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به داخهوە ،چهند مانگ که مامۆستا ئهميری حهسهنپوورمان له ناودا نهماوە و ئهوەی بۆمان ماب تهوە،
تهنيا يادی شيرينی کهسايهتييهکهی و يادگاری بهنرخی کارەکانييهتی.
له دەستچوونی کاک ئهمير بۆشاييهکی گهورەی له بواری ل کۆ ينهوە له م ژوو ،زمانهوانی ،کۆمه ناسی
و سياسهتی کوردستان پ ک ه نا .دەب له ناوخۆی کوردستان و دەرەوەی و ت خه کان کی زۆر ههبن
له کاری تو ژينهوەی م ژوو و زمان و سياسهتی کوردستاندا ههست به لهدەستچوونی مامۆستايهک،
ڕاو ژکار ک و د سۆز ک بکهن که ههرکات پ ويستيان بوايه ،که کيان له هاوکاری و ڕ نمايی
پسپۆڕانهی ئهو ب يمهته وەردەگرت.
کاک ئهمير له کارکردن لهگهڵ خه کدا وەک مامۆستايهکی پڕۆفيشناڵ دەجوو يهوە و نه خۆی لهو ڕ بازە
ﻻيدەدا و نه دەرەتانی دەدايه ﻻيهنهکهی تر ﻻڕێ بڕوات .ههربۆيهش پهيوەندييه حيرفهييهکانی چهق
بهستوو له سهر ناوەرۆک کی دياريکراو بوون و پرسياری بکردايه يان وە می پرسيار کی بدايهتهوە به
وردی خا هکهی دەپ کا و ڕيوايهتی ب پهيوەندی ت که و کارەکه نهدەکرد.
من وەک تاک ک له سهدان و ڕەنگه ههزارانی وەک خۆم ،گهل ک يارمهتيم له پسپۆڕايهتی کاک ئهمير
وەرگرت و بۆ بهش ک له کاری وەرگ ڕانی به گهنامه ،خۆم به قهرزداری ڕ نوماييهکانی ئهو دەزانم.
ل رەدا دەمهوێ ل کۆ ينهوە له بابهت کی م ژوويی بخهمه بهرچاو که ئهو وەک ڕچهشک ن سا ن ک بوو
خۆی پ وە ماندوو کردبوو و منيش وەک تازەکار کی کهمزان ،دەمهويست بچمه گۆڕەپانهکهوە و خۆ
بخهمه گۆم کهوە که ئهو مهلهوانی لهم ژينی بوو.
بابهتی ج ی باس ،ڕاپهڕين کی وەرز ريی مهزن بووو که له سا نی  ١٣٣١و  ٣٢ی ههتاوی )١٩٥٣ز(
له ناوچهی فهيزو بهگی له ڕۆژهه تی بۆکان و ههند ک شو نی ديکهی کوردستان ڕوويدا و به داخهوە
کۆديتای  ٢٨ی گهﻻو ژی  ١٣٣٢ههرەسی پ ه نان.
منيش وەک کاک ئهمير له سا ی ڕووداوەکاندا م رمندا ک بووم و ڕاستهوخۆ له ڕاپهڕينهکهدا بهشداريم
نهبوو ،به م کارت کهريی ئهنجامهکانيم له دەستبهسهرکرانی خهباتکاران و ئاوارەيی و ما و رانيی
ڕاپهڕيوان و زا بوونهوەی ئاغاوات بهسهر چارەنووسی خه کدا بهچاو بينيبوو يان له بهشداربووانی
ڕاستهوخۆی ڕاپهڕينهکهم بيستبووەوە .واههيه ئهو کارت کهرييانه له مندا تا ڕادەيهکيش زياتر بووب ت
لهبهر ئهوەی بهش کی گرنگی ڕووداوەکان له ناو شاری بۆکان و گوندەکانی ﻻدەستی ڕووياندا ،ئهويش
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کات که تهمهنم  ١٢-١٠سا ن بوو و کهمتاکورت ک له مهسهلهی ک شهی ن وان ئاغا و ڕەعيهت له
ناوچهکه ت دەگهيشتم.
بۆ نموونه ،من خۆم ه رشی گۆپاڵ بهدەستانی ئاغاواتی د بوکری و ترس و لهرزی خه کم به چاو بينی
که ئ وارەی ڕۆژی کۆديتای  ٢٨ی گهﻻو ژی  ٣٢ڕژانه ناو بازاڕ و کۆ نهکانی شاری بۆکانهوە و
دەرگهی دووکان و ما نيان شکاند و ڕاوی ڕاپهڕيوانيان دەکرد .ههروەها من گڕە مهشخه ی ئاگری
سهر مالی حاجی قاسمی کهريمی و کاک حوسهينی برای ئهو )و مامۆستای خۆم( و نهمر عهلی ميرەبهگم
به چاوی سهر بينی ،که له بهرەبهيانی ڕۆژی جهژنی قوربانی دوای کۆديتادا نۆکهرانی ئاغاکان ،به
فهرمانی ئهوان ،له ناوەڕاستی بۆکان ئاگريان ت بهردان و سيپا ی ژن و مندا ی حاجی قاسم و عهلی
ميرەبهگی ڕاپهڕيويان فڕ دايه کۆ ن و ئاوارەيان کردن.
ئهو ڕۆژە و ڕۆژانی دواتر ،زۆر ک له ڕاپهڕيوان و دژبهرانی ئاغاکان گيران و له تهويلهی ما ی ئهوان
قايم کران ،يان به يارمهتی پۆليس و ئهرتهشی شا ،ن ردرانه زيندانی شاری مههاباد -نموونهی ههرە
نزيک له ژيانی خۆم ،گيرانی کاکم ،عومهری سو تانی ،وەک يهک لهو دەيان کهسانه بوو که دوای
ههرەسی ڕاپهڕينهکهی بۆکان و گوندەکانی دەوروبهر ،له ﻻيهن شههرەبانيی ژ ر دەسه ت ئاغاکانهوە
گيرا و ئهو ڕۆژەی وا هاوڕێ لهگهڵ دوو ئاژان دەيانناردە زيندانی مههاباد ،لهگهڵ باوکم له گاراژی
شار بهڕ مان کرد ١.من ئهگهر و راب تم دەست بدەمه کاری نووسين سهبارەت بهو ڕاپهڕينهی بۆکان و
گوندەکانی نزيکی ،بههۆی ئهو زانيارييه ڕاستهوخۆيانه و هاندانی کاک ئهميرەوە بوو.
بۆ ئاگاداری له دەسپ ک و هۆکارەکانی ڕاپهڕينی شار و ناوچهی بۆکان ،سهرەتا چهند خا ی سهرەکی
ڕوون دەکهمهوە ئينجا دەچمه سهر بۆچوونی هاوبهش يان جياوازی کاک ئهمير و خۆم:

