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عەزیز محەممەد لە چەمچەماڵ

ــن ســەرچاوەی زۆر شــتی گرنگــن.  ــەم بینی ــی، یەكــەم هەڵســوكەت و یەك ــەم دیدەن یەك

گرنگــن و لــە پەیوەندیــی دواتــر و بەردەوامــدا رۆڵــی كاریگەریــان هــەس. بەهــاری 

ــە،  ــەو رۆژان ــی. ئ ــاڵ بین ــە چەمچەم ــەدم ل ــز محەمم ــار عەزی ــۆ یەكەمج ــاڵی 1992 ب س

ــی  ــە چاوەڕوان ــوا، ل ــە هی ــوون ل ــی و تژەب ــە ئەندێشــە، چاوەڕوان ــڕ ل ــوون پ ــك ب رۆژگارێ

ــی  ــەم هەڵبژاردن ــش یەك ــن و پێ ــاش راپەڕی ــەش. رۆژگاری پ ــی گ ــۆ داهاتوویەك روون ب

ــاوس  ــك ئ ــتان. رۆژانێ ــی كوردس ــەم پەرلەمان ــۆ یەك ــژاردن ب ــە نیشــتامن، هەڵب ــە ل ئازادان

بــە ئــازادی، خاڵــی وەرچەرخــان بــۆ لەدایكبــوون و دەســپێكێكی نوێــی پــاش ئاوابوونــی 

دەســەاڵتدارێتی بەعــس. ســااڵنێك بــوو ئێمــە، كۆمەڵێــك هــاوڕێ و هاوبیــر، ناوەندێكــی 

ــش و  ــەی پێ ــەو رۆژان ــان ل ــاوی ناوەندەكەم ــوو، ن ــامن هەب ــی و هونەری ــی ئەدەب چاالك

پــاش راپەڕینــدا )كۆمەڵــەی هونەرجوانەكانــی كــورد( بــوو. كۆمەڵێكــی وێژەیــی و هونــەری 

كــە كاریگەریــی خــۆی بەســەر هەمــوو ئــەو كەســانەوە هەبــوو و هەیــە لــە شــارەكە و 

ــە  ــان چوونە-دەچن ــە نووســین دەكــەن ی ــەو رۆژگارە و پاشــردا دەســت ب ــەری ل دەوروب

ــاوە. ــەر و میدی ــو كاری هون نێ

ــییەكان، كادران،  ــزە سیاس ــەرجەم هێ ــەری س ــدا نوێن ــەی هەڵبژاردن ــی بانگەش ــە كەش ل
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ســەركردە و سیاســەتڤانەكان چــۆن ســەردانی ناوەندەكانــی دیكەیــان دەكــرد و ســەریان 

لەكەســانی دیكــە دەدا، بەهەمــان جــۆر ســەردانی ئێمەیشــیان دەكــرد لــە كۆمەڵەكەمــان، 

ــە  ــان ل ــگ و هاوكاریی ــدا داوای دەن ــی هەڵبژاردن ــە بابەت ــتەوخۆ ل ــان ناڕاس ــتەوخۆ ی راس

ــن، بەشــێوەیەكی  ــەو رۆژگارەدا بینیامن ــەو سیاســەتڤانانەی ل ــوو ئ ــرد. هەم ئێمــەش دەك

ئاســایی دەهاتــن، بەشــێوازێكی زۆر ئاســایی و بــاو قســەیان دەكــرد و دەگەڕانــەوە. تاكــە 

ــز محەممــەد  ــن عەزی ــی لێكردی ــر هــات، قســەی كــرد و ماڵئاوای ــاواز لەوانی كەســێك جی

بــوو. ئــەو رۆژەی ئــەو هــات، كەســانێكی زۆری لەگــەڵ بــوون و بــەرەو كۆمەڵــەی هونەرە 

ــەو  ــی ئ ــە كۆمــەڵ دانیشــتبووین، چاوەڕوان ــا. ئێمــە پێشــر ل ــان دەن ــەكان هەنگاوی جوان

هاتنــە نەبوویــن، كاتێــك بــە ئێمەیــان گــوت، چووینــە بەردەركــە تاكــو پێشــوازی لێبكەیــن. 

دروســت رۆژی دووی مانگــی ئایــاری 1992 لەگــەڵ هاوڕێیەكامنــدا لەبــەر دەرگای كۆمــەڵ 

لــە پێشــوازیاندا بوویــن. پــاش بەخێرهاتــن و تەوقەكــردن، شــتێك كــە پێشــر لەوانیرمــان 

نەدیبــوو، ئێمــەی دڵخــۆش كــرد و پاشــانیش ســەبارەت بــە هەڵســوكەوتی جیــاواز لــە كــن 

ــز محەممــەد خــۆی،  ــان. عەزی ــە الم ــان ل ــەی رام ــووە مای ــە ب ــەو كردەی سیاســەتڤانان، ئ

وەكــو ئــەوەی هێزێكــی كاریگــەری لــە جەســتەدا بەرجەســتە كردبێــت، چــۆن مرۆڤێــك 

هــەردوو دەســتی دەكات بــە رێگــر لەبــەردەم شــتێكی نەخــوازراودا، بەوجــۆرە رێگــەی 

ــن و  ــەر دەرگا رایگرت ــوو. لەب ــەو ب ــتنی ئ ــان پاراس ــە ئەركی ــرت ك ــی گ ــە پارێزڤانەكان ل

بەدەنگێكــی روون بــە پارێزڤانەكانــی خــۆی گــوت:

ئێــرە جێگــەی ئــەدەب و هونــەرە، ئێــرە ماڵــی قەڵــەم و كەمانچەیــە، ئێــرە شــوێنی چــەك 

نییــە و دەبێــت ئێــوە نەیێنــە ژوورێ.

مــن پێمگــوت، لەبــەر تەناهــی و پاراســتنی خۆتــان، تكایــە بــا بێنــە ژوورێ، ئــەو گوتــی، 

نەخێــر نابێــت بێــن.

یەكــەم دیدەنــی و یەكــەم هەڵســوكەوتی ئــەو پیــاوە بــۆ ئێمــە بــووە یادگارییەكــی جیــاواز 

و لەبیرنەكــراو. چــۆن لــە هەڵســوكەوت و دانوســتاندندا ئــەو لــەو رۆژگارەدا لــە هەمــوو 

ئەوانیدیكــە جیــاواز بــوو، پاشــان و بەتایبەتــی لــە كاتــی ئەنجامدانــی ئــەم هەڤپەیڤینــەی 
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بەردەســتی ئێــوەدا، بــۆم دەركــەوت لــە گێڕانــەوە و لــە دەربڕینــی راستییەكانیشــدا 

ــە.  ــاوازی تێدای ــە جی ــت شــتێك ل ــاوازە، هــەر نەبێ ــت( جی ــەر هەموویشــی نەگوتبێ )ئەگ

لــە گێڕانــەوەی بەســەرهاتی تایبەتــی و خێزانیــدا ئــەو جیاوازییــە روونــر دەردەكەوێــت، 

كاتێــك بــێ ســڵەمینەوە ئامــاژە بــە زۆر راســتیی تــاڵ و یادگاریــی بەســوێ ســەبارەت بــە 

ژیانــی خــۆی و دایكــی دەكات. 

بەرەو فاڵشۆپینگ

پاییــزی ســاڵی دووهــەزار، پــاش هەوڵدانــی زۆر و خەمخۆرانــەی هێژایــان مەهابــاد 

ــەی  ــنیاز و داوای ئێم ــەد پێش ــز محەمم ــاوڕێ عەزی ــی، ه ــی كاكەی ــی و فەهم قەرەداخ

بــۆ هەڤپەیڤیــن پەســەند كــرد. ئــەو دەمــە عەزیــز محەممــەد وەكــو پەنابــەر لــە شــاری 

فاڵشــۆپینگ-ی واڵتــی ســوێد دەژیــا. وەكــو خــۆی لــە هەڤپەیڤینەكەمانــدا دەڵێــت: ســوێد 

مافــی پەنابــەری سیاســییان پێنەدابــوو. لــە ئێوارەیەكــی باراناویــدا، لــە ئێوارەیەكــی تاریــك 

و بــە تەمومــژدا، ئێوارەیەكــی ســاردی دواڕۆژەكانــی پاییــز، لەشــاری كۆڵــن-ی ئەڵامنیــاوە 

ــۆپینگ  ــاری فاڵش ــەرەو ش ــە شــەمەندەفەر ب ــوە ب ــۆری، لەوێ گەیشــتینە فڕگــەی یۆتۆب

ــاد قەرەداخــی و شــەهید مســتەفا  ــی مەهاب ــە ماڵ ــگ ل ــی درەن ــن. ئێوارەیەك وەڕێكەوتی

گەرمیانــی، جارێكــی دیكــە عەزیــز محەممەدمــان بینییــەوە. رۆژی دواتریش لە ماڵە ســادە 

ــە هەڤپەیڤینەكەمــان  ــز محەممــەد دەســتامن كــرد ب ــە خــان و عەزی و دڵگیرەكــەی كافی

بــە دوو مــەرج:

- ســەرباری دۆخــی ناجــۆری تەندروســتی، ئــەو كاتێكــی زۆر بــە ئێمــە بــدات و دیدارێكــی 

درێــژ ســاز بكەیــن.

- ئێمــەش بڕیارەكــەی ئەومــان پەســەند كــرد كــە ئــەم دیــدارە تاكــو خــۆی لــە ژیانــدا بێــت 

باڵونەكرێتەوە.

مــن پێمگــوت، خۆتــان دەزانــن مــردن تاكــە شــتە ناتوانرێــت پالنــی پێشــوەختەمان 

لەگەڵیــدا هەبێــت، ئــەی ئەگــەر ئێمــە بــەر لــە ئێــوە ئۆغرمــان كــرد، بۆیــە مــن دیدارەكــە 
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دەدەمــە چەنــد هاوڕێیەكــی نزیــك و جێــی متامنــە، تاكــو كارەكەمــان نەفەوتێــت، ئــەو 

پێدەكەنــی و دەیگــوت قســەی خــۆش هــەر خۆشــە، بــەاڵم بەڕاســتی ئیــر مــن تەمەنێكــم 

ــی  ــی بۆچ ــم و نەمزان ــن نازان ــرم. م ــوە زۆر گەورەت ــە ئێ ــش ل ــەربردووە و بەتەمەنی بەس

ــاش  ــان پ ــرت هەڤپەیڤینەكەم ــەوە دادەگ ــەر ئ ــی لەس ــدە پێ ــەد ئەوەن ــز محەمم عەزی

مردنــی باڵوبكرێتــەوە. ســەرباری گرنگیــی هەڤپەیڤینەكــە، ســەرەڕای قســە و لێدوانەكانی، 

ســەرباری ئــەوەی ئــەو هەنــدێ زانیاریــی گرنگی لــە هەڤپەیڤینەكــەدا خســتۆتەڕوو، بەاڵم 

لــەم دیــدارەدا شــتێكی وەهــا نییــە ئــەو دەم و ئێســتایش بــۆ باڵوكردنــەوە نەشــێت یــان 

بڤــە بێــت. رەنگبــێ ئــەو بڕیــارە پەیوەنــدی بــە كولتــووری نهێنــی پاراســن و هەســتیاریی 

كۆمۆنیســتەكانەوە هەبێــت. هەســتیاریی لــە دەربڕیــن و دركاندنــی شــتەكاندا، جــا ئیــر 

ــەوە  ــژ، بــێ كۆبوون ــارساون بــێ راوێ ــان گــەورە. كۆمۆنیســتەكان ن شــتی بچــووك بێــت ی

هیــچ شــتێك نادركێنــن. جــا ئێســتا كەســێكی وەك عەزیــز محەممــەد، بــێ پــرس و 

ــۆ  ــتێكی نام ــەوان ش ــۆ ئ ــت ب ــكات، رەنگبێ ــاز ب ــژ س ــا درێ ــی وەه ــژ هەڤپەیڤینێك راوێ

ــی  ــە هۆڵ ــە ســلێامنی ل ــك ل ــن، جارێ ــاش راپەری ــت. راســتەوخۆ پ ــان پەســەندكراو نەبێ ی

هونەرمەنــدان، بۆنەیەكــی حیزبــی شــیوعی هەبــوو، لەگــەڵ چەنــد هاوڕێیەك بانگهێشــت 

كرابوویــن و لــەوێ ئامادەبوویــن، لەســەر شــانۆكە دار ســنەوبەرێكی دەســتكرد بەرچــاوی 

ئێمــە و كامێراكانــی گرتبــوو. بەڕێوەبــەری بەرنامەكەمــان دەناســی و پرســیامن بــە ئــەرك 

نەبێــت ئــەو دارە الدەبــەن؟ بــە پێكەنینــەوە گوتــی: دەبــێ حیــزب كۆبوونــەوەی لەســەر 

بــكات و لــەو كۆبوونەوەیــەدا بڕیــار لەســەر الدانــی ئــەو دارە بدرێــت. ئەمــەم بــۆ هــاوڕێ 

عەزیــز محەممــەد گێڕایــەوە، دیــارە پــاش رێككەوتنــامن ســەبارەت بــە باڵونەكردنــەوەی 

ــادی بەخێــر.  هەڤپەیڤینەكــە، زۆر پێكەنــی. ی

بەڵــێ، پــاش هەوڵدانێكــی زۆر، پــاش رژدبــوون و پــاش مشــوورخواردنی ئــەو دوو 

هێژایــەی دووبــارە ناویــان دەهێنمــەوە و لــە دڵــەوە سوپاســیان دەكــەم، هێژایــان فەهمی 

ــەوان تەنانــەت  ــوو. ئ ــواری هەڤپەیڤیــن دەســتەبەر ب ــاد قەرەداخــی، ب كاكەیــی و مەهاب

جارێــك منیــان لــەو مەترســییە ئــاگادار كــردەوە كــە ئەگــەر پەلــە نەكــەم هــاوڕێ عەزیــز 

دەچێتــەوە واڵت و رەنگبــێ ئیــر دەســتامن لێیگیرنەبێــت. پاشــان منیــش كەومتــە خــۆ و 

چووینــە شــاری فاڵشــۆپینگ، لــەوێ ئــەم هەڤپەیڤینەمــان لەگــەڵ هــاوڕێ عەزیــز و كافیــە 
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ــە  ــت ل ــژاری سوپاســدا دەبێ ــە م ــدا ســازكرد. هــەر ل ــژا و هاوژینی ــی هێ رەشــید، خاتوون

دڵــەوە سوپاســی هێــژا د. جەبــار قــادر بكــەم. لــە كاتــی خۆســازدان بــۆ ئــەم هەڤپەیڤینــە 

ــە ئامادەكردنــی پرســیاردا هاوكاریــی كــردووم. راوێــژم بــە پێكــردووە و هاوكاتیــش ل

تۆ یان بەڕێزتان- جەنابتان

بــەر لــە قســەمان بــۆ كامێــرا، پێــش دەســتپێك و تۆماركــردن، لــە هــاوڕێ عەزیــز 

محەممــەدم پرســی، ئەگــەر لــە كاتــی قســە و پرســیاردا لــە بیــرم كــرد بــە جەنابتــان یــان 

ــە وەرینەگــرن و دڵگــران نەبــن. ئــەو گوتــی،  ــان بكــەم، هیــوادارم بەهەڵ ــان بانگت بەڕێزت

ــاوم  ــۆ قســەم لەگــەڵ بكەیــت و ن ــە ت ــا ب ــاوەڕ بكــە حــەز دەكــەم تەنی ــان ب ســیروان گی

ــك  ــە. راستییەكەیشــی كاتێ ــگ نیی ــانەم ال گرن ــەو شــتە رووكەش ــن ئ ــت، بەڕاســتی م بێنی

ئــەوەی دەگــوت هەســتم دەكــرد بۆچوونەكــەی لــە دڵەوەیــە و كێشــەی نییــە لەگــەڵ -تــۆ 

یــان ئێــوە و جەنابتــان-، كێشــەی نییــە جــۆری بانگكــردن و قســەكردن یــان بانگكردنەكــە 

بــە تــاك بێــت یــان بــە كــۆ.

ــەم  ــە یەك ــرۆڤ ل ــەد. م ــز محەمم ــی عەزی ــی فەقێیەت ــەرباس و بابەت ــە س ــرەوە دێم لێ

بیســتندا بەرگوێــی بكەوێــت عەزیــز محەممــەد فەقــێ بــووە، تووشــی جۆرێــك لــە 

باوەڕنەكــردن یــان لــە راچەڵــەكان نابێــت؟. پرســیم مامۆســتا بەڕاســتی تــۆ فەقــێ بوویــت؟ 

ــە و باسیشــی  ــێ بووم ــێ فەق ــی بەڵ ــن؟ گوت ــش بكەی ــەدا باســی ئەوەی ــە دیدارەك ــا ل ئای

دەكەیــن. بەداخــەوە مــن درەنگــر ئــەم زانیارییــەم دەســتكەوت و لــەو دەمــەدا نــە مــن 

ــە: ــە ئەمەی ــاژەی پێكــرد. زانیارییەك ــش ئام ــە ئەوی ــووم و ن ــاگادار ب ئ

ــە فەقــێ. یەكــەم  ــە كــن مــەالی گونــدی بێركــۆت دەبێت ــز محەممــەد ل یەكەمجــار عەزی

تیشــكەكانی نووســین و ناســینی پیتــەكان لــەو مەالیــەوە دەروون و بیــری عەزیــز 

محەممــەد روونــاك دەكەنــەوە. مــەال شــێخ محەممــەد بێركۆتــی. مــەال شــێخ محەممــەد 

ــەو و  ــی پت ــی پەیوەندی ــووە. رەگ ــێو ب ــاڵ پەش ــورد، عەبدوڵ ــوداری ك ــاعیری نێ ــی ش باوك

هاوڕێیەتــی درێــژی عەزیــز محەممــەد و پەشــێوی شــاعیر بــۆ ئــەو رابــردووە دەگەڕێتەوە.
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ئــەوەی لەگەڵــی دادەنیشــم و دەیدوێنــم، ئــەو كەســەی ئەزموونێكــی هەیــە و دەمەوێــت 

پرســیاری لێبكــەم، بــەردەوام حەزدەكــەم بزانــم دایــك و بابــی خەڵكــی كوێــی كوردســتانن. 

دایــك و بــاب ســەرچاوەن، چاوگــی زمــان و بزاڤــی مرۆڤن. ئەمــە رەگە و پەیوەنــدی پتەوی 

بــە هەڵســوكەوتی مرۆڤــەوە هــەس. تاكــو وەاڵمــی ئــەو پرســیارەی نەدامــەوە، نەمدەزانــی 

بۆچــی عەزیــز محەممــەد ئەوەنــدە وشــەی كرمانجیــی ســەروو بەكاردێنێــت، یــان بــۆچ 

بــەو جــۆرە حــەز لــە دەنگــی ئایشەشــان و محەممــەد عارفــی جزیــری دەكات، بەتایبەتــی 

دەنگــی ئایشەشــان، ئەگــەر یەكــەم دەنگیــش نەبووبێــت لــە الی، لــە یەكەمــەكان و لــەو 

نەوایانــە بــوو كاتێــك قســەی لــە بــارەوە دەكــرد، مــرۆڤ بــۆی دەردەكــەوت دەنگــی شــان 

ئاوێتــەی دەروون و ئاوێزانــی خولیــای بــووە. لــە یەكێــك لــەو رۆژانــەی لــە فاڵشــۆپینگ 

بوویــن، نیوەڕۆیــەك لەســەر بەرزاییەكــی نێــو شــارەكە و لەبــن خۆرەتاوێكی گــەش پێكەوە 

دانیشــتبووین، بــە خۆشەویســتییەكی گــەورەوە باســی لــە دەنــگ و لــە نــەوای ئایشەشــان 

دەكــرد. ئــەو باســی لــەو ژنــە دەكــرد و منیــش لە دڵــی خۆمــدا دەمگــوت: ئایشەشــان تەنیا 

بــە دەنگەكــەی ئــەو رووبــەرەی لــە دڵــی ئــەم مرۆڤــەدا داگیرنەكــردووە، وای بۆدەچــووم، 

ــان بەشــێكی زۆریشــی دەگەڕایــەوە بــۆ خۆشەویســتیی دایكــی. ئاخــر  بەڵكــو شــتێكی ی

وەكــو خــۆی دەیگــوت ئــەم كــوڕی دایكــی بــووە. رەنگبــێ لــە ئاســۆی دەنگــی شــاندا ئــەم 

ئازارەكانــی دایكــی زەاللــر بینیبێــت. لــە باســكردنی دایكیــدا هەســتم دەكــرد هێشــتا ئــەو 

ــان بەپێویســتی دەزانێــت ســەبارەت  ــەی دەیەوێــت ی شــتانەی دەیانڵێــت كەمــرن لەوان

بــەو ژنــە، بــەو مرۆڤــە و بــەو دایكــە بیاندركێنێــت. دەنگــی ئایشەشــان، دەنگــی دڵخــواز 

ــك باســی دەنــگ و هونەرەكــەی ئایشەشانیشــی دەكــرد،  ــوو، كاتێ و خۆشەویســتی وی ب

ســێبەر یــان وێنــەی دایكــی بەســەر وشــە و دەربڕینەكانییــەوە ئامادەبــوو، دایكێــك مینــای 

ــی  ــا بركوژان ــە، هەروەه ــەو دایك ــەر ئ ــی ه ــووە. بەدڵنیای ــی ب ــر و هاوڕێ ــتە هۆگ فریش

ژیانــی ئــەو دایكــە یەكێــك لــە هۆكارگەلــی گرنگبــووە تاكــو وێنەیەكــی روون لــە هــزر و 

رامانــی عەزیــز محەممــەددا ســەبارەت بــە ژن، بەمافــی ژن بدرەوشــێتەوە. جێــی ئاماژەیــە 

دایكــی عەزیــز محەممــەد نــاوی سۆســن حەمــەد بــووە.
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راشكاوی لە دەربڕیندا

لــە باســكردنی دایــك و باوكــدا، لــە قســەكردن ســەبارەت بــە بنەچــە، بنەماڵــە و كەســانی 

ــە،  ــری و راشــكاوی ئاســان نیی ــدا، بوێ ــان و یادگاریی ــەوەی گەشــتی ژی ــە گێڕان ــدا، ل نزیك

بەتایبەتــی لــە رۆژهــەاڵت كاری كــەم كەســە. ســەرچڵییە، كارێكــە فــرە دەگمــەن و 

ــز محەممــەد تۆمارێكــی  ــوارەدا عەزی ــەو ب ــەم كــەس هــەن ســەرچڵی وەهــا بكــەن. ل ك

ــەم  ــی وی ل ــتە جوانەكان ــە رس ــك ل ــدە یەكێ ــە. هەرچەن ــتی ئێم ــە بەردەس ــاب دەخات نای

هەڤپەیڤینــەدا، بــەالی منــەوە ئــەم رســتەیە بــوو: مــن خۆزگــەم دەخواســت شــاعیر بــام. 

