
 

 

 

 

 

 یبێکت ەڕم ەل ییتحاەب فوورەیت  ەڵگەل نەیڤیپەڤه

 کوردستان تاەه ە" کورسان" و  ە' لڵاەیخ یرەفە' س



 

 یژێاوڕ ە. لژێاوڕ ەیرنامەب تان،ۆخ ەیرنامەب ۆب ەوەنێربێخەب زەڕێب یرانەنی: بیقاز نەسەح
 یکیەمایس ەک ییتحاەب یفوورەیت زدارڕێ ەل نەیکەد یوانداریم ەوییەشۆخ ەب رۆدا ز ەمجارەئ

 یگرەخنڕە مەه ،ەماکارەنیس مەه ،ەرەنووس مەه ییتحاەب یفوورەیت زەڕێب ،ەناسراو
 ەینۆب ەدا ب ەیەرنامەب وە. ل یە ییایدێم یکاروبار یرکارێف هاەو رەو ه ییەبەدەئ
 یزمان ەب ننیبەیدا د ەرێل ە' ک ڵاەیخ یرەفە' س یناو ەب یبێکت نیئاخر ەیوەوبووناڵب

 وەناو ئ ەل دایاستڕ ە. دەوتووەرکەد شیفارس یزمان ەب هاەو رەو ه ،ییەرانۆس ییکورد
 رۆمن ز یچوونۆب ەب ەوەنووسراون ئ داییدوا ەیناڵسا وەد ەک ەیننامانیژ ،ەیانیوگرافیب

 یشدارەدا ب ژێاوڕ ەیرنامەب ەکرد ل انیزێرەب ەل شتمانێبانگه ەوەیەنۆب وەبوو، ب شێاکڕچاو
 ێیب رێخ ەب رۆ. زەکردوو ڵبووەق ەیمێئ یتەعوەد نیشحالۆخ رۆو ز یڤیت رکێست ەل نەبک

 فوور،ەیکاک ت

 وەئ ەک ەوێئ ۆو سپاس ب رانتانەنیب ۆب واڵس م،ەکەسپاست د رۆ: زییتحاەب فوورەیت
 .کرد تانەشتنێبانگه

 یرەفە' س یکۆرەناو یکردن و باسکردن ێتاوتو کێندێه رەس ەنێیب ەکەیوەئ شێ: پیقاز
باس  ەکەبێکت شێپ کەیەکورت ێکرەد رەگە،ئەیکەکۆرەناو رەس ەنێیب ەیوەل رە'، بڵاەیخ
 .شتانەکید یکانەکار رەس ەنەیگە؛ دواتر د ەیبک

 ؟یەەکەبێکت شێپمەبەستت : ییتحاەب

 .ەوتینووس داەکەبێکت ەل ەیشتان وەئ شێپ یانیژ یانی! ەکەبێکت شێپ یانی: ژیقاز



چوار  ەل ەوەمەک یمن ئاوا کورت نۆچ ڵەیەسا ستەش یکێانیژ ەوەئ شێپ یکێانی: ژییتحاەب
و  ەرگرتووەو ممۆپلیبووم د ەورەگ ێوە. لەبوو ەسن ەمن ل ڵیمندا مڵێب ێکرەد سە؟، بووشەدا

 ەتەدواش چووم وەوەو ل ۆزانک ەل ندنێخو ۆو ب یربازەس ۆب وتوومەرکەدەو ەسن ەل ودواەوەل
و  نیدا ئازاد بوو البینقیئ ەل شیەو دوا ندانیز ەچووم شیە،دوا ەکردوو شمیئ نیۆزێڤیلێت
 کرد،ێپ یستەکوردستان د یخوازیزگارڕ ەیوەناڵجوو کرد،ێپ یستەد یتیەرگاەشمێپ یانیژ
 ەهاتم ودواەو ل یرانێئ بە تەقویمی ٦٣ یکانڵەسا ەنەیگەد تاەبووم ه شدارەب داێوەل شیمنەئ
 .باشوور یکوردستان ەچووم ڵسا نجەچوار پ ەوەشەئاخران وەو ل تاڵوو ەیوەرەد

 

 یاڵکاێو ل ەیبک یباس رەگەئ تۆخ ۆب یتوانەد ێنگەک یانی زت،ەڕێب یاسیس یاری: ووشیقاز
 انی رستانیبەد یانی یمدادیئ ەیورەد ەل ندنێخو ەل کرد؟ێپ یستەد ەوێنگەک ەل ەوەیەک
 ؟ێنگەک

 

 ەو ل ەمانبووەه ەمێئ ەک ەیانیژ وەئ دیارەناکا.  ێپ ستەد ڕپ ەل کێشت چیه ەارید :ییتحاەب
 مەاڵب ،ەووبکرد مەراهەف ەینیمەز دایتیەپاشا یتەحکووم یوژمەت رێژ ەدا و ل کۆپەچ رێژ
 رەه ،ەوا بوو رەه شیمن ۆ. بکردەدێپ یستەد ۆزانک ەل ەک وابوو مەد وەئ یاسیس یچاالک کووەو

 ۆزانک ەچووەد ەک یشارستان یکێالو نۆچ ەک ەباسم کردوو ەیینێش ەب شداەکەبێکت ەل ەوا ک
 ەک مەد وەئ ت،ەبیتاە. بێب یرێف ێبەد ەیەشت ه رۆز ەک ەکراوەد ۆب یکیەایدن ێوەل ەتاز

 یالدیم یخیتار ە، ب ٧٠و  ٦٠ یکانڵەسا نڵییب ێکرەبوو، د شداۆڕش ەل ایدن نیالو بوو ەمێئ
 یتاناڵوو یخوازیزگارڕ ەیوەناڵجوو ەبوو ک ەناڵسا وەئ یتاوەه یخیتار ەب نجاەچل، پ ەتێبەد
 ەڕی، ش ایئاس ەو ل قایفرەئ ەل تەبیتا ەکرد بوو، ب ێپ یستەد ایدن مووەه ەل ەستەد رێژ
،  بوونەه قایفرەئ یکانەخوازیزگارڕ ەوەناڵکووبا کرا بوو، جوو یالبینقیئ بوو،ەه تنامییەو
 نەتمەح نابتەج ەک ەیەه ووپاڕئو یندکارانێخو ەیوەناڵدا جوو یالدیم ی-٦٨ ڵیسا ەل ودواەل

 رەس ەکردەد یریئسەت مووەه ەوانەئ ،یزانەد ێل یاتریز ،یبوو شدارەب داێیت تۆخ
شار  ێدووس رانێئ ەل مەد وە، چون ئ زێبرەت ەل ای ندێخوەد یرسەتاران د ەل ەک کێندکارێخو

 ۆت ۆب ییەاسیس ەفکر وەئ ێوە. ل زێبرەبوو، تاران بوو، ت رازیش دابوو؛ێت ۆیزانک ەک بووەن اتریز
 ەتاڵوو وەئ یکەڵو خ ریووناکبڕو  ندکارێخو کەو ەمێئ ۆو ب ییەچ ەوانەئ مووەه کە هاتەد

 ەویچ ش ەک ەوەکردەد یریب نسانیدوا ئ وەل ؟نەیمل بد ێبەد ەمێئ ۆب ،ییەن کمانەیەوەناڵجوو
  .هتد.. ەنۆچ خوا،ینا خوا،ەید کێتەاسیس ەوێچ ش ای ەباش کێتەاسیس

 



و  ۆت ینیەال ەل ەک ەیوەئ انیگرتن'  ەبارمت ەیندەروە' پ وەئ رەس ەنەیبگ رەگەئ ستاێ: ئیقاز
 یتەنەلتەس ڵەیماەبن ەل کێسەک  بووەئاوا ه یکڵەیەەاڵگ بوو،ەئاوا ه یکێرحەت کانتەستۆد
 ەک ەیوەئ انی نێئازاد بکر یاسیس یندانیدا ز ەوەئ رەرانبەب ەل ەیوەئ ۆبگرن ، ب ەبارمت ەب
 ەل شیتەبیتا ە. بێدا بناسر هانیج یگشت یاڕرویناو ب ەل کانییەاسیس ەندانیز یسەیک
 وە. وا بزانم درایگەد رازیش ەل ینشاهەشاه ڵەیسا ٢٥٠٠ یزنێج ەک کداێندەروبەس
 ،یشار ییکیچر ەیوەبزووتن شتاێکرد ه کانتانییەچاالک ەب ستتانەد ەوێئ ەدا ک یندەروبەس
 رۆز یتیەپاشا یمیژڕێ یووخانڕ ەل رەب ڵسا ندەچەل دواتر ەک یشار ییزانیپارت ەڕیش یانی
،  ێکرەد یگاێج وەتا ئ ،ەباستان کردوو داەکەبێکت ەل ەاری. دبووەن ەیەوێش وەب ،ەوەبووینەت
 ەیوەئ رەبە، ل ێب شێاکڕرنجەس ید یسانەک ۆب مەو ه ەمێئ یرانەنیب ۆب مەه یەوا مێپ منەئ
 وەل کێکیە مۆخ ۆب منە. ئدایندەروبەس وەبوو ل ینەلەع ەیوێش ەب ەوێئ یەیدادگا وەئ
 ەل سەچوار ک ۆو ب زتەڕێبۆب انیدابوو ەک ەیعدامێئ یحوکم وەئ یدژ ەب ەک مەسانەک

