتیــی خەڵکی 
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کوردەوە هەیە... 
دوای ئــەوەی خومەینــی لــە پاییــزی ســاڵی 1٣٥٨ وەک فەرمانــدەی هێزەکانــی 
نیزامیــی ئێــران پەیامی ئاشــتبوونەوە لەگەڵ کورد و ڕاگرتنی شــەڕ لە کوردســتانی 
ڕاگەیاند و باس لە وت ووێژ لەگەڵ کورد هاتە کایەوە، پرســیارێکی جیددی لە نێوان 
چریــک و کۆمەڵە هاتبووە ئاراوە، ئەویش نەبوونی تەرح و بەرنامەی خودموختاری 
لەالیــەن ئــەم دوو ســازمانەوە بوو. ئــەوان دەیانزانی کە حیزبــی دێموکرات گەاڵڵەی 
ئامــادە کــراوی هەیە و کۆمەڵە و فیدایی لە دانیشــتن لەگــەڵ حیزب دا ئەگەر گەاڵڵەی 
خۆیــان نەبێ، دەکەونە ژێر هێژمۆنیی سیاســی و بەرنامەیــی حیزبی دێموکراتەوە... 
ئــەم دوو ســازمانە کــە خۆیــان بە نوێنــەری زەحمەتکێشــان دەزانــی، کەوتنە خۆ بۆ 
گەاڵڵە کردنی بەرنامەی سیاسیی خۆیان بۆ کوردستان بە مەبەستی وت ووێژ لەگەڵ 
حیزبــی دێموکــرات و حکوومــەت. هــەر بۆیــە هەر دوو ال لەســەر ئــەوە پێکهاتبوون 
کــە هەتــا هاتنــی مەوعیدی کۆبوونــەوە لەگەڵ حیزبی دێموکــرات گەاڵڵەی خۆیان بۆ 

خودموختاری ئامادە بکەن. 
ئەو ســەردەمە ڕێبەرایەتیی چریکی فیدایی و کۆمەڵە و مامۆســتا شێخ عیزەددین 
لــە گونــدی شــێنێ بــوون کــە گوندێکی کاول کــراوی باشــووری کوردســتان بوو. لە 
مەقەری سەرکردایەتیی چریک فیدایی سێ کەس دیاری کران بۆ نووسینی گەاڵڵەی 
خودموختاری فیدایی: جەواد، مینەی شــێرخانی و کەســێکی دیکە کە لەبەر هۆکاری 
ئاســایش ناوی ناهێنم. تەنیا ســەرچاوە کە لە بەردەســت دا بوو کتێبی »ئیســتالین و 
مەســەلەی میللــی« بــوو. ئەو ســێ کەســە هــەرکام دوو ڕۆژ کاتیان هەبــوو کتێبەکە 
بخوێننەوە و گەاڵڵەی خۆیان ئامادە بکەن. دوای خوێندنەوەی کتێبەکە هەر سێکیان 
دانیشــتن و لەســەر گەاڵڵەکە قســەیان کرد و کۆبەندی بیروڕای هەرسێکیان بوو بە 

گەاڵڵەی »خودموختاری بەدست شوراها«. 
ئــەم گەاڵڵەیــە بــە دەســتی مــن لە چەنــد نوســخە دا تایپ کــرا، پــاش تەواوبوونی 
گەاڵڵەکە بەپێی بڕیاری پێشــوو دەبوو نوســخەیەک بەرم بۆ سەرکردایەتیی کۆمەڵە. 
من چووم بۆ مەقەڕی سەرکردایەتیی کۆمەڵە کە زۆر لە ئێمەوە دوور نەبوو، کاتێک 
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گەیشــتمە شــوێنەکە کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی، کاک سەالح موهتەدی و کەسانی دیکە 
لەبەر مەقەڕەکە پیاســەیان دەکرد، من نوســخەی دووهەمی گەاڵڵەکەم دایە دەســت 
کاک عەبدوڵاڵ موهتەدی. سەرکردایەتیی کۆمەڵە هەر ئەو شەوە چەند گۆڕانکارییەکی 
ســووکیان تێــدا کرد و ڕۆژی دواتر هەر دوو ســازمانی چریکــی فیدایی و کۆمەڵەی 
زەحمەتکێشــان بــوون بــە خاوەنی گەاڵڵەی خودموختاری. دواتر هەر دوو ســازمان 
گەاڵڵــەی خۆیــان بــە زمانی کــوردی و فارســی لە کوردســتان باڵوکــردەوە. ئەوەی 
ئــەم گەاڵڵەیــە چەنــدە ســێ الیەنــی حیــزب و کۆمەڵــە و چریکی لــە یــەک نزیک یان 
دوور خســتەوە و یــان لــە وت ووێژەکان دا چەندە شــوێنی لەســەر گەاڵڵەی گشــتیی 
خودموختاریــی هەیئەتــی نوێنەرایەتیــی کــورد دانــا، دەبــێ ئێوە بزانن. ئــەم گەاڵڵەیە 
جیــاوازە لــە گەاڵڵــەی 26 مادەیــی و ٨ مادەیی و 6 مادەیی کە دواتــر لەالیەن حیزبە 

سیاسییەکانی کوردستانەوە ئاڕاستەی دەوڵەتی ئێران کران.«1
هەروەک باســم کرد لە کۆبوونەوەکانی الیەنەکان لەگەڵ یەکتر لە شــاخ، باســی 
نێوەرۆکــی داخــوازی هــەر الیەنێک بەپێــی بەرنامەی حیزبی و ســازمانییان کرابوو، 
بــەاڵم ئەگــەر هەڵــەم نەکردبــێ هیچکام لــە بەرنامەکانــی حیزبەکان نەبــووە بنەما و 
پایــە بــۆ داوای خودموختــاری، لە ڕاســتی دا کۆمەڵــە و فیدایی ئامانجیــان ئەوە بوو، 
نەچنە ژێر قبووڵی بەرنامەی کالســیکی حیزب، کە پێم وایە مەبەســت لە نووســینی 
گەاڵڵەکــەش هــەر ئــەوە بوو، بەو ئامانجەش گەیشــتن. گەاڵڵەی ٨ مــادەش کە دواتر 

ئامادە کرا ڕەنگدانەوەی زەقی بەرنامەی الیەنێک نەبوو. 
2. وت ووێژ لەگەڵ هاشم سەبباغیان 

ئەم وت ووێژە، »لوتفوڵاڵی مەیسەمی« ئەندامی جیابۆوەی ڕێکخراوی موجاهیدینی 
خەڵــق و خــاوەن ئیمتیــازی گۆڤاری »چشــم انداز ایران« لەگەڵ »هاشــم ســەبباغیان« 
وەزیــری نێوخۆی کابینەی بــازرگان و ئەندامی هەیئەتی دەوڵەت لە وت ووێژ لەگەڵ 

1. ئەم ڕووداوە دواتر بوو بە مایەی فکری، بۆ نووســینی شــانۆنامەی »خودموختاری یانی 
چی؟« کە دواتر لەالیەن تیپی شــانۆی الوی بۆکانەوە لە پیرانشــار، مەهاباد، بۆکان، سەقز و 

سنە پێشکەش کرا.
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کوردە  و لە ماڵپەڕی »مەیســەمی دات. کام«دا باڵوبۆتەوە، ئینجا کاک قەرەنی قادری 
وەیگێڕاوەتــە ســەر کوردی و لە ماڵپەڕی خۆی )کوردســتان پرێــس، 200٣/٧/11(دا 
بــاڵوی کردۆتــەوە. سپاســی زۆر بۆ کاک قەرەنــی و هەروەها بۆ مامۆســتا گۆرانی 

خۆشەویست کە بۆی ناردم. 
سەبباغیان لێرە دا هەندێک ڕاستیی سەبارەت بە هەڵوێستی دەوڵەتی شا بەرانبەر 
بــە گەلــی کــورد دەخاتە ڕوو، کە لە ســەردەمی دەســەاڵتی خــۆی و دەوڵەتی کاتیی 
بازرگانیــش دا وەک خۆیان مانەوە و لە ئێســتای ئێران دا بە زەقی و ئاشــکرایی یەکی 
زیاتــرەوە پەیــڕەو دەکرێــن، ئەویش  پەڕاوێزکردنی کوردســتان و مۆڵــەت نەدانە بە 
گەشــەی ئابــووری و بەرگری کــردن لــە دامەزرانــی کارخانــە و کارگــە بــۆ ئــەوەی 
کرێــکاری ناپســپۆڕی کــورد بەهەمــوو ئێــران دا بــاڵو بکەنــەوە و هیــچ شــوێنێکی 
کوردســتان ئاوەدانی و کۆبوونەوەی ســەد کرێکار بەخۆیەوە نەبینێ. ئەم سیاسەتە 
پەیڕەوکــراوە ئەگــەر لــە چوارچێــوەی بەرنامە گشــتییەکانی حکوومەتــی ناوەندی دا 
سەیر بکرێ دەزانرێ لە سەردەمی وت ووێژەکانی هەیئەتی دەوڵەتیش دا سیاسەتێکی 
جیــددی بــۆ البردنــی ئــەو بێ عەداڵەتییانە لە ئــارا دا نەبووە و کورد نــە بە گەاڵڵەی 6 
مادەیی و نە بە ٨ و نە بە 26 نەیدەتوانی لەگەڵ حکوومەتێکی ئەوتۆ بگاتە ئەنجامی 
چارەســەرێکی ئاشــتیخوازانەی کێشەکانی کە هەم سیاسی بوون و هەم ئابووری و 

هەم فەرهەنگی و ئێستاش هەر هەن! 
هاشمی سەبباغیان جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری نێوخۆی دەوڵەتی کاتیی 
بــوو کــە بە »دەوڵەتی مەهدی بازەرگان«یــش ناوی دەرکردبوو، هەروەها چەند پلەی 

تری حکوومەتیی هەبوو.
ئەوەش دەقی بەشێک لە وت ووێژەکە:
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بەشێک لە بیرەوەرییەکانی هاشم سه بباغیان سەبارەت بە کوردستان
پ: ڕووداوی پــاوە کــە ڕووی دا، ئایەتوڵــا خومەینــی ئەمــری کــرد کە دەبــێ تا ٢٤ 
کاتژمێری تر ئەو ڕووداوە کۆتایی پێ بێ. دوای ڕووداوی پاوە، ئەمریان کرد کە هێزە 
نیزامییەکان بەرەو ســنە بکەونە ڕێ. لە حاڵێک دا پارێــزگاری هەڵبژێردراوی ئێوە لە 
وت ووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەکانی نێوخۆ و دەرەوەدا بە سەرسوڕمانەوە ڕایگەیاند: لە سنە 

شتێک نەقەوماوە، شەڕ نەبووە، ئەم جاڕکێشانەی شەڕ بۆچی بوو؟
و: گوتــم کــە دەنگ وباســی هەڵەیان دەنارد. خوالێخۆشــبوو خومەینــی بڕیارێکی 
دابــوو کــە زۆر گونجــاو نەبــوو. دوایــی کــە گوتیان لە ســنە خەبەرێک نییــە، بەریان 
پێگــرت. بەهەرحــاڵ، کاتی هەڵبژاردنــی هەیئەتی نییەتپاکی نزیک بــۆوە، ئێمە کۆمەڵە 
پێشنیارێکمان هێنایە گۆڕێ و لەوانە بوو کە مەترسی هەڕەشەمان لێ بکا. بەهەرحاڵ 
ئــەو پێشــنیارانەی کــە لــەو ســەردەمەدا بــە زەینمــان دەگەیشــتن هێنامانــە گۆڕێ و 

پایەبەرزترین بەڕێوەبەرانیش تەئیدیان کرد.
یەکــەم: هەیئەتــی نییەتپاکــی لە دەوڵــەت دا هەڵبژێردرا و وامان بــە باش زانی کە 
بەهــۆی ڕووداوی پــاوەوە، دکتۆر چەمران لەگەڵمان نەبێ. ســەرەتا هەیئەتەکە ســێ 
کەس بوون، پەســندکراوەکەی هەیئەتی دەوڵەت ئەوە بوو کە دەســەاڵت بەو هەیئەتە 
بدرێ بەهۆی ئەوەی کە ئەنجومەنی شــۆڕش لەو بڕگە زەمانییەدا ڕۆڵی مەجلیســی 
دەگێڕا، ئەم پەسندکراوەی هەیئەتی دەوڵەتی پەسند کرد و ئیمامیش دەسەاڵتی خۆی 
بە ئایەتوڵاڵ ئیشــراقی دا، لەبەر ئەوە ئەو هەیئەتە لەالیەن گشــت الیەنەکانەوە تەئید 
کرا و دەســەاڵتی هەبوو، واتە قســەیەک کە لەوێ کردبامان الیەنی قانوونیی هەبوو. 
وای لەبەر چاو بگرە، دەمانویست بۆ کارمەندانی فەرهەنگی ئیمکانات ئامادە بکەین، 
هــەر لەوێ کە پەســندمان دەکــرد، بەڕێوە دەچوو. هەر بوودجەیەک کە ویســتبامان 

لەبەر دەستمان بوو، چونکە نوێنەری بەرنامە و بوودجەش لەگەڵ ئێمە بوو. 
ناوی ڕاستەقینەی هەیئەتەکە »هەیئەتی تایبەتیی چارەسەری کێشەی کوردستان« 
بــوو، بــەاڵم کوردەکان نــاوی »هەیئەتــی نییەتپاکی«یان لێ نابوو. ئێمــەش دەمانگوت 
نییەتێکی خراپ لە گۆڕێ دا نییە کە ئێمە هەیئەتی نییەتپاکیی بین، بەاڵم ئەوان سوور 
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بوون لەســەر ئەوە و ئێمەش لە وت ووێژەکانمان دا بەردەوام دەمانگوت کە هەیئەتی 
تایبەتیی چارەســەری کێشەی کوردســتان و ئەوانیش دەیانگوت هەیئەتی نییەتپاکی. 
پێش ئەوەی کارەکانی ئێمە دەست پێ بکا، ئیعدامە ناڕەواکانی ئایەتوڵاڵ خەڵخاڵی ئاگری 
نابۆوە. بە بۆچوونی خۆی دەیویست بیانترسێنێ، بۆ نموونە برایەک لەبری برایەکی 
تر ئیعدام کرابوو. ئەو ســەردەم کۆمۆنیســتەکان وێنەی ئەویان لە ڕۆژنامەکانی ئەو 
سەردەم دا چاپ کردبوو. بۆ شۆڕش کارێکی گەلێک نالەبار بوو. ئەم کەسە سەقەت 
بــوو و ئەویــان بــە دارەمەیــت هێنابــوو و ئیعدامیــان کردبــوو. ژنەکەی بۆ شــکایەت 
هاتبووە الی هەیئەت، چونکە گوتبوومان هەر کەســێک کە دەخوازێ دەتوانێ بێ بۆ 
الی هەیئەتەکە. هەندێک لە بنەماڵەی ئیعدامییەکانیش دەهاتن، دیمەنێکی غەمناک بوو.
ئــەو عەبــای ئایەتوڵاڵی ئیشــراقی گرتبــوو و دەیگوت: بۆچی ئابــڕووی کۆماری 
ئیســالمیتان برد، مێردەکەی من ســەقەت بوو و لەوانە بوو دوو مانگی تر بۆ خۆی 
بمــرێ. وا وێدەچــوو لــە ئاغاواتەکانــی وێ بووبــێ. ئێــوە بە ئیعدامــی مێردەکەی من 
بەهانەتــان دایــە دەســت دوژمنانــی ئێمــەوە، چ وەاڵمێکتــان بــۆ خوا هەیــە؟ ئایەتوڵاڵ 

ئیشراقی گەلێک غەمگین بوو و داوای لێکرد سەبوور بێ.
هەیئەتەکــە کــە چووبــووە وێ، یەکەمیــن کاری کە کردی ئەوە بــوو، لێکیداوە کە 
کێشەی کوردستان چییە و ڕێگاچارەکانی دەتوانن کامانە بن. ئەگەر کەمێک بۆ دواوە 
بگەڕێینەوە لە سەردەمی پاشایەتیش دا کێشەی کوردستان هەبووە. کوردستانیش لە 
بــاری هێزی ئینســانییەوە توانایەکی بەهێزی کرێکاریی هەبــوو. یانی هێزی کورد لە 
تــەواوی ناوچەکانی ئێران دا وەکوو باشــترین کرێــکار و زەحمەتکێش کاریان دەکرد 
و خاوەنــی وزەیەکــی زۆر بــوون. بــۆ نموونــە کاتێــک کــە دەبووە زســتان، لە تاران 
کار دەســت نەدەکەوت، کوردەکان بــەرەو بەندەرعەبباس کۆچیان دەکرد، بەداخەوە 
لــە کوردســتان کــە تــا ئــەم ڕادەیــە هیــزی خاوەن توانــای کاری هەبــوو، دووکەڵــی 
شەریکەیەکت لێ نەدەدەیت. لە چڕبوونەوەی کوردەکان لە کوردستان دەترسان. لە 

بواری ئاساییشەوە، گەاڵڵەی کوردستانێکی چڕ لە سەردەمی شا لە گۆرێ دا بوو.
لە تەواوی ناوچەکەدا کارێکی بەرهەمهێنەر نەبوو کە کەڵک لەم هێزە وەربگرێ، 
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تەنانــەت کوورەخانەی خشــتبڕین کە پێویســتی بە ژمارەیەکــی کەمی کرێکار هەبوو 
لەوێ نەبوو و لە شوێنی ترەوە وەکوو کرماشان خشتیان بۆ دێنا.

واتــە کارناســەکانی ســەردەمی »شــا«ش پالنیــان ئــەوە بــوو کــە هێزی کــورد لە 
کوردســتان کــۆ نەبێتەوە. کوردەکان لە بواری خوێنــدن دا خەڵکێکی بەرزن، لەالیەنی 
ئامارییەوە لە بواری جۆراوجۆردا پســپۆریان هەیە و لە سەرتاســەری ئێران دا باڵو 
بوونەتــەوە، بــەاڵم لە خودی ســنە و ناوەندەکانی کوردســتان نەبــوون. لە هەیئەت دا 
بەو فکرە گەیشــتین کە دەبێ لە کوردســتان بە ئاراســتەی ئاوەدان کردنەوەدا هەنگاو 
بنێیــن. دەبــێ لەوێ کار بخوڵقێنین و بۆ ئەم کارەش دەبێ هێزی کوردی ڕابکێشــین. 
بەو بۆنەیەوە داهاتی ڕۆژێک نەوت خرایە ژێر دەســتی هەیئەتەکەوە کە گیروگرفتی 
ماڵیی نەبێ. ڕاســتییەکەی کیشــەمان نەبوو، کاتێک کە ئێمە چووینە وێ، دنە لەالیەن 
هێزە چەپەکانەوە دەستی پێکرد. تەنانەت جاری وا هەبوو دووسێ ڕۆژیش گەمارۆ 
دەدرایــن، بــە دنەدان لەالیەن کۆمەڵەوە، هاتنە دەوروبەری پارێزگای ســنە و مانیان 
گرت. لێرەدا ئێمە چاوەڕوان بووین کە ئاغای موفتی زادە لە دەرەوە کارێک بکا، بەاڵم 
ئەو هاوکارییەکی وای نەکرد، لەوانەیە چاوەڕوانی ئەوە بووبێ کە هەیئەتەکە بچێتە 
ســەردانی. زۆرتــر فرووهــەر پەیوەندیــی لەگــەڵ  هەبــوو و بیروبۆچوونەکانی ئەوی 
بــە ئێمــە ڕادەگەیاند. بەهەرحاڵ گیروگرفتمان زۆر بــوو. یەکەمین کاری کە کردمان، 
گوتمان بە تەمای خوا، زۆر بە ئاسانی دەچینە نێو شار. ئەو کارەشمان کرد، شەوانە 
دەچووینــە نێــو شــار، لــە چایخانە دادەنیشــتین و هەر کام لــە ئەندامانــی هەیئەتەکە 
لەگەڵ چەند کەســی تر دەڕۆیشــتن. بۆچوونی ئێمە ئەوە بوو کە خەڵکی کوردســتان 
متمانەیان بە دەوڵەتی ناوەندی، واتە دەوڵەتی کاتی نییە. ئێمەش دەمانگوت، کە دەبێ 
ئەو درزە نەهێڵینەوە، ئەوان دەیانگوت کە قســە زۆر بووە و کردەوە نییە، ڕاســتیان 

دەکرد، بەاڵم ئێمە دەمانویست کە کردەوە بنوێنین.
یەکەمین کاری کە کردمان، گرووپی ئایەتوڵاڵ خەڵخاڵیمان بەڕێ کردەوە و هەرگیز 
ئیزنــی ئەوەمــان پێنــەدا بگەڕێتــەوە وێ، تەنانەت چووبوو بــۆ الی ئیمام خومەینی و 
شــکایەتی کردبــوو کــە دەبێ بــە توندوتیژی لەگەڵ کــوردەکان ڕەفتار بکــرێ، ئیمام 
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خومەینییش نەچووە ژێر بارییەوە.
پ: لە نێوان قوم و سنەش  لە هات ووچۆدا بوون؟

و: بەڵــێ، هــەر جارێــک کــە دەهاتین، ســەرەتا دەچووینــە الی ئیمــام و ڕاپۆرتی کار 
و کردەوەکانــی خۆمــان پێــدەدا، ڕاپۆرتــەکان بە نووســراوە نەبــوون، ڕاپۆرتمان بە 

هەیئەتی دەوڵەت و ئەنجومەنی شۆڕشیش دەدا.
پ: لە مامەڵە لەگەڵ پارتەکان دا بە چ ئاکامێک گەیشتن؟

و: ڕاوێژمــان لەگــەڵ ئیمــام دەکــرد و ئیزنــی وت ووێژمــان لەگــەڵ حیزبــەکان لــێ 
وەردەگــرت. لــە پێکهاتــەی ئــەوان دا، کۆمەڵــە، شــێخ عیززەددینــی قــوت کردبــۆوە، 
دیموکراتیــش هەروەهــا، ئاغــای محەممەدعەلــی عەموویی لەالیەن حیزبــی توودەوە 

پردی پەیوەندیی نێوان ئێمە و
حیزبی جۆراوجۆر وەکوو ڕزگاری، پەیکار، چریکە فیدایی یەکان، کۆمەڵە و دیموکرات؛ 
هەروەها موجاهیدینیش هەبوون. تا ئەو جێگەیەی کە مەسعوود ڕەجەوییان وەکوو 

پاڵێوراوی سەرۆککۆماری ڕاگەیاندبوو )کۆتایی ساڵی 1٣٥٨ بوو(. 
ئێمــە یەک بەیــەک چووینە شــارە جۆراوجۆرەکانی کوردســتان، وردەوردە ســنە 
کەوتــە ژێــر دەســتمانەوە، ئاسایشــمان هەبــوو، بــەاڵم شــەوانە نەمانبــوو، لەالیــەن 
گرووپەکانــەوە بــە شــێوازی جۆراوجــۆر تەقــە لە شــوێنی ئێمە دەکرا. خەڵکی ســنە 
متمانەیان بە ئێمە کردبوو، ئێمە دەچووینە شارەکانی تر تا کاتێک رووداوی مەهاباد 
و کوژرانی ســەرۆکی شــارەوانیی دیاری کراو لەالیەن ئێمەوە، شەو دەچنە ماڵەکەی 

و سەری دەبڕن کە ئەوەیان بۆ ئێمە گرفتی نایەوە و لەسەرمان گران تەواو بوو.
پ: هەڵوێستی گرووپەکان سەبارەت بە هەیئەتەکە یەکدەست نەبوو؟

و: لــە هەمــووان نزیکتــر لــە ئێمە حیزبــی دێموکرات بوو بــە ڕێبەرایەتیی قاســملوو؛ 
کۆمۆنیستەکان عیززەددینی حوسێنییان کردبوو بە ڕێبەری خۆیان، کە تەنیا ئااڵیەک 
بــوو لــە بەرانبەر ئێمەدا بەرزیان کردبۆوە و تەواو بەدەســت کۆمەڵەوە بوو. حیزبی 

دێموکراتیش دانی بەمەدا دێنا، بەاڵم عیززەددینی حوسێنی ئەوەی قبووڵ نەبوو.



گیان بەخت کردووان





پێشەکی
خوێنەری بەڕێز! 

دەزانــم زوڵــم و زۆری داگیرکــەران و ســەندنی ڕۆڵــە هەڵکەوتووەکانــی کــورد لــە 
گەلەکەمــان بــۆ کورد دیاردەیەکی نەناســراو نین. دەشــزانم کەســانێک کــە چوونەتە 
گۆڕەپانــی خەباتــی سیاســییەوە چاویــان لــەوە نەبــووە و نییــە کەســێکی وەک مــن 
شــینیان بــۆ بگێڕێ و بە شــان و باڵیــان دا هەڵبڵێ. ئەوە هەســتێکە ئێمــەی زیندووی 
ســەر خاک هەمانە و دەشــبێ بمانبێ کە لە بەرانبەر ئەو بەخشــندەیی یە گەورەیەی 
گیان بەخت کردووەکانــی گەلەکەمان دا ســەری ڕێز دابنەوێنین و دووراودووریش بێ 

دەستەگوڵی خۆشەویستی پێشکەش بە کێلی گۆڕە پیرۆزەکەیان بکەین. 
لەم بەشــە دا باس لە دیاردەی شــەهیدبوون لە ڕێگای کوردســتان دەکرێ و ئێمە 
دەبینــە دەنگــی ئــەو ڕۆاڵنەی گەل کە دوژمن بە خەیاڵی خــۆی بێدەنگی کردن، بەاڵم 

زایەڵەی هاواریان ئێستاش و لە داهاتووش دا لە گوێمان دا دەزرینگێتەوە. 
بەشــێک لــەو گیان بەخت کردووانــە هی ڕێکخــراوی فیدائییانی خەڵــق لە بۆکان و 
دەوروبەرین. ئەو کەسانە هاوشان و هاوڕێ لەگەڵ پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران و کۆمەڵە، چوونەتە سەنگەری خەباتەوە و هەر لە سەنگەریش دا 
 کوژراون یان گیراون و دواتر ئیعدامیان کردوون. گۆڕانی دواتری سیاسەتی ڕێکخراوەکە و
چوونــەدەری لــە کوردســتان، نابێ ببێتە هۆکار بۆ ئەوەی ناوی ئەم خۆشەویســتانە 
لــە بیــر بکــرێ. ئــەوان بــە هەمان بــاوەڕەوە خەباتیــان کــرد و گیانیان بەخشــی، کە 
پێشــمەرگەی حیزبەکانــی دیکــەش بوویــان، زوڵمێکــی گــەورە دەبێ ئەگــەر گۆڕانی 
سیاسەتی ڕێکخراوەکە لە تاران ببێتە هۆکار بۆ ئینکاری خەباتی ئەوان و فەرامۆش 

کردنی یادی عەزیزیان. 
شەهیدە خۆشەویستەکانمان، یادتان بەخێر بێ! 
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چۆنییەتیی گیان بەخت کردنی نەمر دوکتۆر قاسملوو
مەئموورانــی  لەگــەڵ  قاســملوو  عەبدوڕڕەحمانــی  نەمــر  وت ووێــژی  مەســەلەی 
نێردراوی ئێرانی لە نەمســا )ئوتریش(  و شــەهید بوونی خۆی و هاوڕێیانی بەدەست 
تیرۆریســتەکانی کۆمــاری مەالکان کارەســاتێکە هەرگیز لە بیری کــورد ناچێتەوە و 

هیوای تۆڵە و حەق سەندنەوەیان لە دڵی هەموو کوردێک دا بۆ هەمیشە دەمێنێ. 
 بەداخــەوە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان )هــەردوو باڵــی( ، بۆ ئەم کێشــەیە و 
هەروەهــا تیــرۆری میکۆنووس تووشــی کــەم کاری و بێ عەمەلی هات و بە شــێوەی 
دەوری  کــە  نیشــتمانیش  یەکییەتیــی  نەگــرت و  مەســەلەکانی  شــوێنی  پێویســت 
ڕێخۆشکەری بەناو وت ووێژەکەی بینیبوو، ڕەنگدانەوەیەکی لە بەرانبەر کارەساتەکە 

نەنواند. 
 جگــە لــە ڕاپــۆرت و هــەواڵ و وتاری بەربــاڵوی ئێرەوئــەوێ، تا ئێســتاش تاقە 
کتێبێک کە سەبارەت بە ڕووداوەکە نووسرابێ کتێبی نوێنەرێکی پەرلەمانی ئوتریشە 
بەناوی »پیتر پیلچ« لە حیزبی ســەوز، کە لە ســاڵی 1٩٩٧  دا نووســراوە و بەگوێرەی 
بەڵگەنامەکانــی پۆلیــس و وەزارەتــی دەرەوە و دادپەروەریــی ئوتریــش، چۆنییەتیی 
تیرۆرەکــە، هەاڵتن و گیران و دیزە بە دەرخۆنەکران و ناردنەوەی تیرۆریســتەکانی 
بــۆ ئێران لەالیەن دەوڵەتی ئوتریشــەوە بەوردی و ڕۆژبەڕۆژ و سەعات بەســەعاتی 

تێدا ئاشکرا کراوە. 
  برای بەڕێزم کاک حەسەن ئەیووب زادە کتێبەکەی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی و
بەم کارەی قەرەبووی بەشێک لە تەمبەڵی و تەوەزەلیی ڕێبەرانی حیزبی دێموکراتی 
 کردۆتەوە کە دەیانتوانی دەیان کتێبی ئەوتۆی لەسەر بنووسن و بە کوردی و فارسی و
زمانانــی دیکــە بــاڵوی بکەنــەوە. گەلۆ حیــزب وەاڵمی مێژوو چ دەداتــەوە؟ نەک هەر 
حیزبــی دێموکــرات، بەڵکــوو هەمــوو ڕێکخــراوە سیاســییەکان و کەســایەتییە قەڵەم 

بەدەستەکانیش  . 
پیتر پیلچ، »ئیسکۆرت بەرەو تاران؛ د. قاسملوو چۆن بەرەو مەرگ ڕاکێش کرا؟«، 
وەرگێڕانی لە ئاڵمانییەوە: حەســەن ئەیووب زادە، ســاڵ )؟(، شــوێن )؟(، ٣11 الپەڕە، 

کوردی. 
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هەندێـک زانیـاری سـەبارەت بـە گیـران و گیـان بەخت کردنـی مامۆسـتایان حەسـەن 
قزڵجی و عەلی گەالوێژ

 ماڵپەڕی »بی. بی. سی فارسی« لە مانگی یەکەمی ساڵی 2012 بە دواوە هەندێک وتار و
لێکۆڵینەوەی سەبارەت بە مێژووی ٦0 ساڵەی حیزبی توودەی ئێران باڵوکردۆتەوە.1
نووسەری وتارەکان خەڵکانی جیاوازن و سەرەڕای ئەوەی حیزب بۆچوونەکانیان 
بــە هەڵــە دادەنێ، بەاڵم بەشــێکی بەرچاویان بابەتی قورس و پڕ لــە زانیارین. دیارە 
کەســێک کــە ئــەم هەڵســەنگاندانە دەخوێنێتــەوە، ناکــرێ سیاســەتی گشــتیی بنکــەی 
ڕاگەیاندنــی بی. بی. ســی و حکوومەتــی بریتانیا و هەڵوێســتیان بەرانبەر ڕێکخراوە 

چەپەکانیش وەبەرچاو نەگرێ. 
خۆزگە کارێکی هاوچەشن سەبارەت بە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێرانیــش بەڕێــوە دەبــرا و شــارەزایان لەســەر سیاســەت و کردەوەکانــی حیزب لە 
مــاوەی نزیــک بە هەمان ئەو ســااڵنەی حیزبی تــوودەی ئێران، بابەتیان دەنووســی. 

تەمەنی حیزبی دێموکرات و حیزبی توودە زۆر لە یەکتر جیاواز نین. 
هــەر چۆنێــک بــێ، لــە وتــارەکان دا ئــەوەی کــورد و بــۆکان بگرێتــەوە، هەندێک 
زانیاریــن کە لە وتاری »ئیرەج موســەددیقی«دا ڕەنگــی داوەتەوە. وتارەکە لەژێر ئەم 
سەردێڕە دا باڵوبۆتەوە: »هەوراز و نشێوی حیزبی توودەی ئێران لە دەیەی ٦0دا: لە 

کامەرانییەوە تا ئیعدام«.2 
نووســەر خــۆی، بەگوێــرەی هەندێک شــوێنی وتارەکە، دوور نییــە توودەیی یان 
کۆنــە توودەیــی بێ و زانیارییەکی وردی ســەبارەت بە ناوی کەســەکان و مێژووی 
ڕووداوەکان هەیە، کە بۆ من گەلێک جێگەی ســەرنجن. ئەوانەی خوارەوە بەشــێکن 
لــەو زانیارییانــە ســەبارەت بــە گیــران و کوژرانی نەمــران حەســەن قزڵجی و عەلی 

گەالوێژ لە زیندانی کۆماری ئیسالمی دا. 

1.http://www. bbc. co. uk/persian/iran/2012/02/120222ـl10ـmesdaghiـtoudehـparty. shtml 
2. دەیەی 1٣٦0ی ئێران کەم وزۆر بەرانبەرە لەگەڵ هەشتاکانی سەدەی بیستەمی زایینی. 
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1. سەبارەت بە مامۆستا حەسەن قزڵجی
»... لــە 1٣٦1/11/1٧ی هەتــاوی ]1٩٨٣/2/٦[  زیــاد لــە ٥0 کــەس لــە ئەندامانــی 
ڕێبەرایەتــی و کادری چاالکــی حیــزب بــە تۆمەتی جاسووســی گیران و لــە زیندانی 
کومیتــەی هاوبــەش )تەوحیــد( 1 کەوتنــە ژێــر ئەشــکەنجە... لــە ناویــان دا نوورەددین 

کیانووری، مەریەم فیرووز... و مەال حەسەن قزڵجی2 و... بوون...« 
کە وابوو، بەگوێرەی قســەی نووســەر، مامۆســتا مەال حەســەن دەبێ لە ڕۆژی 
1٣٦1/11/1٧ )1٩٨٣/2/٧(   دا گیرابێ. دیارە ئەو دەم مامۆستا لە تاران دەژیا و شوێنی 

گیرانیشی هەر تاران بووە. 
2. سەبارەت بە مامۆستا عەلی گەالوێژ:

»... 1٣٦2/2/٧ی هەتــاوی ]1٩٨٣/٤/2٧[ لــە توێی عەمەلیاتێک لەژێر ناوی ڕەمزی 
»حەزرەتی عەلی«دا 1٧0 کادری حیزب لە تاران و ٥00 کەسیش لە شارەکانی تر ]ی 

ئێران[ بەناوی بەرگری لە کۆدەتای ســپایی گیران، کە لە ناویان دا ئیحســان تەبەری، 
فەرەجوڵاڵ میزانی، ... عەلی گەالوێژ...یش بوون...« 

واتــە مامۆســتا عەلی گەالوێژ لــە 1٣٦2/2/٧ )1٩٨٣/٤/2٧(   دا گیــراوە. ئەویش ئەو 
دەم لە تاران دەژیا و هەر لەوێش گیراوە. 

 »... 1٣٦2/2/10ی هەتاوی ]1٩٨٣/٤/٣0[ ئیعتیرافاتی تەلەفیزیۆنیی ئاغای کیانووری و
ئاغــای بێهـــ ئازین کە لەژێر ئەشــکەنجە لێیــان وەرگیرابوو، باڵوکرایــەوە... لە مانگی 
شەهریوەری 1٣٦٣  دا ٣ نوورەددین کیانووری، ... عەلی گەالوێژ بەرپرسی کوردستان 
]ی حیــزب[ و... لەژێــر توندوتیژتریــن ئەشــکەنجە دا مەجبــوور کران لــە مێزگردێکی 

تەلەفیزیۆنــی دا بەشــداری بکــەن کــە بەڕێوەبردنــی لــە ئەســتۆی ئاغــای عەموویــی 
بەرپرسی پەیوەندییە گشتییەکانی حیزب  دا بوو.« 

1. ئەگەر ئەم کومیتەیە هەمان »کمیتە ضد خرابکاری«ی سەردەمی پەهلەوی بێ، لە حەوشی 
شــارەبانی کوللــی ئێــران لە نزیک مەیدانــی تۆپخانەی تارانە و من لە ســاڵی 1٩٧٤  دا ماوەی 
101 ڕۆژ لەوێ گیرا بووم. زیندانی کومیتە، شوێنی سەرەکیی ئەشکەنجەی زیندانیان بوو. 

2. لە دەقەکە دا »قزلچی« نووسراوە. 
٣. 1٩٨٤/٨/2٣ تا 22/1٩٨٤/٩.
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نووسەر، ڕۆژی ئەو مێزی گردەی دەسنیشان نەکردووە وا گەالوێژ تێیدا بەشدار 
بــووە و تەنیــا گوتوویەتــی لە مانگی ٦ی ســاڵی 1٣٦2  دا بووە، کــە دەکاتە 10 ڕۆژ لە 

مانگی ٨ و 20 ڕۆژ لە مانگی ٩ی ساڵی 1٩٨٤ی زایینی. 
»... لە مانگی ئابانی ساڵی ٦٦دا1 لەسەر پێشنیاری بەشێک لە ئەندامانی ڕێبەرایەتی 
حیزبی توودە، مێزگردێک بە بەشداریی ڕێبەرانی گرووپە چەپەکان لە »حوسێنییەی 
ئێڤیــن« پێکهــات کە 2٧ دانیشــتنی ٣ ســەعاتە بوو؛ 1٦ دانیشــتنیان تایبــەت بە حیزبی 
تــوودە و 11یــان تایبەت بــە گرووپە چەپەکانــی دیکە بوو... تەبــەری و... گەالوێژ2... 

تێیان دا بەشدار بوون.« 
٣. ئەنجام:

»... حەسەن قزڵجی ]لە مانگی[ میهری ٦٣دا٣ و... عەلی گەالوێژ لە ساڵی ٦٦ 4... لە 
ئەنجامی نەخۆشی و گوشاری زیندان و ئەشکەنجە دا، وەفاتیان کرد.« 

 نووسەر هەروەها دەنووسێ:
»... لــە بەڵگەنامەکانــی حیزبــی تــوودە  دا هاتووە کە عەلی گەالوێژ لە ســاڵی 1٣٦٤ 
لەژێر ئەشکەنجە دا کوژراوە لە کاتێک دا کە تا نیوەی دووهەمی ساڵی 1٣٦٦ لە زیندانی 
ئێڤیــن بــووە و لە مێزگــردی ڕێبەرانی پەشــیمانی گرووپە چەپەکان لە حوســێنییەی 

جەماران بەشداریی کردووە...« 
کورتەی قسە، بەگوێرەی قسەی نووسەر، مامۆستا مەال حەسەن لە مانگی میهری 
1٣٦٣ و مامۆســتا گەالوێــژ لــە ســاڵی 1٣٦٦  دا لــە زیندانــی ئێڤین و لەژێر گوشــار و 
ئەشکەنجە دا گیانیان لە دەست داوە. ئەگەر حیساباتی نووسەری وتارەکە ڕاست بێ، 
مامۆستا قزڵجی تەنیا ساڵێک و هەشت مانگ لە زیندان دا ماوەتەوە و پاشان شەهید 

1. = 1٩٨٧/10/2٣ تا 1٩٨٧/11/21ی زایینی. 
2. ناوەکە وەک »گەالویژە« نووسراوە. 

٣. مانگــی میهری ســاڵی 1٣٦٣ی هەتــاوی بەرانبەرە لەگــەڵ 1٩٨٤/0٩/2٣ تا 1٩٨٤/10/22ی 
زایینی. 

4. ســاڵی 1٣٦٦ کەم وزۆر بەرانبەرە لەگەڵ ٩ مانگی ســاڵی 1٩٨٧ و ٣ مانگی ســاڵی 1٩٨٨ی 
زایینی. 
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بووە. ماوەی مانەوەی مامۆســتا گەالوێژیش لە زیندان دا، دەوروبەری چوار ســاڵ و 
نیو بووە و پاشان ئیعدام کراوە. یادیان بەخێر بێ!

تێبینــی: نووســەری ئەم وتارە پێشــتر وتارێکی دیکەشــی نووســیوە کــە هەر لە 
ماڵپەڕی »بی. بی. ســی فارســی« دا باڵوکراوەتەوە. وتارەکە لە ڕاســتی دا لیســتەیەکە 
لە ناوی 10٣ ئیعدام کراوی حیزبی توودەی ئێران لە هاوینی ساڵی 1٣٦٧/ 1٩٨٨   دا.1 

1.http://www. bbc. co. uk/persian/iran/2012/02/120222ـl10ـmesdaghiـtoudehـpartyـtable. shtml
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گیان بەخت کردووانی حیزبی دێموکرات لە بۆکان 
ماڵپەڕی »شەهید«1 ماڵپەڕێکە لە پەیوەندی شەهیدان دا؛ لە خوێندنەوەی دا دەردەکەوێ 
کــە ماڵپەڕەکــە بــۆ ناســاندنی شــەهیدان و ســەرلەپێناوانی ڕێکخراوەکانــی حیزبــی 
دێموکــرات بەڕێــوە دەچــێ. ئەم ماڵپەڕە ســەرچاوەیەکی باشــە بــۆ کاری توێژینەوە 
لــە ڕووداوە سیاســی ـ  نیزامییەکانــی حیــزب و بەگشــتی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە 
ســەرەتای دامەزرانــی حیزبــەوە تا ئەمڕۆ و لە ڕاســتی دا درێژەی کارێکە کە پێشــتر 
نەمــر کەریمــی حیســامی بە دەرکردنــی کتێبێک لەمەڕ شــەهیدانی حیزب ســەرەتای 
دامەزراندبوو. هەر بەو بۆنەیەشــەوە، من عینوانی ئەم وتارەم بە ناتەواویی نووســی 
بــۆ ئــەوەی ســەرم لــە خوێنەر نەشــێواندبێ. هــەر چۆنێک بێ، لیســتەکە شــەهیدانی 
هــەر دوو ڕێکخــراوی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و حیزبــی دێموکراتی 

کوردستانی گرتۆتە خۆ. 
لیســتەکە بەگوێــرەی شــار و ناوچــە ڕێکخــراوە، وەک کرماشــان، ئیــالم، ســنە، 
هەوشــار مەهاباد، ورمێ، ماکۆ و... لە باســی هەرکام لە شــارەکانیش دا ناو و وێنەی 
٣0 کــەس لــە یــەک الپــەڕە دا ڕاگەیەنــدراوە و کاتێ کە لەســەر ناوی کەســێک کلیک 
بکــرێ، ئەم تایبەتمەندییانە ســەبارەت بە شــەهیدەکە دەردەکــەون: ناو، خەڵکی کوێ 
بووە، لەکوێ لەدایک بووە، لەکوێ شەهید کراوە، ڕێکەوتی شەهید بوونی، چۆنییەتیی 

شەهید بوونی، گڵکۆی لەکوێیە و سەر بەکام ڕێکخراوی حیزب بووە. 
شەهیدەکان هەموو بە یەک شێوە سەیر کراون و یەک چەشنە زانیارییان لەسەر 
ڕاگەیەنــدراوە، واتــە پلەوپایــەی ڕێکخراوەیی تێــدا نەگیراوەتە بەرچاو و بە شــان و 
باڵی کەســێک دا زیاد لەویتر هەڵنەگوتراوە، ئەوە خۆی لەخۆی دا کارێکی گەلێک باشــە 
لەبــەروەی هەموو ئەو کەســانە، لە هەر پلەوپایەیــەک دا بووبێتن، بەنرخترین دیاری، 
واتە گیانی خۆیان پێشــکەش بە باوەڕەکەیان کردووە و لەوە دا کەس لەویتر کەمتر 

1. http://shehid. com/bokan. php
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نییــە، بــەاڵم لەبــەروەی هەندێــک لــەو ناوانە بە نەخۆشــی کۆچی دوایی یــان کردووە، 
واتە نە ئیعدام کراون و نە لە شــەڕ دا شــەهید بوون، دەکرا لە کۆتایی ئەم زانیارییە 
گشــتییانە دا هەندێک زانیاری تایبەتمەند بۆ هەرکام لەو کەســانە گردوکۆ بکرێ و لە 
ســەرچاوەکانی دیکە وەربگیرێ بۆ ئەوەی خوێنەرانی دواڕۆژ باشــتر ئەو کەســانە 
بناســن. ئــەم کارە، بــۆ نموونــە بۆ نەمــر ئیبراهیم جیهاندیــدە )فەقێ برایــم(  کراوە و 

زۆریش لە شوێنی خۆی دایە. 
شار و ناوچەی بۆکانیش لە لیستەکە دا شوێنی تایبەتی خۆی هەیە. لە ٥ الپەڕەی 
تایبەت بە بۆکان دا ناو و وێنەی 1٤٨ کەس ڕاگەیەندراوە کە جگە لە چەند کەسێکیان 
کــە بــە نەخۆشــی بەجێیان هێشــتووین، ئەوانــی تــر هەمــوو هــەر بەدەســت ڕژیمــی 
پەهلــەوی و زۆربەیــان بەدەســت کۆماری ئیســالمی شــەهید بــوون، واتە یــا ئیعدام 
کراون یا لە شــەڕ دا شــەهید بوون یا کەوتوونەتە بەر تۆپبارانی دەســەاڵتی زاڵ یا لە 

هەموویان جێی داختر، لە شەڕی کۆمەڵە و حیزب دا کوژراون. 
کــە  نووســراوە  »ڕووداو«  وەک  کەســیش  هەندێــک  شــەهیدبوونی  هــۆکاری 
دەرناکەوێ چییە. گەلۆ ئەوە ڕووداوی ترۆمبیل و شــتی هاوچەشــنە یا شــەهیدەکە 
یەک لەو ٧00 پێشــمەرگە بێ تاوانەی حیزبی دێموکرات و کۆمەڵەیە کە لە هەشــتا و 
نــەوەدەکان دا لە باشــووری کوردســتان بەدەســت جــاش و بەکرێگیراوانــی ئێران یا 
ڕاســتەوخۆ بە دەســت پاســدار و بەســیجیی دزەکردووی نێو کوردستان کوژران و 
حیزبە کوردییەکانی باشــووری کوردســتان دیزە بە دەرخۆنەیان بە مەسەلەکە کرد. 
بەداخەوە من نەمتوانی قوربانییانی ئەم بابەتەی دوایی لەنێو لیســتەکە دا بدۆزمەوە. 
هیوادارم ئەوە کەمتەرخەمی من بووبێ کە هەموو ناوەکانم یەک بە یەک نەپشکنیوە، 
دەنا ناتەواوییەکی بەرچاو دەبێ ئەگەر ئەم تاوانە گەورەیە و ئەم ڕاســتییە زەقە لە 

خەڵک بشاردرێتەوە. 
خەڵکینە! نزیک بە ٧00 کەس لە ڕۆڵەکانی ئێوە، کە لە ڕیزی پێشمەرگەی حیزبە 
 سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا بوون، لە باشووری کوردستان بەدەست پاسدار و
بەســیجیی مەالکانــی ئێران یــا بەکرێگیراوی خۆجێیی ئەوان بێ سەروشــوێن کراون. 
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تەنانــەت هەندێکیــان لەالیــەن بەرپرســانی چەنــد حیزبــی باشــووری کوردســتانەوە 
ڕادەســتی ڕژیمــی ئێــران کراونەتــەوە و لــە ڕاســتی دا پێیــان فرۆشــراون! ئەنجامــی 

کارەکەش ئیعدامی ئەو هەژارانە بووە. 
ئەوە ڕاســتییەکی مێژوویی یە و دەبــێ کۆمەاڵنی خەڵک لێی ئاگادار بن. هیوادارم 
بەڕێوەبەرانــی ماڵپــەڕی شــەهید کــە زەحمەتێکی زۆریــان بۆ ئامادەکردنــی زانیاری 
لەســەر ئــەم هەمــوو شــەهیدە کێشــاوە، ئەگەر تا ئێســتا لەبەر هەندێــک »موالحەزە« 
نــاوی ئــەو شــەهیدانەیان کە بەو شــێوە ناجوانمێرانەیە شــەهید کراون، نەخســتبێتە 
توێی ماڵپەڕەکەیانەوە، ئێستا بیخەن؛ ئەگەریش ناوەکان ڕاگەیەندراون، ئەوا ئاماژەی 
ڕاســتەوخۆ بەو ڕاســتییە تااڵنە بکەن کە هەموومان پێیان دەزانین و ئەگەر نەیکەن، 
ئــەوا پەردەپۆشــی جینایەتەکانی ســپای پاســداران و جاشــی خۆجێیی یــان کردووە، 

ئەوەش لە خەڵکانی خەباتکار ناوەشێتەوە. 
هیوایــە کارێکــی هاوچەشــن لەالیــەن برادەرانــی کۆمەڵە و حیزبە سیاســییەکانی 
دیکەی ڕۆژهەاڵتیشەوە بکرێ و ئەم بێدەنگییە سەرسام هێنە سەبارەت بە جینایەتێکی 

وا مەزن بشکێنن. 
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نامیلکەی گیان بەخت کردووانی کوردستان
نامیلکــەی شــەهیدانی کوردســتان1 نامیلکەیەکە، ڕێــزدار »ڕەحمان نەقشــی« ئامادەی 
کردووە و کۆمەڵێکە لە زانیاری ســەبارەت بە ژمارەیەکی زۆر لە شــەهیدانی حیزبی 

دێموکرات، کە لە سەرچاوە کوردییەکان )کتێب و ڕۆژنامە و گۆڤار(  وەرگیراون. 
بابەتــی ســەرەکیی کاری نووســەر، ڕێبــەران و فەرماندەرانــی هێــز و جێگرانــی 
ئــەوان و بەرپرســی کومیتەکانــی حیزبی دێموکراتە، کە بە شــێوەیەک لە شــێوەکان، 
بەگشــتی لــە شــەڕی ڕژیمــی پەهلــەوی و بەتایبــەت کۆمــاری ئیســالمی دا شــەهید 
بــوون یــا ئیعدام و تیــرۆر کراون؛ واتە گەرچی نامیلکەکە تایبــەت بە 10ی خاکەلێوە 
باڵوکراوەتەوە، بەاڵم شــەهیدانی ســەرکردەی حیزب لە ســااڵنی پێشتر و دواتریشی 

گرتۆتەبەر. 
هەندێک لەو کەسانەی وا لە نامیلکەکە دا ناویان هاتووە، کەسانێکن کە بە نەخۆشی 
یا لە دوورەواڵتی کۆچی دوایی یان کردووە و هێنانی ناوی ئەوان لە نامیلکەکە دا دەبێ 
تەنیا لە هەســتی خۆشەویســتیی نووســەرەوە بەرانبەر بە ڕێبەرانی لەدەســتچووی 
حیــزب ســەری هەڵدابێ دەنا لەگــەڵ عینوانی نامیلکەکە دا یــەک ناگرێتەوە کە بریتییە 
لە »لیســتەی شــەهیدان...« نموونەی مەســەلەکە، هێنانی ناوی ئەم نەمرانەیە لەوێ دا: 
حاجی بابەشــێخی ســەیادەت )لــە ماڵی خــۆی(  و مامەقالەی دەبباغی )لــە لەندەن(  و 
سەید سەالم عەزیزی )لە بەغدا( ، بە مەرگی ئاسایی کۆچی دوایی یان کردووە و زۆر 

کەسی دیکەی لەم چەشنەش. 
ئەوەی بۆ من سەرنج ڕاکێش بێ دەسنیشان کرانی ڕۆژی 12/2٥/1٣2٥ )1٤/1٩٤٧/٣(  
وەک ڕۆژی لە سێدارەدرانی یازدە شەهیدەکەی شاری سەقزە. ئەو ڕێکەوتە هەندێک 
جێگەی مشــت ومڕە و بەتەواوەتی ڕوون نییە، جا نازانم ســەرچاوەی زانیاریی کاک 

ڕەحمان لەو بارەیەوە چی بووە، گەرچی زۆریش وێدەچێ وابێ. 

1. http://www. giareng. com/babet2012/3/pdf/10yـxakeliwe. pdf
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کارێکــی گەلێــک باشــی نووســەر هێنانــی نــاوی چــوار ئەفســەرە شــەهیدەکەی 
باشــووری کوردســتانە لــە لیســتەکە دا دیــارە ئــەو کەســانە لەالیــەن حکوومەتــی 
عێراقــەوە و بــە تاوانــی ڕاپەڕیــن دژ بە حکوومەتی عێــراق ئیعدام کــران، بەاڵم هەر 
چۆنێــک بــێ، ئــەم ڕووداوە دوای خزمــەت کردنیان بــە کۆماری کوردســتان ڕووی 
لیســتەی شــەهیدانی کۆمــار هەڵنەبوێــردرێ و  لــە  ناویــان  بەجێیــە    دا و کارێکــی 
یادیــان ئاوێتــەی بیرەوەریــی کۆمــار بکــرێ. ڕێکەوتــی ئیعدامــی چوار ئەفســەرەکە 
2٩ی جۆزەردانــی1٣2٦ ڕاگەیەنــدراوە و بەرانبــەرە زایینیەکەشــی بە 1٩ی مارســی 
1٩٤٧ نووســراوە لــە کاتێــک دا ئــەو 2٩ی جۆزەردانــە دەکاتــە 1٩ی مانگــی ژوئــەن، 
یــا بەراوردکارییەکــەی دا لــە ڕێکەوتەکــە   واتــە ٣ مانــگ دواتــر. دەبــێ هەڵەیــەک 

ڕووی دابێ. 
بەاڵم لە پەیوەندی بۆکان دا:

نووسەر ناوی نەمر عەلی بەگی یەکشەوەی لەگەڵ 11 شەهیدەکەی شاری سەقز 
خســتووە و لیســتەی ناوەکانــی کردۆتە 12 گەرچی لە ڕوون کردنــەوە  دا گوتوویەتی 
عەلی بــەگ »لــە تەنیشــت حەوزەگــەورەی بۆکان« لــە ســێدارە دراوە. ڕۆژی ئیعدامی 
عەلی بەگیشی وەک 1٣2٥/11/2٥ )1٩٤٧/2/1٥(  نووسیوە کە لەگەڵ نووسراوەی سەر 

کێلی شەهید دا، یەک دەگرێتەوە . 
ژمارە 12ی لیســتەی ناوبراو باســی نەمر ئەحمەدخانی فارووقی )ساالر سەدر( ە 
کــە دەنووســێ موعاوینــی هێزی بۆکان و ناوچە ]لە کۆماری کوردســتان دا[ بووە و 
لەگەڵ 10 کەسەکەی تر لە ڕۆژی 2٥ی ڕەشەمە )ئیسفەند( ی 1٣2٥ )1٩٤٧/٣/1٤(  لە 

سەقز ئیعدام کراوە. 
ئەوەش ناوی چەند کەس لە شەهیدانی دیکەی ناوچەی بۆکان لە نامیلکەکەدا:

 شــەهید ســەرگورد کەریم عەلیار لە 10ی پووشپەڕی ساڵی 1٩٨٥ شەهید کراوە. 
ســەروان عەبدوڵاڵ ئەفشــین فەرمانــدەی هێزی بەیان لــە 1٣٨0/٧/٤ لە نزیک گوندی 

شیناوێ لە شەڕ لەگەڵ ڕژیمی ئێران دا شەهید بووە. 
لە لیســتەکە دا ناوی شــەهیدان »عوســمان دادخــا« و »محەممــەد زولفەقادری«ش 
هاتــووە کــە وێدەچــێ خەڵکــی ناوچەی بۆکان بــن و من زولفەقادری بــە زولفەقاری 
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دەزانم، بەاڵم لە بۆچوونەکەشم دڵنیا نیم. 
ســەبارەت بە نەمر ســەید ســەالم عەزیزی نووســراوە: لە ســاڵی 1٩٦٦ لە ئاوایی 
»دونگوز«ی بۆکان لەدایک بووە و لە 1٥ لەســەر 1٦ی مانگی حەوتی ســاڵی 1٩٩٩ لە 

بەغدا کۆچی دوایی کردووە. یادی هەموویان بەخێر بێ!
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کتێبی ئەستێرە گەشەکانی ڕێی خەبات1
ئەوە کتێبێکی تازە چاپە و نوســخەیم لە ڕێگەی دۆســتێکی خۆشەویســتەوە دەســت 

کەتووە کە لێرە دا سپاسی دەکەم. 
ئەستێرە گەشەکانی ڕێی خەبات کتێبێکی ٤2٦ الپەڕەیە لە ژیاننامەی 22٧ شەهیدی 
هــەر دوو »حزبی دێموکراتی کوردســتان« و »حزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران« 
لە ناوچەی بۆکان پێکهاتووە. بەگوێرەی نووســینی نووســەر لە سەرەتای کتێبەکە دا، 
ئەوە بەرگی دووهەمی کتێبەکەیە و پێشــتر بەرگی یەکەمی ســەبارەت بە ژیانی 1٣0 
شەهید نووسراوە و لە ساڵی 1٣٨٤/ 200٥  دا باڵوکرداتەوە )الپەڕە ٥( . نووسەر دەڵێ 
نەیتوانیوە ژیاننامەی 10 کەســێکی دیکەش لە شــەهیدانی حیزب لە بۆکان بنووســێ 
بەهــۆی ئــەو ڕاســتییەوە کــە »لە هێزەکانی دیکــە دا ]جگە لە هێزی بەیــان[ خزمەتیان 

کردووە.« )هەمان الپەڕە( . 
بەگوێرەی ئەو ژمارە و ڕەقەمانەی سەرەوە، حکوومەتی نگریسی کۆماری ئیسالمی 
لــە مــاوەی دەســەاڵتدارییەتی خــۆی دا ٣٦٧ الیەنگــر و ئەندامانی حیزبــی دێموکراتی 
 شەهید کردوون کە تەنیا خەڵکی ناوچەی بۆکان بوون، ئیتر خەڵکی ئاسایی و ئەندام و
الیەنگرانــی ڕێکخــراوە سیاســییەکانی دیکــەی کورد هیــچ. هەموو ئەم کارەســاتەش 
لــە ناوچەیەکــی بچووکــی وەک بــۆکان لــە مــاوەی خەباتــی چەکدارانــەی حیزبــی 
دێموکــرات دا، کــە وا هەیــە بتوانیــن بڵێیــن لــە نێــوان ســااڵنی 1٣٥٧ تا ئــەو دەمە بێ 
کــە ســەرکردایەتیی حیــزب لــە کۆیــە نیشــتەجێ بــوو و بەپێــی پەیمانێــک کــە یــەک 
و پاســداران  ســپای  لەگــەڵ  کوردســتان  باشــووری  سیاســییەکانی  حیزبــە   لــە 
ئیتالعاتی ئێرانی بەست، ئیتر کاری چەکداریی ئەندام و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 

لە نێوخۆی ئێران وەستێندرا. 
من لە خوێندنەوەی کتێبەکە دا بەداخەوە نەمتوانی سەرنج بدەمە ڕێکەوتی شەهید 

1. برایــم چووکەڵــی، »ئەستێرەگەشــەکانی ڕێــی خەبــات )ژیاننامــەی شــەهیدان( «، بنکــەی 
باڵوکەرەوە )؟(، 1٣٩1/ 2012، ٤2٦ الپەڕە، کوردی. 
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بوونــی هەمــوو ئەو کەســانە بۆ ئــەوەی بزانم گەلــۆ دوای مۆرکرانی ئــەم پەیمانەی 
یەک لە حیزبە سیاســییەکانی باشــووری کوردستان، دیســانەکە عەمەلیاتێک لەالیەن 
حیزبــەوە دژ بــە کۆمــاری ئیســالمی کــراوە یان نــا، بەاڵم لــە ڕێگــەی هەواڵەکانەوە 
دەزانم کاری وا ئەگەر کرابێ، دەگمەن بووە و حیسابی بۆ ناکرێ، بەاڵم بەپێچەوانە، 
پاســدار و بەســیجی و جاشــی کۆماری ئیســالمی لە هەموو ئەو ماوەیە دا بەشــوێن 
خەباتکارانــی حیزبــەوە بوون و لە باشــووری کوردســتان، ژمارەیەکــی زۆریانی لە 
ماڵــی خۆیــان یــا لە هات وچــۆ و تەنانەت لە ســتادیۆمی فوتباڵ کاتی یــاری کردنیش 

شەهید کردوون. بەمە دەڵێن پەیمانی ئیسالمی! 
دیارە ئەگەر ئەوەی لە کتێبەکە دا گوتراوە بارودۆخی حیزبێک بووبێ لە ناوچەیەکی 
بچووکــی وەک بــۆکان، ئیــدی لەژێــر ســێبەری قورســی حکوومەتــی جینایەتــکاری 
کۆماری ئیســالمی دا چی بەســەر هەموو ئەو کوردســتانە هاتووە و چەندەها هەزار 
کەس بە بۆمباردمان و ئیعدام و شەڕی ڕاستەوخۆ و کەمین نانەوە و جاش ناردنە 
ســەر، گیانیــان بەخت کــردووە، وا هەیــە هەرگیز بەڕوونی نەزانــدرێ، بەاڵم ژمارەی 
دەبێ بگاتە ســەدهەزار و زیاتریش. ئەوە ئەنفالێکی بێدەنگ و هەڵەبجەیەکی شــاراوە 

نەبێ هیچی تر نییە!
کتێبەکــە، کاک برایــم چووکەڵــی نووســیویەتی کــە خــۆی پێشــمەرگەی حیزبــی 
دێموکراتی کوردســتانە و ژیاننامەی شــەهیدەکانیش هەر ئەو پێکیهێناون، مامۆســتا 
مەال عەبدوڵاڵ حەســەن زادەش سەرەتای بۆ کتێبەکە نووسیوە. بەگوێرەی سەرەتای 
مامۆستا، نووسەر، »پێشمەرگەیەکی لەمێژینەیە و زۆر بیرەوەریی بەنرخی لە ژیان و 
خەباتــی شــەهیدەکان لــە ناوچەی خــۆی، واتە بۆکان هەیە، لەگــەڵ هێندێکیان منداڵی 
گەڕەک بووە، هاوپۆل و هاوقوتابخانەی بەشێکیان بووە، بۆ زۆرێکیان هاودەورە و 
هاوســەنگەر و هــاوڕێ و هاوڕاز و تەنانەت بــۆ هێندێکیان هەمووی ئەوانەش بووە. 
کەم نین ئەو شەهیدانەی لە پەنای خۆی شەهید بوون یان لە ڕێی نەخۆشخانە و لە 

باوەشی خۆی دا گیانیان سپاردووە« )ل ٨( .
کتێبەکە بە ژیاننامەی شەهیدان سەید سەالمی عەزیزی ئەندامی دەفتەری سیاسی 
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 حیــزب )ل 11 تا 1٣(  و ســەرگورد کەریم عەلیــار ئەندامی کومیتەی ناوەندیی حیزب
)ل 1٥ تــا 1٧(  دەســت پێــدەکا، ئینجــا دەگاتــە پێشــمەرگەی ئاســایی کــە بەگوێــرەی 

پیتــی ئەلف وبێــی ناوی یەکەمی شــەهیدەکان، بە خوێنەریان دەناســێنێ. بە شــێوەی 
مام ناونجی، نووسەر باسی هەر شەهیدی لە الپەڕە و نیوێک دا کردووە و وێنەیەکی 
زۆربەی زۆریانی داناوە. ئینجا لە کۆتایی کتێبەکە دا کۆمەڵەی وێنەی هەموویانی وەک 
ئاڵبۆمێک لە ٧ الپەڕە دا چاپ کردووە و پێرستێکی لە ناوی شەهیدەکان پێکهێناوە. 

وردبوونەوەیەکــی کــەم لــە ژیاننامەی شــەهیدەکانی بۆکانی حیزب ئەم ڕاســتییە 
دەردەخا کە زۆربەی هەرە زۆریان خەڵکی گوندەکانی دەوروبەری شار بوون و هەر 
هەموویان لە یەک دیاردە دا هاوبەش بوون: هەژاری! لە الپەڕە 1٨ی کتێبەکە بە دواوە 
)دوای دوو شــەهیدی ناوبراوی ســەرەوە(  بۆ هەرکام لە شەهیدەکان ئەم عیبارەتانە 

 نووســراون: »لــە بنەماڵەیەکی دەســکورت و نــەدار«، »لــە بنەماڵەیەکی دەســکورت«،
 »لە بنەماڵەیەکی بەتەواوی مانا هەژاری کوردەواری«، »لە بنەماڵەیەکی زەحمەتکێش«،
»لە بنەمالەیەکی فەقیر«، »لەوپەڕی بێ بەشی و دەسکورت«، »لە هەژارترین بنەماڵەی 

ئاوایی«، »لە بنەماڵەیەکی وەرزێر«، »بنەماڵەیەکی دەسکورت« و... )ل 1٨ تا ٣2( . 
 ئەم ڕەوتە، کەم وزۆر بە هەمان شێوە تا دوایین الپەڕەی کتێبەکە درێژە دەکێشێ و
خوێنەر تێدەگا کە پێگەی چینایەتیی پێشــمەرگەی کورد بەگشــتی، چینی خوارەوەی 
کۆمەڵگایە و ئەندامانی ئەم چینە چەوساوەیەن کە بێ عەداڵەتیی چینایەتی ڕێخۆشکەر و 
ئامادەســازیانە بــۆ خەبــات دژ بە سیســتەم و حکوومەتی چەوســێنەر، حکوومەتێک 
کــە بەنــاوی ئەڵــاڵ نوێنەرایەتیی چەوســێنەران و زاڵمــان و زۆرداران دەکا. هەر ئەم 
هەســتە و ئەم بیرەش دەیانباتە ســەنگەری خەباتی نیشــتمانی و نەتەوەیی یەوە و لە 

ڕاستی دا هەر دوو ئەرکی نەتەوایەتی و چینایەتی پێکەوە بەڕێوە دەبەن. 
نووســەر ســەرکەتووانە نــاو و تایبەتمەندیــی بنەماڵەیی، ڕێکەوتــی لەدایک بوون، 
ڕادەی خوێندەواری، ڕێکەوت و چۆنییەتی و تەنانەت هۆکاری چوونە نێو ڕیزەکانی 
پێشمەرگەی حیزب و ڕادەی بەجەرگی و ئازایەتی، ناوی ئەو شەڕانەی کە شەهیدان 
بەشدارییان تێدا کردووە و دوایین شەڕ و پێکدادانێک کە تێیدا شەهید بوون، شوێنی 
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شــەڕەکە و نــاوی هاوڕێیانیان لەو دوایین شــەڕە دا ڕوون کردۆتەوە و بە خوێنەری 
ناساندووە. 

قەڵەمی نووسەر ڕەوان و شیرین و پڕ لە ڕێز و خۆشەویستی بۆ شەهیدەکان و 
هاوسەنگەرەکانی خۆیەتی و لە ڕاستی دا کتێبەکە، فەرهەنگێکی زانیارییە لەسەر ئەم 

بابەتە تایبەتە، واتە شەڕی پێشمەرگەی کورد لەگەڵ کۆماری ئیسالمی. 
نووســەر هەندێک ناوچەی دەوروبەری بۆکانی بە ناوێک ناســاندوون کە بۆ من 
تــازە دەنوێنــن، وەک »ناوچــەی ئەحمــەدی کــۆر«، »ناوچەی فەرهادتــاش«، »ناوچەی 
پیرمحەممەد«، »ناوچەی ئاڵەشین« و... وێدەچێ ئەم ناوانە لەالیەن پێشمەرگەی حیزب 
یان هەر نووســەری کتێبەکەوە لەســەر شــوێنەکان دانرابێتن کە زۆریش بەڕێ وجێ 
دەنوێنن. من بەتایبەت پێم خۆش بوو چاوم بەناوی »گوندی قالوێ موعینی« کەوت. 
لە ناوچەی گەورکایەتی نێوان بۆکان و ســەقز و سەردەشــت و مەهاباد ســێ گوند 
بەنــاوی »قالــوێ«وە هــەن کــە ئەوەنــدەی مــن بزانم بەو شــێوەیە دەناســرێن: قالوێ 
زەندان، قالوێ شــێخان و قالوێ ڕەســووڵ ئاغا، بەاڵم دیارە بۆ یادکردنەوەی شەهید 
بوونــی کاک عەبدوڵــاڵی موعینی لە قالوێ لە ســاڵی 1٣٤٨ دا ئــەم ناوەیان لە یەک لە 
قالوێــکان نــاوە1 و هەر چۆنێک بێ، بەالی منەوە گەلێک پڕ بەپێســت دەنوێنێ. ئەگەر 
کــورد ســەروەری و دەســەاڵتی واڵتی خــۆی هەبێ، ئــەم کارە بەڕێ وجێیانەش کەم 

نابن. 
خوێنەر بە خوێندنەوەی کتیبەکە هەست دەکا نووسەر بەشێکی جیانەکراوە بووە 
لەو شەڕ و ئازایەتی و خەبات و پێشمەرگایەتییەی وا شەهیدەکان کردوویانە و هەر 
بۆیەش لە ڕاگەیاندنی هەواڵەکان دا گەلێک ســەرکەوتووە. بەهیوای ئەوەی نووســەر، 
هەروەها نووســەرانی دیکەی نێو حیزبە کوردییەکان کارێکی هاوچەشــن بۆ هەموو 
ناوچەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بەڕیوەبــەرن بۆ ئــەوەی لەالیەکــەوە یادی ئەو 
خزمەتــکارە دڵســۆزانەی نیشــتمانی کورد زینــدوو ڕابگیرێ و لەالیەکی دیکەشــەوە 

1. نەمزانی کامە قالوێێە؟ یەک دوو ســەرچاوەش گەڕام بۆ ئەوەی بزانم شــەهید عەبدوڵاڵی 
موعینی لە کامیەک لەو قالوێیانە شەهید بووە، بەاڵم بۆم ساغ نەبۆوە. 
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وەک بەڵگــە بۆ جینایاتی ڕژیمی کۆماری ئیســالمی لــە کۆڕ و کۆمەڵە جیهانییەکان دا 
کەڵکیــان لێ وەربگیــرێ. ســەد بریا ئەم چەشــنە کتێبە بەڵگەنامەیی یانــە لە قۆناغێک دا 
وەربگەڕێنرایەنە ســەر یەک دوو زمانی نێونەتەوەیی وەک ئینگلیزی و فەرەنســی بۆ 

ئەوەی لە دواڕۆژ دا بدرێنە ڕێکخراوە نێونەتەوەیی یەکانیش.1 

1. قالوێــکان لــە ناوچەی گەورکایەتیی مەهاباد، کەوتوونە هەل و هەڵکەوتێکی سێ گۆشــە و 
وەکــوو ســێ کۆچکەیەک خۆ دەنوێنن و بریتیــن لە: قالوێ زەندان )قالــوێ بایزاغای(؛ قالوێ 
باســەودەالن )قالوێ ڕەســواغای( و قالوێ شــێخان )قالوێ عەواڵغای(. وەکوو دیارە بەپێی 

مڵکایەتیی ئاغاکانیان  ناوی دووهەمیان بەسەردا بڕاوە.
کاک عەبدوڵاڵی موعینی و مینەشــەم لە داوێنی شــاخی »هێلوێ« و لە »دۆڵی میرەبەگ« و لە 
مووچەی »ئەحمەدی کەوازەرد« شەهید بوون. ئەم مووچە و مەزرایە مڵکی قالوێ زەندانە و 
هەر بەو بۆنەیەوە لە ئەدەبیاتی سیاسی دا قالوێ زەندان بە »قالوێ موعینی«ش ناودێر کراوە.
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ئەفسـەرانی کورد و هەڵوێسـتیان لە جەنگەی هێرشـی هەمەالیەنە]ی سـاڵی ١٣٥٨[ی 
حکوومەتی ئێران بۆ سەر خەڵکی کوردستان 

لــە جەنگــەی خوێندنــەوەی کتێبــی بیرەوەریــی ئەفســەران و کاربەدەســتانی  مــن 
ســەردەمی پەهلــەوی دا بــووم کــە وتارێکــی ڕێــزدار ســدیق باباییــم لــە ماڵپــەڕی 
»هەڵوێســت«دا خوێندەوە.1 کاک ســدیق کارێکی گەلێک بەڕێ وجێی کردووە کە ناو و 

یادی ئەفســەرانی شــەهید و ســەرفرازی گەلەکەمانی زیندوو راگرتووە و ژیاننامەی 
بــۆ پێکهێنــاون. ئــەو شــەهیدانە و بنەماڵەکانیان شــایانی ڕێزلێ گرتنــی زۆرن، ئەوان 
دەیانتوانی ڕێبازی خەباتی نەتەوایەتی نەگرنەبەر، وەک زۆرێکی تر، سووک و سانا 
خەیانەت بە گەلەکەیان بکەن و ڕێز و قەدر و پووڵ و پارەی دوژمنی کورد و تەمەنی 
درێژتریشــیان هەبێ، بەاڵم ژیانی هەڵۆیانەیان هەڵبژارد و چینەیان لە ســەرانگوێلکی 
قەلی ڕووڕەش نەکرد. ڕێز و خۆشەویستیی ڕۆڵەکانی گەل بۆ یادی پیرۆزیان بێ!

خوێندنەوەی ئەم بیرەوەرییانە لە تەنیشــت بیرەوەریی مرۆڤکوژان و قەســابانی 
ســەردەمی پەهلەوییــەکان کاتــێ تەکمیــل دەبــێ کــە بیرەوەریــی مــەال و پاســدارە 
شــەالتەکانی ڕژیمی خومەینی وەک خەڵخاڵی و حوســێن بروجێردیشیان لەگەڵ بێ. 
با ئەوانیش باس لە »شاکارەکان«ی خۆیان بکەن و سەربوردەی مرۆڤکوژیی خۆیان 
لــە کوردســتان بگێڕنەوە و کۆمەاڵنی گەل ئــەو جینایەتانەی ئەوان لەگەڵ خزمەت و 
لەخۆبوردوویــی ڕۆڵــە شــەهیدەکانی خۆیان بەراورد بکــەن و بزانن ئێمە لەکوێین و 

داگیرکەرانی خاکمان لەکوێی ئەم جیهانە دوور لە عەداڵەتە وەستاون. 
لــە خوێندنــەوەی ژیاننامــەی شــەهیدەکان دا خوێنــەر دەگاتــە چەنــد ئاکامێکــی 

سەرنج ڕاکێش: 
زۆرێک لە ئەفســەر و دەرەجەدار و ســەربازانی کوردی نێو ســپای ئێران، هەر 
ئەوەنــدەی ســپایەکی نەتەوەیــی پێکهاتووە، دەســتیان لە خزمەت کردنــی حکوومەتی 

1.http://www. helwist. com/Nuseran/Babay%20. S/2013/6%20%205%20%20Efseran%20Kurd. 
pdf
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ناوەندی شۆردۆتەوە و چوونەتە ڕیزی شۆڕشەوە. ئەم دیاردەیە پێشتر لە شۆڕشی 
ئەیلوولی باشــووری کوردســتانیش دا بینیمان و ئێســتا لە کوردســتانی ســووریاش 

بەچاو دەیبینین. 
هەمەچەشــنەیە.  شــەهیدانە  ئەفســەرە  ئــەو  کۆمەاڵیەتیــی  چینایەتــی و  پێگــەی 
لــە ڕەعیەتــەوە تــا ئاغــا و لــە کاســبکاری وردەوە تــا تاجــر و دەوڵەمەنــدی شــارە 
کوردنشینەکان. ئەوەش پیشاندەری ڕاستییەکی گرنگی سیاسییە: بزاڤی ڕزگاریخوازیی 
گەلی کورد بزاڤێکی نەتەوەیی و سەرانسەرییە، واتە هەموو چین و توێژەکانی گەلی 
گرتۆتەبەر؛ تەنانەت هەندێک لەو ئەفسەر و دەرەجەدارانەش کە کورد نەبوون، بەاڵم 
لــە پەیوەندیــی کوردان دا بوون و بە ڕادەی مەزڵوومییەتی گەلی کورد و حەقانییەتی 

داواکارییەکانیان زانیبوو، چوونە ڕیزی شۆڕشەوە. 
وتارەکــە ســەرەتایەکی باشــە بــۆ نووســینی کتێبــی ژیاننامەی ئەو شــەهیدانە و 
کەســانێکی دیکــەی کــە وا هەیــە کاک ســدیق لە کاتی نووســینەکەی دا بــە هەواڵیانی 
نەزانیبــێ. هیــوادارم نووســەر درێژە بەو کارە گرنگە بدا و زانیارییەکانی ســەبارەت 
بــە هــەرکام لــەو شــەهیدە پیرۆزانەمــان زیاتــر بــکا بــە شــێوەیەک کە لــە دواڕۆژ دا 
کتێبێکــی پڕالپــەڕەی لێ بەرهەم بێ و زیاتر شــیاوی خزمەت و لەخۆبوردوویی ئەم 
خۆشەویســتانەی گەلەکەمان بێ، هەروەها وەک بەشــێک لە مێژووی سیاسیی گەلی 

کورد لە دواڕۆژ دا کەڵکی لێکۆڵینەوەی لێ وەربگیرێ. 
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شەهیدانی ڕێکخراوی فیدائییانی خەڵق )پاشان ئەکسەرییەت(  لە بۆکان 
لە ماوەی ســااڵنی ڕەشــی دەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی لە ئێران دا، کوردســتان و 
بەگشــتی گەلــی کــورد زیاتریــن زیانــی گیانی و ماڵیــی لێکەوت و ناوچەکــە لە باری 
ئابوورییەوە تووشی نشوستی و دواکەوتنێک هات کە بەو زووانە قەرەبوو ناکرێتەوە. 
سیاسەتی ناپیرۆزی مەالکان ئەوەندەی حیزبە سییاسییە کوردییەکانی گرتەوە چەند 
 قاتی ئەوەش ئاوقای خەڵکی ئاسایی بوویەوە. شەڕ و بۆمباردمان و تیرۆر و ئیعدام و
زیندان و شاربەدەری و ماڵوێرانی و ئاوارەیی، تاقە مانگێک دوای دەسەاڵت سەندنی 
مەالکان لە سنەوە دەستی پێکرد و وردەوردە هەموو شار و گوندەکانی کوردستانی 
تەنییەوە. لە پاوە و مەریوان و کامیاران و سنە و بانە و سەقزەوە تا بۆکان و گوندی 
قەرەگۆل و کەلبەڕەزاخان و ســەوزی و ســەرچناری ســەر چۆمی مەجیدخان، ئینجا 
 مەهابــاد و سەردەشــت و خانــێ و نەغەدە و قاڕنێ و قەاڵتــان و لەوێوە تا ورمێ و
ســەڵماس و خــۆی و ماکــۆی نێو عەشــیرەتی جەاللی، کە شــەهیدێکی وەک شــیرین 
عەلەم هوولی و چەندەها بێ تاوانی دیکەی لێ کەوتەوە. شاری سنە 2٤ ڕۆژ بۆمباردمان 
 کرا، تەنیا لە گوندی »نیەر«ی سنە 5٧ کەس بوونەتە قوربانیی سیاسەتی چەپەڵی ڕژیم و

بە شەوێک 5٩ شەنگەالوی بێ تاوانی مەهابادی بێ سەروشوێن کران. 
حیزبــە سیاســییە کوردییــەکان هــەرکام لیســتەیەکی دوورودرێژیــان لــە نــاوی 
شەهیدانی خۆیان بە دەست کۆماری ئیسالمییەوە پێکهێناوە و تەنانەت ئەو لیستەیە 
بــۆ حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆتــە کتێبێکی پڕالپەڕە، بەاڵم جگە لە دوو 
حیزبی ســەرەکیی دێموکرات و کۆمەڵە، ڕێکخراوی فیدائییانی خەڵقیش لە ســەرەتای 
شۆڕشــەوە تا هاوینی 1٣5٩ و سەرەتای وەرچەرخانی سیاسەتەکەی، هاوهەنگاو و 
هاوخەباتــی گەلــی کــورد بــوو و لە هەر دوو بواری سیاســی و ســپایی دا خەباتێکی 
بەرفراوانی  کرد، لەپێناو ئەم خەباتەش دا گەلێک شــەهیدی پێشــکەش بە گەلی کورد 

کرد.  
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پێگەی فیدائییانی خەڵق لە ســەرەتای ســاڵی 1٣5٨ی هەتاوی )1٩٧٩ی زایینی(  لە 
بۆکان کرایەوە. چەند هەفتە پێشتر »ستادی فیدائییانی خەڵق« لە مەهاباد کرابۆوە. لە 
ســنە، شــەهید بێهرووز ســولەیمانی کادری ڕێکخراوەکە، کە تازە لە زیندان هاتبووە 
دەرێ »دەفتــەر«ی ســازمانی فیدائییانــی بەڕێــوە دەبــرد، بەاڵم لە ناوچــەی موکریان 
کەســێکی خۆجێیــی ئەوتــۆ نەبــوو کــە لە کۆنــەوە لەگەڵیــان بووبێ و لە ســەردەمی 
کورت ماوەی ئازادیی نێوان ڕووخانی ڕژیمی شا و خۆ قایم کردنی مەالکان دا کاری 
ڕێکخراوەیــی ناوچەکــە بەدەســتەوە بگرێ، دیارە شــەهید مینەی شــێرخانی و چەند 
کەســی دیکــەی وەک ئــەو هەبــوون کــە پێــش داندرانــی »دەفتەر«ەکانــی فیدائییان لە 
کوردســتان پەیوەندییــان لەگەڵیــان دا هەبــوو، بەاڵم بەشــێک لــە کاری بەڕێوەبردنی 
دەفتــەرەکان لــە موکریــان، لــە ئەســتۆی هاوڕێیانــی ئازەربایجانــی بــوو، گەرچــی 
تاک وتەرایــەک بەرپرســی فارســیش لە ناوچەکە هەبوون. ئــەوان زیاتر لە مەهاباد و 

بۆکان بوون. 
هــۆکاری بەرپــرس بوونــی هاوڕێیانــی ئازەربایجانــی، جگــە لە نزیکیــی مەودای 
موکریــان و ئازەربایجــان دوو شــتی دیکــەش بــوو: یەکــەم، لقــی ئازەربایجــان و 
بەگشــتی ئەندامان و کادرانی ئازەربایجانی لە ڕێکخراوی »چریک های فدائی خلق« و 
پاشــان »فدائیــان خلــق«دا، خاوەنــی جێگەوپێگــەی ســەرەکی بوون و بەشــێکی زۆر 
لــە هەڵســووڕاوانی ڕێکخراوەکــە لە ئێــران دا هەر لــە ڕۆژی یەکەمــی دامەزرانییەوە 
ئازەربایجانــی بوون. دووهەم، هەندێک خوێندەوار و ڕووناکبیری ناوچەی موکریان 
لــە شــارەکانی ئازەربایجــان دەیانخوێنــد یــا کاریــان دەکــرد و ئەوەش ببــووە هۆی 

بەستنی پەیوەندی لەگەڵ ڕێکخراوەکە. 
ئــەو دەم، واتــە لــە ســەرەتای شۆڕشــی ســاڵی 1٣5٧ دا، کاتــێ کە هێشــتا پێگەی 
فیدائییان لە بۆکان نەکرابۆوە، ڕێکخراوی فیدائییان لە دانیشگای تەورێز زنجیرەیەک 
کۆبوونــەوە و ســیمیناری بەنــاوی »هفتــە همبســتگی با خلق کــرد« بەڕێوەبــرد. ئەو 
دەم مــن لــە تەورێــز لە »شــرکت انبارهای عمومی ایــران« کارم دەکــرد و لە ڕێگەی 
هاوڕێیەکــەوە هەواڵــی بەڕێوەچوونــی ئــەو کۆبوونەوانــەم پێگەیشــت و هاوکاریــم 
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کردن، چوومە تاران و کاک جەلیلی گادانیم بانگهێشتن کرد بێ لەوێ وتار بدا، مەال 
غەفووری دەبباغی لە مەهابادەوە هات و شــێعری خوێندەوە، خۆشــم لە دەســپێکی 
سیمینارەکە دا وتارێکم لەژێر ناوی »هفتە همبستگی با خلق کرد چرا؟« پێشکەش کرد. 
لــەو ســەردەمە دا مــن هێشــتا پەیوەندییەکــی ڕاســتەوخۆم لەگــەڵ ڕێکخراوەکــە 
نەبەســتبوو، بــەاڵم دەســتەیەکی 20 ـ ٣0 کەســی لــە الوان و ڕووناکبیرانــی بۆکانی 
الیەنگــری فیدائییــان، کــە هاتبــوون بەشــداریی کۆبوونەوەکــە بکەن، لە نێوەڕاســتی 
بەرنامەکان دا، واتە ڕاست لە ڕۆژی 22ی بەهمەنی 1٣٥٧ گەیشتنە تەورێز و هەمان 
ڕۆژ لە تاران شۆڕش سەرکەوت و پادگانەکان کەوتنە دەست خەڵک، ئەوان هەموو 
لە ماڵەکەی من بوون کە تەلەفیزیۆن سەرکەوتنی شۆڕش و ڕووخانی ڕژیمی شای 
ڕاگەیانــد، ئیتــر نــەک هــەر میوانداریی مــن، بەڵکــوو کۆبوونەوەکــەی فیدائییانیش لە 
زانستگە تێکچوو و میوانە بۆکانییەکانیش بەپەلە گەڕانەوە بۆکان. تا ئەو ڕۆژە جگە 

لە سنە لە هیچ شارێکی کوردستان لقی ڕێکخراوی فیدائییان نەکرابۆوە. 
هەر چۆنێک بێ، لە ماوەی دوو مانگ دوای سەرکەوتنی شۆڕش دا، لە مەهاباد و 
بۆکان و ســەقز و سەردەشــت و بانە و نەغەدە و شنۆ لقی ڕێکخراوەکە کرایەوە و 
ژمارەیەکی بەرچاو لە خوێندکار و مامۆســتا و ڕووناکبیرانی ناوچەکە و بەشێکیش 
کرێکاری شار و وەرزێر  و ڕەشایی گوندەکان لە دەوری کۆبوونەوە و هەڵسووڕان 

دەستی پێکرد. 
بەداخەوە هەر لەو ماوە کورتە و لە ســەروحەدی کرانەوەی دەفتەری ســازمان 
لــە بــۆکان دا، شــەڕی یەکەمــی شــاری ســنە ســەری هەڵدا و تــووی ناکۆکیــی نێوان 
کورد و ڕژیمی تازەی کۆماری ئیسالمی چەکەرەی کرد، کە درەنگتر شەڕی پاوە و 
شــەڕی دووهەمــی ســنەی لێکەوتــەوە و وردەوردە پاشــماوەی شــار و ناوچەکانی 
کوردستانیشــی گرتەوە؛ واتە یەکەم هەنگاوەکانی هەڵســووڕانی سیاســیی فیدائییان 
لــە کوردســتان، لە فەزایەکی پڕ شــەڕ و کێشــە و هەرا و دژایەتیــی خەڵک و ڕژیمی 
تازەدامــەزراوی ئێــران دا هەڵهێندرایــەوە و نــە ئەندام و کادری لە شــارەکانی ترەوە 
هاتوو و نە الیەنگرانی خۆجێیی، دەرەتانی بەخۆداهاتن و پێوەندیی سیاســیی لەگەڵ 
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کۆمەاڵنی خەڵک و ڕاگەیشــتن بە بارودۆخی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی کوردســتان و 
ناســینی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان و کەسایەتییە کۆمەاڵیەتییەکانی ناوچەیان 
بۆ  نەڕەخسا. هەموو شت بە چەک و گولـلە و شەڕ و پێکدادان دەستی پێکرد و وەک 
دەزانین هەر بەو دیاردانەش درێژەی کێشــا، دۆخێکی نائاســایی کە شــوێنی تەواوی 
لەســەر هەموو هەڵســووڕانێکی دواڕۆژی ڕێکخراوەکە لە کوردستان دانا؛ بەکورتی، 
کاری چەکداری وەک دووانەیەک لەگەڵ کرانەوەی دەفتەرەکانی ڕێکخراوی فیدائییان 
لە کوردســتان، لەدایک بوو و تا دوایین ڕۆژەکانی بوونی دەفتەر و ســتادی سازمان 

لە کوردستان لەگەڵی دا ژیا و بەجێی نەهێشت. 
هۆکاری زۆر ئاشکرای ئەم هەڵوێستەش یەکەم، ڕۆحی شەڕەنگێزانەی سیستەمی 
تازەدامــەزراوی ئێــران و بەتایبــەت خومەینــی؛ دووهــەم، بارودۆخــی کوردســتان 
دوای گیرانــی پادگانی مەهاباد و هەوڵی کۆمەڵە بۆ دەســت بەســەرداگرتنی پادگانی 
ســنە و سەرهەڵدانی شــەڕی نۆ ڕۆژەی سنە بوو، کە درەنگتر بەهۆی جینایەتەکانی 
خەڵخاڵــی و زنجیــرەی ئیعدامەکانــەوە دەرفەتی ئاشــتی و پێکەوەژیانــی نێوان گەلی 
کورد و مەالیانی تاران و قومی بەتەواوەتی تێدا برد؛ سێهەمیش چەک خۆشەویستیی 
ئەندامــان و بەڕێوەبەرانــی ڕێکخراوەکــە بــوو. لــە هەمــوو مــاوەی ســااڵنی 1٣50 ـ 
1٣5٧ و چەنــد مانگێــک پێــش کرانــەوەی بنکەکانــی کوردســتان، ڕێبــازی چریکی و 
ئەنجامــی دا  لــە  بــوو و  کار و هەڵســووڕانی چریکــەکان  چەکــداری ســەرەکیترین 
ژمارەیــەک لــە کاربەدەســتانی ڕژیمی شــا بەدەســت ئەوان کوژرابوون و خۆشــیان 
شــەهید و زیندانییەکــی گەلێک زۆریان لــەو پێناوە دا دابــوو. الیەنگرانی ڕێکخراوەکە 
لــە کوردســتانیش بــە شــێوەیەکی سروشــتی لەو ڕۆژانــە دا بەرەو ئەم هەڵوێســتە و 
ئەو سیاســەتە کشــابوون. تــووی ئەو بیروبۆچوونە لەســەر زەمینــەی کۆمەاڵیەتیی 
ناوچەکە، واتە چەک خۆشەویستیی مێژوویی کورد، باشتری چەکەرە کرد و سەری 
هەڵــدا، ئیتــر دۆم بــێ و کاڵش بۆخــۆی بــکا! کورد بــێ و بچێتە نێــو ڕێکخراوەیەکی 
چەکداریــی چریکییــەوە کــە تا ئــەو دەم نــاو و ئیعتیبارێکــی زۆری لەنێــو کۆمەاڵنی 

خەڵک دا هەبوو! 
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لەژێر کارتێکەریی گۆڕانکارییە سیاســییەکانی ئێران و هەروەها نزیک بوونەوەی 
بەشــێک لــە ئەندامانی دەفتەری سیاســیی ڕێکخراوەکە لە حیزبی تــوودەی ئێران، لە 
مەودای ســااڵنی 1٣٥٨ـ 1٣٦0  دا چەند »ئینشــیعاب« لەنێو ڕێکخراوەکە دا ڕووی   دا و 
لــە ئەنجــام دا، نەک هەر نــاوی ڕێکخراوەکە، بەڵکوو هەڵوێســت و سیاسەتەکانیشــی 
گۆڕانــی زۆریــان بەســەردا هــات. ئەو لقــەی وا منی لەگــەڵ کەوتبــووم »ڕێکخراوی 
فیدائییانــی خەڵــق ـ ئەکســەرییەت« بــوو و ئــەم یادداشــتانەش لــە ڕاســتی دا یــادی 
شــەهیدانی ڕێکخراوەکەیــە لە بۆکان، گەرچــی وا هەیە بیرەوەرییەکانم تەواو نەبن و 
ســەردەمی پێــش و دوای هــەرکام لەو دووفاقــە بوونانــەم کەم تاکورتێک لێ تێکەاڵو 
بووبــێ. ئەگــەر نــاوەکان یا مێــژووی ڕووداوەکانیش دەقاودەق لەگەڵ ڕاســتەقینەی 
سیاســی و ڕێکخراوەیی ئەو دەم دا یەک نەگرنەوە بە قەســد و نییەتێک نییە و تەنیا 

ناشارەزایی و ناتەواویی بیرەوەرییەکانمە. 
**

لــەو شــەڕانەی وا دوای شۆڕشــی 1٣5٧ و کرانــەوەی دەفتەرەکانــی ســازمان لــە 
ســنە و سەقز و درەنگتر لە مەهاباد و بەگشتی کوردستان دا ڕوویان  دا، ئەندامان و 
الیەنگــران و چەکدارانــی فیدایی شان بەشــانی پێشــمەرگەی دێموکــرات و کۆمەڵە لە 
شــار و گونــد لەگــەڵ پاســداری شــەڕخوازی مــەالکان جەنگیــن و دوای گیرانەوەی 
شــارەکان لەالیــەن ئەرتــەش و پاســدارانەوە، ئــاوای دیــوی باشــووری کوردســتان 
بوون و لە هەر دوو ال، خوێنیان ڕژایە سەر خاکی کوردستان. تا وەرچەرخانەکەی 
ســاڵی 1٣٥٩ کە لە ئەنجامی دا هەموو بنکە و »دەفتەر«ەکانی فیدائییان لە شــارەکانی 
کوردســتان کۆکرانــەوە و دوایین دەفتەریش کــە دەفتەری بۆکان بوو و تا ماوەیەک 
بە کراوەیی مابۆوە، دوای دووجار خۆپیشــاندانی خەڵک دژ بە سیاســەتە نوێیەکەی، 

بەیەکجاری پێچرایەوە. 
دوای داخرانــی دەفتــەری بۆکان، ماڵی ئێمە، لە ڕاســتی دا ماڵــی دایکم، بۆ ماوەی 
چەنــد مانــگ بوو بە شــوێنی حاوانــەوەی ئەندامانی غەیرە بۆکانــی و بەڕێوەچوونی 
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کارەکان و تەنانــەت کۆنفرانســی ســێ ڕۆژەی ناوچەیــی فیدائییان لە کوردســتان لە 
پاییــزی 1٣٥٩  دا لــە ژێرخانــی ماڵــی ئێمــە بەڕێوەبرا. لــە ئەنجامی ئەو کۆنفرانســە دا 
بڕیــاری وەســتاندنی یەکجاریی کاری چەکدارانە دژ بە ڕژیمــی ئێران، کۆکردنەوەی 
چەک و شــاردنەوەیان دەرچوو و ســێ کەس بە نوێنەرایەتیی ڕێکخراوەکە نێردرانە 
شــاری ســەقز کــە ئــەو دەم کەوتبــووە دەســت پاســدارەکانی خومەینی، بــۆ ئەوەی 
سیاســەتی وەســتانی کاری چەکدارانەی ڕێکخراوەکە بە سپای پاسداران ڕابگەیەنن. 
ئەوە دوایین بزمار بوو کە لە تابووتی خەباتی چەکدارانەی فیدائییانی ئەکســەرییەت 
لە کوردســتان درا و بە شــوێنی دا ئیتر مانەوەمان لە کوردســتان کارێکی نەگونجاو 
بــوو و زۆربــەی زۆری ئێمــە پەڕیوەی شــارەکانی ئێران، بەتایبەت تــاران بووین و 
ئەوانــەش وا لــە ناوچەکــە دا مانــەوە، کەوتنــە بــەر ڕق و بوغز و هێرشــی ئەندامانی 
ڕێکخــراوە سیاســییەکانی دیکــەی ناوچــە و خەڵکیــش کە لەژێر هێــرش و پەالماری 
ڕۆژانەی پاســدار و بەســیجیی کۆماری ئیسالمی دا بوون، ئەم سیاسەتە نوێیەیان بۆ 

هەزم نەدەکرا و دژمان دەوەستان. 
مــن هــەر لێــرە دا ڕاســتییەک بــۆ مێــژوو دەدرکێنــم: هیچــکام لــە ئەندامــان و 
بەڕێوەبــەران و کاربەدەســتانی خۆجێیــی کــورد، لــە وەرچەرخــان و ڕەچاوکرانــی 
ئەم سیاســەتە  دا دەســتیان نەبوو و تا ئەمڕۆش هەموویان پەســندی سیاسەتەکەیان 
نەکــردووە. لــە بیرمــە کاتــێ کە ڕۆژنامــەی »کار«ی ئەکســەرییەت بە تیتــری گەورە 
ئــەو سیاســەتە نوێیــەی ڕاگەیانــد، نەمــر بێهــرووزی ســولەیمانی لــە بــۆکان بوو و 
دەینەڕانــد و دەیگــوت وا پێشــمەرگەکانمان لەژێــر بۆمباردمانــی پاســدار دا لــە ســنە 
دەکووژرێــن، مــن چــۆن بچمــەوە و پێیــان بڵێم ئــەم ڕژیمــە »ئینقالبی«یــە؟ بێهرووز 
تاقەکــەس نەبــوو و زۆرێــک لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی فیدائییــان لــە کوردســتان 
وەک ئەویــان بیــر دەکــردەوە، بــەاڵم ڕێکخراوەیەکــی سیاســیی سەرانســەریی وەک 
 فیدائییانــی ئەکســەرییەت، بڕیارەکانــی لــە تــاران دەدرا و دەنگــی لقی کوردســتان و
 کەیفییەتــی ئەندامەکانــی بەداخــەوە ئەوەندە بــەرز نەبوو کە بتوانێ بەســەر ئەوان دا
 زاڵ بێ. دیارە »ئینشیعاب«ێکی تازە لەو سیاسەتە کەوتەوە و بەشێک لە کادر و ئەندامان و
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الیەنگران لەگەڵ »عەلی کشتگەر« کەوتن و لە ئەکسەرییەت جیا بوونەوە، کە یەکیان 
کاک بێهرووز بوو 

بەاڵم سیاســەتی ئەکســەرییەت نەگۆڕ مایــەوە و لقی کوردســتانیی ڕێکخراوەکە 
لــە ئەنجامــی ئەو سیاســەتە، تێداچــوو و تەنانەت کار و خەبــات و گیان بەخت کردنی 
ئەندامــان و الیەنگرانەکانــی بــە ئاگــری هەمان سیاســەت ســووتا، بە شــێوەیەک کە 
ئەمــڕۆ، لە باســی ڕێکخــراوی فیدائییانی خەڵق )ئەکســەرییەت(   دا هەمــوو کەس تەنیا 
بــاس لــە بڕگــەی دوای وەرچەرخانەکــە دەکا و خەباتی چەکدارانە و شــەهیدبوونی 
دەیــان ڕۆڵــەی قارەمانــی گەل کە لە ڕیــزی فیدائییانی ئەکســەرییەت دا گیانی خۆیان 

پێشکەش بە خاکی کوردستان کرد، لە بیر دەبرێتەوە. 
من کە ئەم قسانە دەکەم نامەوێ دیزە بەدەرخۆنەم کردبێ و ڕاستەقینەی زەقی نێو 
ڕێکخراوەکە بشارمەوە و بەرگی درۆیین لە بەر ڕاستییەکان بکەم. لەنێو ئێمە دا کەم 
نەبوون ئەوانەی وا بیرۆکەی توودەیی یان بوو و عالمانە وەشــوێن سیاســەتی نوێی 
ڕێکخراوەکە کەوتبوون، بەاڵم هیچ ئامارێکم بەدەستەوە نییە بزانم لە ڕێکخراوی کام 
شاری کوردستان و یەک لەوان بۆکان دا چەند کەس لەسەر کام بۆچوون و کام هێڵی 
 فکری بوون. دەزانم لەگەڵ هەرکام لە ئینشیعابەکان دا کۆمەڵێک لە هاوڕێیان دەڕۆیشتن و
جیــا دەبوونــەوە، ئــەوەش بەواتای ناڕەزایــی لە بەرانبەر سیاســەتەکان دا بوو، بەاڵم 
ئەوانەی وا مابوونەوە بەگشــتی ئەو کەســانە بوون کە ئەو خەتە فکرییەیان پەســند 

دەکرد. 
من خۆم هەرگیز لەگەڵ کاری چەکداریی دا نەبووم و ئێستاش هەر نیم، کەوابوو 
بەبێ ئەوەی پاکانە بۆ خۆم بکەم و پاساوی ڕاستییەک بدەم، دەڵێم من لەگەڵ ئەو هێڵە 
فکرییە نوێیە دا بووم کە بەسەر ڕێکخراوەکە دا زاڵ ببوو و خۆی لە کاری چەکدارانە 
لــە کوردســتان و لــە ئێــران دەکێشــایەوە. لەگــەڵ ئــەوەش دا، دەزانم گەلێک کەســان 
هەبــوون کــە لە عەینی وەفاداری بە ڕێکخراوەکە، ئەم سیاســەتەیان نەدەســەلماند و 

بەشێکیان لەسەر ئەم دووڕێیانە وەستان و گیانی خۆشیان بەخت کرد. 
بەداخــەوە هیــچ ئامارێک بەدەســتە وە نییە دەریبخا ڕژیمی مەالکان چەند کەســی 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1473  

لــە پەیوەندیــی ڕێکخــراوی فیدائییــان دا لە کوردســتان ئیعدام کــردووە، یاخود چەند 
کەســیان لە شــەڕ لەگەڵ ڕژیم دا کوژراون. ژیانی دوورەواڵتیش دەرەتانی ئەوە نادا 

لە نزیکەوە هەوڵی گردوکۆی زانیاریی ئەوتۆ بدرێ. 
ئەم بابەتەی لێرە دا دەینووســم، لە درێژەی نووســینی مێژووی بۆکان دایە و بەو 
پێیە، بە شێوەیەکی ئاسایی بۆ زیندوو ڕاگرتنی ناوی ئەو کادر و ئەندام و الیەنگرانەی 
فیدائییانی ئەکســەرییەتە، کە تەنیا لە ناوچەی بۆکان بەدەســتی ڕژیمی جینایەتکاری 
خومەینی شەهید کراون. من زانیاریم لەسەر بارودۆخی شارەکانی دیکەی کوردستان 
نییە کە بتوانم الی کەم لیستەیەک لە ناوی شەهیدانی فیدایی بۆ نموونە لە سنە و سەقز و 
مەهاباد و شــارەکانی دیکەی کوردســتان پێکبێنم، بەاڵم گەلێک هیوادارم کە خەڵکانی 
شــارەزا لە شــارەکانی دیکەی کوردستانیش کارێکی هاوچەشن بکەن و لە ئەنجام دا 
دەربکەوێ خوێنی چەند خەباتکاری سەرلەپێناو ڕیزەکانی فیدایی پێشکەش بە خاکی 
 کوردســتان کــراوە و تەنانــەت دوای وەرچەرخانــی  نابەجێی سیاســەتی فیدائییان و
پشــت کردنە کوردستانیشــیان، چەند کەســیان لەالیەن ڕژیمەوە گیران و لە تاران و 

شارەکانی دیکەی ئێران ئیعدام کران. 
**

دەبێ ئەم ڕاستییە لە بیر نەکرێ کە پێش کرانەوەی دەفتەرەکان ژمارەیەکی بەرچاو 
 لــە ڕووناکبیرانــی کــورد پەیوەندییــان بــە ڕێکخــراوی »چریک هــای فدائــی خلق« ەوە
 هەبــوو و بــە کرانەوەی دەفتەرەکان، ئەوانیش هاوکاریــی خۆیان لەگەڵ دەفتەرەکان
دەســت پێکــرد. مــن لــە بڕگــەی پێشــوودا ئــەم ڕاســتییەم نەگرتبــووە بەرچــاو و 
قورســایی زیاتــرم بــە هاوڕێیانــی ئازەربایجانــی دابــوو، کــە بۆچوونێکــە لەجێــی 
خــۆی دا نییــە لەبــەروەی ژمــارەی ئــەو کوردانــەی وا لــە پەیوەندیــی ڕێکخراوەکە دا 
بــوون یــا لــەو پەیوەنــدە دا گیرابوون، کــەم نەبوو و هــەر ئەوانیش بوونــە کۆڵەکەی 
دروســت بوونــی دەفتــەر و بنکــەکان لــە کوردســتان، واتــە بەبــێ هاتنــی هاوڕێیانی 
ئازەربایجانیــش دەفتــەرەکان لــە کوردســتان هــەر دەکرانــەوە. لــە بیرمــە ماوەیەک 
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پێــش ســەرکەوتنی شۆڕشــی 1٣٥٧ لــە تەورێــز چوومــە زانســتگە و لــەوێ چــاوم 
و دەژی  ئورووپــا  لــە  ئێســتا  کــە  کــەوت  فیدائییــان  ڕێکخــراوی  هاوڕێیەکــی   بــە 
داوام لێ کــرد یارمەتیــی کرانەوەی دەفتەری ڕیکخراوەکە لە کوردســتان بدەن، بەاڵم 
 لەبەروەی لە کوردستان نەدەژیام ئاگام لە کاروبار و هەڵسووڕاوییەکانی ئەوێ نەبوو و
هەر ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی زیاتر سەبارەت بە هاوڕێیانی ئازەربایجانی بدوێم. 