ــە  ــی ل ــی و باب ــە دایك ــی ســەبارەت ب ــەت گێڕانەوەكان ــەی، بەتایب ــتەكانی دیك ــەاڵم رس ب

ــوون. ــدۆرەكان ب ــڕ بان ــەر و پ ــەوە هەژێن گێڕان

راســتگۆیی و بڕوابەخۆبــوون لــە قســە و گێڕانــەوەدا، بەتایبەتــی لــە باســی دایكیــدا، لــە 

باســی گەنجێتــی و ژیانــی كۆمەاڵیەتــی خۆیــدا، كــە هیــچ دەم فلســێكی لە بەركــدا نەبووە، 

شــتێكی نایــاب و چاوەڕاننەكــراو بــوو بــۆ مــن. سیاســەتڤانێك بــەو روونــی و راشــكاوییە 

بــاس لــە منداڵــی، الوێتــی خــۆی، بــاس لــە دایــك و بابــی بــكات، جــوان و جیــاوازە. كاتێــك 

ئــەو لەنێــو ئــەو بــاس و بەســەرهاتانەدا دەهــات و دەچــوو، رێــك الم وەهــا بــوو بەرانبــەر 

ــە  ــەر ب ــان بەرانب ــانۆیەك، ی ــا، ش ــی درام ــەر كارێك ــتبم، لەهەمب ــك دانیش ــە چیرۆكبێژێ ب

فیلمێكــی پــڕ بركــوژان، یاخــود گــوێ بــۆ هەڵكشــان و چنینــی بەســەرهاتێكی خەمگینــی 

نێــو ڕۆمانێــك هەڵخــەم. بۆیــە عەزیــز محەممــەد جگــە لــە الیەنــی )سەردەســتی( سیاســی 

ــڕۆژەی  ــۆ پ ــە ب ــی بەرهەمێكــی نایاب ــك و باب ــدا، بەســەرهاتی ژیانــی خــۆی، دای ــە ژیانی ل

نووســینی رۆمــان یــان ســازكردنی فیلمێــك.

ئەگەر راستی نەبێت
با غەیرە حەقیقەتیش نەبێت..

یەكێــك لــە رســتە جوانەكانــی عەزیــز محەممــەد ئەمــە بــوو: پیــاو دەكرێــت جــار جــارە 

ــش  ــری حەقیقەتی ــەاڵم غەی ــت، ب ــتییەكان نەڵێ ــوو راس ــتی هەم ــێوەیەكی گش ــان بەش ی

ــت. نەڵێ



16

ــاش  ــە بــەرەی هاوبەشــی حیزبــی شــیوعی لەگــەڵ بەعســییەكاندا، پ كاتێــك ســەبارەت ب

ئــەو هەمــوو تاوانــەی بەعــس لێمپرســی، ئــەو لــە وەاڵمــدا گوتــی: بابەتــی بــەرە لەگــەڵ 

حیزبــی بەعســدا، خــۆم لەوانەبــووم كــە الم پەســەند بــوو، لێشــت نهێنــی نەبێــت رەنگــە 

رەزامەنــدی مــن كــەم یــان زۆر كاریگــەری لەســەر رەزامەنــدی یەكێكــی دیكــەش دانابێت، 

رەنگــە ئەگــەر مــن رازی نەبــام نەڕۆیشــتبایە.

كار بــە خۆزگــە پێــك نایێــت، بــەاڵم دیســانیش خۆزگــەی هەمووانــە، هیــوای هەمووانــە 

سیاســەتڤانەكان لــە بەســەركردنەوەی ئەزمــوون و هەڵســەنگاندنی كارەكانــی رابــردوودا 

ــە  ــكردن ل ــۆن دراون. باس ــارەكان چ ــەن، بڕی ــەكان بك ــارە گرنگ ــە بڕی ــاس ل ــكاوانە ب راش

ــن.  ــار گرنگ ــە پشتشــكێنەكان یەكج ــە هەڵ ــردن ب ــان، ئاماژەك بەســەرهاتەكان و نرخاندنی

هــەر لــەم هەڤپەیڤینــەدا و لــە چوارچێــوەی هەمــان بابەتــدا ئــەو دەیگــوت: سیاســەت 

یەكجــار مومارەســە دەكرێــت، ســەرنەكەوتیت، تەنیــا ئەزموونەكەت بۆ دەمێنێتــەوە. بەڵێ 

حیزبــی شــیوعی لــەوەدا ســەرنەكەوت و زیانــی گــەورەی لــە خــۆی و لــە هەمووانیــش دا.

پرســیارە گرنگەكــە ئەوەیــە پــاش كوشــتاری 1963 ی كۆمۆنیســتەكان لەالیــەن بەعســەوە، 

پــاش تاوانەكانــی بەعــس بەرانبــەر كــورد و هەمــوو ئەوانــی دیكــە، بۆچــی دەبــوو حیزبــی 

ــەم  ــدەری ئ ــا هان ــدا؟ ئای ــەڵ بەعس ــتامنی«یەوە لەگ ــی »نیش ــە بەرەیەك ــیوعی بچێت ش

هەنــگاوە چ بــوو؟ چــۆن ئــەو بڕیــارە درا؟ بڕیارێكــی وەهــا بــەد لــە كوێــوە ســەرچاوەی 

گــرت؟ لــە نەناســینی بەعــس، یــان ســوود وەرنەگرتــن لــە ئەزمــوون، یاخــود لــە یادكردنــی 

رابــردوو بــوو؟ ئایــا گوشــاری ســۆڤیەت بــوو؟ بڕیارەكە لە پەســەندكردنی هەمــوو داوایەكی 

كاربەدەســتانی ســۆڤیەتەوە ســەرچاوەی گــرت؟ كــە ئــەوان، كاربەدەســتانی ســۆڤیەت و 

رووســیا، تۆمــاری پشــتگیرییان بــۆ چەوســێنەران و دیكتاتــۆران دیــار و ئاشــكرایە. حیزبــی 

شــیوعی بــە چوونــە نــاو بــەرە لەگــەڵ بەعســدا هەڵەیەكــی كوشــندەی كــرد. هەڵەیــەك 

كــە خۆیــان بــەر لــە كەســانی دیكــە باجێكــی قورســیان بــۆ دا. لێــرەدا عەزیــز محەممــەد 

هەمــوو نهێنییەكانــی ئــەو كارە ناڵێــت، بەداخــەوە هەمــوو حەقیقەتەكــە ناڵێت و شــتێكی 

گرنگیــش نادركێنێــت لــەو پەیوەندییــەدا.

بەگشــتی لــەم هەڤپەیڤینــەدا مــن ئــەوەم بــۆ دەركــەوت و بــەر ئــەو تەلیســمی نهێنیــی 

نەدركاندنــە كەوتــم، پاراســن و نهێنی نەدركاندن تەلیســمێكە، لەالی عەزیــز محەممەدیش 

وەكــو هەمــوو شــیوعییەكی دیكــە ئەفســوونی خــۆی هەبــوو. بۆیــە هەڤپەیڤینەكەمــان 
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ــان زۆر(  ــدێ ) ی ــی هەن ــەو وەاڵم ــەوە ئ ــەواوە. بەداخ ــتا نات ــی هێش ــەرباری درێژیش س

پرســیاری )گرنــگ( ی نەدەدایــەوە. یــان بیانــووی پاراســتنی نهێنــی و«ئێســتا كاتــی نییــە« 

رێگربــوون لەبــەردەم وەاڵمــی زۆر پرســیاردا. بــەاڵم ئــەو بڕیــارەی ئــەوم بــەالوە باشــربوو 

ــێ  ــتەقینەكەی پ ــە راس ــت و وەاڵم ــی بێ ــی هاكەزای ــا وەاڵمدانەوەیەك ــك، تەنی ــە وەاڵمێ ل

بشــارێتەوە، یــان وەاڵمێــك بەرانبەرەكــەی پــێ فریــو بــدات. نەخێــر بەڕێــزەوە دەیگــوت 

ــەكار  ــە-ی ب ــیاردا -رەنگ ــە بەرســڤی پرس ــەواو. یاخــود زۆر جــاران ل ــەوە و ت وەاڵم نادەم

ــی  ــەوە بەڕوون ــە دیدارەكــەدا ئ ــرد. ل ــەر -رەنگــە- دەب ــای وەب ــە ئاشــكرا پەن ــا و ب دەهێن

ــەر  ــە لەب ــەم -رەنگە-ی ــێ ئ ــدا دەمگــوت، رەنگب ــە نێوخۆم ــەدا و ل ــەو دەم ــارە. مــن ل دی

دڵــی حیــزب بێــت كــە هــاوڕێ عەزیــز بــێ پرســی ئــەوان، بــێ هیــچ كۆبوونــەوە و بڕیارێك 

قســە بــۆ مــن دەكات، هەڤپەیڤینــی وی لــەالی مــن دەمێنێتــەوە، دیاریــش نییــە كــەی و 

چــۆن باڵودەبێتــەوە. لــەو بــوارەدا دەبێــت دان بــەوە دابنێــم متامنەیەكــی گــەورەی بــە 

مــن كــرد. خاڵێكــی دیكــەی گرنــگ لــەم هەڤپەیڤینــەدا بــە روونــی باســی لێــوە نەكــراوە 

الیەنــی نەتەوەیــی ئەوبــوو، الیەنــی زینــدووی كوردبــوون و كوردایەتــی وی، بــە كورتــی 

ئــەو كــە بەرهەمــی باشــوور و باكــووری وەاڵتەكــەی بــوو، لــە دایكێكــی خەڵكــی وان و 

لــە باوكێكــی بێركۆتــی، لــە بەرگێكــی كۆمۆنیســتیدا، لــە شــێوازێكی نێونەتەوەییــدا، گیــان و 

هزرێكــی كوردایەتــی هەڵگرتبــوو. لەوەیــە گوتنــی ئــەو الیەنــە بەڕوونــی لــە زاری خۆیەوە 

بــەر بەشــی نەگووتنــی هەمــوو حەقیقەتەكــە كەوتبــت. بەڵــێ، یەكێــك لــەو هەقیقەتــە 

هــەرە گەورانــەی ژیانــی كــە باســی نەدەكــرد، بەشــێوەیەكی بەرجەســتە، كوردبــوون یــان 

روونــر مەیلــی نەتەوایەتــی وی بــوو.

ــام هەمــوو  ــز محەممــەد، سیاســەتڤانێك كــە دڵنی ئیــر ئــەوە ئێــوە و هەڤپەیڤینــی عەزی

راســتییەكانی نەگووتــووە، بــەاڵم پێموایــە لێــرەدا، لــەم هەڤپەیڤینــەدا، جگــە لــە راســتی، 

شــتی ناڕاســت یــا نادروســتی نەگووتــووە. هــەر نەبێــت هەســتی مــن وەهــا تێگەیشــت و 

دڵــم وەهــای دەگــوت.

ــۆڕی  ــە هــاوكاری و لەرێگــەی ت ــا و ب ــە ســازكرا، نەفەوت ــەم هەڤپەیڤین ــرە خۆشــحاڵم ئ ف

ــوە. ــدەی ئێ ــت و دی ــتە بەردەس ــی رووداوەوە گەیش میدیای

 

سیروان رەحیم
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هەڤپەیڤین لەگەڵ 
عەزیز محەممەد
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دایكێكی هەژار و ئاوارە

ســیروان رەحیــم: ســەرەتا پێانخۆشــە لــە زاری ئێــوەوە گوێــان لێبــێ مامۆســتا عەزیــز 

ــەر زاری  ــان لەس ــەی خۆت ــە ژیاننام ــووە؟ پێانخۆش ــوێ لەدایكب ــە؟ لەك ــەد كێی محەمم

ــەوە ببیســتین. خۆتان

عەزیــز محەممــەد: رەنگــە ژیانــی تایبەتــی مــن لــە ســەرەتادا وەك مرۆڤێــك لــە وەســەتی 

فەالحــی و دێهاتــی دەوروبــەری هەولێــر، رەنگــە ئــەو بایەخــەی نەبێــت لــەالی خەڵكــی 

دیكــە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا مــن بەروبوومــی دایــك و باوكێكــی كــوردم لــە دێیەكــی 

ــم فەالحێكــی  ــووم. باوك ــن )بێركــۆت(، لەدایكب ــە پێیدەڵێ ــر ك ــەی نزیكــی هەولێ بچكۆاڵن

بچكۆاڵنــە بــوو، بــە مانایەكــی دیكــە، لــە راســتیدا رەنجبــەر بــوو، خەڵكــی هەولێــر بــوو. 

ــەر  ــەو ســەردەمەی كــوردەكان كۆچپێكــران و لەب دایكیشــم خەڵكــی وان و باشــقەاڵیە. ل

ــە  ــر و چــووە ماڵ ــدە هەولێ ــرد، هــات خــۆی گەیان ــا رایانك ــر و زەنگــی ســوپای توكی زەب

شــێخێك، باوكیشــم لەگــەڵ ئــەو ماڵــە شــێخە پەیوەنــدی هەبــووە لــەوێ خواســتی و بوونە 

ژن و مێــردی یەكــدی. باوكــم پێشــی ئەوســا ژنێكــی دیكــەی هەبــوو.

بــەاڵم بەشــبەحاڵی خــۆم زۆرم لەبیــر نییــە لــەو گونــدە ژیابــم، بــەاڵم دەزانــم لــەو گونــدە 

هاتوومەتــە دونیــا. پاشــان لــە چەنــد گوندێكــی دەوروبــەری هەولێــر هاتووچۆمــان 
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كــردووە، وەك هەمــوو فەالحێكــی دیكــە هــەر چەنــد ســاڵێك لــە شــوێنێك بووینــە، تاوەكو 

ــی  ــان و خوێندن ــرە قورئ ــەوەی فێ ــۆ ئ ــام ب ــان دان ــەر مەالی ــووم لەب ــەراش ب ــك ه نەختێ

ــم چونكــە غەریــب  مەالیەتــی ببــم، بــەاڵم لەبــەر هەندێــك هــۆكاری خێزانــی، دایك

بــوو، كەســوكاری نەبــوو، چونكــە ژنەكــەی دیكــە لــە دەوروبــەری ئــەو ناوچەیــە خــزم و 

كەســوكاری هەبــوو، دایكــم كەوتــە ژێــر زەبــر و زەنــگ، بێگومــان پڕیشــكی ئــەو كێشــانە 

ــەر مــن تووشــی ئــەو كێشــانە دەهــات،  ــر لەب ــەر منیــش دەكــەوت، رەنگــە هــەر زیات ب

ئەوەنــدەی پێنەچــوو لەبیرمــە ئــەوكات تەمەنــم -8ـ9 ســاڵ دەبــوو، منــی لەگــەڵ خــۆی 

بــرد و بــەرەو هەولێــر هاتیــن، دایكــم لــە هەولێــر كاری دەكــرد، منیــش چوومــە حوجــرەی 

فەقێیــان بــۆ ئــەوەی لــەوێ بخوێنــم، دوای ســاڵێك لــە مــاڵ نەمــام و چوومــە نــاو فەقێیان.

سیروان رەحیم: لەچ ساڵێك بوو لە گەڵ دایكت چوون بۆ هەولێر؟

عەزیــز محەممــەد: بــە خەماڵندنــی خــۆم لــە دەوروبــەری ســاڵی 1934 بــۆ 1935 دەبــوو. 

ماوەیــەك چوومــە نــاو فەقێیــان لــەوێ خوێنــدم، زۆری نەخایانــد مومكیــن بــوو لەگــەڵ 

ــم  ــەواوی ناتوان ــە ت ــتا ب ــە ئێس ــە ك ــۆكاری دیك ــەر ه ــان لەب ــت، ی ــم نەگونجابێ میزاج

ــم بەجێهێشــت و هامتــەوە. ــاو فەقێیان ــم لەبەرچــی، ن ــاوی لێبنێ دەستنیشــانی بكــەم و ن

خەریكــی ئەوەبــووم كرێــكاری بكــەم، رەنگــە بــڕەك پــاك و خاوێــن بووبــم بــەو پێیــەی 

ــرد،  ــان نەدەب ــەاڵم منی ــۆ ســەر كار، ب ــرد ب ــان دەب ــدا گەڕابوومــەوە. خەڵكی ــو فەقێیان لەنێ

جارێــك و دووجــار و ســێجار. دیاربــوو كەســانێكیش هەبــوون ئامــۆژگاری دایكــی 

منیــان كردبــوو كــە بۆچــی نەمنێرنــە بــەر خوێنــدن، ئەوســا رەنگــە تەمەنــم گەیشــتبێتە 

ــەوەی  ــۆ ئ ــم ب ــم و باوك ــە دایك ــە، چونك ــادم نیی ــە ی ــی ل ــاد بەباش ــەم و زی ــاڵ، ك 12 س

بیانزانیبووایــە تەمەنــم چەنــدە، بــە چۆخیــن حیســابیان دەكــرد، چەنــد چۆخینیــان لــەو 

دێیــە هەڵگرتــووەو چەندیــان لــە دێیەكــەی دیكــە هەڵگرتــووە، منیــش هــەر لەســەر ئــەو 

ــردووە. ــی خــۆم دەستنیشــان ك ــە تەمەن بنەمای

ئەوەبــوو چوومــە قوتابخانــە و لــە پۆلــی ســێیەمیان دانــام، بــەو پێیــەی هەندێــك كتێبــی 

نێــو فەقێیانــم خوێندبــوو، ئەوەبــوو پۆلەكانــی 3 و 4 و 5 و 6م تەواوكــردن. لەگــەلَ دایكــم 

ــەن  ــەر بەدەگم ــەوە، مەگ ــم جیابووین ــوكاری باوك ــو كەس ــە باوك ــەواوی ل ــە ت ــام ب دەژی

ــامن  ــتی پەیوەندی ــەاڵم بەگش ــن، ب ــەردانێكیان كردبی ــان س ــن ی ــان هاتبی ــی یەكێكی تووش
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ــت،  ــادی بەخێربێ ــە دایكــم، ی ــەوە ل ــە رووی ڕێزلێنان ــن هــەر ل ــە م ــا. بۆی ــەوە نەم بەوان

بەشــبەحاڵی خــۆم، خــۆم بەكــوڕی دایكــم دەزانــم زیاتــر لــەوەی كــوڕی باوكــم بــم، رەنگــە 

تەنانــەت لــە پەروەردەكردنیــش زیاتــر قــەرداری دایكــم بــم وەك لــەوەی قــەرداری باوكــم 

ــان و گوزەرانــم لەگــەڵ  ــم. بەڵــێ باوكــم، باوكــم بــوو دایكیشــم دایكــم بــوو، بــەاڵم ژی ب

دایكــم بــووم. دایكــم كاری دەكــرد و منیــش لــە قوتابخانــە بــووم تاوەكــو پۆلــی شەشــم 

تــەواو كــرد.

ــی  ــاش پۆل ــو جــۆرە سیاســەتێك، پ ــە نێ ــوو، چووین ــەواو نەكردب ــی شەشــەم ت هێشــتا پۆل

ــك فەرمانگــەی حكومــەت  ــە هەندێ شــەش، رەنگــە دوای ســاڵێك و دوو ســاڵ، بەكــرێ ل

ــۆ  ــااڵنی 1940 ب ــە س ــرد، ل ــان ك ــی تەرخ ــی حیزب ــۆ چاالك ــۆم ب ــان خ ــرد، پاش كارم دەك

1941 چوومــە نێــو حیزبــی هیــوا، رەنگبــوو هەندێــك لەوانــەی كــە لــە قوتابخانــە بــوون 

ــزی  ــن فەی ــم، عیزەدی ــەرداری ئەوب ــك ق ــن بەشــبەحاڵی خــۆم كەمێ ــە م ــر ك ــادی بەخێ ی

ــان  ــم، ی ــان تێبڕیب ــوو، رەنگــە هەندێــك چاوی ــەروەر ب ــوو، كوردپ ــارساو ب مامۆســتایەكی ن

ــان لەگــەڵ  ــە راســتیدا یــەك دوو كۆبوونەوەی ــوا، ل دەستنیشــانیان كردبــم بــۆ حیزبــی هی

ــوا. ــو حیزبــی هی ــە نێ ــۆ چوون ــۆ ســوێندخواردن ب ــرد ب ــان ب ــەك منی ــاش ماوەی كــردم، پ

تائێســتاش ئــەو هەســتانەم لەنێــو مێشــكدایە كــە چــۆن چوویــن ســوێندمان خــوارد، بــە 

قورئــان و چیــای كوردســتان و خەنجــەر و ســەری ســەرۆك و ئــەو بابەتانــە، كــە ناكرێــت 

هیــچ رۆژێــك لــە رۆژان نهێنییەكانــی حیــزب بەهیــچ جۆرێــك بدركێنیــن یــان بــە كەســی 

ــەش  ــا ئێم ــە. ئەوس ــامن حەاڵڵ ــەرە خوێن ــەو خەنج ــا ب ــن، ئەگین ــن و نەیپارێزی رابگەیێنی

گەنــج بوویــن خوێــن گــەرم بوویــن، پێشــی ئەوســاش باشــم لەبیــرە جارێكیــان قوتابییــە 

هەراشــەكانی قوتابخانەیــان لــە پۆلــی 3ەوە تاوەكــو 6 ئەوانــەی هــەراش بــوون، ئەوســاش 

قوتابــی هــەراش لــە قوتابخانــە زۆربــوون وەكــو ئێســتا نەبــوو لــە ســاڵی 6 بــۆ 7ی تەمەنــی 

بچنــە بــەر خوێنــدن، ئــەوكات لــە 10 بــۆ 13 ســاڵی دەچوونــە بــەر خوێنــدن.