 .１ڕاپهڕينی دژە ف ئۆدا يی سا نی  ١٣٣١و  ٣٢ی شاری بۆکان چۆن سهری هه دا؟
بۆکان لهو سا نهدا شارەد يهکی کوردنشين بوو سهر به ئوستانی ئازەربايجان ،به ژمارەی دانيشتوان کهوە
که خۆی له  ١٠ههزارکهس ٢دەدا .ئهو شارەد يه ،پ ش ئهوەی له دەوروبهری سا ی  ١٣١٨دا بب ته
ناوەندی 'بهخش' کی سهر به شاری مههاباد ،گوند کی گهورە بوو که وەک ههموو گوندەکانی ناوچه،
ئاغاوەت خاوەنداريهتييان دەکرد و به ش وەی ههموو گوند کی ديکه ،دەکڕا و دەفرۆشرا .بۆکان به ماوەی
س چوار سا ک پ ش ئهوەی بب ت به 'بهخش' و ئيداراتی دەو هتی وەک بهخشداری و شههرداری و
که نتهری ل دابمهزر ت ،مو کی حهبيبو پهناهی -تاجر کی تهور زی و دوو ئهندامی ديکهی
٣
بنهما هکهی ئهو بوو .پهناهييهکان دواتر له سا ی  ١٣٢٣دا بۆکانيان به ئاغاواتی د بوکری فرۆشت.
خاوەنه تازەکانی بۆکان ،بهرەی دوو برابوون )حاجی بايزئاغا و مهحموود ئاغا( که سهرەتا شوهرەتی

 ١بيرەوەريی سهبارەت به گيران و له تهويله و زيندان خرانی خهباتکاران ،له يادداشتهکانی نهمر ميرزا حهمه ڕەئووفی خهيات )حافظ القرآن(
دا ڕەنگ کی زۆری داوەتهوە .بهداخهوە ئهو بيرەوەرييه بهنرخانه ه شتا چاپ نهکراون.
 . ٢رەحمان محهممهديان ،بۆكان ل س دەی بیست م دا  ،ب) ١ .نامهی هاشمی و کهريمی بۆ کاشانی )تهران :كوله پشتی.١١٣ ،(٢٠١٠) ١٣٨٩ ،
 ٣رەحمان محهممهديان ،بۆكان ل س دەی بیست م دا ،ههمان ،ﻻپهڕە .٨٢
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ههردووﻻيان ئ لخانی زادە بوو به م له سا نی ن وان  ١٣٣٠و  ١٣٤٠دا ،بهرەی ما ی حاجی بايزئاغا
)جگه له ئهحمهد ئاغای باوکی کاک سوارەی شاعير( ،شوهرەتيان گۆڕی و کرديانه موهتهدی.
ک شهی ن وان ئاغا و ڕەعيهتی ناوشار پ شينهی ههبوو و م ژووی دەگهڕايهوە سهردەمی م کايهتی تاجرە
تهور زييهکه و تهنانهت پ ش ئهويش واته سهردەمی سهردارەکان که لهماوەی ن وان  ١٢٢٩تا
دەوروبهری سا ی  ١٣١٥ی ههتاوی ) ١٨٤٠تا  ١٩٣٦ی زاي نی(دا خاوەنايهتی بۆکانيان کردبوو.
ک شهی بنهڕەتی خه کی بۆکان له گهڵ ئاغاکان ئهو ڕاستييه بوو که خه کهکه داوای تاپۆ کردن واته
"سهبتی عهرسه و ئهعيانی"ی ماڵ و دووکان و باغاتی خۆيان دەکرد ،به م ئاغاوات ئهو مافهيان
پ نهدەدان و وەک ههموو گوند کی ديکهی ناوچه ،ئهگهر بيانويستايه دەيانتوانی م ک و ما ی کهس ک
زەوت بکهن ،شڕەی بخهنه کۆ ن و و له شار وەدەری ن ن ،ب ئهوەی کهسهکه له دام و دەزگهی
دەو هتيدا هيچی پ بکر ت ،لهبهر ئهوەی 'خاوەن عهرسه' به پ ی قانوون ،ئاغاکان بوون نهک خه ک.
ئهو ک شهی ن وان ئاغا و ڕەعيهته ،هۆکار کی سهرەکی بوو بۆ تهقينهوەی سا ی  ١٣٣١که راپهڕينی
زستانی ئهو سا ه و بههار و هاوينی سا ی  ١٣٣٢ی ناو شاری ل کهوتهوە و با ی ک شايه سهر گوندەکانی
ڕۆژهه تی شاريش که م کی ئاغاواتی فهيزو بهگی بوو ،به م له د هاتی بهشی ڕۆژئاوای شاردا ،که
م کی ئاغاواتی د بوکری و لهژ ر دەسه تی توندوتيژی ههمان تايفهی ئاغاواتی شاردا بوو ،ڕەنگدانهوەی
گهل ک کهمتری ل بهرههم هات.
 .２چاکسازيی دەو هتی موسهدديق
له سا نی ن وان  ١٣٢٠تا ١٣٣٢دا ،دۆخی سياسی و کۆمه يهتی ئ ران ئا ۆز و ناسهقامگير بوو،
ديکتاتۆريهتی ڕەزا شا ڕووخابوو ،ئازادييهکی ڕ ژەيی سياسی له ئارادا بوو و حزبی سياسی زۆر،
ڕاست و چهپ سهريان هه دابوو .حزبی توودەی ئ ران له سا ی  ،١٣٢٠و له کوردستانيش سهرەتا
کۆمه هی ژ کاف له ١٣٢٢ئينجا حزبی ديموکراتی کوردستان له ١٣٢٥دا دامهزرابوون.
له سا نی دوای ١٣٢٧دا ک شهی ن وان شا و ﻻيهنگرەکانی لهگهڵ جبههی ميللی به ڕ بهرايهتی دوکتۆر
محهممهدی موسهدديق ،زەق ببووەوە و دەو هت به شو ن دەو هتدا پ کدەهات ب ئهوەی بتوانن دۆخهکه
ه ور بکهنهوە .دەست ت وەردانی و تانی دەرەوە به تهيبهت بريتانيا و يهکيهتی سۆڤيهتی ،ببووە هۆی
ئهوەی بارستايی ه ز ههرجارەی به ﻻيهکدا بکهو ت؛ بۆ نموونه ،کابينهی حوسهينی عهﻻ  ٤٢ڕۆژ و
کابينهيهکی قهوام تهنيا  ٤ڕۆژ دەواميان ه نا و دوکتۆر محهممهدی موسهدديقيش دوو جار بوو به سهرەک
٤
وەزيران و کابينهی پ ک ه نا.
خه کی ڕاپهڕيوی ئ ران بهگشتی داوای مافی سياسی و ئابووريی خۆيان دەکرد و شهقامی شارەکان
ڕۆژانه پڕ بوو له خه کی ﻻيهنگری مافی کر کار و وەرز ران .له پايزی سا ی  ١٣٣١دا دەو هتی
دوکتۆر موسهدديق دوو ﻻيحه )(Billی پ شکهش به مهجليسی شۆڕای ميللی کرد ٥و له ٢٢ی گهﻻو ژی
١٣٣٢دا ههردوکيان 'تهسويب' کران و بوون به قانوون ) .(Actبه گو رەی ئهو قانوونه،

