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 رگێڕەی وەگوت

رگێڕانی )زمانی کورد(دا ەدوای و ەب  ەددا، کەمەسعوود محە ی مامۆستا مەزنەم ەمەرهەم ب ەرگێڕانی ئەو ەدڵنیام ل
رنجێکی ەر سەسێ هەر کەو ه ەکەرگێڕانی کتێبەی وەبناغ ەم ببێتە م کارەئ ەن. پێم چاکەی زۆرم هەڵەدێ، ه

 . ەوەسکاری بکرێتەی، دە وە، دوای ساغبوونە جێیەر زاندرا بەگەبۆمی بنێرێ و ئ ەوەکەڕێی سایت ە، لەیەه

متر، توانیم )تاوان و سزا(ی  ەک ەو ماندووبوونەی ئەنیو ەماندوو بووم، ب ەندەوەدا ئەم کارەل ەر بزانێ کەبا خوێن
م بۆ  ەئازارترین خەقورسترین و ب ەنگە. ڕەیەڕەلپ 600ی ەنێزیک ەکوردی ک ەمەبک ەوەسویدیی ەدۆستیۆڤسکی ل

داڕشتنی   ەی لەوەر ئەبەر لەبکرێ، ه ەم کارەماشای ئەچاوی سووک ت ە، ب ەستخۆشانەبری د ەبی، ل ەوەمن ئ
 ەحمانەوێ بێڕەیەی دەوەی گرتبم. ئەخەدحاڵیبوون یەکدا بەی ەیشتنی وشەتێگ ەدا چووبم یا لەڵەه ەکدا بەیەڕست

دحاڵیبوون و  ەی بەبۆس ەند لوەچ ەبێ لەکوردی! د ەی لێ بکاتەک بڕگەپێشدا ی ەم لێ بگرێ، با لەخنەڕ
و   ەڵەڵڵی هەر تا پام شەس ەیر نییەرباز بووم و سەد ەو بۆسانەموو ئەه ەکردنی بۆ دانرابن! من لەڵەه
رباز  ەرچۆنێ بێ دە! هەرگێڕان و زمانەگرانی بواری وەخن ەران و ڕەرنجی خوێنەعیالجیشم سبێ و بوودحاڵیبوون ەب

ی مامۆستا  ەبییەو عارەل ەتۆب ەبڵێم: خوای ەختەی خۆم! وەبنک ەوەڕامەم، گەکەرکەنجامدانی ئەبووم و دوای ئ
 د!ەمەسعوود محەم

   2008ـ 5ـ 19  وڵێرەتووی ه ەدار، یسەوەح. ع. کاک
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 لەنگەکی سەرازوویەی تەوەنگکردنەهاوس

 

حاجی قادر، شاعیری » ناوی ەرەبن س ەیدا گوتارێکی ل1977ی 6ی 22ی 404  ەژمار ەل «العراق »ی ەڕۆژنام
خۆی    کوو ەو ەوەشکڵ و شێواز  ەب ەتی، ک ەیەکەقەش دەمەو ئ ەوەدا باڵو کردۆت« وتنخوازەشۆڕشگێڕ و پێشک

 : ەوەتەگوازراو

 

 وتنخواز ەشۆڕشگێڕ و پێشکحاجی قادر شاعیری 
 نووسینی ئاسۆ 

 

وتنخواز و  ەناوی )حاجی قادر شاعیری شۆڕشگێڕ و پێشک ەب ەیەریف کتێبێکی هەبدولستار تاهیر شەکاک ع
ی  ەوەرچدانەرپەب ەو کتێبە. ئەکی بۆ نووسیوەدار پێشەزنەیی کورد( و دکتۆر مارف خەوەتەدیموکرات و ن

ی ەچاپخان ەشی لەسێ ب ەنووکەو تا ه ەوەناوی )حاجی قادری کۆیی(ی ەب ەدەم ەسعوود محەکتێبێکی کاک م
 . ەرچووەلێ د  ەوەکۆڕی زانیاری کورد

 ەد لەمەسعوود محەکاک م ەک ەوەکاتەد ەوەر ئەس  ەخت لەیدا جەکەکتێب ەریف لەبدولستار تاهیر شەکاک ع
لی شاعیرێتی و لێهاتوویی و   ەبێ لی بەن نەگمەد ەو ب ەرچووەی شاعیری کورد، حاجی قادری کۆیی دەبازن

ی ەک ەکتێب ەک ەوەکاتەش دەوەر ئەس ەخت لە. جەوەکردۆت ەن ەوەکانییەڕۆکی شیعرە و ناو ەو شاعیرەشۆڕشگێڕی ئ
  ەو ل ەباسکردنی خۆ هیچی تر نیی ەل ەو جگ ەیەسێتی هەتی کە کی تایبەد سیمایەمەسعوود محەکاک م

تیکردنی بیری ەڵ دوژمنایەگەڕوو، ل ەخاتەد ەرستانەپەن و بۆچوونی کۆنەوردیی لی ەیدا بەکەکتێب
گرێ ەش دادەوەر ئەس ە تی شۆڕشگێڕ و دان لەسایەندێ کەه ەک جنێودان بەوتنخوازی و شۆڕشگێڕیدا، وەپێشک

د ەمەسعوود محەک کاک مە، وەبووەرستی کوردستان نەپەگی کۆنەبەرەحاجی قادری کۆیی شاعیری چینی د ەک
ڵکو شاعیرێکی ەلمێنێ، بەریبڕیون بیسەیدا دەکەناوبراو ەکتێب ەل ەکانیدا، کەتوێی ڕاوبۆچوون ەوێ لەیەد

  ەدرێژایی ژیانی، شیعر ەو ب ەڵداوەری هەس ەوەتکێشانەحمە ی زەڵگەناو کۆم ەو ل ەوتنخواز بوو ەشۆڕشگێڕی پێشک
ی ەوەنگاربوونەرەک بۆ بەچ ە تەکانی کردوونەوتنخوازیەپێشک ەشۆڕشگێڕیی ەییەوەتەن ەکانی و بۆچوونەسیاسیی

نگریی ەتی... بۆ لیەوایەت ەتی و نەکی چینایەزوڵم و جیاوازیی ەموو جۆرەرست و ئیستیعمار و هەپەگ و کۆنەبەرەد
گیش بوو و ەبەرەڵێ: )حاجی شۆڕشگێڕ بوو و دژی دەدا دەکەکییەپێش ەدار لەزنەش، دکتۆر مارف خەوەئ

سێکی باش، ەک کەو  ەدا بووەسەو کەتی ئەسایەبواری ک ەدا لەچین وەرانی ئەنوێن ەندێ لەر هەس ەپێداگوتنی ب
دژی   ەکەری کتێبە...( نووسەگ بووەبەرەکی گشتی دوژمنی چینی دەیەشێو ەک چین... حاجی بەک وەن

  ەتی لەتایب  ەگ، بەبە رەلمێنێ دەکێتی بیسەرە، گەزووی لێیەک ئارەو ەک ەدەمەسعوود محەکانی کاک مەبۆچوون
ڵی  ەوان ق ەک ئەنا وە، دەڕاست نییەکانی ناوەدەوروپای سەک ئەشبێ وەر ه ەگەو ئ ەنیی ەی کۆیەناوچ

ر  ەس ەڕپێکراوی لەی باوەڵگەکی باش و پڕ بەیەوەرچدانەرپەکی گشتی ب ەیەشێو ەر، بەبوو. نووسەمیان دەحکەم
  ەوەحاجی قادری کۆییی  ەبار ەیدا، لەکەرگی کتێب ەرسێ بەه ەد لەمەسعوود محەکاک م ەک ەیەه ەو بۆچوونانەئ
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و  ەنیی ەوەحاجی قادری کۆیی ەندییان بەیوەبێ پەم نەمێکی کەک ەک ە1131کانیان ەڕەی لپەو ژمار ەریبڕیوەد
  ەتی بەد سووکایەمەسعوود محەخا، مەریدەیدا دەکەوە ڵمدانەو ەریف لەبدولستار شەک کاک عەشدا، وەمەو کەل

یدا  ەکەتەوایانی میللەپێناوی بێن ەل ەک ەقادری کۆیی کردوووتنخوازی شۆڕشگێڕ، حاجی ەشاعیری پێشک
جلیسیاندا ەم ەکاندا ژیابێ و لەگەبەرەئامێزی د ەل ەخان، کەشاعیری دیو ەیکاتەو د ەری وڵتان بووەدەربەد

  ەیکاتەو د ەوەکاتەک ڕووت دەوتنخوازییەموو شۆڕشگێڕی و پێشکەه ەل ەو شاعیر ەش ئەوەدانیشتبێ... ب
بدلستار ە ، عەو شاعیرەوتنخوازی ئەشۆڕشگێڕی و پێشک ەرگریکردن لەکان. بۆ بەگ ەبەرەرباری دەکاری دتەخزم

ر و شاعیرانی ەین ناوی نووسەدە کتر بین تا ڕێ نەبێ زیرەڵێ ـ دەیدا دەکەمی کتێبەکەشی یەب ەریف لەتاهیر ش
و ڕێبازی ژیان و بیر و بۆچوونیان  ەوەشاردرێتەمان پیس بێ و با شێوازی ژیانیان نەکەلەژارانی گەه
 کرێ. ەیریان نەکی تر سەیەشێو ەڕۆژدا، بەپاش ەی لەوەشێوێندرێ بۆ ئەن

هۆی   ەکرێ و بەڕی پێ د ەباو ەکەوەرچدانەرپەو ب  ەکی گشتی کتێبێکی باش ەیەشێو ە، بەکەوەڵمدانەکتێبی و
 ری بڕۆین. ەس ەدا، لەیەم گۆشەڵکو لەدا، نا بەیەڕەم لپەزیاتر ل ەوە، ناتوانین لەوەکەتەوانی بابەرفرەب



6 

ی  ە وەدوای باڵوبوون ەل  ەک بوو کەرایەموو هەپشتگوێخستنی ه ەتی خۆم، کەسڵەخ  ەوای لێ کردم ل ەشی کەوەئ
  ەکەنووسین ەبوو ک ەو ەمیان ئەکەم دوو شت بوون: یەرپا کرا، ل بدەورمدا بەد ەب  ەوەمەکەمی کتێبەک ەشی یەب
یان ەکەڕۆژنام ەدڵنیایان کردبووم ک ەوەش لەیەو ڕۆژنامەو لێپرسراوانی ئ ەوەتە)العراق(دا باڵو کراوی ەڕۆژنام ەل
و ەی ئەوەڵم باڵوکردنەکی کورددا بڕوا، بەلەف  ەر بەنێکی سەدوای هیچ لی ە وێ بەو نای ەفتاردا ئازادەڕ ەل

ی ەکەنییەهیچ جۆرێ بێالی ەب ەلماند کەی سەوەڕوا، ئەیان دەوێدا قسەل ەی کەوان ەندێ لەی هەو قس ەنووسین
  ەک ەیەوەمیشیان ئەڕووخێنێ. دووەکدا دەر یەس ەنی ب ەکی بێالیەیەموو هاوکێشەش هەوەو ئ ەڕاست نیی

ناتوانن  ەن، چونکە ڕی پێ بکەبی باوەرانی عارەبێ خوێنەد ەوەش بۆ ئەوەو ئ ەبی نووسراو ەعار ەب ەکەنووسین
وای بۆ   ەوەدوودڵیی ەختێ بەن ەو دوو هۆیەی ئەوەگردبوون ە. بەکوردی نووسراو ە ب  ەن کەبد ەکەرنجی کتێبەس

را  ەی هاتوهەوەبۆ نان ە م کەبک ەو بارودۆخەم و ئەکەو تیایدا باسی واقعی کتێب ەوەمەچووم، نووسینێک باڵو بک
خۆمم   ەل ەبڕۆم کدا ەو ڕێگایەیشتن ب ەپێ گ ەوەبەپیاوماقووڵنی عار ەرنجم لە ندێ سەه ەوە. دوای ئەبارەل

ر ەدا گوزە تەو بابەر شتی لەس ەفسم ڕابێنم تا بەن ەوڵم داوەنم هەمەموو تەه ەک ەوە تێکەناو باب ەداخستبوو و بچم
ی  ەو نووسینەئاستی ئ ەلی لە ش نووسینگەمە، پێش ئەوەکدا باڵو بێتەیەموو ئاڕاستەه ە پروشکی ب ە نگەڕ ەبکا، ک

خۆمم  ەکدا پشتگوێم خستن چونکەدوای ی ەک بە و ی ەوەتەباڵو کراونبی ەعار ەکوردی و چ ب ە، چ بەوەرەس
دا باڵو  ەڕانەو لپەش ل ەمانەڕم و ئەریاندا تێپەس  ەم بەگاڵ بدەگاڵ ەی گوێ بە وەکردبوو بێ ئ ەستەواب ەوەب
گیران و  ەڵدەشێکی گشت و تیایدا هەب ەبوونەدا دەو جێیانەکرا و لەیان لێ دەوەڕوانیی ئەچاو ەک ەوەکرانەد
ی ەوەرێک زیاتر نابێ و ئ ەسێب ەی لەوپایەژێنێ و پلەیهەی دەکەرچاوەس ەدی دارێکی کەلقێکی ق  ەبوونەد

  ەبینی لەڵمدا بووبی دەگەکانمدا لەنووسین ەر لەگە. ئەر دۆڕاوەوێ، هەرکەریشیدا سەس ەکا، بەملمالنێی د
 ەریان چونکەخۆرانی سەکانیان یا مشەروێشەڵگرانیان یا دەک هەن ەکانم کردووەقێی بیرەتەمەموویاندا دەه
کان و تاکی  ەر تاکی شتەس ەکردن لەو قس ەو چ سوودی نیی ەفیڕۆدانی کۆشش ەب  ەسانەو کەقێی ئەتەمەد
  ەخنەو یاسای گشتی دانێن تا ڕ ەوەکان کۆ بکرێنەموو تاکی شتەر هەگەم ەکی بێ سوودەیەوەکان زیتبوونەسەک

ی )العراق( ە. هیواداریشم ڕۆژنامەوەتیایدان بگرێت ەسێک کەموو کەموو شت و هەبێ و هەکی گشتگری هەیەشێو
و  ەی، ئەوەباڵوکردن ەبوو( چونکەخش سوودی هەربەرە)ز ەک ەوەباڵو کردبێت ەوەو ڕووەی لەو نووسینەئ
 ەی کەوشتییانەفکری و ڕ ەساتەو کارەندێ لەم و هەبی بکەقڵی عارەع ەخساندم ڕووی قسانم لەی بۆ ڕەتەرف ەد
شتێک بێ  سوودی   ەڕقتان ل  ەنگەو )ڕ ەوەمەڕوون بک ەی کورددا گرتووەرچاوی ئێمەر ئاسۆی بەس ەستیان بەد

و  ەوەتا ڕووی ڕاستی بدۆزین ەرم ماڵەس ەیڵێم لەرچی دەه ەیەرم هەس ەشتان لەوەبێ( و مافی ئەبۆتان ه
موو  ەه ەدروشم و ل ەکردۆتمدا ەکەمی کتێبە کەشی یەتای بەرەس ەشم لەوە و ئ ەیەفی وشەرەڕاستیش ش

و   ەموو قسەتبارکردنی هەی تۆمەڵگەب ەتەو کردووشم ەوەدووپاتم کردۆت ەو ەجێی بووبێت ەوتێکدا کەڵکەه
کێکی ەهیچ چ ە، بەکەترین چەبڕند ەکی ڕاستگۆیی کەچ ەل ەجگ ەبووەودام نەبێ و مەڕاستی تێدا ن ەکردارێک ک

بێ   ەستم بگرێ، ئاخر بەو ئامانج دەرەب  ەکێکی ترم نییەهیچ چ ەتی من کەتایب  ە، ب ەوەنگاری درۆ ببمەرەتر ب
 ەزۆر ل ەک ەستۆدای ەئ ەندی گشتیشم لەوەرژە... مافی بەوەنگاری تاریکی ببیتەرەکی ڕووناکی ناتوانی بەچ

  ەم لەکەو نووسین ەجلیسیان نییەڕووی م ەم کەلێ لدەورووژاندنی شتگ ەتا خۆم ل ەوەبمەقووڵ ن ەوەوردبوون
 ەندەوەر ئە، هەکاندا پێویستەتاریک ەژێر چین ەت لەقیقەستهێنانی حەد ەی بۆ بەندە ت بمێنێ و چەڕووی بابر ەس
 قووڵییدا ڕۆبچێ.  ەب

 ە ل ەیەوەئ ەیەدا هەناوبراو ەو نووسینەل ەواوترین شتێ کەرزترین و تەجوانترین و ب ە ڵێم کەد ەتاوەرەس ەش لەوەئ
، ەوەڵکی بشارێتەخ ەل  ەوەکی بچووکەنای ڕاستییەپ ەل ەورەستراوێکی گەڵبەو ناتوانێ ه ەق ەناه ەوەکەموو ڕوویەه
  ەکەیەکسی وێنەک عەڵکو وەب بچێ، بەکەرەم ەمووی بەکا هەرداخێک ئاو دەپ ە بێک وا لەکەرەم ەک دڵۆپەو
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شتی  وێ ەبی ەسێک ک ەبۆ نیگاکردنی ک ەکەش جێیەوەوێ، ئەرناکەی دەکەڕاستیی ەوەگێڕیت ەڵینەر هەگەئ
  ەن کەماشای درزێک بکەڵکی تەوێ خەڵناکەلش هەب ەموو ڕۆژێک و بەه ەربخا، کەکان دەدیار ەی ڕووەوەپشت

، ەیەه ەوەشەق ەز ەو سووربوونەپشت ئ ەی لەوەولی و ئەمالوئەل ەو ن ەوەپشتی ەل ە ن ەیەمیدا هەردەب ەل ەق نەه
رمیش ەبێ ش  ەهاسانی و ب ەق، بەڕووی ه ەڕوو ب ەنەگمەکی دەو بوێریی ەتیکردنی ڕاستییەزایەنیازێکی قووڵی ناح

 ەنەستراو لیەڵبەخا هەردەر دەبۆ بین ەوەی ئەخۆکە خۆب ەرفراوانییەب ەکراو کەمینێکی ئامادەر زەس ەتەڕیوەرپەد
 ەل ەیەهێزی هەی بەڵگەب ەوەدووری و درێژیی ە، بەکەمی سیمای وێنەرجەس ەی قسان بێ، چونکەکەنەسەڕ

موو  ەشێواندنی بێ سنووری ه ەنابن و ب ەک شتدا کۆوەی ەبێ لەن نەگمە د ەب ەلێکدا کەتگەسڵەی خەوەکۆکردن
  ەی لەرچاوە، سەوەتیەگواستووی ەوەکانی ژیانی حاجی قادرەرزەب ەی ڕاستییەبار ەو ل ەوەمن ەی لەوەئ

نگ کرابێتن ەڕ ەخوازراوان ەنگ ەو ڕەی بەوەن بێ ئەژیانی ئاساییدا ه ەل ەی کەو چاکانەر ئەرانبەب ەیەوەکەیەکین
ڕووی   ەنجکردن و خۆداخستن لەو خۆب ەرانەشێوێن ە نەو لیەبۆ ئ ەوەڕۆییەدڵسۆزیی زیاد  ەو ب ەق ەدڵی دڵڕ ەب ەک
ل  ەخمەفی مەبن پێخ ەوی ل ەرمدا زەکی نەبایەر کزەڵکردنی هەڵ هەگەل ەی کەو شاعیرەڵوێستی ئە ک هەق وەه

کان پتر دوژمنی ڕاستین کاتێ ەتاوەڵە ڵخەه ەڵکانێکن زۆر لەخ ەمانەئ .ەرزەل ەهێنێتەد ەسەلەو ئاوریشمی درۆود
گرێ،  ەتی دەوایەر ڕەرانبەتوندی ب ەخۆی، ب ەت بەیی تایبەون و دوورایی ڕێژە کەر ڕاستی دەکانیان بەونەخ

  ەب  ەیا زیاتر ەدەبیستوپێنج س ە، کەستەیوەپ ەوپایەبوونی ماددی و پل ەن ەی کورد بەڵگەی کۆمەندەوەئ ەچونک
  ەوەیداتەک بێ، دە ر ڕاستییەڕاستی، ه ەی کەو ڕووناکیی ەر ئەرانبەتاریکیدا ب  ەریدا دراون، توندوتیژی لەس

کێکی تر  ەبۆ ی ەوەکەیەوەتەن ەو ل ەییەندیدا ڕێژەوەرژەرازووی بەت ەموو شتێک لەه ەبێ چونکەتوندوتیژتر د
ی ەند دێڕەو چەی ئەندەوەت ئەقیقەح ەب لە، ڕقی عارەنموونم، بۆ ەکەب دەددای عارەحەو ت ەیەجیاوازی ه

  ەئێستای ئیفالسی کردبێ ل ەند دێڕەو چەر ئەدەق  ەسێک بەبیخنکێنێ، یا ک ەوەتەگواستووم ەک ەوەرەس
 ەبێک بگرێتەوی عارەڕووی ز ەحاڵەی و مەکەتەر واقعی ڕابردووی میللەس ەکی ڕاستی لەیەر وێنەی هە وەگواستن
  ەبوو ەوەڕەهۆی جیاوازیی باو ەهل بۆ ئیسالم بەبوو جەتی ئەبڵێ دوژمنای ەوەڕووی جیاوازی بۆچوون ەل ەخۆی ک

 ەچوارچێو   ەهل لەبوو جەر ئەگەبایی ئ ە ر ناتەرانبەڕ ب ەترسی باوە، و مەستدانی حوشتر و کۆیلەدەک ترسی لەن
ی ەبار ەی ماددی لەڵگەبک  ەب یەر عارەگەش ئە وەل ەگۆڕێ. جگەب دەری عارەوروبەرکا، دەی دەکەماددیی

ی ەدەندین سەی تری درێژایی مێژووی چەڵگ ەستیش بدا، زۆر بەد ەل ەوەهلەبوو جەچاوچنۆکی ماددی ئ
 ەر بەرانبەڵوێستدا بەه ە بۆ کورد، ل ەکەلەسە. مەوەوێنێتەکان بڕەموو گومانەمێنێ تا هەد ەوەستەد ەندی بەمەوڵەد

ڕی  ەش ەمێژووی لێکدابڕاوی خۆی داڕێژێ ک ەوەڕەبیر و باوو ەر بەگەئ ەچونک ەی وا نییەکەلەمێژووی گ
  ەکردووەتی نەڕی چینایە کێ بڵێ حاجی قادر داوای شە ر ی ەگەڕووخێ ئەردا دەس ە، دنیای بەکراوەتی تێدا نەچینای
  ەو کوردەر ئەگەئ ەبکا چونک ەتانەو بابەرۆکخێڵ و شتی لەملمالنێی موڵکدار و س ەهاتووەبیردا ن ەشی بەوەو ئ

ڵ بوونی خۆیدا  ەگەلق بکا تا لەتی خەئاشکرا ملمالنێی چینای ەناو واقعی خۆیدا بێ و ب ەیاڵ، لەخ ەب ەناوبراو
  ەتی تێدا بەرعیەبێ و شەوێ هەیەخۆی د ەبێ کەی تێدا نەرەگەئ  ەو تاکەئ ەوتی تر کەڵکەبۆ ه ەبیگونجێنێ، دیار

ی ەکەمەردەن و سە خەریدەکانی دەشیعر ەێ کب ە ڕوون ەو مرۆڤ ەبێ حاجی قادر ئەکان بدا، چۆن ڕازی دەچین
تا بتوانن مافی   ەکڕیزی کردووەموو کورد و یەتی هەو داوای برای ەی بووەکەوەتەتی نەقیقەو ح ەکی بووەرەگ
ستی ەه ەی بزواندبێ کەتانەو بابەرزی و شتی لەفسبەتی و نەردایەن و ژێی مەر بک ەبەستەیی خۆیان دەوەتەن

گوێی  ەهل تێبگا کەبوو جەئ ەب ئاسان بێ وا لەر بۆ عار ەگ ەتی، ئەک چینایەورووژێنن، نەکوردبوونی کورد د
 ەر بەبووڵی بێ )حاجی قادر( سەق  ەئاسان نیی ەناوبراو ەو گوتارەری ئەست بچێ، بۆ نووسەد ەماڵی ل ەداوەن ەوەب
ی  ەوەو ئ ەقس ەمڕۆدا بهێندرێتەکانی ئەڕۆژنام ەبێ ل ەر دەر وا بێ هەگەبووبێ و ئەتی نەکی چینایەیەف ەلسەف 
کانی و ڕاستی  ەکانی و کردارەقس ەئێستا بیڵێ و زۆریش ئاسان ەیگوتووەمی خۆیدا نەردەس ەوسا لەئ
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مڕۆی  ە له ئ ەدا کەوەڵ ئ ەگەو ل ەوەڵبگێڕدرێنەی خۆیان هەوانەتا بۆ پێچ ەوەوەبن شیکردن ەکانی بخرێنەڵوێستەه
پێی   ەب ەی گوتوون کەوانەبۆ ئ ەنگ بن ک ەبێد ەو شیعرانەبێ لەبگونجێ. چۆن دکرێ  ەڕوانی لێ دەتاریکدا چاو

بێ واتای ون ەکرێ بزر بکرێ دەر نەگەگ حسێب کراون و ئەبەرەر دەس ەکان لە بۆ چین ەمەردەم سەنۆڕینی ئ
بێ  ە ن ەوەئ ەحاجی چ ڕێی نیی ەخۆی کەب ەکەک چینەن ەگوتراو ەو چینەکانی ئ ەبۆ تاک ەی کەوەش بەوەبکرێ ئ

می  ەرجەس ەزی لەواس حەبوو نە بڵێین ئ ەیەتەو باب ەقساندا ل ەل ەوەبادان ەزانین کەش دەوەڕقی لێی بێ و ئ
شدا  ەوەر ئەس ەت ناتوانێ بەنانە، تەوەیخواردنەد ە بوو ک ەو پێکانەی ئ ەتاکەتاک ە زی لەڵکو حەبوو بەراب نەش

رک تا  ەئ ەڕن، بووەران ڕاپەوسێنەگوتوون تا دژی چەحاجی قادر بۆ کرێکارانی ن ەی کەو شیعرانەئ ەرێ کەبگوز
  ەمەردەم سەرانی ئەڕوانکەزاری چاو ەل ەک ەقس ەبێنن ەیەو شێوەزۆر حاجی ب ەون و بەبک ەو ماڵوێرانییەفریای ئ

یا زیاتر دوای  تی شیعری گوتبێ، چل ساڵ ەتی چینایەر بابەس ەس لەم کەکەی ەڕێگر ک ەش نابێتەوەو ئ ەخۆش
سنووری  ەک ەوەوتووییەو دواکەهۆی ئ ەپانی کوردیدا بەگۆڕ ەستن لە ڵبەودای هەتی و مەمردنی حاجی گوتووی

نی تری  ەلی ەک ەوانەفر ەندەوەوێ ئەکەردەد ەوەم کتێبەم ئەد  ەب ەورد ەورد ەک  ەوەهۆی شتی تریش ەو ب ەنیی
  ە رەبەنگەت ەندەوەئ ەوەزیاد  ەخۆی، بەپانی کوردی بە. گۆڕ ەگوتووەن ەوەبار ەتا ئێستا هیچی لەس هەک ەیەکورد ه

کانی،  ەکان و پێکهاتەپێی سروشتی شت ەش بەوە، ئەسکەرتەتێیدا ب ەوەتانی ترەچاو میلل ەتیش لەو بیری چینای
  ەوەبکدا بیری لێ ەرەبەنگ ەو تە. ئیدی لەر بیری تر داخراوەرانبەو ب ەرەبەنگەت ەرقاڵەس ەوەپێی ەکیش ەقڵەو عەئ
حاجی قادر  ەبێ، بیر ل ەوەنگایی ەو تەی ئەوەرەد ەر ئاوازێک لەگ ەو ئ ەیەوەکاردان ەو کوردەمووی لی ئەه ەک
 ەف ە لسەو ف  ەوەکردۆتەنگی نەهێشتا تیۆری ت ەی بارودۆخێک بووبێ کەرکردەشاعیری شۆڕشگێڕ و س ەوەبک
  ەنگەخۆر بۆنی ڕاسگۆیی لێ دێ و ڕە دروومانی لوقمی ەوەکاندنەڵتەه ەیەوەو ئالێر  ەکردووەتی پێ نەکەرەب

ی ەکەرشەوێ و عەکی بکەپ  ەکەو ئیدی بازرگانیی ەوەندێ ڕاستی ڕوون بکاتەبێ و ه ەکیشی لێوەڕووناکایی
نگیان ببڕێ و  ەبدرێن و د ەورەستنیشان بکرێن و دەن دەدەد ەوڵەو هەی ئەوانەموو ئەبێ هەوابێ دەرزێ. کەبل

ن و  ەلی فێڵبازان ه ەی کەستن و داتاشینەڵبەی شێواندن و هەسەرەو کەش بەوەواریان بزر بکرێ ئەشوێن
نگی  ەن و دەکەست پێ دەز دەکۆی کاغەر سەس ەکان لەمە ڵەو ق  ەوەکرێنەکان کۆ دەڵکەکان و خەوڵەوجا هەئ
و  دا ەدیی درۆی بۆ دە گرێ و شای ەوی دی دەقی پشتی ئەر ناهەس ەو ل ەکەر یەو ه ەوەبێتەرز دەڵخڕاندن بەه
س بتوانێ  ەک ەک تاکە نها یەت ەب ەحاڵەدیارن و م ەوەتەگوازراون ەتاوەرەسەل ەدا کەند دێڕەو چەل ەوانەموو ئەه
بردن ەخشتەی بۆ لە زەموو حەو هەو ئ ەوەخۆیدا کۆ بکات ەڕاستی ل ەر بەرانبەب ەتییەموو ڕق و دوژمنایەو هەئ
ن پشکێک تیایدا ەر خاوەبوختاندا و ه ەل ەبانکێکی هاوکاری وایک ەی تێدان، وەو دێڕانەی ئەیەڕەو لپەبێ: ئەه
ی  ەڵگەڕ بەوپەڕی ئەوپەئ  ەیشتۆتەبوختانکردندا گ ەل ەکی کەتییە. بێ منەیەوی تردا هەڵ ئەگەشی جیاوازی لەب
  ری هیچ ەناڵێنێ. نووسە د ەوەستیەد ەکی گشتی، بەیەشێو  ەتیدا بەڵیەبواری کۆم ەلی کورد لەگ ەک  ەیەو بۆشاییەئ

ی  ەچوارچێو ەش لەوەڕۆژ، ئ ەویش بکاتەو و شەش ەڕۆژ بکات ەوەمەو عالەر چاوی ئەب  ەب ەتێک نیی ەمیلل
  ەوەپێکردنیش ەگاڵت ەینێژێ و بەچاڵی درۆدا د ەیکا کاتێ لەد ەوەکانەچاڵکردنی ڕاستییەزیند ەب ە کی کەشانازایی
کلکی بنیشێ دێت و   ەل ەخنەردی ڕەی گەوەبێ ئ  ەوجا بەو ئ ەدڵیان نیی ەب ەردێنێ کەد ەڵکەو خەزمان ل

ی  ەخۆشییاندا بسک ەو ل ەشکاندن و وردکردنی ڕاستیی ەی خۆی کەکەڵوساوەه ەرمایەر سەس ەوەڕێتەگەد
 سمێڵیشی دێ.

کانی شۆڕشی بیست  ەرکردەس ەکێ لەتی یەسایەیفی لێ بێ کەب کەرێکی عارەیاڵ، نووسەر خەب ەوەیهێنمەد
می ەڵەیان ق ەچۆن د ەگ(ن، بزانەبەرەچینی )د ەر بەکان سەرکردەس ەک ەوەو ڕێیەش لەوەدار بکا ئەکەل
  ەنگاندن بەڵسەجێی خۆیان و ه ەوەگێڕنەکان دەلەسە م ەوەیی و گرماندنەتووڕ ەکرێن و بەرچاوڕوونی لێ تیژ دەب

را ەتاکوتدا ەمانەڵەو ق ەناو ئ ەل ەشەوانە. لەرپا کراوە ی تێدا بەکەشۆڕش ەن کەکەد ەمەردەو سەرازووی ئەپێی ت
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و چاوپۆشی   ەبووەمی خۆشیدا هی لێبوردن نەردەس  ەل ەش ببوورن کەوەن و لەرگی لێبوردن فراوان بکەبن بەه
  ەکان بەبێ و )چاکەڕدا زاڵ دەر شەس ەو خێر ب ەنجامی داوە ئ ەبارێ کەدا دادەسەو کەموو بوارێکی ئەر هەس ەب

کان( ەر )شعووبییەرانبەب بەیی عارەو تووڕ ەوەیتەبک ڕوونتر ەیەو وێنەتوانی ئەون( و دەکەردەکاندا سەر خراپەس
گڕێ و ەی دەکە مڕۆمان ئاگرەتا ڕۆژی ئ ەبدا کەکانی مێژووی عارەڵچوونەه  ەکێ لەی ەین لەر زەب ەیتەبد

ب و ەیی عارەوەتەفی نەرەری شەپارێز ەن گوایەکەگشتی سوپاسیان د ەب بەڕمبازێدان و عار ەکان لەسوار 
ر ەر هەرانبەو ب ەریدا زاڵەس ەتی ب ەقامچی تاوانبارکردنی ناچینای ەجیهانی کورددا ک ەل ەکەلەسەکانین. مەشانازیی

.  ەیەوەشەوانەپێچ ەڵکو بە، بەنێزیک نیی ەوەو لێشی ەبکا، وا نیی  ەوەڕابردووی ەشانازی ب ەوەکرێتەرز دەکوردێک ب
 ەڕی و لەر ئینگلیز ڕاپە رانبەکاندا بەتای بیستەرەس ەل  ەری کەحموود ئاغای پشدەباس ئاغای کوڕی مەختی عەب
گیانیان،   ەوتەتی پێکردن کەکوشتن و بریندارکردن و سووکای ەریکردن و بەد ەڵتی کۆیەکانی ڕۆژهەموو ناوچەه
نگ و  ەو د ەوێن ە برێ بەناوی د ەچاک ەب ەمیشەه ەیس زاری( نابێ کەختی )شێخ خوم ەک بەت وەق 

پێیان   ەنگەئاشکرا ناوێ بێنن و ڕ ەباس ئاغاش ناوێرن بەکانی عەو خزم ەوەکرێتەبی یادی دەی عارەوەخوێندن
پێی   ەبێ بەناوی بهێندرێ د  ەچاک ەبهێنێ ب ەندەی تاکێکی کوردی پێشان هەوەن. بۆ ئەباشتر بێ هاشای لێ بک

ڕۆشنبیرانی ی ەبێ تا لی زۆرینەریدا هەماوەمارکسیزم و سۆسیالیزم و ج ەی شانازی لەسەرەمڕۆ کەی ئەپێوان
  ەمدا بەکەی یەپل ەی لەوەمارکسستی کورد ئ ە، چونکەوەکرێتەباڵو د ەترسیدارترەش م ە وەبۆچوونیان ل ەکورد ک

ش ەوەئ  ەک شتی پێ گرنگەو یەکانی بکا، ئ ەتییەسایەکانی و کەباسی مێژووی کورد و ڕووداو ەگرنگ نیی ەلو
، جا ەبێ هیچی تر ڕاست نییەن 1و مارکسیزم ەدا ڕاستەو باسانەڕی مارکسیزم لەی باوەوەبۆ ئ ەیەڵگەی بەوەهێنان

هێنن  ەمێژوو د ەڵکەو خەئ ەک ەمدا گوتوومەکەمی کتێبەک ەشی یەندێ جێی بەه ەڕێک بێ. ل ەر بۆچوون و باوەه
ی ەوەڵێن بزانن ئەڵکی دەخ ەپێچن و بەد ەکانی خۆیانی پێوەوجا کفنی تیۆرییەن، ئەکەوڵی دەبڕن و کەریدەو س
  ەکی لەیەهیچ قوتابخان ەک ەب باش بزانەری عارەی خوێنە! ئە وەڵ مێژوودا ڕاست دێتەگ ەند لەیڵێین چەد ەئێم

  ەمارکسیزم ک ەل  ە، جگەی کوردیدا گرتووەوەزگای چاپ و باڵوکردنەر دەس ەستیان ب ەد ەدا کەوانەناو ئ
ر بڵێم  ەگ ەیر بێ ئەپێت س ەنگەو ڕ ەترسیدار نییەم ەمەردەم سەقڵی کوردی ئەبنیاتنانی ع ەب  ەندەتمەتایب

 ەرازووی ژیریدا( کە ت ەوت لەناوی )ڕێک ەب ەوەڕێی کۆڕی زانیاری کورد ەی کتێبێکی کوردی لەوەباڵوکردن
  ەکانی مارکسیزم بە کورد ەوانەلمێنێ، ڕقی پاسەردگار بسەروەبوونی پ ەربڕیوەدا دەوەی ڕای خۆی لەکەرەنووس

  ەل ەتان ەو بابەگرتن و شتی لەخنەزایی و ڕەربڕینی ناڕەنا بۆ د ەوەکانیانەمەڵەق  ەڵڕژا و پاڵی بەر کۆڕدا هەس
ڕی ئاینیی خۆی بکا و ەباو ەرگری لەوڵتی خۆیدا ب ەزانی لەزیاد د ەموسوڵمان ب  ەیان لەوەکاندا و ئەنییەمەچاپ
ورووژاندنی  ەک ەوەو لێپرسراوانیشیان ئاگادار کرد ەی بۆ چاپ کردووەو کتێبەئ ەهۆڵیشیان بۆ کۆڕ لێدا کەد

وام ەردەخودا ب ەب ەوەبوونە ڕنەی باوەبار ەن لەی وڵتێک ناکەڵم لۆمەب ەوەنێتەڕی بشێوێنی دەڕداری و بێ باوەباو
 . ەئارادا نیی ەچپی بشێوێنی لەیان چ وریایی ناوێ و چپەمەو ئ ەوەکاتەکا و باڵوی دەکتێب چاپ د

دێو  ەو ل ەوەبنەگوناهان پاک د ەو ل ەوەوێنەحەبنیدا د ەو کوردی ماندوو و مردوو ل ەترێکەچمادام مارکسیزم 
و  ەشتی نووحەڵێی کەر د ەبینی و هە ز و ناشرین دەکی ناحەیەشێو ەناو ڕۆشنبیراندا ب ەی لەکەرەپارێزراون، سێب

کوردی  ەبڵێین ک ەوەوێین ئەنای خنکاوانیش بدا. ویژدان لێی دەو خوا پ و جووتێکی تێدان ەتەر بابەه ەل
متر ەوانی دی کەرای لەندی بێ، هەپێی توانا پاب ە ی بێ و لێی بزانێ و بەکەڕەر دڵسۆزی باوەگەمارکسست ئ

  ەبۆ تێرخواردن ل ە، چونکەوەوێتەکەیاندن دوور دەخۆپێگ ەبێ و پتر لەگوتوبێژدا زیاتر د ەختی لەبێ و بەد

 
ڵێم: ەکورتی د ەب ە، بۆیەکراوەن دانێوان مارکسیزم و مارکسست  ەجیاوازی ل ەئاخاوتندا دیوم ە نووسیندا چ ل ەزۆر جێدا، چ ل ەل   1

 ( رگێڕەو) .  ەیەه  ە یەفەلسە و بیر و فەڕی بەباو ەک ەیەڵک ەخ  ەڵەیا کۆم  ەو مرۆڤە و مارکسست ئ ەیەفەلس ەمارکسیزم بیر و ف
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مدا  ەیەم قسەماح. لەری ت ەک ەبێت ەد ەبێ کەپارێزراو د ەڵییەندەو گەل ەوەر ئەبەو ل ەداوەرگای مارکسیزمی نەد
بێ بگوترێ و زماندرێژترین و  ەو د ەکەڕاستیی ەوەڵم ئەنادا ب ەلە ش بواری موجامەکەم و بارودۆخەناک ەلەموجام

ویژدان  ەندەسوودم  ەخۆرەو مشەئ ەرز و پیرۆزەرچی بەر هەرانبەتترینیان بەس و بێمنەبێویژدانترین ک
سیش  ەموو کەه ە ن و لەمێک هەردەک و سەموو جێیەڕێکی هەتان و باوەموو میللەناو ه ەل ەن کەباقوبریقان

  ەخۆر لێی بخلیسکێ. بەمش ەنگەکا و ڕەست پێ دەخلیسک د ەوەندی، ئا لێرەوەرژ ەو بەرەترن بۆ لدان بەئاماد
زووی  ەشێ ئارە، دەرهێشەو س ەو کێشەرەڵگری خۆی بەبۆ لدانی ه ەرەڕدا پاڵنەباو ەقیی لەی ڕەوەر ئەدەق 

  ەب ەموو جارێکیش گۆزەگۆڕێ و هە، زوو زوو دەیدا دیارەکەبارودۆخ ەش لەوەئ ەو تالووک ەرەخۆر ڕێگا بێ بەمش
ش ەوانەتی ئ ەیەکەتوند ەزاڵبوونی سروشت ەوەخۆرەست مشەد ەم هۆی شکانی بەکەرناچێ و یەتی دەلمەس

 ەکلیل ەک لەی وەوەتا ئ  ەوەتەزیان لێ پڕ کراوەن و کتێب و کاغەدەدیمان بۆ دەشای ەوەکۆنی کۆن ەلێکن لەشتگ
 . ەگوتراو ەوەڵیشەر زاری ئاژەس ە، لەدا هاتووەو دمن

کۆ   ەوەموو ئایین و جۆر و چینێکەه ەژار بەند و هەمەوڵەتی مارکسیزمدا، دەبن خێو  ەی کورد لەوەگردبوون
ک ەکاندا ناوی وەمارکسی ەڕێکخراو ەی، لەممووز بکەمی شۆڕشی تەکەکی ساڵنی یەماشایەتر ەگ ە. ئەوەکاتەد

  ەل ەمانەبینی و بوونی ئەکان دەئازادیخواز ەکان و بازرگانەئازادیخواز ەکان و مڵکدارەئازادیخواز ەزانا ئایینیی
و مڵکدارێکی ئازادیخوازی  ەقینەکی ئازادیخوازی ڕاستەموو زانایەهێز بوو هەب  ەندەوەی کورددا ئەرگەناوج
خۆیان تا   ەل ەمانەڕێزگرتنی ئ ەکاندا لبرد چونکەپانەگۆڕ ەی لەقینە و بازرگانێکی ئازادیخوازی ڕاست ەقینەڕاست

ر بێ،  ەمانی مسۆگەم و نەی کەوەودای مانەر سوودێک مەرانبەر دڵن بوون بەب ەل ەماڵدرێن کەدان ەهایانەو بەل
 ەبزر بوون، ل ە وەخۆگرتنەی ڕێزلەردەپشت پ ەڵکانی خۆی جێ هێشت و لەخۆپیشاندانیان بۆ خپانی ەگۆڕ

 شدا ڕاستگۆ بوون. ەیەم قسەگرێ و لەڕزق و فوسق د ەر بەئابڕوو ب ەگوتراو ەوەکۆنیش

ر  ەس ەش لەکانی دڵنیا بێ و قسەبۆچوون ەل ەم کەکە سێ ڕووی قسانی لێ دەک کوو ەوبینێ ەب دەری عارەخوێن
ی  ەبار ەش بۆ بۆچوونم لەڵگەم و چ ب ەکەو لێکدابڕانی د ەوەوانی بوونی کورد و بواری گردبوونەرێکی فرەڕووب

  ەوەی گشتییەوەتاقیکردن ەر لەگە، مەوەنەکەڕوومی دەکان ڕووبەکورد ەمارکسی ە ک ەوەناهێنم ەوەلێکەگەلەسەم
. ەوەشێکی عیراقی گرتەک بەدنیای کوردی وموو ەه  ەک 1959ندنی مارکسیدا، ساڵی ەسەرەمی پەردەس ەل ەک
 ەل ەنگێنێ کەسەڵدەی پێ هەو نووسینەو ئ ەوەرچ نادرێتە رپەب ەست کەر دەب ەمەخەرێکی دەڵم زۆر نابا پێوەب

س بۆی ەو ک ەیەی پێشتردا هەیەڕەند لپەم چەل ە دا کەیەوەرچدانەرپەو بەڵ ئەگ ەل ەوەتەگواستووم ەوە)العراق(
ی  ەو نووسینانەبکرێ. ئ ەکەرگێڕانەو ەتا گومان ل ەگێڕدراوەرنەو ەچونک ەرەو پێوەر ئەس ەبخاتوێ گومان ەڵناکەه

گومانی داهێنانی   ەو ل ەرپا کراوەورمدا بەد ەب ەک ەوەتەوتوونەک ەگمەو گمەند ساڵێک پێش ئەباسم کردن چ
 .ەبڕترەگرد ەملمالنێکری ەردوو سەه  ەرخستنی ڕاستگۆییدا لەد ەو ل ەبیانووی بێ تاوانی پارێزراو

دا ساز کرا،  1971هاوینی  ەبۆ یادی حاجی قادر ل ەکۆی  ەل ەکدا، کەیەوەکۆبوون ەم نارد و لەوەی خوارەم گوتارەئ
 : ەوەتەخوێندراو
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 نگی یادی حاجی قادر ەی ئاهەندامانی کۆمیتە: ڕێزداران، ئەکۆی

، یادکراویش پێش  ەمەیەی نۆزدەدەکوردی سکی نیشتمانی ەیەی موعجیزەوەکردنەستەرجەتان بە نگەم ئاهەئ
ر ەس ەرزی چاندنیدا، بەپێش و ەناو کورددا ل ەتی لەوایەتەچاندنی تۆوی بیری ن ەو ب ەووتبۆەمی خۆی کەردەس
ر  ەس ەد ساڵ بەی سە نێزیک ەر لەی بەزۆرب ەژیانی خۆیشیدا ک ەکانیدا زاڵ بوو و لەستوورەمای مێژوو و دەبن

لی کورددا  ەباتی گەری خەف ەس ەو ئێستاش ل ەوەڕیی ڕووناک کردۆتەتۆم و ئاسمانگەئ یەچەی بۆ وە، ڕێگەبردوو
ر  ەکا و هەکان دەرکردەتدا ڕێنمایی سەبواری فکر و سیاس ەباتیدا و لەوی خەڕێڕ ەکانێتی لەنگاوەوی هەپێشڕ

یب باسی ەغزمانی  ەمی ڕابردوو بۆی پێکهێناوین و بەردەو س ەیەی ئێمەچەوتووی وەڵکەتێکی هەڵێی بلیمەد
ی واتا ەبار ەربڕینی لەم دەکەی  ەک ەمتر نییەک ە موعجیز ەریدا لەرسوڕهێنەس ە کا، لەڕۆژ دەکانی پاشەڕووداو

ڵ  ەگەل ەوەشایەوەزاریاندا هاتبێ. لێشی د ەب ەک ەوەوتبێت ەسانێک کەم کەکەنجا ساڵ پێش یە پ ەوەکانەییەوەتەن
ی ەنێزیک ەڵتەم ڕۆژهەئ  ەکانی ژیانیدا ڕوویان کردەدواڕۆژ ەل ەرێ کەربەدا دەفکری و ماددیی ەوتنەو پێشکەئ

مانی  ەژانی زەرەو و بەختی ئە نێوان لێهاتوویی پێشو ە وێتەچوو بکەڕێی تێ د ەهێڵێ کەکیش نەو هیچ بۆشایی ەئێم
ن ەلیە مەجۆر و هەمەوتنی ه ەکان و توانای پێشکەتوانای ڕۆژگار و ڕووداو ەزۆر ل ە و بۆشاییانەر ئەگە، ئەوەئاسایی

یشت.  ەیان ساڵ پێی گە ی مێژوو دوای دەوەیشت و ئەی حاجی پێی گەوەی نێوان ئەو بۆشاییەل ەبوایەوانتر نەفر
  ەو بوو ەوەمی خۆیدا مایەردەر سەس ەوتنی بەرکەی سەک نموونەگرێدانی واقیعدا و  ەوەپێک ەل ەو بۆشاییەئ
ری  ەش هونەوەبکا ئ ەکان شانازی پێوەوەتەن ەک لەیەوەتەرێکدا نەڕێی هون ە خت لەی داهێنانی پێشوەڵگەب

رجدانی دوا چۆڕی  ەخ ە دا و بەوەتەپێناوی ن ەدنیادا ل ەماحیی لەپێناوی پیرۆزڕاگرتنی وڵت و بێ ت ەل ەوتنەپێشک
ن  ەگمەد ەمێژوودا، ب ەنگ لێی داون. لەی ژەو دڵنەی ئەوەو پاککردن ەی ورەوەرزکردنەهۆش و ڕۆح بۆ ب

می ەڕووی د ەوەمی خۆیەردەکۆی سەر سەس ەیب ژیابێ و لەنای غەڕۆژگاری خۆیدا بۆ پێچوپ ەل ەسێک بووەک
 ەوەی چ نەوەئ  ەڕی قوربانیدان قوربانی بدا و بگاتەوپ ەمی خۆی کردبێ و تا ئەردە ی سەوانەی ئەچەو و ەوەن ەل
  ەوتۆتەک ەندین پلەچ شەوەریاندا بدا و بەس ەکانی خۆی بەرۆشییەپ ەندێ لەهێڵێ تا هەجێ ن ەوەدوای خۆی ەل

ستان  ەوەستەدا دەوەئاستیدا ل ەختکردنی مومکین لەتی خۆب ەواوەت ەو مێژوو ل ەوەکانەمرەن ەوتووەڵکە ی هەوەرەس
 .ەوەبخات ەوەیشتنەڕووی بیر و هۆش و پێگ ەو لەک ئەکێکی وەو ی ەبوو

ک  ەوانی ئامێز و سنووریدا وەرفرەرینیی هۆشی و بەرب ەنابیان و بەرزیی جەب ەری کورد لەروەمن باوکی نیشتمانپ
دیار  ەو ب ەستاوەو ە وەمانەمانەردەری بوونی سەر سەس ەو ب ەر مێژووماندا داوەس ەخۆی ب ەبینم کەڕۆحێک د

موو  ەییدا و هەوەتەیاڵێکی نەگشت خ ەریدا و لەروەکی نیشتمانپەیەموو خورپەه ەو ل ەرەسێب ەوەبوونی ئاشکرامان
  ەوتن بەپێشک ەمامان بەو ت ەوەشێکی هیوامان بۆ مانەب ەومان بزڕێنێ و ببێتەبیرماندا بێ و خ ەب ەک ک ەشانازیی
  ەیەه ەوەیە کەتەر میللەس ەی بەچاک ەک ەیەخشندەب  ە تەلئیکەو مەر ئەرانبەوڵ بدا بەند هە. مرۆ چەیەوەدیارمان

ڵ  ەگەیانێک لەڵدانێک و بەو پێداه ەهیچ قس ەستێ چونکەوەد ەبڕکێوەناسەم هەد ەئامانج و ب ەفا بێ ناگاتەو ەب
روونی ەد  ەل ەری و گیانی شانازییەروەستی سەه ەکسان نابێ ک ەدا یەو زاتەرزی ئەوشتبەزنی و ڕەیی و مەورەگ

کانیدا ەیاڵ و بۆچوونەخ  ەرشۆڕکردن و کڕبوون لەردی سەیکا و گەد ەوەیەرچاوەگ و سەڕابردوو و ڕ ەکورددا ب
رزیدا ەربەی سەسەرەک ەل ەستێ کە وی بوەلنی زەشانی گەشانب ەوەرزەری بەس ەبدا ەکێنێ و هانی دەتەد
 میشی پێ دابێ.ەرانیدا کەی خۆشگوزەو پای ەپل ەخت لەرچی ب ەگە، ئەڵیاندا هاوتایەگەل

پشکۆی  ەفووی ب ەک ەوەگێڕمە د ەیەر و ئاوارەدەربەتاک و د ەو مرۆڤ ەبۆ ئ ەوەخۆم ە شێکی زۆری شانازیم بەب
مزانینی تێدا لبردووم و بارودۆخێکی ەکەیاڵی خۆبەڕین بزواندووم و خ ەماری بۆ ڕاپەو د ەرموگوڕیمدا کردووەگ
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و ەبۆ ڕێزی ئ ەکدا کەیەر وشەڵ هەگەڵمژم و لەه  ەوەخۆم ەی شانازیکردن بەرامەکردووم بۆن و ب ەبۆ ئاماد
 ەوەتەی بۆ هێشتوومەو شانازییەیش، ئربارەم و سەکەستۆی خۆمدا د ەئ ەو لەرزی ئە ق  ەست بەینووسم زیاتر هەد
ر پێستم ەی بە کەخۆڵ ەوی کەم زەکەش ))یەوەم ئەبێ خۆمی پێ دڵخۆش بکەشانازیم ه ەدا کەو جێیانەل
 وت(( ەک
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  ەکۆی ەل 1977ـ  11ـ  29یدا، ەکەرەیکەر پەی سەردەنگی لبردنی پەئاه ەل ەک ەش گوتارێکی ترەمەئ
 : ەوەخوێندم

ری تێدا  ەرزینی ڕووخێنەگرمی لەو گرم ەوەقینەی تەوە نگدانەرا و دەه ەدا کەی ئێمە مانەردەی ژیانی سەرمەگ ەل
ر  ەگەنگی تێدا نابیسترێ ئەو چی دی د ەوەڵی سووتاو پڕ بۆتەتۆمی و دووکەردی ئەگ ەوا بەو ه ەوەبێتەرز دەب
کانی  ەوەخا، نەچاوان دانهێزی ەر بەب ەر لەگەرق ناکرێ ئەکا و ڕووناکایی تێدا ف ەڕ نەفخی سوور گوێ کەک نەو

ک ەیەڕ بکا و ترووسکەنگێ نابیستن گوێ کەد ەوەردییانەبەی نەی مێژوویان و پرووسکەوەنگدانەد ەکورد ل
ری  ەی ڕۆحیان و پێکە وەرەوا و زیندووکەدیب و پێشەوانبێژی شاعیر و ئەڕ ەی لە وەک ئەنابینن ئاوی چاو ببا و

،  ەوەرز بێت ەزدان بەک تیشکی ئاشکرابوونی یەتن و تیشکی وبیسەنووس دەک لێدانی چارەگرمی وەپشکۆیان گرم
ر پێی ئێستایان  ەدا و بەیاڵیاندا بروسکان دەخ ەژێنێ و لەهەک دایپۆشیوون و ئێستاش ویژدانیان دەیەدەپێش س
 ڕوا.ەڕۆژێکی دیاریان دەو پاش ەرەو تیڕۆژی ڕۆشنایی ب ەوەکاتەڕوون د

، ەمانێتی پڕ بووەی قارەنرک ەی بەواکەشوهەو ک ەقی شۆڕش ڕوونەف ەش ەڵێم ئاسۆی کورد بەد ەمەکاتێکدا ئ ەل
ڕۆحی   ەری لەروەژێنێ، گڕکانێکی دادپ ەهەی ناخی دەکەتییەمانەی و قارەکەکاتێکدا شۆڕش ەمڕۆ لەئ ەچونک
 ەموو مێژوودا لەه ە. لەوەی ڕێگای ڕاست ویژدانی ڕووناک کردۆتەوەکی دۆزینەو ڕۆشنایی  ەیدا بووەپ ەوەحاجیی
نووس ئارامی  ەپێش چاوی خۆی و چار ەتیەماشای داهاتووی کردبێ و هێنابیەت  ەک ەنەگمەی حاجی دەنموون

می ەڵەق  ەی کێشابێ کەیەو وێنەئ ەو ەحفووز(ەوحی مە)ل ەزمانی داهاتوو دوابێ و ل ەک بەی وەوەکردبێ تا ئ
 ەها ڕوون و ئاشکرای لە ی وەقس ەدایەوەرسوڕمان لەیر و سەو نووسیبێتی. سەی ئە کەتەر میللەس ەر لەدەزاوق ەق 

 ەی بۆی دیاری کردووەوەکی جیاواز لەیەشێو ەددا بێ بەحەی تەوەک ئەکردبێ و ەوەنووسەی ئامانج و چارەبار
 ەل ەوەدەلحەردی ئەپشتی ب ەڵێی ڕۆحی لەر دە. هەناوەو خۆی بۆی دانەئ ەک ەوەوێت ەکدا بکەلی ەڕوو بدات و ب

 مۆ بکا. ەستەکانی پێشهات دەرجەستێکی گرتبێ، مەد ەکانی بەمێژوویی ەتەهامەجۆرێ ن ەتدا بەمینی غوربەز

ڕۆژگار   ەک ەوەبهێنم ەورانەگ ەلەسەو مەر ئ ەس ەکانی لەگوت ەل ەڵگەبێ بەبارودۆخێکدا نیم ڕێم ه ەل
کانی کاری ەدوور  ەستەبەم ەیشتن بەوڵدان بۆ گەکانیدا و هەریا قووڵەز ەکردن لەلەم ەلماندوونی چونکەس

م  ەش ئەوە، ئەسەست و چاو بەر دەکی نێزیکی بەیەڵگ ەلی گوتارخوێن. بەپەلەک پەن ەکی بیندرێژەیەوە رەلێکۆڵ
ئامێزی پێدا  ەوەسۆز ەکا و بەکانی داوای لێبوردن دە یی ەدا و بۆ گلەی دروشمان دە وەبۆ یادکردن ەک ەیەرەماوەج
 ەب ەبۆی ەوەکانی دوای خۆی گرتۆتەوەک ترسێک نە دوای مردنیدا، و ەو ل ەپێشبینی ڕوودانی کردوو ەکا چونکەد
وانبێژی و  ەبینن و هێزی ڕەد ەقینەتی ڕاستەرایەمب ەک پێشبینی پێغەکانی وەو ئاماژ ەوەگوترێنەد ەوەتەسرەح
کۆڕی زانیاری   ەل ەتن و بۆ ئێمیشەڕووناکایی تێگ ەکانی ببن ەوش ەکانیدا وایان کردووەقس ەی لەکەڕەوی باوەپت

ی  ەو تابلۆیەر سینگی ئەوهەر و پێمان وابوو جوانترین گەڕێپیشاند ەربڕینیان، بووەد ەک لەیەدەکورددا دوای س
می  ەرهەب ەک ەزنەکی مەیە. چ جۆگەوەخۆی بخوازرێت ەبا لەیمان دەکەرەیکەکۆی پەو سەرەب ەک ەوەبڕازێنێت