 یە ینییزا ی-١٩٧٢ ،ەژێم ەل رۆز ەچونک ،ێماب ریب ەچاکم ل رەگەئ کانت،ەندەروەهاوپ

 

 .ەراوەگوز ڵسا ێ: چل و سییتحاەب

 کێندێه یکەیەوێش ەب ێبکر رەگەنانخواردن. ئ ەمانمان گرت ل ەمێئ کەیەفتە: دوو حیقاز
و  ەکەگرتن ەبارمت ۆدان ب ولەح مە. هەیبک یباس ەهاتوو داەکەبێکت ەل ەیوەل ژترێدوورو در

 .ەکیەدادگا مەه

 یندکارانێخو ینیۆدراسێنفۆک ەیوێچوار چ ەل ەوێئ ەک ەیوەئ م،ڵێب ەیوەئ ەڵوە: ئییتحاەب
 مانەکەرەبەخ کێختەو ەمێئ ۆبوو ب یشۆخڵد یەیما رۆکرد، ز تانەکار وەئ دایرانێئ
 انیعدامێئ ەک ەیسەک نجێپ وەل سەک ێس ەمێئ ەکە وەئ رەس ەکرد یریئسەت ەوە. ئەوەستیبەد
 ایدن ەیعترازانێئ وەبوو، ئ ەمانگرتنان وەئ ەانۆیه وەل کێکیە. نیکراەن عدامێبوو ئ رچووەد ۆب

 ،ەیکەد عدامێئ ۆب پرسنەد ێیل و ەوەرەد ەتێد ەبوو ک شۆخ ێیشا پ مەد وەئ کەبوو چون
 ەیوەئ مەاڵب خشم،ەبەیمن بکا د یسدەق ەیوەئ"  گوتیەد ەشیمەه شیوەئ ەک ێبەه یکێجواب

 .شکاند انەیکەحوکم ەبوو ک ەانۆیه وەل کێکیە ەوەجا ئ "خشمەبیبکا نا مەکەتاڵوو یسدەق ەک

 

 .ەبک ەکییەچاالک یخود یباس کێندێه ێکرەد رەگەئ ێو ەنەیبگ ەیوەئ شێ: پیقاز

 یەدوا یکیچر ەیوەناڵجوو ەک رمووتەف نابتەج ەک ەیوەئ ،یەئاوا کانییەکاڵ: چاییتحاەب
 .بوو کردێپ یستەد ەوەئ شێپ ییەوا ن کردێپ یستەد

 



  بوو کردێپ یستەد اڕ'  لەاهکی'س ە: لیقاز

 ەک داەد کانەوارید ەل انیکانەکیچر یسترۆپ نجاەپ یکانڵەو سا شترێپ ڵ: دو ساییتحاەب
 شەوەئ نەتەعیبەت .نەبد رتۆاپڕ بچن تید یانیکێسەک ێکو رەه ەل سەک رەه یانی خەڵک،

و  شاێکەادڕ یسرنجمان ەمانەز وەئ یندکارێخو کەو شەمێئ ەبوو ک ەشتان وەل کێکیە
. و تید مانەد مەد وەئ ەمێئ ەبوو ک کەیەوێش اینە. تباتەخ ەل ەوێش وەئ ۆب نیبردەید
 ەل کەو رەه ەمکانێئ وەئ ڕپ ەل ،ەکار وەئ ۆب ەیەه کتێمکاناتیچ ئ ،ەرتەش مکاناتیئ

و  نیب شدارەدا ب ەییماەنیس ەژنەج وەل نیبتوان ەمێئ ەهات ک شێپ  ەباسم کردوو داەکەبێکت
 ەک داەناڵسا وەل رە. چ بوو؟ هنیبگر کێوگانەگر ای نەیدروست بک کیەراەه ێوەل نیبتوان

 ەیوەناڵجوو نڵێیب ایبوو ،  کردێپ یستەد یکیچر ەیوەناڵ، جووبوو کردێپ یستەد یکیچر ەڕیش
کرد  رکوتەس رۆز انیکانییەندانیز ،ەسکەرتەب رۆز یکیچر یمکەچون چ ،ەباشتر ەکدارانەچ

کرابوون،  رکوتەس کانییەندانی. زەوەرەد ەهاتەدەن یئازاد ەب یشیکانەرەبەبوو و  خ
 ەتاز ەیوەناڵجوو وەئ ەڵگەل کەیەهانەب رەه ەب ندان،یز ەوتبوونەک رۆز یکییەندانیز

 کیەال ە. لنیژڕێداب ەرحەت وەئ نێیب ەک ەمێئ ۆب کەیەزینگەئ ەبوو ب ەوەو ئ ندانیز ەهاتبوون
 ایدن ەب ێبەد ەمێئ لئانەئ ەک ەفکر وەئ شیکیەال ەهاتبوو، ل شێپ ەک ەیمکانیئ وەئ
ئارامش' و '  ەیریزە' جگوتەد انێیپ مەد وەچون ئ ،ەیەه ندانیز رانێئ ەل ەک نینەیێابگڕ
 .رایگە' دینشاهەشاه ڵەیسا  ٢٥٠٠ یژنەج

 

 ەوەئ  انیئاگادار بوون  ەرحەت وەل یاسیس یکێگرووپ کووەو مووەه  ەوێئ ە: باشیقاز
 بوو؟ نۆناوچۆچ

 مەاڵ. ببنەئاگادار ن انیمووەه ەوا بوو ک ەییکخراوڕێ ەیوێش نەتەعیبە: نا، تییتحاەب
 ئاگادار بوون.  مووەه انیرەفەدوو ن  ەل ەدادگا جگ ەانیناێه ەک ەیوانەئ

 

 . بوون اوازیج یکران دوو گرووپ ییدادگا ەوەکەیەب ەک ەوێئ ەاری: دیقاز

 انیکێکیە ەیەندەروەپ وەناو ئ ەهاتن انیدوان ەک ەیگرووپ وەواقعدا ئ ەل ،یە: واییتحاەب
 شترێمانگ پ شەش ەوانەئ یمیلەس مەدەموق هرێنووچەم انیشیکێکیەبوو،  یسورخیگول وەخوسر

 ەل بوو،یدەن تەق ومەخوسر مۆخۆب منە. ئبووەن ەیەلەسەم وەل انیئاگا نڵەسەئ رابوونیگ
کردبوو ،  انداۆیخ یلەحفەم ەل انیئاوا یکەیەقس شیوانە. ئتید مەسەدوو ک وەئ ەمەحکەم

 ەهاتبوو ەلەحفەم وەل کێکیە ەیوەئ رەب ە، ل ەندەروەپ کیە ەکرد ەیدوان وەساواک هات ئ
  .ەگرووپ وەناو ئ



 

 بوو؟ەه یندەوێپ ردووکانەه ەڵگەل یانی: یقاز

  !وایە: ییتحاەب

 

 یگەزادیم یخانم وە: ئیقاز

 ەواقعدا، ب ەل کەیەندەروەپ ەکرد ەیدوان وە. ساواک ئیگەرزادیم یشکووه ،ەڵێ: بییتحاەب
  .نەبک ەوێپ یانۆیخ یغاتیبلەبتوانن ت ەک کییەرەگۆشان یەکرد انیشیدان یتەرامەک یولەق

 

 ؟ەکراوەد واڵب ەوەنیۆزێڤیلێو ت یۆادڕ ەبوو و ل ینەلەع ەکەمەحکەم ەچ بوو ک ۆیه ە: باشیقاز

 نەدا ه ەمێئ یتاڵوو ەل ەوەئ ەک نەبک انۆیخ یپاگانداڕۆپ ستیوەانەیگوتم، د کە: وییتحاەب
. ەشتان ەرۆج وەو ئ نەیکەد انەیمەمحاک کیاتڕکۆمێد ەیوێش ەب ەمێدژن و ئ ەک کێسانەک
 وەئ ێیپ ەب ەوتووەرکەد ستاشێئ یانیساواک؛  ەبوو ک ەوەئ یشیکێشەبوو، ب یکێشەب ەوەئ
ساواک  نووسن،ەید یمەد وەئ یستانەدەو نازانم کارب نووسنەید کانەالەڕنەژ ەک ەانییرەوەریب
 ەیلەسەم دەنادا.  جاتەن مانۆت یانیگ ەمێئ ەوەئ ڵێشا ب ەب شەکید یکجاریە ستیوەیەد
' زمیرۆرێ'ت ەیلەسەم وەئ ستیوەانەید وانەئ مەاڵ، ب بووەدا ن ەمێئ یرحەت ەل نڵەسەئ رێڕۆت
  .ەوەنەک ەورەگ ە

 