جارێكیــان چووینــە شــوێنێك وەرزی بەهــار بــوو، كاتەكــە بەرەو نــەورۆز دەچوو، مامۆســتا 

عیزەدیــن فەیــزی لــە هەموومانــی پرســی گوتــی كــێ دەزانێــت ئەمــڕۆ چ رۆژێكــە. نازانــم 

دەڵێــن گوایــە مــن وەاڵمــم دابێتــەوە، بــەاڵم بەشــبەحاڵی خــۆم مــن ئــەوەم لەبیــر نییــە. 

ــتا  ــی مامۆس ــەوە گوت ــوو وەاڵمیدای ــەڵ ب ــان لەگ ــی دیكەم ــرە كوڕێك ــەوەم لەبی ــەاڵم ئ ب

نەورۆزە،گوتــی زۆر راســتە دانیشــە. ئەوەبــوو دوو ســێ قســەی لەســەر نــەورۆز بۆكردیــن، 
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هەڵپەڵامیــن، هەســتامن بــەوە دەكــرد ئــەو مەســاماتانەی هەمانــە هەمــووی پــڕ دەبــن. 

ــی  ــە و چۆن ــانەیەی هەی ــەو ئەفس ــەورۆز و ئ ــەی ن ــەر بۆن ــرد لەس ــەیەكی ك ــد قس چەن

ــرد و دوو  ــیان ك ــدوو تەقەش ــان یەك ــات. پاش ــانە ه ــەو قس ــامن ب ــەوە. زۆر كەیف دەگێڕن

پێــچ، ســێپێچ شــاییامن كــرد، ئیــر ئەگــەر بیانگوتبــا لــەو هــەورازەی خــۆت تێهەڵــدە كــورد 

ســەردەكەوێت، رەنگبــوو قــەت دوودڵــی لــێ نەكــەی. وەســەتێكی زۆر لەگەنجانــی تــازە 

پێگەیشــتوو لەنــاو حیزبــی هیــوا كارمــان دەكــرد. ئەمــەش ماوەیەكــی خایانــد، پــاش ئــەو 

ماوەیــە پێشــهاتێكی دیكــە روویــدا، بــە تایبــەت لــە بــەرەی جەنــگ لەنێــوان ئەڵامنیــای 

ــو بــەرەی هاوپەیامنــی،  ــازی و واڵتانــی هاوپەیامنــی، كــە یەكێتــی ســۆڤیەت چــووە نێ ن

ــەری  ــتیدا كاریگ ــە راس ــتهێنا، ل ــەورەی بەدەس ــك ســەركەوتنی زۆر گ ــش هەندێ بەتایبەتی

دروســتكرد، كەشــوهەوایەكی تــازەی دروســتكرد، خەڵكەكــە هەســتی بــە جۆرێــك شــتی 

دیكــە دەكــرد، بۆیــە هەندێــك بیــری پێشــكەوتنخواز ..تــاد، لەو ناوانــە پــەرش و باڵوبووەوە 

و قســەی لەســەر دەكــرا. ئێمــە پێشــر نەماندەزانــی ســۆڤیەت چییــە، دەمانگــوت رووســیا، 

وشــەی ســۆڤیەت بــە حــەد زاتــی خــۆی دەربــڕی لــە قۆناخێــك دەكــرد كــە بڵێــی ســۆڤیەت 

و یەكێتــی ســۆڤیەتی، گەیشــتنە ئــەو قۆناخــەی كــە بڵێیــن یەكێتــی ســۆڤیەت. چاودێــری 

ــتیپێكرد  ــەوە دەس ــەدا جەمەســەربەندی و جیابوون ــەو ماوەی ــرد، ل ــەرەی شــەڕمان دەك ب

ــوا، مقۆمقۆیــەك دەســتیپێكرد كــە بــەرەو ئاراســتەی پێشــكەوتنخوازی  ــاو حیزبــی هی لەن

بڕۆیــن.

پێموایــە لەســاڵی 1941 یــان 1942 بــوو رێكخســتنێك پێكهــات بەنــاوی كۆمەڵــی میللــەت 

)جمعیــة الشــعب(مان پێدەگــوت، ژمارەیەكــی زۆر لــە ئێمــە كــە لــە حیزبــی هیــوا بوویــن 

ــكەوتنخوازی  ــتەی پێش ــە ئاراس ــەوە، ب ــەدا بینیی ــەو كۆمەڵەی ــان ل ــن خۆم ــج بووی و گەن

تەســقیف دەكرایــن، ئــەوەی لەكاتــی خۆیــدا منــی راكێشــا بۆ ئــەو ئاراســتەیە، كە ناویشــی 

لێنەنرابــوو حیزبــی شــیوعییان ئاراســتەی شــیوعی، بــەاڵم دیاربــوو بیروباوەڕەكــە هەمــوو 

بــەرەو ئەوالیەبــوو، لــە راســتیدا دوو شــتی زۆر بنچینەیــی ئێســتاش بیــری لێدەكەمــەوە 

و ئەوســاش بــە خەیاڵمــدا دەهــات مومكینــە هانــدەر بووبــن ئــەو دوو یــان ســێ شــتە. 

ــتی،  ــتەمێكی سۆسیالیس ــە سیس ــە ل ــرا ك ــش دەك ــی زەحمەتكێ ــی مرۆڤ ــان باس یەكەمی

ــە  ــت، سیســتەم دەبێت ــەو كێشــەیە چارەســەر دەكرێ ــە سیســتەمێكی وەك ســۆڤیەت ئ ل

سیســتەمی ئــەوان، لەهەمانكاتیشــدا چارەســەری كێشــەی نەتەوایەتــی دەكرێــت، منیــش 
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ــم  ــوا بوومــە، دەبــێ هەســتێكی نەتەوایەتی ــو حیزبــی هی وەكــو گەنجێــك ئەوســاش لەنێ

ــەلەی  ــەلەیە زۆر مەس ــەو دوو مەس ــە ئ ــەوە. الم وای ــەوە كردبێت ــرم ل ــێ و بی پەیداكردب

بنچینەیــی و هاندەربــوون بــۆ مــن كــە پەیوەنــدی لەگــەڵ رێكخســتنێكی ئــاوا بكــەم.

ــۆ  ــەوە چــووم ب ــە رێگــەی فیكــر و فەلســەفە و خوێندن ــم مــن ل بێگومــان نامەوێــت بڵێ

نــاو ئــەو رێكخســتنە و ئــەو هەڵوێســتەم وەرگــرت و شــوێن پێــی خــۆم گۆڕیبێــت، نەخێــر، 

ــا  ــا ئەوس ــە، ئەگین ــاوا و ئاوای ــتەمێكە ئ ــەوە سیس ــە ئ ــە، كار، ك ــەی منوون ــە رێگ ــو ل بەڵك

ئێمەمانــان ئاســتی رۆشــنبیری و فیكریــامن شــتێكی ئەوتــۆ نەبــوو. ئێســتا كەســێك دەتوانێ 

ــە  ــان بچێــت ل ــە شــەقامەوە خــۆی رۆشــنبیر بــكات كــە سۆســیالیزم پەســەند بــكات، ی ل

ــی  ــەی قەناعەت ــەڵ بك ــەی لەگ ــود دوو قس ــدات، یاخ ــراكییەكان ب ــە ئیش دەرگای حیزب

پێبینــی. ئێمــە ئــاوا نەبوویــن، بەڵكــو ئێمــە ســەیری ســوپای ســۆڤیەتیامن دەكــرد، 

ــەوێ كێشــەی نەتەوایەتــی چارەســەر كــراوە و  ــاد. كــە ل ســۆڤیەت و فــاڵن و فــاڵن و . ت

كــورد ئیمكانیاتێكــی باشــی هەیــە، ئیــر ئەوانــە بوونــە هانــدەر بــە نیســبەت ئێمەمانــان، 

تەنانــەت لــەو ماوەیــەدا ســەرچاوەی رۆشــنبیریامن ســەرچاوەی ئەوتــۆ نەبــوو، جــارێ بــە 

كــوردی شــتێكی ئەوتــۆ نەبــوو.

لــە بیرمــە لــە ســاڵی 1943 بــە كــوردی بــۆ خوێندنــەوە و خــۆ رۆشــنبیركردن هیــچ 

ســەرچاوەیەكی ئەوتۆمــان نەبــوو، نــەك بــە كــوردی تەنانــەت بــە عەرەبیــش نەبــوو، لــە 

ســااڵنی 1944 - 1945 هەندێــك ســەرچاوەی عەرەبیــی وەرگێــڕدراو پەیدابــوون، هەندێــك 

گۆڤــاری میــری و ســوودانی . تــاد لــە دار حیكمــەی بەغــدا هەندێك مەســەلەی دیمرۆف 

و )العمــل املأجــور( و )رأس املــال(، تــازە ئــەو نووســینانە وەردەگێــڕدران، لــە ســەردەمی 

شــەڕدا یــەك گۆڤــار دەردەچــوو پێیاندەگــوت )مجلــة املجلــة( جەماعەتــی جەلیــل زەنــوون 

و ئەوانــە دەریــان دەكــرد، ئەمانــە الموایــە پێیــان دەگوتــرا )الــی االمــام( مــن لــەو ماوەیــە 

ئابوونــەی )مجلــة املجلــة(م كــرد، بــەاڵم هیچــی لــێ تێنەدەگەیشــتم، چونكــە بــە عەرەبــی 

بــوو، عەرەبیشــم نەدەزانــی، دەمویســت فێــری ببــم هەســتم بــەوە دەكــرد دەبــێ فێــری 

ببــم، چونكــە فێــری نەبــم هیــچ رێگەیەكــی دیكــە نییــە مــرۆڤ خــۆی رابێنێــت و فێــرە 

شــتێك بێــت و ســەرچاوەی ڕۆشــنبیری هەبێــت، شــتی دیكــە نەبــوو لــەو بابەتــە.

ئەوەبــوو چووینــە رێكخــراوی كۆمەڵــەی میللــەت، بێگومــان ئــەو رێكخــراوەش رۆژنامــەی 

هەبــوو، لەبیــرم دێــت رۆژێــك منیــان بــرد بــۆ ئیستنســاخ بــۆ روونووســی رۆژنامەكــە، بــۆ 
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ئــەوەی هەمــووی بــە یــەك خــەت نەبێــت، لە راســتیدا خەتیشــم خراپ بــوو، بــەاڵم لەگەڵ 

ئەوەشــدا گوتیــان كێشــە نییــە گرنــگ ئەوەیــە بخوێندرێتــەوە، لــە كۆمەڵــەی میللــەت دا 

ــۆ ئــەوەی رۆژنامەكــەی  ــاوا ماینــەوە. ماوەیەكــی زۆری پێنەچــوو كۆمەڵــەی میللــەت ب ئ

بــە چاپكــراوی دەربــكات پەیوەندیــان بــە یەكێــك لــە رێكخســتنەكانی بەغــداوە كــرد كــە 

رۆژنامەكەیــان بــۆ چــاپ بــكات، لەبــری ئــەوەی بــە دەســتخەت بنوورسێــت بۆیــان چــاپ 

بــكات. ئەمــە بــووە هــۆی پەیوەندییــەك لەگــەڵ ئــەو حیزبــە، پاشــان بیــر لەوەكرایــەوە 

بــۆ نەبینــە یــەك. ئــەوەی كــە چــوو بــۆ مەســەلەی رۆژنامەكــە، ئــەو پەیامــەی هێناوەتــەوە 

كــە بۆچــی هــەر رۆژنامەتــان بــۆ چــاپ بكەیــن و بۆچــی نەبینــە یــەك؟ مــن ئەوســا لــە 

ــتنەكان  ــە رێكخس ــەك ل ــەڵ ژمارەی ــوو لەگ ــار ب ــووم. وادی ــەركردایەتی نەب ــتەی س دەس

ئیشــیان كــرد كــە هەوڵبــدەن، پاشــان رێككەوتنیــان كــرد، جەماعەتێــك پێیدەگوتــرا حیزبــی 

شــیوعی، جەماعەتێكیــش پێیدەگوتــرا )وحــدة النضــال(.

سیروان رەحیم: مەبەست كێ و كێ ببنە یەك؟

ــە  ــەی دەردەكــرد كــە خــۆی ب ــەو رۆژنامەی ــەت كــە ئ ــی میلل ــز محەممــەد: كۆمەڵ عەزی

پێشــكەوتنخواز دادەنــا، هەوڵیــدا ئــەو رۆژنامەیــە چــاپ بــكات، چونكــە لــە كوردســتانیش 

ئــەو توانایــەی نەبــوو، چــوون لــە بەغــدا شــوێنێك بدۆزنــەوە بــۆ ئــەوەی ئــەو رۆژنامەیــە 

چــاپ بكــەن، ئەوانــەی ئــەو قســەیەیان بیســت وەاڵمیــان دایــەوەو گوتیــان بــۆ نەبینەیەك 

بــۆ ئێــوە نابنــە لقێــك لــە ئێمــە، لەگــەڵ ئــەو رێكخســتنە شــیوعیەی كــە ئەوســا بــە حیزبی 

ــرا، چونكــە ئــەوكات جەماعەتــی قاعیــدە و جەماعەتــی وەحــدەی نیــزاڵ  شــیوعی دادەن

هەبــوون. پاشــان جەماعەتــی قاعیــدە، كــە ئــەو بــوو بــە حیزبــی شــیوعی حەقیقــی.

ئەوەبــوو بڕیــاردرا ئێمــە بچینــە نێــو وەحــدەی نیــزاڵ كــە رۆژنامەیــان دەردەكــرد، 

ــاوی »یەكێتــی تێكۆشــین«. ئەمــە ماوەیەكــی  ــە لقــی كــوردی بەن برادەرانــی ئێمــە، بوون

ــی  ــی حیزب ــەری جموجــۆل و چاالكییەكان ــر كاریگ ــو 1944، لەژێ ــم تاوەك ــدا، وابزان خایان

شــیوعی وەحــدەی نیــزاڵ هــەژا، حیزبــی شــیوعی كەوتــە نــاو كاری جەمــاوەری و 

مانگرتــن و خۆپیشــاندان لــەو ماوەیــەدا چاالكــی باشــی هەبــوو، وەحــدەی نیــزاڵ بیــری 

ــا  ــە ئەوس ــرن، ك ــەك نەگ ــیوعی ی ــی ش ــەوەی حیزب ــەڵ جواڵن ــی لەگ ــردەوە بۆچ لەوەك

ــوو. ــد ب ــكرتێرەكەی فەه س
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ســەركردایەتی وەحــدەی نیــزاڵ بڕیاریانــدا بچنــە نێــو حیزبــی شــیوعی، ئــەوەی مــن لــە 

بیــرم مابێــت یەكێتــی تێكۆشــین ئۆتۆماتیكیــەن بەگــەر ئەســڵەكە نەكــەوت كــە ئەویــش 

لەگــەڵ ئەوانــەی لــە بەغــدان بچنــە نێــو حیزبــی شــیوعی عێــراق، ئــەوان بــە تەنیــا كەوتنە 

ــە  ــەك ل ــت، ژمارەی ــان هەبێ ــی ســەنگێك و ئیامكانیاتێكــی تایبەتی ــو بڵێ دانوســتاندن وەك

كەســانی وەك ســالح حەیــدەری و ئەوانــە هەنــگاوی یەكەمیــان هاوێشــت، بەشــێكی زۆر 

بــەدوای ئــەو هەنــگاوەدا رۆیشــن، چوونــە نێــو دانوســتاندن و هــاوڕێ فەهدیــان دیتبــوو. 

بیســتم لەكاتــی خــۆی كــە رەزامەنــدی دراوە، ئەوســا كابرایەكــی دیكەمــان هەبــوو مــەال 

شــەریفی پێدەڵێــن ، كــە یەكێــك لــە كەســایەتییە دیارەكانــی ئەوســا بــوو، ناودارییەكــەی 

لــەوەوە هاتبــوو خــۆی خــۆی پێگەیاندبــوو، مەالبــوو، فێــرە هەندێــك زمــان ببــوو، نیمچــە 

ســەقافەتێكی پەیداكردبــوو. مــەال شــەریف ئەوســا چــوو بــۆ الی حیــزب، بــەاڵم خەڵكــی 

ــزاڵ  ــدەی نی ــی وەح ــتان لق ــی كوردس ــوو. برادەران ــی نەب ــان لەگەڵ ــوو ی ــەڵ ب ــەم لەگ ك

ــەك،  ــتنە ی ــاش نەگەیش ــارە ب ــیوعی دی ــی ش ــەڵ حیزب ــەن لەگ ــتاندن بك ــوون دانوس كەچ

ئەوجــا بیســتم رێككەوتــن كــراوە، كــە ئەوانیــش بچنــە نێــو حیزبــی شــیوعی، گوایــە ئــەوان 

داوای ئەوەیــان كــردووە هەڵســەنگێندرێن، چونكــە ئــەوان لــەوێ قیــادەن و لــەوێ ئیــش 

ــە  ــە دەربكــەن، رۆژنامــەش الموای ــەوان رۆژنامەك ــێ ئ ــك دەناســن و دەب ــن و خەڵ دەزان

دەرچووبــوو یــان موكینــە دەرچووبێــت، رۆژنامــەی )ئــازادی(، چونكــە ئــازادی دەرچوونــی 

ئیقرانــی كــرد بــە چوونــی مــەال شــەریف بــۆ نــاو حیزبــی شــیوعی.

بیســتم بــۆ ماوەیــەك رێككەوتنیــان كــرد، بــەاڵم ئــەو ماوەیــە زۆر كەمبــوو، رەنگــە 

ــە  ــا، وات ــی شــۆڕش(یان پێكهێن ــەوەو )حیزب ــان هەڵگەڕان ــت، پاش ــەی خایاندبێ دوو هەفت

حیزبــی كوردســتانیان پێكهێنــا، رۆژنامەكەشــی شــۆڕش بــوو، بۆیــە بەنــاوی حیزبــی 

شــۆڕش، بــە جەماعەتــی حیزبــی شــۆڕش ناوبــرا. ئێمەمانــان كــە دەگەیشــتینە راســتییەكان 

ــرد،  ــان دەك ــۆی بەغدای ــە هاتووچ ــتییەكان ك ــە راس ــتین ب ــە دەگەیش ــەی ئەوان ــە رێگ ل

ــە  ــتی دیك ــە ش ــان ل ــكردی. ئاگام ــۆم باس ــە ب ــتەدابوو ك ــەو ئاس ــنبیریامن ل ــتی رۆش ئاس

ــەوەی لەســەر بنەمــای خوێندنەوەكــە  ــۆ ئ ــە ب ــاڵو نیی ــدە ب ــامن ئەوەن ــە، خوێندەواری نیی

چارەنووســی خــۆت دیــاری بكــەی، بۆیــە ئەوانــەی كــە لــە بەغــدا دەگەڕانــەوە دەیانگــوت 

ئــەوە وایــە و ئــەوە وایــە، ئێمــە هیــچ بەڵگەمــان نەبــوو بڵێیــن وانییــە. بۆیــە بەشــێكی 
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هــەرە زۆری ئێمەمانــان چووینــە نــاو حیزبــی شــۆڕش، واتــە لەكۆمەڵــی میللەتــەوە 

ــۆ شــۆڕش. ــەوە ب ــە وەحــدەی نیزاڵ ــزاڵ ل ــو وەحــدەی نی ــە نێ چووین

ئەگــەر باشــم لەبیربــێ حیزبــی شــۆڕش لــە هاوینــی 1945 تاوەكــو ئابــی 1946 ئیشــیكرد، 

لــەو ماوەیــەدا چاالكــی حیزبــی تاكــو دەهــات دیارتــر دەبــوو، مانگرتنــی ســكەك )هێڵــی 

شــەمەندەفەر( و خۆپیشــاندانی 28ی حوزەیــران لــە بەغــدا، حیــزب لــە مەســەلەی فكــری 

ــا،  ــۆی راكێش ــۆالی خ ــی ب ــی باش ــرداری، ناوەندێك ــی ك ــە قۆناخێك ــقیفییەوە كەوت و تەس

ــتانی،  ــیوعییەكانی كوردس ــە ش ــتكرد، حیزب ــۆڕش دروس ــی ش ــەر حیزب ــەی لەس زۆر كاریگ

ــەوەی  ــش ئ ــان پێ ــە مان ــە ئێم ــك ل ــزب. هەندێ ــو حی ــە نێ ــاك چوون ــە ت ــان ب هەندێكی

ــەال  ــەو م ــەی ئ ــە رێگ ــی شــیوعی ل ــاو حیزب ــە ن ــێنێتەوە، چووین شــۆڕش خــۆی هەڵوەش

شــەریفەی باســمكرد، هەندێــك پەیوەندیــامن لەگــەڵ ئــەو هەبــوو، چووینــە نــاو حیزبــی 

شــیوعی و ئەوانــەی دیكــە هەندێكیــان تەنانەت دەســت لەكاركێشــانەوەیان پێشكێشــكرد، 

كابرایەكــی وەك حەمیــد عوســامن یــادی بەخێربێــت، گوتــی هێشــتا موهیمەكــەم تــەواو 

نەبــووەو هێشــتا هــەر لەنــاو شۆڕشــم، بــەاڵم ئــەوە دەســت لەكاركێشــانەوەم و ئــەوەش 

هەڵوێســتمە بــۆ حیزبــی شــیوعی، خــۆی ئامادەكردبــوو بێتــە نێــو حیزبــی شــیوعی، بــەاڵم 

گوتــی دەبــێ رۆڵــی خۆشــم ببینــم بــۆ ئــەوەی ئــەو حیزبــە نەمێنێــت.