 کرێ! ەخۆی د ەش بەخۆی پێشک

  ەوەوتی ڕووداوەڕ ەدیدی ل ەیانەو ه ەر داهاتوو و ئامانج کردووەس ەیان لەڵکی تریش قسەحاجی، خ ەل ەجگ
 ە. لەو داهێنانیان بۆ کردوو ەوەتەنگرانی بیانوویان بۆ هێناوەو لی ەوەوتۆتەلێی دوور ک ەشیانەو ه ەنێزیک بوو

و   ەین و ڕۆحی گێڕاوەر خۆی چاوی زەه ەک ەو سمیوێتی )حاجی(ی  ەتیری نیشانی پێکاو ەدا کەوانەڕیزی ئ
ی مێژوو بێ و ەغمەبتوانێ هاون ەوایان لێ کردوو ەوانەکار و ئ ەتەستی خستوونەموو ویژدان و سۆز و هەه
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و  ەوەیشتنی بووبێتەتێگ ەیا ڕۆژی پێشتر بووبێ و ل ەو ڕۆژەی ئەوەک ئەر چاو، وەب ەی بێنێتەکەلەدواڕۆژی گ
تێیدا   ەوەداتەد ەنگەو ڕەئ ەک ەرهێناوەکی لێ دەیە و واژ ەئامێز گرتوو ەی لەو پێشبینییەبێ لێی بزانێ. ئ ەر دەه

 ەمردنی، ڕوخساری خۆیان ل ەش ساڵ لەفتاوشەکانی  دوای حەرەخوێن ەوەداتەرمایی دەگ ەو ئاستەژیابێ و تا ئ
ها  ەو و ەوەیدا تواندۆتەکەلەناو گ ەخۆی لن. زاتی ەدەچزوویان لد ەپارێزن و خۆیان لەکانی دەڵوی وشەه

رت بووبێ و  ەکدا پەریایەز ەئاوێک ب ەک دڵۆپەڕ بکرێ وەو باو ەک گۆشت و خوێنی لێ هاتووەو ەڵی بووەتێک
ک  ەنووسی کورد وەر چارەس ەکانی لەقس ەیر نییەچ س ەوەکدا. دوای ئەتابلۆی ەنگێک ل ەی ڕەوەک باڵوبوونەو

ندین ەر لێدانی دڵی چەگەرچن و ئەکاری و پیریی ڕاست دەرزەۆی، منداڵی و هوداکانی ژیانی خ ەڕاستبوونی م
موو  ەشێکی ژیان و ویژدانی هەشی بەهاوب ەست هێناوەد ەی بەوەوام بێ مافی ئەردەناو کورددا ب ەم لەردەس

 خشیوون. ەی ژیان و ویژدانی خۆی پێ بەوەکوردێک بێ ب

  ەوەوتووییەڵکەو ه ەرامەڕێی بۆنوب  ەراند و لەگوزەمریی خۆی دەن ەوە، ئ ەوەلمان بمابای ەو ل ە مڕۆ بژیابایەر ئەگەئ
 .ەوەژیایەنی مرۆڤێک دەمەت

وم پێی کردبێ و  ەیی ئەورەباسی گ  ەکی کەیەر وشە ی هەوەسڕین ەل ەردنتانم ئازاد کردووەڕێز: گەری بەماوەج
تی داشکێنن  ەمرییەلدا و توانستی نەگ ەی لەوەڕۆژ و توانەنگی ڕوانینی بۆ پاشەی سەتیدا هێندەزنایەنگی مەس ەل

ستنیشانکردنی داڕشتنێکی  ەو دەی ئەوێ، کێشەتی بکەزنایەم ەل ەوەر لێی بسێندرێتەگەئ ەشتێکی وای نیی ەچونک
کانیدا ەندەهەڕ ەلیدا دابشکێنێ. با ل ەرچێ بەد ەوەدوێ لەد ەوەیەبار ەی لەوەتا ئ ەوەکانی بشارێتەتەسڵەخ ەوای

کان وای ەکا: زاڵبوونی سروشتی شتەی خۆڕاگر سوار دەناسەیان هەکەر یەه ەوتنی تری بپێوین کەبواری پێشک
  ەدیبەی ئەوقی و زۆرینەد شەحمەک ئەسێکی وەر کەس ەگۆڕینی داستانی )ئال عوسمان(دا ب ەل ەلێ کردوو

ی داستاندا پێش  ەوەدرۆخستن  ەزانست و ب ەڕ بەباو ە موویان، زاڵ بێ و لەڵێم هەر نەگەکاندا، ئ ەبەب و ناعارەعار
 ەدەی نیو سەمین(دا بێ و نێزیکەپێش )قاسم ئ ەکسانیی ژن و پیاودا لەی ەو ل ەوەوێت ەفغانی( بکەددین ئەمالە)ج
  ەکان لەداهاتوو ەپیاو ەکێ لەی ەو ببێت ەوەوێتەمی خۆی بکەردەرچاوڕووندا پێش سەتی بەوایەتەی نەلەسەم ەل

کی ەو سێی ەوەخواردەڕی دەوانی و باوەو زمان ەو ەژیا و شیری کتێبی شیکردنەئامێزی ڕابردوودا د ەکاتێکدا ل
 زانی.ەواڵی دۆستانی دەنیش هەگمەد ەدی و بەدەهیچی ن ەی نۆزدەدەستی سە ربەتارمایی ب  ەل ەنی جگەمەت

رسام  ەس  ەبێ سنوور ەو هێزەیشتنی ئەتێگ ەگرێ بدا، ل ەوەهۆکار ەنجام بەئ ەڕاهاتوو ەک ەمەردەم سەسی ئەک
ڕێ و ەپەینێدا ڕادەسب  ەو ل ەڵکێشاوەکێالنی ڕابردوو ه ەدار لە وشەمی تێغێکی درەک دە)حاجی(ی و ەنابێ ک
ی هێز و  ەسەرەک ەوەلۆژیکی پێداویستی و لوازیی ەو ل ەوەڕێنێتەیپەنووس دەو ئامانج و چارەرەب ەبیرێک

م ەیدا کەکەنێوان خۆی و واقیع ەوتن لەودای دواکەوڵ بدا م ەند هەست دێنێ و لمل چەد ەوامبوونی بۆ بەردەب
چۆن هێزی   ەمێنێ کەر دەه  ەرسوڕماوەس ەو پرسیارەرێ ئەندنی لبەسەشەڕۆکی گەناو ەکردار لەو دژ ەوەکات

  ەر لەریی هەروەشقی دادپەو کام ئاسمان ع ەوەخۆری تیایدا کۆ بوونەمش ەی لەوەبی( و ڕقبوون ەنەستی )موتەربەب
و  ەنها بەی تەتییەو ئازای ەنا ئ ەدا و کام پشت و پەڵکی دی نەخ ەی بەوەو ئ ەوە دڵی ەکرد ەوەنەمەتای تەرەس
ی بۆ هاتبێ  ەخورپ ە زانی و نایزانین کوێیەیدەن ەک  ەوەکەجێی ەبێ لەبێ و دەچ سنوور و پێشگری ن ەخشی کەب
  ەب ەوەرز بێتەب ەوەمنداڵیی ەکدا تا لەیەوەتەماری نەد ەردان لەبەکاندنی ورەر بۆ تەدەی ق ەڵبژاردەه ەبێتەد ەک
وارێ ەواڵ و شوێنەه ەتیی ڕاهاتوون و ئاگایان لەمای ەر کەس ەو ل  ەلوازییان لێبووردراو ەدا کەسانەو کەر ئەس
تی بۆ  ەواوەنووس تەڵێی چارەدر ەو ه ەنیی ەکەسوڕمانە موو سەه ەوەتی بن! ئەوایەزنیی و پێشڕەقی مەلی ەک ەنیی
ژار و ەسێکی بێ باب و هەڕێی ک ەریی کوردی لەروەری نیشتمانپەیامبەو پ ەبووەڵبژاردنی هەکانی هەگران ەرجەم
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  ەمردن نەژین و دەو دەی ئەوێن ەڵکی لەش خەوە دوای ن ەوەو ن ەداری خۆی ناردوو ەل ەوەری دابڕاوەدەربەد
 ەنووس لەچار ەک ە ی پشتگوێخستنەسەرەو کەندێ لەورووژێنن و هەواڵێک دەه ەهێڵن نەوارێک جێ دەشوێن

وێ  ەراو کەمێکیان، سەک کەرانی پشتگوێخراو، نەداهێن ەوێ لەناو ڕ ەتا ل ەوەتەدا گردی کردوونەزنەم مەژیانی ئ
ر ەری هەوروبە.. تاریکایی د ەندترەرمەرەتێکی تر تێکشکاوتر و زەموو میللەه  ەل ەک  ەتێکیشەمیلل ەر بەو س

 ەوەناوبانگی باڵو بوو ەوەناو پشتگوێ خستن  ەو ل ەوەر شانی هاشاکردنەس ەکاری تێ کرد ڕووناکتر بێ و ل ەندەوەئ
 ەستێکدا، بۆی زیاد کرد و وای لەربەموو بەڵ هەگە کانی، لەتییەتایب ەتەسڵەوتن. خەرکەمریی لێ دەو واتاکانی ن

 ەن یا لەکەفسی مرۆ لواز دەن ەپاراست ک ەوانەو خۆی ل ە وپایەپێدانی پل ەبێ ل ەخشندەری بەرانبەر کرد بەدەق 
و ئازاری  ەرزانەربە ری سەدەربەو د ەبرسێتی چاوتێران ەشدا ڕۆچوو کەو ڕێیەو ب ەوەنەکەم دەناو و ناوبانگ ک

نی ڕۆحی،  ەنها تامی لیەک تەزاریدا شیرین بێ ن ەل  ەوانەموو ئەخت بوو تامی هە لێی جوان بن و و ەرانەداهێن
ناو  ەی لەوەک ئەیان وەوەخۆیان و ئیشتیها کردن ەها خۆلدان لەکی وەی ەپل ەیشتەڕوبڕیش تا گ ەتی ت ەتامی نیعم
ک  ەڵگرێ، وە ر پێداویستی خۆی لێ هەدەق  ەر بەی داراییدا بێ و هەرچاوەر سەس ەت و لەپیتی سیاس ەجیهانی ب

 ڵێ:ەوێ کاتێ دەقوای دەت ەی کەو سۆفییەئ

 برسی بم یاخود تێر بم ەترسم کەد ەسیسەد ەل
 ەی تێربوونی پێیەی برین خراپەوەچاکبوون

باغی   ەگات ەکا و دەرزی دەمدا بەرجەر سەس ەب ەک ک ەیەوەوتنەری و تاککەدەربەد ەڵناندا بەخۆه ەویش لەئ
ی، ەکەڕەر باوەس ەوێتەرد ناکەگ ەوەمەحکەنگاوی مەهێز و هەروونی بەواو و دەبڕوای ت ەکان، ب ەمرەن ەرەیامبەپ
 ڵێ:ەتیایدا د ەی کە رزییەب و ەئ ە یشتەگەدە نا نەد

 وارسی عیسا  ەر منم ئێستەه
 ئوا ەبێ ژن و ماڵ و بێ کوڕ و م

ی  ەهایانەڕو ەموو ئەئامانج و کۆتایی و ه ەیاندیەدا زیاتر ڕۆیی و گەر ماددەس  ەوتندا بەرکەودای سەم ەل
و   ەوەنگاری بووەرەی بە کەییەوەت ەن ەیامەپ ەی بەوەیشتبوون و ئەداری پێش خۆی پێی گەتمەسیاس ەڕاند کەتێپ

 ەلو ەبیر کردبوو، وای لێ کرد تاڵیی ژیانی ب ەشدا خۆی لەوەپێناوی ئ ەو ل ەوەستای ەڕووی مێژوو پێی وەڕووب
شتی بوو و ەسواری ناخۆشترین کریی هرس بکا و ەسەردەئاسان بێ و د ەو پای ەپل ەسووک بێ و دابڕان ل

رگیری و منداڵ و  ەهاوس ەندی نێوان مرۆڤ لدا کەیوەخۆشترین پ ە ڵدا و خۆی لەتاڵترین پێکی ه
ڵیبژارد و خۆشیی  ەی خۆی هەکەیامەوتی کرد و کوردستان بۆ پەریی بۆ خۆی زەروەو نیشتمانپ ەیەوەخستنەوەن

لی پێ دان و ەزەد و ئ ەبەفراوانیی ئ ەو ب ەوەگۆڕیی ەوەتەویستی نەوینی نیشتمان و خۆشەئ ەماڵ و منداڵی ب
 .ەوەر شتی تردا بشکێتەس ەترسی بە ها بێ و مەحیسابیدا بێ ب ەوت لەستکەکی کرد دەبازرگانیی

 

 !ەخشندەتی بەکەلیەی مەئ

تا ەتا هەستماندا و هەه  ەویژدانماندا و شانازیت ل ەویستی ل ەت، تۆ خۆشەی دوور و نیگاری ئێرەستەج ەساڵو ل
 مریت.ەف و نەرەسیمبۆلی ش
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پێی بۆچوونی من،   ەدرزانان، بەی حاجی قادر، لی ق ەو پای ەپل ەشتێک ل ەتا ئێر ەنگەب، ڕە ری عارەی خوێنەئ
نیازی  ەوەوەلێهاتوویی ئی ەبار ەل ەی پێشتری )حاجی قادر( کەکەشەرسێ بەه ە ک ەڕیش بکەیشتبیت، باوەتێگ

  ە بێ هیچی تر نییەن ەوەپێشەب ەی لێرەو دوو نووسینەی ئەوەرزبوونەوامی و لقوپۆ و بەردە، بەیەواوکردنیم هەت
دا جێیان ەکەکتێب ەی لەوەڕاوم تا ئەزاندراویان بۆ گەلێنی نەڕپێکراودان و کەلیلی باوەو د ەڵگەرگی بەب ەڵم لەب

ری کوردی  ەم و خوێنە تێبگ ەنەگمەد ەو مرۆڤ ەیی ئەورەی گە وارەق   ەوڵم داوە. هەنگەگوتاردا جێیان ت ەو ل ەوەبۆت
 ەڵچوونی، بەه ەر لەبوو بەد ەک ەرپا بووەب ەوەکەیەرچاوەس ەل ەزنەم ەڕۆحیی ەو شۆڕشەچۆن ئ ەنم کەیەلێ تێبگ

رکردن و  ەدەربەبوونی و دەزیاتری ن ەدەبیستوپێنج س ەک ەو ەوارەر و ژیاری کۆڵەوروب ەپێی بارودۆخی خۆیی و د
شی ەوێ داوێکی ڕە ی بیەوەبینی ئەخۆت دە، وشک بکا. بەر کوردیدا داوەس ەمێژوو ب ەناوبردن کەدابڕان و ل

 ەوەحاجی قادر ەل ەست بێنێ کەد ەب ەوەو تیڕۆژانەل  ەوەتەگوازراو ەوەی )العراق(ەکەنووسین ەی لەوەک ئەو
 ەو ب ەوەنگی بیری خۆیدا بیهۆنێتەزەوەتاریکایی ڕۆح و ش  ەبێ لە، دەوەکانی منەڕۆکی دێڕەناو ناو ەتەڵڕژاونەه

می ەرەح ەبدات ەتیوان فڕەی ماڵی دزراوی هەوەک ئ ە، وەوەمی منەڵەستۆی ق ەئ   ەبازان بیخاتەکەڵەلێهاتویی ت
  ەوەی حاجی قادر ڕوون بووەوپایەی پێشتردا پلە و دوو گوتارەی لەوەجێی خۆی بێ دوای ئ ەنگە. ڕەوەعبەک

سێتی خۆی،  ەبی حاجی قادر و کەدەکردنی ئ  ەستەتی وابەتۆم ەوتبێ لەرکەمی منیش دەڵەخۆی ق ەبێتاوانیی خۆب
وێ  ەڵکەر بۆت هە گەی تاریکیدا و ئەوەباڵوکردن ەل ەک بێتاوانی خۆرەو وەبێتاوانی ئ ەچونک ەوەگە بەرەد ەب

رقاڵی  ەس ەڕەد لپەزار و سەری هەوروبەدرێژایی د ەکی ماندوو و برێ ەک تێکۆشەبینی وەد ەو ەکوردی بخوێنیت
 ەک لەگ بووبێ وەبەرەگ و ناد ەبەرەد ەر بەس ەوەڕووی بیر ەل ەک ەوەمەپاک بک ەتانەو تۆمەم حاجی قادر لەوەئ
ها  ەجۆرتیدا، ەی چینایەوەشیکردن ەتبینیم لەو د ەتین هاتووەی چینایەوەرمی لێکدانەرگەس ەدا کەڕەندێ لپەه
 ەی کە و واقیعەڵی ئەکی گوێڕایەیەپارچ ەکاتە تاک د ەی بۆچوونێک کەوەدرۆخستنەبۆ ب ەوەهێنمەد ەڵگەب

وتی تاکدا.  ەڵسوکەو ه ەر ئیرادەس ەتا بارودۆخی ماددی زاڵ بکا ب ەوە خوازێتەخۆی و حوکمی لێ د ەتیەگرتووی
ودا  ەتی ئەسایەدر و کەیی و ق ەورەربازکردنی گەپێناوی د ەل ەی کەو ملمالنێیەی ئەمەرجەت ەهیوادارم بتوانم ب

بوونی ڕۆڵی  ەی نەوانەو پێچ ەوەمەت بۆ نێزیک بکەکەباس ەودا کردوومەر بۆچوونی ماتریالستی توندڕەرانبەب ەل
می کتێبی )حاجی ەشی سێیەی ب20 ەڕەلپ ەلمێنم. لەرووتی واقیع بسەبەر جەرانبەی بەسی ئیرادەرەتاک و ه

تی  ەر بابەرانبەرزڕاگرتنی ڕاستی بەپیرۆزدانان و شیرینکردن و بەهێز بۆ بەربڕینی بەندێ دەقادر(دا، دوای ه
 : ەستراو، گوتوومەڵبەه

 ەکانی جیهانیی ببێت و لەوبازی باسەنگەناتوانێ چ ەڵت کەسەمدەرێکی کوردی بێ سامانی کە"پێم بڵێ نووس
  ەبکات ل ەشانازی پێو ەیەستدا هەردەب ەرچێت، چی لەخۆی دی ەکەسک و تاریکەت ەوێرانی خانه ە چارچێو

  ەقوربانی بڕیار ەخۆ هاتنیشی کردەیفبەی کەهۆی  ەندەو هەهات و ئ ە؟ کەولوەدروستبینیی و ڕاستبێژیی ب
 ەبدەجاران ع ەی کە شانازیی ەو جۆر ەسکین کات بە بێ دڵی خۆی تەپێن، دەست و خۆسەدەکانی حازربەفیەلسەف 
! من بێم حاجی  ەوەکردەرز دەری خۆیان پێ بەکانیاندا  سەرعییەش ەنەکاتی پێ ماچکردنی خاو ەکان لەفادارەو

 ەوان بەخۆی ل ەی کەورانەو برا گەر پێاڵوی ئەب ەبێنم ەوەنفیرازی خۆیەردەتی گ ەراف ەی شەڵەتۆق  ەقادر ل
تاک(ن بۆ شکۆی یدای کڕنووشبردنی )ەش ەی کەوورانەسەو تەشایی چاوی ئەر خاتری ڕەب ەگرت، لەد ەوەپێش

بێ ەڵ حاجی قادردا دەگ ەشم کرد لەمەئ ەمانێک. کەری قارەڕاندنی سەکرێگیراو بۆ پەلدێکی بەج ەبمە)واقیع( د
ر تیشکی نیگا  ە ب ەمڕۆ، لەرمێکی ئەی دڵگەو کێشان ەپێوان ەب  ەم کەش ببەو ئابڕووداران ەموو ئەئابڕووی ه

و ەر حوکمی ئەم بۆ بەوبنی بک ەرەس ەیەرچی مێژوو هەستم: هەوەش نەندەوەبووبێ! لەیدا، نابێ ئابڕوویان هەکەلێڵ
  ەمەخێر ئەڕاندم و ئابڕووی ئابڕوودارانیان پێ تکاندم! نەنی حاجی قادریان پێ پەردەگ ەیی کەوورانەسەت

 iم!!!". ەناک
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وانیش ەجیاتی ئ  ەنها لەو ت  ەکەدا یەوەب ەوەتەرخانی خۆی کڕیوەئابڕووی هاوچ ەم کە"ئابڕووی حاجی قادرێک ناب
 !" ەنواندووەری بۆ دانە، سەواقیع کردوو ەپێکۆڵی ل

و   ەگێڕم. گوتەناو واقیعێکی بێ فێڵدا د ەی بەکەریکم، تارماییەڵ حاجی قادرێکی ڕاست و دروستدا خەگە"من ل
و  ەتا ئڕۆم ەولدا پژا تێیڕا دەمال و بەب ەوەوەباسی ئ  ەوقێکیش لەر شەسکاری: هەبێ د ەوەگرمەڵدەی لێ هەکرد

کانی  ەو کردار ەتی گوتەللەتیم بدات دەست و پێزانینم یارمەر هێزی هەگە. ئەوەی پێی ڕووناک بۆتەودایەم
حاجی لێی   ەک ەوەو ڕووە، لەوەوی پێ بناسرێتەمرۆڤ و واقیع و ڕووداوی ڕۆژگاری ئ ە ی کەو تیشکەم بەکەد
سان و ەر ک ەرانبەکانی بەستەڵوەحیساب بکرێ و ه ەمەردەو سەی ڕاستگۆیی و ڕاستڕۆیی ئەنموون ەب ەوەشێتەوەد

ر ەس ەرجیح بدرێن بەجاران پتر ت ەربگیرێن و دە ڕپێکراو وەوا و باوەدی ڕەشای ەڕووداوانی ڕۆژگاری خۆی ب
 1دا..."ەم ڕۆژگارەرێکی ئەی نووسەزایانەشارەیا نەی وەنگیرانەی لیەوەلێکدان

یانی  ە و د ەکەشی کتێبەر سێ بەس بووبێ و هەی پاشکۆی کەوەخاوێنڕاگرتنی حاجین لی ەندێ نموونەه ەوانەئ
هێزی ەی بەڵگەد و بە بێ شای ەژوورترن و بەرەش بەوانەباسی پاکژی و پیرۆزیدا ل ەل ەتری ئاوهای تێدان ک

،  ەوەتە)العراق(دا باڵو کراو ەل ەی کەو گوتارە ی ئەقس ە، بەو وێنانەر ئەگەیان لێ ناکرێ. ئەپاندن قسەس
 ەسێک کەک کەگ، من وەبەرەنگی دەئاوازخوێنی ئاه ە پاشکۆکردنی حاجی و کردنی ب ەر بەس ەسووربوون بن ل

ک حاجی ەتکاری وەخزم  ەڕ ببنەبێ ڕیزپ  ە تی بەمی مرۆڤایەرجە، هیواخوازم سەیەتی مرۆڤ هەرامەک ەڕم بەباو
می  ەرجەس ەرزتر بن و خۆزگەنگبوون بەلیلی و بێدەز  ەگاو بنێن و لنەه ەوەوەخۆکردنی ئەشوێنپێی شانازی ب ەو ل

و بێ زیادکردن و   ەوەچاک و خراپ ەکان، بەتا ڕاستی ەوەتەڕابردوویان بکۆڵیای ەشێوازی من ل ەران بەنووس
 ەخوارێ و ب ەتەئارایش ڕوخساری ناگۆڕێ، پێیدا بهاتنای ەیان کەنووکەڕیز تا ه ەست بێنن و بەدەلێالدان ب
 ەب ەیەو گومانم ه ەوە فی تێدا ناگرنەرەرگ جێی شەبێ تێربوون و ماڵ و جلوبەر نەگەڕابان ئەقێکدا بگەدوای ه

 بێ.ەفیش بوونی هەرەش ەق ەو هەبێ ئ

 ەدانی بەر ڕای خۆی و گوێنەس ەسووربوونی لیی و ەورەگ ەبینم کەناو هاوکوفانی خۆیدا وا د ەمن حاجی قادر ل
ر  ەرانبەرشۆڕکردنی تاک بەس ە ب ەک ەوەورد ببم ەو تیۆرییانەی لەوەر بن بۆ ئەکانی ژیان، ڕێخۆشکەپێداویستیی

و   ەوەمەدرۆ بخ ەهاکانی بەکا، تا یاسا ڕەی تاک جوانیان دەهێشتنی ئیرادەن و نەک ەد  ەشەپێداویستی ماددی گ
ی ەوەرەمرۆ پاشکۆی شتی د ەوەبیننەدا دەوەشانازی ل ەک ەوەمەبد ەوانەازیکردنی ئرچی هۆکاری شانەرپەب

 ەل ەنووسی مرۆ بگا کەچار ەتر بەورەگ ەوەوێ ئازارێکی لەبوو شینی بۆ بگێڕن. نایەد ەی خۆی بێ کەئیراد
و   ەریدا هێناوەس ەب ەوە ی بوونی خۆیەوەرەد ەکانی ژیان لەپێداویستیی ەتر بێ کەورەگ ەتییەو کۆیالیەپاندنی ئەس
پێی   ەپێ ب ەوەوساندنەنگ و کۆڵۆنیالکردن و چەین بچن و جەب ەکان لەتییەڵیە کۆم ەخۆشییەموو نەه ەنگەڕ

ر ویستیدا زاڵ بێ ئیدی ەس ەب ەتی بۆ ماددەر کۆیالیەگ ەڵم ئەب ،ەوەسک ببنەرتەوتنی مرۆڤ بەپێشک
ر خۆی و  ەس ەی ماددی بەشێو ەیان بەکەهاتن مێژووران، کاتێ ەوان و بیانووهێنەرەرداری نابێ. شیکەسبەد
 ەوەنابێت ەو مرۆڤ ەن لەربازی بکەد ەنجامگیرییەو ئەن لەوڵ بدەند هەپاند، چەس  ەنجامی داوەئ ەکی کەرچییەه
م ەرهەندی بەیوەمهێنان پەرهەی بەسەرەندنی کەسەرەپ  ەکاتێ گوتیان ب ەکانیان چونکەر تیۆرییەب ەوتۆتەک ەک
رچی شێوازی ژیان و  ەکان و هەتییەڵیەکۆم ەندییەیوەر پەس ەشدا گۆڕانکاری بەوەدووی ئ ەگۆڕێ و بەد

  ەو ناچاریان کردوو ەی مرۆیان گرتووەر ناقڕگەوەلەک پەو و ەوەکرد ەژەکانیان ئاوەدێ، ڕاستی ەیەڕێک هەباو
و  ەئ ەوانە. ئەوە ن ەتیان بکەن تا ڕەکەکانی دەوام چاودێریی ویستەردەی بێ و بە پێو ەکوێر ەڵۆکەک ڕیخەو

 
   رگێڕ(.ە. )وەوەتەگوازراو ەوەکۆیی(ی)حاجی قادری می  ەشی سێیەبی 21 ەڕەالپ ەل   1
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ندی خۆیدا  ەوەرژەب ە و ل ەووستی خۆی و ویستی خۆی دروستی کردەد ەب ەر کە ش ەئاغای ب ەیان کردۆتەئامێر
چاکتر دروست بکا و  ەوە دا لەوڵ دەو ه ەوەک ەنایەپ ەک شتێکی سووک بیهاوێتەچێ وەکاری دێنێ و ڕێشی تێدەب

ستی مرۆ و  ەی دەڵەگوێڕای ەم ئامێرەنێ. ئا ئەفرۆشتنی دادکارهێنان و کڕین و ەیاسای گونجاو بۆ ب  ەوەدوای ئ
ریت ەڕ و دابونەو ڕێی ژیان و باوەرەری بەنەڵتدار و پاڵپێوەسەئاغای د ەنەکەتیدا دەری هیممەرانبەب ەسووک ل

ستی خۆی،  ەد ەتی بکا و خۆی بەرامەو ک ەئیراد ەتی ب ەو سووکای ەوەوڕووی مرۆ گڤ بووبێتەرەی بەوەک ئەو
و ەرەهاتبێ تا ڕدێنی مرۆ بگرێ و ب ەوەدروستکراوی و یاسای کارکردنی ەب ەوەڕیخەم ەلق کردبێ یا لەخۆی خ

 ەوەنەکەت دە ی مرۆ ڕەئیراد   ەی کەو تیۆرییانەی مردوو ڕایکێشێ. ئەنووسی دیاریکراوی بڕیاربۆدراوی ماددەچار
 ەل ەڕاکێشێ ک ەوانەر و ئەئاسنگرزێر و ەوجاڕ جووتیار و وەر هەگەئ ەوێ، چونکەمتریان پێ دەنین کەپێک ەل

و   ەوەسابەر ق ەسەوا بێ بەرمانڕەربڕاو ف ەیوانی سەبێ حە، دەدایەسانەو کەڵ ئەگەکڕین و فرۆشتندا کاریان ل
  ەوێ و لەکەردەی پێیدا سەسەو ک ەک ئەن ەوەڕیتەت و قولب بگ ەڤرێستدا بۆ پاچ و پەئ ەڕان بەڵگەفی هەرەش
کانی بدرێ و نازانین  ەتەنج و ئالەترەی شەختەت ەڵت بەبێ خەدوودا بێ، د ەوتنی بە رکەس ەکدا کەیەمەموو گەه

 ەوەر بەندی نووسەس ەرەبا بڵێم پەم دەوەو ئەرەب ەو خوارەرەب ەڕانەم داگەکرێ... ئەستنیشان دەدۆڕاو چۆن د
ڵکدا  ەبیری خر ەس ەب ەخواران ەم قسەر بشێ ئەگە ر. دڵنیام ئەبۆ پارک ەو ەڵووزەخ  ەبسێنێ ل ەرەم پەڵەبێ ق ەد

ر ویستی  ەس ەب ەی ماددەوانەهۆی دڵخۆشی ئ ەبێت ەن، دەیاڵ بکەخ ەو فێڵ ل ەوەبدۆزن ەڵگەپێندرێن تا بەبس
نووسی ەدیاریکردنی چار ەرزی لەیی بۆ داس و داو و دەمیشەکتایی هەمریی و یەن ەن چونکەکەمرۆدا سوار د

گی بنمیچ  بۆ ەی پێاڵو بێ و گۆڕانی دیرەۆیلدۆز کەشیر ئاغای بێریوان بێ و پین ەند خۆشە. چەیەمرۆڤدا ه
ی  ەوەجیابوون ەیەوەش خۆشتر ئەوەپووردا بگرێ و لەلەریت و کەڕ و نەر باوەس  ەست بەکۆنکریتی شیشدار د

باغکردنی  ەهۆی ئاسانکاری د ەو چوونی بۆ ناو وڵتێکی تر ببێت ەکەمی وڵتەرجەس  ەی وڵت لەندێ پارچەه
 پێست.

و   ەبووەری خۆی نەوروبەی دەبڵێین حاجی قادر کۆیل ەخۆڕا دێن کەل ەو کاتەئ ەوانەک ئ ەو شتی و ەیاڵنەم خەئ
و  ەوانە ڕی پێچەباو ەل ەهۆشی لوی کورد پڕ ەچونک ەکردووەفتاری نەکانی ڕەندییەوەرژەپێی ب ەب
ریدا ەس ەب  ەبێ ک ەستەواب ەوەب ەباشتر وای ەوەو دوای ئ ەبێ سوود ەڕیانەدژی باو ەش کەوەی ئەوەنگاربوونەرەب

  ەوا ئاماد ەبن و دیارەو بورهانیش ه  ەڵگەبا ب ەپاوەهۆشیدا س ەل ەوەوەکردنەوامی و دووبارەردەهۆی ب ەو ب ەدراو
و  ەپاوەئاگایدا سەهۆشی ب ەبپارێزێ ل ەنوێی ەو دینەتا ئ ەوەدرۆ بخات ەلکترۆنی و بیرکاریش بەقڵی ئەکراون ع

رێتی ەرێتی و نەر تای ئەس ەمەبخ ەوەتکردنەپاندن و ڕەی سەڵگەب ەنیی ەوەرچی ئەرپەب ەوەڵم ئە. بەجێگیر بوو
م ەها ڕا و بۆچوونم لە جۆر ەممدا دێ و پێم وایەڵەق ەر حاجی بەس  ەل ەوەکۆی لێکۆڵینەر سەس ەر باسێکی لەه

بواری   ەش ل ەوەگوتراون و ئەبواری ڕۆشنبیری کوردیدا ن ەپێش من ل ەڕوو ک ەتەخستوون ەوەیەبار
مێکی ەپێی سست ەڵدێ و ب ەه ەتی بۆ مێژووی لێوەی چینایەوەشیکردن ەک، کەڕێی ەل ەجگ ەکدا کەڕۆشنبیریی

 .ەیر نییەڕێبوارانی داخرابێ س ەک لەموو ڕێیەبێ، هەتی تێدا ئاوا دەمانی چینایەلی نەزەحیسابکراوی ئ

تێکی ەقیقەح ەبێ، لەبوار ه ەتێکدا کەرف ەموو دەه ەپاکژڕاگرتنی حاجی ل ەی قسان لەوەگوتنر ەس ەسووربوونم ل
ی ەو ڕۆژەتا ئ ەوەتەدراوەئاوڕی لێ ن ەوەر نووسراوێکدا باڵو بووبێتەه ەل ەک ەیەوەو گرنگی حاجی قادر ەورەگ
و  ەقگرتوو نییەستی تیۆری دەربەد ەر چاوم کەی بەو ڕاستییە، ئ ەوەیەبار ەکرد ل ەو ەنووسین و لێکۆڵین ەستم بەد
فراوانیی زانراو   ەچێ بەباسکردنی پێ د ەر لەب ەرقاڵ نابێ کەس ەوەوانەوێ و بەشێوازی باو داناک ەب ینمداەز ەل

عدامکردنی  رمانی ئیەکان و ف ەبباسییەع ەفلیەخ ەل ەکێ بووەشید یە، گوتت هاروونی ڕەر بۆ نموونەگ ەبێ. ئ
ر گوتت  ەگەئ  ەوەی حاجیشەبار ەگوتن ناکا، ل ەپێویست ب ەڵێی کەک د، شتێەرکردووەکانی دەکییەرمەب
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و  ەل ەی کەرەیکەو پەدی ئەناوق  ەیتەویست و عاشقی کوردستان بوو، ناگەلی خۆی خۆشدەر بوو و گەروەنیشتمانپ
ک  ەنهێنییتی بۆ ئاشکراکردنی هیچ ەی چینایەوەنابردنیش بۆ لێکدانەو پ ەکانی دروستی کردووەشیعر ەدا بەبوار

ریی تردا ەتی و کاریگەتی و چینایەوایەتەتی نەک بابەو ەلیاندا چوو ەمی خۆیدا بەردەس ەی حاجی لەوانەل
  ەوتی لەڵسوکەه ەوایان لێ کردوو ەبووبن کەندی حاجی خۆی هەتمەهێزی تایبەتی بەسڵەبێ خەسوودی نابێ و د

فتاری  ەڕ ەورووژابێ. لەن  ەیەو شێوەو بەئمی ەردە سی سەک ورووژاندبێتی کەیەشێو ەڵکی دی جیا بێ و بەخ
، ەوەتەری ناوەنبوڵ سەئیست ەی لەو ڕۆژەتا ئ ەمنداڵێکی بێ باب بوو ەکۆی ەل ەک ەوەمەردەو سەڕێکوپێکی، ل

ک  ەڵکو وەبۆ هاتبێ ب  ەوەردەروەڕێی پ ەی لەستەو هەئ ەبووەو ڕێ ن ەرز بووەفسی بەن  ەک ەم ئاشکرا کردووەوەئ
  ەو ل ەخێویان کردووەکاری ب ەرزەمنداڵی و ه ەی بەوانەی و ئەکەرەوروبەد ەچونک  ەڵیدا بووەگەشێکی ماددی لەب
ستی ەتا ه ەبووەروونی نەگرێ چ زادێکی ماددی و دەردەو ەردەروەوشت و پەمرۆ ڕ ەدا کەمانەو دەموو ئەه
ن  ەستکرد بوایەرگیراو و دەی حاجی وەرزییەفسبەو گیانی شانازی و نەر ئەگەخشێ. ئەری و شانازی پێ ببەروەس
بوون و  ەهی خۆی ن ە کاندن کەتەی لێ دەوانەموو ئەکانی ژیان هەوامیی کێشەردەگداکوتاو و لکاو، بەک ڕەن
وشتی ەیی و ڕەورەرزی و گەفسبەتا ڕێی ن ەبووەتای منداڵیدا ئاسان نەرەس ەری لەدە ربەتیمی و دە ی ەشزانین کەد

 خشن.ەباڵی پێ بب

رێکی دی ئاوها  ەوشتێتی و هیچ پێوەی ڕەوەرەتی و ڕوونکە سایەنی، کلیلی کەمەموو تەبۆ هو، ەی ئەو شانازیی ەئ
مدا ەکەمی کتێبەشی سێیەتی ب ەندێ بابەه ەل ەرچوو کەدا ڕاست دەوە. بۆچوونی من لەوەکانی ڕوون ناکاتەنەلی

ڕابردووی خۆی   ەرگیز چاوی لەی خۆی بوو. هەکەوامیی منداڵییەردەتا مرد، بەحاجی قادر ه ەک ەگوتووم
ڕووی  ەر چاکەرانبەزراندبێ و بەڵکدا دایمەڵ خەگ ەل ەک ەوەبۆتەکی ژیوان نەندییەیوەهیچ پ  ەو ل ەخستووەدان
و  ەترساوەس نەهیچ ک  ەق بووبێ لەنی هەر خاوەگەو ئ ەوەبۆتە ز نەڵوێستێک پاشگەهیچ ه ەو ل ەگێڕاوەرنەو
نی، سوور بوو  ەمە درێژایی ت ەحاجی ب ەگوتیشم ک. ەوەکردۆتەس پان نەک ەستی لەد ەک ەوسیستیشەنەڵگەب
ک گڕیی  ەون وەکە ردەکانی لێ دەنیشان  ەپل  ەب ەپل  ەک ەک منداڵی نێرینەش وەوەئ ەحاجیی ەی کەوەر ئەسەل
ی ەر هاوشێوەگەنا ئەنگاوی نەک هەنی ی ەمەدرێژایی ت  ەتی، بەیشتنی نێرایەمووچاوی و پێگەنگی و مووی دەد
زیادکردنی   ەل ەی پاشتری، جگەوەو ئ ەنگاوەو هەڵ دڵنیایی زیاتر بۆ ئەگەبووبێ لەنگاوی پێشتری نەه

و   ەرنجیانم بۆی ڕاکێشاوە و س ەری کورد کردووەخوێن  ەمم لەڕووی د ەوەیەو بارەندین جار لەی. چەکەرییەکاریگ
و  ەبێ ئ ەب یشتنی حاجیەتێگ  ەک ەو دڵنیام کردوون ەم گۆڕیوەی داڕشتن و وێنەپێی شوێنی ئاخاوتن شێو ەب
وریدا ەد ەری و ئاخاوتن و شیعر و کرداریدا بەدەربە ربوون و دێندن و ف ەسەرەکاتی دروستبوون و پ ەی لەرەوەت

، خێرا  ەوەی هۆشیە وەتای کرانەرەس ەر لەفسی خۆی، هەرزیی نەجۆشی و ب ەستی ب ە. هەحاڵەم ەوەتەسووڕاو
خۆی بێ و  ەڕی بەباو ەسێکیان پێ کرد کەی کەڕایانگرت و قس ر شێوازێک ەس ەو ڕاستگۆیی بردیان و لەرەب
یی و خۆڕاگری ەخشندە ب ەوامی بەردەو ب ەوەستێتەت بوەحمەر زەرانبەحاڵ بکا و بە یان پێ دا داوای مەو توانایەئ

یانی  ەبەرەم بەکەی ە، لەوەییەوەتەڕووی ن ەل ەک ەیەستەو هەمان ئەش هەوەو ئ  ەوەکات ەست پان نەبدا تا د
 ە( بەزەعوەبازی )شە دەعبەتیکردنی شەدژای ەک بوو لەیەڵکشا و پێشتریش پارچەیاڵیدا هەخ ەل ەوەیدابوونیەپ

ین بۆچی  ەگەتێد ەوەیەو ڕوانگەر لەدیبوو. هەن ەوەخۆی ەهای بەرگیز کوردستان شتی وەپێشتر ه ەک ەوەناوی ئایین
فی ژنهێنان و خێزان و منداڵی پێ ە سرەبوو مەن  ەوەستیەد ەنا. ئاخر شتێکی وا بەن ەوەحاجی ژن و ماڵی پێک

دا  ەو ڕۆژەل ەوەدڵنیایی ەستێ و بەڵکی دی ببەخ ەدا پشت ب ەو بوارەل ەداوەشی ڕێی نە کەرزەب ەفسەبکێشێ و ن
 ەم ڕاماندا لەکەی ەل  ەی کەوە. ئەر چاو گرتووەب ەو، ناخۆشترین بارودۆخی لەڵم ئەب ەوەکرایەکی لێ دەرگایەد

پێش   ەچونک ەوەدرێتە رچ دەرپەب ەوەکەند لیەچ ە، لەو وا بووەنها ئەت ەب ەین گوایەر زەب ەبارودۆخی ژیانی دێت
بووندا  ەن ەیشتوون یا لەبووندا پێی گەه ەل ەڵکی تر ژیاون کەویش خەمی حاجی و دوای ئەردەس ەحاجی و ل
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 ەفسەش، نەوەل ەست. جگەربەب ەبۆتەژنهێناندا ن ەبوون لەڕاوکێی نەبارودۆخی ناخۆشتر و دڵ ەتەزیونەداب
یی  ەورەر ڕۆشنایی گەب ەبواری ژنهێناندا و ل ەنها لەک تەکانی ژیاندا ئازاد کردبوو نەموو بوارەه ەی لەکەرزەب
و  ەیتوانی لەر بیویستبا دەگەکانی خوا، ئەندەلقەموو خەک هەویش وەتیی بووبێ. ئەکی سووکایەرچییەر هەرانبەب

ر شانی  ەخۆگرتنی باودا باری سەسنووری ڕێز ل ەرگرێ ل ەتواناکانی خۆی و ەخوارێ و سوود ل ەبێت ەڕۆییەزیاد
لنی  ەک ەو زمانی ل ەبوای ەنانەکان بێالیەڕووداو ەر بەرانبەڵوێستی بەر هەگە، ئەوەر ئ ەک هەخۆی سووک بکا، ن

وتی  ەسکەدوای د ەب ەهاتن کەزیاتری بۆ د ەوانەتی زۆر لەکرا، نیعمەدەشی نەدا لۆمەوەل ەک ە هێنایەرنەنگی دەبێد
کان  ەوێن ەبوایەو وا ن ەوەکرێنەژیانیدا د ەی تر لەروازەدا دە و شانازییەر ڕۆشنایی ئەب ە. لەیانەبڕکەناسەدنیادا ه
ی بیست ساڵی  ەحاجی ماو ەک ەیەوەیر ئەگرت. سەدەڵنەخشیان هەی ئارامبە وەو لێکدان ەوەبوونەدەڕوون ن

و  ەی ئەی له بارەندەوەو ئ ەوەتەکوردستانی عیراق و ئێراندا ماو ەوڵتی خۆیدا، ل ەشاعیرێتی لنی ەمەت
م  ەماودەش دەوەی پێداگوتن بوون، شیاوی باسکردن بێ و ئەشایست ەگوتووه کەن ەکەردوو ناوچەی هەتیانەسایەک

ریبی ەغ ەرچوو و بەکوردستان د ەی لەوە، تا ئەیان بۆ داناوەو پای ەو پل ەڕێزێکی زۆریان لێی گرتوو ەک ەهاتوو
یان و  ەباسکردنی چاک ەوتەوجا کەئ ەوەوتەدوور ک  ەکارانەو چاکەرانی ئەو گوز ەناوچ ەو ل ەوەنبوڵەئیست ەوتەک

تی  ەنایەسەکی پرشنگدار بۆ ڕەیەڕەلپ ەڵیدا و کردیانیەتی و پاکی و جوانیاندا هەردایەم ە و ب ەوەرز کردنەناوی ب
  ەتەسڵەو خ ەو ناوداران ەتی ئەردایەوتنی مەرکەنێوان د ەهێزی لەندی بەیوە کانیدا پەشیعر ەی و لەکەلەگ

و  ەرسوڕمان لەوجا سەئوا ببیندرێ دروست کرد. ەی پێ ڕ ەرزانەربەی کورد تا ژیانی سەوەتەکانی نەشانازیئامێز
ڕاستی  ەشۆڕشی ناوی ەرکردەس ەدرخان نواندی کەی بەماڵەر بنەرانبەب  ەک ەوەبێتەدا نوێ دەنگییەبێد

ش  ەوەمیان بوو و ئەنبوڵ هاود ەئیست ەی سیی ساڵیش لەکوردستانی تورکیادا و ماو ەکانی کورد بوون لە1800
ڕیان  ەکاری لوانیان بوو و  مامۆستایان بوو و جێگای باوەردەروەپ ەیەو ماوەی بوو و ئەکەییەنی ئاوارەمەموو تەه

، باسی  ەدی خانی(ی گوتووەحمەیی )ئەوەتەنها شاعیری نەدحی تەبۆ مکدا شیعرێ  ەل ە بێ کەیتدا نەک بەی ەبوو، ل
ودای ەکان، مەییەوەت ەها نەب ەر بەرانبەی هۆشیدا بەوەیشتنی و کرانەندی پێگەروبەس ەکردوون. لەی نەچاک

وان ەری ئەب ەو ل ەبوون ەو بوارەشاسواری ئ ەک ەجێ هێشتووەب ەوانەکان بۆ ئەدرخانی ەڵدان و شانازی بەپێداه
نامێنێ  ەوەدوور بوون و لێیان دابڕابوو و بیانووی ئ ەوەلێی ەک ەی کردووەرکردانەوتوو و سەڵکەو هەدحی ئەم

  ەبووەی هەتەسڵەو خەدیبان و شاعیران بووبێ ئ ەسی ناو ئەک ەحاجی تاک ەنگەتی پێشێل بکا. ڕەوایەتەڕۆکی نەناو
ی  ە رچاوەس ەوەخۆنازینە ب ەش لەوەکردبێ. ئەن ڕۆییەسانی دووریش زیادەگوتبێ و بۆ کەڵنەسانی نێزیکیدا هەک ەب

ودای نێوان خۆی و گومانی ەچ بکا و مەگومانی لێ بکرێ و ملی ک ەتری کردووەورەگ ەوەو ل ەگرتوو
ر ەس ەب ەوەروونی خۆیەد ەیی لەمیشەرین بکا و چاودێرێکی هەب ەرزییەفسبەو نەی ئەگوێر  ەب ەوەستپانکردنەد
  ەندکراو بێ، لەی ژیانی بەوەسککردن ەرتەرکی بەندیوانێک ئ ەم بەڕ ناکەباو و ەبووەه ەوەوتیەڵسوکەفتار و هەڕ
ریتی  ەبێ بۆچی نەئاشکرا د ەو نهێنییەش زاندرا، ئیدی ئەوەئ ەخۆی. ک ەر بەرانبەفسی حاجی توندوتیژتر بێ ب ەن

 ەناچێ ل ەوەیاڵیشدا بۆ ئەخ ەس لەو ک ەدوور بوون ەوەلێی ەک ەیدا گوتووەوانەو ب ەڵدانی گۆڕیوەباوی پێداه
بیر بچێ،   ەفتاری حاجیدا لەی ڕەوەلێکدان ەت لەرزیەفسبەو نەر ئەگەبووبێ. ئەوتی هەستکەردا دەرانبەب

ی ماددییان بۆ ەوەران لێکدان ەنووس ەندێ لەه ەچێ و کەردەژوو دەئاو ەوەیەبار ەت لەوەو لێکدان ەوەقووڵبوون
یر ەنجامێکی زۆر سە ئ ە، بەوەیاندا بدۆزنەکەف ەلسەی ف ەچوارچێو ەو ویستیان ڕێ و جێی حاجی ل ەیەمێژوو ه

ربڕدراون و  ەکانی خۆیدا دەشیعر ەڕوونیی ل ەب ەک ەیەت و ڕاستییانەقیقەو حەموو ئەی هەوانەپێچ ەیشتن کەگ
  ەوەر ئەس ە، لەدینەبێ( بۆ مردا )دروودی خوای لێ ە مبەتی پێغەکاتی هیجر ەکان، لەکافر ەی لێ هاتووەوەک ئەو

 ەرانەخۆی و ڕازیبوونی خوێن ەل ەرەیرتر ڕازیبوونی نووسەش سەوەیاندبێ. لەگەی ڕانەکەیامەپ ە ئازاریان دابێ ک
نێوان  ەکرێ لەستی پێ دەه ەکەزەر کاغەس ەل ەی ئاشکرا ک ەشانەوتنێکی ڕووکە ش بۆ ڕێکەوە، ئەرەسو و نوەل
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ی  ەو شتانەو ئ  ەستووەدا پشتی پێ بەوەو لێکدان ەوەشیکردن  ەی لەو تیۆرییەبڕی ئەکانی حوکمی گردەپێداویستیی
م و ەردەمی وێناکردنی حاجی و سەرجەس  ەل ەرچێ کەش ڕاست دەو حوکمەدی و ئ ەبوو بێنەد ەک

بردنی ەڕێوەزموونی بەڵێ کیژێک ئەد ەک ەوەوتەکم بیر ک ەیەنوکت ەوەیەم بۆنە. بەیدا دیاری کردووەڵگاکەکۆم
م  ەی لێی خوارد، گوتی ئ ەکەمێرد ەپێی ڕێنمایی کتێب خۆراکی لێنا و ک ەبوو، دوای مێردکردنی بەماڵی ن

زی لێ  ە، چۆن تۆ حەتامەڵێ بەد ەکەکتێب ەگوتی: ک ەوەرسوڕمانەس ەویش بە؟ ئەلێت ناو ەچیی ەبووتەقنەژ
 یت؟!ەناک

 ەو ل ەوەراپای تابلۆی ژیانی بگرن ەس ەختەن وەلێ هەکانیدا شتگەمەڵوێست و خە ی حاجی و هەشتەرگوزەس ەل
 ەموو شتێکی تردا زاڵی کردبوون کەر هەس ەب ەخۆگرتن کەیی و ڕێزلەورەرزی و گەربەبۆ س ەوەجۆشیەستی بەه
ی  ەندییانەوەرژەو بەی ماددی و ئەوەبۆ شیکردن ەوانەری پێچەوەت ەش بۆتەوەن و بەکانیدا هەم ژیان و خۆشییەل
ر  ەگە، ئەوەحاجی قادر بکۆڵێت  ەی لەوەستن و ئەندیدا باڵدەوەرژەواقیع و بارودۆخ و ب ەی تاک لەوەبۆ توان ەک
ماکانی  ەزوو و ویست و بنەتی حاجی و ئارەسایەبێ و بۆ ک ە تی نەی ماددی و چینایەوەرداری شیکردنەسبەد
ی باس و ەوەدرێژکردنر ەگەرجان. ئەر و مەوهەگ ەن هێنێ ەست دەد ەیدا بەریاکە ز ەتوێکڵێک ل ە، نەوەڕێتەگەن

  ەوەتان و پۆیان ەب ە ک ەوەوری حاجییەی دەو ڕاستیانەکرۆکی ئ ەل ەبوایەدوور ن  ەڕەو لپەر ئەس ەل ەوەلێکدان
 ەحاجی ل ەک ەوەت کردۆت ەم ڕەوەبۆچی ئ ەوەمەڕوون بک ەو هۆکارەئ ەرمەس ەڵم لەگوت، بەیڵێم زۆرم دەد

ر  ەه ەبووبێ، من گوتوومەڵدانی نەشیعری پێداه ەستانەکوردستان و پێش چوونی بۆ ئ ەی خۆیدا لەژیانی شاعیران 
یتدا ەپێنج ب ەڵدانی لەشیعرێکی پێداه ەیەوەش ئەڕەو ڕیزپە. ئەیگوتووەک نەن ەی گوتووەشیعر ەو جۆرەتا ئەوەئ
  ەبی کوردیدا و بەدەئ ەڵدان لەهێزترین شیعری پێداهەب ەل ەکێکەی ەوەیاڵەڕووی داڕشتن و خ ەل ەک ەیەه
شانی  ە. ڕاستیش شانبەبوو ەی کۆیەمەو دەشقی پیاوماقووڵنی ئەرمەس ەتی کەوێزی(دا گوتوویەمین ئاغای حە)ئ

نبووڵ ەئیست ەی حاجیدا، ل ەکەریبییەغ ەل ەشیعر ەو پارچەی پێیان وابێ ئەو ئاست ەران بوو تا ئەدیدی بین
 ەل ەک ەکانی حاجیدا کردووەپێداگوتن ەشیان لەکماشای ڕووەت ەیەوەشیان ئەو گومانەنووسرابێ و هۆی ئ

ڕووی  ەو ل ەوەک یادگاری و وریاکردنەریان گوتراون و وەس ەی لەوانەتی بۆ ئەگوتوونی و ناردوویانی ەوەتەغورب
ی واتای  ە وەلێکدان ەکوردستان ناردوونی. وردبینیم ل ەویستانی لەسوکار و خۆشەکانی و کەبۆ هاونیشتمانیی ەوەسۆز

کانی ەجیاواز ەمەردەس ەل ەی پێشتریدا کەوانەڵ ئەگە راوردکردنیان لەب ەی داڕشتنیان و بەو شێو ەیتەو پێنج بەئ
 ەقین کەی یەندازەگونجێ و چی ناگونچێ، ڕێی بۆ خۆش کردم تا ئەڵیاندا دەگەژیانیدا نووسیونی و چی ل

م باسم ەکەمی کتێبەرگی دووەب ەجێی خۆیاندا، ل ەموویانم لەه ەم ک ەنجام بگەندێ ئەه ەو ب ەوەترچ نادرێ ەرپەب
خاکی کوردستانی ئێراندا  ەک، لەباڵ ەقێتیدا، لەکاتی ف  ەی لەو شیعرەحاجی ئ ەک ەیەوەی ئەکەو کورتیی ەکردوو
دا بۆ کۆیێ ەوەڕانەگ ەچێ لەو زۆر ڕێی تێ د ەنبووڵ ڕوویانداوەش پێش چوونی بۆ ئیستەوانەموو ئەو ه ەداناو

ی  ەوانەریتی ئەر نەس ەل ەیەیتی دواتر دیاری و توحفەڵێ دوو بەڕاستدا دەیتی ناوە ب ەل ەسکاری کردبێ چونکەد
و  ەئ  ەبین کەدا دڵنیا دەوە. بەهادار زیاترەری بەوهە د گەس ەهایان لەو ب ەوەڕێنەگەر، بۆ خاکی وڵت دەف ەس ەل
ناهێڵێ   ەوەش جێی ئەوەکی دوور و درێژ، ئ ەریبییەی حاجیدا بۆ کۆیێ گوتراون، دوای غەوەڕان ەکاتی گ ەل ەیتانەب
و دیاری پێ  ەوەتەڕاوەحاجی گ ەک ەوەک ناگرێتەکاندا ی ەیتەڵ ڕوونیی بەگەل ەوەئ ەنێردرابن چونک ەوەدوور ەل

 . ەبوو

فسی  ەساری نەح ەجێی دیاریکراوی خۆی، ل ەبێ لە د ەک ەوەشییەڕووک ەتییەحمەو زەهۆی ئ ە ، بەیتەو پێنج بەئ
ستن  ەدەی حازربەوەرقاڵی لێکدانەی سەوانەک ئەبوو وەدەرقاڵی کردم و نەکجار زۆر سەرزی حاجی دابندرێ، یەب

ماشای فکر و ەت ەوەچاوی نزم ەی بۆ بگونجێنن، بەکەن یا قاڵبەقاڵبی بد ەن تا لەکەڕوانی ڕووداو دەو چاو
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ک ەت دنیا وەریقەڕ بن بۆ نهێنی زانینی شێخی ت ەروێشی باوەی دەوەک ئەو ەوانەم. ئە بک ەکەتەبۆچوون و باب
ک  ەموو شتێک وەه  ەوتووەدا پێش خۆم کەوەڕێن. سروشتم لەڕاست بگ ەکانی بە شفە ن تا کەکەد ەر ڕێشمەک
توانای  موو ە. ه1نمەیەگ ەئاشکرا ڕاد ەگرت بێ توانایی خۆم بەری نەم سەکەوڵە ر هەگەنگێنم و ئەڵسەه ەیەه

 ەرچی لەی هەوەکۆکردن ەش بەوەی دڵنیا بم ئەرچاوەس ەو ڕامام تا ل ەوەدا تاقی کردۆتەیتانەو بە هۆشی خۆم ل
 ەوەم بۆ توندترین ئیحتمال گێڕایەکەلە سەو م ەزاندراو ەوەواڵ و سروشتی حاجی و حاجی خۆیەی شیعر و هەبار
و جێی   ەشیعر ەیەوەر ئەی زاندرا هەوەنێ و ئەنادکان گوێی ەزاندراو ەتەقیقەح ەڵ باودا بگونجێ کەگەل ەک

  ەوە وەینمدا هات لەز ەب  ەم تیڕۆژی ڕووناکایی کەکە. یە وەو ڕاست کرای ەیەڵەش هەوەئ ەک ەنبووڵە دانانیشی ئیست
جێگای  ەئێر ەی ورد، کەوەکا و توێژینەری دەدەربەدوورودرێژیی د ەیی لەمدا گلەیتی دووەب ەل ەبوو ک
 ەساڵنی خوێندنێتی ک  ەیی لێ کردووەی گل ەرییەدەرب ەو ساڵنی دەئ ەیاندم ک ەی گەنجامە و ئە، بەنی نییدباسکر

کۆتایی   ەوەو ب ە ی کۆچی بوو1270کر ئاغا(، ساڵی ەفاتی )حاجی بەم هاوینی دوای وەکەک باسم کرد یەو
کوردستانی ئێران  ە( لەپێشتر ساوچباڵغ بوو ەهاباد )ساباڵغ _ کەم ەتی لەلیە ی مەحاجی ئیجاز ەک ەهاتوو