 .ێئازاد بکر یندانیز نەداوا بک یئازاد کردن ۆبگرن و ب ەبارمت ستیوەتانەد ەوێ: ئیقاز

  نێئازاد بکر یندانیز نەیداوا بک ەڵێ: بییتحاەب

 کرد؟ رەد یسەک ندەچ یعدامێئ یحوکم ەڵوەئ یدادگا ە: باشیقاز

 .رگرتەو یعدامێئ یحوکم سەک ٨ لەوەئ ی: دادگاییتحاەب

 ؟ییەبوو وا ن ١٩٧٢ ڵیسا یخرۆئاخرو ئ ەل ەوە: ئیقاز

  .بوو یالدیم ی-١٩٧٣ یلییواەئ ەوە: ئییتحاەب

 ؟ێب کێپ ەوەداهانێپ ر،ەزەن یدیجدەت یدادگا تاەچوو ه ێپ یندە: چیقاز

 دوومانگ ک،ێوی: مانگ و نییتحاەب



 .کرد دییئەت یانیکێندێشکاند و ه یانیکێندێه ەیحوکمان وەئ مەدوو ی: دادگایقاز

 ؛ەفرەن نجەپ وەئ ەک ەوەکرد دییئەت یرەفەن نجەشکاند و پ یسەک ٣ ی. حوکمەڵێ: بییتحاەب
 کا.  یمزایشا ئ بووەد یاسیس ەرەیو غ یاسیس یعدامیئ یوابوو حوکم مەد وەئ

دوو  ەدانا ک انییەیاوازیج وەئ ەلیلەد ێس وەب نڵێیب ەوەنەیبک ۆیک نیتوانەد ل،یلەد ێس ەب
 عدامێئ ەک ەیسەک ێس وەئ ەک ەیوەئ کێکیە. نەکەن رەفەن ێسن و ەبک عدامێئ رەفەن
  نیبوو نیۆزێڤیلێت یندەکارم کمانێس رەه ەمێئ کرانەن

 

 رانیئ یللیم ینیۆزێڤیلێ: تیقاز

شاژن بوو،  یخزم نۆزێڤیلێت یسیئڕە مەد وەو ئ رانێئ یللیم ینیۆزێڤیلێت ،ەڵێ: بییتحاەب
 کییەگەستەدا دوو د ربارەد ەل انگوتەید ەک بووەه ەشت وەئ مەد وەئ ،یقوتب یزاڕە یئاغا

 ەبوو ب کانەباز یرحەت ەرحەت وە، جا ئ کانەو باز کانەترۆک کیکالس یالحیستیئ ە، ب ەیەه
 یانی ەوەئ نیکرابا عدامێئ ەمێئ رەگەچون ئ دا،ەوەل ەوەانیبرد کانەترۆ. ککانەترۆک یدژ
. ەاریبوو وا د ناێه انۆیخ یفشار وانە. ئبووەد واوەت وانەئ یرەرەز ەسابت ببوو و ب ەکەشت

 ەوا بوو ەڵێب ێنیبەد ەوەتێنێخوەد وانەئ یمانەز وەئ یکانییەرەوەریب نسانیئ ەک ستاێئ
 .ەکەشت

 

و  ێبەچ د ەدا ک ییاینڵناد یکێتڵەحا ەل ەک ەیدوو مانگ وەئ فوورەیکاک ت ە: باشیقاز
چ  ەوەئ ،ەوەکردەفکر د نتۆبوو، چ نۆچ ستتەه یدا عدامێئ یحوکم رێژ ەل ەک یتزانەد
 ؟یدانابوو رەس ەل  یکێریئسەت

 

 ە. لڵێب یکانەستەه نسانیئ رەگەئ یانی ێوەد یکێمانڕۆ ەوەئ ی، گوتن ەاستڕ: ییتحاەب
. شداێپ ەل ەبووەه تییەگەئاماد وەئ ۆتەئ ەوەشەکید یکیەال ەل ێڵید ێج ەب انیژ ۆتەئ کیەال

 یاسیس یکار ەکە وەئ ەڵگەل یەوەیکدارەچ یباتەخ ەب داەد ستەد ەک کەسە وەئ جیاوازی
 ەئاماد یکدارەچ یباتەخ ۆب ۆیخ ەکە ەیوەئ ،ئاوا  یکێناخۆق ەتێوەکەو د ێریگەو د کاەد

 تاەه یب ڵو مات یشیدابن ۆت ەک ەوەئ مەاڵب یەداێت یرگەم ،یەداێت یکوشتن ێزانەد ،ەکردوو
  .ییەئاسان ن ،بگا رگەم کێکات

 

 یبوو ڵەسا ندەو چ ستیب یکێالو یمەد وەئ ۆتە: ئیقاز



 

  .بوو ڵسا نجەو پ ستی: عومرم بییتحاەب

 

 ەدوو ل مەاڵب ندوون،یز ەوییەشۆخ ەب ستاێئ شتانیکێرسەهەک شکا، تانێس یحوکم یە: دوایقاز
 یتەامەڕک یتەبیتا ەکران و ب عدامێئ انیشیو دان یسورخیگول  کانتانەییەندەروەهاوپ
 کێندێه ێکرە. دتۆخ یکێقیفڕە کووەو ەچاکت ناساندوو رۆدا ز تەکەبێکت ەل ۆت ەک انیشیدان
 .ەیبک انیشیاند یتەامەڕک یباس

 

 ە. بدایاسیس یکار ەل نڵێیبوو با ب ەجروبەت ەب یکێنسانیئ انیشیدان یتەامەڕ: کییتحاەب
بوو و  شاێک یندانیز کڵێسا ندان،یز ەچووبوو شترێپ ەیوەئ رەب ەبوو، ل ەمێئ ەل ترەجروبەت
 یبار ەل مەه ەوەکردن تەمەموقاو یبار ەل مەه داەد کەیەجروبەت ۆیخ ەندانیز وەئ
بوو.  ستەهەب رۆشوجاع و ز رۆز یکێنسانیئ نەخسەش یشۆخ ۆ. بەوەچوونۆو ب اڕ یسیشخەت
 ەجار ک رۆ. ئاخر زکێربازەس کەو ەبوو ، ن ەندانەرمەهون یکێستەه ەیکەستەه ڵێیب ێکرەد

و  ربازنەداکوتراون، س خیم کەو ەوانەئ ێزانەوا د کەڵخ نەکەد ەوانەو ئ کیچر یباس
 ەل انیکراون  دیهەکراون، ش عدامیئ ەک ەیوانەل رۆز ییە. نا، واش نکیەعناەم ەب رنەتیلیم
 ،ەبووەه انیشیناسک یکێستەه رۆز نینیبەد ەگوتوو انیعرێش نینیبەدا کووژراون د یریرگەد
 انباەید ەکەڵخ یستیوەشۆخ چوون،ەدەن یەگاڕێ وەئ وەرەب یەبواەن انەیستەه وەئ رەگەئ
 یانی. قەلحەبوو ئ ەنموون دا ەوەل تەرامە. کنێرەبوگز انیشۆخ یانیگ ەل ەکە وەئ وەرەب
 و؛ەل نیبوو ترەجروبەت ێب ەمێخوب ئ ە،دادگاک سەبارەت بە تەرامەک  مڵێب توانمەد منەئ
ساواک  ەمێئ زاننەوا د مووە. هرکیس ەتێبەد داەن نێخو یەودادگاەئ رەگەئ :گوتەید
 مانۆخ ەیو قس نەیبک ەمەموقاو ێبەد ەک ەوەل ەجگ ،ەداناو یمانەرێل ەناوێه یموومانەه
  .کوژن مانەن تواننەن ەوانەئ نەیبک کێکار ێبەدادگا د  ەل نەیبک

 

. یبوو کیە ەجەرەد یتاوانبارکراو نەڵێد کەدوو دادگاکان دا و رەه ەل نابتەج ە: باشیقاز
 یشورش کی' من  یناو ەب ەک داەیکەبێکت ەل ماکارەس یباسەکاک ع کانتڕێهاو ەل کێکیە

 داەیکەبێکت ەو ل ەیکەباس د ەرێل ەوەئ شۆتەو ئ ەکردوو یباس کمێداوەڵرهەس منەهستم'، ئ
 ەیکەبێکت ەب ەیدەد ەعەموراج کەڵخ ۆو ت ەکردوو ۆیت یاتیفاعید ەل کێشەب یدروست یباس

 انی یکرد انیدانش ەڵگەل ۆت یفاعید یرقەف ەک ڵێیب یکورت ەب ێکرەد ،ەریب ەوام ل ،یو
 دابوو؟ یچ ەد یکرد یسورخڵیگو



 

 ەل مانەکییەفاعید وەو خوسر تەرامەمن و ک ەومینووس ەوا ک رەه ەمێئ یزانە: دییتحاەب
 رەس ەب بووەه یلڕۆنتۆساواک ک انیبووینووس انیمووەه ەکیدیوانەئ بووینوسەساواک ن

 تەمەموقاو یانزانەید سە. بەدادگ ەل نەڵێیچ د ەمێئ یزانەاندەین وانە. ئانداەیکییەفاعید
 یەدادگا وەگوتمان ئ ەوەکرد دڕە شمانەدادگاک یتییەحەاڵس ەمێئ ە کەوەئ رەب ەل نەیکەد

. ییەزامین یدادگا ەوە، ئ ەیەه مانیاسیس یجورم ەمێبکا چون ئ ەمەموحاک ەمێئ ییەن حڵسا
 رەه ک،ێژوور ەل نیاننایدا فاعیئاخر د ەنیبچ ە کەوەئ شێپ عاتەس کیە انەیمێئ یەدوا
 ەک ەوەئ رەس ەچووم اتریز منە. ئنیبنووس مانۆخ یکانییەفاعید نیشیدان ەک ەوەکێپ کمانێس