حیکایەتی من لەگەڵ فیدائییان 
مــن، کــە دوای زیندانــی ســاڵەکانی 1٣٥1 تــا 1٣٥٣، لەســەر ئیــش وکاری دەوڵەتــی 
دەرکرابووم، دوابەدوای شــۆڕش، واتە لە سەرەتای ساڵی 1٣5٨ەوە گەڕامەوە سەر 
ئیش وکاری پێشووم کە مامۆستایی بوو لە دەبیرستانەکانی تاران، بەاڵم تەنیا ڕۆژێکم 
کار کرد و داوام کرد بمنێرنەوە بۆکان کە لەوێ وەک ئەندامی »شووڕای ئینقالب«ی 
شارەکە هەڵبژێردرابووم. لە بارودۆخی ئەو ڕۆژانەی کوردستان دا، کە داروبەردیش 
 سیاسی بوو و هەموو کەس الیەنگری لە حیزبێک و ڕێکخراوەیەک دەکرد، دیارە منیش،

بە شێوەی سروشتی، بەرەو الیەنێک دەکشام.  
وەک هێڵــی فکــری، لە مائۆئیســم دوور بووم و بۆ الیەنگریــی کۆمەڵە نەدەبووم، 
بیــری چــەپ و هەندێکیــش چەپڕەویی خۆم نەیدەهێشــت لەنێو حیزبــی دێموکرات دا 
جێگــەم بێتــەوە. جا دوای گەڕانەوەی بۆکان، هەر بە یەکەم داخوازی و بانگهێشــتن، 
بەرەو ڕیکخراوەی چریکە فیدائییەکان چووم کە تازە دەفتەریان لە بۆکان کردبۆوە. 
ســەرەتا الیەنگریــان بــووم و پاشــان بــووم بــە ئەنــدام و هەندێک بەرپرسایەتیشــم 
وەرگرت؛ واتە لە بەهار و هاوینی ساڵی 1٣5٩  دا ماوەیەک بەرپرسی دەفتەری بۆکان 
بــووم و دوای داخرانی دەفتەرەکانی ســازمان لە شــارەکانی کوردســتان و گۆڕانی 
ڕێبازی چەکداریی، بۆ ماوەی دووســێ مانگێک لە تاران بوومە بەرپرســی شــاخەی 
کوردستانیی ڕێکخراوەکە، کارێک کە لە سەرم زیاد بوو و توانایم نەبوو، ئیتر گەلێک 
زوو خۆم کێشــایە دواوە. لە کۆتایی پاییزی هەمان ســاڵ و سەرەتاکانی زستانیش دا 
بە نامە »ئیستیعفا«م  دا و بەتەواوەتی لە ڕێکخراوەکە هاتمە دەرەوە، واتە سەرجەم، 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1475  

ماوەی دەوروبەری ساڵ و نیو یان دوو ساڵ لەگەڵ ڕێکخراوی فیدائییان بووم. 
دوای چوونــە تارانــم لەگــەڵ دوو خزمی خۆم و برادەرێکی ئــەوان دا بە ترۆمبیل 
بــە شــەقامێکی تاران دا دەڕۆیشــتین کە پاســدار بەناوی »مونافیــق«، واتە موجاهیدی 
خەڵقــەوە گرتیانیــن و بردیانینــە زیندانــی ئێڤین. ئەوانــی تر گرفتــی ئەوتۆیان نەبوو، 
بەاڵم من دەستم لە خۆم شۆردبوو و الم وا نەبوو ئیتر چاوم بە دەرێ بکەوێتەوە، 
بــەاڵم ئــەو دەم پەیوەندیــی ئەکســەرییەت لەگــەڵ ڕژیمی ئێران زۆر خــراپ نەبوو و 
گەرچــی جاروبــارە ئیعدامیــان دەکردین، بەاڵم بەگشــتی لەچاو ڕێکخراوە سیاســییە 
چەپەکانی تر لەگەڵمان باشــتر دەجوواڵنەوە. نامەنووســینی بەرپرسانی ڕێکخراوەکە 
کاری خۆی کرد و دوای 10 ڕۆژ لەگەڵ سێ کەسەکەی تر دا ئازاد کرام، بەاڵم منیان 

بە ئەسپاردنی قەباڵەی ماڵ ئازاد کرد. 
**

هــەر چۆنێــک بــێ، بــا لــەوە زیاتــر لە باســەکە النــەدەم و بگەڕێمەوە ســەر ئەســڵی 
مەتڵــەب. لــەو ماوەیە دا کــە ڕێکخراوی چریکــە فیدائییەکان و پاشــان فیدائییانی گەل 
)ئەکســەرییەت(  لــە بــۆکان هەڵســووڕانیان دەنوانــد مــن گەلێــک هــاوڕێ و هەڤاڵ و 
بــرادەری چاکم بوون کە ئێســتاش شــانازی بــە هاوڕێیەتی و ناســینیان دەکەم. ئەو 
ئازایەتــی و لەخۆبوردوویــی و خزمەتگوزارییــەی وا لــەو هاوڕێیانــەم دیــت ئەگــەر 

بیهێنمە سەر کاغەز چەند بەرگ کتێبی دەوێ. 
ئــەو قســانەم بەواتــای ئــەوە نییە کە هەر کەســێک هاتبــووە نێــو ڕێکخراوەکەوە 
مەعســووم و فریشــتە بوو. دەزانم لە نێومان دا خەڵکانی کەم باوەڕ و هەلپەرســت و 
تەنانەت قاچاخچی و فێڵبازیش هەبوون. ئەو کەسانە بەهۆی پۆپۆلیست بوونی هەندێک 
لــە ئێمە و ڕێزگرتنمان لە کۆمەاڵنی زەحمەتکێشــی خەڵکــەوە، خۆیان خزاندبووە نێو 
 ڕێکخراوەکــە و هەندێکیــان تا پلەی ســەرەوەی بەرپرســایەتیی ناوچەییش هاتبوون.
لــە بیرمــە لــە دوایین مانگی داخرانــی دەفتەری بۆکان دا من دەفتەرم بەجێ هێشــت و 
گوتــم تا فاڵنەکەس ـ کە بەرپرســی دارایــی ڕێکخراوەکەمان بوو ـ لەو دەفتەرە دا بێ 
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من سەری پێدا ناکەم و هەرواشم کرد، بەاڵم ماوەی تۆرانەکەی من درێژەی نەکێشا 
لەبەروەی دەفتەر کۆکرایەوە و ئەو و من هەرکام بە ڕێبازی خۆمان دا ڕۆیشتین!

من ئەم بابەتە بۆیە نانووســم هێرشــم کردبێتە سەر کەسێک و کەسانێک؛ دەزانم 
من لە هەموویان ناتەواوتر بووم، بەاڵم قسەیەکیشم بۆ دز کردبێ، نە خائین بووم و 
نە هەلپەرست. بەپێچەوانە، بۆیە دەنووسم کە یادێکم کردبێ لە پێشمەرگە و الیەنگر و 
ئەندامانی پاک و بێگەردی ڕێکخراوەکە، ئەوانەی وا  لە و ســااڵنە و ماوەیەک دواتر دا 
گیانی خۆیان پێشــکەش بە کوردســتان کرد و بوون بە شەهیدی ڕێگای سوسیالیزم 
لە کوردســتان. دیارە ڕێبازی فکریی ئەو ســااڵنەی ڕێکخراوی فیدائییان، بەتایبەت لە 
کوردستان دیاردەیەکی ئاڵۆز بوو و لە نێوان سوسیالیزم و ناسیۆنالیزمی کوردی دا 
 قەتیس مابوو. ڕووناکبیرانی ئەندامی ڕێکخراوەکە بەگشتی هەڵگری بیری چەپ بوون و
هــەر بــەو ئامانجەش لــە دەوری ڕێکخراوەکە کۆببوونەوە، بــەاڵم لە بارودۆخی ئەو 
دەمی کوردستان و زەق بوونەوەی پرسی نەتەوایەتیی کورد، بەتایبەت بەهۆی شەڕی 
بەسەرداسەپاوی ڕژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمییەوە ، کێشەی نەتەوایەتیی گەلی 
کورد ببووە سیاســەتی پەیڕەوکراوی ڕۆژانە و لە ڕاســتی دا جیاوازییەکی بەکردەوە 
 لە نێوان پێشمەرگەی چەکداری ئێمە و پێشمەرگەی کۆمەڵە و دێموکرات دا نەبوو و
هەر سێ ڕێکخراوەکە، هەرکام بە ڕادەی توانا و ژمارەی ئەندام و الیەنگر، بەشداریی 
شەڕ و بەربەرەکانیی پاسدار و ئەرتەشی کۆماری مەالکانیان دەکرد. هەتا ئەو ڕۆژانەش 
کە سیاسەتی ڕێکخراوەکە تووشی گۆڕان هات و خۆی لە شەڕی چەکدارانە کێشایە 
دواوە، بۆ خەڵکی ئاسایی کورد لە ناوچەکە، جیاوازییەکی ئەوتۆ لە نێوان پێشمەرگەی 
 ئێمە و دوو ڕێکخراوەکەی دیکە دا نەبوو، بەاڵم هەر ئەوەندەی خۆمان لە بەربەرەکانی و
خەباتــی چەکــداری کێشــایەوە، حیســابەکان گــۆڕان و خەڵــک بــە چــاوی دوژمن و 

تەنانەت جاشی ڕژیم سەیریان دەکردین. 
ئەوە هەڵەیەک بوو بەسەری دا کەوتین و زیانی زۆریشمان لە پای دا بینی، بەاڵم 
چ کــەردەن؟ ڕێکخراوەیەکــی سەرانســەری کە بڕیــاردەران و سیاســەت دانەرانی لە 
دەرەوەی کوردستان بوون و بەشێکیان کەوتبوونە ژێر کارتێکەریی حیزبی توودەی 
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ئێرانەوە و ڕوانینی نابەجێی ئەوان لەمەڕ سیســتەمی سیاســیی ئێران و باوەڕیان بە 
دژی ئەمپریالیســت بوونی کۆماری ئیســالمی لەالیەک و الوازیی فکری و تیئۆریکیی 
لقی کوردستان و بەرز نەبوونی دەنگی سەربەخۆی بەرانبەر ئەو سیاسەتە لەالیەکی 
تــر، گەیشــتە ئــەو کەتنــەی وا پێمان کــرا و خوێنــی ڕژاوی الوەکانمــان لەبەرچاوی 

کۆمەاڵنی خەڵک بە فیڕۆ چوو. 
هــەر چۆنێک بێ، پێــش ئەم وەرچەرخانە و تەنانەت لە ماوەی وەرچەرخانەکە و 
دوای ئەویــش دا، ژمارەیەکــی زۆر لــە ڕۆڵــە قارەمانەکانــی ڕیزەکانــی فیدایــی دژ بە 
پاســدار و ســپای کۆمــاری ئیســالمی جەنگیــن و خوێنیــان بەختی ئەو ڕێبــازە کرد. 
ژمارەیەکــی زیاتریــش خۆیــان و بنەماڵەیــان برینــدار بــوون یــا تووشــی گیــران و 
ئەشکەنجە و شاربەدەری هاتن یا بازرەی واڵتان بوون یا ماڵیان ڕووخا و سووتا و 
داگیرکرا یا ئیش وکاریان لە دەست چوو، کە ئەم شتانە و تەنانەت ئەو کەسانە لە هیچ 
ســەرچاوەیەک و لە هیچ حیســابێک دا دیار نین. ئەومانە ســەربازانی ونی شۆڕش و 

گەل بوون. 
دیــارە توێژینــەوە لەو هەموو کارەســات و کوشــت وبڕ و ماڵوێرانییانە لە تاقەتی 
ئــەم بابەتــە کورتە دا نییــە و من لێرە تەنیا باســی هاوڕێیانی شــەهیدی ڕێکخراوەکە 
دەکــەم ئەویــش لــە بــۆکان. بەداخــەوە هێشــتا ناوی ئــەو شــەهیدانە بە شــێوەیەکی 
ڕێک وپێک گردوکۆ و تۆمار نەکراوە و کۆمەاڵنی خەڵک ئاگاداری ڕادەی بەرزی ئەو 
فیداکارییانــەی هاوڕێیانــی فیدایی نیــن. ئەم تۆمارکردنە ئەرکێکی گەلێک پێویســتە و 
دەبــێ درەنــگ یــا زوو بەڕێــوە بچــێ؛ کۆمەاڵنــی خەڵــک دەبــێ بزانــن کە شــەهید و 
قوربانییانی ڕێکخراوی فیدائییان لە کوردســتان لە بەراورد لەگەڵ شەهیدانی حیزبی 
دێموکرات و کۆمەڵە دا نەک کەم نەبووە، بەڵکوو ئەگەر ڕادەی الیەنگران و ئەندامانی 
ڕێکخــراوەکان  بگیرێتــە بەرچاو، ژمارەی شــەهید و ئیعدامییەکانی ئەو ســەردەمەی 

فیدائییان لە کوردستان وا هەیە لەوانی دیکە زیاتریش  بووبێ. 
مــن لێــرە دا هــەوڵ دەدەم لیســتەیەک لــە نــاوی شــەهیدانی فیدایــی لــە بــۆکان و 
دەوروبــەری پێکبێنــم و ڕێــزی خۆم پێشــکەش بە یــادی پیرۆزی ئەوان و پێشــگای 



1478 | بۆکان لە مێژوودا

کەس وکاری ئازیەتباریان بکەم، بە هیوای ئەوەی کارێکی هاوچەشــن بۆ شــەهیدانی 
شــارەکانی دیکــەی کوردســتان لــە ئیالمــەوە تا ماکــۆ بەڕێوە بچــێ و الی کەم ناوی 
عەزیــزی ئــەو گیان بەخت کردووانــە لــە الپەڕەکانــی مێــژووی خەباتــی گەلەکەمان دا 
بمێنێ. دیارە زانیاری و بیرەوەریی من لە دوورەواڵتی و دوای ئەم هەمووە سااڵنە، 
ناتــەواون و زۆر وا هەیــە بەشــێک لە ناوەکانــم لە بیر نەمابن. خــۆ ئەگەر یارمەتیی 
هەندێک هاوڕێی خۆشەویســت نەبووایە تا ئەم ڕادەیەی ئێســتاش نەمدەتوانی بچمە 

پێشەوە، دەستیان خۆش بێ. 
تکا لە خوێنەری ئەم بابەتە دەکەم ئەگەر ناو یا ژیاننامەی کەسانێک دەزانن، کە لە 
قەڵەمی من کەوتوون یا بابەتی وا هەبێ کە لە نووسینەکەی من دا ڕەنگی نەدابێتەوە 
یــا بــە هەڵــە ڕەنگــی دابێتەوە، بــا ئــاگادارم بکەنەوە؛ ئــەوە ئەرکی هەمــوو الیەکە، چ 
ئەوانــەی الیەنگــری ڕێکخراوەکــە بــوون و چ کەســانی تر. ئەم شــەهیدانە گیانیان لە 
ڕێــگای خەڵــک دا بەخــت کــرد، حەق وایــە خەڵکیش لــە بیریان نەکــەن. وەرچەرخانی 
سیاســەتی دواتــری ڕێکخراوەکە هیــچ پەیوەندییەکی بە کەســایەتیی لەخۆبوردوو و 
خزمەتگوزاری ئەو شــەهیدانەوە نییە و حەق وا نییە ئەم دوو مەســەلەیە تێکەڵ یەک 

بکرێن. 
ئەوەی لەم باســەدا دێ ناوی بەشــێک لە شــەهیدانی »ســازمان چریکهای فدائی 
خلــق« و دواتــر، »ســازمان فدائیــان خلــقـ  اکثریت« لــە ناوچەی بۆکانە. بەشــێک لەو 
شەهیدانە، وا هەیە لە دابەش بوونی ڕێکخراوەکە بەسەر »اکثریت« و »اقلیت«دا، سەر 
بە »اقلیت« بووبێتن، بەاڵم من خۆم لەگەڵ ئەکسەرییەت بووم و ئاگادارییەکی ئەوتۆم 
لــە کاری ئەقەلییــەت نییە، ئامانجیشــم ئەوە نییە شــەهیدی یەکیان بــدزم و بیبەم بۆ 

الیەکەی تر! زانیارییەکەم هەر ئەوەندە بڕ دەکا. 
یــادی ئــەوان و هەمــوو گیان بەخت کردووانی ڕێگای ڕزگاریی زەحمەتکێشــان لە 

کوردستان بەخێر بێ!
پێــش دەســپێکی نــاوەکان دەمەوێ بەشــێک لە شــێعرێکی خۆم بنووســمەوە، کە 
ســاڵی 1٩٨٧، کاتێ لە نەخۆشــخانەیەکی لەندەن کەوتبووم گوتوومە. لەم شــێعرەدا 
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یــادم کــردووە لــە چەند کــەس لــە گیان بەخت کردووانــی فیدایی و هەڵســووڕاوان و 
هەروەها بەشێک لە کاری کۆمەاڵیەتی و سیاسیی هاوڕێیانی فیدایی لە سەروحەدی 
شۆڕشــی 1٩٧٩ی گەالنــی ئێــران دا لە بۆکان. شــێعرەکە دوورودرێــژە و لە هەندێک 
شــوێن دا تەنزێکــی نەرمیشــی ئاوێتــە کــراوە. من ڕووی شــێعرەکەم لــە هاوڕێیەکی 
پێشــووی ڕێکخراوەکەیــە، بەاڵم ناویم نەهێناوە و بەنــاوی خوازراوەی »عەباس«ەوە 
ناویــم بــردووە کــردووە. لەبــەر هــۆکاری ئاســایش و هاتنــی نــاوی خەڵکانــی زۆر، 
هێشــتا سەرجەمی شــێعرەکە باڵونەکراوەتەوە و ئەوە یەکەم جارە کە بەشێکی باڵو 

دەکەمەوە:

پیــرە؟  عەبباســە  کەیفەکــەت  چلۆنــە 
هــەرا و بێنەوبــەرەی دوێنێــت لــە بیرە؟
لەبیرتە »سەرخوڕێنک« و »حەوزەگەورە«؟
لەبیرتە چۆن لە یــەک کۆبووین بەدەورە؟
زەمانــە؟ ئــەو  بارودۆخــی  لەبیرتــە 
هــەرا و بێنەوبــەرەی ئــەو ســەردەمانە؟
لەبیرتە ڕۆژ لە شار و شەو لە دێ بووین؟
لە هەرکوێ گۆڵمەزێک بووایە لەوێ بووین
شــاری؟ بەزم وڕەزمــی  مــاوە  لەبیــرت 

ســوخەنڕانی لەســەر یەک دانــە گاری! 
»شــووڕای مەحەلالت«؟ وەبیرت دێنەوە 
چلــۆن ڕێکتدەخســن کات و بێ کات!
»خیابانــی ســەقز«، الی »حەوزەگەورە«
»قەاڵ« و »قولـلە« و »کەمەربەندی« بەدەورە
لە »پشــت خەندەک« هەتا »پردی میراوا«
»کۆپینــاوا« تــا  »بەربــەردان« ەوە  لــە 
پەنا و داڵدەی هەموو الیەک بوو »شووڕا«



1480 | بۆکان لە مێژوودا

هەموو کاری خەڵک بەو هەڵدەسووڕا... 
زراویــان چووبوو زومڕەی تاجری شــار
لە شــووڕای خاوەنی ئەو چەشنە ئەفکار
هــەژاران فەقیــران و  جوملــەی  بــەاڵم 
دەردەداران ڕووت وڕەجــاڵ و  هەمــوو 
بــە ســەربەرزی لە ڕیــزی ڕادەوەســتان
چ وەســتانێ، بڵــێ یەکپارچە هەســتان!
گوشــاری زۆر خرا سەرشــانی شــووڕا
بەاڵم شــوورەی خەڵک بوو دانەشــووڕا!
لەبــــیرتـــــە ئیعتیســابی کوورەخانــە؟
کرێکــارانـــــی چەنــد قەننادیخانــــە؟
نەوت شــیرکەتی  حەمــام و  کرێــکاری 
چلۆن مافی ڕەوای خۆیان وەدەست کەوت
بێـــکار کرێکارانـــــی  بـــــۆ  تەنانـەت 

»حەقی بێکاری« دانرا بــۆ یەکەم جار... 
ئەوانــە هیممەتــی تاقــە کەســێک نیــن
وەیا خــود حیکمەتی فریادڕەســێک نین
بەروبــووی ڕەنجــی چینێکــی هــەژارن
دەردەدارن خەڵکــی  دەردی  نەتیجــەی 
چهـــــا عـــارەق لـــە ڕێیــــان دا ڕژاوە!
دراوە! لەپێناویـــــان  خوێنهایـــــەک  چ 
»ڕەشید« و »یۆسف« و »وەستا عومەر«مان
لەڕێــی چــی  دا کرانــە قۆچی قوربــان؟
وەیا خوێنی »تەها« و »یەعقووب« و »مینە«
لەسەرچی ســووری کرد ئەم سەرزەمینە؟
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دەبا کوێر بم! ئەمن زیندووی لەسەر خاک
ئەوانیش دەستەچیلەی گڵ بەسەرپاک... 

لە درێژەی بابەتەکە دا، بە یارمەتیی ئەو زانیارییانەی وا لە چەند دۆست و برادەری 
دڵســۆزم وەرگرتــوون، کورتەیەک لە ژیانی شــەهیدانی ڕێکخــراوی فیدائییانی خەڵق 
لــە بــۆکان و ناوچــەی دەوروبــەری دەنووســم و سپاســی هەموو الیەکیــان دەکەم. 
دەشزانم بەبێ یارمەتیی ئەوان نە بیرەوەری من ئەوەندەی بڕ دەکرد و نە بەگشتی 
ئــەو زانیارییانــەم هەبــوو کە باســەکەی پێ بڕازێنمــەوە. نووســراوەی هاوڕییانم لە 
نێــو دوو کەوانــۆ کە«دا دانــاوە بۆ ئەوەی لە قســە و بۆچوونەکانی من جیاواز بن و 

سەربەخۆیی بیروڕای هاوڕییان پارێزراو بێ. 
سپاســی زۆرم ئاڕاستەی کەس وکاری شەهیدان بەتایبەت ئەم زاتانەی خوارەوە 
دەکەم کە بە دەنگمەوە هاتن و سەرەڕای تاڵ و سوێریی وەبیرهێنانەوەی ڕووداوی 
دڵتەزێنی ئیعدامی برا و کەس وکار، زانیاریی زۆریان ســەبارەت بە شــەهیدەکان بۆ 

ناردم:
ـ خاتوو گەوهەر فەیزی، خوشکی نەمر سەیفوڵاڵ فەیزی

ـ ڕێزدار ئەمیر شێرخانی، برای نەمر مینەی شێرخانی
ـ ڕێزدار جەعفەر مەردانبەگی، برای نەمر عەزیز مەردانبەگی

ـ ڕێزدار نادر فەتحی، پوورزای نەمر عەزیز مەردانبەگی 
هەروەها سپاسی خۆم ئاڕاستەی ئەم بەڕێزانە دەکەم کە لە ڕاستی دا ئەم باسانە 
لەســەر بنەمای زانیاریی ئەوان گەاڵڵە و ئامادە کراون: برایانی خۆشەویستم ڕەحیم 
بەهــرام زادە، جەعفــەر ڕۆســتەمی، عومەر حەمیــدی، محەممەد حەمیــدی، د. کامران 

ئەمین ئاوە و چەند هاوڕێیەکی دیکە. 
بــۆ ڕوون بوونــەوەی هەندێک الیەنی کارەکان بەتایبەت گیرانی هاوڕێیان مینەی 
شــێرخانی، جەواد و ســەعید ، بە چاوپێکەوتنی ڕاســتەوخۆ یا بە تەلەفۆن زانیاریم لە 
هەشــت کەس لە بەرپرســانی ئەو دەمی ڕێکخراوی ئەکســەرییەت لە کوردســتان و 
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تاران وەرگرت، کە بە پێویســتی دەزانم بێ ئەوەی ناویان ڕابگەیەنم لێرە دا سپاســی 
زۆری خۆمیان ئاڕاستە بکەم. من سەرەتا کارەکەم گەلێک سووک و هاسان گرتبوو، 
بەاڵم دواتر لق وپۆپی زۆری لێ بۆوە و هەندێک پرسیارم ورووژاند کە وەاڵم دانەوەی 
تەواویــان لێــرە دا گونجاو نابێ، بەاڵم دڵنیام دواتر شــوێنیان دەگیرێ و لە بێدەنگی دا 

گوم نابن. 
مــن بــەو یادداشــتانە نەمویســتووە قارەمان پــەروەری و قارەمان ســازی بکــەم، 
ئەگــەر لــە نووســراوەکە دا کەڵــک لە هەندێک وشــە و ســیفەتی قاڵبــی وەرگیرابێ، لە 
بنەمــای ڕێــز و ئیحتیراممــەوە بــۆ ئــەو گیان بەخت کردووانــەی ڕێــگای بەختەوەریی 
زەحمەتکێشــان سەری هەڵداوە و یاریم بە وشــەی قابغی و بێ نێوەرۆک نەکردووە. 
مــن لــە قوواڵیــی دڵمــەوە ئــەم کەســانە بــە ســەربازانی ونــی شۆڕشــی چینایەتی و 
خەباتــی گەلــی کــورد لەپێنــاو ســەروەری، یەکســانی و دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی 
دەزانــم، ڕێزلێ گرتنیشــیان لــەو بنەمایــە ســەرهەڵدەدا. یــادی ئــەو قارەمانانــە وەک 
لــە دڵــی مــن دا زینــدووە لەســەر ڕووپــەڕی مێــژووش زینــدوو بــێ! پێویســت بــە 
 گوتنــە کــە هەندێــک لەو شــەهیدانەی وا لە خــوارەوە ناویان دێ، پێش ئینشــیعاب و
دووفاقــە بوونــی ڕێکخراوەکــە شــەهید بــوون و وا هەیــە بــۆ نموونــە، ئەقەلییەت یا 
لقەکانی دیکەی سەر بە بزووتنەوەی فیداییش ناویان لە باڵوکراوەی خۆیان دا بهێنن. 
مــن ئــەوە بــە کارێکــی ڕەوا دەزانم و الم وایە ئەوان ڕۆڵــەی گەلن نەک مڵک و ماڵی 
کەســێک و لــق و فەرعێک! هەموو ڕێکخراوەکانی نێــو بزووتنەوەی فیدائییان و نەک 

هەر ئەوان، هەموو کۆمەاڵنی گەل دەتوانن شانازییان پێوەبکەن. 
1. هاوڕێ یۆسف کیشی زادە )ڕەفیق حەسەن(  

یەکەم بەرپرســی ڕێکخراوی چریکە فیدائییەکانی گەل لە بۆکان و یەک لە یەکەم 
شــەهیدەکانمان بوو. ســااڵنێکی زۆر لە زیندانی شــا دا مابۆوە. ســەری لە نێو کتێب دا 
بوو و شارەزایی تیئۆریکی زۆر بوو. لە ماوەی بەرپرسایەتیی ڕێکخراوەکە لە بۆکان 
هەندێک کۆرسی تیئوریکی بۆ الیەنگران و خەڵکی دیکە دانا و بەوە زۆر دڵڕەنج بوو 
کە کەسانێکی زۆر ئامادە نەبوون؛ من وەک گوێگر و قوتابی بەشداریی کۆرسەکانم 
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دەکــرد. لــە کاری ڕێکخراوەیــی دا گەلێک جیــددی و ورد بوو و لە ســەقامگیربوونی 
دەفتــەری بــۆکان دا دەوری گرنگــی بینــی، هــەر لــە ســەردەمی ئــەو و کاک مینــەی 
شــێرخانی دا کومیتــەی جیاجیــا بۆ بەڕێوەبردنــی ئەرکەکان پێکهاتــن، الیەنگران هان 
دەدران کتێب بخوێننەوە، هەوڵی پەیوەندی گرتن لەگەڵ ڕێکخراوە سیاسییەکانی دیکە 
دەدرا و هاوڕێ حەسەن لە هیدایەتی ئەو کارانە دا دەوری سەرەکیی دەبینی. نەزم و 
ڕێک وپێکیی کاروباری ڕێکخراوەیی و ئەوەی پێی دەگوترا »انضباط تشکیالتی« الی 
ئەو گەلێک گرنگ بوو. بەداخەوە بەرپرســایەتییەکەی لە دەفتەری بۆکان گەلێک کەم 

ماوە بوو و دوای چەند مانگێک، بە ئەنجامێکی تراژیک کۆتایی پێهات. 
 لە هێرشی یەکەمی پاسداران بۆ سەر شاری سەقز لە مانگی خەرمانانی 1٣5٨ دا، 
هــاوڕێ لەگــەڵ تیمێکــی فیدائییــان کــە پێکهاتبــوو لــە هاوڕێیــان یەعقــووب تەقدیری 
)ڕەفیق ئەمیر( ، عەزیزی مەردانبەگی، ڕەشــید ئاهەنگەری، عەبدوڵاڵ فەیزوڵاڵبەگی و 

هاوڕێیەکــی دیکــە، چوونە یارمەتی دانی خەڵکی ســەقز بۆ بەرگری کردن لە هێرشــی 
پاســدار بۆ ســەر شــارەکە، هــەر لەوێــش لەگەڵ چەند کەســی دیکەی وەک شــەهید 
ئەبووبەکری حەمیدی دا، لە بەربەرەکانی لەگەڵ پاسدارەکان شەهید کران یا گیران و 
خەڵخاڵیی جەلالد ئیعدامی کردن. تەرمی ئەویش وەک زۆربەی ئەو کەسانە، هێنرایەوە 
بۆکان و لە قەبرستانی شارەکە نێژرا. خەڵخاڵی لەو سەفەرەی سەقزی دا، 20 یا 22 
کەســی ئیعدام کرد کە هاوڕێ حەســەن یەک لەوان بوو. شــەالتێکی پاســدار بەناوی 
حوسێن برووجێردی کە لەو سەفەرە دا لەگەڵ خەڵخاڵی بووە لە باسی جینایەتەکانی 

خەڵخاڵی دا ئاماژە بەو ئیعدامانەش دەکا. 
هاوڕێ حەســەن بە ئەســڵ خەڵکی شــاری »مشکین شــەهر«ی ئازەربایجان بوو، 
دایــک و باوکــی دواتر دەهاتنە بۆکان و ســەری گڵکۆکەیــان دە دا. هاوڕێیانی بۆکانی 

لەگەڵیان دەچوونە سەرقەبران و منیش جارێک لە خزمەتیان دا بووم. 
»هــاوڕێ حەســەن«ی خەڵکی شــاری مشکین شــەهری ئازەربایجــان، قوتابخانەی 

ســەرەتایی و ناوەندیی هەر لەو شــارە تەواو کردبوو  و دوای وەرگرتنی دیپلۆم لە 
زانستگای تاران لە »دانشکدە فنیـ  رشتە راە و ساختمان« بە خوێندکار وەرگیرابوو. 



1484 | بۆکان لە مێژوودا

لە سەرەتای پەنجاکان دا لەگەڵ فیدائییەکان کەوتبوو. هەر  لەسەر ئەو بیروباوەڕەش 
خرابــووە بەندیخانــە. لە زیندانی »ئێڤین« مەســئوولی »بەند«ی سیاســی بوو. هەر لەو 
زیندانە ناســناوی  »یۆســف ئاپۆلۆ« پێ بەخشــرابوو. »ئاپۆلۆ« نــاوی نەوعێک دەزگای 
ئەشــکەنجەیە کــە  بازجووەکانــی ســاواکی شــا لــە دژی بەندکــراوە سیاســییەکان بە 
کاریــان دەهینــا  بۆ ئــەوەی ئیقراریان پی بکەن. گوایە،  کەم کەس توانیویەتی بەســەر 
ئــەم ئەشــکەنجەیە  دا زاڵ بــێ و هــاوڕێ حەســەن یەکــێ لەوانــە بــووە. زور لە ڕۆڵە 
قارەمان و بەنرخەکانی گەلەکەمان لە زیندان و لە دەرەوەی زیندان لە نزیکەوە ئەم 
هاوڕێیەیــان دەناســی و یــەک لەوانــە، هاوڕێی نەمــر و ڕۆڵەی گــەورەی گەلەکەمان 
دوکتــۆر جەعفەری شــەفیعی بــوو کە دواییش لە بۆکان دۆســتایەتییان لەگەڵ یەکتر 

زور گەرم بوو.«
2. هاوڕێ یەعقووب تە قدیری قزڵجەمەیدان )ڕەفیق ئەمیر(  

ڕەفیــق ئەمیــر خەڵکــی تەورێــز و لــە هاوڕێیانــی فیدایــی بــوو کــە لە فەلەســتین 
دەورەی ڕاهاتنــی بینیبــوو. ئەویــش لەگــەڵ ڕەفیــق حەســەن هــەر لــە ســەرەتای 
دامەزرانی ڕێکخراوەکە دا هاتبووە  بۆکان و لەوێ بەرپرســی کاروباری ســپایی بوو. 
هەڵس وکــەوت و ئینزیباتــی ڕێکخراوەیی ئەمیر بۆ ئێمە جێگەی دەرس وەرگرتن بوو. 
بەداخــەوە مــاوەی مانــەوە و کارکردنی ئەمیر لە دەفتەری بــۆکان کەم خایەن بوو و 

گەیشتە هەمان ئەنجامی تراژیک کە لە باسی هاوڕێ حەسەن دا گوترا. 
 لە مانگی شەهریوری 1٣5٨ لەگەڵ تیمی یارمەتیدەرانی فیدایی پێکهاتوو لە خۆی و
هاوڕێیــان یۆســف کیشــی زادە، عەزیــز مەردانبەگــی، ڕەشــید ئاهەنگــەری، عەبدوڵاڵ 
فەیزوڵاڵبەگی و هاوڕێیەکی دیکە، چوون بۆ یارمەتی دانی خەڵکی سەقز دژ بە هێرشی 
پاسداران و لەوێ کەوتنە بۆسەی پاسدارانی خومەینییەوە و شەهیدکران یا چەند ڕۆژ 
دواتر بە حوکمی خەڵخاڵیی جەلالد تیرەباران کران. یەعقووب لە یەکەم هەنگاوەکانی 
 چوونە نێو شاری سەقز دا لە دەروازەی بۆکان کەوتە بۆسەی پاسدارانی خومەینییەوە و

بە گولـلەی ئەوان شەهید کرا. 
باوکی ڕەفیق یەعقووب مرۆڤێکی مەزن و دۆستی کورد بوو. لە کۆبوونەوەیەکی 
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جەماوەریــی فیدائییــان لــە تەورێــز، یادی شــەهیدانی کوردســتانی کــردەوە و وەک 
شەهیدێکی شاری بۆکانی ناوی هێنا. 

٣. هاوڕێ ڕەشید ئاهەنگەری
مــن خۆم زانیارییەکی ئەوتۆم لــە ژیانی هاوڕێی کۆچ کردوو نییە. تەنیا ئەوەندەم 
لــە بیــرە کــە ماوەیەک دوای شــەهید بوونــی هاوڕێکەمــان لەگەڵ دوو کەســی دیکە 
لــە بەرپرســانی دەفتەری بۆکان بۆ سەرەخۆشــی لە بنەماڵــەی بەڕێزیان چووین بۆ 
گوندی قەرەگوێز، شــەوێک لە ماڵی باوکی شــەهید ڕەشید میوان بووین و قورسایی 
بــاری لــە دەس چوونــی ڕۆڵەیەکــی وا هەڵکەوتوومــان لەنێــو کەس وکاری شــەهید  دا 

بەباشی هەست پێکرد. 
ڕەشــید لــەو گونــدە  دا گەورە ببــوو کە »مام حەبیــب قەرەگوێــزی« لەژێر کەپر و 
ساباتەکەی چیای »حاجی کیمی« میوانداریی شۆڕشگێڕانی وەک شەریف زادە و مەال 
ئاوارە و موعینییەکانی کردبوو، هەر بۆیەش، پەیوەست بوونی ئەو بە بزووتنەوەی 
فیدایی نە سەمەرە بوو و نە بەهەڵکەوت ڕووی دابوو. چ کەردەن کە ماوەی خەباتی 
کەم خایەن بوو، هەر زوو شەهید کرا و نەگەیشتە قۆناغی لەدایک بوونی ئەستێرەیەکی 
 دیکــە لــە ئاســمانی شۆڕشــی گەلــی چەوســاوەی کــورد، دەنــا ڕەشــید پاڵەوانی ئەم 

گۆڕەپانە بوو. 
»هاوڕێێ شــەهید ڕەشــیدی ئاهەنگەری خەڵکی گوندی قەرەگوێز لە بنەمالەیەکی 

جووتێــری زەحمەتکیــش هاتبــووە دنیــا. کاتــێ خومەینــی فتــوای جیهــادی بۆ ســەر 
کوردســتان ئیعالم کرد و ئەرتەش و ســپای حکوومەتی ئیســالمی هێرشــیان هێنایە 
ســەر کوردســتان، ئــەم هاوڕێیــە لەگــەڵ چەنــد هاوڕێیەکــی دیکــە]ی فیدایــی[، بــۆ 
بەرگــری لــە شــاری ســەقز ڕەوانەی ئەو شــارە کــرا، هاوڕێکانمان  بریتــی بوون لە: 
یەعقووبــی تەقدیری )ئەمیر( ، یۆســف کیشــی زادە )حەســەن( ، ڕەشــیدی ئاهەنگەری، 
عەزیــزی مەردانبەگــی و هاوڕێیەکی دیکە. هاوڕێیان ڕەشــید ئاهەنگەری و ئەمیر لە 
شــەڕ و پێکدادانــا شــەهید کرابوون. هێشــتا بوومەلێــڵ بوو کە پێشــمەرگەی کۆمەڵە 
گەڕابوونــەوە بۆکان و ئــەو هەواڵە دڵتەزێنەیان بۆ هێناین. ئەو دەم مەقەڕی کۆمەڵە 
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لە پەنا دەفتەری ئێمە بوو.«
٤. هاوڕێ عومەری ساڵحی )وەستا عومەری بەننا(  

»هــاوڕێ وەســتا عومــەری بەننا لــە بنەماڵەیەکــی زەحمەتکێش لە شــاری بۆکان 

هاتبــووە دونیــا. باوکــی وەســتا عومــەر، واتــە کاک عــەواڵ زەحمەتکێشــێکی زۆر 
تەنگدەست و بێ ئەنوا بوو و لە قەپانی قاسم ئاغا کۆڵ کێشیی دەکرد. ئەگەرچی ژیانێکی 
زۆر تاڵ و نالەباری هەبوو، بەاڵم سەرەڕای ئەوەش، پیاوێکی زۆر ڕووخۆش بوو و 
لەنێــو هاوقەتارەکانیشــی  دا جێــگای متمانە و بــڕوا بــوو و زۆر حورمەتیان دەگرت. 
هــاوڕێ وەســتا عومــەر هاوڕێیەکــی زۆر نزیکــی من بــوو و لە هەڕەتــی منداڵییەوە 
لــە قوتابخانــە لە پۆلێک دا بووین. بەداخەوە دەســتەنگی و گوزەرانی ناخۆشــی ماڵی 
ئــەوان ئیجــازەی پێ نــە دا لــە قوتابخانە دەوام بــکا و بەناچار بۆ پەیــدا کردنی نان و 
یارمەتی دانــی  باوکــی هــەژاری، هەر لــە ســەرەتای منداڵییەوە ڕووی کــردە مەیدانی 
کار و زەحمەت. الی وەستا محەممەدی میعماری بوو بە شاگرد بەننا و دوای چەند 
ســاڵێ بەهــۆی زیرەکــی و توانایــی زەینییــەوە، زۆر زوو توانــی ببێ بــە بەننا و لەم 

بوارە  دا شارەزایی یەکی زۆری پەیدا کردبوو. 
دۆستایەتی ئێمە لە سەرەتای شۆڕش و بەتایبەت دوای شۆڕشی ساڵی 5٧ هەتا 
دەهــات پتەوتــر دەبــوو. شــەهید عومەر یەک لەو کەســانە بوو، کە تێبینیی سیاســیی 
تــەواوی هەبــوو و چــون بۆخۆی لــە ئــۆردووگای کار و زەحمــەت دا پێگەیشــتبوو، 
دەیزانــی چــی دەڵــێ و لەکــوێ قســە دەکا. دوای شۆڕشــی ســاڵی 5٧ کــە لــە بۆکان 
دەفتەری ڕێکخراوی فیدایی کرایەوە، سەردانی دەفتەری دەکرد و زۆریشی پێخوش 
بوو چەک هەڵبگرێ، بەاڵم ئێمە پێمان گوت چاترە لەسەر کاروباری خۆی بەردەوام 

بێ و لە جێگای سروشتیی خۆی دا بمێنێتەوە. 
لە کۆتایی هاوینی ســاڵی 5٨  دا کە پێشــمەرگەکانی فیدایی لەگەڵ پێشــمەرگەکانی 
حدکا و کۆمەڵە بۆ ئازادکردنەوەی شاری بۆکان هێرشیان هینایە سەر شاری، وەستا 
عومەریــش وەک چاالکێکــی نێو شــار هات بەفریای پێشــمەرگەی فیدایی یەوە و هەر 
لەسەر پردی میراواوە تا گەڕەکی سامبەگی و لەوێوە کە بەرەو حەمامەکەی حاجی 
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ئەحمەدەشاخە داکشاین، عومەر وەکوو چاوساخێکی باش ڕێی پێ نیشان دەداین و 
دیواربەدیــوار و قوژبن بەقوژبــن لەگەڵمان بوو تا مزگەوتەکەی حاجی عەبدولکەریم. 
بڕیار وابوو لەوێوە بە »گەڕەکی ئازارشــی«دا بەرەو گەڕەکی ســەرجۆگە و دواییش 
بەســەر ماڵە کۆنەکانی  نەمر حاجی قاســمی کەریمی و حەمامی کۆنە  دا بچینە ســەر 
حەوزی بۆکان، کە لەناکاو وەستا عومەر ڕەنگی بە ڕووە نەما. لێم پرسی ئەوە چییە، 
عومەر بۆ وا بێ تاقەتی؟ جوابی پێ نەدرایەوە. گولـلەی نامرۆڤێکی جاش دڵی گەرمی 

وەستا عومەری لە لێدان خست. 
بــە هەر جۆریک بــوو، بردمانە نێو ژووری حەوزەکەی پەنای مزگەوت و زۆری 
پێنەچــوو، بەهــۆی قورســی برینەکــەی، مااڵوایــی لێ کردین. یادی زینــدوو و ڕۆحی 
 شاد بێ. خەڵکی کۆاڵنەکە  پۆل پۆل لێمان کۆدەبوونەوە و ورەیان بەرز دەکردینەوە،
پێمــان ڕاگەیانــدن ئەوە شــەهیدی خۆتانە، حــەق وایە بە ڕێز و ئیحترامــی تایبەتەوە 
بە خاکی بســپێرن... دوای ئەوەی شــار کەوتەوە دەست پێشمەرگە، چووینە خزمەت 

بنەمالەکەیان.«
٥. هاوڕێ عەبدوڵاڵ فەیزوڵاڵبەگی 

هاوڕێــی نەمــر کاک عەبدوڵــاڵ فەیزوڵاڵبەگیش یەک لەو کەســانە بوو کە هاوینی 
ســاڵی 1٣5٨/ 1٩٧٩، لە شــەڕی ســەقز شــەهید کــرا. ئەم چەند دێڕەی خــوارەوە کە 
برادەرێکم ســەبارەت بە شــەهید عەبدوڵاڵ نووســیویەتی هەموو ئەو زانیارییانەن وا 
لێرە لە دوورەواڵتی دەستم کەوتووە: »کوڕی ساڵەخان بوو؛ باوکی زۆر هەژار بوو. 
لە بۆکان تابڵۆی ســادەی دەکێشــاوە و بە خەڵکی دەفرۆشــت، هەتا بڵێی ئینســانێکی 

بەفەرهەنگ و بەئەدەب بوو .«
  ٦. هاوڕێ عەزیز مەردانبەگی 

هاوڕێ عەزیز لە بۆکان مامۆســتای قوتابخانە و الیەنگری فیدائییان بوو. لەگەڵ 
تیمی یاریدەدەری فیدائییان چوو بۆ شــاری ســەقز. لە دەروازەی شــار ڕووبەڕووی 
پاســداری ئێرانــی بوونــەوە و دەســت و شــانی بە گولـــلە برینــدار کــران؛ دوای ئەم 
ڕووداوە ماوەی چەند ساڵێک زیاتر نەژیا و لە ئەنجام دا بوو بە شەهیدی گیان بەختی 
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گەلەکەی. 
»هاوڕێی نەمر عەزیزی مەردانبەگی لەم شــەڕە  دا ]شــەڕی ســەقز، هاوینی ســاڵی 

1٣5٨/ 1٩٧٩[ باســکی بە گولـــلە ی شەســتیر بریندار دەبێ، بەاڵم بەدەســت دوژمن 
ناکــەوێ و بە برینداری دەیهێننەوە شــاری بــۆکان و دواتریش بۆ موعالیجە لەالیەن 
ڕێکخراوی فیدائییەوە دەینێر نە شــارەکانی تــر و واڵتێکی ئورووپاییش. ناوبراو هەر 
لەســەر ئــەم برینە قورســە کە ناتەبایی خســتبووە ســەر جەســتەی، واتــە نالەباریی 
هات وچۆی خوێن لە نێوان دڵ و دەستی دا پێکهاتبوو، سەری نایەوە و بەجێی هێشتین.« 
ئــەوەش کورتەیــەک لە ژیان و کارەســاتی بریندار بــوون و کۆچی دوایی کردنی 
کاک عەزیــزی نەمــر لــە زمــان کاک جەعفــەر مەردانبەگی بــرای و کاک نادر فەتحی 

پوورزا یەوە: 
»بە دەست پێکردنی شەڕی سێ مانگە لەسەر فتوای جیهاد لەالیەن خومەینییەوە بۆ 
سەر کوردستان، سازمانی چریکە فیدائییەکانی خەڵکی ئێران بوو بە هاوبەشی شەڕەکە. 
لە هاوینی ساڵی 1٣5٨  دا شەڕ بەگەرمی لەنێو شاری سەقز لە گەڕان دا بوو. لە یەکێک لەو 
شەڕانە دا، کە بەداخەوە لەسەر زەینم نییە چ ڕۆژێک بوو، بەاڵم لە دەوروبەری سەعات 
 12ی شــەو تیمێکی ســازمان کە بریتی بوون لە ڕەفیق حەسەن ]یۆسف کیشی زادە[، 
رەفیق ئەمیر ]یەعقووب تەقدیری[. کاک ڕەشیدی ئاهەنگەری و هاوڕێیەکی تر، لەسەر 
ئەرکی سازمان بە ماشێنی ڕەوانشاد کاک عەزیز بەرەو شاری سەقز وەڕێ کەوتن. 
هات وچۆیەکــی زۆر لــە بەینی بۆکان و ســەقز دا هەبوو، هەر لــەو هات وچۆیانە دا 
خەبــەرەکان ئاڵ وگــۆڕ دەکــران. ماوەی دوو ســەعاتێکی پێچووبوو، کــە خەبەر هات 
تیمەکــەی ســازمان لــە دەروازەی شــاری ســەقز کەوتۆتــە نــاو کەمینــی کوت وپڕی 
پاســدارەکانی خومەینییــەوە و هــەر پێنج کەســەکەیان کــوژراون. ئــەم هەواڵە وەک 
هەموو هەواڵەکانی تری ئەوکات لەنێو شــار دا باڵوبۆوە و خەڵکێکی زۆر لە بەردەم 

مەقەڕی سازمان کۆبوونەوە. 
من و براکانیشم کە هەر لە شەوێوە و دوای ڕۆیشتنی کاک عەزیز لەگەڵ تیمەکە، 
لە دەوروبەری مەقەڕی سازمان لە هات وچۆ  دا بووین، ئەو خەبەرەمان پێگەیشت و 
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بۆ ئاگاداری زیاتر و خەبەری ڕاستی ئەو ڕووداوە چووین بۆ نێو مەقەڕی سازمان؛ 
لــەوێ ڕووبــەڕرووی ڕەوانشــاد کاک حەمەدەمیــن شــێرخانی بووینــەوە. کاک مینە 
گوتــی خەبەرەکــە یەقیــن نییە، ئێوە بڕۆنەوە ماڵێ و ئــاگاداری تەلەفۆن بن و خۆتان 
جواب بدەنەوە با حاجی کەریم و »کووپە«، تا یەقین بوونی خەبەرەکە بە هیچ نەزانن 

کاک مینەش هەر لە زمانی کاک عەزیزەوە بە دایکمی دەگوت »کووپە«. 
شەو درەنگ ببوو، چومەوە ماڵێ و تەلەفۆنەکەم لەالی خوم دانا، درەنگی شەو و 
ماندوویەتــی لــە خەوی کردم، لــە تاریک وڕوونی بەیانی دا بــە هات وهاواری دایکم و 
خوشکەکانم وەخەبەر هاتم و یەقینم کرد کە خەبەرەکە دەبێ ڕاست بێ. هەموومان 
لــە حەوشــە خڕبووینــەوە، دایکم هــاواری ئەنوەر]ی برام[ دەکرد کە ماشــێنەکە بێنە 

دەبێ بچین بۆ بیمارستان، عەزیز لە سەقز بریندار بووە، لەوێیە. 
ســوکنایی یەک بــە دڵــم دا هــات و لەگــەڵ براکان چاوێکمــان لێک کرد، بــەاڵم ئێمە 
تــەواو یەقیــن نەبوویــن لە ڕاســتیی خەبەرەکە، هــاوکات لەگەڵ چوونــی ئێمە بۆ نێو 
بیمارســتان، کاک عەزیزمــان دیــت کــە لــە دیوی عەمــەل هێنایانــە دەرێ و ئەوانەی 

ئاگادارییان لێ دەکرد گوتیان کە جێی مەترسی نییە و گولـلە لە دەستی دراوە. 
کاتێک کاک عەزیز هاتەوە سەرخۆ، چۆنییەتیی ڕووداوەکەی  گێڕاوە. 

ئەوان بە گەیشــتنە دەروازەی شــاری ســەقز دەکەونە نێو کەمینی دەســتەیەک لە 
پاسداران و تەقە دەست پێدەکا. هەر لە یەکەم دەسڕێژی کالیبر پەنجای پاسدارەکان 
کاک عەزیز بریندار دەبێ و گولـلە لە نێوەڕاستی قۆڵی ڕاستی دەدرێ، بە شێوەیەک 
کــە ئانیشــکی لەگەڵ گوللەکــە دەڕوا و قۆڵی بە پارچــە ماهیچەیەکەوە خۆ ڕادەگرێ. 
لە تیمەکە، ســێ کەسیان دەکوژرێن ]هاوڕێیان عەبدوڵاڵ، ئەمیر و ڕەشید[ و یەکێکی 
دیکەشــیان دەگیرێ ]هاوڕێ حەســەن[. کاک عەزیز لەنێو جۆگەلەیەک دا خۆ حەشار 
دە دا تــا ماوەیەکــی پێدەچێ و بــە ئەهوەن بوونەوەی وەزعەکە خۆ دەگەیەنێتە ســەر 

جادە و خەڵک دەیبینن و دەیهێننەوە بۆکان. 
لە دوو الوە هێرش بۆ سەر بۆکان کرا و کاکە عەزیزمان بۆ مەهاباد ڕاگوێست، 
چوار ڕوژێک لە مەهاباد ماینەوە؛ خەبەر هات بۆ بیمارســتان کە نەخۆشــەکان دەبێ 
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ڕاگوێزرێن. بە یارمەتیی ســازمان بە ئامبواڵنســێک بەرەو سەردەشت وەڕێ کەوتین. 
ماوەیەک بە دەردەسەری لە سەردەشت و دەوروبەری گوزەرانێکی سەختمان کرد، 
تابمان نەهێنا، بەرەو خزم وکەس لەالی گەورکایەتی بۆ گوندی قوڵقوڵە وەڕێ کەوتین. 

زوری پێنەچوو بۆکان گیراوە، واتە کەوتەوە دەست پێشمەرگە. 
 هێمنی کەوتە نێو چەند شارێکی کوردستان و بۆکان. بەپێچەوانەی ئەم وەزعە ئێش و
ئازار لە لەشی کاکە عەزیز دا هەر دەهات و خۆی باڵوتر دەکردەوە و عاجزتری دەکرد. 
سازمان بڕیاری  دا چارەیەکی وەزعی کاکە عەزیز بکا؛ چووین بۆ مەهاباد لە دەفتەری 
سازمان چاومان بە کاک مینە کەوت کە بەرپرسی دەفتەری مەهاباد بوو. بە نامەی 
کاک مینەوە بەرەو تاران و بۆ دەفتەری مەرکەزیی سازمان چووین. چاومان بە کاک 
ئەنوەر سوڵتانی کەوت و ئەویش لەالیەن سازمانەوە شوێنی مانەوەی بۆ دیاری کردین 
لە خیابانی کاخ. دوو حەوتوویەکی پێچوو هەتا کاروباری کاکە عەزیز و هاوڕێیەکی 
 دیکــە کــە ئەویــش هــەر بۆکانی بــوو، بۆ ســەفەری ئەلمان ســازکرا و کاک عەزیز و

هاوڕێکەی بەرەو ئەلمان بۆ موداوا وەڕێ کەوتن. 
 چــل ڕۆژی پێنەچــوو کاکــە عەزیز هاتەوە بۆکان و ئەوەش بــەالی ئێمەوە جێی 
سەرنج بوو کە سەفەرەکەی کاکە عەزیز زۆر بەزوویی کۆتایی پێهاتووە. لە ئەلمان 
گوتبوویان برینەکە تەڕە و دەبێ چەند مانگێک پشووی دەینێ تاکوو ئیشک بێتەوە، ئەو 
کات دەتوانین نەشتەرگەریی لەسەر بکەین. کاک عەزیز دەیتوانی ئەو ماوەیە لە ئەلمان 
بمێنێتەوە، بەاڵم یەکەم دووری ماڵ ومنداڵ و دووهەم بە هیوای ئەوەی کە هەل ومەرجی 
 سیاسی لە ئێران دا بەرەو باشی دەچێ و هەر کات پێی خۆش بێ دەتوانێ سەفەر بکا و

بۆ موداوای خۆی بچێ بۆ ئەلمان، بەرەو ئێران هاتبۆوە. 
وت ووێژی هەیئەتی نمایەندەگیی حکوومەت و کوردستان بە ئەنجام نەگەیشت و 
شەڕ هاتەوە بۆ نێو کوردستان. سەرلەنوێ هەڵوەدای گوند و دێهاتی واڵت بووینەوە؛ 
دیســان بەرەو قوڵقوڵە و ماڵی خاڵە ســوارەی بەهیممەت و کوردپەروەر و قارەمان، 

خاڵی باوکمان وەڕێ کەوتین. 
پاییز و بەهاری ســاڵی شەســتمان لە قوڵقوڵە بەسەربرد؛ برینی کاکە عەزیز هەر 
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تــەڕ بــوو و ئێشــی هەر دەهــات و عاجزتــری دەکرد. ناچــار بە قاچاخــی خۆمان بە 
مەهاباد ا کرد، لەســەر یارمەتی کردنی گەلێک خزم و ناســیاو و خەڵکی بەشــەرەفی 
مەهاباد، چەند چاوپێکەوتنێک لەگەڵ دوکتۆرەکان ســازکرا و ئەوان هاتنە ســەر ئەم 
بــاوەڕە کــە برینەکە لــە زووترین کات دا دەبــێ دەرمان بکرێ، لەبەروەی مەترســیی 
بڕینــەوەی دەســتی هەیــە. دوای ئەم هەمووە دەربەدەرییە ئــەم خەبەرە لە دەروونی 
هەموومــان دا کاری کــرد. حاڵ و وەزعەکەم بە تەلەفۆن بە باوکم ڕاگەیاند و ئەویش 

دوای دوو ڕۆژ هاتە مەهاباد بۆ تەگبیروڕا کردن لەسەر وەزعەکە. 
بەپێی ئاڵ وگۆڕێک کە لە سیاســەتی تەشــکیالتیی ســازمانی چریکە فیدائییەکان دا 
پێکهاتبــوو، ئیتــر هیــچ ئومێدێک بەو ســازمانە نەمابــوو. بڕیار هاتە ســەر ئەوەی کە 

یارمەتی لە حیزبی دێموکرات وەربگرین. 
 نامەیەکمان لەالیەن حاجی حسێنی فاتحییەوە پێ بوو بۆ کاک جەلیلی گادانی. خزم و
ناســیاوی تریــش هەبوون کە هەر کام لەوان بــە نۆبەی خۆیان ئەوپەڕی یارمەتییان 

سەبارەت بە خۆناساندنمان بە حیزبی دێموکرات پێداین. 
دەبــوو بــە زووتریــن کات لە شــاری مەهابــاد هاتباینە دەرێ، هەر لــەو ڕۆژانە دا 
 پێشمەرگە هاتبوونەوە نێو شار و بەهۆی تەقە و پێکدادنی نێو شار هەموو کەلێن و
قوژبنــەکان گیرابــوون، ڕێی دەرچوونی قاچاخیش نەبوو. کەســانێکی زۆر بەوپەڕی 
لەخۆبوردوویی و ئینســانییەتەوە یارمەتییان داین کە بەداخەوە ناتوانم نێویان بێنم، 
هــەر چەنــد، چەنــد کەســێکیان لــە حەیات دا نیــن، ڕوحیان شــاد بێ، لەالیــەن هەموو 

بنەماڵەی مەردانبەگییەوە ڕێز و حورمەتی خۆمیان پێشکەش دەکەم. 
لەســەر بڕیــاری هەمــوو الیــەک هاتینــە ســەر ئــەم بــاوەڕە کــە هــەر لــە ڕێــی 
سەردەشــتەوە بــە شــێوەیەکی ئاســایی دەرکەویــن و ئەگــەر بەریان پێگرتیــن بڵێیــن 
دەچینە ســەر شــایی لە ســیاقۆڵ. من و کاکە عەزیز و هاوڕێی هەموو کاتێکم )کاک 
مەنســوور فەڕڕوخــی(  ســواری مینی بــووس بوویــن بەرەو سەردەشــت. گەیشــتینە 
بازڕەســیی دەروازەی ڕێــی سەردەشــت، بەریــان بــە مینی بــووس گــرت و خورپــە 
کەوتــە دڵی هەموومان، جاشــێک هاتە نێو مینی بووســەکە و بــە نێوچاوان گرژییەکی 
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تونــدەوە گوتــی هەمووتــان وەرنــە خــوارەوە، نەمانزانــی چــۆن هاتینە خــوارێ، نێو 
پشــکنینی  دوای  کــرد.  ســەف  بــە  جەماعەتەکەیــان  پشــکنی و  مینی بووســەکەیان 
ژوورەوە چوونــە ســوراغی جەعبــەی مینی بووســەکە و داوایــان کــرد کــە ســاحیب 
بــارەکان هــەر کەســەی بێ بۆ الی باری خۆی. پاســدارێک چەنــد قەدەمێک دوورتر 
بــە تفەنگــەوە ڕاوەســتابوو چاوی لە وەزعەکە دەکرد. بە ئیشــارەتی دەســت گوتیان 
 ئەوانــەی باریــان نییە بــەم الوە. لەو کاتە دا کاکە عەزیز لە نێــوان جەماعەتی بێ بار و

باردار دا مابۆوە، من خۆم ئاگام لێ نەبوو، بەاڵم مەنسوور ئاوای دەگێڕێتەوە: 
ئەو کاتەی کە ببووین بە دوو دەســتەی باردار و بێ بار، کاکە عەزیز بەنێو هەر 
دوو دەستە دا پێشاوبڕی مینی بووسەکەی داوە و بە بەر مینی بووسەکە دا لە دەرگای 
شۆفیرەوە خۆی بەنێو مینی بووسەکە دا کرد، کە هاتینەوە نێو مینی بووسەکە دیتمان 
کاکــە عەزیــز لە جێی خوی دانیشــتووە و منداڵێکی لە باوەش دایە، چەند کەســێک کە 

مابوون، هاتنەوە سەرێ و مینی بووس وەڕێ کەوت. 
چارەگە سەعاتێکی پێچوو هیچمان قسەمان نەدەکرد، کاکە عەزیز منداڵەکەی هەر لە 
باوەشی خۆی دا ڕاگرتبوو تاکوو دایکەکەی داوای منداڵەکەی کرد و گوتی بمدەوە بابم با 
 لەوە زیاتر عەزیەتت نەکا! شوکور نەجاتمان بوو و لەو کاتەوە قسە دەستی پێکردەوە و
کاکە عەزیز گێڕایەوە کە چەندە ترســابوو و لە ترســان سەری داخستبوو بێ ئەوەی 
چــاو لــە کەس بــکا لەالی شــۆفیرەوە خــۆی بەنێو مینی بووســەکە دا کردبــۆوە. هەتا 
گونــدی کیتکە هاتین و مینی بووســەکە لــەوە زیاتر نەدەڕۆیی. بــە لەندرۆوێرێک، کە 

ئەویش هەتا قۆزلوێ دەچوو، ڕۆیشتین و لەوێ خۆمان بە قاوەخانەکە دا کرد. 
حــاڵ و هــەوای ئــازادی لەگەڵ هەموو جــۆرە بۆنێک لە خــۆش و ناخۆش تێکەڵ 
ببوو. نەفەسمان بە گەرمی قوت دە دا، سەروچاومان گەش ببۆوە، هات وچۆی ماشێن 
لەو ڕێیە دا کە هەر بەدەست پێشمەرگەوە بوو، کەم بوو یان ئەگەریش ببووایە هەر 
ماشــێنێک دەهــات پڕ بوو. الی ئێــوارە تراکتۆرێک هات، گوتی کە هەتا قاوەخانەکەی 
زمزیران دەچێ، بە تەقەوشــەقەی تراکتۆر گەیشــتینە زمزیران. کاک عەلی پێشکاری 
فڕووجاوێکــی بەلەزەتــی داینــێ و دوای کێشــانی ســیگارێک بەزوویــی هەموومــان 
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خەومان لێکەوت؛ دەمێک بوو کە ئا بەو شێوەیە خەومان لێ نەکەوتبوو!
بە گەرم وگوڕی لە میوانخانەی حیزب وەریانگرتین. داوای چاوپێکەوتنمان لەگەڵ 
کاک جەلیلــی گادانــی کــرد. خەبەریان بۆ هێناین کە کاک جەلیل بەزوویی بۆ دیتنمان 
دێ. دوای دوو ڕۆژ کاک جەلیــل هــات بــۆ میوانخانــە، ئــەو نامانــەی کــە پێمانبــوو 
دامانــێ و ڕاسپاردەکانیشــمان پێ گــوت، جوابــی داینەوە کە دوای بیــروڕا گۆڕینەوە 
لەگــەڵ هاوڕێیانــی دەفتەری سیاســی وەاڵممان دەداتەوە، لە هەمــان کاتیش دا گوتی 
کە بە سەربەستی لە میوانخانە بمێنینەوە، خۆ عاجز نەکەین و ئەویش لە حەولی بە 

ئەنجام گەیاندنی داواکەمان دا دەبێ. 
دوای دوو حەوتوو بەیانییەک کاک جەلیل بە خەبەری خۆشــەوە هاتەوە، داوای 
کرد کە کاک عەزیز بەپەلە خۆ ســازکا، دەوروبەری نیوەڕۆ دەچێ بۆ بەغدا. پەلە و 
خۆشی تێکەڵ ببوو، سەعات دووی دوای نیوەڕۆ هاتن لەدوای و بەپەلە سەروچاوی 

یەکترمان ماچ کرد و خواحافیز، خواحافیز!
مــن و مەنســوور داگەڕاینــەوە خــوارێ بــۆ الی مەنتەقــەی مەهاباد کــە مەقەڕی 
یەکییەتی الوانی حیزبی دێموکرات لەوێ بوو، دەستمان کردەوە بە تەمریناتی خومان. 
هــەروا مانگێکــی پێنەچووبــوو کە خەبــەر هات کاکە عەزیــز گەڕاوەتەوە، ئەوە لە 
شــارۆچکەی »واوان« لە ماڵی کاک حوســێن سەردەشــتییە، کە لە خزمەکانی خۆمان 

بوو. پەرۆشی دیسان دەروونی داگرتین. 
چووین بۆ دیتنی کاکە عەزیز لە واوان. بە بڕوای کاکە عەزیز هەموو شتێک ئامادە 
بوو بۆ ڕۆیشتنەکەی؛ دەفتەری سیاسی حیزب بڕیاری خۆی دابوو بۆ بەڕێ کردنی، هەر 
بۆیەش ناردبوویان بۆ بەغدا، بەاڵم وا دیار بوو ئەو کەسەی بەرپرسی پێوندییەکانی 
 دەرەوە لە بەغدا بوو، کەیفی بە کاکە عەزیز نەهاتووە و چەتی خستۆتە کارەکەیەوە و
گوتبــووی کــە ئێمە بە ژمارەیەکــی دیاری کراو دەتوانین کەس بــۆ دەرەوە بنێرین و 
ئێستاش سەرە ناکەوێتە ئێوە، دەفتەری سیاسی خەبەری لەو قەول وقەرارانە نییە. 

کاک عەزیــز هــۆی بەڕێ نەکرانەکەی لەوە دا نەدەدی و پێــی وابوو لەبەروەی کە 
ئــەو لەنێو چریکە فیدائییــەکان دا بریندار بووە، بۆتە هۆی بەڕێ نەکردنی لەالیەن ئەو 
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بەرپرسەوە کە ئەو کات لە بەغدا دەسڕۆیشتوو بوو. 
ناهومێــدی دەروونــی داگرتبوو، نەیدەزانی چی بکا، بــۆ کوێ بچێ، ماندوو ببوو، 
ئێشــی برینەکەی لە ســەرمای زســتان دا گەلێک ئازاری دە دا. زەوقی نەمابوو، زۆری 
قســە نەدەکرد، ئەگەر شتێکیشــی دەگوت زیاتر باسی ماڵ ومنداڵی دەکرد. خەبەرمان 
نــارد دایکــم و حاجــی هاتــن، ڕاوتەگبیر هاتە ســەر ئەوە کاکە عەزیز بــۆ الی بۆکان 

بەرنەوە و لەوێ چارەیەکی برینەکەی بکەن. 
کاکــە عەزیــز ئەم جــار بــەرەو بــۆکان وەڕێکەوت. ئــەوە ئاخر جار بــوو کە کاکە 
عەزیزمان دیت. خەبەرات دەهات کە خەریکی هات وچۆی دوکتۆرەکانە و لە حەولی 
چارەیەک دایە بۆ ساڕێژ کردنی برینەکەی. دوای ماوەیەک دەبێ بە مامۆستای بەشی 

هونەریی قوتابخانەکان لە بۆکان. 
برینــی کاکــە عەزیــز قــەت ســاڕێژ نەبــۆوە، ســەروبنی دەســتی بــە ئاڵقەڕێــز و 
دووالیی یەک پێکەوە گرێ درابوون؛ ئێشــی ئەم برینە هەر ئێشــی ئازار نەبوو، ئێشــی 
ئــەو برینــە لــە دەروونی کاکە عەزیز  دا بوو هەتا ئاخریــن کاتەکانی ژیانی ئازاری دا؛ 

برینێک بوو کە هیچ کاتێک ساڕێژ نەبۆوە. 
کاکە عەزیز لە زستانی ساڵی 1٩٩2 ]1٣٧0/11/2٥[دا بەهۆی گرفتی »ترومپوزە«، 

کە لە برینەکەیەوە پێکهاتبوو، فەوتی کرد. 
...کاک عەزیــز لــە ڕۆژی 1٣٣1/٦/2٦ی هەتــاوی ]1٣٥2/٩/1٧ی ز[ لــە بــۆکان 
لەدایک بــووە، خوێندنــی ســەرەتایی و ناوەنــدی هــەر لــە بــۆکان تەواو کــردووە، بۆ 
مــاوەی دوو ســاڵ لــە گونــدی »ورچــان«ی مەریوان »ســوپای دانیش« بووە، پاشــان 
بۆتــە مامۆســتای قوتابخانەکانــی بــۆکان. ســاڵی 1٣٦٥ی هەتــاوی  بۆتــە مامۆســتای 
هونەریــی »کانوونــی پەروەریشــی فکــری منــدااڵن و مێرمندااڵن«ی بۆکان لە بەشــی 
شــانۆ و مووزیک دا. ســاڵی 1٣٥٦  دا زەماوەندی کردووە، ســێ کوڕ و کچێکی بووە، 
کچەکــەی چەنــد مانگێــک پێش ئێســتا مێردی کردووە و کوڕەکانیشــی هاوســەریان 

گرتووە. بەداخەوە یەک لە کوڕەکانی بە کارەساتی کارەبا گیانی لە دەست داوە.«
»کاک عەزیــز و ڕەفیــق ئەمیر و دوو کەســی تر کە ناوەکانیانــم لە بیر نەماوە بە 
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ئوتۆمۆبیلێکی شەخسی بۆ بەشداری کردن لە شەڕی سەقز لە بۆکانەوە وەڕێ دەکەون. 
پێش گەیشــتنە ســەقز تووشی چەند کەسێکی ئاشــنا دەبن و ئەرخەیانیان دەکەن کە 
شــار بەدەســت پێشــمەرگەوەیە و جێــی هیچ مەترســییەک بــۆ ئەوان نییــە. ئەوانیش 
بــە تێڕادیوییــەوە بــەرەو ناوەندی شــارەکە لێ دەخــوڕن و لەنــاکاو دەکەونە کەمینی 
پاسدارەکانەوە و بە تیربار دەستڕێژیان لێ دەکرێ. ڕەفیق ئەمیر و ئەوانی تر شەهید 
دەبن و کاک عەزیز کە تەنیا قۆڵی بریندار دەبێ، خۆی لە جۆگەلەی پەنا شەقامەکە دا 
دەشارێتەوە و دوای ئارام بوونەوەی بارودۆخ لەالیەن خەڵکەوە یارمەتی دەدرێ و 

دەهێنرێتەوە  بۆکان. 
تیربارەکــە ئێســقانی ئانیشــکی وا لەت وکــوت کردبــوو کــە نەیدەتوانــی دەســتی 
بــەرز بکاتــەوە. دوای ماوەیــەک لەالیەن ســازمانی چریکە فیدائییەکانــەوە دەنێردرێ 
بــۆ واڵتــی ئاڵمــان و لــەوێ دوکتــۆرەکان پێی دەڵێن چونکــە برینەکــەی زۆر تازەیە، 
ناکرێ دەســتەوجێ ئانیشــکی مەسنووعی بۆ ســاز کەن و دەبێ ماوەی سێ مانگێک 
ڕاوەســتێ. ئەویش بەو هیوایەی کە دوای ســێ مانگی تر دەتوانێ بێتەوە بۆ ئاڵمان، 
دەگەڕێتەوە بۆ ئێران و دوای ئاڵ وگۆڕییەکانی بارودۆخی سیاسی ئێران، بەداخەوە 

ئەو هەلەی بۆ هەڵنەکەوتەوە. 
٧. هاوڕێ ڕەزا پیرانی 

شــەهید ڕەزا پیرانــی خەڵکــی مەهابــاد و ئەندامــی بەشــی تەبلیغاتــی ڕێکخراوی 
فیدائییان بوو. دوای داخرانی ستادی سازمان لە مەهاباد. لە مەقەڕێکی ڕێکخراوەکە 
لە گەورکایەتی کاری دەکرد. لە مانگی میهری ســاڵی ٥٩  دا بەدەســت کەســێکی ســەر 
بــە حیزبــی دێموکــرات شــەهید کرا. هــاوڕێ بە برینــداری، لەنێو جیبێکی ســازمان دا 
هێنرایــەوە  بــۆکان، بەاڵم بەداخەوە پێش ئەوەی بیگەیەننە نەخۆشــخانە، بۆ هەمیشــە 
چاوی لەسەر یەک دانا. برادەرێک کە هێنابوویەوە شاری، دەیگوت تا گەیشتینە سەر 
جادەی ئیســفاڵتیش هەر زیندوو بوو و بەداخەوە بەرگەی برینی گولـــلە و خوێن لە 
بەر ڕۆیشتنەکەی نەگرت و گیانی ئەسپارد. ڕێ وڕەسمی بەڕێ کردنی تەرمەکەی لە 
بۆکان بەڕێوە چوو و تەرمی شەهید بە هاوبەشیی هەندێک ئەندامی بنەماڵەکەیان و 
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بــە ســروود خوێندنــەوەی الوان  بەڕێ کرا. دوای ناشــتنی تەرمەکــەی هەندێک کەس 
وتاریان  دا، کە یەکیان کاک عومەری حەمیدی و یەکی تریان من بووم، ئەگەر هەڵە 
نەکــەم کەســێکیش لەالیــەن حیزبی دێموکراتــەوە وتاری  دا، بــەاڵم کارەکە کرابوو و 
زیانێکــی گــەورە لە ســامانی هەڤااڵنــی فیدایی کەوتبوو، کە بە وتار و قســە قەرەبوو 

نەدەکرایەوە. 
کاک ڕەزا، الوێکــی هەڵســووڕاو و بێ فیــز و زەحمەتکێــش بــوو. ئــەرک و کاری 
بەشــی »تەبلیغــات«ی ڕێکخراوەکــەی بــە ڕێک وپێکــی بەڕێوەدەبــرد و لــە کارەکــەی 
خــۆی دا گەلێک شــارەزا و جیــددی بوو. ئەندامانی بنەماڵەکەشــی کە بۆ بەڕێ کردنی 
تەرمــی ڕەزا هاتبوونــە بــۆکان، خەڵکانێکــی خودان ڕێــز و ڕێک وپێک بــوون. جێگەی 
خۆیەتــی هاوڕێیانی ســتادی فیدائییــان لە مەهاباد و ئەوانەی وا لــە نزیکەوە کاریان 
لەگەڵ کردبوو، سەبارەت بە کەسایەتی و چاالکییەکانی بابەتی تێروتەسەل بنووسن. 

بەداخەوە زانیاریی من لەسەر هاوڕێ ڕەزا هەر ئەوەندەیە. 
ڕێزدار بێهزاد کەریمی لە وەاڵمنامەیەک دا کە بۆ ڕەخنەگرێکی لقی کوردســتانیی 
ڕێکخراوی فیدائییانی نووســیوە و لە 1٨ی مانگی یەکەمی ســاڵی 1٣٨٧ لە ماڵپەڕی 
فارســی »اخبــار روز«دا باڵوبۆتــەوە، باســی ئەو ڕەنجانــە دەکا کە دوای بەســترانی 
بنکەکانی ئەکسەرییەت لە کوردستان و ئاوارەبوونی هاوڕێیان لە شارەکانی تاران و 
تەورێــز تووشــی هاتن. لەوێ دا ئاماژەیەکیشــی بە هاوڕێ ڕەزا کــردووە، کە بوو بە 

قوربانیی ئەو سیاسەتە نوێیە و نووسیویەتی:
»... ئــەم هاوڕێیانــە لە کوردســتان نــەک هەر کەوتبوونە ژێر گولـــلەبارانی چەکی 
ڕەخنــە، بەڵکــوو لێرەولــەوێ ڕووبــەڕووی ڕەخنــەی چەکیش دەبوونــەوە و جارێک 

گەیشتە ئەو شوێنەی کە هاوڕێی لەگیان بوردوو ڕەزا پیرانی تێدا کوژرا...« 
٨. هاوڕێ سمکۆ یەزدان پەنا

شۆڕەالوێکی بااڵبەرزی بەجەرگ و ئازا، لە فەیزوڵاڵبەگییەکانی ڕۆژهەاڵتی بۆکان 
بوو. کاتێ لە دەبیرستانی کەمالی بۆکان دەرسم دەگوتەوە، بۆ ماوەی چەند مانگێک 
شــاگردم بوو. الیەنگری ڕێکخــراوی فیدائییان بوو و لە دابەش بوونی ڕێکخراوەکە دا 
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لەگــەڵ ئەقەلییــەت کەوت. دەگوترێ لە کاتی گیرانەوەی شــاری بــۆکان و هاتنەوەی 
پاسدار و ئەرتەش دا ئازایەتیی زۆری نواندبێ، بەاڵم لەو سەردەمە دا لەگەڵ ئەقەلییەت 
کەوتبوو و دەبێ ئەوان زانیاریی زیاتریان لە هەڵس وکەوت و چاالکییەکانی هەبێ. 

بەداخــەوە مــن گەلێــک کــەم لە ژیــان و بەســەرهاتی کاک ســمکۆ دەزانــم، بەاڵم 
بەختەوەرانــە بنەماڵەی بەڕێزی ڕێگای شــۆڕش و خەباتیــان بەرنەداوە و یادی ئەو 

زیندوو ڕادەگرن. 
٩. هاوڕێ سەیفوڵاڵ فەیزی

الوێکــی ڕێکخــراوی الوانــی پێشــگام بــوو، ڕوح ســووک و ئــازا و لەبــەرداڵن. لە 
یارمەتی دانی خەڵکی شاری سەقز دا گیرا و خەڵخاڵی جەلالد ئیعدامی کرد. 

بــۆ ئــاگاداری لە ژیان و کارەســاتی کوژرانەکــەی پەیوەندیم بــە خاتوو گەوهەر 
فەیزی خوشــکی شــەهید ســەیفوڵاڵوە گرت و تکای زانیاریم لێ کرد. بە پێخۆشییەوە 
گەوهەرخانم بەرەوپیری پێشنیارەکەم هات و ڕەشنووسی یادداشتێکی بۆ ناردم کە 
بە زمانی ئینگلیزی بۆ ڕێکخراوەیەکی مافی مرۆڤی ئامادە کردبوو. ئەوەی لە خوارەوە 
دێ وەرگێــڕاوی هەڵبژاردەیەکــی ئــەو یادداشــتەن. سپاســی زۆری گەوهەر خانمیش 

دەکەم:
»... شــەڕی نێوان پێشــمەرگە و کۆماری ئیســالمی لە مانگی ئۆگوســتی 1٩٧٩  دا 
لە شــاری ســەقز ســەری هەڵدا و لە ئەنجام دا خەڵکانێکی زۆر گیران و ئیعدام کران. 
براکەم »ســەیفوڵاڵ« لەو کەســانە دا بوو کە بە الیەنگری کردنی ئۆپۆزیسیۆن تاوانبار 
کــرا. ســەیفوڵاڵ، کــە لــە ســاڵی 1٩٦٤ لەدایــک ببوو، تەمەنــی تەنیا 1٦ ســااڵن بوو کە 
خواردەمەنــی و دەرمانی بۆ پێشــمەرگە کۆدەکردەوە و بۆی دەبردنە بەرەی شــەڕ. 
لە ماوەی ئەو هەڵسووڕانە و لە کاتێک دا خواردەمەنی دەبرد بۆ پێشمەرگە، لەالیەن 
پاســدار و بەســیجییەکانەوە گەمارۆ دەدرێ. بە هێزی زەوینی و هەوایی تەقە لەو و 
لە هاوڕێکانی دەکەن. گولـلە وە باسکی دەکەوێ، پاشان بێ بەزەیی یانە ماوەی چەند 
مایلێــک بەســەر خاک وخۆڵــی دەوروبەری شــاری ســەقز دا ڕایدەکێشــن تــا دەیبەنە 
ناوەندێکی سپایی لە نێوەڕاستی شاری سەقز. لە ئەنجام دا باسکی دەشکێ و هەموو 
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ئەندامی لەشی بریندار دەبن و شین دەبنەوە. 
 لەو سەردەمە دا »خەڵخاڵی« لەالیەن خومەینییەوە کرایە حاکم]ی شەرع[ لە سەقز و
براکەمیان بە لەشی بریندار و دەستی شکاوەوە بردە بەر دەمی. ڕەوتی دادگایەکی فەرمی 
 بەڕێوە نەبرا و کەس گوێی نەدایە چۆنییەتیی گیرانەکەی و تەندروســتیی ئەندامی و
دەروونیی براکەم. لەجیاتی ئەوانە لێی دەپرســن چیت کردووە؟ لە وەاڵم دا دەڵێ من 
پشــتگیریی گەلەکەم دەکرد و خواردن و دەرمانم دەبرد بۆ پێشــمەرگە. لێیان پرسی 
ڕێبــەری گەلەکــەت کێیە؟ گوتی دوکتۆر قاســملوو. ئینجــا خەڵخاڵی بە دارێکی باریک 
دەسنیشــانی الیەنێکی کرد و بە ســەیفوڵاڵی گوت بچێتە ئەو الیە و لەوێ بوەســتێ. 

ئەوە هەموو ئەو پرسیارانە بوو کە لێی کرا. 
ڕۆژێک لە جەژنی ڕەمەزانی ئەو ساڵە تێپەڕێبوو و ئێمە هەر چاوەڕوانی سەیفوڵاڵ 
بووین تا بۆ جەژن بگەڕێتەوە المان، بەاڵم هەواڵمان پێگەیشت کە سەیفوڵاڵ گیراوە. 
لە ماوەی گیرانی  دا تەنیا خوشکەکەم چوو بۆ چاوپێکەوتنی لەبەروەی بۆ پیاوەکانی 
بنەماڵــە جێگــەی مەترســی بــوو بچنە موالقاتــی، ئیتر نەمانهێشــت باوکــم و براکانی 

دیکەمان بچن بۆ سەقز. 
خوشــکم دوای گەڕانــەوە لــە ســەقز داســتانی چۆنییەتیی گیرانی ســەیفوڵاڵی بۆ 
بنەماڵەکەمــان گێڕایــەوە. دڵنیا نیم ڕۆژێک یا چەنــد ڕۆژ لە گیرانی براکەم تێپەڕیبوو 
کــە هەواڵمــان بــۆ هات گوایە ســەیفوڵاڵ ئازاد دەکــرێ. لەبەروەی ســەرەتای جەژنی 
ڕەمەزان بوو. خوشکە گەورەکەم دەسبەجێ خواردنی دڵخوازی ئەوی ئامادەکرد و 
بــەرەو ســەقز وەڕێ کەوتیــن.  بۆکانــەوە[  ]لــە  تازەیمــان هەڵگــرت و  جل وبەرگــی 
ئوتوبووسەکە پڕ بوو لە بنەماڵەی ئەو کەسانەی وا لە سەقز گیرابوون. پەردەیەکی 
خەمهێن لە بێدەنگی بەسەر شاری سەقز دا کشابوو، ژنان بە چارشێوی ڕەشەوە بە 
قەراغ جادەکان دا دەڕۆیشــتن، ئەســتەم پیاوێک دەبینرا. ســەقز بەالمەوە وەک شاری 

ئەڕواح دەچوو. 
خوشــکم پەنجــەرەی ئوتوبووســەکەی کــردەوە و هەواڵــی تــازەی لــە خەڵــک 
پرســی. یەکیان گوتی دوێشــەو20 کەســیان ئیعــدام کردووە. بۆ ماوەیــەک بێدەنگیی 
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سەرســووڕهێن بەســەر هەموومــان دا کشــا... دڵنیــا نەبووین ئایا ســەیفوڵاڵش لەنێو 
ئیعدامییەکان دایە یان نا؟... بەرەو پادگانی شــارەکە ڕۆیشــتین... هێشــتا لە شــوێنەکە 
نزیک نەببووینەوە بارانی گولـلەمان بەسەر دا باری. بە بڵیندگۆ گوتیان ئەگەر نزیکتر 
ببنــەوە تەقەتــان لێ دەکــرێ، ئەگــەر دەتانــەوێ کوڕەکانتان ببینن بچن بــۆ مزگەوتی 
گــەورە لە نێوەڕاســتی شــار. کاتێ گەیشــتینە مزگەوتەکــە بەردەرگاکــەی پڕ بوو لە 
خەڵک، بە ناڕەحەتییەوە باسی ئەو20 کەسەیان دەکرد کە شەوی پێشتر گولـلەباران 

کرابوون. 
دەســبەجێ لە ئوتوبووســەکە پەڕیمە دەرەوە و بەرەو مزگەوت هەاڵتم. خۆم بە 
نێــو خەڵکەکــە دا کرد. خەڵک لە قوژبنێکی حەوشــەی مزگەوتەکــە کۆببوونەوە. چاوم 
گێڕا، جەنازەی مردووەکانم بینی کە ســەهۆڵیان بەســەر دا کرابوو. بەوردی ســەیری 
تەرمەکانــم کــرد، ناســینەوەیان ئەســتەم بوو ئەویش بۆ یەکــی وەک من کە ئەو دەم 

دەوروبەری 1٥ ساڵم تەمەن بوو. 
... بێ ئەوەی کۆنترۆڵی خۆم لە دەستم  دابێ، لە تەرمەکان چوومە پێشەوە. گەلێک 
ترســابووم... لــە ئەنجــام دا تەرمی براکەی خۆم دۆزییەوە. مــن زۆر لە براکەم نزیک 
بووم، زۆر جار دەهاتە شــوێنم و لە قوتابخانەوە دەیبردمەوە ماڵێ؛ لە ڕێگا دەســتی 
دەکردە ملم. دەســت وپەنجەکانی زۆر لەبۆم ئاشــنا بوو... هەر ئەوەندەی دەستەکانیم 
لەنێو کۆمای جەنازەکان دا بینی دەســبەجێ ناســیمەوە. دەســتیم ماچ کرد... ســینگی 
کون کون کرابوو، وێدەچوو 10 ـ 12 گولـــلەیان پێوەنابێ. هەروەها نیشانەی پەتیش 
بە سەرملییەوە دیار بوو. باسکی هێشتا لە گەچ گیرابوو. هاوارم کرد: ئەوە براکەی 
منــە! خۆشــکەکانم لــە دەرەوەی مزگــەوت گوێیــان لــە دەنگی قیژەی مــن ببوو و بە 

ئازیەتباری لە سینگی خۆیان دە دا... کارەساتەکە ڕووی دابوو. 
... ســەیفوڵاڵ خوێن گــەرم و خۆشەویســت بــوو، کەســێکی عاقــڵ و تێگەیشــتوو 
بــوو. گەلێــک بنەماڵەکەی خۆش دەویســت. ئەو خۆشەویســتییە بۆ گەل و نیشــتمان 
چەنــد بەرابــەر بوو. ســەرەڕای تەمەنــی کەم، گەلێک وریا و هۆشــیار بوو... لە کاتی 
ئیعدام کران دا، 1٦ ساڵی تەمەن و قوتابی دەبیرستان بوو. تەرمی ئەو شەنگەالوەمان 
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هێنایەوە بۆکان و لە گۆڕستانی شارەکە ناشتمان...«
 خاتــوو گەوهــەر کارێکی گەورەشــی کردووە بەوەی ناوی 1٩ کەســی دیکە لەو 
خەڵکانەی بۆ ناردووم کە لەگەڵ نەمر سەیفوڵاڵی برای لە سەقز ئیعدام کران. ئەوانەی 

خوارەوە ناوەکانن کە هەموویان خەڵکی شاری سەقز یا بۆکان و دەوروبەریانن:
ئەحمەد سەیدی، ئەبووبەکر حەمیدی، قادر بەهار، محەممەد بابامیری،  ڕەسووڵ 
ئەمینی، ناجی خورشیدی، کەریم ڕەزایی، ئەنوەر ئەردەاڵن، عەلی فەخری، عەبدوڵاڵ 
بەهرامی، سەید حەسەن ئەحمەدی، محەممەد دەروێش نوقرەیی، کەریم شیرینی،  ئەحمەد 
 موقەددەم، جەلیل جەماڵ زادە، یۆسف کیشی زادە، محەممەد غەفووری، تاهیر کاتبی و

ناسر حەدادی. خۆزیا ژیاننامەیەک بۆ هەموو ئەم شەهیدانە پێکدەهات. 
10. هاوڕێ حەسەن حەسەن زادە 

قوتابییەکی الوی خەڵکی بۆکان و ئەندامی ڕێکخراوی الوانی »پێشــگام« و ماڵیان 
لە گەڕەکی قولـــلە بوو . لە تەقینەوەی ناو میتینگێکی ســازمان لە شــاری مەهاباد لە 
مانگی پووشــپەڕی 1٣5٨  دا شــەهید بوو. جاشــەکانی کۆماری ئیســالمی بۆمباکەیان 
تەقاندبــۆوە. لــە بــۆکان سەرەخۆشــیمان بــۆ دانا و خەڵکێکــی زۆر بەشــدارییان تێدا 
کــرد. بەرپرســی ئــەو دەمــی ڕێکخــراوی حیزبــی دێموکــرات لــە بۆکانیــش ئامادەی 

سەرەخۆشییەکە بوو. 
باوکــی شــەهید حەســەن مرۆڤێکــی بەڕیــز و بەجــەرگ و لەبــەرداڵن بــوو، لــە 
بیرمە ســەرەڕای دەرد و داخی مردنی جگەرگۆشــەکەی، لەو مەجلیســی پرســەیە دا 

سەرەخۆشیی لە ئێمە دەکرد. 
11. هاوڕێ قاسم مەعرووفی 

ئەوەنــدەی بزانــم ئەم هاوڕێیە دواتر لەگەڵ فیدائییانی ئەقەلییەت کەوت. لە بیرمە 
چوو بۆ شــەڕی پاســدارانی ئێرانی لە جادەی بانە ـ سەردەشت و لەوێ شەهید کرا. 
تەرمەکەیــان دوای ماوەیــەک هێنــاوە بــۆکان و لەوێ ئەســپەردەیان کــرد. من تەنیا 
یــەک دوو جــارم بینیبــوو و ئەوەنــدەم لە بیرە الوێکــی بااڵبەرزی قســەخۆش بوو و 
جارێکیــان دووبــەدوو پێکــەوە لــە دەفتــەری ڕێکخراوەکــە دانیشــتبووین کــە باســی 
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بەرنامەکانی دواڕۆژی ژیانی خۆی بۆ کردم. بەداخەوە گولـــلەی پاســداری مەالکان 
دەرەتانی وەدیهێنانی ئاواتەکانی پێنە دا. 