دیوارێکی  ەب ەش نووسینێکی حاجی ەوەی ئەڵگەی کۆچی بووبێ ب1279ش نابێ پێش ەوەو ئ ەرگرتووەو
گومان  ەن کەدا شتی تریش هەکەلەسەم ە. لە ی لێ نووسراوەو ساڵەئ ەک ەوەهابادەوتێکی ناسراوی مەمزگ

دوای  ەبڕن ک ەکان گردەڵگەب ەوەریان دواووم و دوای ئەس ەوردیی ل ەکانمدا بەندێ جێی کتێبەه ەو ل ەوەناهێڵن
بۆ کۆیێ و ساڵنی   ەوەتەڕاوەکدا گەڕێی باڵ ەی ساڵی دواتر، بەکەڕەوپەی کۆچی یا ئ1279رچوونی هاوینی ەسەب
حاجی   ەک ە یەنەمەو تەموو ئەی هەوری نێزیکەش دەوەساڵ و ئ ە نۆ یا د ەیشتەمووی گەه ەی بەرییەدەربەو دەئ

ی  ەڵگەب ەش بەوان ەموو ئەی لێی دابڕابێ }هەوە ، بێ ئەری بردووەس ەستهێنانی زانست بەدەبو خوێندن و ب
بۆ  ەی داخیشەڵناگرن، جێگەجێی خۆیاندا باس کراون و چ بۆچوونێکی تر ه ەستوورن و لەبڕ پشتئەگرد

یان  ەجێگ ەبیدان و ئێرەرانی عارەگرنگیپێدانی خوێنی ەوەرەد ەل ەچونک  ەوەپاندنی بۆچوون ناتوانم بیانگوازمەس
و نۆ یا  ەل ەنبوڵ، جگەری حاجیدا بۆ ئیستەف ەژیانی ڕابردووی پێش س ەل ەحاڵەم ە ک ەلمێندراوەش سەوە{. ئەنیی
حاڵیش دانێین  ەر مە گ ەری تری کردبێ و ئەدەربە شی دەبووبێ ب ەوەرەب ەی بەند ەوەی ئەرییەدەربەساڵ د ەد

ک ەیەهیچ شێو ەب ویست،ەن ەڵگەئاستی ب ەنێت ەیەگەبایی دەوتنی ناتەلک ەر دوو هۆ کەب ە، لەبووودای وا ەبڵێین م
کر ئاغای ەبۆ )حاجی ب ە دحەو مەئ  ەیەوەمیان ئەکەمین ئاغا( کۆتایی هاتبێ، یەدحی )ئە م ەنایێ ب ەوەڵکی ئەک ەب

ساڵی  ەمین ئاغا لەئ ەک ەیەوەدوومیشیان ئمردبوو، ەهێشتا ن ەمان ەو دەئ ەمین ئاغا( گوترابێ چونکەباوکی ئ
حاجی،   ەک ەوەتەدا نایەیتەو پێنج بەڕۆکێ ئەڵ ناوەگەش لەوەو ئ ەساڵی بوو ەکارێکی پانزەرزەفاتی باوکیدا هەو

 
مووان  ە نووسین و قسان، ه ەبرێ: بەدا الدەم ەر لەبەرسامم چۆن دژەس ە وەتا ئێستاش ل ەو ه  ە ند ساڵێکەڵێم چ ەد ە. بۆ نموون    1

و   ەشێر( بووددین ەزە ویش )ع ە ، ئ ەی کورد کردووە لەسە تی له  مەدرخان خیانەی بەماڵ ەبن ناودارانی ەکێ ل ە ی ەکڕان کەدا یەوەل
ها  ەو و ەی شۆڕشی کورد بووەرکردەی ڕابردوودا سەدەس ەکوردستانی تورکیادا، ل  ەل ەک  ەدرخان پاشادا کردووەر بەس ەئینقالبی ب

اڵم  ەنبوڵ. بەبۆ ئیست ەش پێش چوونی حاجی بووەو ە. ئ ەناوی بردوو  ەو ل  ەتی هاتووەقەرەاڵتی عوسمانی دەس ەد ەالوازی کردوو
دا، ەرانەروەشیعرێکی نیشتمانپ ەنووسی کورد، لەچار ەسێکی هیوابڕاو لەک ک ە حاجی و ەبکرێ ک  ەتەو خیانە ڕ بەباو ەتەحمەدا زەوەب

 ەددین شیر(ەزەو )ع ە ت لەالل ەد ەو ئاشکراش  ەی )شێر(ەک ەکوو ناوە و ەک  ەستراوەب ەوەپیاوێک ەڵێ هیوای کورد بەکاتێ د ەبۆی گوتوو
درخانی خزمی، ەتێکشکانی شۆڕشی ب ەک ل ەیەیەند دەدوای چ ەزانین کەش دە وەو و ئ رکردبوەزدان شێر( ناوی دە)ی  ەب ەکا کەد

ی  ەو شیعرەتی ئەقیقەددین شێردا حەزەباسی ع  ەران لەموو نووسە نازانم بۆچی ه ەوەاڵم هۆی ئ ەرپا کرد و تێکشکا، بەشۆڕشی ب
تێکی  ەر تۆمەگە بێ ئەددین هەزەع  ەڕی بەباو ەحاجی کردوو  ە م چ بارودۆخێ وای لە رناکەش دەو ە ر لەو س   ەدوور بیر ک ەحاجییان ل

  ەت، دواتر، لەتی خیانەبێ تۆمە. یا دەیەڕەو باوە لمێنێ جێگای ئەی بیسە وەر لەت بەئاستی خیان ەیشتبێتەبووبێ گ  ەدواو  ەی بەورە وا گ
  ەمە ریکم بگەدام و خەری نەر بەم هە کەکتێبشی ەدوای سێ ب  ەو باسانەیاڵی ئ ەی لکابێ. خەپێو ەو ە ، بێ وردبوونەوە رانەن نووسەالی

بی ەزەم   ەنجامێک لەئ  ەمە ی بگە وەبۆ ئ ەزدان شێرم ڕاگرتووە ندی نێوان حاجی و یەیوەنبووڵ و پەئیست ەی ژیانی حاجی لەدواوێستگ
 .ەوەمندا جێی ببێت
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و کێی لێ   ەشتەهەب 2تەت، کۆیەوڵەمینی دەی ئەو ئ 1دەمەی محە: ئەدحکراوەم ەمی لەڕووی د ەیەم شێوەب
هاتبێ و ساڵی ەهێشتا مووی لێ ن ەگوترێ کەکارێک دەرزەچۆن بۆ ه ەمە . ئەخەدۆز ەل ەوەوێتەدوور ک

  ەمین ئاغا لەنی ئ ەمەر تەگەئ ەرنج بدەک پێشتر؟ سە بابی تێدا مردبێ ن ەدواخست ک ەو ساڵەگوتنیشمان بۆ ئ
  ەبۆ دواو ەکەدحەند مە، جەنەمەو تەوا پێش ئەبکرێ ئ ەدحەو مەبووبی ئەن  ەوەفاتی باوکیدا بۆ ئەکاتی و
مێکی دی ەستەش ئەوەگرێ. بەڵدەه ەدحەو مەمتر ئەو ک ەوەمی منداڵییەردەس ەچێت ەنی دەمە، زیاتر ت ەوەبگێڕین

کر ئاغا، دوای ەفاتی حاجی بەساڵی و ەو شیعرەر وامان دانا ئەگەئ ەلنابرێ چونک ەبێ کەدروست د
 ەک ەرێکی درێژی دی کردووەف ەس ەستی بەحاجی دکاندا دیارن، دانرابێ ناچارین بڵێین  ەیتەب ەکی لەرییەدەربەد

کی بۆچووندا جێی ەیەهیچ بازن ەش لەوەتی بووبێ ئەکایەکوردستانی ئێران و باڵ ەساڵی خایاندبێ و ل ەنۆ یا د
ساڵ  ەنۆ یا د ەب ەک  ەبوو ەوەر ئەستی، هەد ەل ەی دادی بووەریبیی ەو غەئ ەی تریش زۆرن کەڵگە... بەوەنابێت

ی کۆچی )ساڵی 1280کر ئاغا( و ساڵی ەفاتی حاجی بە ی کۆچی )ساڵی و1270نێوان  ەستنیشانم کرد، لەد
م ەم. ئێستاش دوای ئەباسیان بک ەودا نییەدا مە ڵم لێرە( بەری خوێندن، بۆ کۆیەف ەس ەی حاجی لەوەڕانەگ
و  ەکەواتای شیعر ەل ەک ەیکوێ  ەل ە باییەو ناتەل ەو جێگای ئێم  ەوەمێنێتەچی د ە ستنیشانکردن و دیاریکردنەد
 ەدا کەوایەشوهەو کەری حاجی، لەوروبەی واقعی دە دا شێوە؟ لێرەبووەریی خۆی هەروەس ەستی حاجی بەه

 ەو ب ەوەدرێژی لێی ورد بووم ەو منیش ب ەوەینی ئاگایی و نائاگاییمدا ڕاست بووەز ەل ەی تێدا گوتراوەکەشیعر
و ەک ئەڕۆژێکی و ە، لەو بارودۆخەوت ئەرکەنگاند و بۆم دەڵسە کانیم هەستوورەکدا تاوتوێم کرد و دەموو لیەه

ڕوودامان.  ەک لەتمی نەی حەشێو ەب ەوەک حاجی قادرەسێکی وەک ەل ەبووەه ەیتەند بەو چەدا پێویستی بەڕۆژ
ی ەبار ەو ل ەوەی تاریکییەرگەناوج ەستهێنانی ڕاستی لەدەبۆ ب ەرانی کوردم گوتووەخوێن ەب ەوەیەو بارەل

و ەو بۆی لێ بدا و ئەو دانێ و دڵی ئەجێی ئ ەو خۆی ل ەوەپێستی حاجیی ەخۆی بخات ەوەرەبێ توێژە، دەوەحاجیی
و زندوو ەمی ئەردەکانی سەرەکاریگ ەندییەسەرک و ناپەو بارودۆخ و ئ ەڵیمژیوەو هەئ ەڵمژێ کەه ەوایەه

لێی   ەین کەر زەب ەیا کردارێکی حاجی بێنێتک ەیەتا قس ەوی تێدا ژیاوەئ ەک ەوەبژێنێت ەڵگایەو کۆمەو ئ ەوەبکات
چاو  ە بۆ خۆم ڕ ەوەو شیعرەی ئەبار ەم لەو بارودۆخانەمن ئ ەێ. کگونجەڵ سروشتیدا دەگەو ل کرێەڕوان دەچاو

: ەوەکات ەرقاڵیش ئاگادار دەستی سەر چاو چاوی نووقاو و هەب ەهام هاتەک ڕوونی وەی ەنێکی تا ڕادەکرد، دیم
 ەوری دەی دە بوو و ماوەک تۆزقاڵ خۆڵ نەنی یەجێ هێشت و خاو ەنی خۆی بەفتەم ی شار وەحاجی قادر کۆی

رزتر بوو و  ەفس بە ژارتر و نە، هەوەڕایەبۆشی گ ە داریدا بوو و کەژاری و نەڕی هەو پەساڵ جێی هێشت و ل
  ەب ەپارێزێ کی بۆ بەرزییەفسبەو ناو و ناوبانگ و نەبوو ئەوتۆی نەکی ئەیەوار و نیشانەبوونی چ شوێنەدوای ئاوار

  ەری کەوەکارێکی زندووی بیرهیچ هۆ ەو خێزان و منداڵ، ن ەرپا ەبوو نەماڵی ه ە زراندبوون. نەکانی دایمەشیعر
  ەبووەن ەندەوەنجاڵی ژیاندا ئەناو ج ەندێ بووبێ لەرچ ەش هەو سامانەهای ئەی بوو. بەم دنیای ەموو سامانی ئەه
ئاگادار   ەوەری کوردم لەینی خوێنەخشانی ناوبانگی بپارێزێ. زەدا درەساڵی بۆشایی ەو دەکاتی دووریدا و ل ەل

ی ەتەحمەز ەو بارودۆخەڕووی ئەیدا ڕووبەوەڕانەگ ەدا تا لەساڵنی خوێندن د ەی بەدرێژ ەحاجی بۆی ەک ەوەکرد
  ەژاریی خۆی لەریدا هە دە ربەد ەک لەیەردەپ ەبوو و خوێندنیشی کردبووەتیایدا هیچ شتێکی ن ەک ەوەبێتەوڵت ن

 ەی لەوەرگرت و بیانووی مانەتی وەلیەی مەڕ بوون و ئیجازەکان تێپەی ساڵە وەتا ئە، هەوەشاردەنایدا دەپ
و ەک ئەدارێتی وەی پایەسەرەماڵی دنیا و ک ەختی لەوێش بەل ەما کەن ەوەستەد ەوڵتێکدا ب ەتی، لەریبایەغ
کانی  ەوتەمزگ ەفی خوێندکاری دوای زانست لەسرەشزانین مەتی و دەوڵتی خۆیدا بووی ەل ەبێ ک ەختەب

  ە دا کەو گوندەیا ئ ەکەڕەو گەڵکانی ئەخ ەکاتی دیاریکراودا ل ەڕۆژ و ل ەڕۆژ ب ەک ە یەو نانەر ئەس ەکوردستاندا ل

 
 مین( ە)ئ  ەیکاتەو د  ەوەکاتەو کورد کورتی د  ەمین( ەد ئ ەمە واوی )محە ناوی ت   1
 . ەوەپێک ەکۆیسنجاق و کۆاڵن ب ەی )کۆی( واتەزاراو  2
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ند و ەمەوڵەد ەچکەقێی بە ف  ەوەنەو لیەستی دێنن و لەدە تی بەبێ من ە، بخوێننەی لێیه و تێیدا دەکەوتەمزگ
  ەوڵتدا و لەدوور ەکدا لەدووی ی ەندین ساڵی بەبێ خوێندنی چەن و وا نەبەکسان دەژارترین خێزان یەکوڕی ه

وێ ەکەڵدەبێ. هەحاڵ دەم ەرکردووەتێکی خوێندنی دینیدا ناوی دە باب ەیان لەکە ر یەه ەی کەو زانایانەلی ئ
  ەوەگوازێتەوجا دەخوێنێ و ئەکرماشان د ەک، لەل ەکی ف ەلی زانای ەکدا لەلەزانستی ف  ەقینی لەکی خانەقێیەف 

 ەک ەوەپێچێتەواندز د ەڕ ەم، لەو سێیەرەب ەوجا باروبنەو ئ ە)فوقهـ(دا لێهاتوو ەل ە کر کەکی دیاربەلی زانای
بێ  ەکدار دەبن و پێیان چەواو دەکانی تەتا پێداویستیی ەیەو شێوەو ب ەرکردووەدیس(دا دەزانستی )ح ەناوبانگی ل

و ەڵ خۆیدا بگێڕێ تا چێشتی بۆ لێنێ و جلشۆرێک ببا تا لەگەرێک لەدا چێشتلێنەڕانەموو گەو هەل ەحاڵیشەو م
خوێنێ. کاتێکیش ەتێیدا د ەبێ کەستوور دەپشتئ  ەو جێیەدانیشتوانی ئ ەب ەکانی بۆ بشوا، بۆیەدا جلەند ساڵەچ

شدار بێ و بارودۆخی حاجی  ەقێکاندا بەخواردنی ف  ەل ەدا کەست دەد ەش لەو ماف ەواو کرد ئەی تەکەخوێندن
وت نانی ەی مزگەوەرەکی دەجێی ەبوو لەو د ە، ئاوها بووەواو کردووەهاباد تەم ەی خوێندنی لەوەقادریش، دوای ئ

ڵبژێرێ و  ەکێکیان هەی ەبۆ کۆی ەوەڕانەهاباد و گە م ەل ەوەنێوان مان ەناچار بوو ل ەوێوەیدا بکا و لەخۆی پ
و  ەکێش کرد و ئەخۆی ب ەوەدڵییە ناب ەو ب ەوەخۆی پێچای ەمتر ناخۆش بوو بۆیەک ەڵبژارد کەی هەوەشدا ئەوەل

  ەوەک مایەباڵ ەئاشناکانی، ل ەلی کۆن  ەی ساڵێک لە دا ماوەوەڕانەڕێی گ ەل ەدی کرد کە دا بەوەشمان لەدڵییەناب
و لێ ەرزی هیچی تری بۆ ئەفسبەژاری و نەردانی و هەرگەس ەل ەجگ ەوڵتێکدا ک  ەل ەڕوانکراو ەو ڕۆژی چاوەتا ئ
ی،  ەکەواری ناوبانگی شاعیرێتییەبارودۆخی خۆی دۆش دامابێ و زانیبێتی شوێن ەحاجی ل  ەچم کە. وای بۆ دەنیی
ڵکی ەناو خ ەی، لە کەرزەب  ەتییەسایەسا و پشتی کەدارع ەمابێ ببێت ەن ەوەری هی ئەدەربەساڵی د ەدوای د ەل
، ڕاست  ەبووەی دووریان هەرچاوەو س ەگ و ڕیشەموویان ڕەه ەدا، کەی کۆیە ڵگەکی کۆمەی ەتی پل ەگەڵەک

ناو   ەناسراوی لەن ەب ەکانی دواوەرای ڕیزەناو ه ەل ەگرتووە ی نەوەی ئەرگەشی بەکەرزەب ەڕاگرێ و سروشت
ری  ەوریدا سەی دە پشتشکێن ەییەکردەن ەداخراو ەو بازنەبکات و لبوو چ ە. دەوەناسراودا بمێنێتەکی ن ەریایەد

 بێ.ەکانیدا ماندوو دەیاندنی خواستەجێگەب ەل ەستەبێ ج ەورەفسیش گەر نەگەڵگرێ؟! ئە خۆی بۆ کوێ ه

و  ەری بردووەس ەواقعی ژیانیدا ب ەحاجی ل ە دا ژیاووم کەروونییەد ەیرانەو ق ەیاڵ لەخ ەر بڵێم من بەگەئ
، ەد ساڵ بوو پێچرابۆوەس ەڕاووم کەک گەناخۆشیی ەربازبووندا لەلێنی دەدوای ک ەژاووم و بەشڵڵیدا ەگەل

بۆ  ەکەمای ئاڵۆزییەر بنەس ە ربازبوونیان بەوامییان ڕێی دەردەکان و بەیرانەر قووڵیی ق ەگە. ئ ەڕۆیی نییەزیاد
بیدا(  ەنەڵ موتەگەکتێبی )ل ە، لەوەی بیری لێ کردبێتەوەدکتۆر تاها حوسێن بێ ئ ەک  ەیەوەیر ئەئاسان کردبم، س

 ەی کەفێڵ ەو شێوەی ئەبار ەل ەوەوێدا بۆچوونێکی جوانیم خوێندەدا و لەی گرێکە وەکردن ەل ەنی چاکەخاو ەبۆت
(ی ەولە یفولدەرباری )س ەست و چاودێر و ڕیزی ڕاوێستاوانی دەربەر بەس ە تا ب ەکاری هێناوەبی بەنەموت
زمانی، هیچ  ەل  ەستێ و جگەبو ەوەپیاوانەورەو گەلی میر و ئ ەهاوشان بڕێ و هاوسان و ەمدانیدا تێپەح
ی ەنگ و زرینگەز  ەی بۆ دانا و بەڵدانی بێ وێنەبووبێ. شیعرێکی پێداهەڕبوونی تریشی نەکی تێپەیەسەرەک
وفاءوکما کالربع اشجاه  ستی پێ کردبوو: ەیاڵ و ئاوها دەخ ەیاندەگەکانی بانگی خۆشییان دەوش ەوەیاڵی ورووژانەخ

 1ەساجم ەبأن تسعدوا والدمع اشفا      ەطاسم

 
ک  ەو  تیەیارم   ەرەدڵخۆشک تا زۆر بێەه ،ی قورسییەوەرزکردنەک بەفاتان وەو)لێی دڵنیا نیم:  زۆر  اڵمە، بەرگێڕاوەمن ئاوهام و  1

خشی. طسم: کثیر، وافر.  ەپێی ب ە. واتەو ارضا  ە: اعطاەیشتم: اشجاەکان وا تێگە واتای وش (.ەرە سەخوڕ بێ چار ە ی بە، کەفرمێسک
. پشتی  ەو اعان ە: ساعدەڵگرت. ساعف ە ی هەکەردەی هێز بە وەبۆ تاقیکردن ە(: حمل الحجر الختبار القوة. واتەعەبەزۆر. ربع )ر ەوات

   گرت. سجم: سال، داڕژان.

، وای  ەلفتح عثمان جنی(ینووسینی )ابی ا ەک  ەماشای )الفتح الوهبی علی مشکالت المتنبی( کردووەن جاف، تەس ەمامۆستا ح
 :  ەوەتەلێکداو
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بی  ەنەموت ەک ەوەکردۆت ەی دووبارەوەوت و حاجی ئەرکەڕووی ڕاستیم لێ د ەوەیتەو پێنج بەی ئەبار ەدا، لەلێر
پێنج و ە. ئەی کۆیە ڵگەکۆم ەمیش لەنجامی دابوو و ئەدا ئەولەیفولدەرباری سەد ەد ساڵێک لەس ندەپێش چ

یی و ەستی ئاوارەه ەفای کوردیدا و ل ەدح و وەم ەک، پێشتر لەجێی ەیشتۆتەدحدا گەهێزی داڕشتنی م ەل ەیتەب
  ەرینیان لەکی ئاسان و بەڕبوون و ڕێیەی تێپەنامەڵگەب ەتەو بوون ەبووەی نەوێن ەیی لەورەو گ ەی ناڵەوەکۆکردن

ها پیاوماقووڵنی  ەروەمین ئاغا( و هەخانی )ئەپیاوماقووڵنی دیومی ەکەڕیزی ی ەیاندیانەو گ ەوەپێش حاجیدا کرد
خش و نیگاری بۆ کتێب ەرم و نەی نەو وش ەخۆشی شاعیرێکی ناسک بووەمین ئاغا بە. ئەمەردەو سەی ئەکۆی
 ەند لەرمەدیب و هونەخوازان و ئەو چاک ەبک کاریان تێ کردوو ەهێزیی سەکرد و جوانیی شێواز و بەد

کانی ەو پێداویستیی ەناو )ئاغا( بوو ەر بەو ه ەدیب بووەسروشت ئ ەویش بەو ئ ەوەتەیدا کۆ بوونەکەخانەدیو
و   ەدوورودرێژ ەو باسەو ئ ەویستی بۆ دابین بوونەێز و خۆشڕ یەو پای ەو پل ەوەتەیی تێدا کۆ بوونەورەرگەس
ڵم ەبێ پێیدا بگوترێ، برم ەی شەوەن بێ ئەوەرکردن و هۆکاری ئەو ناود ەوەوشانەی درەسەرەمووشی کەه

کی ڕێزلێگیراو ەیەوپایەپل ەیاندەیگ ەد ەر کەب ەی گرتەڕێگای  ەو تاکەئ ەدحەو مە. )حاجی(ش بەوەدا جێی نابێتەلێر
کی دڵنیایی چ  ەجێی  ەیاندیانەگ ەی کەیتەو پێنج بە م ئەڕیش ناکەبوو. باوەدەهیچی تر ڕازی ن ەب ەوەل ەجگ ەک
ر ەنەوێت پاڵپەنانە. تەوەی حاجیی ەبار ەدێن ل ەوەڵکی لێکۆڵینەک ەب ەی کەتیانو ڕاسەناو ئ ەڵگرن لەفسیری تر هەت

  ەچوونەدا دەو بارودۆخەل ەیتانەو بەئ ەچونک ەوەت بکرێتەبۆ ڕێتێچوونی تر ڕ ەترەورەگ ەوەل ەیتانەو بەبۆ گوتنی ئ
 ەدا کەو ڕێیەحاجی ل ەش بڵێین کەوەبێ ئەبرد. دەی دەک ئاڕاستەو یەرەب ەک  ەوەقاڵبی پێداویستی و ناچاریی

ڵکی ەقڵی خەببوو تا ڕێگا بۆ عەدایک نەهێشتا تاها حوسێن ل ەچونک ەوەکردۆتەبی ن ەنەر، لسایی موتەب ەگرتی
 یعزێکەدوای و ەی حاجی قادر بەکەرباز بن و کردارەد ەکێش ەل ەباشترین شێو  ەبی بەنەک موتەخۆش بکا و

 ەڵوێستدا کەنێوان دوو ه ەل  ەوت بووەڵکو پێکچوونێکی ڕێکەکی باوی مێژوودا هاتبێ بەیەکراو و نموونەئاماد
  ەوەرنجی ئەبیدا سەن ەکانی موتەشیعر ە. لەک بوونە هۆکار و بارودۆخدا ی ەو ل ەم و شوێنیان جیاواز بوونەردەس
ڕ ەو باو ەوەتەسانی تر کۆبوونەلی ک ەل ەڵڵ بکا کەح ە تانەو نیعمەکارهێنانی ئ ەب ەی پێی خۆشەکەنەدرێ خاوەد

ی ەشێو ەکا ب ەر دەدەق  ەک لەییەگل ەو جۆر ەکانی تری بوونەتەسڵەڵی خەو تێکەڵست لی ئەرهەو ب
  ەنگەوێ و ڕەستکەشی خۆی دەب ەکار هێناوەب ەوە شی بۆ ئەوەو ئ ەش کردووەڵکی دابەشی خە ب ەرانەروەنادادپ
ی ەڵگەکانی حاجی بە کورتیی شیعر ەنییڵم دوور ەی، بەرگرتنی کرێکەدحیش بیانوو بووبێ بۆ وەم ەدان بەدرێژ

نێزیکترین سنووری پێویست   ەستانی لە ڵدان و ڕاوەگرتنی پێداهەستپێوەڵتکردن و دەنی بێ بۆ خەچاوتێری خاو
ستی  ەه ەخۆیدا ل ەخۆی ل ەو شیعرەن و کورتیی ئەتی جیاواز هەر بابەس ە. حاجی شیعری درێژیشی لەبوو
 کا.ەیی تێدا دەدێ و بارودۆخی ناخۆش ملمالنێی ئاسوود ەوەییەورەگ

توێیاندا کی دووەچوون و دووریی و نێزیکییەڕێتێچوون و تێن ەکی لەرچییەو ه ەنجامگیرییانەم بۆچوون و ئەئ
خۆیان   ەکانی من لەکتێب ەدان کەو پێویستیانەم پێشگرتن و پێویستی حوکمی بارودۆخ و ئ ەردەب ەل ەهاتوو

زن و ەناح ەوەتە )العراق(دا باڵو کراو ەل ەی کەو نووسینەکانی ئەنەمزێجی خاو ەمووشیان لەگرتوون و ه
تیان  ە ڕ ەک ەیەویستانەنەڵگەو بەی ئەوانەپێچ ەرام بکرێن چونکەی حەیەوەو ئاستی ڕقلێبوونەئ ەتەیشتوونەگ

و  ەل ەوەماندووبوونی توێژین ەش لەوەو ب ەکردووی جیاواز دڵی خۆیانیان پێ خۆش  ەزۆر شێو ەو ب ەوەکردوون
لی   ەوامبوونی دروشمی )بژێ و بڕووخێ( و لەردەبیانووی ب ەنەیکەسێن و دەلەخەد ەڕاستان ەنەلیە مەه ەهۆکار

ڵچوونی  ەی هەسەرەردووکیان کەکن و هەک یە ڵ خۆپیشانداندا وەگەبی و ڕۆیشتن لەدەی ئەوە وان لێکۆڵینەئ

 

 کا ەمباری دەپوتۆز خەوار تاریکی و تەچۆن ه  ەفای ئێوەو
 رگێڕ(ەخوڕ شیفای بۆ هێنا    )وەفرمێسکی ب ەبێ پێتان خۆش بێ چونک ەد
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ش ە وە، لەوەواقیع ەل ەڵگەی بەوەهێنان ەستبوونێتی بە یوەوان پەڕێبازی من بۆ ئ ەزترین شتێ لەسیاسین و ناح
  ەئاسانی ب ەو ب ەکاندا باوەناو مارکسیی ەل ەک ەنیی ەوەشەتی و ماتریالزمی ڕووکەڕێی چینای ەل ەیەوەخراپتر ئ

و  ەوەرەر و توێژەنووس ەنێتە یەگەئێستا د ەر لەد ساڵ بەستی سەدەی حازربەوەست دێ و لێکدانەد
ی  ەرجدانی وزەخەی ب ەش هێندەوڵەو هەبێ هیچی ناوێ و ئەم نەوڵێکی کەتدا هە ر بابەس ەجێکردنیشی بەجێب

 ەڕێ لەفسیردا بگەدوای ت ەب  ەوتانەرکەو دەپێی ئ  ەر کوردی مارکسی بەگە. ئەقڵ نییە، هی عەیەماسولک
کۆتایی  ەد ساڵەتی سەفسیری چینایەت ەدۆڕێنێ چونکەد ەکەلەسەم ەتاوەرەس ەر لە ، هەوتووەرکەکان دەتەقیقەح

ر  ەرانبەڵویست بەکان و هەوجا بیانووەشی دۆڕاند ئەکەلەسەر مەگە. ئەپێندراوەر مێژوودا سەس ەو ب ەپێ هاتوو
  ەتی خۆی پێ دروست کردن و کردیانی ەسایەی کەوەش دوای ئەوەس دێنن ئە رەکان هەکان و ڕووداوەسەک
و  ەر ئەس ەسێکی تر هاتەر کەک هەک من و وەر وەگە. ئە وەوریدا خولیەد ەب  ەوەبوونیموو ەه ەقێک و بەچ

  ەیەو شێوەب ەئاشکرا و ڕاستگۆیان ەکان بە، ڕاستییەی خوازراوەچاویلک ەک بەچاوی خۆی بڕوانێ ن ەب یەڕەباو
وجا ە، ئەستوورەواقیع ئ ەو پشتی ب ەرنجی دراوەس ەوەکییەی هۆشەوەو لێکۆڵین ەوەنجامی شیکردن ەئ  ەل ەبینێ کەد
و ەو ئ ەڵکێشراوەڵدڕینی زگی قوربانیانی ڕابردوو و ئێستا هەبۆ ه ەک ەوەبێتەردەست بەد ەی لەقۆیەو چەئ

و ەو ئ ەبووەیدا نەکەلەندی گەوەرژەب ەل ەرجی داوەخ ەتا ئێستا بۆ شتێک ب  ەک ەوەنیشێتەی دەتوندوتیژیی
توند و  ەوتەو ڕەڕێ کرد ل ەکانییان ب ەرەربەنی خۆی بۆ بەمەت  ەی کەتارماییانو  ەمانی ئەن ەشی بەرزییەلووتب
ر  ەگەبکا و ئ ەشانازی پێو ەخۆی هێناو ەڕیشی بەو باو ەگرتوو ەوەکانیەکلک و ڕیشو ەخۆی ب ەدا نامێنێ کەتیژ
ڕوانینی  ەتوانێ خۆی لەباشترین باردا د ەچین لە. وای بۆ دەوەربێ، هیچ شتێک جێی بۆ پڕ ناکاتەستی لێ بەد

کان  ەبی ماددیی ەزەی مەگوێر ە، یا بەخودا دروستی کردوو ەببینێ ک ەیەو شێوە رباز بکا تا دنیا بەد ەستەقاڵبب
واقیع  ەڕوونیی بڕوانێت ەسات بەک چرکەر ی ەگەدا، ئە یەخاتران ەرەگەم ئەوجا لە. ئ ەخۆی خۆی دروست کردوو

تی ەقیقەبینێ حەکێنێ کاتێ دەتەڵیدەلوولی گومان و ڕاڕایی هەردەو گ ەوەلێننیخوەڕاوکێ دەژان و دڵەشڵ
قووڵیی   ەواوکردنی خوێندنی دینیدا لەدوای ت ەتی حاجی قادردا لەهامەک نەباسی شتێکی و ەل ەکەلەسەم
دا ەڵوێستەو هەربازبوونی خۆشی لەبووبێ د ەوەریەوروبەی دەمادد ەی لەوەر لەب ەڵداوەری هەس ەوەفسیەن

کتردا و  ەی ەڵک بەردانی خەگ و تێکبەبەرەری دژی دەماوەڵچوونی جەتی و هەدروشمی چینای ەک لەن ەوەتەدیو
ر ەی هەوانەخاڵی پێچ ەڵکو لەریک بکا بەخ ەو ەکاری ئاسایی و بازرگانیی ەخۆی ب ەبووەش نەوەت ئەنانەت

 ەوەڕووی مێژوویی ە ل ەزترین شتدا کەناح ەن و لەکەڕوانی دەکان چاوەکورد ەمارکسی  ەک ەوەبۆچوونێکدا دێت
  ەوەلێیان ەکا کەد ەمەکوێرل ەرانەبەلەو درز و کەموو ئەناچاری ه ە وجا بەکا. ئەکانی دەفکریی ەبۆچوون ەئیفالسی ب

 ەل ەک ەوەڕێتەگەی خۆی دەو دوعا و تیۆری و بڕیاردانەی ئەوەو بۆ گوتن ەکانی کردووەماشای دیاردەت
ت بۆ  ەکەرەت و بەحمە نێ بکا و ڕەلی ەت لەفرەگرێ تا نەکانیدا پشتی دەرهێشەبێ س ەباو ەرکەجێکردنی ئەجێب
ی ڕاستیی ەگوت ەب ەک ەوەڵگێڕێتەه ەوانەک لەمایەموو بنەه ەیر نییەش چ سەوەنێکی تر بنێرێ. دوای ئەلی
  ەک ەوەڕێتێچوونێک گرد بکات ەی تاکەوەنگاربوونەرەب  ەمین و ئاسمان لەموو قینی زە و ه ەوەگێڕنەڵدەمای لێ هەبن

 ەزۆر ل ەک ە ڵوێستی حاجی کردوومەفسیرکردن بۆ پاکترین هەتێکی تەقیقەک حەی من وەکەوەتوێژین
ی لۆژیکی ەوەپێی لێکدان ەکان بەشاراو ەنجامگیری ڕاستییەکی بۆ ئەوڵی هۆشە. هەدوور ەوەتییەی چینایەوەلێکدان

کورتهێنانی   ەتێک، کە ر بابەتدا، هەر باب ەس ەفی بەلسەرگی ف ەکشانی بڵ ەگەدێ، ل ەوەوانەرفرەواقعی ب ەل ەک
ش ەیەورەگ ەو جیاوازییەئ ەو ک ەلێ زۆرە، جیاوازییان گەیەڕپێکراو هەی زندووی باوەڵگەر بەرانبەئاشکرای ب

 ستێ. ەڵدەبینێ ڕقی هەد

رنجی ەس ەی لۆژیکی وا، لەوەبۆ لێکدان ەمارکسییان ەو کوردەندێ لەتی هەزایەچێ ناحەم، ڕێی تێ دەحاشاش ناک
ی بیر و ەگوێر ەیاندنیان بەتێگ ەوەڕێتەبگ ەوەهاتبێ و بۆ ئ ەوەرچاوڕوونییەکاری و بەو وپێوان ەوەورد و لێکدان
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و ڕووی  ەرەشێواندن ب ەی بەوانەچێ ئەت بێ و واش پێ دەحمەڵستی بیری خۆیان بکا زەرهەب ەبۆچوونێک ک
ڕوو لێی دابن و ەک ەوەیان ساڵیان ەی دەوەهۆی جوین ەب ەک ەوەو بۆچوونی وا بڵێن ەوش ەوەتەکانی من بوونەنووسین

 ەشیوعیی ەو حیزب ەئاشکرا و دیار ەر چاوێکی کراوەبۆ ه ەکان کەی ڕووداوەوەلێکدان ەیشتن بەگ ەزۆکییان لەن
ر ەگەو ئ ەشێواندوویەچی هێشتا لی کوردی مارکسی ڕۆژگار نە، کەوەتیان کردۆتەوروپاش ڕەکانی ئەوتووەپێشک

زۆری   ەرەی هە. زۆرینەوەکوژێتە( دەگیرساوەرگیز دانەه ەمۆمێکی فکریان )ک ەوە کانی کاڵ بێتەرف ەح ەکێ لەی
ر ەس ەوییان لەعنەشی مەلە، کەوەی )العراق(دا باڵو کردۆتەڕۆژنام ەیان لەو نووسینەئ  ەی کەسانەک ەت ەو بابەئ
ڕازین کلیلی   ەک ەش ستوونی مارکسیزم ەوە، ئەئارادا نیی ەم لەو ستوونی دوو ەستاو ە ک ستوونی فکریی ڕاوەی

 ەی کەرنجەو سەڵ ئەگە. لەوە ڕابردوو و داهاتوو  ەکانی مێژوو بێ، ب ەری نهێنییەیب و ئاشکراکەی غەوەکردن
قێی  ەتەمەڵکی دەک ەب ەرکردووەی دە وەو ل ەوتووەساتئامێزی تێ کەکی کارەستیان بێ ئاستییەر دەمارکسیزمی ب

لی   ەل ەخۆی پێ بگیرێ چونک ەخنەر ڕەرانبەب ەک ەوەندۆتەکیان لێ سەموو توانایەڕ بێ و هەجددی بیروباو
  ەک چوار کردە لمێندرابن و وەدا سەتاقیگ ەفی بن و ل ەلسەی ف ەلەسەکانی مەزاراو ەزیاتر نیی ەوەوان لەئ

و ەر ئەس ەخۆیان ب ەدا بینی کەوەوانم لەنی ئ ەی دیمە رەمەیروسە. سەکانیان لێ کردووەویستەن ەڵگەب ەبیرکاریی
ن و  ەکەموو شتێکی پێ دەفسیری هەت ەک ەناشرین بوو ەوەستیانەد  ەب ەندن کەی بە پێو ەو سۆفیان ەدا داوەپشتگر

 ەوەشەدوو ب ەر چاوی ببووەب ەدنیا ل ەم چواندوون کەتووتەئیبن ب ەمی )حاجی قادری کۆیی(دا بەشی دووەب ەل
کرد و ەکی ناموسوڵمانی دەیەموو پارچەوی تریان دنیای کوفر و داوای نغرۆبوونی هەدنیای ئیسالم و ئکێکیان ەی

دانی بکا(دا ببینێ.  ەـ خوا وێرانی بکا و خوا ئاو ەو عمرها الل ە)دمرها الل ەی دنیا لەوەئ ەیشتبووەوتوویی گەدواک
ڕووی  ەی دنیادا، لەخشەدانانی ن ەش لی کوردی مارکسیەمی زۆرینەی بیستەد ەی سە(ەتووتە)کوڕانی ئیبن ب

ڕ  ەوی تر بۆ شەدانی کا( ئەی ئاشتی )خوا ئاوەخان ەب ەو کردوویان ەوەتەو ڕابردوو و داهاتوو بوون ەفکر و مادد
ودای  ەو م ەوەکانی بیری مارکسی لێکی جودا کردنەوەرەجیاک ەتەخ ەتێکی ڕاست لە)خوا وێرانی کا( و خ

تی  ە وتنی جیهانی شارستانەدواک ەم کە کەشی بۆ زیاد دەوەدا ئەی لێ بڕین. لێرەوەکەناو ی ەڵبوون و چوونەتێک
 ەو ب ەکان مۆر کراوەمارکسیی  ەمۆر و لۆژیکی کورد  ە ب ەوەکاتەلنی تر جیامان دەجیهانی گ  ەل ەی کورد کەئێم

و  ەڕیوەمی تێپەردەو س ەپیر بوو ە، کەقاڵب دراو ەیانی شیوعی( لەرچوونی )بەمی دەردەی بیری ماددی سەپێوان
  ەل ەبوایەری وایان هەر پێوەگە. ئەڵگرتووەستی لێ هە، دکردبێ ەند نەهۆشی خۆی ب  ەی کەو مارکسییەت ئەنانەت

یان پێ ەوەی دوای ئەوانەبوو و لەپێیان چاکتر د  ەدوورتر بوای ەوەمێکەردەموو سەم و ڕۆحی هەردەڕۆحی س
وینداری ەک ئە و ەوەقی فکری ماددی کۆنەد  ەب ەوەستنەبۆ خۆب ەوانەوینداری ئەئ ەبوو چونکەهادارتر دەب
وی  ەی زەوەسووڕان ەهاشا ل ەک ەیان پێ پیرۆزەقانەو دەی ئەو زۆرب ەیانەتڵیمۆس هەکناسی بەلەبۆ ف  ەک ەیەوانەئ
خۆ  ەبینین لەکانیان، دەکارتۆنیی ەتی فیلمەتایب ەکاندا، بەتییەسۆڤی ەفیلم ەمڕۆ لەوری خۆردا. ئەد  ەکا بەد

  ەین کەتێبگ ەوەکاندا ئەبزێو ەڕێی وێن ەل ەریکەو خ  ەوەونەکەبیاتی کۆنی شیوعی دوور دەدەداخستن و لملیی ئ
ر ەپیاوی ئاین و میر و جادووگ ەمان لەدێن قار ەک ەوەخولێنەڕاستدا دەکانی ناوەدەکانی سەڵ بۆچوونەگەل

ی  ەوارەیشتنی ق ەتیگ ەل ەیان زانیوەوەئ ەو چونکەتی توندڕەنایبۆچوونی چی ەل  ەریبوونەش بێبەوەپێکدێنن ئ
تی و ەدا، شارستانەو زنجیرانەها لەروە. هەمێژوودا، کورتیان هێناو ەوتن و تێکشکان لەپێشک کانی مێژوو وەڕووداو

کی  ەیەناو بازن ەن بە کەڕێبوارانیان د ەوا ل ەهێڵن کەجێ د ەبۆشان ەفکریی ەو ئاڵقە م ئەردەری سەزانست و هون
 ەی خۆی، هێشتا لە کەڕەڵم کوردی مارکسی ڕاستگۆ و دڵسۆزی باوەب ەوەوری خۆیاندا بسووڕێنەد ەبۆشدا ب

بڕ بێ،  ەگرد ەتی فکری وا کەی و بابەکەڕەباو ەکان و ڕۆحی گۆڕانکاری لەجیهانیی ەسیاسیی ەیدا ڕووداوەخشەن
 ەخستەركێی تێدابوون دەرچی و هەموو دنیا و هەه  ەوەکۆمۆنستییی ەوەتای بزووتنەرەس ەی لەوەک ئەن و وەه
ت و ئابووری و مێژوو و  ەکا. ئاخر سیاسەما دەر داوی باریک سەس ەل ەنافبازێکەتگوت تەڵدێرێک و دەم هەد
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تا مرۆ  ەگرتووەرنە ڕیان وەخۆڕا باو ەڕاستی مارکسی، ل ەلی کوردێکی ب ەڕی ئاینی لەب و باوەدەر و ئەهون
موویان داوی باریکن و پاناییان  ەڵکو هەکان ببینێ بەشت ەر چوار لوەه ەتا ل ەوەوری خۆیدا بخولێت ەد ەبتوانێ ب

و پێش، بڕۆ!  ەرەبات: بەد ەڕێو ەرزشی قوتابخانان، مرۆ بەرمانی وەک ف ەو و ەیەیان هەئاڕاست ە ک تاکەو ی ەنیی
بیری   ەک ەوەخوێنێتەد ەگرژان ەو بۆچوونەموو ئە، هەو ەی زۆرترکەکی زۆر و سۆفێتییەزوویەئار ەمان کاتدا بەه ەل

نجامێکی ەک ئەش وە وەو ئ ەخۆی گرتوو ەل ەوەمەی بیست ەدەتای سەرەو س ەی نۆزدەدەکۆتایی س ەمارکسیزم ل
هۆی   ەب ەوەکی ترەلی ەو ل ەوەی مارکسییە ف ەلسەیی ف ەهۆی تاز ەب ەوەکە لی ەڕوانکراو، لەسروشتی چاو

خۆ،  ەرەس ەل ەکا کەدا زاڵ دەیەکراو ەبیر ەو جۆرەر ئەس ەدڵسۆزیش ب ەب ەوەڵیدا. ئەگەل ەبوو ەوەگونجانی واقیعەن
ر لۆژیکی مارکسیزمی  ەس ەدا، بەکەکانی ناوچەدیوار  ەکێ لەی ەی لەک ەناوبانگەب ەرەنجەی خرۆشۆف پەوەدوای ئ

و  ەوەدابخرێت ەی ەرەنجەو پەی ئەو ڕۆژەڕاستیش بێ، ئی ەوە. ئەوە، دنیای کۆمۆنیزمی گرتەوەسمیدا کردەڕ
ک و ەیەموو بیدعەرسترا و هەپەک خوای بێ هاوتا دەستالین تیایدا و ەی کەفکریی ەندیخانەو بەبۆ ئ ەوەڕێنەبگ

و ەی لەلنانی توندوتیژی و شتی بۆرژوایانەژیان و وەوەو پێک ەوەناو و دروشمی کران ەب ەتی کەفسەداهێنانێکی س
نبوونی ویژدان ەها و بۆگەستدانی بەدەن بۆ لەتا شیوەوەر ئەبینی کوردی مارکسی هەکرێن، دەرام دەح ەتان ەباب

ر ەس ەکان لەوروپاییەئ ەخۆی شیوعییەربە ڵوێستی سە ی هەبار ەواڵێک لە ه ەوەدڵییەناب ەناگێڕن کاتێ ب
وڕووی  ەرەئاشکرا ب  ەی بەئاستو ەئ ە نێتەیەیانگە د ەرمانەی بێشەوەتکردنەبیستن و ڕەجیهان د کانیەڕووداو

  ەکێ لەی ەرێک بێ لەیکەپ ە، پێی خۆش بووەوەگێڕن ەریکایی دەمەکۆمۆنستێکی ئ ەک لە. وەوەکریملن ببن
ریکا بێ. کۆمۆنستی کوردیش لێی خۆش دێ  ەمەکانی ئەکگرتووەی ەتەرۆکی ویالیەک سەکانی مۆسکۆ، نەپانەگۆڕ

ترسی و ەوقی مەت ەرخ بگوشرێ بۆیەکانی ژیانی هاوچەپێی پێداویستیی ەک بیری ماتریالیزم پێ بەدنیا کاول بێ ن
 ەملێ و زۆرداری و حوکمی عورفی کەرژینی زۆرەگێڕێ و پەکاندا دەڕەوری بیروباوەد ەت بەرامکردن و خیانەح
و  ەپێی بۆچوونی مارکسستی کورد ئ ەوی بەر زەس ەشتی خوا ل ەهەشکێن و بەن تێکدەوەی مرۆڤ ەوری ئیرادەد ەب

واو بکا و  ەویدا تەوری زەد ە ب ەکەتا بازن  ەوەڵت و ڕۆژاوا درێژ بێتەو ڕۆژهەرەرلین بەدیواری ب ەپێکدێ ک ەڕۆژ
 ەی کەوەست بێ: ئەنتۆی شیشپەمەچ ەکێکیان لە ی  ەوەرز بکاتەب ەبازن 181وی بۆ ەکانی زەپان ەتەی خەژمار
و  ەل ەکان چونکەڕۆشنبیر ەلی کورد ەل ەمارکسیسزمنی پرشنگداری بیری ەرخستنی لیەیڵێم دەدا دەلێر
 ەمارکسی ل ەی خۆیان بەوانەی ئەزۆرین ە، چونکەیەو دواوەرەرێتی و ب ەرچی نەگەئ ەیەدا چالکی هۆش هەیەشێو

 ەیتەی بیپێوی و بگەکەوانەپێی پێچ ەتا ب ەوە ر شتێکدا ناشکێ پێی بڵێن کرانەس ەن توانایان بەدەم دەڵەق 
 ەوەڵێتەد ەوەر ئەر بیر و کار و ڕووداو هەرانبەڵوێستێکدا بەموو هەه ەبێزاری بکا یا دڵی خۆش بکا و لنجامێک ەئ
و  ەوەڕاستی بڵێت  ەکان بەکان و زاراوەکڵێش ەختی نییەش بەندەوەستی و ئەر دەب ەتەپاککراوی خراو ەب ەک
ڵبژاردنی واتا و ەه ەر لەگەبڕووخێ و بژێ و ئ ەبریتین ل ەهداوی کەدادگای م ە کانێتی لەک هیتاف ەشی وەوەئ
تای ەرەس ەندی بەیوەیان پەمەئ ەبژارد چونکەڵد ەنێوان داس و کۆمپادا داسی ه ە، لەرپشک بوایەهادا سەب

 .ەیەه ەوەمارکسیزم

 ەکیان لەڵستییەرهەنن و چ ب ەیەگ ەچ د ەفکرییان ەئاست  ەو جۆرەمزانی ئەد ەوەبووم ەو نووسینەنگاری ئەرەب ەک
  ەب ە، بۆیەوەنەڕێساکانی فکری تاریک سڵ ناک ەئاستی نزم و ل  ەزنەداناب  ەک ەیەدا هەئازادان ەو نووسینەم ئ ەردەب
فسیرکردنی  ەتوانای ت ەم ک ەئاشکرا بک ەو کورتبینییەتا ئ  ەوەنێزیک کرد ەو بیانووانەخۆم ل ەوەکمەموو توانایەه
 ەمەردەکانی سەڕووداو ەحاڵەم ەڕاکێشم ک ەوەرنج بۆ ئەس  ەوڵم داوەو ه  ەوەجێ و کات و مرۆڤی ە، ب ەونی نییەک

نگاری ەرەو ب ەکانیان سنووردارەندەهەڕ ەک بێ، کەر تیۆریی ەکان، هەتیۆریی ەڕوویاندابێ ک ەو پێیەکان، بەدێرین
و ەڵتی ئەسەرخستنی بێدەن. بۆ دەزاندراویان تێدا هەها نەملیۆن ەک ەوەبنەونی دەتی و کەڵیە ی کۆمەهاوکێش

نیو   ەدوای مردنی ب  ەل ەک ەڕۆیانەرەو سەیی ئەک بۆ ئاسوودەیەنموون ەوێ ببێتەحاجی قادری د ەل ەی کەفکر
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پیاوی عاقڵی   ەقورس ەیەندازەو ئەیان تا ئەکەخواست ەن زۆر ماندوو بووم چونکەکەدڵی خۆیانی پێ خۆش د ەدەس
ریکی ەی خەوەبکا. ئ  ەوی تریان ئاسوودەبتوانێ ئکێکیان ەی ەحاڵەدامێنێ و م ەوەستیەد  ەشیان بەکەڕۆژگار
 ەبواری ڕۆشنبیری کوردیدا ک ەترسی ببێ لەبێ تووشی مەر دەه ەر شتێک، چار نییەر هەس ەبێ ل ەوەتۆژین

  ەو واقیعەو ئ ەکراو ەئاماد ەد ساڵ زیاترە، سەوەداتەکراوی قاڵبگرتووی وا دەی ئامادەوەرچی لێکدانەرپەب
ر ەداتێ هەتی و مێژوویی وامان دەڵیەی کۆمەژێ وێنەکوردی تێدا د ەزیاتر ەدەوپێنج سبیست ەی کەساتئامێزەکار
 ەد ساڵەزار و پێنجسەدووه ەن کەدا هەتان ەو میللەل ە بن ک ەو دیاردانەمان ئەی هەوانەبێ پێچەد
ی ەگوێر ەیدا نابێ و بەبێ پەن ەوەو واقیعەل ەبێ کەخوازێ حوکمی وایان هەش وا دەوەو ئ ەوەتەوساونەچەن

کوڕانی   ەبرچۆنێک بووبێ. ەکاری تێیدا هەن، جا ئاستی زوڵم و خراپ ەوەسانەمای حەبارودۆخی کورد بن
  ەبار بن ک ەل ەلنەو گە وتنی مێژوویی بۆ ئەکانی پێشککەر پلەسەکانی مارکس لەر قسەگەئ ەمم گوتووەکەتەمیلل

ی ەت ەو میللە، بۆ ئەقیانگرتووەکیانی خۆیاندا د ەل ەبوو ەدایکیش نەجارێ ل ەی ناو زگی دایک کەلەک کۆرپەو
نی  ەخاو ەن ەلەو گەئ ەخورافات چونک ەبێت ەحوکمی کردبێ د ەکان بێگان ەمەردەدرێژایی س ەش کرابێ و بەداب

 ەم لەردەوتووترین سەدواک. ەنووسی خۆشی بووەنی خاک و چارەخاو ەن ەی بووەک ەنی مێژووەخاو ەن ەخۆی بوو
و  ەیەی هەندانەفمەرەرز و پیرۆز و شەبێ ئامانجێکی مێژوویی ب ەوەستی خۆیەد ەنووسی بەچار ەلێکدا کەگ
تی و مێژوویی و فکری و ڕۆحی ەڵیەحاڵ. لوازی واقیع و شارستانی و کۆمەم  ەیاندنی بۆ کورد بۆتەجێگەب
رخان بکا و ەری خۆی تەوسێنەکانیکردنی چەرەربەڕی خۆی بۆ بەگەی لێنەو ئاستە ئ ەیشتەری کورد گەوسێنەچ
ی  ەوەوساندنەیی و چەتی ناوچەڵیەی کۆمەوەوساندنەراوردکردنی نێوان چەب ەوەبارێکدا مای ەل ەدەندین سەچ

م  ەی ڕۆشنبیری شۆڕشگێڕی ئەر بکا و پرسیارێکم ئاڕاستەربازی داگیرکەتی و سەوایەتەتی و نەڵیەکۆم
دارێکی ەی تورک پایەندرمەدا دیاری بکا، جەوەڵوێستی خۆی لەه  ەتیایدا داوا کراو ەی کورد کرد کەمەردەس

ر  ەس ەبێ تا بەد ەکەلالدەنگری جەبێ و لیەریدا زاڵ دەس ەهمی تیۆری بەو ەکا، ئایەڕاپێچ د ەنارەو ق ەرەکورد ب
  ەبێنێت ەوانەتوانی ڕقی ئەیدەبوو و نەدەدوودڵ ن ەو شێتییەحاجی قادر ل ەدەدا زاڵ بێ!!! خودا شایەگ(ەبەرەو )دەئ

 کا...ەنێوان زاڵم و زوڵملێکراودا ن ەست بوون تا وای لێ بێ جیاوازی لەتیۆری م ەدوای خۆی ب ەل ەجۆش ک

ر بشێ  ەگەگوتم ئ  ەبگرن ک ەوەگرن، ڕێزی ئەڕێزی ڕاستگۆیی د ەک ەیەو مرۆڤانەموو ئەجێی ڕێزی ه
یاسای مێژوو و  چی ەملک ەک ەوەکەڕێزی ی ەدا بباتەوەڵمانی لەنسی یا ئەرەلی ف ەلی کورد و گەندێک گەبیرم

  ەکییش لەبێ بزانن چ جیاوازییەتین و دەڵیەری کۆم ەروەکانی زوڵم و دادپەر ەوتن و پێوەکانی پێشکەهۆکار
نێوان کرێکاری   ەتی لەهاوسانی چینای ەبێ کەشی هەو ڕایەکن و ئەیەموو پێوانەی هەوەرەد ەل ەک ەیەنێوانیاندا ه

لی ەودای مێژوویی گەنێوان م  ەل ەک ەمترەک ەوەودای نێوانیان لەدووری م ە، چونکە یەکورد و بازرگانی کورددا ه
 ەندی کورد سوور بێ لەتێکی بیرمەمترسێنێ کاتێ بلێمەد ەن ەو دیمە. ئەیەڵمانیدا هەنسی و ئەرەلی ف ەکورد و گ

کاندا  ەکەڕەنێوان گ ە، لەوەتییەهۆی جیاوازی چینای ەدا، بەنێوان دانیشتوانی ڕانی ەی توندوتیژی لەوەر ئەس
 ەلەوان و گەنێوان ئ ە جیاوازی ل ەن کەبووڵ بکەی ق ەکەت بکا تیۆرییەمی میللەرج ەس  ەوجا داوا لەومێ و ئەبق

هیچ   ەکاتێکدا ل ەربگرن لەیاساکانی و ەک سوود لە ک یەبێ وەو د ەداڕشتنی مێژوودا نیی ەکاندا لەوتووەپێشک
و  ەچن و کۆیلەک دەی ەیان بەستەندامی جەردوو لیان مرۆڤن و ئەه ەبێ کەدا نەوەل ەوەک ناگرن ەشتێکدا ی

ندیوان  ەوی و بەن زەرزێر و خاوەلن، کرێکار و بۆرژوازی، وەری گەوسێنەلن و چەکن و گەک یەو ەن کۆیلەخاو
کی دیاردا بزر  ەداهاتووی ەل ەتان ەو میللەدووریی مێژوویی نێوان کورد و ئ ەحاڵیشەکن. مەی کوو ەوندکراو ەو ب

وی پێ ەرزێر زەئازاد بکرێ و کرێکار پشتگیری دارایی بکرێ و و ەکۆیل ەدا نییەوەڵست لەرهەڵم چ بەبکرێ ب
کی ببزوێ و ەژێی ەن تاکەتی کورد ناکەندی چینایەماغی بیرم ەد ەوا ل ەم وێنانەندکراو ئازاد بکرێ. ئەبدرێ و ب

 .ەیەیاڵیدا هەی خەر شاشەس ەل ەرێ کەلب ەڕووناکایی ەرچاوەس ەو تاکەی چاوی لەئاڕاست
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ی  ەکەلەی گەساتانەو کارەر ئەدەق  ەدێنێ ب ەندەوەئ ە وەساتی مێژووم بۆ ڕۆشنبیری کورد ڕوون کردەنێکی کارەلی
  ەوڵتێکی، بۆ نموون ەکان لەکانی عوسمانییەقوربانییر ەگە، بیری بورووژێنێ و گوتم ئەتیایاندا ژیاو ەدەیان سەد ەک
ر  ەوروبەلنی دەو گ  ەلەو گەکانی ئەبۆ تاک ەوەدوای خۆی ەمری لەری نەوەدار و بیرەوشەک بولگاریا ناوی درەو

لالدی ەج ەل ەبێ کەت نەی خیانەنیشان ەوەتەماوەناو کورددا هیچی بۆ ن ەل ەوەکی ئەکی وەجێهێشتبێ، قوربانیی
تی ەسارەر خەگە. ئەناوچووندا ڕۆچووەلمی ل ەو ب ەر چووەدەه ەو خوێنی ب ەوەبرەق  ەتیەو بردووی ەرگرتووەخۆی و 

 ەکەتەر بچێ، موسیبەدەه ەت بەتی لێ بدرێ و خوێنی تا ڕۆژی قیامەستابا مۆری خیانەبو ەوەوەلی کورد بەگ
ۆشنبیری کورد دێت و ڕ ،ەقوربانیان وەردانی خوێنی ئەدەهەب ەل ەدەندین سەکاتێ دوای چ ەبوو چونکەن دەهوەئ