 ێبوا حاد ب ەلەسەم ەک ەوەئ ۆیه ەتێبەد یتیەەاڵمۆک یکیە، چ شتها ۆیه ەتەبوو کیەچ شتها
 ەیوەئ یباس ووشە کیە ەکە وەئ ێب ،ەوەکێلەکارگ نیمچەه ەنەبد ستەد ەک کانەوانەج ۆب
 شمانەکەلیکەو ەب ەمێئ تەنانە. تنەکەد ناڵف ای ن،ەکەد بایشتیئ ن،ەکیب ێناب کە ێب داێت

. من ماننیشەپ ەوانەئ ڵێیب ییەن قتەح مەاڵب ەتۆخ یفەیک یڵێب ەڵێید یرچەگوتبوو ه
 وەو ئ کانییەتیەەاڵمۆک ییەسرەو ک مەک رەس ەدانابوو ستمەبوو ، د یتیەەاڵمۆک اتریز مەکەشت
و  تەامەڕک مەاڵب م،ۆخ ەیمانەز وەئ ڵیقەع ەب بووەدا ه ەمێئ ەڵەیمۆک ەل ەک ەیشانێک

 یتوند ەب رۆز یتەبیتا ەب تەرامە. ک یژۆلۆئەدیئ ەل نەبک فاعید ەک ەوەئ یپا ەچوون وەخوسر
 یجمهوور ،ەتووید انەیکییەفاعید مووەه ەک شیوەکرد، خوسر حەرت یزمیمارکس ەیلەسەم
دا،  زمیمارکس یال ەب کێختەدا و ن بەزهەم یال ەب کێختەن ،ەوەتەکردوو یواڵب شیسالمیئ
 بە گشتی. بوو ەشتان ەرۆج وەو ئ رانێئ یرزەئ یسالحاتیئ ەیوەکردن دڕە یباس رەه شیوەئ
 یان لەەتوند بوون وەئ عدامێئ رەب ەوتنەک وانەئ ەیلییالەد وەتر ل کێکیە نڵێیب نیتوانەد

  .ەکانەرۆفاکت ەتر ل کێکیە شەوە. ئدا بوودادگا

 

 ەل ەوێو ئ دەبەئ ەبوو ب ەزاد ەالمەو ع ماکارەو س نابتەج یحوکم ەوەئ یدوا ە: باشیقاز
  .رابوونیاگڕتاران دا  یرۆج ەب رۆج یکانەندانیز

  .'نیوێ' ئ ە' بووم و ل سرە' ق ە: من لییتحاەب

 

 ند؟ەچ ڵیسا تاەه ەوە: ئیقاز

  .رانێئ یمیقوەت ەب ٥٧ ڵیسا کاەد یالدیم ی-٧٩ ڵی: ساییتحاەب

 



  یتەکەرەب ەب ێووخڕب یوەهلەپ یتەنەلتەس ەک ەیوەئ شێپ یدی. ئ ڵسا شەش ەکاتە: د یقاز
 کانەورەگ ەشار یتەبیتا ەب ر،ۆج ەب رۆج یکانەشار ەل کەڵخ یکانەشاندانیپۆو خ باتەخ
 ؟یەئازاد بوون وا ندانیز ەشا ل یمیژڕێ یووخانڕ شێپ ەوێئ ز،ێورەتاران و ت کووەو

 یەوا ەڵێ: بییتحاەب

 

 ؟ەسن ەویەچوو رەکسیە زتەڕێ: بیقاز

  ەڵێ: بییتحاەب

 

 مەاڵب نەبک ێل تیشوازێپ یرمەگ ەب ستیوەانەید کەڵخ ەسن ەل ەڵێیدا د ەکەبێکت ە: لیقاز
 ەنێب ەک ێبگر کەڵخ یشێبوو پ ەوانەهار ببوو ل رۆز میژڕێ ەیوەئ رەب ەکاتدا ل مانەه ەل
 .تیشوازێپ

 .کرد بوو انەیشەڕەکرد بوو. ه انەیکەدیهدەت بوو،ەن نیمومک: ییتحاەب

 

 .ناو شار ەدا چوون ەکید یکەیەگڕێ ەب ەوێئ ەوەئ رەب ە: لیقاز

 کێسەک کەمن و مەڵێد ەوەمەکەد ەژانڕۆ وەئ یریب مۆخ ەک ستاشێئ منە. ئەڵێ: بییتحاەب
 ەتاک یژور ەل واوەت ڵکسایە، من  ەوەئاخران وەل یتەبیتا ەبووم ب ندانیز ەل ڵسا شەش ەک
. ەیکەچ ن ەیبکا چ بک تینێنوڕێ ێب کێسەک ێبەد ،ەرەبەچ خ ینازان ۆتەبووم ، ئ یسەک
 ەیورەبوو، د یزامین تە، چون حکوومهەڕەشەیان کردووە گوت انیمن ەهاتن ب تەقەف
 تەکرد بوو. حکووم عالمیئ انییزامین تەحکووم رانێئ مووەه ەبوو ل یزهارەئ ییریزەکوۆرەس
 نەبیقرەت ەسن ەوەشتمەیمن گ ەک کرد،ەد ێپ یستەد ەوەوارێئ یشەش یعاتەس ەل یزامین
 وەئ ەمێئ ەک ەمێئ ڵیما ەدا بوو ب یرەبەخ ەسن یپادگان یسیئڕە مەد وەبوو . ئ شەش عاتەس

. بنەتاوانبار د ەوێدوا ئ وەل ەک ێبکووژر کێسەک ەوەئ ۆیه ەبنەم ەوێئ نەیناک مولەحەت ەشت
 نەمنیو ز ەڵچێگ ەونەبک ێوەانینا ێرەد ەتەهاتوو ندانیز ەل ەتاز انڕیکو شیوانەئ
 رەس ەب ێبەد وارس ێانی. ێد ێل یچ ەتەحکووم وەئ چارەنووسی یزانەدەین شیسەچکیه
وامان کرد با،  ەزگۆخ ەوەکرد انیریب خەڵک ەبوو تاز ووخانڕ یدوا ؟ێووخەڕد نایدا  ەکەوەج
وا  نەیکەوا ن ڵێب تێب بووەن سەک مەاڵب ،ەیەشەڕەه وەب داباەن مێگو ەزگۆخ م،ۆخ انیکێکیە
 ەهانەب ەنەبک ەوەئ ستیوەانەید شیکەڵبوو، خ انۆیخ یقەح  شیکەڵ. خنەیچ بک یان نەیبک
 تەنانە. تنەبک ەوەبوو ئ انۆیخ یقە، ح ەکەتەحکووم ەڵگ ەل یتیەدژا یشاندانین ۆب



و  وتەک کیە ە، چاومان ب ڵەوەما ەهاتن سەک رۆز ەتەبەڵئ ،ەمێئ ڵیما رەب ەهاتن کەیەستەد
 انی'  بیقڕە ەی' ئ یهاتن سروود یشکەیەستەد ەشتان وەکرد و ئ مەقس ربانەس ەچووم منەئ

 ەک تەحکووم ەبدا ب یشانین ستیوەیەد ەک ەیشت وەکرد، ئ ۆیخ یشیئ کەڵخ یانی ند،ێخو
 .اندەیگ انەیوەئ نۆیت یکانەدژ ینگریەال ەمێئ

 

 یندەچ رانێئ یمیقوەت ەب ١٣٥٧ یئابان ەل ەسن ەوییەشتەیگ ۆت ەک ەیوەئ یدوا ە: باشیقاز
 شێپ یانی ەیبد یاسیس یکار رەبەشان و ەو چاالکان یڤکتەئ یکەیەوێشەب ەچوو ک ێپ
 بکا؟ ێپ ستەکوردستان د ەل ەکدارانەچ یتەمەموقاو ەکەیوەئ

 یسازمان  نەڕێیبگ ێوەل ەتاران ک ەچووم ستامەه ەوەسن ەل منەئ .دواتر ژڕۆ ێ: سییتحاەب
 نیبزان انی نەیکار بک کانداییەاسیس ەسازمان ەیوێچوارچ ەل نیبتوان ،ەوەنینیبب یاسیس
 چەل ەسازمانان وەئ ەوەرەد ەل بووەن رمانەبەخ ندانیز ەل ەمێ. چون ئنەکەچ د وانەئ
'  ییداەف ی'سازمان  ەک ەوەکردەد ەوەل رمیب رۆز  مۆخ ڵیحا ەب شەب منەدان. ئ کێزعەو
 .مەبک داێت یبتوانم کار منەئ ێب کیەگاێج ێبەد

 

 بوو؟ تەدا ه ندانیز ەل ەک ەیانییندەوێپ وەئ رەب ەل ،یچ رەب ە: لیقاز

 ینگریەال ەمێبوو و ئ مانەه شترێپ ەک ەیکورەفەت وەئ مەه کان،ییەندەوێپ مە: هییتحاەب
 ەوەرەد ەهاتبوو کەڵبوو، خ ماەن ەیتاو توون وەئ یمانزانشەد مەاڵب ن،یبوو یکدارەچ یباتەخ
نازانم  انی ڕیبب کێبانگ یبچ ۆتەئ بووەالزم ن تریئ دا،ەد یارڕیبوو ب کەڵخ ستاێئ ،