12. هاوڕێ عومەر عەزیزنەژاد
الوێکــی بۆکانــی و الیەنگــری فیدائییــان بــوو. هەر لە ســەرەتاکانی ســەرکەوتنی 
شــۆڕش دا چووبووە شــاری ســنە و لەوێ لە بنکەی ڕێکخراوەکە لە دانیشتنێک دا کە 
زۆر کەسی دیکەشی تێدا بەشدار بوون، کەسێک گولـــلەی لە دەست دەرچووبوو و 

پێی کوژرا. 
1٣. هاوڕێ محەممەد حەیدەری موقەددەم )ڕەفیق سەلیم( 

لــە ماڵپەڕی فارســی »اخبار روز« وتارێکی کاک »ســیامەک بــۆکان«ی کە ناوێکی 
خــوازراوە و هاوکارێکــی پێشــووی ڕێکخــراوی فیدائییان لــە بۆکانە بەنــاوی »یادی 
محەممــەد حەیــدەری موقــەددەم )ڕەفیق ســەلیم(  بە ڕێز بێ!« باڵوبۆتــەوە.1 وتارەکە 
بــە حەماســەتێکی شۆڕشــگێڕانەوە ســەبارەت بــە هاوڕێیــەک نووســراوە کــە لــەو 
ســەردەمانەی وا ئێمــە لە ڕێکخراوی فیدائییان لە بــۆکان کارمان دەکرد، لە تارانەوە 

هاتبووە ئەوێ و بەناوی »سەلیم« ەوە وەک پێشمەرگەیەک چەکی هەڵگرتبوو. 
مــن ئــەو هاوڕێیــەم باش لە بیر نییــە، بەاڵم بوونی کەســێکی فارس زمان بەناوی 
»ئارتــاک« یــا »ســەلیم« لــە ڕێکخــراوی بــۆکان دا پشتڕاســت دەکەمــەوە، زۆریــش 
ئــاگاداری پلەوپایــەی ڕێکخراوەیــی نیــم، ئــەم وت ووێژەشــم وەبیــر نایەتــەوە کــە 
بەگوێــرەی وتارەکــە دەبــێ لەگــەڵ بەرپرســی لقــی بۆکانــی ڕێکخــراوی فیدائییانــی 
کردبــێ، کــە زۆر وا هەیــە مــن بووبێتــم، بــەاڵم وێدەچــێ ڕاســت بــێ، لەبــەروەی 
نەماندەزانــی  نەدەناســی و  چــاک  هاوڕێیەمــان  ئــەم  ئێمــە  بیرمــە  لــە  بەباشــی 
 چــۆن و بۆچــی لــە تارانــەوە هاتۆتە بۆکان؟ بەگشــتی، چەشــنە ئیحتیاتێــک دەکرا و
ئەوەش بێ ڕێزی بە هاوڕێ سەلیم نەبوو، بەڵکوو پێداویستییەکی سەرەکیی خەباتی 
چەکدارانە بوو و نەدەبووایە دەرەتان بە هەموو کەس بدرێ بێتە نێو ڕێکخراوەکە و 
چــەک هەڵبگــرێ. لە بڕگەی چەکدانانیش دا، چەک لە هەمــوو کەس وەردەگیرایەوە و 

1. http://www. iran chabar. de/article. jsp?essayId=40654
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الم وایــە ئــەم هاوڕێیە ڕاســت دەکا لەبەروەی ئاشــکرایە دەبــێ داوای چەک دانان لە 
هاوڕێ سەلیمیش، وەک پێشمەرگەکانی تر، کرابێ. 

بیرەوەرییەکیشــم لــە هاوڕێ ســیامەکی نووســەری وتارەکە هەیــە: ماوەی دوو 
ســاڵێک دوای داخرانــی دەفتــەری بــۆکان و ڕۆیشــتنمان بۆ تــاران و تەنانەت دوای 
ئەوەی لە ئەندامییەتی ڕێکخراوەکە ئیســتیعفام دابوو، هاوڕێ ســیامەک لە شــوێنێک 
چــاوی بــە هاوڕێیەکــی پێشــووی دەفتەری بــۆکان کەوتبــوو، دوو دانە کەپســوولی 
ســیانووری پێدابــوو و گوتبــووی یەکیــان بــۆ خــۆت و ئەوی دیکــە بدە بــە ئەنوەر، 
ئەویــش هاتــە ماڵمــان و کەپســوولەکەی پێــدام. مــن ســیانوورەکەم پــێ دیارییەکــی 
بەنرخ بوو لەبەروەی خۆم بە کەسێکی وا نەدەزانی بتوانم لە بەرانبەر ئەشکەنجەی 
وەحشــییانەی دەزگای ئیتالعــات دا بــۆ ماوەیەکی زۆر ڕابوەســتم و هیــچ نەدرکێنم. 
جــا بــە هەمــوو وجوودمەوە ئامادە بــووم ئەگەر بێن و بمگرن خۆم بەو کەپســوولە 
لــە چنگ ئەشــکەنجە و ئیعتیراف و خۆدۆڕاندن و خەڵــک پێوەکردن و ئابڕووچوون 
ڕزگار بکەم، بەاڵم کێشــەکەم ئەوە بوو لە ماڵی تیمی و چریکی دا نەدەژیام و لەگەڵ 
دایکــم و یەک لە خوشــکەکانم ماڵێکمان بەنــاوی دایکمەوە بەکرێ گرتبوو و ژیانێکی 
ئاســایی نێو خێزان و خزم و کەس وکارم هەبوو، حەبی ســیانووریش لە ماڵێکی وا دا 
ئەســتەم ڕادەگیــرا و مەترســیی ئەوەی هەبــوو بکەوێتە دەســت منداڵەکانی کاکم کە 
هەمیشــە لە ماڵمان دا بوون یا تێکەڵ دەوا و دەرمانی ماڵی بێ و کەســێکی بێ تاوانی 

پێ بکوژرێ. 
مــاوەی دوو مانگێــک بەدزیی خەڵکی مالەوە لەم گیرفان و لەو گیرفان دا ڕامگرت 
هەتا ئەوەی لە ئەنجامی هەڵە و بێ ئیحتیاتی خۆم دا لە گیرفانی کراسێک دا مابۆوە و 

خرابووە نێو دەزگای جلشۆرەوە و تا پێ بزانم، شۆرابوو و ئاسەواری نەمابوو! 
لــە وتارەکــەی کاک ســیامەک دا ئامــاژە بــە نــاوی هــاوڕێ »ابراهیــم طالبــی زادە 
)سعید( « کراوە. ئەوەندەی بزانم ناوی ئەو هاوڕێیەمان »ابراهیم لطف اللە زادە«یە نەک 

»طالبی زادە«. 
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1٤. هاوڕێ تەها پارسا 
کاک تەها نموونەیەک بوو لە پاکی و مرۆڤایەتی. دەبێ ئەم چەرخە چەوتە چەندە 
بســووڕێ تا دایکی نیشــتمان کەسێکی دیکە وەک تەها پەروەردە بکا؟ خەڵکی قەاڵی 
ڕەسووڵەســیتی ســەر چۆمی مەجیدخان بوو. لیسانســی زمانی ئینگلیزی لە زانکۆی 
تەورێــز وەرگرتبــوو و لــە پۆلــی دووهەمــی قوتابخانەکانــی بــۆکان دەرســی زمانی 
ئینگلیزیــی دەگوتــەوە. هەرکات دەهاتە دەفتەری ڕێکخراوەکــە بەبێ فیزی دەچوو لە 
بەردەرگا پاسەوانیی دە دا. لە میهرەبانی و خۆش زمانی دا نموونەی هەر خۆی بوو و 
پێشــمەرگە و ئەنــدام و الیەنگر هەموو ئەوپەڕی خۆشەویســتی و ئیحتیرامیان بۆی 

هەبوو. 
لــە کاتــی داخرانی دەفتەری ئەکســەرییەت لە بۆکان و ڕۆیشــتنی بەرپرســان بۆ 
دەرەوەی کوردســتان، ئــەو لــە بــۆکان مایەوە، پاشــان ماڵــی بردە مەهابــاد و وەک 
بەرپرســی ڕێکخــراوی بۆکانــی ئەکســەرییەت، لەوێ دەژیــا، هەتا دەســتێکی چەپەڵ 
بەداخــەوە کوردێــک، لــە شــاری مەهابــاد بــە دەمانچە هێرشــی کردە ســەری و ئەو 
دڵــەی وا بــە خزمەت کردنــی گەل گەرم بوو ســارد کردەوە. جەهــل و دەمارگیری و 
حیزب حیزبێــن زیانــی زۆری لــە گەلەکەمــان و یەکپارچەیــی ڕیزەکانــی  دا، ئــەوەش 

زیانێک و خەسارێک و برینێکی خۆشەوەنەبووی دیکە. 
لەمەڕ پەیوەندیی سیاســیی بکوژی کاک تەها ســێ ڕیوایەتم بیســتووە لەبەروەی 
لێــرە لــە دوورەواڵتــی و بێ هەواڵــی دا ناتوانم هیچکامیــان بە دڵنیایی ســاغ بکەمەوە، 
لێیــان بێدەنــگ دەبــم، بــەاڵم هەر ســێ ڕیوایەتەکــە باس لــە پەیوەندیی بکــوژ لەگەڵ 
ڕێکخراوەکانــی ئوپۆزیســیۆنی ڕژیم لە کوردســتان دەکەن و ئــەوەش جێگەی داخە. 
تەها پەپوولەیەکی مەعســووم بوو، نە دەوری لە دانانی سیاســەتی ئەکســەرییەت  دا 
هەبوو و نە الیەنگری وەرچەرخانی سیاسەتەکانی بوو، هەر بۆیەش دەردی شەهید 
بوونی گەلێک گرانە و من هەرچی دەکەم ناتوانم بزانم بۆچی ڕێکخراوەیەکی سیاسی 
لــە کوردســتان دەبــێ ئەندام یــا الیەنگرێکی خۆی ناردبێ جینایەتێکــی وا گەورە بکا. 
هەر لە ســەردەمی کوژرانی تەها دا، زۆرێک لە ئەندامان و الیەنگرانی ئەکســەرییەت 
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لە کوردســتان دژ بە سیاســەتی داســەپاوی کومیتەی ناوەندی و دەفتەری سیاســی 
ڕێکخراوەکە وەستابوون، بەاڵم چ دەکرا و بە کوژرانی تەهای مەعسووم چ دەگۆڕا؟
من لەســەر ئەم خاڵە ئیســتێک دەگرم: ڕێگای خەباتی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
خاکەکەمــان گەلێــک دوورودرێــژە و ئاســۆی ڕوونــاک زۆر نزیــک نییــە. ڕێکخراوە 
سیاســییەکانی کــورد کــە هەموو یا زۆربەیان لــە دەرەوەی واڵتــن، ناکۆکی زۆریان 
لەنێودایــە و ئــەم ناکۆکییانــە هەندێــک جــار گەیشــتۆتە قۆناغــی توندوتیــژی دژ بــە 
یەکتریــش. دوژمــن واتــە ڕژیمــی گەندەڵی ئیســالمی و ئیتالعاتی ســپاش ئاگری ئەو 
دوژمنایەتــی و دووبەرەکییــە خــۆش دەکا و لە ڕێگەی هەندێک جاش و خۆفرۆشــی 
وەک قانعی فــەردەوە یەکگرتوویــی ڕیزەکانــی گەل الواز دەکا و هەوڵی ســووکایەتی 
کردن بە الیەنێک و هاندانی الیەنەکەی تر دژ بەو دەدا بۆ ئەوەی بیانگەیەنێتە ئاکامی 
پێکدادان و شــەڕی براکوژی. ئەگەر ڕێبەرانی سیاسیی کورد وریا و وشیار نەبن و 
ئەم ڕۆحە چەپەڵ و غەیرە شۆڕشگێڕانەیە بەردەوام بمێنێ، لە دواڕۆژی گەڕانەوەی 
هێــزەکان بــۆ نێوخۆی واڵت، دوژمن و داگیرکەر لە بیر دەچنەوە و شــەڕی کورد و 

کورد دەست پێدەکا. 
چارەی سەرەکی بۆ بەرگری لەو ڕۆژە ڕەشە ئەوەیە هەموو الیەنە سیاسییەکان 
بــۆ پەیوەندی گرتــن لەگــەڵ الیەنــی تر هێڵی ســووریان هەبــێ و کــەس نەتوانێ ئەو 
هێڵــە تێپەڕ بکا، هێڵی ســووریش دەبێ شــەڕی کورد لەگەڵ کــورد و کوژرانی کورد 
بەدەســتی کــورد بــێ. بەبێ ڕوانگەیەکی ئەوتــۆ، لە بارودۆخــی بەرباڵویی ڕیزەکانی 
گەلــی کــورد دا، ئاکاری چەپەڵی وەک تیرۆری کاک تەها و کاک ڕەزا پیرانی دووپات 
دەبێتــەوە و گەل لە ڕێبازی ڕاســتیی خەبات چەواشــە دەکــرێ، ئەوەش هیچ ناوێکی 
لەسەر داناندرێ جگە لە خەیانەت بە ئامانجەکانی گەلی کورد، جا هەر کەس و هەر 

الیەنێک بیکا. 
برادەرێکم سەبارەت بە هاوڕێ تەها دەنووسێ:

»کوشتنی کاک تەها، کوشتنی موحەببەت و ئینسانییەت بوو.«

د. کامــران ئەمین ئــاوە لە پەڕاوێزی وتارێک دا کە ســاڵی 2010 بە زمانی فارســی 
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لــە ماڵپــەڕی »اخبار روز«دا باڵوکراوەتەوە، ســەبارەت بە تەهــای نەمر ئەم دێڕانەی 
نووسیوە، کە من کردوومەتە کوردی:

»نەمــر تەهــا پارســا یــەک لــە کادرە خاوەن ئەزموونەکانی بزووتنــەوەی چەپ و 
ڕێکخراوی فیدائییانی خەڵق ـ ئەکســەرییەت بوو، کە دوابەدوای گۆڕانی هەڵوێســتی 
ڕێکخراوەکــە لــە ڕۆژی چوارەمــی مانگــی جۆزەردانــی 1٣٦1  دا لــە شــاری مەهابــاد 
بەدەســت کەســانێکی نەناســراو تیرۆر کرا. لە بنەماڵەیەکی وەرزێر لە گوندی قەاڵی 
ڕەسووڵەســیتی ئەختاچی، لە ٤٥ کیلۆمیتریی باکووری بۆکان هاتە جیهان. خوێندنی 
ســەرەتایی لــە گوندەکــەی و ناوەندی لە شــاری میانــدواو کۆتایی پێ هێنا. لە ســاڵی 
1٣٥0 زمــان و ئەدەبــی ئینگلیزیــی لە زانســتگەی تەورێز خوێند و لە ســاڵی 1٣٥٣  دا 
بەهۆی هاوکاری کردنی گرووپی سیاسیی »آرمان خلق« گیرا و لە مانگی ڕەشەمەی 
ســاڵی 1٣٥٥  دا ئــازاد کــرا، ئینجــا گەڕایــەوە بــۆکان. کاک تەها هەتا شۆڕشــی ســاڵی 
1٣٥٧ی گەالنــی ئێــران لە »مەدرەســەی ڕاهنمایی خاقانی« خەریکی کار و گوتنەوەی 
دەرســی زمانی ئینگلیزی بوو. لە شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥٧  دا چاالکانە بەشداری کرد و 
دوای ســەرکەوتنی شــۆڕش چــووە نێــو ڕیزەکانی ڕێکخــراوی چریکــە فیدائییەکانی 
خەڵقی ئێران. تا کاتی تیرۆری ناجوامێرانەی لە مەهاباد، واتە تا ڕۆژێک دوای فەتحی 
خوڕڕەمشــەهر، یــەک لــە کادرانی چــاالک و خۆشەویســتی ڕێکخــراوی فیدائییان و 

خەڵکی بۆکان بوو.« 
یادی تەهای خۆشەویستی هەموو الیەکمان بەخێر بێ!

1٥. هاوڕێ ئیبراهیم لوتفوڵاڵزادە )ڕەفیق سەعید(  
هاوڕێیەکــی ئازەربایجانیی خەڵکی شــاری خۆی، لــە هاوڕێیانی کۆنی ڕێکخراوی 
چریکە فیدائییەکان بوو، کە لە فەلەســتین ڕاهێنانی ســپایی پێکرابوو. ماوەیەک دوای 
شەهید بوونی هاوڕێ یەعقووب تەقدیری )ئەمیر( ، نێردرایە بۆکان و کرایە بەرپرسی 

سپایی دەفتەری فیدائییان لە شارەکە. 
لــە مــاوەی ژیانی بۆکان و دەفتــەری ڕێکخراوەکەمان دا، هاوڕێ ســەعید جێگەی 
ڕێــز و خۆشەویســتیی هەموومان بوو و بە هێدی و هێمنــی و بێدەنگی و قەناعەت، 
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بەاڵم سووربوون لەسەر باوەڕ و ڕێبازی سیاسی ناوی دەرکردبوو. تا کۆتایی کاری 
دەفتــەری بــۆکان ئەرکــی خۆی بەباشــی بەڕێوەبرد و دوای ئاش بەتاڵ و ڕۆیشــتنی 

کادر و ئەندام بۆ شارەکانی دیکەی ئێران، هاوڕێ سەعیدیش چوو بۆ تاران. 
خەســلەتە ئینســانییەکانی سەعید بەسەر گەلێک کێشە و جیاوازی دا زاڵ ببوو کە 
بە نەبوونی ئەو خەســلەتانە دەیانتوانی کێشــە و گرفت بخوڵقێنن. سەعید مامۆستای 
خووخــدەی مرۆڤانــە بوو و داخ و حەســرەت کە ڕژیمــی دژی خەڵکیی مەالکان ئەم 

دەستەگوڵەی لێ سەندین. 
هاوڕێ ســەعید لە ســاڵی 1٣61  دا لەگەڵ شــەهیدان مینەی شــێرخانی و جەواد لە 
دەرەوەی شــاری ورمێ گیرا و دوای مانگێک و دووان لە زیندانی ورمێوە نێردرایە 
زیندانەکانی تاران و لە زیندانی ئێڤین بەدەستی مرۆڤکوژانی وەک الجوەردی ئیعدام 
کــرا. هــاوڕێ ســەعید لە زیندان دا ڕووســوور مایەوە و نهێنییەکانــی خەڵکی بە دژی 

خەڵک نەگوت. 
1٦. هاوڕێ سەعید یەزدان پەنا

پێشــتر چەند دێڕێکم ســەبارەت بە نەمر ڕەشــید یەزدان پەنا )ســمکۆ(  نووســی و 
حەســرەتی ئــەوەم خــوارد کــە زانیارییەکی ئەوتۆم ســەبارەت بە ژیانــی نییە. دیارە 
دەزانــم هاوڕێ ســمکۆ لەگەڵ باڵی ئەقەلییەت بوو و هــەر چاالکییەکی پاش دووفاقە 
بوونــی ڕێکخراوەکــەی کردبــێ، دەبــێ لــە چوارچێــوەی سیاســەت و کاری ئەوان دا 
ســەیر بکرێ، ئەم یادداشــتانەش بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەو ڕاســتییە نین، بەڵکوو بۆ 

یادکردنەوەیەکن لەو وەک خەباتکارێک کە لە پەیوەندیی فیدائییان دا بووە. 
لێرە دا دەمەوێ ئاماژەیەکی هاوچەشــن بە نەمر ســەعید یەزدان پەنا بکەم کە برا 
چکۆلەی کاک ڕەشید و درێژەدەری ڕێگای خەباتی ئەو بوو. کاک سەعیدیش لەگەڵ 
ئەکسەرییەت نەبوو و لەگەڵ باڵێکی ڕێکخراوی فیدائییان کەوتبوو کە ناوی »پیروان 

هویت« بوو و لەالیەن »مەهدی سامیع«ی خەڵکی ئیسفەهانەوە ڕێبەرایەتی دەکرا. 
ئەوەنــدەی بزانم کاک ســەعید کەســایەتیی دووهەمی ڕێکخراوەکــە بوو و دواتر 
ڕێبازی خۆی لەوان جیا کردەوە و بەرەو کوردایەتی کشا و لە ئەنجام دا بە یارمەتیی 
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چەند هاوڕێیەکی کوردپەروەر »یەکییەتیی شۆڕشــگێڕانی کوردســتان«ی بنیات نا کە 
ئێســتاش هــەر هەیــە، بــەاڵم بەداخەوە بۆتە قوربانیی هەندێک کێشــە و لــە ئەنجام دا 
دووفاقــە بــووە، هــەر دوو لقەکانیش لەالیەن دوو برای کاک ســەعیدەوە ڕێبەرایەتی 

دەکرێن. 
بەداخەوە کاک سەعیدی شۆڕشگێڕ دوای دامەزراندنی »یەکییەتیی شۆڕشگێڕانی 
کوردســتان« و هەڵوێســت گرتن دژ بە کۆماری ئیســالمی، بەدەســت بەکرێگیراوێکی 

ڕژیمی مەالکان لە شاری سلێمانی تیرۆر کرا. 
1٧. هاوڕێ مینەی شێرخانی 

هەموومــان لــە ماوەی تەمەنمان دا خەڵکانێکمان بە کەســایەتیی قورس و قایمەوە 
بینیوە یا بیســتوومانە کە ســەریان لە ڕێی باوەڕی خۆیان دا دانابێ؛ ئەوە بۆ گەلێکی 
وەک کورد نە دیاردەیەکی دەگمەنە و نە ســەمەرە، بەاڵم کاک مینەی شــێرخانی بە 
پێوانــەی ژیانــی سیاســیی گەلــی کوردیــش هەڵکەوتێکــی دەگمەنە. ئــەوەی مینەی لە 
ژوور زۆر کەســەوە دادەنــا، بــاوەڕی قــورس و قایمی بوو بەو ڕێبــازەی گرتبوویە 

بەر و ئامادەیی بۆ گیانفیدایی لە ڕێگەی دا. 
لە باری کەســایەتییەوە مینە کەســێکی مەند و هێمن و لە عەینی کات دا جیددی و 
بە کار و ئەر کییەوە بەسترابۆوە. تایبەتمەندیی کەسایەتییەکەی مەجبووری دەکردی 
هەم خۆشــت بوێ، هەم ڕێزی لێ بگری و هەم فەرمانی بەڕێوەبەری. بەکورتی بڵێم، 

کەم کەس دەیتوانی مینە بێ! 
خوێنــدکاری زانســتگەی ورمــێ بــوو و ماوەیەک لــە زیندانی شــا دا مابۆوە و لە 
ســەرەتای شۆڕشــی 1٣5٧  دا ئــازاد کرابــوو. هەروەهــا لە یەکــەم الیەنگرانی ڕێبازی 
فیدایی لە بۆکان بوو و پەیوەندی لەگەڵ ڕێکخراوەکە هەر لە ســەردەمی خوێندن لە 
زانســتگەی ورمێوە دەســتی پێکردبوو و لە یەکەم کەســان و لە ڕاســتی دا کۆڵەکەی 
سەرەکیی دامەزرانی دەفتەری فیدائییان بوو لە بۆکان. من پێشتر لە بۆکان نەبووم و 
بەختــی ناســینی مینــەم نەبوو، کاتێکیش کە گەڕامەوە بــۆکان، دەفتەری ڕێکخراوەکە 
کرابۆوە و مینە، هێمن و بێدەنگ، کەم وزۆر لە پشــت بەڕێوەبردنی هەموو کارەکانی 
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ئەوێ دا بوو. 
تەنانەت ئەگەر مەزلوومییەتی زیندان و شەهادەتی ژێر ئەشکەنجەشی نەبووایە، 
مینە وەک کەسایەتییەکی سیاسی کوردستان دەناسرا، بەاڵم ئازایەتیی نێو زیندان و 
وەفاداریــی بــە خەڵکــی چەوســاوە و داهاتــووی خەباتــی گــەل، هەروەهــا دژایەتیی  
بێداد و نابەرانبەریی چینایەتیی کە خۆی لە خۆڕاگرییەکی دوور لە باوەڕ لە بەرانبەر 
ئەشــکەنجەی وەحشــییانەی زیندانەوانانی کۆماری ئیســالمی دا دەنواند، مینەی کردە 

ئوستوورەیەک لە ڕیزی کەسایەتییە مەزنەکانی کورد و گەالنی دیکەی جیهان. 
من مینەم گەلێک جار بینیبوو، کارم لەگەڵ کردبوو و شــانازیم بەوە کردبوو کە 
بەرپرســی ڕێکخراوەیی و حیزبیم بێ. مینە ئەهلی خۆ دەرخســتن و نمایش نەبوو و 
زیاتر لە پشت کارەکانەوە دەوەستا و هیدایەتی دەکردن. کاتێ کە ڕێکخراوەکە منی 
 کردە کاندیدی خۆی بۆ مەجلیسی خیبرەگان و مەجلیسی شووڕا، زۆرم پێ سەیر بوو و
نەمدەزانی بۆچی ئەرکەکەیان نەخستبووە سەر شانی مینە کە دەیان قات بۆ ئەو کارە 
لە من باشتر بوو؟ الم وایە دەبێ پێشتر قسەیان لەگەڵ ئەو کردبێ و نەیانتوانیبێ ڕازی 
بکەن کارەکە بگرێتە ئەستۆ. ئەم بۆچوونەم بە بەڵگەیەک پشت ئەستوورە: تەلەفیزیۆنی 
مەهاباد بەرنامەیەکی دانابوو بۆ تەبلیغاتی ئینتیخاباتی مەجلیسی شووڕا یا خیبرەگان، 
کــە ئەوەنــدەی لە بیرم بێ نەمران دوکتۆر قاســملوو و مامەغەنــی بلووریانیش تێیدا 
 بەشــدار بــوون. مــن چەند ڕۆژێک بوو بۆ کاری ڕێکخراوەیــی چووبوومە مەهاباد و
لــەو ماڵــە  دا دەژیــام کە بۆ مینە و بێهــرووز بەکرێ گیرابوو. بڕیار بــوو مینە لەالیەن 
فیدائییانەوە بەشداری بەرنامەکە بێ و شەویش باسی مەسەلەکەمان زۆر کرد، بەاڵم 
بەیانی کە هەرســێکمان پێکەوە لە ماڵ چووینە دەرەوە، هەر لە ئیزگەی تەلەفیزیۆن 
نزیک بووینەوە، مینە خوداحافیزی کرد و گوتی تۆ بچۆ! هەر چەندم هەوڵ   دا برالە، 
بڕیــار بــووە تۆ بەشــدار بی و من ئامادەییم نییە، گوێــی نەدامێ و گوتی هەر ئەوانە 
بڵێ کە دوێشــەو باســمان کرد. بەکورتی، مینە خۆپیشاندەر نەبوو، گەرچی منیش وا 

نەبووم، بەاڵم وام لێهات!
سێ کەسەکە بریتی بوون لە بێهرووز سولەیمانی، مینەی شێرخانی و من. بێهرووز 
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لە سنە بوو و هێشتا نەهاتبوو. مینە لە مەهاباد بوو و کاری لێژنە سێ کەسییەکەی 
ئێمــە بەگشــتی لەژێر دەســتی ئەو دا بوو، هــەر ئەویش چاوپێکەوتنێکی ڕێکخســتبوو 
لەگــەڵ »داریــووش فرووهــەر« نوێنــەری دەوڵەتــی بــازرگان بــۆ وت ووێــژەکان کــە 
هەردووکمان پێکەوە چووین و لە بینایەی بەنداوی مەهاباد چاومان پێی کەوت. مینە 
لە قســەکردن لەگــەڵ فرووهەر دا گەلێک زانایانە و سیاســییانە جوواڵیەوە. هەروەها 
لــە مــاوەی چەنــد مانگی دانیشــتن لەگــەڵ لقەکانی دیکــەی هەیئەتی کورد و لە ســێ 
چاوپێکەوتنی دیکەی نوێنەرانی دەوڵەت و کۆبوونەوەکانی سێ کەسیی نێوخۆمان دا 
شــارەزای کەســایەتیی قورس و قایم و خاوەن پڕەنســیبی ئەو بووم و گەلێک شتی 

لێ فێربووم. ئەم پەیوەندییانە دواتریش درێژەیان کێشا. 
لە تاران برادەرێکی خۆشەویســت ئاپارتمانێکی بچووکی بۆ دابین کردبووم. من 
ئاپارتمانەکــەم بەجێ هێشــت و مینــە لەگەڵ هاوڕێ و هاوســەری خــۆی دا ماوەیەکی 
کــەم لــەوێ دا ژیــان، کاتێکیش کە لە کاری ڕێکخراوەکە کشــامە دواوە و خانەنشــین 
بووم چەند جار ســەردانی ماڵمانی کرد و دڵنەوایی گەڕانەوەی  دامەوە، بەاڵم من لە 

بڕیارەکەم پاشگەز نەبوومەوە. 
کاتێک کە مینە لە کۆتایی یەکانی بەهاری ساڵی 1٣61  دا لەگەڵ هاوڕێیان عەلی ڕەزا 
شــاندیز )جەواد(  و ئیبراهیم لوتفوڵاڵ زادە )ســەعید(  لە نزیک ورمێ گیرا و کەوتە ژێر 
ئەشکەنجەی وەحشییانەی پاسدار و ئیتالعاتییەوە، ئەدرەسی گەلێک کەسان و یەک 
لەوان، منی بەباشــی دەزانی و هەموو زانیارییەکی ســەبارەت بە من هەبوو. من بۆ 
پارێــزراو مانــەوە و گیرنەکەوتنم، منەتباری ئــەوم و درێژەی ژیانم لەو ڕۆژانەوە تا 

ئەمڕۆ بە بەرهەمی خۆڕاگری و باوەڕی قایمی ئەو دەزانم و سپاسی دەکەم. 
بەرپرســانی ســەرەوەی  نەبــووم، هاوڕێیــان و  ئەوتــۆ  مــن کەســێکی  دیــارە   
ڕێکخراوەکــەش لــە ئەنجامــی خۆڕاگریــی مینــە دا پارێــزراو مانــەوە. مینــە کادر و 
بەرپرســێکی گرنگــی ڕێکخراوەکــە بــوو و خۆ بەدەســتەوەدانی دەیتوانی کارەســات 
بخوڵقێنێ. ساڵوی لێ  بێ کە نەیهێشت ئەم گەردە چەپەڵە لە کەسایەتییە بێ گەردەکەی 
بنیشێ و گورگەکانی ئیتالعاتی خومەینی وەرببنە گیانی خەڵکانێکی زۆر و بنەماڵەیان 
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ئازیەتبار بکەن. 
بە بۆچوونی من دەکرێ و دەبێ دەیان شــێعر و چیرۆکی حەماســی ســەبارەت 
بــە خووخــدەی مرۆڤانــە و وەفاداری بــە بــاوەڕی شۆڕشــگێڕانە و خۆڕاگریی مینە 
لەژێر ئەشــکەنجەی وەحشــییانەی زیندان دا بنووســرێ و بەســەرهاتی ببێتە هەوێنی 
ڕۆمانێکی گەورە بەنێوەرۆکی باوەڕ بە خەڵکی چەوساوە و بەربەرەکانی لە بەرانبەر 

ئەشکەنجەی جینایەتکارانی کۆماری ئیسالمی دا. 
ئەوەی گوتم، تەنیا چەند دێڕێک بوو لە کتێبێکی پڕ الپەڕەی ئازایەتی و گەورەیی 
مینــەی شــێرخانی. دایکــی وەتــەن دەبێ تووشــی چ ئازارێــک هاتبێ کاتــێ ئەم ڕۆلە 

نازەنینەی لە دەست چوو؟ 
برادەرێکم سەبارەت بە هاوڕێ مینە دەنووسێ: 

»بە بۆچوونی من قەتڵی کاکە مینە یەکێک لە گەورەترین زەربەکان بۆ بزووتنەوەی 
کوردی بوو. کاکە مینە  ئینســانێکی زۆر بەئیســتیعداد لە بابەت سیاسەتەوە، دەقیق و 
قاتیع بوو و ئەگەر مابایە دەیتوانی زۆر کۆمەک نە فەقەت بۆ هەوادارەکانی سازمان، 

بەڵکوو بۆ بزووتنەوەی کوردی بێ.«
تکام لە ڕێزدار جەعفەری شێرخانی برای بەڕێزی کاک مینە کرد سەبارەت بە کاکی 
زانیاریم بداتێ. سپاسی زۆری دەکەم کە تکاکارییەکەمی قبووڵ کرد، گەرچی دەزانم 
 ئەوە بۆ ئەو زیندووبوونەوەی داخ و کوڵ و حەسرەتی لە دەس چوونی برا و مامۆستا و
هاوڕێیەکــی خۆشەویســت بــوو. ئەوانەی خــوارەوە کورتەی ئــەو زانیارییانەن وا لە 
دوو ئیمەیلی مانگی شەشــی ســاڵی 2011ی کاک جەعفەر ســەبارەت بە کاک مینەی 

برای هەڵگیراون:
1. »لە ساڵی 1٣٣1 لە ناوچەی بۆکان لەدایک بوو. خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی 
لــە بــۆکان تــەواو کــرد. کۆتایــی خوێندنەکــەی هــاوکات بــووە لەگــەڵ بزووتنــەوەی 
چەکدارانــەی ســااڵنی 1٣٤٧ ـ 1٣٤٨ و ئــەوەش شــوێنی زۆری لەســەر بیــروڕا و 
بۆچوونی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسیی ئەو دانا. ساڵی 1٣٥0 لە زانکۆی کشت وکاڵی ورمی 
وەرگیرا. ســااڵنی 1٣٥1 ـ 1٣٥2 ســەردەمی گەشەسەندنی بزووتنەوەی خوێندکاریی 
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ئێران بوو و مینە کە ســتەمی نەتەوایەتی و چینایەتیی ســەر گەلی کورد و بەگشــتی 
زەحمەتکێشانی واڵتەکەی ناسیبوو، بە هەموو تواناوە لەو بزووتنەوەیە دا بەشداریی 
کــرد و گەلێــک زوو بوو بە یەک لــە ڕێبەرانی بزووتنەوەی خوێندکاریی زانســتگەی 

ورمێ. 
 ساڵی 1٣٥2 ساواک مینەی لەگەڵ هەندێک هاوڕێی خوێندکاری دا دەست بەسەر کرد و
خســتییە ژێر لێپرســینەوە و ئەشــکەنجەی توندوتیژەوە، بەاڵم جەلالدەکانی ســاواک 
نەیانتوانی هیچی پێ بدرکێنن، هەر بۆیەش ناردیانە ئەشکەنجەخانەی ئێڤین لە تاران. 
لەوێ بۆ ماوەی چەند مانگ لەژێر ئەشکەنجە دا ڕایانگرت، بەاڵم نەیانتوانی سەبارەت 
 بــە هەڵســووڕانی سیاســی هیچــی لێ  ببیســن، لــە ئەنجام دا پــاش دوو ســاڵ زیندان،

ئازادیان کرد. 
بۆ جاری دووهەم لە ساڵی 1٣٥٦  دا گیرا، بەاڵم بە سەرهەڵدانی ڕاپەڕینی کۆمەاڵنی 
گەل و شکانی دەرگای زیندانەکان، ئەویش وەک هەزاران زیندانیی دیکە ئازاد کرا. 

مینــە دوای شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥٧ی گەالنــی ئێرانیــش بۆ چرکەیەک لــە خەباتی 
ڕێگای ڕزگاریی زەحمەتکێشان و البردنی ستەمی نەتەوایەتی کۆڵی نە دا و نەوەستا. 
دوای شــەڕی یەکەمــی کوردســتان لــە ســاڵی 1٣٥٨دا بــوو بــە بەرپرســی دەفتەری 
ڕێکخراوی فیدائییانی ئەکســەرییەت لە بــۆکان و ئەندامی کومیتەی بەڕێوەبەرایەتیی 
لقی کوردستانی ڕێکخراوەکە لە مەهاباد و لە ماوەی وت ووێژی نوێنەرانی دەوڵەتی 
بــازرگان لەگــەڵ گەلــی کــورد دا، وەک ئەندامــی دەســتەی نوێنەرایەتیــی فیدائییانــی 

ئەکسەرییەت لە »هیأت نمایندگی خلق کورد«دا بەشدار بوو. 
مینــە و دوو کــەس لە هاوڕێکانی لە کاتی بەجێ هێشــتنی واڵت لــە کۆتایی یەکانی 
بەهاری 1٣٦1 دا، لە ڕێگای چوون بۆ سەر سنووری تورکیا گیران. جەلالدانی ڕژیم 
مینەیــان ماوەیــەک لە زیندانی ورمێ و تەورێز دا هێشــتەوە، ئینجــا ناردیانە تاران و 
لەوێ لە بەندی تووش و ئەستەمی ٣000  دا ڕایانگرت. وەک خەباتکارێکی کۆڵنەدەر و 
کوردێکــی شۆڕشــگێڕ، مینــە لەژێر ئەشــکەنجەی وەحشــییانە و تۆڵەئەســتێنەرانەی 
زیندانەوانەکان دا ڕاوەســتا و هیچ چەشنە ئەشکەنجەیەک نەیتوانی ئیرادەی پۆاڵیینی 
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تێکشــکێنێ و نهێنییەکانــی خەڵــک الی جەلالدانــی کۆمــاری ئیســالمی بدرکێنــێ. لەو 
پەیامانە دا وا بۆ دەرەوەی زیندانی دەنارد، جەختی لەسەر ئەوە دەکرد کە »من هەر 
ئەو مینەیەی پێشــوو ماوم« بەواتای ئەوەی هەمان خەباتکاری ماندوویی نەناســە کە 

بوو، لەسەر ئارمانجە مرۆڤانەکەی خۆی ماوە و خۆی نەدۆڕاندووە.«
2. مینە لە تەمەنی مێرمنداڵییەوە عەالقەیەکی زۆری بە ســینەما و شــانۆ هەبوو، 
هەر ئەوەش هانی  دا لە گرووپێکی تیئاتری دا بەشــدار بێ. لە ســااڵنی 1٣٥1 ـ 1٣٥2  دا 
لە ساڵۆنی سینەما سەعدی بۆکان شانۆیەک پیشان درا بەناوی »ئاڕەشی کەمانگیر«؛ 
لەو شــانۆیە دا مینە دەورێکی بەرچاوی هەبوو و شــێعرێکی دیکلەمە کرد کە بینەران 

گەلێکیان پێخۆش بوو و چەند خولەکێک چەپڵەیان بۆ لێدا و تەشویقیان کرد. 
هاوڕێیانی مینە لە دەورەی دەبیرستان بریتی بوون لە نەمر عەزیز مەردانبەگی، 
حســێن ســەرکار، عەزیز ئەبازەری، عومەر حەددادی، مستەفا سۆفی زادە و... لەگەڵ 

هەموویان، بەتایبەت عەزیز مەردانبەگی دا نێوانی خۆش بوو. 
مینــە زۆر ئەهلــی موتالەعــە بــوو و زیاتــر ڕۆمــان و کتێبــی ســادقی هیدایــەت، 
دەوڵەت ئابادی، شاملوو، سەمەدی بێهڕەنگی و عەزیز نەسینی دەخوێندەوە. قەڵەمێکی 
گەلێک جوانی بۆ نووســین هەبوو و شــێعری زۆری دەزانی، خەتیشــی خۆش بوو. 

یەک لە نووسەرانی ڕۆژنامەی دیواریی دەورەی دەبیرستانی خۆی بوو. 
مینــە پێوەندێکــی بــاش و بــە ئیحتیرامــی لەگەڵ دایــک و بابم دا هەبــوو و نێوانی 
لەگــەڵ منیــش ئاســایی و بــاش بــوو، ئامۆژگاریــی زۆری دەکردم و زۆریشــی هان 
دەدام کتێــب بخوێنمــەوە. بەداخــەوە لەبــەر هۆکاری ئاســایش هیچکام لــە ئەندامانی 
بنەماڵەی ئێمە و ئەوەندەی بزانم بنەماڵەی نادرەخانمی هاوســەری لە ڕێ وڕەســمی 

ئیزدیواجەکەی دا بەشدار نەبوون. 
چەند ڕۆژێک لە گیرانی مینە تێپەڕ ببوو، کە هەواڵی گیرانەکەی بە بنەماڵەی ئێمە 
 ڕاگەیەندرا. من چووم بۆ ورمێ و لەوێ چاوم بە هاوڕێیەکی سەردەمی زانکۆی کەوت و

چۆنییەتیی گیرانی ئەو و جەوادی بۆ باس کردم. 
لە ئەنجام دا و کاتێ کە مینەی خۆڕاگر هیچ نهێنییەکی ڕێکخراوەیی الی جەلالدانی 
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ڕژیمــی خومەینــی نەدرکاند، لە دوایین ڕۆژەکانی مانگــی خەرمانانی 1٣٦٤  دا هاوڕێ 
لەگەڵ چەند کەسی دیکە لە هاوخەباتەکانی ئیعدام کرا.« 

پرسی گیرانی مینە، جەواد و سەعید
ســەبارەت بــە هەندێک الیەنی کێشــەی گیرانــی هاوڕێیان مینە، جەواد و ســەعید، لە 
مــاوەی دووســێ مانگی ڕابــردوو دا لەگەڵ کاک جەعفەری شــێرخانی، برای بەڕێزی 
کاک مینــە و ئەندامێکــی بەڕێــزی بنەماڵــەی هــاوڕێ جــەواد  دا قســەم کــرد، زانیاریم 
وەرگرت و بۆچوونم گۆڕییەوە. بە شــوێن ئەوان دا بە تەلەفۆن یا ڕووبەڕوو قســەم 

لەگەڵ ئەم کەسانە کرد: 
ـ ئەندامێکی هەیئەتی سیاسیی ئەو دەمی فیدائییانی ئەکسەرییەت؛ 

ـ دوو ئەندامی کوردی لقی کوردستانیی ڕێکخراوەکە؛ 
ـ ئەندامێکی غەیرە خۆجێیی لقی کوردستان؛ 

ـ ئــەو هاوڕێیــەی وا لە کاتی گیرانی ســێ کەســەکە دا لەگەڵیان بــوو؛ هەروەها لە 
ڕێگــەی تەلەفــۆن و ئیمەیلــەوە لەگەڵ هەشــت کەســی دیکــە لە هاوڕێیانی پێشــووی 

ڕێکخراوەکە لە مەهاباد و بۆکان پەیوەندیم گرت. 
کاک جەعفەری بەڕێزیش ڕاستەوخۆ پەیوەندی لەگەڵ ئەم کەسانە گرت: 

ـ دوو کەس لە بنەماڵەی بەڕێزی خۆی و کاک مینە؛ 
ـ بەرپرسێکی پێشووی ستادی ڕێکخراوەکە لە مەهاباد؛ 

ـ بەرپرسی لقێکی ڕێکخراوەکە لە ورمێ. 
لە ئەنجامی پەیوەندییەکانیش دا ئاگاداری چۆنییەتیی بۆچوونەکانی ئەوانی کردم. 
واتە، سەرجەم بۆ پێکهێنان و ئامادە کردنی ئەم یادداشتانە، پرسیار لە 1٩ کەس 
کراوە. بەداخەوەم کە دەڵێم دوای هەموو ئەو پرس وجۆیانە نەمتوانیوە سەرەهەودای 
کەاڵفی ئاڵۆزی ئەم گیرانە بدۆزمەوە. وێدەچێ کە هاوڕێ شەهیدەکانمان لە زیندانیش 
دەراوێکی ڕوونیان لە مەسەلەکە نەبووبێ یا ئەگەریش بووبێتیان تا ئێستا نەزاندراوە 

الی کەس درکاندبێتیان. 
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لەو پرس وجۆیانە دا کە من کردوومە بۆم دەرکەوتووە کە هەندێک الیەن مەسەلەکە 
بە شــێوەیەکی شەخســی و تاکەکەســی ســەیر دەکەن و خەیانەتی کەســێکی تایبەت 
بــە هــۆکاری گیرانەکە دەزانن، لە کاتێک دا بەرپرســانی ســەرەوەی ڕێکخراوەکە ئەم 
کێشەیە لە چوارچێوەیەکی گەورەتری سیاسەتەکانی ئەکسەرییەت و پەیوەندییەکانی 
ئــەو ســەردەمەیان لەگــەڵ کۆماری ئیســالمی دا دەبینن و زۆر لەگــەڵ ئەمە دا نین کە 
تاکەکەســێک بــە هــۆکار بناســن، بەاڵم هیچکام لــەو دوو الیەنە لــە بۆچوونی خۆیان 
دڵنیا نین و کێشــەی »هەڵکەوت« و »ڕووداوی چاوەڕوان نەکراو« و »هەڵەی بچووکی 

هاوڕێیان کە بووبێتە سەبەبی ئەم خەسارە گەورەیە«ش نادەنە دواوە. 
بەگوێــرەی ئــەم زانیارییانــەی وا کەوتوونەتــە دەســت مــن، بڕیار بووە ســەعات 
1ی دوای نیــوەڕۆی ڕۆژێکــی پێنج شــەممە1 بــە ترۆمبیلێــک کە بەرپرســێکی قیادەی 
موەققەتــەی پارتــی دێموکراتــی کوردســتانی باشــوور بۆیــان دابین بکا، لــە ورمێوە 
بچــن بــۆ گونــدی ڕاژان و لەوێوە بــەرەو ئورووپا بــڕۆن، بــەاڵم ترۆمبیلەکە درەنگ 
کەوتــووە و لــە کاتی خۆی دا نەهاتۆتە شــوێنەکە. ئەوانیش لــە فەلەکەی مودەرریس 
لە شــاری ورمێ جیپێکی کرێکێشــیی ئاســایی یان بەکرێ گرتــووە و وەڕێ کەوتوون. 
ئــەو جیپــە لە نێوان ڕاژان و ورمێ دا کرێکێشــی کــردووە و لێخوڕەکەی مۆڵەتی ئەم 

هات وچۆیەی هەبووە. 
لەســەر جــادەی »بەنــد« و زۆر نزیــک لــە شــار، بازگەیەکی پشــکنینی پاســداران 
ڕایگرتوون. ئەو بازگەیە »کاتی« بووە و پێشــتر لەو شــوێنە دا نەبووە، کە ئەوە خۆی 
پرســیار دەخوڵقێنــێ. لێخوڕی جیپەکەش بارزانی بــووە و دەمانچەیەکی پێ بووە کە 
گوایــە لــەو ســەردەمە دا مۆڵەتی هەڵگرتنی بە هەندێک لــە ئەندامانی قیادە دراوە. ئەو 
پاسدارەی وا ڕایگرتوون، داوای کاغەز و ئەوراقی ئیجازەی دەمانچەکەی لە لێخوڕی 
ترۆمبیلەکە کردووە ئەویش پێی نەبووە. گوتوویەتی دەمانچەکەت ڕادەگرین و بڕۆ و 
ئەوراقەکــەت بهێنــە تــا بتدەینــەوە، بەاڵم ئەو قبووڵــی نەکردووە. لە حەیس وبەیســی 

1. بەداخــەوە ڕێکەوتــی ڕۆژی گیرانەکــە ڕوون نییە، بەاڵم بەدڵنیایی لە کۆتایی یەکانی بەهار 
تا نێوەڕاستی هاوینی ساڵی 1٣٦0ی هەتاوی دا بووە. 
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ئــەم قســانە دا، بــاس لە پــووڵ و پارە کراوە و جــەواد بە فارســی گوتوویەتی »بهش 
بگــو پولشــو مــن میدم«. ئیتر کابرای پاســدار بە فارســی قســەکردنی ئــەو دا گومانی 
لێ کــردوون و خســتوونییەتە بەر پرســیار و پشــکنین. لــە پشــکنینەکە دا کیفێکیان بە 
دەســت جــەوادەوە دیــوە کــە پارەیەکــی تێــدا بــووە و ئــەوەش پاســدارەکەی زیاتر 
گوماناوی کردووە. ئەنجامی ئەم پرســیار و پشکنینە گەیشتۆتە گرتن و ناردنیان بۆ 

زیندانی ورمێ و قەومانی کارەساتەکە. 
لەم ڕووداوە دا ســێ کەســەکە گیراون، بەاڵم ئەو هاوڕێ کوردەی وا ڕێنومایان 
بــووە و بڕیــار بــووە بیانگەیەنێتــە ڕاژان، لــە پێشــەوەی ترۆمبیلەکــە دانیشــتووە و 
حیســابی خۆی لەوان جیا کردۆتەوە، لە پرســیار و وەاڵم دا گوتوویەتی دەچێتە ماڵی 

خۆشکی خۆی لە ڕاژان، ئەوەش بۆتە هۆکاری بەربوون و ڕۆیشتنی.1 
لەم ڕووداوە دا چەند پرسێک سەرهەڵدەدەن:

گەلۆ کەســێک ڕاپۆرتی ڕۆیشــتنی ئەوانی بە ئیتالعاتی ســپای پاســداران داوە و 
ئەوانیش لەو شوێنە بۆسەیان بۆ ناونەتەوە؟ ئەگەر بووە، کێ بووە؟ هەر لە بەرپرسی 
ئەو دەمی ڕێکخراوی ئەکسەرییەت لە ورمێوە تا کەسانێکی دیکەی وا ئاگاداری ئەو 
ســەفەرە بــوون، تا هاوڕێی ڕێنومایان، تا کەســانی دەوروبــەری پارتی دێموکرات و 

تەنانەت تا لێخوڕی ترۆمبیلەکە... بەاڵم کێ و کامیان و بۆچی؟
گەلۆ ڕێکخستنی سەفەرێکی ئەوتۆ بەو شێوەیە، بە ترۆمبیلی کرێ و بەو ڕێگایە دا 

بۆ کەسانێکی وا پلەبەرزی ڕێکخراوەکە، لەجێی خۆی دا بووە؟ 
گەلۆ پشکنینی پاسدارەکان بەهەڵکەوت بووە و هاوڕێکانی ئێمە بوون کە خۆیان 

بۆ پرسیار و وەاڵمەکان ئامادە نەکردبوو؟
گەلۆ کیفی پووڵ و فارسی قسەکردنی جەواد بۆتە هۆکاری گومان لێ کرانیان؟

وەاڵمێکی ڕوون بۆ هیچکام لەو پرســیارانە نییە. ئەوەی ئاشــکرایە و لە قســەی 
بەرپرسانی سەرەوەی ڕێکخراوەکە دەردەکەوێ، ئەوەیە کە:

1. ئەم زانیارییانەم لە هەمان ئەو هاوڕێیە وەرگرتووە کە لە ترۆمبیلەکە دا گەڵیان بووە. 
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ئــا. بڕیاری ســەفەری جــەواد بۆ ئورووپــا لەالیەن هەیئەتی سیاســیی ڕێکخراوی 
ئەکســەرییەتەوە دراوە، کــە جــەواد خۆی یەک لە ئەندامەکانــی بووە و لە کاتی 

بڕیاردانیش، لە دانیشتنەکە دا ئامادە بووە. 
ب. چۆنییەتیــی ڕۆیشــتنەکە و ڕێگای کوردســتانیش جەواد خــۆی هەڵیبژاردووە؛ 

ڕێگای ڕۆیشتنە دەر لە ورمێشەوە پێشتر چەند جار تاقی کراوەتەوە.1
پ. هەڵبژاردنی هاوڕێیان مینە و سەعید وەک بەرپرسانی سەرەکیی ڕێکخراوەکە 
لە کوردستان، یەکەم بۆ یارمەتی دانی جەواد و دووهەمیش بۆ دوورخستنەوەیان 

لە مەترسیی گیران لە نێوخۆی ئێران بووە. 
لە ماوەی ئەم پرس وجۆیانە دا ئاگادار کرامەوە کە: 

کەســێک بەناوی عەلی، بەرپرســی ئەو دەمی ڕێکخراوی ئەکســەرییەت لە ورمێ، 
کــە خوێندکارێکــی زانکۆی کشــت وکاڵی ورمــێ و خەڵکی باکووری ئێــران بوو، دوو 
جار لەالیەن ئیتالعاتی ســپای پاســدارانەوە گیرابوو و خێرایەک بەردرابوو؛ تەنانەت 
یــەک لــەو گیرانانەی خۆی بە ڕێکخراوەکە ڕانەگەیاندبوو! ئەو کەســە، بەیانی ڕۆژی 
گیرانی هاوڕێیان لەگەڵیان بووە و دەسبەجێ بە ماوەی سەعاتێک دوای گیرانیان بە 
هاوڕێیەکی ڕێکخراوەکەی گوتووە2 »هەرســێکیان گیران«! گوایە ئەو شەخســە، واتە 

»عەلی« ئێستا جێگری وەزیرێکی کابینەی ئەحمەدی نەژادە لە تاران!٣ 

برایەکی ئەو هاوڕێیەی وا لە کاتی گیرانی سێ کەسەکە دا لەگەڵیان بووە، پاسدار 
یــا کەســێکی نزیک بــە دام ودەزگای دەوڵەت بووە لە ورمێ، بەاڵم ئەگەر ئەو کەســە 

دەستی لە کارەکە دا بووبێ، چۆنی بە هەواڵی ئەم ڕۆیشتنە زانیوە؟ 
وەک ئەگەرێــک، دوور لــە عەقــڵ نابــێ ئەگــەر بیر لــەوە بکرێتەوە ئایا کەســانێک 
لــە پلــەی خوارەوەتــری ئاڵقەی قیادە دا، کە ئاگاداری مەســەلەکە بــوون، هەواڵیان بە 

ئیتالعات دابێ! 

1. ئەمەم لە کەسێکی نزیکی بنەماڵەی جەواد بیست. 
2. ئەم هاوڕێیە ئێستا لە دەرەوەی واڵت دەژی. 

٣. لەو هەواڵە دڵنیا نیم، بەاڵم لە چەند سەرچاوەم بیستەوە. 
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دوای هەموو ئەوانەش، بەرپرسانی سەرەوەی ئەکسەرییەت الیان وایە کە بەهۆی 
پەیوەندیی نزیکی سیاسەتەکانی ئەکسەرییەت لە کۆماری ئیسالمییەوە، لەو سااڵنە دا 
ئەگــەر ئیتالعــات بیویســتایە جەواد بگرێ، دەیتوانی و پێویســتی بەو شــانۆگەرییانە 

نەدەکرد. 
مەســەلەیەک کە جێگەی بیر لێ کردنەوەیە ئەوەیە جەواد ماوەی چوار پێنج ســاڵ 
دوای گیرانەکــەی لــە زینــدان دا مایەوە و لــەو ماوەیە دا ئەندامانــی بنەماڵەکەی خۆی 
گەلێک جار چاویان پێی کەوت. هەواڵی دوو یا سێ چاوپێکەوتنی ئەندامانی بنەماڵەی 
کاک مینــەش هــەر هەیــە. نــە مینە و نــە جەواد لــەو چاوپێکەوتنانــە دا دوور یا نزیک 
ئاماژەیەکیان بە هۆکاری گیرانی خۆیان نەکردووە. بەداخەوە نەمتوانی پەیوەندییەک 
لەگــەڵ بنەماڵــەی هــاوڕێ ســەعید ببەســتم و پرســیارەکەیان ئاڕاســتە بکــەم، بەاڵم 
وێناچــێ ئەوانیــش زانیارییەکــی ئەوتۆیــان بووبێ، دەنا بە شــێوەیەک لە شــێوەکان، 
شەخسی یا ڕێکخراوەیی، دەگەیشتەوە کەسێک لەو 1٩ کەسەی وا بۆ نووسینی ئەم 

یادداشتانە پەیوەندییان پێوەکراوە. 
 ئەوانە ڕیوایەتی چەند کەسێک لە بەرپرسانی ڕێکخراوی فیدائییانی ئەکسەرییەت و
ئەوانەن وا لە ســەردەمی گیرانی ئەو ســێ کەســە دا سیاسەتگێڕ یا الی کەم ئاگاداری 
سیاســەتەکانی ئەکســەرییەت بــوون. هیچــکام لــەو کەســانەی وا مــن قســەم لەگەڵ 
کــردوون یــا زانیاریــم لێ وەرگرتــوون بەڕاشــکاوی و بێ گومانییــەوە نەیانتوانیــوە 
هۆکاری گیرانی هاوڕێیان ڕابگەیەنێ، ئەوەش خەسلەتی ئەو چەشنە ڕووداوانەیە کە 

بەداخەوە هاسان نییە »هۆکاری بێ گومان«یان بۆ بدۆزرێتەوە. 
بەگوێرەی ئەزموونی من لە ماوەی ئەو پرس وجۆیانە دا، کەسانێک کە شارەزایی 
 کەمتریان لە مەســەلەکە هەیە، لەنێو هەموو ئەگەر و ئایا و ئیحتیمالەکان دا زووتر و
هاســانتر یەکێکیــان هەڵبــژاردووە و بــۆ نموونــە تاکێکیان بــە تاوانبار زانیــوە، بەاڵم 
کەســانێک کــە بەرپرســایەتیی سیاســەت دانانی ڕێکخراوەکەیــان بــە دەســت بووە و 
ئــاگاداری سیاســەتی ڕۆژ و ڕەوتــی گشــتیی کارەکان و پەیوەندیــی ڕێکخراوەکــە 
لەگــەڵ کۆمــاری ئیســالمی بــوون، وا بــە تێڕادیــوی و ڕاشــکاوی بڕیــار نــادەن و 
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کەمتــر لەگــەڵ ئــەم بۆچوونــە یەک الیەنانــەدان. ئەوان مەســەلەکە بــە هەڵکەوتێک یا 
هەڵەیەکــی حیســابەکانی هاوڕێ جەواد دەزانن و دەڵێن دەیان کەس لە بەرپرســانی 
ڕێکخراوەیــی ئێمــە لــەو ســااڵنە دا گیــران و بــەردران؛ پەیوەندیــی کەم وزۆریشــمان 
لەگــەڵ دەزگای حکوومەتــی هەبــوو؛ ئیتــر ئەگــەر بیانوویســتایە بمانگرن پێویســتی 
و تــاران  لــە  ڕاوەســتن،  لەســەرمان  ورمــێ  بەنــدی  ڕێگــەی  لەســەر   نەدەکــرد 
زۆر شــاری دیکــەش بــە شــوێنی هەندێک لــە بەرپرســانی ئێمەیان دەزانــی و ئەگەر 
بیانوویســتایە دەیانگرتین، وەک دوای ســاڵی 1٣٦٥ و گۆڕانی سیاسەت و هەڵگرتنی 

دروشمی ڕووخاندنی ڕژیم، گرتیانین و ئیعدامیشیان کردین. 
دیارە ئەم بۆچوونە، هەندێک ڕاستیی تێدایە، بەاڵم زۆریش تەواو نییە لەبەروەی 
لە ماوەی سااڵنی 1٣٦2 ـ 1٣٦٥یش دا ژمارەی ئیعدامییەکانی فیدائییان کەم نەبووە و 
ڕۆژنامــە و باڵوکراوەکانــی ئەکســەرییەت لە مــاوەی نێوان ســااڵنی 1٣٦0 ـ 1٣٦٥  دا 
هەواڵــی چەندەهــا شــەهیدی ئەکســەرییەتییان ڕاگەیانــدووە کە لە زیندانــی کۆماری 
ئیســالمی دا ئیعــدام کــراون؛ بەتایبــەت کاتــێ مەســەلەکە پەیوەندیــی بــە هاوڕێیانــی 

کوردستانەوە پەیدا دەکا، هەندێک زیاتر لە ڕاستی دوور دەکەوێتەوە. 
الم وایە بکرێ نموونە بۆ هەر دوو بۆچوونەکە بهێندرێتەوە:

ـ الیەنێــک دەتوانــێ بڵــێ ئەی بۆچــێ هاوڕێیەکی وەک »رضی تابــان« و زۆرێکی 
دیکەمان هەر لەو سااڵنە دا ئیعدام کران؟ 

ـ الیەنەکــەی دیکــەش دەتوانــێ نموونــە لــە گیــران و ئازادکرانــی چەنــد کەس لە 
بەرپرســانی ســەرەوەی ڕێکخراوەکە یا تەنانەت هاوڕێیانی کوردستانیش بهێنێتەوە، 
کــە یەکیــان مــن خۆم بــووم و لــە کۆتایی یەکانی ســاڵێ 1٣٦0  دا بۆ مــاوەی 10 ڕۆژ 
لــە تــاران گیــرام و بــە هەوڵــی ڕێکخراوەکــە بــەردرام. دیارە مــن لە پلــە و ڕوتبەی 
ڕێکخراوەیی دا ئەندامێکی ساکار زیاتر نەبووم، بەاڵم هەر بە حیسابی بەرپرسایەتیم 
لە کوردســتان دەیانتوانی ڕامبگرن و ئیعدامیشــم بکەن، کە نەیانکرد. خەڵکانی گەلێک 

گرنگتریش هەبوون کە گیران و ئیعدام نەکران، ئازادیش کران. 
بــەاڵم یــەک خــاڵ هەیــە کــە دوور نییە لــەم پەیوەندییــە دا کارتێکەریــی هەبووبێ 
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ئەویش ئەوەی کە ئەو ســێ هاوڕێیە دەچوونە دەرەوەی واڵت. بۆی هەیە ئیتالعاتی 
ســپای پاســداران تــا کاتێــک کە بەرپرســانی ئەکســەرییەت لــە نێوخــۆی واڵت و لە 
بەردەســتی خۆیان دا بوون، کاریان بەســەریانەوە نەدابووبێ و لێیان گەڕابێتن، بەاڵم 
کاتێ کە زانیبێتیان وا هەیە باڵندەکان لە قەفەز دەرچن، گرتوویانن و نەیانهێشــتووە 

بڕۆنە دەرەوە. 
خاڵــی الوازی ئــەم بۆچوونــەش دەکــرێ ئەوە بێ کە بڵێین باشــە ئــەوان چۆنیان 
دەزانی کە ئەو سێ کەسە بۆ کارێکی ڕێکخراوەیی ناچنە ڕاژان و بەپێچەوانە، واڵت 
بەجێ دەهێڵن؟ واتە ئەم زانیارییە هەرگیز نەدەکەوتە دەســت پاســداری ورمێ ئەگەر 
هاوکارێکیان لەنێو ڕێکخراوەکە دا نەبووایە، کە ئەوەش دەمانگەڕێنێتەوە نێو بازنەی 

یەکەمی ئەگەرەکان و خەیانەتی نێوخۆیی تاکەکەس لە ڕێکخراوەکە دا. 
ئــەوە زنجیرێکــی درێژە لە ئاڵقــەی زۆری بۆچوون و ئەگــەر و ئەمما. بەداخەوە 
پەیجۆیی من لەوە زیاتر نەچووە پێشێ و سەرەڕای هەوڵی زۆری خۆم و هاوکاری 
کردنی کاک جەعفەر و ژمارەیەکی زۆر لە دۆســت و برادەر و هاوڕێ و بەرپرســی 
ڕێکخراوەکە، نەمتوانی ئاڵقەی سەرەکیی ئەم زنجیرە بدۆزمەوە یا بۆچوونێکی ڕوون 

لەسەر مەسەلەکە دەرببڕم و بەڕاشکاوی کارەکە بە الیەک دا بخەم. 
لــە کۆتایــی دا، ئەگــەر مافــی دەربڕینــی بۆچوونــی شەخســیم هەبــێ، ڕووداوەکە 
وەک دەڕەنجامی هەڵەی هەر ســێ هاوڕێکە، بەتایبەت هاوڕێ جەواد و پەلەکردن و 
بێ ئیحتیاتی خۆیان دەبینم. من پێشــتر خەســلەتی پەلە و هەڵەشــەییم لە کەســایەتیی 
هــاوڕێ جــەواد دا بینیبــوو و دەمزانــی ڕۆحێکــی جەســوور و ئــازا و خۆپێــدادەر و 
کەم ئیحتیاتــی هەیــە. وەک نموونەیەک بۆ پەســندی بۆچوونەکەشــم ئاماژە بە ڕۆژی 
ڕۆیشتنی هاوڕێ جەواد لە بۆکان دەکەم؛ یەک دوو ساڵ پێش گیرانیان، واتە لە کاتێ 

داخرانی دەفتەری بۆکان دا. 
ئــەو دەم جــەواد لــە بــۆکان لــە ماڵــی مینە دەژیــا و کاتێک کــە دەفتــەری بۆکان 
داخــرا بــۆ هەندێک کاروباری ڕێکخراوەیی کەڵک لە ماڵی ئێمە وەردەگیرا، جەوادیش 
زۆربــەی ڕۆژەکان لــەوێ بوو. کاتێ ئیتر هاوڕێیان لە کوردســتان دەســتیان کرد بە 
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ڕۆیشتن، نۆبەی جەواد هات. جەواد لە ڕۆژی ڕۆیشتن دا دەمانچەیەکی لەگەڵ خۆی 
برد و هەر کارێکمان کرد خۆ لەو مەترسییە نەدا، بە قسەی نەکردین. 

من دڵنیا بووم دەمانچەکەی ئەگەر بەشێک بۆ داکۆکی کردن لەگەڵ خۆی دەبرد، 
بەشــێکی زیاتر بۆ ئەوەی بوو لە ڕووبەڕووبوونەوەی پاســدار و مەترســی دەســت 
 بەسەربوون دا خۆی پێ بکوژێ. جەواد کەسێکی بەجەرگ و ئازا و لەخۆبوردوو بوو و
دوور نییــە هــەر ئەم ئازایەتییەش بووبێتە هــۆکاری بێ ئیحتیاتی و گیرخواردنیان. لە 
عەینی کات دا کە ئەو قسانە دەکەم، ئەگەری خەیانەتی »عەلی« بەرپرسی ڕێکخراوی 
ئەکســەرییەت لــە ورمێــش ناتوانــم لــە بەرچــاوم ون بکــەم. هەڵــە یان ڕاســت، ئەوە 

بۆچوونی منە و بەڵگەشم بۆ سەلماندنی نییە!
هیــوادارم پەیجۆیی یەکانــی دواتــری بنەماڵــەی بەڕێــزی هــەر ســێ شــەهیدەکە 
لەالیەک و هەوڵی بەرپرسانی ڕێکخراوەکەش لەالیەکی ترەوە بێ ئەنجام نەمێننەوە و 
لــە دواڕۆژ دا تیشــکی زیاتــر بکەوێتــە ســەر مەســەلەی گیرانــی ئەو ســێ خەباتکارە 
مەزنــە و بزووتنــەوەی نەتەوایەتیــی کوردیــش بــۆ خەباتــی دواڕۆژی خــۆی لــەو 

کارەساتە دڵتەزێنە دەرس وەربگرێ.1 
**

لێــرە دا یادێــک دەکەم لە هەندێک هاوڕێی بەئەمەگی ڕێکخــراوی فیدائییان کە لەپێناو 
باوەڕیان دا شەهید بوون. هەندێک لەو هاوڕێیانە خەڵکی شارەکانی دیکەی کوردستان 
یا خود ئێران بوون، بەاڵم ڕاســتەوخۆ یا ناڕاســتەوخۆ پەیوەندییان لەگەڵ دەفتەری 
فیدائییان لە بۆکان هەبوو و من بە شــێوەیەک لە شــێوەکان کارم لەگەڵ کردوون و 
 ناسیومن. دیارە تایتڵی باسەکەم نەگۆڕیوە دەنا زۆربەی ئەو کەسانە بۆکانی نەبوون و

1. بەختەوەرانە خاتوو »ڕوقیە دانشگەری« هاوسەری بەوەفای هاوڕێ جەواد مانگی مارسی 
2021 کتێبێکی ســەبارەت بە ژیانی هاوســەرەکەی نووســیوە و لە ئاڵمانیا باڵوی کردۆتەوە، 
کە پرســی گیرانی جەواد و دوو کەســەکەی دیکە بەشــی هەرە زۆری کتێبەکەیان پێکهێناوە، 
بەاڵم لەوێش دا هۆکاری سەرەکیی گیرانەکەیان ڕوون نەبۆتەوە. بڕ: رقیە دانشگری )فران(، 
»بــە یــاد آن پرواز زندگی و مرگ علیرضا اکبری شــاندیز«، کتــاب آیدا، بوخوم، آلمان، بهمن 

ISBN: 978-3-947753-72-7 .2021 1٣٩٩/ فوریە
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لــە بۆکانیش شــەهید نەکــراون، بەاڵم لە پەیوەندیی بۆکان دا بــوون و یادکردنەوەیان 
بــۆ مــن بەڕێوەبردنــی کەمتریــن ئەرکە بەرانبەر بــەوان و کەســایەتیی خەباتکاریان. 
هەندێــک لــەو شــەهیدانە کەســانێک بوون کە پێشــتر هات وچۆی دەفتــەری بۆکانیان 
کــردووە و مــن لــە کۆبوونــەوەی ڕێکخراوەیــی دا لەگەڵیــان بووم، ڕێــزم گرتوون و 
خۆشــم ویستوون و ئێستاش بە پێویســتی دەزانم بەش بەحاڵی خۆم ناویان و یادی 

خۆشەویستیان زیندوو ڕابگرم. 
1. هاوڕێ بێهرووز سولەیمانی

هاوڕێ بێهرووز لە یەکەم کەســانێک بووە کە لە کوردســتان لەگەڵ بزووتنەوەی 
فیدائییان کەوتووە، هەر لەو پەیوەندییەش دا گیراوە و لە زیندان دا هاودەمی ڕێبەرانی 
ســەرەکیی بزووتنەوەکە وەک جەزەنی و پوویان بووە. لە هاتنە دەرێی زیندانیش دا 
بێهــرووز لەســەر ڕێبــازی خــۆی ماوەتــەوە و یەکەم دەفتــەر و بنکــەی فیدائییان لە 
کوردستان، پێش کرانەوەی ستادی سازمان لە مەهاباد، بەدەستی ئەو و هاوڕێکانی 

لە شاری سنە کراوەتەوە. 
بێهــرووز کەســایەتییەکی جیــددی و خاوەن بڕوا و لەخۆبــوردوو بوو. من چەند 
جــار لە بــۆکان و مەهاباد بینیومە، لە کۆبوونــەوەی ڕێکخراوەیی دا لەگەڵی بووم، لە 
بــۆکان هاتۆتــە ماڵمــان، لە مەهاباد کاتێ لەگەڵ هاوڕێ مینەی شــێرخانی لە ماڵێک دا 
دەژیــان چەنــد ڕۆژ لەالیــان ماومەتــەوە و دوای داخرانی دەفتەرەکانــی فیدائییان لە 

کوردستانیش کاتێ کە هەردووکمان لە تاران بووین، هات وچۆی ماڵمی کردووە. 
لەو بیرەوەرییانەی وا لەسەر بێهرووزم هەیە ئاماژە بە چەند خاڵێکیان دەکەم:

شاری سنە کەوتبووە دەست پاسداری خومەینی و بێهرووز لە بنکەکانی دەوروبەری 
 شاری سنە دەژیا. جارێک بۆ ئەرکی ڕێکخراوەیی هاتبووە مەهاباد و بۆکان. هاوسەر و
کوڕە بچووکەکەشی لە سنەوە هاتبوونە دیتنی. هەردوو الیان ئەو ڕۆژە گەیشتبوونە 
بۆکان و لە ماڵی ئێمە بوون. ئەو شەوە کۆبوونەوەیەک لە ماڵی یەک لە هاوڕێکانمان 
پێکدەهات و هەر بۆیەش دوای نانخواردن چووینە ئەوێ. کۆبوونەوەکە درێژەی کێشا، 
من دوای نیوەشــەو گەڕامەوە ماڵێ، بەاڵم بێهرووز لەوێ مایەوە و نزیکەی هەموو 
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شەوەکەی لە کۆبوونەوەیەکی دیکە دا تێپەڕ بوو، کە پێویست نەبوو من تێیدا بەشدار 
 بم، هەر بۆیەش چوومەوە ماڵێ، دایکم و هاوسەری کاک بێهرووز بە خەبەر بوون و
چــاوەڕوان مابوونــەوە. دایکــم زۆری پێ ناخــۆش بوو کە بێهــرووز نەگەڕابۆوە الی 
ژن و منداڵەکەی، دەیگوت لەســەر هەر عەقیدەیەکن کەیفی خۆتانە، بەاڵم ئەو ژن و 
 منداڵە چ گوناهێکیان کردووە؟ با سەعاتێک لە الیان دابنیشتایە. بەیانی زوو بێهرووز
بــە شــوێن کارێکــی خێرای ڕێکخراوەیی دا ڕۆیشــت بــۆ الی گەورکایەتی و بۆ چەند 
خولەک نەبێ چاوی بە هاوســەر و منداڵەکەی نەکەوتەوە، ئەوانیش دواتر گەڕانەوە 
بــۆ ســنە. بێهــرووز هیچ کەس و هیچ پەیوەندییەکی نەدەخســتە پێــش باوەڕەکەی و 

ئەرک و کاری ڕێکخراوەیی خۆی. 
کاتــێ چووبووینــە تــاران، بێهــرووز لەگــەڵ ئەکســەرییەت نەمابــوو و ئەندامــی 
دەفتەری سیاسیی ڕێکخراوی کێشتگەرییەکان بوو، بەاڵم بە حوکمی دۆستی دەهاتە 
ماڵەکــەی منیــش. کلیلێکــی ماڵەکــەم پــێ دابوو کە هەر کات ویســتی بێتــە ژوورەوە. 
برادەرێکــی ڕێکخراوەیــی ســەر بــە ئەکســەرییەت کــە ئێســتا لــە ئاڵمانیــا دەژی بــە 
ژن و منداڵــەوە لــە تــاران بــوو، لە باری دارایی یــەوە دۆخی لە ئێمــەش خراپتر بوو. 
کــەس نەبــوو تمەنێکمــان بــۆ خەرجــی ڕۆژانە بداتێ، جــا ئەویش بــە ژن و منداڵەوە 
دەردی لــە ئێمــە گرانتــر بــوو. باســی مەســەلەکەم بۆ بێهــرووز کرد. دەســتی برد و 
بڕێــک پــارەی دەرهێنــا و دایمــێ بیدەمــە برادەرەکەم، منیــش دامێ. پێم ســەیر بوو، 
ئــەو لــە ڕێکخراوەکە دا نەمابوو و لەباری سیاسیشــەوە لەگەڵمان ناکۆک بوو، وەکی 
دیکــە چــاوی لەو هەژاری و ناتەواوییەی هاوڕێکەمانـ  کە دەیناســیـ  نەقووچاند و 
مەســەلەکەی نەخســتە پشــت گوێ. بۆ بێهرووز دیواری بەینی ڕێکخراوەکەی ئێمە و 
خۆیان دیوارێکی شووشەیی بوو و لەودیوێوە بێ دەرەتانی و هەژاریی هاوڕێکەمانی 
دەبینــی. ئــەو دیــوارە بۆ زۆر کەســی دیکــە دیوارێکــی کۆنکرێت و پۆاڵییــن بوو کە 

تەیری باڵشکاوی بیریان پێیدا ئاودیو نەدەبوو!
2. هاوڕێ عەلی ڕەزا ئەکبەری شاندیز )ڕەفیق جەواد( 

چەنــد مانگێــک دوای کرانەوەی ســتادی ســازمان لــە مەهابــاد و زەق بوونەوەی 
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هەندێــک ناتەبایــی ئایدیۆلۆژیک الی ئەندام و الیەنگرانی ڕێکخراوەکە لە کوردســتان 
کــە لــە زەلــی نێــوان ئینترناســیۆنالیزمی سوسیالیســتی و ناســیۆنالیزمی کــوردی 
چەقیبــوون و نەیاندەتوانــی خۆی لــێ ڕزگار بکەن، کومیتەی ناوەندیــی فیدائییان بۆ 
بەهێــز کردنی ڕێکخراوەکە لەباری تیئۆریــک و دەرکردنی باڵوەی تیئۆرییەکی وەک 

»ڕێگای گەل«، ئەندامێکی هەیئەتی سیاسیی خۆی ناردە کوردستان. 

ئەو کەسە، هاوڕێ عەلی ڕەزا ئەکبەری شاندیز، خەڵکی مەشهەد بوو کە بە »ڕەفیق 
جــەواد« دەناســرا. لــە ماوەی مانەوەی جــەواد لە مەهاباد مــن پەیوەندییەکی ئەوتۆم 
لەگەڵــی نەبــوو و تەنیــا چەنــد جارێکم بینیبــوو، بەاڵم کاتــێ کە پاســدار مەهابادیان 
گرتــەوە و ســتادی ســازمان لە مەهابــاد داخرا، جــەواد هاتە بۆکان و لــە ماڵی کاک 
مینــەی شــێرخانی دەژیا. دوای داخرانــی دەفتەری فیدائییان لــە بۆکانیش، ماڵی ئێمە 
کەمتاکورتێــک وەک ئۆفیــس و ئیــدارەی ڕێکخراوەکــەی لێ هاتبــوو و بەشــێک لــە 
کارەکان لەوێ بەڕێوە دەبران، هاوڕێ جەوادیش زۆر جاران بە ڕۆژا دەهاتە ئەوێ. 
لــە کۆتایــی دا، کاتێ ئێمە هەموو وردەوردە خەریکــی باڵوەکردن بووین و دەچووین 
بــۆ تــاران و شــارەکانی تــر، جەوادیــش لە دواییــن کەســەکان بوو کە کوردســتانی 
بەجێ هێشــت. ئــەو ڕۆژەی کــە لــە بۆکانــەوە بــەرەو تــاران دەڕۆیشــت، یــەک دوو 
هاوڕێــی دیکەشــمانی لەگــەڵ بــوو. دەمانچەیەکــی لەگەڵ خــۆی برد، هــەر کارێکمان 
کــرد ملی دانەبــرد دەمانچەکە لەگــەڵ خۆی نەبا. ڕێگا پڕ مەترســی بوو، بەاڵم جەواد 
 مرۆڤێکی بەجەرگ بوو، دڵنیام چەکەکەی بۆ کوشــتنی کەس لەگەڵ خۆی نەدەبرد و
بۆیەی بوو ئەگەر تووشــی مەترســییەکی جیددی وەک گیران بەدەســتی پاســدار و 

جاش بێ، کۆتایی بە ژیانی خۆی بهێنێ. 
 ســەرەڕای ئــەم ئازایەتــی و بەجەرگییــە، دەگوتــرێ کــە لــە زینــدان و لەژێــر 
ئەشــکەنجە دا شــکابێ و خۆی دۆڕاندبێ. من هەواڵی نزیکم سەبارەت بەو مەسەلەیە 
نییــە، بــەاڵم بە درۆشــی نازانم لەبەروەی لە زۆر ســەرچاوەم بیســتووە. برادەرێکی 

خۆشەویستم لەم پەیوەندییە دا بۆی نووسیوم:
»یەکێ لە کوڕەکانی ورمێ]ی ڕێکخراوی فیدائییانی ئەکســەرییەت[ کە لە زیندان 
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بەردرا بوو گوتبووی جەواد هەموو شتێکی گوتووە. ئەوەندەی من بیسبێتم شەهید 
مینەش دەبێ ئەوەی بە کەسێک گوتبێ.«

من خۆم لەسەر ئەم قسانە ئیستێک دەگرم. جەواد سەرەڕای هەموو ئەو قسە و 
ناوونیتکانە، گەلێک نهێنیی پاراست کە ناکرێ لێرە دا باسیان بکرێ، بەاڵم یەک خاڵ لە 
پەیوەندیی خۆم دا هەیە کە دەتوانم دەسنیشانی بکەم. جەواد ئادرەسی ماڵەکەی منی 
لــە تــاران دەزانی و هات وچــۆی کردبوو، منیش کە لە ڕێکخراوەکــە جیاببوومەوە تا 
درەنگانێکی زۆر بە هەواڵی گیرانیم نەزانیبوو. ئەگەر ئەو بیویستایە بەڕاستی خراپ بێ و 
بەتەواوەتی الیەنی دڕندەکانی کۆماری ئیسالمی بگرێ، سووک و هاسان دەیتوانی هەم 
 ئادرەسی منیان بداتێ، هەم لەگەڵیان بێ و ماڵەکەیان پیشان بدا، بەاڵم ئەوەی نەکرد و
 منی پاراست و بۆ هەمیشە منەتباری خۆی کرد. دەزانم لەم پەیوەندە دا کەسانێکی زیاتر و

گەلێک لە من گرنگتر هەبوون کە جەواد ئەوانیشی پاراست. 
بــا ئــەوەش بڵێــم کاتێ کە سیســتەمی سیاســی لــە کۆمەڵگایــەک دا ئەهریمەنی و 
نامرۆڤانە بوو، گونجاو دەبێ بتوانێ لە فریشتە شەیتان دروست بکا. دیارە تاقەت و 
خۆڕاگریی خەڵکانیش هەموو لە یەک ڕادە  دا نییە. برادەرێکی خۆشەویست سەبارەت 

بە کۆتایی کاری جەواد لە زیندان ئەم دێڕانەی بۆنووسیوم: 
»تاوانی ئەو مرۆڤ شــکاندنە دەکەویتە ئەســتۆی دڕندەکانی کۆماری ئیسالمی کە 

هەرگیز حورمەتیان بۆ مرۆڤ دانەناوە.«
دیارە بۆچوونی برادەرەکەم و پاکانە کردنی من باری سەرشــانی جەواد و هیچ 
کەســێکی دیکە ســووک ناکەن و هیچ پەڵەیەک بۆ کەس ناشــۆنەوە. ڕێبازی خەبات 
پڕ لە مەترسییە و ڕێبوار دەبێ یا خۆی لێ البدا یا بۆ بەرز و نزمییەکانی ئامادە بێ. 
لە کۆتایی دا با ئەوەش بڵێم کە هاوڕێ جەواد دوای ڕۆیشتنمان لە کوردستان و 
چوونمان بۆ تاران، لەگەڵ هاوڕێ »ڕوقیە دانیشگەری«، یەک لە ژنە چریکە ناودارەکانی 
ســەردەمی خەباتــی چەکدارانــەی »چریکــە فیدائییەکانــی گەل« پەیمانــی ژن ومێردیی 
بەســت و بێ هەست وخوســت شــایی یەکی بچووکیان لە تاران ڕێکخســت، کە منیش 
بەختــی ئــەوەم هەبوو تێیدا بەشــدار بم. بەداخەوە دوای شــایی یەکە زۆری پێنەچوو 
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جــەواد گیــرا و هــەر ئــەو گیرانە بــوو کە ئازادیــی بە شــوێن دا نەهــات و جەلالدانی 
خومەینی ئەویشیان لە زیندانی ئێڤین ئیعدام کرد. 

٣. هاوڕێ عومە ر بەرایی 
هــاوڕێ عومــەر بەرایــی )مــام عەلــی(  لــە بنەماڵەیەکــی زەحمەتکێــش لــە ســەقز 
لەدایــک ببــوو. مامۆســتای بیــرکاری بــوو لە شــاری ســەقز. کەوتبــووە پەیوەندەوە 
لەگــەڵ دەفتــەری بۆکانــی ڕێکخراوەکــەش. ئــەوەی ســەبارەت بەو هــاوڕێ لێزان و 
زانایــە لــە بیــرم بــێ ســەردەمێکە کــە لەگــەڵ هاوڕێیانــی تر لــە چیاکانی باشــووری 
ڕووخۆشــی و  بــە  کــە  بــوو  کەســانە  لــەو  یــەک  ئــەو  دەژیایــن و  کوردســتان 
قسەخۆشــی و گۆرانــی خــۆش گوتنــەوە، بــاری ژیانــی ســەخڵەت و ئەســتەم و پــڕ 
لــە مەترســیی ئەوێــی لێ ســووک دەکردین. ســەرەڕای ئەســتەم بوونــی بارودۆخی 
 ژیــان، مــن هیــچ کات نەمدیت بزە لەســەر لێوی عومەر بتۆرێ، هــەر ئەوەش ورە و
هێزی دەدایە زۆر کەس و یەک لەوان من. بە دیتنی هاوڕێ عومەر و هەڵسووڕاوی و 
ورەبــەرزی و پێکەنینەکانــی، تــۆ شــەرمت دەکــرد نەک هــەر لــە تەنگ وچەڵەمەکانت 
بدوێــی، تەنانــەت الی خۆشــت بیریــان لێ بکەیتەوە. ســەرچاوەی ئەو خەســلەتانە و 
ئــەم ورەبەرزییــە، بنەمای پتەوی بــاوەڕ، هیوا بە دواڕۆژی چەوســاوانی واڵتەکەی، 
مل دانەواندن بۆ ئەرک و کاری ڕێکخراوەیی و تا ڕادەیەکی زۆریش پێگەی چینایەتیی 

هاوڕێ عومەر بوو. 
هــەر ئــەو بــاوەڕە بەهێــزە کارێکی کــرد کە کاتــێ زۆربەی هاوڕێیان باشــووری 
کوردســتانیان بەجێ هێشــت و گەڕانــەوە واڵت یــا چوونــە واڵتانــی دەرەوە، ئــەو لە 
کوردستان و الی یەک لە هێزە سیاسییەکانی باشوور مایەوە و وەک پێشمەرگەیەکی 
گیانفیدا خزمەتی گەلی هەژاری کوردی کرد تا ئەوەی بۆمباردمانی هێزەکانی سەددام 

لەگەڵ هاوڕێیەکی نزیکی خۆی )عارف خەلیفەزادە(   دا شەهیدی کردن. 
٤ـ٥. هاوڕێیان عارف خەلیفەزادە )مام خدر(  و ڕەزا خەلیفەزادە 

 هــاوڕێ عارف خەڵکی ســەقز بــوو. پەیوەندیی بە بۆکانــەوە دەگەڕایەوە ڕۆژانی
کــۆچ و ڕەوی خەڵکــی ســەقز دوای هاتنــەوەی پاســداری دژی خەڵــک بۆ شــارەکە. 
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ئــەو دەم بەشــێکی زۆر لــە بنەماڵە ســەقزییەکان لە ماڵی خەڵکی بــۆکان  حاوانەوە و 
بەشێکیشــیان لە ســتادیۆمی وەرزشــیی شــار لەژێر چادر دا دەژیان. بنەماڵەی کاک 
عــارف لــە ماڵــی کاکــم بوون و هــەر لەوێــوە هــەودای ناســیاوی و دۆســتایەتیمان 
ســەری هەڵدابوو. بەداخەوە هەر لەو ماوە کورتە دا برا گەورەی کاک عارف بەهۆی 
پێکدادرانی ترۆمبیلەوە لە جادەی سەقز و بۆکان گیانی خۆی لە دەست  دا. ئەوەندەی 
بزانم ناوی ڕەزا بوو و الیەنگری فیدائییانیش بوو. وا هەیە کاک عارفی برا چکۆلەش 

لەژێر کارتێکەریی ئەو دا بەرەو ڕێکخراوی فیدائییان کشابێ. 
من هاوڕێ عارفم لە چیاکانی برادۆست لە باشووری کوردستان ناسی. ئەویش و 
منیش و زۆر کەســانی دیکە بۆ ماوەیەک لەوێ گیرســابووینەوە. عارف ناوی خۆی 
نابوو »مام خدر«. الوێکی خوێنگەرم و هەڵســووڕاو کە ســەرەڕای کەم تەمەنییەکەی، 
هەمــوو الیــەک ڕێزیــان دەگرت و خۆشــیان دەویســت. لەگــەڵ کاک عومــەر بەرایی 
کەپرێکیــان لەژێر داربەڕوویەکی کۆنەســاڵ دروســت کردبوو و تێیــدا دەژیان. دوای 
ڕۆیشتنی من و زۆرێکی دیکە لە هاوڕێیان، هاوڕێ عارف لەگەڵ کاک عومەر لەوێ 

مانەوە و بەداخی زۆرەوە کەوتنە بەر بۆمباردمانی سەددام و شەهید بوون. 
ئــەو دەم مــن گەڕابوومــەوە تاران و لەگەڵ دایک و خوشــکم دا پێکــەوە دەژیاین. 
دایکــی دڵشــکاو و ڕۆڵەکوژراوی کاک عارف هاتە ماڵمان و گەلێک گریا. دەیویســت 
کوڕەکــەی بگەڕێتــەوە و دەیگــوت لــە تــاران دەتوانــم بیشــارمەوە و بیحاوێنمــەوە. 
بەداخــەوە مــن پەیوەندییەکم لەگەڵ ڕێکخراوەکــە نەمابوو و بە ماوەیەکی کەم دوای 
ئەم چاوپێکەوتنە هەواڵی شەهیدبوونی عارفم پێگەیشت و هیچ نەکرا بۆ گەڕانەوەی. 
دایکــی عــارف پیش مردنی کــوڕی دووهەمی گەلێک پەشــێو و ناڕەحەت بوو، داخوا 
دەبێ بە بیستنی هەواڵی مەرگی کوڕی دووهەم چی لێ بەسەرهاتبێ. کێ بەو هەموو 
ئــازار و دەردە دەزانــێ کە گەلەکەمــان و بنەماڵەیەکی مەزلوومــی وەک خەلیفەزادە 

تووشی هاتن؟ ئەگەر خوایەک هەبێ دەبێ هەڵینەگرێ. 
٦. هاوڕێ عەبدوڵاڵ کەریمی 

کوڕەالوێکــی خوێنــدەواری خەڵکــی ســەقز و الیەنگــری ئەکســەرییەت بــوو. لــە 
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بنکەیەکی ڕێکخراوەکە لە دەوروبەری شنۆ و نەغەدە بوو. هاوڕێیەکی خۆی تفەنگی 
یووزیــی پــاک کردبــۆوە گولـــلەی لــە دەســت دەرچووبــوو، بەداخەوە گولـــلە وەبەر 

ئەویش کەوتبوو و نەخواستە کوژرابوو. 
ستادی سازمان لە مەهاباد هەواڵی کارەساتەکەی بە تەلەفۆن بە من لە دەفتەری 
بــۆکان ڕاگەیانــد و جەنازەکەشــیان نــاردەوە بــۆکان. هەواڵمــان دا بە کــەس وکاری 
هاوڕێــی لــە دەس چــوو؛ دایــک و خاڵــی کاک عەبدوڵــاڵ ئــەو دەم یا لە بــۆکان بوون 
یــا لــە ســەقزەوە هاتــن، جەنازەکەیان وەرگــرت و ئەوەنــدەی لە بیرم بــێ لە بۆکان 
ئەســپاردەیان کــرد. کارەکە بــوو بەهۆی خەم و کەســەرێکی زۆر بۆمان، لەبەروەی 
شــۆڕەالوێکی ڕێکخراوەکەمــان بەدەســت هەڤاڵێکــی خۆمان گیانی لە دەســت دابوو، 

بەاڵم چ کەردەن؟ خەسارەکە بەهەڵکەوت ڕووی دابوو و نەدەگەڕایەوە. 
دایکی شەهید بە ڕوون کردنەوەکانی ئێمە ڕازی نەبوو و ڕاگەیاندنێکی نووسی و 
بــە دیــوارەوەی   دا و تێیــدا هێرشــی کــردە ســەر ئێمــە. هــەر چۆنێــک بــێ دایکێکــی 
ڕۆڵەکوژراوی دڵ بریندار مافی خۆی بوو لەســەر ڕووداوێکی وا دڵتەزێن ڕەخنەی 
زۆر لــەوە توندتریــش لە ڕێکخراوەکە بگرێ، لەبــەروەی کارەکە هیچ مەنتیقێکی تێدا 

نەبوو و نەدەبووایە ڕوو بدا. 
٧. هاوڕێ ئەبووبەکر حەمیدی

هــاوڕێ ئەبووبەکــر کــوڕی هەمزاغای حەمیدی و برای بچووکــی کاک عومەری 
حەمیــدی بــوو. الیەنگــری فیدائییان نەبوو، لەگەڵ کۆمەڵــەش نەکەوتبوو و حاڵەتێکی 
ســەربەخۆ لــە ڕێکخراوەکانی پاراســتبوو، بــەاڵم وەک بیر و هەڵوێســت، چەپ بوو. 
گوایــە بــە تەمــای دامەزراندنــی ڕێکخراوەیــەک لە کوردســتان بــوو، بەاڵم گولـــلەی 

خەڵخاڵی جەلالد دەرەتانی پێنە دا. 
هــۆکاری هێنانــی کاک ئەبووبەکــر لێــرەدا یەکــەم ڕێزلێ گرتنــی شەخســی منە لە 
کەســایەتییەکی پێشــکەوتنخواز کــە جێگــەی ڕێزم بــوو، دووهەم ئەو ڕاســتییەی کە 
ئــەو لەگــەڵ پێنــج کــەس لە ئەنــدام و الیەنگرانی فیدائییــان لە هاوینی ســاڵی 1٣٥٨  دا 
پێکەوە بۆ یارمەتی دانی خەڵکی شــاری ســەقز لە بۆکانەوە چوونە ئەوێ، بەاڵم هەر 
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لە دەروازەی شاری سەقز دا کەوتنە بۆسەی پاسدارانی خومەینییەوە، دوو کەسیان 
لەجێ دا شەهید کران )یەعقووب تەقدیری و ڕەشید ئاهەنگەری( ، یەکیان بە برینداری 
گەڕایەوە بۆکان )عەزیز مەردانبەگی(  و یەکیان )یۆســف کیشــی زادە(  لەگەڵ هاوڕێ 
ئەبووبەکــر دا گیــران و لەگــەڵ 1٨ کەســی دیکە دا بــە حوکمی خەڵخاڵــی مرۆڤکوژ لە 

سەقز ئیعدام کران.  
هاوڕێ ئەبووبەکر پێشــینەیەکی ڕوونی سیاســیی هەبوو، لە ســەردەمی حوکمی 
پەهلــەوی دا چەنــد ســاڵ کەوتبــووە زیندانــەوە و بــە ڕووســووری هاتبــووە دەرێ. 
کۆمۆنیســتێکی خــاوەن بــڕوا، الیەنگــری زەحمەتکێشــان و چەوســاوان و دۆســتی 
هەموو پێشــکەوتنخوازانی شــارەکە بوو. وەک کەســایەتیش مرۆڤێکــی خوێنگەرم و 

لەبەرداڵن بوو. 
باشــم لە بیرە هەر لە ســەرەتای شۆڕشی ســاڵی 1٣٥٧ی گەالنی ئێران دا کیژۆڵە 
 تاقانەکــەی لــە جادەی کەمەربەندیــی بۆکان کەوتە بەر تانکرێکــی نەوتکێش و گیانی
لە دەســت  دا، بەاڵم هەر ئەوەندەی لێخوڕی کرماشــانی لۆرییەکە داوای لێبووردنی 
لێ کــرد، بــە دڵفراوانییەکــی دوور لــە باوەڕەوە چــاوی لەو تاوانە گەورەیە پۆشــی و 

نەیهێشت کابرا بکەوێتە زیندانەوە. دڵی ئەبووبەکر دڵ نەبوو، دەریا بوو. 
هەموو ئەندامانی بنەماڵەی بەڕێزی کاک ئەبووبەکر بە ژن و پیاوەوە خەباتکار و 

شۆڕشگێڕ بوون. 
**

بەیانی ڕۆژی شەممە 2011/10/2٩ ڕاپۆرتێکی بەڵگەنامەیی )مرکز اسناد حقوق بشر ایران( 
کە ڕێکخراوەیەکی مافی مرۆڤی ئێرانی لە دەرەوەی واڵتە، لە بیچمی کتێبێکی ئەلەکترۆنی 
بەناوی بیرەوەرییە سەرسامهێنەکان: ئیعدامی ساڵی 1٩٧٩ی کوردان لەالیەن کۆماری 
ئیسالمییەوە و بە زمانی ئینگلیزی لە ماڵپەڕی ڕێکخراوەکە دا باڵوببۆوە.1 ڕاپۆرتەکە 
 پەسند و پشتڕاست کردنەوەی ئەو جینایەتانەی کۆماری مەالکانە کە بەشێکی کەمی

1. Haunted Memories: The Islamic Republic»s Executions of Kurds in 1979.
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لە نووسینەکانی منیش دا هاتووە و بە شێوەیەک پەیوەندیی بەو نووسینانەوە هەیە. 
کتێبەکە سەرچاوەیەکی بەڵگەمەند و حاشاهەلنەگرە سەبارەت بە کوردکوژییەکانی 
کۆمــاری ئیســالمی ئێــران لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە مــاوەی ســاڵی یەکەمــی 

دامەزرانی دا. 
الپەڕە 2٧ تا ٣1ی کتێبەکە باسی ئیعدامەکانی سەقزە و تێیدا کەڵکی زۆر لە هەمان 
ئەو ڕاپۆرتەی گەوهەر خانمی فەیزی، خۆشکی نەمر سەیفوڵاڵ فەیزی وەرگیراوە کە 
مــن باســم کــردووە. گەوهەر خانم لە وەاڵمی داواکاریی مــن دا لوتفی کردبوو و پێش 
بەڕێ کردنی ڕاپۆرتەکەی بۆ ئەو ڕێکخراوە ئێرانییە، نوسخە ڕەشنووسەکەی بۆ من 

ناردبوو. 
ڕاپۆرتــی گەوهەرخانــم لەگــەڵ ڕاپۆرتــی کاک ڕەئــووف کەعبــی ســەبارەت بــە 
ئیعدامــی دوو خوشــکی پەرســتاری خــۆی واتــە نەمران شــەهال و نەســرین کەعبی، 
بەشی سەرەکی بابەتی سەبارەت بە شاری سەقزیان لەو کتێبە دا پێکهێناوە. کتێبەکە 
نــاوی ٩ ئەفســەر و 11 کەســی ســیڤیلی ڕاگەیانــدووە کــە خەڵخاڵی لــە 2٨ی مانگی 

گەالوێژی 1٣٥٨ )ئاگۆستی 1٩٧٩(  لە شاری سەقز ئیعدامی کردن. 
لیســتەی نــاوەکان، جگــە لــە ســەیفوڵاڵ فەیــزی، کاک ئەبووبەکــری حەمیدیشــی 
گرتۆتەبــەر گەرچــی لەجیاتی حەمیدی بە »ســەمەدی« ناوبراوە، بــەاڵم ناوی هاوڕێ 
حەســەن )یۆســف کیشــی زادە( ی تێدا نەهاتووە و بە بۆچوونی من هۆکارەکەی ئەوە 
بــووە کــە هــاوڕێ حەســەن کــورد نەبوو لە کاتێــک دا ڕســتەی پەیوەندیــدار بەو 11 

ئیعدامییە لە کتێبەکە دا باس لە »ئیعدامی 11 کورد« دەکا. 
ماڵپەڕی ڕێکخراوی »مرکز اســناد حقوق بشــر ایران« بە دوو زمانی ئینگلیزی و 
فارســی وتــار بــاڵو دەکاتــەوە، بــەاڵم ڕاپۆرتی جێگــەی باســی ئێمە تەنیا بــە زمانی 
ئینگلیــزی لەســەر ماڵپەڕەکەیــان دەبینــدرێ کــە جێگــەی خۆیەتی بکرێتــە کوردی و 

فارسیش. 
الپەڕە 2٧ تا ٣1ی کتێبەکە لە پەیوەندیی ئیعدامەکانی شــاری ســەقزدایە و ناوی 

ئیعدامییەکانی سەقزیشی تێدا ڕاگەیەندراوە. 
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لــە ڕاپۆرتەکــە دا ناوی »ئازەرکەشــب دارایی« کوڕێکی مێرمنداڵــی بۆکانیش وەک 
یــەک لە ئیعدام کراوەکانی دەســتی خەڵخاڵی لە شــاری ســەقز ڕاگەیەنــدراوە )الپەڕە 
2٨( . مــن کــە چــاوم بــە هەواڵەکــە کەوت هەســتم کــرد دەبــێ هەڵەیەک لــە ناوەکە دا 
ڕووی دابــێ و بــە حیســابی وێچوویــی ناوەکــە بیــرم بــۆ »ئازەرگوشەســب« چــوو، 
کــە نــاوی بنەماڵەیەکــی بەڕێزی بۆکانییە. یارمەتیم لە دۆســت و برادەر خواســت و 
لــە ئەنجــام دا توانیــم بــە تەلەفــۆن قســە لەگــەڵ ڕێــزدار ڕەحمــان ئازەرگوشەســب 
بکــەم کــە ئێســتا لــە کانــا دا دەژی. بەختەوەرانــە کاک ڕەحمــان دڵنیــای کــردم کــە 
بــەاڵم  نەهاتــووە،  ئیعــدام  ئــەوان تووشــی کارەســاتی  بنەماڵــەی  لــە  کــەس  هیــچ 
 ڕوون کردنەوەیەکــی ســەبارەت بــەو نــاوە پێــدام کــە لێــرە دا بــۆ ســاغ کردنەوە و
ڕووناکی خستنە سەر ڕاگەیەندراوەی کتێبی »مرکز اسناد حقوقی ایران« دەینووسم. 