رگ  ەی مەلالدانەو جەبری ئ ەل ەی بکا و دووبارەچار ەتا تف ل ەوەکاتەزندووی د ەوەک بۆ ئەیەماو
می  ەڵەستڕۆیشتوو ق ەبێ. گوتیشم مێژووی دەندین بار زیاد دەچ ەکەساتە، کارەوەئیعدامی بکات ەوەتیەپێچاونی

 ەی لەر پل ەگەر بنووسێ و ناوی بپارێزێ ئەس ەدا ناکا تا دێڕێکی لکانیەقوربانی ە خوێنی کورد ەزێڕینی خۆی ب
 ەبکرێت ەرزانترەه ەوەتێکی کورد لەشرەکعەرەمتر بووبێ: خوێنی س ەڵتداری سۆران کەسەمیری بابان و د

 یدا. ەکەوەتکوژێنەبدانی مێژوو و خەکەرەم ەب لەکەرەم

نێوان ئێران و  ەر خاکی کوردستان، ل ەس ەل ەنگوڕ، ک ەتی مەشرەک عەرەئاغا(ی س ەمزە ک )هەپیاوێکی و
  ەند ساڵێک لەکان گرتیان و چە، عوسمانیەمی حاجی قادردا ژیاوەردەس ەجێن و لەتی عوسمانیدا نیشتەوڵەد
 ەک ەوەکەهۆی ەوجا بە، ئ ەوەنبووڵ دووریان خستەند ساڵێکی تر بۆ ئیستەی چەندیان کرد و دواتر بۆ ماوەغدا بەب

ر  ەتی پشدەشرەمێوانی لی ع ەری و بەدە ربەد ەک بەیە، ماوەوەنین، ئازاد کرا و دوای ئک ەری یەس ەقسان ل
کانی  ەتەشرەرۆکعەس ەندێ لەزایی هەر ناڕەرانبەڵێنی فێڵ و سوێند، بەب ەتی قاجاری ئێران، بەو حکووم ەوەمای

ڵتی خۆیان و  ەسەی دەناوچ ەوەڕاندیان ەهاواریان بوو، دڵنیایان کرد و گ ەڵێنانەب ەو جۆرەست ئەد ەل ەر کەپشد
کی ەیەرچاوەچ س ەر زوو ئیعدامیان کرد. لەخوا، هەر دەس ەرخی لەگورگ ب ەی کەو تاوانان ەکێ لەتی یەتۆم ەب

  ەناوبردنەو لەستخۆشی لەتا د ەوەک هۆکار بدۆزینەی ەوەری و ویژدانەروەو دادپ ەف ە لسەڕپێکراوی فکر و ف ەباو
ستخۆشی ە، بۆ دەیەوەنارەق  ەب  ەی کەکەرمەر تارمایی تەرانبەستین و بە دا بوەخوێناویی ەستەو دەڵ ئەگەین و لەبک
ڵچنی و ژنان پرچی خۆیان بۆی  ەری هەس ەی زۆریان سوێ لێ بوو و داستانیان لەک ەتەشرەبکوتین؟ ع ەپڵەچ

کێشا و  ەڵدەه ەکاندا خۆیان پێوەکورد و ناکورد ەتەشرەناو ع ەی لەو پیاوەخم نا بۆ ئ ەیان لەقیانەبڕی و پیاوان ف 
و ەی ئەوەدادان ەد ساڵ لەوریان تێکشکا. چۆن دوای سەرژینی دەست دا و پەد ەمانی، زرێی خۆپارێزییان ل ەن ەب

ن تا  ەدرێژ ک ەوتوانەکۆستک ەو ژنەری ئەستێکی )کافووری( بۆ سەد ەفرمێسک و خوێن ە ب ەزێنەدڵت ەنەدیم
و  ەبنێرین دڵی ئ ەوەر و پسپۆری ڕازاندنەر گۆنایان و دڵخۆشکەس ەوەردایی بگێڕێتەبێنێ و سوورایی و زقژیان دا

 ەتی لەندی چینایەکوردی بیرم ەن کەدا بکەنگەو ئاهەشداری لەن تا بەن و جلیان ڕێکبخەخۆش بک ەپیاوان
ش دڵنیام  ەوەڵێم لەد  ەمەئ ەیگێڕێ! کەگ دەبەرەناوچوونی دەخۆشیی ل ەمدا لەی بیستەدەمی سەی دووەنیو

 ەو خۆی بەسێک، ئەژیانی ک ەل ەرگریکردنی تێدایەب ەک ەوەقۆزێتەکانم دەی قسەن ەو لیەتی ئەندی چینایەبیرم
  ە کا کەکان دەرەداگیرک ەشداری بکوژەی بەڵوێستەو هەخۆی ناکا ب ەییش لەو چ گل ەر و خوێنمژ دایناوەوسێنەچ
و  ەکانی ئەپێی بارودۆخ و پێداویستیی ەب ەک ەری کوردیشەتگەشیرەستی عەکانن و دژی هەی قاجارەماڵەبن
 ەک ەیەجۆرێ جیاوازیمان ه ەردوو لمان بەدا، هە. لێرەوماو ەو لێیان ق  ەسیمبولی هێزیان دراو ە، لەمەردەس

ڵکی  ەخ ەوە هۆی زوڵم زۆر ەب  ەبێ ک ەگێک لێبوردەبەرەر دەرانبەر بەگەڵناگرێ و ئەیشتنمان هەپێکگ
تی یا  ەسکی تایبەکی تە ندییەوەرژەب ەل ەکەلێبوردن ەڵیدا جیاوازم چونکەگەڕقیان لێی بێ، دیسان لی ەکەتەشرەع

ک  ەیەشێو ەبایی ب ەسانی تریش بشێ و ناتەبێ بۆ کەی بۆ بشێ دەوەر ئەگەدێ، ئ ەوەن ەکی کورتخایەتییەحیزبای
 ی لێ ناکرێ.ەڕوانی چاکەچ چاو ەوەنێوان تیۆری و پراکتیک ەوێتەکەد
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ر ئیعدام کران یا ەی داگیرکەستی بێگانەد ەب ەی دی کەوانەندێ لەرگی هە چاوی خۆی م ەقادر بحاجی 
ست  ەد ەی کرد و نازناو و شاعیری و ناوبانگی ب ەش ەحاجی تیایدا گ ەک ەکۆی ەر ل ە. هەیشتووەواڵیانی پێ گەه

  ەکێ لەناو ی ەل ی گشتیەسابخانەی کۆچیدا دوو ق 1238و  1237ساڵی  ەل ە شی بێگانەری ڕەهێنا، داگیرک
و   ەڵداوەری کوردستاندا پێیدا هەرتاسەس ەفۆلکلۆری کوردی ل ەیەی وای هەرپا کرد و ڕۆڵەکاندا بەناودار ەماڵەبن

دایکبوونی  ەر لەگەگیرێ. خۆ ئەپیاوچاکی مابێ ڕێزی لێ د ەڕێز ل ەک کەر جێیەه ەی لەکەئێستاش یادگاریی
  ەی کۆچی بووبێ مێژوو ل1280 ەستانەو ئەرەی بەکەرەف ە ی کۆچی بووبێ و س1240ری ەوروبەحاجی د

ری ەداگیرک ەک ەدوو تابلۆی خوێناوی جێ هێشتوو ەری بردووەس ەکوردستان ب ەل ەک ەوەردوو لی ڕۆژگاریەه
 ەو بۆت ەندوەی سەروونیدا کڵپەد ەوام لەردەو ب ەدڵی حاجیدا ئازیز بوو ەتی لە خشاندوویەخوێنێ ن ە ب ەبێگان
ی  ەو نێرینانەکێ لەی ە ک ەوەگێڕنەکان وا دەمەماودەد  ەواڵەزوڵم. ه ەڕزگاربوون و ناڕازیبوون بی خواستی ەئاماژ

  ەوەتەکی پیسدا شاردوویانەئاوڕۆی ەو خێرخوازان ل ەبوو ەکی ناو بێشکەیەکۆرپ ەرباز بووەدا دەسابخانەم ق ەکەی ەل
  ەتی شۆڕشگێڕ بخاتەی چینایەوەکردنەتۆڵگ ەبەرە د ەل ەوە. تۆ بڵێی تیۆری ڕقبوونەوەتەدامرکاو ەتا ئاگری فیتن

 ەچێ لەڕێی تێد  ەسێ ڕزگار بن کەک ەنێ تا لەیەپیاوکوژان بگ ە ب ەکەن بێشکەی خاوەوەکار و جێی شاردن
مڕۆ ەبێ با ببێ، ئ ەت چی دەت و غیرەرامەڵێن با بڵێن و بڕیاری کەکان چی دەگ؟ تیۆرییەب ەرەد ەڕۆژدا ببێتەپاش

ری و  ەماوەناوی سۆسیالیزم و ج ەروونیان بەن، دەڵکانێکمان هەمدا خە بیستی ەدەکانی سەکۆتایی ەل
ر ببڕدرێ یا  ەن تا سەبد ەی نۆزدەدەڕاستی سەکی ناوەیەکۆرپ ەر لەبەوێن خەلێیان د ەوەوتنخوازییەپێشک
  وەم ئاشکراکردنی ئ ەد ە. بەناو داوەدیان لەکی بەڵیەبێ بەیان هەوەی ئەبکرێ و شانازی درۆین ەپارچەپارچ
ی  ەڵگەو ب ەپاوەریدا سەس ە ب ەک ەی داگیر کردووەو بیروهۆشەو ئ ەبوو ەڵێم کەد ەوەئ ەوەوژێرانەرەس ەڕەباو

  ەل ەردانەبەمیان خەکە: یەیان ئاشکراترەئاشکرایی ب ەل ەیەوەستەد ەڕوونی ب ە ب ەندەوەم ئەیاڵەو خەڕاستی ئ
کانی ەرچووەسە ب ەمەردەکانی سەقوربانییواری ەشوێن ەک ەک و پێشتر باسم کردووەیەدەمردووی پێش س

ر  ەو خواستی دوژمنی داگیرک ەوەنەن و جارێکی دی ئیعدامیان بکەتا تفیان لێ بک ەرهێناوەی خۆیان دەکەلەگ
یاندنی  ەر ڕاپۆرتنووسین و گەس ەل ەوامییانەردەش ب ەوەئ ەیەوەڕۆژگاری ئێم ەمیشیان ل ەن. دووەجێ بکەجێب

رکی  ەفای بۆ ئەنێکدا وەر لیەڵ هەگەن لەدی بکەمرۆڤێک ڕاستگۆیی تێدا ب رەر ه ەس ەستراو لەڵبە واڵی هەه
 ەئاشکراتر ەوەدا لەو بوارەرخانکردنم، لەندی خۆتەفمەر ەمن تێیدا ش ەشی کۆڕی زانیاری کورد کەبێ و بەخۆی ه

 هاشای لێ بکرێ.

نگ و قووڵ و  ەڕەمەو ه ەشێوەمەن و هەلیەمەه ەتییەڵیەکۆم ەتییەهامەو نەر ئەرانبەزانێ بەسێک وا نەهیچ ک
نجامدا  ەئ ەڵستابێ و لەبێزار بووبێ و ڕقی لێی ه ەو واقیع ەسێک لەک کەستابم وەکی وا وەنییەبێالی ەب  ەرینانەب

ست هێنا بۆ ەد ەواوم بەکی تەرگرییەکان، بەڕاستیی  ەل ەوە وەرچاوڕوونی و وردبوونەراوێزی بەپ ەپشتی تێ بکا. ل
 ەل ەیشتم کەگ ەنجامەو ئەب ەوەی مێژووەو ئاگادارییەو ل ەوەشبینییەداوی بێئومێدی و ڕ ەومەکەی نەوەئ

ک کورد ەڵکی وەکورد و خ ەل ەجگ ەک ەوەتەدۆزیوەموکوڕیمان نەو جێی ک ەبووەمیمان هەرخەمتەدا کەوەوردبوون
  ەوەسووربوونی ڕۆشنبیری کوردی ەبار ە. لەوەس بیانووی بۆ ناهێنێتەهاتبێ ک ەوەدەقووڵیی بیستوپێنج س ەل ەک

دا ەف ە لسەبواری فکر و ف  ەی لەرکردەو و سەڵکی دی، کورد ناتوانێ پێشڕەچاوی خ ەکان ب ەبۆ ڕوانینی دیارد
کی ترم ەی بواری فکر بیانوویەو پاشکۆییەوجا بۆ ئەبێ، ئەی دەوەرەکان لساییکەپێی سروشتی شت ەڵم بەبێ بەه
ر و ەردار و داهێنەو و سەپێشڕ ە کوردێک بێنێ و بیکات ە. وا دانێ موعجیزەوەڕوونم کردۆت ەوت کەست کەد

موو شتێکی ەه ەن ڕوانییەسە چاوی کوردێکی ڕ ەتی و بەڵیە و مێژوو و کۆم ەفە لسەری بواری فکر و ف ەتوێژ
ردێک  ەموو دەۆ هرمانی بەو د ەوەموو پرسیارێکی دۆزییەڵمی هەلێهاتوویی خۆی و  ەو ب ەوەکورد ەست بەیوەپ

کی  ەیەرمانخانەد ەبێ چونکەد ەپاچەستەردارێتی دەتی و سەوایەنی لێهاتوویی و پێشڕەشدا لیەوەڵ ئەگەدانا، ل
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کان بیانگونجێنێ. بیانووی ەکوردیی ەردەی دەگوێر ەڵ بکا و ب ەی تێدا تێکەکەکوردیی ەرمانەد ەوەکوردی نادۆزێت
ی کیانی خۆیان ەلنەو گەڕۆشنبیرانی ئ ە، چونکەوەدا بێتەم جیهانەواقعی ئڵ ەگەدا هێنا لەوەدوای ئ ەمیشم بەسێی

بواری ناونانی  ە، جا لەوەڵکی تریان کردۆتەر لسایی خەیان ساڵ هە، دەیەتی خۆیان هە ی تایبەرمانخانەو د ەیەه
 ەنسی بوو لەرەبڕیاری حیزبی شیوعی ف  ەک ەوەتەکم هێناوەیەکان و نموونەرمان ەکاندا بووبێ یا دەخۆشییەن
  ەبینێ کەد ەوەمەبی لەری عارەیان کردبا. خوێنەوەر زوو ئەبوو هەدیکتاتۆری پرۆلیتاری و د ەرداربوون لەسبەد

رخانکراوی کۆڕی زانیاری کورد  ەندامێکی تەک ئەتێک وە باب ەمەدەست دەد ە وەریکی خۆمەکونجی ت ەمن ل
و   ەوەکەتەباب ەست بەیوەنێکی پەموو لیەم هەدەوڵ دەستۆ و هەئ ەوتۆتەک  ەوەتوێژین ەتیم لەرپرسیارەب
وانی ەر چاووم تا فرەب ەوێتەبک ەو کاری تێ کردوو ەیەری هەس ەری لەو کاریگ ەوەبێتەکی لێی جیا دەرچییەه
و قاوغی خۆیان   ەڵوێست و پێگەگۆڕی هەر فکری نەس ەل ەژێنن کەبه ەیاڵنەو خەئ ەکەمێژوو ەندەهەرچاو و ڕەب
شزانم  ەو د ەیەرییان هەند و بۆچوون و کاریگەهەو ڕ ەرەها بەجۆر ەک ەوەنەوان بدەواقعی فر ەستاون ئاوڕ لەو
و   ەماو ەوەهێزێک ەجۆر ەوامی بوو و ئێستاش بەزاران ساڵ دەرستی، هە. بتپەحاڵەڵێم مەر نەگەئ  ەئاسان نیی ەوەئ
 ەقڵەو عەی لەوە. ئەوەمێنێتەڕۆژێکی دوور و درێژ دەتا پاش ەلمێنێ کەسەد ەوە دا ئە پێشانی د ەی کەو هێزەئ
زۆرترین   ەبێ کەد ە وەتانەو بابەستبوونی بەیوەزۆرترین پ ەیەوەئ ەوەنەکەلسایی د ەک ەزاندراوەدا نەسکانەرتەب
  ەبڕی بەگردی ەڵگەڵستی بەرهەو زۆرترین ب ەوەتەرچ دراون ەرپەکاندا بەفکریی ەبوار ەگیرێ و لەیان لێ دەخنەڕ

 ەک ەیەوەمای توندوتۆڵ ئەیدا بنەکەتەعیباد ەی لەوە ر ئەب ە. لەوەنەکەت دەی ڕەکەڕەباو ەن کەکەد ەوەرەدرۆخ
و ە لن لەموو گەبێ و هەداردا هەرمایەگ و جووتیار، کرێکار و سەبەرەنێوان د ە ڕ لەمێکدا شەردەموو سەه ەل

می خۆی بووبێ  ەردەکانی سەندەمەوڵەگی کورد و دە بەرەدوژمنی دبێ حاجی ەد ەکسانن و چ چار نییەدا یەبوار
 ەبکرێ و ب ەبووبێ شانازی پێوەتیدا هەبواری نیشتمانی و مرۆڤای ەتێکی وای لەسڵەر ڕاست بێ حاجی خەگەئ
، دژی ەسێک بووەیا حاجی قادر ک ەتاڵەب  ەکەماددیی  ەس دێنێ: یا ئاینەرەکانی هەدنگ  ەکێ لەش یەوەبوونی ئەن
بواری   ەی ناوبانگی حاجی لەوەر ئەبەڵم لە، بەکانیاندا ڕۆیوەگ و هاوسنفەبەرەوتی دەڵ ڕەگەو ل ەر بووەماوەج

روێشی مارکسیدا هیچ  ەمی دەردەب ەقێ بێ، لەتەمەجێی د  ەرچووەد ەوەو ل ەییدا ڕوون بووەوەتەنیشتیمانی و ن
ی  ەو ناودارانەتی ئەی حاجی دوژمنایەوەبۆ ئ ەملێیەپاندنی زۆرەش سەوەبۆی بچێ، ئ ەبێ کەک ڕێ نەما یەن

 ەوەبن و ب ەپێی ئاسوود ەکەتییەڵیەکۆم ەکانی هاوکێشەلی ەکەڕێی ەش تاکەوەمی خۆی کردبێ و ئەردەس
 ەخۆشی، بەری و بەماوە مانێکی جەقار ەبێتەی مارکسی دەپێی پێوان ەسێ و حاجیش بەلەخەد ەخنەڕ ەل ەکەتیۆریی

ناوبردنی  ەل ەبێ لەوام دەردەبارێنێ، ب ەردا دەسەوێ و خێروبێریشی بەر ناکەس ەهیچی ل ەدار کەبۆچوونی زرینگ
 ڵک. ەخ

 ەی نووسراو و گوتراوی وا کەڵگەب ەستوور بەویستی ڕوونی پشتئەن ەڵگەر چاو بوو باسکردنی شتێکی بەب ەم لەوەئ
کی زۆری ەتییەحمە، چ زەوەکانی حاجی قادرەدیار ەڵوێستەه ەکێ لەی یەبار ە خۆیدابێ ل ەفسیری خۆی لەت

هۆشمدا جێگیر ببوو و   ەر زوو لەه ەوەکانەکورد ەمارکسیی  ەروێشەن دەلی ەی لەوەو توندوتیژی کاردان ەتێدای
  ەستێ لەڵدەه ەوەڕیانەشی باوەدڵنیابوونی ڕووک ەل ەک ەوەکانیانەتەق ەخۆش و س ەهمەڕێی و ەمزانی لەد
  ەک ەوەیڵێنە( دەوەمارکسیی  رییرەماوەجی )ەبار ەل ەی کەوەئ ڵ ەگەل ەوەتییەنگی بواری ملمالنێی چینایەماهەه

گ  ەبەرەر دەرانبەب ەک ەیەوەڵوێستی حاجییەتی هەقیقەح ەندێ لەه ەکەتییەحمەپاڵ حاجی قادر ز ەتەداویان
رچی ەرپەحاجی ب ەدا نییەوەموکوڕی لەو ک ەبوون ەیان ئاسوودەوەگوتن ەب ەک ەبوو ەو بۆچوونانەی ئەوانەپێچ

 ەی کەوەڵکو بەکردوون بەی باس نەخراپ ەو چ ب ەنگ بووەگ بێدەبەرەر دەرانبەو بەئ ەچونک ەوەدابنهمی ەو
و  ە. لەگرێ داو ەوەوانەو شانازی کوردی ب ەڕاندووەشی تێپ ەوەو ل ەیاندووەگ ەهمانە و وەدحی کردوون زیانی بەم

گ( ەبەرەر )دەرانبەی حاجی قادر بەقینەڵوێستی ڕاستەه ەبوو ک ەوەو ڕاستییەکی زیاد لەیە دا، زیادەتییەحەناڕ
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  ەوەر ئەکانیان هەیاڵەی خ ەوەرچدانەرپەموکوڕی حاجی بۆ بە. کەوەکرد بیڵێنەزیان دەح ەبوو ک ەوەی ئەوانەپێچ
دحی بۆف دانان خراپتری  ەی شیعری مەوەڵکو بەبووبێ بەی بۆیان نەگدا کڕ بێ و خراپەبەرەئاستی د ەبوو لەن
رزیی  ەب ەکانی کوردبوونی بەشانازیی ەڕاند زۆر لەتێپ ەوەشی بەو سنوورەستا و ئەوەن  ەوەشەوەکرد و ب ەهمانەو وەب
ر ئاینی ڕاستدا ەس ەری بەتی سۆفیگەریقەکانی تەتای شێخەکوود ەو باڵ کشا کەرەشدا بەوەگرێ دا و ل ەوەوانەئ
 ەل ەوانەموو ئەپاکیان پاراستبوو )هرعی ەتی شەسونن ەگرێ دا، چونک ەوەکانەکورد ەناوچوونی میرەل ەب

کی تر ەواو بوو ڕاستییەت ەوەب ەوەبووەو ڕووم دەرەدا ب ەو بوارەل ەی کەتییەحمەو زەن(. نیگاری ئەیدا هەکەدیوان
حاجی قادر ناگا،   ەس لەش کەوەبێ ئ ەبوو و بەڵیشیاندا جیاوازی هەگەبوو و ل ەوەو ڕاستیانەموو ئەپشت ه ەل
  ەوەقینەتەدەکاندا نەییەوەتەواتا ن ەکانی لەو گڕکان ەهێناوەعزدان وازی نەو ەکانیدا بەشیعر ەل ەیەوەش ئەوەئ
و هانیان بدا و پێیاندا  ەوەکانی ئاگادار بکاتەوەتەبکا و هاون ەنووس ئاڕاستەباتی چارەبوو خ ەوەستی ئەبەڵکو مەب

 ەو ب ەواوی بووەو ت ەیلەکی مەیەرنامەشدا بەوەو ل  1ونەت بکەوڵەبڵێ تا وایان لێ بکا داوای دروستکردنی د
موو ەه ەر لە، حاجی قادر بەو لۆژیکەڕوان بکرێ. بەسێک چاوەک  ەتاک ەل ەزیاتر ەو ەواو لەمێکی تەردەدرێژایی س

کیان  ەچ ەکرد ک ەوان ەکان و ئەتەشرەرۆک عەندان و زانایان و سەمەوڵەناوداران و د ەمی لەسێک ڕووی دەک
بینی ەوان بوو. وا دەر شانی ئەس ەل ەمەو دەڕکردنی ئ ەرکی شەسترا و ئەبەوان دەپشت ب ەگیرا چونکەڵدەپێ ه

 ەو ب  ەحاڵ بووەم ەوەکەند لیەچ ەکان لەکورد ەڵتدار ەسەهێز و دەداران و بەتیکردنی حاجی بۆ پای ەدوژمنای
 ەرمە، شەوەئارامییقڵ و ەست عەد ەکان بدرێنەلەسەر مەگە. ئەوەکرێتەت دەقێ ڕەتەمەی بێ دەڵگەندین بەچ
کانیدا  ەڵ هۆکار و ئامانجەگەل ەبی حاجیدا پێکهێناوەدەئ ەرزیان لەڕۆحێکی ب ەکان کەزنەم ەاستییڕ  مووەه

ی  ەک کۆلرە و ەوەی ڕۆشنبیرییەورتکەست منداڵەد ەجیێدا ب ەمارکسی ل ەکی شێوەداپۆشرێ تا ئاڵی
 و دڵی خۆش بکا.  ە وەکێتەز بش ەنگی کاغەنگاوڕەڕ

ی شیرینیان  ەراویلکانەڕی تەگۆڕینی باوەن ەنگر و بێ گومانیم لەیاندنی ڕۆشنبیری لیەگرانیی تێگ ەستکردنم بەه
  ەکدا کەیەر بۆنەه ەی ل ەوەک بوو بۆ ئەگ، هۆیەبەر ەگوترێ دەپێی د ەک ەوەوەندی حاجی قادر بەیوەر پەس ەل
 ەنەتێک لیەر بابەی زۆری هەوەدووپات کردن ەچونک ەوەبکوتم ەکەتەوێ بابەڵکەدا هەکەوەتوێژین ەل

ناوی )حاجی قادر و  ەتێکم بەدا بابەکەوەمی توێژینەشی سێیەکۆتایی ب ە. لەوەکات ەم دەکانی کەرەرسوڕهێنەس
 ەدا نییەوە. گومانیش لەوە(م پێ پڕ کردۆت381تا ) ە وە(241)  ەڕەلپ ەو ل ەمی خۆی( هێناوەردەتی سەگای ەبەرەد
ر  ەگە م بڵێم ئەدەخۆم د  ە. ڕێگاش بەچووەدا نەت ەو بابەلی ئ ەب ەلییەسەو تێروتەمێکی کورد بە ڵەهیچ ق  ەک

 
  ەوەکاتەخانی جیاددی ەحم ەئ  ەبی حاجی لەدەو ئ ەی بۆ دانراوەرنامەکانی حاجی قادردا بەشیعر  ەل  ەی کەسیاسیی ەو ئامانج ەئ  (    1
م  ەکەبزانین حاجی قادر ی یی پێەندەو ەئ ،ەتی بوو ەوایەتەی نە وتابخانی ق ەقینەو مامۆستای ڕاست  ەو بووە ک پێش ئەیەدەند س ەچ ەک
دیبانی ەپێش ئ ەوەتییەوایە تەو نە رەی بەوە ڕووی کران ەدی خانی لەحم ەش ڕاست بێ ئە وەئ ە نگەڕ ی پێ دابێ.ەئاماژ ەس بووەک

یشتنی  ەوخۆ و ئامانجی گ ەش بووخواستی ڕاستەگیانی کوردبوونیان تێدا گ ەکانی، ک ە. شیعرەوەوتبێتەمی خۆی ک ەردەتانی س ەمیلل
ختی ەب ە کورد کردوو ەوای ل ە کرێ کە ش دەمە و خە ست بەرزی. هەربەیی و سەری و ئاسوودەروەی سەپل ەدا بگاتەی هانی دە کەل ەگ
النی تردا ەشیعری شاعیری گ ەل  ەهێزی وا ک ەڕی بەن و باوەسەفکرێکی ڕ نیەخاو ەبێتەش دە وە الن و بەختی گەئاستی ب ەگاتەن

ک ترووسکایی  ەوای وە شوهەک  ەشیعری خانیدا و ل  ەریبڕیبێ. لەد ەوەتییەوایەتەی نەبار ەوتێکی دیاریکراودا لەڵک ەه  ەل ەوەنایبینین
ئاستێکی   ەیشتبوو ەدا گەوەدی خانی ل ەحم ە. ئ ەتانەبابو ەجو و دانایی و شتی لەدح و هەشانازی و م  ەل  ەکی ناسراوەییەو بۆماو ەدیار
ودای  ەی بکا و م ەک ەل ەری گەوە ختەری و بەروەوتن و سەتی و پێشکەوایەت ەندی بوونی کیانی نەیوەبوونی پ ەست بەه  ەوتوو کەپێشک

رز و بڵند  ەکی بەقێیەتەمەتی دەباب ەکانی ببنەشیعر ەو وای کردوو  ەیەورە کی گەمی خۆی ڕاستییەردەڵکی س ە و و خەمانی نێوان ئ ەز
هێز و توانا و   ەری کورد بەروەک شاعیرێکی نیشتمانپەیدا بکا. حاجی قادر وەکاندا پەموو بوارە ه ەل  ەوە نگدانەڵ ناخدا ڕەگ ەل

سواری ەشۆڕ ەدا بووە و بوارە رفرازی و لەس  ەننەیەی بگە کەوەتەدا گێڕا تا نەو پیداویستیانەوت و جاوی بە ڵکە ه ەو ەگورجوگۆڵیی
دار و جێی حیزبێکی  ەتمەکی سیاسەمامۆستای  ەخۆی بووەر بە دا. هەڵکی هان دە رموگوڕی خەگ ەها شێواز و بەجۆر ەوتوو و بەڵک ەه

 کدار بوو. ەتیۆری و پراکتیک چ ەب ەک  ەوەسیاسی وای گرت
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ستکورتی ڕۆشنبیری و شتی تری ەو د ەرانەشیی ڕای بڕیاردەنگریی و ڕووکەکانی لیەر چینەس ەچین ل ەبۆشایی
ی  ەر زۆرینەس ەگرن و فشاریان خستۆتەچاوساغیدا درچاوڕوونی و ەر بەس ەست بەد  ەک ەبوونایەن  ەتانەو بابەل
و  ەیەڕەند لپەو چەبوو ئەر دە، هەر ڕۆشنبیری کوردیدا گرتووەس ەستیان بەد ەی کەچالکان ەقڵەو عەئ

 ەرچاو ەستنیشانکردن و ئاشکراکردنی واقیع و سەبن. بۆ دەه ەیان تێدا کراوەوەوردی توێژین ەب ەیان کەهاوشێو
ی ەوانکردنی بازن ەفر ەڕۆڵی ل ەهاشا ناکرێ ک ە یەه ەوەحاجی قادر ەندی بەیوەی پەندەوەکانیش، ئەرەکاریگ
ی ەوەل ە، جگەوەبێتەنگاری دەرەری کورد بەنووس ەک  ەیەدا هە و باسانەو تاوتوێکردن و ئاشکراکردنی ئ ەوە لێکۆڵین

  ەپاوەرماندا سەس ەی بەوتنەو دواکەسروشتی ئڵم ە. بەوەکاتەدا ڕوون دەکەوەناو خودی توێژین ەکونجی تاریک ل
 ەی لەوەرماندا و ئەس ەستگرتن بەکا بۆ دەکان واڵ دەستەبەن مەستی خاوەکا و دەنگ دەنیگامان تەو گۆش

بڕی  ەڕای گرد ەو ناوبانگیانی ب ەوپایەرانی کورد و پلەنووس ەنووسی زۆر لەو چار  ەیان ساڵدا ڕوویداوەی دەماو
بێ،  ەن نەگمە د ەر بیرێک، بەر هەس ەکی لەرگایەموو د ەو ه ەگرێ داو ەوەقێی جیهانییەتەمەی بێ دەستەقاڵبب

  ەویست ببێتەنەڵگەک بەبۆچوونی من و  ەوایان کردوو ەوانەموو ئەخۆی بکا. ه ەرگری لەوێ بەبی ەک ەداخستوو
ڕێ تا ەت بگەرف ەد ە بێ و لەستێکی هەبەشیان مەکەر یەو ه ەو قاڵبەمی ئەڵەری ق ەو بزوێن ەوانەری پێچەوەت

ی ەوەئ ەری دڵنیا بێ چونکەبەبێخ ەوتنخوازیدا بکا و لەعبی و سۆسیالیزم و پێشکەی واڵی شەروازەد ەخۆی ب
ی ەوەک ئەک شکاندنی توینێتی وەکارێکی و  ەل ەکردنەلەببینێ پ ەونی پێوەتی ڕێی پێ درابێ و خەهیمم

 ەی لەوەی ئەو نیازەش بە وەمدا هاتوون، ئەکەوەێژینتو ەل ە بێ ک ەو واتایانەی ئەوەژووکردن ەڵستیکردنی ئاوەرهەب
عبی و دیموکراتی( بێ و کراسی  ەمی )شەلەری، سواری بەرانبەو مارکسیدا ب ەشاندنی شۆڕشگێڕانەنگ و شیروەج

 . ەکردوو ەو خوێنی درۆیان پێو ەڕاستیشدا کراسی یوسف ەو ل  ەر کردووەب ەعوسمانیان ل

پیاوماقوڵ و   ەندی حاجی قادر بەیوەباسی پ ەناچارم ل ەرانم گوتووەخوێن ەئاشکرا ب ەدا، بەڕانەو لپەتای ئەرەس ەل
ی  ەبار ەل ەیەوەئ ەو هۆکارانەکێ لەل بۆ زۆر ل بکوتم و یەر زۆر هۆ پەب ەل ەوەمی خۆیەردەڕێزدارانی کوردی س

و  ەوەگێڕنەیتان و دێویان دە ش ەل ەیەو باسانەڵێی ئەد ەک ەوەری کورد دێنمەباسی ناشیرین بۆ خوێن ەوەگەبەرەد
 ەل ەبووەیتان نەک ڕۆڵی شەشتی مافی خۆی وەهەب  ەرکردنی کورد لەد ەگ لەبەر ەپێندرا دەپا و یا سەر سەگەئ
لی ەکی گەسات و کڵۆڵییەتی و کارەهامەموو نەه ەک  ەنیی ەیەورەگ  ەبەزەو غەشت و ئەهەب  ەم لەرکردنی ئادەد

گ و  ەبەرەموو دەک لێدان هەی  ەب ەوەیبەغ ەر هێزێک ل ەوبەمەدان ساڵ لەر سەگەپاڵی و ئ ەدرێتەکورد د
مای لدان  ەی زوڵم و بنەکان( بناغەشۆڕشگێڕبووە)ب ەر ەپێی بۆچوونی نووس ەی بەوانەیب و ئەهلی غەبازرگان و ئ

  ەگۆڕانکاری بک ەمووی ەر داوەدەق  ەش بەوانەبێ بوونی ئ ەنووسی کورد بەر چارە، هەناوبردای ەرستین لەپەو کۆن
ری هیچی تر ەرابەتی و ڕێزی بەدۆستای ەل ەجگ  ەوەوانەندی حاجی بەیوەوێ پەریشکەداهات. با دەردا نەس
مێنێ  ەوتۆ نەدا چ ناڕۆشنایی ئەتییەفرەن ەوەم توێژینەم تا لەلی باس بکەسەتێروت  ەب ەوانەموو ئەبێ هە. دەبووەن
زۆر شتم کێشا و پیوا و   ەوەلی کوردەواقعی گ ەر لەه ەبۆییدا بێ، ەدحاڵیبوون پەرێ و بەدا بەڵەه ەڵک بەخ
ڵوێستی  ەدان ساڵ پێشتردا چاوڕوانی هەمی حاجی قادر و سەردەس ەڕێ نادرێ ل ەیاندم کەی گەوەمووی بەه
  ەمڕۆ بەئ ەڵکێشابێ کەڕوویان ه ەداران بکرێ، شیری مارکسیان لەت و پایەشرەرۆکی عەر سەرانبەری بەماوەج

 ەک ەژیانم باس کردووەوەندی و پێکەوەرژەتی و بەڵیەو هۆی ماددی و کۆم ەڵکێشراوەکاڵی و کوڵوی ه
ی ەدەمی سەکەی یەکانی نیوەکانی کورد تا کۆتاییەایڕ نەدیب و زانا و خاوەموو شاعیر و ئەنگبوونی هەبێد

 ەبووەوان نەنگری ئەلی ە نگییەبێدم ەگی کورد و ئەبەرەتی دەڵێین خەمڕۆ پێیان دەئ ە کا کەفسیر دەم تەبیست
و  ەت ئەنانەو ت ەهاردا سروشتی بووەدوای ب ەو و ڕۆژ و هاتنی هاوین بەکداهاتنی شەدوای ی ەک بەڵکو وەب
ڕاستی ەناو ەکان لەمارکسیی ەتا هاتنی حیزب ەوەستنەوی بوەن زەوێن دژی خاوەکان لێیان دەتیۆریی ەی کەرزێرەو

وی پانایی و  ەپیتترین ز ەچاکردنی ب  ەک ەیەڵگە، بەیی بۆ نموونەکرد. ئاغاکانی دزەدە یان نەدژیان فزز ەکاندا لەچل
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ڵکو  ەبوو بەن ەوەترس ەرزێر لەڵوێستی وەو ه ەخموورەولێر و مەشتی هەد ەک ەوەموو کوردستانی گرتەدرێژایی ه
  ەب ەک ەوەت بکاتەموڵککردن ڕ ەبوو هانی بدا بەتی تێدا نەهۆش چ ڕێبازێکی بۆ ملمالنێی چینای ەبوو ک ەوەوەل

 ەوییەو زەر ئەس ەرپا کرد تا لەی بەڕینێکی بوێرانەڕاپ  1953ش بوو ساڵی ەرزێرە و وەر ئەئاسایی بوو. ه ەوەلی
بڕ،  ەی گردەپل ەیشتبووەدی خۆی گەشای ەی کۆتایی هاتبوو و بەسویەڵکی تر و تە موڵکی خ ەکرابوو ەچێ کەلن
  ەی گوێ بداتەوەما، بێ ئەی نەکەوجاڕەرزێر و هەو ەوی پێویستی بەن زەخاویدا بوو و  ەتراکتۆر پ ەڵم کەب
 ەب ەوەمەڕی جیهانی دووەدوای ش ەتی لەبیری چینای ەڕی چونکەپس، ڕاپەکانی یاسا و ترسی حەو بڕگ ەسویەت

  ەئاشکرایکی ەیەنموون ەمەندبوو. ئەی سەرەبۆیان پ  ەوەکان و شیکردنیانەمارکسی ە حیزبیی ەوڵی ڕێکخراوەهۆی ه
دا بوو و پێش  ەمی ئێمەردەس ەی تێدا ژیاوین و لەو ئێم ەیەستەواب ەوەمی خۆیەردەس ەموو شتێک بەی هەوەبۆ ئ

رچوون زندوو  ەس ەڕین و بەتێپ ەدا کەدانەو سەتی لەباتی چینایە، ئیتر چۆن خەشمان دیتووەوانەو دوای ئ ەوانەئ
ش ەمێژووی کورد لێی بێب ەقسان ک ەبۆچوونێک دێنیت ەجۆر ەو بەیری ئەو چۆن حاجی قادر و غ ەوەیتەکەد

 بووه؟ەویش نەی ئەو کێش ەبوو

ریکی  ەر خۆی خەتاندا هەڕیزی میلل ەل ەیەوەئ ەرسوڕمانەبواری فکری سیاسی کوردیدا جێی س ەی لەوەئ
کا و  ەد ەوێنێ و بازرگانی پەژەزوڕنای بۆ د هۆڵ وەابردووی خۆیدا و دڕ مێژووی ەل ەیاڵییەداهێنانی شتی خ

و  ەرەراتچێتی دروستکردنی خانوبەک قۆنتەتی یا بازرگانی وەرکێکی حکوومەڵێی ئە ر دەکا و هەر دەس ەڕی لەش
باتێ بۆ  ەرچووی کورددا خەسەمێژووی ب ەبێ لە و د ەر شانەس ەی لەتان ەو بابە ستی ئاو و شتی لەربەپرد و ب

ر حاجی قادر ەس ەڵوێستی وا لەو ه ەدایک بوو ەوجا لەم ئەردەو س ەندین ماوەدوای چ ەزرێنێ کەرزێران دامەو
 ەستی خۆی نووسیونی بۆیەد ەب ەک ەوەخوێنێتەمێژوودا د ەلێ لەو دێڕگ ەبووەی نەماڵ هێشتا بناغ ەکاتەد
ری خۆشی  ەکا و سە سافی و کازمی دروست دەلح بۆ ڕەبەری زل و زەیکەعیراقدا پ ەمی شۆڕشگێڕی لەردەس
رزێران و کرێکاراندا بووبێ و  ەوان و ئامانجی وەبی ئەدەنێوان ئ ەندی داڕێژراو لەیوەلمێنێ پەناهێشێنێ بیس ەوەوەب
  ەرەناو نووس ەو ل ەوەکانیاندا بدۆزن ەشیعر ەل ەوەوساندنەتی و چەگایەبەرەد ەبوون تا واتای دژەن ەمیش کۆوەڵەق 

یا شتێ  ەوەمیاندا بدۆزێتەرهەب ەکی بیری مارکسی لەیەزوولەدابێ دوڵی ەدی هەسێکی جددیم ن ەکاندا کەبەعار
تی و ملمالنێکردنی ە باتی چینایەخ ەبکا ک ەوە ر ئەس ەیان لەیدا بکا پشتگیری بیری مارکسی بکا یا لۆمەپ
، ەوەسافیدا لوازی ژیانی بدۆزێتەڕێزلێنانی یادی ڕ ە هات لەس نەو ک ەگ و بۆرژوایان پشتگوێ خستووەبەرەد
یدا ەکەکتێب ەردیش لە لی وەو دکتۆر ع ەیەفیدا هەن ەلحەلل ئە نزمیدا(ی ج ەسافی لەکتێبی )ڕ ەی لەوەک ئەو

 . ەتی...( باسی کردووەڵیەکی کۆمەیەند دیاردە)چ

و ەڵکو ئەبرد، بەعدوون نەلسەبدولموحسین ئەری عەیکەستی بۆ پەک دەممووز نەی تەشۆڕشی چوارد
 ەیان ڕووخاند کەڕولڵنەک ەو دیوارەڵکان ئەرەستی بە چی دەرخان کرابوو، کەبۆی ت ەشی بۆ زیاد کرد کەرەڕووب

ژیانی  ەڕیبوون. لەلێی ڕاپ ەخۆیانیان دابوو ک ەوانەنای ئەپ ەیان کردبوو کەوەر ئەهات و هەدەن ەنگیان لێوەد
گ. پێش ەبەرەد تی و ملمالنێکردنیەری و چینایەماوەباتی جەر خەس ەبخرێت ەنیی ەڕەک زەلسعدووندا یەئ
  ەر ئیستیعمار، وای بەرانب ەکان بەجددیی ەومییەق  ەڕینەڕاپ ەکێ بوو لەی ەک 1941ممووزیش شۆڕشی مایسی ەت

موو شوێن و  ەناو ه ە یدا بکا و لەوسا منداڵ پەمی ئەڵی دووەیسەلیک ف ەیی بۆ مەکی ئاسوودەنایەچاک زانی پ
و   ەدار و ڕێزلێگیراو بووەماڵێکی پای ەڵبژارد چونکەبۆی هولێر ەه ەندی(ی لەف ەل ئەک، ماڵی )مەنایەماڵ و پ

ن ەماشای خاوەت ەو چاوەوێ بێ و شۆڕشی مایسیش بەرێ تا لەلیک بەست بۆ مەد ەوەناکات ەوەس بیر لەک
ڵکو ڕێزی زانست و  ەبوون، بەندتر هەمەوڵەو دەولێر و موسڵ لەه ەل ە، چونکەخوا پێی داو ەکرد کەی نەکەماڵ

هات چاوی تی ببڕێ.  ەدەیاڵیدا نەخ ەماحکارێک بەگیرا و هیچ تەی دەکەوانییەست و دڵفرەناوبانگ و دناو و 
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ومی ەشۆڕشی مایسی ق  ەرجی لەدوای م ەرج بەولێر مەه ەڕۆشنبیری کورد ل ەنیی ەرەمەیر و سەرێ سەئ
تی و ەگۆشت و خوێنی خۆی ەل ەبگرێ و وازی لێ بێنێ ک ەوەندی( کوردەف ەل ئەیادی )م ەست بەبی بوێ دەعار

ک  ەغدایی وەمێژوونووسێکی ب ەک ەجێ هێشتووەدوای خۆی بۆ ب ەی وای لەورەی گەواری زانستی چاکەشوێن
پانی  ەگۆڕ ەڵنانی مارکسی لەی بواری خۆهە سوار ەیر نییەوجا سەڵێ؟ ئە ڵدەزاوی پێیدا هەباس عەخوالێخۆشبوو ع

ب و ەمێژووی عار ەرمان بکا کەسەمێژووی قوڕب ەقێنێ و داوا لەتێیت ەپانی دنیای ەن گۆڕژارتریەه ەکوردیدا ک
ب ەلی عارەکاتێکدا گ ە حاڵی لێ بکا لەکاری و داوای مەر پێوانەب ە، حاجی قادر بداتەستی لێ شوشتووەم دەجەع

 ەدایکبوونیان لەمێژووی ل ەسافی بکا کەیری ڕەسافی و غەژیانی ڕ ەپۆشێ داوای شتی مومکین لەد ەوەچاو ل
دیبی  ەزاران ئەو ه ە بووەری هەماوەمی شۆڕشگێڕی و جەردەس ەشیان لەو ب ەنێزیک ەوەمێژووی مردنی حاجیی

  ەو ب ەمی خۆیان وازیان لێ هێندراوەردەی سەزاڵن ەو بارودۆخەوی بۆ ئەلنی زەب و تورک و فارس و گ ەعار
و   ەرزڕاگرتنی شانازی و چاکەیان بۆ بەکێش ەوەتی و ناموفلیسێتییژارێ ەتی و ناهەبیانووی ناشۆڕشگێڕی و ناچینای

  ەکێکیان بەر ناوی یە گەن و ئەکەد ەوەیادی پیاوانی خۆیان ەکان شانازی بەمڕۆ ڕووسەو ئ ەوەتەناوەداهێنانیان ن
وجا  ەبێ ئەت نەڵمەر لووتی تا تووشی هەس ەخاتەسڕ دەستەکان بچێ، مارکسی کورد دەکورد ەکێ لەناوی ی

کی  ەندییەیوەموو پەه ە مارکسیبوو(ی کورد کردووە)ب ەجێ بکا و وای لەبووڵکردن و بەکی جێی ق ەپرسیاری هۆی
ش سوور بێ  ەوەر ئە س ەو ل ەوەمی خۆیدا بسڕێتەردەڵ ناودارانی کوردی سەگەکی لەتییەحاجی قادر و دۆستای

 ەوەڵێی مێژوو بەر دەلق بکا و هەردا خەماوەوان و جەنێوان ئ ەتی لەو دوژمنای ە وەبدۆزێت ەوانەی ناپاکی لەڵەپ
کان ەرییەماوەج ەو دروشم ەبوایە کان نەیشتنی دیاردەتێگ ەل ەکی کوشندەشییەر ڕووکەگە بێ! ئەزار دەرمەبێ ش ەن
و ەبوو ئەویمان بپارێزێ، دەعنەسنووری م ەک ەبوای ەتی وا هەڵیەری کۆمەر دادوەگ ەدرابان و ئەبۆشاییدا ن ەب
  ەپیاوەورەوڵکردنی گەن و بیانوو بۆ کەبووڵ ناکەکانی ڕابردوومان ق ەیی( تاکەورە)گ ەی کەڵستاکارانەرهەب

  ەستن، چونکەم دادگادا بوەردەب ەی ڕووناکایی مێژوومان لەوەتی کوژاندنەتۆم ە، بەوەدۆزنەکانمان دەکۆچكردوو
مێژوو ڕێی  ەی کورد کەوەتەتی نەتایب ەبڕن ەپەریدا تێدەس ەتان بەویژدانی میلل ە ک ەتاوانێکی بچووک نیی ەوەئ
. ئێستاش ەهیچ ڕایگرتوو ەمی نێزیک لەک ەئاستی ڕازیبوون ب ەبێ و لەری زۆری هەروەهۆکاری س ەداوەن

 کا:ەک دەیەستە ڵوەه ەپێویست ب

پیاوانمان، بۆ ەورەتی خۆی و سووککردنی گەڕابردووی میلل ەل ەوەمارکسیبووی کوردەتکردنی بەفرەی نەبار ەل
هۆکاری  ەتکەوپەتکە ت ە کا بیری بەکاتێ درک د ەئازارەتئامێزی بەف ەستیار جێی ڕامانێکی خەڤی کوردی همرۆ

 ەل ەچونک ەگوتووەری کورد نەخوێن ەب ەوەیەبار ەنای خۆمم لەمرێنێ. پێشتر ڕای بێ پێچوپەیی دەوەت ەشانازی ن
تی دیاریکراودا ەئاستی شارستان ەبکرێ و لچێ هرس ە خۆراکێ د ەب ەی کەوەهاتبوو و ئەسینی کوردیدا کاتی نونو

کان  ەمێژوویی ەتی شانازییەناو باب ەچنەزۆر بواردا د ەب لەتی بێ. عارەمایەسێکی دی کەلی ک ەل ەبێ، دوور نیی
ڕوانی  ەو چاو ەوەنەکەژوو دەری ئاوەروەکاری بۆ سەن پێوانەناد ەوانەو گوێ ب ەوەکانی خۆیانەتییەڵیەو کۆم

سیش نابوورن  ەک ەو ل ەوەدرۆ بخات  ەویستیان بەنەڵگەستی بەی هەو ئاستەئ ەیشتبێتەتی گەجورئن ەسیش ناکەک
یدا ەنی خۆیان پەسەی ڕەپێوان ەل ەدەندین سەدوای چ ەک ەوەبخوازێت ەو تێۆرییانەری و شانازی ل ەرو ەری سەپێو
و   ەکردووەبۆ کوردم باس ن ەم کەیان لێ بکەو قسانەباسی ئازادیدا ڕووی ئ ەبوو ل ەڕێم ه ەوەر ئەب ە. لەبوو

  ەو ب ەوەکانی کۆکاتەتا پارچ ەبووەیی نەوەتەتی نەوڵەموو مێژووی خۆیدا دەه ەکورد ل ەک  ەیەوەشی ئەکەکورت
تا   ەوەموان بگرێتەو ڕێساکانی ه  ەوەکانی گرد کاتەتی، تاکەڵیەهای کۆمەو ب ەڵگ ەپێی پێداویستی ژیان و کۆم

و  ەوەستنەبەدەی نەوەند پێکەوەرژەی بەوەژیان و  گۆڕینەوەیشتن و پێکەپێکگکی ەیەسەرەی چ کەوەئ  ەیشتەگ
و  ەندین سوپا و پلەچسوپادا  ەوون. لبدڕانەپەلێکراو یا خواستێک ڕاین ەشەڕەکی گشتی هەندییەوەرژەرگیز بەه
ک ڕێباز بۆ ەر یەس ەموانی خستۆتەکتری ناساندوون و هەی ەو ب ەوەکانی لێک نێزیک کردۆتەو دوور ەی بووەپای
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 ەتەیەی خۆیدا بخەکەورەگ ەوڵت ەر بوونی کورد لەگەرێک و ئەرەی زەوەرچدانەرپەستهێنانی سوودێک یا بەدەب
  ەبێتەلندا دەگ ەل  ەک ەی ەندی ماددی دنیایی هە وەرژەک داوی بە، یەوەوەو توێژین ەوەبن برینکاری و لێکۆڵین

هیچ  ەنابینی چونک ەوەک ئەیەهیچ شێو ەکا، بەراهم دەگشتییان تێدا ف ش و ەستی بوونی هاوبەتی، هەهۆی ئاشنای
  ەب  ەواکانیدا نابینی کەشوهەکانی و کەکانی و ناوچەشەنێوان ب ەندی لەوەرژەکی ماددی و بەندییەیوەپ ەجۆر

ندی ڕۆحی  ەیوەک پەی  ەماددییان ەندییەیوەو پەموو ئە ری هەب ەو ل ەش کراوەکانیدا دابەرەر داگیرکەس ەتاڵن، ب
  ەل ەوتەی خوێندنی مزگەوەش باڵوبوونەوەئ ەستی لی گیر بووەتی دەوایەتەکی ن ەندییەیوەپ ەجۆر ەک ەیەه

کان و ەشار ەی خوێندنی ئیسالمی لەوەڵ باڵوبوونەگە، لەزار ساڵێکی خایاندوەه  ەی زیاتر لەکانیدا و ماوەناوچ
  ەوەکەموو کونج و چینێەه ەقێ لەگوترا ف ەپێیان د ەی ک ەوانەزاران لەند و جێنشینیدا هەوەناو ڕ ەکانیدا و لەگوند

کان فێری  ەستی زانا لێهاتووەر دەس ەڕان تا لەگەر دەو سەبۆ ئ ەوەرەمسەکوردستاندا، ل ەبوون و بەیدا دەپ
ی  ەک حوجرەو ی ەوەکردنەکۆ د ەوەکانی پێکەلێک دوور  ەری ناوچەف ەر هاوسەف ەگای سش ڕێ ەوەزانست ببن و ب

 ەوەگۆڕییە و ئاکاریان د ەو بیر و قس ەوەکردنەڵت و ڕۆژاوا و باکوور و باشووری کۆ دەقێی ڕۆژهەوتێکیش ف ەمزگ
 ەبووەی تیایدا دەیەو ناوچەبۆ ئ ەوەڕایەشگەد ەهاتبوو و ک ەوەی لێیەو جێیەباڵیۆزی ئ ەبووەیان دەکەر یەو ه

ماری ەک دەش یەوەڵدا کردبوون. بەگەڵویی لەتێک ەی کەوانەموو ئەباڵیۆزی ه ەبووەر، دەعزدەئیمام و و
  ەل ەک ەوەی گرتەوییان ەعنەماددی و م ەگەمار و ڕەو دەموو ئەو جێی ه ەوەیشتن مایەشی تێگەجۆشی هاوبەب

 ەو ل ەوەن. لێرەژماردن نای ەنووسی خۆیاندا لەکاروبار و چار ەن کیانی سیاسی و ئازاد لەتانی تری خاوەژیانی میلل 
کیانی سیاسی  ەو ل ەڵستەرهەرگر و بەب ەکان کە ییەوەتەها نەدایکبوونی بەتی لەرف ەدا، دەدەندین سەی چەماو
  ەتی گشتی پێ پێوانەڵسوکە ه ەست چوون کەد ەشی لەرانەو پێوەرچوو و ئەست کورد دەد ە، لەوەوێتەکەد
ڕابردوودا وای   ەرگیزیش لە. هەوەڕێنەگەی بۆ دەرانەو پێوەئ  ەبوو کەن ەتییەوایەتەی نەو بۆتکەئ ەکرێ چونکەد

دایک ەجارێ ل ەنشت بکرێ کەرزەکاندا سەییەوەتە ها نەئاستی ب ەل ەوەمییەرخەمت ەهۆی ک ەب ەوتووەکەڵنەبۆ ه
رگیز  ەه ەیمانی گشتی ک ەکێتی و سنوور و پەند و یەوەرژەپاراستنی ب ەل ەوەڵوێستی ئاشکرایەهۆی ه ەببوو، یا بەن

و  ەوەرچدانەرپەب ەل   ستمانەحاڵ هەم ەی کورد بووە، بۆ ئێمەوەر ئ ەب ەکا. لربە، ناو و ناوبانگ دەبووەبوونیان ن
تێکی ەسارەش، خە وەییدا ببزوێ و ئەوەتەساتی نەندی و کارەوەرژەمی تیغی بەێ پێکردنی نێوان دکشەپاش

 ەوەکەر یەسە قازانجی ل ەو ب ەوتووەر کەس ەکاندا زۆرمان لەگشتیی ەییەوەتەها نەبواری ب ەو ل ەترسناک
بوونی   ەل ەڵکدا کەر ڕێسای خەس ەب ەکانمانەرەتای لدەنێزیک بێ کوود ەوەکانمانە قس ەل ەو شتێ ک ەوەتەداومان

کێکی بێ چاودێر و بێستانێکی بێ  ەڕەرژین و گەکی بێ پەیەڕگەوەل ە: ئێمەیەستەرجەتی گشتیدا ب ەوایەتەن
 ... (1)نداوڵی

رز و ڕاستی تێدا ەفتاری بە، یا ڕەوەمووان بگرێتەبوو هەتێدا نهای ەندی گشتی وەوەرژەمان ب ەکەر خاکەگەجا ئ
دا ەبونیەو نەبین، ل ەرتەو و ەرت ەهێڵێ تەمووان بکا و نەه ەرڕاستی لەبوو داوای سەرێکمان نەبوو و پێوەن
واقعی  ش ەوەژین، ئەکانمان تیایدا د ەتاکەتاک  ەک ەیدا بوونەپ ەوەدیاریکراو ەو واقیعەل ەوەتەلێکمان بۆ ماونەهاگەب

ناوماندا   ەخۆ لەبێ، خۆبەڵتی دنیاییان هەسەی دەوەستی پیاوانی ئایین، بێ ئ ەر دەس ەل ەتی کەئیسالم ەب ەڕەباو
کی  ەیەڵتدارێکی بازنەس ەتێک یا دەشیرەرۆکی عەنگری ناودارێک یا سەلی ەر لەگەڵتیان مەسەژێ. دەو د ەژیاو

ک کرمی ئاوریشم توانییان ەو ەوەڵکەکانی خەڕێی پێداویستی ژیان و پێداویستی تاک ەبووبێ. لەسکدا هەرتەب
ن،  ەی بکەدا ئاڕاستەکە سکەرتەب ەبازن ەوری خۆیاندا بچنن و لەد ەنکی ناوداری و توانای سنووردار بەتوێژاڵێکی ت

کێ  ەکرا و یەی دەکە ساماندار و باسی ەبازرگانێکی پای  ەکێ بووەرکرد و یەزانا و ناوی زانیاری د ەکێ بووەجا ی
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پاراست یا  ەیان دەو پای ەی پلەکەتەشرەت و عەشرەرۆکی عەس ەبرد یا بووەنای بۆ دەمڵکدار و بۆ بژێو پ ەبوو
رکرد و ژیانی  ەنگینی دەستڕەتکارێک و ناوی دەنعەس   ەیا بوو ەوەوڵتدا باڵو بوو ەت و ناوی بەریقەشێخی ت ەبوو

کان پڕ  ەییەوەتەها ن ەکان جێی بەتییەها تایبەب  ەتوانییان تا ئاستێکی دیاریکراو بش ەوانەوان کرد و بەبۆ فر
 ەرگری لەبچن و ب ەوەخوازییەنگی چاکەد ەندێ جار بەڵک بگرن و هەو ڕێزیان بگیرێ و ڕێزی خ ەوەنەبک