 . ٤مسعود بهنود ،از سيد ضياء تا بختيار-دولتهای ايران از اسفند  ١٢٩٩تا بهمن  .١٣٥٧چاپ سوم .تهران :انتشارات جاويدان١٣٦٩ ،
٣٥٧ - ٣٢٣
 . ٥ﻻيحهی يهکهم٦) ١٣٣١/٧/١٤ :ی ئوکتۆبری  ١٩٥٢زاي نی(" :ﻻيحه ازدياد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی" که به قانوونی
 ٪٢٠دەناسرا و چۆنيهتی پ که نانی شۆڕای د هات.
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يهکهم ،دەبوايه له ههموو گوند ک 'شۆڕای دێ' له نو نهرانی ئاغا و ڕەعيهت پ ک ب ن؛
دووههم ،لهو بهشه حاس هی وا سا نه وەرز ر دەيدايه ئاغا و ئهويش بهگشتی سهتا بيست )دەو دوو(
بوو ،دەبوايه دەيهکی ئهو دەو دووە )دوو له سهد( ،بدر تهوە دەست ڕەعيهت بۆ ئاوەدانی ناو ما ی خۆی
و دە يهکی ديکهشی بدر ته شۆڕای دێ بۆ ئاوەدانی ناو گوند )سهرجهم  ٪٢٠ی ئهو  ٪٢٠ە دەيکردە
٪٤ی بهشی سا نهی ئاغا له کشتوکا ی وەرز ر(؛
س ههم ،خاوەن م ک جگه لهو ڕادەيهی وا ڕەعيهت دەيدايه ،مافی هيچ چهشنه ڕووتاندنهوە و
چهوساندنهوەيهکی نهبوو واته نهيدەتوانی مريشکانه و ه لکانه و تهپا نه و ...له ڕەعيهت بست ن ت؛
چوارەم ،ئاغا مافی ئهوەی نهما ب گاری واته کاری ب حهقدەست به ڕەعيهت بکات.
ئهو قانوونه ،باوەکوو چهوسانهوەی وەرز رانی له ﻻيهن خاوەن م کهوە بنهبڕ نهدەکرد و زەوی ههر
وەک م ک بۆ ئاغا دەمايهوە ،به م بۆ ئهو سهردەمه گهل ک پ شکهوتوو بوو به تايبهت که دەسه تی
موت هقی ئاغاواتی به سهر ژيان و داهاتی ڕەعيهتدا بهربهست دەکرد و بهش ک له بڕياری سهبارەت به
دۆخی ئابووری و کۆمه يهتی ناوگوندی دەدايه شۆڕايهک که ڕەعيهتيش بهش ک بوون له پ کهاتهکهی؛
ئهوە ههنگاو کی بو رانه و بهرد ک بوو که دەخرايه ناو گۆمی مهندی پهيوەنديی نابهرانبهری چهند
ههزارسا هی دوای پ کهاتنی سيستهمی ف ئۆدا ی له ن وان ئاغا و ڕەعيهت له ئ ران ،به ڕۆژهه تی
کوردستانيشهوە.
کارت کهريی قانوونهکه له سهر خه کی بۆکان
لهو سهروحهددەدا بهش ک له خه کی بۆکان که پ شتريش لهگهڵ ئاغاکاندا کهوتبوونه بهربهرەکانيی
مافخوازييهوە ،دەرفهتی ئهو قانوونهيان قۆستهوە و دووجار نو نهريان هه بژارد و نارديانه مههاباد و
تاران بۆ سکا له ئاغاکان له پ ناو بهربهست کردنی دەسه تيان و نهه شتی زو م و چهوسانهو لهسهر
کۆمه نی خه ک .يهک له داواکارييهکانيان ئهوە بوو لقی 'ادارە ثبت اسناد و امﻼک' له بۆکانيش بکر تهوە
بۆ ئهوەی خه کی ئاسايی بتوانن ک شهی م ک و ما يان لهوێ چارەسهر بکهن و ناچار نهبن بۆ ههموو
کار کی گهورە و بچووک بچنه مههاباد ،که له بارودۆخی ئهو سا نهدا بۆ خه کی دەست تهنگ و ههژار
کار کی هاسان نهبوو ،يان ﻻنيکهم دەبوو به خهرج و مهسرەف بۆيان.
حاجی قاسمی کهريمی ،بهرگدروو و خاوەنی کارگهيهکی قهند له بۆکان ،ههروەها سهيد محهممهد ئهمينی
هاشمی ٦بۆ ڕاگهياندنی سکا ی خه ک له ئاغاکان ،له بههار/هاوينی ١٣٣٢دا چوون بۆ تاران .لهوێ
دوکتۆر محهممهدی موکری کوردی کرماشانی که ئهو سا ه کانديدی هه بژاردنی ئهنداميهتی مهجليسی
شۆڕای ميللی له شاری مههاباد و دەوروبهری )به بۆکانهوە( بوو و خاوەن بيروبڕوايهکی
پ شکهوتنخوازانهش بوو ،يارمهتيدان بچنه ﻻی دوکتۆر کهريمی سهنجابی )کوردی کرماشانی( که
ئهندام کی دامهزر نهری "حزب ايران" وەک بهش ک له پ کهاتهی 'جبهه ملی' و بۆ ماوەيهک وەزيری
فهرههنگی کابينهی دوکتۆر موسهدديق و لهو کاتهدا ئهندامی مهجليسی شۆڕای ئ ران بوو .سهنجابی
ڕ گهی بۆ کردنهوە بۆ ئهوەی بتوانن نامهی عهرزوحا يان بگهي ننه دەفتهری دوکتۆر موسهدديقی سهرەک
ﻻيحهی دووههم٢٢) ١٣٣١/٨/٣٠ :ی ديسامبری ١٩٥٢ی زاي نی(" "ﻻيحه الغای عوارض و سوروسات در دهات.
پهسند واته تهسويبی ههردوو ﻻيحه پ کهوە له مهجليسی شۆڕای ميللی ئ راندا ٢٢ :موردادی  ١٣) ١٣٣٢ئووتی ١٩٥٣ی زاي نی( .ئهم
زانيارييانه لهم سهرچاوەيه وەرگيراوە :ئهمير حهسهنپوور ،دەروازە -کۆڤارا کوردييا زانست ن جڤاکی و مرۆڤی ،ژمارە  ،١گو ن ،٢٠١٧
ئهستهموڵ ،لل ٩٨ .و .٩٩
 ٦برا گهورەی سهيد عهبدولقادری هاشمی )سهيدی بهننا( .سهيدی بهننا کهسايهتييهکی ناسراوی کۆمه يهتی له ناو شار بوو ،که پ شتر وەک
نو نهری پهناهييهکان له بۆکان ،پار زەری بهرژەوەندييهکانی ئهوان بوو.