 ەبوو ڵیحا کەڵ. خرنۆکتاتید ەوانەئ ەباب ڵێیب کەڵخ ەب ەیوەئ ۆب یبکووژ کێشکرەرلەس
 ە کەوەئ کیە بووەدوو شت ه سە. بگوتەد انیشا '  رەب رگەو ' م ەوەرەد ەوونبهات
 انەیدروست نبە شێوەیەکی ،  ێنەیێبگ انیکیەگاێج ەب باب ەکەکەڵخ ێبتوان ەک کێکخراوڕێ

 ەب کانییەنییئا ەکخراوڕێ یسوار بوون یرەتەخ یمانزانەد ەمێئ ەوەندانیز ەل رەه مەبوو، دو
 ستەد ەوتەک واوەت ینەیخوم ەیوەهاتن ەب تمانید ودواەل ە. کەرۆز رۆدا ز ەکەوەج رەس
 ەبردەید ،ەوەکردەد ۆک جەماوەری ەک کێسەک اینەت مەد وەئ شەسن ەل تەنانەت وانەئ

 یبەزهەم یکێنسانیئ شیوەئ ەبوو ک ەزاد یموفت ینابەج کردەد انۆیب ەیو قس کانەوتەمزگ
 ەکید یکانەسازمان واشیە واشیە تاەبوو ه ەوەکانییەبەزهەم ستەد ەب شەسن یانی .بوو

 .یبەزهەم تاەه بووەه یپەچ یتاندانس اتریز ڵێیب کراەد ەک کیەگاێج ەبوو ب ەهاتن و سن

 



 یاسیس ینیەال یباسکردن ەل  ەیەه شتێاکڕچاو رۆز یکەیەئاماژ تداەکەبێکت ەل ۆتە: ئیقاز
 ێل یجار چاو رۆز ەک رانداێئ ەیوێچوارچ ەل کانەکورد یوتەکەڵکورد و ه ەیلەسەم
 انییشدارەب چیشا دا ه یستمیس ەل کانەکورد اۆیگ ەک ەک ەیەوەئ شیوەئ ،ێردرێبوەدەڵه
 کێسەک ندەچ ەب ەشاریئ رانداێئ یشەتەڕئ یرانەفسەناو ئ ەل یتەبیتا ەب ۆتەئ مەاڵب ،ەبووەن
' جا نازانم   یجەدەننە' س ەڵێید ەیناک انیکورد باس کووەبوون. و تۆخ یهاوشار ەک ەیکەد
 ،یرەگلیب ڵاەڕنەژ ەوانەل کیە ەنێو ۆ. بنۆچ انی ەبژاردووەڵه یتەبیتا ەب تەیەووش وەئ
ساواک بوو  یستانەدەکارب ەل ەپوور ک نسوورەم شکرەرلەس ای یرەرەموح ،یمانەز ر،ەمانگەک
 یستمیس ەل ەک ەوییەستەبەد ەیوە. بەوییەستەبەد یچ ەب ەوەئ نابتە. جژمانەپ سایع ای
 وەئ رەبەو یکابرا شان یانی. نۆچ انی ییەن نگیگر رۆز یستیتنێئ  تداەللیم – تڵەوەد

 .ەداو ەیەنێناس

 

 ۆیەب یەکەیاستڕ ،ەوانەو ئ یتیەو کوردا ەتیسیتنێکورد بوون و ئ ەیلەسەم یزانە: دییتحاەب
 یشوێن ایو  ناسمەد کەڵمن خ اتریز ێوەچون ل ەداناو ەسن رەس ەقامکم ل بە تایبەتمن 

 تەنانەت ،ەشت وەئ بووەن مەد وە. ئەگرتووم ەنموون کەو و زانمەد ێیچاکتر پ ەبوو مۆخ یانیژ
 کووەدا و ەڵمۆناو ک ەل بووەن ەکەتەکەڕەح بوو،ەن ،ەوانەئ، نیبوو یاسیس ەک شەمێئ ۆب
 مووەو ه بووەه ەرەفەن کیە یکییەرۆکتاتید ەبوو ک ەوەئ یکێشەکورد. خوب، ب ەیلەسەم
 کانییەاسیس ەسازمان مەد وەئ یدروست ەب استڕ ەب نیزانەد ستاێبوو. ئ رەب وەل شیلکەخ

و  کەڵخ ینەیب ەل ڵیسەئ یکەرەدووب ،ڵیسەئ یزادەت انگوتەید ەچوو بوون ک ۆب یچاک
 کێختەن ،ەکردوو شانین ستەد مەوانەئبۆیە من . یەو شا دا کەڵخ نێوان ەل ،یەدا یرۆکتاتید

'  گوتنەد انێیپ بووەه کمانێسانەشا دا ک ەیورەد ەل رەه ،ەمێئ ەوەشیوالترەئ ەنیبچ
 یکیە ردەوانمەج ەبوو ردک انیوا یو شت رییشاەع یکەڵخ وەل کۆڵێ' ، ک ردەوانمەج
 ەوەئ ەکییەزگارێ. پارنەکدە کانەرزەم ەل یزگارێپار یانێ ،ەوەانیستەد ەدابوو انیکێوەنڕب

 کانەردەوانمەج ،نینیبب ەپاو نی، بچ' ە' پاو ۆب نیبچ نیستاەه ەمن ک ووکەو کێکیە ەبوو ک
 اقێڕع یشێپ ەک بووەن ەوەبوو، ئ ەوەئ انیکار یانی. نیدا انیساواک یلیحوەگرت و ت انەیمێئ

 یەدوا ییەکورد ەوەناڵجوو وەکورد، ئ بووەن ستەد کیە بوو،ەن ەوە. ئگرنەچ د یشێپ ایبگرن 
 هاتەن شتاێه ەرگەشمێپ ەیووش وەئ رەب ەناو کورد ل ەهاتبووەجاش ن ەیدروست بوو. ووش

 .بوو

 

 .ەوێئ یال ەکوردستان ل ەیناوچان وەل یتەبیتا ە: بیقاز

 



 رۆمن ز ۆب ەکەوا بوو شت ە. کەستمەبەم رانێئ یکوردستان یباشوور ەل یتەبیتا ە: بییتحاەب
وا  رەه ەستاوەاوڕ ەمیژڕێ وەئ یدژ ەب ەبووەه مانیاسیس ەمێئ ەوا ک رەه ەک ییەئاسا

 یانی ڵەرماۆن کەیەادڕتا  شەتەخزم وە. ئکردەوان د ەب انیتەخزم ەک بوونەه شیکێکەڵخ
 بەاڵم کە ،ێرەب ەوەڕێب ۆیخ ێبەو د ێزرەمەداد ەداریئ ەل ێوەد یانیژ ێب کێنۆچ رەه کەڵخ

 یتەبیتا یکێتەخزم ۆتەئ ێوەل ەوەئ تریئ شبودەتەڕئ ەب یبوو کێختەو ر،ەشکەرلەس ەب یبوو
 شەکید یرۆز  ۆخ ناەد ەوەتەناوێه وانمەئ ەیمن نموون ۆیەب ەیەوەئ ەیکەرقە. فەیکەد
 وەئ ڵیرماۆن یانیژ یدەح ەل ەوانەئ مەاڵبوون ، ب ساریبون ف ناڵبوون، ف یساواک بوونەه
 یەچوو ۆب یبوو فیموخال یشا ەڵگەل ۆتەئ رەگەئ گوتەد یمن ەب کێکیەبوو.  ییئاسا ەمانەز
 .نەیکار بک نیچوو را،ەب ەل نینان چووبوو ۆب ەمێئ ەشا؟ باب ەیکەنیۆزێڤیلێت

 

 ەوە. ئ یاسیس یکار ەکرد ب ستتەد یدیو ئ ێرەد ییەهات ندانیز ەل ەیوەئ ی، دوا ە: باشیقاز
 یمەد وەئ ەک رانێئ یکوردستان یاتڕکۆمێد یزبیح یکانەزڕیناو  یەچوو زتەڕێب ەک ەزاندراو

 ەسن یشار ۆیناوخ ەل ەزاندراو کەو ەبوو چونک نۆناوچۆچ ەوەئ هات،ەکار د ەئاوا ب ەکەناو
 یپەچ یشان ەل ەک یکانەکخراوڕێ ەب ەبووەه انیولیماەت اتریز ێنو ەیچەو و نجەگ وەئ
 .دا یندەروبەس وەل وتبوونەکەڵدا ه کراتۆمێد یزبیح

 

و  شتەردەو س هابادەم کەالواز بوو. و اتڕکۆمێد یزبیح مەد وەئ ەسن ەل ێب رزە: عییتحاەب
باش  مەکید ەیکەدوو سازمان وەئ مەاڵ. بەیەه انەیقیساب وانەئ بوو،ەن ەوانەو ئ ەبان کەو
 ەک یمزانەد ەوەندانیز ەل رەه  منەئ نەلەسە'. مەڵەمۆ'ک کە' و و ییداە' ف کەو یناسەد
. ییەن ستەکدیە یکێشت یەداێت یرۆج ەب رۆج یچوونۆب ،ێبەد عابینشیئ یتووش ییداەف