لقیان ەخۆیان خ ەخشیون و بەواقیع پێی ب ەک ە وتووەڵکەدا بۆ هەوەشیان لەوەن، ئ ەهاکانی بک ەریت و بەدابون
و   ەبازن ەموویان لەو ه ەشدار بووەی خۆی، لێی بەگوێر ەو ب ەسەر کەڵکیش، هە موو خەو ه ەکردووەن
داری و ەپای ەوانەندێ لەشی هەو ب ەوەرز بوونەندێکیان بەو ه ەوەندێکیان نزم بوونەژان و هەکانیدا شڵەلێنەک
نگینیدا  ەستڕەرچاوتێری یا بوێری یا دەت یا بەریقەیا تخوازی ەبواری چاک ەل ەندەوەندێکیان ئەڵت بوو و هەسەد
ریوان و زوهدی  ەکانی مەش بۆ سوارەتا ئێستەکانی داهاتوویان. کورد هەوەی شانازی بۆ نەمای ەڵکشان بوونەه

ر ەس  ەژێن و داستان لە هەبی نالی دەدە م و ئەولنا خالید و زانایی ئیبن ئادەڵکشانی مەدی شێخ و هەحمەکاک ئ
ر ەس ەیت لەندێ بەه  ەڵێن و لێرەکانیدا دەرۆکەت و سەشرەی عە سوار ەنێن و گۆرانی بەماغا دادەچاوتێری ح
ڵنان  ەشانازی و خۆه ەکورد ل ەنگەڵێن و ڕەو دەیی ئەخشندەر بەس ەندێکی تر لەوێ هەم و لەچاوتێری ئ

رشوباڵوی ەقی پەد ە، بەرمانیدا داوەس ەمێژوو ب ەی کەو تاریکییەتی ئەر ناکورد بگرێ و توانیویەرانبە، بەوەوانەب
کانی بۆ ەییەوەتەها ن ەیی جێی شانازی بەهای ناوچەو شانازی ب ەوەکان ڕووناک بکاتەکان و شوێنەمەردەس

ش  ەوەو ئ ەوتووەڵکەتیایاندا ه ەن کەچاوتێرێک خۆش بک ەبژێن و دڵی خۆیان ب ەبووەڵک بۆیان هەو خ ەوەگرتۆت
ی پالنی بۆ دانرابێ یا  ەوەکاندا، بێ ئەجیاواز ەبوار ەنیگاساغێک و ژیان لموو  ەبۆ ه ەی دڵخۆشییەنموون

و   ەبوو ەڵەه ەبووەدا چووبێ، هەڵەه ەب ەبووەپێکابێتی و ه ەبووەه تیایاندا ەپابێ، بۆیەزۆر س ە بوکردنی ەیڕەپ
ددا ک کورەلێکی وەبارودۆخی گ ەش لەوە"طرائق قددا" و ئ ەتوندوتیژ بوو ە بووە، هەر بووەروەدادپ ەبووەه

ڵ ەگەچی لە، کەکوڕانی خۆی نیی ەیی لەڵتی ناوچەس ەو د ەتی نییەوایەتەزگاری نێپار ەکرێ کەڕوانی لێ دەچاو
 ەوەکارییەنگی فیتنەد ەو ب ەداوەڵنە زاڵمیدا ه ەو ب  ەکردووەکاری نەخراپ ەشیدا پێشوازی لەکەخراپ ەبارودۆخ

پێشوازی   ەوەخۆشحاڵیی ەو ب ەوەگرتۆتەڵکی نەموو خەو ه ەڕوویدابێ نائاسایی بووهاش ەر شتێکی وەگەو ئ ەچووەن
ی  ەرچاوەنها  سە کانی تر تەوەتەلن و نەڵتی خۆجێیی گەسەبڵێم بوونی د ەنیی ەوەستم ئەبە. مەکراوەلێ ن

لێکی ەیی گەی ڕێژەچاک ەقین" لەڵێن "ئاستی یەپێی د  ەک ەیەوەڵکو ئە، بەڕەی شەوەرچدانەرپەیا ب ەخێروبێر
  ەوەموو مێژوودا ئەه  ەختی کورد لەو ب ەستپێکراوەو ه ەیەدا هەکەردوو بارەه ەڵتدار ل ەسەد ەداگیرکراو چونک

 . ەڵڵ بووەبۆی ح ە ک ەیەڵتی بێگانە سەش دەوەمترین چاکیانی بووبێ، ئەخراپ و ک ەرەه ەبوو

بێ   ەرگریمان لێ بکا و بەو ب ەوەتا کۆمان بکات ەبووەن ەوەوری مێژوومانەد ەیی بەوەتەرژینی کیانی نەپ ەواتەک
ری ەروەس ەیشتەگەدەها کورتبین بوو نە و چاومان و ەوەکۆتی دیلێتی ماین ەهابوون لەو ڕ ەوەرزبوونەی بەسەرەک
ی  ەندێ ناوچەه ەل ە جگ ەک ەدیار ەوەکانەتەکایەی پێشینان و حەگوت ەو ل ەوەشە وە، لەوەتکردنەڵت و ڕەسەد

  ەوەکۆن ەو ل ەهاتوون ەوەکوردی و ناکوردیی ەل ەبێ کەلێک دەگەقس ەت لێ . گو ەبووەدیاریکراو، بوونی گشتیمان ن
 ەندی بەیوەپ ەک ەوە ی ئەوانەڵم پێچەیاندنی، بەمکردنی کورد و ئازار پێگەر زەس  ەش لەوە، ئەوەتەبۆمان ماون

بیانوو بۆ  ەکرد ەوەرمانەس ەیان بەو قسانەڵتدار ئەسەی دەبێ نابیستی. بێگانەه ەوەبوونی گشتیی کورد
و  ەوەتیەموو دنیایدا کردوویەڕووی ه ەمی ڕووناکایی بەردەس ەمان کەکی تازەموو داوایەی هەوەتکردنەڕ

کانمان و حوکمی زاتی کورد  ەماف  ەبیانوو بۆ هاشاکردن ل ەرێ و کردیەد ەچوو ەی گوتەبازن ەشی لەکەرییەکاریگ
لوولی  ەردەلێنێک و گەک  ەبێتەد ەزانێ گوایەزیادی د ەب و کورد بەعار ەنێ و لەیەگەعیراقدا ئازاری پی د ەل

 کا... ەڵدەه ەنائارامی لێو
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و  ەزاندووەتییان بەوایەتەندێکیان سنووری مافی نەڕین و هەڕاپ ەل ەپڕ ەکرد ک ەمەردەم سەپێشوازیمان ل
ی کاولبوون و  ەدەش سەمێ توندوتیژ، دوای بیستوشەندێ ئارام و دەجۆری هەم ەتی هەڵیەمافی کۆم ەتەبوون

ڵچنێ و  ەر بچووکترین ڕووباری خاکی خۆی هە س ەپردێک ل ەستوو ەدا بەوەستی کوردی لەد ەوێرانکاری ک
یاڵ و ەخ ەکی ماددی پێویست، بەموو خواست و داوایەشدا هەوەدوای ئ ەگرێ بدا و ب ەوەری پێکەردوو بەه

  ەکێ لەی ەچۆڕێنێ. لەست لیکی کوردی پێ دادەربەها بیانوو و بەجۆر ەنێ و بەیات دادمالەتی و کەشێتای
م  ەوەگی کورد، ئەبەرەڵێن دەی پێی دەوەوروپی و ئەراوردکاری نێوان فیوداڵی ئەب ەکانمدا و لەکانی کتێبەتەباب

پێشتریش بێزی نایێ   م وەهەی چواردەدەوروپی سەبارۆنێکی ئ ەم کە کەتەرانی میللەینی خوێنەر زەب ەتەهێناو
ڵ بکا و ەرەمدا بەی بیستەدەمی سەی دووەتێکی کوردی نیوەشرەکعەرەماڵی هیچ س ەی لەکەویستەخۆس ەگەس

کی ماددی ئاستی  ەژارییەه ەڵکانێکین، بەخ ەکانی. ئێمەی وڵغەویلەت  ەخانی هیچیان بکاتەبێزیشی نایێ دیو
می ەردەس ە یشتینە، گەیی ەوەتە بوونی شانازی نەبۆشایی تیایدا نترین ەورەگ ەکی ڕۆحی کەژارییەه ەو ب  ەوەئیفالس

 ەوای ل ەن کەگم ەندێ دەه ەل ەبزرن جگ ەکۆنان  ەگشتیی ەراوردکارییەو ب ەو وێنەم و شۆڕش و ئەرهەب
 (1)ەنجەر شیرپەگەکانی تر. خۆ ئەوەت ەکانی نەستەد ەڵکەئاستی شانی خ  ەریان بگاتەس ەی کورد کردووەتاکەتاک
 ەست و پێی و جوانکردنی برژانگی پێڵۆی چاوەکانی دەسڕ ە، ئارایش و جوانی نێنۆکەوەخۆشێکی گرتەی نەستەج

و  ەرزیان بووەی ب ەوپایەپل ەکان کەکورد ە میر ەندێ لەر هەس ەن. ئاگاداریمان لەکانی دادی نادەکوژاو
 ەندێ لەهۆی پاشکۆیی ه ە ب ەگا کەئازارمان پێ د ەوەرزی سوڵتان، بەئاستی ب ەتەیشتوونەڵکشاون و گەه
 ەو ل ەهێز بووەب ەو ەڵکە هۆی خ ەهێزیدا بەڕی بەوپەو ل ەیشتووەگ ەوەب ەوەکانی سوڵتانەناکورد ەندەوێستوپەد

بێ مێژوو ەکورد ه کوو ەوتێکی ەن میللەگمەلندا دەناو گ ە. لەبووەهی خۆی ن ەک ەک تێر بووەیەلوقم
یی  ەی خۆی هێزێکی بۆماوەوەبێ ئ ەوەتکردنەزانست و هێز و ڕ ەستوور بەر باسوخواسی پشت ئەس ەهاویشتبێتی

کانی خۆی  ەهێزەڕووخاندن گیرابێ و بەور ەری بەوروبەپێ بگا و د ەوەی خۆیەوەرەد ەکی لەبێ و هاوکارییەه
  ە بکا ک ەوەکانی باپیرانیەمیدی ە کاندا ببینی شانازی بەکۆتایی بیست ەشاعیری کورد ل ەیر نییەس ەزێنێ، بۆیەداب

 ەمەژ ەشانازی ب ەک ەدار وایەژارێکی نەک هەو ە، چونکەبوونەپێش هەوە د ساڵ لەشسەزار و شەدووه
ماسی شانازی ەیتی شیعری حەندێ بەتی... هەمی باوکیدا خواردوویەردەزانی سەمەڕ  ژنێکیەج ەبکا ل ەوەخۆراکێک

هاتنی ئیسالم ڕۆیشتوون   ەر لەزار ساڵ بەش هەوانەو(ین و ئەسرەیخەکان و )کەمیدی ەر بەس ەن کەکەد ەوەوەب
  ەعروب! کاتێ لەکانی یەوەی نە.. ئەوەیڵێینەرموگوڕی دەگ  ەتا ئێستا بەو ه ەوەو جێی مارسدسی کوردیان گرتۆت

هیدانماندا ەهیدبوونی شەڕۆژی ش ەم لێ کردن و گوتم: )لەڕووی قس ەوە1960مموزی ە(ی تەبڵندگۆی )الحری
گرێ،  ەادڕ تیمەو چۆن دیاری جوان فرمێسکی منداڵی ی ەواییەی دڵنەنووی وشڕۆحمان تێ ەرن چونکەناویان ب

رین  ەشەب ەک ئێوەش وە ئێم ەرز ڕاگرن چونکەکانمان بەژنەری و جەروەکا. شانازی و سەئاوها برینمان ساڕێژ د
ساڵوتان لێ کرا، ر ەگەتانین: "ئ ەاکچوانی ڕەدا چاوەر چاکەرانبەب ەو ل تمان پارێزراو بێەرامەک ەیەوەزمان لەو ح

  ەکرد تا دان ب ەئازار د ەویستێکی ب ەعبیرم لەدا تەوەکی خۆی"( بەبێ وەیا هیچ ن ەوەنەڵمی چاکتری بدەو
دوای   ەم بەک منداڵێک دەو و  ەینێ شیریمان خواردووەی شیری بدەوەبوونماندا بندرێ. بوونێک، پێش ئ

 ەیەوەئ ەوەتەقیقەح ەنێزیکترین بارودۆخمان لی کورد، ەوێ. ئێمەستکەکدا بگێڕێ شیر و سۆزی لێ دەگۆی
کۆتی  ەستوپێ بەرانین، دەدەوانانی ئۆلۆمپیادین، لڵی ناو خوتبەندامی ناو پاڵەمئەندانین، کەمەوڵەموفلیسی نێوان د

  ەستمان بگرێ و ئاساییەر شتێ بچین بۆ ژیان دەو هەرەنێ بەد ەکدارانین و خواستی ژیان پاڵمان پێوەچناو 

 

  ەیەوە ک ئەران... وەک شیری گوانی شیردەن ەشیر شمشێر  ەستیش ل ەبەو م ەنجەک شێرپە زانم نەڕاست د ەب ەنجەمن شیرپ   )1( 
چوو، ە، ڕێی تێ دەر چنگی شیر یا چڕنۆکی بوایەگە ؟ ئەیەدا هە خۆشییەو ن ەڵ ئ ە گەی شێر چ لێکچوونێکی ل ەنجە. پەنجەرپەنجەبڵێین: خ

 رگێڕ(. ەی نا.  )وەنجەاڵم پەب
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 ەوتبێ و بەڵکەناوماندا ه ەک بووبێ لەر هۆیەر هەب ەین ل ەبک ەوەوانەموو ئەمانان و هەشاسواران و قار  ەشانازی ب
ی  ەوەر لەین و حاجی قادریش بەل ناد ەیەو پێوانەسمان لەرکردبێ و کەی دەی ڕۆژگاری خۆی ناوی چاکەپێوان

دیب و پیاوماقوڵ و  ەیادی شاعیر و ئ. ساڵو بۆ ەو بووەدا پێشڕەوەیان ساڵ، لە د ەیدا بووبێ بەپ ەی ئێمەوەن
بوو  ەس گومانی نەڕێدا ڕۆیشتن و ک ەڕاست ەب ەش کەوانەها ئەر وەنێرم هەکانمان دەمردوو ەو میر ەرکردەس
مژین  ەڵیدەوام هەردەی ب ەیەناسەو هەئ ەش بۆتەو هاشاکردن بێ و بۆ ئێم ەخنەتی جێی ڕەی حاجی گوتوویەوەئ

کی پیرۆزی ەڵکو جێیەب ەندی نییەزامەر جێی ڕەه ەوەتەریتێکی بۆمان ماوەپوور و دابون ەلەڕ و کەباو ەو ل
ریدا ەس ە تی مردن بەیبەی هەوەدوای ئ ەگیرێ لەی ڕێزلێنان دەزندووی شایست ەی ل ەو ڕێزەئ ەچونک ەوەگرتۆت
و تارمایی   ەواقیعدا نیی ەل ەداتێ کەبێ و سامێکی دەرستن دەتاکانی پەرەڵی سە سێنێ و تێکەد ەرەبێ پەزاڵ د

وێ ناسکتر و ڕوونتر و ەی خۆشیان دەوانە، بۆ ئەوەڵکی دوور خستەخ ەر ساڵنی دوای مردنی لەگەزنێک ئەم
وبانان، جاروبار ڕێ ەچێ و لەڵیاندا دێت و دەگەکۆخێ و لەپژمێ و دەی دەیەستە و جەل ەویستترەخۆش

،  ەرستووەباوباپیرانی خۆیانیان پ ەک  ەوەگێڕنەکانی دەرچووەس ەب ەومەق  ەی زاناکان لەوەدا و ئەسمیش دەرەس
نی  ەرەبانی و ق ەزای تاڵەلی و شێخ ڕەد و خاڵسی و جەحمەولنا خالید و کاک ئەویستی مەخۆش ە. ئێمەیر نییەس

کی شین ەلەر ف ەی بەکەتاج ەن کەتەو خێوەی خۆی )ئەقس ەب ەک ەرگرتووەو ە وەحاجیی ەنگوڕمان لەئاغای م
 ەل ەیان ناوی دی کەو و دەمی ئەردەی سەریی کۆیەروەری سەماغاش دوو سەمین ئاغا و حەوێ( و ئەکەد

تی، هیچ شاعیرێکی ەکردووی ەکی وایەیەش چاکەوەشن. ئ ەی گەستێرەڵێی ئەر دەو ه ەوەوشێنەدرەیدا دەکەدیوان
 ەتەو کردوومان ەناوماندا دڵمان خۆش بوو ەل ەزنانە و مەبوونی ئ ەو ب ەیکردووەن ەستەبەو مەتری پێش خۆی ب

و  ەوەماین ەیەو شێوەموومان بەچێ و هەمارماندا دێ و دەد ەویژدان ب ەش کەوەبۆ خووی ڕاستمان و بۆ ئ ەڵگەب
نجا ساڵ و ەسیی ساڵ و پ ەحاجی قادر ب ەیان داڕشت کەو شێوازەکدا لەدووی ی ەدیبانمان ب ە شاعیر و ئ
ر ەس ەستی ب ەتی دەبیری چینای ە ک ەیەدەم سەمی ئەکەی یەکانی نیوەو تا کۆتایی وان دایڕشتبووەر لەزیاتریش ب

ڕ و  ەباو ەڕیاندا جێگیر بوو و جێی بەباو ەکانی ڕۆشنبیریدا گرت و لەجیاواز ەنجان و ڕۆشنبیرانی پلەیاڵی گەخ
  ەما یا بەڕی تری تێدا نەمارکسی، باو ەل ەیدانی فکری کورد جگەبرد مەی نەندەوەبۆچوونی تر چۆڵ کرد و ئ

 ەوەبواری پراکتیک ەنەبخ ەیەتاز ەو )زانست(ەکرد زیاتری ئەدا دەوەن ما تا وای لێهات لوان ملمالنێیان لەگمەد
پانی ەگۆڕ ەیری خۆی لەڕی غەن. ڕاماڵینی مارکسیزم بۆ باوەیری مارکسیزم بکەتی غەو توندتر دوژمنای

نا هیچی  ەن، دەگمەد ەر بەگەموو بوارێکدا بوو و مەه ەواو و گشتگر و لەکورددا تی ەتی شۆڕشگێڕانەسیاس
  ەک ەیەکی واشی تێدا هەو بزێویی ەیەمارکسیزم خۆیدا ه ەل ەی کەو تروسکاییەل ەش جگ ەوەفسیری ئەبوارد. تەن
باتی ەی خەوەنگدانە وساوان و دەتی و مافی چەڵیە ری کۆمەروەی دادپەنێ و مژدەر پاڵدەو شتی ورووژێنەرەب

 ەپڕ ەندی بارودۆخی مێژووییش کەتمەرین، تایبەتیدەیارم ەوەبۆ باڵوبوون ەی تێدان کەتانەو بابەجیهانی و شتی ل
ک.  ەموو جێیەه ەرایی لەی بیری یاخیگەوەکاری بۆ باڵوبوونەرباری ئامادەس ەلی کورد بووەی گەوەوساندنەچ ەل

بردنی  ەڕێو ەب ەوخۆی لەکی ڕاستەممووز لێپرسراوییەڵتی پێش تەسەکانی دژی دەسیاسیی ەباڵ ەخۆ هیچ کام ل
سات بۆ  ەک چرکەرێ تا یەب ەڕێوەڵکی بەبوو یا کارێکی وای کردبێ ژیانی خەکاندا نەگشتیی ەندییەوەرژەب
و  ەبارودۆخی ئابووری ب ەبێ کەی هەو بۆچوونەستێ یا ئە ستووردا بوەڵ دامێنترین دەگەراوردکاری خۆی لەب

کرد  ەتی توندوتیژییان دەوایەی پێشڕەوانەی ئەو زۆرب ەبار نییەتی خۆی لەلمە بۆ س ەچێ کەتێکد ەمەسست
خۆیان دابێ  ە شیان بەوەڕێی ئ ەنگەو ڕ ەبووەن ەوەرەس ەجێبوونیان بەرگ و نیشتەرکی خێزان و جلوبەئ

رعی بوونی  ەندی شەمەوڵەد ەی کەوەڕیشیان بەبوونی ڕایکێشن. باوەتی و نەهامەو نە رەن ب ەکانیان ناچار بکەخێزان
تی و ەهامەک و نەندییان وەوەرژەستدانی بەدەل ەی بردبن ک ەوەو ئەرە، بەکانەوساوەخوێنی چ ەرمایەو س ەنیی

 ئاسایی بێ. ەلو ەماڵواێرانی زیاتر ب
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میان  ەکەی کۆندا ڕوویدا، یە رچاوەو دوو س ەکەنوێی ە نێوان ئایین ەمی بزانین، لەک ە ناشێ ب ەڵم پێکدادانێک کەب
ندی ەتمەت و تایبەسڵەڵم خەب  ەوەتەکان تیایدا بنیان ناوەمارکسیی ەماددیی ەی بیرە زۆرب ەک ەتییەوایەتەستی نەه

  ەل ەک ەتووکانیشی پاراسەمێژوویی ەبوونی نامێنێ و پای  ەوانەبێ ئ ەب ەک ەکانی خۆی پاراستووەتییەڕەبن ەو سروشت
  ەتییەچینای ەوژمەو تەر ئ ەرانبەکرا بەو ن ەی گرتووەرچاو ەمین سەرزەلنی سەلێکی ناو گەک گەو ەوەبوونی کورد

 ەۆحییڕ هاەو بەو ئ ەیەبۆماو ەتییەڵیەکۆم ەریتەو دابونەم ئەی دووەرچاوەکێش بکرێ. سەڕیش ەجیهانیی
و  ەیلەکان یا مەگداکوتاوەڕ ەڕە. باوەڵڕژاوەه ەوەناوی دایکیانەه ەڵ داڕژانیان لەگەل  ەڵکی، کەو خەرەب ەیەڵڕژاوەه
ین،  ەکەکێکیان باس دەی ەر زۆر هۆ کەب ەریان ڕاهاتوون، لەس  ەدان ساڵ لەدرێژایی س ەب ەکان کەگداکوتاوەڕ
موو  ەسوود و باشی هە کی بەیەوانەپێچ ەمارکسیزم خۆی ب ەک ەیەوەش ئەوەڕووبدا، ئ ەو پێکدادانەبوو ئەر دەه
ڕی کۆتایی  ەوپەڕژێن و ئەکانی تێ دەمێژوویی ەرچاوەس ەی کەو گۆلەئ ەکی تر دانا و خۆی لێ بووەیەف ەلسەف 

ڕێک  ەموو بۆچوون و باوەخۆی، ه ەل ەو جگ ەرزەتێکی بەسڵە موو خەو ه ە کردنەشە ندن و گەسەرەوتن و پەپێشک
ڵم ەیانخولقێنن. بەتی دەۆڤاییا دوژمنانی مر ەوەتەوتونەدواکوتوویی ک ەستن و لەرب ەبێ بەن ەوەهیچ نین ئ

هی   ەوتووتری لەتێکی دواکەمارکسی ەخۆیدا جۆر ەکان خۆی ل ەکوردیی ەتی و ماددی ناوچەوتویی شارستانەدواک
ویان لێ  ەیڕەپ ەک ەوەوان ەستی ئەد ە مارکسیزمدا ساغ و باش بێ ب ەرچی لەگرت. هەڵدەکان هەوتووەپێشک ەوڵت
موو ەه ەل ەبرد کەرینەی کورددا دەڵگەڵ واقعی باوی کۆمەگەشکا لەن ەوەستیانەد  ە شی بەوەکرد تێکشکا و ئەد

 ەبۆچوون ە. زۆر لەی کرد، جیاوازەشەمارکسیزمی تێدا خولقا و گ ەوروپادا، کەڵ بارودۆخی ئەگەل ەوەکەڕووی
یدابوون و  ە جێی پ ەوروپادا، کەو ڕێبازی تری ئ ەف ەلسەف  ەکان، لەشێو ە ک لەیەشێو ەکان بەمارکسیی

ک  ەبوون، وەپێش خۆیدا ه ەل ەک ەوەبیری تر ەو ل ەیەوی هەشی برەکەئیلحادی  ە نەن و لیە، هەندنیان ەسەشەگ
  ەیەدەندین سەو توندوتیژی تیۆری و بۆچوون و ڕێباز، چ  ەبووڵ کراوەکاندا ق ەوروپاییەناو ئ ەبۆچوونێک ل

زوور و ەشتی شارەد ەل  ەکەلەسەڵیاندا ڕاهاتوون. مەگ ەیان لەکەتیی ەشێکی شارستانەک بەو و ەوەوروپای گرتۆتەئ
کان و ەئاینی ەبەزەم ەل ەڕ، جگەو ملمالنێی باو ەوێرانی خاکی کورستان وا نییەک و شوێنانی تری نیوەبتوێن و باڵ

بی  ەدەری و زانستی پراکتیکی و ئەفی و هونەلسەی ف ەناوی قوتابخان ەژیاوەو شتێکی تێدا ن ەبووەت نەریقەت
و کام  ەوەدا باڵو بکرێنەکام ڕۆژنام ەر چی بژێن و لەس ەل ەوانەکوێ بوو!! ئ ەمان لەوانەبووبێ ـ ئخۆ ەربەس

ی ەشەدووقات گ ەوە؟! مارکسی کوردی لێرەوەیانخوێنێتەتا چاپیان بکا و کێ د ەرحی بکا و کوا چاپخانەکتێب ش
  ەل ەوەبێتەڕووی واقعێک دەا ڕووبر خاکی کوردستاندەس ەل ەموو شتێکدا دا چونکەه ەخۆی ب ەنەکالیەکرد و ی

بینای   ەوەکی ترەلی   ەخۆ بگرێ، ل ەل ەماحکارانە ، ناکرێ تیۆری تەی وا دایەختانەدبەکی بەتایەرەکڵۆڵی و س
ن و ەندی دنیای خۆیان بکەوەرژەب ەرگری لەب ەوەڕووی نابنەتی ماددی و ئابووری وا ڕووبەی شارستانەتۆکم

ر  ەرانبەخاکی کوردستاندا ب ەندی ئابووری لەوەرژ ەی پێی وابێ بەوە. ئەوەنەم بکەو پێشچوونی کەرەهێزی ب
پیو و دامێن ەدات ەندەوەندی ئابووری ئەوەرژەب ەچونک ەی کردووەڵە ه ەوەتەستاوەرایی، چجای کۆمۆنیزم، وەپگەچ

و  ەو ئ ەوەستێتەر هیچ شتێک بوەرانبەب ەوتووەک ەرنەی بەوەفی ئ ەرەرگیز شە، هەو کز  ەشاوەڵوەو پاشکۆ و ه
ناوبردنیان  ەی لەر بیرۆکەرانبەب ەهێزترەب ەوەیان زۆر لەوەکدا چوونەکژی ی ەش بەبچووکان ەماحەند و تەوەرژەب

بوو و ملمالنێی ەکانی هەکورد ەرینی مارکسیەباڵێکی ب  ەئابوورییان ەندییەوەرژەو بەندێ ل ەنگری هە. لیەوەستنەبو
 ەواریدا بوون و لەڕی کۆڵ ەوپەل ەنی ملمالنێکەردوو لیەهکردن و ەندی خۆیانیان پێ دەوەرژەیاری دژی بەن
  ە ب ەکێشێ بۆیەد ەدرێژ ەم باسەر ئەس ەل ەرگدا بوون. قسەمەرەس ەش لەستێکی هاوبەه ەبوونی هیچ جۆرەن

 ەدا بوو، لەتی و ورەوای ەتەمای نەر بنەرانبەناچاری ب ەی مارکسیزم بەوەنگاربوونەرەڵێم بەڕم و دەپەریدا تێدەس
 یدا. ەکەوانەفر  ەچوارچێو
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کان  ەتی بۆ مارکسیە رف ە، دەوەی بگرێتەکەموو خاکەه ەمێژووی کورددا ک ەبوونی کیانێکی سیاسی گشتی لەن
بوونی   ەر نان ب ەبەتی وەغیر ەبۆی ەچووەماندا ڕۆنە ز ەب ەندەوەگی ئ ەڕ ەوەو ڕووی بونیادێک ببنەرەخساند بەڕ

ی ەتکردنەو جورئە کا و ئەد ەی پێویی کورد شانازەوەتەن ەکی کەرچییەر هەس ەنەست بخەکورد بوێرن و د
هێزی بووبێ، ەرگریکردنی بەی بەسەرەک بووبێ وەر بوونێکی دێرینی هەگەتێکی تردا، ئەهیچ میلل ەوان لەئ
  ەن کاتێ )ئێمەیکە کان دەکورد ەمارکسیی ەکرێ کەد ە و شانازییەفسیری ئەت ەوە. لێرەو ئاستەئ  ەیشتۆتەگەن

عاریفی ەی گورگین( و دروشمی )مەگورگین ڕۆڵ ە)ئێم ەو کردیان ەوەڵگێڕایەی کوردین(یان ه ەکوردین ڕۆڵ
کان ەکورد ەعاریفی قلیاسان( و کۆمۆنستەجاڕی )مەگاڵت ەدگۆڕان کرد و کردیان ەکوردستان(یان تووشی ب

و  ەبوو ئ ەوەستیشیان ئەبەو م ەکورددا نیی ەبوون لەوەتەکانی نەرجەلمێنن مەیسە، دەوەکیان باڵو کردەیەنامیلک
نا حیزبی شیوعی  ەدەدا نەوەستێ بڕووخێنن و دانیشیان بەوەری دەس ەتی لەوایە تەباتی ن ەی خەرعییەش ەبناغ

،  1959ندی کورد بکا. ساڵی ەوەرژەب ەرگری لەجیا ب  ەبێ و بەدا هەورەشێکی کوردستانی گەهیچ ب ەکورد ل
تیفی کوڕی  ەو شێخ ل  ەوەمۆسکۆ ڕاست بوو ەی چووبووەعیراقیی ەفدەو وەکێ بوو لە ی ە کی کورد کەکاتێ شیوعیی

کانی کورد ەف ر ماەس ەت ل ە ڵوێستی سۆڤیەویستبووی باسی ه ەنشت کرد کەرزەس ە وەر ئەس ەحموودی لەشێخ م
ر ەر هەرانبەب ەکی زندووی نووستنی ویژدانی کۆمۆنستی کوردەیەش وێنە وەا و ئڵ خرۆشۆڤدا بکەگەل

کرێکارانی   ەل ەرگریکردن بوایەکی تر یا ب ەیەوەتەر باسی مافی نەگەتی کورد(. ئەوایەتەکی )نەیەبیرۆک
 .ەوەرز بکاتەزایی بەنگی ناڕەهات دەدەیاڵی کۆمۆنستی کورددا نەخ ە ، بەک نموونەر، وەشقەغەدەم

 ەڕینەکان و ڕاپەمارکسیفتاری ەوامی پێکدادانی نێوان ڕەردەر هێڵێکی بەی س ەوانەی ئەشێو ەو ل ەوانەئ
تی  ەهێزێکی ماددی شارستان ەک ەوەڕێتەگەد ەوەیان بۆ ئەرچاوەکوردستانی عیراقدا، س ەکان لەتییەوایەتەن
  ەل ەک  ەو شانازییەی ئە تۆڵ ەتی دیاریکراو بپارێزین. لەوایەتەتا کیانی ن ەبووەخۆمان ن ەت بەوتۆی تایبەئ
ست  ەربەی بەرچی چوارچێوەگەو ئ ەرهێناوەکی ترمان دەشانازیی ەوەتیمانەوایەتەناخی بوونی ن ە، لەستمان داوەد
ی  ە ناو چوون، هێندەلێ بزر بوون و لەر هۆکارگەب ەل  ەی تردا کەوەتەڵ نەگەراورد لەب ەو ب ەبووەن ەوەورمانەد ەب
  ەشانازیکردن ب ە ل ەکورددا هاتوون و جگر ەس  ەب ەدەیان سەی دەماو ەبوون کەوێرانکار ن ەساتانەو کارەئ
ن،  ەکەمان زیاد دەوەن و توانای مانەکەهێز دەویژدانمان ب ەک ەوەت و چاوتێری و بوێرییەهامەف و شەرەش

  ەز کەبی ناحەسە ع ەبگات ەو توانایەکانی ئەئاگراویی ەڵم نابێ ڕیشوەب ەوەوانەر ئ ەس ەشانازی تریشمان خست
ی ئاشکرا ەوەرچدانەرپ ەب ەپڕ ل ەو ناشبێ بۆچوون ەو ەم ناکاتەرمان کەرانبەی بەرزییەو لووتبەحسێبی بۆ ناکا و ل

  ەگیر ڕاستی ڕێبازی خۆی لەرستێکی گۆشەر خواپەگەڵێم ئەوێ پێت دەد ەوەر ئەس ەت لەر نموونەگەبکا و ئ
بێنێ   ەکانی دنیاوەخۆشیی  ەی سوود لەوەئ رەس ەماح ناخاتەمواری تەرگرێ ناهەدنیادا و ەزۆریی زوهدی خۆی ل

 ەوا ل ەتواناتر ەدا بەوە یی لەوەتەجێی خۆی ڕایگرێ. ن ەل ەندیخانەتارمایی یاسا و پۆلیس و ب ەتوانێ بەڵکو دەب
ڵت و هێزی  ەسەڵ و سوپا و دەر کۆشک و ق ەگ ەکانی بگرێ ئەها پیرۆزەڵستکاری خۆی بکا ڕێزی بەرهەب

ربار و  ەسروودی داگیرکاری و گۆڕینی د ەوەوتی ڕابردووەڕ ەشان بدا و لمێژووی خۆیدا پی  ەسامناکی ل
کا ەی سامی لێ دەکەر ەرانبەب ەوەکانیەەریەروەس ەڵبڕین و شانازیکردن بەنگهەی دەگوێر ەڕاندنی بۆ بڵێ و بەملپ
ڵک  ەفتاری خەوتیانمان زۆر دیتن و دیمان ڕەڵسوکەکان و هەوساوەڵدانی چەپێداه ەی بۆش لەرمیی قسەو ن

دارانن و ەژاران و نەپێنن هەسەڕ دەزۆر باو ەی بەوانەیترین شت بۆ ئەڕمان هێنا بێوەریان چۆن بوو و باوەرانبەب
و بۆ خۆت   ەڵکی گرتووەرین چنگ ملی ختتوند ە ب  ەیانەوەجیهانی مارکسیزمدا ئ ەر لەنی درێژترین سێبەخاو

رم هات و  ەو خرۆشۆفی چنگنەرست و دوای ئەستالینیان پها کۆمۆنست  ەند ساڵ ملیۆنەی چەماو ەحسێبی بک
موو  ەه ەو ل ەرچۆنێ بێ، ڕۆحی مارکسی کورد ڕێزی قووڵیی مێژوویی کوردی تێدا نییەوت. هەو لکوند زەچ
ڵتی ەسەمی دەردەی س1959ساڵی  ەو تا ل ەوتوەرکەمان بۆ دەو ڕاستییەوتنی بووبێ، ئەرکەودای دەکدا مەیەبۆن
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یفی خۆیان ەک ە ڵ کرد تا بەرەکانی بەستی کۆمۆنستەد ەرکووک، کەی کەتی فیرق ەرکردایەس ەنابیدا لەداوود ج
تی کورد بکا،  ەوایەتەستی نەه ەتی بەسووکای ەندەوەڕی و کۆمۆنستی کورد وای لێ هات ئەوپەئ ە یشتەن گەبک
و ەبڕم..(. بەرت دەنا سەد ەبدکوردستان  ەرت ببڕم ـ جنێو بەر ملی و پێی بلێ )بڵێ کوردم تا سەس ەقۆ بخاتەچ

م  ەها بوون، کۆتایی بەبێ ب ەوەلی کۆمۆنستی کورد ەند ب ەکان چەییەوەتەن ەدروشم  ەوەکاتەڕوونی د ەک ەیەنموون
 ێنم.د ەنەلی

ڵی ەزیاتر تێک ەوەو ل ەلکاو  ەتوندتری پێو ەوەل ەکەیەل ەسەکاندا مەییەها بۆماوەڵ بەگەڵم پێکدادانی مارکسیزم لەب
دیدی  ەل ە ییانەو بۆماوەئ ە، چونکەتمییەیا ح  ەڕوانکراوەو بڵێین چاو ەوەینەڕۆکێتی لێی کورت بکەناو

گرێ دراون   ەوەکەی ەجۆرێ ب ەوتوون و بەکی مێژوویی دواکەودایەرخانی مەباشترین حاڵدا س ە، لەوەمارکسیزم
ڕێک دوای  ەنی باوەمەهۆکارێک تر ەگەچن و ئەناو دەل ەوەبن و پێکەیدا دە پ ەوەبن و پێکەکتر نەبێ ی ەب
 ەکەباس ەو ەم ڕووەڵکێشرێ )لەوتن هەڕێی پێشکەرەس ەل ەی درێژ بکا، پێویستەکەماددیی ەرچاوەناوچوونی سەل

  ەو ل ەوەستنەبەست دەقڵ و د ەتی فکرین و عەیاڵ و پەیدا خەکەخراپ ەشێواز ە( و لەو پێویستمان پێی نیی ەدرێژ
ڵم  ەب ەڕی ماددی ترەشی باوەدا مارکسیزم هاوبەم بۆچوونەن. لەخەکیان دەن و پەخەبزاوتن و داهێنانیان د

موومان ەلێکن هەش شتگەوانەرێ و ئەناویان بەو نابێ ل ەڵوێستی بیر و بۆچوونەریان هەرانبەڵوێستی بەه
کان ەییەبۆماو  ەلەسەم ەست لەد ەمەک ەم باسەکردن.. بەدەباسم ن ەبوایەویست ن ێر پەگە یانزانین و ئەد
  ەڵوێستمدا لەه ەی لەوەڵم بۆ ئەچن، بە کی بێ لزوومی لوازی بۆی دەکان بۆ خۆپارێزییەمارکسیی ەگرم کەڵدەه
  ەکێکیان کە: یە وەگێڕمەکورتی د ەکان ڕوونتر بم  شتێ بەییەی کورد و بۆماوەی لملیی مارکسیانەلەسەم

دان   ەرم نیی ەلی پێتان شەدەی ماددی جەف ەلسەف  ەر بەڵکی سەی خە بوو، پێم گوت ئێوەنێوانماندا ه ەتی لەئاشنای
ڵێ  ەد  ەن کەکەد ەو باسان ەڕ بەن و باوەیبی بکەشتی غ ەدرک ب ەیەیان هەوەیوان توانای ئەح ەدا بنێن کەوەب

کانی کرد بۆ  ەچکەی بەوەگواستن ەستی بەفر، ئێوارێ دەب ەر بەکی سەگوندێکی بناری چیای ەک لەیەمێی ەپشیل
رانی تێدا ەوەموو زندەدا هێنا و هەکەر گوندەس ەسی بەرەفر هەویش بەو ش ە کەری دۆڵەوبەسێوی ئەناوپەپ
 ەوەڵم هاشا لەی مرد.. بەکەئازیز ەنەند ڕۆژێک خاوەمی کتوپڕ دایگرت و دوای چەگێک خەناوبرد و سەل
و خۆیان بۆ شتی  ەگیر کردووەرزشی ڕۆحی خۆیان گۆشەرستی  و وەونخوونی و خواپەی بۆ شەو مرۆڤانەن ئەکەد
 ەوابێ چۆن لە. کەوەنەخەدرۆ د ەت بەرامەشف و کە بواری ک ەوان لەموو باسێکی ئە، هەرخان کردووەیبی تەغ

لالج  ەیالنی و حەزانن بۆ گەوا دەڕ ەیوانی بەندێ حەی بۆ هەوەئ ەوەولشەوێ و لەرتان خۆش دەشەب ەوەکەلی
  ەوەل و فێڵەجەستی دەد ەمرۆ ب ەک ەیەڕ و خراپییەو شەئ ەکەهۆی ەک ەوەڵمی دامەو ەوەنازانن. ب وایەڕ ەب
دا ەم بوارەل ەدا نا کەوەڵم دانت بەب ەبووڵەتم ق ەکە. گوتم بیانووەکانی لیداوە داخوازی ەو ل ەند بووەرمەرەز

  ەیت، واتەکەباسی د ەک ە دا نییەو شتەنێوان تۆ و ئ ەندی لەیوەچیت و چ پەڵیشدە مرۆڤێکی سۆزداریت و ه
دژی   ەیت و لەکەتواناکانی د ەی دوژمنی مرۆڤیت و هاشا لەستی پێ بکەی هەوەبێ ئ   ەنا بە، دەتی و زانستان ەباب

و ەر ئەس ەوەتەڕاوەنگ بوو و بێگومان دواتریش گەمنج بێ دەندێ منجەنگری گیاندارانی تری. دوای هەمرۆ لی
 کانیدا باو بوو. ەڵە نێوان هاو ەل ەی کەڕەباو

  ەشەو ڕووکەیب ئەکانی ناو غەنقومبوو ەلی و بۆماوەدەتی جەکانی نێوان ماددیە تییەڕەبن  ەگونجانەر بۆ ن ەگەئ
  ەب ەنیوەواری کوردی مارکسی تە خوێند ەزار نیمچەیان ه ەیشتنی دەک پێویست تێگەو ەین کەزیاد بک ەرەتۆقێن

کان نێزیک  ەکوردیی ەر بۆماوەرانبەبێ تابلۆی ملمالنێی مارکسی کورد بەئاسان د، بۆت ەوەڕیزی ەتەچوون ەستەد
  ەن لەنجامی ملمالنێی نێوان ماتریالیزم و ئایدیالیزمی ڕۆژاواییدا تیۆری ماددی هەئ   ەبینی لەوجا دەو ئ ەوەیتەبک
لی   ەل ەقڵییەع ەخیرەو زەمی ئەنجام و کەئ ە نەگەد ە نموون ەو ب ەڵگەب  ەن بەکەقێدا جلیتبازی دەتەمەیدانی دەم
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تی ەتۆم ەڕۆ کردوو ەوەپانی ڕۆشنبیری شۆڕشگێڕی کوردستانی عیراقیانەگۆڕ  ەو ب ەیەمارکسی کورد ه
مان  ەه ەکانیان، لەڵستکارەرهەر بەس ەداباراند ەوەڕۆییەزیاد ە یان بەتان ەو بابەهاتی لەیی و توڕەتکاری کرێگرتەخیان
ر ەبینن هەدا دەوە شیفای ڕق ل ەمانەئ ەگوتووم ەوەیانەبار ە(مدا ل1960)ندێ نووسینی ەه ەل ەپاندا کەگۆڕ

 ڕێنن. ەرزتر بێ بیپەخۆشی بەواری و نەخوێندەئاستی برسێتی و ن ەرێ لەس

کوردستانی  ەنا لەوی بێ پشتوپەعنەو بارودۆخی م ەکەموفلیس ەودا ماددییەم ەنی بۆچوونی مارکسی لەخاو
ر  ەر هەرانبەپوورێ بڕوانن بەلەموو کەه ەتکاری لەمزانین و خیانەکەبسووک و  ەوت بەڵکە عیراقدا بۆیان ه

ر ڕابردوو و ئێستا و زندوو و ەس ە کردەو هێرشیان د ەوەبووەی شانازی ئاگریان لێ دەوی مایەعنەکی مەهایەب
  کەکان وەبۆماو ەوە لیان  ەبووبێ و گرنگییان پێ دابێ و بەڵکی ڕێزیان بۆیان هەخ ەموو شتێکی کەمردووی ه

 ەب ەوانەر ئەبوو. با خوێن ەوەوساندنەگ و چەبە رەمی دەرهەواندا بەحیسابی ئ ەوی لەعنەمێکی مەرهەر بەه
  ەل ەک ەوەبیر بێت ەرۆککۆماری ب ەنابی سەی جەو گوتارەراورد بکا تا ئ ەم بەردەبی سەپانی عارەڵوێستی گۆرەه
ت  ەبوون ق ەمانەردەن بن، سەسەرجێ ڕەم ەبن ب ەمانەردە)س  ەوەتەورید(دا باڵو کراوە ی گۆڤاری )مەڕەم لپەکەی
زنی خۆمان بین( ئا ەپووری ڕۆشنبیری مەلەرداری کەسبەنێ دەیەناگ  ەوەیشتنیشی ئە گ ببڕیت.. تێگەڕ ەنیی ەوەئ

و  ەین. بەکاندا بکەومییەق  ەبە کان و ئامانجی عارەکورد ەڕی مارکسییەنێوان باو ەراورد ل ەتی بەدا جێی خۆیەلێر
  ەڵم بەلکاو، بەز ەتەیاندوویانەو گ ەقڵی لوانی کوردیان داگیر کردووەکان عەبۆچوونی مارکسیی ەوەساکارییڕی ەپ
پوورێکی  ەلەموو کەو ه  ەوەت بقۆزنەرف ەد ەیەوەوان ئەمی ئەک ەرکی یەئ ەڕیان وایەباو ەوەکی زۆرەرموگوڕییەگ

گی  ە بەرەنی دەسەکی ناڕەدایکبوویەل ەلو ەڕابردوویان بمی ەرجەکی پیرۆز ڕاماڵن و سەرییەروەجێی شانازی و س
 ردباران بکرێ. ەبێ بەو د ەیتانە، شەوەکانی ەتەکایە هاکانی و حەریت و بەکان و دابونەسەک ەب ەبۆی ەوتووەدواک

  ەو گوت ەو نموونەندێ لەچالکی بۆ ڕزگارکردنی ه ەوتنەبوو، کەمێ ئاستێکی ژیری هەک ەیان کەوانەندێک لەه
کانی تر  ەپوور و داستانەلەمی کەرجەس ەیان لەوانەر دڵن بوون و ئەبەل ەوەدیدی مارکسی ەل ەی کەقانەستەن

  ەرزێران و کرێکاران، لەک وەی کوردی وەڵگەکان!(ی کۆمەشۆڕشگێڕ ەواری )چینەشوێن  ەدابڕی و کردیانن ب
یریش  ەکانن و سەران و خۆژێنەوسێنەمی چەرهەب ەوە رزکردنەب ەی پێشینان و ورەق و گوت ەستەی نەکاتێکدا قس

ی ەکەنەبووڵ کرا و خاوەتێکی سۆسیالستیدا ق ەوڵەد ە، لەیەوەرچدانەرپەخۆیدا ب ەخۆی ل ەک ەیەم قسەئ ەدایەوەل
درێژ خایاندنی   ەبڵێ ک ەوەی خۆی ئەوەلێکدان  ەرگرت، چاکتریش وابوو بەی کاندیداتی پێ وەهادەش
ژارانی کورد  ەبیری ه ەو شۆڕشیان ل ەوەتکردنەقی ڕەستەی نەساڵ گوتزاران ەی هە و کڵۆڵی ماو ەوەوساندنەچ

تا  ەمێژووی کۆن و نوێماندا ه ەو ل ەرشۆڕکردنیان فێری کردووەدان و سەو ەستەدەی خۆبەو گوت ەبردبۆو
کی گشتی یا دامێنتر ورووژابێ  ەکرێکارانی کورد بۆ داخوازیی ەداوەتی، ڕووی نە ی چینایەی بیرۆکە وەباڵوبوون

کی نێوان  ەیەلداخستنی کێش ەرگیز خۆی بۆ بەه ە لێکدا کەناو گ ەبێ لەر دەو ه  ەڕوانکراوەشتێکی چاوش ەوەئ
ک ەر یەس ەتەر زاڵم و زوڵملێکراوی خستوونەی داگیرکەبێگان ەچونک ەکردووەرخان نەکانی ناوخۆ تەخۆی و زاڵم

 ەپوورەلەهیچ شوێنێکی پانتایی ک  ەک ەوەمەڕوون بک  ەوەڵێم تا ئەد ەمەخۆیان. ئ ەل   ەوەتی و ڕقبوونەتی کۆیالیەخ
،  ەماوییەگرن و ئاستی ڕۆشنبیرییان تەڵدەکانی هەدروشم  ەی کەوانەکان، ئەهێرشی مارکسیی ەکانمان لەبۆماو

 . ەساوەلەخەن

،  ەوەئێستامان ەتە ڵڕژاوەه ەوتنی نێوان مارکسیزمی کوردی و هێڵی مێژوویی بوونی کورد کوێرانەلێکدوورک
  ەڕانیان بەرگەتا یا وەک کودەی شتێکی وەوەنگدانەد ەپڕن ل ەی کەقاڵنەو عەو ئ  ەواوەکی تەیەوەوتنەلێکدوورک

 ەسەو کەلێ توانای ئە، شتگەوەیری من تاقیمان کردۆتەبینن و چ من و چ غەوخوار شت دەرەس ەردا هات کەس
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نن  ەوخواربوونی دیمەرەی سەڵگەمارکسی بر چاوی ەب ەل ەش کەوانەبینێ و لەون دەخ ەهینن کەبن د ەل
ی بۆ  ەریتەو دابونەسووککردنی ئ ەل ەوان بوو کەکێ لەی نێوان من و ی1948ڕینی ەی ڕاپەرمەکی گەقێیەتەمەد
نیازی   ەتیدا بەی چینایەڵگەکۆم ەی بڵێ دایک و باوک لەوەئ  ەیاندییەزی گەداب ەندەوەئ ەوەتەڵک ماوەخ

ڕۆکی ەراوێزی ناوە پ ەل ەجگ ەیانەه ەش کەویستیەو سۆز و خۆشەن و ئەکەد ەورەدادۆشێن منداڵی خۆیان گ
و مریشک   ەکەو چۆل ەتی و دادۆشین پشیل ەچ نیازێکی چینای ەبێ بە. منیش پێم گوت دەدادۆشین هیچی تر نیی

  ەزمانان ەستەو بەر ئەس ەیشتبێتەر گەنوسێەری ئیستعمار و چەبێ کاریگ ەن و دەخێو بکەڕ بێچووی خۆیان بەو م
و  ەکانی و ئەشیعر ەل لەزەباسی غ ەمی کتێبی )حاجی قادر(دا و لەشی دووەب  ەتی ڕاستی تێکدابن!! لەو فیتر

ها  ەم جۆرەدواووم و قس ەتەم باب ەر ئەس ەیشتوون، ڕوونتر و زیاتر لەم پێمان گەماودەد ەی کەواڵنەه
  ەتێکەینایچویستی دایک و باوک چ ەر خۆشەس ەگومانخستن ەم کردووەوەو باسی ئ ەوەویستی تری گرتۆتەخۆش

ویستی گیانداری بێ زمان بۆ ەشکاتێ خۆ  ەهێزترەویست بەنەڵگەب ەی شتێکی لەوەژووکردنەو چۆن ئاو
تپاکی  ەنی ەڕ بەویستی دایک و باوکم ڕاست بێ چۆن باوەخۆش ەر گومانم لەگ ە وجا ئەبینی ئەکانی دەچکەب

  ە م کەرم تاوانبار بکەرانبەم و چۆن سۆزی دایکم بەر خۆم بکەرانبەکی سیاسی بەیەرکردەو س ەرۆکی نیقابەس
 ەک ەنترەسەڕ ەو قسانەنی ئەدڵسۆزی خاو ەی لەکەکا و دڵسۆزییەر دەمرۆڤ س ەل  ەردترین شتێکەپاکترین و بێگ

دایک و   ەڕ دێنی کەخۆی بگرێ باور ڕێزی ەگەر لۆژیکێک ئە. هەوەگومان ەنە مخەئاستی دایکم و خۆم د ەل
پشت   ەسێکیش لەڵم کەن، بەکەد ەورەنیازی جاینی گۆشت منداڵی خۆیان گ ەی بیست ساڵ بەباوک ماو

  ەل ەڵوێست، جگەترین هەتالووکە بارترین و بەر نالەس ەخاتەڵک دەنێرێ و خەکانی خۆی دەگوت ەوەریاکانەز
رانی ەکەنێوان قس ەل ەتان ەم بابەی لە، قسەکەڕینەدوای ڕاپ بووبێ؟!!ەویستی هیچ نیازێکی تری نەدڵسۆزی و خۆش

کانی  ەستاوون و دروشمەی پێی هەوانەکانی و ئەی ڕووداوەبار ەها لەروەکران هەد ەکۆی ەڕی جیاواز لەنی باوەخاو
نێکی  ەک لیەکرد نەلی عیراقی دەتی ویژدانی گەرایەکرا چۆن نوێنەد ەوەکران و باسی ئەکانی دەو ئامانج

 ەرانی شیوعییەس ەل ە کێکەئێستا ی ەواڵی دووراودوور زانیومەی هەگوێر ەکان )بەکۆمۆنست  ەکێ لەدیاریکراو و ی
 ەر لەماوەبدا، پێم گوت ج  ەکەڕینەڕاپ ەرایی بەپگەتی چەسڵەی خەوەر ئە س ەکان( سوور بوو لەعیراقیی

چ   ەوەگوتی ئ ەوە تییەغڵ ەس ە، بەکردوودا ەکەڕینەڕاپ ەشدارییان لەب ەوەیالنییەمێکی گەلەع ە ب ەوەشێخەباب
 ەمەردەو سەیگوت ئەر خۆی دەه ەسەو کە! ئەوەرز بکرێتەیالنی تێدا بەبدولقادر گەمی عەلەع ەڕینێکەڕاپ
ڵکی ەستی خەبەڵک بکا }مەتی خەوایەتدا پێشڕەبواری فکر و سیاس ەوێ لەو شاعیرێک ل ەک لێرەزانای ەڕیوەتێپ
ری بوو{ و شۆڕشگێڕیی مارکسی ەروەکانی تری بواری هزر و نیشتمانپەکۆچکردوو ەوەک حاجی قادر و پێشڕەو

مترین ڕۆشنایی هزری باوی ەزانێ کە... هتد و خوداش دەوتووەرک ەی زانستی کارکردن دەرنامەو ب ەوەباڵو بۆت
هاشوهوش و  و ەی بووبێ، لەتی ڕاست و ژیرانەرکردایەتی پارێزگاری تێدا بووبێ و توانای سەسڵەخ ەخۆماڵی ک

  ەل ەتی، کەیەه ەتەو باب ەتی لەمی و چینایەیاڵی مارکسی ئومەخ ەکارانی پڕ لەرزەقڵی هەع ەک ەباڵتر ەرایەه
 ەنی لەنگی و نێزیکترین لیەباشترین بارودۆخی هاوس ەو ل ەوەوتۆتەک ەی نۆزدەدەڕاستی سەوروپای ناوەئ

و ڕۆژگاریش  ەدوور ەوەیەکەپرچبژ ەڵکەخ واقعی بارودۆخی وێرانی کوردستان و  ەکجار لە، یەوەواقیع
یان کار و  ەندەوەتی پرۆلیتاری ئەمی و دیکتاتۆریەتی ئومەلمابوو، تۆباویەقڵی ئاسایی سەک بۆ عەتی، وەلماندوویەس

کانی  ەنێزیک ەئاوات ەسوودی بکرێ تا بەتێکی بەڕاستی خزم  ەب ەزیاتر ەوەوێ زۆر لەلی کورد دەگ ەقوربانی ل
ژیانی   ەی لەوەئ ەیشتۆتەو گ ەش کردووەکدا دابەیەی دژبەر هۆبەس ەت خۆی بەمییە ئوم ەخۆی بگا، چونک

ابردوو. کرژیی ڕ یەدەاستی سڕەیاڵی ناوەکۆی ئاوریشمڕێژی خەنجامی سەئ ەتیدا بگاتەڵقژانی مرۆڤایەپێکدا ه
  ەوەتەقسریی ماو ەر بەتا ئێستا ه ەوەدایکبوونیەڕۆژی ل ەیدانی پراکتیکدا لەم ەکان، لەکورد ەفکری لی مارکسی
ستی ەد  ەر بەگەئ ەهاتووەدی نەر خاکی کوردستاندا بەس ەڵکی تر لەرزێران و کرێکاران و خەو هیچ ئامانجێکی و
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پانی ەی گۆڕەمییەئوم ە مارکسیی ەفکریی ەی کوڵندنە و بۆتەمی ئەرهەترین بەورەگ بووبێ وەناکۆمۆنستی کورد ن
تێی  ەک ەوەبدۆزێت ەنگژانەو تەبۆ ئ ەرەمەیروسەربازبوونی سەی دەروازەرقاڵ بێ و دەس ەوەخۆی ەب ەیەوەکورد ئ

کان و  ەیشتنی دروشمەئاستی  پێکگ ەتا بتوانێ ل ەو ەتەدا سووڕاوەنانەلیەمەه ەو شێوازەوری ئەد ەوێ و بەکەد
یی و ەوروژمی واقعی ناوچستێ و ە ر پێی خۆی بوەس ەکا لەڵد ەڵیدا هەگەناچاری ل ەب ەدا کەوانەواقعی پێچ
کراویش ەڕواننەر شتێکی چاوەنگاری هەرەی جیهانیدا بگونجێنێ و بەوەڵ بزووتنەگە ڵبوون لەکانی تێکەپێداویستیی

 بێ. ەرشیفی بیری مارکسی کورددا نەئ ەکراوی لەری ئامادەسەدا بێ و چارەکەر بارودۆخەس ەکتوپڕ ب ەک ەوەببێت

می  ەردەی سەپێوان ەک ەوەبەجرەرمی بێ تەشکی لوانی خوێنگێم ەکردی ەوەئ  ەنوێی ەو بیرەرچۆنێ بێ، ئەه
. تامی ەکاری داتاشراوت ەگ و بۆرژوای گێل و خزمەب ەرەڕووی بیری دەک ەکان، لەتیی ەڵیەها کۆمەرچوو و بەسەب
رگریکاری ەی بەسەرەپاندنی خۆیان بوو و بێ ک ەرخستن و خۆسەراقیان خۆدەی مە نجانەو گەزاری ئ ەش لەوەئ
ی ەوەی ڕاست بوون، خۆش بوو و جوانترین بیانووش بوو بۆ ئەوەی دروست و لێکدانەوەبیرکردن ەل
 ەن کەکەن ەو واقیعەهاکانی ئەن و هیچ حیسابێک بۆ بەی ڕووخاندن زانیبێ وێرانی بکەشایست ەکیان بەرچییەه
تی ەڵیە ندی کۆمەوەرژ ەندی و بەیوەموو پەست بێ و هە یوەی پەخۆ گرتبێ و پێو  ەی لەڕوو(ەو )کەئ ەوەلیان ەب
یاڵ، ەر دانیشتواندا بڕووخێنن. خەس ەس بێنێ، بەرەوتنیان هەلک ەڵچندرابێ و بەر هەس ەڵگایان لەکۆم ەک
زرێنن ەتدا دامەڵتی سۆڤیەسەکی ژێر دەیەناوچ ە کی سۆسیالستی لەیەڵگەبردبوو کۆم ەخشت ەل ەوەی بەوانەئ
 ەرەه ەسەرەی ئۆکرانیا بێ و کەندێ ناوچەکێکی بولگاریا بێ یا ه ەڕەی کوردستانی عیراق گەوەک ئەو
ر مێژوو و  ەس  ەکان بوو بەبڕەگرد ەویستی حوکمەنەڵگەنجامێکی بەک ئەو ە یەوەو بیرکردنەکانی ئەپێشەل