کاک ڕەحمان گوتی:
»ئەو ڕۆژەی وا تەرمی شەهیدە ئیعدام کراوەکانی سەقزیان هێنایەوە بۆکان، نەمر 
دوکتۆر جەعفەر شــەفیعی لەســەر بڵیندگۆی شــارەداریی بۆکان ناوی شــەهیدەکانی 
خوێنــدەوە و داوای لــە کەس وکارەکانیــان کــرد بــۆ ناســینەوەی جەنــازەکان بچــن 
بــۆ مزگەوتــی حاجــی عەبدولکەریــم. لــە نێــو ئــەو ناوانە دا کــە دوکتــۆر خوێندییەوە 
یەکیشــیان »ئازەرگوشەســب« بوو. ئێمە بەپەلە و دڵەتەپــێ چووین بۆ مزگەوتەکە و 
تەماشای جەنازەکانمان کرد. کەسی ئێمەی تێدا نەبوو و وا بزانم ناوەکەمان بەهۆی 
هاوشێوەبوونی یەک لە ئیعدامییەکان لەگەڵ برایەک لە براکانی ئێمە، ڕاگەیەنرابوو.«
بەگوێــرەی ئــەم ڕوون کردنەوەیــەی کاک ڕەحمــان دەبــێ نــاوی »ئازەرکەشــب 
دارائــی« بــە هەڵــە نووســرابێ و کەوتبێتە نێو ناوی شــەهیدەکانەوە، بــەاڵم ئەم ناوە 
جێگــری چ ناوێکــی دیکە کــراوە ڕوون نییە. ژمارەی ئیعــدام کراوەکانی ڕۆژی 2٨ی 
گەالوێژی 1٣٥٨ی سەقز ئەوەندەی زانرابێ، 20 کەس بووە و سەرچاوەکانیش هەر 
وایان ڕاگەیاندووە. لە لیســتەی »مرکز اســناد...«یش دا ناوی نەمر یۆســف کیشی زادە 
)ڕفیق حەســەن(  ڕانەگەیەندراوە، بەاڵم ناوی »ئازەرکەشــب دارائی« لێ زیاد کراوە و 

ئەگەرێــک ئەوەیــە ئــەم نــاوە لە ڕاســتی دا هەمان »کیشــی زادە« بێ. هــەر چۆنێک بێ 
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ژمارەی 20 شــەهیدەکەی شــاری ســەقز لە ڕاپۆرتەکەش دا وەک خۆی ماوەتەوە و 
هەمان 20 کەسە. 

11. نەمر عەبدوڵاڵ فەیزی
برا گەورەی هاوڕێ سەیفوڵاڵ فەیزی )ژمارە٩ی ئەم لیستەیە( یە، کە بە برینداری 
گیراوە و ئەشــکەنجە کراوە و بەداخەوە پاشــانیش کەوتۆتە بەر »عطوفت اســالمی« 

خومەینی و خەڵخاڵی ئیعدامی کردووە. 
ڕاپۆرتەکە سەبارەت بە شەهید عەبدوڵاڵ دەنووسێ: 

عەبدوڵــاڵی بــرای ســەیفوڵاڵش لە ســاڵی 1٩٨0  دا ئیعــدام کرا. گەوهــەری فەیزی 
]خوشــکی عەبدوڵاڵ[، هەڵس وکەوتی پڕ سووکایەتیی ]پاسدارەکان[ لەگەڵ براکەی و 

کوژرانی بێ بەزەیی یانەی ئەوی لە بیرە:
»بەبــێ لێپرســینەوە یــا دادگایــی کــران، پاســدارەکان پــالکاردی »ضدانقــالب« و 
»ملحد«یان نووسی و بە ملی زیندانییان دا هەڵیانواسی، ئینجا بەسەر شەقامەکانیان دا 

هێنان. خەڵکی ڕاوەستاوی قەراغ شەقامیان مەجبوور دەکرد تەماتە و هێلکەی پیس، 
بــەرد و دار و شــتی تــر بە براکــەم و هاوڕێکانی دا بــدەن. بەو شــێوەیە، حکوومەت 

کەڵکی نابەجێی لە خەڵکی بێ تاوان وەردەگرت و برایان دەکردە دوژمنی برا. 
 دوای ئــەوەی براکــەم و ئەوانی تر ئەم هەڵس وکەوتە پڕســووکایەتییەیان لەگەڵ 
کــرا، ئیتــر هەواڵــم نییە و نازانم چۆن کــوژران، بەاڵم کاتێ کە تەرمــەکان هێنرانەوە 
بــۆکان، گەردنــی براکــەم بەتەواوەتــی هەڵبڕابــوو و نــاوەوەی لەشــی دەرکەوتبوو. 

دیمەنەکە ئەوەندە ترسناک بوو، کە من هەر لەوێ بوورامەوە.« 
ئەوە بەسەرهاتی کورتی شەهیدی دووهەمی بنەماڵەی فەیزی و یەک لە هەزاران 

شەهیدی دەستی کۆماری جینایەتکاری ئیسالمییە. 
12ـ1٣. نەمران سەرۆک و جێگری سەرۆکی بەنداوی بۆکان 

لە ســااڵنی ســەرەتای شەڕی کوردســتان دا، کۆماری ئیســالمی کەڵکی لە گەلێک 
شێوازی نامرۆڤانە دژ بە گەلی کورد و ڕۆڵەکانی وەرگرت کە تا ئێستاش لەسەری 
بەردەوامــە. هەر لە بۆمباردمانی شــاری ســنەوە تا تــۆپ و خۆمپارەبارانی مەهاباد، 
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قەتڵی عامــی قاڕنــێ و قەاڵتان و کەلبەڕەزاخــان، گرتن و ئیعدام و شــاربەدەرکردنی 
بنەماڵەکان و ماڵ و دووکان سووتاندن و کوشتنی دژبەرانی سیاسی و وەئەستۆی 
پێشمەرگە خستنی کارەکە و... بەگشتی هەر شێوەیەکی نائینسانی کە شۆڤینیست و 

ڕەگەزپەرستانی واڵتانی تر پێش ئەوان کەڵکیان لێ وەرگرتبوون. 
یــەک لــەو شــێوازە ناجوامێرانەیــە ئاواڵەکردنی دەســتی شــەالت و چەقۆکێش و 
مرۆڤکوژی شارەکانی دەوروبەری کوردستان بوو بۆ تااڵن وبڕۆ و چەپاو و گرتن و 
کوشــتنی نــەک هەر چاالکانی سیاســی، بەڵکــوو خەڵکانی ئاســایی و خزمەتگوزار و 
زەحمەتکێــش و تۆمەتبــار کردنــی »ضدانقالب!« بــەو تاوانانە. لەم بوارە دا پاســدار و 
بەســیجیی هەندێــک شــار بــە هاندانــی ســپای پاســداران و بەرنامەدانانــی ئــەوان، 
چەنــد نموونەیەکــی چەپەڵــی جینایەتیــان خســتە ڕوو، کە مــرۆڤ تەنانــەت قێزی لە 

باس کردنیشیان دەبێتەوە. 
یەک لەو جینایەتانەی کە لەسەر جادەی میاندواو بۆ بۆکان کرا، ڕاگرتنی ترۆمبیلی 
ســەرۆک و جێگــری ســەرۆکی بەنــداوی بۆکان و پاشــان کوشــتنی هەردووکیان و 
بەجێ هێشــتنی تەرمەکانیان لە قەراغ جادە بوو. ئەم دوو کەســە ڕۆژانە بە ترۆمبیل 
لــە بۆکانــەوە هات وچــۆی ئۆفیســی بەنداوەکەیــان لــە میانــدواو دەکــرد، هــەر لــەو 
هات وچۆیانەش دا بوو، کە دەستێکی چەپەڵ شەهیدی کردن. جینایەتکارەکان سەرۆکی 
بەنداویان هێنایە خوارەوە و داوایان لە جێگرەکەی کرد بڕوات، بەاڵم جێگری جوامێر 
قبووڵــی نەکــرد و گوتی تــا هاوڕێکەم نەدەنەوە دەســت ناڕۆم. جینایەتــکارەکان، کە 
بەرنامــەی داڕژاویــان بــۆ تیرۆرەکــە هەبوو، هەر لــەوێ هەردووکیان کوشــتن و لە 
هەمان شــوێنیش بەجێیان هێشــتن. ئــەم دوو قوربانییە بێ تاوانە نــە ئەندامی حیزبێک 
بــوون و نــە کارێکیــان دژ بــە کۆماری ئیســالمی کردبــوو. ئەوەی لێیان وەشــابۆوە 
خزمەت بوو و بەڕێوەبردنی ڕێک وپێکی کاروباری ئیداری لە بەنداوی بۆکان ئەویش 
لە ســەردەمی ئاڵۆزی و بشــێوی و شەڕ و پێکدادانی پێشمەرگە و هێزی دەوڵەت لە 

ناوچەکە دا. 
من لەمێژە تامەزرۆی نووســینی بابەتێکی تێروتەســەل ســەبارەت بەو تراژێدییە 
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دڵتەزێنــەم، بــەاڵم جــارێ دەســت ڕادەگرم و تەنیــا کارێک کە ئێســتا دەیکەم ئەوەیە 
ڕێــز و حورمەتــی خۆم پێشــکەش بە گیانی پیرۆزی ئــەو دوو بێ تاوانە مەزلوومە و 

جوامێرییەکەی کاک قادری خۆشەویست بکەم. 

شەهیدانی تر
بەداخــەوە زانیاریــی مــن لەســەر ئــەم جینایەتانــەی ڕژیــم، گەلێــک کەمــە و ناتوانم 
بەوردی باســی کارەســاتە خوڵقاوەکانی دەســتی پاســدار و بەســیجی بکەم. دەزانم 
بێ گوناهانێکــی زۆری دیکــە هــەن کــە »عطوفت اســالمی« ئەوانیشــی گرتۆتەوە و بە 
دەست ڕژیمی مەالکان ئیعدام کراون، بەاڵم جگە لە هەندێک زانیاریی سەرپێیی هیچم 

بەدەستەوە نییە و بەناچار بێدەنگەیان لێ دەکەم. 
دۆســت و بــرادەر باســی دوو هاوڕێــی ڕێکخراوی ئەکســەرییەت لــە تیکانتەپەی 
هەوشار )تیکاب( یان بۆ کردووم کە ناوی یەکیان »ناسر...« بووە هەروەها مەنسوور 
خوسرەوی خەڵکی مەهاباد و متەللیب چابوک و کێ وکێ... تەنیا کارێکیش کە لە دەستم 
 دێ ئەوەیە ڕێزی خۆم پێشکەش بە گیانی پاکی ئەوان و دڵی برینداری بنەماڵەکەیان بکەم،

کە دەیکەم. 
پاش هێرشی سپای ئێران بۆ سەر سەقز لە گەالوێژی 1٣٥٨، الوێکی 1٥ ساڵەش 
بەنــاوی ئەحمــەد جۆاڵیی ئەقــدەم کە الیەنگری حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
بــوو و لەگــەڵ چەنــد کەســێک لــە بۆکانــەوە نــان و خواردەمەنیی بۆ خەڵکی ســەقز 

بردبوو، پاش گیرانی بە ئەمری خەڵخاڵی ئیعدام کرا. 
باسی دوو شەهیدە الوەکەی خۆپیشاندانی سەرەتای شۆڕشی ساڵی 1٩٧٩ی بۆکان 
 بەدەست مەئموورانی ڕژیمی شا )نەمران کەمال حەمیدی و محەممەد بەهرامی(  دەرفەت و
دەرەتانێکی دیکەی دەوێ، بەاڵم کوژرانی کاک ئەنوەر، برا گەورەی کەمالی شــەهید 
لە ڕێگەی »آذرشــهر« درەنگتر لە ســەردەمی دەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی دا قەوما. 
بەداخــەوە ئــەوەم وەک بیرەوەرییەکــی لێڵ لە مێشــک دا ماوە و دەبێ کەســانی دیکە 

لەسەری بنووسن. 
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شــەهیدی دیکــەش لەم شــارە ئازیەتبــارە زۆرن و گەلێک هیــوادارم لە دواڕۆژ دا 
بتوانم یادێک لە شــەهیدانی هەموو ڕێکخراوە سیاســییەکان بکەم. لە ڕاســتی دا کاتێ 
دەســتم بەو کارە کرد ڕادەی بەرباڵوی جینایەتەکانی ڕژیمم نەدەزانی و دەمویســت 
سووک و سانا یادێک لە چەند کەس هاوڕێ و هاوڕێکخراوەیی پێشووی خۆم بکەم، 
بــەاڵم ئێســتا و دوای پرس وجــۆ و پشــکنینی ســەرچاوە، ڕادەی مەزلوومییەتی ئەو 
خەڵکــەم بــۆ دەرکەوتووە، بەهیوام دواتر دەســت بدەمە کارێکــی گەورەتر و بەڵگەی 
جینایەتکارییەکانــی ڕژیــم و ڕادەی ئازیەتباریــی بنەماڵەکان لە بۆکان و کوردســتان 

بەگشتی بێنمە سەر کاغەز. دیارە ئەوە کاری زیاتر و دەرفەتی فراوانتری دەوێ. 
یــادی هەمــوو گیان بەخت کراوانــی گەلەکەمان بەدەســت سیســتەمی نامرۆڤانەی 

کۆماری ئیسالمییەوە بەخێر بێ! 
**

مــن ئــەم بابەتانــەم لــە چوارچێــوەی ئامــادەکاری بــۆ نووســینی مێــژووی شــار و 
ناوچــەی بــۆکان دا نووســیوە و بەو بۆنەیــەوە دەبووایــە لێکۆڵینەوەکانم لــەو مەو دا 
بەرتەســکەی بۆکان دا قەتیس بهێڵمەوە، کە هەرواشــم کرد، بەاڵم هیوادارم کەســانی 
تــر هەنگاوێکــی لــەوە ڕێک وپێکتــر بــۆ ســەرجەم شــەهیدانی فیدایــی لــە ڕۆژهەاڵتی 
گیان بەخت کردووانــەی  شــەهیدە  ئــەو  نــاوی  نەهێڵــن  هەڵێننــەوە و  کوردســتان 
گەلەکەمــان لــە مێــژوو دا ون بــن. زۆربــەی ئــەوان لــە ســەردەمێک دا شــەهید کــران 
کــە هێشــتا سیاســەتی ڕێکخراوەکــە لــە بەرانبەر کۆمــاری ئیســالمی دا نەگۆڕابوو و 
ئەوانیــش وەک پاشــماوەی هاوڕێکانیــان بــە باوەڕی قووڵــی خەباتــەوە بەرانبەر بە 
ڕژیمــی خومەینــی وەســتان و گیانیــان بەخــت کــرد. هــەر بۆیــەش پێویســتە ناویان 
لــە تەنیشــت شــەهیدانی ڕێکخراوە سیاســییەکانی دیکــە دابندرێ و وەک شــەهیدانی 
جوواڵنــەوەی گشــتگری کۆمۆنیســتی لە کوردســتان ســەیر بکرێــن. ئەرکێکی ئەوتۆ 
 لــە درێــژەی خــۆی دا ئاســۆیەکی بەرفراوانتــری دەبــێ و تەنیــا ڕێکخراوەیــەک و
دووان ناگرێتــە بــەر، واتــە دەبێتــە مێــژووی خەباتی شــارێک و گەلێــک. منیش لێرە 
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بــەدواوە قۆڵــی لێ هەڵدەماڵم و بەڵگە بۆ نووســینی بابەتێکــی هەمەالیەنی تری ئەوتۆ 
کۆدەکەمەوە. 

بەداخەوە زانیاریی من تا ئێستا لەوە زیاتر بڕی نەکردووە و ژیانی دوورەواڵتیش 
دەرفەتی بەرەوپێش بردنی زیاتری کارەکەم پێ نادا. لێرە دا جارێکی دیکە ڕێزی خۆم 
بــۆ یەک یەکــی ئەو شــەهیدانە و بنەماڵەی بەڕێزیان دووپــات دەکەمەوە و لە کۆتایی 
کارەکــەم  دا بــە یارمەتیــی چەنــد کەس لــە دۆســت و برادەرانی خۆشەویســتم چەند 
وتارێک دەهێنمەوە کە خەڵکانی دیکە ســەبارەت بەو کەسانەیان نووسیون و زووتر 
لــە ســەرچاوەی جیــاواز دا باڵوکراونەتــەوە. هــەر لێرە دا بڵێــم کە ئــاگاداری هەندێک 
بابەتــی چاپ کــراوی دیکەش هەم کە دوو کەس لە هاوڕێیانی پێشــووی ڕێکخراوەکە 
نووسیویانن و لە ڕۆژنامە یا ماڵپەڕەکان دا باڵویان کردوونەتەوە، بەاڵم بەهۆی ئەو 

ڕاستییەوە کە ئیجازەی دووبارە باڵوکردنەوەیانم نییە چاویان لێ دەپۆشم. 
 هەروەها لەو ماوەیە دا هەوڵم داوە بەڵکوو بتوانم وێنەی شەهیدەکانیش کۆبکەمەوە و
لێــرە دا بیانهێنــم. بەداخــەوە ئــەو هەوڵەم زۆر ســەرکەوتوو نەبوو و جگــە لە وێنەی 
شــەهید بێهرووز ســولەیمانی کە دۆستی خۆشەویســتم کاک ئەمیر لوتفوڵاڵنەژادیان 
بــۆی ناردووم، تەنیا وێنەیەکی شــەهید مینەی شــێرخانیم لە ڕۆژنامەیەک دا دەســت 

کەوتووە و هیچی تر. 
وا لێــرە، لــە دوو بــەش دا وێنــە یا وتاری ســەبارەت بە شــەهیدان مینــە، ئیبراهیم 
لوتفوڵــاڵزادە، عومــەر بەرایی و عــارف خەلیفە زادە دەهێنمەوە کە لــە چەند ژمارەی 
ڕۆژنامــەی هەفتانەی »اکثریــت« ئۆرگانی ڕێکخراوی فیدائییانی ئەکســەرییەت دا بالو 

کراونەتەوە.  
ئــەوەش وێنــە و بابەتــی ســەبارەت بــە نەمــران مینــەی شــێرخانی، ئیبراهیــم 

لوتفوڵالزادە، عومەر بەرایی و عارف خەلیفەزادە:
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وێنــەی شــەهید مینەی شــێرخانی؛ وەرگیراو لە ڕۆژنامــەی »اکثریت«، ژمارە ٩1، 
1٣٦٤/10/٣0ی هەتاوی، ل ٦.



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1537  

وتار سەبارەت بەشەهید بوونی هاوڕێیان مینەی شێرخانی، ئیبراهیم لوتفوڵاڵزادە 
)ســەعید(  و محەممــەدی شــیروودی؛  ڕۆژنامــەی »اکثریت«، ژمــارە ٨٥، 11/1٣٦٤/٩ 

)1٩٨٥/12/2( ، ل 1.

 



1538 | بۆکان لە مێژوودا

وتار سەبارەت بە شەهیدان عومەر بەرایی )مام عەلی(  و عارف خەلیفەزادە )مام 
خدر(؛ ڕۆژنامەی »اکثریت«، ژمارە 22٩، 2٥/1٣٦٧/٧ )٧1/10/1٩٨٨( .



پێشڕەوانی کاروکاسبی لە بۆکان
ڕووداوەکانــی ئەمــڕۆی ژیــان، بۆ ســبەینێ دەبنە مێژوو. کەســێک کە 
خــۆی بــە مێژوونووســینی کوردســتانەوە خەریــک دەکا، ئەرکی تەنیا 
ئــەوە نابــێ کــە بگەڕێتــەوە بــۆ مــاد و زەردەشــت. هــەر ئەم شــار و 
گوندانــەی کــە ئێســتا تێیــان دا دەژیــن خۆیــان خاوەنــی ڕابردوویەکی 
ئــەرک و کار و خەباتی کۆمەاڵیەتی، ئابووری، سیاســی و فەرهەنگین 
کە دڵســۆزانی نیشــتمان هەرکام لە هەر شــوێنێکەوە دەتوانن و دەبێ 
هەوڵــی تۆمارکردنــی ڕووداوەکانیــان بــدەن و بۆ نــەوەی دواڕۆژیان 
بەجێ بهێڵــن. مێــژووی هەمەالیەنــەی جێگــەی بــاوەڕی کوردســتان لە 
دواڕۆژ دا کاتێ دەنووســرێ کە ســەرجەم ئەم زانیارییە بچووکانە کۆ 

ببنەوە و جەمسەرەکانیان بدرێنە دەم یەک. 
 لێــرە دا هــەوڵ دراوە نــاوی خاوەن کەســب وکارانی 122 پیشــەی 
جیاجیــای بــۆکان و هەندێــک گونــدی دەوروبــەری بپارێــزرێ و بــە 
داهاتووانمان ڕابگەیەنرێ. ئەم ناوانە بەگشتی هی سەدەی بیستەمن و 
هاوکارانی بەڕێزی من لە نووســینی یادداشتەکانیان دا تەنیا توانیویانە 
بگەڕێنــەوە بــۆ ئــەو ســااڵنە کــە خۆیــان کەســەکانیان بینیبــێ یــان لە 
کەس وکاری خۆیانیان بیستبێ. ئەم کەسانە هەموویان یان لە تەمەنی 
مــن دان یــا لە من کەم تەمەنترن و لــە ئەنجام دا تاک وتەرا نەبێ وا هەیە 
نەتوانرابێ ئاوڕ لە ڕابردووی پێش ســەدەی بیستەم بدرێتەوە. دەزانم 
ئێمــە لــە دەرەوەی واڵت ئەوەندە زیاترمان لە دەســت نەدەهات، بەاڵم 
هیوادارم خەڵکانی نێوخۆی کوردســتان بە یارمەتیی باوک و باپیریان 
ئەم ســنوورە زەمانییە بکێشــنە دواترەوە و بیبەنەوە ســەر ســااڵنێکی 

زووتریش. 





پێشەکی
ناسین و ناساندنی پێشڕەوانی کار و پیشە و سەنعەت لە بۆکان لە پەیوەندیی مێژووی 
ئابووریــی ناوچەکــە و بەگشــتی ئابووریــی کوردســتان دا گرنگایەتیــی زۆری هەیە. 
ســەرهەڵدانی پیشەسازی دەوری ســەرەکی بینیوە لە جیابوونەوەی ژیانی کۆنباوی 
ســەردەمی فێئۆداڵی و گەیشــتن بە شارســتانییەت و دیاردەی نوێی ســەرمایەداری. 
باش وایە هەر بیرەوەرییەک لەو بابەتەوە هەبێ، لەالیەن هەر کەسێکەوە بێ، زووتر 
تۆمار بکرێن و بنووســرێنەوە دەنا هەر ڕۆژێک زیاتریان بەســەر دا تێپەڕێ وا هەیە 

بەشێک لە زانیاریی و بیرەوەرییەکان لە بیر بچنەوە و بفەوتێن. 
بەداخەوە لە دوورەواڵتی دەرەتانی ئەوە نییە پرس وجۆی پێویست لەسەر بابەتەکە 
بکــرێ و ئەوانــەش وا لــە دەرەوەی واڵتن زۆربەیان گەنــج و الون و ئەو ڕابردووە 
 دوورانەیان لە بیر نییە. هیوا زیاتر بەو کەسانەیە وا لە نێوخۆی واڵت دەژین و زەوق و
خواســتی ئەم چەشنە لێکۆڵینەوانەیان هەیە؛ گەرچی ئەستەم بوونی ژیان لەالیەک و 
گوشاری زۆری سیاسی و ئەمنیەتیی ڕژیمی مەالکان لەسەر خەڵک، ئەم دەرەتانەیان 

بۆ هەمووان بەرتەنگ کردۆتەوە. 
دیــارە دەسنیشــان کردنــی هەندێک لەو پێشــڕەوانە ئەســتەمە و وا هەیــە ئیتر لە 
گونجــان نەیــە. بــۆ نموونە یەکەم ئاشــەوان کێ بووە؟1 یەکەم دارتــاش یا بەرگدروو 

1. مامۆســتا محەممەدعەلــی قەرەداغــی لە بەرگــی نۆهەمی کتێبی »بووژاندنــەوەی مێژووی 
زانایانــی کــورد لــە ڕێگــەی دەســخەتەکانیانەوە«دا دەنووســێ: پیشــەی ئاشــەوانی یەکــەم 

پیشەسازیی کوردستان بووە. 
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یا بەقاڵ و کووتاڵ فرۆشــی بۆکان کێ بوون؟ ئەمانە ئەســتەمە بزانرێن، بەاڵم یەکەم 
فیتــەر، واتــە میکانیکــی ترۆمبیل یــا یەکەم کتێبفــرۆش و یەکــەم کەمپیوتەر فرۆش و 

تەلەفۆن فرۆش و... بەو ڕادەیە لە تاریکی دا نین. 
مــن بەش بەحاڵــی خۆم لەم بــوارە دا هەوڵێــک دەدەم، بەاڵم کارە ســەرەکییەکەی 
دەمێنێتــەوە بــۆ خوێنەرانــی بابەتەکــە ئەگــەر بیانــەوێ بــە ناردنــی زانیاریــی وردتر 
دەوڵەمەنــدی بکــەن، دەنــا دەبــێ کارەکە بۆ نووســەرانی دواڕۆژی مێــژووی بۆکان 

دابنێین. 
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١. ئاش و ئاشەوانی
ئاشی ئاو: دەگوترێ یەکەم پیشەسازی لە کوردستان دا ئاشەوانی بووە. دوور نییە ئەم 
 پیشــەیە لە بۆکانیش کەوتبێتە پێش هەموو پیشــەیەکی دیکەوە، بەاڵم کەی و چۆن و

کێ، نازانم. 
لە بۆکان بە بیرەوەریی من دوو ئاشی ئاو هەبوون کە هەردووکیان لە سەردەمی 
الوییەتی من دا، وەستان و چی دی کاریان نەدەکرد: »ئاشی خانم« و »ئاشی باشی«. 
ئەو ناوانە لەکوێوە هاتبوون؟ خانم کێ بوو؟ ئاشی باشی یانی چی؟ ئەوەش نازانم. 
تەنیا دەزانم هەر دوو ئاشــەکە پێشــتر بە ئاوی حەوزەگەورە گەڕاون. ئاشــی خانم 
لە باکووری شــار و لە خوار تەق تەقە بەردەکانی الی دوخانیات هەڵکەوتبوو و ئەو 
جۆگەلــە ئــاوەی حەوزەگــەورە کــە بە نێو شــار دا دەهات و بــەرەو عەلیاباد دەچوو، 
ئاشەکەشــی پێدەگەڕا. ئاشــی باشــی لە خوار باغی مامۆستا شــێخ حەسەنی کازمی، 
واتــە لــە پشــت دەبیرســتانی کەمال لە قوواڵیی یــەک دا هەڵکەوتبوو کــە دواتر بوو بە 
بێســتانی کاک متەللیب و ئەو جۆگەیەی بەســەر دا ســوار بوو کە لە حەوزەگەورەوە 
بە نێو ماڵی فەڕنیا و قزڵجی دا دەهاتە خوارێ و بە کۆاڵنەکە دا، بەرەو چۆمی دەکشا. 
نــاوی هیچــکام لــە ئاشــەوانەکان نازانــم و ناشــزانم وەک مڵک، مڵکــی کێ بوون 
گەرچــی دوور نییــە وەک پاشــماوەی مڵــک و ماڵــەکان هی ســەردارەکان و پاشــان 
هــی پەناهــی و ئینجا هــی ئاغاواتی ئێلخانی زادە بووبێتن. زانیارییەکی دیکەم لەســەر 
بابەتەکە نییە و گەلێک بە پێویســتی دەزانم کەســانی دیکە لە نێوخۆی واڵت شــوێنی 
بگــرن و پرس وجــۆی خەڵکانی بەســااڵچووی بۆ بکەن. چۆنییەتیــی کارکردنی ئاش، 
بیراز، ســەعاتی کار، حەقدەســتی ئاشــەوان، نــاوی ئاشــەوان و کرێکارانی و گەلێک 

بابەتی دیکە هەن کە دەبێ ڕوون بکرێنەوە. 
ئاشــی ئاور: لە ســەردەمی منداڵیی من دا ئاشێک لە بۆکان دامەزرا کە بە ماتۆڕی 
میکانیکــی کاری دەکــرد و پێــی دەگوتــرا ئاشــی ئــاور. یەکــەم ئاشــی ئاور لــە خوار 
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دەرمانگای کۆن و نزیک ماڵی حاجی حەمەڕەحیم خانی دادخوا دانرا و وا بزانم هەر 
هی ئەویش بوو. درەنگتر ئاشی ڕەحمانی سالمی دانرا، کە لە نێوان ماڵی برایم ئاغای 
ئێلخانــی زادە و دوخانیــات، واتــە کەمتاکورتێــک ڕووبــەڕووی نەخۆشــخانەی کۆنی 
بۆکان هەڵکەوتبوو. دەزانم دواتر ئاشــی گەورەتر وەک ئاشــی کاک ڕەشیدی سالمی 

لە بۆکان دانراون، بەاڵم زانیارییەکم لەسەریان نییە. 
کاک جەعفەری مەردانبەگی بۆی نووسیوم: 

»هەوەڵیــن ئاشــەوان کــە لــە ئاشــی باشــی و ئاشــی خانم ئاشــەوانی دەکــرد، بە 

بیرەوەری دایکم، کاک شــەنگەی مورادی ناســراو بە شــەنگەی ئاشەوان بوو. ئاشی 
عەلــی کەشــاوەرزی و ئاشــی حاجی حەســەنی عەلــی زادە لە خیابانی میراوا، ئاشــی 
حاجــی کەریمــی لەیلی پــوور لە جادەی میاندواو، ئاشــی ســەید محێدین حوســێنی لە 

جادەی سەقزیش هەر ئاشی ئاور بوون.« 

٢. دارتاشی
دارتاشــی یــا نەجــاڕی، پیشەســازییەکی کــۆن و لەمێژینەیــە کــە بێ گومــان وەک 
ئاشەوانی و بەرگدروویی و ئاسنگەری، گەلێک زوو لە بۆکان پەیدا بووە و تەنانەت 
لــە هەندێــک گوندی دەوروبەری شــاریش دا دارتاش هەبوون. هۆکارەکەی دەبێ ئەو 
پەیوەندە بێ کە دارتاشــی بە کەرەســەی کشــت وکاڵەوە هەیەتی و جووتێر بۆ کاری 
جووت و گا پێویســتیان بە نیروئاموور و کەڵەوە و شــتی هاوچەشــن هەیە. گەرچی 
دەرگای هەندێــک ماڵــە هــەژار چەپــەر بووە و پێویســتی بــە دارتاش نەبــووە، بەاڵم 
ماڵە دەوڵەمەندترەکان، بەتایبەت لە شــاری دا، دەرگا و پەنجەرەیان ویستووە و هەر 
بۆیەش دارتاشی دەبێ یەک لە پیشەسازییەکانی سەرەتا بووبێ لە شار و ناوچەکە. 
بە بیرەوەریی من، ئەم وەســتا دارتاشــانە ناوی زۆریان هەبوو: وەســتا عەواڵی 
قەرەگوێز، سەید شوکرە، وەستا تەها، وەستا ڕەسووڵ و وەستا بیالل. ماوەیەکیش 
»مســروب«ناوێکی ئەرمەنی دووکانێکی هەبوو کە لەوێ دا کاری دەکرد و دەیانگوت 
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گەلێک وەستایە و لەبەر گران بوونی دەسکردەکانی، تەنیا ئاغاوات دەیانتوانی بیانکڕن. 
دواتــر گەلێک نەجاڕی دیکەش ســەریان هەڵدا، بەهایی یەکــی خەڵکی میاندواویش کە 
لــە دەســت ڕاونانی عەجــەم لە میاندواو هەاڵتبوو، لە بۆکان گیرســایەوە و ماوەیەک 

دارتاشی کرد، پاشان بوو بە وێنەگر. 
کاک جەعفــەر مەردانبەگــی ســەبارەت بــە دارتاشــەکانی بۆکانیش ئــەم دێڕانەی 

نووسیوە:
»وەســتا بایــزی ئیســماعیل پوور مالەکــەی لە کووچــەی بەربــەردان، روبەرووی 

باغچەکــەی حەمەڕەســووڵی گڵێنــە بــوو، هــەوەڵ دووکانــی نەجاڕی وەســتا بایز لە 
یەکیــک لــە هۆدەکانــی ماڵــی عەلی میرەبەگ دا بوو پاشــان کە کاروباری باشــتر بوو 
لە تەنیشــت ماڵی باپیرم ئاغا برایم، لە مەیدانی کافرۆشــەکان، کە پاشــان بۆ بە ماڵی 
عەواڵی بارام ئاغا، گیرســاوە. زۆر وەســتای دارتاشــی شاری بۆکان حاسلی ڕەنجی 
ئەون، وەک وەســتا ســمایلی ئیســماعیل پوور، وەســتا قادری کەرێزە، مەشــهوور بە 
دەروێش قادر و وەســتا فەتاحەســوور. حاجی مســتەفا نەجاڕیش زۆر دارتاشــێکی 

لێوەشاوە بوو.« 
کاک ڕەحیمی بەهرام زادە، کە ناوی بەشــێک لەو دارتاشــانەی ســەرەوە ئەو بۆی 
نووسیوم، باوکی خۆی دارتاش بوو و لەم چەند دێڕەی خوارەوە دا باسێکی کورتی 
وەســتا ســەعیدی باوکی و وەســتا ڕەســووڵێکمان لە بۆکان بۆ دەکا. کاک ڕەحیم بە 

حیسابی قسەی سەر زاری خەڵک، مسروبی ئەرمەنی بە مەسرووف ناو دەبات:
»باوکــم وەســتا ســەعید، خەڵکــی ئاوایــی کڕکــڕەی فەیزوڵاڵبەگــی، نەجاڕیــی لــە 
خزمێکــی خۆمــان بەناوی »وەســتا ڕەســووڵ کوڕی شــامحەممەد« فێر ببــوو، کە بە 
ئەسڵ خەڵکی گوندی باخچەی فەیزوڵاڵبەگی بوو و لە بۆکان نەجاڕی دەکرد. وەستا 
ڕەسووڵ هەرچەندە نەخوێندەوار بوو شتی زۆر هونەرمەندانەی ساز دەکرد و ئەو 
بێشــکە و مێزەی ئەو دروســتی دەکرد بۆ ئەوە دەبوو لە مووزە بپارێزرێن. وەســتا 
ڕەســووڵ ســەرەڕای وەستایەتی خۆی سەری لە کاری وەستا مەسرووفی ئەرمەنی 
دانیشــتووی بــۆکان کــە دووکانی لە پەنای حەمامی کاکاغا بوو، ســوڕ دەما. وەســتا 
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مەســرووف لەوئاخرییانــە دا پیــر ببوو و تاقەتی کاری قورســی نەمابــوو و جارجار 
تەختەنەردێکی ســاز دەکرد. وە ســتا ڕەسووڵ بەهۆی کاری سیاسییەوە ماوەیەک لە 
زیندانی تەورێز بوو. نازانم ئەوە چ ساڵێک بوو، بەاڵم باوکم دەیگوت لەگەڵ حسێنی 

فاتحی گیرابوو.«1
کاک ڕەحیم هەروەها ئاماژەی بە هاتنی »هەجیجییەکان«ی هەورامان بۆ ناوچەی 
بــۆکان کردووە، کە بەگوێرەی پیشــەیانەوە دەکرێ لێــرە دا ناویان ببەین باوەکوو لە 
ناوچەیەکــی دیکــەی کوردســتانەوە دەهاتنە ئەوێ و بەرهەمی دارینــی ئامادەکراوی 
خۆیان دەفرۆشــت. ئەوەش یادداشــتەکەیەتی سەبارەت بە هەجیجییەکانی هەورامان 

لە ناوچەی بۆکان، بە سپاسی زۆرەوە بۆ یارمەتی و زانیارییەکانی:
»لە هەورامانەوە ئینسانی زەحمەتکێش و زۆر بەئەدەب دەهاتنە گوندەکانی بۆکان و 
ئاردەتوویان دەفرۆشت. زۆرجار ئەو هەورامییانە کەوچک، تەشی، شانەی دار بۆ قژ 
شانەکردن، شانەی  خوری و شتی تری لە دار دروست کرایان بۆ فرۆش لەگەڵ خۆیان 
دێنا. بەو هەورامییانەیان دەگوت هەجیجی. خەڵکی پووڵیان نەبوو، بۆیە ئەم کااڵیانەیان 
لەگــەڵ شــتی تــر دەگۆڕییەوە. بە زۆری، هەجیجییەکان شــتەکانیان بــە کۆڵ دەگێڕا. 
 کاتــێ ئاردەتوویان دەفرۆشــت هاواریان دەکــرد: »ئاردەتوو، وە  خوری، وە موو، وە
ڕۆحــە شــکاو«؛ لــەو ســااڵنەی دوایــی دا تەنانــەت کەوشــی جیریشــیان وەردەگــرت. 
هەجیجی یان ئەو شتانەی خۆیان هاوردبوویان بەسەر شانیانە وە بوو یان ئەوانەی 
وەریاندەگــرت. کە وابوو بەردەوام شــان و پیلیان لەژێر بــاری گران دا دەینااڵند. من 
قەتم نەبیســتووە ئەوانە کێشــەیان ساز کردبێ یان فێڵیان لە خەڵک کردبێ. خەڵکیش 

زۆریان ڕێز لێ دەگرتن.«

1. دیارە دەبێ سااڵنی دوای کۆدەتای 2٨ی گەالوێژی ساڵی 1٣٣2 بووبێ. گەرچی دواتریش 
چەنــد شــەپۆلی گرتنــی خەڵکــی کــورد بەتایبــەت ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێران لە ســااڵنی 1٣٣٨ و 1٣٤2  دا گەیشتنە ناوچەکە. نەمر کاک حسێنی فاتحی 

ماوەیەک بەرپرسی لقی حیزب لە بۆکان بوو. 
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٣. ئاسنگەری
ئاســنگەریش لەو پیشەســازییە کۆنانەیە کە دەبێ لە زووەوە لە شــار دا هەبووبێ و 
بــە خەڵکیــان  ئاســنگەرانی خۆجێیــی کەرەســەی کشــت وکاڵیان دروســت کردبێ و 
فرۆشــتبێ. بــۆ نموونــە، داس و مەڵەغــان و چەقۆ و چەکوش و شــتی لەو چەشــنە. 
»داسی نەزەر« لە نێو خەڵک دا گەلێک مەشهوور بوو و دەبێ لە پەیوەندیی بنەماڵەی 

نەزەر  دا بووبێ کە دواتر ناسناوی »نەزەری«یان پێدرا بوو. من باسی داسی نەزەرم 
لە بەیتە کوردییەکانیش دا بیستووە. 

لە تەمەنی من دا، ئاسنگەرەکان ڕیزە دووکانێکیان لە خوار قەپانی حەمەدەمین ئاغاوە 
بــەرەو الی چۆمــی، هەبــوو کە ژمارەیان لە پێنج و شــەش کارگە زیاتر بوو. یەکیان 
وەســتا... ؟ کاوەیــی و ئەویتریــان وەســتا ســەعیدی نــەزەری بوو، بەداخــەوە ناوی 
ئەوانــی دیکــەم لــە بیر نییە. ئاســنگەرێکیش لــە خیابانی کۆن ڕووبــەڕووی دووکانی 

بەقاڵیی ماڵی محەممەدی و فاتحی هەبوو. 
وا بزانــم کەرەســەی کارخانەیــی عەجەمســتان، کاری ئەوانیشــی لەق ولــۆق و 
کەم بــرەو کردبــوو، داس و مەڵەغانێــک کە تاجرەکان لە عەجەمســتانەوە دەیانهێنا و 
دەیانفرۆشــت، هەرزانتــر بــوون و هــەر بۆیــەش برەویــان ســەند و کەڵکــی ئەوانــی 

خۆماڵییان بڕی. 
کاک نــادری فەتحــی ئــەم چەنــد دێڕەی خــوارەوەی لــە پەیوەندیی ئاســنگەرێکی 

دیکەی بۆکانی دا بۆ نووسیوم: 
»باوکی ئەمجەدی ئەمین زادە، کە بەداخەوە ناوەکەیم لە بیر نەماوە، دەبێتە مامی 

ئاغای ئەمین زادەی مامۆستای قوتابخانە، ئاسنگەرێکی زۆر کۆنی بۆکان بوو.« 
کاک جەعفەر مەردانبەگیش ئەم دێڕانەی نووسیون:

»وەســتا حەســەنی بەســری، باوکی کاک عەلی بەســری؛ وەســتا حســێنی پایدار 

باوکی کاک عەبووی پایدار لە تەنیشت دووکانی ماماغا سەعیدی نەزەری دووکانیان 
بوو. هەروەها وەستا عەواڵی ئاسنگەر لە گوزەری کۆن دووکانی بوو.«
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٤. تەنەکەسازی
حەڵەبی ســاز لە بۆکان هەندێک کەرەســەی وەک سەتڵ و ئەفتاوە و ئاوپاش و شتی 
 لــەو چەشــنەیان دروســت دەکرد یا بنیان لــە ئەفتاوە دەگرتەوە یــا قۆری و تەنانەت
کاســە و دەوریی و ژێرپیاڵەی شــکاویان هەڵدەبەســتەوە. ماڵی حەڵەبییەکان )وەستا 
ڕەشید و وەستا...(  و هەروەها سەید تەها و درەنگتریش سەید محێدینی تەنەکەساز، 

ناویان هەبوو. 
کاک جەعفەر مەردانبەگی دەنووسێ: 

»تەنەکەســازەکانی کۆنــی بــۆکان دوای مامە ڕەشــیدی حەڵەبــی، بریتی بوون لە: 
وەســتا عەواڵ وەیســی مەشــهوور بە عەبەتەنەکە و وەستا ڕۆســتەمی تەنەکە ساز و 
وەســتا ســەعیدی قاســم زادە مەشــهوور بــە ســەعیدتەنەکە، زاوای کاک ئەســعەدی 
حەقیقــەت، وەســتا محەممەدەشــەل مەشــهوور بــە ئاغاســی )گۆرانیبێژ( یــش هــەر 

تەنەکەساز بوو.« 
کاک برایم فەڕشی بۆی نووسیوم:

»ڕۆســتەمی تەنەکە ســاز کە مرۆڤێکی ســەنعەتکار و هونەرمەند بوو، کەشــتی بە 

چکۆلەیی 1٥ هەتا 20 سانتی میتر دروست دەکرد، فتیلەی بۆ دادەنا و بە نەوت کاری 
دەکرد، کە فتیلەکەت هەڵدەکرد کەشتیەکە بەرەو پێشەوە دەچوو.«

٥. حەمامچییەتی
نازانــم چ ســاڵێک یەکــەم گەرماو یا حەمامی عموومی لــە بۆکان کراوەتەوە، بەاڵم بە 
بیرەوەریی منداڵیم، تاقە یەک حەمام لە شارەکە دا هەبوو کە پێیان دەگوت »حەمامی 
قاسم ئاغا« و دواتر ناوی »حەمامی کۆن«ی لێ نرا. شوێنەکەی کەم وزۆر ڕووبەڕووی 
حەوزەگــەورە و دەرگاکــەی لە کۆاڵنی گەڕەکی مامۆســتا شــێخ حەســەنی کازمی و 

حاجی قاسمی کەریمی دا بوو. 
حەمامەکــە بــە شــێوەی ســەردەم خەزێنــە بــوو؛ بــە مڵک، مڵکــی ماڵــی ئاغاکانی 
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بــۆکان )وا هەیــە مڵکی قاســم ئاغای موهتەدی بووبێ(  کە بــە ئیجارە دەدرا بە خەڵک. 
حەمامەکــە، »توونچی« هەبوو. ئاوی خەزێنە، کە لە جۆگەیەکی حەوزەگەورەوە بۆی 
دەچوو، لەو توونە دا گەرم دەکرا. توونچیش بۆ ئەو مەبەستە، کای ڕزیوی دەڕژاندە 

نێو توونەکەوە. 
بەیانــان زوو هــی پیــاوان بــوو، پاشــان دەبووە هــی ژنان، ئینجا دوای عەســر و 
دەمــەو ئێوارە دیســان دەبۆوە هــی پیاوان. هەندێک جار حەمام »قــۆرغ« دەکرا، واتە 
تایبــەت بــە ماڵێــک یا کەســانێک دەکــرا، کە دیــارە دەبــێ دەوڵەمەند بووبێتــن. قۆرغ 
کردن زیاتر بۆ ڕێ وڕەســمی وەک شــایی و هێنانی بووک بۆ حەمام بوو و بەو پێیە 

بەگشتی حەمام بۆ ژنان قۆرغ دەکرا. 
 دوو یــا ســێ دەالک لەنێــو حەمامەکــە دا کاریــان دەکــرد و خەڵکیــان دەشــۆرد. 
کەســێکیش فۆتــەی بــۆ خەڵــک دەهێنــا. بەداخەوە ناوی ئەو کەســانەم لــە بیر نییە و 
پێویستە هەر لە ئیجارەدارەکانەوە تا توونچی و کرێکار و بەرپرس و دەالکی ژن و 

دەالکی پیاو هەموویان ناویان تۆمار بکرێ. ئای بۆ هیممەتدارێک! 
بە تەنیشت ئەم حەمامەوە حەمامێکی بچووکتر هەبوو بە خەزێنەیەکی بچووکەوە. 
ئــەوە حەمامــی جوولەکەکان بوو و دوای ڕۆیشــتنیان لە بۆکان )1٣2٩( ، ئەویشــیان 

دایە دەم حەمامەکەی دیکە و گەورەیان کردەوە. 
 وا بزانم لە دەوروبەری ساڵی 1٣٣٥  دا بوو، کە حەمامێکی نمرە لەالی حەوزەگەورە و
نزیک مزگەوتی جامیع کرایەوە کە هی حەمەدەمین ئاغای ئێلخانی زادە بوو و بەناوی 
کوڕەکــەی خۆیــەوە نــاوی »نــادر«ی لەســەر دانــا بــوو. ئەمــە، یەکەم حەمامــی نمرە 
)خسووســی(  لــە بــۆکان بــوو و وا بزانــم ٥ نمرەی هەبــوو و خەڵک زۆریان پەســند 

دەکرد، تەنانەت حەســەن زیرەک لە چەند گۆرانی ســەردەمی ڕادیۆ بەغدا دا، باســی 
حەمامەکە و ڕەشیدی ڕۆستەم پاڵەوانی کردووە کە بەسەری دا ڕادەگەیشت. 

دوای ئــەو، لــە دەوروبــەری ســاڵی 1٣٤1 دا، حەمامــی کەیخوســرەوی و پاشــان 
حەمامی محەممەدیان و ئینجا حەمامی حاجی شاخە کرانەوە. 

کاک جەعفەر مەردانبەگی لەم بارەیەوە بۆی نووسیوم:
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»هەوەڵێن کەســانێک کە ]بە بیری ئەو[ لە حەمام کاریان دەکرد، بریتی بوون لە: 

عەلی حەمامچی باوکی کاک حەمەســاڵە و کاک عەواڵی مەشــهوور بە باوک مردوو 
)خۆشــنوود(، کاک حەمەحســێن جانالی مەشــهوور بە حەمەحســێنی دەاڵڵ، عەبووی 

فەقــێ بۆکانــی مەشــهوور بــە عەبــووی نەنــێ، کاک حەمەســالەی بۆکانــی، وەســتا 
محەممەدی ئەلیاس وەند و حەیدەرە عەجەم. 

ژنانــی حەمامچیــش وەک دادە زارا فەتعەلی زادە، دادە زولەیخا جەعفەری و دادە 
مریەمەکۆڵە.«

من خۆشم »کاک عەلی و کاک محەممەدی ناوە«م لە بیرە، کە دەالک بوون و لە 
حەمامی نادر و حەمامی کاکاغای کەیخوسرەوی کاریان دەکرد. 

٦. بەننایی
بەننــای  وەســتا و  بــۆکان  قەدیمــی  دەوڵەمەنــدی  بــازرگان و  باڵەخانــەی  گەلێــک 
ئازەربایجانــی دروســتیان کــردوون کە لــە تەورێــز و زەنجانەوە دەیانهێنــان، بەاڵم 
بۆکانیش بەننای ناوبەدەرەوەی هەبوون. بە بیرەوەریی من، سەیدی بەننا، واتە سەید 
عەبدولقادری قوڕەیشــی، برای سەید سدیق و حاجی سەید حەمەساڵحی قوڕەیشی، 
یەک لەوانە بوو؛ کابرایەکی کورتەبااڵ و جێگەی ڕێزی خەڵک، کە دوو کچ و کوڕێکی 
بــوون. ســەید محەممــەد )ســەی حەمکە( ی کوڕی لــە تیرتاش لە باکــووری ئێران لە 

کارخانەی جگەرە کاری دەکرد. 
بەننایەکــی دیکــە هەبــوو کــە نــاوی وەســتا قەفــار )غەففــار(  بوو و مێــردی دادە 
عیســمەتی خزمی ئێمەش بوو. من دادە عیســمەتم باش لە بیرە، ماڵی لە پشــت ماڵی 
کاک عەلی بەسری و نزیک ماڵی سەید حەکیمی تووتنچی بوو، بەاڵم ئەو دەمەی من 

وەبیرم دێ، وەستا قەفار نەمابوو. 
درەنگتر وەســتا حەمەســاڵە، وەســتا محەممەد میعماری، وەســتا قادر میعماری، 
وەســتا شێخ ئاغایی، وەستا جەعفەر لەیلەکورد، وەستا ڕەحمان عەسکەری و وەستا 
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 ڕەحیــم شــەوەکی ناویان هەبوو. دیارە ئەمانە هەموو نــاوەکان نین و دەبێ زۆریان
لە قەڵەم کەوتبێتن. 

ئەم کەسانەش وەک گەچکار ناویان هەبوو: وەستا محەممەد، وەستا قادر، وەستا 
عادڵ شەهسواری، وەستا ئەحمەد ئەحمەدیان، وەستا قادر کوڕی ڕەسووڵ دمەک و 

وەستا عومەر سەقزی. 

٧. پێاڵودروون
لــە گوزەرێکــی باریــک و کورتی نێوان خیابانــی کۆن و تازە دا پێنج شــەش دووکان 
هەبــوون؛ ئــەو گــوزەرە پێشــتر پەیوەســت ببوو بــە گــوزەری خەیاتەکانــەوە، بەاڵم 
خیابانــی تــازە لێکــی دابڕیبــوون و ئەمیــان لــێ تەریــک کەتبــۆوە. دووکانــداری ئەو 
گــوزەرە پێــاڵوی پیاوانەیــان دروســت دەکــرد و دەیانفرۆشــت )دڵنیــا نیــم پێــاڵوی 
ژنانەشــیان دروســت کردبێ یان نا؟( . پێاڵوەکان گەلێک قورس و قایم بوون، ژێریان 
الســتیکی چەرخی ترۆمبیل و ســەریان چەرمێکی ســووری قایمی گا بوو، گولـــلە بە 
عاســتەم دەیبــڕی! لە شــاری دا، پێیــان دەگوت کەوشــی دێهاتی و مندااڵنی شــاریش 
وەک گــەورەکان پێیــان خــۆش نەبــوو لــە پێی بکەن. ســاڵێکیان باوکــم جووتێکی بۆ 
کڕیم، بەاڵم زۆری پێ قەڵس بووم و نەمدەویســت لە پێی بکەم، مندااڵنی هاوتەمەن 

گاڵتەیان پێدەکردم. 
کەوشــدرووەکان بەگشتی ماڵی »کەفشدووزی« بوون، واتە کاک یۆسف و میرزا 
حەمەڕەســووڵ و میرزا حەمەڕەشــید. کەسێک یا دووانی دیکەش لە هەمان گوزەر دا 

ئەم کارەیان دەکرد کە ناویانم لە بیر نییە، دەڵیی یەکیان میرزا غوەاڵم بوو. 
ئــەم کارە خۆماڵییــە لــە بەرانبــەر کەوشــی ڕێک وپێکتــر و ڕازاوەتــری تەورێز و 
تــاران دا ڕقەبەرایەتیــی بۆ نەدەکرا، بەتایبەت کاتێ کە کەوشــی ماشــێنی )کفش ملی!(  
هــات، کــە هــەم جوانتر و هەم تا ڕادەیەکیش هەرزان بــوو، ئیتر وردەوردە ئەوانیش 
کاریان لە کەمیی   دا و یەکیان بوو بە کەوش فرۆش و لە تاران و تەورێزەوە کەوشی 
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دێنا و بەداخەوە لە ئەنجام دا دووکانی کەوشدروون لە بۆکان پێچرایەوە. 
هەمــان بــەاڵ بەســەر خەیــات، واتــە بەرگــدرووی شــاریش دا هــات، کــە بەهــۆی 
گرنگایەتیی کاری ئەوانەوە بە جیا باسی دەکەم، بەاڵم سەمەرە ئەوەیە قاڵی دەسچن، 
واتە فەڕش لە بەرانبەر فەڕشــی ماشــێنی دا خۆی گرت و لە ڕەونەق نەکەوت. ڕەنگە 
ئەوە بەهۆی پشــتیوانیی دەرەوەی واڵت و مشــتەریی فەڕشــی ئێران لە ئورووپا و 

ئەمریکا بووبێ. 
هەروەهــا ئــەم کەســانەش بــۆ کەوش دروویی ناویــان هەبوو: وەســتا حەبیبوڵاڵ 
ســاڵحی، وەســتا قادر ســاڵحی، مەال ناســح شــافعی، وەستا حەمەســاڵحی حەقپوور، 
وەســتا شــەریف باوکــی ئاغــای ڕامــش، وەســتا حەمەڕەشــید، وســوو )یۆســف(  و 

خاڵەکاکەی عەزیزنەژاد. 
ئەم کەسانەش کەوش فرۆش بوون، واتە پێاڵوی ئامادەیان لە تەورێز و درەنگتر 
لــە تارانــەوە دەهێنــا و لــە بــۆکان دەیانفرۆشــت: مامە خەســرەو مرادبەگــی، حاجی 

حەسەن یۆسفی، کاک حەمەڕەسووڵ سالمی، محەممەد عەزیزنەژاد. 
کار و ئەرکێکی دیکەش هەبوو کە دیارە ئێستاش هەر هەیە ئەویش پینەچییەتییە، 
واتــە چاک کردنــەوە و دروونــەوە و ژێــر تێکردنــەوەی کەوشــی خــراپ بــوو. مــن 
بەداخەوە ناوی پینەچییەکانم لە بیر نییە. کاک جەعفەر مەردانبەگی دەڵێ تەحسین و 
باوکــی دووکانــی پینەچییەتییان هەبوو، کە لەســەر خوڕێنک جیــران دووکانی عەلی 

حەڵەبی بوو. 

٨. فەڕش و تەون و خومگەری 
لــە بۆکانی ســەردەمی منداڵی من، هونــەری بەڕەچنین لە دەوروبەری بۆکان هەبوو، 
بــەاڵم کاری تەونــی فــەڕش و مافــوورە یــا نەبــوو یــا کەم بــوو و ناوی کەســێک یا 
ماڵێکــی تایبەتــم لــە بیر نییە مافوورەیان چنیبێ، بەاڵم فەڕشــی هەوشــار لە بن گوێی 
بۆکان، ناوبانگی گەلێک زۆری هەبوو. لە ڕێگەی کاک برایمی فەڕشییەوە دەزانم کە 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1553  

میرزا محەممەدی باپیری، واتە باوکی حاجی عەلی فەڕشی، سەرەتا لە حەمامیان و 
دیوەخانــی ئاغاواتــی ئێلخانــی زادە و پاشــان لە بۆکان داری تەونی بــووە و وا هەیە 
یەکــەم کــەس بووبــێ کــە فەڕشــی گــەورەی 2 میتر لە ٣ میتر و ســێ لــە چواری لە 
بۆکان چنیبێ. میرزا محەممەد وا بزانم خەڵکی تەورێز بوو و ناســناوی »فەڕشــی«ی 

بنەماڵەکەیانیش هەر لەو کار و پیشەیانەوە هاتووە. 
کاک برایــم فەڕشــی زانیارییەکی زۆری لەســەر میرزا محەممــەد بۆ ناردووم کە 

لێرە دا بە سپاسی زۆرەوە ڕایاندەگوێزم:
»لەسەر باپیرم:

بە میرزا محەممەدی تەورێزی مەشــهوور بوو، هەر بەو ناوە فەڕشــەکانی ئیمزا 
کردووە و لە کتێبی مێژووی فەڕشی ئێران دا ناوی هاتووە. 

فەڕشــەکانی ئــەو لــە بــاری نەخشــە و ڕەنــگ و پەرداخــت و الیەنــی هونــەری 
مەشهوور بوون، یەک لە فەڕشەکانی بەپێی وتەی کاک تاهیر ئێلخانی زادە لە ڕێگای 
مەحموودئاغاوە ناردراوە بۆ شــێخێکی نەقشــبەندی لە هەورامان و ئەویش خەاڵتی 
پاشای موسڵمانانی کردووە )کە دەبێ سوڵتانی عوسمانی یا خود پادشای سعوودی 

بووبێ( . 
بنەچەکــی بنەماڵەکەیــان تەونگەر و تەونچی بوون و هەر ئێســتاش فەڕشــی ئەو 

بنەماڵەیە لە تەورێز لەژێر ناوی »اصمعی«دا بەناوبانگە. 
ناوی تەواوی باپیرم میرزا محمەممەد فەڕشچی بووە کە دواتر کراوەتە فەڕشی. 
باپیرم لە ســاباڵخ هەروەها لە بەشــی فەیزوڵاڵبەگی و حەمامیان فەڕشــی چنیوە، 

بەاڵم کاتێ کە هاتوونە بۆکان وازی لەو کارە هێناوە. 
باوکم ]حاجی عەلی فەڕشــی[ تا تەمەنی 20 ســاڵی لەگەڵ باپیرم دا هەم فەڕشــی 
چنیوە و هەم نەخشەی کێشاوتەوە، دواتر ئەویش وازی هێناوە؛ چەند فەردە فەڕشی 

دیواریی دەستچنی باوکم، کە زۆرتر وەک تابڵۆ دەچن، ئێستاش الی کاکم ماون. 
میــرزا محەممەد هەم خۆی نەخشــەی کێشــاوە، هەم پیــادەی کردووە و هەمیش 
لــە دروســت کردنی ڕەنــگ و بەن ڕەنگ کردن دا بەشــداریی کردووە. لــە بیرمە باوکم 
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زۆربــەی هــەرە زۆری گیا و ڕەنگ و دەرمانی ناوچەی کوردســتانی دەناســی، هەم 
ئــەو بەشــەی کــە وەک دەرمــان بــەکار دەهێنــدرا و هــەم ئەوانــەش کــە پێوندیی بە 

دروست کردنی ڕەنگەوە هەبوو. 
باپیرم و بابم کە هاتوونە بۆکان وازیان لە پیشەی فەڕش هێناوە. 

کەرەسەکانی دروست کردنی فەڕش هی باوکم و باپیرم مابوو، ئەگەر نەفەوتابن، 
من خۆم بینیبووم، تەنانەت داوام لە باوکم دەکرد فێرم کات، هەرچەند قبووڵی کرد، 
بەاڵم نەکرا، دواتر چووم لەالی مامی باوکم لە تەورێز فێری تەونگەری بووم، بەاڵم 

قەت بەکارم نەهێنا.«
جیا لەو کەسە دەگمەنانە، بەگشتی هەتا سەروحەدی شۆڕشی 1٣٥٧ و کاتێ کە 
خەڵکی گوندەکانی هەوشار هاتنە بۆکانەوە، کاری فەڕش چنین لە بۆکان باو نەبوو.1
هەر لەو پەیوەندییە دا دەبێ بڵێم بە دڵنیایی کەسانێک کاری تەون و مافوورەچنینیان 
کــردووە و مــن نایانناســم. ئــەوەش بەو نیشــانەیە دا دەڵێم کە لە بۆکانی ســەردەمی 
منداڵیی منیش دووکانی خومگەریی »حاجی خمگەر«ی باوکی کاک غەفوور و حسێنی 
ئاشــناگەر هەبــوو و حاجــی خمگەر کە بەداخــەوە ناوی بچووکیم لە بیــر نییە، بەنی 
فەڕشــی لە دووکانەکەی دا ڕەنگ دەکرد و لە دەرەوە هەڵیدەخســتن ویشــک ببنەوە. 
دیارە ئەو هەموو ســاڵە خومگەری کردنە، بۆ کەســانێک بووە کە لە مااڵن دا تەونیان 

کردووە و دڵنیام دەبێ خەڵکێکی زۆر هەبن کە ئەو کەسانە بناسن. 
ئێســتا ٣2 ســاڵێک دوای کۆچی ئەو خەڵکەی هەوشــار بۆ بۆکان، فەڕشی بۆکان 
ناوبانگی دەرکردووە و تەنانەت هەناردەی دەرەوەی ئێران دەکرێ. حەق وایە ناوی 
پێشــڕەوانی کارەکــە و ئەوانــەی وا لــە هەوشــارەوە هاتنــە بۆکان، بۆ مێــژوو تۆمار 

1. فەڕشــی هەوشــار نەقشــە و تەرحــی ناســراوی خــۆی هەیە و لــە بیرمە ســاڵی 1٣٤2 کە 
تەبعیــد کرابــووم بۆ ئەراک، قاڵیچەیەکم هەبوو وا بزانم ماڵی خاڵم پێیان دابووم. لەوێ لەبەر 
بێ پووڵــی فرۆشــتم! کابرای کڕیار فەڕش فرۆشــێک بوو هاتە ماڵێ و هــەر ئەوەندەی چاوی 
پێی کەوت گوتی ئەوە فەڕشــی هەوشــارە ئەگەر جووتەکەیت هەبێ بەوەندە و ئەوەندە لێت 
دەکڕم، بەاڵم لینگەکە بەتەنیا هیچ ناهێنێ و بەو فێڵە بە 200 تمەن لە چنگی دەرهێنام! زۆرم 

پێ سەیر بوو لە ئەراک باسی فەڕشی هەوشاریان دەکرد. 
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بکەیــن، بــەاڵم بەداخــەوە من لە دوورەواڵتی هیچم لە دەســت نایــە و دەبێ خەڵکانی 
دیکە هیممەت بکەن. 

دوای حاجی خمگەر، وەستا سمایل باوەمین )کەریمی( ، سەیزادە خاتوون خمگەر، 
وەســتا ڕەشــید چوارچــاۆ )کاروانســەرادار(  و دادە ئامیــن خمگەر )هاوســەری کاک 

ڕەحمان سنجوو( . 
لە پەڕاوێزی باســەکە دا بڵێم کاکم، وەفا، بۆ یەکەم جار فەڕشــی ماشــێنیی هێنایە 

بۆکان و لە دووکانەکەی دا دەیفرۆشت. وا بزانم ئەوە سااڵنی 1٣٤٨ ـ ٤٩ بوو. 

٩. ددانسازی
یەکەم ددانســازی بۆکان لە ســەردەمی منداڵی من دا کاک عەبدوڕڕەحمانی ددانســاز 
)ڕۆستەمی(  بوو، کە دیارە دەبێ بە کەرەسەی زۆر سەرەتایی ئەو سەردەمە کارەکەی 

لــە ماڵــی خۆیان دا بەڕێوەبردبێ. بۆ پرســیاری ئەوەی پێش وەســتا عەبدوڕڕەحمان، 
باوکی یا چ کەسێکی دیکە لە بۆکان ددانسازیی کردووە، وەاڵمم نییە، بەاڵم وا هەیە 
خەڵکانێکی زۆر هەبن ئەوە بزانن بۆ نموونە، کاک عەبدوڵاڵ ڕۆستەمی کوڕی وەستا 

عەبدوڕڕەحمان. 
دواتــر »میکائیــل«ی ئەرمەنــی و کابرایەکــی بەڕێــزی ئاســۆری، کە ناویــم لە بیر 
نەمــاوە، دووکانــی ددانســازییان کــردەوە. پاشــان چەنــد کەســی خەڵکــی بــۆکان و 
برادەرێکی مەهابادیش هەر کاری ددانســازییان دەکرد. من خۆم چوومەتە الی دوو 

کەسیان، بەاڵم بەداخەوە ناویانم لە بیر نەماوە. 
باش وایە وەاڵمی پرســیار ســەبارەت بە چۆنییەتیی عیالج و دەرمان و کێشان و 
پڕکردنــەوە و کەرەســەی کارەکــە و ڕادەی حەقدەســت و شــتی لــەو چەشــنەش 
وەربگیرێتەوە و بزاندرێ کێ، کەی و چۆن کاری ددانسازیی لە بۆکان و گوندەکانی 

دەوروبەری کردووە. 
درەنگتر، ئەم کەسانەش دووکان یا دیدەنگەی ددانسازییان هەبوو: مەال مەحمەد 
بانەیی، کاک مەحموود بانەیی، ... ئەیووبی خەڵکی ســاباڵغ، وەســتا حەبیب زاهیدی، 
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محەممــەد عەبدولقــادری، ... زولفەقــاری، ســەالح مەردانبەگــی و شــوعلە زاهیــدی 
)هاوسەری کاک سەالح( . 

کاک ڕەحیم بەهرام زادە لە باســی گوندی »کڕکڕە«ی بەشــی فەیزوڵاڵبەگی دا ئەم 
چەند دێڕەی بۆ نووسیوم کە وەک هەمیشە تەنزێکی شیرین لە نووسینەکەی دایە: 

»پیاوێکــی کرماشــانی ســاڵی جارێــک دەهــات، ددانــی خەڵکــی خــراپ دەکــرد و 
ڕووکێشــی زێڕی بەســەر دا دەکێشــا. دوای ئەوەی کارەکەی تەواو دەبوو، بە ددان 

زێڕی دەگوت چکێ بکەنە! ئەوسا خۆی دەیگوت: »فرە قەشەنگە!«

١٠. چەرچییەتی
چەرچییەتی لەو کارانەیە کە مێژووی دەگەڕێتەوە بۆ گەلێک زوو. نەبوونی دووکان و 
بــازاڕ لــە گونــدەکان و بوونی پێداویســتیی خەڵک بۆ کڕینی هەندێک شــت، بەتایبەت 
ژنــان، کە کەمتر ڕێگایان کەوتۆتە نێو شــار، ئــەو ئیش وکارەی خوڵقاندووە. چەرچی 
وشــەیەکی کــوردی نییــە و وا بزانــم تورکــی بــێ. لــە ئازەربایجانیــش چەرچییەتــی 
هەبــووە و شــەهریار لــە حەیدەربابا دا باســی بنێشــت و نەباتی ســپی چەرچییەکان 
لــە گوندەکەی خۆیان دەکا. چەرچی بەگشــتی شــت ومەکی ســووکی خۆیان لەســەر 
خوانچەیەک دادەنا و بە شریتێک لە ملی خۆیان دەکرد ئینجا بە کۆاڵنان دا دەگەڕان و 

هەرای بنێشت و نوقڵ و شتی وایان دەکرد. 
لە بۆکان چەرچییەکی زۆری جوولەکە هەبوون کە بە گوندەکان دا گەڕاون. دواتر ئەم 
کارە موسوڵمان کردوویانەتە پیشە و لەوانە یەکیان »سەیدی خەڕازی« )سەید حەسەنی 
 بەدەوی(  بوو کە بە کۆاڵنەکانی نێو شــار دا دەگەڕا و بنێشــت و نوقڵ و مووروو و
زەنگیانە و بازنە و شــتی لەو چەشــنەی دەفرۆشــت، جا نازانم سەری گوندەکانیشی 
دە دا یان نا؟ سەیدی خەڕازی لەجیاتی خوانچە، چەرخێکی وەک کالیسکەی مندااڵنی 
هەبــوو، کــە شــت ومەکەکەی لەســەر ئــەو دادەنــا و دەیگێــڕان. چەرچییەکــی دیکەی 
خاوەن ناو لە بۆکان سەیدەچکۆل بوو، کە پاشان لەبەر دووکانی حاجی حەمەڕەشید 

محەممەدیان بۆتکەیەکی دانا و عەتر و مورووی دەفرۆشت. 
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کاک ڕەحیم بەهرام زادە بۆی نووسیوم: 
»وردەواڵە فرۆش بۆ فرۆشــتنی شــانە، ئاوێنە، دەرزی، دەرزیلە، سابوون، بنێشتی 

ئەمریکایی و... دەهاتن بۆ کڕەکڕە. لە هەمووان ناسراوتر »حسەین چەرچی« بوو کە 
خۆی ماڵی لە تیکانتەپە بوو. حسەین چەرچی زۆر ئینسانێکی گاڵتەچی بوو. 

بۆ کووتاڵ فرۆشــتنیش پیاوێکی کورتە بااڵ، کە ناوی »حەمەپخی« بوو دەهات بۆ 
کڕکڕە. لە بیرم نەماوە ئەو کاک محەممەدە خەڵکی کوێ بوو.«

١١. زین دروون، کورتان دروون و ناڵبەندی
 ئەم پیشانە هی سەردەمێک بوون کە خەڵک و بەتایبەت ئاغاواتی دەوروبەری شار ئەسپ و
چارەوێیــان هەبــوو. ئەمانە هەموو، بە پەیدابوونی ترۆمبیل و تراکتۆر، وردەوردە لە 

مۆد کەوتن.1
ئــەوەی لــە بیرەوەریــی من دا بێ، تاقە یەک  دووکانی زینــدروون لە بۆکان هەبوو 
کــە کاک عەزیــز ســەڕاج )تەحریریــان(  بەڕێــوەی دەبرد. کاک عەزیــز، هەروەها دوو 
برای، کە مامۆســتای قوتابخانەکانی بۆکان بوون، لە مەهابادەوە هاتبوونە بۆکان و 
لەوێ نیشــتەجێ ببوون. دووکانی کاک عەزیز لەســەر خیابانی تازە لە نێوان بانکی 
ســادرات و میللی ئێســتا، لە شــوێنێک دا بوو کە دواتر بوو بە دووکانی »خشکشــویی 
وفا«. وا هەیە پێش تەمەنی من، دووکانێکی زیاتری زین دروون لە بۆکان هەبووبێ. 
دیــارە زین بۆ ئەســپ و ماین دروســت دەکــرێ و گوێدرێژ و ئێســتر کورتانیان 
لێ دەنــرێ. کورتان درووەکانــی بۆکانیش هــاوڕێ لەگەڵ ناڵبەندەکان، لــە مەیدانێک دا 
کۆببوونەوە کە پێی دەگوترا مەیدانی کا یا مەیدانی کافرۆشەکان. شوێنی مەیدانەکە 
جێگایــەک بــوو کــە لە قەپانــی قاســم ئاغاوە بەرەو ڕۆژهەاڵت دەڕۆیشــتی و ڕاســت 
پێــش گەیشــتن بــە خیابانــی ســەقز، گۆڕایی یــەک هەبوو کە بــە دەورییــەوە دووکان 

 1. ســەیرە لێــرە لــە ئورووپــای ماشــێنی دا، بەپێچەوانە، ئەســپ هــەم زۆرە و هــەم ماقووڵە.
بــە لەنــدەن دەڵێــن پێتەختــی ئەســپی دنیــا! لــە هەمــوو گونــد و شــارێکی بریتانیــا ئەســپ 
بەخێوکــردن و ئەسپ ســواری لەوپــەڕی بــرەوی خۆی دایە. دیارە بەشــێکیش بــۆ کێ بەرکێ 

کەڵکیان لێ وەردەگیرێ و دراوی زۆریان پێ پەیدا دەکرێ. 
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بــوو. دووکانەکان زۆریان هی ناڵبەند و کورتان دروو و کافرۆش بوون، دووکانێکی 
بەقاڵیشی لێ بوو، کە هی باوکی کاک کەریمی سالمی بوو. 

 ناڵبەندەکان هەر لە نێو ئەو مەیدانە دا واڵخیشیان ناڵ دەکرد. لە ناڵبەندەکان تەنیا 
میرزا حەمەحەسەنی نەعلبەندیم لە بیرە. 

تێبینی: زۆربەی زۆری ناوی ئەو خاوەن پیشانەی وا لەم بەشەدا ناویان هاتووە، 
ڕێزدار جەعفەر مەردانبەگی بۆی ناردووم. 

١٢. لێفە دروون
لــە لێفــەدرووی ســەردەمی خۆم تەنیــا ئەحمەدخــان، کاک حەمەســاڵەی کوڕی کاک 
قــادر )قالە سێ ســەر( ، هەروەها دەروێش ســەدیقی جەعفەریم لــە بیرن. ئەحمەدخان 
بەرگــدروو بوو، بەاڵم لێفەدرووییشــی دەکرد، بــەاڵم جگە لە بیرەوەری من، هەندێک 
وەســتای لێفەدرووی دیکەش هەبوون، کە ئەوە ناوەکانیانە: وەســتا عەواڵ غەوســی 
)عەبەخەمە( ، وەســتا عەواڵی لێفەدروو )دووکانەکەی لە مەیدانی ئارد بوو( ، وەســتا 

ئەحمەدی لێفەدروو لە خیابانی سەقز. 
بــە شــێوازی نەریتــی، لێفــە لە ژوورێکــی گەورە یــان دووکان یان لــە دەرەوەی 
دووکان لــە گۆڕایی یــەک ڕادەخــرا، نێوئاخنــی لۆکــە )پەمــۆ( ی تێدەخرا و بە دەســت 
تەقەڵی لێ دەدرا. ئەو دەم هێشتا لێفەی کارخانەیی لە عەجەمستان و چین و تورکیاوە 
نەگەیشتبووە واڵت و ئەم کاسبییەش وەک زۆر کاسبیی دیکە بە برەو بوو، بەاڵم لە 
بەرانبەر هێرشی بەرهەمی هاوردەی الوەکی دا خۆی بۆ نەگیرا و لە کەمی و الوازیی 

  دا. نازانم ئێستا پاشماوەیەکی ماوە یان نا؟ 

١٣. هەلالجی
بۆ کاری لێفەدروون و هەروەها بۆ دروونی کەوای پیاوان و کڵۆنجەی ژنان پێویست 
بە لۆکەی شــی کراوە هەبوو. نەمبیســتووە لۆکە لە بۆکان بەرهەم هاتبێ و هەمیشــە 
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هەر لە تاران و تەورێزەوە هاوردە کراوە. لۆکە لە بیچمی ئاسایی خۆی دا بۆ لێفە و 
کەوا دروون نەدەبوو و دەبووایە کەسێک شیی بکاتەوە. 

شــی کردنەوەی لۆکــە کاری هەلــالج بــوو. مــن تاقــە یــەک هەلالجــم لــە بیــرە لــە 
ماڵەکەی خۆی دا هەلالجی دەکرد و بە منداڵی لۆکەی دووکانی بابم بۆ دەبرد، ئینجا 
یەک دوو ڕۆژێک دواتر دەچووم شــی کراوەکەیم دەهێناوە. کارگەی کاری وەســتای 
هەلــالج ژێرخانێکــی تاریک وتنــۆک، بەاڵم گــەورە بوو، کە کاری ئامــادەی هەرکام لە 
مشتەرییەکانی لەالیەکی ژێرخانەکەدا دەنا. کاتێک کە دەچووم لۆکەی دووکانی باوکم 
بهێنمەوە، بە دەست ئاماژەی بە کۆمایەک دەکرد و دەیگوت هۆوە هی میرزا عەباڵیە! 
بەداخەوە ناوی هەلالجەکەم لە بیر نەماوە، بەاڵم ماڵیانم لە بیرە لە ســەرووی ماڵی 
کاک برایمــی تورکــی کوڕی »وەلیەترک« ەوە بوو، لە نزیک ماڵی حاجی حەمەســاڵحی 

محەممەدی. 
کاک جەعفەر مەردانبەگی ئەم دێڕانەی خوارەوەی بۆ نووسیوم: 

ـ »وەستا حەمەدەمین ناسراو بە مینە هەلالج باوکی کاک عەبوو و کاک عوسمان  
هەلالجی، یەک لە هەلالجەکانی بۆکان بوو. دەروێش سەدیق جەعفەری هەم هەلالج و 
هەم لێفەدروو بوو. وەستا برایم شوکروڵاڵهی، باپیرم )واتە باوکی دایکم( ، ناسراو بە 
ئاغا برایم، دووکانەکەی لە تەنیشت دووکانی میرزا حسێن مەجیدی یەک لە کۆنترێن 
هەلالجەکانــی بــۆکان بوو، جاروبار لەگەڵ کاک نادر فەتحی کوڕی پوورم و براکانم 
دەچوویــن بــۆ دووکانــی بابەگــەورە، ئاهەنگــی دار هەلالجییەکەمــان زۆر پێ خــۆش 
بــوو و ئــەم چەند خەت شــێعرەمان لەگەڵ دەگوتەوە: »پم پــم هەلالجی، چوومە ماڵی 
مام حاجی، مام حاجی لە ماڵ نەبوو، هێلکەوڕوونیان لێنابوو، بەشی ئێمە نەمابوو!« 

١٤. جۆاڵیی
دەزانــم کاری جــۆاڵ، تەنینــی بووزوو و چنینــی جاجم و بەرماڵ و پۆپەشــمین بوو. 
وا هەیــە ئێســتاش هــەر وابێ. ئەوە ســەنعەتێکە لە پێش شۆڕشــی پیشەســازی دا لە 
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ئورووپاش باو بووە، بەاڵم ئەوان بە شوێنی دا دەزگای بەرهەم هێنانی پێشکەوتوویان 
دروســت کرد و جۆاڵیی یــان لە کۆمەڵــگای خۆیان دا کردە مێژوو؛ لــە کاتێک دا ئێمەی 
هەژار لەژێر دەستی داگیرکەر دا ئەمڕۆش هەر تاقە سەنعەتی کووتاڵمان جۆاڵیی یە! 
من ناوی جۆاڵکانی بۆکانم لە بیر نییە، بەاڵم سەدان دەست بووزووی دەسکردی 
ئەوانم بینیوە ڕێگەیان کەوتۆتە دووکانی بەرگدروویی باوکم کە ڕانک و چۆغەی بۆ 
خەڵک لێ دروست کردوون. لە بۆکانیش وێڕای گوندەکانی دەوروبەر جۆاڵیی دەکرا. 
کاری جۆاڵیــی بــە »مــەرەز« دەکــرێ. مەرەز، موو یــا کوڵکی چەشــنە بزنێکە، کە 
جیاوازە لە خوری، بەاڵم وا هەیە لە زمانی فارســی دا لەگەڵ خوری جیاواز دانەنرێ 
وەک ئەو، هەر »پەشــم«ی پێ بگوترێ. کاک ڕەحیم بەهرام زادە بۆی نووســیوم: »لە 
جۆاڵیی دا، ئەوەندەی لە بیرم بێ، تەنیا بۆ پۆپەشمین  و بووزوو کوڵکیان بەکاردەهێنا. 
بــزن چەشــنێکیان موویان هەیە و چەشــنێکیان کوڵک. بەوانــەی کوڵکیان هەیە دەڵێن 

بزەنە مەرەز.« 
کاک جەعفــەر مەردانبەگیــش نــاوی ئــەم جۆاڵیانەی بۆکانی بۆ ناردووم: »ســەید 
ئەحمەد قوڕەیشــی ناســراو بە ســەیدی جۆاڵ باوکی ســەید عەلی قوڕەیشــی؛ ســەید 
حەمەســاڵحی هاشــمی باوکــی ســەید ئەســعەدی هاشــمی و وەســتا بایــزی جــۆاڵ 

)ئیسماعیل پوور(  کە نەجاڕیشی دەکرد.« 

١٥. خوری: )شـتنەوە، لە شـانەدان و ڕسـن( ؛ بادانی دەرسە و پێچ، گوڵدۆزی، چنینی 
گۆرەوی و کاڵو، سەرکاڵوەچنین، تاسکاڵوی ژنان

خوری ڕستن، کاری تایبەتی ژنان بووە و ژنی هەژار کە لە ماوەی مانەوەی نێوماڵ دا 
دەیــان ئەرک و خزمەت و کاری لەســەر شــان بــوو، لە کاتی بە ڕێگا دا ڕۆیشــتنیش 
یا تەشی ڕســتووە یا دەســرە و پێچ و مێزەری پیاوانی باداوە! ئەم گۆرانییەی ماملێ 

باس لەو دیاردە تاڵە دەکا: »... بە دەسرە بادانێ دەچنەوە ماڵێ!«
 کاک جەعفەر مەردانبەگی ئەم دێڕانەی خوارەوەی لە پەیوەندیی خوری ڕستن و
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 ڕیشــۆڵ بادانــی پێــچ و مێــزەری پیــاوان لــە بــۆکان بــۆ نووســیوم و ئــەم ناوانــەی
دەسنیشان کردوون: 

»نەنــە نەخشــین محەممــەدی، خێزانی ئاغا ڕەزا مەراغەیی باوکی مامە ڕەشــید و 
مامــە ســاڵح )ســاڵەرەش( ؛ ســەیزادە هاجــەر، خێزانی ســەید حەمەســاڵحی قەســاب؛ 
هەروەهــا ماڵــی حاجی محەممەدی کاڕەش لەگەڵ کاک عەواڵی برای، کە حەوشــە و 
حەســارێکی گەورەیــان بــوو و دایــم ژن و کچەکانــی خەریکی خوری شــتنەوە و لە 
شــانەدان و ڕســتن بــوون، دووکانەکەشــیان جیرانی کاک عەلی خاتــوون و میرزای 
نەجەف بوو؛ نەنە شــیرین حســێنی خەســووی حاجی سەید قادری عەلالف و نەنکی 

خێزانم لە کاری تەشی ڕستن دا زۆر بەناوبانگ بوو. 
 خات گۆڵەندامی خێزانی ئاغا برایم، مەهارەتیکی باشی لە پێچی پیاوان دروست کردن و
پێچ بادان بوو و ناوبانگی بە شــێوەیەک لەنیۆ خەڵکی بۆکان درچووبوو کە زۆرێک 
لــەو کەســانەی وا لەگــەڵ کــۆت و پانتــۆڵ پێچیــان دەبەســت، الی خاتــوو گۆڵەنــدام 
سفارشــیان دە دا. هەروەها دەســرەی بچووکی لە ڕەنگی جۆراوجور دروست دەکرد 
کە پیاوان لە پەنا پیشتێن قایمیان دەکرد یا بۆ ویشک کردنەوەی دەست وچاو بەکاریان 
دەهێنان. زستانان کە کاری هەلالجی کەم بوو، باپیرم بە نێو چایخانەکان دا دەگەڕا و 

دەسکردەکانی ئەوی دەفرۆشت. 
 خات بووکێ )مریەم مەردانبەگی(  خێزانی کاک عەواڵی سەلیم بەگ، لە دروست کردن و
ڕیشۆڵ بادانی مێزەر، هەروەها لە گوڵدۆزی دا گەلێک وەستا بوو. قەدیم کە لە مااڵن 
قــەدری زۆر لــە ڕادیــو دەگیرا، داوایان لــە خات بووکێ دەکــرد گوڵدۆزییەکی جۆان 
بۆ ســەر ڕادیو و هەندێک جاریش بۆ ســەر تاقە یا بۆ ســەر یەغدان یان بۆ پەردەی 

پەنجەرەکەیان دروست بکا.«
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١٦. حەسیرچنین، باوەشێنی حەسیر 
هەر کاک جەعفەر بۆی نووسیوم:

»حاجی زولەیخا، مالەکەی لە پشــت مەزگەوتی بچووک و جیرانی ماڵی حەمەکەریم 

ســەرایی بــوو. حاجــی زولەیخا لە چەشــنێک گیای ویشــک، کە لە گــەاڵی دارخورما 
دەچوو، باوەشێنی بۆ کەبابخانە دروست دەکرد کە دەسکەکەی لە داری قامیش بوو. 
باوەشێنەکان زۆر سووک و خۆشدەست بوون و ئێمە، کە دووکانی کەبابیمان بوو،1 

کەڵکمان لەو باوەشێنانە وەردەگرت. 
حاجــی زولەیخــا، لــە پەنــا ئــەم کارە دا، ڕەژی، واتە زوخاڵیشــی دەفروشــت هەر 

چەلەنگەی بە 12 قڕان.«

١٧. تەقیلە و کاڵوی پیاوان؛ دەسکێش و سەرکاڵو و گۆرەوی مەرەز؛ تاسکاڵوی ژنان 
 ئەوە ئەرکێکی هەمەگیر بوو و هەموو ژنێک لە ماڵێ دا تەقیلەی پیاوان و گۆرەوی و
دەســکێش و ســەرکاڵو و پووزەوانــەی ئەوانــی دەچنــی، جــا مێــرد بووایە یــا برا یا 
دەسگیران. هەندێک کەسیش وەک کاری بازاڕی دروستیان دەکردن و دەیانفرۆشتن. 
دووکانی تایبەت بەو چەشنە بەرهەمانە نەبوو و بەگشتی، کچان و ژنان دەسکردەکانی 
خۆیان یا لە دووکانی خزم و دۆست و ناسیاو دادەنا بۆیان بفڕۆشن یان دووکاندار 
بەنرخێکی کەم لێی دەکڕین و دایدەنان بۆ فرۆشتن. ئەم کارانە پیاوان نەیاندەکرد یا 

من نەمبیست بیکەن. 
بــەاڵم کارێــک کە ژن و پیــاو هــەردووک دەیانکرد، دروســت کردنی کاڵوی ژنان 
بوو. ئەوەیان پێویستی بە چنین و شتی وا نەدەکرد و ساکارتر بوو. لە بۆکان حاجی 
عەلی کاڵودروو )ڕۆســتەمی(  خۆی و هاوســەر و کچەکانی کاڵویان دەدووری. کاک 
ڕەحیــم خــزری، کاک حســێن محەممەدیــان و دایکــی منیش، لە ماڵــی خۆیان کاڵوی 

1. کاک جەعفەر کوڕی حاجی کەریم مەردانبەگییە کە خۆی و پێش ئەویش باوکی، لە بۆکان 
هەم قەساب بوون و هەم کەبابچی.
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ژنانیان دروست دەکرد و لە دووکانان دایاندەنا بۆ فرۆشتن. 
کاڵوی ژنان لە قاڵبێکی مقەببا پێکدەهات کە ئاستەڕەکەی چیت بوو و ڕووەکەی 
مەخمــەری ســوور، ئینجــا بــە پووڵەکــە و زەنگیانە و »ئیغــراج« دەیانڕازانــدەوە، ژنە 
دەوڵەمەندیــش خۆیــان زێڕیــان لێ دەنــا یــان پێیان دا هەڵدەواســی. ئیغراج یــا ئیخڕاج 
نازانــم چ وشــەیەکە، بەاڵم دەیان چەشــنی هەبوو و لە تەورێــز و تارانەوە دەیانهێنا 
بۆکان و بە تۆپ و بە میتر دەیانفرۆشت. دووکانی حاجی قادری نەزەری مەرکەزی 
فرۆشــتنی ئــەم شــتانە بــوو و دوای کۆچی دوایی حاجی قــادر، ڕابیعە خانمی خێزانی 

دووکانەکەی بەڕێوە دەبرد. 
لە دروســت کردنی کاڵوی ژنانە دا، کاکم و من و خوشــکەکانم یارمەتیی دایکممان 
دەدا؛ هــەر بۆیــەش کەم وزۆرێــک دەزانم چۆنی دروســت بکەم. ڕەنگــە هەر ئەوەش 
بووبێتــە هــۆکار بۆ ئەوەی دوای خۆشــاردنەوە و ڕۆیشــتنمان لە کوردســتان، کاتێ 
لە تاران دەژیاین، لەگەڵ دایکم و خوشــکم بووکەپەڕۆ )عەرووســەک( مان دروســت 
دەکرد و دەمانفرۆشت؛ ژیانی چەند ساڵمان لە تاران بەو کارە بەڕێوەبرا. من کارەکە 
لــە کاک عومــەری حەمیــدی فێر بووم کە ئەویش لە تــاران بوو و ماوەیەک هەر ئەم 

کارەی دەکرد. 