٤

وەزيران و ئايهتو کاشانی سهرۆکی مهجليسی شۆڕا .موسهدديق عهينی نامهکهيانی نارد بۆ وەزيری
ناوخۆی ئ ران )که ئهودەم دەب دوکتۆر غﻼمحسين صديقی بووب ت( .له نامهی ن رراو بۆ کاشانيدا،
حاجی قاسم باسی زو م و زۆری ئاغاکان له خه کی بۆکانی کردبوو و به ناو ،ناوی ههند ک له ئاغاکانی
٧
ه نابوو.
دوکتۆر موکری و دوکتۆر سهنجابی دەرەتانيان بۆ حاجی قاسمی کهريمی پ ک ه نا بۆ ئهوەی له سهر
ڕاديۆ تاران پهيام کی هاوخهباتی لهگهڵ خه کی بۆکان و ناوچهکه و دژ به ئاغا و دەرەبهگان بن ر ت و
پ يان ڕابگهي ن ت که چيدی ناب ئيجازە به خاوەن م کهکان بدەن بيانچهوس ن تهوە .ههروەها ،حاجی قاسم
پهيام کی هاوش وەی له ڕ گهی ڕۆژنامهی 'جبهه آزادی' ئۆرگانی حزبی ئ رانهوە بۆ خه کی بۆکان
نارد ،ئهويش له دوو تو ی چاوپ کهوتن کدا که ڕۆژنامهکه لهگه ی ڕ کخستبوو و هاوڕێ لهگهڵ و نهيهکيدا
به جل وبهرگی کوردييهوە ،له ﻻپهڕە يهکهمی ژمارە  ١٨٣ی سا ی س ههم )١٣٣٢/٢/٣ی ههتاوی و
 ١٩٥٣ی زاي نی( ب وی کردبووەوە ٨.نوسخهی ڕۆژنامهکه گهيشته بۆکانيش.
ئهو کار و خهباتانه ،بۆ ڕەعيهت ک و خه ک ک که تا ئهودەم له هيچ کوێ ناويان نهبوو و دەور کيان له
بڕيارە سياسی و کۆمه يهتييهکاندا پ نهدەدرا ،هيچی له شۆڕش کی مهزن کهمتر نهبوو .خه ک له بۆکان
و گوندەکانی دەوروبهر به شادی و خۆشييهکی ب و نهوە شو نی ههوا هکانيان دەگرت .پهيامی حاجی
قاسم ترسی له د ی خه کدا نهه شت و ئاگری ڕاپهڕين له ناو شاری بۆکان هه گيرسا .ئاغاکان له
ناوما يان خزان و له ترسی قسهی خه ک کهمتر له ماڵ دەهاتنه دەر .بۆ پشتيوانی موسهدديق و ياسا
پ شکهوتووەکانی ،خۆپيشاندان دەکرا و خهريک بوو ترسی ساڵ و سهدە له ئاغاوات به تهواوەتی دەڕژا.
حاجی قاسم له ناوەڕاستهکانی مانگی گهﻻو ژ ،له تارانهوە هاتبووەوە تهور ز و خۆی بۆ گهڕانهوەی
بۆکان ئامادە دەکرد ،دانيشتوانی شاريش به گهورە و بچووکهوە ئامادە دەبوون پ شوازی له ڕۆ ه
قارەمانهکهيان بکهن.
لهو دۆخه ههستيارەدا بوو که کۆديتای  ٢٨ی گهﻻو ژی  ١٣٣٢ڕوويدا ،ههموو ڕيسهکانی خه کی
کردەوە خوری و حکوومهتی شای دوای کۆديتا سهرلهنوێ ئاغاواتی به سهر چارەنووسی خه کدا زاڵ
کردەوە .حاجی قاسم نهيتوانی بگهڕ تهوە بۆکان و ههرلهو وە ئاوارەی باشووری کوردستان بوو،
شو ن ک که تا سهردەمی مهرگ ل ی مايهوە .ئاغاکان که دەستيان به حاجی قاسم ڕانهدەگهيشت ،ما ی
خۆی و براکهيان ٩ئاگر ت بهردا.عهبدو ئ رانی و ميرزا حهمه ڕەئووفی خهيات و عهلی ميرەبهگ و
حوسهينی تههايی و برايمی ئهفخهمی و برايمی تهننازی و برايمی حهريری و عهبدو ی سامبهگی و
مهحموودی ڕەزايی و عومهری سو تانی و دەيان کهسی ديکه کهوتنه زيندان يان تهويلهی ئاغاکانهوە و
نو نهرانی ئاغاواتی د بوکری بۆ عهرزی پيرۆزبايی سهرکهوتنی کۆديتا ،چوون بۆ تاران و قاسم ئاغای
موهتهدی خيتابهيهکی به تاووتينی لهمهڕ وەفاداريی خۆيان به تاج وتهخت و سهرکهوتن به سهر
'خراپهکاران'دا ،پ شکهش به شا کرد ١٠.دەسه تی ب سنووری ئاغاوات له ئ ران گهڕايهوە دۆخی
ههزاران سا هی خۆی و ههند کيش ئهوﻻتر!