دا  ندانیز ەل انیکانەرەبڕێ ەڵگەل ەک ەمێئ کەو مەاڵب یزانەدەن انەیوەئ ەکید یکەڵخ دیەشا
 وامەردەب مەڕۆد ڵێیب ۆتەئ ییەن کیەگاێج ەوەئ یمانزانەد بووەهاتوچوومان ه انی نیبوو

 ەیینێش ەمن ب ەبکا ک ینەیخوم یوانیپشت ستیوەیەد ەک بوومەن شەتەخ وەئ ەڵگە. لبمەد
بوون،  ستۆیمائ یتوند ەب رۆز کات وە' ئ ەڵەمۆ' ک ەوەالش وە. لداەکەبێکت ەل ەداو رحمەش
 رەس ەل  مۆخ ۆمن ب ەنموون ۆب ەوەئ رەب ە. لەکورەفەت وەئ ەڵگەل بووەسنوورم ه رۆز شیمنەئ
 وەئ یمزانەکرد بوو و د قاتمیحقەت ەوانەو ئ ناڵف ،یرزەئ سالحاتیئ ،یعاونەت ییتهاەرکیش
 ەک ەڵەیەه یواوەت ەب ەرەعمەموست ەمین ڵداۆئێف ەمین کەو ەانەیه وانەئ ەیچوونۆب
 سەک رۆ. زبوونەه ەپەچ ەدوو سازمان وەئ مەد وەئ مەاڵب کڵێپاش سا شتنەیگ ێیپ انیشۆخ
 یکار وانەئ م،ەچ دروست بک یسازمان مۆخ ۆب کرد؟ەدروست ن کتێسازمان تۆخ ۆب نەڵێد
،  مەد وە. ئگرمەن وزعەم شمیدان یتوانەمدەن منەئ دا ەسن ەڕیش ەل یەدوا ،ەکردوو انۆیخ

 ێوەد تەکەاستڕ نیکەڵخ اتریز ەوانەئ یمزانەبوو دکرد اتڕکۆمێد یزبیح یچوو بووم هاتوچوو



من  وال،ەمالوئەناو بازار ئ ە، ل یپرسەد تییئاسا یکەڵخ ەل یچووەد ۆتەئ ەسن ەل نەلەسە. م
 ەل ەکردوو ێپ مەشاریئ داەکەبێکت ەل ەوا ک رەه تەبیتا ەبوو، ب رۆز میکەڵخ وێن پەیوەندی

 نچەو پ ەمێبوو، ئ داێت یکارێکر دەسێس دەدووس ەک کردەدا کارم د دەس یکارانێکر یکایندەس
 یکار کرد،ەد شمیئ ێوەل مۆخ ۆبوو و من ب ەوەستەد ەب مانیەکایندەس وەئ ەکید یکێشەش

 ەیکەڵخ وەئ ەتەبەڵبوون. ئ اتڕکۆمێد یزبیح وەرەب اتریز ەکەکەڵ. خکردەد میندەربۆئارمات
 ێلەبوون. و ڕگو ەب رۆز کانەوانەنا، ج کانەوانەج یانیبوو  ەوەرەس ەل انینەمەت ەک
 ەوەمن یکانەدیئ ەب اتریز ێوەئ تمیمن د ەوەئ رەب ەجا ل ەناوێهەد دەنگی بووەن ەکەوانەج
 .ەیدا بک کەڵناو خ ەکار ل ەک ئەگەر بتەوێ ەکینز

 

 ەب ەک ەیکەد ۆناوخ ەڕیش یباس ەوەئ یدوا یدی' دا ئڵاەیخ یرەفە' س ەل ۆتەئ ە: باشیقاز
 ەڵەیمۆو ک رانێئ یکوردستان یاتڕکۆمێد یزبیح ینەیب ەل ڵسا نیندەچ ەیماو ۆب یتەبیتا
 ببوونەن تەل انیچیه یمەد وەئ ەک  دایووڕ  رانێئ یکوردستان یشانێتکەحمەز ێڕیشگۆڕش
 ەیناوچ رۆکرد و ز ێپ یستەد ۆییناوخ یکەڕێدا ش ەوانەئ وێن ە. لستاێئ ەیەیوێش وەب

 ،یزەرکەم یتەحکووم ەڵگەدابوون ل ەڕش ەل ەک داڵحا ینەیع ەل یانی ،ەوییەنەت یکوردستان
دووک ال، وا  رەه یکانەرچاوەس ەل ەرگرتووەئامارت و ۆتەئ ،ەیەلەسەم وەئ شداۆخ وێن ەل
 ەدا ک یندەروبەس وەل ەیەوەمن ئ یاری. پرس ەیانەڕش وەئ یفیموخال تداەکەبێکت ەل ەارید
 ەک رانداێئ یکوردستان یاتڕکۆمێذ یزبیح ۆیوخێن ەل ۆتەئ ۆلەکرد گ ێپ یستەد ەڕەش وەئ
 ەب تەدا ق ەزبیح وەل یکەرەس یتدارانەاڵسەد ەب بووەه شتیشتنەیاگڕ ستەد یمکاناتیئ

 دایاستڕ ەو ل یبراکوژ ەڕیش ەڕەش وەئ ەکرد ک تەوەئ یباس یدەح یکەیەوێشەئاشکرا و ب
  نا؟ انی ییەکوژ ۆخ ەڕیش

 

باسم  داەکەبێکت ەل ەیینێش ەب رۆز ەک مەد وە. ئیەیداەدەن ێیگو سەک مەاڵ: با، بییتحاەب
 واوەت یکێستمیس ش،ەتەڕئ ەببوون ب اتڕکۆمێد مەه ،ەڵەمۆک مەدووک ال، ه رەه ەکردوو

 ەتیمۆک تەنانە. تێبکر جرایئ بواەد ەوەخوار ەل  هاتەد ستوورەد ەوەرەس ەل یزامین
 ەشتەیکار گ بایەخی نەبوو. کرد،ەد شتە. قسبووەن ەوەستەدەب انیتەاڵسەد کانییەزەرکەم
 گوتەید والەئ نای. ییەدا ن ەزبیح وەل یگاێج ییەبراکوژ ەڕیش ەوەئ ڵێب سەک رەه گاێج وەئ
 کیرۆئێت یهیوجەت کاەد یبورژواز ەب تەخزم شۆڕشگێڕە اتڕکۆمێد یزبیح بێوا ێیپ ەیوەئ

 ەیجازیئ یزبیح یپینسڕێپ ەتەبەڵ. ئسترایبەدەن مەاڵگوت ب تەد ست،یبەدەین سەک دەکرا.
 ەتێب ێبەد ەڵوەئ ۆڤمر ،ەوەمەک یواڵب مۆبنووسم خ کەیەقالەم شمیدابن منەئ داەدەن
  .ێبگر کێزبیح یدژ یئاشکرا یکێوزعەم ێبتوان ودواەل سەربەخۆ ەتێبب ەوەرەد



 

 چیه ەل کێشییگرا چیدا ه یندەروبەس وەد وما،ەقەد ەشت وەئ ەدا ک ەختەو وەد یانی: یقاز
 یکێبازڕێو مەکینا ڵێو ب ێستەاوڕدا  ەوەئ رەرانبەب ەل یتوند ەب رۆز  ەک بووەن اڕ  کێنیەال
 دا؟ شانین مەهێس

 

 . منەئ تیمدە: نییتحاەب

 

 . دا ەڵەمۆک ەل ەدا و ن اتڕکۆمێد ەل ە: نیقاز

 

 ێیل العمیتیئ اتریز تەبیتا ەمن ب  ەک اتڕکۆمێد یزبیح یانی. تیمدەن ت،یمدە: نییتحاەب
 ەوا ک رەه ەباس بوو ' ک ە' کورت ەیلەسەم کێکیەشت دابوو،  ێدوو س یوژمەت رێژ ەل ەیەه
 ەچوون ،ەوەرەد ەهاتن ترکێکیە ،ەباسم کردوو شیو من یزانەیو د یدا بوو انەیرەج ەل تۆخ
. جا ەکەڕەش ەیلەسەم شیکێکیەبوو،  ەوۆڵەک ەب یرۆز یکێبار ران،ێئ یکانەسنوور یوید وەئ
 سەک دیەشا یزامین ەببوو واوەت ەکەستمیس ش،ەتەڕئ ەگوتم ببوو ب ەوا دا ک یتیراەش ەل
 ەڵگەل انیرخوردەب یتوند ەب رۆز ێبەوا ه یکێشت رەگەئ ەوەکردەد انیفکر ای راێوەدەین
 .کردەد

 

 انیانەیب ەوەکەیەب ،ەوەبوون کینز کیە ەل ەڕەش وەئ ینیەدوو ال نیزانەد کەو ستاێ: ئیقاز
 ۆب ەیەوا ه تێ. پرانێئ ەل مارۆک یتیەکاۆرەس یبژادنەڵه ەیلەسەم رەس ەل تەنانەت ەداو

 حەلەموس کانەنیەال ەک یەیەیگاێج وەتا ئ ەاری، و د ەوەتێبەن ەئاوا دووپات یووداوڕ ەیوەئ
 ؟ەیکەد اریشنێدا چ پ تەکەبێکت ەل  ێبەن ەوەئ ەیوەئ ۆب مەاڵب ،ەیەه رەه ەمکانیئ وەبن ئ