١٨. رسکە و ترشیات و مرەببا 
دانانی ســرکە و ترشــیات، هەروەها دروست کردنی مرەبباش هەر ئەرکی ژنان بوو. 
هەندێــک کار وەک خاوێــن کردنەوە و پێگەیاندنی »مووســڵی«، گەلێک زەحمەت بوو. 
لە هەندێک ماڵ هەرمێ بەترش و کاڵەک بەترشیشــیان دادەنا. نەمبیســتووە ئەو دەم 
مرەببایان فرۆشتبێ، بەاڵم ماڵی مام نەسروڵاڵ هەبوون کە پاییزان سرکەی ئامادەیان 
بە مااڵن دەفرۆشــت بۆ ئەوەی بتوانن ترشــیاتی پێ دابنێن. هەر ئەوان ترشیاتیشیان 

دەفرۆشت. 
کاک جەعفــەر مەردانبەگــی دەڵــێ: »خــات بووکێ )کە باســم کرد( ، لــە پەنا کاری 
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گوڵدۆزی و شــتی وا دا، پاییزان لە ماڵی خۆی سرکەشــی دادەنا و پاشــان دەیکردنە 
بۆتڵەوە و دەیفرۆشتن.«

١٩. ماست فرۆشی
ئــەوەش یــەک لــە ئــەرک و کارەکانی ژنــان و کچــان، بەتایبەت ژن و کچــی خەڵکی 
گونــدە نزیکەکانــی دەوروبــەری بۆکان بــوو، گەلێکیش زەحمەت و ناخــۆش. بەیانی 
پێش تاوکەوتن، کیتەڵە و جام و قابڵەمەی ماســت لەســەر ســەر یا بە دەســتەوە، لە 
ئاوایی یەکانــەوە وەڕێ دەکەوتــن و دەهاتنە بۆکان. ماســتەکانیان لــە خیابانی کۆن لە 

ڕووبەڕووی گوزەری کەوشدرووەکان دادەنا و بە دیارییەوە ڕادەوەستان. 
کڕیار، کە هەموویان پیاو بوون، دوای چەنەلێدان و کڕین، پێیان عەیب بوو کیتەڵە 
ماســتەکە هەڵبگرن و بیبەنەوە ماڵی خۆیان. جا ژنە دێهاتیی هەژار دەبووایە دیســان 
ماســتی گۆریــن هەڵبگرێ و بکەوێتە شــوێن جەنابی کڕیار، کــۆاڵن بە کۆاڵن بڕوا تا 
بیگەیەنێتــە ماڵــی کابرای کڕیــار. ئینجا لەوێ ماســتیان بەتاڵ دەکــرد و زەرفەکەیان 
دەدایــەوە دەســتی. هەندێــک جاریش ماســت دەســبەجێ بەتــاڵ نەدەکــرا و زەرفەکە 
ڕۆژی دوایــی لــە شــوێنێکی وەک دووکانــی کابــرای کڕیــار یا دووکانی ناســیاوێکی 

هەردوو ال دادەنرا بۆ ئەوەی فرۆشیار ڕۆژی دوایی لەوێ هەڵیبگرێ. 
ئەوە شــێوازێکی کۆنی کڕین و فرۆشــتن بوو، بەاڵم کۆمەڵگای ئەو دەمی بۆکان 
هەرئەوەی لێ هەڵدەســووڕا. الیەنی باشــی کارەکە ئەوە بوو کە خەڵکەکە دەســت و 
دڵپــاک و داوێن پــاک بــوون. من هەرگیز نەمبیســتەوە لــەو هات وچۆیانــە دا کچێک و 
ژنێکی گوندی ئەزیەت کرابێ یا قاپ و قاچاغی لێ زەوت کرابێ و شتی لەم چەشنە. 

٢٠. نان کردن 
نــان کــردن بەعــام، کاری ژنــان بــوو. لە ســەردەمی منداڵیــی من دا نزیک بــە هەموو 
کەســی خەڵکــی بۆکان لە ماڵی خۆی دا تەندووری هەبــوو و نانی ماڵی خۆی دەکرد. 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1565  

هەندێــک ژنــی زەحمەتکێش هەبوون کە دەچوونە مــااڵن و نانەکەیان بۆ دەکردن، لە 
بەرانبەر دا »دەســتەوارەیەک« نان و پارەیەکی کەم وەربگرن. ئەوە کارێکی ئەســتەم 
بوو و دەبووایە شــەوی پێشــتر بچن و هەویر بشــێلن، ئینجا بەیانیی گەلێک زووی 
ڕۆژی دوایی پێش تاوکەوتن بچن ســەری هەویر بدەن، تەندوور بکەنەوە و پاشــان 

گونتک گرتن و نان پێوەدان و... 
لە هەندێک ماڵیش دا نان بۆ فرۆشــتن دەکرا. فرۆشتنەکەشــی هەر کاری کچان و 
ژنان بوو. ئەوان »دەستەوارەیەک«ی گەورەی نانیان دەنا سەر سەلە یان تەختەیەکی 
درێژ و بە ســەرما یان گەرما، دەهاتن لەســەر خیابانی کۆن، ڕووبەڕووی گوزەری 
کەوش فرۆشەکان، هاوڕێ لەگەڵ ماست فرۆشەکان، بەڕیز ڕادەوەستان و نانەکەشیان 
لــە بەردەمــی خۆیــان دادەنا. کڕیار، کە زۆربەیان کارمەنــدی غەیرە خۆجێیی یا ماڵە 
هــەژاری بێ دەرەتــان و بــێ تەنــدوور بــوون، لێیان دەکڕیــن و دەیانبــردەوە. ئەگەر 

زۆریان لێ بکڕیایەن هەر فرۆشیار دەبووایە بۆیانی هەڵبگرێ و بیباتەوە ماڵیان. 
زۆربەی زۆری ئەم زانیارییانەی ســەرەوەم ســەبارەت بە کەسەکان، لە بەڕێزان 

ڕەحیم بەهرام زادە و جەعفەر مەردانبەگی وەرگرتووە. 

٢١. نانەوایی
لــە ســەردەمی منداڵــی و الوییەتیی من دا، لــە بۆکان نانەوایی نەبــوو. هۆکارەکەی وا 
هەیــە ئــەو ڕاســتییە بێ کە خەڵک بەگشــتی لە ماڵــی خۆیــان دا تەندووریان هەبوو و 
نانیــان دەکــرد، نان کڕینیــش نــەک هــەر باو نەبــوو، بەڵکــوو کارێک بــوو الی خەڵک 
هەندێــک سووکیشــی دەنواند. تەنانەت ئەگەر نان لە ماڵــێ دا نەبووایە لە دەروجیران 
قــەرز دەکــرا و ڕۆژێک دواتر کە نان دەکرا، قــەرزی ماڵە جیران بە زیادەوە بە نانی 
گەرم دەدرایەوە. هۆکارێکی دیکەشی ئەوە بوو کە ئەو دەم جگە لەو نانی »لەواش«ە، 
کە لە باشووری کوردستان پێی دەڵێن نانی هەورامی و خەڵکەکە پێی ڕاهاتبوون، نە 

لە شار و نە لە گوندەکانی دەوروبەری بۆکان دا هیچ نانێکی دیکە نەدەخورا. 
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وا بزانم لە سەرەتای سااڵنی چل)ی ئێران(  دا بوو نانەوایی یەکی نانی »سەنگەک« 
لــە دووکانەکانی پاســاژی قوڕەیشــی دا کرایەوە، بــەاڵم تەمەنێکی درێژی نەبوو و بە 

ماوەیەکی کەم، لەبەر پێشوازی نەکردنی خەڵک، داخرا. 
لە ساڵی شۆڕشی 1٣٥٧ بەدواوە، بارودۆخ گۆڕا و وردەوردە تەندوور لە مااڵن 
هەڵگیرا و ڕوو کرایە نان کڕین. ئیتر هەر نانەواخانە بوو دەکرایەوە و دڵنیام ئێســتا 
چەند جۆر نان لە بۆکان بەرهەم دێ. لە بیرمە کاکم لە دوایین سەفەری دا بۆ لەندەن 
بەتەمــا بــوو کاتــێ گەڕایەوە کارگای »نانی فانتێزی« لە بــۆکان بکاتەوە، کە من گوتم 
کارێکی زەحمەتە و زۆرت ماندوو دەکا. ئیتر کەوتە بیری ئەوەی ڕێستوورانی پیتزا 
بکاتەوە، کردیشییەوە، بەاڵم کاری بۆ نەکرد و ناچار گۆڕی و کردی بە چڵەوکەبابی. 
ئەوانەی خوارەوە ناوی هەندێک نان پەز، نان فرۆش و نانەواخانەدارن لە بۆکان: 
ماڵــی خاڵەکاکــە؛ دادە هاجــەر لــە گــوزەری کــۆن نانی دەفرۆشــت؛ خــات توحفە 
جێرانی کاک نادر فەتحی بوو؛ خات مەنیج لە گوزەری کۆنە بوو؛ نانەواخانەی حاجی 
ســەید قــادری عەلــالف لــە خیابانی ئامــووزش و پــەروەرش؛ حاجی عەبــاڵی نانەوا 
)عەزیزئامــان(؛ کاک ســەعدوون؛ مــام ســەیدە لــە خیابانی ســەقز و دەروێش قادری 

فەرامەرزی لە کووچەی مەردانبەگی. 

٢٢. بەفرەچاڵ و بەفر فرۆشی
لــە چلەی زســتان و سەرماوســۆڵ دا لە داوێنی خوارەوەی ناڵەشــکێنە و ســەرووی 
خانووبــەرەی فەرهەنگیــان و ســتادیۆمی فوتباڵــی ئێســتا، هەندێــک کــەس بەفریــان 
کۆدەکردەوە و دەیانکردە چاڵێکی بەتایبەت هەڵکەنراو بۆ ئەم کارەوە و سەریان بە 

کا دادەپۆشی، ئینجا خاک و خۆڵیشیان بەسەردا دەکرد. 
دوای گــەرم بوونــی هەوا، خاوەنی بەفرەچاڵەکان دەچوون بە مشــار بەفرەکەیان 
دەبــڕی، بــاری گوێدرێژیان دەکرد و دەیانهێنا نێوشــار بۆ ئەوەی ئێواران بە خەڵکی 
بفڕۆشــن. کڕیــار دەبــوو دەســرەی خۆی پــێ بێ و ئەو بەشــە بەفــرەی وا دەیکڕێ 
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بیخاتە دەسماڵەوە و بەپەلە بیگەیەنێتەوە ماڵێ بۆ ئەوەی زوو نەتوێتەوە. 
لە ماڵەوە بەفر دەخرا نێو ئاو یان دۆوە، بەاڵم زۆر جار بەفرەکە خاوێن و سپی 
نەبوو و دەبوو بیشۆیەوە کە بەو کارە نیوەی دەبوو بە ئاو و دەڕۆیشت! ئەو بەفرە 

بۆ دروست کردنی بەستەنی لە دووکانی بەستەنی فرۆشیش کەڵکی لێ وەردەگیرا. 
شێوازێکی دیکەش بۆ سارد کردنی دۆ هەبوو. ئەوانەی ماڵیان لەسەر جۆگەئاوێک 
بــوو، لــە شــوێنی تەنکایی جۆگەکــە کیتەڵەیەکی دۆیــان دەنا چەقــی ئاوەکەوە و لێی 
دەگــەڕان هەتــا ئێــوارە. ئەو دەم دەچــوون دەیانهێناوە و دەیانخــواردەوە. بەو کارە، 
دۆیەکە تەواو ســارد نەدەبوو، بەاڵم لە هیچ باشــتر بوو. ئەم کارانە بەگشــتی، ژنان 
دەیانکــرد. کێشــەیەک کــە ئــەم کارە هەیبــوو ئــەوە بوو کــە ســەری کیتەڵەکانیان بە 
کووتاڵێک دەپێچاوە کە بە هاســانی ئاویشــی تێوە دەچوو. ئەو دەم پالســتیک وەک 

ئێستا باو نەبوو. 
بۆ ماوەی چەند ســاڵ، ئەو دەمەی وا ماڵمان لە گەڕەکی ماڵی ئیســماعیل زادە و 
حەبیــب زادە لــە ســەرووی حەوزەگــەورە و مزگەوتــی جامیــع بــوو، دایکــم کیتەڵــە 
دۆی لــە ئــاوی ئــەو جۆگەیە دەخســت کــە لە حەوزەگــەورەوە بــەرەو ڕۆژهەاڵت و 
باشووری شار دەڕۆیشت و دوای تێپەڕبوون بە ماڵی حەبیب زادە و حەبیب سەقزی 
)ســوهرابی(  دا، لــە کۆاڵنــی بــەردەرگای ماڵی میــرزا عەلی کامەالیی ســەری دەردێنا. 

ئێمە ڕاست لەو بەردەرگایەی ماڵی کامەالیی کیتەڵە دۆمان لە ئاو دەخست؛ خەڵکانی 
دیکەش هەمان کاریان دەکرد و جاری وا هەبوو حەوت هەشت کیتەڵە دۆ لە ئاوەکە دا 
بوو. نەمبیستەوە کەسێک دەست لە کیتەڵەی ماڵی خەڵکی دیکە بدا یا لێی بخواتەوە. 

دۆ نرخێکی وای نەبوو و خەڵکیش وەک ئێستا چاوچنۆک نەبوون!
درەنگتر، لە سااڵنی چلی ئێرانی دا، کارخانەی سەهۆڵ لە نزیک گۆلی مەردان بەگ 
دانــرا و ئیتــر ئیــدارەی بێهداشــت بەرگــری لــە کاری بەفرەچــاڵ کرد و وەســتاندی. 

سەهۆڵی کارخانەکە گەلێک خاوێنتر بوو لە بەفری بەفرەچاڵ. 
لــە شــارە گەورەکانــی ئێــران و بــۆ نموونە لە شــوێنی وەک تاران کــە بەفر کەم 
بوو، ئاویان لە ژێرخانێکی نســێر و دوورەهەتاو دەکرد و لێی دەگەڕان لە ســەرمای 
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زستان دا بەتەواوەتی بیبەستێ و جەڕەبابە بدرێ، ئینجا لە هەواخۆشی دا دەیانبڕی و 
دەیانفرۆشت. من لە تەورێز چاوم بە شوێنێکی وا کەوتووە لە نزیک ئەو مزگەوتەی 

وا لە کۆن دا، ئەحمەدی کەسرەوی پێش نوێژی ببوو. 
ئەوەش ناوی هەندێک بەفرفرۆشی بۆکان:

ئەحمــەدی مامۆســتا هاوینــان لەبــەر چایخانــەی عــەواڵی خــات خــاوەر بەفــری 
دەفرۆشت؛ ئەحمەد عەدە هەر لەبەر دووکانەکەی خۆی؛ کاک عەزیزی التان جیرانی 
عەلی مێر )چابوک(  لەبەر دووکانەکەی مامۆستا مەال هادی بەفری دەفرۆشت؛ پوورە 
فاتــم مەحموودنــەژاد دایکــی مینە ســەقزی لەبــەر حەوزەگەورە بەفری دەفرۆشــت، 
هەروەها کاک مەجیدی بەستنی فرۆش )مەجید ئەندازە(  بە داشقەکەی بە نێو کۆاڵن دا 
دەگــەڕا و هــاواری دەکــرد: وەرن بــەرن بەفــری چااڵن، ســپی وەک ســینگی کیژان، 

لەزەت بەرن لە دۆی پڕ لە قەزوان! 

٢٣. قەننادی
لــە بــۆکان یەک دوو »قەننادیخانە« یــا »کارگەی قەندڕێزی« هەبوو کــە قەندی کڵۆیان 
دروســت دەکــرد. نەمر حاجی قاســمی کەریمیــش کارگەیەکی »قەندڕێزی«ی لەســەر 
حەوزەگــەورە و ڕووبــەڕووی خوڕێنــک هەبوو کە چەنــد ڕۆژ دوای کۆدەتای 2٨ی 
گەالوێــژی 1٣٣2 کاتــێ کــە باب نۆکەری ئاغاکان ماڵی ئــەو و عەلی میرەبەگیان ئاگر 
تێبەر دا، قەننادیخانەکەشــیان لێ  ســووتاند و لەکار خســت. کارگەکەی حاجی قاســم، 
ئاژیر یا سووتێکی هەبوو کە نیوەڕۆ و ئێوارە لە کاتی تەواو بوونی کار دا، لێ دەدرا و 
کرێکار بە شــوێنی دا دەســتیان لە کار دەکێشــایەوە. ئاگام لە ژمارەی کرێکارەکانیان 

نییە. 
قەننادیخانەیەکــی دیکــەش لە نزیک گاراژ بوو کە وا بزانم هی ماڵی ڕەزایی یەکان 
)حاجی ئەحمەدی کاخان(  بوو. دواتر یەک دوو کارگەی دیکەش لە بۆکان کرایەوە وا 

بزانم یەکیان هی ماڵی ئەمینی بوو. 
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یەک شــتی دیکەشــم لە بیرە. لە ســااڵنی منداڵی من دا دایکم لە ماڵی خۆمان و بۆ 
مەســرەفی ناوماڵ، بە شــەکر )یا خاکەقەند؟( ، قەندی کەلـــلەی لە قاڵب دە دا و پاشــان 
دایدەنا ویشــک بێتەوە. دیارە دەبێ ئەم کاری قەند دروســت کردنە لە مااڵنی دیکەی 
بــۆکان و شــاری دیکــەی ناوچەکــەش دا کرابێ، بەاڵم لە کەســی دیکەم نەبیســتووە. 
هــەر بەگشــتی لــە ســەردەمی کۆمــاری کوردســتان دا یــەک لــە گرفتــە کۆمەاڵیەتیـ  
ئابوورییەکانی ناوچەکە، نەبوونی قەند و شەکر بوو بە شێوەیەک کە کاتێ ڕێبەرانی 
کــورد لــە ســەفەری دووهەمــی باکــۆ گەڕانــەوە، هەرکام تایــەک قەندیــان بە خەاڵت 

پێدابوون. 
بــا لە کۆتایی دا، شــتێکی خۆش ســەبارەت بــە قەننادیخانــەی الی گاراجی بۆکان 

بگێڕمەوە: 
مــن منــداڵ بــووم دوو جارم دیــت تاقمێکی هونەریی ئازەربایجانــی هاتنە بۆکان، 
بەرنامەی گۆرانی و ڕەقسیان هەبوو و خەڵک دەیانگوت »خانم دەتیری« هاتووە، واتە 
 خانمی دە سااڵن! خانم دەتیریش چ خانم دەتیری، ڕەنگە منداڵەکەشی لە دەسااڵن زیاتر 
بووبێ! ئەو دەم ساڵۆن و شوێنی نمایش لە بۆکان نەبوو. ئاگادارم کە الی کەم دووجار 
هــەر لــەو قەننادیخانەیەی الی گاراج بەرنامەیان بەڕێوەبرد. جارێکیش دەســتەیەکی 
هونەریــی ئازەربایجانی هاتبــوون و لە قاوەخانەی نەمر کەریمی خات زینەت، کە لە 
پشت چوارڕێی ئەسکەندەری هەڵکەوتبوو، نمایشیان دە دا و خەڵک بە پووڵ دەچوونە 
 ژوورێ سەیریان دەکرد. ژنیان لەگەڵ نەبوو، یەک لە پیاوەکان خۆی کردبوو بەژن و
بەرنامــەی ئیجــڕا دەکــرد. من هیچکام لەوانەم بەچاو نەبینــی لەبەروەی منداڵ بووم، 
بــەاڵم دەمبیســتەوە و خانــم دەتیریشــم دەدیــت کــە هیــچ نەبووایە، جارێک بەســەر 
شــەقام دا دەهــات و خــۆی دەنواند، لەشــکرێکی منداڵە بۆکانیش بە شــوێنیەوە! ئەوە 

چەشنە تەبلیغات کردنێک بوو بۆ بەرنامەکەیان. 
ســاڵۆنی دەبیرســتانی بۆکان درەنگتر، وا بزانم دەوروبەری ســاڵی 1٣٣٦ـ  ٣٧ لە 
ســەرقەاڵ لەالی باکووری ڕۆژاوای حەوشــەکە دروســت کرا، کە دواتریش ڕووخا و 
نەمــا، ئینجــا ســاڵۆنی دەبیرســتانی کەمال بوو بە شــوێنی کۆبوونــەوە و وتاردان و 
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بەڕێوەبردنی شانۆگەری و شتی وا. 
ئەوەش ناوی چەند کەسی دیکە لەوانەی وا لە کاری قەننادیخانە دا بوون:

ڕەحیم ئەســاڵنی باوکی شــەهید جەعفەر ئەســاڵنی، کاتێک کە وەرشکســت بوو 
کاک جەلیــل ئەمینــی لەجیاتی قەرز دووکانەکەی هەڵگرتەوە؛ کاک موشــیر قەند ســاز 
)موشیرەکەچەل(  لە مەیدانی کا فرۆشان؛ ڕەشید عەبدوڵاڵهی لە شەهرەکی سەنعەتی؛ 

میرزا عەبدوڵاڵ فەتحی؛ مینە ســەقزی لە شــەهرەکی سەنعەتی؛ کاک محەممەد کوڕی 
کاک حەمەشــەریف ) خەیاتــی نەوین(  لــە گوندی قوڵقوڵــەی گەورکایەتی کارگایەکی 
قەندی دامەزراندبوو و دانیشتووانی گوندەکانی دەوروبەر پێویست نەبوو بۆ قەند و 

شەکر هات وچۆی شار بکەن. 

٢٤. تۆشە و شیرینی پەزی
شــیرنیات و غوڕابــی لــە تەورێــزەوە دەهاتــە بۆکان و دەفرۆشــرا. چەنــد کەس ئەم 
کارەیــان کــردووە کــە بەداخــەوە من لە بیــرم نییە کێ بوون. کاکم لە ســاڵی 1٣٣٧ـ  
٣٨  دا دووکانــی بەســتەنی و پاڵــوودە و شــیرنیاتی دانابوو و لە »قەننــادی ڕێکس«ی 
تەورێزەوە شێرنیاتی دەهێنا و دەیفرۆشت، جارێکیش من لەگەڵی چووم بۆ تەورێز و 
بە چەند ســندووق شــیرنیاتەوە گەڕاینەوە! یەکەم کەســانێک کە لە بۆکان شیرینی و 

تۆشەیان دروست کردبێ، »برادەران« و کاک قادری برای حەمە سەقزی بوون:
 برادەران، دوو برای تورکی ئازەری بوون، دووکانێکیان لە بۆکان کردبۆوە و قەند و
شــیرنیات و ئەو چەشــنە شــتانەیان تێدا دەفرۆشــت و خۆشیان بەشــێکیان دروست 
دەکرد. دووکانەکەیان لەســەر شــەقامی تازە لە نێوان قەپانی قاســم ئاغا و چوارڕێی 
ئەســکەندەری دا بــوو. دووکانــی کاک قــادری بــرای محەممەد ســەقزیش لە شــوێنی 
دواتــری بانکــی میللــی، واتــە دووکانەکانــی ئیســماعیلی دا بــوو. درەنگتــر، واتە چەند 
ســاڵێک دوای ئــەوان، ســەید ســمایلی کەریمی کــە پێیان دەگوت ســەیدی قەننادی و 
خەڵکــی ســنە بــوو، لە دووکانەکانــی ماڵی کۆچەری، نزیک بانکی ســادراتی ئێســتا  دا 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1571  

دووکانێکی گەورەی شیرنیات پەزیی دانا؛ ناوی دووکانەکەی »گلسرخ« بوو. 
هەرسێکی ئەو کەسانە لە شارەکانی دەوروبەرەوە هاتبوون و خۆجێیی نەبوون. 
لــە ســەردەمی منداڵیی مــن دا خات فاتم، دایکی برایانی قــادرزادە لە ماڵەکەی خۆی دا 
شــیرنیاتێکی ســپی دروســت دەکرد کە پێیان دەگوت کەشکی نقوڵ. ژنێکی میهرەبان 
لەگەڵ مندااڵن، کە شــیرنیاتەکەی لەســەر کەشــەفێک دادەنا و کوڕەکانی بە کۆاڵن دا 

دەیانگێڕا. هەندێک جار ئێمە دەچووین لە ماڵەوە لێمان دەکڕی. 
ئەوەش ناوی هەندێکی دیکە لەو کەسانەی وا لە کاری شیرنی پەزی دا بوون:

محێدین کەریمی جەوان، دووکانەکەیان لەسەر کووچەی حەوزێ بوو؛ مەرحوومی، 
کاک فەتــاح و کاک عەلــی ئیبراهیمیان )کوڕەکانی خەلیفە( ؛ خالید خوســرەوی کوڕی 
نەمر کاک عوسمان خوسرەوی )عوسمانەکوێر( ، کە لەگەڵ عوسمان بوداقی  دا شەریک 
بــوون و دووکانەکەیــان لــە فەلەکەی ســەقز لــە ژێرزەمینیــک دا، زۆر پاک وخاوێن و 
مینگــەی ئێــوارەی الوانی بۆکان بوو؛ دوای مردنی ســەید ســمایل کەریمی )ســەیدی 
قەننادی( ، کورەکانی واتە ســەید موختار و ســەید بەهمەن کارەکەیان درێژە پێدەدا؛ 
مەحموود ســوڵتان نەژاد )ســوولی( ؛ عەلی دارماڵ و محەممەدی بــرای دووکانەکەیان 
لــە تەنیشــت شــارەبانی بوو؛ هەروەها شــیرینی پەزیی بــرادەران )برایانــی قادرزادە(  
کــە دووکانەکەیان تەنیشــت ســەلمانیی حەمەگێل گێلە بوو. ئــەو برادەرانە جیاوازە لە 

برادەرانی ئازەربایجانی کە لە سەرەوەتر باسم کرد. 

٢٥. دەرمان فرۆشی و شکستەبەندی
لــە کۆن دا جوولەکەکان دەرمان فرۆشــی و عەتــاری و شکســتەبەندییان کردووە. لە 
ســەردەمی من دا جەڕاح و شکســتەبەند هەبوون و عەتاریش هەر هەبوون و خەڵک 
بــۆ داودەرمــان دەچوونــە الیــان. میــرزا حەمەکەریــم کەریمی باوکی کاک هاشــم و 
بــوو.  ناودارترینیــان  کەریمــی  جەعفــەری  کاک  عومــەر و  کاک  عەبدوڵــاڵ و  کاک 
پــوورە شــەرافەتی هاوســەری میــرزا حەمەکەریمیش هەمان کاری بــۆ ژنان دەکرد. 
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شکستەبەندیش هەبوون و یەکیان لەالی قەپانی حەمەدەمین ئاغا دووکانی هەبوو، بە 
بەر کارەکەیەوە شکستەبەندیشی دەکرد. من القم لەجێ چووبوو ئەو هێنایەوە جێ؛ 
وا بزانــم نــاوی حاجی مــەال حەمەدەمین مەالجامی بوو. هەروەها حاجی دەروێشــی 
ئەمجــەدی و خاتــوو جەمیــن خێزانــی حەبیــب عەجــەم لــە خیابانی ســەقزیش کاری 

شکستەبەندییان دەکرد. 
نازانم لە سەردەمی جوولەکەکان دا جگە لە عەتاری ئایا شتێک بەناوی دەرمانخانە 
یا دەوافرۆشی هەبووە یان نا. ئەگەر نەبووبێ، ئەوا، یەکەم دووکانی دەرمانفرۆشی 
کاک برایمــی مــورادی کــوڕی وەلەدبەگ داینا، کە ناویشــی »داروخانــە مرادی« بوو. 
دووکانەکەی کاک برایم، سەرەتا لە نزیک دووکانی پارچەفرۆشیی حاجی ئەحمەدی 
ڕۆســتەمی و خەڕازی کاک سەعید کەڵەکانی و ڕووبەڕووی دووکانی بەرگدروویی 

باوکم بوو، پاشان چووە ڕووبەڕووی خوڕێنک و حەوزەگەورە. 
درەنگتر، کاک ئەحمەدی وەیســی )ئەحمەدی دەرمانگا( ، دەواخانەیەکی لە کۆاڵنی 

الی موسافیرخانەی کاک کەریمی خات زینەت دانا. 
دوای ئەوان شــێخەی دوافرۆش ڕووبەڕووی بانکی ســادرات و دووکانی کاکم، 
 »دارووخانە«یەکــی کــردەوە و بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵ لــە بــۆکان هەر ئەو کەســانە

دەوا و دەرمانیان دەفرۆشت. 
ئینجــا کاتــێ کە دوکتۆر محەممەدی کەریمی کوڕی میرزا حەســەنی برای حاجی 
بابەخــان، خوێندنــی تەواو کرد و گەڕایەوە بــۆکان و دەواخانەیەکی لە ڕووبەڕووی 
گــوزەری خەیاتــەکان کــردەوە، ئیتــر بــە حوکمــی دەوڵــەت دەواخانەکانــی دیکەیــان 
داخست؛ میرزا برایم بوو بە تاجری نۆک، شێخەی دەوافرۆش بوو بە کتێبفرۆش و 

کاک ئەحمەدی دەرمانگاش پێشتر کۆچی دوایی کردبوو. 
دەواخانــەی دوکتــۆر موحســین وەحیــدی کوڕی ئیمــام جومعــەش ڕووبەڕووی 

بیمارستان بوو. 
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٢٦. کوورەخانە
لــە بــۆکان کوورەخانــەی خشــتی ســوور )ئاجــور( ، نەبــوو و خشــتی ســووریان لە 
شــارەکانی دەوروبــەرەوە دەهێنا. یەکەم کوورەخانە وا بزانــم هی ماڵی زیایی یەکان 
بوو، کە لە سااڵنی پەنجا  دا لە گوندی »قازڵیان«ی نزیک بۆکان، دانرا. دواتر، خەڵکانی 

تر کوورەخانەی دیکەشیان دانا. 
کاری کوورەخانــە زەحمەتــی زۆر بوو و خەڵکێکــی زۆر لە گوندەکان و تەنانەت 
لەنێــو شــاری بۆکانــەوە لەبەر بێکاری و نەبوونی ئیش وکار لە کوردســتان، ســااڵنە 
دەچوونە شارەکانی عەجەمستان و لەوێ زوڵمی زۆریان لێ دەکرا. وا بزانم ئێستاش 

هەروەها بێ. 

٢٧. بلووکی سمیت
ئــەم کارە گەلێــک درەنــگ لــە بــۆکان ســەری هەڵــدا. بلوکی ســیمانی لــە کارگەیەکی 
بچووک دا دروست دەکرا و دیواری پێ دادەنرا. نازانم یەکەم کارگەی بلووکی سمیت 
لــە بــۆکان کــێ داینا، بەاڵم دەزانم لە ســاڵی 1٣٥2ـ  ٥٣ دا، کاکــم کارگەیەکی ئامادەی 
بلووکی لە کەسێک کڕی کە دوور نییە مامی ئایەتوڵاڵ مەهدی کەڕڕووبی بووبێ کە 
دوای ســاڵی 1٣٥٧ بــوو بــە ســەرۆکی پەرلەمانی ئێران و ئەو دەم لــە بۆکان تەبعید 
بــوو. کاکــم چەنــد ســاڵ خاوەنایەتیی کــرد و برادەرێکی کوردی لەســەر دانابوو کە 
هەڵیدەســووڕاند. کارگەکە لەالی ئاشــی ئاوری حاجی حەمەڕەحیم خانی دادخوا بوو، 

کە پاشان فرۆشرا بە کەسێکی دیکە. 
عەلی حەســەن عەســکەر )عەســکەری(  هەم موزائیک و هەم بلووک ســاز بوو و 
بلووک ســازییەکەی  باوەمیــن  قــادری  هەڵکەوتبــوو؛  حــەوزێ  لەســەر  کارگاکــەی 

ڕووبەڕووی ماڵی قادری بارام ئاغا و حەمامی محەممەدیان بوو. 
هەموو ئەم ناوانەی وا لە کۆتایی هەرکام لەو ئیش وکارانەی سەرەوە دا هاتوون، 
کاک جەعفــەر مەردانبەگــی بــۆی نووســیوم. کاک جەعفەر هەروەها لە باســی مامی 
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مەهدی کەڕڕووبی  دا دەنووسێ: 
»کاتــێ کــە لــە ســەردەمی شــا دا تەبعیــد کرابــوو بــۆ بــۆکان، مامەکــەی کارگەی 

مووزائیک و بلووک ســازی لە ئاشــە کۆنەکەی داخواە دانابوو و دوای ســەرکەوتنی 
شۆڕشی گەاڵنی ئێران هەموویان چوونەوە تاران. ئەو مامەی کوڕێکی بوو بە ناوی 
ئەسغەر کە برادەرم بوو و بەداخەوە پازدە ساڵ لەوە پێش لە تاران خۆی کوشت.«

٢٨. مەیخانە و مەرشووب فرۆشی
مەشرووب فرۆشی یا عارەق فرۆشی و مەیخانەچییەتی لە بۆکان، سەربووردەی وەک 
 مەشرووبەکە خۆی، خۆشە! بەشێک لە مەشرووب فرۆشەکانی بۆکان لە سەرەتا  دا مەال و

فەقێ و سەید بوون! ئەگەر باوەڕ ناکەن گوێ بدەنێ:
ئەوەنــدەی بیرەوەریــی چەنــد دەیەی پێش ئێســتا ئیجازەمان پێ بــدا، دەزانین کە 
یەکــەم عارەق فرۆشــەکانی بــۆکان جوولەکــە بــوون، ئــەوان هــەر خۆیان لــە ماڵێ دا 
شــەڕابیان ناوەتەوە و عارەقیان دروســت کردووە، هەر لە ماڵەوەش فرۆشــتوویانە. 
نەمبیستووە جوولەکە لە بۆکان مەیخانەیان بووبێ مەگەر خەڵکانی بەتەمەنتر لە من 

ئەوەیان بینیبێ، دەنا هەرچی بووە هەر لە ماڵەوە بووە. 
دوای کۆچ کردنــی جوولەکــەکان بــۆ ئیســڕائیل )ســااڵنی 1٣2٨ ـ 1٣2٩( ، مــن لــە 
ســاڵی 1٣٣2  دا مەیخانەیەکــم لەالی قەپانــی حەمەدەمین ئاغا و نزیک دووکانی حاجی 
عەلــی فەڕشــی دەدیت کە خەڵک دەچوون و لەوێ هــەم خواردنیان دەخوارد و هەم 
مەشرووبیان دەخواردەوە. نازانم خاوەنی مەیخانەکە کێ بوو، بەاڵم نابێ دۆزینەوە و 

زانینی زەحمەت بێ. خەڵکانی بەتەمەنی شارەکە دەبێ ئەوە باش بزانن. 
لە دەوروبەری ســااڵنی 1٣٣٥  دا »مەال ئەحمەدی حیسامەددینی« پیاڵە فرۆشییەکی 
لە دووکانەکانی ماڵی حاجی ساڵحی حەریری لە نزیک گاراج کردەوە، کە چەند ساڵێک 
کاری کرد. کاک ساڵەی کوڕی مەال ئەحمەد لە قوتابخانەی بۆکان هاوپۆلی ئێمە بوو. 
)گەلێک درەنگتر، لە ســااڵنی دەوروبەری 1٣٥0، کاک ســاڵەش لە دەوروبەری ئاشی 
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حەمەڕەحیم خــان مەیخانەیەکــی بچووکــی کــردەوە و من جارێکیــان لەگەڵ خزمێکی 
خۆمان دا چوومە ئەوێ( . 

دوای مەال ئەحمەد، کاک عەبدوڵاڵ فەتحی، کە لە کاری شارەبانی دا نەمابوو، لەگەڵ 
کاک حەسەنی برای مەیخانەیەکی بچووک و کەبابییان لە دووکانەکانی ماڵی حەبیب زادە 
 لە پەنای شارەبانی دا کردەوە، وا بزانم سەرەتا قەسابی بوو و پاشان بوو بە کەبابی و
مەیخانــە. ئینجا دووســێ ســاڵێک دواتر ڕایانگواســتە بینایەی میــرزا عەبدولکەریمی 
هەمزەیــی لەســەر حەوزەگــەورە، شــوێنێکی گــەورە، کە هــەم موســافیرخانە و هەم 
مەیخانــە بــوو. حەوشــێکی خۆشــی هەبوو و جۆگەیەکــی پڕ لە ئــاوی حەوزەگەورە 
دوای تێپەڕبوون بە ماڵی میرزا حەمەکەریمی کەریمی و عەلی حەڵەبی دا، دەگەیشتە 
ئەوێ و پاشــان لە شــەقامی ســەرەکی ســەری دەردێنا و بەرەو ئەوســەری شــار، 
الی دوخانیاتی تازە و ئاشــی خانم دەڕۆیشــت. کاک عەبدوڵاڵی خاوەنی مەیخانەکە، 

کەسێکی ڕێزلێ گیراو و قسەخۆش بوو. 
 کاتێ ساختمانی ڕووبەڕووی حەوزەگەورە لەسەر خیابانی سەرەکی سازکرایەوە و
بــوو بــە دەرمانخانــەی میــرزا برایمــی مــرادی و ڕادیۆ فرۆشــیی عەلــی حەڵەبــی، لە 
ژێرزەمینەکــەی دا کــە دەرگای دەکەوتــە کۆاڵنــی ماڵــی کەفشــدووزییەوە، »ســەید 
حەمەدەمینــی کەریمی« مەیخانەی دانا. شــوێنێکی خۆش بــە جۆگەلەئاوێکی خوڕەوە 
کە وا بزانم لقێکی خۆڕێنک بوو. هاوینان فێنک و خۆش و بابەتی عارەق خواردنەوە! 
ســەید حەمەدەمین مرۆڤێکی ڕێزلێ گیراوی شــارەکە و ســەری لەنێو ســەران دا دیار 

بوو. کاک نادر فەتحی دەنووسێ:
»زۆر جــار لەگــەڵ باوکم دەچوومە ژێرزمینەکەی ســەید حەمەدەمینی کەریمی و 

ئەوەی زۆرم بۆ سەرنج ڕاکێش بوو، جیا لە فێنکیی ژێرزەمینەکە، حەوزێکی چکوولە ی 
لێ بوو کە نەقە )باقۆ(  و ماسیی جۆراوجۆری تێدا بوو.«

مینــە زیــرەک بــرای حەســەن زیرەکــی هونەرمەندیش، لــە دووکانەکانــی حاجی 
حەمەڕەحیم خانــی دادخــوا دا کــە ئــەو دەمانــە دەکەوتنــە دواییــن بەشــی شــەقامی 
ســەرەکی لەالی باشــوور، واتە بەرەو ســەقز، ڕاســت لە شــوێنی پێش مەیدانی الی 
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نەخۆشــخانەی شێروخورشــید، موســافیرخانە و مەیخانەیەکی دانا، کە نازانم ناوی 
چی بوو، بەاڵم سااڵنێکی زۆر بەڕێوەی برد. شاگردی کاکە مینەش فەقێی پێشووی 
حوجــرەی مزگــەوت بوو، کەســێکی قســەخۆش و خوێنگــەرم، کە وا بزانم دەرســی 
دوازدە عیلمەکەشی تەواو کردبوو، بەاڵم مەالیەتی نەدەکرد. مشتەری مەیخانە، ئەو 
برادەرەیــان هــەر بە فەقێ بانگ دەکــرد: »دا فەقێ گیان نیوقاپمان عارەقی مەراغە بۆ 

بێنە!«
ئینجا قاوەخانە و مەیخانەی عەبەساالر )میناپوور(  بوو، کە وا بزانم لە سینەماوە 
دوور نەبوو. عەبەساالر دووکانەکەی بە کرێ دابوو بە حوسێنی حەمەشەل )کەبابچی 

ناوداری مەهابادی( ، ئەویش کردبووی بە مەیخانە. 
لە بەشی باکووری شەقامی سەرەکیی شار بەرەو عەلیاباد و ڕاست ڕووبەڕووی 
بەنزینخانەی حەبیب زادە، »نەغدالی« عەجەم مەیخانەیەکی کردەوە کە تەمەنی کورت 
بــوو لەبەروەی شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥٧ گەیشــتێ و بــە هاتنەوەی ئەرتەش و ســپای 
مەالکان، مەشرووب خواردنەوە لە دووکان و مەیخانەوە ڕاگوێزرایە نێو مااڵن؛ حافز 

گوتەنی: »پنهان خورید بادە کە تعزیر می کنند!«.1 
درەنگتر، ئەم مەیخانانەش کرانەوە:

لــە ســەرەوەی بیمارســتان، ڕەحمانــی دادخــوا مەشرووب فرۆشــی و بــە قەولی 
ئەمڕۆیــی ڕێســتوورانێکی زۆر خاوێــن و شــیک و باشــی ســازکردبوو بــە نــاوی 

کۆنتینانتاڵ. 
لە دەرەوەی شار، لە خوارەوەی پردی میراوا لەبەر باغی هەمزەییش مەیخانەیەکی 
خنجێالنــە ســاز کرابــوو کە محەممەد میراوایی و ڕەســووڵ باینجان کاریان لەســەر 

1. دوای شۆڕش، مەالکانی ئێران دەسەاڵتیان سەند ئیتر هەر ئەوەندە بوو، ترێ خواردنیان 
قەدەغــە نەکــرد! دەنــا ئادار بەســەر پــاداری مەیخانەوە نەما و ئیتالعاتی ســپای پاســداران، 
بەگوێرەی سیاســەتی داڕژاوی مامۆستاکانی قوم و تاران، حەشیش و تریاک و هێرۆئینیان 
لەجیاتییــان ڕژانــدە کوردســتانەوە. بۆکانیش لە ئەنجامی ئەو سیاســەتە دا تێوە تال و گەلێک 
الوی هەژار بە تەپکەی مەالی عەجەمەوە بوون و کەوتنە کۆاڵنان. مامۆستاکان خواردنەوەی 
ئابجۆیــان پــێ حەرام بوو، بەاڵم هێرۆئین و شیشــە و تریاک لەالیان عەینی »ئیســالمی نابی 

محەممەدی« بوو لەبەروەی نەیارەکانیان، واتە گەلی کوردی پێ گیرۆدە دەکرا. 
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دەکــرد، ناوی مەیخانەکە ئاوابوو: »ئەمشــەو بخۆوە و بەیانــی پووڵ بدە!« لە ئاکام  دا 
کەسەکان وەرشکەست بوون و مەیخانەش داخرا!

دوای ســاڵی 1٣٥٧ و ئەو ماوەیەی وا شــاری بۆکان لە دەست پێشمەرگە دا بوو، 
لە دەرەوەی شار چەند مەشرووب فروشییەکی دیکەش کرابوونەوە:

لــە ڕووبــەڕووی کولتەپــە، شــوێنێک بەناوی سەنگ شــکەن کە »محەممەدســەعید 
کەڵەوان« و »خالید خەلی و بەلی« ئیدارەیان دەکرد. 

لە بن پردی میراوا مەیخانەیەک بوو سەید کامیل نیزامی و عەبوو مەسعوودیان 
بەڕێوەیان دەبرد. 

لــە پاســاژی پەنــا بانکــی ســادرات کــە دووکانــی بەرگدروویــی کاک محەممەدی 
نەوین و قاوەخانەی کاک ڕەحمانی لێ بوو ئەکبەر ئاغای عیبادیان، کە پێشتر ئاشپەزی 
مســافرخانەی پارس )مســافرخانەکەی کاک عەباڵ فەتحی(  بوو، دووکانێکی بچووکی 

کردەوە کە هەم ساندویجی بوو و هەم مەشرووبیشی تێدا دەفرۆشت. 
ســەرنج ڕاکێش لــەو مێژووە کورتەی مەشرووب فرۆشــییەی بــۆکان دا ئەوەیە کە 
مەشرووب فرۆشەکانی سەرەتای کار لە بۆکان، کەسانی جێگەی ڕێزی خەڵک بوون و 
خاوەن مڵکەکانیــش کــە دووکانیــان پــێ بــە ئیجــارە دەدان، تاجــری ماقووڵی شــار و 
حاجی و خاوەن ئیمانی وەک حاجی ساڵەی حەریری و حاجی برایمی حەبیب زادە و 
میــرزا عەبدولکەریمــی هەمزەیی بوون. بەکورتی، مەشــرووب کــە لەباری ئایینییەوە 
حەرام بوو، لەباری کۆمەاڵیەتییەوە قێزوبێزی لێ نەدەکرا و ئەوە گەلێک جیاوازە لەو 
عەقڵییەتەی وا بەسەر شارەکانی دیکەی دەرەوەی کوردستان دا زاڵ بوو. بۆ نموونە، 
لە شــارێکی گەورەی وەک تەورێز، کاری مەشرووب فرۆشــی بەگشــتی یا بەدەســت 
ئەرمەنییەکانــەوە بــوو یــان موهاجیر، واتــە ئەوانەی وا لــە ئازەربایجانی باکوورەوە 
هاتبوون یا گەڕابوونەوە. لە هەندێک شوێنی دیکەی وەک قوم و مەشهەد ناوهێنانی 
مەشــرووبیش باسی ســەر بوو. ئەوە یەک لەو تایبەتمەندییانەیە، کە کوردســتانی پێ 
پێناسە دەکرێ، واتە تەحەممول کردن و ڕێزگرتن لە کەسانێک کە وا هەیە تۆ لەگەڵ 
بــاوەڕ و ڕێبازیــان دا نەبی، بەاڵم کاریشــت بــە کاریان نــەداوە و ڕقەبەرییان ناکەی. 
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مــەالکان لــە مــاوەی ٣2 ســاڵی ڕابــردوو دا، بەتایبــەت لە کوردســتان سیاســەتێکیان 
پەیــڕەو کــردووە کــە ئەو تەحەممول و ڕێــز لە ناحەزگرتنە نەمێنــێ و جێگەی خۆی 
بداتە دژبەری و ڕق و کینە و نەفرەت لە ناحەزی بیروباوەڕ، بە شێوەیەک کە دوای 
ئەم سیستەمە نگریسە چەپەڵەش، وا هەیە زۆری پێ بچێ تا دەرگا بکەوێتەوە سەر 
گرێژەنــەی جــاران. دوژمنایەتی و دژبەری ســازدان لە نێــوان کۆمەاڵنی خەڵک دا بە 

هەر ناوێک و بۆ هەر ئامانجێک بێ، جینایەتە دژی مرۆڤایەتی. 

٢٩. شەربەتی مێوژ 
پێش هێرشــی بەرهەمی عەجەمســتان بۆ ســەر ناوچەکە، ســێ چەشن خواردنەوەی 

سارد لە بۆکان و دەوروبەری دا هەبوو: 
 ئــاو، کــە خواردنەوەی ئاســایی هەموو شــوێن و واڵتێکە و لە هاویــن دا بە بەفر 

سارد دەکرا )بەفراو(...
 »دۆ« کە لە زۆربەی مااڵنی شــار و دێ دا بەرهەم دەهات و ئەگەریش کەســێک 
نەیبووایــە، بەخۆڕایــی لە ماڵی دەروجیــران و خزم و کــەس وکاری وەردەگرت. لەم 
ســااڵنەی دوایــی دا، کەســیک کــە دۆی بەتــام و لەزەتــی دەفرۆشــت، کاک عــەواڵی 
خوســرەوی ناســراو بە عەبەی  دۆ برای کاک عوسمان و کاک ڕەحمانی خوسرەوی 
بــوو. بیســاتەکەی لە نێــوان دووکانی مەال محەممــەد )مەالســەبیلە(  و »چڵەوکەبابیی 

مەمی«دا بوو و جاروبارە بە خیابانیش دا دەیگێڕا...
 شــەربەتی مێوژەڕەشــکە، کــە لــە مێــوژی سەردەشــت دەگیــرا، بــە بەفر ســارد 
دەکــرا و بــە خیابــان دا دەیانگێڕا و دەیانفرۆشــت. پێم وایە لە ســەردەمی پێش من دا 
وەســتا ڕەحیمی نەزەر )نەزەری(  فرۆشــتوویەتی و کاکم لە پەخشانە شێعری »بیری 
ڕابردوو«دا باسی دەکا. پاشان کاک ئەحمەد عەدە لە کووپەیەکی شێرەداری دەکرد و 

دەیگێڕا. ئینجا ئەحمەدی مامۆستا هەمان کاری دەکرد. 
ئــەوە دیارە کاری هەواخۆشــیی هاوین و بەهار بــوو. لە وەرزەکانی دیکە دا کاک 
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ئەحمەدی مامۆستا یەرەڵماسی دەکواڵند و دیفرۆشت. کاک ئەحمەد عەدەش گەنمەشامی 
دەبرژاند و لەگەڵ گوڵقەند دەیفرۆشت. گوڵقەند تۆپەڵەیەک بوو بەقەدرایی چنگی مرۆڤ، 
 لە گەنمەشامی و شەکراوێکی خەستی سوور دروست دەکرا، واتە گەنمەشامییەکەی
پــێ شــیرین دەبــوو و دەنکەکانیشــی پێکــەوە دەنووســاندن. ئێســتا لــە ئورووپــاش 
گەنمەشامی شیرن دەکرێ و دەفرۆشرێ، بەتایبەت لە سینەماکان دا، بەاڵم تۆپەڵکەی 
لێ دروست ناکەن. ئەوەی کە تۆپەڵکە بێ و من دیبێتم، شتێکی ئیتالیایی یە عەینووبیلال 
گوڵقەندی ئێمە، بەاڵم ئەمیان شــتی دیکەی جگە لە گەنمەشامیشــی تێکەاڵوە، وەکوو 

گوڵەبەڕۆژە و تووکوولەکە و کشمیش و شتی وا. 

٣٠. پیپسی کۆال 
گوایە بۆ یەکەم جار کاک قادری نەزەری )قالەکوێر(  ســندووقێکی پیپســی کۆالی بۆ 
فرۆشتن هێناوەتە بۆکان، جا چاک نەفرۆشراوە، چی؟ ئیتر شوێنی نەگرتووە. ئەودەم 
دووکانی پاڵوودە و بەستەنی فرۆشیی کاکم لە پەنای دووکانی کاک قادر بوو. پاڵوودەمان 
لە ماڵەوە دروست دەکرد، واتە دایکم و من و خوشکم دروستمان دەکرد، ئینجا من 
دەمبرد بۆ دووکانی کاکم و ئەویش دەیفرۆشت، بەاڵم بەستەنی دروست کردن، بەفری 
دەویست و کاکم لە ماڵی کاک عەبدوڵاڵیەک دروستی دەکرد و دەیهێنا بۆ فرۆشتن کە 
وا بزانم بەفر فرۆشیش بوو؛ ئەو کاک عەبدوڵاڵیە پێی دەگوترا عەبەزیقاوە. پێش کاکم، 
کاک ســەعید و کاک محەممەد کەڵەکانی بەســتەنییان دروســت دەکرد. ئەوان منداڵی 
خــات خاتوونــە کورد بوون و لە هەوشــار و ئەوالیانەوە هاتبوونــە بۆکان. ئێوارانی 
هاوین بەســتەنییان دێنا الی حەوزەگەورە و دەیانفرۆشــت. لە بیرمە کاک محەممەد 
بەســتەنییەکەی هەڵدێنا و کێشــی پێدە دا و دەیگوت »کێشــی ئێ تا بەغا!« دواتر کاک 
 قادر برای محەممەد سەقزی بەستەنی فرۆشیی کردەوە، ئینجا سەید سوولی و زۆر

خەڵکی دیکە. 
کاکــم لــە دووکانی خــۆی دا، شــیرنیات و لیمۆنــاد، هەروەهــا خواردنەوەیەکی لە 
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تەورێزەوە دەهێنا و دەیفرۆشــت کە پێیان دەگۆت »ڤۆڵکان«؛ هێشــتا پیپسی جگە لەو 
یــەک ســندووقەی کاک قــادری نەزەری، نەهاتبــووە بازاڕی بۆکانەوە. کاکم پیپســی 
کردە باو و هەموو جارێ دەیان سندووقی 2٤ دانەیی پیپسیی لە تەورێزەوە دەهێنا و 
دوای فرۆشتن، شووشەکانی بۆ دەبردنەوە. دوای ماوەیەک کۆکاکۆال و کانادادڕای 
ســەریان هەڵــدا و وا بزانم کەســێکی دیکــەی وەک مەال ئەحمەدی حیســامەددینی یا 
یەکێکی تر لەالی گاراج و دووکانی بەستەنی فرۆشــیی ســەید ســوولی دەیفرۆشــتن. 
ئەو دەم بەرهەمی کارخانەی کانادادڕای بە پێنج شەش ڕەنگ و تام هەبوو، یەکیان 
پێیان دەگوت »جینجڕ ئەیل« کە ئێستاش لە ئورووپا هەیە و تامی زەنجەفیلی دەدا. 

بازاڕی بۆکانیش وەک پاشــماوەی شــارەکانی تر بەتاڵ بوو و جگە لە شــەربەتی 
مێوژەڕەشــکە هیچــی دیکــەی لــێ دەســت نەدەکــەوت، هەر بۆیــەش، بەداخــەوە ئەم 
بەرهەمە ئەمریکایی یانە لەوێش وەک زۆر شــوێنی دیکەی جیهان، زۆر زوو جێگای 
خۆیان کردەوە و فرۆشران، شتە خۆماڵی و خۆجێیی یە سروشتییەکانیش خۆیان لە 

خەڵک شاردەوە. 

٣١. فیشەکەشێتە و نارنجەک
باسی حاجی قادری نەزەریم کرد دیتم بێ ئینسافییە لە دەس پێشخەریی ئەو مرۆڤە لە 
کاری دووکانداری دا نەدوێم. کاک قادر وردەواڵەی وای دەفرۆشــت کە کەســی دیکە 
لە بۆکان نەیبوون. ئێمە منداڵ بووین و بۆ شەوی نەورۆز »زەڕنیخ و کلووریات«مان 
لێ دەکــڕی، تێکەاڵومــان دەکرد و لەگــەڵ چەند دانە ورکەبەردی ســپی، کووتاڵێکمان 
تێدەئااڵنــد و بــە دەزوو دەمانبەســت. ئــەوە نارنجەک بوو و کاتێ لــە زەویمان دە دا، 
دەتەقی. حاجی قادر کە ئەو دەم حاجی نەبوو و کاک قادریان پێدەگوت، ئەو شتانەی 
لەگەڵ فیشەکەشێتە دەفرۆشت. فیشەکەشێتەی لە تەورێزەوە دێنا یا خۆی لە ماڵەوە 
دروســتی دەکردن، نازانم، بەاڵم نارنجەک هەر لە ماڵەوە لە بۆکان دروســت دەکرا. 
دوای فەوتی حاجی قادر، دووکانەکە خانمی هاوسەری دەیگێڕا و وا بزانم کوڕەکانی 
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کاری نارنجەک و فیشەکەشێتەیان درێژە پێدا. 
 تێبینی: زۆر ناو و تەفســیالتی ئەو کەســانەی وا لە ســەرەوە دا ناویان هاتووە، 
برایــان نــادر فەتحــی، ڕەحیم بەهــرام زادە و جەعفــەر مەردانبەگی بۆیان نووســیوم، 

دەستیان خۆش بێ. 

٣٢. دووچەرخە
لە باشــووری کوردســتان بە دووچەرخە دەڵێن »پاســکیل« کە شــێوازێکە لە وشــەی 
»بایســیکل«ی ئینگلیــزی بەواتای خاوەنــی دوو دانە چەرخ یا تایە. لە بۆکانی قەدیم و 
وا بزانــم بەگشــتی لــە موکریانیــش لــە ســەرەتای پەیدابوونــی دووچەرخــە دا، »کەر 

ماشێن«یان پێ گوتووە. 
بێ گومــان یەکــەم کەرماشــێن کــە گەیشــتبێتە بۆکان هــی عەلی خانی ســەرداری 
موکری بووە. عەلی خان لە تفلیســی پێتەختی گورجســتانی سەر بە ڕووسیای تزاری 
دەرســی دەخوێنــد، کاتــی لــە ســەرەتاکانی شــەڕی یەکەمــی جیهانی، واتە لە ســاڵی 
1٩1٤  دا حەمەحوســێن خانی باوکی بەدەســت فەرماندەی سپای عوسمانی لە مەراغە 
ئیعــدام کــرا.  عەلی خــان گەڕایــەوە بــۆکان و مەهاباد و بوو بە جێگــری باوکی، واتە 
کرایە »ســەرداری موکــری«. لە گەڕانەوەی ڕووســیا دا، عەلی خان دووچەرخەیەک و 
کامێرایەکی وێنەگریی لەگەڵ خۆی هێنابوو و بەو پێیە بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1٩1٤، 

دووچەرخە گەیشتۆتە بۆکان. 
تا ئێرەی کارەکە هاسان بوو. گرنگ ئەوەیە بزاندرێ دوای عەلی خان کێ و کەی 
دووچەرخــەی هەبووە و ســواری بــووە؟ هەروەها کێ یەکەم دووکانی فرۆشــتن یا 
چاک کردنەوەی دووچەرخەی لە بۆکان دا کردۆتەوە. من لە سەردەمی منداڵیی خۆم دا، 
قــادر و عەبدوڵــاڵی دەبباغی، کوڕانی وەســتا کەریــم، هەروەهــا ڕەحمانی خزری و 
 کابرایەکی ئازەربایجانیم لە بیرە، بەاڵم پێش ئەوان کێ بووە؟ ئەوە دەبێ شوێنی بگیرێ و

ڕوون بکرێتەوە. 
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کاک ڕەحیم بەهرام زادە بۆی نووسیوم: 
 »کاک قادری دەبباغی لە سەردەمی ئێمە دا دووکانی دووچەرخە  فرۆشیی هەبوو و

خۆشــی تەعمیــری دەکــردن. لەگەڵ فــرۆش و تەعمیر، دووچەرخــەی بەکرێش دە دا. 
دووکانەی لە پەنای حەوزی مزگەوتی بازاڕ بوو.«

کاک جەعفەر مەردانبەگیش دەنووسێ: 
 »شاگردەکانی وەستا کەریم، واتە خالم »عەواڵی  ئاغا برایم« و ڕەحمانی خزری و

محەممــەدی ئەحمــەدی شــوێنی کارەکەیــان گرت، کە دوو کەســەکەی دوایی ئێســتا 
لــە بــۆکان دووکانــی دووچەرخەفرۆشــییان هەیە، بــەاڵم کاک عــەواڵی خاڵم بوو بە 
خەیات و بەرگی ژنانی دەدروو. هەروەها حاجی حەمەســاڵەی ڕەحمانی ناســراۆ بە 
ڕەحمــان دووچەرخــە دووکانەکــەی ڕووبەڕووی کارخانەی بەرقی قەدیم و وەســتا 

مەحموودی دووچەرخەساز )ڕەحمانی( ش دووکانی لە خیابانی دادگا بوو.«

٣٣. وێنەگری )عەکاسی( 
گوایە عەلی خانی سەردار لە گەڕانەوەی تفلیس دا، کامێرایەکیشی لەگەڵ خۆی هێناوە. 
من خۆم پێم وابوو نەمر سمایل خانی فەڕڕوخی کە خزمایەتیی لەگەڵ ماڵی سەردار 
هەبــوو، هونــەری وێنەگــری لــەو فێر بووە، بــەاڵم کاک مەنســوور فەڕووخی کوڕی 
سمایل خان دەڵێ وا نەبووە و لە تەورێز لە ئەرمەنییەک فێری وێنەگرتن بووە. دیارە 

زانیاریی ئەو تەواوترە و دەبێ بڕوا بەو بکەین. 
هەر چۆنێک بێ، بێ گومان مێژووی عەکاسی لە بۆکان بە سمایل خانەوە بەستراوە. 
ســمایل خان لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان دا ماڵی لە تەورێز بووە و هەر لەوێ 
عەکاسیی کردووە. وێنەیەکی زۆری کەسایەتییە کوردەکانی ئەو سەردەمە، کە ئێستا 

لێرەولەوێ چاپ دەبن، ئەو هەڵیگرتوون. 
ســمایل خان درەنگتر لە بۆکان دووکانی وێنەگریی کردەوە و پاشــان برایم خانی 
کــوڕی بــۆ ماوەی ســااڵنێکی زۆر تاقــە وێنەگری بۆکان بــوو. دووکانەکەی لە نزیک 
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گاراج ڕووبــەڕووی مزگەوتــی بــازاڕ بوو. من چەند وێنەی کۆنی ســەردەمی قوتابی 
بوونــم هــەن کە برایم خــان هەڵیگرتوون. برایم خــان لــەالی هاجەرەخاتوونی خێزانی 

یەکەمییەوە خزمایەتیی لەگەڵ ئێمە هەبوو. 
لە سااڵنی دواتر دا چەند دووکانی وێنەگری لە بۆکان کرایەوە کە بەداخەوە ناوی 
هیچیانــم جگــە لە »قوربان زادە« لە بیر نییە. ئەو قوربان زادەیە، دارتاشــێکی عەجەمی 
میانــدواو بــوو و دوای ئــەوەی لــە میانــدواو ڕاوەدووی بەهایی یەکانیــان نــا، چەنــد 
کەســێکیان ڕوویان کردە کوردســتان و لە مەهاباد و ســەقز و بۆکان دامەزران. لە 
کوردستان کەس کاری بە بەهایی نەدابوو و ئازار نەدەدران. دووکانی قوربان زادە لە 
دووکانەکانی مزگەوتی جامیع دا، الی حەمامی نادر بوو. خەڵک نەک هەر بەهایی یان 
نەدەبوغزانــد، بەڵکوو دووکانی مزگەوتیشــیان پێ بە ئیجــارە دەدان! ئەوە جیاوازیی 

گەورەی کۆمەڵگای کوردە لەگەڵ کۆمەڵگای گەالنی دراوسێ. 
قوربان زادە دوای ماوەیەک لەپڕ، بوو بە وێنەگر و لە هەمان دووکانی مزگەوت دا 
دەستی بە عەکاسی کرد. دەڵێن کاک عوسمانی حەمیدی لێی پرسیوە »ئای قوربان زادە، 
چۆن بوو لە دارتاشییەوە بازت   دا بۆ عەکاسی؟« ئەویش بە کوردیی زاراوەی تورکی 

وەاڵمی داوەتەوە: »بەشەر گابیل تەرەگگییە... !«1 
کاک ڕەحیم بەهرام زادە سەبارەت بە وێنەکێشەکانی بۆکان دەنووسێ: 

»لــە دووکانەکانــی کاکاغای کەیخوســرەی لــە نزیک دووکانی نەجاڕی مســروبی 
ئەرمەنــی دوو بــرای ئەرمەنــی دووکانێکــی عەکاســییان هەبــوو. نــاوی دووکانەکــە  
»عکاســی بــرادران ثانــی« بــوو. ئــەم دوو برایــە زۆر جوانچــاک بــوون و ویترینــی 

دووکانەکەشــیان بە عەکســی خۆیان رازاندبووە. دوو براکە زۆر لەیەک دەچوون و 
دوور نییە لفەودووانە بووبێتن. ئەم دووکانە دوای یەک دوو ساڵ نەما.« 

لەم ســااڵنە دا وێنەگری باش لە بۆکان پەیدا ببوو. ئەوە ناوی بەشــێکیانە کە کاک 

1. کاک جەعفــەر مەردانبەگــی نووســیویەتی: »قوربــان زادە، نێــوی »نوراللــە قوربــان زادەی 
میاندواوی«یە، لە 1٣1٣/٧/٣ لە میاندواو لەدایک بووە، ناوی باوکی حاجی حوســێنی بانەیی، 

بە ڕەگەز کوردە، بەاڵم دایکی خەڵکی میاندواوە، زۆربەی خزمەکانی لە بانە دەژین.«  
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جەعفــەر بــۆی نــاردووم: »مەرحوومــی تەهــا ئیرەمــی، زاوای کاک حەســەن فەتحی 
)عەکاســیی هۆلیــوود( ؛ ڕەســووڵ دەبباغــی، ســەالح خوســرەوی، عومــەر باپیــری، 

کەسێکی گەنجێش بوو، کە بەداخەوە ناوەکەیم لە بیر نەماوە لە وەرمێوە هاتبوو لە 
دووکانەکانی کاکاغا کەیخوسرەوی دا عەکاسی دەکرد.«

٣٤. کتێب و ڕۆزنامە و کەرەسەی نووسین
ئەوەی وا بە فارسی »نوشت افزار« و بە عەرەبی »قرطاسیە«ی پێدەگوترێ. لە کۆن دا 
جووەکانــی بۆکان خەریکی فرۆشــتنی بــوون، بەاڵم دووکانــی تایبەتمەند بەو بابەتە 
نەبوو، بەڵکوو ئەو شــتانە لەگەڵ کەرەســەی خەڕازی دەفرۆشــران. دوای ڕۆیشتنی 
ئەوان و بە بیرەوەریی من، میرزا حەمەڕەسووڵی ئیسماعیل زادە و کاک عەبدوڵاڵی 
برای، لە دووکانێکی نێو قەیســەری کۆن دا ئەم شــتانەیان دەفرۆشــت و من بەباشــی 
شــوێنی دووکانەکەشــیانم لە زارکــی مەیدانی خەیاتەکان لە بیــرە. دواتر کە خیابانی 
تــازە لێــدرا، دووکانــی ماڵــی ئیســماعیل زادە هاتــە پای قەپانــی قاســم ئاغا و وا بزانم 
ئێســتاش هەر لەوێن. لە هەمان دووکان دا، ڕۆژنامە و کتێبیشــیان دەفرۆشــت. دیارە 
کتیب کەمتر دەفرۆشرا مەگەر کتێبی دەرسی. ئەوەی وا زیاتر هەیانبوو، کەرەسەی 

نووسین، واتە قەڵەم و کاغەز و دەفتەر بوو لەگەڵ ڕۆژنامەکانی تاران. 
درەنگتر لە سەروحەدی سااڵنی 1٣٣0  دا کاکم عومەر سوڵتانی )وەفا( ، دووکانێکی 
ڕۆژنامەفرۆشیی کردەوە کە لە پەنای دووکانی باوکم لە نێوان بانکی سادراتی ئێستا و 
قەپانی قاسم ئاغا لەسەر خیابانی تازە. ئەوە یەکەم دووکانی ڕۆژنامەفرۆشی بوو لە 
بۆکان. دوای کۆدەتای 2٨ی گەالوێژی 1٣٣2 کاکم هەر لەســەر فرۆشــتنی ڕۆژنامە 
گیــرا و دوای ئازادبوونیــش نەیوێــرا بەرەو ڕۆژنامە فرۆشــی بچێتــەوە لەبەروەی بە 
کەفالەت ئازادیان کردبوو و بۆ ماوەی زیاد لە 10 ـ 12 ساڵ، هەر ساڵەی جارێک و 

دووان دەیانبردە دادگای نیزامی لە ورمێ. 
دوای ماوەیەک کاکم دووکانێکی کتێب و »نوشت افزار«فرۆشــیی لە دووکانەکانی 
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ماڵــی حاجــی حەمەســاڵحی محەممــەدی لە نێــوان بانکی میللی و ســادراتی ئێســتا دا 
کردەوە و دوای چەند ساڵێک لەگەڵ کاک کەریم سالمی خزممان دا بوو بە شەریک. 

ئینجا چوو بۆ سەربازی و دووکانەکە بوو بە هی کاک کەریم. 
دواتر، وا بزانم چەند ســاڵێک پێش شۆڕشــی ســاڵی 1٣٥٧ی گەالنی ئێران، مەال 
محەممەدی تاهیرئازەر )مەالسەبیلە(  و مەال ... کتێبفرۆشییان کردەوە، ئیجا شێخەی 
دەوا فرۆش دووکانی دەرمانفرۆشــییەکەی خۆی کردە کتێبفرۆشی و دوای ئەو کاک 
کەریم سالمی دووکانی کتێبفرۆشییەکەی خۆی بۆ سولەیمانی کوڕی بەجێ هێشت و 
لە نزیک ســتادیۆمی فوتباڵ دووکانێکی دیکەی کردەوە. من ئەمانەم بەچاو نەبینیوە 
لەبــەروەی دوای ڕۆیشــتنم لــە بــۆکان، واتــە ســاڵی 1٣٥٩ بــوون و تەنیا لــە خەڵکم 
بیستوون. دەبێ ئەمڕۆ دووکانی دیکەی لەو چەشنە لە بۆکان دا زۆر بێ، بۆ نموونە 

من ناوی کتێبفرۆشی میرزا بەنگین ساڵحیم بیستووە. 
سەبارەت بە میرزا بەنگین، کاک ڕەحیم بەهرام زادە دەنووسێ: 

»میــرزا بەنگیــن خەڵکــی گوندەکانــی فەیزوڵاڵبەگــی بــوو. ئەو پێشــتر لەگەڵ مەال 

کەریمێک بە شــەریکی کتێبفرۆشــییان لەالی ماڵی حاجی شــەهاب کردەوە. وا بزانم 
دووکانەکەشیان هەر لە حاجی شەهاب بە کرێ گرتبوو. مەال کەریم مەالی مزگەوتی 
گونــدی باخچــەی فەیزوڵاڵبەگــی بوو، بەاڵم وازی لە مەالیەتــی هێنا و لە بۆکان بوو 
بــە کتێبفــرۆش. ئەگەر باشــم لە بیــر بێ میرزا بەنگین خزمایەتیــی لەگەڵ مەال کەریم 
هەبوو. پاش ماوەیەک مەال کەریم وازی لە کتێبفرۆشیش هاورد، دووکانەکە بوو بە 
هی میرزا بەنگین و هاتە پەنای شــارەبانی. میرزا بەنگین کتێبی تازەی دەفرۆشــت و 
کتێبی کۆنی خەڵکیشی دەکڕی و دەیفرۆشتەوە. جگە لەوە کتێبی بەکرێش دە دا و من 
زۆر ڕۆمانــی جینایــی فارســیم لەو بەکرێ گرتووە و خوێندوومەتــەوە. میرزا بەنگین 
بەرلە شۆڕشــی ئیســالمی ماوەیەک گیرا و نازانم ئەو گرتنە لەسەر چی بوو. یەکێک 

لە هاوپەروەندەکانی کوێخا ئەحمەدی حەسار بوو.« 
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٣٥. بانک
یەکــەم بانکێــک لە بۆکان کرابێتەوە »بانک صادرات و معادن ایران« بوو، کە لەســەر 
جێــگای ئێســتای لقــی ســەرەکی بانکەکە هەڵکەوتبــوو، واتە لەژێر قەاڵی ســەردار و 
لە دووکانەکانی حاجی ســمایل ئاغای ئێلخانی زادە  دا. ســاڵەکەیم لە بیر نییە، بەاڵم وا 
هەیە 1٣٤1 ـ ٤2 بێ. بە ماوەیەکی کەم دوای ئەو، »بانک ملی ایران« لە دووکانەکانی 
ئیسماعیلی دا کرایەوە و بە شوێن ئەو دا »بانک سپە« لە فەلەکەی گاراژ و دووکانەکانی 
حەریری دا، ئینجا »بانک کشــاورزی« لە مەیدانی کافرۆشــەکان. من هیچی ترم لە بیر 
نییە، بەاڵم وا بزانم بانکی تیجارەت لە ڕووبەڕووی بانکی ســادراتی ئێســتا و بانکی 
مەســکەن لە فەلەکەی میاندواو، دراوســێی قاوەخانــەی ڕەحمانی قادری و هەروەها 

یەک دوو بانکی کەرتی تایبەتیش لە بۆکان کرابێتنەوە، کە من ناوەکانیان نازانم. 

٣٦. بیمە )دڵنیایی( 
بیمەکردنــی مــاڵ و دووکان لــە بــۆکان بــاو نەبوو، بــەاڵم ترۆمبیل بە حوکمی یاســا 
دەبووایــە بیمــە بکرێ و زۆربــەی خەڵکیش دەیانکرد. نازانم بیمــەی ترۆمبیل لەکوێ 
دەکــرا، دەبــێ لە شــارەکانی دەوروبەر کرابێ. ناشــزانم لە بــۆکان کێ بۆ یەکەم جار 
ماڵ و دووکانی خەڵکی بیمە کردووە، بەاڵم ئاگادارم کە کاکم لە ســەرەتای ســااڵنی 
1٣٥0  دا نوێنەرایەتیــی شــیرکەتێکی بیمــەی هەبوو و تاک وتەرایــەک خەڵکیش ماڵ و 
دووکانیــان لــەال بیمە دەکرد. ســەیر ئەوە بوو خۆی بیمــەی دووکانەکەی خۆی تازە 
نەکردبۆوە، کاتێ کە کەپسوولێکی گاز ئاگری گرت و هەموو شتی نێو دووکانەکەی 

سووتا، هیچیشی لە بیمەوە پێنەبڕا! 

٣٧. ڕادیۆ فرۆشی و کەرەسەی دیکەی نێوماڵ 
بە بیری من یەکەم ڕادیۆ فرۆشی بۆکان کاک عەلی حەڵەبی بوو. سەرەتا دووکانەکەی 
لــە خیابانــی کۆنە، نزیــک گوزەری کەوشــدرووەکان و ڕووبــەڕووی دووکانی ماڵی 
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محەممەدی بوو. ئەو دەم ڕادیۆ لەمێژ نەبوو گەیشتبووە ناوچەکە و بە باتری کاریان 
دەکرد. چەشنە ڕادیۆیەک هەبوو کە میرزا عەلی دەیفرۆشت، نازانم کاری کوێ بوو، 
بــەاڵم لەجیاتــی باتری، بــە نەوت کاری دەکرد؛ چرایەکی نەوتیشــی پێ هەڵدەبوو کە 
لەنێو هۆدەکە دا هەڵیاندەواســی! کاک عەلی کەرەســەی دیکەی وەک یەخچاڵی نەوتی 
ماڕکی »بوش« و چراتۆڕ و شتی لەو چەشنەشی دەفرۆشت. هەندێک لەو کەرەسانە 

بە باتری ترۆمبیل کاریان دەکرد و باترییەکەشیان بە تراکتۆر شاڕژ دەکرانەوە!
دواتر دووکانی کاک عەلی چووە سەر حەوزەگەورە، پەنای دەواخانەی مرادی و 
ڕووبەڕووی خوڕێنک. کاک محەممەدی برای کاک عەلیش، دووکانی چاک کردنەوەی 
ئەو کەرەسانەی هەبوو. هاوکات یا بە ماوەیەکی کەم دوای ئەو، کاک عەلی کامەالیی 
ڕادیــۆی دەفرۆشــت و چاکیشــی دەکردەوە. کاک حەســەنی کــوڕی کاک عەلیش کە 

هاوپۆلی قوتابخانەی من بوو، دوای باوکی دووکانەکەی هەڵدەسووڕاند. 
درەنگتــر و لــە دەوروبــەری ســااڵنی 1٣٤2  دا کاکیشــم دووکانــی فرۆشــتنی ئەو 
کەرەسانەی کردەوە، دوای ئەویش کاک غەفوور ئاشناگەر. دواتر، کاک خەلیل عابید 
ڕادیۆ فرۆشــی و ڕادیۆســازیی دەکرد و کاک عەواڵ و کاک عەبووی مام عەبدوڵاڵش 

ڕادیۆ فرۆش و ڕادیۆ ساز بوون. 
ڕادیۆ فرۆشــی گەڕۆکیش هەبوو. یەکیان عەلی کۆچەری )عەلییەســوور(  بوو، کە  

ڕادیۆکانی لە باوەش دەگرت و بە سەر شەقامەکان دا دەگەڕا و دەیفرۆشتن. 

٣٨. تەلەفیزیۆن
پێــش ئەوەی بــۆکان بکەوێتە ژێر پۆششــی تەلەفیزیۆنی دەوڵەتییــەوە، کاکم بەهۆی 
ئانتێنێکــی بــەرزەوە لە ماڵی خۆی دا دەنگ و هەندێک ڕەنگی لێڵی ســەر تەلەفیزیۆنی 
وەردەگرت و جارێک سەرۆکی شارەبانی و چەند بەرپرسی دیکە، بەناو بۆ تەماشای 
 تەلەفیزیۆن، بەاڵم لە ڕاستی دا بۆ کۆنترۆڵی مەسەلەکە، چووبوونە ماڵێ بزانن چ کاناڵێک و
هــی چ دەوڵەتێــک دەگــرێ! وا بزانــم ئەوە ســاڵی 1٣٥0 بوو، گەرچــی دڵنیاش نیم وا 
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بووبــێ. هــەر چۆنێک بــێ هەر ئەویش یەکەم فرۆشــیاری تەلەفیزیۆن لە بۆکان بوو، 
کاک عەلــی حەڵەبی و کاک غەفووری ئاشــناگەریش بە شــوێن ئــەو دا تەلەفیزیۆنیان 

هێنا. 
 بــرای عەلــی حەڵەبی، عەبدوڵــاڵی حەڵەبی، هەم تەلەفیزیۆنی دەفرۆشــت و هەم 
تەعمیــری دەکردن. برایەکی دیکەیان، واتــە محەممەدیش هەر کاری چاک کردنەوەی 
ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنی دەکرد، بەاڵم کەرەســەی کارەباشــی دەفرۆشــت. دوای ســاڵی 
1٣50 دوو کــەس بەنــاوی محەممەد لەتیفی و عوســمان جەبەلی ئەقدەم، کە یەکەمین 
ئیستگای ڕادیۆی بۆکانیش هەر ئەو داینا، بە دووقۆڵی دووکانێکی تەعمیری ڕادیۆ و 

تەلەفیزیۆنیان دانا. 

٣٩. دەزگای فۆتۆکۆپی
ئەوەش لە ساڵی 1٣٤0 و ئەو کاتانە دا، کاکم هێنای بە بۆکان دا. بۆ ماوەی چەند ساڵ 
کەسی دیکە ئەو کارەی نەدەکرد و ڕمێنی باشی هەبوو. بەتایبەت کە هەر بە ساڵێک و 
 دووان دوای ئەوە، ئیسالحاتی ئەرزی کرا و خەڵکی گوندەکان کۆپی ناسنامە و عەریزە و
شــتی وایان زۆر بوو و دەهاتن بۆ کۆپی کردنیان. دەزگاکە ئەگەر تێکبچوایە، دەبوو 
تەلەفۆن بکا کەسێک لە تەورێزەوە بێ چاکی بکاتەوە. درەنگتر برادەرێکی میاندواویش 

تەعمیری دەکرد و وا بزانم عەلییەشەلی سینەماش هەر چاکی دەکردەوە. 
دوای چەنــد ســاڵ، نەمــر مــەال هــادی ئەفخــەم زادە لــە دووکانی پەنــای ماڵەکەی 
خۆی دا دەزگایەکی فۆتۆکۆپی دانا و پاشان میرزا عەلی... )عەریزەنووس(  و خەڵکانی 

دیکەش هەمان کاریان کرد، بەاڵم ناوی کەسی دیکەیانم لە بیر نییە. 
برایــان جەعفــەری مەردانبەگــی، ڕەحیــم بەهــرام زادە، نــادر فەتحــی و کامــران 
ئەمین ئــاوە نــەک هــەر بەشــێکی زۆر لــە نــاوی ئــەو کاســبکارانەی ســەرەوەیان بۆ 
نــاردووم، بەڵکــوو هەندێک لــەو بیرەوەرییانەش کــە لێرە دا ڕەنگیــان داوەتەوە، هەر 

هی ئەوانە. 
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٤٠. کەرەسەی کارەبا )بەرق(  
یەکــەم ماتــۆڕی بــەرق وا بزانم لە ســاڵی 1٣٣٧ یــا ٣٨ )1٩٥٨ـ  1٣٥٩(   دا هاتە بۆکان. 
کابرایەکی فارس کارخانەکەی دامەزراند کە بە »ئاغای موهەندیس« بانگیان دەکرد و 
تەنیا چەند مانگێک لە بۆکان مایەوە تا خەڵک گوتەنی »کارخانەی بەرق«ی وەڕێخست. 
بینایەکــی بچووکیــان بــۆ ماتۆڕەکە دروســت کرد کە لــە نێوان دەرمانگای پێشــوو و 
حەمامی کەیخوســرەوی، لەســەر شــەقامی ســەرەکیی شــار و بەردەم ماڵی حاجی 

حسێنی قوڕەیشی هەڵکەوتبوو. 
سەرەتا بەرقی سەر شەقامیان کێشا، ئینجا خەڵکیش دەیانکڕی و بەو شێوەیە بەرق 
هاتە مااڵنیشەوە. کابرای موهەندیسی بەرق لەگەڵ کاکم ببوو بە دۆست و هات وچۆی 
دووکانەکــەی ئــەوی دەکرد، لە بیرمە پێی گوت بۆچی لە دووکانەکەت دا کەرەســەی 
بەرقیش نافرۆشی، ئەوە برەوی زۆری دەبێ، ئینجا لیستەیەکی بۆگرت و ئەویش چوو 
 لە تەورێز هێنانی )ئەو دەم دووکانی کتێب و ڕۆژنامەی هەبوو( . هەر لەو مانگانە دا و
 پێــش کاکــم، کاک عەلــی کامەالیــی و کاک محەممەدی حەڵەبی و ئەگــەر هەڵە نەکەم
کاک عەلــی حەڵەبیــش هــەر ئــەم کەرەســانە، واتە ســیم و پریز و کلیل و تەقســیمی 

بەرقیان هێنا و فرۆشتیان. 
دوای ڕۆیشتنی کابرای موهەندیس، تیکنیسیەنێک هات بۆ چاوەدێریی ماتۆڕەکە، 
کــە بە فارســی قســەی دەکــرد، نازانم فارس بوو یان تورک، بــەاڵم خەڵک هەر پێیان 
دەگوت موهەندیس، ناوی فیرووزی بوو و تا ســاڵی شۆڕشــی 1٣٥٧یش هەر لەوێ 

مابوو، ئیتر نازانم دوای ئەو چی لێهات. 
یەکــەم بۆکانییــەک کە خەریکی کاری بەرق بوو و ببوو بە »ســیمبان« و بەســەر 
دارچرابەرقەکان دا هەڵدەگەڕا، کاک حســێنی ئاشــناگەر )حسێنی حاجی خمگەر، برای 
بچووکی غەفووری ئاشناگەر(  و کاک سادقی کامەالیی بوون. کاک حسێن بەداخەوە 
لەســەر دارچرابەرقێک بەرق گرتی و کوشــتی. کاک سادق هاوپۆلی قوتابخانەی من 
بــوو و دەپازدە ســاڵێک پێش ئێســتا کۆچی دوایی کرد. ئەمانــە خزمەتکاری خەڵک و 
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بەڕێوەبــەری کارێــک بــوون کە ئــەو دەم گرنگایەتییەکەی هەســت پێنەدەکــرا، بەاڵم 
ئێستا دەزانرێ چییە. 

دواتر ئەم کەســانەش کاری سیمکەشــی و ســیمبانییان دەکرد: ڕەســووڵ بەپەلە، 
ڕەحمانی حاجی نەژاد، برایم ڕەزایی، ڕەسووڵ ڕەسووڵ نەژاد، عەواڵی سەناعەتی و 

یەحیا ئەحمەدی. 

٤١. قەوان و رشیت فرۆشی
قەوان یا ســەفحە لەگەڵ گرامافۆن گەلێک زوو گەیشــتۆتە بۆکان و لە قاوەخانەکان 
دانراون. سەفحەی مەال کەریم و کاوێس ئاغا و سەید عەلی ئەسغەری کوردستانی و 
ئایشــێ خان و... بۆ نموونە، لە قاوەخانەی حەمەحســێنی خات ســافیە )ڕەوشــەنفکر(  
لەســەر حەوزەگەورە و ڕووبەڕووی خوڕێنک، ســەفحەیان لێداوە. گوایە نەمر سەید 
عەلی ئەســغەری کوردســتانیش لەســەر ڕێــگای چــوون بۆ مەهاباد لــە بۆکانیش الی 
داوە و لــەو قاوەخانەیــە  دا گۆرانیی گوتووە. ئەوەی باســی دەکەم هی ســااڵنی دوای 
شــەهریوەری 1٣20 و ســەردەمی کۆمــاری کوردســتانە، بــەاڵم نەمبیســتووە لــەو 
ســااڵنە دا کەس یا کەســانێک ســەفحەیان لە بۆکان فرۆشــتبێ. دیارە هەرچییەک من 

نەمبیستبێ بەواتای ئەوە نییە کە هەر نەبووە!
شریت و زەبتی سەوت )موسەجەلە( ، ئەگەر هەڵە نەکەم، لە دەوروبەری سااڵنی 
1٣٣٨ـ  1٣٣٩  دا لە بۆکان پەیدا بوون. ئەوانەی وا سەرەتا ئەو دەزگایانەیان دەفرۆشت، 
عەلــی حەڵەبــی و میــرزا عەلــی کامەالیــی بــوون. دواتــر کاکــم )وەفــا(  و غەفــووری 
ئاشناگەریش هاتنە ئەم گۆڕەپانەوە.1 یەکەم سەفحە و شریتیش وا بزانم حاجی عەلی 

1. یادداشــتێکی کاک جەعفــەر مەردانبەگــی: »بیرەوەریی من لە گڕام و ســەفحەی ٣٣ دەور: 
لــە ئەســل  دا باوکــم هەر قەســاب بوو، بــەاڵم درەنگتــر کەباب فرۆشتنیشــی لــە دووکانەکەی 
زیــاد کــرد، مێز و ســەندەڵی تــازەی لێ دانا و تەنیا گڕامافونی کەم بوو. ڕۆژێکیان شــاعیری 
هەمیشە زیندوو، عومەر سوڵتانی )وەفا(  بە بەر دووکان دا هات، باوکم گوتی عومەر! گوتی: 
بەڵــێ کاکــە! باوکــم گوتی: کوڕەکان داوای گرام دەکەن. کاک عومــەر گوتی: »جافە« بنێرە با 
دانەیەکتان بۆ بنێرم )کاک عومەر لە زمان دادە عاتیەی خێزانییەوە بە جافە بانگی دەکردم( . 
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فەڕشــی و عەلی حەڵەبی فرۆشــتوویانە، بەاڵم لە بیرمە کاکیشــم لە ســااڵنی 1٣٤1 ـ 
٤2  دا ســەفحەی دەفرۆشــت. کاک محەممــەدی حەڵەبیــش کــە کاری چاک کردنــەوەی 
ڕادیۆ و زەبت و تەلەفیزیۆنی دەکرد، سەفحە و شریتی دەفرۆشت. درەنگتر، ئەحمەد 
ســەرایی و ئینجــا عەبەچکۆلــی هونەرمەندیــش دووکانــی شریت فرۆشــییان دانــا و 

بەگشتی خەڵکێکی زۆر بەو کارەوە خەریک بوون. 
وا بزانــم ســی. دی درەنگتــر و بــە ئەگــەری زۆر، لــە شەســتەکان )هەشــتاکانی 

زایینی(  دا، لە بۆکان پەیدا بوو. 
کاک برایم فەڕشی لەم بارەیەوە بۆی نووسیوم: 

ـ »باوکــم زۆرتــر لــە تەورێــزەوە ســەفحەی کوردی و فارســی و ترکــی دەهێنا، 
ئــەوە پێــش ئــەوە بــوو کــە من بچمــە مەدرەســە، هەروەها هــەر ئەو دەم زەبتیشــی 
هەبوو کە یەکەم جار کڕیبووی لە موسافیرخانەی هومایوون لەگەڵ حاجی کەریمی 
مەردانبەگــی لــەو موســافرخانەیە شــریتێکیان پڕکردبــووە کــە جەفەنگیاتــی نێــوان 
خۆیــان بــوو. دواتــر هەر ئــەو زەبتە بوو بەهۆی ئەوەی حســێنی نەورۆز )شــاعیر( ، 
عەلــی کــەردار )بەیت بێــژ( ، حاجی کەریــم مەردانبەگی )دەنگخۆش( ، خاڵــم، محەممەد 
پیرۆتی )حیکایەتخوان( ، حاجی ئەحمەدی کەیخوســرەوبەگ )قســەخۆش(  و کەسانی 
دیکــە، شــەوانە هەتــا نیوەشــەو کۆدەبوونەوە و ئیتــر شــێعرخوێندنەوە و گۆرانی و 
حیکایەت و قسەی خۆش بوو دەگوترا، هەر هەمووشیان زەبت دەکران. ئەو شەوانە 

بۆ من فێستیڤاڵی هونەر و فەرهەنگی کوردی بوو.« 

لە خۆشــییان، لە پیش کاک عومەر دا خۆم گەیاندە دووکانەکەی، بەاڵم ئەحمەد زبیل ڕیگای 
نەدام بچمە نێو دووکان! کاک عومەر لە پیش دا چووبووە بانکی سادرات و نزیکەی چارەگە 
ســەعاتێکی پێچــوو تــا هاتەوە، بەاڵم ئەو چارەگە ســەعاتە الی من چەنــد کاتژمێر بوو! کاک 
عومــەر لەگــەڵ گرامەکە ســەفحەیەکی تازەی حەســەن زیــرەک بە ناۆی »نەمام نەمام«یشــی 
بەخۆرایی پێدام، گرامەکە مارکی »تێپاز« بوو و زۆریشی کار کرد. لەبیرمە کەالسی هەشت 
یان نۆ بووم، ئەو گرامە هەر مابوو، ئێواران لەگەڵ هاوڕێم کاک برایم فەڕشی لە ماڵی ئێمە 
یان لە ماڵی کاک برایم گوێمان لە شێعرەکانی شاملوو لەنێو گۆرانییەکان بە دەنگی فەرهاد و 

داریووش دەگرت.« 
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٤٢. شۆفیری
زۆر وا هەیــە یەکــەم لێخۆڕی ترۆمبیل لە بــۆکان ئەرمەنی یا ئازەربایجانی بووبێتن. 
یەکــەم ترۆمبیلێکیش گەیشــتبێتە بــۆکان، دەبێ بارهەڵگر و تانکێــری نەوت بووبێ و 

پاشان جیپ، ئینجا سەواری و درەنگتر تراکتۆر و کۆمباین. 
هەندێک ئاغای وەک قاسم ئاغای موهتەدی و ئاغاواتی گوندەکانی دەوروبەری بۆکان 
یەکەم کەسانێک بوون کە ترۆمبیل )بەگشتی جیپ( یان کڕیوە و شۆفیریان بۆ گرتوون. 
ماڵی سەیدی زەنبیلیش جیپیان هەبوو و ماوەیەک شۆفیرێکی عەجەم بۆی لێ دەخوڕین. 
 بەشێک لەو ئازەربایجانییانەی ئێستا نیشتەجێی بۆکانن لە پەیوەندیی ترۆمبیل لێخوڕین و
چاک کردنەوەی دا هاتوونەتە ئەوێ و گیرساونەتەوە. گرنگە ناوی یەکەم شۆفیرەکان 
بزاندرێ و تۆمار بکرێ. دەگوترێ کە »ئەکبەر ئاسۆری«ی ئازەربایجانی زاوای نەمر 

حەسەن زیرەک، هەوەڵ کەس بووە کە لە بۆکان ماشێنی باریی لێخوڕیبێ. 
کاک ڕەحیم بەهرام زادە بۆی نووسیوم:

»میرزا عەلی عەبدوڵاڵزادە شۆفیری قاسم ئاغای موهتەدی بوو . گوایە میرزا عەلی 

لە سااڵنی 1٣٤٦ ـ ٤٧ لە پێوەند لەگەڵ شەڕی چەکداریی کورد دا گیراوە. میرزا عەلی 
دواتر لە بەنداوەکەی بۆکان کاری دەکرد و شۆفیری ئیدارەی »آب و برق« بوو.« 

من خۆشــم کاک عەلیم لە ســەردەمی شــۆفیری کردن بۆ قاسم ئاغا و دواتریش دا 
بەباشی لە بیرە، مرۆڤێکی هێدی و هێمن و بێ ئازار بوو. 

٤٣. تەعمیرکاری )فیتەری( ی ترۆمبیل 
ئەوەندەی بزانم ئەم کارەش سەرەتا بەدەست ئازەربایجانی و ئەرمەنییەکانەوە بووە، 
بەاڵم ناوی کەســیان نازانم. تەنیا »نیعمەت«م لە بیرە کە دووکانی تەعمیراتی هەبوو 
لــە نزیــک گاراج. گرنگــە بزانــدرێ کام بۆکانــی بۆ یەکــەم جار چۆتە ئــەم بوارەوە و 

دووکانی کردۆتەوە و لە کام شوێن و کەی؟
لەم دوایی یانە دا، وەستا خالید بەهاری، وەستا سمایلی نیکفاڵ )ئازەری( ، ئەحمەد 
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ئیســالمی و حەمە فابریک وەســتای تەعمیرکاری ماشــێن بوون لە بۆکان. فرۆشتنی 
کەرەســەی ترۆمبیلیش خۆی بوارێکی جیاوازە و لە پەیوەندیی کاری ســەرەوەدایە. 
کێ یەکەم دووکانی »قەتعە«فرۆشــیی ماشــێنی لە بۆکان کردەوە؟ من تەنیا عەبدوڵاڵ 
دەبباغیم لە بیرە کە لە نزیک گاراج دووکانی هەبوو، هەروەها کاک عەواڵی ئاسەف 
لــە دووکانەکانــی دادخوا  دا قەتعەی ماشــێنی دەفرۆشــت، بەاڵم پێش ئــەوان و دوای 

ئەوان کێ بوون؟ نازانم. 
بــە هەمــان شــێوە، ئــاگاداری کاری پەنچەرگیــری و ڕۆن گۆڕینی ماشــێنیش نیم. 
دەزانم کوڕێکی نابینای عەجەم لە بۆکان دووکانی گۆڕینی ڕۆنی ماشێنی بوو، بەاڵم 

چۆن کاری دەکرد و چۆنی ڕۆن دەگۆڕی، نازانم. 

٤٤. گاراجداری
گاراج یا گاراجی ســەرەکیی بۆکان هی حەمەدەمین ئاغای ئێلخانی زادە بوو، وا بزانم 
دواتر قاسم ئاغای موهتەدیش گاراجی کردەوە. یەک لە یەکەمین گاراجدارەکانی بۆکان 
 میرزا مەحموودی غەوسی باوکی کاک عەبدولخالق و کاک محەممەدی غەوسی بوو1 و
پاشــان میــرزا عەلــی بەهرام پــوور بــوون، واتە مــن ئەوانەم لە بیرە. کێــی دیکە پێش 
ئەوان و دوای ئەوانن؟ نازانم. تاجر و دووکانداری بۆکان کە باریان بۆ دەهات چەند 
بارهەڵگرێکــی هــەژار هەبوون کە عەمباڵی گاراجیــان پێدەگوتن. ئەوان بارەکانیان لە 
کۆڵیان دە دا و دەیانبرد بۆ خاوەنەکەی. درەنگتر، واتە ٧ ـ ٨ ســاڵێک پێش شۆڕشــی 
1٣٥٧ چەرخیــان دروســت کرد کــە بارەکەیان پێی دەبردە شــوێنی خاوەنەکەی، ئەوە 

هەندێک باشتر بوو و ئەو زەحمەتەی نەبوو کە بە شان هەڵیانبگرتایە. 
گاراجــی بــۆکان هەر ئــەوە بوو کە لــەالی ڕۆژاوای مەیدانــی گاراج هەڵکەوتبوو! 

1. میرزا مەحموود مرۆڤێکی خوێندەواری بااڵبەرز و لەســەرخۆ بوو. لە وەرزی زســتان دا 
بە میوانی بانگ دەکرایە مااڵن و لەوێ کتێبی وەک شــانامە و ئەســکەندەرنامە و شــتی وای 
دەخوێنــدەوە. مــن چەند جــارم لە ماڵی خۆمــان بینیبوو. خزمایەتییەکی دووریشــمان لەگەڵ 

یەکتر دا هەبوو. 
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ئوتوبووســی تەورێز و شارەکانی دیکەش لەوێ ڕادەوەستان، ماشێنی بارهەڵگریش 
هەر لەوێ باریان لێ دادەگیرا. دەفتەری فرۆشتنی بلیتیش هەر لەوێ بوو. سەید عەلی 
قوڕەیشی بلیتی دەفرۆشت و دەهاتە نێو ئوتوبووسەکان و موسافیری دادەمەزراند. 
کەســێکی دیکــەی کــە لــە کاری گاراج دا بــوو، ... مەال مەحموودی بوو کــە بەداخەوە 

ناوی تەواویم لە بیر نییە. 
نــاوی عەمباڵەکانــی گاراجیشــم هــەر لــە بیــر نییــە و ســەد بریــا کەســانی دیکــە 
ناوەکانیــان تۆمــار بکردایــەن یــا بە منیــان ڕابگەیاندایە بــا دواتر لــە بابەتەکەی زیاد 

بکەم. لەم دوایی یانە دا چەند گاراجی تازەش کرابوونەوە: 
گاراجی محەممەد پاڵەوانی، گاراجی حاجی عەلی ڕەزایی، گاراجی حەسەن ئاغای 

قادری لە ڕیگای سەقز و گاراجی ڕەحمان حسێن زادە. 