  ەتیش بەفرەو ن ەستاوەریان و ەس ەڕێزگرتنی پێشینان ل ەی کەو ستوونانەهاکانیان و ڕووخاندنی ئەکان و بەبۆماو
پێی   ەکی دووریان و بەمڕۆدا دابارێ تا ڕابردوویە یبیاتی ئ ەمڕۆ و غەداری ئەرمایەمڕۆ و سەگی ئ ەبەرەد رەس

ن سامان و بازرگان و ناودار و  ەدار و خاوەو پای ەرکردەرۆک و سەموو سەه ەیەدەم سەڕاستی ئەکانی ناوەحوکم
تی ەکارییان مابێ، تاوانبار کران و تۆمەزار ساڵ و دوای مردنیان باسی چاکەد ساڵ و هەمڵکدارێکی پێش س

و ەسێکی ئەر ک ەی هیچوپووچی هەڵگەب ەیان ببێتەتی و بۆرژوازێتی(یان بۆ داهێندرا تا چاکەگایەبەرە)د
کی ەوزاییەموو سەر هەس ەتی خرایەباتی چینایەرچوودا بووبێ و ئاگری خەس  ەمی بەردەس ەی لەتانەسڵەخ

ناودارێکی ئازا  ەڵک دڵی خۆیانی تێدا بەخ ەڵنی بوونمان کەشتی ڕووتەوێی دەو ئ  ەگیا و داری ئێر ەدوێنێمان ب
  ەل ەن کەکەد ەوەبوونیان ەلن شانازی بەگ ەر شتێکی تر کەهاتنێ یا ه ەوەنگەد  ەیا چاوتێرێ یا دیندارێ یا ب

موو  ەڵن و هەبیابانێکی ڕووت ەان بوومێژووم ەیەو شێوەبووبێ. ب ەستەرجەکانیدا بەندەفمەرەو ش ەخشندەب ەتاک
ست  ە بوونی خۆیاندا ه ەل ەک ەکردوو ەوانەموو ئەه ەتی و بۆشایی لێ دێ و وای لەهامەرگ و نەبستێکی بۆنی م

یان  ەکەڕن و گۆەدار بکەک ەپیاوانی مێژوومان لەورەداپۆشن ناوی گ ەوەموکوڕی خۆیان بەن، کەکەموکوڕی دەک ەب
ش تاوانبار ەزندووان ەو مرۆڤ ەموو ئەتا ه ەوەوخوار ببنەرەمڕۆیان بەتا ئەوجا هەن، ئە بکتی لێ ەفرەتا ن ەوەنەڵدەه
  ەن ببن ەخۆگرتنیان ڕێ ناد ەتی و ڕێز لەڵیەی کۆمەوپای ەپل ەن کەردبارانیان بکەن یا بەتیان لێ بک ەفرەن یا نەبک
ر ەس ەواو بەکی و تەکجارەوتنی یەرکە. سەوەلسنەتی خۆیان دەوایەتەتی بوونی نەرامەی کەکارانەرزەو هەری ئەک
دا ەرێتی وێرانکارانەکاری ئ ەرێتی لەنی نەتی، لیەواوەڕی ت ەوپەئ ەیشتەگەد  ەوەکاندا بەشانازیی ەرچاوەس
های نوێی شانازی ەب ەیانتوانی بەتی نەکانی چینایەرەها و پێوەتی و بەی چینایەعاشقان ەو لوەربخرێ: ئەد

بۆ  ەها مێژووییانەو ب ەی ئە، تۆڵەشدار نییەکانی تری تێدا بەهیچ مرۆڤێکی تری چین ەپرۆلیتاریای کوردی ک
  ەیتوانیوەدرێژایی مێژوو ن ەکرێکاری دوو جاران داماوی کورد ب ەستیان دابوون، چونکەد ەل ەک ەوەنەڵک بکەخ
}پێشتر باس کرا{  ە یەدەم سەڕاستی ئەتیدا ببزوێ و تا ناوەی چینایەچوارچێو ەل ەوەبکات ەوەت بیریش لەنانەت
کانی داهاتوو باسی ەوەپانی مێژوودا بۆ نەگۆڕ ەری کارتۆنی لەیکەوڵدان بۆ دانانی پەو ه ەوەمای ەیەو شێوەر بەه
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دایکبوونی ەپێش ل ەحاڵەو م ەوەی شێتییەبازن ەچێتەبوو، دە دایک ن ەرگیز لەه ەتی بکا کەری چینایەروەس
  ەکاری کوردی لەرزەتی هەڕاستیدا، بێتوانایی مارکسیی ەدایک بێ. لەتی لەتی، شانازی چینایەوایەت ەشانازی ن

م بزر بکا،  ەکەهۆکاری ی ەختەو و ەر هۆکارێکی ترە ب ەتی لەوایەتەجێی شانازی ن  ەتی لەداتاشینی شانازی چینای
موو  ەی سۆسیالیزم هەرەمانێتی کرێکارانی بەت و قارەمییەکاری کورد بۆ ئومە رزەشقی هەع ەیەوەش ئەوەئ

 ەوەی بەوەترسی ئ ەل ەچاڵ کرد و دووریش نییەبەقڵیدا زندەع ەمانێتی کرێکارانی کوردی لەکی قارەماییتار
خۆی   ەسکی لەیی ت ەکی ناوچەموو شانازییە، هەیەروونیدا هەد ەت لەگی پیری بۆرژوازییەتبار بکرێ ڕەتۆم

مێژووی دێرینی کورددا  ەتی لەچینایلماندنی بوونی ملمالنێی ەبۆ س کانەمارکسیی ەوڵی کوردەه  کاندبێ.ەت
تی  ەییدا بۆ ملمالنێی چینایەوەتەپووری نەلەک  ەتی لەمانێتی و ئازایەست بێنێ قارەدە ک بەیەڵگەیتوانی بەن

ی ەستەیت و بەگۆرانی و ب ەق لەستەی نە ی پێشینان یا قسەک گوتەیتوانی یەت نەنانەو ت ەوەبگێڕێت
نم و جۆدا  ەگەمهێنان و گوڵەرهەی بەسەرەک ەب   ەکاندا کەتیەشرەع ەکچی ەبالۆر ەیدا بکا یا لەڕکێدا پەڵپەه
و ئێستاش  ە، یا باسی کار و کشتوکاڵیان کردووەدیوەی وایان نەزێڕ و زیویان داناون ئاماژ ەو ب ەڵیانداوەه

کان، ەئاوکان و ەر و کێوەشتودەڕووڕن و ڕاوچی دەرزێر و کرێکار و مازووچن و ب ەر و وەنجبەئاوازبێژی کورد، ڕ
  ەنەبەوینداری دەبێ و هانای ئەر شانومل دەش و پرچی داباریوی سەرز و چاوی ڕەژنی بەیاڵیان ئاوێزانی بەخ
وانی زستاندا ەش ەل ەموفلیس ەڵکەو خەر ئەگەت و ئەریقەنووس و شێخی تەتی پیاوچاک و نوشتەر هیممەب
تی و ەمانێتی و ئازایەوینداری و قارەاسی ئگوێ بۆ ب ەوەنگبێژدا کۆ ببنەزمزان و دەتخوانی نەکایەوری حەدەب

ئاگری   ەڕوا کەد ەو دیندارانەو خواناس و پیاوخاس و ئەرەپرشنگیان ب ەدێرن کەد ەوانەسوارچاکی وچاوتێری ئ
یدای  ەژارێ شەه ەدا کوڕەکەچیرۆک ەر لەگە. ئەوەتەوینیان لێک نێزیک کردوونەئەو دڵی ب  ەوەیان کوژاندۆتەفیتن
 ە دا، باسێک نیەم بۆماوانە. لەستی پیاوچاکێکی ناودار بووەر دەس ەیاندنیان لەندێک بووبێ پێکگەمەوڵەد ەکیژ

ر ەس ەکا و لەکان خۆش دەرانی مارکسیەفسیرکەدڵی ت  ەبێ کەه ەوەتییەچینای ەوەو شیکردنەندی بەیوەپ
دا باسێکی  ەو داستانانەلر ەگەی شۆڕشدا چووبن و ئە رچاوەدووی س ە کان بێ و بەملمالنێی توندوتیژی نێوان چین 

ی  ەلەسەمەندی بەیوەهیچ جۆرێ پ ەو ب ەبوو  ەدان و شتی واوەوینداری و کۆڵنەتی و ئ ەڕووی ئازای ەوا بووبێ ل
 .ەبووەن ەوەتییەچینای

  ەبیستوو ەوەکی دوای هاتنی ئیسالمەیەدەند سەکانی چەوەفوکوڵی گێڕانەی کەبار  ەکی تاها حوسێنمان لەیەقس 
یان ەمەردەو سەقی ئەواڵ و دەی هەوانەهی ئ ەکاتەمی جاهیلی دەردەکانی سەرکراوەبەل ەق ەد ەزۆر ل ەک

بن  ەڕاست بن یا ڕاست ن ەو ڕایانەندێ لەه ەنگەن. ڕە ر بکەب ەیان لەمەردەو سەرگی ئەب ەو توانیویان ەوەتەهێناو
بووبن، ڕێی ەکانی هەسەرەر کەگ ە، ئەباویان بوو ەدا کەمەردەو سەل ەوانەو گێڕانەترسی ئەرچۆنێ بێ مەڵم هەب

  ەزار ساڵ بەه ەڕبوونی زیاتر لەچی دوای تێپەمێکی پێش خۆی دایهێنابێ، کەردەمێک بۆ سەردەچێ سەتێ د
رینبوونی هۆشوگۆش و ەی بەسەرەیدابوونی کەتخواندا و دوای پەکایەمادی حە سور( و ح ەف ە ڵەر )خەس

  ەندەوەبینی ئ ەوتوو، کوردی مارکسی دەرکەمایی سەندنی فێڵی سینەسەرەو داهێنان و نووسین و پ ەوەباڵوکردن
ی  ەبار ەو ل ەوەمی کۆن بگێڕێتەردەکانی بۆ سەرینەب ەیت بۆچوونەک بەداهێنانی ی  ەناتوانێ ب ەیەپاچەستەد

 ەواڵ بێنێ یا لەک هەکاریان هێناون ی ەی بەوانەلی ئ ەوەو داس ەڵەی پیرۆزیی تە بار ەیا ل ەوەکانەملمالنێی چین
ماحدا باسێ دابهێنێ. ەبوونی و تەژێر باری قورسی ن ەیی لەتی و سوارچاکی و خواردەردایەر تێکشکانی مەس
 ەر لەن، هەوەستنەڵبەی هە وەرەس ەل ەگوای ەوە کان بگێڕیتەرزیی ئامانجەستن بۆ بەبەڵنەوێ هەشتەر دەگەئ
تی و  ەوامی ملمالنێی چینایەردەوتێکی بەڕ ەمێژوو ل ەک ەوەدرێتە رچ دەرپەب ەوەب ەیەوەم لێکدانەئ ەتاوەرەس

ر کوردی  ەگەم ئەد ەش دەدییەو شایەو ئ ەموو شتێکدا پێک هاتووەه ەر لەبەبایی و بوونی دژەری زێدەکاریگ
وشی  وتوەرکەیتی ناسەزار ب ە، هەوەکانەپوور و بۆماوەلەر کەس ەوتوو بخاتەرکەیتی سەک بەی ەمارکسی بیتوانیبای
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ی پێشینان و ەگوت ەتی لە رایەبەتی و دژەبێ بۆ چینای ەئاماژ ەکی فۆلکلۆری کەیەسەرەنا.. مادام کەڵیدا دادەگەل
ریی کوردی مارکسیدا  ەتوانای هون ەستن و داتاشینیش لەڵبەوێ و هەست ناکەقی کوردیدا دەستەی نەقس

  ەر بوونی شتێ کەس ەما و سووربوون ل ەئیددیعاکردنی بێ بنی ەشێو ەبیدا ب ەدەنووسینی ئ ەکان لەوڵەهبووبن، ەن
توانایان  ەیان کەرانەو نووسەرداگرتنی پێویست( و ئەسەست بە)د ەوەتەبێ، چڕ بوونەوێ هەتیۆری زانستی پێی د

 ەش لەوەتی، ئەی چینایەی شاردراوەرهێنانی ئاماژەقی فۆلکلۆری و دەی دەوەوڵدان بۆ لێکدانەه ەوتنەک ەیەه
 ەموو مێژوودا چونکەه ەتی لەیاڵی بوونی ملمالنێی چینایەخ ەل ەیشتنی ڕاستیدا لدانێکی ترسناکەرازوی تێگەت
ی پێ  ەوانەبۆ ئ ەکەتیۆریی ەی کەتوندوتیژ ەو شێوەندی بەوەرژەواقیع و بواری سوود و ب ەل ەو ملمالنێیەر ئەگەئ
کی  ەیەد ەک ەوەتەنگی بدایە کاندا دەپێشینان ەگوت ەئاشکرا ل ەبوو بەچوو و دەستن، ڕێی تێ دەڵدەپێی ه ەوێ کەد

و  ەناوی ئ ەب ەکەوەڕووبوونەوجا ڕووبەکرد. ئەی دەکەقس ەوت کەکەدەن ەسەو کەر ئەس ەل  ەوەڕووبوونەڕووب
زاندراوی ەن ەناوی ب ەوەبێت ەی دەکەیارەنگاری نەرە ب ەیت کەری بەڵم داهێنەستا بەڵدەپێی ه ەبوو کەد ەسەک
ر بڵێی.  ەی ڕووشێنە ک وشەوێری یەڵم نەڵکێشی بەیداندا شیر هەم ەبوێری ل ەیەرەمەیر و سەمێنێ و سەد

زێنن  و شیعری ەی سنووری باو ببەوەئ ەیشتەیشتن و لۆژیک گ ەتێگ ەب ەرانەو نووسەتی کردنی ئەسووکای
.  ەنووسراو 1945دوای ساڵی   ەمێژوودا، ک ەتی کورد لەی بوونی ملمالنێی چینایەڵگەب ەتی وایان کردەچینای

و  ەڕووی خۆیان و ئەملمالنێی توندوتیژ ڕووب ەقی دوور لەستەی نەی شیعر و گوتەڵگەلێشاوی ب ەر ب ەگەئ
موڵکی چینی  ەنەک بکەیەڵگەزۆر و بێ هیچ ب ەب ە قانەستەن ەو قسەن ئەدەی دەوەبۆ ئ ەک ەوەیان ببێتەوڵەه

شی  ە دوو ب ەنەکەد ەوەی پێشینانەق و گوتەستەی نەبواری قس ەکوردی ل ڵگایە کرێکار و زوڵملێکراوان، کۆم
خۆمان تیایدا   ەئێم ەی کەو ڕۆژەتا ئەه ەڵ بوونە ژیاو و تێکەوەپێک ەلماوەس  ەڵگەب ەکاتێکدا ب ەل  ەوەجیاواز
هایان ەکرد و بوڵ ەکان مێژوویان پێ کەمارکسیی ەکورد  ەک ەوەیتەنێزیک بک  ەیەو وێنەبتوانی ئ ەنگە. ڕ(1)ژیاوین
ک خۆی  ەو ەکەگشتیی ەر وێنەگ ەی ناوداران کرد و ئەخشندەو ناب ەخشندەب ەتیان لەفرەو ن ەوەژوو کردەپێ ئاو

ش ڕوون  ەتییەتایب ەو کارەت و ئەقیقەی شێواندنی حەواوی نێوان پرۆسەنگی تەماهەه ەوەر نیگا ڕوون بووەبۆ ب
کانی  ەکتێب ەیان لەواقعی ڕاستگۆیان ەن کەکەد ەوەوەشانازی بو، ەی ئەڵکی هاوشێوەکاک )ئاسۆ( و خ  ەک ەوەبێتەد

تباش  ەپاک و نیەندەزە یاڵ و مەسێکی خۆشخەو هیچ ک ەیان داناوەجێگ ەو درۆ و داتاشینیان ل ەناو بردووەمندا ل
  ەوەبواری خۆدزین ە)العراق( ل ەک ەوەدامێنتر بکات ەوەڕی بۆچوونی کوردی مارکسیدا جێی شتی ل ەڕووپ ەناتوانێ ل

ژوو  ەمێژوو ئاو ەکانیان گۆڕیوەوانەپێچ ەکانی بەی ڕاستییە وەل ەو جگ ەوەق باڵوی کردۆتەواقیع و ویژدان و ح ەل
ی  ەمن پێو ەستێ کەبو ەبڕەگرد ەق ەو حەو ڕووی ئەرە، ناتوانێ ب ەوەناسرێتەبکا ن ەپارچەها ڕاستی پارچەو و ەوەبکات

رزی و پاکی  ەمن بۆ پیرۆزراگرتنی حاجی قادر و ب ەبپێوی ک  ەوەب ەدا هاتووەنووسینو ەی لەوەر ئەگەستم. ئەیوەپ
بووش ەوەت چاوی وردە نانەت ەک ەدا ماندوو بوومەو بزربووانەدوای ئ ەڕان بەگ ەندیش لەو چ ەلماندوومەو سەئ

ی ەوەبینی ئەدا دەیەپێوانو ەست و بیانوو، لەبەهای بێ مەتی ڕەقیقەنجامی حەئ ەمە ا بگچێ، تەدا دەڵەه ەلێیان ب

 

  ەقس  ەکی گشتی، لەیە شێو ەب ەک ەنی )جیددی(ەکانی تر الیە بۆماو ەمیللیی  ەق و شتە ستەی نە، جیاوازی نێوان گوت ڕای من ەب  )1( 
فرێک بۆ ەد ەبێتەو د ەوەبێتەهێز چڕ دەمی بەکی ک ەیەند وش ەچ ەقدا بەستەی نە قس ە. لەیەی پێشیناندا هەکاندا و گوتەقەستەن
ر بێ بۆ ەپێی بۆچوون ڕێنیشاند ەب ەوەشێتەوەلێی د  ەوەر ئەب  ەل  ەوە کانە ی شتەبار ەیا بۆ ڕاستی بۆچوون ل ەوەتاقیکردننجامدانی ەئ

و بۆی    ەوەکات ەدان ساڵ کۆ دەڕهێنانی سەو باو ەوەی تاقیکردنەی پێشینان پارچەگوت ەوە ر ئەبەو ڕاستی و ناراستی. ل ەو خراپ ەچاک
  ەبۆی ەموو شتێ کردووەی هەخۆی بیری ئاڕاستەڵگا بەداڕشتنیشدا. کۆم  ەها ل ەروەبێ، هەندێکیاندا هەنێوان واتای ه  ەجیاوازی ل ەیەه
. ەوەی( پڕ بکاتەمڕۆ بێ یا سبە جا ئ ەباوکێتی( و )ماڵی زاڵم وێران ەوە خوازێ ئەودای نێوان )کێ دایکی دەی پێشینان م ەگوت ەیر نییەس
  ەندییەیوەو پە کانن و ئە موو گوتەنی هەزمانێکی دیاریکراو خاو ەکاندا بە مەردەمی س ە رجەس ەڵک لەمی خ ەرجەس  ەش ئاشکرایە وەئ

سێکی لێهاتوو  ە ک ەکی داهێناوەیەی گوتەوە ئ ەک ەو ەت ناکاتە ڕ ەویستە نەڵگەب ەو پێداویستییەکانیش ئە ڵک و گوتەی نێوان خەگشتیی
  ەساکاری ل  ەندی بووبێ و بەزامەجێی ڕ ەوە ڵکەموو خە ن هە الی ەل  ەسەب ەندە وەر ئ ەر و هەماوە می جەرجەک داڕشتنی سە بووبێ ن

     تی.   ەیەوە ش نهێنی باڵوبوونەم ەی کردبێ. ئەنەشەناویاندا ت
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مکردنی ئیسالم ەلی بۆ زە(ی ئیمامی عەبڵێ )نهج البالغ ەی ەقسان ەتەو بابەکانم لەپاڵ کتێب ەتیەداوی ەو نووسینەئ
نسی یا شۆڕشی  ەر ەکانی ئیستیعماری ف ەمەرهەب  ەل ەکێکەزالی یەیا غ ەکانەلمۆکەکان و زەڵدانی پتەو پێداه
جیاوازی نێوان   ەو خودایەپێنن. بەڵتدا پێی بسەڕۆژه ەڵتی خۆیان لەسەتا د  ەداهێنانی ئینگلیز ەبیست ل

ش، ەوەل ە. جگەحاڵنەو مەکانی ئەدیار ەنەئاستی لی ەگاتەد ەڕێزانە و بەی ئەکانی من و گوتەگوت
کی ەرمییەگ ەچونک ەیاررینیدا دەقووڵیی و ب ەزا، لەتی قووڵی بێڕەواری ڕقێکی تایبە، شوێنەڵستیکردنێکەرهەب

جێی خۆی بێ   ە نگەو ڕ ەوەڵ تیۆری داتاشیندا نایاتەگەخۆ لەخۆب ە، کەیەدا هەکەڵ داتاشینەگەزیادی وا ل
کاتی   ەل ەروونێکدا دێنێ کەر دەس ەردێک بەمزانین چ دەکەستی خۆبەه ەک ەو ەقاد( بخوازمە)ع ەنیگارێک ل

و  ەن(دا لە)شمری کوڕی جۆس ەوخۆ لەی ڕاستەیی ەدڕندو ەبێ و ئەمزان دەکەدا تووشی خۆب ەوەڕووبوونەڕووب
دوو پیاو  ەک ەوەگێڕێتەد ەوانەڕوو بوونەو ڕووبە، بۆ ئەوەگی بڕییەحوسێنی کوشت و ڕ ەک ەری کردووەدا سەمەد
وی دی دامێن. لی خوادای خۆم هاشا ەبێ و ئ ەلووتک ەکێکیان لەتێکدا، یەسڵەموو خەه ەموو بوارێکدا و لەه ەل
رکردنی  ەنی سەلی ە وەوەڕووی ڕوونکردن ەی لەوەل  ەحوسێن بشوبهێنم و جگ ەستم بێ خۆم بەبەم مەکەد ەوەل

  ەوڵیان داوەه ەچونک ەستێکی ترم نییەبەم ەوەمەڕوون بک ەنووسراو ەق ەو دەم و ئەکەستان بۆ کتێبە ڵبەهەڕقی قس
تبار  ەتۆم ەوەست بەڵبەه ەقس ەشەوەجێی شانازین و بۆ ئ ەبشێوێنن ک ەو شوێنانەدرۆ و داتاشینی مێژوو ئ ەب

  ەمی کتێبی حاجی قادردا گوتوومەکەشی یەندێ بەه  ەر. لەشەب ەل ەیەیان هەوەتی خراپی ڕقبوونەسڵەخ ەم کەبک
ش ەو مردووەکدا بنێ و ئەیەدەند سەسێکی مردووی پێش چەی کەچاک ەبێ دان بەی تێدا نەندەوەسێ ئەک
 ەمی خۆی لەردەکانی سەکانی ئێستای و ڕێگاش نادا زندووەشی خۆشییەبەریکەش   ەبووبێ نابێتکار ەند چاکەچ

 ەوەکانیەم مێژوو و مردووەد ەب ەی قسەوەئ ەشی، چونکە هاوب ەکاندا ببنەماددیی ەتەزەڵت و لەسەهێز و د
 ەکاتێ ل ەگوتووممدا ەشی سێیەتاکانی بەرەس  ەستێ. لەبەڵیدەکان و ئێستاش هەبۆ زندوو ەستێ دیارەڵبەه
 ەست بەه ەوەلی خۆمان   ەخوا، لەقورئان د ەبینین سوێندی درۆ ب ەدێک دەنیدا شای ەدەیدانی دادگای مەم
مابێ.  ەشی نەستەو هەر سوێندخواردنی درۆ ئەس ەل ە وەوامبونیەردەهۆی ب ە ب ەدەو شایەین با ئ ەکەزاری دەرمەش
بین.  ەزار دەرمەو شەبری ئ ەو ل ەوەو درۆزنەجێی ئ ەمانخاتەمان دەقڵی شاراوەدا عەو بارودۆخەڵێی لەر دەه
کی مێژووییدا ەدادگای  ەل ەیەمان هەوەحاڵمان بێ مافی ئ ەوەنیدا ئەدەستراوێکی دادگای مەڵبەه ەر لەگەئ
 ەبووەن ەهێندرێ کەکرێ و ڕووداوی وا دادەبینین درۆ دە ین، کاتێ دەزاری بکەرمەش  ەست بەه ەندەوەندین ئەچ

 ەو ەری لەرەو ز ەوەگرێتەمووان دەه ەوەم مێژووەد ەستن بە ڵبەدرۆ ه ە، چونکەبوو ە کرێ کەشتی تر د ەو هاشا ل
سکاری ەنیدا دەدەکی مەعوایەد ەل ەی کەیەو ماددەوێ و ل ەحوکمدراو بک ەند دینارێک بێ و لەچ ەڕێ کەپەتێد
ل و ئاشکرای ەجەر جێی دەس ەڕۆشنایی بخاتوێ و ەربک ەک دەر ڕاستییەه ەڕ بکە. باوەرزترەکرێ، ڕاستتر و بەد

ست ەستی کورد دەڵبەهەت بکرێ، قسە قیقەباسی ح ەر کەقاو بدا و ه ەستکرد لەیی دەمەحەی مامەبکا و پێناس
ن و  ەدەکانیان دەرزەب ەی کورسیەپای ەست لەندێکیان دەو ه ەماو ەی تێیدایەوە با تا دڵنیا بێ ئەبۆ گیرفانی د

یا   ەوەڕووی خۆیان بکوژێنن ەقی ڕووناکایی لەفووی ناه ەر چاوم بەب ەو وا دێن ەوەنەکەتوانای خۆڕاگری تاقی د
شۆڕش کوردی  ەم کەکەد ەوەڕوانی ئە. من چاوەوە ی دامرکێننەن یا بڵێسەرپا بکەوری خۆیاندا بەد ەپوتۆز بەت

 ەوەحاجی قادردا ئمی ەشی سێیەندێ جێی بەه ەڵخڕاندن بێ و لەپۆلی هەسواری ش ەند وا لێ بکا کەسوودم
 ەرکردەداران و سەگ و پایەبەرەر دەری و هێرشی سەماوەڵ بیانووی پانوپۆڕی جەگەل ەگوتووم ەک ەوەخوێنیتەد

ی ەماڵەبن ەل  ەک ەبوون ەوانەشی ئەرز و خێروبێر بەی بەوپایەپل ەمیشەکانیشدا، هەمردوو و زندوو ەکورد
و  ەوەرز بێتەرزێرێک بەماندی وەر. و نەوسێنەڵێن چەپێیان د ەک ەبوون ەو چینەکان و ئەدینیی ەگ و ماڵەبەرەد

فێڵێکی   ەماهیریانەج ەو کوردەرێ. یا کاتێ گوتم ئەناو بەڵک لە ژارێک خەر بکا و هەرمان دەکرێکارێک ف 
ر و گوتیان ەماوەج ەنەی ڕابردوو بدەوەش بەوەداریدا بگرن ئەر پایەس ەست بە ی دەوەبۆ ئ ەخۆشیان داهێناو
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خۆیان دا   ەو ئێستاشیان ب ەرەماوەمڵکی ج ەگوتیان ئایند ەدانێ ک ەوەڕۆژیشیان بە و پاش ەوانەمی ئەرهەمێژوو ب
ی بۆ ەوەر ئەبەئێستا و ل ەی بوو بەڕبوونی ڕۆژگار سبەتێپ ەب ەش ڕوونەوەابوێرن و ئڕ ر تیایداەماوەبری ج ەتا ل

تا   ەیەو شێوەو ئیدی ب ەوەر هێشتەماوەجکی تریان بۆ ەینێیەوت و سبەر خۆیان کەرن بەماوەکیلی جەئێستا و
ڵێ دوکاندارێک نووسینێکی ەد ەک ەوەخاتەکم بیر دە یەنوکت ەیەڵەخۆشک ەو فێڵەئ ەڕۆژێکی دیار و گوتووشمەپاش
ر  ەب ەوێتەکەمڕۆ، دەئ ەبێتەینێش دادێ و دەسب ەرز. کەق  ەینێ بەحازر و سب ەمڕۆ بەڵواسیبوو تیایدا هاتبوو ئەه

 . ەوە حوکمی حازر

می  ەی خە، مایەنیگاریان جوان کردوو ەوی کورد کەعنەی بوونی ماددی و مەنجاڵەرین و جەب  ەپانەگۆڕ مەئ
  ەژێ بەو د ەلی کورد تیایاندا ژیاوەگ  ەک ەیەتییانەهامە و نەرانی ئەر دیدی بینەتای بەرەمخۆرانێتی و سەگرانی خ

تی،  ەوایەتەڕۆکی کیانی سیاسی و نەوناەهای ماددی و بەب ەرزی پڕ لەن ڕابردووی بەلنی تری خاوەی گەگوێر
 ەتەوڵەی دەوەکگرتنەوڵی یەه ەم کەومی ناکەبی قەی عارەرانێتی و چ لۆمەر دیدی بینەب ەری لەرتاسەس

ک ەی ەب ەوەمیش بێتە کاندا کەکگرتووەی ەوەتەن ەنگی لەد ەوەر ب ەگەئ ەدا چونکەکان دەبەعار ەلەکان و گەبەعار
رشوباڵو ەنگی پەد ەب ەک ەوەست دێنێتەد  ەب ەوەکا ئەکگرتوو دەسی یەملیۆن کدوچل ەتی سەرایەنوێن ەنگ کەد
 دا.ەستی دەد ەل

 ەل ەیەوەی ئەکەین هۆیەقڵی کوردی بکەع ەل ەوەیەم بارەهاتبێ ڕووی قسان لەن  ەوەبار بۆ ئەکاتی ل ەڵم کەب
قی شاباش ەی ناهە وانەر ئەگەئ ەکانیدا دێ چونکەر ئامانجەس ەدگۆڕان بەدا بەئازارە ب ەتە م بابەباسکردنی ئ

  ەیاندنی و داگرتن لەزیانپێگ ەنەو بیک ەمەبۆ حاجی قادر ه ەک ەوەنەژوو بکەئاو ەو پیرۆزییەن بتوانن ئەکەد
  ەرگریکردن لەری بەندی شانازی و پاڵنەهەبوونی ڕەی نەبارەبێ بۆچوونی من لەئاسانتر د  ەوەلیان ەی، بەوپایەپل

ن و  ەڕۆیی بکەزیاد ەتی و دووریش نییەوایەتەتی نە مایەی کەوەدۆزین ەبیانوو بۆ تاوانبارکردنم ب ەنەمێژوودا بک
و ەوێ ئەڵناکە سی تر بۆی هەمن ک ەل ەشیان گوت جگەوەر ئەگەو ئ ەتییەمایەلقکردنی کەخ ەوەبڵێن ئ

ی ەفتانەیا ح ەڕۆژانکی ەیەڕۆژنام ەچونک ەجێ نییەستبەی دەکەرییەش کاریگەو ەو ئ ەوەوێنێتەبڕ ەستراوەڵبەه
  ەک ەیەی تر هەکەنەبۆ لی ەکاتێکدا زۆر ڕۆژنام ە، ل ەوەکانم باڵو بکاتەڵمەبێ و ە وەڵکی ئەک ەب ەکوردی وا نیی

باڵویان  ەوەنگەدر ەستم و بەو کتێبۆکان بب ەنامیلک  ەبێ پشت بەو منیش د ەڕستندای ەوام داویان لەردەب
ری  ەڵ خوێنەگەل ەتەحمەز ەک ەوەی شتێکەبار ەب لەری عارەخوێنکردن بۆ ەشزانم قسەرچی دەگە.. ئەوەمەبک

  ەو ئاسانکارییەبێ و ئەری بۆ من تێدا دەروەدی دادپەم شایەوەر ڕاستی بۆچوون و بیرکردنەس ەکورددا بکرێ ل
بی ەری عارەشێ خوێنەد ەون چونکەکە، لدەوەژووکردنەدحاڵیبوون و ئاوەستن و بە ڵبە هەبۆ قس ەی لی ئێمەباو

 ەی بەوانەئ ەوێ چونکەکی لناکەکجارەستن و شێواندن یە ڵبەڵم ڕێتێچوونی هەر بگیرێن بەد و دادوە شای ەلێ ب
  ەکوردییان ەو نووسینەری کورد بەزانن خوێنە د ەوەکانمدا بشاردرێتەنووسین ەت لەقیقەح ەگرنگ ەوەلیان

  ە شیان نییەوەودای ئەستان و مەدر ەب ەوان ل  ەک ەوەکرێنەدا باڵو دەو گۆڤاران ەو ڕۆژنامەل ەتێن کەڵەخەد
، ەوەنەکەت ڕاست دەڵەڕوو و غ ەنەخەت دەقیقەو ح ەوەکرێنەبی باڵو دەعار  ە ب ەن کەبک ەوانەماشای ئەت
  ەوەبێ ئەشدا دەوەڵ ئەگەون.. لەکەردەد ەوەندی لێیەوەرژەپێی سروشت و ب ەو ب ەوانەکی فرەیەروازەش دەوەئ

  ەورد لب و کەرنجی عارەس ەیەوەیاندنیش ئەی گەجێ و باشترین شێو ەنمەی ەت بگەمانەگوتم و ئ ەبڵێم ک
 ..ەوەمەبک یاندا کۆەوەکگرتنەی

ی  ەو لقوپۆی ەو جۆگ ەرچاوەو سەبن و ئەکانی ڕوون نەنەراوێز و لیەر پەگەڕی من، ئەر باوەس ەنووسین ل
 ەوەستیار بێ، پێویستی ڕوونکردنەند هەتی نووسینیش چەزاندرێن، ئامانجی خۆی ناپێکێ. بابەن ەوەناوی ەڕژێنەڵدەه
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گرنگیدا   ەبێ لەتێک هەبی کوردیدا باب ەدەی ئەوەبواری توێژین  ەم لەڕیش ناکەبێ و باوەیشتنی زیاتر دەبۆ تێگ
کانی  ەییەوەتەکاندا باسی واتا نەتاز ەمەردەس ەل ەدیبی کوردەم ئەکەی ەئاستی باسی حاجی قادر چونک ەبگات

  ەی کردبێ ک ەو پێداویستییانەرز ڕاگرتبێ و داوای ئەکانیدا بەداواکردنی ماف  ەی ل ەکەلەتی گەکردبێ و هیمم
خۆی بێ و بوونی بپارێزێ و  ەت بەزراندنی کیانی سیاسی تایبەدام ە تی کەوایەتەم ئامانجی نەکەی  ەننەیەکورد بگ
ڵ  ەگەکوردیدا، ل ریەروەبواری نیشتمانپ ەی لەتییەنگایە تی و پێشەمایەک ەم یەخشێ. ئەی پێ بب ەرزانەربەژیانی س

ت و  ەسڵەتی و خەیساەنی تری کە، نابێ لیەو ەوتۆتەمی خۆی کەردەیان ساڵ پێش سەو د ەشدا باڵیەوەئ
  ەوەو ڕۆژەحاجی ل ەش کەتەو خەپۆش بکرێن. ئەردەرن، پەرسوڕهێنەن و سەگمەموویان دەه ەسروشتی، ک

خۆڕاگری و ڕاستگۆیی و   ە، بەکۆی ەچوو ەوەگوند ەژار لەس و هەتیمی بێکەک منداڵێکی یەو ەر کەب ەگرتی
موو  ەه ەزوو بن. ڕیزگرتنی خۆی و بێترسی لەر ئارەرزتر بوون هەب ەوەق لەه ەنگریکردنی لەرگی و لیەجەب

  ەڵگەب ەب ەی کەکەقینەڕاست ەپشتگر ەوەدرێنەک دەی ەشێو ەکردن زیاترن و بەردەروەچاودێریکردن و پ ەشتێ، ل
ک هیچ شار و گوند و شوێنێکی تری ە، نەکۆی ەش بزاندرێ بۆچی حاجی قادر لە وەئ ەستوور بن. پێویستەپشتئ

ش دوای  ەمەڵمی ئە وت و وەکەڵنەشوێنێکی تری کوردستاندا ه ەسی  تر لەوت و کەرکەکوردستان، د
 ەیدا بوو، پێویستتر بوو، کەپ ەکۆی ەر لەویش هەئ ەلی )باوکم( کەبدوڵی جەدی کوڕی عەمەیدابوونی محەپ

بوو و ەق و جیهادی نیشتمانی هەه ەڕی بەبوو و باو ەرگێکی بێوێنەجەوتوو و بەرکەوتوو و سەڵکەکی هەیەنموون
 ەڵکی درکی بەکرد و پێش خەبازی و قرچۆکی دەدەعب ەکانێی شەرەربەکاروباری دنیادا بۆچوونی ڕوون بوو و ب ەل
جێی  ەوتووی حاجی قادر بوو و ئێرەرکەکی سەوامییەردەڕاستی ب ەر بەکرد و هەترسی دەندی و مەوەرژەب

ماری ەد ەتی بوو لەوایەتەستی شانازی نەی هەوەری گرنگ لی حاجی زندووکردنەوە. مادام تەباسکردنی نیی
بێ ەد ەوڵێکدا کەموو هەه ەتی لەوایەتە م ئامانجی نە کەی ەنێت ەیەکدا بیانگەڕێی ەڕێیان بوو بەیدا و خستنەکەلەگ

دا  ەستانەربەو بەموو ئەلی هەبێ ل بەر دەنووسساز بوو، هەی کیانێکی سیاسی چارنانەوەویش پێکەکورد بیدا، ئ
ست بێنێ و کیانی سیاسی ەد ەدا کیانی خۆی بەدەبیستوپێنج س  ەی پتر لەماو ەیانهێشت کورد لەن ەک ەوەینەبک

رپا بوون، ەتیش بەشارستان ەجێ ببوون و کەنیشت ەکەراوێزی دووری ناوچەپ ەل  ەجێ بوو کەلنێک جێبەبۆ گ
  ەر بەنگی سەکڕەتاکێکی ی ەحاجی قادر، ک ەست بەیوەو شتی تری پ ەمانەموو ئەقیدا بوو. هەچ ەکوردستان ل

می  ەردەمی ڕووداو و پێش سەردەربڕی زمانی خۆی بوو و هاوسەیامێک بوو و دەڵگری پەڵێک بوو و هەکۆم
کرد  ت و سامان باڵتر، وایان ەروەس ەئارامیی یاخی و ل ەڵستکار و لەرهەپێش ژنهێنانی خۆی ب ەخۆی بوو و ل

رز ەسمدا بەڕێوڕ ەچاو بکا و بە قووڵییدا بچێ و هۆکار ڕ ەودای دور بێ و بەژ بێ و مسی درێ ەف ەم نەکەوەتوێژین
رق  ەف  ەوەدوور ەزمان و شتێکی حاجی ل ەس بێنێتەموو ک ەموو شت و هەزێ و هەنجامدا دابەڵ ئەگەو ل ەوەبێت

بوونی ەورەدایکبوونی و گەڕۆژی ل ەبکا چونکێ ل ەندی پێوەیوەکان پەشێو ەک لەیەشێو  ەوێ یا بەوی ککردبێ دو
  ەش ئاشکرایەوەو ئ ەوەتەمیان ڕوون بوونەمێکی کەبوو و ک  ەژانی ژیانی زۆر شتمان لێ شاراوەو شوێنوڕێی و شڵ

.  ەوار و بارودۆخی ژیانیان پاراستووەشوێنواڵ و ەه ەک ەبووەه ەوەسانی ترەک ەندییان بەیوەپ ەوانەی ئەزۆرب ەک
راوردکاری زۆر بوون و  ەوان بوو و بە ڵکۆڵین فرەوڵیش زۆر بوون و هە، ئامانج شیرین بوو و هەوانەر ئەبەل

  ەوەمە کراو ڕێکخەی پارچەبم وێن ەوەک ئەی شتێکدا بمبینی وەوەوڵی دۆزینەه ە ل ەنگەبۆچوون جیاواز بوون. ڕ
 ەبچێت ەکەچاوی وێن  ەبێ دوور نییەجێی خۆیدا ن ەک لەیەر پارچەگەکان و ئەی پارچەوەجێگیرکردن ەش بەوەئ
ست: ەر دەب ەمەخەت دەمەکی وا ببینی، ئ ەیەر ویستیشت نموونەگە. ئەوەوخوار بێتەرەس ەکەوێڵی یا وێنەت
 ەتەرێکدا چوونەف ە س ەلی( لە بدوڵاڵ جەڵ باپیرمدا )عەگەل ەیەوە، ئەپاو و جێگیرەشیعری حاجیدا س ەی لەوەئ

هیچ جۆرێ   ەڵکو بەو ب  ەش نیی ەئاماد ەکەیا چار ەڵمی ئامادە؟ وەی بووەک ەمەواندز. ئەوری ڕەکی دەی باڵەناوچ
ی ەکەرەف ەس ەک ەیە ه ەو ساڵەئارادا بۆ ئ ەواڵ لەه ەن ەڕێی چونکەگەدوایدا ن ەوات لێ بکا ب ەڵمێکی وا نییەو
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تێکی  ەخ ەبۆت ەچونک ەیەش گرنگی خۆی هەری خوێندنەف ەو سە. ئەئاماژ ەوار نەشوێن ە، نەتێدا کراو
  ەم بەمە)ئ ەیەیشتنی هەو و پێگەر ڕێڕەس ەری لەمی ژیانی حاجی قادر و کاریگەردەی نێوان دوو سەوەجیاکردن

 ەبێتەد ەوەرەبۆ توێژ ەرەف ەو سەند دێڕێکی ئە...( چ ەمدا گوتووەکەوەتوێژین ەدا، ل ەڕەیان لپەد ەدرێژی و ل
 ەورەلی زانای گ ەحاجی ل ەک ەیەوەئ ەوانەکێ لە، یەرقاڵ کردووەڵکیان سەخ ەلێک کەتگەی بابەڵگەب

د کۆر  ەمەتی محەدژی ئیمار ەمێژوودا ڕۆچوون پێیان وای ەی بەوانەندێ لەه ە، کەتێ(ی خوێندوو ەدی خەمە)مح
ردانی  ەش پاشاگەوەو ب ەرامەح  ەلیفەشکری خەدژی ل ەڕکردن لەش ەتوای داوەف ەو گوای ەواندز بووەپاشای ڕ

تێ کارێکی وای ەر خەگە. خۆ ئەسی هێناوەرەی هەکەڵتەسەنجامدا دەئ ەو ل ەکانی پاشاوەربازەڕیزی س ەوتۆتەک
ر ەئاشنای کاروباری بووبێ، ه ەوەنێزیک ەلی و ل ەنووس حاجی قادری بۆ خوێندن بردبێتەکردبێ و دواییش چار

ی  ەو خراپ ەو چاک ەتی کرابۆوەوایەتەو نەر ەهۆشی ب ەنیدا، کەمەمی تەدووی ەکانی نیوەشیعر ەبوو لەد
  ەب ەوەهێشتۆتەتیدا نەوایەتەبواری ن ەخشی لەخش و سوودبەربەرەیشت، باسی کردبا. ئاخر هیچ شتێکی زەگەتێد
تبار بکا یا  ەتێی زانای پێ تۆمەخ ەی تێدا نییەهمەو وەبۆنی ئ ەی کەکەکا و دیوانەڵنان یا ڕیسوایی باسی نەه
ت خاوێنی ەنانە. تەندی پاشا خۆی بووەزامەڕ ەب  ەرچی بووەه ەلمێنێ کەسەد ە مەماودەد ەو قسەمی بکا، ئەز
  ەی لەو پار ەوتی ساز کردووەمزگ ەپاشای کۆر ەدا کەوەش لەوەکرێ ئەدی دەیدا بەکەدیوان ەتێی زانا لەخ

 ەمەردەو سەسی ئەم ک ەکەمدا، یەڵ ئیبن ئادەگەتێ، دوای تێکچوونی پاشا لەخ ەو دیار ەرف کردووەزانایان س
ناوی  ەوەهۆی ەد کۆر پاشا بەمەیکدا بووبێ محەوپایەپل ەتێ لەر خەگ ەئ ەش ئاشکرایەوەوتبێ. ئەری کەب ەبوو
بۆ کورد  ە تی تر کەو باب  ەتەم بابەتی.. ئەتێ خۆشیەی ناوی خەوەرزبوونەڕاستیدا ب ە، لەوەرز بووبێتەی بەچاک

 ەوەر ئەبەلمێندرێن. لەبڕ بسەگرد ەرەف ەو سەکانی ئەر تا ڕووداوەس ەن ڕووناکییان بخرێتەوە، هی ئەیەگرنگییان ه
 ەک ەوەخاکی کوردستانیش ەوتۆتەی کەوەر ئەبەژیانی حاجی قادردا و ل ەل ەوەخۆی ەکەرەف ەهۆی گرنگی س ەو ب

ک ەگرنگی پێ بدرێ و منیش و ەوەو و کۆتاییەما و ڕێڕ ەڕووی بن ەبوو لەدا بوون دێی زۆری تەورەزانای گ
 ەم لەرچاوەوتم و سەرف کرد و دوای شوێنپێ کە کی زۆرم لێ سەڵماڵی و توانایە کان قۆڵم لێ هەوارناسەشوێن

کی  ەبێئومێدیی ەنێتە ی ەگەپیاو د ەرپێیانەڕۆکیان ناچێ و لێڕوانینی سەناو ەشیان لەڕووک ەمیاندا پشکنی کەرهەب
بری ەر کێلی ق ەی سەڵکۆڵدراوەو شیعره هەئ ەتاوەرەس ەل دا،ەناوبراو ەرەف ەو سەستنیشانکردنی ئەد ەواو. لەت

، شیعری  ەلیی باپیرمەبدوڵاڵ جەعو خاڵۆی  ەکۆی ەل ەوێزییەی حەماڵەی بنەورە گ  ەباپیر ەکر ئاغا، ک ەحاجی ب
 ەو ساڵەئ ەوێ کەکەردەڕا دەو ە. لەی کۆچیی1270دی ساڵی ەبجە حسێبی ئ ەو ساڵی کۆچکردنی ب ەحاجی قادر

ی  ەرەف ەو سەجارێ ئ ەبین کەدڵنیا د ەوەش لەوە. بەچووەکی تر نەو هێشتا بۆ جێی ەبوو ەکۆی ەحاجی قادر ل
ساڵی   ەچونک ەبیست ساڵن بوو ەمەو دە، ئەیدا هاوڕێی بووەکەری خوێندنەف ەس ەل ەباپیرم ک  ەک ەکردووەن

دا ەخوێندن ەو پلەری باپیرم لەف ەس ەزانین کەماندا دەکەماڵەواری بنەشوێن ەو ل ە دایک بوو ەی کۆچی ل1250
  ەبێت ەد ەوەڕووی ماددیی ەتاییدا دێ و لەرەدوای س ەب ەعید( کەگوترێ )موستەخوێندندا پێی د ەل ەک ەبوو
چ سوودێک   ەکەرەف ەتای سەرەدیاریکردنی س ەل ەوەڵم ئە. بەوەوتبێتەک ەو ساڵەپێش ئ ەکەرەف ەحاڵ سەم
نگوباسی ەواڵ و دەه ەی کۆچی بووبێ؟ ل1270زۆر دوای ساڵی  ەرەف ەو سەزانیمان نابێ ئ  ەنێ کەیەگەد

زانین ڕووداوی  ەد ەو ەئ ەڵگەب ەب ەچونک ەوەوتبێتەک  1270زۆر دوای   ەرەف ەو سەنابێ ئ ەزانین کەد ەوەباپیرم
و  ەو ئ ەواو بووەدا تێیان تەکەرەف ەس ە، کەر باپیرمدا هاتووەس ەب 1275تا ساڵی  ەوەکەرەف ە تای سەرەس ەزۆر ل

ر  ەبە(. لەنیی ەوانەودای باسکردنی ئەم ەشیان ناکا )ئێرەمتر بەچوار تا پێنج ساڵ ک ە ش دوورودرێژن و لەڕووداوان
  ەشیدا بەکەدیوان ەل  ەژیانی حاجی قادردا ک ەل ەناوبانگەب ەرەف ەو سەستپێکردنی ئ ەگونجاوترین کات بۆ د ەوەئ

ڵێم هاوین  ەش دەوەر ئەب ەدا. ل1270 ەل ەکر ئاغایەفاتی حاجی بەم هاوینی دوای وەکە، یەباس کراو ەسوێو
 ەکرد و لەدەریان نەف ەس ەبوایەکان هاوین نەفراوییەسارد و ب ەکان بۆ ناوچەئاینیی ەخوێندکاری زانست ەچونک
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کالیی  ەشیعری حاجی قادر خۆیدا ی ەش لەوەو ئ ەوەڕانەگە دەکان نەرمەگەبۆ ناوچ ەبوایەزیشدا نکۆتایی پای
ش  ەوەو ئ ەزمدا بۆ باپیرمی نووسیوەنەکی بەیەنام ە، ل ەوەنبووڵەئیست ەمی پیریدا لەردەشیعرێکی س ەل ەک ەوەبۆت

ری هاوین و  ەهێنە و تیایدا باسی سیمای موژد ە نی حاجی قادرەمەموو تەمی هەرهەنایابترین و ناسکترین ب
 ەشاخەرزترین لووتکە م بەدوو ەندیلیش دێنێ کەکا و ناوی ق ەکان دەرز و ساردەب  ەشتیارانی شوێنەنزڵگای گەم
کانی ژیانی حاجی  ەنە لی ەنێک لەی لیەوەبۆ دۆزین  ەیەتیانەحمەو زەکی ئەیەنموون ەوەکوردستانی عیراقدا. ئ ەل

بێ ەری هەس ە موزۆر زانیارییان لەک ەبوو ەندییان پێوەیوەپ  ەسانی تر کەشێ کەد ەوت کەریشکەقادر و د
ی  ەوەتوێژین ەبووبێ و لەه ەوەژیانی ەندی بەیوەیاڵدا دێ یا نایێ و پەخ ەب ەر شتێکی تر کەک هەش وەمەئ
 ەگوای ەک ەباڵوی ەو باسەو ئ ەدایک بووەی لەوردیی نازانین ک ەکرێ. بەباسیان د ەی من کردوومەوەک ئەو

جیاوازی   ەوانەکێ لە ، یەوەتەرچ دراوەرپەگر بەڵنەلمێندراوی هاشاه ەی سەڵگەب ە، بەدایک بووەل 1231ساڵی 
ش ەوەواو و بەکی تەیەوەنی نەمەت ە کاتەد ەساڵ ک ەنۆزد ە بێتەد ەیەو شێوەڵ باپیرمدا بەگەنی حاجی لەمەت

خوێندنی   ەهێشتا ل ەن ەمەو تەپێی ئ  ەبێ و بەحاڵیش دەڵکو مەت بەحمەر زەک هەرییان بۆ خوێندن، نەف ەهاوس
  ەوتەتایی مزگەرەی سەرنام ەش دوا خوێندنی بەو کتێبە( و ئە وەتەلی من ماو ەل ە)ک  ەڕاستی )سیوطی(دا بووەناو
و   ەر کراوادا تۆمەناوبراو ەبێو کتەتی خۆی و لەستخە د ەب ەشیعری حاجیی ەک ەکانیدایەراوێزەپ ەش لەکەڵگەو ب

پێویست ناکا   ەن کەی تریش هەلەسەو م ە( 1276تی )کۆتایی ەنووسیوی ەک ەشی تۆمار کردووەساڵو ەئ
م  ەریخەتا د ەخدانی تۆدایەی جغزی بایەوەرەد ەزانم لەدا و د ەو نموونانەباسکردنی ئ ەم بەوین. درێژەتێیانک

سات چاو ەک چرکەر یەگەڵخلیسکان، ئەو ه ەتەحمەند زەچ ەو لێهاتووەکانی ئەزاندراوەن ەبوار ەڕۆچوون ب
ن  ەگمە د ەکانم بەکتێب ەگوای ەدا هاتووەکەنووسین ەل ەک ەیەوەڵمی ئەخندا وەناو ەو ل (1)ند هاسانهەیت چەدابخ

ندی نێوان  ەیوەستت کردبێ پەه ەنگەن و ڕەرییانەوەو باسێکی بیر ەچوونەلی باسی حاجی قادردا ن ە بێ بەن
ی ەکەرەس ەمن ل ەستاون کەرێکدا وەبەری دژە وسەی لەوانەبۆ ئ ەرێکەسەباپیرم چ کژیانی حاجی و ژیانی 

س  ەک ەنجامگیری تیایاندا کەدا و ئەزاندراوانەو نەناو ئ ەکیش بۆ ڕۆچوون بەی توانای هۆشەوەتریدام. گردکردن 
 ە، لەنێوان بژێ و بڕووخێدا گیری خواردوو ەل ەرن کەی خۆیاندا بەو هۆشەر ئەب  ەی بەکەناتوانن تارمایی ەوانەل

موو جیهان و  ەه ەڕواننەد ەوەرزییەکونی د  ەل ەک ەیەوانەیی ڕۆشنبیری ئە پاچەستەیاندنی دەڕاستیدا ڕاگ
  ەرگیز لەی وا هە راویلکەت  ەیانکاتەد ەدوودا دێ ک  ەشێكێ تریان بەرچی ڕووکەتی و هەی چینایەوەشیکردن

بۆ  ەی کە زاندراوانەو نەک بووبن لەیەکانی ژیانی حاجی زنجیرەڕووداور ەگە. ئەبووەواقیعدا بوونیان ن
واقیع   ەک ەوەنگدا کۆکردبێتەماهەکی ڕوون و دیار و هەتابلۆی ەرتی گونجاویانم لەرتوپەستام و کەئاشکراکردنیان و

دی و  ەداهاتوودا بێتمڕۆ و ەئ ەوێ لەی ەد ەک ەناوەدان  ەنجامەو ئەکی بۆ ئەستدار پێشەبەلمێنێ و تیۆری مەیسەد
نیدا  ەمەکانی تەجیاواز ەمەردەس ەی حاجییان لەو خواستانەر ئەگەشتی تر بڵێ و ئ ە بڕن کەش دەوەزمانی ئ

م  ەی بیستەدەکانی سە تا بیست ەی نۆزدەدەبی سەدەئ ەمابێ کەتیس نەق  ەو سۆزەسنووری ئ ەرقاڵ کردبێ و لەس
ن  ەی حیزبێکی سیاسی خاوەرنامەب ەمترن ببنەک ەوەل ەک ەکردوومکوت ەشی دەوانەڵکو ئەب ەرقاڵ بووەی سەپێو

و  ەموو ئەه ە ک ەوەتاریکان ەو گۆشەر ئەس ەمەتیشکێک بخ ەر بشزانی، ویستوومەگ ەزن. ئەئامانجێکی م
ناو  ەری دیاریکراوی مارکسیزم یاخین لەبەبایی و دژەی زیدەو شێو ەوەشیکردن ەل ەیان تێدان کەڕاستییان

و  ەردار بوونەوهەو پێی ج  ەستووەو تیایدا قاڵبیان ب ەتییان پۆشیوەی چینایەوەرگی شیکردن ەب ەڵکانێکدا کەخ
ندی ەوەرژەب ەری کەس ەشم خستەوەو ئ ەم  داوە وڵەو هەو ئ ەویەستە ی وابەوییان پێوەعنەبوونی ماددی و م

ڕوانینی ئازادی  ەش لەوەڕوو ئ ەداهاتووی بخرێتکانی مێژوو و ئێستا و ەڕاستیی ەندەب ەوەر ئەس ەلی کوردی لەگ

 

  ەن ل ە وەستمەد ەمی حاجی قادر و بەردەس  ەوە چنەد ەی کە و داوان ەداو ل ەرەک سە ر یەگە ئ ەگوتووم  ە وەی  ئ ەوە بۆ ڕوونکردن  )1( 
 ش پچڕابێ.ەک ەفۆن ەلەتی تەبنێ و خ ەو ەفۆن ەل ەبڵندگۆی ت ەدێ گوێ بم لێ ەوە ک ئەستم بترازێ، وەد
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هابوونی و تۆش  ەقاڵبدراو و بۆچوونی داتاشراو و ڕەست بڕیاری کۆتایی و لەدەدوای بۆچوونی حازرب ەل ەک ەئازاو
تی ەخزم ەل ەوەکاتەموو شتێک نەر ئامێزی فراوان بۆ هەگەر حاجی قادر ئەس  ەل ەوەک من دیتت توێژینەو

 ەکاندا کەتێکئاڵو ەڕێیە کوێر ەدا بەڕان نەتی هۆش بۆ گەو یارم ەوەکاتەت نەێ و ناڕاستی ڕئاشکرابوونی ڕاستی ب
و  ەڵدێری تری لەی هەری و ئامادەبەو ناداتاشراو و نادژ ەتی نائامادەڵدێری ناچینایەزار هەر هەس ەوەچنەد
بیری خۆتی  ەر بەگەدا. ئەد ەوەستەد ەئامانج ب ەبێ نەڕێز دەب  ەبێ نەنرخی د ەبێ نەڵکی دەک ە ، نەتان ەباب

 ەری و بواری تر نییەفی و دینی و مێژوویی و هون ەلس ەتی و سیاسی و ف ەڵیەچ بوارێکی فکری و کۆم ەوەبهێنیت
ژوو  ەکانی تێدا ئاوەیی مارکسی کورد ڕاستیەپاچەستە رنا، دەگەبێ ئەری نەس ەری لەبەمارکسیزم بۆچوونێکی دژ

کا بوێرن هاوڕای  ەد ەئاماد ەوانەتی قورس بۆ ئەشێوێنێ و تۆمەبۆچوون دها و ەکا و بەرچاو لێڵ دەو ب ەوەکاتەد
پێن و زیاتر و ەسەکانمان زیاتر و زیاتر د ەقس ەوەبیری خۆت بهێنیت ەب ەوانەر ئەگە ڵێ ئەبن، بەرومڕیان نەس