بــەرەو كۆنگــرە رۆیشــت، كۆنگــرە لــە ئابــی 1946 بەســرا، لــەو كۆنگرەیــەدا ئــەو 

ــان  ــە خۆی ــەی ك ــا، ئەوان ــەك هەڵوەش ــۆڕش لەبەری ــێندرانەوە و ش ــە هەڵوەش رێكخراوان

بــە شــیوعی دەزانــی بەشــی هــەرە زۆریــان لــە حیزبــی شۆڕشــەوە چوونــە نێــو حیزبــی 

ــش حیزبێكــی  ــە ئەوی ــەڵ رزگاری، ك ــاو شــۆڕش لەگ ــەوە لەن ــە مای شــیوعی، بەشــێكی ك

دیكــە بــوو، بــەاڵم لــە بنەڕەتــدا ســەركردایەتییەكەی شــیوعی بــوو، ئەوانــەی دیكــە لەگــەڵ 

ــەی  ــی دیك ــا ناوێك ــان ئەوس ــا، بێگوم ــتانیان پێكهێن ــی كوردس ــی دیموكرات ــكاف حیزب ژێ

هەبــوو. ئیــر ئێمــە چووینــە نــاو حیزبــی شــیوعی، ئــەوە قۆناخێكــە بــە نیســبەت مــن لــە 

ــاڵی 1946. س
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یەكەمین پەیوەندی كورد و حیزبی شیوعی

سیروان رەحیم: مامۆستا ئەی خودالێخۆشبوو ئەنوەر دڵسۆز كێیە؟

عەزیــز محەممــەد: ئەنــوەر دڵســۆز برادەرێكــی حیزبــی شــیوعی بــوو، یەكێكبــوو لەوانەی 

ــەوەی  ــە جواڵن ــدی ب ــان پەیوەن ــزب، پاش ــو حی ــە نێ ــۆ چوون ــوو ب ــخەری كردب دەستپێش

مەهابــادەوە كــرد، كاخــەزی رەزامەنــدی لــە حیزبــەوە بــۆ هــات بــۆ نێــو حیزبــی شــیوعی 

ــی  ــەوێ كارێك ــم ل ــوو، وابزان ــدز ب ــە روان ــا ل ــارد، ئەوس ــۆم ن ــن ب ــەوە، م ــەی من ــە رێگ ل

هەبــوو. پاشــان جواڵنــەوەی كــوردی لــە دیــوی ئێــران دەســتیپێكرد و بارزانییــەكان بــەرەو 

ئێــران رۆیشــن، ئەنــوەر دڵســۆزیش چــوو بــۆ ئــەوێ. بێگومــان ئەندامێكــی كۆنــی حیزبــی 

شــیوعی بــوو، لــەوێ مایــەوە.

ســیروان رەحیــم: راســتە یەكــەم كــەس لــە باشــووری كوردســتان ئــەو )ئەنــوەر دڵســۆز( 

بــووە كۆمۆنیســت؟

ــە  ــدەری، الموای ــوو، چونكــە ســاڵح حەی ــدەری ب ــم ســاڵح حەی ــز محەممــەد: وابزان عەزی

ــە  ــەوەی ك ــت، ئ ــاف بخوێنێ ــژی م ــە كۆلێ ــەوەی ل ــۆ ئ ــدا ب ــووە بەغ ــاڵی 1941 چ ــە س ل
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نەچــوو بــۆ بەغــدا رێــی ئــەوەی نەبــوو ئــەو رێچكەیــە بگرێــت، واتــە ئەســتەم بــوو ئــەو 

ــت. ــە بگرێ رێچكەی

سیروان رەحیم: یەكەم كەس كێ بوو ئەو رێبازەی بە ئێوە ئاشناكرد؟

ــم  ــان نوورساوێك ــدەری. جارێكی ــال حەی ــاوڕێ جەم ــتیدا ه ــە راس ــەد: ل ــز محەمم عەزی

ــیوعیەتی  ــی ش ــەوەی باس ــرد ئ ــەڵ ك ــەوەم لەگ ــی ئ ــی، باس ــامی نووس ــم حیس بۆكەری

لەگــەڵ كــردم و بــەرەو شــیوعیەتی بــردم و كــێ منــی بــردە حیــزب، رەنگــە لێــم بپرســی چ 

جیاوازییــەك هەیــە لــەوەی شــیوعیەتی فێركــردی لەگــەڵ ئــەوەی تــۆی بــردە نێــو حیــزب؟ 

گوتــم جیــاوازی هەیــە، بــەاڵم ئێســتا كاتــی نییــە.

ــە و  ــی ئێم ــە لەنێوان ــەك ك ــە جــۆرە پەیوەندیی ــدەری ســەبارەت ب ــال حەی هــاوڕێ جەم

ئــەوان یــادی بەخێربێــت، لە نێــوان دایكــم و بنەماڵەی حەیــدەری، پەیوەندییەكــم هەبوو. 

ــی  ــۆ جەمعییەت ــۆی ب ــی خ ــام لەكات ــەڵ دان ــی لەگ ــر مەوعیدێك ــدەری نەم ــال حەی جەم

ــوە  ــۆزییەكە لەوێ ــزب، هاوس ــو حی ــە نێ ــەوەی بچم ــی ئ ــەی هیوا(،پێش ــەل )كۆمەڵ ئەم

ــی  ــە چارەنووس ــارم ل ــەریف بڕی ــەال ش ــەڵ م ــم لەگ ــاش پەیوەندی ــەاڵم پ ــتیپێكرد. ب دەس

ــزب. ــو حی خــۆم دا و چوومــە نێ

سیروان رەحیم: ئەو مەال شەریفە خەڵكی كوێ بوو و چی بەسەر هات؟

ــامنی  ــەال عوس ــوڕی م ــی رەنگەڕژانە،ك ــۆی خەڵك ــەریف خ ــەال ش ــەد: م ــز محەمم عەزی

ــان  ــەاڵم پاش ــتان، ب ــی كوردس ــوی رۆژهەاڵت ــە دی ــت ل ــەك بێ ــە دێی ــە، الموای رەنگەڕژان

هاتوونەتــە ناوچــەی هەولێــر. مــەال شــەریف لــە هەولێر بــوو، تەنیــا مەالیەتــی خوێندبوو، 

بــەاڵم پیاوێكــی زیــرەك و لێوەشــاوەبوو. لــە راســتیدا هەندێــك هەڵسوكەوتیشــی هەبــوو 

رەنگــە بــەالی هەندێــك كەســەوە هەڵســوكەوتی زۆر شــاز بێــت، بــەاڵم ئێمــە وەك 

منوونەیــەك دەهاتــە بەرچاومــان، الموایــە لــە ســاڵی 1947 دەســتی لــەكاری حیــزب 

ــرا. ــتگیركراو و زیندانیك ــش دەس ــاش ماوەیەكی ــرت، پ هەڵگ

هــۆكاری دووركەوتنەوەشــی لــە حیــزب، هــاوڕێ فەهــد و ئــەوان گیــران لــە زینــدان بوون، 

مالیــك ســەیف و یەهــودا ســەركردایەتی حیزبیــان دەكــرد، جــا نازانــم وەكــو هەنجــەت 

ئــەوەی بــاس دەكــرد یــان بــە قەناعەتــەوە بــوو دەیگــوت ئــەو ســەركردایەتییەی ئێســتا 
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ســەركردایەتی حیــزب دەكات، شــیاوی ئــەوە نییــە ســەركردایەتی حیــزب بــكات و ئێمــە 

لەگەڵــی بیــن، تەنانــەت زۆر بــاش لەبیرمــە جارێكیــان گوتــم پیاوێكــی فەقیــرم هەرچــی 

ــدەی،  ــد ب ــە فەه ــەرێك ل ــی س ــی و بچ ــی بیفرۆش ــە دەتوان ــی هەم ــت و هەرچ دەتەوێ

گوتــم هەمــوو كەســێك دەتوانــێ ســەرێكی لێبــدات و قســەی لەگــەڵ بــكات، فەهدیــش 

تــۆ دەناســێت، تــۆ باســی ئــەوە مەكــە لــە حیــزب دێمــە دەرەوە، وەك حیزبــت پیشــاندام 

خۆشــحاڵ نیــم رێگــەی دەرەوەشــم پیشــانبدەی، بــڕۆ فەرمــوو دەتوانــی هــاوڕێ فەهــد 

ــە  ــەردانی بك ــڕۆ س ــن، ب ــد ببین ــاوڕێ فەه ــێ ه ــك دەتوان ــك و پیرەمێردێ ــی، پیرەژنێ ببین

ــش دەیگــوت  ــە وان و وان. ئەوی ــێ ئەوان ــۆ بكــە، بڵ ــی ب ــە، قســەكانی خۆت ئێســتا لەكوت

ــی دەناســی  ــەو هەندێكیان ــن، ئ ــۆ ســەركردایەتی گونجــاو نی ــەاڵم ب ــە رۆشــنبیرن، ب ئەوان

چونكــە ئەندامــی كۆمیتــەی ناوەنــدی بــوو، لــە یەكەمیــن كۆنگــرەدا ئــەو ئامادەبــوو، لــە 

هەمــان كۆنگرەشــدا بــووە ئەندامــی كۆمیتــەی ناوەنــدی.

ــی  ــە پێگەیەك ــرد ك ــیوعی دەك ــی ش ــی حیزب ــە تێڕاونین ــتی ل ــەوەش گوزارش ــان ئ بێگوم

نەبــوو لــە كوردســتاندا، بۆیــە حــەزی دەكــرد زوو هەندێــك ئەندامــی وا پێشــبخات، مــن 

بەشــبەحاڵی خــۆم بــە شــتێكی باشــم دەزانــی پێشــیبخات تاوەكــو راســتەوخۆ پەیوەندییــان 

ــەوەی نەكــرد و ئێمەمانانیــش گوێــامن  ــە ســەركردایەتییەوە هەبێــت، مــەال شــەریف ئ ب

ــەری  ــە كاریگ ــیبوو ك ــەی نووس ــێكی دیك ــد كەس ــۆ چەن ــن و ب ــۆ م ــا ب ــرت، هەت لێنەگ

لەســەر ئەوانیــش دروســتكردووە بــۆ نــاو حیــزب، دەیگــوت ئەوانــە شــیاوی ئــەوە نیــن. 

بــەاڵم قاعیــدە فكرییەكــەی بەجێنەهێشــتبوو. دواتــر هەندێــك دووكان و شــتی دانابــوو و 

خەڵكەكــەش رێزیــان لێدەنــا. دوای مــاوەی شۆڕشــی تەممــووز مــن هــەر جارێــك بهامتایــە 

هەولێــر ســەرم لێــدەدا، هەمیشــە ســەرم لێنەدەبــڕی، وابزانــم پێــش 21 ســاڵ وەفاتیكــرد.

ــدا كــە لەكەركــووك بــووم، بــۆم نووســیبوو، فێــری ئەوەمــان مەكــە حیــزب  لەكاتــی خۆی

بەجێبێڵیــن، مــادام فێــرت كردیــن بچینــە نێــو حیزبــەوە، فەزڵێكــت هەبــووە لــەو رووەوە، 

ــش  ــارە ئەوی ــە. دی ــە دۆخەك ــن ب ــە رازی ــن و ئێم ــە بگۆڕی ــەو دۆخ ــت ئ ــتا نامانەوێ ئێس

ــێ: ــەوەو دەڵ وەاڵمــی داومەت

بتۆرێــی مــن نەتــۆراوم. بشــگۆڕێی مــن نەگــۆڕاوم. بشــمكوژن، مبهەنجنــن مــن هــەر ئــەوم 

هەتــا مــاوم. شــتێكی ئــاوای نووســیبوو، ئــەو شــتانەم لەبیــر مــاوە لــە ســاڵی 1947، بۆیەش 

لەبیــرم مــاوە رەنگــە دە جــارم خوێندبێتــەوە.
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ســیروان رەحیــم: دوور لــە دونیــای سیاســەت، ئەگــەر هەندێــك بگەڕێینــەوە بــۆ دواوە، 

رەنگبێــت دیســانەوە پەیوەنــدی هەبێــت بــە دایكتــەوە، ئێــوە گوتتــان دایكــت خەڵكــی 

دەوروبــەری وانــە، لەگــەڵ دایكــت بــەچ شــێوەزارێكی كــوردی قســەتان دەكــرد؟

عەزیــز محەممــەد: تاوەكــو كۆتاییەكــەش شــێوەزارەكەی هــەر ســەلیم نەبــوو، بــەاڵم بــە 

ســۆرانی قســەمان دەكــرد، دایكیشــم چەنــد ســاڵێك ماوەتــەوە ئینجــا مێــردی بــە باوكــم 

ــری  ــی شــێخ فێ ــت ماڵ ــەك بچێ ــت ن ــە ژینگەیەكــی ســۆرانیش ناچــارە فێرببێ ــردووە، ل ك

ــا رەنگبــوو هەســت  ــە قســەكانی داب بادینانــی بــكات، بــەاڵم ئەگــەر كەســێك دیقەتــی ل

بــەوە بــكات كــە زمانــی ئەســڵی ئــەو نییــە، بــەاڵم بــە ســۆرانی قســەمان دەكــرد. تاوەكــو 

ئەویــش مابــوو خــاوەن فەزڵێكــی گەورەبــوو، چونكــە منداڵەكانــم هەموویــان ناچاربــوون 

بەكــوردی قســەی لەگــەڵ بكــەن، ئێســتا كوڕەكــەم، كــە لــە یــازدە ســاڵی هاتــە دەرەوە، 

كوردییەكــەی الوازە، بــەاڵم دوو كچــامن هــەن، كچــەكان كوردییەكەیــان باشــە.

سیروان رەحیم: دایكت كەی كۆچی دواییكرد؟

عەزیز محەممەد: رۆژی 1978/1/4 كۆچی دواییكرد.

سیروان رەحیم: لە ماوەی ژیانیدا، بەیەكەوە بوون؟

ــە،  ــی چاپخان ــە ماڵ ــردم بچم ــزب داوای لێك ــە حی ــدا ك ــی خۆی ــەد: لەكات ــز محەمم عەزی

لێتــی ناشــارمەوە، رەنگــە ئــەوان بیریــان لــەوە كردبێتەوەكابرایەكــی ئەمیــن بێــت و 

لــەڕووی خێزانــەوە ئازادبێــت لــە ئیلتزاماتــی عائیلــی كێشــەی نییــە یەكێكــی لەگەڵبێــت، 

دیــارە مــن دەستنیشــانكرام، بــە منیــان گــوت ئامــادەی بچییــە ماڵــی چاپخانــە لــە بەغــدا، 

ئەوســا عەرەبییەكــەم عەرەبییەكــی عەنتیكــە بــوو، دایكــم هــەر هیــچ. لێــت ناشــارمەوە 

نەمتوانــی بڵێــم نــا، ئەوەبــوو لەگــەڵ دایكــم چووینــە بەغــدا لــە ماڵــی چابخانــە كارمــان 

دەكــرد، بەســتەزمان زمــان نازانێــت، تەماشــایش دەكات ئێمــە لەگــەڵ ئامێرێــك مامەڵــە 

دەكەیــن، بــەچ هەســتێك نازانــم، بــەاڵم وەكــو هەســت بــكات ئەمــە مەترســییەكی زۆری 

لــە دواوەیــە، گەلێــك جــاران دەگریــا، جــا مــن گلەییــم لێــی دەكــرد، دەیگــوت مــن دەگریم 

ــن  ــە دووەمی ــم، دەشــیگوت ئەم ــش دەگری ــە منی ــە، كاری خــۆت بك ــە من ــۆ چ كارت ب ت

جــارە مــن موهاجیــر دەبــم، جارێــك لــە واڵتــی خــۆی بــۆ كوردســتانی خۆمــان، جارێكــی 

ــەرەو عەرەبســتان. دیكەشــیان لەكوردســتانەوە ب



33

عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز

ــەوە و  ــدا چاپخانەكــە بگوازن ــزب بڕیاری ــك حی ــەر هۆكارێ ــەوە، پاشــان لەب ــەك ماین ماوەی

ــۆ  ــەوە ب ــەدا دایكــم گەڕای ــەو ماوەی ــە بەغــدا، ل ــەی شــوێنێكی دیكــە بكــەن ل مــن رەوان

ــر. هەولێ

سیروان رەحیم: ئەمە لەچ ساڵێك بوو ئەگەر لەبیرت بێت؟

عەزیــز محەممــەد: لــە ســاڵی 1948، دایكــم گەڕایــەوە تاوەكــو چووینــە ماڵێكــی دیكــە، 

دووبــارە دایكــم هــات، لــەوێ پێكــەوە گیرایــن، پێــش ئــەوەی بچینــە كــۆڕی ئیــش، ئــەو 

ئیشــەی كــە پێــم ســپێردرابوو، دایكــم 4 مانــگ لــە تەوقیــف مایــەوە تاوەكــو ئــەو كەســەی 

بەرپرســبوو لــە حیــزب خیانەتــی كــرد، ئەوســا گوتــی ئەمــە دایكــی فاڵنــە كەســە و هیچــی 

دیكــە نییــە، ئەوەبــوو بەریانــدا و دیســان گەڕایــەوە هەولێــر تاوەكــو مــن لە زینــدان هامتە 

دەرەوە. ئیــر لــەو مــاڵ و لەومــاڵ دەژیــا، كەســوكاری مــن كەســوكارێكی ئەوتــۆ نەبــوون 

ــوون  ــە هەب ــك بنەماڵ ــر، هەندێ ــە هەولێ ــوون ل ــك دۆســتم هەب ــدەن. هەندێ ــی ب یارمەت

لــە هەولێــر بــۆی وەســتان و یارمەتییەكــی باشــیاندا، ئێســتا مــن منەتبــاری هەموویانــم. 

ئــەوە ژیانــی دایكــم بــووە، بۆیــە دەڵێــم مــن پــەروەردەی دایكمــم، ئەوەنــدەی هۆشــم 

هەبووبــێ لەگــەڵ دایكــم بــووم، لەگــەڵ خەڵكــی دیكــە نەبوومــە.

سیروان رەحیم: باوكت كەی كۆچی دواییكرد؟

عەزیز محەممەد: باوكم دوای نزیكەی 40 شەو لە وەفاتی دایكم كۆچی دواییكرد.

سیروان رەحیم: پەیوەندیتان چۆن بوو؟

عەزیــز محەممــەد: پــاش ئــەوەی مــن چوومــە نێــو سیاســەت، یەكەمجــار مــن زۆر توونــد 

بــووم، كاتێــك نەختێــك هــەراش بــووم، چونكــە ژیامنــان ژیانێكــی ناخــۆش بــوو، لەبیرمــە 

ــان  ــەر درواســێ نانی ــەوە، ئەگ ــی بچەمێت ــوو، نەیدەتوان ــم پشــتی رەق بب ــەك دایك ماوەی

ــژ  ــۆ درێ ــە كەســوكارمان دەســتیان ب ــۆ نەهێنابووایــە هیــچ نەبــوو بیخۆیــن، كەســیش ل ب

نەدەكردیــن، بۆیــە دایكــم ئیشــی دەكــرد لــە مــااڵن، مــن فریــای ئیــش نەكەوتــم، تاوەكــو 

پــاش قۆناخــی ســەرەتایی لــە هەندێــك كاری رۆژانــە نەبێــت، ئەگەرنــا دایكــم كاری دەكرد، 

ئــەو منــی دەژیانــد.