٤٥. قەپانداری 
لــە بــۆکان دوو قەپــان هەبوو کە کاروباریــان برەوی زۆر بوو و لە ڕاســتی دا وەک 
دڵی ئابووریی شارەکە سەیر دەکران: قەپانی قاسم ئاغا لە بەری ڕۆژهەاڵتی شەقامی 
ســەرەکیی و قەپانــی حەمەدەمین ئاغــا لــە بــەری ڕۆژاوای شــەقامەکە، ڕووبەڕووی 
یەکتر. کاری ســەرەکی قەپانەکان کێشــانی دانەوێڵە و بەگشــتی گەنم و جۆ و نۆک 
بــوو بــۆ عەلالفەکان. خەڵکــی گوندەکان گەنــم و دانەوێڵەیان دەهێنا و بــە عەلالفیان 
دەفرۆشــتن و لەســەر ئەو دوو قەپانە دەیانکێشان. قەپاندار هەبوون کە قەپانەکەیان 
بە قۆنتەرات هەڵدەگرت و لەو کاری کێشانی دانەوێڵەیە دا حەقدەستێکیان بۆ خۆیان 
هەڵدەگرت. بیستوومە نەمر عەبدوڵاڵ ئێرانی لە قۆناغێکی ژیانی دا لە بۆکان، قەپانی بە 
قۆنتەرات هەڵگرتووە، بەاڵم ناوی کەســی دیکە نازانم. »بەرقەپان«، واتە دەوروبەری 
شــوێنەکە هەمیشــە قەرەباڵغ و پڕ هەرا و گرمە بوو. ماشــێن لەوالوەتر ڕادەوەســتا، 
بەاڵم داشقە و بارهەڵگر و فرۆشیار و کڕیار و قەپاندار هەرا و زەاڵزەاڵیەکیان بوو 

کە لە هیچ شوێنێکی دیکەی بازاڕ دا، وێنەی نەبوو. 
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دواتــر، ئــەم کەســانەش قەپانەکانیان بەڕێــوە دەبرد: میرزا برایــم مەجیدی، کاک 
حەمەڕەســووڵ داباشــی )وەفادار( ، حاجی تورکە )محەممەد کازمی(  و حەسەن خانی 

تاهیری. 

٤٦. عەلالفی
بــۆکان لــە باری کشــت وکاڵەوە ناوچەیەکــی بەپێزە و بەتایبەت گەنــم و جۆ و نۆکی 
زۆرە. عەلالف کەســانێکن کە گەنم لە گوندییەکان دەکڕن و دەینێرن بۆ شــارەکانی 
تر و لەوێ دەیفڕۆشن. بۆکان عەلالفێکی زۆری هەبوون، بەاڵم بەداخەوە ناویانم لە 

بیر نییە. دەبێ ئەو ناتەواوییەی کارەکەی من کەسانی دیکە پڕی بکەنەوە. 
مامۆســتا هەژار لە چێشــتی مجێور دا کاتێ لە ســەردەمی ژیانی خۆی لە بۆکان 
دەدوێ، باســی شــەریکایەتیی خــۆی لەگــەڵ حســێنی فاتحــی و عەبدولکەریمی خات 
شــەوکەت )هەمزەیــی(  دەکا و دەڵێ پێکــەوە گەنمیان کڕیوە و فرۆشــتوویانەتەوە و 
خێریان کردووە. بەو حیســابە مامۆســتا هەژار لە ســەردەمی الوییەتی دا لە بۆکان، 

عەلالف بووە. 
عەلالفەکان لە هاوین و سەرەتاکانی پاییز دا، گەنم و جۆیان لە گۆڕەپانێکی گەورەی 
پشــت قەپانەکان ڕۆدەکرد و شــەقڵیان لێ دە دا. کۆگای دانەوێڵە لە گۆڕەپانەکە دا زۆر 
بــوون و نەمبیســتەوە کەس دەســت لە کــۆگای خەڵکی دیکە بدا. کامیۆن یا ماشــێنی 
بارهەڵگــر ڕۆژانــە دەهاتن و عەمباڵ گەنم و جۆیان بە گۆنی )تەلیس(  لە کۆڵ دە دا و 

لە کامیۆنەکانیان وەسەردەخست. 
کاک نادر فەتحی دەنووســێ: »باپیرم ئەحمەد فەتحی و براکەی برایم فەتحی کە 

شەریکیش بوون، عەالفی کۆنی بۆکان بوون.« 
 ئەوەش ناوی چەند عەلالفی دیکەی بۆکان کە کاک جەعفەری مەردانبەگی بۆی 
نووسیوم: حاجی سەید قادری عەلالف )حسێنی( ، حەمەچکۆل )دێهبەندی( ، حەسەنی 
بایزئاغا )ڕەحمانی( ، مەال ڕەحمان ماجیدی، سەید حسێن تووتنچی، عەبە کێلەکەوەیی 
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)کەریمی( ، عومەر شێخی و حاجی فەتحوڵاڵ موقتەدیری و برایم مورادی. 

ئــەم کەســانەی خــوارەوەش لە بــۆکان ئارد فرۆشــییان دەکرد، کــە ئیش وکارێکە 
بــە تەنیشــت عەلالفییەوە: حاجی قادری حســێنی، مەال حەمەدەمیــن عەزیزی، حاجی 
کەریم لەیلی پوور، ســەید برایم بەرزنجی، کاک ســەعدوون مام ســەیدە، توڕاب خانی 

فەیزوڵاڵبەگی، حاجی مستەفا ئیسماعیل زادە و حاجی عەواڵ عەزیزئامان. 

٤٧. بەقاڵی
گومــان نییــە ئــەو یەکــەم دووکانانــەی وا لە گوندێــک بەنــاوی بــۆکان دا کرابێتنەوە، 
دەبــێ خواردەمەنییــان فرۆشــتبێ، بــەاڵم کــەی و کــێ؟ ئەســتەمە بزانــدرێ. یەکــەم 
هەنــگاوەکان دەبــێ بــە فرۆشــتنی دانەوێڵــە و ڕۆن و شــیرەمەنی دەســتی پێکردبێ. 
کاک »ڕەشــیدی ســپێهری« نــاوی ســێ کەســی پــێ گوتــووم کــە بەگوێرەی قســەی 
»مــام  هەبــووە:  بەقاڵییــان  دووکانــی  ئــەو دا  منداڵیــی  ســەردەمی  لــە  واتــە  ئــەو، 
نەســروڵاڵی فەرەجــی )مامــە نەشــێ باوکــی کاک عەبدوڵــاڵ فەرەجــی( ، مــام هەباس 
دەڵــێ دووکانــی  دەروێــش ســوڵتان( . کاک ڕەشــید  )یــا  مــام ســوڵتان  گــەدۆڵ و 
هەرســێکیان لــەو گــوزەرە دا بــوو کــە دواتــر قاوەخانــەی کەریمــی خــات زینــەت و 
 دەواخانــەی ئەحمــەدی دەرمانــگا و دووکانی ســدیقی خــات نازدار لــەوێ کرانەوە.« 
درەنگتر، دەروێش ســوڵتان دووکانەکەی ڕاگواســت و هاتە ســەر خیابانی تازە لەو 
شوێنەی کە هێشتا حاجی سمایل ئاغای ئێلخانی زادە ئەو دووکانانەی دروست نەکردبوو 
 وا بوو بە بانکی سادرات و دووکانی کاکم. دەروێش سوڵتان دراوسێی ماڵی ئێمە بوو و
مــن بــە منداڵی هات وچۆی ماڵیانم زۆر کردووە. یادی بەخێر بێ خات خاتوونی ژنی 
یەکەمی وەک دایک وابوو بۆم. دەروێش ســوڵتان دەروێشــی قادری بوو و هاوینان 
لە سەربانی ماڵەکەی دەفەی لێ دە دا و زیکری دەکرد. هەروەها باخ یا باخچەیەکیشی 

هەبوو لە دوای دەرمانگای ئاشی حەمەڕەحیم خان. 
لــە ســەردەمی ئێمــە دا ئەم کەســانە بەقاڵی عومــدەی بۆکان بوون، دیــارە گەلێک 
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کەســی دیکــەش بــە کارەکــەوە خەریــک بــوون، بەاڵم نــە من لــە بیرمە و نــە ڕەنگە 
هاسانیش بێ ناوی هەموویان لێرە دا بنووسرێ:

حاجی ســەید برایمی قوڕەیشــی، حاجی حەســەنی محەممەدی، کاک حوســێن و 
 کاک عەلی محەممەدیان، ماڵی ئیسماعیلی، مەال محەممەدی شێخی، کاک حەمەکەریم

دەورانی و... 

٤٨. ویشکە فرۆشی 
ئــەم پیشــەیە لــە ڕاســتی دا هــەر بەقاڵییــە، بــەاڵم بابەتــی کەمتــری تێدا دەفرۆشــرێ 
وەک نــۆک و لەپــە و برنج و توو و شــتی لەو چەشــنە، هەر بۆیەش ســەرمایەیەکی 
کەمتری دەوێ. زۆرێک لە کاســب و دووکاندارە بچووکەکانی بۆکان بەو کەســبەوە 
خەریــک بــوون، بۆ نموونــە مەرحوومی میرزا ئەســەدوڵاڵ غوەاڵمعەلی لەالی قەپانی 
قاســم ئاغا دووکانێکی وای هەبوو. ناوبراو خوێندەوار و مەال و زانا و شــاعیر بوو، 
بەاڵم لەبەروەی مەالیەتیی نەدەکرد بۆ بەڕێوەبردنی ژیان دووکانێکی لەو چەشنەی 
دانابوو و لەبەر بێ فێڵی و ڕاســتگۆیی دوای ماوەیەک وەرشکســت بوو. دەڵێن گوایە 
مشــتەری کــە هاتۆتە بــەر دووکانەکەی و پرســیویەتی ئەرێ مام میــرزا ئەو لەپەیە 
زوو دەکوڵــێ یــان درەنــگ؟ گوتوویەتی بەخوای باوکم هەر لــە بەیانییەوە تا نیوەڕۆ 
لەسەر ئاگری دانێی، هەر ناکوڵێ! دیارە مشتەریش ئەوە ببیسێ دەڕوا و ڕوو دەکاتە 

دووکانێک کە بە درۆش بێ هەر لەپەی خۆش کوڵی بدەنێ. 
کاک مەولوود، کاک قادر و کاک عەلی عەبدولقادری کە دووکانیان ڕووبەڕووی 
حەوزەگــەورە بــوو؛ کاک کەریم حوســێن پوور، کە ئەویش دراوســێی دووکانی کاک 
مەولوود بوو؛ کاک ئەرکان لە خیابانی کۆنە؛ قازی عەلی ئیبراهیمی هەر لە خیابانی 
کۆنــە؛ میــرزای ســوڵتانی لــە نزیــک حەوزەگــەورە و نزیــک موســافیرخانەی میــرزا 

عەبدوڵاڵی فەتحی و زۆر کەسی دیکەش دووکانی ویشکەفرۆشییان هەبوو. 
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٤٩. کووتاڵ فرۆشی
دەوڵەمەندانــی  ســەرەکی و  بازرگانانــی  پارچەفرۆشــەکان،  یــا  کووتاڵ فــرۆش 
دەسڕۆیشتووی شارەکە بوون. لە کۆن دا، کووتاڵیان لە هەمەدان و زەنجان و دواتر 
لــە تەورێــز و تــاران دەکڕی و لە بۆکان بە خەڵکی شــار و گوندیان دەفرۆشــتنەوە. 
کڕیاریــان نــەک هــەر ژن و پیاوی تاکەکەس بــوو، بەڵکــوو بەرگدروەکانی بۆکانیش 
کووتاڵیان بە قەرز لێ وەردەگرتن بۆ ئەوەی لە ماوەی بەهار و هاوین دا جل وبەرگی 
کــوردی پــێ بــدروون و بە ئامادەیی لــە دووکانەکانیــان دایبنێن بۆ ئــەوەی لە کاتی 
حاسڵی پاییز دا گوندنشینەکان بێن و لێیان بکڕن. هەروەها زۆرێک لە کۆتاڵ فرۆشەکان 
جنسیان بە سەلەم دەدایە گوندنشینەکان؛ سەلەم کردن، واتە فرۆشتنی کااڵ بە قەرز و 
بــە نرخــی زیاد لە ڕادەی ئاســایی؛ واتــە وەرزێری فاڵنە گوند کااڵی لــە دووکاندارە 
بۆکانییەکــە دەکــڕی و لەبــری پــارە، کاغەزێکــی بۆ مــۆر دەکرد کە لەکاتی حاســڵ دا 
ئەوەنــدە تەغــار گەنمــی بداتێ؛ نرخــی گەنمەکە کەمتر لەوە دەقەباڵ کــە ئەو ڕۆژە لە 
بازاڕ دا دەفرۆشــرا. ئەوەش لە ڕاســتی دا چەشــنێک سوود و بەهرە وەرگرتن بوو بە 

کاڵوی شەرعییەوە، ئەو چەشنە مامەڵەیە دەبێ ئێستاش هەر هەبێ. 
کووتاڵ فرۆشــەکانی بۆکان بە بیری من لەنێو قەیســەرییەکە دا دووکانیان بوو و 
دوای لێدرانــی خیابانــی تــازە و ڕووخانــی قەیســەری هاتنــە ســەر خیابانــی تازە و 
زۆربەیان جگە لە سێ یا چوار کەس، ئەوانی تر بەگشتی لە بەری ڕۆژاوای خیابان دا، 
کە مڵکی قاسم ئاغا بوو، دووکانیان کردەوە. دووکانی سێ چوار کەسێکیشیان کەوتە 
بەری ڕۆژهەاڵتی شــەقامەکە واتە بەشــی ماڵی حاجی سمایل ئاغا و حەمەدەمین ئاغا. 
وەبیرم نایە کەســیان دووکانی لەســەر خیابانی کۆن بووبێ مەگەر پێش بیرەوەریی 

من. 
دووکان کردنــەوەی بەیانــی و داخســتنی ئێوارانی بۆکان، بەپێی ســەعات و کات 
نەبوو. هەر لە شەبەقی بەیانییەوە هەتا ڕۆژاوا و تاریکان، دووکان دەکرایەوە. جا بە 
زســتان ماوەیەکی کەم و بە هاوینان ماوەیەکی زیاتر. کاتی نیوەڕۆ زۆربەی خەڵک 
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یا دووکانیان دادەخست یاخود کوڕی گەنجیان لەوێ دادەنا و خۆیان دەچوونەوە بۆ 
ماڵ. ئەوەندەی لە بیرم بێ دوانیوەڕۆیانی جومعە دووکان دادەخران. 

ژنــان، جگــە لــە ژنانــی دێهات نــەک هــەر دووکاندار نەبــوون، بەڵکوو بــۆ کڕینی 
لــە  وردەوردە  گــۆڕا و  شــێوازە  ئــەم  درەنگتــر  بــازاڕ.  نەدەهاتنــە  شــت ومەکیش 
کۆتایی یەکانــی ڕژیمــی شــایەتییەوە ژنانیــش دەهاتنــە بازاڕ بۆ کڕینی شــت ومەک و 
هەروەهــا دووکانــداری ژنیش پەیدا بوون. ڕەوتەکە بەتایبەت دوای شۆڕشــی 1٣٥٧ 
بەتەواوەتی گۆڕا و ژنان دەورێکی بەرچاوتریان لە ئابووریی شار و گەڕانی بازاڕ دا 

بینی چ بە کڕینی کااڵ و چ وەک دووکاندار و بازرگان. 
ئەوە ناوی بەشێک لە کووتاڵ فرۆشەکانی بۆکانە:

حاجی ســەید حەمەســاڵەی قوڕەیشــی، حاجی ســەعید، حاجی محەممەدڕەشــید، 
میرزا محەممەد و کاک برایم محەممەدیان، حاجی حەمەســاڵە، حاجی قادر و حاجی 
ســمایلی محەممەدی، حاجی ئەحمەد و حاجی عەلی ڕەزایی، حاجی حەســەن بەگ و 
میرزا عەبدوڵاڵ سامبەگی، حاجی ئەحمەد، میرزا عەلی و میرزا محەممەد ڕۆستەمی، 
حاجــی بایــز و حاجی عەبدوڵاڵ ئیســماعیلی، حاجی ســەید ســمایل و ســەید محێدین 
حســێنی، حاجی حەمەڕەشــید و میرزا حەســەنی عەلی زادە، حاجی بابەخان و میرزا 
حەمەساڵح کەریمی، حاجی بابا، میرزا محەممەد، میرزا ناجی و میرزا ڕەحیم زیایی، 
حاجی برایم و حاجی مســتەفا حەبیب زادە، ســۆفی محەممەد، میرزا عوسمان و کاک 
ســادق حەبیب زادە، میرزا عەبدولخالقی کەفاشــی، حاجی ســاڵح ڕەشــید بەگی، میرزا 
ڕەســووڵ ئەســاڵنی، میرزا جەلیل ئەمینی، میرزا محەممەد خاڵندی، حاجی محەممەد 

ڕۆستم زادە و... 

٥٠. خەڕازی و عەتاری
لــە ڕاســتی دا مــن نازانــم جیاوازیــی خــەڕازی لەگــەڵ عەتــاری چییــە و کامیان چی 
دەفڕۆشــن کــە لــە دووکانی ئەوی دیکەیــان دا نییە؟ دەزانم هەندێک لــە جوولەکەکان 
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پێــش ئــەوەی واڵت بەجێ بهێڵــن، دووکانــی خــەڕازی یــا عەتــاری )جەمالیات( یــان 
بــووە، بــەاڵم پێشــتر چــی؟ کــێ یەکــەم بــووە و کــەی؟ چییــان فرۆشــتووە؟ بــۆی 
هەیــە عەتــر و دەرزی بــەرۆک و مــووروو و زەنگیانــەی کچــان بەشــێک بووبــن 
لــە بابەتــەکان، بــەاڵم بەشــێکی تریــان بــە دڵنیایــی کەرەســەی بچووکــی مــاڵ وەک 
و گڕســۆز  چــرای  ســەماوەر و  ناڵبەکــی و  ئیســتیکان و  دەوری و   کاســە و 
چــرا تۆڕی و شووشــە چرا و ئەم شــتانە بووە. هەروەها عەتــار گیاوگژ و دەرمانی 
نەخۆشــییان فرۆشتووە. لە کوردســتان و ئەوەندەی بزانم لە ئێرانیش دا عەتارەکان، 
چــازان و پزیشــکیش بوون و دەرمانی نەخۆشــیان کــردووە. لە بۆکانی ســەردەمی 
من دا سەعید و محەممەد کەڵەکانی، حەمەدەمینەسوور، عەبدوڵاڵ مسگەری و گەلێک 

کەسانی دیکە خەڕازی فرۆشییان هەبوو، بەاڵم داودەرمانیان نەدەفرۆشت. 
ئەوەی زیاتر بە کاری دەرمان کردن و دەرمان فرۆشــتنەوە خەریک بوو، حاجی 
عەبدوڵــاڵی کەریمــی و دوای ئەو میرزا حەمەکەریمــی کوڕی بوو. مام میرزا گەلێک 
خۆش مەحــزەر و قســەخۆش و لەبەرداڵن بــوو، گەلێک تەجروبــەی ژیانی هەبوو و 
زۆری کتێــب و ئەفســانە و حیکایەتــی کۆن خوێندبــۆوە و زەینێکــی هونەرئافەرینی 
هەبــوو و وەک داســتان و ڕووداوی نێــو کتێبەکانــی دەگوتــەوە، خۆیشــی بابەتــی 
دەئافراند و لێی زیاد دەکرد. مام میرزا و شــەرافەت خانمی هاوســەری، واتە پوورە 
شــەرافەت هەردووکیــان دەرمانــی نەخۆشــیان دەکرد، مــام میرزا لــە دووکان و بۆ 
پیــاوان، پوورەشــەرافەتیش لــە ماڵــەوە بۆ ژنــان. وا هەبــوو ژنانی گوندنشــین بچنە 
دووکانــی مــام میــرزا و دەرمــان لەویش وەربگــرن. دووکانی میــرزا حەمەکەریم لە 
بــەری حەمەدەمین ئاغا لەســەر شــەقامی تازە بوو، لە نێــوان دووکانی محەممەدی و 

دووکانی قوڕەیشی لەسەر گوزەری کەبابی برایمی نەوبەختی. 
کەســێکی دیکــەی بــە کاری فرۆشــتنی گژوگیــا و دەرمانــی نەخۆشــەوە خەریک 
بووبــێ، حاجــی عەلی فەڕشــی بــوو. حاجی عەلی لە کاروکاســبی دا بە تــەواوی مانا 
کەســێکی پێشــەنگ بــوو. گەلێک کاری هــاوکات بەیەکەوە دەکــرد و دووکانەکەی لە 
ڕاســتی دا ســەری مارومێرووی تێدا بوو، واتە ئەگەر بچوایەی بۆ هیچ شــتێک پەکت 
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نەدەکــەوت! لــە پەیوەندیــی فرۆشــتنی گژوگیــا و داودەرمــان دا کاک برایــم فەڕشــی 
سەبارەت بە باوکی ئاوای بۆ نووسیوم:

»لە بیرمە باوکم زۆربەی هەرە زۆری گیاوگژی ناوچەی کوردستانی دەناسی کە 
بۆ ڕەنگ کردنی بەن و دەرمانی نەخۆش بەکار دەهاتن؛ هەم ئەو بەشــەی کە وەک 
دەرمــان بــەکار دەهێنــرا و هەم ئەوانەش کــە پێوندییان بە دروســت کردنی ڕەنگەوە 
هەبوو. وا هەیە یەکەم کەس لە بۆکان ئەو بووبێ کە گیاوگژی دەرمانی و خۆماڵیی 
ســوننەتیی هەبووبێ. باش باشــم لە بیرە خەڵک دەهاتن و باسی ژانی سەر و زگ و 
گرفتــی دیکەیــان دەکرد، ئەویش لەو گیایانەی دەدانێ و پێشــی دەگوتن چۆنی بەکار 
بێنن. قەت نەمبینی کەسێک گلەیی هەبێ لەو کارەی ئەو. بە دەگمەن خۆشی دەرمانی 

پزیشکی دەخوارد.«
کاک ڕەشــید ســپێهریش نــاوی عەتــارە قەدیمییەکانــی بۆکانــی بــەو شــێوەیە بۆ 

نووسیوم: 
»سەعید و محەممەد کەڵەکانی، سەید حەسەنی بدەوی ناسراو بە سەید حەسەنی 

خــەڕازی؛ ســەید ڕەحمانەچکــۆل لــە کۆاڵنی خەیاتــەکان؛ مینە حەتــەم )حەمەدەمینی 
مەردانبەگــی(، ڕەحیــم و کەریمــی بەهرامی مەشــهوور بە شــەمێ؛ عەواڵ قورمیشــی 
ناســراو بە عەواڵ دایەمان، حەمەســاڵەی مامەحمەد، عەزیزی میعماری کوڕی وەستا 
ئەحمــەد، عەبــە مــەال خەڵکــی کانــی عەلییەگــردە، میــرزا ڕەحیمــی یەنگی کەنــدی، کە 
باوکــی چووبــوو بۆ ســلێمانی؛ کوڕانی ڕەشــید ناســکێ )ڕەحمــان و ڕەحیم( ، حاجی 

حەمەڕەسووڵی کەریمی ناسراو بە پەپوولە.«
کاک جەعفەر مەردانبەگیش دەنووسێ:

»حاجی مینەی مەردانبەگی مامم لە پیش دا دووکانی خەڕازی بوو، پاشان هەمان 

دووکان بوو بە سەرتاشــخانە و شوێنەکەشــی ڕووبەڕووی دووکانی کاک عومەری 
وەفا بوو.« 
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٥١. بەرگدروون )خەیاتی( 
مەســەلەی بەرگدرووەکانی بۆکان دوورودرێژە و لە عەینی کات دا گەلێک گرنگیشە. 
ژمــارەی بەرگدرووەکانــی شــار، چەنــد قــات لــە بەرگــدرووی مەهابــاد و ســەقز و 
شارەکانی دراوسێ زیاتر بوو. ئەم ژمارە زۆرە، دەورێکی گەورەی کۆمەاڵیەتیی بە 
خەیات و شــاگرد خەیات دابوو، کە لە ژوور هەموو خاوەن پیشــەکانی دیکەوە بوو. 
بــۆ نموونــە، دارتاش و ئاســنگەر ئەم جێگە و پێگــە کۆمەاڵیەتییەیان نەبوو کە ئەوان 
بوویان، پێگەیەک کە لە بڕگەی ساڵی 1٣٣2  دا بوو بە هێزێکی سیاسی و لە ڕاپەڕینی 
خەڵکــی بــۆکان دژ بــە ئاغــاکان دا دەوری پێشــەنگی و ڕێبەرایەتیــی بینــی. ڕێبەرانی 
ئەســڵیی بزووتنــەوەی ســاڵی 1٣٣2ی بــۆکان زۆرێکیان خەیات بوون: حاجی قاســم 
کەریمی، میرزا حەمەڕەئووفی حافزەلقوڕئان، حسێنی تەهایی، حسێنی مەجیدی و... 
بۆچی وابوو؟ بەرگدرووی بۆکان لە چی ناڕازی بوون و دژ بە کێ دەوەستان؟ 
بــە بۆچوونــی مــن بــۆ وەاڵم دانەوەی پرســیارەکان دەبــێ بگەڕێینەوە بــۆ بنەماکانی 
بــاوەڕی سیاســیی کەســایەتییە بەرچــاوە بەرگــدرووەکان و هــۆکاری هەڵوێســت 

گرتنیان. سەرەتای خەباتیان لەکوێوە دەستی پێکرد و بۆچی؟
 من مەســەلەکە لە سیاســەتی ڕەزاشــایی بەرانبەر بە گەالنی نیشــتەجێی ئێران و
کەمایەتییــە نەتەوایەتییــەکان دا دەبینــم، سیاســەتێک کــە عەینووبیلــال کۆپی کــراوی 
سیاســەتەکانی ئاتاتــورک بــوو لــە تورکیــا. جیاوازیی دوو کەســەکە لەمــە دا بوو کە 
ئــەو، ســەروەری و گەورەیــی بە تورک دە دا و ئەم بە فارس؛ بەاڵم شــێوازی کار و 
بەڕێوەبردنی سیاسەتەکانیان یەک بوو و جیاوازییان ئەگەر هەبووایە، بچووک بوو. 
بەشــێک لــە سیاســەتەکانی ڕەزاشــا لەپێنــاو دەســتەبەر کردنــی هێزێکــی زاڵــی 
مەرکــەزی دا، تواندنــەوەی کەمایەتییــە نەتەوایەتییەکانــی ئێران و یەک لــەوان، کورد 
بــوو لەنێــو فارســەکان دا. زمانی کوردی تەنانەت قســە پێکردنیشــی لــە قوتابخانە و 
ئیدارەکان دا یاســاخ کرابوو؛ مێژوونووســی فریوخواردوو یــا بەکرێ گیراو، مێژووی 
کوردیــان دەگــۆڕی و بــە کلکــی فارســەکانیانەوە دەبەســت؛ جل وبەرگی کــوردی بە 
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ڕادەی زمانەکــەی قاچــاخ بوو،؛ ژاندرمەی عەجەم نێفەکــی پانتۆڵی پیاوانیان دەبڕی، 
پێــچ و کاڵویان لەســەر الدەبردن و پشــتێنیان لە پشــتی ژنان دەکــردەوە. هەمووان 
دەبووایە کاڵوی پەهلەوی و دوولینگەی لە تارانەوە هاتوو بکەنە جێگری جل وبەرگی 

ئابا و ئەجدادیان. 
لــە بارودۆخێکــی نالەبــاری ئەوتــۆ دا، بەرگدرووی کــورد زیاتریــن زیانی تووش 
دەهات. ئەوان نە دەیانزانی و نە دەیانەویست جل وبەرگی عەجەمی بدروون. تەنانەت 
تــا تەمەنــی الوییەتــی منیش کــە برادەرێکی خەیاتــی مەهابادی لە بۆکان دەســتی بە 
دروونی کۆت و شەڵوار  عەجەمی کرد، لە بۆکان دا کەسێک نەبوو ئەو بەرگە بدروێ. 
خەیاتەکان، کە بە شێوەی سروشتی زیاترین زیانیان لەو سیاسەتەی ڕەزاشا دەبینی، 

لە ڕیزی پێشەوەی نەیاران و ناحەزانی سیاسەتەکەش وەستا بوون. 
نەریتــی دژایەتی کردنــی حکوومەتــی ناوەنــدی کــە لەنێــو کــورد دا دیاردەیەکــی 
گشــتییە، بۆ بەرگدرووەکانی کوردســتان ببوو بە کێشــەیەکی پیشەیی و ئابووریش. 
سیاســەتەکە هەموویانــی کەلــەال دەکــرد و مشــتەرییەکانیانی لە دەســت دەســەندن. 
ئــەوەش وەک  بەبــێ  کــە  بــۆکان  بەرگــدرووی  بــۆ  بــوو  بــەس  بەتەنیایــی  ئــەوە 
بەشــێک لــە کۆمەڵــگای کــوردی، دژبــەری حکوومەتــی ناوەنــدی بوون. ئــەم نەریتە 
سیاســییەی بەرگــدرووی بــۆکان بــۆ دژایەتی کردنــی حکوومەتــی ناوەنــدی، بنەمای 
ئابــووری هەبــوو و مــن ئــەم بنەمــا ئابوورییە بــە ماتــۆڕی جوواڵنەوەیــەک دەبینم 
کــە لــە ســاڵی 1٣٣2 لە نێو خەیات و شــاگرد خەیاتی بۆکان دا ســەری هەڵــدا. دیارە 
 ژمــارەی زۆری خەیــات و شــاگردخەیاتەکان لێــرە دا دەورێکــی گرنگــی دەبینــی و
هێزێکی زیاتری پێدەدان. بەبێ ئەوەش، شاگرد خەیاتەکانی بۆکان گەلێک یەکگرتوو 
بــوون و لە ماوەی شــەش مانگی ســاڵ دا هەفتەی ڕۆژێک لــە باغەکانی دەوروبەر و 
ســەر چۆمــی شــارەکە کۆدەبوونــەوە، ســەیران و »زیافەت«یــان ڕێکدەخســت و بــە 
تەبایی و خۆشی لەگەڵ یەکتر ڕایاندەبوارد، هەر ئەوەش ڕیزەکانیانی پتەوتر دەکرد. 

بەبیرەوەریی من، ئەم کەسانەی خوارەوە لە بۆکان بەرگدروو بوون:
میرزا حەمەڕەئووف )حەمەڕەئووف مەال حەســەن(، میرزا حسێن تەهایی، باوکم 
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)میرزا عەبدوڵاڵ ســوڵتانی( ، مام غەنی پیران، میرزا حەمەحەســەن...، میرزا حسێن و 

میرزا ســمایل مەجیدی، وەســتا ڕەحمان بابامیری )عەلی زەردان( ، وەســتا عەبدوڵاڵ 
قەرەگوێــز، حاجــی محەممــەد شــاقولی )محەممــەد زادە(  و براکــەی، حەمەســاڵەی 
شــاوێردی، عومەری خونچە )ســەلیمی(، حەمەڕەســووڵی کاکەڵاڵ، وەســتا عیززەت، 
وەســتا عەزیز دۆینە )مورادی(، وەســتا ئەحمەد...، وەستا مەحموود برای ڕەسووڵی 
ســولەیمان، ڕەحمان ســوفی زادە )شاعیر(  لەگەڵ بڕاکەی، وەســتا عەبوو شەو بەخێر 

و... 
ئەم کەسانەش کۆت وشەڵواریان دەدروو:

میــرزا مارف حەســەنیانی )خەیاتیی لۆکس( ؛ میرزا محەممەدی کا حەمەشــەریف 
)خەیاتیی نوین( ؛ حســێن کوردپوور؛ تاهیر ئاســەف و عەلی نەورۆز )خەیاتیی مۆدی 

ئامریک( . 

٥٢. ماشێن فرۆشی 
دوای ئەوەی ترۆمبیل و تراکتۆر بوون بە بەشێک لە ژیانی ڕۆژانەی خەڵک، وردەوردە 
دانیشــتووانی شــار و ئاغاواتــی دەوروبــەری بۆکانیــش بــۆ هات وچــۆ و کاروباری 
کشت وکاڵ، ماشێن و تراکتۆر و کۆمباینیان کڕی و درەنگتریش هەندێک کەس لە شار و 
دێ بوون بە خاوەنی مینی بووس و ئوتوبووس و ماشێنی باری. سەرەتا تەنیا ماشێنی 
 جیپ و لەندرۆوێر دەکڕدرا، بەاڵم هەندێک لە ئاغاواتی نێو شــار وا هەبوو ماشــێنی

سەواریشیان هەبێ. 
خەڵک بۆ کڕینی ماشێن دەچوونە شارەکانی دەوروبەر و بەگشتی تەورێز، بەاڵم 
دواتر هەندێک کەس لە بۆکانیش نوێنەرایەتیی فرۆشــی ماشــێنیان وەرگرت. حاجی 
عەلی فەڕشی یەک لەو کەسانە بوو، پاشان سێ تاجری بۆکانی )حاجی حەمەڕەشید 
محەممەدیــان، حاجــی عەلی ڕەزایــی و عەلی کەشــاوەرزی(  نوێنەرایەتیی کۆمپانیای 
جیپیــان وەرگــرت؛ دوای ئەوان ئیتر خەڵکانی دیکەش هاتنــە کارەکەوە و تەنانەت لە 
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بیرمە کاکم لە ســاڵی 1٣٥٧ ڕاســت پێش شۆڕشی گەالنی ئێران دووکانی کەرەسەی 
ماڵی پێچایەوە و سەوارییەکی وەک ڕێنۆ یا شتێکی لەو چەشنەی دەفرۆشت. دەزانم 
زۆر کەســی دیکــەش لــە کاری فرۆشــتنی ماشــێن دا بوون، بــەاڵم بەداخــەوە ناویان 

نازانم، بەڵکوو ئەوانەی دەزانن ئەم ئەرکە ڕابپەڕێنن. 
کاک برایمی فەڕشی لەم بارەیەوە بۆی نووسیوم: 

ـ »بــۆکان عەمبــاری دانەوێڵەی ئازەربایجان بوو، بەشــێکی زۆر لە گەنم و جۆی 
ئەم ئوســتانە لە بۆکان بەرهەم دەهات، گواســتنەوەی ســەدان و بگرە هەزاران تۆن 
گەنم و جۆ و گەنمەشــامی و چەوەندەر و... لە دێهاتەوە بۆ بازاڕی گەنمی بۆکان و 
پاشان ڕاگۆاستنیان بۆ شارەکانی دیکەی ئێران، نیازی جیددی بە ماشێنی بارکێشی 
لــە بــۆکان و ناوچەکــە دەردەخســت، ئەم کارە تا ئــەو ڕۆژەی ماشــێنی گاز هێنرایە 
بــۆکان بــە کەڵ وعەرابــە، واڵغ و ترێلــی تراکتــۆر جێ بەجێ  دەکرا. باوکم لە ســااڵنی 
پێــش 1٣٥0 ســێ ماشــێنی گازی ڕووســی و تراکتۆرێکــی ڕۆمانــی هێنایــە بــۆکان، 
دواتر لەســەر پێشــنیاری نوێنەرایەتیی تەورێزی ماشــێن گەلی ڕووسی، حاجی عەلی 
فەڕشــی نوێنەرایەتیی ماشــێنی گاز و ماز و واز و ماشــێنی ســەواریی ماسکۆیچ و 
ماســکۆیچ و  ماشــێنی  گالێریــی  بــۆکان.  هێنایــە  ڕووســیی  ئیــژی  ماتۆڕســیکلێتی 
ماتۆڕســیکلێت لــە دووکانێــک دا بوو لــە خیابانی نزیــک حەوز و مزگەوتــی بازاڕ کە 
ڕاســت ڕووبەرووی دووچەرخەســازییەکەی قادر دەبباغی بوو. گاز و واز و ماز لە 
دووکانەکانی ســەر خیابانی ســەقز تەنیشت ماڵی خۆمان ڕادەگیرا کە پێشتر کارگای 
دۆشــاو دروســت کردن بــوو. دوای حاجــی عەلــی کۆمەڵێــک لە حاجییەکانــی دیکەی 
بــۆکان ماشــێنی گازیــان کرێ و دەیاندا بە کرێ بۆ ڕاگوێســتنی گەنــم و جۆ یان بۆ 
خیز و بەرد و قســڵ کێشــان و کەرەســەی دیکــەی ماڵ دروســت کردن و کەل وپەلی 
دیکە. لەو ســەردەمە دا کاری شــۆفیری باوی خۆش بوو. ئەو ماشــێنانە تەنانەت بۆ 

گواستنەوەی گەنم دەچوونە ناوچەی هەوشاریش.«1

1. حاجی عەلی فەڕشــی کە دەچوو بۆ ســەفەر هەمیشــە بە شتێکی تازەوە دەهاتەوە، ڕادیۆ، 
گرامافون، زەبتی سەوت، تەلەویزیۆن، بادبزەن، دووچەرخە، کەرەسەی نێوماڵ و زۆر شت کە 



1606 | بۆکان لە مێژوودا

کاک ڕەحیم بەهرام زادە سەبارەت بە تراکتۆر و هاتنی بۆ ناوچەکە ئەم دێڕانەی 
خوارەوەی نووسیوە. لەبەروەی لە یادداشتەکە دا باس لە »کەڵک وەرگرتنی تراکتۆر« 
کراوە نەک فرۆشتنەکەی کە بابەتی ئەم بەشەیە، بە باشم زانی لە پەڕاوێز دا بیهێنم:1

 ئێمە لە بۆکان نەماندیتبوون. لە یەکێک لەو سەفەرانە دا بە دوو مینی بووسی )قابتی قاشدی(  و
دوو شــۆفیری ئازەری و کرماشــانی گەڕایەوە بۆکان. کابرای کرماشانیی بە ژن و منداڵەوە 
هێنابــووە بــۆکان کــە دواتــر وەک دۆســتی بنەماڵەیــی ئێمەیان لێهــات. لەو دەورەیــە دا کاک 
حەســەنی بــرام لەگــەڵ کابــرای کرماشــانی یەک لــە مینی بووســەکانیان بەدەســتەوە بوو و 
ســەفەری هەمــوو شــوێنێکیان دەکــرد، کاک حەســەنم دەیگێــڕاوە، ڕۆژێکیان نەمر حەســەن 
زیرەک لە بۆکان سواری مینی بووسەکەی ببوو، هەر چەند داوای کرێی لێ نەکرابوو، بەاڵم 
گوتبووی »حەسەن گیان لەجیاتی پووڵ گۆرانیتان بۆ دەڵێم.« هەر ئەو دەمە یەکسەر گۆرانی 

»یاڵاڵ شۆفیر«ی بۆ گوتبوون، جا نازانم ئەوە یەکەم جار بووە یان پێشتریش گوتبووی. 
1.»لە کاتێک دا تەنیا کەرەسەیەکی نوێی کار کردن کە جووتیاران بە کاریان دەهێنا »فەرغوون« 
بوو کە جێگای ســەوەتە و ســاقۆڕی بۆ ڕشــتنی خۆڵەمێش و پەین وپاڵ گرتبۆوە ، ئاغاکانی 
ناوچە تراکتۆریان بۆ کاری کشــت وکاڵ بە کار دەهێنا. ئەوەندەی من بیســتوومە عەزیز خانی 
کرمانــج )عەزیز بەگی یاســیکەند(  یەکەم کەس بووە کە لــە ناوچەی بۆکان   تراکتۆری کڕیوە. 
نازانــم ئــەم قســەیە چەندە ڕاســتە، بــەاڵم ئەحمەد خانی »ترکاشــە« بەرلە ئاغاکانــی »کڕکڕە« 
تراکتۆری هەبوو. ئەم تراکتۆرە بە فارســی لەســەری نووســرابوو: »تراکتر اشــتاهیر ساخت 
اطریــش«. ســەید عەلــی شــۆفیری ئــەو تراکتۆرە بــوو. دەیانگوت ئــەم تراکتۆرە 6٨ ئەســپە. 
زۆر جــار ئــەم تراکتــۆرە بــە کڕکــڕە دا دەڕۆیــی و ئەگــەر ترێلی بــەدواوە  بووایە لــە دواوە 
خۆمان بە ترێلییەکە دا هەڵدەواســی. پاشــان لە »تیکانتەپه«وە تراکتۆری ماڵی حەمە خانیان بۆ 
کاری ماڵی حاجی عەبدوڵاڵ خان دەهاورد بۆ کڕکڕە. شــۆفیری ئەو تراکتۆرە حەمەڕەشــیدی 
کــوڕی حەمە خــان )بــرای ســەیفوڵاڵ(  بــوو. پاشــان کــوڕە ئاغاکانــی کڕکــڕە ش تراکتۆریــان 
لێدەخــوڕی. ئــەم تراکتۆرەش هەر بەرهەمی ئوتریش  بوو. ئەم تراکتۆرە گاســن و دیســکی 
بۆ جووت کردن و دیســک بۆ گێرە کردن و ترێلیشــی بۆ بارکێشــان هەبوو. زۆر جار خەڵک 
بەو تراکتۆرە دەچوون بۆ بۆکان. زستانان هەڵکردنی تراکتۆر  زۆر زەحمەت بوو و خەڵکی 
پاڵیــان پێودەنــا و جاری وابوو هەتا نیوەی ڕێگای ســارووقامیش بە پاڵ پێوەنان دەیانبرد و 
هەڵنەدەبوو. ماوەیەک پیاوێکی »چەرداوڕوو« شــۆفیری ئەو تراکتۆرە بوو و عەبەشۆفیریان 
پێدەگوت. وا بزانم ماڵی حاجی عەبدوڵاڵ خان پاشــان نیوەی تراکتۆرەکەیان کڕیبوو. ســااڵنی 
دواتر بۆ دروێنەوەی گەنم »کۆمباین« دەهات بۆ کڕکڕە . نازانم ئەو کۆمباینە هی کێ بوو و 
لەکوێوە دەهات. یەکەم جار کە هات کوتە زەوییەکی ماڵی حاجی عەبدوڵاڵخانی دوورییەوە 
کە لەســەر ڕێگای باخچە بوو. تەواوی خەڵکی بە ژن و منداڵەوە هاتبوون بۆ ســەیری ئەو 
کۆمباینــە. کۆمبایــن دەڕۆیــی و تەلیســی گەنمــی دووردراو بە شــوێنێک دا، کــە وەک جیگای 
خلیســکێن وابوو دەهاتە خوارەوە. لەو ســااڵنە دا خەڵکی دیکە هەر بە شــێوەی نەریتی کاری 
وەرزێریــی خۆیــان دەکــرد و زۆربەی زەوییەکانی ئەوانیش لە شــوێنی ئاســتەم بوو و هەر 
تراکتــۆر و کۆمباینــی تێنەدەکــەوت. کاتــێ تەگــەری تراکتــۆر پەنچەر دەبوو شــۆفیر خۆیان 
پەنچەرگیرییــان دەکــرد. ئــەم تراکتۆرە دەســگایەکی پۆمپــی هەبوو کە بە پــاش تراکتۆرەوە 

وەسڵ دەکرا و تیووبی تەگەرەکانیان پێ بادەکرد.«
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کاک جەعفــەر مەردانبەگیــش ئــەم ناوانەی خوارەوەی بۆ ناردووم کە ســااڵنێکی 
درەنگتر لە بۆکان بونگای ماشێن فرۆشــییان کردۆتەوە: »حەســەن ئاغای شــەهامەت 

)بونگای شەهامەت( ؛ سولەیمان بێ باک، حەسەن شەبدیز و عەلی موقتەدیری.«

٥٣. فەڕش فرۆشی
لــە بــۆکان و دەوروبــەری بــەڕە و الکێــش بەرهــەم دەهــات و بــەو هۆیــەوە دەبــێ 
سات وســەودای ئــەم دوو بەرهەمــەش لــە بازاڕ دا بــاو بووبێ. مافوورە فرۆشــی ئەو 
سەردەمانە کێ بووە؟ نازانم. درەنگتر، فەڕش،  واتە قاڵی گەورە وەک سێ لەچوار و 

دوولەسێ میتریش لە شارەکانی دیکەوە دەهێنرایە بۆکان و لەوێ دەفرۆشران. 
مــن بەداخــەوە نــاوی فەڕش فرۆشــەکانی بۆکانم لە بیــر نییە، بــەاڵم دەزانم کاک 
فەتحوڵاڵ )فەحە ســنەیی(  و مەشــەدی نەقی عەجەم دوو لەو کەســانەن کە دووکانی 
فەڕش فرۆشــییان هەبوو. ئەگەر هەڵە نەکەم کاک حســێنی ئازەری )حســێنەکۆڵ( یش 
دوای  غوەاڵمعەلیــش  کاک حســێنی  هەروەهــا  هەبــوو.  فەڕش فرۆشــیی  دووکانــی 
خانەنشــین بــوون لــە ئیــدارەی پــەروەردە و چەنــد ســاڵ پێــش کۆچی دوایی یەکەی، 

دووکانێکی بچووکی فەڕش فرۆشیی بەڕێوە دەبرد. 
ئــەوەش نــاوی چەند فەڕش فرۆشــی دیکەی بۆکان کــە کاک جەعفەر مەردانبەگی 

دیارە ئەوانەی کاک ڕەحیم نووسیونی بەشی ڕۆژهەاڵتی بۆکان و ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی 
دەگرنــەوە. لــە وەاڵمی پرســیاری من دا ســەبارەت بــە ڕێکەوتی هاتنی تراکتــۆر بۆ ناوچەی 
فەیزوڵاڵبەگی، کاک ڕەحیم گوتی کە دەبێ دوای ئیسالحاتی ئەرزی 1٣٤1 و سەردەمێک بووبێ 
کە ئیتر بێگاری لەسەر گوندنشینەکان هەڵگیرابوو و ئاغاوات پێویستیان بە هێزێکی نوێی کار 
هەبوو بیکەنە جێگری هێزی کاری بێگاری. من خۆشم لە سااڵنی دەوروبەری 1٣٣٥  دا لە بیرمە 
کابرایەکی ئەمریکایی لەگەڵ کۆمباین و تراکتۆرێک هاتبووە بۆکان و دەیویســت چۆنییەتیی 
کاری کۆمباین پیشانی خەڵک و ئاغاوات بدا بە هیوای ئەوەی بیانکڕن. لە مەزرایەکی گەنمی 
خــوار دەرمانــگای ئەوکات گەنم و وێنجــە، بە کۆمباینەکە دروویانــەوە و وێنجەکەیان کردە 
باقە و لەوێ دایاننان؛ قاسم ئاغای موهتەدیش لەوێ وەستا بوو و وێدەچوو کارەکە لەسەر 
بانگهێشتن یا الی کەم  بە ئاگاداریی ئەو کرابێ. لە بیرم نییە کەی و کام بۆکانی بۆ یەکەم جار 
 کۆمباینی کڕی، بەاڵم ئەگەر هەڵە نەکەم کاک ڕەحمانی سالمی بوو. کاک ڕەحمان لەو کارانە دا

پێشەنگ بوو. 
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نووسیونی: 
»کاک حەســەن ناســراو بە »حەسەنەدووگە« لە تەنیشت قاوەخانەی عەواڵی خات 

خــاوەر؛ کاک حامیــد ئەفخەمــی؛ پاشــان باوکم )حاجی کەریــم مەردانبەگی(  کە دوای 
قەســابی، دووکانــی فەڕش فرۆشــی دانــا؛ کاک برایــم تورکــی، کاک قــادر مەردانی و 

عەواڵی شوکروڵاڵهی.«

٥٤. قاوەخانە
قاوەخانــە لــە کوردســتان و واڵتانی دەوروبەری دا شــوێنێکی گرنگــی کۆبوونەوە و 
ســازبوونی پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتییــە و دەوری »پــاب« و »بــار« لــە ڕۆژاوا دەبینــێ. 
جگە لە دانیشــتن و چایی خواردنەوە، قاوەخانە شــوێنی هەندێک یاریی وەک نەردێن 
)تاوڵــە(  و دۆمینەیــە و لە شــەوانی مانگی ڕەمــەزان دا هەندێکیان تــا درەنگ وەخت و 

کاتــی پارشــێو ئاواڵەن. کارێکی دیکــەی قاوەخانەدار ئەوە بوو چایی یان بۆ دووکانی 
دووکاندارەکانــی دیکــە دەبــرد، واتــە هەر کــەس میوانێکی بهاتبایەتــە دووکان بانگی 

چایی یان بۆ دەکرد. 
ئەوەندەی بیستبێتم پێش ئەوەی خیابانی تازە لێ بدرێ، قاوەخانەی حەمەحسێنی 
خــات ســافیە ڕووبەڕووی حەوزەگــەورە بووە و لەنێو بازاڕیــش دا قاوەخانەی کاک 
حەمەڕەســووڵی... )کە حەمەســووریان پێدەگوت( ، دوو دەرکی هەبوو کە یەکیان لە 
خیابانی تازە و ئەویتر لە خیابانی کۆنە دەکرایەوە. کوڕی ئەو کا حەمەڕەسووڵەش 
)وا بزانــم نــاوی متەللیــب بــوو(  ماوەیەک بــۆ کارکــردن چووبوو بۆ گەرمیــان )واتە 

کوردســتانی باشــوور(  و لە گەڕانەوە دا قاوەخانەیەکی دیکەی لەســەر خیابانی تازە 
کردەوە، کە چەند چەشنە چایی دەفرۆشت وەک چایی ترش، ئەوە کارێکی نوێخوازانە 
بــوو، بــەاڵم بــۆی نەگــرت و بەماوەیەکــی کــەم داخــرا. قاوەخانەی »کاک مســتەفا و 
کاک حەمەســاڵەی میقــرازی«ش لــەالی قاوەخانەکەی کاک حەمەڕەســووڵ بوو. هەر 
لــەو نزیکــە قاوەخانەیەکــی بچووکــی دیکە هەبوو، کــە بەداخەوە نــاوی خاوەنەکەیم 
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لە بیر نەماوە. 
کاک مەحموودی ئازەری کە قســەخۆش بوو. قاوەخانەکەی لەالی ئاشــی حاجی 
حەمەڕەحیم خــان، مینگــەی الوان بــوو. گەلێک قاوەخانەی دیکە لە شــوێنی جیاجیای 
شــارەکە هەبــوون کە من لە بیرم نەماوە و لەوانــە قاوەخانەی مەال عوبەیدیلال کانی 

سیرانی و عەبەساالر بوون. 
کاک ڕەشید سپێهری ئەم یادداشتەی خوارەوەی بۆ ناردووم:

قاوەچییەکانی بۆکان:
1. کاک قــادر زاوای مــەال عــەواڵی بابــی ڕەشــید و فەتاحــی شــێخلەر و باوکــی 

خالیدی وەحیدی، لەنێو قەیسەری جووەکان1 قاوەخانەی بوو. 
2. کاک حەمەســووری باوکی متەللیب و یۆنســەکەڕە و وەهاب، کە برای حاجی 
بایزی ئیســماعیلی بوو، قاوەخانەکەی لە بەینی دووکانی میرزا عەواڵی ســوڵتانی و 
حاجــی کەریمــی مەردانبەگــی دا بوو. متەللیبی کوڕی کاک حەمە ســاڵی 1٣٣1 هەاڵت 
بــۆ باشــووری کوردســتان. قاوەخانەکــە دوو دەرکی بوو، دەرکی نێــو خیابانی کۆن 

بەرهەیوانی بوو و مشتەری لێ دادەنیشتن
٣. قاوەخانــەی کاک فەتحوڵــاڵی مەرزینگی بە خۆی و کاک حســێن و حەســەنی 

برای هەڵدەسووڕا. 
٤. لــە بەینــی دووکانــی ماڵــی ڕەســووڵی کەریمــی و حاجــی کەریمــی قەســاب دا 

قاوەخانەیەکی دیکە هەبوو هی کاک مستەفا و کاک حەمەساڵەی میقرازی بوو. 
٥. لــە خیابانــی کۆن لە ســەر کۆاڵنی ماڵی عەزیزی ســالمی و عەباڵی ســالمی و 
حســێنی ســالمی، قاوەخانەی مەال ڕەحمانی وەحیدی2 بوو؛ دوایی کاک حەمەسوڵتان 
موشاندەریی لێی کڕی کە ئەویش فرۆشتی بە کاک حەمەڕەسووڵی سوولی فرۆش. 
٦. ڕووبەڕووی حەوزەگەورە و خوڕێنک، قاوەخانەی کاک حەمەحسێنی ڕەوشەنفکر 

1. ئــەوە یەکەم جارە دەبیســم کە قەیســەرییەکەی بۆکان بە قەیســەری جــووەکان ناوببرێ. 
دەبێ پرسیاری زیاتری ئەو مەسەلەیە بکرێ. 

2. مەال ڕەحمان پاشان بوو بە بانگبێژی مزگەوت.
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 مەشهوور بە حەمەحسێنی خات سافیە هەڵکەوتبوو. ئێواران خەڵک لەوێ دادەنیشتن و
کەســانی وەک عەرەبعەلــی قەســاب گۆرانییــان دەگــوت، بەتایبەت جحێڵــەکان لەوێ 
 کۆدەبوونەوە. ژنانیش پاش تەواو بوونی کاری ماڵ، دەهاتن بۆ سەر خوڕێنک بە جەڕە و

گۆزە ئاویان دەبردەوە ماڵێ. 
٧. لــە کۆتایــی خیابانــی کــۆن، قاوەخانەی کەریمی خات زینــەت بوو. ئەوێ وەک 

موسافیرخانە وابوو، شۆفیر و غەوارە لەوێ دەخەوتن.
٨. قاوەخانــەی مــام بەهــا، کــە لەســەر قاوەخانەکــەی مــەال محەممــەدی شــێخی 

هەڵکەوتبوو. 
٩. قاوەخانەی کاک مەحموود حەساری لە تەنیشت دووکانی کاک قادری نەزەری. 
10. عــەواڵی »مــام ڕەحیم هەلە« دووکانەکەی لە پەنا دووکانی دەروێش عەواڵی 
نــەزەری و قــازی عەلــی  دا بوو. ئــەو عەواڵی مــام ڕەحیمە لەگــەڵ »محەممەدی مەال 
عــورووس«1 هات وچــۆی شــاری ســلێمانییان دەکــرد. پــاش چەند ســاڵێک گەڕانەوە 
بــۆکان و عەواڵی مــام ڕەحیم ڕووبەڕووی قاوەخانەی مام بەهــا، چڵەوکەبابییە کی 

دانا، بەاڵم بۆی هەڵنەسووڕا و فرۆشتی بە ساڵەی حەقپوور. 
ئەم عەواڵیە و محەممەدی مەال عورووس و حسێنی مەرزینگی و سەید حەسەنی 
هاشــمی کوڕی سەید متەللیب2 و ســەید محەممەدی کوڕی سەید تەهای تەنەکەساز 

دەچوون بۆ سلێمانی. عەواڵ لەوێ ببوو بە شاگرد قاوەچی. 
ئــەوەش نــاوی چەنــد قاوەخانــە و قاوەچــی کــە کاک جەعفــەر مەردانبەگی بۆی 

ناردووم: 
»قاوەخانەی کاک عەلی مەردانبەگی ناســراو بە عەلی دۆشــاو پێکەوە لەگەڵ مام 
بەهــا لــە دووکانەکانی مزگەوتی بازاڕدا؛ قاوەخانەی مــەال عوبەیدیلال جیرانی حاجی 
قــادری محەممــەدی؛ قاوەخانــەی مــەال حەمەدەمین لە قەپانی قاســم ئاغا؛ قاوەخانەی 

1. مەال ڕەئیس )؟(.  
 2. حسێنی مەرزینگی و سەید حەسەن کوڕی سەید متەللیب پاشان بوون بە گرووبانی ئەرتەش و

سەید حەسەن درەنگتر سەری لە ساواکی مەهاباد دەرهێنا. 
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حاجی برایمی عەبدوڵاڵ پوور لە قەپانی حەمەدەمین ئاغا؛ قاوەخانەی حاجی فەتحوڵاڵ 
مەردانی لە قەپانی قاســم ئاغا؛ قاوەخانەی میرزا عەلی ئەســراری و مام عەواڵ نزیک 

شارەبانی؛ قاوەخانەی کاک ڕەحمان تووتنچی لە پاساژی بانکی میللی.«

٥٥. کەبابخانە
لە کۆن دا، لە بۆکان شتێک بەناوی ڕێستووران هەر نەبوو و خواردەمەنیی ئامادەی 
بازاڕ بریتی بوو لە کەباب و کەالنە و یەرەڵماسی یا پەتاتەی کواڵو. کەالنەیان بە نێو 
بازاڕ دا دەگێڕا. ئەمانە هەمووی بۆ نەهار، واتە بۆ خواردنی نیوەڕۆ بوو. دوای سەعات 
2ـ  ٣ی دوانیــوەڕۆ ئیتــر دووکانــی کەبابیــش دادەخــرا. بەشــی بەرچاوی مشــتەریی 
 کەبابچییەکانیش خەڵکی گوندەکان بوون کە بەیانان بۆ شت ومەک کڕین دەهاتنە بۆکان و
ئێــواران دەگەڕانەوە. دیارە خەڵکی شــاریش هەر کڕیــاری کەباب بوون، بەاڵم زیاتر 
پیاوان کەبابیان دەخوارد، لەبەروەی ڕەسم نەبوو ژنان لە ماڵ بێنەدەر و لە دووکانێک 
دابنیشــن خواردن بخۆن. ژنانی خەڵکی گوند کە دەهاتنە شــار، بەپێچەوانە، دەچوونە 
قاوەخانــە و کەبابخانــەش. ئــەوان خەڵکانێکــی حەیــا بەخۆ بوون کە بــە جل وبەرگی 
کوردی و بەبێ چارشــێو دەهاتنە شــار، جا نازانم ئێســتاش ئەم ئازادییەیان ماوە یا 

مەالی البەال ئەوانیشی بردۆتە ژێر کفنی ڕەشەوە. 
پێــش ئەوەی کارەبا بگاتە بــۆکان و ماوەیەکی باش دوای ئەویش، کەبابچییەکان 
یەخچاڵیــان نەبــوو و هــەر بۆیــەش کەبابەکانیــان هــی هەمــان ئــەو ڕۆژە بــوو کــە 

دەیانفرۆشت. 
من خۆم کەبابخانەی برایمی نەوبەختی و حاجی کەریمی مەردانبەگی و ئەحمەدی 
جیهــان و »دەروێــش مازوو«م لــە بیرە. کاک جەعفەر مەردانبەگیــش ئەم ناوانەی بۆ 
ناردووم: »هەوەڵ کەبابخانەی بۆکان دوای باوکم )حاجی کەریمی مەردانبەگی( ، کاک 
حەمەدەمین فەرامەرزی بوو، پاشــان برایم نەوبەخت و ئەحمەدی جیهان کە پێکەوە 

شەریک بوون.«
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٥٦. سوولی یا جەرگ ودڵ فرۆشی 

فرۆشــتنی جــەرگ و دڵ و گورچیلەی برژاویــش هەر لە کۆنەوە لە بۆکان باو بووە. 
خەڵکی بۆکان بە سەرجەمی ئەو شتانە، واتە جەرگ و دڵ و گورچیلەی برژاو دەڵێن 
»ســوولی« کە نازانم چ وشــەیەکە.1 سوولی فرۆشــتن یا لە دووکان دا دەکرا یا لەبەر 

دووکانی کەسێکی دیکە وەک دەسفرۆشی. 
ئــەوەی لــە بــۆکان بــاو بوو و لــە شــارەکانی دیکەی دەوروبــەر نەدەبینــرا ئەوە 
بــوو کــە »زمــان«ی مەڕ و بزنیشــیان بە شیشــەوە دەکــرد و وەک جــەرگ و دڵەکە 
دەیانبرژاند. ئەم کارە لە عەجەمستان نەدەکرا، لەبەروەی ئەوان زمانیان دەکواڵند و 

وەک بەشێک لە سەروپێ دەیانفرۆشت، واتە نەیاندەبرژاند. 
مــن لــە سوولی فرۆشــەکانی بــۆکان کاک ڕەحمان چاوشــینم لە بیــرە. »دەروێش 
مــازوو«ش سوولی فرۆشــیی دەکــرد. کاک ڕەشــید ســپێهری نــاوی کاک ڕەســووڵی 
میرزا )حەســەن زادە(  و کاک مینەی ئەلیاس )مەرزینگی(  و کوڕەکانی، واتە دەروێش 
مــازوو و قــادر هەروەها برایمی نەوبەختیشــی پێ گوتووم. کاک حەمەســاڵەیەکیش 

شاگردی برایمی نەوبەخت و قەدیم بۆکانی بوو. 

٥٧. ڕێستووران و چڵەوکەبابی
ئەوە لە بۆکان دیاردەیەکی گەلێک تازەیە. ڕێستووران لە بۆکانیش وەک عەجەمستان 
لــە چڵەوکەبــاب و چڵەوخۆرشــت دا خۆالســە دەبــۆوە و نەمبیســتووە خواردەمەنیی 
کوردییــان تێــدا فرۆشــتبێ. یەکــەم چڵەوکەبابییــەکان لــە دەوروبــەری گاراج و لــە 
پەیوەندیــی موســافیر و هات وچۆکــەر دا ســەریان هەڵــدا. ڕاســتییەکەی ئەوەیــە مــن 
نازانــم یەکــەم چڵەوکەبابــی کــێ لــە بۆکان داینــا، بەاڵم ئــەوەی لــە بیرەوەریی من دا 
بــێ، چڵەوکەبابــی مەمــی بــرای شــەنگە لە نزیــک مزگەوتی بــازاڕ، شــوێنێک بوو کە 

1. کاک ڕەشــید ســپێهری دەڵێ وا هەیە وشەی »ســوولی« لە زمانی جووەکانی بۆکانەوە بۆ 
ئێمە مابێتەوە. 
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ئوتوبووس و ماشــێنی دیکەش لەبەر دەمی دەوەســتان و موســافیر و شۆفیر لەوێ 
خواردنیان دەخوارد. خەڵکی گوندەکانی دەوروبەریش هەر دەچوونە ئەوێ، گەرچی 

وا هەیە زیاتر هەر کەبابیان خواردبێ. 
دواتــر چڵەوکەبابــی هومایوون لەنێو مەیدانی گاراج و چڵەوکەبابی حەمەســاڵەی 
شــافیعیش کرانەوە. چڵەوکەبابییەکیش لە تەنیشــت دووکانی کاک برایمی فەڕڕوخی 
هەبــوو. لــەم ســااڵنەی دواییش دا کــە کاکم لە تارانەوە ماڵی هاتبۆوە بۆکان ســەرەتا 
یەکــەم دووکانی پیتزافرۆشــی دانا، بەاڵم خەڵک پێشــوازییان لێ نەکــرد، ئیتر ئەویش 

کردی بە چڵەوکەبابی. 

٥٨. سەروپێ
لە سەردەمی منداڵیی من دا بۆکان دووکانی سەروپێ یا کەلـلەپاچە فرۆشتنی لێ نەبوو و 
خەڵک لە مااڵن دروستیان دەکرد و دەیانخوارد. خۆش کردن و پاک کردنی سەروپێ 
کارێکی ئەســتەم بوو و هەموو کارەکانی جگە لە خواردنی لەســەر شــانی ژنان بوو! 
سەروپێش وەک ئاوگۆشت و چێشتی دیکە، لە قەدیم دا شەوانە دەخورا، هۆیەکەشی 
ئاشکرا بوو: دەبووایە کابانی ماڵ لە بەیانییەوە خەریکی ئامادەکردن و کواڵندنی بێ 

هەتاکوو ئێوارە. 
بەاڵم لە عەجەمســتان ســەروپێیان بەیانان دەخوارد و ئەم نەریتە وا بزانم ئێستا 
گەیشــتبێتە بۆکانیــش. یەکــەم دووکانی ســەروپێی کــواڵو لە بۆکان، لــە دەوروبەری 
سااڵنی1٣٤٥  دا لە پاساژە بچووکەکەی میرزا عەبدوڵاڵی شەرەفکەندی لە ڕووبەڕووی 
گاراج کرایەوە. وا بزانم خاوەنەکەی ئازەربایجانی بوو. ئێستا دەبێ ژمارەی دووکانی 
سەروپێ زۆر بێ و یەک لەوان کاک »ئەبووبەکر جەبەلی ئەقدەم«ە لە خیابانی سەقز. 
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٥٩. ساندویچی
تا ئەو دەمەی من لە بۆکان بووم، واتە تا ســاڵی شۆڕشــی گەالنی ئێران )1٣٥٧(  لە 
بــۆکان ساندویچ فرۆشــی نەبــوو یا ئەگەر بووبــێ من لێی ئاگادار نەبــووم. دیاردەی 
ســاندویچ و خواردنی خێرا، لە پەیوەندیی کاروباری ئیداری و موســافیر و چوونی 
ســینەما و شــتی ئەوتۆدایە، واتە کاتێک کە خەڵک ســەرقاڵی ئیش وکارن و ناپەرژێنە 
ئــەوەی بچنــەوە ماڵــێ یا بۆیان ناکرێ لە ڕێســتووران دابنیشــن و بە ئیســتیراحەت 
خواردن بخۆن؛ ئەوەش لە بۆکان هاوڕێ لەگەڵ گەورەبوونەوەی شار، وردەووردە 

سەری هەڵدا. 
دەبێ یەکەم ساندویچ فرۆشیی بۆکان هەر لە پەیوندیی ئەم دیاردانە دا کرابێتەوە. 
کاک برایمــی فەڕشــی ئــەم چەند دێڕەی لــە پەیوەندیی یەکەم دووکانی ســاندویچیی 

بۆکان بۆ نووسیوم:
»داداش و بنەماڵەکەیان لە بۆکان سەوزیخانە و سەوزیفرۆشییان هەبوو، زۆرجار 

لە دووکانەکەی، کە نزیک قەپانی قاســم ئاغا بوو، قســەمان دەکرد و ڕۆژێکیان باس 
لــە ســاندویچی کــرا و نییەتێکــی وای باس  کرد کە مــن زوو بەڵێنیــی هاوکاریم پێدا. 
ئــەو بــوو کــە یەکــەم ســاندویچی بۆکانی]ســاڵی ٥٤ـ  ٥٥[ لــە پەنا دووکانــی براکانی 
ســەی ســوولی دامەزرانــد، من زۆرجــار بەخۆڕایی کارم بۆ دەکــرد و ئەم کارەم بە 
پێشکەوتن دەزانی. نانی ساندویچ لە بۆکان نەبوو، جاروبار لە میاندواوەوە دەهێنرا، 
لــە بــۆکان هــەر نانــی لــەواش بــەکار دەهێنراو و هــەر دەبــووە بابۆڵەکــەی خۆمان. 
خۆراکی ساندویچ کەمتر سۆسیس و کالباس و زۆرتر جەرگ و مێشک و کۆتلێت و 
شامی کەباب، سااڵد ئۆلویە و... بوو. دووکانەکە ببوو بە شوێنی کۆبوونەوەی الوان. 
پێم وایــە خێــری زۆری نەبــوو و دوایــە کۆکرایەوە، کەی؟ لە بیــرم نییە و ڕەنگە ئەو 

دەم من لە بۆکان نەبووبێتم.«
دیــارە دواتــر ســاندویچییەکی زۆر لە شــار دا کراونــەوە کە بەداخــەوە من ناوی 
هیــچ دووکان و خاوەنێکــی نازانــم، بەاڵم کاک جەعفەر مەردانبەگــی ئەم ناوانەی بۆ 
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نووســیوم: »وەســتا ئەکبەر لە پاســاژی ئیســماعیلی، حەســان عەباس زادە و حسێن 
سالمی.«

٦٠. پیتزایی 
کاکم لە دوایین سەفەری لەندەنی دا، کاتێ کە هێشتا هەر ماڵی لە تاران بوو و دووسێ 
ســاڵێک پێــش کۆچی دوایی یەکەی، کەوتە بیری ئەوەی لە بــۆکان دووکانێکی پیتزایی 
 بکاتەوە. پێکەوە چووینە دووکانی برادەرێکی پیتزاییم لە ناوچەی هامرسمیث لە لەندەن و
وەســتای کارەکە بۆ ماوەیەک چۆنییەتیی دروســت کردنی پیتزای پیشانی کاکم   دا. لە 
گەڕانەوە دا، کارەکەی وەڕێخست و بەو شێوەیە بۆکان بوو بە خاوەنی یەکەم پیتزایی. 
دوای یەک دوو مانگ بە تەلەفۆن پێی گوتم کە کارەکە نەیگرتووە و ئیتر شوێنەکەی کرد 
بە چێشتخانە و چڵەوکەبابی؛ ئەوە وا بزانم ساڵی 200٥ بوو. خاڵی گرنگ لە پەیوەندیی 
کارە تازەکەی کاکم دا ئەوە بوو کە خواردەمەنیی کوردیشــی دەفرۆشــت، بۆ نموونە 
من ڕێکالمێکی دووکانەکەیم لە ڕۆژنامەیەکی کوردیی چاپی سنە دا بینی کە تەبلیغاتی 
بۆ »سەنگەسیر« کردبوو. ئەم کارە بەگشتی خەڵکی دیکە نایکەن و وردەوردە خەریکە 
 خواردنــی کــوردی بەتەواوەتی لە بیر دەچێتەوە یان الی کــەم ڕووی بازاڕی نامێنێ،
لــە کاتێــک دا خواردەمەنی تورک و هیندی و مێکزیکیــش وەک هامبرگری ئەمریکایی 

ڕێیان لە کوردستان کەوتووە. 
گوایــە دواتــر گەلێــک دووکانــی پیتزایــی کراونەتــەوە، بــەاڵم بەداخــەوە نــاوی 

خاوەنەکانیان نازانم. 

٦١. تەالر
تەالر یان تاالر یان ساڵۆن، بریتییە لە هۆڵی گەورە بۆ بەڕێوەبردنی میوانی و جەژن 
بەتایبەت شــایی و مارەیی. قەدیم کە ژمارەی دانیشــتووانی شــار و گوندەکان کەم 
بوون، شــایی لە مەیدان یا گۆڕایی یەکی نێو دێ گیراوە و هەموو خەڵکی گوند تێیدا 
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بەشــدارییان کردووە، واتە پێویســت بە بانگهێشــتن و لێ گێڕانەوە نەبووە. لە بۆکانی 
کۆنیش شــایی لە دەوروبەری حەوزەگەورە یان لە باخچەیەکی نزیک شــار گیراوە. 
لە ســەردەمی ئێمە دا شــایی لەنێو حەوش و حەســاری ماڵی بووک و بەتایبەت زاوا 

دەگیرا و شایەر و گۆرانیبێژ داوەتەکەیان دەگێڕا. 
تــەالر و جــەژن و میوانیــی تــەالر تایبەت بە شــارە گەورەکان بوو و لە شــوێنی 
وەک بۆکان شــتی وا نەبوو. بە هاتنی مەال بۆ ســەر حوکم و ســەپاندنی سیاســەتی 
نامرۆڤانەیــان بەســەر خەڵکی هەژاری کوردســتان دا، گەلێــک نەریتی باش فەوتان و 
نەمان. ئیتر لە ترســی هێرش و ئەزیەت کردن و گرتنی پاســداری عەجەم خەڵکەکە 
شــایی یان لە ماڵی خۆیان دا نەدەگرت و دەبووایە بچنە شــوێنی وەک تەالر، کە گوایە 

یەک بە شوێن یەک دا لە بۆکان کراونەتەوە. 
هۆکارێکــی دیکــەی پەرەســەندنی ئەم دیاردەیە، وا هەیە ئــەوە بێ کە بارودۆخی 
ئابووریی خەڵک باشتر بووە و داب ونەریتی عەجەم خزاوەتە نێو کۆمەڵگاکەمانەوە و 
ئیتر ئەو شــایی و جەژنە نەریتییە کە دوور بوو لە ئیفادە فرۆشــی و نمایش، شــوێنی 
خۆی داوە بە تەشریفاتی ناپێویست و لە ئەنجام دا بە قەرزوقۆڵەش بێ دەبێ جەژنی 
گــەورە لــە تــەالر بگیرێ و میوانــان لەوێ بەڕێ بکرێــن. دیارە ئــەم دیاردەیە ئەگەر 
لــە هەندێــک ڕوانگــەوە خراپیش بووبــێ، لەو الیەنەوە باش بوو کــە ژنان لە خزمەت 
کــردن و زەحمەتی چێشــت لێنان و میوان بەڕێ کردن دەکەوتــن، ئەوەش هەنگاوێکی 

گەلێک باشە بۆ پێشەوە. 
برایان برایم فەڕشی، ڕەشید سپێهری، ڕەحیم بەهرام زادە و جەعفەر مەردانبەگی 

هاوکارم بوون لەم بەشە دا. 

٦٢. ماست و پەنیر فرۆشی
هەندێک دووکانی بەقاڵی و ویشکەفرۆشیی بچووک هەبوون کە ماست و پەنیریان لە 
خەڵکی گوندەکان دەکڕی و بە کڕیاری خەڵکی شاریان دەفرۆشتەوە. ماستەکان هەر 
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بــە جامــی ئەوانەوە بە کڕیار دەفرۆشــران، ئینجا کڕیار جامە ماســتەکەی دەبردەوە 
ماڵــێ، لــەوێ بەتاڵیان دەکــرد و دەیهێناوە بۆ دووکاندارەکە، کــە ئەویش بیداتەوە بە 
خاوەنەکەی، بەاڵم پەنیر بەگشتی دوو جۆر بوو: پەنیری سەلک، کە تازە بوو و تەنیا 
خوێــی لــێ دەدرا و دەخــورا و پەنیــری کووپە، کــە دوای ئــەوەی ورد و تێرخوێیان 
دەکرد، لە کووپەیەک  دا دەیانشــێال و ســەری کووپەکەیان ڕۆن و چەوری لێ دە دا بۆ 
ئەوەی هەوای تێوەنەچێ و خراپ نەبێ، ئینجا دەیانخســتە چاڵێکەوە و هەڵیاندەگرت 
لــە زســتان دا دەریبێنــن و بیخــۆن. دووکانــدار بە عــادەت کووپەیەکیان دەشــکاند و 
وردەوردە بە خەڵکیان دەفرۆشت. من خۆم پەنیرم لە کووپە کردووە و شێالومە. لە 
بەهار دا »لۆرک«یش هەبوو جاروبارە دەفرۆشرا، بەاڵم نەمدی کەس »فرۆ« بفرۆشێ. 
لە ماســت و پەنیر فرۆشــەکانی بۆکان تەنیا دەروێش ســوڵتان و ســەید حســێنی 
عارفم لە بیرە، بەاڵم کاک ڕەشید سپێهری لیستەی چەند ناوی دیکەشی بۆ ناردووم. 

ئەو گەلێک لە من شارەزاتری ئەم بوارانەیە:
»ماســت و پەنیر فرۆشــە زۆر قەدیمییەکانــی بــۆکان: دەروێــش ســوڵتان و مــام 

نەســروڵاڵی فەرەجی )مامە نەشــێ(  و هەباس گەدۆل. درەنگتریش ئەم کەسانە: مام 
ئەحمــەد ناســراو بــە ئەحمــەد کولێرە؛ میرزا عەزیــزی حەقیقەت؛ مــام برایمی فاتحی 
ڕووبەڕووی دووکانی حاجی حەمەساڵەی محەممەدی لە خیابانی کۆنە؛ قازی عەلی 
ڕووبــەڕووی دووکانــی موبارەکی؛ ســۆفی حەمــە ڕووبەڕووی دووکانــی برادەران؛ 
ســۆفی ڕەحمانــی کاڕەش لــە پەنــای دووکانــی حاجــی محەممەدی دۆشــاو؛ ســۆفی 
حەســەن ڕووبەڕووی دووکانی عەبەقەڵەوە؛ حەمەکەڵەوان لەالی مزگەوتی بازاڕ و 

عەلییەکەچەڵ ژن برای عەبدوڵاڵ کێلەکەوەیی.«1

1. هــەر لــەم پەیوەندییە دا کاک ڕەحیم بەهرام زادە نووســیویەتی: »پەنیری پێســتەش هەبوو، 
بەاڵم لە بۆکان و دەوروبەری باو نەبوو. ڕەنگە ئەوە بەرهەمی ناوچەی کوێســتانیتر ]وەک 
مەنگوڕایەتــی[ بووبــێ. پەنیــری پێســتە دەبــوو لــە جیــگای فێنــک ڕابگیرایە. لەبــەر  نەبوونی 
کارەبا و یەخچاڵ پەنیریان لە ئەشــکەوتی فێنک دا ڕادەگرت. هەموو خەڵکی گوند و تەنانەت 
چەند گوند پەنیریان دەبردە ئەو شــوێنە و کەســێکیش ئاگای ڵێی دەبوو. بە شوێنی ڕاگرتنی 
پەنیریان دەگوت »کونەپێســتە« ]کولێن[ . ئەو کەســەی ئاگای لە پەنیری پێستە دەبوو ناوێکی 

هەبوو، کە بەداخەوە لە بیرم نەماوە )پێستەوان؟( . 
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٦٣. خوێ فرۆشی 
پێش ئەوەی خوێ و ئەدویە )بەهارات( ی نێو پاکەت و قوتوو بێتە بازاڕی بۆکانەوە، 
بەگشــتی خوێیان بە ماشــێنی باری )لۆری(  لە گۆلی ورمێوە دەهێنا، لەنێو دووکانێک 
هەڵیاندەڕشــت و خەڵکــی شــار و گوندیــش دەچوون بە »پووت« یا »ســیە« )کە چەند 
گڕەمێــک لــە 2 کیلــۆ زیاتــر بــوو( ، دەیانکــڕی و بــە ســەتڵ یا بــە چارەکــە و جەواڵ 
دەیانبــردەوە ماڵــێ. خوێیەکــە لــە دەریــا دەگیــرا و زۆریش ســپی و خاوێن و جوان 

نەبوو، دەنکەکانیشی درشت بوو، ژنان لە ماڵەوە دەیانهاڕی. 
لــە دەوروبەری ســاڵی 1٣٤٥دا بوو کە شــیرکەتی »صدف«ی تــاران نوێنەرایەتیی 
بەرهەمەکانی خۆی دایە کاکم و ئیتر وردەوردە ئەو چەشنە شتانەی )وەک خوێ و 
ئاڵەت )ئیسیوەت(  وزەردەچێوە و... ی قوتوو و پاکەت بوو بە باو و شوێنی شێوازی 
ســوننەتیی کارەکەیان گرتەوە، کە پێشــتر بە تەلیس لە دووکانی بەقاڵی دادەنران و 

لەوێ دەکرانە کاغەزی ڕۆژنامە و شتی واوە و دەبرانەوە مااڵن. 
مــن دووکانــی حاجــی ئەحمەدی ئاســنگەرم لە بیــرە، کە لە خیابانــی کۆن بوو و 

خوێ فرۆشیی دەکرد، بەاڵم کاک ڕەشید سپێهری ئەم ناوانەشی بۆ نووسیوم: 
»مــام ئەحمــەدی خەلیلــی باوکــی ســمایل و محەممــەدی داشــقەچی؛ محەممەدی 

حاجی ڕەشــیدە کیورە لە مەیدانی ئاســنگەران. مام ڕەســووڵ شــیالناوی لە خیابانی 
کۆنــە؛ ڕەحمانــی ڕەحمــەت لە دووکانەکانی کەفاشــی دا و کاک ســەعید لــە پەنا ماڵی 

مامەنەشێ.«
کاک برایم فەڕشی لەم بارەیەوە نووسیویەتی: 

»لە کۆاڵنەکەی دووکانی ئەحمەدی دەرمانگا دا دوو برا هەبوو خوێیان دەفرۆشت، 
ڕەنگە ئەوانە کۆنترین خوێ فرۆشی بۆکان بووبێتن، ناوەکانیانم لە بیر نەماوە.«

کاک ڕەحیم بەهرام زادەش دەنووسێ: 
»خوێی زبر دواتریش هەر دەفرۆشرا و بۆ هەویر شێالن بە کاریان دەهێنا یا بە 

ئاژەڵیان دە دا. حاجی حەبیبوڵاڵی کوڕی ڕەشیدەســوور لە خیابانی ســەقز لە پەنای 
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کاڕێــژ و قاوەخانەکەیــان دا دووکانــی خوێ فرۆشــی هەبوو و زۆربــەی کڕیارە کانی 
خەڵکی گوندەکان یا نانەواکانی بۆکان بوون.«

٦٤. مریشک و قەل فرۆشی 
مریشــکی ماشــێنی لــە ســەردەمی منداڵیــی مــن دا وردەوردە پەیدا بوو. پێشــتر تەنیا 
مریشکی ئۆرگانیک و هێلکەی ئۆرگانیک هەبوو کە پییان دەگوترا مریشکی کوردی و 
هێلکەی کوردی. مریشک فرۆش کەسانێک بوون کە دانەیەک و دووان مریشکیان لە 
قەفەزێکی بچووک دا دادەنا یا القیان دەبەستنەوە و لەسەر زەوی لە قەراغ شەقام زیاتر 
لە دەوروبەری قەپان دەیانفرۆشتن. هەر لەوێش لە جۆگەی سەر شەقامەکە سەریان 
 دەبڕین و دەیاندا دەست مشتەری. ئەوە کەسبێکی بچووک بوو کە تا ئێستاش هەر ماوە و

خەڵکانی کەم داهات پێیەوە خەریک دەبن. 
قەل یا قەلەموونەش باڵندەیەکی خۆماڵییە و لە هەوای ســارد و شــوێنی سارد و 
کوێستانی دا گەشە دەکا. لە ڕابردوو دا قەلیش بە زیندوویی دەهێنرایە سەر شەقام و 
 دەفرۆشرا؛ ئەوە هی وەرزی پاییز و زستان بوو، دەنا لە گەرمای هاوین دا، کە قەل الواز و
 کەنەفتە، سات وسەودای پێنەدەکرا و نەشدەخورا. لەبەروەی قەل گرانتر لە مریشکە و
گەورەتریشــە، هەمــوو کــەس بودجەی کڕینی قەلی نەبوو، جا لە ســەردەمی منداڵیی 
مــن دا هەندێــک کەس قەلیان دەکوشــتەوە و دەیانکردە چەند بەشــەوە هەر بەشــەی 
نیــو ســیە )هەندێــک لــە کیلۆ زیاتر(  یــا ٧ درەم )هەندێــک لە نیو کیلۆ زیاتر( ، لەســەر 

کەشەفێکیان دادەنا و بە قەیسەری یا شەقام دا دەیانگێڕا، خەڵکیش لێیان دەکڕین. 
بەداخەوە جگە لە کاکم کە لە سەردەمی پێش ڕۆژنامەفرۆشی دا چەند مانگێک لەسەر 
سینی قەلی دەفرۆشت، ناوی کەسم لە بیر نییە لەم کەسبە دا بووبێ، بەاڵم دەزانم و 
دیتبووم خەڵکانی دیکەش هەبوون ئەم کارەیان دەکرد. کاک ڕەشید سپێهریش ناوی 
ئەم کەسانەی خوارەوەی وەک مریشک فرۆش بۆ ناردووم: »محەممەدی عەواڵ ئێرانی، 
 بایزی جووچک فرۆش، حەمەشەریفی جووچک فرۆش، سەیفە عەجەم، قاسم نەعلبەندی و
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محەممەدی شاریکەندی زاوای عیسمەتی زەنبیل.«

٦٥. کارگەی دروست کردنی دۆشاو 

دۆشــاو شــیلەی کشــمیش یــان خورمایــە و لــەو شــوێنانە دا بەرهــەم دێ کە ترێ و 
خورمــای زۆر بــێ. بــۆکان بــە بیــرەوەری من ترێ و کشمیشــی وای نەبــوو بکرێنە 
دۆشاو، خورماش هەر هیچ. هەندێک لە تاجرەکان دەچوون خورمای نێو حەسیریان 
لە ئابادان و شــارەکانی دیکە دەکڕی و بە کامیۆن لە ڕێگای کرماشــانەوە دەیانهێنا 
بــۆکان. دیــارە ئەمانــە خورمــای تازە نەبــوون کە تا بگەنــە بۆکان بترشــێن، بەڵکوو 
خورمای هەندێک ویشک )یابس(  بوون. لە بیرمە من ئەو سااڵنەی وا تەبعیدی ئەراک 
کرابــووم )1٣٤2ـ  ٣(  جارێکیــان حاجی حەســەنی محەممەدیــان دوای کڕینی خورما، 
لەســەر ڕێــگای گەڕانــەوەی ئابادان هاتە ئەراک و لەوێ ســەردانی منــی کرد. دیارە 

خورما لە تاران و تەورێزیش هەر دەکڕدرا. 
کاک ڕەشــیدی ســپێهری ئەم ناوانەی خوارەوەی وەک کەسانێک بۆ ناردووم کە 

لە بۆکان دۆشاویان گرتووە یان فرۆشتوویانە:
»حاجــی عەلــی فەڕشــی کــە کارگای دۆشــاوی خورمــای هەبوو؛ حاجی شــنۆیی 

لــە خیابانــی میــراوا دۆشــاوی لــە چەوەندەر دەگــرت و حاجی مینــەی عەلی بەگ کە 
دۆشاوی کوولەکە و ترێی دەفرۆشت و زۆریش خۆش بوون.«

حاجی عەلی فەڕشــی بەگوێرەی قســەی کاک برایمی فەڕشــی یەکەم کەس بووە 
کــە خاوەنایەتیــی کارگایەکی دروســت کردنی دۆشــاوی لە بۆکان کردبــێ: »باوکم لە 
بــۆکان یەکــەم کارگای دروســت کردنی دۆشــاوی خورمــای دامەزرانــد لە تەنیشــت 
ماڵــی خۆمــان لە خیابانی ســەقز کە نزیک قولـــلە بــوو. من خۆم ئــەو کارخانەیەم و 
شــێوەی دروســت کردنی دۆشــاوم لەو کارگایە بینیبوو. حاجی ئەحمەدی مەرزینگی 
کرابووە بەرپرســی شــوێنەکە. خورما لە تەورێز یان لە قەسری شــیرین یان یەکسەر 
لــە خوزســتانەوە بــە ماشــێنی گــەورە دەهێنرایە بــۆکان. پێم وایە دۆشــاوی ناوچەی 
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بۆکان و شــارەکانی دیکەش لەو کارگایەوە بەرهەم دەهات، دەنکە خورماکان دوایە 
خەڵــک دەهاتــن دەیانبــرد و تەســبێحی دەنکەخورمایان لێ دروســت دەکردن. ئەگەر 
هەڵەم نەکردبێ دوای بۆکان لە شاری »بناو«ی ئازەربایجانیش کارگایەکی وا هەبوو، 
نازانم لەبەر چ هۆیەک ئەو کارگایەی بۆکان داخرا. دەبێ ئەوە سااڵنی بەرلە 1٣٤0 بێ 
کــە ئەڵبــەت زۆریــش ئەرخەیان نیم، ئەوەندە دەزانم من زۆر منداڵ بووم و دەچووم 
سەیری کارگاکەم دەکرد. کەل وپەلی کارگاکە تا ماوەیەکیش دواتر هەر مابوو، بەاڵم 

دوایە نازانم چییان لێ بەسەرهات.«
کاک برایم هەندێک زانیاریی سەبارەت بە شێوازی دروست کردنی دۆشاویش لە 

کارگاکەی بۆکان بۆ ناردووم کە بە سپاسەوە لە پەڕاوێز دا دەیانهێنم.1

٦٦. گیاوگژی کوێستان
لــە وەرزی بەهــار دا هەندێــک گیاوگژی سروشــتی لە چیاکانــەوە دەهێنرایە بۆکان و 
دەفرۆشــران. یەکــەم شــتی بەهــار کــە دەبینــرا و هەندێــک جاریــش دەفرۆشــرا، 
گوڵەگەزیــزە بوو کە لەژێر بەفری ناڵەشــکێنە و چیاکانی دەوروبەری شــار ســەری 
دەردەهێنــا. دیــارە ئــەوە زۆر کەم بوو، بەاڵم هەشــبوو. ئەوەی بە شــوێن گەزیزە دا 

1. »دروست کردنی دۆشاو بەو شێوەیە بوو: لە پێش دا دانە بە دانە ناوک )پێشە( ی خورما بە 
دەست لە گۆشتەکەی جیا دەکرایەوە. هەموو ئەو خورمایە دەکرایە ناو حەوزێکی سیمانیی 
چوارگۆشــە، کە قەوارەکەی دوو میتر لە ســێ میترێک دەبوو، پاشــان بە چەشنێک پێمەڕەی 
تایبــەت کــە دەم تەســک و درێژ بوو، خورما ورد دەکرا، دواتــر یەک دوو کەس چەکمە لەپێ 
کــە تایبــەت بــەو کارە بوون، خورماکەیان بە الق هەڵدەشــێال، دوای ئەوەی خورما بە چاکی 
هەڵدەشــێلرا، ســەرجەم خۆرماکــە دەڕژایــە نێو تیانەیەکــی خڕ بە گەورەیی ژوورێکی ســێ 
لــە چــوار میتــر، لەژێر ئــەو تیانەیە دا ئاور دەکرایــەوە، نازانم ژێر تیانەکە تەنــدوور بوو یان 
بــە ئــاوری گاز گــەرم دەکرا؟ ئــەو خورمایە کە بە نیســبەتێکی تایبەت ئــاوی تێدەکرا، هێندە 
دەکواڵ تا وەســتاکار کە زۆربەیان عەجەم بوون لێی ڕازی دەبوو، دوای ئەوە دۆشــاو لەو 
تیانە گەورەوە لە ڕێگای شێرەوە دەڕژایە نێو تیخەڵە یان کووپەی زۆر گەورە بە گەورەیی 
بااڵی کەســێک و تەنگەی چەند کەســێک بە یەکەوە. دۆشــاو لەو زەرفانە دا کە لە گڵەسوورە 
لە دەرەوی کوردستان دروست کرابوون، دەمانەوە و سارد دەبوونەوە، دوایە ئەو دۆشاوە 
دەڕژایە نێو تەنەکەی تایبەت و زەرفی دیکەوە بۆ فرۆشــتن. پێم وایە دۆشــاو دروســت کردن 

لە هەموو فەسڵێک دا نەبوو. 
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دەهات »شــنگ« بوو و گێالخە و قازیاخە و کەنگر و کارگ و ڕێواس. هەندێک گیای 
دیکــەی کوێســتانیش هەبــوون کە لە بۆکان دەســت نەدەکەوتن و لە کوێســتانەکانی 

مەنگوڕایەتی و گەورکایەتییەوە دەهێنرانە بۆکان وەک بیزا و مەندێ و... 
ئەوانــە بەگشــتی گوندییــەکان دەیانهێنانــە بــۆکان و هــەر بــە چارەکــە و جەواڵ 
دەفرۆشــران یــا دەدرانــە دووکانــدار و ئــەوان بە خەڵکیــان دەفرۆشــتەوە. من ناوی 

کەسێکی تایبەتم لەم پەیوەندییە دا لە بیر نییە. 
کاک ڕەشــید ســپێهری دەنووســێ: »لە وەرزی بەهار دا ئەم گیایانەیان لە دێهاتی 
دەوروبەری شارەوە دەهێنایە بۆکان: گێالخە، کەنگر، قازیاخە، شنگ، ترشۆکە، پنگە، 
 بزنەڕیشە، سیرەمێرگە، کووزەڵە، گێلم بەرباغی، پرپرە، قۆقمیش سەلمکە و ئەسپەناغ.
ئەو گیایە کێویانە لە چیاکانی کانی شــوقاقان و قەرەمووســالیان و قاڕنجە و قەاڵ و 

حاجیاوا و سریالوا و سارووقامیش زۆر شین دەبوون. 
ئــەم گیــا کوێستانیانەشــیان لــە گونــدی گەنمــان و مووســێ و برایم خەســار و 
ساردەکۆستانەوە دەهێنا بۆکان: کارگی کەما، هەڵز، بیزا، کوڕادە، مەندێ، قوون سوور، 
لووشــە، سیرەخاســە، ســیرەکوڵکە، ڕێواس و قەزوان. قەزوان و بیزا و مەندێ زۆر 

خۆشن بۆ ترشیات.« 

٦٧. دەاڵڵ )دەسفرۆشی لیباس( 
لــە  وا  کۆنانــەی  عەجەمییــە  لــەو جل وبەرگــە  بــوون  بریتــی  ئامــادە  جل وبەرگــی 
عەجەمســتانەوە دەهێنرانــە بــۆکان و لەوێ بە خەڵکانی کەم داهات دەفرۆشــران. ئەم 
کارە دەورێکــی زۆری بینی لە چەســپاندنی جل وبەرگــی عەجەمی و جێگیرکردنی لە 
شــوێنی جل وبەرگی کوردی. ئەوانەی دەهێنرانە بۆکان زیاتر کۆت )چاکەت(  و باڵتە 
بــوون، شــەڵوار یــا دوولینگە کەمتر دەهــات و خەڵک جگە لە قوتابــی و فەرمانبەری 
ئیــدارات، خۆیــان لەوە دەپاراســت کە دوولینگــە لە پێ بکەن. تەنانــەت تاجرەکان کە 
دەچوون بۆ تاران یا تەورێز تا کاتێک کە بەرەو گاراج وەڕێ دەکەوتن بچن سواری 
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ماشێن بن و بڕۆن، هەر جل وبەرگە کوردییەکەیان لە بەر دا بوو. گۆڕانکارییەکان لە 
کۆت )چاکەت( ەوە دەســتی پێکرد و ماوەیەک ببووە دیاردەیەکی ئاســایی کە پانتۆڵی 
کــوردی و کۆتــی عەجەمی لەبــەر خەڵک دا ببینی. دواتر پانتۆڵیش بوو بە شــەڵوار و 
لــە کۆتایی یەکانــی ڕژیمــی شــا دا ئیتر بۆکانیش وەک شــارەکانی دیکەی کوردســتان 
کۆت وشەڵوار لەپێی زۆر تێدا دەبینرا و ژمارەی زۆری بەرگدرووی کۆت وشەڵواری 
لە ســااڵنی پێش شۆڕشــی 1٣٥٧  دا ئەم ڕاستییە بەباشی دەردەخەن. پێشتر لە بۆکان 
تاقە یەک بەرگدرووی کۆت وشەڵواری هەبوو )خیاطی لوکس(  و دواتر بوو بە دوان 
)خیاطی مد آمریک( ، بەاڵم درەنگتر الی کەم سێ یان چواری دیکەشی لێ زیاد بوو. 

جل وبەرگی ئامادە بە عادەت دەسفرۆش دەیانفرۆشت. دەسفرۆش بەسەر شەقام دا 
دەهات و هاواری کااڵکەی خۆی دەکرد، بەاڵم الی کەم یەک  دووکانم لە بیرە کە کاک کەریم 
 )دوایی حاجی کەریم( ێک لە تەنیشت دووکانی باوکم لەسەر شەقامی تازە کردبوویەوە و

تێیــدا جل وبەرگــی کۆنــی دەفرۆشــت. کاک حەســەنێکیش کــە بــە »حەســەنەدووگە« 
ناسرابوو دەسفرۆشی جل وبەرگی کۆن بوو. 