 .ێگوتب کتێشت یەنا رمیبەو داێوەل

 

 ەبا ل ەوەتێبەن کراریت ەوەئ ەیوەئ ۆب ەباس کردوو شمەوەئ داییدوا یشەب ە: با،  لییتحاەب
 ەوەکێپ نەیکەدروست د کییەتێکیە رەگەئ ،ەوەکێپ نەیکەد حادیتیئ ەمێئ رەگەئ ەستاوێئ

 تاڵوو یبردنەوەڕێب ۆب کێنیۆزاسیرگانۆدوا ئ وە. و لێب میقا یماکانەبن ێبەد ەکییەتێکیە
 ەکار وەئ ەگوتووم ەک ،یواوەتەب ێبەن انیچیه ەب رەس ەک نینێب کێپ ەستاوێئ ەل رەه
 ەل یتڵەوەچووزانم د یتڵەوەد ن،ێیدابن کێتڵەوەد ەمێ. ئنەیکیب یمانتوانەد شیشترێپ



 وەئ، پسپۆڕ بن کێسانەک مەاڵ. بییەن میموه نێنەد یوێچ ن خت،ەشوێپ یتڵەوەد د،یبعەت
 ۆب کانەشت نێیدابن ەکادران وە. ئهاتووێل یرکاد ەل ڕەپ ەتەللیم وەئ ، ەیەه یکادر ەتەللیم

 ن،ەبک انییوانیپشت زبیح کەو ەوێئ .رنەب ەیوەڕێب وانەئبا . ەوەوانەئ ستەد ەنەیداهاتوو بد
 باتەخ مەاڵب ێب ڵموشک ەنگڕەمن.  رەزەن ەب یتەیەگاکڕێ ەوە. ئنەبک انینیئمەت زبیح ووکەو
  .ەبووەهاسان ن ختەچویه

 

 یبوار ەل یتەبیتا ەب تان،ەکید یکانەکار رەس ەنێیب کێندێه ەمێئ ستاێئ ،ەرباشۆ: زیقاز
 کێندێه یسازکردن ەکرد ب ستتانەد ەرگەشمێپ یکێماکارەنیس کووەو ەوێدا. وا بزانم ئ ماەنیس
 یشت یباس ش،یەجا دوا ێنێبناس ەوانەل کێندێه ێکرەشاران د ەیوەرەد ەل ەییگەڵب یلمیف
 .نەیبک شەکید

 

 لممیچوار ف نیبوو کانەشاخ ەل ەک مەد وەئ مەاڵب ،ەکارم کردوو شیشترێپ ەاری: دییتحاەب
 ەچوون سەب ەک ە' وارە' ه انیکێکیە' بوو،  ی' نان و ئازاد یبوو ناو ژێدر یکێکیەدروست کرد. 

'   یناو ەب شەکید یکێکیە. ەنۆچ انیانیژ ێوەو ل وارەه ەچنەد نۆچ ەک ەرانەچبۆک یوارەه
 ییووناکاڕ'  یناو ەب  شیکێکیەو  ەیەرگەشمێپ یانیژ یکوردستان ' باس یکانەرزەربەس ەشاخ

دا  ەکەڕەش یکات ەل ەک  یئابوور ۆیمارەگ وەئ یوژمەت رێژ ەل ەکەڵخ یانیژ ی' باس کانەمەش
 .ەساز کردوو ێوەل مەلمیچوار ف وە. ئبووەه

 

 دێسو ێیجەشتین ەک دێسو ەساز کرد ، ل ووپاڕئو ەل ژترتێدر یکێلمیف شەوانەئ ی: دوایقاز
 .گرتەڵه تانەکەمیدوور ف یکێتاڵوو ەو چوون ل یبوو

 

ناو '  ەبووم ب یرەنێرهەمن د ەدروست کرد ک کمانێلمیف زاقستانەق ەل نیچوو ەڵێ: بییتحاەب
 رۆز مەاڵب ەراویرگەعارف و نێحوس  ی گورگەلەگ یمانڕۆ ەل ەیکەو ناو ەاکیدیگورگ' ئا ەلەگ
 ەیکیب ەیبک یستکارەد ێبەد لمیف ەب ەیکەید ۆت ەک کێمانڕۆ رەه ،ەشیعیبەکرا، ت یستکارەد
 ییدراما یلمیف  مەکیە نڵێیب ێکرەد ەوە. ئیەوینووس کۆریچ کەو رەنووس ییماەنیس ەب

 یلمیف ەمێئ ەوەئ شێپ ،ەهاتوو رەد ەکەلمیف یانی ،ەبوو واوەدا ت ١٩٩٠ ڵیسا ەل یە یکورد
 یماەنیس ەڵگەل یکورد یلمیچون ف مڵێقسان بکا. با وا ب یکورد ەب ەک ییەن مانییاماڕد

  کەو رەه کاەقسان د یکورد ەب ەک یە یکورد یلمیف مەکیە ەوە. ئاوازنیج یدوو شت یکورد



 ەب یکانەشت ،یە یکورد ەیکەووتار یانی ،یە یکورد ینتێکومۆد مەکیە ۆیخ ۆ' ب ی'نان و ئازاد
 .یە یکورد

 

 ؟یبوو دێسو ەل ەک کێختەو لمیف یدروست کردن ەل یبووەن وامەردەب یدیئ ەوەئ ی: دوایقاز

 ەب یبەد کاتێکو  بەشی فیلمدای مەدرسەیەک لە ستاۆمام ەبووم ب ،چوونکە: نا ییتحاەب
 داەیپ ەستەه وەئ ەکردووت تۆخ ەڵێید کەو نەبک شیئ کانتەندکارێخو ەیکەد زەح ستاۆمام

 .ەیکەد

 

 .کورد یماکارانەنیس ەیلەمۆک یدروستکردن ۆدا ب شتانیکێولە: حیقاز

 ەڵەیمۆک وەئ ەیوێچوارچ ەل رەه شی گورگەلەگ ەیلمیف وەبوو ئ ەوەئ رە: هییتحاەب
. نەبد ەکەڵەمۆک ەب ەژێبتوانن در ەک بوونەن ەندەوەئ ماکارەنیس مەاڵدا کرا، ب ەماکارانەنیس
من بووم و  نێیبل ێکرەد انیماکارەنیس اینەبوون ت ەکید یرۆج ەب رۆج یندەرمەهون اتریز

 یزانە. دنیب وامەردەب کراە. نا نندێخوەد انیماەنیس دێسو ەل ەک ندکارێخو یکیەدوو کیە
  ٢٠١٣ ەوەئ ەمێئ شتاشێ. هەیبک داەیپ کیەگاێج ەل ێبەد شەپار ێئ ،ێوەد ەیپار ماەنیس
 یەرماەس تێب ەمێئ یداریەرماەس ەک یەیگاێج وەئ ەتەشتووەیگەکورد ن ەڵەیمۆک ەوەداخ ەب
 ەیکەپار یەدوا ەک ێنەداد کێشت رەس ەل یەرماەس داریەرماە. چون سێابند لمیف رەس ەل

 وە. ئنێنانیدا ەوەئ رەب ە. جا لەوەتەڕێگەد ەکەپار ەک ییەن کێنانیتمیئ چیه ،ەوەتەڕێبگ
 ەیبوودج مووەه ێکرەباشوور دروست د یکوردستان ەل ستاێ، ئکوردستان ەل ەک شەلمانیف
 ەیژێدر ەک نەیبک داەیپ کەیەبوودج یمانتوانەن ەرێل ەمێئ ەوەئ رەبەل .ەپشت ەل یتڵەوەد
 .نەیبد ێپ

 

 ەچوون ڵسا نیندەچ ۆب ەوێکوردستان بوو ئ یباشوور ەل ەیانۆڕوگڵئا وەئ یدوا  نیزانە: دیقاز
  کوردستان یباشوور

  .نەبیقرەت ٢٠١٢ تاەه شتمڕۆی ەو٢٠٠٦ ە: لییتحاەب

 

 کرد؟ەچت د ڵەسا ٦ ەیماو وەئ ێوە: لیقاز

 ە'  ک اندنەیاگڕ یکادر ینانێاهڕ یندەناو ' ناو ەب ناێه کێپ کمانەیەسەدرەم ێوە: لییتحاەب
 ەب ێوەئ ەنێب کێشت مووەه شێپ کردەد انیکار کانەنیۆزێڤیلێت ەل ێوەل ەیسانەک وەئ



 وەئ یرپرسەب منەئ ێوەل ەبن، ک رێف ەشیئ وەئ تریمێو ئاکاد تریلمیع کێختەن کەیەوێش
 بوونەه شەکید یستاۆمام مەاڵب کردنەد ەڵگەکارم ل ێوەل مۆخ شیاتریبووم و ز ەیەسەدرەم
 ەشتان وەئ و ەژنامڕۆ اندن،ەیاگڕ ەیلەسەم یبار ەدا، ل یکورد یزمان، زمان  یبار ەل هاتنەد
 .داەداد انیرسەد

 

 .نانێرهەد مەو ه کیکنێت مەه یبوار ەل ەبووەه تیرکارێف یدا کار ەیەماو وەل یانی: یقاز

 . نانێرهەد مەو ه کیکنێت مە: هییتحاەب

 