ــێك  ــت، كەس ــان مابێ ــە بیرت ــە ب ــەكان رەنگ ــاڵی چل ــە س ــە ل ــم: ئەوكات ــیروان رەحی س

كرێــكاری كردبــا رۆژانــە چەنــدی وەردەگــرت؟
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عەزیــز محەممــەد: مــن لــە بیرمــە بــەر لــە جەنــگ وابزانــم كرێكارێــك 5 عانــەی 

وەردەگــرت، ئەوانــەی سەرپەرشــتی كرێكارەكانیشــیان دەكــرد وابزنــم درهەمێكیــان 

ــە دوای كرێــكارەكان رایاندەكــرد و  ــان دەكــرد ل وەردەگــرت، ئەوانــەی سەرپەرشــتی كاری

دەیانگــوت دەی زوو بــن و دەی وابكــەن. مــن كــە دامــەزرام رۆژانــە بــە روبعــە دینارێــك 

ــی  ــە واڵخ ــەو كەس ــوو ئ ــە دەب ــەزرام، ك ــە دام ــاعی داخلی ــو س ــان وەك ــەزرام، پاش دام

هەبێــت، مووچەكــەم مانگانــە 4 دیناربــوو، مــن شــەرمم دەكــرد ســواری واڵخ نەدبــووم، 

بەریــدم نەدەبــرد، بەڵكــو منیــان خواســتبوو بــۆ نووســین، چــۆن دەبــێ واڵخێــك ببــەم و 

پــارەی ئالیكــی ئــەو واڵخــە وەربگــرم و بیخەمــە ســەر مووچەكــەی خــۆم، پاشــان منیــش 

وامكــرد، چونكــە هەموویــان وایاندەكــرد، ئینجــا مووچەكــەم بــووە 10 دینــار، تاوەكــو ئــەو 

ــرد. ــم ك رۆژەی ئیحتیراف

ســیروان رەحیــم: كاتێــك كارت دەكــرد یــان دایكــت كاری دەكــرد پارەكــەی بەشــی ئێوەی 

دەكرد؟

عەزیــز محەممــەد: مــن لــەو ماوەیــەی لــە قوتابخانــە بــووم فلســێكم لــە گیرفانــی خــۆم 

نەبینیــوە، رەنگــە لــە مەســەلەی جلوبــەرگ قاتێكــم كڕیبێــت، پەیوەنــدی كۆمەاڵیەتیشــم 

ــت  ــێ دەبێ ــك بیدرێت ــەر یەكێ ــە ئەگ ــكبوو، چونك ــك زۆر بەرتەس ــە هەندێ ــەبارەت ب س

بشــدات، ئەگــەر لەالیەكــی دیكــە بخــوات دەبــێ ئەویــش دەرخــوارد بــدات، هەســتێكی 

ــك  ــووم، نانێ ــز ب ــێكی دوورەپەرێ ــە كەس ــەم، بۆی ــەوە بك ــم ئ ــن ناتوان ــە م ــوو ك وام هەب

ــە  ــە ل ــرد، رەنگ ــوو، دایكــم كاری دەك ــان نەب ــارەو پوومل ــوو، پ ــە نەب ــوو هیچــی دیك هەب

بەرامبــەر ئــەو ئیشــەی لــە ماڵێــك دەیكــرد رووبــە گەمنێكــی دەهێنــا و دەمانكــردە ئــارد 

ــان. و دەمانكــردە ن

ــەری  ــی دەوروب ــە دێهاتەكان ــان ل ــر ی ــاری هەولێ ــە ش ــە ل ــەو رۆژان ــم: ئ ــیروان رەحی س

هەولێــر پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان چــۆن بــوون؟ ئــەو پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتییانــە 

لەگــەڵ بیركردنەوەیەكــی نوێــی وەكــو بیركردنــەوەی رێكخراوەكــەی ئێــوە هــاودژ 

ــرت؟ ــك وەریدەگ ــوون؟ خەڵ نەب

عەزیــز محەممــەد: لــە راســتیدا ئــەو جموجۆڵــە، ئــەو بزاڤــە نــوێ بــوو، كــە ئێمــە زۆر بــە 

ســەربەرزی بەرگریــامن لێدەكــرد و جــار جارە بــە كەفوكوڵێكــی گەنجانــەوە دەچووینە نێو 
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كێشــە و گفتوگۆیــەكان، بەدیلــامن نەبــوو، الیەنێكــی دیكــە نەبــوو ئاقــاری ئیشــی فیكــری 

و سیاســی نزیكــی ئاقــاری فیكــری و سیاســی ئێمــە ببێتــەوە. بۆیــە موتەمەیــز بوویــن كــە 

ناومــان دەبــرا خەڵكێكــی زۆر بــە ئیعجابــەوە تەماشــی دەكــرد، بــەاڵم لــە هەمانكاتیشــدا 

تێنەدەگەیشــن ئەمانــە چیــن. تاوەكــو ماوەیەكــی پێچــوو جــار جــارە خەڵكەكــە دەچووینە 

ــژ بكــەن و  ــە نوێ ــك دەیانگــوت ئەوان ــرد، خەڵ ــەكان، جموجۆڵێكــی باشــامن ك ــاو دێهات ن

ــوو،  ــە بەهەشــتێ، جــۆرە ســلوكێكی تایبەتیــامن هەب ــە پێــاڵوەوە دەچن رۆژووش بگــرن ب

ــی  ــە خیالل ــوو، بەڵكــو ل ــدا نەب ــە وشــەی حــەرام و حەاڵڵ ــا ل ــە تەنی ــەو ســلوكە تایبەتیی ئ

ئەوەبــوو چەنــد لــە خەڵكــامن نزیــك دەكاتــەوە و چەنــد لــە خەڵكــامن دووردەخاتــەوە، 

تــۆ ئەگــەر بتەوێــت لــە خەڵــك نزیــك ببیتــەوە و خەڵــك بــۆالی جواڵنەوەكــە رابكێشــی 

ــۆ  ــاش بێــت، ب ــێ رەوشــتت ب ــاش بێــت، دەب ــاش بێــت، ســلوكت ب ــێ هەڵوێســتت ب دەب

منوونــە خواردنــەوە و ئــەو شــتانە ئەوســا ئێمــە حەرامــامن كردبــوو، حەرامێكــی كۆتایــی، 

ــەڕووی  ــەك ل ــرا، ن ــووڵ نەدەك ــە قب ــزب ئەم ــو حی ــكات، لەنێ ــتی واب ــرا ش ــەس نەدەوێ ك

حــەرام و حەاڵڵــەوە، ســەبارەت بــەوەی لــە رووی كۆمەاڵیەتییــەوە قبووڵكــراو نییــە، 

ــاش  ــاكاری ب ــەر ئ ــت ئەگ ــت نایێ ــان پێ ــەوە بڕوای ــۆ بخوێنیی ــی ماركســیان ب ــك ئایات یەكێ

نەبێــت، ئەگــەر بتەوێــت بڕوایــان پێبێنیــت، دەبــێ خــۆت بــاش بیــت و متامنەیــان پێــت 

ــەیەكی  ــەڕووی كێش ــە رووب ــەوەش ئێم ــۆ ئ ــرن، ب ــەت لێوەربگ ــەوەی قس ــۆ ئ ــت ب هەبێ

گــەورە نەبووینــەوە، بەپێچەوانــەوە رەنگــە هەندێــك رەگــەزی خــراپ هەبــوو كــە 

ــان پێدەكردیــن، هەســتم بــەوە نەكــرد خەڵــك ئیســتعامبان بــكات. دژایەتی

لەبیرمــە رۆژێــك لــەو فەرمانگەیــەی كارم تێــدا دەكــرد گوتیــان بۆچــی ئــەو قســانە دەكەی، 

ئەگــەر ئــەو قســانە راســت بێــت فــاڵن و فــاڵن دەبنــە شــیوعی، نــاوی قــازی و كەســانی 

ــا، گوتــم وەڵــاڵ عەجیبــە، چەقۆیەكــم هەڵگــرت و گوتــم دەبێــت قــازی  ــان دەهێن دیكەی

بڵێــت ئەوەچەقۆیــە ئینجــا مــن بڵێــم چەقۆیــە، بــە ســادەیی گفتوگۆمــان دەكــرد، ئەمــە 

چەقۆیــە بۆچــی دەبێــت قــازی بڵێــت ئەمــە چەقۆیــە ئینجــا مــن بڵێــم چەقۆیــە، نــا پێشــی 

قــازی مــن دەڵێــم چەقۆیــە. چەندیــن جــار دەســگیركراین و بــە شــانازییەوە خــوا خوامــان 

بــوو بەســەر شــەقام تێامنپەڕێنــن. نەفــرەت نەبــوو لــەو بابەتە، بێگومــان ئەمە مانــای ئەوە 

نییــە وەســەتێكی زۆر بەگــەڵ حیــزب كەوتــن، نــا وەســتەكە مەحــدود بــوو، بــەاڵم لەگــەڵ 

ئەوەشــدا وەســتێكی بــاش و خــاوەن بەڵێــن بــوو، بەتایبەتــی دوای ئــەوەی حیزبــی شــۆڕش 
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خــۆی هەڵوەشــاندەوەو بــووە یــەك رەنــگ، چەنــد كەســێك لــە ئێمەمانــان لەگــەڵ حیــزب 

بوویــن، ئــەوان دەســەاڵتدارتر بــوون، ئــەوان ئیمكانیاتــی زیاتریــان هەبــوو، مەكتەبەیــان 

هەبــوو، ئــەوان ژمارەیــان زیاتــر بــوو، بــەاڵم كاتێــك شــۆڕش خــۆی هەڵوەشــاندەوە بەشــی 

هــەرە زۆری ئەوانــە چوونــە نــاو حیــزب، قســەی ئێمــە دەبێــت وابێــت راســت دەرچــوو، 

ئــەوە حیزبــەو ئــەوەی دیكــە حیــزب نییــە بــووە جــۆرە چاالكییەكــی تایبــەت. تائێســتاش 

ــەوەی  ــۆ ئ ــن ب ــوڕ هات ــوو، دوو ك ــیوعی ب ــان ش ــەك یەكێكی ــوڕی ئاغای ــە دوو ك لەبیرم

بەشــداری ئــەو پێخۆشــحاڵییەی ئێمــە بكــەن لــە هەولێــر، لــە رێــگا ئۆتۆمبێلەكــە وەرگــەڕا 

و دوو بــرا مــردن، یەكێكیــان لەوانــە ئــەو كابرایــە بــوو كــە نــاوی ئەنــوەر بــوو خەڵكــی 

قازیخانــە بــوو، قوتابــی كۆلێــژی مــاف بــوو. جــار جــارەش نەورۆزمــان دەكــرد، الیەنێكــی 

دینــی هەبــوو دژایەتیــان دەكردیــن، بــەاڵم دژایەتییەكــە شــەعبی نەبــوو، بەپێچەوانــەوە 

ــەوەی  ــن ب ــار بكرێ ــە تۆمەتب ــڕی چــۆن دەبێــت ئەوان ــان دەردەب بەشــێكی زۆر ناڕەزایەتی

ئاگــر دەپەرســن.

سیروان رەحیم: ئەو الیەنە ئایینییە كێبوو؟

عەزیــز محەممــەد: ماڵــی مەالیــەك هەبــوو شــێخ محێدینیــان پێدەگــوت، شــێخ محێدیــن 

پیاوێكــی نــارساوی هەولێــر بــوو، وەســەتێكی بــاش لــەدوای نوێــژی دەكــرد، واماندەزانــی 

مومكینــە ئاراســتەیكی فیكــری رەجعــی هەبێــت، ئەگەرنــا مــەالی دیكــە هەبــوو لەگــەڵ 

ئێمــە بــاش بــوون. مەالیەكــی وەك ســاڵح كۆزەپانكــە مەالیەكــی باشــبوو، كــە دەچوویــن 

ــا  ــەو تەوقیعــی كردب ــش ئ ــە مزگەوتی ــن، ل ــع بكەی ــی تەوقی ــوو پێ ــەت هەب ــك باب هەندێ

موســڵامنەكان هەمــووی پەنجەیــان پێــدا دەهێنــا، كافــی بــوو كــە بڵێــت مامۆســتا 

حەزدەكەیــن قســەیەكی بــاش لەبــارەی ئــەو مەســەلەیە بكەیــن، پرســی فەلەســتین 

ــش  ــەن، ئەوانی ــی بك ــڵامنینە تەوقیع ــوت موس ــتامنی وا، دەیگ ــازادی نیش ــی ئ واو و پرس

ــە رێگــەی حكومــەت،  ــدەدا ل ــوو، هەوڵیان ــان دەكــرد. خەڵكــی دیكەشــامن هەب تەوقیعی

ــك  ــووم، دۆســیەیەكی دادگام لەســەربوو كاتێ ــە بەغــدا ب ــرا مــن ل ــەورۆز ك ــە ن ــك ك كاتێ

ــە مشــوارێك  ــار ب ــە دەرەوەی ش ــەاڵم ل ــەت مۆڵەتیشــیدا، ب ــد حكوم ــەوە هەرچەن گەڕام

نەورۆزەكەمــان كــرد، لەســەر رێگەوبــان بــۆ ئــەو شــوێنە پۆلیــس هەبــوون هەوڵیانــدەدا 

ــەوێ. ــە ئ ــك بگات ــن خەڵ ــە لێنەگەڕێ ــا هەی تاوەكــو توان
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ســیروان رەحیــم: یەكەمیــن رێكخــراو كــە ئێــوە لەنــاو ئــەو رێكخــراوەدا كارتــان كردبێــت 

و دەســتتان بــەكاری حیزبــی كردبێــت،چ رێكخراوێكــی حیزبــی بــوو، ئایــا حیزبــی هیــوا 

بــووە؟

عەزیز محەممەد: بەڵێ.

ســیروان رەحیــم: پەیوەندیتــان لەگــەڵ كەســانی ناحیزبــی، جــۆری رێكخســن بە بــەراورد 

لەگــەڵ حیزبــی شــیوعی و پەیوەندیتــان بــە ســەرۆكی هیــوا چــۆن بــوو؟

عەزیــز محەممــەد: ئێمــە ئەوســا ئاگامــان لــە ســەرۆك نەبــوو، ئەوســا ئێمــە سەرۆكیشــامن 

نەدەناســی، پــاش ماوەیــەك ئــەو شــتانەمان خوێنــدەوە. ئێمــە لەناوخۆمانــدا پەیوەندیــامن 

ــە  ــی دیك ــی كێ ــتی دەمانزان ــەوەی گش ــك كۆبوون ــە هەندێ ــوو، ل ــدی هەب ــەڵ یەك لەگ

ئەندامــی حیزبــی هیوایــە، ئەوســا كۆمەڵێكــی زۆر لەگەنجــان لــە حیزبــی هیوابــوون. لــە 

ــەت  ــرا، بەتایب ــاوەری دەك ــك چاالكــی جەم ــان هەندێ ــەوە ی ــك شــوێن كۆدەبووین هەندێ

ــی  ــدا. چاالكییەك ــر رووی ــە هەولێ ــك ل ــی كاتێ ــید عال ــەوەی رەش ــرە جواڵن ــەوەم لەبی ئ

ــی  ــۆ زیندانەكان ــدا گواســرایەوە ب ــە خەڵكێكــی تێ ــرا، كۆمەڵ ــدا ك ــەی تێ ــاوەری تەق جەم

ــوون. ــی هیواب ــر كاریگــەری حیزب ــە لەژێ ــەو ئەندامان عــامرە. بەشــێكی زۆری ئ

ســیروان رەحیــم: دروســت لــە چ ســاڵ و چ رۆژێــك حیزبــی شــیوعی عێــراق دامــەزرا، 

لەوكاتــەدا ئێــوە لــە چ رێكخراوێكــی سیاســی كارتــان دەكــرد؟

ــن  ــی، م ــامن نەدەناس ــوو، حیزبیش ــزب نەب ــە حی ــان ل ــە ئاگام ــەد: ئێم ــز محەمم عەزی

ــو  ــداوە تاوەك ــر ســدقیش رووی ــەوەی بەك ــم جواڵن ــد. نازان ــە گون ــووم ل ــا منداڵێكب ئەوس

ســاڵی 1936. حیزبــی شــیوعی لــە 31ی ئــازاری 1934 دامــەزراوە، بــە قۆناخێكــی باشــیش 

ــە  ــوو چاالكیی ــەو هەم ــەاڵم ئ ــوون، ب ــەركردایەتی ب ــە س ــش ل ــی زۆری ــەڕی، ئەندامێك تێپ

بــە پلــەی یەكــەم بەشــێوەیەكی روون پەیوەندییــان كــرد بــە هــاوڕێ فەهــد، پــاش ئــەو 

ماوەیــەش هــاوڕێ فەهــد چووەتــە دەرەوە و گەڕاوەتــەوە، هەندێــك ئاراســتەی لێكــرازان 

ــەوەی كــە هــاوڕی فەهــد گــەڕاوە، كــە رەنگــە  ــەاڵم دوای ئ ــداوە، ب ــدا رووی ــاو حیزب لەن

بــاش نەیزانــم، لــە ســەرەتای چلەكانــدا گەڕاوەتــەوە، ئەوســا كــە هــاوڕێ فەهــد دەســتی 

بــە چاالكییــەكان كــرد بــەرە بــەرە چاپەمەنــی و ســەركردایەتی پێكهــات و كۆنگــرە بەســرا، 

حیــزب گواســرایەوە بــۆ قۆناخێكــی دیكــە.
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سیروان رەحیم: ئێوە پەیوەندیتان لەگەڵ هاوڕێ فەهد هەبوو؟

عەزیــر محەممــەد: نەخێــر، مــن دووجــار چوومەتــە بەغــدا پێــش ئــەوەی هــاوڕێ فەهــد 

ــزب لەگــەڵ  ــە حی ــی مــن ب ــوان پەیوەندیكردن ــت، چونكــە ماوەیەكــی كــورت لەنێ بگیرێ

گرتنــی هــاوڕێ فەهــد هەبــوو. دووجــار چوومەتــە بەغــدا لــە هــەردوو جارەكــەدا لەتــەك 

ــەوەی  ــت، ئ ــیم(م دەدی ــی بەس ــاوڕێ )زەك ــە ه ــەركردایەتی دیك ــی س ــك ئەندام هەندێ

ــەو  ــم كــە ئ ــەو دادەنیشــتم، پاشــان زانی لەگــەڵ هــاوڕێ فەهــد لەســێدارەدرا، لەگــەڵ ئ

بەرپرســی رێكخســتنە بەتایبەتــی بەرپرســی كوردســتانە، كــە دەچــووم )زەكــی بەســیم(م 

دەدیــت وەرگێــڕم لەگــەڵ خــۆم دەبــرد. قوتابییەكــی كۆلێــژی مافــامن هەبــوو نــاوی یەحیــا 

ســەلیمە،كە ئەندامــی حیــزب بــوو لــە بەغــداش بــوو، ئــەوم لەگــەڵ خــۆم دەبــرد تاوەكــو 

قســە لەگــەڵ هــاوڕێ زەكــی بكــەم، چونكــە عەرەبیــم نەدەزانــی.

سیروان رەحیم: هاوڕێ فەهد خەڵكی كوێ بوو؟

عەزیــر محەممــەد: هــاوڕێ فەهــد لــە بنەڕەتــدا لــە مەســیحییەكانی كوردســتانە، بــەاڵم 

ــی  ــە ناوچەكان ــرد ل ــی ك ــتی بەچاالكییەكان ــش دەس ــەر لەوێ ــوو، ه ــە ب ــی نارسی خەڵك

ــراق. ــووری عێ باش

ــدی  ــە گون ــی ســەرەتا ل ــۆ دواوە، رۆژان ــەوە ب ــك بگەڕێین ــم: ئەگــەر تۆزێ ســیروان رەحی

بێركــۆت، یــان رۆژانــی الوێتــی لــە هەولێــر یاخــود لــە قــەاڵی هەولێــر، چ پەیوەندییەكــی 

بــە ژیانــی سیاســی ئێــوەوە هەیــە، ئەگــەر باســی یادگارییەكانــی خــۆت بكەیــت؟

عەزیــر محەممــەد: مــن بــۆم باســكردی بێركۆتــم لەبیــر نییــە، راســتە لــە بێركــۆت 

ــە منداڵــی  ــە بێركــۆت ژیابــم، دوای بێركــۆت هــەر ب ــە ل لەدایكبوومــە، بــەاڵم لەبیــرم نیی

ــۆی  ــە. هاتووچ ــی عەنكاوەی ــرەو نزیك ــی هەولێ ــش نزیك ــە ئەوی ــێبیران ك ــە س چووینەت

بێركۆتــم كــردووە، بــەاڵم لــە بیــرم نییەكــە لــە بێركــۆت ژیابــم وەكــو خێــزان چووبیــن بــۆ 

ــن. ــار ژیاوی ــەری ش ــە دەوروب ــەاڵم ل ــۆت، ب بێرك

ئەوســا هیــچ پەیوەندییەكــم بــە الیەنــی سیاســییەوە نەبــووە لــە قۆناخــی منداڵــی، تاوەكو 

ــوو. جــار جــارە  ــە الیەنــی سیاســییەوە نەب ــچ پەیوەندییەكــامن ب ــە هەولێریــش هی هاتین

ــەاڵم  ــێ، ب ــێ و ك ــمی و ك ــین هاش ــەوەی یاس ــرا، ئ ــە دەك ــزب حیزبێن ــت حی دەمانبیس

بەنیســبەت ئێمــە شــتێكی نــاڕوون بــوو، ئەوانیــش بــە بۆنــە لقیــان پێكدەهێنــا لەنێــوان 
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هەندێــك ناوەنــدی سیاســی عێراقــی و هەندێــك ناوەنــدی دیكــە، بۆیــە مــن پەیوەندیــم 

ــەوكات. ــوو ئ ــدە سیاســییەكانەوە نەب ــە ناوەن ب

ــە  ــوێنەی ل ــەو ش ــە ئ ــەی بڕۆی ــارەزوو دەك ــر، ئ ــە هەولێ ــەر بچی ــم: ئەگ ــیروان رەحی س

ــوو؟ ــك ب ــووی؟ چ گەڕەكێ ــی لەوێب ــی الوێت رۆژان

ــوو،  ــە ب ــە بەحرك ــت، ل ــم بەجێهێش ــاو فەقێیان ــە ن ــار ك ــن ج ــەد: دوایی ــر محەمم عەزی

ــر  ــێ، هەولێ ــێ بەپ ــە دوو كاژێرب ــر، رەنگ ــە هەولێ ــە ل ــوێنێكە زۆر دوور نیی ــە ش بەحرك

ــر  ــەوە هەولێ ــە چووم ــم جێهێشــت، ك ــوو ئەوێ ــن جارب ــوو، دوایی ئەوســا پەرشــوباڵو نەب

بــەو دوا بەدواییــە گەلێــك بەالمــەوە گرنگبــوو بەحركــە ببینــم، بەحركــە كانییەكــی گەورەی 

تێدایــە، نــاوی بەحركــە بچووككــراوەی بەحــرە، كانییەكــە بــە بەحرێــك چوێنــدراوە، مــن 

وای راڤــە دەكــەم ئــەو كانییــە دێیەكــە لەســەری دەژیــا، چەپەرێكــی بــۆ دانــراوە لــە دار. 

بەشــێكی بــەر مزگــەوت كەوتــووە بــۆ دەســتنوێژ و ئــەو بابەتانــە، نیــوەی دیكــەی بــۆ دێ 

ــەوە و قــوڕكاری و ئاودانــی  ــۆ خواردن ــاو ببــەن ب ــك بێــن و ئ ــۆ ئــەوەی خەڵ ــەوە ب ماوەت

ــەوە  ــە زۆر بەالم ــۆڕاوە، بۆی ــە گ ــتا دۆخەك ــە. ئێس ــتییەكی دیك ــەر پێداویس ــاژەاڵن و ه ئ

گرنگبــوو بچمــە بەحركــە، كــە مــاوەی 60 ســاڵبوو بەحركــەم نەدیبــوو.