 . ٧ڕەحمان محهممهديان ،ههمان١١٥ - ١١٣ ،
 . ٨ڕەحمان محهممهديان ،ههمان١٦٣ - ٨٩ ،
 . ٩برای بچووکی نهمر حاجی قاسم -کاک حوسهينی کهريمی ،له قوتابخانهی بۆکان ،يهکهم مامۆستای من بوو کاتی که له پۆلی "تههييه"ی پ ش
پۆلی يهکهمدا دەستم بهخو ندن کرد .دواتر له سيستهمی پهروەردەی ئ راندا پۆلی 'تههييه' ناوی 'ئامادەگی' ل نرا.
 . ١٠ڕۆژنامهی کهيهان ٥ ،ی مانگی ميهری ١٣٣٢و  ٢٧ی سپتامبری ١٩٥٣

٥

شارەکانی دەوروبهری بۆکان وەک مههاباد و سهقز و سهردەشت و مياندواو هيچکاميان ههل و مهرجی
بۆکانيان نهبوو و به گشتی هيچکام لهوانه م کی ئاغاوات نهبوون؛ ههر بۆيهش له ماوەی ههموو ئهو
ڕاپهڕين و خهباتهدا که خه کی بۆکان دژ به ئاغاوات کرديان ،ههوا ی هاوچهشن لهو شارانهوە نهبيسترا
لهبهر ئهوەی ناتهباييهک بهو ناوەرۆکهوە لهواندا نهبوو و ئاشکرايه زەمينهيهکی عهينی بۆ ڕاپهڕينی
ئهوتۆش ،بوونی نهدەبوو .لهو شارانهدا ناتهباييهکان بهگشتی لهگهڵ حکوومهتی ناوەنديدا بوو و خهباتی
سياسی و حزبيی خه کی شارەکان به گهرموگوڕی بهڕ وە دەچوو؛ حزبه نهتهوەييهکه واته حزبی
ديموکراتی کوردستان و تاقه حزبی چهپ که حزبی توودەی ئ ران ب ت ،ههروەها جبهه ميللی و
حزبهکانی پ که نهری ،گۆڕەپانی سياسهتيان داگرتبوو .به م حيسابهکان له بۆکان تا ڕادەيهک جياواز
بوو -خه کی بۆکان لهگهڵ دوژمن کی خۆج ييش ت کهوتبوون :خاوەن م کهکان.
راپهڕين له گوندەکانی دەوروبهری بۆکان
بهش کی زۆر له ڕاپهڕيوەکانی بۆکان ،خۆيان له بنهڕەتدا گونديی بوون يان کهس و کاريان له
گوندەکانی دەوروبهری شار دەژيان .ههروەها زوربهی دووکاندارەکان بژيوی خۆيان له ڕ گهی سات
وسهودا لهگهڵ گوندييهکانهوە دابين دەکرد .گوندييهکانيش به ههمان ئازارەوە دەياننا ند که خه کی
بۆکان :چهوسانهوە و زو م و زۆری ئاغاوات ئهو دياردە هاوبهشه بوو که ههردوو ﻻيانی ل ک
گر دەدا .خهباتی خه کی ناو شاری بۆکان گهل ک زوو با ی ک شايه سهر گوندەکان.
ل رەدا خا کی گرنگ ههيه که دەب ئاماژەی پ بکر ت :گوندەکانی بهری ڕۆژئاوای بۆکان
که م کی ئاغاواتی د بوکری و خزمی ئاغاکانی بۆکان بوون ،تاک و تهرا نهب ت به دەنگی ڕاپهڕينی
خه کی شارەوە نههاتن و بزووتنهوەيهکی يهکگرتووی وەرز ری لهو شو نانهدا سهری نهگرت.
ئاغاواتی د بوکری خاوەنی شاری بۆکان و زۆر ک له گوندەکانی ڕۆژئاوای شار بوون و دەرەتانی
ئهوەيان به ڕەعيهت نهدەدا لهگهڵ خه کی ڕاپهڕيوی شاردا يهک بگرن هيچ ،تهنانهت گرووپی گۆپاڵ
بهدەستيان ل پ ک ه نابوون که دژ به ڕاپهڕيوانی شار که کيان ل وەردەگرتن .لهکات کدا بهری
ڕۆژهه تی شار ،واته بهشی ناسراو به فهيزو بهگی ١١نهک ههر به گهرم وگوڕی پ شوازييان له
ڕاپهڕينی خه کی شار کرد ،به کوو به هۆی پ داگری له سهر مافهکانيان و داواکاريی گهل ک
ڕاديکا تر لهوان و له گوندنشينهکانی ديکهی ناوچه و تهنانهت ئ ران ،بوون به پ شهنگی خهبات له
پ ناو دابهشکردنی زەويی ئاغاکان به سهر ڕەشايی و جووت بهندەدا .ئهوە تهنانهت چهند ههنگاو کيش
پ شتر بوو له داواکاريی خه کی شار و حزبه سياسييهکان به حزبی ديموکراتی کوردستان و حزبی
توودەی ئ ران و جبههی ميللييهوە.
ههو دان له پ ناو دۆزينهوەی هۆکاری ئهو جياوازييهی ناوچهی فهيزو بهگی لهگهڵ ناوچهی د بوکری
و ناوچهکانی ديکهی شارەکانی دەوروبهر ،ئهرک کی گرنگه .به بۆچوونی من ،لهو دا پڕۆسهی
ت پهڕبوون له قۆناغی ئابووری-کۆمه يهتی سهردەمی عهشيرەتييهوە بۆ قۆناغی فيئۆدا ی ،که
له دووههمياندا چهوسانهوەی وەرز ر له ﻻيهن خاوەن م کهوە زەق و بهرچاوە ،لهم ژ بوو کۆتايی
 . ١١شو نايهتی ئهو ناوچهيه له باری جوغرافياييهوە بريتييه له چۆمی جهغهتوو له ڕۆژهه ت ،شاری بۆکان له بهری ڕۆژئاوا ،گوندەکانی
نزيک شاری سهقز له باشوور و گوندەکانی نزيک شاری مياندواو له باکوور .ناوەندی سهرەکی ڕاپهڕينيش له گوندی يهکشهوە ،ئا ب غ،
بهردەزەرد ،جامهرد ،تيکانتهپه و گوندەکانی دەوروبهريان بوو.
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پ هاتبوو و پهيوەندی خو نی له ن وان سهرۆک عهشيرە و ئهندامانی عهشيرەتهکه ،نهمابوو لهبهر ئهوەی
عهشيرەتی فهيزو بهگی تهنيا بريتی بوو له ئاغاکان و ڕەعيهت بهش ک لهو فۆڕماسيۆنه نهبوو.
ههروەها بهش ک له ئاغاواتی فهيزو بهگی خه کانی شارنشين و ڕووناکبير و نووسهر و هونهرمهند
بوون و تهنانهت يهکيان ههر خۆی زەوييهکانی به سهر گوندنشينهکاندا دابهش کردبوو .خا کی ديکهی
ج ی سهرنج ئهو ڕاستييه بوو که ههند ک له ئاغاکان لهگهڵ حکوومهتی ناوەنديی ئ ران کهوتبوونه
دژايهتييهوە لهبهر ئهوەی تهنيا  ٦سا ک پ شتر واته دوای ههرەسی کۆماری کوردستان ،حهوت
کهسيانی له سهقز و بۆکان ئيعدام کردبوو ،ئهو شته له ناو ئاغاکانی د بوکری ڕووی نهدابوو و به
پ چهوانه ،ببوونه پ شهنگی سۆپای ئ ران له گرتنهوەی شاری بۆکان و مههابادی سهردەمی ههرەسی
١٢
کۆماری کوردستاندا.
ئهو خا نه به سهريهکهوە ،ناوچهی فهيزو بهگييان کردبووە شو ن ک که گهل ک له ناوچهی د بوکری
جياواز بوو ١٣.له ﻻی د بوکرييهکان و له ناوچهکانی دەوروبهری مههاباد و سهردەشت و سهقز،
جوو نهوەيهکيئهوتۆ بوونی نهبوو ،يان ئهگهر بوو ،ههمهگير نهبوو .له گوندەکانی فهيزو بهگيدا،
ئاغاوەت ڕاونران ،ماڵ و زەوييان ل زەوت کرا ،ههند کيان موحاکهمهی شۆڕشگ ڕانه کران
تهنانهت له گوندی بهردەزەرد پهنجهرەی ما يشيان دەره نرا .ه زی ئهرتهش به فهرماندەيی سهرههنگ
موزەففهر زەنگهنه ڕاست ه رشی کردە سهر گوندی يهکشهوە و ئا ب غ ،ژمارەيهک له ڕاپهڕيوانی
گرت و کۆمه نی خه کی ههر ئهو ش بوو که به دەستی بهتاڵ بهرەنگاری ه زی ئهرتهش بوونهوە؛
تهنيا لهو ش بوو که ژنان بهشداريی ڕاپهڕينهکهيان کرد و به بهرد و دار و تهپا ه ،به گژ چهکداری
ئهرتهشی ه رشکاريی شادا چوونهوە.
ڕەنگدانهوەی ڕاپهڕينهکان له بيرەوەريی خهباتکارانی کورددا
پڕيشکهی ئاگری ڕاپهڕين له ناوچهی فهيزو بهگييهوە گهيشته ههند ک شو نی ديکهی ناوچهکه واته
ناوچهی موکريان .مامۆستای نهمر ه من باس له "جووتيارەکانی کوردستانی ئ ران" دەکات که له دژی
زو م و زۆر و چهوساندنهوەی دەرەبهگهکان ڕاپهڕين" .١٤به م نهمر مامۆستا کهريمی حيسامی ١٥،بهڕ ز
مهﻻ عومهری عهسری ١٦و نهمر مامۆستا ئهميری حهسهنپوور ١٧،ڕاپهڕينهکهيان به دياردەيهکی
"موکريانی" ناو بردووە ١٨.له ﻻيهکی ترەوە ،نهمر مامه غهنی بلووريان له دوو بهرگ بيرەوەری خۆی
که بهرههمی وتوو ژيهتی لهگهڵ کاک حاميد گهوههری و کاک برايم فهڕشين ،تهنيا دياردە به "ڕاپهڕينی