وەک بیســتوومە، لە قەدیم دا جووەکانی بۆکان کاری دەسفرۆشــیی جل وبەرگیان 
کــردووە، بــەاڵم نازانم لەو ســەردەمەش دا هــەر جل وبەرگی عەجەمییان فرۆشــتووە 
یــان هــی کــوردی، بە ئەگەری زۆری هەر کــوردی بووە، دەنا ئــەو دەم عەجەم ئاوا 
نەخزابــووە نێــو ژیانی ڕۆژانــەی خەڵکەوە. درەنگتر و دوای شۆڕشــی 1٣٥٧ بۆکان 
بوو بە ناوەندێکی گرنگی کڕین و فرۆشتنی جل وبەرگی دەستی دوو )کە بە تاناکۆڕا 
ناودەبــرا(  و ئەوەنــدەی بزانم ئەم ڕەوتە تــا ئەمڕۆش درێژەی هەیە. بەداخەوە ناوی 

کەس یا کەسانێک کە لەم کارەدان، نازانم. 

٦٨. جل وبەرگی ئامادە 
نیــاز لــەم بەشــە، جل وبەرگی کــۆن نییە، بەڵکــوو کۆت وشــەڵوار و مانتۆ و کراس و 
تیشێرت و بلووز و شتی وایە، کە لە تاران و تەورێزەوە دەهێنرانە بۆکان و بەخەڵک 
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)زیاتــر بــە گەنــج و الو و قوتابــی(  دەفرۆشــران. ئــەم کارە تا ســەردەمی شۆڕشــی 

1٣٥٧ بــرەوی ئەوتــۆی نەبــوو و بــۆ نموونــە، لــە بیرمە کاکــم لە دووکانەکــەی دا بە 
تەنیشــت بابەتــی دیکــەوە تاک وتەرایــەک دەیفرۆشــتن؛ گەرچی یەک لەوانە، کراســی 
»مەخمەلیان« بوو کە بە ڕادەیەکی دوور لە باوەڕ دەفرۆشرا. وا بزانم کاک غەفووری 

ئاشــناگەریش هــەر ئــەو شــتانەی دەفرۆشــتن. دواتر و لە ســااڵنی دوای شــۆڕش دا 
ئەم کارە برەوی تەواوی پەیدا کردووە و بەتەواوەتی شــوێنی داناوەتە ســەر کاری 
بەرگدرووی کورد کە توانای کێبەرکێی لەگەڵ کارخانەی گەورەی تاران و تەورێز و 
لــەم دوایی یانــەش دا، چیــن و هۆنگ کۆنــگ نییە. لە بــاری کۆمەاڵیەتیشــەوە ئەم کارە 
بۆتــە هــۆی ئــەوەی جل وبەرگی کــوردی لە نێو الوەکانمان دا پاشەکشــێ بــکا. دیارە 
ئــەوە جەبــری زەمانــە و خەتــای کەس نییــە، کەســیش ناتوانێ لــەو بارودۆخە دا کە 
واڵتەکەمانــی تێدایــە بەرگری لێ بکا. من لەنێو کەســانێک دا کە ئێســتا بەو کەســبەوە 

خەریکن تەنیا ناوی برایانی محەممەدی )کاک محەممەد و کاک یۆنس(  دەزانم. 
بریا خاوەنی ئەو کەســب وکارانە بە تەنیشــت شــت ومەکی الوەکی و خاریجییەوە 
هەندێک دەسکردی خۆماڵیشیان بفرۆشتایە، وەک سەرکاڵو و گۆرەوی و دەسکێشی 
پیاوان و کراس و کاڵوی ژنانی کورد و نەیانهێشــتایە نەریتی چنینی ئەو بەرهەمانە 

لە واڵتەکەمان دا بفەوتێ. 

٦٩. دەسفرۆشی دیکە: تەسبێح فرۆش و... 
گەلێــک خەڵکانــی بێ ئیش وکار کــە توانای کاری فەعلەییان نەبــوو یا خود لە وەرزی 
زســتان دا کە کاری بینا و ســاختمان دەوەســتا، لە پای قەپان یا شوێنی دیکەی سەر 
شــەقامەکان وردەواڵــە و ســەعات و تەســبێح و شــتی وایــان دەفرۆشــت. ئەوە هی 
بارودۆخــی خراپــی ئابــووری و نەبوونی کار و کاســبیی ڕێک وپێکــە و تا ئەمڕۆش 
نــەک هــەر درێژەی هەیە بەڵکوو بە چەند قات زیادیشــی کردووە، بەداخەوە ناوێکی 

تایبەت بۆ بواری ئەم کاسبییە نازانم. 
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٧٠. گۆرەوی و سەرکاڵو و بەرهەمی دەسچنی دیکە
لە ڕابردوو دا، گۆرەوی و پووزەوانە و دەســکێش و ســەرکاڵوی پیاوان لە موو یان 
مــەرەز دەچنرا و ژنان بــۆ کەس وکاری خۆیانیان دەچنین، وا هەبوو چەند دانەیەکی 
زیادیشــیان بچنیایــە و بیانفرۆشــتایەن. لــە هەندێــک دووکان ئــەو بابەتانــە دەســت 
دەکەوتن، بەاڵم دواتر بەرهەمی کارخانەکانی ئیسفەهان و یەزد و تاران هەمووی لە 
برەو خستن و ئێستا ئەگەر مابێتیشن لە گیانەڵاڵدان. کێشەی کوردستان و بۆکانیش 
وەک بەشــێک لەو، ئەوە بوو کە خۆی لەگەڵ بارودۆخە تازەکە نەدەتوانی ڕێک بخا، 
لەبــەروەی نــە ســەرمایەی وا گەورەی تێدا بوو، نە ســەرمایەداری بیرتیژ کە بتوانێ 
ڕەوتــی دواڕۆژی بــازاڕ بناســێ، نــە دەرەتانــی دابەش کــردن و ناردنــی بەرهــەم بۆ 
دەرەوەی کوردســتانیان هەبــوو. لــە ئەنجام دا، ئەم بەرهەمــە خۆماڵییانە خێرایەک لە 

بەرانبەر بەرهەمی عەجەمستان و دەرەوەی واڵت دا چۆکیان دا دا و فەوتان. 
کاک ڕەشید سپێهری لەم بارەیەوە بۆی نووسیوم:

»بەشــی زۆری ئــەم بەرهەمانــە، قەدیــم لــە حەوتەبــازاڕی ڕۆژانــی شــەممە و 
یەکشــەممە دا دەفرۆشــران. فرۆشــیاریان کچــان و کوڕانــی تەمــەن 10 تــا 12 ســاڵ 
بــوون. دواتــر حاجی وەســتا عەلــی کاڵودروو  لە دووکانی خۆی، ســەرکاڵو، کاڵوی 
پێچ، دەســرەی گوڵدۆزی، تاســکاڵوی ژنان، دەسرازەی مندااڵن، بەرماڵ، پۆپەشمین، 

جاجم، گۆرەوی و زەنگاڵی دەفرۆشت.«

٧١. سەلـامنیی پیاوان 
سەرتاش، دەلالک یا سەلمانی ئەو کەسانە بوون کە سەر و ڕدێنی پیاوان و کوڕانیان 
دەتاشــی یــا فــارس گوتەنی »ئیســالح«یان دەکرد. دواتر دووکانی ئەم کەســانە ناوی 
»ئارایشــگا«یان لێ نــرا، کــە وشــەیەکی فارســییە. الم وایــە زووتر و پێش ســەردەمی 
ئێمەمانان ئەو کەســانە لە حەمام ســەر و ڕیشــی خەڵکیان تاشــیوە و هەر ئەوانیش 

کیسەکێشییان کردووە بۆیەش پێیان گوتوون دەلالک. 
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هــەر چۆنێــک بــێ، لــە ســەردەمی منداڵیی مــن دا دووکانــی ســەلمانی هەبوون و 
پیاوان و کوڕان بۆ »ئیسالح«ی سەر، دەچوونە ئەوێ. سەلمانیی ئەو دەمانە شێواز و 
مــۆدی جیاوازیــان یا نەدەزانی یا خەڵک لێی نەدەخواســتن، لەبەروەی سەروســمێڵی 
هەمــوو کەســیان وەک یــەک ڕێکدەکــرد! دووکانی ســەلمانی، تەنیا شــوێنی ئاوێنەکە 
نەبــێ، دەورانــدەور بە وێنــەی ڕەنگیی ڕووبەرگی گۆڤاری فارســی، وەک تەڕەقی و 

ئاسیای جەوان و ئیتالعاتی هەفتەگی دادەپۆشرا. 
ئێمــە کــە منــداڵ بووین و لە قوتابخانە دەمانخوێند نەیاندەهێشــت قژی ســەرمان 
درێــژ بــێ و دەبــوو بیکەینــە »مەخمەری« کە وا بزانم نمرە ٣ی ماشــێنی سەرتاشــی 
بــوو. باوکــم منــی دەنــاردە دووکانــی کاک حەمەگێلگێلــە لەســەر خیابانــی تــازە، 
ڕووبەڕووی دووکانی کاکم و کتێبفرۆشییەکەی کاک کەریمی سالمی. وام لە بیرە کە 
حەقدەســتی ئیســالحی ســەر ٥ قڕان بوو. درەنگتر کە گەورە ببووم و لە دەبیرستان 
دەرســم دەخوێنــد، کابرایەکــی عەجەم لــە دووکانەکانــی حاجی بایزی ئیســماعیلی دا 
»ئارایشــگا«یەکی کردەوە کە گەنج و الو دەچوونە ئەوێ و منیش دەچووم، وا بزانم 
نرخــی ئــەو گرانتــر و کارەکــەی هەندێــک »ئەمڕۆیی«تر بــوو، واتە لەوێ سیاســەتی 

»مەخمەری« حکوومەتی نەدەکرد!

کاک ڕەشــیدی ســپێهری لەژێــر ســەردێڕی »ســەلمانییە قەدیمییەکانــی بۆکان«دا 
ئــەم ناوانــەی بــۆ ناردووم: »حەســەن ســەلمانی خەڵکــی ســاین قەاڵ، دووکانەکەی لە 
پەنــا دووکانــی عەباڵی مام ئەحمەد بوو و سەرتاشــی و خەتەنــەی مندااڵنی دەکرد، 
جاروبــارەش لەنێــو بــازاڕ دا دەســووڕاوە و هەرای سەرتاشــینی دەکرد؛ مەســعوود 
ســەلمانی لە جێگا دووکانی محەممەدی نەوین  دا بوو و پاشــان چووە دووکانەکانی 
الی فەلەکــەی قــازی؛ عەلــی فەهەندیــژ ســەلمانییەکی خەڵکــی تەورێــز و کرێنشــینی 
ماڵــی ســەید حەمەدەمینــی قەســاب بوو؛ مینەپشــی دوو کوڕ و کچێکی بــوو بەناوی 
هووشەنگ و مەسعوود دووکانەکەشی لە پەنا ڕەشیدی ئاغاڕەزا بوو دوایی فرۆشتی 
بە ســەید عەلی پارســا؛ عوســمان و ئەبووبەکری کوڕانی مینە حەتەم؛ مینە سەلمانی 
باوکی یۆنس؛ عەلی کوڕی محەممەدی کیسەکێش )کاکەڵاڵ( ؛ مەشەدی ئەکبەر باوکی 
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غوەاڵمــەالڵ لە پەنــا قەننادییەکەی برایمی ڕەزایــی؛ محەممەدەکەڕە )کەریمی(  کوڕی 
عەبەشین و مستەفا میعماری کە ئێستا لە فینالند دەژی.«

کاک جەعفەر مەردانبەگیش ئەم ناوانەی نووسیوە: »مەرحوومان کاک عوسمان و 
کاک ئەبووبەکر مەردانبەگی، مینە سەلمانی، کاک عەلی ئەفشین.«

ئەوەش هەواڵی سەلمانییەک لە بۆکان کە کاک برایم فەڕشی بۆی نووسیوم:
»لە تەنیشــت دووکانی باوکم دووکانێکی ســەلمانی هەبوو، کابرا ئەرمەنی بوو و 
کوردیشــی دەزانــی، ئەو هەر لــە دووکانەکەی دا دەژیــا دووکانەکەی دوو بەش بوو، 
کە بە پەردە جیا دەکراوە و خۆی لە پشت پەردەکە دەژیا، ... میسیۆ دوو سەری بە 
پێنج قڕان دەتاشی. دوو سەری من و زیندەیاد کاک حەسەنم وەبەر ماشێنی میسیۆ 
دەکەوت. میسیۆ کەسێکی ڕووخۆش و بەتەمەن بوو. نازانم چی بەسەر هات. دوای 
ئەو سەید عەلی پارسا دووکانەکەی کردە پارچە فرۆشی، دوای ئەو میرزا غەفووری 

ئاشناگەر جێی گرتەوە.«

٧٢. ئارایشگای ژنان
ئەوەش دیاردەیەکی نوێیە. پێشتر، ڕازاندنەوە و ئارایشی ژنان لە سوراووسپیاوێک دا 
خۆالسە دەبۆوە کە یا ژنانی خزم و دۆست و هاوڕێ بۆ کەسەکەیان بەڕێوە دەبرد 

یان هەر ژنانی کرێکاری حەمام دەچوونە مااڵن و ئاراشیان دەکردن. 
لــە بیــرم نییە یەکەم ئارایشــگای ژنان کەی لە بــۆکان کرابێتەوە، بەاڵم بە دڵنیایی 
دەزانم لە دەوروبەری ســاڵی 1٣٤0 و لەنێو ماڵی کەســەکە دا بوو نەک لە دووکان و 
شــوێنی وا گشــتی. هێشــتا ژنانــی بــۆکان ئــەم ســەربەخۆیی یەیان نەبــوو بچــن بــۆ 
دووکانێکــی ئارایــش کردن. لە کۆتایی یەکانی ڕژیمی شــا و پێش شۆڕشــی 1٣٥٧ دا، 
وردەوردە بارودۆخەکــە باشــتر ببــوو و تابڵــۆی ئارایشــگای ژنان بەســەر دەرگای 
هەندێک ماڵەوە دەبینرا، گەرچی هێشــتا ئارایشــگای ســەربەخۆ لە دووکان و شوێنی 
گشــتی دا نەبوو. درەنگتر مەســەلەکە گۆڕا و ئێســتا زۆر ئارایشــگای ژنان لە بۆکان 
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هەن. 
کاک جەعفەر مەردانبەگی ئەم کەسانەی وەک خاوەنی ئارایشگای ژنان دەسنیشان 
کــردووە: »ئارایشــگای مەنیــژە خۆشــنوود؛ ئارایشــگای تــارا )زەمانــە مەردانبەگی(، 
ئارایشــگای شــەهال عابیــد.« هەروەهــا کاک جەعفــەر ئــەم خاڵــە گرنگەشــی وەبیــر 
هێناوینەتــەوە: »لــە کــۆن دا، دەم وچاوهەڵگرتنی ژنان باو بوو. ئەم کەســانە دەچوونە 
مــااڵن بــۆ دەم وچاوهەڵگرتن: دادە ئایشــێ حەمامچــی و دادە زارا.« ئەوانەی هەنیەی 

ژنانیان هەڵدەگرت پێیان دەگوتن: هەنێکەر.

٧٣. مامانەکانی بۆکان
لــە ڕابــردوو دا مامــان )قابیلــە(ی دەرس خوێنــدوو و خاوەن مــەدرەک لــە بــۆکان یــا 
گوندەکانی دەوروبەری دا نەبوو. وا بزانم یەکەم قابیلەی نوێباو لە دوای ساڵی 1٣٤1 
ـ ٤2 لــە بــۆکان پەیــدا بــوو کە خانمێکی تێگەیشــتووی خــاوەن شەخســیەتی خەڵکی 

مەهاباد بوو، هەر لە بۆکانیش مێردی کرد و لەوێ گیرسایەوە. 
پێشــتر، ئــەم ئەرکە هەندێک لە ژنانی خاوەن ئەزمــوون بەڕێوەیان دەبرد و یەک 
لــەوان یــادی بەخێر بــێ، »نەنێ« دایکی کاک کەریمی خەیــات و نەنکی کاک عەبووی 
فەقێ کەریمی بوو، کە لە گەڕەکی ئێمە دەژیا. نەنێ لە سەردەمێک دا کە من دیتبێتم، 
ژنێکــی بەتەمەنی خۆش قســە بوو و خەڵکی شــار ڕێزی زۆریــان دەگرت. من گەلێک 
جار بە میوانی لە ماڵی خۆمان بینیبووم و من لەسەر دەستی ئەو لەدایک ببووم. من 

جگە لەو، کەسی دیکە ناناسم. 
بــەاڵم کاک ڕەشــیدی ســپێهری ئــەم ناوانــەی بۆ نــاردووم: »پوورە نەنــێ دایکی 
کەریمی خەیات کە ماڵیان لە پشــت ماڵی میرزا عەلی کامەالیی بوو؛ پوورە ئامینەی 
ژنی دەروێش ســەیاد لە گەڕەکی کێلەشــین؛ دادە ئایشــێ دایکی عومەری خەیات لە 
گەڕەکی تاڵوار؛ ئەشرەفی هاوسەری ئەحمەد مەلەوان لە گەڕەکی بەربەردان؛ پوورە 
زولەیخا لە گەڕەکی قەبران؛ دادە خاتوون هاوســەری مســتەفای دااڵندار لە گەڕەکی 
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زاخەکان و پوورە حەلیمەی خوداکەرەمی لە گەڕەکی خانەقا.« 

٧٤. کیسەکێش و کرێکاری حەمام 
لــە حەمامــی پیاوان دا لە بــۆکان، جگە لە حەمامچی و توونچی، دوو چەشــنە کرێکار 
هەبــوون: ئەوانــەی وا خزمەتی خەڵکیان دەکرد و فۆتەیان بۆ دەهێنان و ئەوانەی وا 
کیســەی خەڵکیان دەکێشــا. کاک جەعفەر مەردانبەگی ئەم ناوانەی لەو پەیوەندییە دا 
بۆ ناردووم کە دیارە هی ســەرەتاکانی کار نین و هی ماوەی تەمەنی خۆیین کە لە 

من گەلێک کەم تەمەنترە:
»کاک عەلی و کاک محەممەدی ناوە، عەلی حەمامچی باوکی کاک حەمەساڵە و کاک 

عەواڵی مەشهوور بە باوک مردوو )خۆشنوود( ، کاک حەمەحسێن جانالی ناسراو بە 
 حەمەحسێنی دەاڵڵ، عەبووی فەقێ کەریمی مەشهوور بە عەبووی نەنێ )کە کۆنە هاوڕێ و
هاوگەڕەکی و هاوپۆلی قوتابخانەی منیش بوو( ،1 کاک حەمەســاڵەی بۆکانی، وەســتا 
محەممەدی ئەلیاس وەند، حەیدەرە عەجەم و حەســەنەکەڕ، )کە خەتەنەی کوڕانیشــی 

دەکرد .«
هەروەها کاک ڕەشــیدی ســپێهری ئەم ناوانەی بۆ نووســیوم کە وا هەیە لە یەک 
شــوێن دا لەگــەڵ لیســتەی کاک جەعفەر تەواو یەک نەگرنــەوە، »کاک قادری ئەلیاس، 
محەممەدی کاکەڵاڵ، کاک ڕەسووڵ یەنگیجەیی، حەمەساڵە برای حەمەحسێنی دەاڵڵ، 

عەلی خاڵەناوە و حەیدەر عەجەم.«

1. کاک برایم فەڕشی ئەم بیرەوەرییەی سەبارەت بە کاک عەبووی فەقێ بۆ نووسیوم:
»کاک عەبــوو قســەخۆش و جەفەنگــی بوو، بەیانییەکی زوو لەگەڵ کاکــم چووین بۆ حەمام، 

دانیشتبووین بۆ نۆبەی کیسە. ع. ق. مامۆستایەکی قوتابخانە، هات و چاوەڕوان بوو نۆبەی 
بێ، کاک عەبوو ڕووی تێکرد و گوتی پرسیارێکت لێ دەکەم ئەگەر جوابی دروست بدەیەوە 
ئەوە نۆبەبڕیت بۆ دەکەم، مامۆســتاکە قبووڵی کرد، کاک عەبوو پرســی: »باوکی کوڕەکانی 
حەزرەتــی عەلــی نێــوی چــی بــوو؟« کابرا هێندێــک بیری کــردەوە و کوتــی وەاڵ عەبوو ئەو 
دەرســەمان قــەت نەخوێنــدووە! دەوروبــەر لە قاقــای پێکەنینان  دا، کاک عەبوو کوتی باشــە 
ئەوەت نەزانی پرسیارێکی هاسانترت لێ دەکەم: باوکی کوڕەکانی حاجی عەلی فەڕشی ناوی 

چی بوو؟ مامۆستای گۆرین چاوێکی لە کاکم کرد و کوتی ئەوە دەزانم، حاجی عەلی!« 
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کاک ڕەشید ئەم ناوانەشی وەک »فۆتەگیر«ی حەمام بۆ ناردووم: »محێدینی برای 
محەممەد ناسراو بە هەیاس و محەممەدێک کە شۆرەتی نازانم و عەبدوڵاڵ کەریمی.«

٧٥. کەرەسەی وەرزش 
ئەمــە، کار و کاســبییەکی تازەیــە و بــە بیرەوەریی من شــتی وا لە بــۆکان نەبوو. وا 
بزانم کاک عەبدوڵاڵ مســگەری لەم دوایی یانە دا هەندێک شــتی وەرزشیی دەفرۆشت. 
ڕەنگە ئێستا لە دووکانی فرۆشتنی جل وبەرگی ئامادە دا لە بۆکان، هەندێ کەرەسەی 
وەرزش وەک جل وبەرگــی وەرزشــیش بفرۆشــرێ، بــەاڵم ئــاگادار نیــم دووکانــی 

سەربەخۆی شت ومەکی وەرزشی هەیە یان نا؟
کاک جەعفەر مەردانبەگی ئەم دوو ناوەی وەک فرۆشــیاری کەرەســەی وەرزش 

لە بۆکان بۆ نووسیوم: »برایم مەردانبەگی وعوسمان تووتنچی.«

٧٦. شووشەبڕی و شووشە فرۆشی 
کاک جەعفــەر مەردانبەگــی لــە پەیوەندیــی باســەکە دا خاڵێکــی گرنگــی دەسنیشــان 
کردووە، کاتێ دەنووســێ: »ئەو کات هەر نەجاڕەکان شووشــەیان دەفرۆشت.« ئینجا 
ئەم ناوانەشــی نووسیوە: »وەســتا عومەری شووشەبڕ، وەستا قادر، وەستا سمایلی 

مەحموودی و وەستا ڕەحمانی شووشەبڕ.«
کاک ڕەشــید ســپێهریش ئەم ناوانەی بۆ نووســیوم: »وەستا مستەفای نەجاڕ، وەستا 
تەهای نەجاڕ، وەستا ڕەحمانی نەجاڕ، وەستا سوورە و وەستا ڕەحمانی شووشەبڕ. 

من خۆم، لە شووشەبڕی بۆکان تەنیا حاجی مستەفای نەجاڕیم لە بیرە.«

٧٧. گەچ و ئاهەک و سمیت و خشت و ئاسن و داری ساختامن
لەبیرمە جاران کەسێک کە ماڵی دروست دەکرد یا سنەیی گوتەنی ماڵی دەناوە، ئێواران 
 کاتی دووکان داخران، دووکانداری دۆست و ناسیاو سەردانی شوێنەکەیان دەکرد و
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هــەر کــەس پێشــنیارێک و ڕەخنەیەکی دەردەبڕی. ماڵی خەڵک بەگشــتی لە دوو قات 
تێنەدەپــەڕی. یەکــەم بینای ســێ قات کە دروســت کرا وا بزانم لە ســااڵنی 1٣٥0  دا لە 
ڕووبــەڕووی نەخۆشــخانەی شێروخورشــید، هــی کاک مینــە زیرەکی بــرا گەورەی 

حەسەن زیرەک بوو. ئێستا وا بزانم بینای وا لە بۆکان زۆرن. 
کەرەســەی ســاختمان بەگشــتی لــەالوە دەهێنــرا، بــەاڵم وا بزانــم ئاهەکیــان لــە 
بۆکانیش دروســت دەکرد. هەروەها چەند ســاڵێک پێش شۆڕشــی 1٣٥٧ ماڵی زیایی 
کوورەخانەیەکــی خشــتی ســووریان لــە قازڵیــان دانــا. کاریتــە و تیرەگــی دارەڕای 
ماڵیــش هــەر لە دارســتانەکانی بۆکان و دەوروبەری بەرهەم دەهات. ســااڵنی 1٣٣0 
ـ 1٣٤0 کابرایەکــی ئەرمەنــی و یەکی ئازەری داری قۆرغ و دارســتانەکانی بۆکان و 

دەوروبەریان دەکڕی و بە ماشێن دەیانبردن بۆ عەجەمستان. 
لە بۆکان چەند دووکان هەبوون کە بەشێک لە کەرەسەی بیناسازییان دەفرۆشت، 
لەوانە یەکیان نەمر مەال عەبدوڵاڵی حەسار بوو کە دووکانەکەی لە سەرەتای کۆاڵنی 
جــووەکان ڕووبــەڕووی دووکانــی کاکــم بوو.1 یەکی دیکەشــیان حاجــی فەتحوڵاڵی 
موقتەدیــری بــوو. دەزانم کاک عەلی ئیســماعیل پووریش دوای خانەنشــینی لە کاری 

مامۆستایی، ئاسن فرۆشیی دەکرد. 
 کاک جەعفەر مەردانبەگی ئەم ناوانەی وەک فرۆشیاری »مصالح ساختمانی« بۆ 
ناردووم: »کاک قادر کەریمی، کاک قادر باوەمین، میرزا حسێن فاتحی، کاک فەتحوال 
فاتحــی، میــرزا عــەواڵی فەتحــی، حاجــی مســتەفا مەعــرووف بە حاجی ســووتاو و 

ڕەسووڵ نەجاڕی.«

1. مەال عەبدوڵاڵی حەســار لە ســەردەمی کۆماری کوردســتان دا هاوڕێی خەبات و دۆســتی 
مامۆستا هەژار بوو، لە بەرەو موکریان  دا هەژار دەڵێ: »ئەمجەد و قازی، مەال ڕیشی حەسار/ 
کێ بەداخ و کوڵە بۆ ڕەنجی خەســار؟« کە مەال ڕیشــی حەســار هەر ئەم مەال عەبدوڵاڵیەیە، 

ئەمجەد مەال ئەمجەدی عوسمانی و قازیش قازی کاکەحەمەی قزڵجییە. 
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 ٧٨. بەردتاشی 

ئەو بەردانەی وا لە بۆکان دیبێتم بە زۆری، بەردی ئاهەکین. وا هەیە لە گوندەکانی 
دەوروبەر بەردی دیکەش دەســت بکەون، بەاڵم بەردتاش لە بۆکان بەگشــتی لەسەر 
 بەردی ئاهەکی کە بەردی سپی پێدەگوترا کاریان دەکرد چ بۆ پایەی دیواری ساختمان و

چ بۆ دروست کردنی حەوز و لێواری جۆگە و کێلی قەبر بێ. 
وەک بەردتــاش لــە بــۆکان، مــن تەنیا کاک عەلی عەســکەریم لە بیــرە، بەاڵم کاک 
ڕەشید سپێهری ئەم زانیارییانەی لە پەیوەندیی مەسەلەکە دا بۆ ناردووم. دوو کەسی 
یەکەمیان برای کاک عەلی عەســکەری، واتە کوڕانی حەســەن عەســکەرن: »ســەعید 
عەســکەری، ڕەحمان عەســکەری )زۆرجار دەچوونە شارە فارس و تورک نشینەکان 
دەنــا لــە بــەر ماڵــی ســاحێب کارەکە بەردیــان دەتاشــی. لــەم دوایی یانەش دا لــە پەنا 
حەمامــی مەڕمــەڕ کارگەیەکــی بەردتاشــی و خشــتی ســمیتیان دانابــوو(؛ عەبدوڵــاڵ 
باپیری، عوســمانی وەســتا محێدین )ڕووبەڕووی زیندانە گەورەکەی ئێســتا بەردی 
دەتاشــی( و محەممــەدی باپیــری کــە لــە بــەر ماڵی خۆیــان ڕووبــەڕووی ماڵی کاک 

حەمەی نستانی پوور کاری دەکرد.« 
کاک جەعفــەر مەردانبەگیــش ئــەم دوو نــاوەی بــۆ نووســیوم: »وەســتا خالیــدی 
عەسکەری و وەستا محەممەد فەرهەنگ، کە لە پشت حەمامی کۆن کاریان دەکرد.«1

٧٩. مۆدنە و سەبیلە 
من نازانم تووتن و جگەرە لە کەیەوە ڕێگەیان کەوتۆتە ناوچەی ئێمە، بەاڵم الی کەم 
دەبــێ 200 ســاڵێک بــێ کــە تووتن لە ناوچەکەمــان بەرهەم دێ. مۆدنە و ســەبیلە و 
قەنــدە )قەننــە( لە پەیوەندیی تووتن و جگەرەکێشــان دان. ســەبیلە شــتێکە وەک پیپ. 
قەندە درێژە و تەنانەت هەندێک جار کابرای قەندەکێش خۆی دەستی پێ ناگا هەڵی بکا 

1. وەک دەبینــدرێ لێــرە دا نــاوی چــوار کەس، واتە عەلی، ســەعید، ڕەحمــان و قادرخالیدی 
عەســکەری وەک کوڕانی حەســەن عەسکەر و بەردتاشی بۆکانی هاتوون. هیوادارم هەڵە لە 

ناوەکان نەکەوتبێ. 
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هــەر بۆیەش لە ڕابردوو دا ئاغاواتی دەسڕۆیشــتوو کەســێکیان بەنــاوی قەندەچی یا 
قەندەدار هەبووە کە ئەم ئەرکەیان بۆ ڕاپەڕێنێ!

لــە بــۆکان هــەر لــە کۆنــەوە کەســانێک هەبــوون کــە مۆدنەیــان لــە دار یــان گڵ 
دروســت کردووە و فرۆشــتوویانە. لە ســەردەمی من دا حاجی عەبدوڵاڵی نەزەری و 
هەروەهــا مــەال محەممــەدی تاهیرئــازەر کە بــە »مەالســەبیلە« ناودەبرا، لە تەنیشــت 
مزگەوتــی بــازاڕ دووکانێکــی بچووکــی هەبــوو تێیــدا هــەم کتێبــی دەفرۆشــت، هەم 
دەرســی قوڕئانی بە مندااڵن دەگوتەوە و هەم ســەبیلە و مۆدنەی دروست دەکرد و 

دەیفرۆشتن. 
ســەبارەت بەو دوو کەســە و کەســانێکی دیکەی بەو کارەوە خەریک بوون کاک 

ڕەشید سپێهری ئەم دێڕانەی بۆ نووسیوم: 
»حاجــی عەبدوڵــاڵی نەزەری لە هەموویــان کارجوانتر بــوو. چەقۆ و خەنجەر و 

مۆدنــەی دارکەوتــی دروســت دەکرد و دەســتی چاک کردنــەوەی چەکی گەرمیشــی 
هەبــوو. ناوبــراو ســەرەتا لــە خیابانــی کۆن و لــە شــوێنێکی نزیــک دووکانی حاجی 
حەســەنی محەممــەدی کــە دواتر بوو بە هــی کاک غوەاڵم، دووکانی هەبوو، پاشــان 
چــووە دووکانێکــی بچووکــی نێوان شــەقامی کۆن و تازە. مامۆســتا مــەال محەممەد 
تەنیا سەبیلەی دروست دەکرد؛ حەمەدەمینی سەیزادە لە پەنا ماڵی حەسەنی نەورۆز 
ســەبیلەی دروســت دەکــرد و عەبەچەقــۆش مۆدنــە و ســەبیلە و چەقــۆی دروســت 

دەکرد.«
کاک برایم فەڕشی کە ماوەیەک قوتابیی مامۆستا مەال محەممەد بووە، لە کتێبی 
ئەلێکترۆنیکیــی »ســەفەری خەیاڵــی بۆ بــۆکان« )ســاڵی 1٣٦٤(   دا بابەتێکی هونەری و 
ســەبیلە  خــۆی و  کەســایەتیی  مامۆســتا،  دووکانەکــەی  بــە  ســەبارەت  ڕازاوەی 

دروست کردنەکەی نووسیوە کە من بە سپاسەوە لە پەڕاوێز دا دەیهێنم:1

1. »توونییەتــی زۆری بــۆ هێنابــووم، لە بەردەرکی مزگەوتە چکۆلە ڕاوەســتابووم، چاوم بە 
کتێبــەکان دا دەخشــاند، دەمنــەی جوراجور بە شــکلی کەڵەباب و تاوس و شــتی دی بەرچاو 
دەکەوت، ئێرە دووکانی بانگبێژە دەنگ خۆشەکەی بۆکانە. پێش بوومەلێلی بەیانی ئەو کاتەی 
کــە هەمــوو کــەس لە خــەودان، دەنگی مەال محەممەد بــەرز دەبێتەوە، موناجاتــی بەرەبەیان 
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 بەسپاسی زۆرەوە بۆ برایان برایم فەڕشی، ڕەشید سپێهری، جەعفەر مەردانبەگی و

ســۆفی و ســەید و حاجی و نوێژکەر بەرەو مزگەوت بانگ دەکا، شــێعرە جوانەکانی لەگەڵ 
دەنگــی خــۆش، خــەوی منداڵــەکان شــیرینتر دەکا. دەگێڕنــەوە باوکی مەال محەممــەد یەکەم 
بانگبێژی دەنگ خۆشــی ناوچە بووە، کاتێک لە حەمامیان بانگی دە دا لە بۆکان خەڵک بەرەو 

مزگەوت ئاوا دەبوون. 
چوومە پێش و ســاڵوم کرد، زۆر بەڕووخۆشــی وەاڵمی دامەوە، دەســتی لە نێو جامێک 
دابــوو، قوڕەکــەی خــۆش دەکرد، هێندێکی لە بەری دەســتی دادەنا، تۆزێــک کایەی پێدەکرد، 
ئەوجا وەک پەیکەرســازێکی ماهیر، شــکلی پێدەدا، بە دارێکی زەریف وەک نەققاش خەریکی 
گڵەکــە دەبــوو، ئــەوی دادەنــا دارێکــی پانتــری هەلئەگــرت دیســان خەریــک دەبــوو، هێنــدی 
پێنەدەچوو، مراوییەک، کەڵەبابێک، تاوســێک زیندوو زیندوو لەنێو دەســتی دەهاتەدەر، دوای 

ئەوە دەمنە )مۆدنە( کە تەواو دەبوو، دایدەنا وشک بێتەوە، پاشان ڕەنگی دەکرد. 
مامۆســتا کتێبی کوردیت هەیە؟ ســەیرێکی کرد، بەبێ مەیلییەوە کوتی: »تەماشــاکە بزانە 
هەیــە!« چــاوم گێــڕا وتــم: مامۆســتا هیچ نابینــم. وتی: »دەی کاکــە کاتێک نابینــی یانی چی؟« 
وەبیر خۆم و کوڕە الوەکەی الی ســینەما کەوتمەوە، کوتم: نازانم یانی چی! تۆزێک شــڵەژا، 
نێوچاوانــی تێکنــا، بــە تووڕەیی یــەوە کوتی: »یانی نییــە کاکە« مۆدنەیەکــی کەڵەبابی هەڵگرت 
دەســتی کرد بە ڕەنگ کردنی، زۆر بە ســەلیقە ڕەنگی دەکرد. ڕاوەســتابووم. سەیرم دەکرد. 
متەق لە داروبەرد بێ، لە منەوە نەدەهات، وەبیر زەمانی منداڵی کەوتمەوە، کاتێک کە باوکم 
لێــم تــووڕە دەبــوو. خەریکی کاری خۆی بــوو، جارجارە بە دزییەوە تەماشــایەکی دەکردم، 

نێوچاوانی وردەوردە گەش بووە، هەروا کە ئیشی دەکرد وتی: »خەڵکی کوێی؟«
بەپەلە کوتم: سەری خۆت مامۆستا بفەرموو نێوچاوانی من چی لێ نووسراوە؟ بزەیەکی 
هاتــە ســەر لێــو: »کاکــە خۆ مــن فاڵگیر و ڕەممــاڵ نیم!« بۆم گێــڕاوە کە لــە بەیانییەوە چەند 
کەڕەتیان لێ پرســیووم، باســی کابرای ڕانک و چۆغە لەبەر، باسی قالەمەڕە، باسی الوەکەی 
الی ســینەما. نێوچاوانــی تــەواو گەش ببووە. وتی: »کاکە شــارەکە خنجیالنەیە هەموو کەس 
یەکتــر دەناســن، جا ئەوەیە کابرای میوان بەرچاوە.« باشــە مامۆســتا لە کــوردەواری دا ڕێز 
لــە میــوان دەگــرن ئەتــۆ ...نەیهێشــت قســەکەم تەواو کــەم کوتی: »لــە کــوردەواری دا میوان 
خۆشەویستە، پێی لەسەر چاوانە، بەاڵم ڕووی پیاوی خراپ ڕەش بێ، چەند ڕۆژ لەوە پێش 
لەسەر کتێبێک بەناوی فڕی فڕی قەل فڕی لە ساباڵخ پەندێکیان پێدام کە بۆم ناگێڕدرێتەوە، 
دوای لــە زینــدان کــردن و چەرمەســەری بەرەاڵیان کــردم، پێیان کوتم نابــێ کتێبی کوردی 

بفرۆشی.«
بەگاڵتە کوتم: »مامۆســتا پێت وایە ئەم قەلەڕەشــە بفڕێ؟ بزەیەک هاتە سەر لێوی. چەند 
کتێبــم لێ وەرگــرت و خواحافیزیــم کرد. لەســەر یــەک لە کتێبــەکان ناوی شــەفیعیم بەرچاو 
کەوت مامۆستا مەال عیسامەددین شەفیعی شاعیری کورد، شێعری بە فارسی و کوردی و 

عەرەبی هۆندۆتەوە. 
مەولەوی فارس دەڵێ: 

وز جدائی هـــا شـــکایت می کنـــد بشـــنو از نی چون حکایت می کند
مامۆستا مەال عیسامەددین شەفیعیش دەڵێ:
بیــدالن را عاقبــت بی حاصلــی اســتمشــنو از نــی، نالــەاش ازبیدلــی اســت
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ڕەحیم بەهرام زادە کە لەم بەشە دا هاوکارییان کردم. 

٨٠. مسگەری 
لە ڕاســتی دا نازانم گەلۆ کاری مســگەر لە بۆکان دروســت کردنی کەرەســەی مســی 
بوو یا هەر ســپی کردنەوە و چاک کردنەوەیان. بە بیرەوەریی من، عەجەمی زەنجان 
هات وچــۆی بــۆکان و گوندەکانــی دەوروبەریــان دەکرد و مەنجــەڵ و ئاوگەردان و 
مەجۆعمە و کەوگیر و ئەفتاوە و لەگەن و شــتی ئەو چەشــنەیان دەفرۆشــت. نازانم 
مسگەرەکانی بۆکانیش خۆیان هەمان ئەو کەرەسانەیان دروست دەکرد یان نا؟ بەاڵم 
دەزانــم ئەوانەیان ســپی دەکردەوە. ناوی مسگەرەکانیشــم لە بیــر نییە جگە لە حاجی 
ئەحمەدی مســگەری. وەســتا ڕەحیمی مســگەریش ناوی زۆری هەبوو و عەبدوڵاڵی 
مســگەریی کوڕی ئەو، دووکانی عەتاری هەبوو، واتە مســگەریی نەدەکرد، جا نازانم 

محەممەدی کوڕی مسگەر بوو یان نا؟
کاک ڕەحیــم بەهــرام زادە ئــەم دێڕانەی خوارەوەی لە باســی کاری مســگەری لە 

دەوروبەری بۆکان دا بۆ نووسیوم: 
لــە ســەردەمی منداڵیــی مــن دا یەک یــا دوو دووکانی مســگەری لــە خیابانی کۆن 
 هەبوون. یەکیان هی حاجی ئەحمەدی مسگەری بوو. مسگەر لە بۆکان بەگشتی قاپ و
قاچاغــی مااڵنی ســپی دەکردەوە یا ئەفتاوەی کون و شــتی ئەوتۆی چاک دەکردەوە. 
نەمزانیوە لە بۆکان کەرەسەی مسی دروست کرابێ، ئەگەریش بووبێ من ئاگام لێی 
نییە. کەرەسەی مسی عەجەمی زەنگان )زەنجانی ئێستا(  دەیانهێنا و لە شار و گوند 
 بە خەڵکیان دەفرۆشت.1 هەموو ساڵێک کاتی بەهار، مسگەر بۆ سپی کردنەوەی قاپ و
کەوچک و مەنجەڵی مس ڕوویان لە گوندەکان دەکرد. مســگەر پێش ســپی کردنەوە، 

اســتبشــنو از من شور عشقم در سر است دیگــر  نوائــی  عاشــق  نالــە 
1. زەنگانی تەنانەت لە جەنگەی شــەڕەکانی شۆڕشــی ئەیلوولی باشــووری کوردســتان دا لە 
گوندەکانی باشــووری کوردســتان بوون و شــت ومەکیان دەفرۆشــت! پێشــمەرگەیەک کە لە 

مەهابادەوە چووبووە یارمەتی دانی شۆڕش لە باشوور، ئەوەی بۆ گێڕامەوە. 
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قاپ و کەوچکی بە زیخ دەساوی و ژەنگی لێ دەکردەوە و پاشان ئەگەر باشم لە بیر 
بێ بە »قەاڵیی« ڕووکێشیان دەکرد. بۆ خاوێن کردنەوەی مەنجەڵ هەندێ خیزیان لە بن 
مەنجەڵەکە ڕۆدەکرد و کوتەچەرمێکیان لەسەر خیزەکە دادەنا. شاگرد مسگەر دەچووە 
نێو مەنجەڵەوە و دەســتی بە دیوارەوە دەگرت لەســەر چەرمەکە بە چپ و ڕاســت دا 
خۆی با دە دا. بۆیە کورد دەڵێ: »ئەوە سەوەتەیە و سەنعەت، مسگەری نییە و قوون 
بادان!« هەروەها: »لە زەنگانەوە هەموو ساڵێ چەند کەس بۆ مەنجەڵ و قاپ و کەوچکی 
 مس فرۆشــتن، دەهاتن  بۆ گوندی »کڕکڕە«. ئەوان  شــتەکانیان بە قەرز دەفرۆشــت و
پاییــزان بــۆ قەرز کۆکردنــەوە دەهاتنەوە. هەر کەس بیگووتایــە نیمە و ناتوانم قەرز 
بدەمــەوە، دەچــوون لــە ماڵــی دایاندەکوتــا. کابــرای قــەرزدار هــەر جۆرێــک بووایــە 
قەرزەکــەی دەدانەوە و ئەو ســێ چوار کەســەی لە مل خۆی دەکــردەوە. بۆیە ئەگەر 
کەســێک بــۆ ســەندنەوەی قەرز زۆری بۆ قــەرزدار دەهێنا دەیانگــوت کاکە واز بێرە 
خۆ تۆ زەنگانی نیت! ئەو زەنگانیانە لە یادداشتەکانی خۆیان دا ژمارەیان بە حیسابی 
ڕۆمــی ]ڕقومــی؟[ دەنووســی. هەر چەنــدە ئێمە قەرزدار نەبوویــن باوکم ڕۆژێک بۆ 
نانی نیوەرۆ یەکێک لەوانەی هێناوە بۆ ماڵێ و وتی ئەو ژمارانە فێری کوڕەکەم بکە. 

من ئەو کات ژمارەی ڕۆمی لە یەکەوە تا دە فێر بووم.« 
کاک ڕەشــید ســپێهری نــاوی ســێ کەس لە مســگەرە قەدیمییەکانــی بۆکانی بەو 

شێوەیە نووسیوە و بۆی ناردووم: 
»وەســتا ڕەحیمی مســگەری، زڕباوکی ســەید محێدینی تەنەکەساز، لە سەرووی 

قەســابییەکەی ڕەحمان چاوشــین دووکانی هەبوو و مەنجەڵ و تەشــت و ئەفتاوە و 
لەگەنی سپی دەکردەوە و سەتڵ و ئەفتاوەی تەنەکەشی دروست دەکرد. ئەویش لە 
 دوای هەرەسی ڕاپەڕینی ساڵی 1٣٣2ی خەڵکی بۆکان هەاڵت بۆ باشووری کوردستان و
پاش چەند ساڵ گەڕایەوە و لەگەڵ ئەسعەدی کوڕی بەهۆی نەخۆشی و نەدارییەوە 
گیانــی لــە دەســت  دا. یــادی بەخێر بێ. وەســتا محەممەدی مســگەری، لە ســەرووی 
دووکانــی پینەچییەتیــی خلە ســەدتمەنی دا مســگەریی دەکرد. ئەویــش لەگەڵ عەباڵی 
برای، قاپ و مەنجەڵ و کەرەسەی مسی دیکەی سپی دەکردەوە. دواتر ئەم دوو برایە 
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دووکانەکەیان فرۆشــت بە وەســتا ســمایلی تورک کە کتری و سەماوەری تەنەکەی 
دروســت دەکرد. وەســتا محەممەد دووکانێکــی دیکەی لەپەنا شیرینی فرۆشــییەکەی 
بــرادەران کــڕی. ئــەو کات دنیای نایلــۆن نەبوو، هەر مەنجەڵ و تــاوە و کەوگیرێکی 

مس بەرگەی زیاد لە بیست ساڵی دەگرت، تەنیا دەبوو سپی بکرێنەوە.«

٨١. جۆشکاری 
ئەوە ســەنعەتێکی تازەیە و لەمێژ نییە لە بۆکان ســەری هەڵداوە )وا هەیە ٥0 ساڵێک 

ببێ( . جۆشکاری بەگشتی پەیوەندیی بە ئاسن و کاروباری خانووبەرەوە هەیە. 
کاک برایم فەڕشی لەم پەیوەندییە دا بۆی نووسیوم: 

»ئەوەی بە بیری من بێ مەشەدییەکی ئازەری کە ناویم لە بیر نەماوە لە دەوری 
فەلەکەی خوارێ ]فەلەکەی گاراج[، دووکانی جۆشکاری هەبوو و پاشان هێدی هێدی 
بەشێک لە نەجاڕەکان وەک حاجی مستەفای نەجاڕی بەرەو دروست کردنی درگا و 
پەنجەرەی ئاســن چوون و جۆشــکاریش بوو بە بەشێک لە کاری ئەوان. هەر حاجی 
مســتەفا چەند شــاگردی هەبوو کە یەکیان تارانی بوو، کوڕی خاڵی منیش »عەبدوڵاڵ 
پیرۆتی« و چەند کەسی دیکە کاریان ال دەکرد و دوایە هەر کام لەو کەسانە دووکانی 

خۆیان کردەوە. بەرلە مەشەدی و دوای ساڵی 1٣٥٧ ئاگاداری کارەکە نیم.« 
کاک ڕەشید سپێهری دەنووسێ: 

ـ »وەســتا ســمایلی تورک کە تەنەکەســازیی دەکرد، دووکانی جۆشکاریشی دانا، 
بەاڵم ئەو وەستا ئازەرییانە کاتێ کە شۆڕشی ساڵی 1٣٥٧ دەستی پێکرد هەموویان 

گەڕانەوە شارەکانی خۆیان.« 

٨٢. پەنچەرگیری 
ئەوە پیشــەیەکە وا بزانم لە ســااڵنی 1٣٣0  دا لە بۆکان ســەری هەڵدا. ســەرەتا کاتێ 
ئیــش وکار کــەم بوون، تەعمیرکارەکان کاری پەنچەرگیریشــیان بەڕێوە دەبرد، بەاڵم 
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دواتــر دووکانــی تایبەتــی بۆ کرایــەوە و خەڵکانێک پێیەوە خەریک بــوون. بەداخەوە 
ناوی پەنچەرگیرەکانی بۆکان نازانم. 

٨٣. ناڵبەندی 
ناڵبەنــدی پیشــەیەکی کۆنــە و بــە دڵنیایــی لە خەڵکی ئێســتای بۆکان کــەس لە بیری 
نییــە و نازانــێ یەکــەم ناڵبەندەکانــی بــۆکان کێ بوون. شــوێنی پیشــەی ناڵبەندی لە 
بۆکان لە مەیدانی کافرۆشەکان لە نێوان خیابانی کۆن و خیابانی سەقز دا بوو، بەاڵم 
وا بزانم ناڵبەند لە گوزەری ئاســنگەرەکانیش هەبوون. کاتێ ئەســپ و ماین و ئێستر 
لــە بــۆکان و دەوروبــەری لــە کەمییان دا، ئیتــر دووکانــی ناڵبەندەکانیــش وردەوردە 
داخران و نەمان. لە ناڵبەندەکانی سەردەمی منداڵیم تەنیا ناوی میرزا حەمەحەسەنی 

نەعلبەندیم لە بیرە. 
کاک برایم فەڕشی ئاماژەی بەو دێڕەی سەرەوەی من کردووە کە نووسیومە:

»وا بزانــم ناڵبەنــد لە گوزەری ئاســنگەرەکانیش هەبــوون.« هەروەها گوتوویەتی: 

»تەنیــا شــوێنی ناڵبەنــدەکان مەیدانی کافرۆشــەکان بوو. لەو مەیدانــە چەند ناڵبەندی 
لێ بــوو، نــاڵ لــە تەورێزەوە دەهات و دەزانم باوکم ناڵی بــۆ دەهێنان، لە بیرمە چەند 
جار من خۆم لەگەڵی بووم لە گوزەری ناڵ فرۆشەکانی بازاڕی تەورێز، فرۆشیارانی 
نــاڵ لــەو گــوزەرە، بــە زاراوەیەکــی جیــاوازی ئــازەرەی قســەیان دەکــرد. من خۆم 
زۆرجــار لــە مەیدانی کافرۆشــان ڕاســپاردەی باوکم دەگەیاندە ئــەو چەند ناڵبەندەی 
بۆکان، زۆرجاریش ناڵم دەبرد بۆ ئەو ناڵبەندانە، ئەڵبەت بە چەرخی تایبەت. زۆرجار 
ڕادەوەســتام و ســەیری ئــەو ناڵبەندانــەم دەکــرد کــە زۆر لێزانانــە ناڵــی ئەســپ و 
گوێدرێژ و ئێستریان دەکرد، بەداخەوە ناوی ئەو دوو ناڵبەندە قسەخۆش و بۆکانی 

گوتەنی خوێن شیرینانەم لە بیر نەماوە.« 
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٨٤. کاروانسەراداری 
بۆکان شــوێنێکی نێوڕێیانە و هات وچۆی زۆری بەســەرەوەیە. هات وچۆی خەڵکانی 
نێوخۆی ئێران و خەڵکی سەرسنوور یان ئەوپەڕی سنوور لە باشووری کوردستان، 
هەروەها هات وچۆی نێوان کرماشــان و ســنە و ســەقز لەگەڵ ئازەربایجان بەگشتی 
لــە ڕێگــەی بۆکانەوە بەڕێــوە دەچێ. ئەوە لەالیەک و هات وچــۆی خەڵکی گوندەکانی 
دەوروبــەر بــۆ بۆکانیــش لەالیەکی دیکە، هەر لە کۆنەوە بۆتە هۆی دروســت بوونی 

هەندێک کاروانسەرا و »خان« کە میوانیان تێدا حاواوەتەوە. 
لە بۆکانی قەدیم و ســەردەمی پێش کرانەوەی هوتێل و موســافیرخانە، هەندێک 
مــاڵ هەبــوون کــە میوانداریی موســافیر و ڕێبوار و چۆداریان دەکرد. ئەو شــوێنانە 
دەبووایــە جێگــەی تایبەت بۆ مرۆڤ و ئەســپ و مەڕومااڵتی موســافیریان هەبێ کە 
وا هەبــوو لــە گوندەکانی دەوروبەر و تەنانەت شــارەکانی دیکەوە دەیانهێنا »بازاڕی 
حەیــوان« لە بــۆکان یا بە بۆکان دا تێپەڕ دەبوون و دەیانبردە بازاڕی قەباغکەندی لە 

نزیک میاندواو. 
کۆنترین بیرەوەری لەســەر کاروانســەراکانی بۆکان وا هەیە لەو سەفەرنامەیە دا 
هاتبێ کە نەمر مســتەفا تەیموورزادە بازرگانی ســەقزی ســەبارەت بە سااڵنی نێوان 
12٩٣ تا 1٣0٤ی هەتاوی نووسیویەتی و تێیدا باسی سەفەرێکی خۆی لە سەقزەوە 
بــۆ تەورێــز دەکا و دەڵێ: »لەگەڵ کاروانی ســەرداری بۆکان لە ســەقزەوە چووم بۆ 
بۆکان و شــەو لە کاروانســەرای ســەردار مامەوە...« هەر لەوێ دا دەڵێ بۆکانی ئەو 
دەم »تەنیــا یــەک قاوەخانــە، یــەک قەســابخانە و یــەک کەبابخانەی هەبــوو« )بڕواننە 

کتێبی »وحشت در سقز«، نشر شیرازە، تهران 1٣٨0/ 2001، الپەڕە 1٩ ـ 20.
دیارە من ئەو سەردەمانەم لە بیر نییە و هەر بۆیەش دەبێ ئەم کارەی من دەیکەم 
الوەکانمــان لــە بــۆکان بیکــەن و بچنە الی خەڵکانــی بەســااڵچوو و بیرەوەرییەکانی 

ئەوان تۆمار بکەن دەنا من لێرەوە جگە لە بیرەوەریی خۆم چیترم پێ ناکرێ. 
من ماڵی ڕەشیدەســوورم لەســەر خیابانی ســەقز ڕووبــەڕووی دوخانیاتی کۆن 
بەباشی لە بیرە و تەنانەت جارێکیش لەگەڵ باوکم یان کاکم لەوێ چووینە سەردانی 
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عەلی شای زەمبیل. هەروەها ماڵی کاک قادر )قالەسێ سەر( ی کۆنە دراوسێی ئێمەش 
شوێنێک بوو کە هەندێک لە ئاغاواتی بەگزادە دەهاتن و لەوێ دەمانەوە. 

کاک ڕەشید سپێهری ئەم زانیارییانەی لە پەیوەندی بابەتەکە دا بۆ ناردووم:
»لە بۆکان لەجیاتی موسافیرخانە، کاروانسەرا هەبوو؛ کاروانسەراکانیش شێوازی 
چینایەتییان بوو؛ بۆ نموونە، ماڵی مام ڕەشیدەسوور )ڕووبەڕووی دوخانیاتی کۆن 
لەســەر خیابانی ســەقز( ؛ ماڵی فاتمە خانم )لە کۆاڵنی ماڵی پاڵەوانی(  و ماڵی باوەمین 
)لەسەر خیابانی سەقز(  جێگای ئاغاوات و دەوڵەمەندان بوون. ئەم کاروانسەرایانەی 

خوارەوەش فەقیرنشین بوون: 
ئاغای قالەچاوشین )لە کۆاڵنی ماڵی سەیدی بەننا( ؛ سۆفی ڕەحمان )لە کۆاڵنی ماڵی 
حاجــی بایــزی ئیســماعیلی( ؛ محەممەد بەردەزەردی )لە کۆاڵنــی ماڵی ڕەزایی یەکان( ؛ 
حەســەن بەگی مێردی خات ڕێحان )لەالی ماڵی حاجی زولەیخا( ؛ ڕەشــیدی یۆســفی 
)لــە خیابانــی میــراوا ڕووبــەڕووی ماڵی کاک کەریــم جۆاڵ باوکــی کاک حەمەعەلی( ؛ 
ڕەحمــان ســنجوو )لــە کۆاڵنــی ماڵــی حەقیقی( ؛ ڕەشــید چوارچــاو )لــەالی ماڵی کاک 
فەتحوڵاڵی قاوەچی( ؛ خلە گەورک )الی ماڵی مەحموودی حەیدەری( ؛ خلە سەدتمەنی 
)لــە کۆاڵنــی ماڵی ئەســکەندەری( ؛ ڕەشــید باوک مــردوو )الی ماڵی ڕەســووڵ گڵێنە( ؛ 
ئەحمــەد ڕەشەگۆشــت )ڕووبــەڕووی پشــت خەندەک( ؛ مــام عەلییەکوێــرە لە کۆاڵنی 
سەیدەشــەلە؛ ئەحەدعەجــەم لە کۆاڵنی ماڵی فاتــم بێوەژن )ڕووبەڕووی ماڵی خەجێ 
کاڵوڕەش( ؛ مام ڕەشــیدی باوکی عەبەکەچەڵ )لە کۆاڵنی ماڵی فاتحی( ؛ مەال دووژنە 

)لە کۆاڵنی ماڵی سامبەگی(  و کاک حەمەکەریم لە گەڕەکی قەبران.« 
کاک برایــم فەڕشــیش بــۆی نووســیوم: »دیــوار بــە دیــواری ماڵــی ئێمــە، واتە لە 
پشت مااڵن، کاروانسەرایەک هەبوو بەناوی کاروانسەرای »کەیکاوس« کە دەرگاکەی 
لەســەر خیابانــی ســەقز نەبــوو و لە پشــت مــااڵن بــوو، ماڵەکــەی ئێمــە دەرگایەکی 
دەکەوتە سەر خیابانی سەقز و دەرگای دووهەمی دەکەوتە سەر ئەو کۆاڵنەی پشت 
مااڵن. کاروانســەرای کەیکاوس شــوێنێکی تایبەت بوو، جگە لە کاروانچی و خەڵکی 
گوندەکانی دەوروبەر، زۆربەی ئەو کەســانەی وا ورچ و مەیموونیان هەڵدەپەڕاند و 
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کاری سەیروســەمەرەیان دەکــرد دەهاتنــە ئــەوێ و هــەر لە حەوشــی کاروانســەرا 
ورچ و مەیموونیان هەڵدەپەراند. ڕۆژی بەرنامەکە بە دەهۆڵ خەڵک ئاگادار دەکرا و 
ئەو ڕۆژە حەوشــەکە پڕ دەبوو لە خەڵک. ئێمە و زۆر منداڵی دیکە دەچووینە ســەر 

سەربانی ماڵی خۆمان و ماڵەکانی دەوروبەر و سەیری بەرنامەکەمان دەکرد. 
کاروانســەرای دووهــەم دەکەوتــە کۆاڵنــی ماڵــی برایانــی ئەســکەندەری، ئــەو 
کاروانســەرایە نــاوی کاروانســەرای »خلــە ســەدتمەنی« بــوو، شــتێکی تایبەتــی ئــەو 
کاروانســەرایە ئــەوە بــوو کــە وشتریشــی ڕادەگــرت، لــە بیرمــە جارێــک هــەر لــەو 
کاروانســەرایە وشــترێکی نەخــۆش یــان برینداریــان ســەر بــڕی و گۆشــتەکەیان 
دابەش کرد، دەگوترا گۆشــتی وشــتر شــیرینە. هەم کەیکاوس و هەم خلە ســەتمەنی 
دوو مرۆڤی بەڕێز بوون و هەرکیان لە بیرەوەرییەکانی من دا جێگای خۆیان هەیە.« 

٨٥. کا و وێنجە فرۆشی 
ئــەم کەســبە پەیوەندیــی هەیــە بــە مەڕومــااڵت و چۆدارییــەوە. لــە بــۆکان هەندێــک 
دووکان لە مەیدانی کافرۆشــان هەبوون کا و وێنجەیان بەو موســافیرانە دەفرۆشت 
وا تفاقی حەیوانیان لێ دەبڕا. لە گوندەکانەوە کا و وێنجەیان بە گیشە دەهێنا مەیدانی 

کافرۆشان، لە دووکانەکە دا هەڵیاندەڕشت و دووکانداریش دەیفرۆشتن. 
 خەڵکی نێوشار هەروەها بۆ قوڕەکاری و گرتنەوەی گڵەسوورە بۆ سواغی سەربان و

دیوار، پێویستیان بە کا دەبوو و هەندێک کەس دەچوون لەو شوێنە دەیانکڕی. 
من بەداخەوە ناوی هیچ کەسم لە بیر نییە کە بەو پیشەیەوە خەریک بووبێ. 

٨٦. بازاڕی حەیوان
بــازاڕ شــوێنێکی گــەورەی بازرگانــی و کڕین و فرۆشــتن بوو لە بــۆکان. لە کەیەوە 
بــۆکان ببــووە خاوەنی ئەم بازاڕە؟ نازانم، بەاڵم بەهۆی سروشــتی بۆکان و هەل و 
هەڵکەوتی دەبێ پیشەیەکی چەند هەزار ساڵەی ناوچەکە بووبێ. لە سەردەمی منداڵیی 
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منەوە تا کاتێ کە لە بۆکان ڕۆیشتووم، تەنانەت لە ماوەی شەڕ و ئاڵۆزیش دا بازاڕی 
هەفتانەی حەیوان لە بەشی ڕۆژهەاڵتی بۆکان، واتە ناوچەی »پشت خەندەک« )نێوان 

زاخەکان و قەبرانی کۆن(  هەر کراوە بوو. 
ئەوەندەی بزانم خاوەنی ئەو بازاڕە حەمەدەمین ئاغای ئێلخانی زادە بوو،1 کە پیاو 
یا نوێنەرەکانی، لە کڕین و فرۆشتنی هەر سەرێک حەیوان باجێکی دیاری کراویان لە 
خەڵکەکە )وا بزانم فرۆشــیار(  وەردەگرت. هەندێک جار بازاڕەکە بە قۆنتەرات دەدرا 

بە کەسانێک و ئەوانیش داهاتەکەیان بۆخۆیان هەڵدەگرت. 
بــازاڕی حەیوانــی بــۆکان لــە ســەردەمی منداڵــی و الوییەتیــی مــن دا ڕۆژانــی 
چوارشــەممە لە گۆڕایی یەکی بەرینی پشــت خیابانی ســەقز لەو شــوێنەی وا پێشــتر 
ئامــاژەم پێکــرد، بەڕێــوە دەچــوو. ئــەو مەئموورانــەی ئاغــاکان کــە بــە کاروبــاری 
بازاڕەکــە ڕادەگەیشــتن و کومیســیۆنیان لــە فرۆشــیاری حەیوانــەکان وەردەگــرت، 
یەکیان ڕەشــیدی ڕۆســتەم پاڵەوان و کوڕەکەی )کاک محەممەدی پاڵەوانی(  و میرزا 
حەمەدەمینی ڕەشــید ناسکێ بوون. دێهاتی هەمیشە بەدەست مەئمووری ئاغاکانەوە 
زاڵەیــان بــوو و تەنانەت ئەگەر لە ڕێگا و پێش گەیشــتنە نێو بۆکانیش مەڕومااڵتیان 
بفرۆشتایە مەئموورەکان دەگەیشتنە سەریان و ئەو سە دا چەندەیان لێ دەسەندن کە 

لەنێو بازاڕەکە لە خەڵک دەسەندرا. 
کاک ڕەشێد سپێهری لەم پەیوەندییە دا بۆی نووسیوم:

»بــازاڕی حەیوان هەتا لە دەســت حەمەدەمین ئاغا دابــوو پیاوەکانی ئەو باجەیان 
وەردەگــرت، کــە بریتی بوون لە: مینەی ڕەشــید ناســکێ، مامەندی میــراوا ]مامەندی 
ئەحمــەد گەرمێنــی[، مینەچاوشــین و عەزەی ڕابە. ئەوانە زۆرجــار لە خەڵکیان دە دا. 
کاتێ بازاڕەکە بە ئیجارە درا، لەجیاتی چوارشــەممە، ڕۆژی یەک شــەممەیان کرد بە 
ڕۆژی بــازاڕ. ئیجارەدار ڕەشــیدی ڕۆســتەم پاڵــەوان بوو لەگــەڵ محەممەد و عەلی 

1. بەگوێرەی هەواڵی کاک ڕەشــید ســپێهری، قاســم ئاغای موهتەدیش بۆ ماوەیەک بازاڕێکی 
دیکــەی بــۆ کڕیــن و فرۆشــتنی حەیــوان داناوە، بــەاڵم کەم خایــەن بــووە و دوای ماوەیەک 

وەستێندراوە. 
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کــوڕی. هەتــا ماوەیــەک مینەی مام ڕەشیدیشــیان لەگــەڵ بوو، لە دوایــە چەند الوی 
بۆکانییان بەکرێ گرت لەگەڵ محەممەد و عەلی باجەکەیان کۆ دەکردەوە. پاشان کە 

بازاڕەکە گەشەی کرد شەممەشی هاتە سەر. 
باجــی ئاژەڵــەکان جیاوازیی هەبــوو، کەڵ پێنج تمەن، گا و جوانەگا ســێ تمەن و 
کاوڕ و گیســکیش ســەری پێنــج قــڕان بــوو. جگە لە سات وســەودای حەیــوان، لەنێو 
بازاڕەکــەدا هەمــوو کەل وپەلێکــی پێویســتی خەڵکی گوندەکان وەک لیباســی حازری 
خەیاتەکان دەفرۆشرا. النکە و دەسرازە و دەسرەی گوڵدۆزی و پێچ وکاڵو، کە ژنان 
لە ماڵێ ڕیشوویان بۆ هەڵدەبەستن یا دەیانچنین، هەروەها گەلێک جۆری خۆراک و 
ساردەمەنیشیان دەفرۆشت، زۆرێک لەوانە منداڵی دەدوازدە ساڵە دەیانفرۆشت. هەر 
لــەوێ مەشــەدییەکی عەجــەم داری دەفرۆشــت بانگی دەکرد: ئــەم دارە خۆش دارە، 

هەمەدان دارە! بەاڵم دارەپەڵکی میاندواو بوو!« 

٨٧. چۆداری 
چــۆدار بە کەســێک دەگوتــرێ کە مەڕومااڵت بکڕێ و بفرۆشــێ. بەحیســابی بوونی 
بــازاڕی هەفتانــەی حەیــوان لــە بــۆکان و هەروەها بازاڕێکــی دیکەی هاوچەشــن لە 
گوندی قەباغکەندی میاندواو، ئەو کەسبە لە بۆکان و دەوروبەری برەوی هەبووە و 
چــۆدار لە شــارەکانی دیکەشــەوە هاتوونەتە بــۆکان. تەنانەت کاروانــی مەڕ و مانگا 
لە بازاڕی حەیوانی شــاری بۆکانەوە بۆ شــارەکانی عەجەمســتانیش، وەک تاران و 
تەورێز، هەمیشــە بەڕێوە بووە. لە بیرەوەری منداڵیی من دا تاقە چۆدار کاک حەبیب 
ســەقزی )ســوهرابی( یە کە دراوســێ ماڵمان بوو و لەگەڵ کاک عەبدوڵاڵی کوڕی دا 

هاوپۆل و هاوڕێ بووین. 
کاک ڕەشید سپێهری بۆی نووسیوم: 

»لە هەر چوار الی بۆکانەوە دەهاتن بۆ بازاڕەکە و حەیوانیان دەکڕی و ڕایاندەگواستن. 
 کاک حەبیب سەقزی بەرەو سەقز و کرماشانی دەبردن، تورک و فارس بەرەو تەورێز و
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تارانیان دەبردن. چەند تورکێکی میاندواویش هەر چۆدار بوون و حەیوانیان دەکڕی، 
بــەاڵم کــوردە چۆدارەکان بریتی بوون لە مچەی قەباغکەندی، کا حەمەکەریم و کاک 
حەبیــب. ئــەوان دوای کڕینــی مــااڵت، بــە لــەوەڕ، بەرەو شــوێنی خۆیانیــان دەبردن. 

ماشێنی لۆریش تاک وتەرایەک دەهاتە بۆکان، حەیوانیان لێ دە دا و دەیانبرد.«

٨٨. دەبباغی یا پێستەخۆش کردن
دەبباغــی بــە خۆش کردن، واتە خاوێن کردنەوەی پێســتەی حەیوان )بەگشــتی کەڵ و 
گاوگۆل و مەڕ(  دەگوترێ. کارێکی ناخۆشــە و شــوێنی کارەکە پڕە لە بۆنی ناخۆش. 
من لە دەرەوەی تاران و لە نزیک قوتابخانەیەک کە دەرســم تێدا دەگوتەوە کارگەی 
دەبباغیم بینیوە و نەمدەزانی لە بۆکانیش کاری دەبباغی کرابێ تا ئەوەی کاک برایم 

فەڕشی ئەم یادداشتەی بۆ ناردم: 
»پیشــەیەکی دیکــە کە لــە بۆکان بوو، پێســتە خۆش کردن و پێستە فرۆشــتن بوو، 
هەموو ئەو کەسانەی حەیوانیان دەکوشتەوە، پێستەکەیان دەفرۆشت بەو کەسانەی 
کــە پێســتەیان خــۆش دەکرد، پێســتە بە تاڵ و قشــقە و خوێ خۆش دەکــرا و لەبەر 
خۆرەتــاو دادەنــرا بۆ ئەوەی بۆن نەگرێ، دواتر لە تەورێز و هەمەدان و شــارەکانی 
دیکەوە دەهاتن و باری ماشــێنیان دەکرد و دەیانبرد، یەکێک لەو کەســانەی کە ئەم 
کارەی دەکرد مرۆڤێکی ئاشــنای باوکم بوو کە ناوەکەیم لە بیر نەماوە، شــوێنی ئەو 
کارە ماڵێک بوو کە بە مڵکایەتی هی باوکم بوو. شوێنەکەی خیابانی کۆنە، دیوار بە 
دیواری دووکانی عەواڵی ئیسماعیل پوور و ڕوبەڕووی خوشکشوویی حەمەساڵەی 
شاوێردی بوو. من زۆرجار کاری خۆش کردنی پێستەم لەو ماڵە کە وەک عەمباریش 
کەڵکی لێ وەردەگیرا بینیبوو. ئەم ماڵە عەمباری خورما، پیواز، پەتاتە )یەرەڵماســی( ، 
شووشــەی چــرا المپــا و لەنتــەر و گڕســۆز و چراتــۆڕ و چــرای ئەمریکایــی بــوو. 
جەنابــم هاوینــان ئەگــەر لە بــۆکان بووایەم، دەبوومــە کارگــەری دووکانی باوکم و 
لــەو عەمبــارەوە ئەو شــتانەم دەگوێســتەوە بــۆ دووکان و زۆرجاریش شــت ومەکی 



بەشی سێهەم: کەسایەتییەکان | 1645  

مشــتەرییەکانی باوکــم دەبــرد بــۆ کاروانســەراکان و گاراجــەکان، بــۆ ئــەو کارەش 
چەرخی تایبەت هەبوو کە کارەکەی هاسان دەکردەوە.«1

برایــان ڕەشــید ســپێهری، برایــم فەڕشــی و ڕەحیــم بەهــرام زادە هاوکارانی ئەم 
بەشەی بابەتەکە بوون. 

٨٩. زێڕینگەری 
یەکــەم زێڕینگەرەکانــی بۆکان کێ بوون؟ جووەکان؟ کێ؟ کەی؟ ئەوانە هاســان نین 
بزاندرێ. بەگوێرەی زانیاریی من ٣ کەس لە ٧2 دووکانداری جوولەکەی بۆکان پێش 
ســاڵی 1٣2٨ )ســاڵی کۆچ کردنیان بۆ ئیســڕائیل( ، زێڕینگەر بوون، بەاڵم ناوەکانیان 
چــی بــووە، نازانم. دوای ڕۆیشــتنی ئەوان کێ ئەو کارەی کــردووە؟ زێڕینگەرەکانی 

ئێستای بۆکان کێن؟
کاک ڕەشــید ســپێهری، کە ســەرچاوەیەکی دەوڵەمەندی زانیارییە لەسەر بۆکان، 
ئەم لیســتە دوورودرێژەی زێڕینگەرانی بۆکانی لە کۆنەوە تا ئێســتا بۆ ناردووم: »لە 
جوولەکــەکان: یۆســف لەنێو قەیســەری، هــەم پارچە فرۆش و هــەم زێڕفرۆش بوو؛ 
دینــێ جــووش بە هەمان شــێوە کووتاڵ فرۆش و زێڕفرۆش بوو. مووشــێ نەســیمی 

کووتاڵ فرۆشیش بە هەمان شێوە. 
بەاڵم کوردە زێڕفرۆشەکان:

حاجی حەمەڕەشیدی عەلی زادە، میرزا حەسەنی عەلی زادە، حاجی عەلی ڕەزایی، 
مەحموود جەعفەری مەشهوور بە خولە، کەریم تورک، عومەر عەبدولقادری، سەید 
حەســەن بەرزنجــی )خەڵکی چاوان ]عەلیاباد[( ، ڕەحمــان قوولەری، فەتاح ئیبراهیمی، 
عەلی ئیبراهیمی، حوسێن تازەکار، کەیهان بەهایی، عەلی براخاس، حەسەن ئازەری و 

عەبدوڵاڵ ئازەری. 

1. حاجــی عەلــی بەخوڕایــی کاری پێنەدەکــردم و پووڵی ئەو کارانــەی دەدامێ، هاوینان لەو 
ڕیگایەوە پووڵیکی چاکم دەست دەکەوت. باوەڕ ناکەم کەسێکی دیکە لە بۆکان پارەی کاری 

بە منداڵەکانی خۆی دابێ. گەرچی ڕەنگە بووبێتیش، بەاڵم من نە دیتم و نە بیستم. 
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لەو زێڕینگەرانە، ســێ کەســیان کاری زێڕینگەری، واتە دروســت کردنی گوارە و 
بازنــە و گەردنبەندیــان دەکــرد: کەریمــە تــورک، مەحمــوودی جەعفــەری و عومــەر 

عەبدولقادری.«
کاک جەعفــەر مەردانبەگیــش کە هەمیشــە بە لیســتەیەکی دوورودرێژ لە نزیکەی 
هەمــوو بابەتــەکان دا هاوکاریی کردووم، ناوی ئەم زێڕینگەرانەی نووســیوە: »کەریم 
بەهرام بەگــی، کەریم ئاغــای خەڵکی تەورێز، ڕەحیم بەهرامی، حاجی محەممەد ئامانی 
کەرێزکــەن، کەریــم کەریمی )کەریمەســوور(، محەممەدئەمینی بــرای جەلیل ئەمینی، 

حاجی برایم ئازەری و عەبدوڵاڵ ئازەری.«

٩٠. قەسابی 
ســەبارەت بە مێژوولکەی قەســابی و قەسابەکانی بۆکان من هیچم لەو دێڕانە باشتر 
پــێ شــک نایە کــە کاک جەعفــەر مەردانبەگــی نووســیویەتی و بۆی نــاردووم. کاک 

جەعفەر خۆی کوڕە قەسابە:
»ئــەو جــۆرەی کە مامــم ]حاجی عەبدوڵاڵ مەردانبەگی[ بۆی بــاس کردم، باپیرەم 
خەسرەوبەگ هەوڵین قەسابی بۆکان بووە. لە بەر قەپانی قاسم ئاغا کووچەیەک بوو 
کە دەچووە سەر خیابانی میرئاوا، لەنێو ئەو کووچەیە دا، کاسبکاران بە دروست کردنی 
کەپر و دانانی شــت ومەک کاســبییان دەکرد. با وجوودی ئەوەی کە ســاحێبی مڵکی 
بۆکان بووین ئەو کەپرەمان پێ بڕابوو،1 دۆوای ماوەیەک کاک ڕەحمان چاوشین و 
کاک ڕەحمان هەنگۆین لە پەنا باپیرم کەپری قەسابی دەکەنەوە، دوای فەوتی باپیرم، 

باوکم کارەکەی باوکی خۆی درێژە دە دا. 
ئەو کات بۆکان گەورە نەبوو، ڕۆژی دوو حەیوان سەردەبڕا، پاشان کە پادگان و 
ژاندرمــەری هاتــە نێــو بــۆکان و بیمارســتان ســازکرا داواش زۆر بــوو، ڕۆژانــە دە 
ســەر مەڕ یان بزن ســەردەبڕا. ئەو کات ســەلالخ خانە نەبوو، هەر کەس لە حەوشــی 

1. گوندی بۆکان پێش سەردار عەزیزخان مڵکی تایفەی »خەڵکی« و »مەردانبەگی«یەکان بووە.
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ماڵی خۆی کوشــتاری دەکرد و ئیمەش لە حەوشــەی پشــتەوە کە دەکەوتە بەر ماڵی 
مەرحوومی عەلی میرە بەگ کوشتارمان دەکرد. پاشان بە هیممەتی بەخشداری بۆکان 
ئاغای ساالری لە ساڵی 1٣٣٧ هەتاوی سەلالخ خانە لەالی بەربەردان دروست کرا، کە 
تەنیا هۆدەیەکی بوو. وردەوردە قەسابی زۆر بوو و هۆدیەکی دیکەیان دروست کرد، 
هــۆدەی هــەوەڵ تەنیــا بــۆ مــەڕ و کاوڕ و بزن و هــۆدەی دووهەم بــۆ گا و کەڵ و 

گوێلک. 
قەسابەکانی بۆکان بریتی بوون لە: حاجی کەریم مەردانبەگی، کاک حەمەڕەسووڵ 
عەتــری، حاجــی عەبدوڵاڵ مەردانبەگی، کاک حەمەدەمینی ئەلیاس )فەرامەرزی(، کاک 
ڕەحمان چاوشین و کاک ڕەحمان هەنگوین، کە حەیوانی بچووک، واتە مەڕ و بزنیان 
دەفرۆشت. قەسابەکانی حەیوانی گەورەش بریتی بوون لە: حاج مستەفا سۆفی، کاک 

محێدین سۆفی و حاجی یۆسف محەممەدی. 
کاک  مەرحوومــان  دەدا:  باوکمیــان  یارمەتیــی  شــاگرد  وەک  کەســانەش  ئــەم 
کاک  دمبەگــژەن،  چکۆلــی  عــەواڵ  کاک  دمبەگــژەن،  گۆرانیبێــژ و  حەســەنەکوێری 
عەبــە دەڕژێــی گۆرانیبێــژ، کاک عەلــی ئەکبەرپــوور مەشــهوور بە عەرەبالی، ســەید 
حەمەدەمینــی شکســتەبەند، کــە جیرانی خۆمان بــوو و کاک ڕەســووڵ باینجان. لەو 

چەند کەسە، سێیان بوون بە هۆنەرمەندی گۆرانیبێژ و مۆسیقار.«
کاک برایم فەڕشی ناوی عەرەبالی قەسابی وەبیر هێناومەتەوە و سەبارەت بەو 
ســەید حەمەدەمینەی وا کاک جەعفەر باســی دەکا یادداشتێکی نووسیوە کە دەبێ لە 

بەشی دواتر دا باسی بکەم، ئەویش باسی شکستەبەندەکانی بۆکانە. 

٩١. شکستەبەندی 
کاک برایمی فەڕشی نووسیویەتی: 

»ســەید حەمەدەمیــن ناوێــک هەبوو کە لە قەپانی قاســم ئاغا دووکانــی هەبوو، کاری 

شکەستەبەندیشی دەکرد. من مشتەریی شکەستەبەندەکانی بۆکان بووم، وەک حاجی 
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دەروێش، سەید حەمەدەمین و کەسانی دیکە لە دێهاتەکان وەک حاجی مەحموودی 
قوولــەر... پیشــەی شکەســتەبەندی گرنــگ بوو، حاجی شــێخ گــوڵ و پیرمحەممەدی 
بوغدەداغیش کە »چاک« بوون و خەڵک دەچوونە زیارەتیان، ئەرکی چاک کردنەوەی 

شکستەشیان لە گەردن بوو!« 

٩٢. سەلالخ خانە )کوشتارگا( 
کاک جەعفەر مەردانبەگی باسی سەلالخ خانەی بۆکانی کردووە، کە دەزگایەکی سەر 
بــە شــارەداریی بــۆکان بــوو و وا بزانم لە دەیــەی 1٣37  دا لە پشــت دوخانیاتی تازە 
)بەربەردان(  دروست بوو. کاک جەعفەر بەهۆی کاری قەسابی باوکییەوە ڕاستەوخۆ 

ئاگاداری کاری سەلالخ خانەی بۆکانیش بووە: 
»لە سەلالخ خانە کەسانێک کوشتاریان بۆ قەسابەکان دەکرد بەبێ پووڵ. لەجیاتی 
پووڵ مابەقی کوشــتارەکە وەک تەڕافی گۆشــتەکە کە مەخسووســی کەباب بوو یان 
ســەروپێ یــان جــەرگ و دڵ و گورچیلەیــان هەڵدەگــرت. ئــەو کەســانە برێتی بوون 
لە: کاک ڕەســووڵ حەســەن زادە )ســوولی( ، کەریمی ڕەحمان چاوشــین، کاک برایمی 

نەوبەخت، کاک ساڵح نەوبەخت و دەروێش حەسەن ئەلیاس. 
ئەو کەســەش کە ئەرکی ئاگالێ بوونی ســەلالخ خانە و پاک وخاوێنیی شــوێنەکەی 
لە ئەســتۆ بوو، ناوی کاک حســێن کۆچەری برای کاک عەلییەســوور بوو. کاتیک کە 
گۆشــتەکە دەهاتە بەر دووکانی قەســابەکان و پێش فرۆشــتن، کاک حســێن لەالیەن 
شــارەدارییەوە دەهــات مۆرێکی لــێ دە دا و تمەنیکی وەردەگرت. پاشــان ئەم کارە لە 
خــودی کۆشــتارگا دەکــرا و لە لەیــەن شــارەدارییەوە کاک محەممــەد فاتحی کوڕی 

میرزا حسێن فاتحی )مێردی پوورم(  بۆ ئەم کارە دامەزرا.« 

٩٣. پێست و ڕیخۆڵە فرۆشی
 پێشــتر باســمان لــە پێســتە خۆش کردن، واتــە دەبباغــی کــردووە، بــەاڵم پێســتە و 
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ڕیخۆڵە فرۆشــتن کارێکــی ســەربەخۆی جیــاوازە، واتــە بازرگانــی کــردن و کڕین و 
فرۆشــتنی پێســتە و ڕیخۆڵەیە. کاک جەعفەر مەردانبەگی ئەم ناوانەی لە پەیوەندیی 
کارەکــە دا بــۆ نــاردووم: »کاک مســتەفا نەوبەخــت، کاک قــادر باوەمیــن، کاک عەلــی 
پیتی )حەدادی(، کاک حەمەڕەسووڵ ئادەمی، کاک حەمەسەرڕووت و حەمەڕەسووڵ 

عەزیزبەگی.« 
کاک ڕەشــید ســپێهریش ناوی ئەم کەســانەی وا پێســتە و ڕیخۆڵەیان دەکڕی و 
بەڕێیان دەکرد بۆ تەورێز و تاران، بەو شــێوەیە بۆ نووســیوم: »مســتەفا نەوبەخت، 
کەریــم و ڕەســووڵ کوڕانــی فاتــم بێــوەژن، یۆســفی حەســەن سەرشــین، ڕەحمانی 
ڕەشــید هاجــەر، عەلی چاوشــین )ڕیحانــی(، ڕەحمانەکەچــەڵ )بەنگی( ، کەریمەشــین، 
حەمــەی عەبەزلــە بــرای عەلییەکوێر، محەممــەد زیندەباد، ڕەســووڵەچکۆڵ و حاجی 

ڕەحیم سووتاو، کە پێستە و ڕیخۆلە و خورییان دەکڕی.« 

٩٤. تەڕەبارفرۆشی 
بارفــرۆش یــا تەڕەبارفرۆش بە عومدەفرۆشــی میوە و ســەوزە دەگوترێ. لە بۆکان 
بارفرۆشــەکان لــەو خیابانــە دا بوون کە لە چوارڕێی ئەســکەندەرییەوە بەرەو میراوا 

دەڕۆیشت. 
بەگوێرەی نووسینی کاک جەعفەر مەردانبەگی، تەڕەبارفروشەکانی بۆکان بریتی 
بــوون لــەم چەند کەســە: »میرزا ڕەحمان بەهرامی، ئەحمەدی ســەید ســوولی، عەلی 

بووغلی، سەید جەالل حسێنی )سەیدە(، سەید حەمەدەمین حسێنی ) مینەپشی( . 

٩٥. میوەفرۆشی
لــە ڕابــردووی بــۆکان دا میــوە زیاتر لــە بەهــار و هاویــن دا دەهاتە بــازاڕەوە، بەاڵم 
هەندێک میوەی وەک ترێ دەکرایە مێالق و لە پاییزی درەنگیش دا دەخورا.1 هۆکاری 

1. ترێیــان لــە ژێرخــان و شــوێنی نە زۆر ســارد دا بە میچەوە هەڵدەواســی و بۆ زســتانیان 
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مەســەلەکە ئــەوە بــوو کــە ئــەو دەم یەخچــاڵ بــۆ ڕاگرتنی میــوە نەبــوو و هەروەها 
ڕێــگای شــارە دوورەدەســتەکانیش ئەوەندە کــراوە نەبوو کە شــتی وەک پرتەقاڵ و 
لیمۆیان لێوە بهێنن. لە مااڵن دا بە شــەوی زســتان زیاتر کشــمیش و گوێز و بادام و 
تووگوڵەبــەڕۆژە دەخــورا. لە ســەردەمی منداڵیی من دا کاڵەک و شــووتی بۆ شــەوی 

زستان هەڵنەدەگیرا، ڕەسمێک کە لە هەندێک شوێنی عەجەمستان باوە. 
 درەنگتر، هەندێک کەس لە هات وچۆی تەورێز و شارەکانی دیکە دا میوەیان دەهێنا و
دەیانفرۆشــت، بــۆ نموونــە کاکــم هەنــار و پرتەقاڵــی لەوێــوە دەهێنا و لــە دووکانی 
شیرینی فرۆشــییەکەی دا دەیفرۆشــتن؛ برادەرانــی عەجەمیــش هــەر میــوەی وایــان 
دەفرۆشــت. دواتــر دووکانی ســەربەخۆی میوەفرۆشــیش کــراوە کە مــن تەنیا کاک 

سدیقی ئەسکەندەریم لە بیرە. 
کاک جەعفــەر مەردانبەگــی، بــەاڵم نــاوی خەڵکانێکی زیاتری بۆ نــاردووم: »کاک 
سەدیق ئەسکەندەری، کاک عەڵی خاتوون، حاجی عەینی ئازەری و کاک محەممەدی 

حاجی شنۆیی.« 
هەروەها کاک برایم فەڕشــی ئەم ناوەی لە ناوەکان زیاد کردووە و نووســیویە: 
»حاجــی حەمەکەڵەوانیــش لەســەر خیابانی ســەرەکی، لە چوارڕێی ئەســکەندەری لە 

شــانی دووکانەکەی کاک ســەدیق ئەســکەندەری، بەاڵم لەوبەری خیابانی مزگەوت، 
میوە و سەوزەی دەفرۆشت.«

٩6. ئاجیل فرۆشی 
ئاجیل واتە پستە و بادام و فندق و تووکوولەکە و... لە کۆن دا بەو شێوەیە لە بۆکان 
نەبوو. گوێز و بادام و تووکوولەکە و تووگوڵەبەڕۆژە و کشمیش و شتی وا بەتەنیا 

هەڵدەگرت، بەوەیان دەگوت مێالق کە وا بزانم وشەیەکی تورکییە )لە بانە پێی دەڵێن »ترێ 
تۆپیــو«. بیســتوومە لــە هەندێــک شــوێنی کوردســتان وەک هەورامان ترێیان بە شــێوەیەکی 
تایبەت هەر بەسەر لقەوە لەژێر خاک دا شاردۆتەوە و بۆ زستانیان هەڵگرتووە. ئەو شێوازەم 

نەبیستووە لە بۆکان لە کار کرابێ. 
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لە دووکانی ویشکە فرۆشــی دا دەفرۆشــران و خەڵکانی دەوڵەمەند وەک شــەوچەلەی 
شــەوانی زســتان دەیانخوارد، بەاڵم ئاجیلیان پێنەدەگوترا. ئەوەی شــێوازی ئێســتای 
ئاجیلی ئێرانی هەبێ درەنگتر، واتە دوای ســاڵی ســییەکانی ئێران ســەری هەڵدا و لە 
شیرینی فرۆشی و قەننادی دا دەفرۆشرا. لە شاری گەورەتری وەک تەورێز دووکانی 
تایبــەت بــە ئاجیل فرۆشــی هەبــوو، بــەاڵم لــە بــۆکان نەبوو. نازانم ئێســتا لــە بۆکان 

ئاجیل فرۆش هەن یان نا؟
کاک جەعفــەر مەردانبەگــی ســەبارەت بــە ئاجیــل و ئاجیل فــرۆش لە بــۆکان ئەم 

دێڕانەی نووسین:
»زەمانێــک لــە بــۆکان جگــە لــە تووفرۆشــی و سەرداری فرۆشــی شــتی دیکــە 

نەبــوو. مــن وەبیــرم دێ کاتێک لەگــەڵ باوکم دەچووین بۆ ســینەما، لە بەر فەلەکەی 
میانــدواو کاک قــادری پەرهێــز، ئامــۆزای باوکــم، کــە پاشــان بــوو بــە ڕەئیســی 
ئیــدارەی ســەبتی ئەســنادی بــۆکان، شــەوانە تووکوولەکــەی دەفرۆشــت، زۆریــش 
بەتــام بــوو. پاشــان هــەر لەو شــوێنە، لــە پەنــا قاوەخانــەی حەمەســوڵتان ڕەحیمی، 
کاک خــدر وەلــی زادە ناســراو بــە »خلــە ســەدتمەنی« بۆتکەیەکــی بچووکــی دانابوو 
کــە تێیــدا ئاجیــل و پســتە و تووکوولەکــە و ســیغاری دەفروشــت. دوای ماوەیــەک 
بۆتکەکــەی   دا بــە خزمێکــی خــۆی بــە نێــوی کاک عوســمان و ئەویــش تــا ماوەیەک 
لــە کارەکــە دا بەردەوام بوو. لە تەنیشــت ســینەماش کاک غــوەاڵم خەڵکی ورمێ یان 
 میانــداو، دووکانــی پســتە و ئاجیلــی بــوو.1 پاشــان لەســەر قوژبنــی خیابانــی دادگا،
لــە دووکانەکانــی کەیخوســرەوی دا، کاک عەزیــز میعماری برای وەســتا محەممەدی 

میعمار، دووکانێکی خاوێنی ئاجیل فرۆشیی دانابوو.«

 1. کە سینەما داخرا، ئەویش ئیتر دیار نەما. کاتیک بوو موسابەقەی فوتباڵ لە ورمێ بووین
بەهەڵکەوت لە بۆتکەیەکی چووکە دا دیتم کە بلیتی ئوتوبووســی دەفرۆشــت. زور خوشــحاڵ 

بوو و هەواڵی تەوای دۆستانی خوی و خەڵکی بۆکانی پرسی. 
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٩٧. بێستانچییەتی
بێســتانی ســەوزە و خەیار و شــووتی و کاڵــەک و گڕکەش لە بــۆکان و گوندەکانی 
دەوروبــەری کــەم نەبوو و لە ڕابــردوو دا ڕادەیان ئەوەندە بــووە کە وەاڵمدەرەوەی 
پێداویســتییەکانی ناوچەکە بێ و پێویســت نەکا سەوزە لە عەجەمستان و شووتی لە 
ئەهواز و کاڵەک لە ئیســفەهانەوە بێنن. گڕکە و فاتەبۆری گوندی مەحموودئاوا هەر 

زۆر بەناوبانگ بوو. 
بێســتانچییە ناســراوەکان بەگوێرەی نووســینی کاک جەعفەر مەردانبەگی، بریتی 
بــوون لــە: »کاک مامەندی میراوا ]مامەندی ئەحمەدی گەرمێنی[، کاک حەمەڕســووڵ 
وەفادار )داباشــی(  لە باشــووری پردی میراوا، عومەر ئەســالنی لە باکووری پردی 
میــراوا، مەشــەدی محەممــەد و حاجــی عەینــی شــەریف زادە، مەشــەدی ســەیفالی، 

مەشەدی ڕەحیم ئاغا و مەال ڕەحمانی هەمزە پوور لە میراوا.«

٩٨. گوڵفرۆشی 
تــا ســاڵی 1٣٥9 کــە لە بــۆکان بــووم دووکانی گوڵفرۆشــی نەبوو و وا بزانم ئێســتا 
هەیە. کێ بوو یەکەم دووکانی گوڵفرۆشی لە بۆکان کردەوە؟ ئێستا کێ بەو کارەوە 

خەریکە؟ بەڵکوو کەسانی دیکە یارمەتیی نووسینی ناویان بدەن. 
کاک جەعفەر مەردانبەگی لەم پەیوەندییە دا ئەم دێڕانەی نووسیوە:

»زەمانی ئێمە بۆکان گوڵفروشــی لێ نەبوو، کاتێک کە گەنج بووین و دەمانویســت 

گوڵێــک بــە کچێــک بدەیــن دەچووینــە الی مەرحوومــی کاک جەعفەر قزڵجــی یان بە 
خواهیــش یــان بــەدزی چەپکێکمــان وەردەگــرت! بــەاڵم لــە شەســتەکان دا، لــە نزیک 
بیمارســتان کاک مەحمــوود ئیبراهیمــی کوڕی یەکێک لە ئاغاکانــی گەورک دووکانی 
گوڵفرۆشــی دانابــوو. دوابەدوای ئەو، لــە خیابانی دادگا، لە دووکانەکانی کاک مینەی 
حیســامیش دا، ســەید ڕەحیــم بــەدەوی کــە کارمەنــدی ئامووزش و پــەروەرش بوو، 

دووکانی گوڵفرۆشیی هەبوو.« 
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هاوکارانی ئەم بەشــانە، کاک ڕەشــید سپێهری، کاک جەعفەر مەردانبەگی و کاک 
برایم فەڕشی بوون. 

٩٩. باغەوانی
شــاری بۆکان لە ڕابردوو دا دەوری بە باغی زۆر تەنرابوو و تا ســەردەمی منداڵیی 
منیش ڕاست بەرەوە باشووری حەوزەگەورە لەو سەری شار و باکووری گاراج لەم 
سەر، هەروەها بەرەو ڕۆژاوا و سەر چۆمی و تەنانەت هەندێکیش بەرەو ڕۆژهەاڵت 
هەمووی هەر باغی میوە و قۆرغ و دارستان بوو. من لە شوێنی ئێستای شارەداری، 
واتە دوای ماڵی میرزا عەبدوڵاڵی بارام ئاغا کە باغی ماڵی وەلەدبەگ بوو، گەلێک جار 
لەگــەڵ مندااڵنــی خاڵم  ســەیران )زیافەت( م کردووە. باغی قازی تــا ئەم دوایی یانەش 
جێگەی سەیرانی خەڵکی شار بوو؛ باغی مەال عەلی )قزڵجی(  تا دوای ساڵێ شۆڕشی 
1٣٥٧یــش هــەر باغەوانــی هەبوو و میوەی لێ بەرهەم دەهــات. باغەکانی بەاڵڵووکی 

میراواش چوونەتە نێو شێعری شاعیران و گۆرانی گۆرانیبێژانەوە. 
ئــەم هەمــوو باغ و میوەیە دیارە پێویســتی بە خەوانی لێزان و شــارەزا هەبووە. 
ئەمانــە کــێ بــوون؟ کارێکــی زۆر هەڵە دەبێ ئەگــەر بهێڵین ناویــان بفەوتێ. من لەم 
ســااڵنەی دوایــی دا تەنیــا کاک جەعفــەری قزڵجیــم لە بیــرە کە زۆر بە شــارەزایی و 
لــە عەینــی کات دا دڵســۆزانە و بێ چاوەڕوانیــی ماددی ســەردانی مااڵنی دەکرد و بە 
گــوڵ و دار و درەخــت و باغەکانیــان ڕادەگەیشــت؛ یــادی بەخێر بێ! لە ســەردەمی 
منداڵیشــم دا پیاوێکــی مەهابــادی هەبوو لــە دەچووە مااڵن و »تەکمیــش«ی ڕەز، واتە 
دارمێوی دەکرد یا خزمەتی دیکەی باغی دەکرد، بەاڵم الم وا نییە ئەویش پارەی لە 
کەس وەرگرتبێ. دیارە جگە لەوانە، باغەوانی پرۆفیشــناڵ )پیشــەیی( ش هەبوون کە 

من ناویان نازانم. 
کاک جەعفــەر مەردانبەگــی نــاوی ئــەم باغەوانانــەی بۆکانی بۆ نــاردووم: »کاک 
متەللیبــی باغــەوان، وەســتا مالیکــی ئــازەری، مــەال محەممــەدی باغــی میــراوا، کاک 
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ڕەسووڵ میراوایی کە ئاگای لە باغی ماڵی هەمزەیی دەبوو؛ لە »کولتەپە«ش باغێکی 
خۆشی لێ بوو کە خاوەنەکەی حاجی عەلییەخڕەیان پێدەگوت.« 

الم وایە پێویســت بکا ناوی »مەشــەدی ڕەحیم ئاغای باســمنجی«ش لەو لیســتەیە 
زیــاد بکەیــن. ناوبــراو تورکــی ئازەربایجــان بوو و وا بزانــم قاســم ئاغای موهتەدی 
هێنابوویە بۆکان باغەوانی و ئاگاداریی دارستانی بۆ بکا. یەکەم جار کە هاتە بۆکان 
خــۆی و ژن و منداڵەکــەی یــەک ژووری ماڵی کاک حەبیب ســەقزی )ســوهرابی( یان 
بەکرێ گرتبوو کە دراوســێ ماڵی ئێمە بوون. کوڕێکی هاوتەمەنی ئێمەی هەبوو کە 
ببــوو بە دۆســت و هاوپۆلی من و کاک عەبدوڵــاڵی کوڕی کاک حەبیب، بەاڵم دواتر 
دەوڵەمەنــد ببــوو و خاوەنــی مڵک و ماڵێکی باش بوو لە بۆکان. مامۆســتا عەباســی 
حەقیقی بە »نثر مسجع« و بە السایی کردنەوەی سەعدیی شیرازی لە بابی سێهەمی 

گوڵستان دا، بابەتێکی شیرینی لەسەر مەشهەدی ڕەحیم نووسیوە. 