خۆشــحاڵدەبم هەندێــك كــەس ببینــم ئەگــەر بتوانــم بیانناســمەوە، ســیام و ســەروچاویان 

لــە ئەوســا بچێــت یــان هەوڵمــدەدا نەختێــك پاڵیــان پێوەنێــم بــۆ ئــەو رۆژانــە، تاوەكــو 

بزانــم چییــان بــەو رۆژانــە دەچێــت، یەكێكــامن لەگــەڵ بــوو نــاوی عەبدوڵــاڵ بــوو یــادی 

بەخێربێــت مــرد، زۆرم پێخۆشــبوو ســەرێكی لێبــدەم، نەشــتەرگەریەكی كــرد لــە بەغــدا، 

ــە  ــە ب ــە بەحرك ــن چووم ــا م ــەدی. ج ــن بێت ــەی م ــەو هیوای ــەوەی ئ ــی ئ ــوو پێش تەواوب

ــم  ــەاڵم پێ ــەرەو پێشــرە، ب ــەاڵم چوومــە الی كانیەكــە، هەمــوو شــتێك ب ــوی پرســە، ب بیان

ــۆ  ــەی ئێســتا چیمەنت ــەی ئێســتا. حەوزەك ــەك بەحرك ــم ن ــۆن ببین ــەی ك خۆشــبوو بەحرك

كــراوە و ســەری داپــۆرشاوە، رەنگــە زۆر پــاك و تەمیــز بێــت. ئەوســا ئــەوی دەهــات نوێژی 

دەكــرد و دەســتنوێژی دەشوشــت، رەنگــە جۆرەهــا پیســایی تێــدا كرابێــت، بــەاڵم چونكــە 

لەبــەری دەڕوات ئــەو ئــاوە پیــس نابێــت، پێــوەری دیكــەش هەیــە، بــۆ ئــاوی راكیدیــش، 

ــەوێ  ــە ئ ــك چووم ــە. كاتێ ــن نیی ــەی قولەتێ ــە و ك ــەی قولەتێن ــە ك ــتاو ك ــی وەس ئاوێك

خۆشــحاڵبووم بەحركــەی كــۆن ببینــم، دوای 60 ســاڵ گۆڕانكارییەكــی زۆری تێــدا كرابــوو.
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لــە هەولێریــش ئــەو شــوێنانەی بــۆی چوومــە، هەوڵمــداوە بچمــە قــەاڵت، ئــەو شــوێنەی 

ــدا دەكــرد،  ــدا بچــم و ئــەو كۆاڵنانــەی كــە لێیبــووم و تۆپانێــامن تێی ــاوم پێی كــە لێــی ژی

كۆاڵنێــك بــوون دەســتت بــەوالو بــەوالی دیوارەكــە دەكــەوت، بــەاڵم بەهەرحــاڵ نازانــم 

چــۆن تۆپانێــامن تێــدا دەكــرد.

ســیروان رەحیــم: ئەوكاتــە نێوانــی بەحركــە و هەولێــر دوو كاژێــر بەپــێ دوور بــوو، دوای 

60 ســاڵ ماوەكــەی چەنــد بــوو؟

عەزیــر محەممــەد: بــە ئۆتۆمبێــل چوویــن 10-12 خولەكــامن پێچــوو، رەنگــە ئەوســا دوو 

ســەعات و شــتێك بووبێــت، بــەاڵم ئەوجــارە بــە 12 دەقیقــە چوویــن، هەمــوو رێگاكــەش 

ــە گەڕامــەوەش  ــن، ئەوســا ك ــش چووی ــە ئۆتۆمبێلی رووپۆشــكراوە و رێگایەكــی خۆشــە ب

ــی ســەیربوو  ــرد و پێ ــی لەخۆیك ــم هۆپێك ــوو. دایك ــەوەو شــەویش ب ــی گەڕام ــە تاریك ب

كــە بــە شــەو هاتوومەتــەوە، گوتــم بەیەكجــاری هاتوومەتــەوەو ناگەڕێمــەوە، هەرچەنــد 

كــە فەقێیەكانــم بەجێهێشــت گەلێــك هەوڵیانــدا كتێبــەكان و پێداویســتییەكانی كــە 

هەمــە پــەرش و بــاڵوی بكــەم بــۆ ئــەوەی رێگریــم لێبكــەن كــە بــڕۆم، بــەاڵم هەموویــم 

بەجێهێشــت و گەڕامــەوە، پاشــان والخێكــم بــرد شــتەكانم لێكــرد و چوومــەوە ئــەو دێیــەی 

كــە باوكمــی لێبــوو ، لەوێــوە دووبــارە چوومــەوە شــار.

ــەر  ــە بەرامب ــود ل ــك یاخ ــو حیزبێ ــە نێ ــۆ چوون ــوێندێك ب ــەم س ــم: یەك ــیروان رەحی س

رێكخراوێكــی حیزبــی خواردووتانــە لەكاتــی ئەندامبوونتــان لــە حیزبــی هیوادا بــە وێنەی 

ــوو؟ ــااڵی كوردســتان ب ــاوی ســەرۆك و ئ ســەرۆك، ن

ــی  ــان و وێنەیەك ــوو، قورئ ــر نەب ــم لەبی ــەوە قورئان ــەو بۆنەی ــەد: هــەر ب ــر محەمم عەزی

ــش. ــتان و خەنجەرێكی ــی كوردس چیایەكان

ســیروان رەحیــم: پەیوەنــدی ئــەو خەنجــەرەو خەنجەر هەڵگرتــن لەالی ئێــوەچ مانایەكی 

هەیــە؟ ئایــا پەیوەنــدی بــەو خەنجــەرەوە هەیــە یــان وەكــو داوونەریتێكــی كــوردەواری 

ئێــوە بــەردەوام خەنجەرتــان لەبــەر پشــتێندا بینــدراوە؟

عەزیــر محەممــەد: ئــەوەی راســتی بێــت مــن كــە فەقێ بــووم خەنجــەرم هەبوو، كیســەی 

تووتــن و خەنجــەر، جــا منداڵیــش بــووم دایكیشــم رەنگــە كەیفــی بــەوە دەهــات، چونكــە 

كیســەی تووتــن، كــێ جگــەرە دەكێشــێت پیــاو. جــا وەكــو بڵێــی هەرچەنــدە نەشــبووم، 
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ــوو،  ــم هەب ــەی تووتن ــە كیس ــات ك ــەوە دەه ــی ب ــم كەیف ــەاڵم دایك ــاوە، ب ــەو پی ــە ئ وات

خەنجەرەكــەش هــەر بــۆ قیافــەت بــوو، بۆیــە خەنجــەرم خۆشویســتووە. ئێســتاش رەنگــە 

ــا  ــە خەڵــك دەكەوێــت كــە خەنجــەر هەڵبگــرن، لێشــی ن ــدا زۆر كــەم چــاوم ب ــە دێهات ل

مورتاحــم. بــۆ منوونــە لــە بەحركــە خەنجەرچــی كە دەهــات بــۆ دێ بەشــێكی زۆر خەنجەر 

كۆدەبــووەوە بــۆ مشــتوماڵكردن و بــۆ دەســتكگۆڕین و كاالن گۆڕیــن، ئینجــا كەســی واش 

ــی  ــی باش ــە دەمانچەیەك ــوو ب ــرد رەنگب ــەرەوە دەك ــە خەنج ــانازی ب ــدە ش ــوو هەن هەب

ــەوەش  ــدی بەچینایەتیی ــوو، پەیوەن ــەری هەب ــووی خەنج ــە هەم ــەوە، خەڵكەك نەگۆڕێت

نەبــوو، رەنجبــەر هەیبــوو، فــاڵن هەیبــوو، فەقێیــەكان بەشــێكی هــەرە زۆریــان هەیانبــوو.

ئێســتا لــە باشــووری یەمــەن، لــە عەمــامن و لــەو شــوێنانە ســەیر دەكــەی كابرایــەك بــە 

ــەاڵم  ــت، ب ــە رۆژان خەنجــەر وەشــێن بێ ــك ل ــێ رۆژێ ــت نای ــە خەیاڵ ــەت ب ســااڵچووە ق

ــە. ــووە وەكــو تەتیمــەی قیاف خەنجــەری هەڵگرت

مــن بەشــبەحاڵی خــۆم بــەم دواییــە وەك تەتیمــەی قیافــە هەڵمدەگــرت، هەندێــك 

ــەك  ــەچ مانای ــێ ب ــت نای ــێ، لێ ــت نای ــوا لێ ــوت توخ ــش دەیانگ ــبوو، هەندێكی پێیانخۆش

ئەتۆیەكــی شــیوعی و ئەتۆیەكــی فــاڵن و فــاڵن و شــتی وا، دەمگــوت قابیلــە خەنجــەرم 

هەڵگرتــووە بــۆ ئــەوەی بیوەشــێنم؟ پەیوەنــدی بــە ســەرەتایەكەوە هەیــە، نــەك پەیوەندی 

ــەو بابەتــە. ــان شــتێكی ل بــەو خەنجــەرەی كــە ســوێندم پــێ خــواردووە ی
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)1964-1993(                 

ســیروان رەحیــم: یەكێــك لــەو شــتانەی بەڕاســتی حەز دەكــەم بیزانــم كــە وەك نهێنییەكە 

بــۆ مــن، ئەوەیــە لــە ســاڵی 1992 دوای راپەڕینــی باشــووری كوردســتان لــە رۆژنامــەی 

)طریــق الشــعب( دیدارێــك لەگــەڵ ئێــوە ســازكرابوو، لەوێــدا لەكاتێكــدا دروســت لــەو 

شــوێنەی دەمــی قســەتان لــە الوانــە بــۆ خۆپێگەیانــدن، باســی ئــەوە دەكــەی، لەكاتێكــدا 

بوویــە ئەندامــی حیــزب نەخوێنــدەوار بــووی، ئایــا ئەمــە چۆنــە؟

عەزیــر محەممــەد: بێگومــان خەڵكــی نەخوێندەواریــش دەبنــە ئەندامــی حیــزب، لەنــاو 

حیزبــدا خەڵكــی نەخوێندەواریــش هەیــە.

سیروان رەحیم: بەاڵم چۆن نەخوێندەوارێك دەبێتە سكرتێری حیزب؟

عەزیــر محەممــەد: كــە ئــەو قســەیەم كــردووە، بــە مانایەكــی تــازە لێكمداوەتــەوە، نــە 

ــم  ــك كتێبیش ــە هەندێ ــووم، رەنگ ــەرەتایی دەرچووب ــی س ــە قۆناخ ــن ل ــەوەی م لەبەرئ

دەخوێنــدەوە، كــە رەنگــە هەرجــارەو الپەڕەیەكیــان دوو الپەڕەم بــۆ خوێندرابێتــەوە، بەاڵم 

دەمخوێنــدەوە. تائێســتاش لەبیرمــە كتێبێكــم چنــگ كــەوت )االشــراكیة(ی نیقــۆال حــەداد 
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كــە كتێبێكــی خەیاڵییــە، زۆر متــوی ئەوەبــووم ئــەو كتێبــە بخوێنمــەوە و هەســتی پێبكــەم، 

چونكــە باســی دوورگەیــەك دەكات، باســی سیســتەمێك دەكات كــە نزیكــە لــە سیســتەمی 

ئیشــراكی، بــەاڵم مــن زۆر كــەم لێــی تێدەگەیشــتم، وەك پێشــر باســمكرد، مــن ئیشــراكی 

)مجلــة املجلــة(م كردبــوو لەالپــەڕەی یەكــەم تاوەكــو كۆتایــی دەمخوێنــدەوە، بــەاڵم بــاش 

ــدەواری  ــگاری نەخوێن ــدا بەرەن ــاو حیزب ــم لەن ــە مــن دەڵێ ــە ك تێینەدەگەیشــتم. جــا بۆی

كرایــەوە، واتــە ئەگــەر شــتێك فێربوویــن لەنــاو حیزبــدا فێربوویــن بــەو مانایــەش باســم 

كــردووە، لــە راستیشــدا هەروایــە.

ــە  ــۆن بووم ــی چ ــان پرس ــان لەمنی ــش، جارێكی ــە حیزبی ــدان بووم ــە زین ــە چووم ــن ك م

حیزبــی، كــە بوومــە حیزبیــش دەبــوو ئــەو شــتە فێربــم كــە لــە رێگەیــدا خــۆم رۆشــنبیر 

ــچ ســەرچاوەت نەبێــت، دەبــێ  ــدا هی ــۆ لەكوردی ــدا، كــە ت ــم لەژیان بكــەم و شــتێك فێرب

بیــر لــەوە بكەیــەوە كامــە زمــان لەتــۆوە نزیكــرە و شتیشــی تێدایــە بیخوێنیــەوە. زمانەكــە 

عەرەبــی بــوو. مــن كــە چوومــە زینــدان ماوەیەكــی بــاش كتێبــی ئەدەبیــم دەخوێنــدەوە، 

ــە  ــەو كتێب ــك ل ــم و كۆمەڵێ ــق حەكی ــوز، تەوفی ــب مەحف ــێن، نەجی ــا حوس ــی تەه كتێب

ئەدەبیانــەم دەخوێندنــەوە. مــن عەرەبــی بــە خوێنــدن فێــر نەبــووم بە)نحــو رصف( فێــر 

نەبــووم، بەڵكــو بــە خوێندنــەوە فێربــووم و هــەر لــە رێگــەی خوێندنــەوەوە.

ــە ســاڵی  ــم ل ــم دانیشــت و وابزان ــۆ هــات لەگەڵ ــك رۆل ــەدا ئەری ــە بۆنەیەك ــان ل جارێكی

1972 یــان 1973 بــوو، دیدارێكــم لەگــەڵ ئەنجامــدا، پێمگــوت لــە راســتیدا مــن چــۆن و 

چیــم و چــی نیــم، ئەویــش ســەری ســوڕما، گوتــی باشــە چــۆن تۆیــان هەڵبــژاردووە بــە 

ســكرتێری حیــزب، منیــش گوتــم بەخــوا خۆشــم نازانــم، گوتــم دەبــێ لەوانــە بپرســی كــە 

منیــان هەڵبــژاردووە، كەفائــەت و ئیمكانیاتــی مــن بــەم شــێوەیەیە.

ــت،  ــێ بخوێنی ــە، دەب ــتی هەی ــزب پێداویس ــە حی ــان، چونك ــە مان ــە ئێم ــێكی زۆر ل بەش

تەنانــەت ئەگــەر نەخوێنــدەوار بیــت، دەبــێ هەوڵبــدەی پیتــەكان فێــر ببیــت، نووســین 

ــێ  ــەوا دەب ــتبێ ئ ــێ هاویش ــت پ ــەر هەنگاوێك ــەاڵم ئەگ ــت، ب ــتێك فێربی ــت، ش فێرببی

ــی دیكــە  ــی كتێب ــو بتوان ــاد بكــەی تاوەك ــت زی ــەرە زانیاری ــەرە ب ــە، ب ــاو قەزیەك ــە ن بچی

ــاو حیــزب ئــەوەی كــە  ــەوی دووەمــم، كاتێــك چوومــە ن بخوێنییــەوە و تێیبگــەی، مــن ل

شــتێك فێربوومــە لەنــاو حیزبــدا فێربوومــە، دیــارە ئــەو برادەرانــەش منیــان هەڵبــژاردووە، 



44

ــت.  ــتێكی وا هەبێ ــێ ش ــەن، دەب ــەر بك ــم لەس ــە كۆدەنگییەك ــوە ك ــن دی ــتێكیان لەم ش

ــە؟ مــن خــۆم نایزانــم. ئەگــەر لێــم بپرســی چیی

سیروان رەحیم: چ ساڵێك بوون بە سكرتێری حیزبی شیوعی عێراق؟

عەزیــر محەممــەد: لــە ئابــی 1964، لــە كۆبوونــەوەی كۆمیتــەی ناوەنــدی، چونكــە 

كۆمیتــەی ناوەنــدی ســكرتێر هەڵدەبژێرێــت، لەوكاتــەدا ســكرتێری حیــزب لەســێدارەدرا، 

ــرە  ــامندەتوانی كۆنگ ــەدا نەش ــتووە، لەوكات ــامن نەبەس ــتبوو، كۆنگرەش ــاییەك دروس بۆش

ببەســتین، بۆیــە كۆبوونەوەیەكــامن لــە دەرەوەی عێــراق ئەنجامــدا، لــەو كۆبوونەوەیــەدا 

ــژارد. ــزب هەڵب ــە ســكرتێری حی ــان ب منی

سیروان رەحیم: تاوەكو ساڵی چەند سكرتێری حیزبی شیوعی عێراق بوویت؟

عەزیر محەممەد: تاوەكو ساڵی 1993، واتە 29 ساڵ و چەند مانگێك.

ســیروان رەحیــم: پێــش ئــەوەی ببــی بــە ســكرتێر لــە پلــە جیاوازەكانــی حیزبیــدا كارتــان 

كــردووە یــان چــۆن بــوو، بوونــە ئەندامــی كۆمیتــەی ناوەنــدی؟

ــت  ــەم ش ــە دەرەوە، یەك ــدان هامت ــە زین ــك ل ــاڵی 1958 كاتێ ــە س ــەد: ل ــر محەمم عەزی

ســكرتێری حیــزب پەیوەنــدی پێوەكــردم گوتــی تــۆ ئەندامــی كۆمیتــەی ناوەندیــت، 

چونكــە لــە زینــدان لــەژووری ئەندامانــی كۆمیتــەو ســەركردایەتی بــووم، ئێمــە پێشــر لــە 

رێكخراوێكــی دیكــە هاتبوویــن و دەســتامن لــەكار هەڵگرتبــوو، مــن بووم، هــاوڕێ جەمال 

حەیــدەری بــوو، كۆمەڵێكــی دیكــەش بوویــن، گوتــی تــۆ ئەندامــی كۆمیتــەی ناوەندیــت، 

ــازە  ــووم، ت ــەدا ئامادەب ــەو كۆبوونەوەی ــن ل ــرا، م ــەك ك ــی 1958 كۆبوونەوەی ــە ئەیلوول ل

هاتبوومــە دەرەوە لــە زینــدان، تاوەكــو تەممــوزی 1959 ئــەوكات بوومــە ئەندامــی 

ــە 1959 تاوەكــو 1964 ئەندامــی مەكتەبــی سیاســی بــووم، بەشــی  مەكتەبــی سیاســی، ل

زۆرم لــە كوردســتان رابــوارد، پەیوەندیــم هەبــوو لەگــەڵ شۆڕشــی ئەیلــول، لەگــەڵ مــەال 

مســتەفا، ئەندامانــی مەكتەبــی سیاســی، هەروەهــا لەگــەڵ برادەرانــی دیكــەی خۆمــان، 

ســەركردایەتییەكانی خۆمــان، ئەندامانــی كۆمیتــەی ناوەنــدی. پاشــان ئــەو كۆبوونەوەیــە 

ــە ســكرتێری حیــزب. ــژاردم ب ــەوێ هەڵیانب ــە ئابــی 1964، ل بەســرا ل

ــر  ــی ژێ ــەرەب، گەالن ــتەكانی ع ــووە ناسیۆنالیس ــان لێب ــار گوێ ــم: زۆرج ــیروان رەحی س

دەســتە، یــان بــە قەولــی ئــەوان كەمینــەی نەتەوەیــی بــەوە تاوانبــار دەكــەن كــە گوایــە 
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ــۆ ئــەوە  ــە ســووریا باڵوكردووەتــەوە، بەڵگەشــیان ب ــە عێــراق و ل بیــری كۆمۆنیســتیان ل

ئەوەیــە، زۆربــە یــان نیــوەی ئــەو كەســانەی كە لــە ســەركردایەتی حیزبــی كۆمۆنیســتدان، 

چ لــە عێــراق یــان چ لــە ســووریا كــوردن، ئایــا بۆچوونــی كەســیی تــۆ لەوبارەیــەوە چییە؟

عەزیــر محەممــەد: وابزنــم ئــەوە ئەســڵی نییــە، یــەك شــت دەزانــم الموایــە لــە لوبنــان 

ــرە  ــی غەی ــە ئەندامان ــرا، چونك ــب هەڵگی ــمی تەعری ــەك دروش ــووریا ماوەی ــە س ــان ل ی

ــی ســەركردایەتی  ــە ئەندامان ــدا كۆمەڵێكــی زۆر ل ــە عێراق ــد. ل ــان دەنوان عــەرەب چاالكی

ــەو  ــەری ئ ــە دامەزرێن ــی دیك ــری، فەهــد و چەندان ــی خەی و پێشــكەوتووەكان وەك زەك

ــەن. جواڵنەوەی

شــتێك هەیــە دەمەوێــت لێــرە بیڵێــم، لەكاتــی خۆیــدا لــە كودەتــای شــوباتدا )كودەتــای 

ــەری1963دا(  ــی فەبرای ــە مانگ ــراق ل ــتی عێ ــی كۆمۆنیس ــە دژی حیزب ــس ل ــی بەع حیزب

ــری  ــزب كادی ــەرە زۆری حی ــی ه ــزب، بەش ــە دژی حی ــدا ل ــی بەعس ــرۆری دووەم ــە تی ل

عەرەبــی گرتــەوە، بــۆ؟ جــارێ ئەگــەر كودەتــای شــوبات بــە منوونــە وەربگریــن كــوردەكان 

ــە  ــكات ك ــەوە ب ــتاندا ئ ــە كوردس ــەوت ل ــا نەك ــی بەعــس فری ــوون، حیزب ــتان ب لەكوردس

لــە بەغــدا كــردی، ئــەو مااڵنــە بگرێــت كــە لــە بەغــدا گرتــی، جگــە لــەوەش لــە 1963 دا 

شــۆڕش هەبــوو لــە كوردســتان، تەنیــا شــار بەجێدەهێڵــدرا ئیــر تــۆ لــە ئەمانــی، بۆیــە ئێمە 

ئــەو بــرادەرە كــوردە ســەركردایەتیانەمان دۆڕانــد كــە ئیشــەكانیان وایدەكــرد لــە بەغــدا 

بــن. دوو كەســیان زۆر دیــارن ئەوانیــش جەمــال حەیــدەری و نافــع یونــس. نافــع یونــس 

لــە بــواری ســەربازی كاری دەكــرد، هــاوڕێ جەمــال حەیــدەری لەگــەڵ ئــەوەی ئەندامــی 

مەكتەبــی سیاســی بــوو، ئەندامــی ســكرتاریەتی حیزبیش بــوو، ســكرتاریەتیش چاالكییەكی 

ــرام  ــووم و رەوانەك ــی ب ــی سیاس ــی مەكتەب ــو ئەندام ــان تاوەك ــەاڵم ئێمەمان ــە. ب رۆژانەی

بــۆ ســەركردایەتی هەرێــم، لــە راســتیدا ئەوانــەی دیكــە، ئەوانــەی لــە كوردســتان بــوون 

برادەرانــی ئێمــە لــە راســتیدا مانــەوە، زیاتــر لــەوە دوو ســێ برادەرمــان كادیــری پاشــی 

كۆمیتــەی ناوەنــدی لــە زینــدان گیرابــوون پێــش كودەتــای شــوبات ئەوانیــش كــورد بــوون، 