ردا ەفتەر دەس ەنی حاجی بەر بچووکترین لیەس ەربڕینی بۆچوونێک ل ەم بۆ دەڵەر ق ەگە بن. ئەزیاتر پێویست د
شی ەڕوانی تر ناکرێ و ڕووکەچاو ەوەبێتەد ساڵ پێشتر دەی سەڕووی بۆچوونی ئامادەی ڕووبەوەل ەڕا، جگەگ

ر  ەرچی نووسەش داد نادا هەوەیشێوێنێ ئەدا دەیەوەڕووبوونەو ڕووبەل ەکەیەدەس  ەکەمارکسیزمی کوردی چار
ل ەنددار پەیوەری و پەوروب ەتی دەر بابەس ەبێ ڕاستی و دروستی لەڵکو دەخۆیدا ڕاست بێ ب ەبڕێ خۆی لەریدەد

گداکوتاوی ڕوون  ەپاو و ڕەی سەلمێنێ و دیاردەبس  ەکەتەمی بابەرجەر سەس ەبڕ لەی گردەڵگەبهاوێ و ب
ش لی  ەوانەموو ئەواوی سنووردار بکا. هەت ەی ڕاست بەڕێچک ەبڕێ، تاکەریدەد ەی کەو ڕایەو ل ەوەبهێنێت
تی  ەتی و لدان و دژایەستی چینایەه ەبێ بۆچوونێکی گومانلێکراو لەن ەوە کارێ ناکا ئ ی مارکسیکورد

بێ ەو د ەیەی هەو ماف ەر ئەه ەپاوەی سەکەواییەبۆچوونی مارکسیزم ناڕ ەی بەوەبگرێ و ئ ەرچاوەس ەوەکرێکاران
ئاین   ەو ل ەکامڵبوون کامڵتر ەو ل ەواوترەواو تەت ەکورددا ل سزمیپانی مارکسیەگۆڕ ەستن لەقاڵبب ەیبێ چونکەه
قێدا ەتەمەد ەل مارکسیزمی کوردندی جیاواز بکا. ەهەر ڕەس ەل ەوەو تاقیکردن ەوەخۆیدا بچێت  ەب ەدوورتر ەوەوەل
 ەل ەنێن کەنسووخدا دەناسخ و م  ەکان دان بەزانا ئاینی  ەرین لەنێکی بەو ئیسالم یا لی ەوترەدین توندڕ ەل

سخکراوی حوکم و  ەت و نەواڵەسخکراوی ڕەنێوان ن ەسخی جیاواز لەی نەشێو رە س ەش لە ن و قسەقورئاندا ه
 ەیان لەلی قسەسەتێروت   ەشکڵی مابێ... هتد و ب ەسخکراوی حاکم کەحوکمی مابێ و ن ەسخکراوی شکڵ کەن

ڵم ە، بەوەکان گوازرایەمی ڕاشدەردەس ەل ەییدا کەلیف ەڵتی ئیسالمی خەسەری دەسێب ەو ل ەکردوو ەمانەر ئەس
دا  ەوانەڕووی ئ ەنها بەتی بکرێ و تەدییەبەت و ئەلیەزەبۆ ئ ەوەڕێ بدا تاقیکردن ەمارکسی کورد پێی ناخۆش

 ەتەحمەشی زەکەڵکو باسی میقدارەن ب ەکەکان دەمارکسیی ەر ڕاستی تیۆرییەس ەقێ لەتەمەد ەوەرەد ەداناخرێ ل
  ەل ەو لی ئێم ەکردنیان پێ دراوەکاندا مافی قسەورەگ ەڤیک و کۆمۆنستەلشەحیزبی ب ەل ەریانبڕیوەد ەوانەئ ەک
می گوێزان یا مووی )سیرات(ی دیار دۆڵی ئاگر ەک دەڕوویی، وەمەیی بێ پانایی و هەی بیری ناوچەر بناغەس

یدانی مارکسی کوردیدا ەم ەڕوا، لەت و ئامێزی ئیستیعمار دەسارە و خ ەو وێرانەرەی پێی بخلیسکێ ب ەوەو ئ ەتیژ
ر  ەگە ئ ەڵکی نییەباسکردنیدا ک ەیامی کورت و درێژیش لەو پ  ەرترەبەنگەتتر و تەحمەش زەوەت لەنانەت

  ەریکەربڕم، خەر حاجی قادر دەس ەک لەر ڕایەگەبێ. ئ ەڵدا نەگەل ەوەتاقیکردن ەڵیدا ب ەگەمێتی ڕۆیشتن لەهاود
  ەتانەو بابەگ و شتی لەبەرەڵتی دەسەتی و دەستی چینایەدەحاڵ بێ بۆچوونێکی مارکسی کوردی حازربەم
 ەل ەوەکاتی توێژین ەل ەکەیەمیان قسەکە: یەوەی بچووک بهێنم ەبێ دوو نموونەسوودی ه ەنگەقێنم و ڕەلەن

قڵ  ەندی شەفمەرەرمانی ش ە: )حاجی قادر خەکۆتاییم پێی هێناو ەیەم ڕستەو ب ە گوتووم ەوەی حاجی قادرەبار
رمانی پێ ەکرێ و ئێواران جێزی خەروست ددار د ەل ەقڵیش ئامێرێکەس ناتوانێ بیشکێنێ( و شەو ک ەکردوو

  ەل ەوێ. کۆمۆنستێکی کورد کەکەردەد ەکەت ەشکێ و خیانەد  ەکەقڵەن شەر لێی بب ەگەن و ئ ەکەنیشان د
ئامێری   ەوەزانی ئەکار دێنی و دەقڵ بەی شەی لێ گرتم و گوتی وشەخنەبوو ڕەرزی ه ەی بەندازیاریدا شادەئ
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ر ەس  ەکی کۆمۆنست بوو لەدیببوویەئەدیبێکی کورد و بەقێی نێوان ئەتەمەمیش دەی دووە؟! نموونەگەبەرەد
 ەوەشیعرێکی کوردی هێنای ەکەدیب(ەتی و )ئەی چینایەوەموو شتێک بۆ لێکدانەی هەوەتی گێڕانەچۆنی

گ و  ەبەرەڵتی دەسەد ەگوتی دیار ەکەوین و بێ ویساڵی دادێتی، کۆمۆنستەست ئازاری ئەد ەی لەکەشاعیر
بیردا   ەی بەوەت ئ ە!! ق ەبوونی ویساڵەرگیری هۆی ئازار و نەیشتن و هاوسەعاشقان بۆ پێکگ  ەرتن لگەگێ ڕ
 ەک ەریان گوتراوەس ەل ەوەهێنن و ئەو دوو یا سێ ژن د ەژنییەفر ەزیان لەرزێری کورد حەو ەهات کەدەن
رزێردا  ەر وەس ەڵتی خۆی بەسەگ دەبەرەبوو دەکڕێ یا ژن دێنێ. دەنگ دەبێ یا تفەی  هەرزێری کورد پارەو

  ەیبڕیبێ تا لدڵداری خۆی دا ەڵتدار لەسەد ەمانبیستووەن ەر شاعیرێکی شارنشین ک ەس ەی بێتەوەر لەپێنێ بەبس
  ەگ لەبەرەد ەک  ەچووەن ەوەقڵ بۆ ئەی شەوش ەگر لەخنە ها ڕەروەستێ. هەی هاواری لێ هەکەست زوڵمەد
یان و ەکەزمان ەواز ل ەڵکەو خەبێ ئەش دەوەو ب ەڵکەشی خەتیدا هاوبەڵیەفتاری کۆمەکی زمان و ڕەیەموو وشەه

ویش ەر ئەگەکا. خۆ ئەد ەقس ەبن کەدا زاڵ دەگەب ەرەو دەر ئەس ەی بەو ڕۆژەوشتی خۆیان بێنن تا ئە خوو و ڕ
ی ەکی بێ وێنەکوردی مارکسی بوێریی ەدرێ کەد ەوە رنجی ئەبن. سەیدا دەوجا بۆرژوا و ئیستیعمار و... پەما، ئەن
تی ەت و چینایەی مارکسیەوەرەد ەوجا، لەو ئ ەوەتی بگێڕێتەک بۆ چینایەموو شت و واتایەه ەیەدا هەوەل

ستی  ە یوەهۆی پ ەب ەکانم گوتوومەکانی کتێبەتە باب ەکێ لەی ەو ل ەس ترسنۆکترەموو کەه ەست لەدەحازرب
واوی بۆ ەیی تەئاماددرێن و ەریدا دەس ەب ەوەی کوردستانەوەرەد ەل ەک ەوەمارکسیان ەرچاوەو سەب ەوەهێزیەب

یدا بێ و  ەکێ پەی یەک سبەن ەشیرینتر ەقاو ەل ەبڵێ چای ەتی تێدا نییەئازای ەندەوە، ئەیەه ەوەلسییکردن
م، ەت بکەحمەو بچووک و ئاسان و ز ەورەم و ناچارم باسی شتی گەکەقسان د ەی بڵێ. منیش کەکەوانەپێچ

و  ەو ڕووی ئەرەتی حاڵ بەبیعە ت ەیڵێم بەد ەی کەوەی ئەزۆربفادارم و مادام ەو ەوەرکی ڕوونکردنەوڕووی ئەرەب
ناو   ەدرێژی بچم ەناچارم ب ەوەتەرز کراوەکوردستان ب ەل ەسیی ساڵ ەک ەوەبێتەد  ەمارکسییان ەفیکریی ەدروشم
  ەڕەد لپەزار و سەنی حاجی قادر هەمەی تەر نیوەس  ەم لەقس ەیر نییەس ەوەر ئەب  ە، لەوەتەراوێزی بابەناخ و پ

 ەوەهێزەی بەڵگەب ەو ب  ەوەدڵنیایی ەب ەن، من کەن و ڕووداوی ژیانی شاردراوەی لیەرچی زۆربەگەئ ەوەبگرێت
 ەبوون لەتی هەسڵ ەندێ خەه ەوەوتۆتەمی خۆی کەردەیان ساڵ پێش سەد ەسێک بوو ەڵێم حاجی قادر کەد
ستی  ەدەکی حازربەی ەر گوتەرانبەیی بەرەکی بەیەشێو  ەم بەیەم قسەزانم ئە، چاک دەبێ نییەوتوواندا نەڵکەه

ی ڕۆڵی تاکدا  ەوەمکردنەبواری ک ەل ەیەوەش ئەوەئ ەی منەکەی بۆچوونەوانەپێچ ەک ەوەستێتەوەمارکسی د
بوو  ەد ەوەر ئەب ەدا. لەنجامی دەسێکی تر ئەدا کە نجام نەکار ئ ەید فاڵنەر زەگە ئ  ەیەوەش ئەوەو ئ ەوەیڵێنەد
تی  ەندێ بابەه ەوێ. لەرکەت دە قیقەهای بمێنێ و حەم بەکەم تا بۆچوونەئاشکرا بک ەیەو قسەی ئەڵەنی هەلی
میان  ەکە: یەترەورەگ ەکەخودی قس ەکێکیان لەر یەو ه ەدوو ڕاستی داپۆشیو ەیەو قسەمدا گوتم ئەشی سێیەب
و   رەمبەبدوڵاڵی پێغەدی کوڕی عەممەک محە، وەوەس جێیان پڕ ناکات ەکان کەتاک ەندێ لەه ەک ەیەوەئ
و ەحاجی قادر ل ەیریشەوتیكی سە یان لێهاتووی تر... ڕێکەکدۆنی و جان دارک و غاندی و دەری مەندەسکەئ

م  ەکەی ەک ەسەش بەیەڵگەو ب ەو ئ ەوەجێی پڕ نابێت ەی کەوانەکێ بێ لە، یەرکردووەناوی تێدا د ەدا کەبوار
و سیی ساڵی   ەفاتی حاجی بووە وای ود ەسێکی تر گوێمان لێی بووبێ بیست ساڵ زیاتر لەک ەیی لەوەتەشیعری ن

 ەدەنیو س ەیەو شێوەیی پڕ کردن، بەوەتەستی نەه  ەڵکی تێدا بەگوێ و دڵی خ ەنی خۆی کەمەکانی تەکۆتایی
ستی ەبەی مەوەبێ ئ ەناوبراو ەو گوتەئ ەیەوەم ئە. ڕاستی دووەوەوتۆتەیی کەوەتەری شیعری ن ەم بێژەکەپێش ی

  ەوەکاتەزنێکی تر جێی پڕ دەبێ، مەن نەی هەوانەزنێک لەر مەگەڵێ ئەکا و دەبێ ڕۆڵی لێهاتوویی تاک دیاری د
بێ،  ە ن نەگمەد  ەدانی تر. بەزاران یا سەک هەبێ نەیدا دە نێ تاکێکی تر پەدا دەوەش دان بەوەبینێ و بەو ڕۆڵی د

س  ەک دوو کەی   ەب ەترەورەگ ەوەکان لەزنەی مەمیی ژمارەک ەکردووەکان نەن ڕایەخاو  ەسیش داوای لەک
ردا  ەشەیان ملیۆن بەناو د ەکا، لەڕۆڵی تاک د ەهاشا ل ەین کەناک ەوەش لەوەڕوانی ئەو چاو ەوەجێیان پڕ بکرێت
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خۆی  ەنەگمە د ەنییەگمە و دەی پێ بکرێ. ئەوەئ ەزترا لو ەوەل ەچونک ەوەزنێک پڕ بکاتەک جێی مەک دوویەی ەب
دان ەیان و سەو د  ەجێگریان زۆر ەین کەراوردیان بکەدا بەوانەڵ ئەگەر لەگ ەئ ەزنەی ڕۆڵی تاکی مەڵگەب
وانن ەک ئەی وەوانەرزێر و دوکاندار و ئەها وەروە، هەوەگرنەس جێی دەزار کەنجا هەک خوێندکار پەزارن. یەه

قێ ەتەمەش بۆ دەوەو ببینێ )ئەبوو ڕۆڵی ئەسێ هەر وای دانێین کەگەو ئ ەڵم لینین وا نییەن بەژماردن نای ەو ل
ک  ەی ەبووەزیاتر ن ەوەبوو( لەوتوو دەرکەبوونی لینین شۆڕشی شیوعی سەن  ەدڵنیابین ب ەوەل ەتەحمەنا زەڵێین، دەد

  ەوەر ئەس ەکا لەم کرد و گوتم نازانین چ پێویست دەکەی بیرۆکەشەکان موناق ەدیار ەس بن. تا کۆتایی ەیا دوو ک
ی درۆ  ەهاوکێش ەز بەر کاغەس ەپاڵی ل ەینەر بدەداهێنی تاکی ەوەتی داتاشین و بەڵی ە ی کۆمەسوور بین هاوکێش

  ەری بکا چونکەوەختەب  ەست بەند نابێ و ناتوانێ هە مەوڵەد ەوەر بەماوەزانین جەین و دەر زیاد بک ەماوەشی جەب
  ەت داهێنان لەبۆچی حکووم ەش سوڕماوەوەرمان لەگا. سەتێید ەکا ن ەد ەکەماشای هاوکێشەت ەتدا نەڕەبن ەل

خوێن و   ەکاتێکدا ب ە، لەلەگ ەنی کەخاو ەوەی ماڵی دزراوی پێ بێ و بیداتەوەک ئەو و ەوەبسێنێتر ەداهێن
ی  ەڵگەب ەر بەگەش ئەوەل ە. جگەی کردووەکەلەتی گەونخوونی و ماندوێتی داهێنانی بۆ خزمەفرمێسک و ش

 ەولدەئ ەمی خۆی بەی دەلوقمل( ەپا، باوک )گە کانیدا سەلێهاتوو ەل و کوڕەنێوان گ ەندارێتی لەرعی خاوەش
ندارێتی ماڵی دزراو و شتی ەنگری و خاوەستێکی پیرۆز گومان و لیەبەدا و ئێدی بۆ چ مەکانی خۆی دەلێهاتوو

ش نازانین ەوانەل ە.. جگەوەلەندی نێوان تاک و گەیوەپ ە، بخرێتەر هیچی تری نییەرەز ەل ەجگ ەک  ەتانەو بابەل
لدا ەر گەس ەی بەکەدحکردن خراپییەنیازی م ەی کرد و چۆن بەر خراپەگەین ئەسێکی لێهاتوو بکەک ەچی ل

ی ڕدێنی مێژوو  ەکرێ نیوەکاری بێنین؟ دەخراپ ەو واز ل  ەوەربگرینەتاک و ەکرێ داهێنان لەد ەو ئای ەوەینەبد
  ەێک کبری تاک ەسێکی دی لەبوونی ک ەم ک ەشی بۆ زیاد بکەوەدا ئەی تری بێنین؟ با لێرەکەنیو ەبتاشین و واز ل

ن و  ەکەحیسابی بۆ د ە و بۆچوونەنی ئ ەخاو ەر ناکا کە سەچار ەفییەلسەف  ەو کێشەکرۆکی ئ ەیەمێژوودا ه ەڕۆڵی ل
زنیش بێ  ەند مەر هیچ تاکێک، چەس ەوت ناکرێ و لەرزەوتی خۆیدا بەی ڕەشێو  ەلمێنێ مێژوو لەسەد ەوەئ
  ەر لەگە نجامگیری مێژوویی نابێ مەک ئەسێکی دی یەبری ک ەسێک لەیدابوونی کەپ ەوێ چونکەکی ناکەپ

  ەن، واتەفتار بکەک ڕەک یەکاروباری دنیادا و ەک بن و لەک یەڕ و توانادا وە زوو و باوەیل و ئارەمجێز و م
چن و ەک دەی ەمهێندراو لەرهەی بەسەرەسازیدا کەپیش ەک چۆن لەوی تر بێ وەمی ئەی دووە میان نوسخەدوو

ر  ەگەئ ەیەو چ سوودێکی هەجێی ئ ەسێکی تر لەر بوونی کەس  ەبۆچوون لنا ەن د ەدە نجام دەرک ئ ەک ئەی
مانی  ەپا ن ەر سەگەئ ەوەکاتەوتی مێژوو ڕوون دەڕ ە چی ل ەم تیۆرییەبێ؟ ئ ەوی دی نەکاری ئ کوو ەوی ەکەکار

یزانین و  ەد ەشتێک ەوە؟ ئەوەکرێتەهێشت پڕ نەکی وای جێنەتاڵییەڵت بەسەر دەس ەبباسی لەمی عەسەموعت
 ەستن و لەم تورک بوون و پشتی پێ بەسەخاڵوانی موعت ەیەوەگرنگ ئ ەستین چونکەری بوەس ەل ەنیی  ەوەبایی ئ

ش ەوەستیان و بەد  ەوتەکان کەبباسییەڵتی عەسە و دەدوای ئ ەی پێ دان لەوپایەو پل ەوەخۆی نێزیکی خستن
 ەوەڕوانی ئەچاو ەوەت ەوتایەب یا فارس بکەدایکێکی عار ەر لەگەوتی مێژوو گۆڕان و ئەنووس و ڕەو و چارەڕێڕ

  ەند بێ لەر شتێ بەس ە ل ەیەوەزۆر وڵتدا ل ەکاندا و لەوڵت ەوڵتێک ل ەوتی مێژوو لەبوو. گۆڕینی ڕ ەکرا کەدەن
ی  ەکەشکرەهێرشی ل ەوروپای لەنگیزخان ئەمتر بێ و مردنی جەخاڵوان و مامان ک ەزۆر ل ەوەڕووی ماددیی

ی  ەکشەپاش ەوەنگیزخانەهۆی مردنی ج ەیفی خۆی بەک ە ر بەگە مابوو داگیری بکا ئەزۆری ن ەرباز کرد ک ەد
کری ەبوو بەد و ئەممەموح ەی کەوتەشکە و ئەئ ەیش بدابا بچنەکانی قورەر ڕێت پیشانی کافرەگە کردبا. یا ئەن

ر  ەس ەنووس لەچار ەن کەخۆش بک ەوەش دڵی خۆیان بەف ەلسەزار ف ەگۆڕا با هەوتی گشتی مێژوو دەلێ بوون، ڕ
 .ەندەندی بارودۆخ بەیوەپ

ر ەکەبێ قسەه ەوەی ترەلەسەم ەندی بەیوەپ ەتێک ک ەر بابەس ەکردن لەبینی قسەب دە ری عارەی خوێنەئ
د دار ەچرۆی ق  ەبنەست و دەردەب  ەنەڕهێنان نایەیشتن و باوەبن تێگەر ن ەگە با ئەو درێژیی و باسی تری وا دەرەب
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 ەشی وا نەتایی و ڕووکەرەی سەشێو ەش بەوە ستمان پێیان ناگا و ئ ەبێ دەن نەگمەد  ەگڵ و بو نهێنی بن 
یا حازرکردنی   ەوەستەد ەتی حازربەی چینایەوەتۆڕی شیکردن ەوێتەکەکا. کاتێکیش دەدڵ ئارام د ەبێ نەسوودی د

و  ەر ئەس ەبێ بەها بێ، دەک فکر ویستی ڕەر جێیەه ەست و لەربەب ەبێت ەبێ و دەواجب بێ ئالۆزتر د
 شدا زاڵ بێ.ەیەکێش

  ەوەستی مارکسی ببینەدەوڕووی بۆچوونی حازربەرەبوو بەمێژوو، د ەتی کوردیدا لەوڵەبوونی دەباسی نهێنی ن ەل
  ەک تاکەدیهێنانی یەش بۆ بەوەئ ەوەکتر جیابوونەی ەکان لەچین ەزرا کەت دامەحکووم ەو کات ەڵی ئەد ەک
م دانرا ەش سستەوەو ب ەوەستەن چینی باڵدەلی ەل ە ستەی چینی ژێردەوەوساندنەوامبوونی چ ەردەب ەست کەبەم

 ەهۆکار بوو ەتاک ەوەوساندنەتی چە. مادامیش نیەتانەو بابەزرا و شتی تری لەیدا بوو و سوپا دامەپ ەندیخانەو ب
می  ەسست ەل ڵتەسەد ەدا هیچ ڕێکخراوێکی ڕوو لەوەوساندنەمانی چەڵ نەگە بێ لەت، دەوڵەبۆ پێکهێنانی د
تیدا  ەمی شارستانەردە س ەکانی مرۆڤ لەندییەوەرژەو ب ەبۆچوونێکی ڕاست نیی ەمەمێنێ.. گوتم ئەکۆمۆنیزمدا ن

رگری لێ بکا، جا  ەوامی پێ بدا و بەردەی ببا و بەڕێوەتا ب ەیەم هەسست ەوت..( پێویستی بەشکە)دوای ژیانی ئ
. ەندی پێویستەو ەرژەو بۆ ب ەوەوتنەپێشک ەب ەنددار ەیوەت پەبێ پێکهێنانی حکوومەبێ یا نەه ەوەوساندنەچ

کرێ.  ەڕوان دەچاو ە نابێ ک ەیەو شێوەنجامیش بەبێ ئ ەی مارکسیزم دروست نە م ڕامانەکی ئەکی پێشەمادام
  ەگاتە بێ و دەرینتر دەربەتا دێ قایمتر و بەی سۆسیالیزمی مارکسیدا هەڵگەکۆم ەمی حوکم لەسست ەئاشکرای

ت..  ە ڵت و حکوومەسە د  ەبێ بەموو شتێ دەبێ و هەل بزر دەخۆ بگرێ تا وای لێ دێ گەڵکی لەی ژیانی خەوەئ
موو ەه ەنێ ک ەیەگەمان دەوەب ەوەتییەی چینایەوەوساندنەی چەبار ەل ەبۆچوون ە و جۆرەڵێم ئەش دەوەدا ئەلێر

 ەوەر بۆ ئ ەشەبڵێین بی ەوەک ئەو ەوەبگێڕین ەوەوساندنەتی بۆ هۆکارێکی چەڵیەوتنی کۆمەکی پێشکەیەدیارد
گریان و  ەداهێناو  ەوەدرێن و شیعری بۆ ئەرزێر دەپشتی و ەل ەبژمێرێ ک ەو قامچییان ەنووسینی داهێنا تا ئ

و   ەوەوسێنێتەو پتری بچ ەوەبهێڵێت ەداهێنا تا ژیانی کۆیل ەوەرگی بۆ ئەدرلێکراو داڕێژێ و بەی ژنی غەوەلواندن
لی  ەدا و زانیشمان ئایین لەیان دەنجەشکە ئ ەی پێ داغ بکا کەوانەی ئەستەویستبی ج ەوەئاگریشی بۆ ئ ەنگەڕ

  ەکا کەد ەغەدەراب ق ەو شەی ئەوەفیۆنی ئیسالم چۆن خواردنەمانزانی ئەڵم نەب  ەلنەفیونی گەکان ئەمارکسیی
رنجی  ەڵتدا سەسەیدابوونی دەودای پەم ەل ەم تیۆرییە کانی ئەکورتهێن ەنەلی ەدا؟ لەر دەدەه ەب ەقڵ و پارەع
و تیۆرییه  ەی ئەمانەو کەل ەکێلەت نا. کوردستانیش یە ڵم حکوومەیدا بوو بەچینیان تێدا پ ەڵگەم دا زۆر کۆمەوەئ
و ەڵکی ئ ەکەب ەک کەبوونی تێۆرییەن ە. بەوەگرێتەی دەکەشی زۆر و درێژی مێژووی پان و قووڵی خاکەب ەک

پشتی پێ   ەک کەیەرچاوەموو سەنگی هەلی کورد و بێدەژیانی گ  ەلکا و ەن  ەیەکوشند ەمێژوویی ەڕاستیی
  ەنگەڕ و ەیەڕم پێی هە ک باوەیەوەلێکدان ەیشتمەگ ە وەکونجی ساکاری خۆم ەسترێ، من لەسترێ و پێی نابەبەد

بوونی  ەی نەرنجم دا دیاردەواوکردن بێ. سەت ەخۆ گرتبێ و پێویستی بەکانی لەڕاستیی  ەندێ لەڕاست بێ یا ه
  ەب  ەتیەقی سێ شارستانەش بوونی چەوەئ ەکی ترەیەزاران ساڵدا هاوشانی دیاردەی هەماو ەکورد ل تیەوڵەد
و   ەوەباشوور ەتی ئاشوور و بابل لەوڵە، دەو ەڵتیەتی ئێران لی ڕۆژهەری: ئیمپراتۆ ەوەوری کوردستانەد

کی ەیەهۆی دیارد  ەش بووەوەو ئ ەلی ڕۆژاواو  ە ڵتیدا بوون لەسەژێر د ەرچی لەتی ڕۆمانی و هەئیمپراتۆری
خاکی   ەڕژایەد ەوەکانی کوردستانەشاخ ەوتی ئاو لە رچوونی ئابووری( و چۆن ڕەب ەوامی تر و ناوم لێ نا )لەردەب
کۆی  ەری بازرگانی ناوخۆ و مەوەت ەبۆتەو ن ەوامی تێ ڕژاوەردەب ەی خاویشی بەسەرە، کەوەتانەوڵەو دەئ

ی ژیان  ەرچاوەگرێ بدا و توانای چالکی زیاد بکا و س  ەوەکەی ەکانی کوردستان بەشەئابووری تا بی ەوەبزووتن
رڕۆیشتنی ئابووری ەبەهۆی ل ەب ەوانەموو ئەجۆر بکا و پێداویستییان دابین بکا. هەمەن و هەلیەمەه

خشن.  ەبەکردنی پێ دەشەهێز و گ ەک خوێنن چونکەل وەبزرن و بۆ گ ەیەدە یان سەو د ەبوو ەوەکوردستان
کیانێکی   ەن تا کورد لەش ناکەخۆ بەت خۆبەوڵەویست بۆ پێکهێنانی دێبێ هێزی پ  ەیی خاک و زمان بەکپارچەی
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بۆ دروستبوونی  ەک ە وەنە پڕ ناک ەداویستییانێو پەت ئەق  ەو ساڵن ەرزانەو و ەو قووتی ڕۆژان ەوەنەهێزدا کۆ بکەب
 ەک هاتبێتەر لیەه ەیەوەلمێنێ ئەسەد ەم بۆچوونەی ڕاستی ئەوەن. ئەژماردن نای ەت پێویستن و لەوڵەد

ناو   ەیا ل ەوەتەماوەو یا تیایدا ن ەوتووەرچوونی ئابووری کەبەی لەو پێوان ەمان کێشانەر هەب ەوەکوردستان
ی خاکی بابلی داگیر  ەوەکاتێکدا ئ ە. لەوەوەست تواندنەد ەتەڵت خۆی داوەسەت و دەوڵەبێ د ەدانیشتوانیدا، ب

گشتی، شتی تری   ەها بە ر وە.. هەڵتی بووەسەوان دەک ئەو و ەوەتەی پێش خۆی بۆ ماوەوانەڵتی ئەسەکردبێ د
ی ەزۆرب ەل ەردگا و جێی شانازی حاجی قادرەروەوڵت و پ ەک ەر کۆیەس ەهات ەی قسەنۆر ە .. کەتانەو بابەل

و لی   ەوەڕۆژناماندا باڵو کرای ەبۆچوونێک بوو ل ەوەمەرچی بدەرپ ەشت بم ەک ەبوو یەی دەوەکانیدا، ئەشیعر
ی  ەوانەم دابوو و منیش پێچەڵەق  ەی کوردستان لەوتووترین ناوچ ەدواک ەی بەخ بوو و کۆیەران جێی بایەخوێن

و   ەڕۆشنبیریی ەک ەوەتیی ەڵیەنی کۆمەگرنگترین لی ە تی لە تایب ەربڕی بەندیداردا دەیوەموو شتێکی پەه ەم لەوەئ
 ەوتوویی تیایدا گوایە ی چڕیی دواکەڵگەب ەوتی کردۆتەی مزگەزۆریی ژمار ەکەتەری بابەنووس ەوای بۆچووم ک
وت  ەڕوو و گوتم خوێندنی دینیی و مزگ ەم خستەو بۆچوونەڵکی ئەو بێک ەزانییەوت خوێندنی نەخوێندنی مزگ

کانی تر و زانای دینیی  ەو بیرکاری و زانست ەو لۆژیک و حیکم ەف ەلسەف  ەخوێنن لەزانیاری مرۆیی د ەدان ساڵەس
.. دووریی ەوەمانەم ڕۆژگارەی ئەوانەپێچ ە، بەوەڕۆشنبیریی ەل ەبوون ەدا نێزیکترین نموونەمانەردەو سەکورد ل

و ەزانای کوردی ئ ەک ە زیاتر ەوەندین جار لەیی، چەو ڕۆشنبیریی جیهانیی نموون ەمەردەم سەنێوان ڕۆشنبیری ئ
ری(ی  ەیدە)ئیبراهیم ح ەک ەوەتەشم هێناوەوەی ئە. نموونەوەکردەڵکی دی جیا دەزانایانی خ ەی لەمەردەس
ی ەرزترین پل ەب ە)شیخ السالم( و ل  ەمی عوسمانیدا بووەردەدوادوایی س ەو ل ەکی کورد بووەزانای ەولێر کەه

  ەدەو نیو س ەست هێناوەد ەڵتی نۆبڵیان بەی خەوانە ئ ەگاتەدبواری جیهانیدا  ەو ل ەرزتر بووەجیهانی ئیسالمی ب
دا  ەش لێرەکوێ! قس ەوسامان لەکوێ و ئ ە، ئێدی ئێستامان لەدراوەی پێ نەڵتە و خەک کورد ئەڕی و یەتێپ
ترین  ەورەگ ەک ەشم گوتوو ەوەکاندا. ئەجیاواز ە مەردەڵکی سەنێوان خۆمان و خ ەل ەراوردکارییەیی و بەڕیژ

دوسیی ساڵ  ەس ەر لەب  ەوتوو کەخوێندکارێکی پێشک ەتم(ی زانا نابێەندا لی )ئیبن ئادزانکۆکا ەمامۆستای کورد ل
ر  ەب ەر لەم هەمێنێ ئیبن ئادەدنیادا ن ەر کتێبی زانست لەگە ڵێ ئەد ەوەیەبار ەو )فصیح الحیدري..( ل  ەمردوو

قی ەچ ەتاک ە تی کورددا دیاری کرد کەحکووم ەتی لەبواری شارستان ەم لەوجا ڕۆڵی کۆیە. ئ ەوەیانڵێتەد
و ساباڵغی لی   ەولێری ڕۆژاوا و سن ەه -رکووک ەنێوان ک ەوتبێتەی شارێک بێ و کەوارەق  ەب  تیەشارستان

سلێمانی می دروستبوونی ەردەس ە گاتەزووریان تێدا وێران کرا تا دەشار ەک ەوەدانەو سەش لەوەئ ەوەڵتەڕۆژه
شائیری ەع ەی کۆیەناوچ ەک  ەیەوەتیدا ئەڕۆڵی شارستان ەل ەو کۆنییەواری ئەد ساڵ. شوێنەی دووسەنێزیک ەر لەب

هۆی  ەو ئاغا ب  ەبڵێم ئاغاشیان تێدا نیی ەختەرۆک و وەک سەستن نەیوەپ ەوەوییە ز ەکانی بەرزێرەو و ەتێدا نیی
خۆش   ەرێکی وا کەوەبوون ە، بۆتەوتووەتیدا پێشکە شیرەر عەس ەک بەیەپل ەک  ەوەرزێری کۆیەوتنی وەپێشک

 ەندییەیوەی پەوانەش پێچەوەنێ و ئەیەجێ ناگەسوود بەتی بەڵیەرکی کۆمەژیانیاندا ئ ەل ەناویسترێ چونک
تی  ەری شارستانەکاریگەل ەجگ ەش شتێ نییەوتنەو پێشکە.. ئەکان ەپارێزگار ەتەشرە رۆکی عەکان و سەتییەشرەع

 ەهۆی مڵکدارێتی بچووک ل ەش بووەوەو ئ ەتای دیار نییەرەس ەکدا کەیەماو ەل ەوە کانەژیانی گوندر ەس ەب ەکۆی
و  ەکانی بێ و لەرزێرەکانی هی وەوییەدی زەس  ەفتا لەی حەی نێزیکەوەئ ەگات ەدا تا دەکەکانی ناوچەگوند
و   ەرزێر بووەخێزانی حاجی خۆشی خێزانێکی و ەوتووەرکەد ەیەه ەوەحاجی قادر ەندییان بەیوەی پەوانەتوێژین

رز بێ تارمایی  ەربەس ەوەب ەڵم وای لێ کردووەبووبێ بەرێکی زۆریشدا نەڕووب  ەبا ل ەبووەوی خۆیان هەز
 ەنگی لەبوو تۆوی بێدەیا د ەک ەبووەن ەم دوو شێوازەکێ لەی ەیدا بەکەگوند ەڵتدار لەسەی دەورەمڵکداری گ

  ەرمانیان بەکا و ف ەسوکاری دەک ەتی بەزۆردارێک سووکای ەوەکاتەچاوی د ەوە اڵییمند ەل ەماریدا بڕوێ کەد
موو  ەه ەڕق ل ەکا لەندی نێوان ئاغا و مسکێن دڵی پڕ دەیوەی پەوەپێی تاقیکردن ەکا یا ب ەردەردا دەس
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نگی  ەنی ڕەمەدرێژایی ت ەفتارێکی حاجیدا بەهیچ ڕ ەل ەیەو دوو وێنەهیچ کام ل ەزانین ک ەش دەوەمڵکدارێک. ئ
تی وا  ەڵیەوای کۆمەشوهە نابن تا ک ەوەبێ پێکەن نەگمە د ەب ەوییەعنەماددی و م ەو بارودۆخە. ئەوەتەداوەن

درێژایی و پانایی کوردستاندا  ەل ەبسێنێ و پێم وا نیی ەرەک حاجی پێکبهێنێ و پە کی وەتییەسایەخسێنێ کەبڕ
ڕی ەوپەکاتێکدا ل ەهێزی حاجی بگرێ لەرز و بەرونی بەکانی دەخواستی ەرگەبێ ب ەکی تر هەوییەز ەپارچ

یدا  ەکەگوند ەوی لەز  ەسێ پارچ ەل ەموو دنیادا جگەرتی هەرتوپەک ەگیریدا بوو و لەیی و گۆشەژاری و ئاوارەه
کرد هیچی تری  ەشی دەر هاوڕێکانیدا دابەس ەرزی خۆیدا بەو ەخشی و لەبەگی پێ دەندێ شووتی و کاڵەه ەک
ران ەشاردا بۆ گوز ەکی مرۆ لەرچییەش مانگێ یا دوو مانگ پتر زگ تێر نابێ و هیویستەمێ خۆشەک ەبوو و بەن

و ەنانی خێزان و شتی لەوەدروستکردنی خانوو و پێک ەفی لەسرەم ەئاشکرای ەهێنا کە ستی نەد  ەو بەپێی ویستبێ ئ
 ەر بوو لەدەئاسایی ب ەکی لەیەریمان وێناپێی ئاگاد ەن و بواردا، بەزۆر لی ە، لەکۆی ە. حاجی لەمترەک ەتان ەباب

و  ەلووتک ەیشتبووەگ ەوەخۆبوونەشانازی ب ەو ل ەو ەخواری خوار ەیشتبووەگ ەوەڕووی هێزی ماددیی ەو ل ەکۆی
  ەک ەببۆو ەسانەو کەهێزترینی ئەترین و فێڵبازترین و بەورەو ڕووی گەرەنها بەتاقی ت ەتیغی شیعر و ب  ەست بەد

بی ماویلی بوو و ەشێخ ن ەوتبوو کەمێژووی خۆیدا چاوی پێ ک ەل ەهێنا و کۆیەکار دەستی دنیا بەبەئایینیان بۆ م
کانی خۆی بکا ەمورید ەی داوا لەوەئ  ەیشتەدا گەبازەدە عبەم شەتی ئەسایەکانیکردن و وێرانکردنی کەرەربەب ەل

  ەبرد کەهێزی ئایینی تری نەکی بەیەکردرەبوو هانای بۆ سەرزی هەفسێکی بەن ەحاجی بکوژن و حاجیش ک
م ەکەی ەڵکو لەبوو، بەدا هەبازەدەعبەو شەڵ ئەگەبوو و جیاوازی لەبانی( بوو و موریدی هەفوور تاڵە)شێخ غ

رز و ەفسی بەسروشتی خۆی ن ەر بەری پێ کرد. حاجی هەشمەو ق  ەوەی لێ کردەر تۆڵەرابەتدا دوو بەرف ەد
ی ەسوارانەرڕاست بوو و جلی شۆڕەژیاندا س  ەق بوو و ل ەنگری هەتوندیی لی ەبوو و بەخۆی ه ەڕی بەباو
کدار بوو  ەزمانێک چ ەتر پۆشیبێتی و بەو شایستەسێکی لەک ەرزیی وای پۆشیبوو و پێمان وا نییەوشتبەڕ
ی  ەسەرەک ەو حاجییەنواند. ئ ەری دەک بوو و هونەک پڕچەترین چەکوشند ەیداندا بەم ەو ل ەوەکێالن ەچووەدەن

ی بواری پیت و  ەوپایەپل  ەل ەهیچ کوێی تر ک ەکۆی ەل  ەکان بوو و جگەتییەڵیەکۆم  ەتەژاوی بابەقامگیری شڵەناس
 ەمانبیستووەرگیز نە. هەوەکردۆتەو جێی ن ەداوەنای نەمتر بووبێ پەدا کەقوتابخانەمەبۆچوون و هەمەیی و هەکراو

  ەریتەن ەی لەوەبووبێ و ئەه ەمەو دەو پێش ئ ەمەو دەکوردستانی ئڵنی ەردەختانی و بەت ەو لەک ئەسێکی وەک
ترسیدارتر ەتر و مەورەخۆی گ ەو ڕووی شتێکی لە رەسێ بەر کەه ەیەوەکرێ ئەڕوان دەکاندا چاوەتییەڵیەکۆم
  ەورەئامانجی گو ەرەب  ەوەتاڵەستی بەد ەب ەی مێژوو کەپیاوانەورەو گەنین و ئەو پێک ەتی نوکتەباب ەبێتەد ەوەببێت

،  ەڵکدا ئێسکیان قورس بووەناو خ ەو ل ەڕوودا داخراو  ەکیان بەرگایەموو دەڵک سووک بوون و هە چوون لی خ
رزی، و تای ەفسی بەو ن ەڵوێستی بوێرانەنێوان تای ه ەک لەنگییەچ هاوس ەک ەوەی حاجییەوانەپێچ ەش بەوەئ

رزی و شاعیرێتی ناسکی  ەوشتی بەبێ ڕەن ەوە، ئەستوورەپشتئلالدی پێ ەج ەک ەیی هێزێکی وادا نییەسەرەبێ ک
خاندا  ەکۆڕ و دیو ەو ل  ەحیسابی بۆ کراو ەوەڕێز ەو ب  ەبۆ داناو ەی کۆیەڵگەی کۆمەوەڕیزی پێش ەیان لەوپایەپل

مدا ەکەکتێب ەل ەو شتی تریش ک ەم بارودۆخانە. ئەمڕۆ ناوی هاتوو ەتا ئەرزی، هەب ەمێژوودا ب ەو ل ەبووەجێی ه
ش ەو شتان ەناکا. ئ ەشەق گەردی ڕەر بەس ەک لەن و ڕووەخەردەد ەکۆی ەئیمکانی بوونی حاجی ل ەاسیان کراوب
ی کوردستانی ەناوچ ە تاک ەک ەیەوەن ئەتی کۆیەڵیە وتن و ڕۆشنبیری و کۆمەتی و پێشکەی شارستان ەنیشان ەک

واندز ەک سلێمانی و ڕەرچی وەگ ەکار بێنێ ئەشیعردا ب ەدا بکا کوردی لەوەتوانیبێتی ملمالنێی سلێمانی ل ەعیراق 
کانمدا بۆ  ەوەسێوی توێژینەناوپەپ ەل ەی کەخۆشان ە وتەو ڕێکەکێ لەبوو. یەڵتی بابان و سۆرانیش نەسەقی دەچ
ش کاتێ  ەوە، ئەوەیدانی شیعرەم ەزمانی کوردی خست ەبوو ک ەمێژوویی ەو بارودۆخەیم پێ برد، ئەم جار پەکەی
بوو، کتوپڕ  ەه ەوەکەباس ەندییان بەیوەپ ەوەکانەجیاواز ەڕوو ەل ە ی کەتانەو بابەدا بووم لەوەبیرکردنی ەرمەگ ەل

ی  ەزۆرب ەم کەکانمی پێ ئاسان بکەبچێ کار ەوەرنجم بۆ ئەی سەوەر لەوت و بەستنووسێکی کۆن کەد ەچاوم ب
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  ەخۆ خزایە، خۆبەوەر هێزی هزرمەب ەونەکەد ەوەم و نووسراو ەماودەواڵی دەنیی هەگمەهۆی د ەزۆریان ب ەرەه
(دا  ەلیزادەی )جەکتێبخان ەل ەی کەستنووسانەد ەو کتێبەکێ لەی ەوتێکی چاک بوو کەرنجم. ڕێکەودای سەر مەب

حمان ەبدوڕەشی )عەپێشک ەوەحمان پاشای بابانەبوڕەن عەلی ەل ەکی )صحیح البخاري( بوو کەیەنوسخ ەوەتەماون
وجا زاناتر و زاناتری ە، ئەسەک ەقفی فاڵنەو ەک ەیدا وا هاتووەکەقفەداڕشتنی و ەم کرابوو و لەورەگەلی(ی باپیرەج

ی کوردستانی ەناوچ ەل ەی کەو زانایانەوجا ئە...ئکانی )ەیشتووتری کوڕەیشتووتر و پێگەرنا پێگ ەگەکانی ئەمنداڵ
دوای   ەل ەک ەهاتوورعیدا ەقفێکی شەداڕشتنی و  ەل ەی کوردستان کەدان(. وشەغدا و سنەنێوان موسڵ و ب

ی کۆچی  1211پێش ساڵی  ەک ەمێکدا بووەرد ەس ەو ل ەکان پیرۆزترین کتێبی دینییەقورئان، لی سونن
تی مێژووی دوای  ەوای ەتەی نەوەی بزووتنەرچاوەس  ەیاڵدا هات کەخ ەنسیم بەرە. نیگاری شۆڕشی ف ەوەوتۆتەک

ی ەوەش بۆ ئەوەو ئ ەنسی بووەرەشۆڕشی ف وت ساڵ دوای  ەبینم حەزاینی د ەکۆچیم کرد ەتی و کەخۆی
تی  ەتایب  ەب ەسەب ەیەه  ەوەتییەوڵەیانی سیاسی نێودژندی به  ەیوەپ ەبێ کەه ەوەدر میرێکی کورەس ەری بەکاریگ

ستابن و ەوەن  ەر بێگانەس ەمانی لەڕۆکی ئارام بڕیبێ و مان و نەپاو و ناوەڵتی سەسەد ەما و هیوای لەچاوی ت
. ەوەبوونەد ەوام دووبارەرد ەودا بەڕۆژگاری ئ ەل ەساتی هێرش و داگیرکاری بپارێزێ کەکار ەی لەکەلەخۆی و گ
  ەوتەرکەد ەکاندا لەکورد ەناو میر ەنها خۆی لەحمان پاشا وایان کردبوو تەبدوڕەکانی عەتییەتایب ەتەسڵەتوانا و خ

 ەل ەیاڵدا هاتن کەخ ە م ب ەو وێنانەوجا ئەبێ. ئەڵوێستی هەیان هەگوێر ەکان تێبگا و بەتییەوڵەنێود ەنائارام ەنوێی
زیرێک  ەک وەو ەداوایان لێ کردوو  ەک ەیەوەرزترینیان ئەکرێن و بەری باس دەس ەل ەوەتیشەوایەتەڕووی ن

ڕوون   ەمەر ئەگە. ئەپێ خۆشتر ەوەئاوێکی ساردی کوردستانم ل ەتی قومەرگرێ، گوتوویەغدا وەتی بەویالی
زمانی   ەگورجوگۆڵی، ب ە ودا بەمی ئەردەکانی سەکۆتایی ەکانی بابان لەی شاعیربۆچ ەوەبێتەش ڕوون دەوە، ئەوەببێت

وتنی جێی ەکەرنەوتنی پێداویستی شیعری کوردی، دەرک ەد ەش ڕاست بێ بەوەئ ەنگەنووسین. ڕ  ەوتنەیی کەوەتەن
  ەم دیاردەنی ئەڕێین. دیارترین لیەوتنیدا بگەرکەوتنی د ەکانی دواکەدووی هۆکار ەوجا بەرسوڕمان بێ و ئەس
حاجیدا  ەی لە کۆی ەک ەیەوەئ ەوەوتۆتەک ەتیی ەوایەتە ن ەبییە دەئ ەوتنەو پێشکەبواری ئ  ەل ەی کەبییەدەئ
 ەنگاوی نا. جگەکانی سلێمانیدا هەدوای شاعیر ەب ە موو کوردستانی عیراق بوو کەی هەم ناوچەکە، یەستەرجەب
ست،  ەد ەتیدا هاتبێتەوایەتەبواری ن ەل ەکس ەم کەکەمامانی ی ەلمێنێ بووەیسەک حاجی دەو ەش، کۆیەوەل
  ەخوێندنگا دینی  ەب ەکۆی ەوێ کەکەردەد ەوەمەگشتی. ل ەزماندا ب ەڵکو لەشیعردا ب ەر لەک هەش نەوەئ

و ەوتن لەپاشکەواری و وە خوێندەڕوانی نە چاو ەکا کەڕۆ دەستخەد ەمارکسییان ەو کوردە، ئەوەکانیەزۆر
تی  ەوایەتەستی نەکردنی هەرەکەی چەڵگەندا بەسەڕی ڕەوپەکتێبێکی دینی ئ   ەن. کاتێ لەکەد ەخوێندنگایان

تی  ەوایەتەن ەی خۆی، چونکەدوو هێند ەبێتەڕۆییان دەسخەبێ، دە وێ و چ باسی پرۆلیتاریا یا ماتریالیزم نەکەردەد
و  ەبینی لەکانیان دەرەنووس ەوەر ئەبەی. لەکەوانەر یا پێچەروەژارێکی دینپەک هەڵ ناوی میردا دێ نەگەل
  ەبێ لەن ەوەدۆزین ەیەوەک ئەشدا وەکەوەباسی دۆزین ەبێ و لەک نەیەلەسەم ەیەوەک ئەنگن و وەبێد ەلنەسەم

 را. ەه ەنەیکەکرێ، دەد ە تەو بابەر باسێکی ئەکی ماددی بۆ هەدرۆی ەکاتێکدا ک

ی  ە وەر گواستنەه ەی پێویستەوەبوون، ئەمدا هە ردەب ەم لەوڵی زیادەمنا، دوو هەد ەنگاوێکدا کەموو هەه ەل
شانی  ەڵکو شانبەن بەدە نجامی دەزمان و ڕۆشنبیری تردا ئ ەوی و لەر زەس ەکانی خوا لەندەلقەخ ەک ەنگاو نییەه
 ەیەوەش ئەوە، ئەوتووەرکەد ەوەلی ەمتر بەستەخۆی ئ ەکێکی تری لە، یەوتی ئاساییدا دراوەڕ ەل ەی کەوڵەو هەئ
کانم  ەکوردیی ەر کتێبەگ ە. ئەنگاونان تیایدا ڕاستییەو ه ەوەمەوێکی تری پێ بدەبوونی ڕێڕەرچی هەرپەبێ ب ەد ەک

کانی تر تووشی نابن  ەری تری زمانەتووش هاتووم، نووس ەوەستیەد ەی من بەوەوێ ئەکەردەبۆت د ەوەبخوێنیت
کاندان. من ناچار مام ەویستەنەڵگەئاستی ب ەل ەلێک کەتگەر بابەرانبەب ەزاییەکانێی تارمایی ناڕەرەربەش بەوەئ
  ەجگ ،ەووو ڕێزی گرت ەی کردووەو دینەی ئو پاکی  ی خۆیەکەدین ەحاجی پارێزگاری ل ەم کەبک ەوەرگری لەب
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موکوڕی  ەک ەرێ کەیدا  بەوەلی ئ ەب ەبووەیلی ئاشکرا هەی مەوەر ئەب ەش لەوەوشت. ئ ەکانی تری ڕەنەلی ەل
زوو  ەفس و ئارەر ن ەرانبەخۆیان ب ەیانتوانیوەن ەپ داپۆشێ ک ەچ ەر بەدیبی بێ ناوی سەو ئاشکرای ئ ەورەگ
جنێو و توندوتیژی و  ەڕە ش ەنیان بەبنووسن و خاو ەتانەو بابەر ئەس ەن لەمیش هەڵەی ق ەوەر ئەبەن. لەبد ەپارەچ

ی  وام بووبێ و خۆەردەر ڕۆژوو و نوێژ بەس ەحاجی ل  ە، پێیان خۆش نییەرچووەلق ناویان دەست و بەد ەلێدان ب
س ەندێ کەک هەیگرتبێ و وەو نەدووی ش ەو لەستیی شەم ەش پۆلیس بەوەپاراستبێ و ب ەشوێنی ناشایست ەل

قتر و  ەڕاستی ح  ەکرابێ بەبێک تفی لێ نەدەئ ەچۆڕابێ. گوتووشمەڕوخساریدا دان ەتی بەتفی سووکای
  ەبیان کردبێتەدەبن، ئەکوردیدا هیدانی )ڕۆشنبیری!( ەم ەسانێک لەیر بێ کە پێت س ەنگە. ڕەندترەفمەرەش
ژنی  ەج ەبێتەشیان لێ دەو ڕۆژەست دابێ و ئەد ەتی پێکردنیان لەستی ئازاری سووکایە جنێو و هەڕەی شەسەرەک
 ەواتی خۆیانی لێ بسوون و پێیان ناخۆشەپۆخڵ ەندێ لەن تا هەسێکی پاکی تێدا بکەملمالنێی ک ەژنان کەج
ک ەبێ تیایدا بتوانن وەجیهاندا ه ەبی لەدەن. ئاگادار نیم بوارێکی ئەکەداری نەک ەک مابێ و لەتوانن پاکژییەن
مشت و  ەڕەجنێو و شە ڕەش  ەن و ناویان بەراتێن بکەی ڕۆشنبیری کوردی تەجنێوفرۆشان ەو سوارچاکەندێ لەه
ندێکیان کۆتایی ەی هە وە)میسک(ی گلۆربوون ەکانیان بەسمی!(یە )ڕ ەوەکۆبوون ەی زۆر لەوەرچووبێ، تا ئەد ەق ەل

پاون ەنی وادا سەندێ لیەر هەس ەب ەڕ!(ی بیری مارکسی کوردن کەگ!(ی )شەدە)ی ەوانەی ئەدێ... زۆرب
 تترن. ەگەڵەکانیان کەزەناح ەکاری و لۆژیکی خاوێن و زۆر لەرداری چاکەسبەد

 ەجنێوم ب ەگوای ەپاڵ منی داوەکانیدا وەراییەب ەڕدێ  ەنووسینی ناوبراو ل ەک ەیەوەئ ەوەیەم بارەشتێکی )خۆش!( ل
ستنێکی  ەڵبەوڵێکی تری هەه ەچونک ەویژدان بوو ە ڵ خۆیدا بەگەدا لەوەو ل ەتی شۆڕشگێڕ داوەسایەندێ کەه

کانی مندا ەنووسین ەکی لەق و ڕاستگۆییەک و هەهایەی هیچ بەوەو دوای ئ ەوت کردووەکەنوێی پێ پاش
ڵت  ەش خۆی خەوەکا و بەها!(کان دە)ب ەرگری لەب ەدا کەدا، خۆی وا پیشان دەلماری نەپ ەوەهێشتۆتەن

  ەستن و پیالنگێڕی لەڵبەواکردنی هەبێ بۆ ڕەخۆشی خۆیدا نەویژدانی ن ەل ەک  ەو داهێناێکی کردوو ەکردوو
 . ەبووەدایک نەکانمدا، لەقس

کانمدا  ەموو نووسینەه ەل ەدرۆدا چونک ەب ەڕی ڕۆچوونەوپەکانمدا جنێوم دابێ ئە کتێب ەکێ لەی ەل ەڵم گوایەب
شی  ە ب ەش نەوەدیوانی حاجیدا باسیان هاتبێ و ئ ەر لەگ ە، شۆڕشگێڕ و ناشۆڕشگێڕ، مەناوهێنان بواردوو ەخۆم ل

مم ەدح و زەحاڵیشی ویست مەر مەگەڵدانیان. ئەپێداه ە بێ ببێتەد  ەوەبۆ ئ ەشۆڕشگێڕ، ن ەجنێو ب ە کا ببێتەد ەوەئ
کان  ەبازەدەعبەر شەس  ەڕاستیدا حاجی هێرشی کردۆت ەک من. لەی حاجی قادر بگرێ نەخەردا بدا، با یەس ەب
رکی  ەئ ەی لەوانەر ئەس ەئازار هاتۆتەی بەی توند و قسەخنەڕ ەوجا بەرای هێناون و ئەگشتی و ناوی تاکوت ەب
  ە ر بەگە. دڵنیام ئەوەوتۆتە کەدا پێشی نەیدانەو مەس لە ک ەکەیەش چاکەوەن و ئەک ەمی دەرخەمتەتیدا کەوایەتەن

زۆر  ەیی زۆری لە ناوماندا بمابا، گل ەمڕۆ لەئ ەوەتی خۆیەوایەتەڕووی ن ەڕۆیی لەڕوویی زیادەلەسروشتی ئازا و قس
و  ەتی بەوایەتەی نە ی چوارچێوەوەرەد ەو ل ەرکردووەدا ناوبانگیان دەییانەوەتەبواری نان ەل ە کرد کەس دەک

  ەبێ لەیاڵی تۆباویدا نەی خەوەلێکدان ەل ەکار ک ەکدا خستۆتەجێی ەڕازین و تواناکانی کوردیان ل ەناوبانگ
 ەوێتەر بێ و بکەوەختەپێی ب  ەمەردەم سەی ئە وەن ەمترەک ەوەش زۆر لەوە و ئ ەندی کورددا نییەوەرژەب

 .ەوەتەنیعم

ن و بیانووشیان  ەییم لێ بکەران گلەخوێن ەندێ لەه ەی کەی ەو ڕادەئ ەیشتمەناوهێنان گ ەبواری خۆلدان ل ەل
میان ەکەشتێکی تر، بیانووی منیش دوانن، ی ەستیان لێ ببێتەبەیان لێ تێک بچێ و مەکەباس ە نگەڕ ەک ەیەوەئ
ڕاستگۆیی   ەر بزر بێ، خۆ لەسێکی دیاریکراو لی خوێنەر کەگەس و ئەپاڵ ک ەمەخۆڕا شتێ نادەل ەیەوەئ
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ری ەڕووب ەی ەوەمیان ئەدڵیدا بێ.. دوو ەب ەدوور نیی ەک ەوەمێنێتەخاوێنێ د ەبێ گومان ل ەکانمدا بەقس
ڵکێشراون مرۆڤی پاک ەتیکردن و جنێودانی وا هەبۆ سووکای ەی کەمانەڵەو ق ەل   ە)ڕۆشنبیری!( کوردی پڕاوپڕ

ی ەخان ەچێتەندێ ناو دەه ەگرێ و خۆلدان لەپروشکیان دوور د ەند پێی بکرێ خۆی لەیگرێ و چەرم دەش
 ەچێتەو د ەوەبێتەجنێوی دا ڕووت د ەوەشەوەر بەگەو بیانووی جنێودانیان ناهێڵێ و خۆ ئ ەو زمانانەڕێگرتن ل

تا خۆی پێ   ەمی زندووە ڵەوڵی ق ەڕی هەوپەش ئەوەئ ەوەبێتەوخوار دەرەس ەپل ەب   ەو پل ەوەی بێ ئابڕووییەخان
 . ەوەوێتەبی دوور ک ەدەبێئ ەبپارێزێ و ل