 سەیف ەل مانەکەڕەالپ یگاڕێ ەب شمانیرانەنیب ەماو مەک ختمانەو ەچونک ەمێئ ستاێ: ئیقاز
 ێکرەد داەد زنیئ ەرنامەب ەیماو یگاێج وەتا ئ ەارید ەناردوو انیکێاریپرس ندەبووک دا چ

  :ەیەوەئ اریپرس مەکیە. ەوەیەبد ماڵوو

دا  ایدن ەل ۆئێدڤی یستگاەد اردیلیم ٥٠ ەیکینز ٢٠٢٠تا  ٢٠١٥ ینەیبەتر ل ڵیسا ندەچ تاەه
 کارەب یانیکانسامپشن،  ۆئێدڤی ەتێبەد کیافڕت یرۆز یشە. بنەک ێچ یندەوێپ تواننەد
 ۆکورد ب یماکارانەنیس ەیرنامە. بەاردیلیم ٥٠ وەل ێبەد کێشەب شیو کورد ۆئێدڤی ینانێه
 ەک ییەینیشبیپ وەکورد ئ یماکارانەنیس نەساسەئ ای؟ ئا ییەچ ەمکاناتیو ئەل رگرتنەو لکەک

 نا؟ انی ننیبەد کێمکانیئ کووەو ەکراو

 .کات رەبەل مەباس بک ەوەکەیەب انیمووەه کانەاریبا پرس ەکێاریپرس ەوەئ

 ەمن هاسانتر ۆب نینووس یفارس ە: بەڵێد یتیەوینووس یفارس ەب کمانێرەنیب ەک کێاریپرس
 وەئ ەک مەکەسپاستان د کێشت مووەه ەل رە. بەوێئ ۆب ێبەن کەیەشێک ەوەئ وادارمیه
  ەیوەئ ێب ەوێئ ەک یەدا ەوەل ەوێئ ەیکەبێکت ی. نرخڵاەیخ یرەفەس ،ەوینووس تانەبێکت
و  ەباس کردوو کانتانەووداوڕ  نەبک کییەپارت انی کێسەک انی کێگروپ ەل ینگریەال
 ەڵگەل منەئ ەارید ەک ۆڕێگ ەتەناوێه کانەووداوڕ رەس ەل تانۆخ یخسەش ەیوەکدانێل
 ەوێئ ەیکەبێشک کت ێب مەاڵ، ب مین قیمواف داێج ەل رەه ەوێئ یکانەوەکدانێل ەل کێندێه
و  واننڕب کانەشت ەل ترەکراو یکەیەوانگڕ ەب ەوەننێخوەید ەک یکێسانەک ەوەئ ۆیه ەتێبەد

 یلەمەکسولعەع ،یعلێف دڕە ەبپرسم ک ستیوەمەد منە. ئێب ەکید یکەیەوێشەب انەیوەکرد
 وەب تەبارەس  کانەکورد ییەاسیس ییەپارت یتەبیتا ە، ب کانییەاسیس ەو گرووپ کانییەپارت

 یشەباو ەب ەیەه انیاوازیج ەڕیروباویب ەک کێسانەک کیاتڕکۆمێد یتاناڵوو ە؟ ل ەچ بوو ەبێکت
 ەوەنەڕێبگ ەکید یکێجار کانەنسانیئ ەک ەوەئ ۆیه ەبنەد وانەئ ەچونک نێریگەردەو ەوڵەئاوا

 وەئ ەیوەئ یگرتن رچاوەبەل ەو ب ەوەنەبک ریب اڕ رەس ەو ل انۆیخ یکانەڕەروباویب رەس



 ۆلەگ اونیژ کیاتڕکۆمێد یتاناڵوو ەل دیبعەت ەنێبوون ب جبوورەدا م ەناڵسا وەل ەک ەیسانەک
 ەل کانییەکورد ییەپارت یتەبیتاەو ب کانییەرانێئ ییەاسیناو س ەل ۆوتەئ یکێچوونەشوێپ ەوێئ
 ەدووبار ەوێئ رەگەنا ؟ و ئ انی ننیبەد تانەکەبێکت ەب رەرانبەب علێف دڕە ەڵگەل یندەوێپ

 ەڵگەل کرد؟ەد ستاێئ ەیوەل اوازتانیج یکێچ کار باتانیزان زاننەید ستاێئ ەیوەو ئ ەوەنیبژ
 .وتنەرکەس یزووەئار

 

ئاوا  یکەیەعیشا ەک یتیەگوتوو ەکردوو یاریپرس ەکەمەحکەم ەب تەبارەس شەکید یکێرەنیب
 ەحوکم وەئ ۆیەب ەکردوو یبوردنێل یداوا یزامین ەیمەحکەم ەل  ییتحاەب زەڕێب ەک ەیەه

 .ەشکاو

 

 ندانیز ەل ەک ییتحاەب سعوودەم یوێن ەب ەبووەه کێسەک ێبدر ێبەد  شەحیوزەت وەئ ەارید
 ەب رەس ەبوو کێسەک ،ییەن ەوۆت ەب یکییەندەوێپ ەرۆج چیه ەک کردەد یشا یمیژڕێ یهاوکار
شا  یمیژڕێ ەدواتر ک ییتحاە. بیکوشت یسالمیئ یجمهوور ەک ژادەپاکن یاڵشوکرو یگرووپ

 .نابتەج ۆب ەکەکات ەیپاشماو رمووە. فەکردوو یشا یمیژڕێ یهاوکار دکر یعترافیئ ووخاڕ

 

دوا  وەوەتا ل ێب ێبەنازانم د ،ێد ەتاز یکێکیکنێت ەک مەکیە یسوئال ێب رزە: عییتحاەب
 یماکارەنیس ێوا ب مانێپ ەک ەیوەئ مڵێب تەقەشت ف کیە ەتەبەڵ. ئنەیکەچ د ەمێئ نیبزان

 ێوەد یکیەتوویستینەئ ەوەئ ،ییەوا ن ەوەئ کیکنێت ەڵگەچ بکا ل ەک داەد ارڕیب ۆیخ ۆکورد ب
 ێناکر ەوە. نازانم ئێنێب مەاهەڕف کانەماکارەنیس ۆب مکاناتیئ ێو بتوان ێابند یەرماەس ەک

  .نمێرناهەد ەتازان ەکیکنێت وەل رەس شیرۆ. من زیەداهاتووباسی چون  ەوەنەیجواب بد

 چمیه ستاێتا ئ ەیەکەبێکت رەس ەل ەوەکاردان انی علێف دڕە ەب پەیوەندی ەک مەدوو ەیلەسەم
 انیچاک  ێبینووس رەس ەل انیکێشت ەوانەئ ەک ەستوویمبەن ێکو چیه ەل یانی ،ەستوویبەن

 کەو رەه ەک کێسانەک ،ەبووەه ییئاسا یکەڵخ کە. وکانییەاسیس ەسازمان کەخراپ و
 شیوەئ ەک ەیەوەئ رەه شیمن ۆب می. موهبوونەمن ن یکانەچوونۆب ەڵگەل یتیەگوتوو یشۆخ
 ەوەئ ەوەبناغ ەل ەبێکت وەئ یفەدەه نەسلەئ ێدروست بب کێژێوتوو ەک ەکردوو ێپ ەیشاریئ

 ەژێوتوو وەل ەدروست بکا ک کێژێوتوو ێدوا بتوان وەوەل ەک نەیبک رحەت کیەهاشت ەک ەبوو
  .ێب رەد ەتاز یشت  ەنیمومک



 شینسێفرڕێو  ەوەمەکەد دەر یواوەت ەب ەیەقس وەئ ،ەدادگاک ەیلەسەم مێیەس ەیلەسەم
 ەل کاەد ێل ەیسوئال وەئ رەه ردەف رفانیع داێوەل ەک یتیساب زیروەپ ەیکەبێکت ەب مەدەد

 .ەکردووەن ەمێئ ەڵگەل یکییەهاوکار چینا ه ەڵێد یاشکاوڕ ەب رۆز شیوەئ یسابت یئاغا

 

 شیژنان ەیلەسەم ەب تەبارەس هاەو رەو ه یشیماننووسڕۆ زتێرەب ەارید ،ەباش رۆ: زیقاز
 مانەکە. کاتەوینووس بتانێکت ەژنان یبوار یچاالک شیوەئ ەک الیژ زەڕێب رتەهاوس ەڵگەل
 ەب انی یرانۆس ییکورد ەب انی ەکەبێکت  مەکەد رانەنیب ەداوا ل منە. ئێبەد واوەدا ت ەرێل

 .نەبک داەیپ ەوەتەبوو واڵب دێسو ەل رگێگوتنب ەدووک زمان ل رەه ەب ەوییەشۆخەب ەک یفارس
 وەدارم ئ وایبنووسن . ه کرانەئ رەس ەل شەکەشانخانەو یسێهاوکارانم ئادر ێبکر رەگەئ

 ۆب نەیکەد رەنووس یسپاس ەمێئ ەیوەندنێخو ە. و بەوەننێانخویو ب ننێب ستەدەو ەبانێکت
  .شۆخ مانەوێئ یال ەکید یکێژێاوڕ اکوودا. ت ەیەرنامەب مەل یشدارەب
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