 . ١٢ههژار ،عهبدوڕەحمانی شهرەفکهندی ،چ شتی مج ور .چاپی يهکهم ،پاريس٨٨ - ٨٣ ،١٩٩٧ ،
 ١٣له سا ی  ١٣٥٨و ٥٩شدا )١٩٨٠ی زاي نی( که ڕ کخراوی فيدائيانی خهلقی ئ ران له ناوچهی بۆکان بانگهوازی دابهشکردنی زەويی
گوندەکانی دا ،م ژوو دووپات بووەوە :تاقه شو ن ک که به دەنگی بانگهوازەکهوە هات ،ههمان ناوچهی فهيزو بهگی بوو که نهريت کی
شۆڕشگ ڕانهيان ههبوو .گوندنشينانی چهند گوند ،بۆ نموونه گوندی "حهسار" ،که م کی يهک له بنهما هکانی ئاغاواتی فهيزو بهگی بوو،
زەوييهکانی ئاغايان به سهر خۆياندا دابهش کرد و حاس يشيان هه گرت" .کوميتهی وەرز ريی" ڕ کخراوەکه ڕاستهوخۆ هاوکاری وەرز رانيان
دەکرد و منيش له ڕ گهی ههڤا نمهوە ئاگاداری کارەکان بووم.
 . ١٤ه من ،سيد محمدامين شيخ السﻼمی .تاريک و ڕوون .بنکهی پ شهوا ،١٣٥٣ ،سهرەتا.٣٨ ،
 . ١٥کهريم حيسامی ،له بيرەوەرييهکانم ،بهرگی٢١٨ - ٢٠٦ ،١
 . ١٦مهﻻ عومهری عهسری .گۆڤاری گزينگ ،ژ ٣٦ -٣٤ ،٣٧
 . ١٧ئهمير حهسهنپوور .گۆڤاری دەروازە ،پ شتر و زياد له  ١٢نامه و  ١٠ئيمهيل ک که ڕاستهوخۆ لهگهڵ مندا ئاڵ وگۆڕی کردووە.
 ١٨ديارە وتارەکهی کاک ئهمير ،خۆی گوتهنی ،تهنيا "گوزارش" ک بووە بۆ ناساندنی کارە سهرەکييهکهی خۆی له سهر ههمان بابهت ،که تا
ئ ستا چاپ نهکراوە و هيوادارم به زوويی چاوی ههموومانی پ ڕووناک ب تهوە.