تا جارێ ەژیانمدا ه ەل  ەرزی نییەکی وەیەسێکی دیاریکراو دیاردەک ەی سووک بەر جنێو و وشەرانبەڵوێستم بەه
ئاشکرا  ەو ب ەنیی ەوەپێداچوون ەو پێویستی ب ەوەو لێبۆت ەبڕەڵوێستێکی گردەڵکو هەوێ و جارێ بزر بێ بەرکەد
تای ەرەس ەر لەو ڕێزی خۆی ناگرێ. ه ەمەتی کەمرو ەکەیەندەلقەر ژیانی خەو ژیانی جنێود  ەوەتەت کراوەڕ
 ەربڕیوەجۆرێ د ەڕوونی و ب ەر جنێو و جنێوفرۆش بەرانبەمی کتێبی ژیانی حاجی قادردا ڕای خۆم بەک ەرگی یەب
 ەڕەلپ ەل ەوەیەو بارەی لەوەرگێڕانی ئە. وەوەدا بخشێنێتر چاوی تری پێەخوێن  ەوەهێشتۆتەی نەوەودای ئەم

 ڕوو:  ەمەخەبیخوێن دە، بۆ عارەقادری کۆیی(دا هاتوومی حاجی ەکەشی یەی ب20

رزی ڕاستپۆشی ەب ەر ەی هەلوتک ەتا ل ەڕاندووەتێپ ەڵە ر هەس ەی سووربوونی لەپل ەرم دیوەندێ جار نووسە"ه
 ەڵەتێکی بێ پەقیقەو ح ەندێکی برایانەک پەوفرۆشی. ولکاوی جنێ ەو زەرەب ەوەودیودا شۆڕ بۆتەو ب ەوتووەرکەس
 ەوەل ەروای نییەپ ەدیار ەدا چونکەجنێو د ەک ەیەسەو ک ەتی ئەی سووکایەڵێم جنێودان نیشانەکورد دنجی ەگ ەب
 ڵێ:ەد ەک ەند ڕاستی گوتوەبی چەنە. متەوەدا جنێوی پێ بدرێتەلەمقاب ەل ەک

 ەمن یهن یسهل الهوان علی
 ما لجرح بمیت ایالم 

 نێ. ەیەمردوو ناگ  ەتی لێ خۆش دێ، برین ئازار بەی سووک بوو سووکایەوەئ

 ەستێ لە ڵدەجنێو، سروشتی خاوێنی خۆی قێزی ه  ەنعی بکا لەی ترس مەوەر لەوشتپاک بەبێگومان مرۆڤی ڕ
جنێوفرۆش   ەرنج بدەگرێ. سەلق ڕادەپارێزێ و ڕێزی خەرزی سروشت زمانی خۆی دەر بەب ەجنێودان ئیتر ل

زانێ و  ەڵتیان دەسەبێد ەب  ەبێ کەها دەنی وەها یاخود لیەسی وەگیری کەخەفسی ی ەستی نەر پ ەب ەبینی لەد
می خۆی  ەد ەوەندیخانەب  ەیخاتەوان دەیا دوو ش ەدا وەکیس د ەدینارێکی ل ەکەبزانێ جنێودان ەلێیان ناترسێ. ک

 رم و شکۆ.ەی ش ەنموون ەبێتەدروێ و دەد

یدان بۆ خۆی چۆڵ  ەجنێوفرۆشی م ەوێ بەیەکار دێ. کابرای زارشڕ دەخسی بەستی شەبەبێ زارشڕی بۆ مەوا د
یێکی  ەوش ەخۆ بەرم بەی سووکی پێ بگوترێ. مرۆڤی شەقس ەک ەوەپارێزێ لەس خۆ دەزانێ زۆر کەد ەکا چونک
تی تێدا بێ.  ەکی ترسی بێحورمەیەو ڕێگ ەجێگ ەل ەوەبێ و زات ناکا نێزیک بێتەمردوو د  ەت نیوەبێحورم

ناو قاپی چێشت تا  ە( تف بکاتەرزەو تەل ەکێکم دیوە)بۆ خۆم ی ەسێکەک کەوخۆ و ەر ڕاستەخسی جنێودەش
ی ەکەو چێشتەک ئەکێکی دی و ەر یەگەخواردنیش ناکا ئ  ەخۆی ل ەخسەو شەخواردندا. ئ ەبێ لەشی نەهاوب

و   ەوەنگکردنەلق تەر خەس ەیدان لەیا م ەی ڕاسپۆشی وەوشتەو ڕەئ ەوەلی کوردەت گەنیسب ەپیس کرد. ب
ن  ەسپاوی خاوەی چەلێکی دیکەچاو گ ەل ەیەکۆڕی زانست و ڕۆشنبیری زیانێکی زلتری ه ەڕاندنیان لەرپەد

زانی پێویست ەی نەڕاد ەماڵ... ب ەب ەیەژاری پێویست هەی هەڕاد ەب ە( وایەک )بدیهیەو ەکیان و سامان چونک



63 

زار ەکارێکداین. دووهموو  ەتای هەرەس ەل ەرمان. ئێمەد ەب ەیەویست هێخۆشی پە ی نەڕاد ەزانست.. ب ەب ەیەه
واری تێیدا ەبۆ سوودی کورد ەیدا بووەودایێک پەم  ەتاز ەب ە... تازەدیوەی خۆشیمان نە.. تروسکەوەتلێینەد ەساڵ
ی ەوەبێ ئ ەوەگوفتار و نووسین و کردار و توێژین  ەموحتاجترین بۆ ئازادی ل ەلنی دیکەگ ەل ەڵسوڕێین، بۆیەه
ک ئامانج ەست و یەک دەک دڵ و یەموومان یە. ه ەوەینەنگ کەکدی تەی ەیدان لەیا مەکدی بترسێنین وەی

ریکی  ەخ ەبێ حاڵمان چی بێ کەوجا دە. دەیە وەر شانی کوردەس ەین وا بەناک  ەرکەو ئ ەڵگرتنی ئەبایی ه
 (2)..."ەوەینەڕووی خۆمان داخ ەل ەوەی کرایەرگەدا دەوەکتر و بەڵ یەگە تی بین لەدوشمنای

تبار  ەتی تۆمەلێکی خۆیی و بابەگەڵگەب ەجنێو و جنێوفرۆش ب ەوێ کەکەردەبۆی د ەوەرەی سە وەبیخوێن لەعار
یدانی ڕۆشنبیری کوردیدا ەم ەتی لە تایب ەبکا ب  ەدز ە وەبیانوو و ڕێدانی جنێو لێی ەوەهێشتۆتەلێنێکم نەم و کەکەد
  ەڕوو پێیان گوتم کەبرایان ڕووب ەندێ لەئاستی پیرۆزی. ه ەگاتەشقم بۆ ڕاستگۆیی و پاکی تیایدا دەع ەک

تی و  ەبۆ سووکای ەرد ەپ ەکانم کردۆتەر نووسینەهێرشبردنیان بۆ س ەک ەوەستمە بو ەوانەڕووی ئەڕووب ەپێویست
تێیدا   ەی کەرزەب ەقامەو مەئ ەک کرد کەیەوەبچووکبوون ەستم بەدا هەوەڵم لەجنێودا بەڕەش ەوامبوون لەردەب
 ەکێ لەخۆش بێ ی ەوەبێ چ دڵێکم بەش دەوەل ەو جگ ەوەکاتەتی دەژیانی حاجی قادر ڕ ەم لەوەریکی لێکۆڵینەخ

دی ڕاستگۆشن  ە شای ەدایک بوونەشێواوی ل ەب ەوەشەوەر ئەس ەل ەبنێ ک ەوەو قسانە کان، مۆری تاریکیی بەحوکم
ی پتر ەوەرگریکردندا لەب ەبێ، ل ەوەتی خۆیەرامەنگی ک ە ت ەشی بەوەری من. ئەوه ەبۆ پاکڕاگرتنی نووسین و ج

 ەوەتەبوین ەوەو ل ەبڕەی گردەدرۆک ەکا چونکەخۆ دابینی دەخۆب ەکەرەتێکد ەش بوختانەوەری بێ و ئەناوێ بێب
جاران   ەرت ناڕوا! یا جارێ لەب ەقیت و لەرد پێی بڵێ تۆ ڕەب ەداو ەوەبێ. ئاو چ گوێی بەستراو بێ یا نەڵبەه

ی من  ەوەی نێوان ئەلەسە؟ مەساوەلە خش خەقی زیانبەست دڵڕەد ەڕۆژگاراندا لموو ەه ەشتێکی گرنگ ل
ر  ەگە. خۆ ئەوەتەو بڕیاری مێژوو هێڵدراو ەوەتەینووسێ بۆ ویژدانی نەبواری جنێودا د ەو لەی ئەوەینووسم و ئەد

ر ەب ەوێتەو بک ەوەبێ دڵم بدرێتەتر دەورەگ ە وەل ەکەساتەتای من قورستر بوو، کار ەو لەرازووی ئەتای ت
بێ، من چ   ەرەبێ و بڕیاری مێژوو ت ەڵەر ویژدانی گشتی هەگەبواری خۆیدا و ئ ەکاری دادگا و ویژدان لەپێوان

 ! ەداو  ەوەت حاجی قادریش چی لەنانەو ت  ەوەرەسەقم بەه

، هیچ  ەوەالعراقدا باڵو بۆت ەل ەی کە و نووسینەل ەر بڵێم جگەگەیر بێ ئ ەبی پێی سەری عارەخوێن ەنگەڕ
هاتبێ  ەوخۆ بۆ خۆم یا بۆ کۆڕی زانیاری کورد نەر ڕاستەگەئ ەوەخوێندۆتەم ن ەتەو بابەستراوی لەڵبە نێکی هنووسی

. ەباس کراو ەوەن دۆستانەلی ەو ل  ەوتووەر گوێم کەستم بێ ب ەبەی مەوەبێ ئ ەیەندەوەر ئەو ئاگاداریشم لێیان ه
ی ەتەو حیکمەریبی ئەبی من هاوتەزەبگۆڕێ مت ەبیعە ڕ و تەپێی باو ەڵوێست بەبارودۆخی وادا ه ەر لەگەئ

ش ەم ڕێبازەبۆ ئ رم بێ.ەم نەفاماندا قسەڵ نەگەڕم و ل ەدا تێپەغوەلی ل ەبێ گوێدان ب ەب ەدایناو ەک ەقورئان
تێکی تێدا ەسارەی سووک خەڵدێری قسەزین بۆ هە داب ەگرێ چونکەڕێی ترم لێ د ەک ەیەهێز هەک هۆی بەی
و  ەتا ل ەجنێوەڕەسروشتیان ش  ەدا کەد ەوانەن بەگمەتی دەرف ەد ەوەکەلی ەو ل ەوەجێی پڕ ناکرێت ەبێ کەد
قڵی ەینی و عەوڵی زەموو هەه ەوەکی تریشەلی ەهری خۆیان بڕێژن. لەن و ژەوامی پێ بدەردەب ەوەنوێی ەسەرەک

لی  ەک ەی تێدا نییەتەو بابەجوانی لهای ەمترین بەک ەرزان کەی هەم و قسەڵەبۆ تیژکردنی ق  ەری کەو هون
جنێو   ەر بەڵکی سەوانبێژیدا. خەڵتی ڕەسەد توانای داڕشتن و ەش لەوەدرێ ئبینەنگین دەستڕەتوانا و دەڵکی بەخ

بعگرژی و توندوتیژی شێواز و  ەت ەشتێکی زۆریان لەۆشنبیری!(ی کوردیدا ببواری )ڕ ەل  ی سووکەو قس
خۆدا  ەل ە تانەو بابەستناسکی و شتی لەرمونیانی و ڕوونی و ڕێکی و هەی نەوانەو پێچ ەیەمواری داڕشتندا هەناه

 

ی  ەکە وەگواستن  ەندێ جێدا گومانم ل ەه  ەاڵم لە، بەوەتەسایتی مامۆستادا باڵو کراو ەل  ەک  ەوەگواست ەوە کەکوردیی  ەم لەقەو دەئ  )2( 
 رگێڕ(  ە)وسکاریم کرد.  ەختێ دەن ەبوو بۆی ەه
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و  ە. دوای ئەوەگرنەقۆتیژکردن و هاشوهووش دەو جێی چ ەوشتەها و ڕەبوونی بەیان نەرچاوەس ەک ەوەنەکەکۆ د
ت  ەحمەز ەنگە. ڕەوەناو باس ەڵیاندا بچمەگەل ەوەخاتەم دوورتر دەوەل ەیەکی خۆیی هەهۆی ەتیانەباب ەدوو هۆکار

کانی یا  ەکار ەک  ەوەستراو بخوێنێتەڵبەکی هەکاتێکدا بپارێزێ درۆی ەرچاوڕوونی خۆی لەبێ مرۆ ئارامی و ب
 ەیەه  ەوەف ەلسەڕ و ف ەی ڕۆشنبیری و بۆچوون و باو ەبار ەکی زۆرم لەیەشێوێنێ و مادام قسە تی دەڵوێستی یا نیەه

موو  ەه ەی لەوەیانبا ئەیانهێنێ و دەپدا دەڕاست و چ ەرقاڵ کردوون و بەبیری س ەم کەبۆ لوانی کوردی بک
ز و بێ  ەرەبێ غ ەتی پاک و بەنی ەب ەیەوەیاندنی خاوێن ئەربڕینی جوان و تێگەبۆ د ەڵکترەکەشت پێویستتر و ب

و ڕق  ەخڵتوخاشی کین ەل ەک ەی ڕۆحرکردنی پاکژەمترین سەلێکن کەشتگ ەوانە روونی دربڕدرێ و ئ ەگرێی د
 یپارێزێ.ەد

و  ەوەمەدرۆیان بخ  ەو ب ەوەمەرچیان بدەرپەستاندا ناچم تا بە ڵبەهەدووی قس ەب ەم بۆیەوەنگی خۆمەت ەمن ب
ر ڕێ ەگەوێن، ئەیا خۆشی د ەڕقی لێیان ەک ەلواز ەوانەر ئەرانبەفس بەداهێندراون، ن ەک ەوەبخوێنم ەوانەر ئەگەئ

رز و پیرۆزی خۆی دووری  ەئامانجی ب ەڵدا بێت و بچێ لەدەدڵ و نابەنێوان ب ەعات ب ەندۆڵی سەک پەم وەبد
بێ.  ەس دەسوودێکی بۆ ک ەکا نەند دەفمەرەنی ش ەخاو ەن  ەم کەکەها دەشتێکی بێب ەو ڕووی ل ەوەمەخەد

رچیان  ەرپەب ەڵگەب ەبهێنن یا ب  ەو خووەی واز لەوەش بۆ ئەرانەبوختانک ەمەڵەو ق ەنگبوونی ئەڕوانکردنی بێدەچاو
 فتار بکا:ە ی سروشتی خۆی ڕەوان ەی پێچەشتێک بک ەداوای شتێ ل ەیەوەک ئە، وەوەمەبد

 ئاو. ەل ەی سروشتی   داواکردنی ئاگرەوانەپێچ ەکلیفی شتێ بەت

 ەوەڕوانی ئەرگیز چاوەتی: "ه ەیەکەق ەد ەمەو ئ ەنووسیوم 1960ساڵی  ەک ەوەوتەدا نووسینێکم بیر کەیەم بۆنەل
دی ە . ئنگ بێەقێدا بێدەتەمەد ەل ەوەڵگەبوونی بەلیلی بۆش و نەهۆی د ەڵستی سیاسی و بیروڕا ناکرێ بەرهەب ەل
چپ و  ەیدانی چپەم  ەم لەخۆم ناد ەڕێ ب ەوەر ئەبەکانی ملمالنێ!! لەنەر لیەس ەیلی جنێودانیش بێتەر مەگەئ

ر گوتم، بۆ  ەگە ، ئەدەتی خراپی تێدا بەسڵەزێنێ خەبب ەو سنوورەیا ئ ەوەتی بکاتەڕم ڕەچاوداگرتندا شتێ بڵێم باو
جنێودان   ەبێ واز لەڵکو دەب ەوەرچم بداتەرپەب ەی نییەوەمافی ئ ەکە، جنێوفرۆشەتە، جنێوفرۆش بێمرو ەنموون

کانی ئاسمان و  ەموو کتێبەه ەکان کەدەب ەن خووەموو خاوەست و هەڵبەهەک درۆزن و قسەویش وەبێنێ، ئ
هۆی  ەب ەوانە. ئەقی پێشینان و نوێخوازان ناشرینیان کردووەستەی نەخشان و قسەوی و زمانی شیعر و پەز

بواری  ەکانیان لەنەخاو ەخوارێ ک ەبێن ەو ناوانەڕیزگرتنی ئ ەل ەپێیان خۆش نیی  ەیەتیایاندا ه ەک ەوەکەخراپیی
یی  ەورەر باسی گەگەئ ەیەتیاشیاندا هڵواسن و ەه ەوەرۆکیانەب  ەب ەنیشان ەماو ەندەوەر ئەدگۆڕیندا ناسراون و هەب
سدا  ەڵ کەگەل ەخراپ ەی ەوەشدا زۆرم ڕق لەوەڵ ئەگەجنێوت پێ دابێ. ل ەیەوەک ئە ی، وەل بک ەسێکی تری لەک

دا ەو بوارەهان بدا زیاتر ب ەوەکان بۆ ئەخۆشەرووننەجنێو د ەرز و خۆپارێزی لەوشتی بەڕ ەبکرێ، پێم وا نیی
و  ەلعوونەست مەڵب ەهەو قس ەو درۆزن نزم ەخائین سووک ەر گوێیاندا بدرێ کەب ەوام بەردەبێ بەڕۆچن و د

کا  ەبوێرێ و ئاشکرای دەکردن دەئاماژ ەبینین لەو د ەیەیان هەهجەو نەکانی قورئانی پیرۆز ئەتەئای ەندێ لەه
م  ەد ەب ەشۆڕشگێڕان ک ەر بوختانی جنیودان بەگەخوارێ. ئ ەب هاتە هەبوو لە ر ئەس ەی لەتەو ئایەک ئەو
ی ئیمپریالیزم و ەبار ەست شیرین بێ، بۆ کتێبی )لینین: لەڵبەهەزاری قس ەل ەکراو ەوەمی منەڵەق 

بینن  ەلێکی تێدا دەگەن چ قسەتا بۆمانی باس بک  ەوەیانگێڕمە( د1971ـ دار التقدم ـ مۆسکۆ ـ  ەوەکانەئیمپریالست
  ەوێ کەکەردە. بۆیان دەری گوتووەرانبەری بە نگەسی ەوانەم بەی بیستەدەترین شۆڕشگێڕی سەورەگ ەک

مارکسیزم   ەل ەوەلی ەب ەک ەک )کاوتسکی و پلیخانۆف( بووەڵکی وەخ ەی بەرترین قسەناخۆشترین و ڕووشێن
کانم ەن تا نووسینەبەستن دەڵبەهەنا بۆ قسەو پ ەڵواسیو ەه ەوەشۆڕشگێڕیی ەی خۆیان بەوانەر ئەگە. ئەلیانداو
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ستراو  ەبەڵنەی زندووی هەدا نموونە تەو بابەو کتێبێ تری ل ەو کتێبەتا لەوە، ئەجنێویان تێدای ەن گوایەدار بکەکەل
 ن.ەک بکەیەڵوێستەن، هەستەواب ەوەکردنەبی قسە دەئ ەب  ەن کەکەد ەوانەن و داوا لەه

نجامێکی  ەو ئ ەیدا بووەکاندا پەچل ەدایکبوونیدا، لەڵ لەگ ەرم لەرانبەکانیکردنی مارکسی کورد بەرەربەب
 ەو هۆکارەکردنی ئەشەڵ گەگەبۆچووندا ئازاد بووم. ل ەتیدا بوو و منیش لەڕەه ەو ل ەئ ەڕوانکراو بوو چونکەچاو
ی کرد و  ەشەش گەکانیکردن ەرەرب ەو بەخشی، ئەبەم و زمانم دەڵەق  ەربڕین توانای بەبۆ د ەی ناخمدا کەکییەناو
بوو   ەنەکالیەی ەوەتایەر ەس ەر لەه ەڕەو شەڕاستیدا ئ ەل ممدا، زیاتر بوو.ەردەب ەی بواری سیاسیش لەوەکردن ەب

کاندا  ەر ناکرێکارەس ەکان بەمارکسی ەک ەوەمەبد ەتانەو تۆمەرچی ئەرپەب ەکردووەزیاترم ن ەوەمن ل ەچونک
پێی چین و بۆچوونی  ەت، بەر و خیانەوسێنەرستی و چ ەپەی جیاواز و کۆنە خان ەڵکی لەڕێژن و خەڵیدەه

 ەیەوەکاری، لەنی خاوێنترین لۆژیک و خێراترینیان بۆ چاکەس و خاوەستپاکترین کە ن. دەکەند دەسیاسییان، ڕیزب
و ەتی و سیاسی و شتی تر گیرابێ و لەتی چینای ەدیواری تۆم ەوری بەد ەوەکدا بدینێتەجێی ەخۆی ل

و ەرگدروو بۆی دووریبێ. ئەلێهاتووترین ب ەر کرابن کەبەی لەو جالنەئ ەکانەداتاشرابن و زیر  ەنجامگیرییانەئ
 ەک چۆن با بەڵم دانامێنێ و وەبۆ و ەیانەبێ: هەیان دەوەی جیاواز کاردانەشێو  ەش بەبێتاوانان ەتبارکراوەتۆم

ی ویستی ەوەرەی سروشتی دەدیارد ەڕوانێ و بەکان دەتەتۆم ەدێن، ئاوها ل ەبارێ و کوللەلیدا دێ و باران د
. ەوەکۆڵ بێت ەی لەڵیە و بەداهاتوودا ئ ەتا ل ەوەکاتەر نێزیک د ەتبارکەنی تۆمەلی ە خۆی ل ەیەنێ. هەخۆی دایاند

ی ەوەبێ ئ  ەیەئاسایشدا بێ. ه ەبێ و بپارێزرێ و لەشکێنێ تا پشتی هەردا دایدەرانبەری بەنگەلی س ەب ەیەه
ی بڵێ  ەوەئ  ەگاتەری بکا تا دەبێب ەتانەو تۆمەخۆی لدا ەوڵ دەو ه ەیەڕی مارکسیزمی هەست بکا باوە یوەخۆی پ

ڵ هیچ کام ەگەل ەیەکم ه ەڵم من ڕایە. بەی مێژووەودایەو مەباتی ئەری خەو نوێن ەیەقینەاستڕ خۆی مارکسی
 .ەوەک ناگرێتەدا یەوانەل

ڵوێستی ەخۆی و ه ەڕی بەگرێ و باوەڕی خۆی دەی ڕێزی خۆی و باوەوەدرۆ بێ ئ ەوەبناغ ەل ە کەتەر تۆمەگەئ
م  ەن، ئەکەتباری دەرستی تۆمەپەکۆن ەوان بە. ئەوەداتەرچ دەرپ ەوان بەتبارکردنی ئەپێی تۆم ەبێ بەخۆی ه

کۆزمۆپۆلیتی  ەوان بەڕی ئەم باوە دانا، ئ ەبۆرژوایان ەیان بەکەڕەر باوەگ ەکا. ئەتبار دەشێوێن تۆمەگێر ەوان بەئ
نی ەت و لیەهامە، شەدۆلرخۆر ەتبار کرد ک ەتۆم ەباو ەتەو تۆمەمیان بەوان ئەر ئەگەنێ. ئ ەیی دادەوەتەنان

موو  ەه ەسیی ساڵ ەی کەکراوەئاماد ەو لستەتا کۆتایی ئەتبار بکا.. هەڕۆبڵخۆر تۆم ەوان ب ەوێ ئەی لێیان دەمرۆڤان
ر دیدی  ەب ەش لەکەنە و دیم ەوەدرێتەڕوویاندا ن ەی بەکەوانەپێچ ەکێکیان نییەو ی  ەنیوەر چاومانی تەئاسۆکانی ب

تی  ەیەکەرەرانب ەتبارکردنی بەتۆمڕی ەوپەخۆیدا ئ ەر بێتاوانی خۆی لەو ه ەنیی ەکی شاراوەداد و ویژدان هیچ لی
ر  ەگ ەبکا. ئ ەنەو لیە دیی درۆی ئەندخوازی و شایەوەرژەستن و بەڵبە لڕێیی و ه  ەبێ بێتاوان چاوپۆشی لەو د

تبارکردن  ەو تۆمەری ئە کاریگ ەبێ لە بێ، دەری و قوربانیدانی هەروەنیشتمانپڵوێستی ەوتنی بێتاوانی، هەرکەدوای د
ی ەوانەپێچ ەوی بە ئ ەک  ەیەنەو لیەتبارکردنی ئە تۆم ەوەش بۆ ئەو ئاسانترین ڕێگ ەوەپاک بکرێت ەو گومانان
ۆ بێ و  دا ڕاستگەتانەسڵە و خەو ناکرێ ل ەتبار کردووەتۆم ەوەتی و قوربانیدانیەری و مرۆڤایەروەنیشتمانپ

م  ەردەب ەندی لەچ ڕێگای مامناو ەبینم کەڵوێست داتاشێ. وای دەه ن ەتیش بۆ بێتاوانان و خاوەتۆم
ر  ەگەئ ەچونک ەوەت بداتەرچی تۆمەرپەن بەکەتباری دەکان تۆمەییەناوچ ەمارکسیی ەک ەرێکدا نییەروەنیشتمانپ

دوو   ەک ەڵوێستەم دوو هەنگیش بێ. ئەد ەر بەگەها ئەروەدۆڕێنێ هەی پێ دە کەلەسەنگ بێ خۆی و مەبێد
ی  ەندەوەکا و خۆ ئەتبار د ەڵکی تۆمەخ ەبێ کەوتوو دەرکەس ەوەو تیایدا ئ ەنجییە ک دراون ڕێگای ناوەڕووی ی

کانی ەپارچ ەتی خۆی لەسایەنوێ کەرلەو س ەوەخۆی بکات ەت لەریک بکا تۆمەخ ەوەوەی بەکەرەرانبەب ەسەب
ڕوانی  ەوتبێ و چاوە دا کەخۆشخانەن ەل ەبێ جووڵەسێ بچێ بەک ەو وای لێ دێ ب ەوەزرێنێتەناوی زڕاوی دام
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ڕێک ەتای شەرەڵکان سەن و خەر لیەکان بۆ سەهێرشی مارکسی ەک ەکانیش وایەبێ. سروشتی کار ەوەچاکبوون
شقی  ەع ەمدا کەوڵتانی جیهانی سێی ەتی لەتایب ە رانی تردا بەروەباتگێڕان و نیشتمانپەنێوان خۆیان و خ ەبێ ل

ی  ەوەکانی تری بزووتنەنەموو لیەو ه ەکەباتی ڕزگاریخوازیدا ڕاستییەکی خەودایەم ەمارکسیزم تیایاندا ل
ش بێ  یتای ترەرەس ەیە ف ەلسەو ف ەیدابوونیدا بەمی شەردەس ەنێک لەی کاتیش لیە و زۆرب ەوەگرێتەنیشتمانی د

وتن  ەرکەد ەوەیەف ەلسەو ف ەوینی ئەبوونی ئەهۆی ن ەب ە، چونکەتەشیوعیی ەک ەکەنی فکرەسەنی ڕەر لیەبۆ س
و  ەکانی ڕۆژانەسیاسیی ەرکەئ  ەکێ لەی ەبێتەت دە میەت و ئومەر چاوی شیوعییەب ەک دڵسۆزێکی پاک لەو
ندام ە کدا ئەیەرەب ەل ەوێ کەرکەی بەوەفی ئەرەبێ شەد ەوەڕی ئاواتی ئەوپەبیاتی و ئەدەکانی ئ ەنگەد ەکێ لەی

پشتگیری لێ بکرێ.  ەوەتەمییەن ئومەلی ەکانی لەبینێ کارەدا دەوەست بێ و شانازی لەبێ شیوعی تێدا باڵد
توانێ ەست بکا دەر کۆمۆنیزم ه ەگ ەیان نادا مەپارەکان چەی کۆمۆنستەوەنگاربوونەرەب ەل ەوەئ  ەڵم ئاشکرایەب
ندێ ئامانجی  ەه ە رگرێ تا بەڵکی لێ وەک کەیە وێ بۆ ماوەک پاڵی بنێ خۆی بیەو جێیەرەخۆی بگرێ و بەل

ر بۆی  ەگە با، ئەناوی دەوجا لەمێنێ، ئەرگری تێدا نەهێڵێ و ب ەڕاییشی تێدا نەر تەگەسنوورداری خۆی بگا و ئ
رداری  ەسبەی کۆمۆنیزم دەو ڕۆژەتا ئ ەدانی نییەنجامنەودای ئەو م ەدا نییەوەکی. چ گومان لەکجارەبلوێ، بۆ ی

کانی ەڕی توێژاڵەک بێ و شەبینای  ەدا کەوا پیشان ن ەڵگەبێ و کۆمەتی پرۆلیتاریا دەرایەپاوانکردنی نوێنی ەشێو
ی ەگوێر ەب ەکارییەو خراپەباتگێڕانیش لەشی خەبێ و ب ەتر دەورەژاریی گەه  ەیان لەوەوتنەر دورکەدەق  ەب
ر  ەو ب ەکاندایەویستەنەڵگەئاستی ب ەش لەڕاستییم ەتی کردنیان. ئ ەرایەیا نوێن ەوەو توێژانەندییان بێ بەیوەپ
سووف و  ەیلەر ف ەس ەت بەر تۆمەگەپێنێ قورئانی پیرۆز پیشانی داوی و ئەریدا بسەس ەختی بەدبەی بەوەل

  ە بێتەدا دەناسەم هەکەی  ەل ە بکرێ ک ەتییان بۆ ئامادە ش بکرێ و چینایەکاندا دابەدیب ەند و ئەرمەند و هونەبیرم
کۆمۆنیزم  ە گشتی ک ەموو ڕۆشنبیران بەر هەگەهزری کۆمۆنیزم دابڕێن و ئ ەڕوا لەد ەوەو ئەرەت، بەبیانووی تۆم

نجامێکی  ەی فکری( ناو ببرێن ئەحپەق  Mental prostitute) ەر بەوبەمەل ەدەنیو س ەو پتر ل ەلێیان ڕازی نیی
دتر  ە، ناوێکی بەوەک بگرێتەکۆمۆنیزمدا یزووی ەڵ ئارەگەبێ لەڵوێستی تێکۆشانیان جۆرێ نەر هەگەئ ەسروشتیی

ی کۆمۆنیزم ەوەرەری دەخۆی تێکۆشەربەڵکی سەڵوێستی خەڕاستیدا، شیوعی ه ەو ناخۆشتریشیان لێ بندرێ. ل 
وام ەردەو ب ەدا بۆی دانراوەکەخنی تیۆرییەناو ەل ەی کەتەو تۆمەبڕ بۆ ڕاستی ئەپاو و گردەی سەڵگەب ەکاتەد
ر بۆ  ەگەن و ئەکەتباریان دەپیالنگێڕ تۆم ە یورووژێنن و بەن و دەدەندا دەلیسانی بێ ەڵ کەگەوڵ لەه
ی  ەوەک ئەتکاریدا، وەخیان ەکانیان لەی دروستیی پێشبینیەڵگەب  ەنەیکە، دەوەخۆی ڕاستیش بێت ەرگریکردن لەب

ملی بۆ   ەگاتەقۆ دەچ  ەرخێکیش بێ کەرگریکردنی بەی بەخۆی بکا با هێند ەرگری لەبێ بەی نەوەمرۆ مافی ئ
کان، ەپێی بۆچوونی کۆمۆنست ەری حسێب ناکرێ.. بەس ەتکاری لەخیان ەب ەپسکێنێ، کەربازبوون خۆ ڕادەد
ر ەه ەیەوەش ئەوەبڕی ئ ەی گردەڵگەنین و ب ەریفانەڵوێستی شەیان هەوەوڕوو بوونەرەرگرتن و بەڵوێستوەه
یی شیوعی ەڕی لێبوردەوپەڵکێشرێ و ئەه ەوەگوڕیشەڕ ەتدا لەرف ەم دەکەی ەبێ لە، د ەوەو ڕوویان بێتەرەسێ بەک
و  ەچاوپۆشی ل ەیەوەک ئ ەش وەوەیاری خۆی و ئەنێکی ن ەر لیەس ەبیخات ەیەوەخۆ ئەربەڵوێستی سەر هەرانبەب

م  ەفتارانەڕ ەت ەو بابەودای بزاوتنیان بووبێ ئەم ەبارودۆخێکدا ک ەن. لەبک ەنەو لیە تی ئەبکا تا خزم ەخشانەخۆب
 ەوەڕوون بێت ەوەتی تا ئەر پێویستیەب ەدا لەن. باسکردنیشی لێرەنای ەژمار ەو ل ەڵکی تریش دیویانەو خ ەدیو

 ەک هیچی تر نیم و لەیەنموون ەل ەدا، جگەو بوارەو منیش ل ەڵستی خۆیان داناوەرهەب ەکان منیان بەچۆن شیوعی
بێ ەسوودی ه ەنگە. ڕەوەبێت ەد ەدووباربێ، ەشانیان هەخۆی چالک شانبەربەبۆچوونی س ەر شوێن و کاتێکدا کەه

 ەل ەیەوەکانەی شیوعیەمەلحەی مەبار ەل ەک ەوەبی بگێڕمەری عارەکدا بۆ خوێنەیەڕەلپ ەکەچار ەباسێک ل
رچی ەگ ەکانی ئەندەوە رژەب ەل ەکێکەستدانی یەدەئاستیدا ل ەنگبوون لەبێد ەموو شتێکدا کەی هەوەوڕوو بوونەرەب
ند  ەچ ەل ەکێکەی ەیەڕەلپ ەکەم چارەبن و ئەستدرێژیش هەتی و دەڕی دوژمنایەوپەدا ئەیەوەڕووبوونەو ڕووبەل
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یانم  ەکەسووک ەرەه ەدرکم پێ کردوون و خوا ئاگادار ەوەی خۆمەوەتاقیکردن ەل ەکی تری زۆر کەیەڕەلپ
ر  ەس ەل ەک ەبێ تیایدا نییە یی نەژێ کی ڕەش گرنگییە یەڕەم لپە. ئەوەگرێتەشانی شیوعی کورد د ەک ەڵبژاردووەه
، ڕوونی ەیەوان و مندا هەنێوان ئ ەی لەوەئ ەمدا کەستێکی زۆر کەبەپێناوی م ەل ەک ڕووداوی دیاریکراوەی
 ەتدا نقوم بوو ەمیەلفاوی ئوم ەندی وا، ملیۆنان ملیۆن ڕووداوی سنووردار تاکی بێ تاوانی مرۆڤ لەو چ ەوەکاتەد

ی ەبار ە، لەی پێ کراوە ک ئاماژەو 1953.. هاوینی ساڵی ەڕووداواندا خنکاوی ەناو گرم ەوای تاک لەنگی ڕەو د
ی مڵکی ئاغاکان بوون و ەوییانەو زەر ئەس ەدژی لبردنیان ل ەو ەخموورەولێر و مەی ه ەرزێرانی ناوچەڕینی وەڕاپ
 ەوەمەلی ک ەیان بەک ەر یەه ەن کەچۆڵ بک ەو تراکتۆرانەبۆ ئ ێبوون جەدەکردن ڕازی نەوان کاریان تێدا دەئ

کانی ەدژی داخوازیی ەبوو و دیارەرم نەریان نەرانبەت بەی حکوومەوە. کاردانەوەکردەرزێری پڕ دەو ەجێی د
مانی  ەرلەمینی پەیەخولی سێزد ەل ەمەو دەر بوون. ئەستدرێژکەد ەمەو دەی یاسای ئەگوێر ەب ەرزێران بوو کەو

بوو  و منیش  ەتی نەمۆڵ ەکانی پارتی دیموکراتی کورد بووم کەری بۆچوونەو نوێن (1)بووم ەعیراقدا نایبی کۆی
م ەنگرییان بدەوڵ بۆ لیەڕی هەوپەسپا ئەویژدانم چ ە، لەوە ولێر باڵو بووەرزێرانی هەواڵی وەه ەندامی بووم. کەئ

ی  ەوەم کۆبوونەکەی ەر چاو. لەب ەمەبخ ەوەوێتەلێی بک ەوەشایەوەی لێی دەترسیانەو مەکانیان و ئەو ماف 
کان  ەندەر سوودمە رانبەنها بەت ەکانیان بەلحەف  ەرپرسان کەم بەردەب ەم خستە کەتەتوندی باب ەماندا بەرلەپ

دوودا دێ  ەبردن و ئاسایش و دارایی بەڕێوەترسی بەدریش مەکرێ و غەدریان لێ دەکرێن و غەردەو د ەڕاوەلێگ
م  ەکەی ەکان لەبوو و ڕۆژنامەزۆری هکی ەیەوەنگدانەد ەکەبێ. گوتارەڵ دەتدا کۆمەر حکوومەس ەمووی بەو ه
دوودا  ەب (2)ی )الدفاع(ەڕۆژنام ەروتار لەک سەنووسینێکی و ەو گوتارە. ئەوەباڵویان کرد ەوەمانشێت ەدا بەڕەلپ

تی ەرایەبەڕێوەبوو بەکی وای هەرییەنی بوو و کاریگەغدا خاوەری بەخالێخۆشبوو )صادق البصام(ی نوێن ەهات ک
ملمالنێی   ەکار بێنن کەکانیان ب ەکینەنع کرد مەم ەوەی لەیەو ناوچەکانی ئەوییەن ز ەولێر خاوە ه ەت لەحکووم
 گوتار و نووسیندا پێشبێنیم کردبوو. ەمن ل ەبن کەن ەوەی دووچاری ئەوەش بۆ ئەوەبوو، ئەتێدا ه

حیزب  ەتاک ەدیموکراتی کورد بوو، کڵوێستی پارتی ەتدا هەڕەبن ەل ەڵوێستی منیان پێ باش بوو کەکان هەرزێرەو
ی جۆراوجۆر  ەشێو ەیان ب ەو پێخۆشبوونەرزێران ئەکرد. وەکان دەکاندا ملمالنێی کۆمۆنستەکوردیی ەناوچ ەبوو ل

 ەست بەم جار بوو هە کەی ەوەغدا و ئەب ەهاتن ەستە د ەستەدانیان، دەس ەبوو ب ەو ەترینیان ئەورەبڕی و گەردەد
نگی ە. دە وەسمییەندامانی ڕێکخراوی ڕەئ ەکێ لەی ەش لەوەکانیان ئەخواست ەن لەویژدانی بککی ەهاوسۆزیی ەجۆر

ر  ەرانبەشی بەوەو ئ ەوەرز بووەرگریکردن لێیان بەبۆ ب ەک (3)موو عیراقداەه ەندراو بوو لەیەنگی ڕاگ ەد ەمن تاک
ڵتیان ەسەستی دەگا نادا دێ یانبوو و ڕەمان هەرلەندامانی پەئ ەبوو ک ەیەسانەو حەرگری لێ کردم ئەڵت بەسەد

زگا  ەد ەتی لەی فایلێکی تایبە وەهۆی ئ ەم بووەڵوێستەو هەش بڵێم ئەوەنگیان کپ بکا. با ئ ەپێ بگا و د
رقاڵی و  ەو سەی ئەرمەگ ەکانم. لەکۆمۆنست ەر بەس  ەگوای ەوەتی ناوخۆدا بۆ من بکرێتەزارەکانی وەنهێنیی

 

م  ەک ەکاندا و یەکوردیی ە موو ناوچ ەه  ەبوو ل ەقینەڵبژاردنی ڕاستەم ملمالنێی هە کەی 1953ساڵی  ەک نائیبی کۆیەڵبژاردنم وەه  )1( 
  ەل  ەک ەکانی ناوچە بوو کۆمۆنست ەوە ئ  ەوەوتنە ی لێی کەکییانەالو ەوەو کاردانەکێ ئ ەست هێنا. یەدەوتنی بەرک ەس  ەڵبژاردنیش بوو کەه

  .ەوەدا جێی نابێتەلێر ەو باسەی ئەکرد. درێژەیا دەکەڵبژاردنەتی هەپۆلیس زیاتر دژای

مگوت و  ەکی دەرچییەی بۆ هە کەبێ ترس سینگی ڕۆژنام  ەب ەبوو ک  ەوە سام ئەکانی سادق بەجوامێران ەڵوێستەه  ەکێ لەی  )2( 
  .ەوەزای بداتەزانی، خوا لێی خۆش بێ و جە ری ڕای کورد دەنوێن ەماندا بەرلەپ  ەمنی ل   ەچونک  ەمنووسی کردبۆو ەد

کرا و  ەجوتیاران د ەل ە ی کەدرەو غە ن لەت بکە ی حکوومەئاڕاست  ەوەکی ڕوونکردنەران بێنم داوایەنوێن ەت بەناعەوڵمدا قەه  )3( 
س  ە بێ کەم نەکی کەیەیاندا ژمارەم ەاڵم ل ەس بوون بە ک 13ڵستکاران ەرهەی بەکی پێشتردا ژمارەداوای ەن. ل ەڵدا بکە گە ی لەوەلێپرسین

نیان درێژ بکا، مامۆستایان  ەمە کانیش خوا تە زندوو ەبان و لەزا شبیبی و ذیبان غەخوالێخۆشبوو شێخ ڕش ە وانە بوو، ئەن ەئاماد
ڵ  ە گە مان لە رلەپ ەترین کار بوو کەورە، گ ەوە جیب صائیغ بوون. داوای ڕوونکردنەزاق شێخلی و نەحمان و ڕەبولڕەن ع ەسەح

 تدا پێی بکرێ.ەحکووم
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 ەوەندی پێیانەیوەبوو پەسێک هەموو کەر هەس  ەبوو و قورساییان لەندیان هەهەزۆر ڕوو و ڕ ەدا، کەکێشان
!(ی ئاشکراکردن و  ەوە)شیکردن ەک ەوەزمانی کوردی باڵو کرد ەکی بەیەشرەولێر نەه ەبوبێ، لقی شیوعی لەه

ڕۆکی  ەر ناوە! بۆ سەوەرەستکردنی ساغ! و تیشکی ڕۆشنک ە یشتنێکی ڕاستیدا! و هەتێگ ەکان!(ی مارکسیزمی لە)گوت
سعوود  ەڵێ: نیازخراپی مەت پێ دەمەو ئ ەوەدا باڵو کردەوەرەرناوێکی جوانی ئیشتیهاکەژێر س ەل ەکەکێش
ک  ەیەست و دژبەبەم ەوخوار بەرەی هیچ و سە پل ەگات ەی دەوەشێواندن تا ئ ەپڕ بوو ل ەکەشرەد".. نەمەمح

نی نێوان ڕاست و ناڕاستی تێدا بێ و ەکی بێالیەیەخۆ بگرێ یا وشەی ڕاست لە ک وشەیتوانیبوو یەن ەچونک
ی ەپارتی دیموکراتی کوردی چالکی ناوچ ەر ب ەرزێری سەنجێکی وەگ ەوتبۆوەڕاستی دوور ک ەل ەندەوەئ

و لی ەرەتا ب ەوەکاتەکاندا باڵو دەرزێرەناو و ەل ەندەو پڕوپاگ ەری منەنوێن ەتبار کردبوو کەتۆم ەوەی بەملمالنێک
یانی  ەمدیبوو و دوای بەڕاستتر بێ بڵێم پێشتر ن  ەنگەناسی و ڕەدەم نەنجەو گەئ ەمەو دەڕایانکێشێ و منیش ئمن 

موو  ەه ەل ەنگەو ڕ ەو دوو ساڵەکانی ئەرییەوەبیر ەردانی کرد و هێشتا مێشکی پڕ بوو لەس 1970ئازاری ساڵی 
یشتنی خۆی  ەی تێگەخەتدا یەی بابەوەلێکدان ەر مرۆ لەگە بیر بێ.. ئەی لەیەشرە و نەڕۆکی ئەس باشتر ناوەک
و  ەگرەڵنەسپاوی گومانهەن شتێکی چەسەن و ناڕەسەکردنی ڕاست و ناڕاستی و ڕەر بۆ پێوان ەگرێ، باشترین پێوەن

ستم و  ەبەڕوونی دڵم و پاکی م ەر لەگەفسدابێ. ئەکانی نەسپاوە ی چەوەرەس ەک لە یەپل ەینەقیندا بگەی ەناشێ ل
ردا ەس ەتخراپیم بەتبار بکا و بڕیاری نیەو ناخم تۆم ەوەکێک ڕاست بێتەتێکدا دڵنیا بم و یەابب ەرزی ئامانجم لەب

 ەزی لەڵکدا و ناحەناو خ ەل ەکردنی چاکەنەشەت ەڕخوازی ناخی و قینی لەوێرانبوونی ویژدانی و ش ەبێ لەبدا د
و جوانی و  ەر چاکەرانبەو ب ەبڕەی گردەکەو ڕاستی ەوەو لێبۆت ەنجامێکەئ ەقینەو یەئ ەکاریدا دڵنیا بم چونکەچاک

ر  ەگەسێکی تر دڵنیا بێ مەڕاستی شتێکی ک ەل ەوەڵگەڕێی ب ەس ناتوانێ لەهیچ جۆرێ ک ە. بەوەتەستاوەرز وەب
و یا  ەمرەکێ بێ و بڵێ تۆ ناوت عەید بێ و یەکر بێ یا ز ەر ناوت بەگ ەچاوی بنووقێنێ و دیدی کوێر بێ. ئ

ی لێ  ەوەڕێی ئەچاو  ەو ئای ەی درۆیەکەقس ەوێ کەست ناکەترت دەورەگ ەوەی لەڵگەبوو بەنیازێکی خراپی ه
تا   ەوەیتەرچی بدەرپەب  ەڵگەب ەت پێ بدا بەوەمای ئە نگدا تەهەباسکردنی جوگرافیا و کیمیا و ژیانی ن ەی لەکەد
ش خۆی  ەندەوەو ئ ەبێ باک دنەت چەپێناس ەبوختانکردندا ب ە؟ نابینی لەوەیتە درۆی بخ ەب  ەیت کەبگ ەوەب

رقاڵ بکا ەس ەوەتەکەی پێناسەق ەرەماشاکردنی وەت ەڕێ و خۆی بەدا بگەکەدوای ڕاستیی ەنفووس ب ەماندوو ناکا ل
  ەد لەکیل و حاکم و شایەو  ەخۆی بووەر بەڵکو هەتناسێ بەد ەسێکی بکا کەک  ەخۆت بکا یا ل ەیا پرسیار ل

ست دا و ەد ەی لەما و ئیرادەر مرۆ توانای نەگەبێ؟ ئەئاشکراتر د ەوەو درۆ ل ەهی تۆی ە ندترین شتێ کەتمەتایب
جێی  ەیەڵبژاردنیان هەتوانای ه ەکاندا کەئازاد ەناو مرۆڤ  ەزرێنێ، لەخۆی دامەت بەڕێکی تایبەیتوانی باوەن

کان ەگونجاو ەی نێوان شتەپێویست ەو ڕێژەست بەدا و هەست دەدەکاندا لەرزەها بەداخوازی ب ەو مافی ل ەوەنابێت
چی ەک  ەنگەبێد ەبوونی دڵنیای ەل ەستی کەئاستی شتێکی ناو د ەی لەکەد ەسەو کەکانیان ناکا. چی لەوانەو پێچ
ڕێی بۆچوونێکی  ەش لەوە، ئ ەوەکاتەتی دەکا یا ڕەبووڵ دەق  ەوەسووربوون ەخۆی ب  ەی ئاڵۆزکاوی دوور لەکێش
گا و  ەپێی د ەی ک ەڕەو باوەڵ بێ بۆ ئەروێشی گوێڕایەمێنێ تیایدا دەی بۆ دەوەئر ەو ه ەوەخۆی ەت بەتایب

  ەوڵم داوەو ه ەتییەسایەناوچوونی کەڕی داڕمان و لەوپەئ ەلوەم بەوەکی ویژدانی تر. ئەکۆپیی ەکاتەویژدانی د
یا  ەو سیمای خواستراو ەوەتوێنەو سروشتیان تێدا د ەئیراد ەدوور بگرم ک ەو جێیانەرچۆنێ بێ خۆم لەه
  ەزن بگۆڕم کەسێکی مەڕی کەباو ەڕی خۆم بەباو ەبوومەڵ نەدا گوێڕایەوەرگیز لەکرێ. هەر دەبەپێندراو لەس
  ەم پێ باشترەوەوم لەویستی خۆم دوای ک ەڕاست بزانم و ب ەکیش بەیەڵەون، هەدوو بکەڵکی بەدرێ خەوڵ دەه
وم ەکەی دوای دە وەر ئەگەدی ئەزانم. ئەی دەڵەه ەب ەوم کەک بکەماح دووی ڕاستییەت ەترسان یا ب ەل
ی بۆ  ەی خراپەڵگەبێ ب ەه ەوانەر ئەرانبەڵوێستم بەبێ، چ هەن ەوەلێکدان ەبێ و پێویستی ب ەڕی چاکەوپەئ
  ەڕهێنان بەئاستی باو ەو ل ەوەیەم بارەن؟ لەکە ستم دەر دەتی بەکەرەبەی بەتی چاکەچنن و دوژمنایەڵدەه
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  ەبن بۆ درۆکردن لەیدا دەل پ ەهێزیشم لەی بەڵگەڵکو بەکۆتایی پێ ناهێنم ب ەنەو لیەدرۆی ئڕاستگۆیی خۆم و 
ربخا،  ەد ەوەخستنەو ن ەوەدرۆخستنە کا بەن ەوەشی ئەبێ و بەریان هەس ەمم لەکی کەزانیاریی ەوتۆدا کەتی ئەباب

دی  ەستابێ شایەڵبەی بۆ من هەقسی ەوەر ئەگەم ئەسێکدا دایشکێنم و بێتاوانی بکەلی ک ەب ەیەم هەوەمافی ئ
ی ەوەسن بۆ ئەب ەوەو پاش ئ ەوەڵوێستی تری پێش ئەولێر و هەه ەی حیزبی شیوعی لەکەشرەر دابێ. نەس ەل

ی ەوەکانی تری، لەخشە ربەرەز ەکار ەچاوپۆشین ل ەباشترین حاڵدا و ب ەکوردی شیوعی ل ەی کەڕەو باوەئ ەمەبگ
خراپترین  ەکا لەکانی د ەرەربەی کوردی شیوعی بەوەوای بۆ چووم ئ ەوەل ەڵدایەگەقی لەی حەیڵێ نیوەد ەک

ی ەوەر ئەب ەشکێنم لەییدا دایدەلی شیوعی ناوچ ەدا بەمەگوترێ و لەپێی د ەک ەیەی هە و خراپییەحاڵیدا ئ
ر ڕاست و  ەبەرلەنێوان شتێکی س ەبڕم لەگونجانی گردەی نەڵگەو ب ەی نیشتمانییەوەوامی بزووتنەردەفێکی بەرەت

  ەو ویژدانەئ  ەک ەییەڕی لێبوردەوپەش ئەمەو ئ  ەلناوەڵیاندا وەگەی خۆم لەوەتاقیکردن ەر درۆ لەبەرلەشتێکی س
  ەنێ کەندی گشتیدا دادەوەرژەکان و بەڕاستی ەنێوان پیرۆزی  ەی ئاڵۆز لەر کێشەه ەڵسوڕێ کەپێی ه ەزندوو

 ... ەوەڕاندنیەندێ ڕاپەناو ه ەوتۆتەموکوڕی کەک

ست  ەمم دەڵەر ق ەگ ەو ئ ە کی دیاری نییەدا کۆتاییەریایەم زەو ڕۆچوون ب ەتە م بابەر ئەس ەم لەوجا: قسەئ
 ەوەوام ببمەردەی کۆن و بەورەکی گەکارییەوڕووی خراپەرەم بەکەخۆم دە ستم وا لەدا بوەم ئاستەڵگرێ و لەه
 :ەژماردنیانم پێ ئاسان ە سێ شتی گرنگ ک ەچاوپۆشیکردن ل ەش بەوەئ

تی کوردی ەرامەکوردی کۆمۆنست ویژدان و ک ەم باس کرد کەو ڕووداوانەمی ئەکی ک ەیەژمار ەیەوەمیان ئەکەی
 ەک ەم لداو ەو ڕووداوانەخۆم ناخۆشترینی ئ ەیەوەمیان ئە.دووەوەمی تاقیکارییەردەب ەئازادیخوازیان پێ خستۆت

ڕووی  ە، لەوەسپاندنەو چ ەوەرچدانەرپەب ەستم بە ش دەوەو ب ەوەنەکەتی دەن و ڕەکەتی مرۆ پێشێل دەرامەک
 ستاوم. ەمن تیایدا و ەک ەدایەیەرەو بەندی ئەوەرژەب ەش لەوەو ئ ەتیدا گرتووەتی و چۆنایەندایەچ

ر تیایاندا ڕۆچووبام تای ەگەو ئ ەکانی مارکس بواردوەقس ەندێ لەی هەشەموناق ەخۆم ل ەیەوەمیان ئەسێی
   ەداوەریاندا بازم نەس  ەش بەوەو بۆ ئ  ەموکوڕییان ئاشکرایەش کەو گوتانەبوو. ئەڕی من قورستر دەرازووی باوەت

 :ەلمێنم کەی بیسەوەڵکو بۆ ئەسوپاس بکرێم ب

 

   .ەمتر بێ، لێبوردنی زیاترەی توندوتیژی کەوەئ

ی ەوەکانەڕوانی شەی چاوەو ئاستەئ ەتیەیاندوومیەبێ لوازی گەبی پێی وا نەری عارەهیوادارم خوێن ەوەدوای ئ
 ەوەتەک کراوەیەرەوڕووی بەرەو ب ەکانیدایەڵگەب ەموو هێزێکی لەه ەک ەو ەر نووسینێکەس ەوتن بم بەرکەئاڵی س

ر  ەگەق، ئەح ەزانم کەفڕن. چاکیش دەتۆمی و ناوکیدا دەکێکی ئاسایی و  ئەچ ەر پارچەر هەس ەزاران کۆتر بەه
ئاخۆ چ   ەبک ێ م لەوەپرسیاری ئ ەر پێت خۆشەگە. ئەندەری قورسایی چەپێو  ەی تردا ببێتەکەتای ەهێز ل
و هێرش   ەکۆمەل ەی گەوەوڕووبوونەرەزانێ بەخت دەی پێشوەکەرەنووس ەک ەی ەنووسینێکدا ه ەتێک لەحیکم

ک  ەڵگرتن لێی وەستهەوێ و دەیان پێ دەم نووسینەت ئەزۆر حیکم ەک ەوەمەدەڵمت دە، منیش وەسوودی نیی
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وێ ئاشکرا بێ و پێشگرتنی  ەیەت دەقیقەح ەیەوەت ئەم حیکمەکەو ی (1)(ەرزی کیفایە)ف  ەل ەگوناحی وازهێنان
 ەپێشتریش باسم کرد، سووربوونی کوردی مارکسیی ەمیان کەتی، دووەکردووی ەگرێ کەد ەوەی ئەخەی ەزوڵمێک

 ەچێتەیدا دەجوانترین شێو ەنگبوون لێیان لەزۆرن و بێد ەوانەنی بۆچوونی ئازاد و ئەڕاونان و بێزارکردنی خاو ەل
ری ەی کاریگەوەڕوونکردن ەل ەم نووسینەموکوڕی ئەمیان کەی پشتگیری زوڵم و پیرۆزڕاگرتنی. سێیەخان

 ەکوردی کۆمۆنست ل ەک ەمترەک ەموکوڕییەو کەکان لەییەناوچ ەلداخستنی کاروبارەر بەس ەکان لەڕووداو
رج  ەخ ەی کورد بەوامن وزەردەب ەوەر ئەس ەشدا لەوەڵ ئەگەو ل ەیانەکاندا هەجیهانی  ەلداخستنی ڕووداوەب

  ەب ەوەر ئەبەی خێر بۆ کورد. لەوەڕانەمترین ئومێدی گەبێ ک ەت بەمییەتی ئومەی توانا، بۆ خزمەگوێر ەن، بەبد
چاو   ەش لەوەوام بم ئەردەتیایدا ب ەمترەک ەوەری ل ەرەو ز ەبوارێکی سنوورداردای ەوڵی من لەعچوونی هەزای
 ... ەوەڵکەوانی خەکی فرەیەرەب

 

  ەستن لەڵکێک پێی هەخ  ەڵەر کۆم ەگ ەو ئ ەڵکدا دراوەر خەس  ەمعی ب ە جەستەد ەب ەک  ەیەرک ەئ وە )فرض الکفایة( ئ  ەرزی کیفایەف  )1( 
  ەرکی تاکەین )فرض العین(یش ئەک ناشتنی مردوو و خاوێنڕاگرتنی شار و شتی تری گشتی. فرزی عە وانی دی نامێنێ، وە ر ئەس
 رگێڕ(. ەکات...  )وەک نوێژ و ڕۆژوو و زە، وەسەک
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 میسکی کۆتایی  ەبێ ببێتەد ەوەم بۆ ئەوش دوا

  ەڵوێستی لەو ه ەوەم بکاتەت کەمییەی خۆی بۆ ئومەدێ ز ەوییەو توندڕەر کۆمۆنیزمی کوردی بتوانێ لەگەئ
ندی کورد بکا  ەوەرژەتی بەرایەجێیدا نوێن ەنسا و ئیتالیا و ئیسپانیا بێ تا لەرەتی ف ەڵوێستی شیوعیەک هەئاستیدا و
رباز  ە، دەناوی کورد جێی تێدا نیی ەکاندا، کەجیهانی  ەلەسەریای مەناو ز ەی ئێستای لەیەوەتوانو ەبێ لەو هیچ ن

کی ەلوازیی ەیا ب ەوە تی بکاتەی ڕەکەتییەچینای ەرجێکی تری قورسی بۆ دانانێم سروشتەهیچ م ەوەبێ، دوای ئ
زمانم  ەئێستاو ەم لەدەڵێن دەخۆمدا بڵ ەگەدژی بێ. ل ەپاو لەوێ یا بارودۆخێکی سەری بکەس ەیی گران لەڕێژ
ڵوێستی  ەتی و ئابووری بگا و هەڵیەکی کۆمەیەر پل ەتی هەڕەه ەڕێ و بەگەبێ نەو نەی ئەچاک ەمم بەڵەیا ق 

ویژدانی وێران   ەک لەیی بێ با سوپایە کی جێی گلەرچییەه ەل ەردنیم ئازاد کردووە ک بێ گەر چییەرم هەرانبەب
 . ەوەشۆرێنەکانی دەموو گوناهەکار بێ، هەبواری کورددا چاک ەر لەگەر. ئ ەس ەو زمانی هاریشم بکات
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