 ١٠٠. کەمپیۆتێر و کەرەسەی کەمپیۆتێر
دیــارە ئــەوە بابەتێکــی گەلێــک نوێیــە. نازانم کــێ یەکــەم دووکانی ئەم کەرەســانەی 
کردەوە و کەی؟ ئێستا کێ بە کارەکەوە خەریکە و لە کام شەقام و کامە گوزەر؟ 

ئەگەر من هەواڵی مەسەلەکەم نییە، برای بەڕێزم کاک جەعفەر مەردانبەگی بۆی 
قەرەبوو کردوومەتەوە و لیستەی ئەم ناوانەی خوارەوەی لە پەیوەندیی مەسەلەکە دا 

بۆ ناردووم:
»شیرکەتی کەمپیۆتێری سەهل سیستم، خاوەن: حەسەن ئەندیشە

شیرکەتی کەمپیۆتێری ڕۆژتەک، خاوەن: فارووق فروومەند
کەمپیۆتێری ئاریا سیستم، خاوەن: کەریم پوورموستەفەوی

شیرکەتی کەمپیۆتێری ئۆستا، خاوەن: ئاغای مەکاری
فرۆشگای ڕایانەی دانا، خاوەن: موحسین حاجی باپیری

شیرکەتی پوویش ڕایانە، خاوەن: شێربەگی
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شیرکەتی ماد سیستم، خاوەن: ڕەئووف شامورادی 
خەدەماتی ڕایانەی وەفادار: خاوەن کەریم وەفادار.«

١٠١. تەلەفۆن، تەلەفۆنی موبایل 
ئەوەش هەر بابەتێکی نوێیە. کاتێ من لە بۆکان بووم دووکانی وای تێدا نەبوو. دەزانم 
 درەنگتر، هێرشی کوڕی کاکم دووکانی ئەو بابەتانەی هەبوو، بەاڵم کێ یەکەم کەس بوو و

کەی دووکانی ئەوتۆ کراوە و ئێستا کێ لەسەر ئەم ڕێچکەیە دەڕوا؟ 
ئەم ناوانەی خوارەوە کاک جەعفەری مەردانبەگی بۆی ناردووم:

»میالن موبایل، خاوەن: ئاکۆ مەردانبەگی

کاج موبایل، خاوەن: دیاکۆ قادری 
موبایل ئەپل، خاوەن: سۆران ڕەحیمی
موبایل 1001، خاوەن: محەممەد قازی

موبایل ڕێبوار، خاوەن: ڕیبوار فەیزوڵاڵبەگی
بایل پاناتیل، خاوەن: ئەمیر ئەمینی 

ئاوا موبایل، خاوەن: شۆڕش ئەمینی ئازەر 
پارس موبایل، خاوەن: سیاوەش دێهبوکری 

سرووش موبایل، خاوەن: عەزیم کەدخو دا محەممەدی.«

١٠٢. تەعمیری یەخچاڵ و کەرەسەی کارەبایی
ئــەم کارە ئەوەنــدەی بزانم لە زووەوە لە بۆکان هەبووە. کەســانێک وەک کاک عەلی 
کامەالیــی، حەســەنی کامەالیــی، عەلــی و محەممــەد و عەبدوڵــاڵ حەڵەبــی ڕادیــۆ و 
گرامافــون و زەبتی ســەوتیان تەعمیر دەکرد. درەنگتر کــە یەخچاڵ و تەلەفیزیۆن و 
ماشــێنی لیباسشــۆری لــە بــۆکان پەیدا بــوون )وا بزانم لــە ســەرەتای 1٣٤0ەکان و 
کۆتایی ســییەکانەوە(  کەســانی دیکەش دووکانی تەعمیراتیان کردەوە کە من ناویانم 
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لە بیر نییە، بەاڵم دەزانم یەکیان فاتحی سوڵتانی برازامە کە دووکانی چاک کردنەوەی 
ئەو دەزگایانەی هەیە. 

کاک جەعفەر مەردانبەگی لیستەیەک لە ناوی ئەو کەسانەی بۆ ناردووم کە ئێستا 
لە بۆکان کاری چاک کردنەوەی یەخچاڵ و کەرەسەی کارەبایی دەکەن:

»تەعمیرگای خوسرەوی، خاوەن: عەلی خوسرەوی
تەعمیرگای یەخچاڵ، خاوەن: عەلی مام باپیر
خەدەماتی فەننی، خاوەن: حەسەن سەناعەتی

خەدەماتی یەخچاڵ، خاۆەن: برایم شێرزاد
خەدەماتی فەننی، خاوەن: سەالح کەریمی

خەدەماتی فەننی سرووش، خاۆەن: ڕەزا قاسم زادە
خەدەماتی فەننی سەیوان، خاوەن: ئەحمەد زەمزەم 

تەعمیرگای دارخاڵ، خاوەن: حیسام دارخاڵ.«

١٠٣. پۆستەی تایبەت، خزمەتگوزاریی پۆستە
کاری ناردنــی نامە و شــتی تر لە ڕێگای پۆســتەی تایبەت، واتــە غەیرە دەوڵەتییەوە 
لەمێــژە لــە ئێران هەیە و من پێش شۆڕشــی 1٣٥٧ لە تەورێــز کەڵکم لێ وەرگرتووە، 
بەاڵم لە بۆکان کەی و کێ بۆ یەکەم جار دەستیان دایە ئەم کارە؟ ئێستا کێ دەیکا؟
کاک جەعفەر مەردانبەگی دەسنیشانی ئەم ناوانەی کردووە کە لە بۆکان دەفتەری 

خزمەتگوزاریی پۆستەیان هەیە:
»دەفتەری خەدەماتی پۆستی حەبیبی، خاوەن: ئەمیر حەبیبی

دەفتەری پێشخوانی دەوڵەت، خاوەن: داوود جان
دەفتەری خەدەماتی پۆستی ئەحمەدزادە، خاوەن: محەممەد ئەحمەدزادە.«
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١٠٤. بلیتی تەیارە فرۆشی
ئەوەش هەر کارێکی نوێیە. کۆماری ئیســالمی لە شــارە کوردنشــینەکان بۆ نموونە 
لــە موکریــان فڕۆکەخانە ناکاتەوە. فڕۆکەخانەی شــاری ســنەش گەورە ناکەنەوە کە 
هیچ نەبێ تەیارەی شــیرکەتی هومای خۆشــیان بتوانێ لێی بنیشــێ! خەڵکی ناوچەی 
 موکریان، بە بۆکانەوە، دەبێ بچنە سنە و ورمێ و تەورێز بۆ ئەوەی بە فڕۆکە بچن بۆ
ئــەم ال و ئــەوال. بیســتوومە لــە بــۆکان چەنــد شــوێنێک بــۆ فرۆشــتنی بلیتــی تەیارە 

کراونەوەوە. 
کاک جەعفەر مەردانبەگی ناوی ئەم دوو شــوێنەی لە پەیوەندیی فرۆشــتنی بلیتی 

فڕۆکە لە بۆکان دا بۆ ناردووم: ئاژانسی سیروان و ئاژانسی پەرواز. 
ئەگەر هەڵە نەکەم دەبێ »ئاژانسی ئاالن«یش هەبێ کە هێرشی برازام خاوەنییەتی و 

بەناوی ئاالنی کوڕمی کردووە. 

١٠٥. تابڵۆنووسین
ئەوە کارێکی هونەری و هی کەســانی خەت خۆشــە. لە ڕابردوو دا تابڵۆ بەگشــتی بۆ 
دووکانان و ئیدارات دەنووسرا و کارەکە لەسەر وەرەقێکی ئاسنی ڕەنگ کراو بەڕێوە 
دەبــرا، واتــە هێشــتا تابڵۆی نێئــۆن و چرادار باو نەبــوو و ئەوانەش کــە هەبوون لە 
تارانەوە هاتبوون. کاکم زۆر خەت خۆش بوو و گەرچی تابڵۆنووسینی وەک ئەرک و 
کار نەدەکرد، بەاڵم تابڵۆی ســەر دووکانی هەندێک کەســی نووســیبوو. لەوانەش کە 

وەک پیشە، بەو کارەوە خەریک بووبێتن تەنیا کاک غەفووری ئاشناگەر دەناسم. 
ئەوەش ناوی چەند تابڵۆنووسی بۆکان بەپێی نووسینی کاک جەعفەر مەردانبەگی: 
قادر مەعرووفی، کەریم نەجاڕی، موحسین حەسەنیانی و جەعفەر مەالمەحموودی.

١٠٦. ڕەنگ کردنی دیوار و دەرک و پەنجەرە 
لــە قەدیــم دا دیــواری مااڵن ســپیکاری دەکــرا و لە ماڵــی خەڵکی هــەژار هەروەها لە 
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گوندەکانیش دۆغاوێکی سپی دەگیرایەوە و بە دیوارەکان دا دەکرا. ڕەنگ کردنی دیوار بە 
 ڕەنگی غەیرە سپی، دیاردەیەکی نوێیە کە هاوڕێ لەگەڵ دروست کرانی ساختمانی تازە و

ئاپارتمان سەری هەڵداوە. 
کاک جەعفــەر مەردانبەگی لەم پەیوەندییە دا ئەم یادداشــتە کورتەی نووســیوە و 
ئەم ناوانەی ڕاگەیاندووە: »عومەر ســەقزی )لە حەســاری ئێمە دا بوو(؛ ســەالح عابد، 

سدیق فورقانی، جەعفەری عەزیزئامان و وەستا عومەری ڕەنگڕێز.« 

١٠٧. سافکاری و ڕەنگ کردنەوەی ترۆمبیل
ئــەوە ئاشــکرایە پیشــەیەکی نوێیــە کــە ئەوەنــدەی بزانــم لە ســااڵنی چــل و پەنجای 

هەتاوی دا سەری هەڵدا. یەکەم سافکار کێ بوو؟ یەکەم ڕەنگڕێز کێ بوو؟

١٠٨. فایتوون و تاکسی
فایتوون بریتییە لە عارەبانەیەکی بچووک کە لەسەر دوو تەگەر دەگەڕێ، جێگای بۆ 
دانیشــتنی چوار کەســێک هەیە و چەترێکی تایبەتیشــی بۆ پاراســتن لە بەفر و باران 
بە ســەرەوەیە ئینجا ئەســپ یا ماینێک ڕایدەکێشــێ. لە ئورووپا فایتوونی دووقاتیش 
هەبووە کە دوو ئەســپ ڕایانکێشــاوە و موســافیرێکی زیاتری سوار بوون. هەر ئەو 

فایتوونە دووتەبەقەیە دواتر بوو بە ئوتوبووسی دوو تەبەقە. 
ئەو سااڵنەی وا فایتوون لە شارەکان دا دەگەڕا و موسافیری ڕادەگواست، بۆکان 
فایتوونی نەبوو. درەنگ وا بزانم ســاڵی 1٣٤2 و ئەو دەوروبەرە بوو، فایتوونێک لە 
بــۆکان کەوتــە ڕێ، بــەاڵم نازانــم هی کێ بوو. بە ماوەیەکی کەمتر لە ســاڵ، تاکســی 
ســەری هەڵــدا و یەک بــە دوای یەک دا کەوتنە شــەقامەکانی بۆکانــەوە ئیتر فایتوون 

فەوتا و نەما. 
کاک برایم فەڕشی نووسیویەتی: 

»خاوەنــی ئــەو فایتوونە، کابرایەکــی عەجەم بوو و زۆرجار من و دایکم هەر بەو 
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فایتوونە دەچووین بۆ حەمامیان کە ماڵی خاڵم و باپیرم لەوێ بوو.« 
یەکــەم تاکســی هــی کــێ بــوو؟ دوای ئەو کێ؟ چ ســاڵێک بوو تاکســی لــە بۆکان 
دەســتی بــەکار کــرد؟ ئــەوە نازانــم، بــەاڵم کاک جەعفــەر مەردانبەگی ســەبارەت بە 

لێخوڕانی تاکسی لە بۆکان ئەم چەند دێڕەی نووسیوە:
»قەدیمییــەکان بڕیتــی بــوون لە: عەزیز فەرامەرزی، ڕەحمان عەباســی، حەســەن 
مەعرووفــی، تاهیــر فازلــی، مەرحوومی ڕەزا بابامیری، ئەســعەد کەفاشــی و ســەید 
حەســەن کازمی برای ســەید ڕەحیم. ئیســتاش ئاژانســی تاکســی شــەوانە و ڕۆژانە 

زۆرن.« 

١٠٩. داشقەچییەتی
داشقە یان گاری، وەک فایتوون، بریتییە لە عارەبانەیەکی بچووک کە لەسەر دوو تەگەر 
 دەڕوا و ئەسپ یان ماینێک ڕایدەکێشێ، بەاڵم ئەمیان شوێنی دانیشتنی موسافیری نییە و
تەنیا بۆ بارکێشانە. سەرەڕای ئەوەش، لە بۆکانی قەدیم دا، داشقە وەک تاکسی کەڵکی 
بــۆ ڕاگواســتنی خەڵکیش لێ وەرگیــراوە. من خۆم چەند جاران لەگەڵ حەوت هەشــت 
کەســی خــزم و کــەس وکار بە داشــقە چووین بۆ ســەر چاکــی بوغدەداغی و حاجی 
شــێخ گــوڵ. دەزانــم ئەســتەمە بزانــدرێ یەکــەم داشــقەچی بــۆکان کــێ بــووە، ئەوە 
کارێکــە بــە هەزاران ســاڵ لــە ناوچەکــە دا هەبووە و پێشــینەی دەبــێ بگەڕێتەوە بۆ 
ئاشوور و سوومێر و... بەاڵم لە سەردەمی نوێ، واتە سەدەی 1٩ ـ 20 بۆکان دا کێ 

داشقەچییەتی کردووە؟
 کاک ڕەشید سپێهری لەم بارەیەوە بۆی نووسیوم: »قەدیم داشقە و ئەسپ کەم بوو و
الی ئێمە زۆرتر بە »خەرەکی« و »تێڕ« باریان دەکێشا. بۆ نموونە، لە ناڵەشکێنەوە بە 
 خەرەکی بەردیان دەکیشا بۆ نێو شار. بۆ دروست کردنی خەرەکی ٦ دار لە ٤ دارهەڵدەکشا و
بــە بەنــدروو یا گوریس دەیانپێچا بۆ ئەوەی دارەکان لە بەریەک باڵونەبن. درەنگتر، 
 کەڵ وعەرابە و داشقە سەریان هەڵدا کە تێکنیک بەرەو کوردستان هات، ماشێنی لۆری و
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کۆمپرێســی جێــگای بــە فەقیــر لێــژ کرد. ئێســتا بــەدە گمەن ئەم کەرەســانە دەســت 
دەکــەون مەگــەر لەنێــو بــاغ و مــەزرا دا. ئەوەش نــاوی 2٥ کەس لە داشــقەچییەکانی 

قەدیمی بۆکان:
»ڕەحیمەالڵی داشقەچی،1 کۆڕانی سەید ساڵەی داشقەچی جیرانی ساڵەی ئاغاڕەزا 

بوون، سەید عەواڵی...، سەید سەالم...، سەید سەمەد...، سەید ڕەزا...، کۆڕانی کوردەی 
 داشقەچی، جەالل...، ڕەسووڵ...، شەمسە،2 فارس...، عەزیزی مام هەباس برای سەعید و
قادر؛ کوڕانی مام ئەحمەدی خەلیلی، سەعید...، سمایل...، محەممەد...، عومەری کوڕی 
مەحموودەســوور، عەزیز کوڕی خاڵەکانەبی، فەتاحی داشــقەچی، ماڵیان الی قســنی 
شــێخ مەحمــوود بــوو؛ ڕەزا ئەکبــەری و ئیبراهیــم ئەکبەری کە کوڕی فەڕشــچنێکی 
تەورێــزی بــوون بەنــاوی غوەاڵم حوســێن و ماڵیــان لــە گەڕەکــی قەبــران بــوو الی 
گومبــەزی ســەردار، بــەاڵم دایکیــان کــورد بــوو و ماڵیــان لــە گەڕەکی قەبــران بوو؛ 
کوڕانی خاڵە باوەمین، عەبدوڵاڵی مام ســوڵتان )تەســلیم(  کە لەپێش دا لە شــارەداری 
کاری دەکرد؛ کاک ساڵحی عەلیارە، محەممەدی مامە حەمە، محەممەدی قالەڕەش لە 

گەڕەکی زاخەکان و سەید حەسەنی برای سەید حەمەدەمین.« 
کاک جەعفــەر مەردانبەگیــش ئــەم ناوانەی بۆ ناردووم: »کاک عەزیز داشــقەچی؛ 
سەید سەمەدی داشقەچی زاوای ڕەشید شارەزووری و جەاللە کوردی داشقەچێ.« 

١١٠. کەڵ وعەرابە
ئــەوەش شــێوازێکی دیکــەی ڕاگواســتنی کەل وپــەل و بەرهەمی کشــت وکاڵە. کەڵ و 
گامێش لە کوێستانان نین و هی ناوچەی دەشتایین. کەڵ هەر ئەوەیە وا بە ئینگلیزی 
»بۆڵ«ی پێدەگوترێ و لە فیلمی وێستێڕن و شتی وا دا دەبیندرێ. کەڵ نێرە و گامێش 

1. ئەم ڕەحیمەالڵە، بادەوەیەکی دروســت کرد، وە حەوای خســت. الی خەڵکی شــار شــتێکی 
ســەیر بوو هەتا دوو ڕۆژ خەڵک هەر تماشــایان دەکرد. دوایە بە پووڵیکی باش فرۆشــتی بە 

بەچکە ئاغایەک ماڵی لە گەڕەکی میراوا بوو.
2. ئەم کۆڕە بە داشقە و ئەسپ و گەنمەوە لە چۆمی شاریکەند  نەیزانیبوو بوار نا دا، خنکا.
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مــێ. لــە بــۆکان و گوندەکانی کەڵ وعەرابە زۆر بوو. ئەرابە یــا عارەبانەیەک کە دوو 
کــەڵ ڕایاندەکێشــا گەلێــک گەورەتــر بــوو و بە کاری ڕاگواســتنی وێنجە و شــتی وا 
دەهــات. کــەڵ و گامێــش زۆر گران بوون و هەر بۆیەش حەقدەســتی کەڵ و عەرابە 
زۆر بوو. بە عادەت ئەو کەســەی وا کەڵ وعەرابەی لێدەخوڕی بە پاوە دەوەســتا و 
خەرەزەنێکی بەدەستەوە بوو. خەرەزەن لە قایش یان چەرمی قایم دروست دەکرا و 

کەڵەکانیان پێ دەنگ دە دا. 
لــە بۆکان ماڵە دەوڵەمەندەکان و ئاغــاکان کەڵیان هەبوو و دەبێ کەڵ وعەرابەش 
هی کەسانی سەر بەوان بووبێ. هەندێک جار ئەو کەاڵنەیان دەخستە گیانی یەکتر و 
»شــەڕەکەڵ«یان پێدەکــردن، کــە گەلێک وەحشــییانە بــوو. من چەند جار شــەڕەکەڵم 

بینیوە. 
هەر چۆنێک بێ من ناوی کەڵەوان یان خاوەن کەڵ وعەرابەی تایبەت نازانم، تەنیا 
ئەوەم لە بیرە کە لەگەڵ مندااڵنی دیکە لە دواوە خۆم بە عەرابەکە دا هەاڵوەســیوە و 

جارێکیش بە خەرەزەن داویانە لە سەرم!
مێژووی ڕاگرتنی کەڵ لە مااڵنی ناوچەکە دا دەبێ بگەڕێتەوە بۆ چەند هەزار ساڵ 
پێش ئێستا و بەیتی »کەڵ و شێر« نیشانەیەکی ئەو لەمێژینەبوونەیە. هەروەها کەڵ و 
گا، شوێنی تایبەتیان بووە لە ئایینی کۆنی میترایی دا و زۆرێک لە وێنە و پەیکەرانەی 

لە شەڕی میترا لەگەڵ گا و سەربڕینەکەی بەجێماون، لە ڕاستی دا کەڵن نەک گا. 

١١١. گوێدرێژ بۆ گەیاندن و گواستنەوە
جگە لە داشقە و کەڵ وعەرابە، شێوازێکی دیکەی ڕاگواستنی کەل وپەل هەبوو ئەویش 
بــە گوێدرێــژ دەکرا. بەرد و خشــت و کڵۆ و شــووڵی تەڕ بــۆ دارەڕا و هەندێک جار 
چەلەنگی نەوت و ئاویان لە پشتی گوێدرێژ دە دا و ڕایاندەگواست. من لە بۆکان تەنیا 
»کوڕانــی مــەال حەبیــب«م لە بیرە، بــەاڵم خەڵکێکی زۆری دیکەش پێــش پەیدا بوونی 

سێ تەگەری و ماشێنی باری، ئەم کارەیان دەکرد. 
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١١٢. بارکێشیی نێوان گوند و شارەکان
بــاری گونــدەکان بهاتبایەتە شــاری، دیارە گەنم و جۆ و نــۆک و وێنجە و بەرهەمی 
دیکــەی کشــت وکاڵ بــووە یــان مــەڕ و بزن و خــوری و بەرهەمــی ئاژەڵــداری. ئەو 
بەرهەمانــە لــە گوندەکانــەوە دەهێنرانە بۆکان و بەشــێکیان لە شــاری  دەفرۆشــران، 
بەشــێکی دیکەشــیان دەبرانە شــارەکانی عەجەمســتان. وا بزانم ئێســتاش هەر وابێ. 
پەیوەندیی شــار و گوندەکانی دەوروبەر بەشــێکی بە ماشێنی جیپ و بەشی زیاتری 
بــە ماشــێنی بــاری )وەک گاز و مــاز و...(  بوو. ئەو چەشــنە ماشــێنانە بەگشــتی هی 
دووکانــدار و دەوڵەمەنــدی شــار بــوون و هەندێک جاریش هی ئاغــا و دەوڵەمەندی 

گوندەکان. 

١١٣. سێ تەگەری 
ئێســتا لــە بــۆکان »ســێ تەگەری« هەرزانترین ئامرازی ڕاگواســتنی شــت ومەکە و لە 
ڕاستی دا ماتۆڕسیکلێتێکە سێ تەگەری بۆ داندراوە. لە سااڵنی دەوروبەری شۆڕشی 
1٣٥٧  دا سێ تەگەری لە بۆکان زۆر بوو و تەنانەت بە گۆرانی باسیان دەکرد.1 یەکەم 
جــار کــێ ســێ تەگەری بە بۆکان دا هێنــا؟ کێ لێی دەخوڕی؟ کێ دەیفرۆشــت؟ ماڕکی 

چی بوو؟ نرخی چەندە بوو؟
ئــەوەش نــاوی چەند لێخوڕی ســێ تەگەری کە کاک جەعفــەری مەردانبەگی بۆی 
نووســیوم: »کاک حەمەســاڵەی ئاختەتەر، کاک ڕەشید ئاغجەیوانی، کاک حەمەکەریم 

ئاڵباڵغی و قادر میراوایی.« 

 ١١٤. سەد یا بەنداوی بۆکان 
بەنداوێک کە لە کۆتایی یەکانی دەیەی چل و سەرەتای پەنجاکانی هەتاوی لەسەر چۆمی 

1. »بێرۆ، بێرۆ، بێرۆ/ بێرۆ گیانم بێرۆ/ بۆکان بۆتە شارستان، سێ تەگەری نەتکا بە ژێرۆ!« 
بەشێک لە گۆرانی گۆرانیبێژێکی کورد کە بەداخەوە ناوەکەیم لە بیر نییە. 
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 جەغەتوو لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان لێدرا، لە ڕاستی دا هیچ سوودێکی ڕاستەوخۆی بۆ بۆکان و
ســەقز و تیکانتەپەی هەوشــار و ســاین قەاڵ نەبــوو، بەنداوەکە لــە ڕۆژهەاڵتی بۆکان 

هەڵبەستراوە، بەاڵم زەوییەکانی میاندواو و مەڵکەندی و بناو ئاودێری دەکا. 
هــەر چۆنێــک بــێ، بەســتنی بەنــداو لــە بــۆکان ڕووداوێکــی گرنگی ئابــووری و 
کۆمەاڵیەتــی بــوو. خەڵکێکــی زۆر بەتایبــەت الوانی بۆکان لە ماوەی دروســت کردنی 
بەنداوەکــە و دوای ئەویــش لــەوێ دامــەزران، کاریــان کــرد و پــارەی مانگانەیــان 
وەرگرت؛ بەهۆی ئەوەی پەیمانکار یا قۆنتەراتچی کارەکان ئورووپایی یەکان بوون و 
موهەندیســەکانیش ئوتریشــی، ئاڵمانی یا ئەمریکایی بوون، شــێوازی کارکردنەکە بۆ 
ئــەو ســەردەمەی بــۆکان گەلێک مۆدێرن بوو؛ بەشــێک لە الوانی بــۆکان لەوێ فێری 
زمانــی ئینگلیــزی و ئاڵمانی بوون؛ گەلێک لە کەرەســەی ژیانــی ڕۆژانەی کارمەند و 
کرێکاری بەنداوەکە لە دووکانەکانی بۆکان دەکڕدران و بەشــێک لە شــت ومەکی نێو 
فرۆشــگای بەنداویش هەر لە بۆکانەوە دەبرا، ئەوەش جووڵەیەکی باشــی بە بازاڕی 

بۆکان   دا. 
کارکــردن لــە بەنداوی بۆکان تەنیا بۆ ماوەی دروســت کردنی بەنداوەکە نەبوو و 
دواتریش خەڵکانێکی زۆر لەوێ مانەوە و درێژەیان بە کارکردن  دا، تەنانەت نەمران 
ئەحمــەدی بەهرامــی و قــادری ســالمی دوای شۆڕشــی 1٣٥٧یش وەک ســەرۆک و 
جێگــری ســەرۆکی بەنداوەکــە کاریــان دەکــرد تا ئەوەی دەســتی چەپەڵی پاســداری 
میانــدواوی لــە ســاڵی 1٣٦0  دا لەســەر جادەی میانــدواو بۆکان شــەهیدی کردن. من 
بەنداوی بۆکان لە باری ئابوورییەوە وەک شێوازێکی مۆدێرنی کاری کارگایی سەیر 

دەکەم و هەر بۆیەش لێرە دا دەیهینم. 
کاک ڕەحیم بەهرام زادە، کە خۆی ماوەیەک لە سەد کاری کردووە، ئەم دێڕانەی 

خوارەوەی بۆ نووسیوم: 
 »سەرەتای سااڵنی دەیەی حەفتا لەسەر چۆمی جەخەتوو لە ڕۆژهەاڵتی بۆکان و 

نزیک ئاوایی »قەڵەندەر«، دەوڵەتی ئێران دەســتی بە ســازکردنی بەنداوێک کرد. ئەو 
بەنداوە کە ناوی فەڕمیی »سد کورش کبیر« بوو و دوای شۆڕشی 1٣٥٧ بوو بە »سد 
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شهید کازمی«، لە نێو خەڵکی ناوچەکە دا بەناوی »سەدی بۆکان« ناوبانگی دەرکرد. ئەم 
سەدە کۆمپانییەکی ئوتریشی بەناوی »ئاپۆڕ« لەژێر چاوەدێری کۆمپانییەکی ئەمریکی 
سازی کرد. زۆر لە دانیشتووانی گوندەکانی دەوروبەر بۆ کار کردن چوون بۆ سەد. 
ئەوەندەی لە  بیرم بێ هیچ »کڕکڕە«یی یەک لەوێ کاری نەدەکرد، بەاڵم چەند کەسی 
خەڵکی سارووقامیش لەوێ کاریان دەکرد. لە ڕێگای ئەوانەوە چەند وشەی ئینگلیسی 
لــە کڕکــڕە بــوو بە باو. دوو وشــەم لە بیرە: فنیش و دابڵ. ئەگەر کەســێک دەردەکرا 
دەیانگوت فاڵن کەس فنیش کراوە. ئەگەر کەسێکیش ڕۆژی پشوودانی ڕەسمیی ئێران 
 کاری بکردایە، کرێی ڕۆژانەی دووقات بوو و دەیانگوت دابڵ وەردەگرێ. من باشم
لــە بیــرە خەڵــک مشــت ومڕیان دەکــرد و دەیانگــوت بەری ئــەو چۆمــە بەرینە چۆن 
دەگیرێ. زۆر جار خەڵکی کڕکڕەش بۆ مریشک و هێلکە فرۆشتن دەچوون بۆ سەد. 
ئەم ئاگادارییانەش هی ئەو کاتەن کە خۆم لە سەد کارم دەکرد، واتە ساڵی 1٩٧6. 

نزیکــەی ٧0 کــەس لــە ســەدی بۆکان کاریان دەکرد. ســەدی بــۆکان ئەو کات نە 
کارەبای بەرهەم دەهێنا و نە بۆ شتی تر کەڵکی لێ وەردەگیرا. لە ڕاستی دا ئەوی لەوێ 
کاریان دەکرد تەنیا ئەرکیان پاراستنی سەدەکە بوو. سەد ئیستگایەکی هەواشناسیشی 
لێ بوو. پێوەندیی سەد لەگەڵ دەرەوە بەهۆی دەستگایەکی بێ سیمەوە دەکرا و لەگەڵ 
تــاران، تەورێــز، میاندواو، ســەدی ئەرەس و موغــان پەیوەندی دەگیــرا. لە نێوخۆی 
سەدیش دا ناوەندێکی تەلەفۆنی 25 ژمارەیی هەبوو کە بەرهەمی کۆمپانیای زیمێنس 

بوو. دەزگا بێ سیمەکە مۆتۆرۆلال و ئەمیش هەر ئاڵمانی بوو.« 

١١٥. دووکان لە گوندەکان 
ئەوە بابەتێکی گەلێک گرنگە و پێویســت دەکا کاری زۆری لەســەر بکرێ. بەداخەوە 
مــن زانیارییەکــی ئەوتۆم لەســەر ئەوە نییە کامە گونــد خاوەنی دووکان بووە و چی 
تێــدا فرۆشــراوە. ئــەو گوندانــەش کە تێیــان دا ژیــاوم و کارم کــردووە )باغڵووجە و 
بوغدەکەنــدی(  هیچکامیــان دووکانیــان تێــدا نەبووە. لــە گوندی ســەرا قاوەخانەیەک 
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لەســەر جــادەی نێــوان بۆکان و ســەقز دروســت کرا بــوو و من زۆرجار لــە ماوەی 
مامۆســتایی ســاڵی 1٣٤2م دا هات وچۆیم کردووە. قاوەخانەکە جگە لە چایی فرۆشتن 
شــوێنی حاوانــەوەی موســافیری بەجێماویــش بــوو و هەندێــک شت ومەکیشــی لــێ 

سات وسەودا دەکرا. 
کاک ڕەشید سپێهری کە شارەزایی یەکی گەلێک زیاتر لە منی هەیە، لەم بارەیەوە 
دەنووســێ: »میراوای ئێســتا بەشــێک لــە بۆکان، ئــەو دەم ڕیــزە دووکانێکی هەبوو، 
شت ومەکی قاچاخ لە باشووری کوردستان )گەرمێن( ەوە دەگەیشتە ئەوێ و بەشەو دا 

دەبرایە نێو بۆکان. 
 بە هەمان شێوە، ڕیزە دووکانێک لە گوندی گڵۆاڵنی گەورکان هەبوو کە کووتاڵ و
شــت ومەکی دیکــە لــە گەرمێنەوە دەهاتــە ئەوێ و لەوێوە دەبرایە ســەقز و بۆکان یا 
مەهابــاد. ئــەوەی وا حەســەن زیرەک لــە گۆرانی »حەریرە«دا دەڵــێ: »ئای حەریرە و 
ئاگربارانە/ کارخانەکەی لە گڵۆاڵنە«، ئاماژەیە بەو دەورەی وا گوندەکە لە ڕاگواستنی 

کووتاڵ و کااڵی دیکە دا دەیبینی. 
بازاڕی قەباغکەندی بازاڕی حەیوان بوو و شت ومەکیشی لێ دەفرۆشرا. کورد و 

تورک پێکەوە لەوێ شتیان دەفرۆشت. 
قەاڵی ڕەسووڵەسیت ڕیزە دووکانێک و قاوەخانەیەکی بوو، گوندەکانی دەوروبەر 

تا سەهۆاڵن و وەتەمیش بۆ کڕینی هەندێک شت ومەک دەهاتنە ئەوێ.« 

١١٦. ئیش وکاری خەڵکانی غەیرە خۆجێیی
لێــرە دا باســی هەندێــک ئیش وکار دەکەم کە بە شــێوەی وەرزی و بەگشــتی لەالیەن 
خەڵکانــی دەرەوەی ناوچەکــەوە بەڕێوە دەبرا وەک کەتیرەبڕی، ئاردەتوو فرۆشــی و 

خەیار و شووتی فرۆشی و... 
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١١٧. کەتیرەبڕی
هاوینان هەندێک خەڵکی هەژار و بێ داهاتی ناوچەی کرماشــان و لوڕســتان دەهاتنە 
بــۆکان و لەوێــوە بــە گوندەکانــی دەوروبــەر دا باڵوەیــان دەکــرد بــۆ کەتیرەبــڕی. 
کەتیرەبڕی لە گوێنی دڕکاوی کارێکی ناخۆش بوو، بەاڵم ئەوان دەیانکرد و بۆ ئەم 

کارە ئەستەمەش دەبووایە باج بە دەوڵەتی شاهەنشاهی بدەن. 
کاک ڕەحیم بەهرام زادە لەم بارەیەوە دەنووسێ: »هەموو ساڵێک لە دەوروبەری 
کرماشــانەوە چەند کوردێک بۆ کەتیرە بڕێن دەهاتنە ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی. کەتیرە 
بــەو مادەیــە دەگوتــرێ کە لە گــەوەن )گوێنی(  دەگیرێ. گوێنــی گیایەکی دڕکاوییە و 
لە زۆربەی شــوێنەکانی کوردســتان هەیە. بەو کەســانەیان دەگوت کەتیرەبڕ. ئەمانە 
دەبوو پارەیەک بە ئیدارەی جەنگەڵبانی بدەن ئەگینا بۆیان نەبوو کەتیرە ببڕن. کەتیرە 
بەو شێوەیە دەبڕدرا. بنی گەوەنیان بە پاچ هەندێ هەڵدەکۆڵی. پاشان بە چەقۆیەکی 
تیژ خەتێکیان بە گوێنی دا دەهێنا. مادەیەکی وەک جیوە کە سپی بوو دەهاتە دەرەوە. 
ڕۆژی دواتــر کەتیــرە خۆی دەگرت و کۆیان دەکردەوە و لە تەلیســیان دەکرد. کاتێ 
پاییز نزیک دەبۆوە دەڕۆیشتنەوە بۆ واڵتی خۆیان. گۆیا کەتیرەیان لە دروست کردنی 
دەرمانی خۆجوان کردن دا بە کار دەهێنا. خەڵکی سەرەڕای فەقیریی خۆیان یارمەتیی 

کەتیرە بڕیان دە دا. من زۆر گۆرانیم بە زاراوەی کرماشانی لە کەتیرەبڕ ژنەفتووە.«
کاک برایم فەڕشیش لەم پەیوەندییە دا ئاماژە بە خاڵێکی گرنگ دەکا کە بریتی بێ 
لــەوەی خەڵکانــی خۆجێیی بۆکانیش بــە کاری کەتیرەبڕین یا کڕین و فرۆشــتنییەوە 

خەریک بوون:
»کەتیرەبڕ زۆرتر دەهاتنە دووکانی باوکم. هەم خەڵکی خۆجێیی بوون هەم عەجەم و 

 کوردی شوێنی دیکە، باوکم خۆی کەتیرەناسی باش بوو، هەموو نەوعەکانی دەناسی و
لێکی جیا دەکردنەوە، ڕەنگە ئەویش لە باوکییەوە فێربووبێ یان لە خەڵکانی تەورێزی 

کە زۆربەی کەتیرەی ناوچەی بۆکانیان دەکڕێ.«1 

1. کاک برایم فەڕشی دەنووسێ: »وەک چۆن پێستەی بۆکان بەشێکی زۆری لەالیەن ئەوان 
یــان هەمەدانییەکانــەوە دەکــڕدرا، ئــەوان مشــتەری پەنیر و ڕۆنــی بۆکانیش بــوون، ئەڵبەت 
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١١٨. ئاردەتوو فرۆشی
تــووی شــیرین و ئاردەتــووی ناوچــەی ئێمــە پەیوەندیــی بــە هەورامانــەوە هەیە و 
بەگشــتی هەورامییــەکان بــوون و هــەن، کە لــە وەرزی پاییــز دا شــوێنەکانی دیکەی 
کوردســتان بەســەر دەکەنەوە و لە شــار و گوندەکان دا تووی ویشــک یا ئاردەتوو 
دەفڕۆشن. ئاردەتوو بە عادەت یا بەرانبەر بە پووڵ و پارە دەفرۆشرێ یا بە گەنم و 

جۆ و بەرهەمی کشت وکاڵی. 

١١٩. ورچ و مەیموون هەڵپەڕاندن
دەبێ لە ڕابردوو دا دارستان و جەنگەڵەکانی کوردستان حەیوانی دڕندەی زۆری تێدا 
 بووبێ لەبەروەی هەندێک کەس لە هەندێک شوێنی وەک بیجاڕ و ساین قەاڵوە بە بۆکان و
 گوندەکانی دەوروبەر دا دەگەڕان و لە بەردەمی دووکان یا ماڵی خەڵک نمایشیان دە دا و
پووڵیــان لــە خەڵک دەســەند. لە بیرمە بە گاڵتە لە خەڵکی ئەو شــوێنانەیان دەپرســی 
ئــەرێ چەنــد زنجیر ورچتان هەس؟ ئەوانــەی وا مەیموونیان هەڵدەپەڕاند »لۆتی«یان 
پێدەگوترا. هەندێک حەرەکەیان فێری مەیموونەکان کردبوو و ئەوانیش بە دەنگدانی 
لۆتییــەکان ئــەو حەرەکانەیــان دەکــرد. ئەگەر خــاوەن دووکان یا خــاوەن ماڵ پێیان 
ڕابگەیشــتایەن و پووڵــی باشــیان بدایەتنــێ لــە مەیموونەکەیــان دەپرســی جێگــەی 
فالنەکەس لەکوێیە ئەویش ئاماژەی بەســەر ســەری خۆی دەکرد. ئەگەریش پووڵیان 
نەداینەتێ دەچوونە ماڵێک ئەوالتر و لە مەیموونەکەیان دەپرســی جێگەی فاڵنەکەس 
لەکوێیــە ئەویش دەســتی بۆ شــوێنی خراپــی خۆی دەبرد! دیارە هەمــوو ئەوانە کۆد 

بوون و درابوونە مەیموونی هەژار و ئەویش دووپاتی دەکردنەوە. 
دواجارێــک کــە من لۆتیی بیجاڕیم بینیبێ ســاڵی 1٣٤1 لــە گوندی باغڵووجە بوو، 
دوو کــەس بــە مەیموونێکــەوە هاتنە بــەر قوتابخانەکە، منیــش منداڵەکانم بانگ کردە 

بەرلەوەی دەغەڵکاری بکەوێتە نێو فرۆشــتنی ڕۆنی زەنگەوە... کەســانێک لە بۆکان بەو فێڵە 
هەم دەوڵەمەند بوون و هەمیش بازاڕی ڕۆنی زەنگی بۆکانیان تێک دا.« 
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دەرەوە ســەیری مەیمــوون هەڵپەڕانــدن بکــەن و پووڵێکی واشــم پێدان کــە لە ماڵی 
دواتر دا جنێوم پێنەدەن! 

١٢٠. خەیار و شووتیی عەجەمستان
جگە لە خەیار و کالیار و شووتی و کاڵەک و گڕکە و فاتەبۆری خۆماڵی، لە هاوین دا 
هەندێــک کاســبکاری عەجەمــی میاندواوی و بناوی ماشــێنێکی بارییــان پڕ دەکرد لە 
خەیــار یــا شــووتی و کاڵەک و دەیانهێنا لە شــوێنێکی قەرەباڵغی بــۆکان وەک قەپان 
یــا خیابانــی کــۆن هەڵیاندەڕشــت و دەیانفرۆشــت. ئێســتا دەبێ ئەو ڕەســمە نەمابێ 
لەبەروەی ڕێگای شوێنەکانی دیکەی ئێران کراوەیە و دەکرێ بەرهەمەکانیان بخەنە 
ناو ســندووق و کارتۆنەوە و لە تاران یا شــوێنی دیکە بیانفڕۆشن، بەاڵم ئەو دەم لە 

هاوین دا زۆر جار شتی وا دەبینرا.1

١٢١. عەتر و سابوون و کتێب! 
ئازەربایجانییــەکان کــە لە شــاری گەورەتر دەژیان و لەوێ دا کەســب وکار ڕەونەقی 
زیاتــری هەبــوو، باشــتر لــە خەڵکــی ناوچەی ئێمە بۆنــی پووڵ و داهاتیــان دەکرد و 
دەیانزانــی قازانــج لەکــوێ و لــە چی دایە. ڕۆژانــی جەژنی قوربان و ڕەمــەزان کە لە 
عەجەمســتان ڕێ وڕەسمێکی ئەوتۆیان بۆی نەبوو و لە کوردستان دوو ڕۆژ و سێ 
ڕۆژ دووکانــی بــۆ تەختە دەکرا و منداڵ جەژنانەی وەردەگرت، هەندێک جار عەجەم 
دەهاتــن و لەســەر خیابانی تازە و دەوروبــەری قەپان لە بەردەم دووکانی داخراوی 
خەڵک شت ومەکیان باڵو دەکردەوە. لەو شتانەی کە دەیانفرۆشت یەکیان عەتر بوو، 
بانگیــان دەکــرد: »عطر گل یاســمن، شــش تا ببر یک تومن!« واتە شــەش شووشــەی 
عەتری یاسەمەن، بیکڕە بە یەک تمەن! یا خود کتێبی هەرزانی کەم الپەڕەی فارسییان 

دەهێنا کە من ناوی یەکیانم لە بیرە خۆم لێم کڕیبوون: »زرد پری، سرخ پری«. 

1. ئەو دەمانە »شووتی بڕکێن«یش زۆر دەکرا. 
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کاڵــەم دڕا و لــەو هەمــوو کاروکاســبی و قەیســەری و دووکانــە هیچــم پێنەبــڕا! لە 
درێــژە دا، بابەتێــک ســەبارەت بە یەکەم ناوەندەکانی کاســبی لە بۆکان دەنووســم و 

کۆتایی بەو زنجیرە 122 بەشییە دەهێنم. 
بــا هــەر لێــرە دا سپاســی زۆری دۆســت و برادەرانــی خــۆم بکــەم کــە یارمەتیی 
کارەکەیان دام و بەبێ ئەو یارمەتییانە لە ڕاستی دا من هیچم بۆ نەدەکرا. برایان: برایم 
فەڕشــی، ڕەشــید ســپێهری، نادر فەتحی، ڕەحیم بەهرام زادە، جەعفەر مەردانبەگی و 
د. کامــران ئەمین ئــاوە. هەروەها سپاســی ئەو دۆســت و برادەرانە دەکــەم کە دوای 
باڵوبوونەوەی بابەتەکان بە تەلەفۆن یان ئیمەیل هەڵەیان بۆ ڕاست کردوومەتەوە و 
منیــش بــە یارمەتیــی کاک نــادر هەڵەبڕیــی هەمــوو ئەو بەشــانەم کردووە کــە لێیان 
ئاگادار کراومەتەوە. لە دواڕۆژیش دا هەر هەڵەیەکمان پێ ڕابگەیەندرێ بە سپاسەوە 

ساغی دەکەینەوە. دەستی هەموو الیەکتان خۆش! 
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فەرمانبەران و کاسبکارانی ئازەربایجانی لە بۆکان
لە ســەردەمی قاجارەکان و پێش ئەوانیش دا کە سیســتەمی دابەش کرانی شــارەکانی 
ئێــران لەســەر بنەمــای ئەیالــەت و ویالیەت داندرابــوو، موکریــان »ویالیەت«ێک بوو 
ســەر بە ئەیالەتی ئازەربایجان. وەلیعەهد، واتە جێگری دواڕۆژی شــا، لە تەورێزەوە 
حاکمی بۆ ویالیەتی موکریان دیاری دەکرد. ناوەندی ویالیەتەکە، »ســاباڵغ« بوو کە 
لە نووســین دا وەک »ســاوجباڵغ« دەنووسرا و بۆ ئەوەی لەگەڵ گوند یا شارۆچکەی 
ساوجباڵغی نزیک تاران نەشێوێ، بەمیان دەگوت »ساوجباڵغی موکری«، واتە ناوی 

ویالیەتی موکری لەسەر شارەکە مابۆوە. 
لە ئێرانی سەردەمی ڕەزاشای پەهلەوی دا سیستەمی ئوستانی دامەزرا و ئازەربایجان 
بوو بە ئوستانی چوارەم، کوردستان و کرماشان و ئیالم و هەمەدانیش بوونە ئوستانی 
پێنجەم. دواتر ئوستانەکان نەک بە ژمارە بەڵکوو بە ناو، ناونران و ئوستانی پێنجەم 
بوو بە ئوستانی کرماشان کە پێکدەهات لە یەک »ئوستان« و سێ »فەرمانداریی کولل«. 
 ئوستانەکە کرماشان بوو و سێ »فەرمانداریی کولـلەکەش بریتی بوون لە کوردستان و
ئیالم و هەمەدان. دەرنگتر فەرمانداریی کولل نەمان و هەموویان بوون بە ئوستان. 
هەموو ناوچە کوردنشینەکان لە ماکۆوە تا بۆکان بە ویالیەتی موکرییەوە، کەوتبوونە 
ســەر ئوســتانی ئازەربایجان، سەردەشتیشیان لە ئوستانی کوردستان جیاکردەوە و 
 خستیانە سەر ئازەربایجان. کاتێکیش ئازەربایجانیان کرد بە دوو ئوستانی ڕۆژهەاڵت و

ڕۆژاوا، ئەم ناوچە کوردنشینانە هەموویان کەوتنە سەر ئازەربایجانی ڕۆژاوا. 
هەر لە ســااڵنی حوکمی ڕەزاشــا دا، ناوی ســاوجباڵغی موکریش گۆڕا و بوو بە 
مەهاباد، ئیتر نیشــانەیەک لە موکری و ویالیەتی موکری لە دابەش کردنی ئوســتانیی 
ئێران دا نەما. بۆکان و سەردەشــت دوو »بەخش«ی شارســتانی مەهاباد بوون و بۆ 
سااڵنێکی زۆر بە هەرسێ شارەکە یەک نوێنەریان لە پەرلەمانی ئێران دا هەبوو. پاشان 
سەردەشت بوو بە شار و لە مەهاباد جیابۆوە، ئینجا لەم سااڵنەی دواییش دا بۆکان. 
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لە سەردەمی ڕەزاشا دا دام ودەزگای ئیداری پەرەی سەند و ئیداراتی زۆری وەک 
فەرمانداری، بەخشداری، پۆلیس، ژاندرمەری، مالییە، سەبتی ئەحواڵ، سەبتی ئەسناد، 
بێهداری و فەرهەنگ لە شــارەکان دا کرانەوە و ژمارەی فەرمانبەرانی دەوڵەت چەند 
قاتی جاران هەوراز چوون. بەشی زۆری فەرمانبەرەکان بەتایبەت پۆلیس و ژاندرمە 
خۆجێیــی نەبوون و لە ئازەربایجانەوە دەهاتن، واتە بەپێچەوانەی ســەردەمی قاجار 
کــە ســەرداری موکری خۆی کــورد و خەڵکــی ناوچەکە بوو و دەست وپێوەندیشــی 
هەمــوو یــا زۆربەیــان کــورد و خەڵکی ناوچەکــە بــوون، بەڕێوەبەرایەتیــی کارەکان 

سەرجەم کەوتە دەست ئازەرییەکان. 
هۆکارێکــی مەســەلەکە ئــەوە بــوو کــە لــە سیســتەمی حکوومەتی قاجــاردا، واتە 
پێــش پەهلــەوی  دام ودەزگای حکوومــی ئەوەنــدە بەربــاڵو نەبــوو و لــە حاکمێــک و 
دیوەخانەکەی و چەند نۆکەر و گزیر و باج بگیر تێپەڕ نەدەبوو لە کاتێک دا سەردەمی 
پەهلەوی ســەردەمی پەرەســەندنی ســپا و کرانەوەی پادگان و دامەزرانی پۆلیس و 
ژاندرمــە و دێهــداری، بەخشــداری، فەرمانداری و هەروەها ئیداراتی هەمەچەشــنەی 

وەک دارایی و سەبتی ئەحواڵ و سەبتی ئەسناد و بێهداری و فەرهەنگ و... بوو. 
کرانەوەی ئەوانەش هاوکات بوو لەگەڵ فەوتانی ویالیەتی موکری و ئیتر شارەکان 
بۆ نموونە مەهاباد یا شنۆ یا سەردەشت یا بۆکان هەرکام بەناوی شار یا بەخشێک 
بە ورمێوە بەستران، واتە ئوستانێک بەناوی موکریان بنیات نەنرا. جا هەر لە یەکەم 
ڕۆژەکانی دامەزرانی ئەو ئیداراتە لە ناوچەی بۆکان و بەگشتی موکریان، مەئموورانی 
ئازەربایجانی لە تەورێز و ورمێ و مەراغە و میاندواوەوە ڕژانە موکریان و کارەکانیان 
 بەدەست خۆیانەوە گرت. ناوەندی بڕیاردەر لەسەر چارەنووسی شارەکان، ورمێ بوو و
سەرۆکی هەموو یا زۆربەی ئیدارەکانیش ئازەری بوون. بۆ نموونە، یەکەم سەرۆکی 
ئیــدارەی فەرهەنــگ لــە بۆکان، نەمر حاجی مەهدی شــەیبانی، تورکی ئازەری بوو و 
ئەوەنــدەی بزانــم لە ســاڵی 1٣1٥ )1٩٣٦(   دا یەکەم حاکم )شــتێکی وەک بەخشــدار( ی 
بۆکان مەجد بوو، کە هەر ئازەری بوو. ئەم ڕەوتە تا کۆتایی سیســتەمی شــاهی لە 
ئێــران درێــژەی کێشــا و لە کۆمــاری مەالیانیش دا بەهۆی دەســەاڵتی زۆری ســپا و 
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هاتنــی پاســداری بێ هەژمــار بــۆ ناوچەکــە و دوورخرانــەوەی خەڵکــی خۆجێیــی لە 
ئــەرک و کار و بڕیــار و بەڕێوەبەرایەتــی، ژمــارەی مەئموورانی بێگانــە لە ناوچەکە 

چەند قات زیادی کرد. 
بەاڵم جگە لە فەرمانبەر و کاربەدەستانی حکوومی کە بەگوێرەی فەرمانی دەوڵەت 
 هاتبوونە بۆکان، هەندێک کاسب و میکانیک و شۆفیر و سەنعەتکاری وەک دارتاش و
میعمــار یــا دووکاندار و بازرگانیش ڕوویان کردە بۆکان و بە شــێوەی دایمی لەوێ 
مانــەوە. لــە ســەردەمی قوتابخانەی من دا ڕەنگە پێنج یا شــەش کەســێک لە مندااڵنی 
هــەر ئــەو ئازەربایجانییانە لە قوتابخانەکان دا هەبوون کە لەگەڵیان دۆســت بووین و 
هات وچــۆی ماڵــی یەکترمان دەکرد. من لە بیرم نییە هەســتم بــە جیاوازییەک لەگەڵ 
ئــەوان کردبــێ یــا کەس بەنــاوی عەجەم و شــیعەوە بوغزاندبێتنی. ئەم شــتانە لەنێو 
خەڵکانــی گەورەش دا نەبوو و خەڵک بەگشــتی ڕێزیان لێ دەگرتــن؛ تەنانەت کاتێ کە 
بەهایی یەکان لە ســەرەمی پەهلەویی دووهەم دا لە میاندواو ڕاونران، چەند کەســیان 
هاتنە بۆکان و لەوێ گیرســانەوە و نە دراوســێ ماڵ و نە جیران دووکان دژایەتیی 
نەکردن هیچ، یارمەتیشیان دان و لە مەترسی پاراستیانن. تەنانەت یەکیان دووکانێک 
لــە دووکانەکانــی مزگەوتی جامیع لەســەر حەوزەگەورەی بە ئیجــارە پێدرا کە تێیدا 

دارتاشی و دواتریش وێنەگریی دەکرد. 
بەگشتی، لەم بوارە دا فەزایەکی سالم و بێ کێشە یا کەم کێشە لە بۆکان هەبوو و 
ئازەرییەکان بە »غەیرە« و »ناخۆیی« دانەدەنران. کاتێ لە گوندی بوغدەکەندی بوومە 
مامۆستا، لە بیرمە مجێوری مزگەوتەکە کابرایەکی کورتەبااڵی کەم قسە و پیاوچاک 
بوو کە پێیان دەگوت عەلی عەجەم و هێشتا کوردی قسەکردنەکەی شەقڵێکی تەواوی 
ئازەربایجانی بەسەرەوە بوو، خەڵکیش هەموو خۆشیان دەویست. لە یەک دوو گوندی 
دیکەش مجێوری مزگەوت هەر عەجەم بوون. دیارە ئەگەر ئازەرییە شیعەکان کاری 
وەک مجێورایەتیی مزگەوتیان پێ سپێردرابێ، خەڵکەکە لە هیچ شتێکی دیکەی ئەوان 
سڵیان نەکردۆتەوە و بۆ نموونە ئەگەر چەرچی بووبێتن شتیان لێ کڕیون یان ئەگەر 
دارتــاش بووبێتــن کاریــان پــێ ســپاردوون و ئەگەر میوەفــرۆش بووبێتــن میوەیان 
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لێ کڕیــون. ئــەوەش گەلێــک جیاوازە بۆ نموونــە لەو »هەاڵواردن«ەی کە تا ئێســتاش 
دووکانداری نێو بازاڕی تەورێز »ســفتاح«، واتە یەکەم پارەی شــت کڕین لە کوردی 

سوننی وەرناگرن!
هــۆکاری نووســینی ئەم بابەتە باڵوبوونەوەی نووســراوەیەکی ڕێــزدار جەعفەر 
مەردانبەگییــە لــە ماڵپــەڕی ڕۆژهەاڵت/ بۆکان دا بەنــاوی »ئازەرییەکانــی بۆکان«، کە 
بیرەوەرییەکانی خۆیەتی لە هەندێک کەسایەتی و بنەماڵەی ئازەربایجانیی نیشتەجێی 
بــۆکان. بابەتەکــە، بەڵگەیەکی مێژوویی بۆ نووســەرانی دواڕۆژی مێژووی بۆکان و 
ئــەو کەســانە پێکدێنێ کە بیانەوێ لــە پەیوەندە کۆمەاڵیەتییەکانی ئەو ســەردەمانەی 

بۆکان بکۆڵنەوە. 

گرنگرتین ناوەندەکانی کەسب وکار لە بۆکانی قەدیم
بەشی »پێشڕەوانی کەسب وکار لە بۆکان« لێرە دا کۆتایی پێدێ. لە دەسپێکی کارەکە دا 
هەوڵــی مــن ئەوە بــوو نــاوی پێشــڕەوان و یەکەمینەکانی کەســب وکار لــە بۆکان و 
دەوروبــەری بدۆزمــەوە و تۆماریــان بکــەم، بــەاڵم بەکــردەوە ئەم کارەم بــۆ نەکرا. 
یەکــەم، لەبــەروەی بیرەوەرییەکانــی من زۆری بڕ بکردایە دەگەڕایــەوە بۆ ٥0 یا ٦0 
ســاڵ پێش ئێســتا و ئەوەش بۆ مێژووی شــار و ناوچەیەک گەلێک کەم و ناتەواوە؛ 
دووهــەم لەبــەر ئەو ڕاســتییەی کە ژیانی دوورەواڵتی دەرەتانــی پێنەدەدام کەڵک لە 
زانیاریی خەڵکانی بەتەمەن و شــارەزای شار و ناوچە وەربگرم؛ سێهەم و ڕەنگە لە 

هەمووان گرنگتر لەبەر نەبوونی سەرچاوەی نووسراو. 
لــە ئەنجــام دا پەنــام بــردە بەر ئەو دۆســت و برادەرانــەم کە هــاوکاری ماڵپەڕی 
»ڕۆژهــەاڵت/ بــۆکان«ن؛ دیــارە ئەگــەر یارمەتی و هاوکاریــی ئەو کەســانە نەبووایە 

دەهــات و  نشوســت  تووشــی  هەنــگاوەکان دا  یەکــەم  لــە  هــەر  مــن  پڕۆژەکــەی 
ئــەوەش کــە تا ئێســتا کــراوە، نەدەکرا، بــەاڵم ئــەم هاوکارییانە کێشــەیەکی تازەیان 
دروســت کرد ئەویــش ئــەوە بــوو کــە هەمــوو ئەو کەســانە، لــە مــن کەم تەمەنترن و 



1674 | بۆکان لە مێژوودا

ئــەوەی دەیزانــن هــەر ئەوانــەن کــە لە مــاوەی ژیانی خۆیــان دا دیتوویانــە، کەوابوو 
ئامانجــی ســەرەتایی مــن کــە پشــکنینی مێــژووی پێــش تەمەنی نەســلی ئێســتا بوو، 
نەپێکــرا و وەک دەبینــدرێ، کارەکــە بەگشــتی بۆتە مێژووی کەســب وکار لە بۆکانی 
 نیــوەی دووهەمــی ســەدەی بیســتەم و ئــەم 10 ـ 12 ســاڵەی ســەدەی بیســت و
یەک، واتە ســەرجەم هی ٦0 ســاڵی ڕابردووە، گەرچی لە هەندێک شــوێن دا کەڵک لە 

بیرەوەریی 10 ـ 1٥ ساڵ پێشتریش وەرگیراوە. 
بەگشتی حیساباتی ئەم زنجیرەوتارە لە خۆش بینانەترین بۆچوون دا، دەگەڕێنەوە 
بــۆ ٧0 ـ ٨0 ســاڵ پێــش ئێســتا، کە ئەوەش بــۆ ناوچەیەکی مێژوویــی و کۆنی وەک 
بــۆکان و موکریــان گەلێــک کەمە. هــەر چۆنێک بــێ، کار و زەحمەتــی چەند مانگەی 
هاوڕێکانم و تا ڕادەیەکی کەمیش من، ســەرەڕای ئەم ناتەواوییانە، الی کەم بەشــێک 
لــە مێــژووی ئابووریــی ناوچەکــە و هەندێک ناوی کەســانی تۆمار و لە فەرامۆشــی 
ڕزگار کرد، کە لە دواڕۆژ دا دەتوانێ ببێتە کەرەسەیەکی باش بۆ نووسینی مێژووی 
کامڵــی بــۆکان و موکریــان. لێرە دا وێڕای سپاســی زۆری هاوکارانی خۆشەویســتم، 
داوای لێبووردن دەکەم بۆ لە بیرچوونی هەندێک کاروکاســبی یاخود ناوی هەندێک 
کەس کە پێشڕەوانی کاروکاسبی بۆکان و ناوچەکەی بوون و بەداخەوە وا هەیە لە 
بیرمــان چووبێتــن. هیوادارم ئەم کەلەبەرانە لەالیەن نووســەرانی دواڕۆژی مێژووی 

بۆکان دا قەرەبوو بکرێنەوە. 
**

ئێســتا، لە دوابەشــی وتــارەکان دا، مێژوولکەیەکی کورتی ئابووریــی بۆکان بە کەڵک 
وەرگرتن لە زانیارییەکانی بەردەستم دەنووسم و کارەکەم دەهێنمە کۆتایی. ئامانجی 
ئەم بەشە ڕوانینێکی گشتییە بە باری ئابووریی بۆکان دا و ئاماژەکردن بەو شوێن و 
 ناوەندانەی کەسب وکار، وا »گوندی بۆکان«ی سەد ساڵێک پێش ئێستایان کردە شارەدێ و
پاشــان شــار و شارســتان. واتە ئــەو ناوەنــدە بازرگانییانــەی کە لە ســەرەتاکانەوە 
لــە بــۆکان دامــەزران و یارمەتیی گەورەبوونەوەی شــار و ئاوەدانــی و زیاد بوونی 
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ئاپۆرەی خەڵکیان   دا. ئەوەش چەشــنە وەاڵمێکە بۆ ئەو پرســیارەی کە بۆچی بۆکان 
لە گوندێکەوە بوو بە شار، بەاڵم »سەرا«، »گڵۆاڵن«، »میراوا«، »عەلیاباد«،« تیکانتەپەی 
فەیزوڵاڵبەگی«، »داشبەند« یا گوندێکی دیکەی هاوچەشن گۆڕانکاریی وایان بەسەر دا 
نەهــات؟ بــەاڵم با پێشــتر ئەوە بڵێم بــۆکان و ناوچەکەی گەلێــک لەمێژین و کۆنن و 
ژیانی مرۆڤ لەســەر گردی نێوەڕاســتی شار دەبێ بگەڕێتەوە بۆ زیاتر لە 10 تا 12 
هەزار ســاڵ پێش ئێســتا. ئاوڕدانەوە لەو مێژووە کۆنە کاری من نییە و پێویستی بە 
توێژینەوەی کەوناراناسان هەیە. باسەکەی من سەردەمێکی نوێی دووسەد تا سێسەد 
ســاڵەی ئەم دوایی یە دەگرێتە بەر ئەویش بە زەحمەت، لەبەروەی ســەرچاوەی زۆر 

بۆ بابەتەکە لە بەردەستا نییە. 
دیــارە دوابــەدوای نیشــتەجێ بوونــی مرۆڤ لــە ناوچەکە و ئــاوەدان بوونەوەی 
گوندێک بەناوی بۆکان، بازرگانی و سەنعەتیش کەم وزۆر هاوکات لەگەڵ کشت وکاڵ 
لە چەند شــوێنی تایبەتی شــارەکە  دا دەستی پێکردووە و گرنگە بزاندرێ هەرکام لەو 
شــوێنانە لە چ ســاڵێک و ســەردەمێکەوە بوونەتە ناوەندی کەســب وکار و بازرگانی. 
ئەوە بۆ کەسێکی وەک من لە دوورەواڵتی دا ئەستەمە و هیوادارم لە نێوخۆی واڵت 

هەوڵی لەپێناو بدرێ و شوێنی بگیرێ. 
پرسیارەکە خۆی لەخۆی دا مەسەلەیەکی سەرەکی، واتە کێشەی خاوەنایەتیی بۆکان 
دێنێتــە گــۆڕێ و ئەم پرســیارەی کە یەکــەم خاوەنەکانی بۆکان، پێش ســەردارەکان، 
کــێ بوون؟ قســەی ســەر زاری خەڵک ئەوەیە کە بنەماڵــەی مەردانبەگی و خاکی )یا 
»خەڵکــی« ( ؛ پێــش ســەردارەکان خاوەنی گوندی بۆکان بووبێتــن، بەاڵم گەلۆ جگە لە 

قســە، بەڵگەیەکیش بەدەســتەوەیە؟ دیارە ئەم باسە هی بۆکانی سەدەی نۆزدەهەم و 
بیســتەمە و سەردەمەکانی پێشتر )واتە پێش حوکمی قاجار و پەهلەوی(  ناگرێتەبەر. 
ئەی بۆکان لە سەدەکانی پێشوو دا بەدەست کێوە بووە؟ لە دەسەاڵتدارییەتیی زەند و 
ئەفشــار و ســەفەوی و ســەردەمی موغولەکان دا کێ خاوەنایەتیی بۆکانی کردووە؟ 
زووتر، لە دوای هێرشــی عەرەب یا تەنانەت پێش ئەوان لە ســەردەمی ساســانی و 
ئەشکانی و هەخامەنشی و ماد و ماننا دا چ حاڵەتێکی هەبووە؟ وەاڵمی ئەم پرسیارانە 
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هاســان نییە و دڵنیام کە لە ســەردەمی ئێستادا و بەپێی ئەو زانیاری و زانستەی کە 
ئێســتا هەیە هەندێک بەشــی نەبــێ، وەاڵمی بۆ نادۆزرێتەوە، لەگــەڵ ئەوەش دا هەوڵ 

دەدەم هەندێک زانیاری لەسەر ئەو سەردەمانە ڕوون بکەمەوە. 
بەکورتــی، نێوەرۆکــی ئــەم بەشــە، ناوەنــدە بازرگانییــە ســەرەکییەکانی بۆکانــی 
ئێســتایە واتە هی نیوەی دووهەمی ســەدەی نۆزدە و سەرەتاکانی سەدەی بیستەمی 
زایینــی کــە گوندی بۆکان دەســتی بە پەرەســەندن کــرد و بەرەبەرە بوو بە شــاری 

بۆکانی ئێستا. 
ئەوانەی خوارەوە ئەم ناوەندانەن:

١. قەپان و مەیدانی گەنم
بــە بۆچوونــی مــن بــۆکان لــە پەیوەندیــی بازرگانــی و سات وســەودای دانەوێڵــەی 
گوندەکانی دەوروبەری دا گەورە بۆتەوە و بیچمی شاری بەخۆیەوە گرتووە. ئەوەی 
بۆچی بۆکان بۆتە شار و فاڵنە گوندی دەوروبەری نەبووە، پرسیارێکە سەبارەت بە 
هەموو شــارێکی دیکەش دەتوانرێ بکرێ. دەزانین زۆربەی هەرە زۆری شــارەکانی 
جیهــان لــە لێــوار ڕووبارێــک دامــەزراون. بۆکان لە ســەرەتای کار دا تــا ڕادەیەک لە 
ڕووباری تەتەهوو دوور بووە )تۆ بگرە کیلۆمیترێک( ، بەاڵم ڕووبارەکە دەوری خۆی 
لــە ئاوەدان بوونــەوە و برەوی کشــت وکاڵ و باغەوانی و بێســتانچییەتیی شــار و بە 
هەمان شێوە کشت وکاڵی برنج لە حەمامیان و هەندێک گوندی دیکەی نزیک شار و 
گەنــم و جــۆ و نــۆک و چەوەندەر و تووتــن، لە گوندەکانــی دیکە، بینیــوە. دیاردەی 
گرنگ لەو پەیوەندییە دا وا هەیە »حەوزەگەورە« بێ کە شــوێنی بەتاڵی چۆمی چەقی 
شاری پڕ کردۆتەوە. ئاوی حەوزەگەورە بە بیرەوەریی ئێمە و نەوەی پێش ئێمەش، 
بە سێ الیەنی جیاوازی شار دا خوشیوە و مەزرا و باغ و بێستانی ئاودێر کردووە، 
الی کەم لەنێو شار دا دوو ئاشی پێ گەڕاوە. لە ڕاستی دا بۆکان بەبێ حەوزەگەورە یا 

نەدەبوو یا ئەگەر ببووایە لە گوندێکی بچووک واوەتر نەدەچوو. 
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ســەرەڕێ بوونی باشــوور و باکوور و بە یەکەوەبەســتنی چەند پارێزگای وەک 
کرماشــان، کوردســتان و ئازەربایجــان لەالیــەک و نزیــک بوونی لە ســنووری دوو 
ناوچــەی گرنگ و بەپێزی »بین النهرین« و »ئاســیای بچــووک« لەالیەکی تر؛ هەروەها 
دەشتایی و تەخت و گۆڕ بوونی خاکەکەی و لە ژوور ئەوانەوەش هەوڵ و تێکۆشانی 
دانیشــتووەکانی، دەبێ هۆکار بووبێتن بۆ ســەرهەڵدان و گەورەبوونەوەی شارەکە. 
دیــارە ســەرەڕێ بوونــی بۆکان بۆ هات وچــۆی نێوان تیســفوون و ئاورگەی گرنگی 
ئازەرگوشنەســب )شــیز(  لە تەختی ســولەیمانی ڕۆژهەاڵتی شــار، هەروەها، بوونی 
»ئیزیزتــوو«ی پێتەختــی حکوومەتی ماننــا لە »قەاڵیچی«ی بن گوێی شــارەکە دەتوانن 
دوو فاکتەری دیکە بن بۆ ئاوەدان بوونی بۆکان هەر لە سەدەکانی زووەوە، تەنانەت 

سەردەمی پێش مێژووی عیسایی. 
ئەگــەر ئەم بۆچوونەی من بەشێکیشــی ڕاســت بێ، ئەوا دەبــێ بگەڕێین و بزانین 
سەرەتا کام شوێن و گەڕەک لە بۆکان دا ئاوەدان بۆتەوە و خەڵکی لێ کۆبوونەتەوە. 
لــە بــاری کۆمەاڵیەتییــەوە دەوروبــەری حەوزەگەورە بــە قەاڵی تەنیشــتییەوە دەبێ 
یەکــەم شــوێنی نیشــتەجێ بوونی خەڵک بووبــێ و بوونی ئاســەواری »دەخمە«یەکی 
مــادی لــە گەورەماڵێکی ســەر گۆلی مەردان بەگ ئەم ڕاســتییە دەســەلمێنێ، بەاڵم لە 
باری ئابوورییەوە دەوروبەری قەپان دەبێ یەکەم شــوێنی بازرگانیی بۆکان بووبێ 
کــە خەڵکــی گوندەکان گەنــم و دانەوێڵەی خۆیــان هێنابێتە ئەوێ و فرۆشــتبێتیان یا 
لەگەڵ کااڵی دیکە دا ئاڵ وگۆڕیان پێکردبێ. دواتر بە بۆنەی هات وچۆی ئەو کڕیار و 
فرۆشیارانەوە لە دەوروبەری قەپان دووکانی وەک چایخانە و فرۆشتنی خواردەمەنی، 
ئینجــا بەقاڵــی و شــتی ئەوتۆ لــەو دەوروبەرە کرابێتنــەوە و لە قۆناغەکانــی دواتر دا 
ســەنعەتکاری وەک ئاســنگەر و بەرگدروو و دارتاش...یش ســەریان هەڵدابێ و بەو 
پێیــە، هــەم ژمــارەی دانیشــتووان لــە زیادیی دابێ، هــەم گەڕەک و ناوچەکانی شــار 

پەرەیان سەندبێ. 
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٢. خیابانی کۆن
نازانم ئەو خیابانە، کەی لێدراوە، بەاڵم دووری نازانم هاوڕێ لەگەڵ گەورەبوونەوەی 
شار و برەوی کاروکاسبی دا وردەوردە دووکان لە دەوروبەری قەپانەوە بۆ ئەم الیە 
پەرەیــان ســەندبێ. گومــان لەمــە دا نییــە کــە خیابانەکە دەبــێ بەگوێرەی نەخشــە و 
داڕشــتنێک لێدرابێ. ئەوەی وا تەختی زەوی، واتە پانتایی شــەقامەکە بەردچن بووە، 
دەرخەری ئەم نەخشە و پالنەیە. وا هەیە کاری دروست کردنی شەقامەکە لە ماوەی 
حوکمی سەردارەکان و بە ئەگەری زۆریشەوە لە سەردەمی سەیفەددین خان کرابێ، 
بــەاڵم ئەگــەر قەاڵی شــارەکە مێــژووی بگەڕێتەوە بۆ ســەردەمێکی کۆنتــر، گونجاو 
نابــێ لــە ســەردەمە کۆنــەکان و لــە مــاوەی دەســەاڵتدارییەتیی موغــول و تەنانــەت 
پێش ئەوانیش لە ســەردەمی ماد و ماننا و هەخامەنشــی و ئەشــکانی و ساســانی و 
دەســەاڵتی ڕۆم لــە ناوچەکــە دا، شــەقامێک بــە دەوری قــەاڵوە نەبووبــێ بــۆ ئەوەی 
دانیشــتووانی قەاڵ بۆ کاروبار و ژیانی ئاســایی خۆیان کەڵکی لێ وەربگرن. ڕوانینێک 
بە قەاڵی مێژوویی سەقز و بازاڕی پەنای دا، هەروەها قەاڵی هەولێر و کەرکووک و 
شــەقامی بازنەیــی دەوروبەریــان دا ئەوەمان بــۆ دەردەخا کە قەاڵکان پێویســتیان بە 
ناوەنــدی بازرگانــی هەبــووە کە کاروانی شــت ومەک هات وچۆیان بکا و کەرەســەی 
ژیان بۆ دانیشتووەکانی دابین بکا. ئەم ڕاستییە سەبارەت بە شەقامی کۆنی بۆکانیش 
دەتوانێ ڕاست بێ و مێژووی بگەڕێنێتەوە بۆ دوو یا سێ هەزار ساڵ پێش ئێستا. 

٣. قەیسەری 
قەیســەریی بــۆکان کاری ســەردەمی ســەیفەددین خانی بابامیری بــووە. دەزانین کە 
ســەیفەددین خان لــە نیــوەی دووهەمی ســەدەی نۆزدەهەمــی زایینی دا ژیــاوە و بەو 
پێیــە، قەیســەری و بینــای قــەاڵ و نۆژەن کردنــەوەی حەوزەگــەورە هەمــووی کاری 
نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدەی زایینین. قەیسەری تا ئەو ساڵەی کە خیابانی تازە 
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)پەهلەوی(  لێدراوە، واتە دەوروبەری ساڵی 1٣20ی هەتاوی و 1٩٤0ی زایینی، هەر 

بووە و کاری بازرگانیی تێدا کراوە. شــوێن و باری جوغرافیایی قەیســەرییەکە بەو 
چەشنە بووە:

لە ڕۆژهەاڵتەوە بەرەو ڕۆژاوا کشاوە. سەرەتاکەی لە خیابانی کۆن ڕووبەڕووی 
مــاڵ و دووکانــی نەمــر حاجی حەمەســاڵحی محەممــەدی و کۆتایی یەکەشــی، دوای 
زاوییەیەک، بەرەو باکوور و گوزەری بەرگدرووەکانی ئێستا سووڕاوەتەوە. سەرجەم 
درێژایی یەکەی لە 100 میترێک زیاتر نەبووە. قەیســەری ســەری داپۆشــراو بووە و 
زۆربــەی کووتاڵ فرۆشــییەکانی بــۆکان و هەندێــک کاروکاســبی دیکەشــی وەخــۆی 
گرتــووە. نازانم بە خشــتی ســوور دروســت کراوە یا بەخشــتی کاڵ؟ بــەاڵم ئەگەری 
زۆر ئەوەیە خشتی کاڵ بووبێ، جگە لە سەردەرگانە و شوێنی هاوچەشن. هەروەها 
نازانم بەنناکەی کێ بووە؟ ناوی هیچ بەننایەکی خۆجێییم نەبیســتووە کە ئەرکەکەی 
ڕاپەڕاندبــێ. دەزانیــن درەنگتــر »ســەیدی بەننا« )ســەید عەبدولقادری قوڕەیشــی(  لە 
دەزگای سەردار عەلی خان زۆر نزیک بووە و دەوری باوەڕپێکراو و نوێنەری ئەوی 
بینیوە، بەاڵم قەیســەری لە ســەردەمی پێش عەلی خان دا دروســت کراوە و ئەو دەمە، 
ســەیدی بەننا وا هەیە لە دایکیش نەبووبێ. ئەگەرێک دەتوانێ ئەوە بێ کە ســەردار 
بەننــای لە شــارەکانی دیکەوە بــۆ هێنابێ. ئەگەری گرنگتر ئەوەیە کە قەیســەرییەکی 
کۆنتر لە شــوێن یا دەوروبەری ئەو قەیســەرییە بووبێ کە لە ســەدەکانی پێشــتر دا 
بازرگانیی تێدا کرابێ و ئەو قەیســەرییەی ســەردار ســەیفەددین خان کرابێتە جێگری 

ئەو، بەاڵم من هیچ بەڵگە و نیشانەیەکم بۆ ئەوە نییە. 
بــە بیرەوەریــی خــۆم، لــە نێو قەیســەری ســەیفەددین خان دا هەندێــک دووکان یا 
حوجــرەم بینیــوە و لەوانــە کووتاڵ فرۆشــیی ماڵی خاڵــم. تەنانەت بەباشــی لە بیرمە 
کــە حوجــرەی کووتاڵ فرۆشــیی حاجی قــادری محەممەدی کەوتبووە ئــەو قوژبنەی 
وا دووکانەکان بە دەستەڕاســت دا وەردەســووڕانەوە و بــەرەو گوزەری خەیاتەکان 
دەکشــان. هەروەها دووکانی خەڕازی و کەرەســەی نووســین )نوشــت افزار( ی ماڵی 
ئیســماعیل زادەم لە بیرە کە وا بزانم دوایین دووکانی نێو قەیســەری بوو و پاشــان 
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دەگەیشتییە گوزەری خەیاتەکان، ئەو گوزەرەی وا سەری دانەپۆشرابوو. حوجرە یا 
دووکانەکانی نێو قەیسەری هەندێک لە زەوی بەرزتر بوون و تا سەرەوەی ئەژنۆی 
مشــتەری دەهاتن. دووکاندار لەوێ چوارمەشــقی دادەنیشت، واتە کورسییەک نەبوو 
لە سەری دابنیشن. تەنیا دەزگا یا مێزێک هەبوو کە کاری لەسەر دەکرا، بۆ نموونە 
کووتاڵ فرۆش کووتاڵەکەی لەســەر گەز دەکــرد و دەیبڕی یا بەرگدروو ئیش وکاری 
لەســەر ڕادەپەڕاند. مشــتەریش لە دەرەوەی دووکان، واتە لەنێو ڕاڕەوی قەیســەری 

ڕادەوەستا و لەگەڵ خاوەن دووکان دا قسەی دەکرد. 
ڕۆژانــی جەژنــی مەولــوود دووکانــدارەکان بەردووکانی خۆیــان دەڕازاندەوە و 

چراخانیان دەکرد. 
ئیش کردن، واتە کردنەوە و داخستنی دووکان بەگوێرەی سەعات نەبوو. لە چوار 
وەرزی ساڵ  دا بەیانی دوای تاوکەوتن و نانی بەیانی خواردن دووکان دەکرایەوە و 
ئێوارانیــش پێــش تاریــکان دادەخــرا. هەندێک کەس زووتــر لەوانی دیکــە دووکانیان 

دەکردەوە. 
درەنگتر، کاتێ کە خیابانی تازە لێدرا، ڕاست بە نێوەڕاستی قەیسەری دا تێدەپەڕی، 

ئیتر قەیسەریش خەڵک گوتەنی، »وەبەر خیابان کەوت« و ڕووخێنرا و نەما. 
ئــەم نەخشــەیەی خــوارەوەم هــەر بــۆ زانیاریــی ســەرەتایی ئــەو کەســانەی وا 
قەیسەرییان نەبینیوە ئامادە کردووە، دەزانم نە شێواز و ئوسلووبی نەخشەکێشانی 
تێدا ڕەچاو کراوە، نە ئەندازەکانم بۆ دیاری کراون و نە سەرجەم دیققەتێکی عیلمی 
هەیە؛ هەر ئەوەندەیە لە هیچ باشترە! بریا پسپۆڕێکی وەک کاک سولەیمان چووکەڵی 

نەقشەیەکی ڕێک وپێکی بۆ بکێشایەتەوە. 
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ئەوەش نەقشەکەی قەیسەری:

٤. گوزەری خەیاتەکان
گــوزەر یــا مەیدانــی خەیاتــەکان لــە ڕاســتی دا درێــژەی قەیســەری بوو. بــە دەوری 
گۆڕایی یەکــی گــەورەوە دووکانــی بەرگــدرووەکان هەڵکەوتبــوو. ژمــارەی دووکانی 
بەرگــدرووی بــۆکان لەچاو ئیش وکارەکانی دیکە، زۆر بوو و بۆ ئەوە دەبوو ڕاســتە 
دووکان یــا گــوزەری تایبــەت بەخۆیان هەبێ. شــارەکانی دەوروبەری بۆکان نە ئەو 
ژمــارە بەرگدروویەیــان هەبــوو، نــە تێیــان دا گوزەرێــک تایبــەت بە بەرگــدرووەکان 
کرابوو. دوای تێکچوونی قەیسەری دوو یا سێ دووکانی خەیاتی هاتنە سەر خیابان. 
وا بزانــم ئەمانــە کەســانێک بوون کە دووکانیــان لە دەرەوەی گــوزەری خەیاتەکان، 
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واتە لەنێو خودی قەیســەرییەکە دا هەڵکەوتبوو. دووکانی حەســەن و حسێنی تەهایی 
لــە خیابانــی کۆنــە، دووکانی محەممەدی شــاقولی لە نێوان خیابانی تــازە و خیابانی 
کۆن، دووکانی باوکیشــم لەســەر خیابانی تازە لە نزیک زارکی پێشــووی قەیســەری 
بوو. دەبێ ئەم قســەیە ڕاســت بێ لەبەروەی لە بیرمە دووکانی باوکم پێشــتر لە نێو 

قەیسەری دا بوو و من بە منداڵی هات وچۆم دەکرد. 
خەیاتەکان جل وبەرگی کوردییان دەدروو و دایاندەنان بۆ پاییز کە خەڵکی گوندەکان 
 گەنم و جۆ و نۆکیان دەهێنایە شاری، دەیانفرۆشت و جل وبەرگی تازەیان بۆ خۆیان و
کەس وکاریــان دەکــڕی. بەو کارە دەگوترا »جل وبەرگی بــازاڕی دروون«. خەیاتەکان 
کــە توانــای دارایی یان کەم بوو، بە عادەت کووتاڵیان بە قەرز لە کووتاڵ فرۆشــەکان 
وەردەگرت، کاری »بازاڕی«یان پێدەکرد و لە پاییز دا دوای فرۆشتنی جل وبەرگەکان 
ئامــادە دەکــرا بەگشــتی  ئــەو جل وبەرگــەی وا دەدروا و  قەرزەکەیــان دەدانــەوە. 
کەواوپانتــۆڵ و کراســی پیاوان و کڵۆنجەی ژنان بــوو. بەرگدروو بەگوێرەی ڕادەی 
کار و دارایی خۆی یەک یا دوو »شاگرد«ی هەبوو. شاگرد ئەو کەسانە بوون کە لە 
بەردەســتی وەســتا  دا کاریان دەکرد و فێری خەیاتی دەبوون، لە بەرانبەر دا ســااڵنە 
حەقدەســتێکیان وەردەگــرت. شــاگرد خەیات ســااڵنە پەیمــان یــا قۆنتەراتێکی لەگەڵ 
وەســتای خەیات ئیمزا دەکرد کە ســاڵێک کاری بۆ بکا و لەو ســاڵە دا ســێ مانگیش 
»شەوکار« بکا. شەوکار بریتی بوو لەوەی وەستا و شاگرد لە مانگی کۆتایی بەهار و 

دوو مانگی هاوین دا دوای شــێوی شــەو و نوێژی خەوتنان، دەهاتنەوە دووکان و تا 
نیوەشەو کاریان دەکرد بۆ ئەوەی جل وبەرگی »بازاڕی« بۆ پاییز ئامادە بکەن. 

هەندێک خەیات کاری بازاڕییان نەدەکرد و تەنیا بە »سفارش«ی خەڵک جل وبەرگیان 
بۆ دەدروون. مشتەریی ئەو چەشنە خەیاتانە بەگشتی دەوڵەمەندی شار و ئاغاواتی 
گوندەکان بوون. بەو کارەیان دەگوت کاری »خۆماڵی« لە بەرانبەر کاری »بازاڕی«دا 
کە پێشــتر ئاماژەم پێکرد. باوکم تەنیا کاری خۆماڵی دەکرد و جل وبەرگی ئاغاکانی 
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  بــۆکان و دەوروبــەری دەدروو.1 ســاڵێکیان دیتــم باوکم کاری »بــازاڕی« کرد، بەاڵم 
لەگەڵ تەبیعەتی دا نەدەگونجا و خێری لێ نەدەکرد، ئیتر نەیکردەوە. 

٥. مەیدانی کافرۆشەکان
مەیدانەکــە گۆڕایی یــەک بــوو لە ڕۆژهەاڵتی قەپانی قاســم ئاغا، لە نێــوان خیابانی 
کۆنە و خیابانی سەقز. هەردوو الی باشوور و باکووری گۆڕایی یەکە، دووکان بوو و 
پشــت دووکانەکانیش ماڵی خەڵک. ناڵبەندەکان لەوێ دا دووکانیان بوو و واڵخیان لە 
بەردەم دووکانەکەیان ناڵ دەکرد. چەند دووکانی کا و وێنجە فرۆشیشی لێ بوو. یەک 
 دووکانی بەقاڵیشــم لە بیرە کە لەوێ هەڵکەوتبوو و هی کاک حەمەســاڵەی ســالمی، 
باوکــی کاک کەریــم و شــەهید قــادری ســالمی بوو. لە ســەردەمی برەوی ئەســپ و 
چــارەوێ دا، ئــەو مەیدانــە دەوری »تەعمیــرگا«ی ماشــێنی ئێســتای دەبینــی و زۆر 
قەرەباڵغ بوو. درەنگتر هەندێک لە دووکانەکان، دیارە بەهۆی بێ برەویی ئەو چەشنە 
کەســب وکارانەوە، چــۆڵ ببــوون و لــە دووکانیکیان دا ژنێکــی بێ پەنا )خونچەشــێت(  

دەژیا.2 

٦. ڕاستەی ئاسنگەرەکان
لە قەپانی حەمەدەمین ئاغاوە بەرەوخوار، واتە بەرەو الی چۆمی، کۆاڵنێکی پان یاخود 
شــەقامێک هەبوو کە زۆربەی دووکانەکانی ئاســنگەری بوون. دووکانی ئاســنگەریی 

1. باوکم هەموو شەوی جەژنێکی قوربان و ڕەمەزان کەواوپانتۆڵی بۆ قاسم ئاغای موهتەدی 
دەدروو و بەیانی زووی جەژن دەیدا بە من بیبەم بۆ »دێی قاسم ئاغا« لە پەنای شار. لەوێ لە 
 دیوەخان کەواوپانتۆڵەکەم دەدایە دەست نۆکەر و دەست وپێوەند، ئەوانیش دەیانبردە ژوورێ و
»شــاگردانە«یان بۆ دەهێنام. ئەم کارەم زۆر پێخۆش بوو لەبەروەی شــاگردانەی قاســم ئاغا 

لەچاو ئاغاکانی دیکە، گەلێک زۆر بوو!
2. من لە دەبیرستان دەرسم دەخوێند و »پێشاهەنگ« بووم. لە بیرمە مامۆستایەکمان )کاک 
عەزیز موقتەدیری(  ڕۆژێک وەک »کاری چاکی پێشاهەنگی« بردینی و شوێنی ژیانی خونچەی 
 هەژارمــان بــۆ خاوێن کردەوە، بەاڵم هەر ئەوەندەی هاتــەوە ماڵێ، بەربووە جنێوپێدانمان و

لە ترسان هەموومان هەاڵتین!
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ماڵــی »کاوەیــی« و »نــەزەری«ش لــەوێ هەڵکەوتبــوون. ئاســنگەرەکان کەرەســەی 
کشت وکاڵ وەک داس و نیروئامووریان دروست دەکرد. کوورە و دەزگا و سندانیان 
هەبوو و ڕۆژ تا ئێوارە شــاگردێک کوورەی دەدەماند و وەســتا ئامرازی دەسکردی 
خۆیانــی دەکوتایــەوە. الی ڕۆژهەاڵتــی ئەو گــوزەرە، قەپانــی حەمەدەمین ئاغا و الی 
ڕۆژاوای ماڵی خەڵک بوو کە دەگەیشــتەوە ســەر خیابانی میراوا. بەری باشــووری 

گوزەری ئاسنگەران، گوزەری خەیاتەکان و بەری باکووری، مەیدانی گەنم بوو. 

٧. مەیدانی حەیوان
ئــەوە دیاردەیەکــی تایبــەت بە بــۆکان بوو و لە هەمــوو ناوچەکە دا ئەوەنــدەی بزانم 
بــازاڕی حەیــوان تەنیــا لە بــۆکان و لە گونــدی قەباغکەندیی نزیک میانــدواو هەبوو. 
بــازاڕی حەیــوان لە بــۆکان هەفتەبازاڕێک بوو بۆ کڕین و فرۆشــتنی مەڕ و مانگا و 
ئەســپ و گوێدرێــژ و بەگشــتی ئاژەڵ و پاتــاڵ. وا بزانم ڕۆژی بازاڕ چوارشــەممان 

بوو و دواتر کرا بە یەکشەممان. 
فرۆشــیار لــە گوندەکانــەوە حەیوانیان دێنایە ئــەوێ و دەیانفرۆشــت، کڕیاریش، 
چ خۆجێیــی و چ ئەوانــەی وا لــە شــارەکانی دیکــەوە دەهاتــن، حەیوانیــان دەکڕی و 
دەیانبردن بۆ شوێنەکانی دیکەی کوردستان یا عەجەمستان. دڵنیا نیم ئایا »عەواریز« 
تەنیــا لــە فرۆشــیار وەردەگیــرا یــان لە کڕیاریش. لە ســەردەمێک دا کــە وە بیری من 
دێ، کاری وەرگرتنی ئەو عەواریزە بە ڕەشیدی ڕۆستەم پاڵەوان و کوڕەکەی، واتە 
محەممــەدی پاڵەوانــی درابوو. کەس نەیدەتوانی بەبێ ئــەوەی ماڵیات یا عەواریز بدا 
هیچ بفرۆشــێ، تەنانەت ئەگەر پێش هاتنە نێوشــاری بۆکان، لە ڕێگاش بیانفرۆشتایە 
دەبووایــە عەواریزەکە بدەن دەنا تووشــی شــەڕ دەبوون و لێیــان دەدرا. ئەو مەڕ و 
مانگایانەی وا دەفرۆشــران، قەســاب و هەروەها چۆدارەکان دەیانکڕی و دەیانبردن 
بــۆ تــاران و تەورێــز لــەوێ دەیانفرۆشــتن. خەڵکــی ئاســاییش بۆ قوربانــی کردن و 
»گاوگــەردوون« حەیوانیــان لــەوێ دەکڕی. بازاڕی حەیــوان ناوەندێکی گەلێک گرنگ 
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بــوو بــۆ ئابووریــی بــۆکان و ناوچەکــە لەبــەروەی بــە تەنیشــت کڕین و فرۆشــتنی 
ئاژەڵــەوە گەلێــک بابەتــی دیکە هــەر لە جل وبەرگەوە تــا خواردەمەنیش دەفرۆشــرا. 
دووکاندارەکانی بۆکان لەو ڕۆژە دا شت ومەکی خۆیان دەهێنا و لەسەر زەوی پانیان 

دەکردنەوە و خەڵکەکە لێیان دەکڕین. 

٨. گاراج 
گاراج یا گاراج دیاردەیەکی تازەترە و بەو شــوێنە دەگوترێ کە دوای ســەرهەڵدانی 
ترۆمبیــل و کرانــەوەی ڕێــگای هات وچــۆی ترۆمبیــل بــۆ شــارەکانی دیکــەی وەک 
تەورێــز و مەهابــاد و ورمــێ و میاندواو و بناو و ســەقز، گرنگایەتیــی پەیدا کرد و 
بــوو بــە ناوەندێکــی ســەرەکیی ئابــووری بۆ هەنــاردە و هــاوردەی و بــردە کردنی 
شــت ومەک. یەکــەم گاراج لە شــوێنێک کرایەوە کە دەکەوتە خــوار باغی ماڵی حاجی 
ســاڵەی حەریــری و شــانی باکــووری ڕۆژاوای مزگەوتــی بــازاڕ. دواتر لــە بەردەم 
گاراجەکە مەیدانێکیش لێدرا و چەند دووکانیشی تێدا کرایەوە. ماشێنی باری لەوێوە 
بــەرەو شــارەکانی دیکــە بــەڕێ دەکرا و گەنم و جــۆ و نۆک و خــوری و بەرهەمی 
دیکــەی کشــت وکاڵی و حەیوانیــی بۆ شــارەکانی دیکــە دەبرد و لەوانــەوە، بەتایبەت 
لە تەورێزیشــەوە شــت ومەک دەگەیشــتە ئەوێ، لــەوێ بەتاڵ دەکــرا و دەبرا بۆ بەر 

دووکانی خاوەنەکانیان. 
ئەوەی لەم بەشــە و بەشــەکانی پێشــوودا ســەبارەت بە ئابووریی بۆکان  تۆمار 
کــرا، زانیارییەکــی گەلێــک کــەم بوون. هیوادارم ئەم هەشــتە لە مشــتە بۆ نووســینی 
دواڕۆژی مێــژووی بــۆکان و موکریــان وەک بەشــێک لــە کوردســتان، کەڵکی خۆی 
هەبــێ و هاندەرێــک بێ بــۆ توێژەرانی دواڕۆژ کە کاری شــێلگیرانە و وردبینانەتری 

لەسەر بکەن.
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BOKAN 

IN THE COURSE OF HISTORY 

BY ANWAR SOLTANI 

Vol. III     

 

A collection of 481 essays detailing history, literature and life accounts of 

people o Bokan (Bukan), a Kurdish town in north-west Iran, from the 

earliest written record to present. The accounts of historic sites around 

the town give details of continuous story of three thousand years of 

civilizations in the region, including the time of Mannaean, Medes, 

Urartian, Scythians, Parthians, Sassanids, Greeks, Romans and Arabs 

who governed the region at different points in time. Readers will embark 

on the journey through the historic sites of Zewiyeh, Izirito, Takht-e 

Soleiman (Shiz) and Faqreqa, the tomb of a Median king in neighbouring 

towns of Saqiz and Mehabad, while meeting past and present religions 

such as Mithraism, Zoroastrian and Islam. 

Bokan is also a land of great Kurdish poets and authors; important 

contributions to Kurdish literature are documented in the book through 

the life and fortunes of H. Qizilji, A.Haqiqi, K. I. Awat, S. Ilkhanizadeh, 

E. Afkhami, O.S. Wefa and many others.  

Two further sections of the book will account for development of 

economy in Bokan during the time, along with the exciting political 

memoirs of the author in both prisons of the previous and current Iranian 

regimes. 

Readers can also find detailed history of the region through the time, 

from Assyrian invasions (first millennium BC) to the first and second 

world wars, Republic of Kurdistan (1946), Peasants Uprising (1952-3) 

and Kurds defending harsh aggression of the Islamic republic of Iran in 

1979.  

 