٧

جووتيارانی ناوچهی بۆکان" ١٩و "جوو نهوەی جووتيارانی ناوچهی بۆکان و خهباتی جهماوەری شاری
بۆکان" ٢٠دەکات.
موکريان جوغرافيايهکی بهرينه له شنۆ و نهغهدە و پيرانشارەوە تا مياندواو و ساينقه و سهقز و بانه
در ژەی ههيه و ناوچهی فهيزو بهگی ن وان بۆکان و سهقزيش بهش ک له موکريانه .ديارە له
جوغرافيای تاريخيدا ئهو ناوچهيه گهورەتر يان بچووکتر بۆتهوە و له ههند ک قۆناغدا تهنانهت
مهراغهش بهش ک بووە له موکريان .ديارە ئهو دابهش کردنه موت هق نييه ،بۆ نموونه ،له نهخشهيهکدا
که کاک سولهيمان چووکه ی ئامادەی کردووە ناوچهی بانه و بهش ک له سهقز له دەرەوەی موکريان
دانراون ٢١له کات کدا مامۆستا حهبيبو تابانی ناوچهی بانهی ه ناوەته ناو موکريانهوە به م نهغهدە و
٢٢
مياندواوی به بهش ک له موکريان نهزانيوە.
ههرچۆن ک ب ت ،من د نيام ئهگهر مۆتهکهی کۆديتای ٢٨ی گهﻻو ژی و ته ڕۆژئاواييهکان و
دارەدەسته گوێ لهمسته ناوخۆيی و خۆج ييهکانيان وا زوو سواری سهری ڕاپهڕينهکانی بۆکان
وفهيزو بهگی نهبوايه و پ ش ئهوەی هاوزنجيرەکانيان له موکريان و ناوچهکانی دەوروبهر
بهرەوپيری خهبات کی هاوبهش ب ن ،ت کيان نهشکاندايه ،ڕاپهڕينهکه نهک ههر پهرەی دەسهند و دەبوو
به موکريانی ،به کوو به ماوەيهکی کهم سهرانسهری کوردستان و تهنانهت ئازەربايجانيشی دەتهنيهوە.
به م به داخهوە له ماوەی کورتی تهمهنی ڕاپهڕينهکهدا ،ئهو شته ڕووی نهدا و ڕاپهڕين له ناوچهی
فهيزو بهگی و ههند ک گوندی بهرب وی ديکهی موکرياندا قهتيس مايهوە.
جياوازيی بۆچوونهکان
من بۆ ل کۆ ينهوە له ڕووداوەکانی ئهو ڕاپهڕينه ههر له سا نی سهرەتای  ١٩٩٠بهدواوە پهيوەنديم به
ههند ک کهسهوە گرت که يهکيان نهمر کاک ئهمير بوو .مامۆستا ئهمير ،بهگو رەی نهريتی خۆی بۆ
يارمهتيدانی ب در غی خه ک ،گهل ک يارمهتی منيشی دا و ڕ نومايی کردم .پهيوەندييهکان سهرەتا به نامه
بوون و دواتر به ئيمهيل .له ناو نامهکانی ئهو سا نهدا يهکيانم هه بژاردووە که ل رەدا کۆپی دەکهم و
دەيخهمه بهر چاو.
ئهو ،که ههند ک به گهی لهسهر ڕاپهڕينی جووتيارانی ناوچهکه ،بۆ نموونه ،شاماتی ن وان مياندواو و
مههاباد کۆکردبووەوە ،له سهر ئهوە سوور بوو که ڕاپهڕينهکه دياردەيهکی موکريانی بووە ،.به م
کهس کی وەک من که پهيوەندی ڕاپهڕينی گوندەکانی لهگهڵ شاری بۆکان به کردەوە بينيبوو و قارەمانانی
وەک عهلی ميرەبهگ و ميرزا ڕەئووفی خهياتی ناسيبوو ،که وەک پ شڕەوانی خهباتی ناوشاری بۆکان
له پهيوەندی ناوچهی فهيزو بهگيشدابوون ،بۆم ئهستهم بوو باوەڕ بکهم کهسان ک به هه ه ،يان به
حيسابی کهم ديققهتی ،ئهو ڕاپهڕينه به 'موکريانی' ناوببهن.
 . ١٩ئا ه کۆک ،پ شتر١٢٤ -١١٩ ،
 ٢٠سهدەی کارەسات١٠٦ -٩٧ ،
 ٢١بڕوانه "نهخشهی سياسی و ديمۆگرافيکی موکريانی کوردستان".
 ٢٢بڕوانه "بررسی اوضاع طبيعی ،اقتصادی و انسانی کردستان در نمونه کردستان مکری" ) .(١٣٣٨ج گهی سهرنجه کت بهکه وەک پايان
نامهی زانکۆی نووسهر بۆ زانستگهی تهور ز نووسرا و له تهور زيش چاپ کرا .دوور نييه ئهو هه واردنه ئاکامی گوشاری ئهوان بووب ت.

٨

ديارە من که ئهم د ڕانه دەنووسم ئاگاداری ئهوەش ههم که وەرز رانی کوردی ههند ک شو نی وەک
شامات و مهحا ی ن وان مياندواو و مههاباديش لهو سهروحهدەدا ڕاپهڕين و نهمر کاک ئهمير بيرەوەريی
چهندکهس لهوانی تۆمار کردووە ،به م ﻻم وايه ئهوانيش در ژەی ڕاپهڕينهکهی ناوچهی فهيزو بهگی
بوون -ناوچهيهک که گوندەکانی له مياندواوەوە دوور نين؛ ههربۆيه ،ئ ستاش ههر ناتوانم ڕاپهڕينهکه به
دياردەيهکی "پان موکريانی" بناسم .به بۆچوونی من ناسناوی 'موکريانی' دان به ڕووداو ک که له
چوارچ وەی بۆکان و گوندەکانی بهری ڕۆژهه تيدا قهتيس مايهوە و ههر لهو مهودايهشدا سهرکوت کرا،
قهلب کردنی م ژوو ،دەمارگيريی ناوچهيی و له ئهنجامدا چهواشهکاری نهب ت هيچ نييه!
من له بههاری سا ی  ٢٠١٦دا ئهو بۆچوونهی سهرەوەم به پاراستنی ڕ ز و حورمهتی کاک ئهميرەوە،
پ ڕاگهياند و گهورەيی ڕۆحی ئهو لهوەدا دەرکهوت که بهو قسه توندەی من نهش هژا ،ل م تووڕە نهبوو
و تهنيا لهوە مدا بۆی نووسيم که،

"رهنگه پ ويست نهب ئهوهی ب م که ئهمن خۆم له تهعهسوبی ناوچهگهری دهپار زم و پ م وايه
له م ژه توانيومه تهواو خۆمی ل رزگار بکهم .هيچ شت ک لهو دنيايهدا نييه که پ م بسهلم ن
يان بهرهو ئهو باوهڕەم بهرێ که ناوچهی  Xيان وهرزيرهکانی له ناوچهی فهيزو بهگی و
٢٣
وهرز رهکانی باشترن".
من دەست بهج له وە مدا بۆم نووسييهوە:

"سپاسی زۆر کاک ئهمير گيان .منيش د نياتان دەکهم تهعهسسوبی ناوچهگهريم کهم تا زۆر نييه
و ئهوەی لهسهر بۆکان دەينووسم لهبهر ئهوەيه شارەزای ناوچهکهم و بۆ نموونه ،شارەزاييم له
سهقز يان مياندواو و مههاباد و شارەکانی ديکه نييه .من که دە م فهيزو بهگی ،لهبهر ئهوەيه
ڕاپهڕينی ئهوێ پشت ئهستوور بوو به ڕاپهڕينی خه کی شاری بۆکان و ئهو تايبهتمهندييهی له
بۆکاندا بوو و شارەکهی کردبووە کانگهی خهبات دژ به ئاغاکان ،بۆ نموونه خاوەن م ک بوونی
ئاغا له شار ،له شو نی ديکهی وەک مههاباد و سهقزدا نهبوو .ئهو دوو ڕاپهڕينه له پهيوەند کی
ئۆرگانيکدا بوون و ل ک جيا ناکر نهوە ،ئهوەش له شو نهکانی ديکهی وەک شامات و
گهورکايهتيدا نهبوو باوەکوو لهوانهشدا ئاگری خهبات ب سهی سهند و بهداخهوە سهرکوت کرا.
موزەففهريش به هه کهوت نهبوو خۆی و ه زی ئهرتهش چوون بۆ ناوچهی فهيزو بهگی؛
ههروەها ه رشی ژنان بۆ سهر ماش نهکهی و به بهرد و تهپا ه پ دادانی ،ئهوە نهبوو که له
شو نهکانی تر ڕوويانداب ت .ديارە من ڕ زی زۆرم بۆ بۆچوون و ئهزموونی جهنابتان ههيه
به م ئ ستاش بههه هيهکی گهورە و چهواشهکردنی خو نهری دەزانم ئهگهر ڕاپهڕينهکه به
ڕاپهڕينی ههموو موکريان ب ته ناساندن .دەشزانم مافی تهواوی کاک ئهميرە ئهگهر به پ چهوانهی
٢٤
من بابهتهکه ببين ت".
دوای ئهو وتوو ژەش ،چهندجار ئيمهيلمان لهگهڵ يهکتر گۆڕييهوە ب ئهوەی نيشانهيهک له د گيری به
سهر نووسينهکانی کاک ئهميرەوە ديار ب ت ،تهنيا نووسيبووی له سهر قسهی خۆی سوورە و داکۆکی له
هه و ستی خۆی دەکات .له وە مدا بۆم نووسی:

 . ٢٣ئيمهيلی ٢٠١٦/٦/١٥ی کاک ئهمير بۆ من.
 . ٢٤ئيمهيلی  ٢٠١٦/٦/١٥ی من بۆ کاک ئهمير.

٩

"هيوادارم له بۆچوونهکانی من د گير نهبووب تن .من شتهکان وا دەبينم به م ديارە مافی
٢٥
مامۆستايی و پسپۆڕايهتيش بۆ کاک ئهمير دەپار زم"
يهک ڕۆژ دواتر ،ئيمهيلی کاک ئهميرم گهيشته دەست که نووسيبووی:

"ئهمن به راستی ده م رهخنهم زۆر پ خۆشه ،به ب رهخنه گرتن راستی باش دهرناکهوێ.
پ ويسته زانياری باش و تيۆری باش و رهخنهی ب وچانمان ههبی ،و باشتره "رهخنهی ب
بهزهييانه" ههبی ) ruthless criticismيهعنی ئهوهی که نيگهرانی سهرهنجامهکهی نهب و
٢٦
نيگهرانی وهی نهبی که دهسه تداران پ يان ناخۆش دهب (".
له ئهنجامی ئهو پليميکه دۆستانهيه لهگهڵ کاک ئهميردا ،من گهيشتمه ئهم ئهنجامهی خوارەوە سهبارەت
به ڕاپهڕينهکه:
هاوکات لهگهڵ ڕاپهڕينی خه کی بۆکان و ناوچهی فهيزو ﻼبهگی ،يان به ماوەيهکی کهم دوای
ئهوان ،له ههند ک شو نی ديکهی موکريان و تهنانهت شاری سنهشدا ،گوندنشينانی ژ ر ستهمی
ف ئۆدا هکان له خاوەن مو کی خۆيان راپهڕيون و ههر ئهوەش وايکردووە کاک ئهمير يان
کهسانيتر ڕووداوەکه به موکريانی ناوببهن .باوەکوو ئ ستاش لهسهر ئهوە سوورم که ناوەند و
کانوونی خهبات شاری بۆکان بوو و گوندنشينهکان چ له ناوچهی فهيزو بهگی و چ له
گوندەکانيتر ،له در ژەی خهباتی ئهواندا ،له ملهوڕان ڕاپهڕين .جا بهو تهعبيرە ،ههرچهند کهم
ديقهت و ناتهواويش ب ت ،سيفهتی موکريانی يان کوردستانی دان به ڕاپهڕينهکه ،بۆ کهسان ک
که له دەرەوەی بۆکان سهيری مهسهلهکه دەکهن ،به هه ه نازانم.
ئهو ئا وگۆڕی بۆچوونهم وەک نموونهيهک ه نايهوە که ب م ئهو ڕۆحه گهورەيه بهو ههموو زانياری و
پسپۆڕايهتييهوە که بووی ،چۆن لهگهڵ تازەکار کی وەک مندا به نهرم و نيانی دوا و تهنانهت ئهگهر
ﻻقيشم له بهڕەی خۆم در ژتر دەکرد و ڕەخنهی توندم ل دەگرت ،ل م تووڕە نهدەبوو هيچ ،به کوو
خهجا هتی دەکردمهوە و به ميهرەبانی لهگه م قسهی دەکرد .ک دەتوان کاک ئهمير ب ت؟ مهنتيقی سالم
به ب ئهخﻼقی سالم و ڕ بازی زانستی ،ئهستهمه ههب ت.
با سينگ فرەوانيی و ڕ زگرتن له بۆچوونی دژبهرانمان له مامۆستا ئهمير ف ر بين .با وەبير خۆمانی
به نينهوە که ئ مه له جيهانی نيسبييهتدا دەژين و بۆمان نييه دۆگم و موت هق بينيی سهدەکانی کۆن به نينه
ئهمڕۆ و زيندووی بکهينهوە.
بۆ ناسينی ڕاستهوخۆی هه و ست و بۆچوونی زانستيانهی کاک ئهمير له خوارەوەدا کۆپيی دوو ﻻپهڕە
له نامهی ڕۆژی ١٩٩٥/٤/٢٨ی ب و دەکهمهوە که ههر له پهيوەندی ئهو ڕاپهڕينه شکۆدارەدا بۆی
ناردبووم.
يادی مامۆستای کهم و نه -دوکتۆر ئهميری حهسهنپوور ،زيندوو بم ن ت!
سهرچاوەکان:
بلووريان ،غهنی .ئالهکۆک :بهسهرهاتهکانی سياسی ژيانم .کۆکردنهوە و ئامادەکردنی حاميد گهوههری .ستۆکهۆلم.١٩٩٧ ،
 . ٢٥ئيمهيلی  ٢٠١٦/٦/١٧ی من بۆ کاک ئهمير.
 . ٢٦ئيمهيلی  ٢٠١٦/٦/١٨ی کاک ئهمير بۆ من.
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