ــی  ــە لەســەر حیســابی حیزب ــت ئەوان ــەوەی بزانرێ ــەردران پێشــی ئ لەگــەڵ كــوردەكان ب

ــوو  ــراون رەنگب ــیوعی گی ــی ش ــابی حیزب ــەر حیس ــا لەس ــەر بزانراب ــراون، ئەگ ــیوعی گی ش

نەمێنــن. الموایــە یەكێــك لەوانــە هــاوڕێ ئەحمــەدی خێاڵنییــە، یەكێكــی دیكەیــان ئەگــەر 

باشــم لەبیربێــت )عــادل ســەلیم( بــوو، ئەوانــە بەربــوون و گەڕانــەوە الی خۆمــان.
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لــەم دوا دواییــەش  لــە ســەركردایەتییەكان،  لەكوردســتاندا خەڵكێكــی زۆر نەگیــران 

ــۆم  ــبەحاڵی خ ــن بەش ــە م ــە رەنگ ــا ك ــدا خوڵق ــاو حیزب ــك لەن ــە دۆخێ ــوو، بۆی هەرواب

ــەم  ــدا، ئ ــاو حیزب ــك لەن ــە غەڵبێ ــە غەڵب ــەوەی ببێت ــی ئ ــوو پێش ــگ ب ــەوە گرن زۆر بەالم

دۆخــە چارەســەر بكەیــن، واتــە چارەســەركردنی ســەركردایەتی حیــزب لــە بەرژەوەنــدی 

ئەندامانــی عەرەبــی، چونكــە ناتوانــی لــە دۆخێكــی وادا چــاو لــەوە بپۆشــیت، هەرچەنــد 

ــی  ــرین ئەندامان ــە باش ــەكردایەتی ل ــی س ــێ ئەندامان ــێ دەب ــە، دەڵ ــی مەبدەئەك بەپێ

ــە كوردبــن دەبــێ وابكــەی چــاو  ــەو ئەندامان ــن، ئەگــەر ژمارەیــەك ل حیــزب هەڵبژێردرێ

لــەوە بپۆشــی كــە رەنگــە بەیانــی كابرایەكــت هەبێــت یــان نزیكــی ئــەو برادەرەیــە لــە 

ــەر  ــكات لەس ــف ب ــەوە تەوزی ــەوە، ئ ــو ئ ــان وەك ــات ی ــەت و ئیامكانی ــەلەی كەفائ مەس

ئــەوە، ئێمــە لەكۆنگــرەدا هەوڵــی ئەوەمانــدا چارەســەری ئــەو مەســەلەیە بكەیــن پێشــی 

ئــەوەی ببێتــە ناخۆشــییەك بــۆ بەرژەوەنــدی چارەســەركردنی ســەركردایەتی حیــزب. نازانم 

چەنــد ســەركەوتووبووین بــەس ئــەو فەترەیــە ماوەیــەك هەبــوو ژمارەیــەك لــە برادەرانــی 

ــووم،  ــزب ب ــووم كــە ســكرتێری حی ــوون، دەی منیــش كــورد ب مەكتەبــی سیاســی كــورد ب

ــوون. ــژارد عــەرەب ب ــان هەڵب ــەی منی ــە راســتیدا بەشــی هــەرە زۆری ئەوان ــەاڵم ل ب

لــەو رووەوە ئــەو قســەیە هەبــوو، بــەاڵم ئــەوەی مــن باســمكرد كێشــەكە كێشــەی 

ــە  ــتیكردبوو، ئێم ــزام دروس ــرۆری نی ــتیكردبێت، تی ــە دروس ــی كەمین ــوو الیەنێك ئەوەنەب

تەقریبــەن مەكتەبــی سیاســی كۆمنــان تەســفیەكرا، ژمارەیەكــی زۆری ئەندامانــی كۆمیتــەی 

ناوەندیــامن لەكودەتــای شــوباتدا تەســفیەكران، بــەاڵم لەكوردســتاندا ئەندامانــی كۆمیتەی 

ناوەنــدی مــان، لەوانــە كەریــم ئەحمــەد، عومــەر عەلــی شــێخ و مــن بــووم، مــن ئەوســا 

لەكەركــووك بــووم كــە كودەتــای شــوبات روویــدا. پاشــی پێنــج شــەش رۆژ لەكەركــووك 

ــن،  ــە بكەی ــەو پرس ــەری ئ ــدا چارەس ــەس هەوڵامن ــتان، ب ــەرەو كوردس ــە دەرێ ب چووم

نازانــم چەنــد ســەركەوتوو بوویــن. ئێســتاش ســكرتێری حیــزب برادەرێكــی عەرەبــە و مــن 

بەشــبەحاڵی خــۆم رێــز و ئیحرامێكــی زۆرم بــۆی هەیــە، چەنــد ســاڵێك پێــش ئــەوەی مــن 

ئــەو شــوێنە جێبهێڵــم بیرمــان لێكردبــووەوە ئــەو ببێتــە ســكرتێر، حەمیــد مەجیــد موســا 

نــارساو بــە ئەبــو داود.
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كۆمۆنیست و كێشەی كورد

ســیروان رەحیــم: هەندێــك لــە نووســەران و سیاســەمتەدارانی كــورد رەخنــەی ئــەوە لــە 

كۆمۆنیســتانی كــورد دەگــرن، یــان مەحكومیــان دەكــەن و تاوانباریــان دەكــەن بــەوەی 

ــی.  ــای كوردایەت ــە مان ــی الداوە، ب ــە باســی كوردایەت ــان ل ــەوان خۆی ــە هەمیشــە ئ گوای

لەبەرئــەوەی بــەوە تاوانباریــان نەكــەن ئەمانــە كەســانی ناسیۆنالیســن، ئایا ئەمە راســتە؟

عەزیــر محەممــەد: ئــەوە نهێنــی نییــە، لە ســەرەتادا هەڵوێســتی حیــزب تاوەكــو رادەیەكی 

ــی  ــە ناوەندێك ــورد، ل ــی ك ــەركردنی كێشــەی نەتەوایەت ــەر چارەس ــوو بەرامب زۆر روونب

ــە  ــەو رۆژنامەی ــەك ئ ــو چ رادەی ــم تاوەك ــەوە، نازان ــۆ ماوەت ــەمان ب ــەو قس ــەوە ئ زۆریش

مــاوە یــان نــا. ئــەو نەهجــە مایــەوەو رەنگــە لەبــەر هەندێــك ئیعتبــار رۆژێــك لــە رۆژان 

ــووس هەمیشــە وەك  ــی چارەن ــەداوە، ماف ــی الن ــەت لێ ــەت ق ــەاڵم ق ــت، ب زۆر زەق نەبێ

دەقێــك تێیدابــووە.

ــەراوردكاری خۆمــان هەڵكێشــین  ــاری ب ــە ب ــت ل ــی شــیوعی، بێگومــان نامەوێ ئێمە،حیزب

كــە لــە هەندێــك خەڵكــی دیكــە باشــرین، بۆیــە دەبــێ ئێمــە بــاش بیــن، چونكــە بــۆی 

ــی  ــە حیزب ــۆ منوون ــن، ب ــن و باشــیش نەبی ــك خەڵكــی دیكــە باشــر بی ــە هەندێ ــە ل هەی
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تــودە، بــە تەقدیــری مــن لــەو بابەتــە كەمتەرخەمــی كــردووە كــە رێكخســتنی تایبەتــی 

نییــە لــە كوردســتان، تەنانــەت لــەو رووەوە كێشــەیەكی زۆری پەیداكــرد لــەوەی لەگــەڵ 

ــە خــۆی. ــاكات و، وایدادەنێــت لقێكــە ل ــدا هــاوكاری ن حیزبــی دیموكرات

ــێوەیەكی  ــی بەش ــەلەی نەتەوایەت ــە مەس ــتی ل ــەدا هەڵوێس ــەو بابەت ــیوعی ل ــی ش حیزب

گشــتی هەڵوێســتێكی راســت بــوو، رەنگــە لــە هەندێــك بارودۆخــدا، لــە هەندێــك پرســی 

رۆژانــەدا كــە پەیوەنــدی بــە پرســی دیكــەوە هەبێــت، رەنگــە لێــرەو لــەوێ كەمتەرخەمــی 

كرابێــت.

لــە هــەر حیزبێكــی پێشــكەوتنخواز، ئیشــراكی یــان شــیوعی، لــە واڵتێكــدا كــە نەتــەوەی 

زۆری تێدابێــت، دەبــێ بەرنامەیەكــی هەبێــت بــۆ چارەســەركردنی كێشــەی نەتەوایەتــی، 

لــەو رووەوە حیزبــی شــیوعی دەمێكــە دروشــمی ئــەوەی هەڵگرتــووە، جــا رەنگــە كەمــی 

تێدابێــت و مەزبــوت نەبێــت، بــەاڵم دروشــمی ئــەوەی هەڵگرتــووە لەگــەڵ جواڵنــەوەی 

شۆڕشــگێڕی كوردســتانی لــە دیــوی خۆمانــدا دوانەكەوتــووە لــەڕووی دروشــمەوە. بەڵــێ 

ــە  ــتی دیك ــێ داوای ش ــە و دەب ــتی نیی ــڕ بەپێس ــەاڵم پ ــردووە، ب ــی تەبەنیك ــی زات حكوم

بــكات. بێگومــان لێــرە هــەر ئەوەنــدە دەڵێــم، ئێمــە پێامنوانییــە ئــەوە چارەســەری 

كۆتاییــە، پێامنوایــە هــەر قۆناخێــك میللەتــی كــورد پێــی رابــگات لەســەر رێــی ئامانــج و 

ئاســۆی سیاســی كــە پێشــی بخــات و بــەرەو ئــەوال بیبــات، شــتێكی رەوایــە. بــەاڵم ئەگــەر 

گوایــە كۆتایــی رێگاكــە بێــت و رێــگا بگرێــت لەپرســی دیكــە، بێگومــان ئــەوە نــا.

جــا بۆیــە ئەگــەر حیزبــی شــیوعی، ئەگــەر بەرگریكــردن لــەو رووەوە پرســی نەتەوایەتــی، 

ــە  ــەی ل ــەو رۆڵ ــە و ب ــارەو كاریگەریی ــەو قەب ــورد ب ــی ك ــە میللەت ــەر بەرگریكــردن ل ئەگ

شارســتانیەتی ناوچەكــە بینیویەتــی، ئەگــەر بەرگــری لــەوە نــەكات، كــەی ئیشــراكییە. بــە 

بۆچوونــی مــن دەبــێ ئــەوە وابێــت، بــەاڵم ئەمــە دیســان ئــەوە ناگەیێنــێ لێــرەو لــەوێ 

كەمتەرخەمــی، فــاڵن، لێــرە شــتێك لــەو بابەتــە، وەك هەموو شــتێكی دیكە نــەك دەربارەی 

پرســی نەتەوایەتــی. خاڵێــك هەیــە نازنــم چ قەبارەیەكــی دەبێــت، مــن بەشــبەحاڵی خــۆم 

دەمێكــە پێموایــە بەرگریكــردن لــە مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە مەســەلەی میللەتــی كــورد 

بێگومــان بەپێــی ئــەو قۆناخــەی ئێمــە تێیدەگەیــن ئەگــەر مــرۆڤ ئــەو بەرگرییــە نــەكات 

فــڕی بەســەر ئیشــراكیەت و شــیوعیەتەوە نییــە.

ــە  ــتا رەنگ ــە ئێس ــەك هەی ــت، ناحیەی ــی لێبكرێ ــە گلەی ــی رەنگ ــی زات ــی حوكم ــە پرس ل
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رووناكییــەك دەخاتــە ســەر ئــەو مەســەلەیەی كــە دەمەوێــت بیڵێــم، بــەاڵم الم روون نییــە، 

ئێمــە وای بــۆ دەچوویــن و وامــان دادەنــا، رەنگــە ئێســتا شــتێكی تێدامابێــت راســتبێت، 

ــە قۆناخــی ئیشــراكیەت جەزریــەن چارەســەر دەبێــت. مەســەلەی نەتەوایەتــی ل

ــۆ  ــۆ ب ــە تاوەكــو ئەوســا كارێكــی ئەوت ــەو راددەی بــەاڵم رەنگــە جــار جــارە گەیشــتبێتە ئ

مەســەلەی نەتەوایەتــی نەكرێــت، رەنگــە. دڵنیــا نیــم لــەوە. بــۆ منوونــە لەكاتــی خۆیــدا 

هــاوڕێ فەهــد گوتــی گەلــی كــورد پێویســتی بــە حیزبــی هیــوا نییــە، بەڵكــو پێویســتی بــە 

حیزبــی عەمەلــە، حیزبێــك بێــت كاری بــۆ بــكات نــەك تەنیــا هیــوای پێبــدات.

بنەمایــەی  ئــەو  لەســەر  جەزائیریــەكان  لەبەرچــاوە،  جەزائیریەكانــم  منوونەیەكــی 

ــا  ــەركەوت، ئەوس ــۆل س ــە میرۆپ ــراكیەت ل ــە ئیش ــا، ك ــتە بەفەرەنس ــر پەیوەس جەزائی

ئۆتۆماتیكیــەن مەســەلەی جەزائیریــش چارەســەر دەبێــت، رەنگــە لــەو رووەوە نەختێــك 

ــر  ــە شۆڕشــی جەزائی ــر، بێگومــان كەموكــوڕی ل ــە شۆڕشــی جەزائی ــان دوو راگــرت ل خۆی

ــان نەبێــت كــە  ــان لەناوبــرد، بــەاڵم رەنگــە ئــەو مافەی گەلێــك زۆربــوو، خەڵكێكــی زۆری

ــە  ــەو رۆژەی ئیشــراكیەت ل ــو ئ ــی بكــەن تاوەك ــال رەبت ــال و بی ــەوە، ئی ــان دوورخەن خۆی

فەرەنســا ســەردەكەوێت ئەوســا مەســەلەی جەزائیــر و پرســی نەتەوایەتــی جەزائیــر كــە 

ــت. ــەر ببێ ــا چارەس ــا، ئەوس ــە فەرەنس ــتكراوە ب پەیوەس

ــەی  ــە ئەوان ــە، رەنگ ــەوەی دیك ــە و ئ ــەو حیزب ــەر ئ ــتە س ــتێكی خس ــەوە ش ــە ئ رەنگ

ــێ،  ــەو شــتەیان كردب ــدێ ئ ــە هەن ــش ســەبارەت ب ــەی ئێمــە ئەوانی نەگەیشــتنە مەرحەل

ئێرانــە، توركیایــە، فاڵنــە، بــۆ منوونــە لــە توركیــا رەنگبــوو دۆخەكــە وانەبــێ وەكــو 

ــە ســەرەتادا چاالكییەكــی ببووایــە لەكوردســتانی  ئێســتا وایــە، ئەگــەر حیزبــی شــیوعی ل

ــا بــۆالی خــۆی، بــەاڵم لەســەر بنەمــای  ــا، رەنگــە هێزێكــی زۆریشــی كەســب كردب توركی

پێشكەشــكردنی چارەســەر بــۆ كــورد، كــورد خــۆ بەچــاو بەســراوی ناچێتــە نــاو حیــزب. 

ــودە  ــی ت ــە حیزب ــان ل ــودە خۆی ــوردی ت ــی ك ــە برادەران ــی زۆر ل ــە ژمارەیەك ــۆ منوون ب

دوورخســتووەتەوە، مــن ئــاگام لەوەیــە چەندیــن جــار بــە ســەركردایەتی تــودەم گوتــووە 

بۆچــی رێكخســن بۆخۆتــان دروســت ناكەن لــە كوردســتان؟ دەیانگوت ئەگەر رێكخســتنی 

ــا  ــە ن ــەو لێكرازان ــە دامنــان ب ــای ئەوەی ــران ئەمــە مان ــە كوردســتانی ئێ حیزبیــامن كــرد ل

ــن رێكخســتنێكی دیكــە  ــی، چونكــە دەچی ــی كوردســتان كردوویەت ــی دیموكرات كــە حیزب

پێكدەهێنــن لەكاتێكــدا ئــەوە رێكخســتنی ئێمەیــە، گوتــم تەنانــەت ئەگــەر رێكخســتنی 



50

ــی  ــە حیزبێكــی نەتەوەی ــان ب ــن، ئێســتا خۆی ــەت لێشــتان جیاوازب ــێ، تەنان ــوەش بووب ئێ

پێشــكەوتنخواز دەناســێنن. بۆچــی ئیــال و بیــال ئێــوە دانتــان پێدانانرێــت. چــوون 

ــا. ــە ئەڵامنی ــرد ل ــان ك كۆبوونەوەیەكی

ــەو پرســیارەی  ــادی بەخێربێــت، رەنگــە قاســملو ئ ــەكاك قاســملوی گوت،ی ــووری ب ــا ن كی

ــای  ــەر بنەم ــان لەس ــتووینە، گوتی ــرە دانیش ــەك لێ ــەر چ بنەمای ــە لەس ــە ئێم ــت ك كردبێ

ــی  ــە ئەندام ــەوەی ئێم ــای ئ ــەر بنەم ــە لەس ــە، ن ــەو بابەتان ــی و ئ ــت و برادەرایەت دۆس

بنەمایــە  ئــەو  لەســەر  نەخێــر  گوتیــان  ئــەوان  كوردســتانین،  دیموكراتــی  حیزبــی 

دانەنیشــتووین، ئەوانیــش گوتیــان مــادام خواتــان لەگــەڵ بێــت. كۆبوونەوەكــەی لەگــەڵ 

ــوو  ــران ب ــی كوردســتانی ئێ ــی دیموكرات ــزب حیزب ــە حی ــی ناكــەی؟ تاك ــۆچ لەگەڵ بكــە، ب

ئامادەبــوو مامەڵــە لەگــەڵ حیزبــی تــودە بــكات، ئــەوان دەیانویســت مامەڵەیــان لەگــەڵ 

ــە. ــە درێژدادڕیی ــقاق. ئەم ــە ئینش ــە ب ــەوە دانپێدانان ــوو ئ ــش پێیانواب ــەن، ئەوانی بك

ســەبارەت بــە ئێمــە، ئەمــە مانــای ئــەوە نییــە لێــرە و لــەوێ، بــەاڵم لــەڕووی تێگەیشــن 

ــان و  ــەڕووی زم ــە پێشــەوە. جــار جــارە ل ــاش چووبووین و دروشــمەوە، ئێمــە شــتێكی ب

ــە  ــەم ل ــرەی یەك ــردووە، فەت ــت نەك ــو پێویس ــان وەك ــەو الیەنانەم ــی ئ ــاڵن و موراعات ف

میســاقی وەتەنــی عێراقــی ئێزدیــان بــە كەمینــە دانــاوە، ئێمــە لەگــەڵ هاوڕێیــان باســامن 

كــرد گوتیــان ئەوســا نەمادەزانــی، لەمــەودوا كــە چاومــان پێداخشــاندەوە وادادەنێیــن كــە 

ئەمانــە بەشــێكن لــە میللەتــی كــورد، نــەك لەبــەر ئــەوەی ئێمــە دەمانەوێــت بەشــێك لــە 

كــورد جیــاواز بكەینــەوە لــە كــورد و كوردســتان.

برادەرێكــامن یــادی بەخێربێــت، بــۆ خۆشــی دەیگــوت ئەگــەر پرســی كــورد كێشــەیەكی 

هەبێــت عەزیــز و فــاڵن كەمتەرخەمــن، نــاوی هــاوڕێ كەریمیــان دەهێنــا، واتــە ئــەوان 

ئــەو هێــزەی نادەنــێ، بێگومــان بەگاڵتــە وایدەگــوت.

ــەش  ــتانی، ئەم ــیوعی كوردس ــی ش ــی حیزب ــەت لەپێكهێنان ــرد تەنان ــۆی بەدیك ــە خ ئەم

كاریگەرییەكــە بــۆ ئــەو تێڕوانینــە و گەشــەپێدانێكە بــۆ ئــەو تێڕوانینــە. بەشــبەحاڵی خــۆم 

ــەوەی  ــەكردنی جواڵن ــەڵ گەش ــراق لەگ ــیوعییەكانی عێ ــاو ش ــە ن ــە ل ــەوە نوێخوازییەك ئ

كوردســتانی، لەگــەڵ بەرزبوونــەوەی كێشــەی نەتەوایەتــی، پاڵێكــی دیكەشــیان بــە 

رێكخســتنی شــیوعییەكانەوەنا بــەرەو ئــەو مەرحەلەیــە، كــە بەیانــی و دوو بەیانــی ئەگــەر 

ــەواو. ــی شــیوعی كوردســتانی و ت ــەك دوو ســێ حیزب ــە كوردســتان. ی ــۆڕا ل ــە گ دۆخەك
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ســیروان رەحیــم: مەســەلەی دانپێدانەنانــی حیزبــی تــودە بــە حیزبــی دیموكراتــی 

ــی شــیوعیش هەوڵێكــی  ــە ســەرەتادا حیزب ــران شــتێكی بیرخســتمەوە، ل كوردســتانی ئێ

زۆریــدا لــە عێــراق بەگشــتی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بــكات بــە پاشــكۆی خــۆی. 

ئــەم هەوڵدانــە چ جیاوازییەكــی هەیــە لــەو دانپێدانەنانــەی حیزبــی تــودە بــە حیزبــی 

ــە؟ ــەو هەوڵدان ــۆ ئ ــران، ب ــتانی ئێ ــی كوردس دیموكرات

ــە  ــە ل ــەو ماوەی ــن ئ ــم، م ــارەزا نی ــاك ش ــە زۆرچ ــەو ماوەی ــن ئ ــەد: م ــر محەمم عەزی

ــی  ــە برادەران ــەك ل ــەت ژمارەی ــۆی تەنان ــی خ ــرە كات ــتێكم لەبی ــەاڵم ش ــووم. ب ــدان ب زین

ــی  ــڕۆن. لەكات ــی ب ــەرەو پارت ــرد ب ــتێكیان ك ــتان ش ــی كوردس ــە لق ــم ل ــە هەرێ ــەش ل ئێم

ــزب  ــم ئەگــەر حی ــەو كارەی كــرد. نازان ــەی ئ ــا ئیدان ــزب نامیلكەیەكــی دەرهێن خــۆی حی

ویســتویەتی و چ شــتێك هەبــوو لەكاتــی خۆیــدا كــە پارتــی دیموكراتــی كوردســتان 

ــوو  ــی وەردەگــرت، رەنگب ــە ماركســی لینین ــە دیاریكــراوی كــە ســوود ل ــك ب ــەچ قۆناخێ ل

گەلێــك لــە ماركســییەكانی نــاو حیزبــی شــیوعی ئەوەیــان پــێ رەوا نەبــوو، بــەو پێیــەی 

ئــەوان موحتەكیــری بیروبــاوەڕی ماركســین. تەنانــەت جارێكیــان لەگــەڵ یەكێــك لەگــەڵ 

رێكخــراوی كۆمەڵــە قســەم كــرد و گوتــم خەیاڵــی ئــەوە مەكــەن ئێمــە وەكــو كــۆن بیرتــان 

ــت  ــەر دەتانەوێ ــن، دەســتتان خــۆش ئەگ ــان بزانی ــی خۆم ــە هەوێ ــوە ب ــەوە و ئێ لێبكەین

ــە  ــە ئێم ــە و دەمێك ــۆ ئێم ــانازییەكە ب ــەوە ش ــرن، ئ ــی وەربگ ــی لینین ــە ماركس ــوود ل س

ــم  ــن. ناڵێ ــوە بكەی ــە بەرهەڵســتی ئێ ــە ئێم ــەوە ك ــەوە مەكەن ــر ل ــردووە، بی ــان ك ئەوەم

ــە  ــوو ك ــەوەش هەڵەب ــم ئ ــە، گوت ــر بوومان ــووە، نەخێ ــان نەب ــە رۆژان ئەوەم ــك ل رۆژێ

ــن رێكخــراو لەســەر  ــكا چەندی ــە، خواب ــتیارییەمان نیی ــەو هەس ــە ئ ــە، ئێســتا ئێم بوومان

بنەمــای بیروبــاوەڕی ماركســی لینینــی ئیــش بــكات. بــەاڵم ئێمــە پێشــیان دەڵێیــن وەرن 

ــوە. ــە و ئێ ــوان ئێم ــە لەنێ ــاوازی چیی جی

بــەاڵم حیزبــی شــیوعی عێراقــی ویســتبێتی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بكاتــە یەدەگێــك 

بۆخــۆی، مــن ئــەوەم زۆر بــە خەیاڵــدا نایێــت.

ــە  ــرد رەنگ ــەوە ك ــۆ ئ ــان ب ــرد، ئاماژەت ــت ك ــەلەی زمان ــی مەس ــم: باس ــیروان رەحی س

ــە دەبینێــت،  ــەو كەمتەرخەمیی ــك ئ ــەوە خەڵ ــە دڵنیایی ــەك هەبووبێــت، ب كەمتەرخەمیی

چونكــە زۆربــەی ئەدەبیاتــی ئێــوە بــە زمانــی عەرەبــی بــووە، تەنانــەت كۆمەڵێــك شــتان 
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ــی  ــەوەی لەكۆتای ــارەی ئ ــەوە دەرب ــتان خوێندووەت ــك ش ــان كۆمەڵێ ــووە ی ــوێ لێب گ

ــە  ــوردی ل ــی ك ــەوەی زمان ــۆ ئ ــووە ب ــك هەب پەنجــاكان و ســەرەتای شەســتەكان هەوڵێ

باشــووری كوردســتان بەپیتــی التینــی بنوورسێتــەوە، گوایــە حیزبــی شــیوعی دژی 

ئــەو هەنــگاوە بــووە و بــە یەكێــك لــە هۆكارەكانــی دابڕینــی كوردســتانیان دانــاوە لــە 

عێراق؟ 

عەزیــر محەممــەد: یەكــەم شــت مــن باســی ئــەوە ناكــەم. چوونــی مــەال شــەریف بــۆ نــاو 

ــە كۆنگــرە، بوونــی رەكیزەیــەك، قزگەیــەك بــۆ حیزبــی شــیوعی  حیــزب و هەڵبژاردنــی ل

لــە كوردســتاندا ئیقرانیكــرد بــە دەرهێنانــی رۆژنامــەی ئــازادی، لەوســاوە رۆژنامەگــەری 

حیزبــی شــیوعی ئازادییــە لــە تــەك قاعیــدە. بــەس دەڵێــم جــار جــارە رەنگــە لــە نووســینی 

هەندێــك دروشــم لــە هەندێك شــوێنی كوردســتاندا رەنگــە كەموكــوڕی و كەمتەرخەمیامن 

بێت. هە

ــە  ــەو بابەت ــە كــە ل ــەوە هۆكارەكــە نیی ــر ئ ــی، نەخێ ــی التین ــە نووســینی پیت ســەبارەت ب

ــە  ــبزانم ل ــوردی، واش ــی ك ــی زمان ــی بەكارهێنان ــە بابەت ــت ل ــی هەبێ ــان مەترس ــت ی بێ

هیــچ ســەرچاوەیەكی حیزبــی ئــەو بڕیــارە نــەدراوە، بــەاڵم هەندێــك پــرس هەیــە رەنگــە 

ــە  ــارە ب ــار ج ــدا ج ــە بۆنەكان ــە ل ــۆ منوون ــە ب ــك لەوان ــت، یەكێ ــی بینیبێ ــی كەم رۆڵێك

عەرەبــی قســە دەكــەم، زۆر زۆرم پێخۆشــە بەكــوردی قســان بكــەم وەكــو ئێســتا لەگــەڵ 

جەنابــت قســە دەكــەم، بــەاڵم رەنگــە بــە عەرەبییەكــە باشــر بتوانــم پەیامەكــەم بگەیێنــم، 

نــەك لەبەرئــەوەی عەرەبییەكــی بــاش دەزانــم نــا وانییــە، لەبەرئــەوەی كوردییەكــەم زۆر 

ــە  ــرادەران ل ــە ب ــا زۆر ل ــت، هــەر مــن ن ــەم كەمــر خــراپ بێ ــە، رەنگــە عەرەبییەك خراپ

جیلــی ئێمــە كوردییەكەیــان ئــاوا رەوان نەبێــت، هەرچەنــد مــن یەكێــك لەوانــەم هەمیشــە 

ــن  ــد ئەم ــم هەرچەن ــارە دەڵێ ــار ج ــم، ج ــش دەڵێ ــە برادەرێكی ــەوە. ب ــوردی دەخوێنم ك

ــم،  ــوردی نازان ــن ك ــم م ــدە دەزان ــە ئەوەن ــاڵن و ئەوان ــد و ف ــە رەهەن ــەوە ل دەیخوێنم

ــاو لــە هەمــوو وشــەكانی  چونكــە بــە زمانێكــی ئەوتــۆ دەنوورسێــت ئاســان نییــە بــۆ پی

تێبــگات، ئەگەرچــی لــە ســیاقی رســتەكە فكرەكــە وەردەگــری، بــەاڵم رەنگــە وەكــو زمــان و 

ــت. ــامن هەبێ ــەو رووەوە كەمتەرخەمی ــی. رەنگــە ل ــی هەمــوو شــتێك نەزان زمانەوان

بــەم دوا دواییــە بێگومــان لــەو رووەوە زۆر چــاك چارەســەر كــراوە، حیزبــی شــیوعی هیــچ 

ــیوعی  ــی ش ــی حیزب ــەت پیكهێنان ــراوە، تەنان ــییەی لێنەك ــەو مەترس ــە رۆژان ئ ــك ل رۆژێ
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كوردســتان، ئێمــە لەكاتــی خۆیــدا ماوەیەكــی باشــبوو خەریكبوویــن گفتوگــۆی ئــەو بابەتــە 

بكەیــن، واتــە لــە شــێوەی ئینشــقاق و ئینشــعاب وەكــو ئێرانییــەكان دەیڵێــن لــەو شــێوەیە 

ــە  ــن تاوەكــو دەگەین ــۆگ و گفتوگۆكــردن یەكــدی ماندوودەكەی ــە دیال ــێ، ب خــۆی نەنوێن

ئەنجامێــك، تێبینــی دەكــەی ئــەوە بەبــاش دەزانــی لــە بەژەوەنــدی جواڵنەوەی ئیشــراكی، 

ــر  ــت زیات ــەو شــێوەیە وەربگرێ ــە كــە رێكخســتنەكامنان ئ ــەو راددەی ــە ئ تاوەكــو دەگەین

ــدا.  ــەو بڕیارەمان ــە ئ ــەو رای ــن. گەیشــتنە ئ ــی بكەی ــی پرســی نەتەوایەت ــن خزمەت دەتوانی

یەكێــك لــەو پرســانەی كــە زۆریــش دیــارە هەرچــی پەیوەنــدی بەپرســی نەتەوایەتــی بێــت 

ــی شــیوعی  ــە پرســی پێشــهاتەكانی كوردســتانەوەبێت رای حیزب ــدی ب و هەرچــی پەیوەن

كوردســتان لەكۆتاییــدا دەبــێ ئــەو رایــە وەربگیرێــت، تەنانــەت ئەگــەر ناكــۆك بــوو ئــەو 

ــەك  ــام پەیوەندیی ــێوەیەیە، ئەم ــەو ش ــەربەخۆیی ب ــە س ــت، وات ــت وەربگیرێ ــە دەبێ رای

مــاوە، ئــەو پەیوەندییــە نابــێ ببێتــە تەگــەرە لەپێــش مومارەســەی ســەربەخۆیی.

ســیروان رەحیــم: ئــەو پرســە دەمانبــات بــۆ پرســێكی گەورەتــر، ئەویــش پرســی پێكهێنانی 

دەوڵەتــی كوردییــە، زۆر كــەس گوێــی لــەوە بــووە یــان بــەوە ئاشــنا بوویــن كــە 

هەمیشــە قەومییەكانــی عــەرەب كوردیــان بــەوە تاوانبــار كــردووە بــەوەی ئیمپریالیــزم 

ــا ببێتــەوە و دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ دروســت بــكات.  ــە عێــراق جی كــورد هانــدەدات ل

ــی  ــو عێراق ــی وەك ــووە دەوڵەتێك ــزم هات ــە ئیمپریالی ــی ك ــر دەزان ــت باش ــەاڵم جەناب ب

دروســتكردووە، پێــش زیاتــر لــە 70 ســاڵ شــتێك نەبــووە نــاوی عێــراق بێــت. جەنابــت 

ــراق و هــەم  ــی شــیوعی عێ هــەم وەكــو كەســێكی كۆمۆنیســت، هــەم وەكــو رای حیزب

ــی بەوشــێوەیە؟ ــەر هەنگاوێك ــە بەرامب ــو رای كەســیی خۆشــت، رات چیی وەك

عەزیــر محەممــەد: مــن بەشــبەحاڵی خــۆم لەگــەڵ ئــەوەم بەبــێ چەنــد و چــۆن و ئەوانــە، 

ــی  ــن و داوای فیدراڵ ــی دەكەی ــەر فیدراڵ ــری لەس ــتا بەرگ ــە ئێس ــم ك ــار دەڵێ ــك ج گەلێ

دەكەیــن قــەت مانــای ئــەوە نییــە مافــی ئەوەمــان نییــە دەوڵــەت پێكبێنیــن، بــەاڵم ئێســتا 

ــۆ پێكهێنانــی دەوڵــەت نەڕەخســاوە، ئــەوە بنەمــای ئــەو  ــەو بڕوایەدایــن هەلومــەرج ب ل

بیرۆكەیــە نــەك لەبەرئــەوەی نایانەوێــت.

لەكاتــی خۆیــدا ئەگــەر تەئیــدی حوكمــی زاتیــم كردبێــت لــەو روانگــەوە تەئیــدی حوكمــی 

ــگا بێــت و  ــی رێ ــەوە كۆتای ــەك ئ ــەرەو ئاســۆ، ن ــم كــردووە كــە ئەمــە هەنگاوێكــە ب زاتی

هیچــی دیكــە نەكرێــت، كــە تەئیــدی فیدراڵیــامن كــرد لــەو رووەوە تەئیــدی فیدراڵیــامن 
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ــەری  ــۆن چارەس ــێ چ ــورد بزان ــەر ك ــان ئەگ ــدا بێگوم ــم لەكۆتایی ــەو بڕوایەش ــردووە. ل ك

ــەوە  ــە، بەداخ ــی دیكەی ــەوە بابەتێك ــەی؟ ئ ــت ك ــبێ بزانێ ــكات و دەش ــۆی ب ــی خ دۆخ

تائێســتا لێــرە كەموكوڕیــامن گەلێــك زۆرە. زۆرجــار هەیــە دەڵێــم تاوەكــو ئــەو دۆخــەی 

ــەدوای راپەڕینــەوە تاوەكــو ئەمــڕۆ  ــراق هەڵكەوتــووە پێشــی 9 ســاڵ ل لەكوردســتانی عێ

ــرت و  ــان دەگ ــك و بەرم ــە درەختێ ــڕۆ دەبووین ــو ئەم ــن، تاوەك ــك بووای ــەر نەمامێ ئەگ

ــهاتەكانی  ــەر پێش ــا ئەگ ــم، ئەوس ــەوە وادەڵێ ــی قووڵ ــە بڕوابوونێك ــوو. ب ــێبەرمان دەب س

ئایینــدە، ئەگــەر هاوســەنگی هێــزەكان لــە بەرژەوەنــدی كێشــەی كــورد رووینەدابووایــە 

بەپێچەوانــەوە بــەرەو دواوە دەگەڕایــەوە لــە جــاران خراپرمــان لێنایــێ، هــەر بــۆ ئــەوەی 

لــە جــاران خراپرمــان لێنەیــێ.

ــی  ــێ دەوڵەت ــورد دەب ــی ك ــدا میللەت ــەدام لەكۆتایی ــەو بڕوای ــۆم ل ــبەحاڵی خ ــن بەش م

هەبێــت و حكومەتــی خــۆی هەبێــت. جــار جــارە لەمــن دەپرســن دەڵێــن باشــە تــۆ كــە 

ــت،  ــەت پێكبێنێ ــرە حكوم ــەت لێ ــە بۆرژوازی ــەوە هەی ــڕوات ب ــراكیت ب ــی ئیش كابرایەك

گوتــم ئەمــەن كوڕنووشــی بــۆ دەبــەم، ئێســتاش تەئكیــد دەكەمــەوە، بــۆ منوونــە بەیانــی 

حكومەتێكــی نەتەوەیــی كــورد پێكبێــت ئەوســا ملمالنێكــە تابعێكــی دیكــە وەردەگرێــت، 

ــەك لەســەر  ــەاڵم ن ــدا، ب ــیوعی و حكومەت ــی ش ــوان حیزب ــە لەنێ ــی دیكەی ــەوە بابەتێك ئ

ئــەو بنەمایــەی مافیەتــی دەوڵەتــی هەبێــت یــان نــا، نــا لەســەر بنەمــای رەنگــە هەندێــك 

روانگــەی چینایەتــی و فــاڵن و ئەوانــە. ئەوەنــدە دەوڵەتــە هــەن لە كۆمەڵەی گشــتی هەن 

رەوایــە. كــورد ئیــالو بیــال دەبــێ ئەوســا حكومەتێكــی ئیشــراكی هەبێــت ســەردەكەوێت 

بــۆ؟

بەشــبەحاڵی خــۆم پێموایــە ئــەو رێگایــە زیــك زاكــی پێویســت بێــت، رەنگــە سیاســەتیش 

ئــەو هێڵــە راســتە نەبــێ لەنێوانــی دوو خــاڵ، رەنگــە لــەڕووی سیاســییەوە زیــك زاكــەك 

هەبێــت. خۆشــت دەزانــی جوگرافیــای سیاســی لــە كوردســتاندا ئەوەنــدە باریــك و 

رێگریــان كــردووە كــە بــە خەیاڵــدا نایێــت. گەلێــك جــار هەیــە دێتــە خەیاڵــم ئەگــەر هــەر 

كــورد پەیوەســت دەكــرا بــەوالو بــەوال خۆزگــە هەمــووی پەیوەســت دەكــرا بەیــەك الیەن، 

ئەوســا گەلــی كــورد كــە دەهاتــە ســەر كۆشــش و خەبــات بــە قەبــارەی راســتەقینەی خۆی 

دەهاتــە نێــو كۆشــش و خەبــات، لەســەر پانتایــی هەمــوو كوردســتان دەهاتــە نێو كۆشــش 

و خەبــات. خــۆ ئەگــەر واش نەبووایــە خۆزیــا بەشــێك لــەو بەشــانەی كــە دابەشــكراوەتە 
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ســەر ناوچەكــە ئــەو ســەربەخۆییەكی دەبــوو، ئەوســا دەبێتــە هێزێكــی ئیلهــام بەخــش 

بــۆ جواڵنــەوەی شۆڕشــگێڕی لــە ناوچەكانــی دیكــەدا، ئێســتا لــە هەندێــك شــوێن وایــە. 

ئەرمــەن دەربــەدەر كــراون بــەاڵم كۆمارێكــی ئەرمینیــا هەیــە، شــتێكە ئەمــە پەیوەســتیان 

دەكات. یــان ئەگــەر هــەر هیــچ نەبووایــە خۆزیــا دەوڵەتێكــی بێالیــەن لەســەر ســنوورمان 

هەبووایــە، ئــەو دەوڵەتــەی كــە بەالیــەوە گرنــگ نەبێــت، دەبــێ ئێمــە ئیــال و بیــال بــن 

ــگ  ــەوە گرن ــەاڵم بەالی ــن، ب ــان خۆشــی نەوێی ــا رەنگــە ئێمــەی خۆشــبوێت ی ــن، ن بكەوی

نییــە. تەنانــەت لــە جیهانــی عەرەبــی ئەگــەر لــە روانگــەی نەتەوەییــەوە ســەیری پرســەكە 

نەكەیــن، واڵتێكــی وەكــو ئــوردن بەالیــەوە گرنــگ نەبێــت چونكــە كێشــەی كــوردی تێــدا 

نییــە.

ئــەوەی جێگــەی داخ و ئەســتەمە كــە كــراوە، تــۆ لەگــەڵ هــەر الیــەك دەكەویــە 

كێشــمەكێش، الیەكــی دیكــە وەكــو بڵێی خــۆی ئامــادە دەكات بــۆ ســەركوتكردنی میللەتی 

كــورد. ئێســتا ئێــران، عێــراق و توركیــا ئــەو یارمەتییــەی دەمانــدەن ئەگــەر بیــدەن. درۆیــە 

ــە  ــەن. ئەم ــان دەك ــەی خۆی ــاو واڵتەك ــوردی ن ــی ك ــی میللەت ــە یارمەت ــەو رۆژەی ك ــا ئ ت

درۆیــە، ئەمانــە دەیانەوێــت وەرقــەی كــوردی بەكاربهێنــن لــە بەرژەوەنــدی خۆیــان دژی 

بەرژەوەنــدی كــورد. بۆیــە بــە بۆچوونــی مــن پێكهێنانــی دەوڵــەت %100 رەوایە، ئێســتاش 

ئێمــە لــە قۆناخــی بەرگریكــردن نیــن لــەوەی كــە مەســەلەی كــورد عادیلــە، ئێمە پێویســتە 

لــە قۆناخێكــی ئەوتــۆ بیــن كــە هەمــوو هۆكارەكانی ســەركەوتنی ئــەو عەدالەتــە جێبەجێ 

ــووە كــە  ــەت ب ــە پێشــی 100 ســاڵیش عەدال ــەت عەدالەت ــن. عەدال ــن و پێكــی بێنی بكەی

حكومــەت پێكبێنێــت. لەچاڵدێرانــەوە تاوەكــو زۆر دووریــش نەڕۆیــن تاوەكــو ئەمــڕۆ رەوا 

بــوو وەكــو تــورك و ســەفەوییەكان، میللەتــی كوردیــش شــوێن پایەكــی هەبێــت لەســەر 

ئــەم زەمینــە، بــەس چــۆن و لەبــەر چــی؟ لەوەگــەڕێ. ئێســتاش ئــەو عەدالەتــە عەدالەتــە، 

بــەاڵم ئێمــە دەبــێ موســتەلزەماتی ســەركەوتنی ئــەو عەدالەتــە جێبەجــێ بكەیــن، گەلێــك 

جــار هەیــە گفتوگــۆ لەســەر ئــەو بابەتــە دەكرێــت.

ســیروان رەحیــم: مامۆســتا ئامــاژەت بە شــتێك كــرد و گوتت خۆزگــە دەوڵەتێكــی بێالیەن 

هاوســێی كوردســتان دەبــوو، ئەمــە خۆزگــەی گەلێــك كەســی دیكەشــە، بــەاڵم مــن یــەك 

تێبینیــم هەیــە، لــە شكســتی شۆڕشــی ئەیلوولــدا لــە ســاڵی 1975 و لــە دەســتگیركردنی 
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ئۆجــەالن، تێبینییەكــەم ئەوەیــە بــە تەنیــا دەوڵەتێكــی بێالیــەن بــەس نییــە، زۆرجــار ئــەو 

دەوڵەتــە بێالیەنــەش دەكەنــە الیەنگرێــك لــەدژی میللەتــی كــورد. بــۆ منوونــە جەزائیــر 

ــت، یاخــود  ــی پێدەكەوێ ــە شۆڕشــی ئەیلوول ــەدا ك ــەو پیالن ــە راســتەوخۆ بەشــدارە ل ك

یۆنــان، بــۆ منوونــە یۆنانێــك دووژمنایەتییەكــی مێژوویــی و قوڵــی هەیــە لەگــەڵ توركــدا، 

بەشــدارە لــە گرتنــی ئۆجەالنــدا. ئێــوە چــۆن ئــەو تێبینییــە هەڵدەســەنگێنن؟

عەزیــر محەممــەد: ئــەوەم خســتەڕوو، مــن یــەك شــتم مەبەســت بــوو، ســنووری 

ــورد  ــەی ك ــەر كێش ــتان ئەگ ــنووری كوردس ــە س ــا. وات ــی ن ــە حەمت ــش ب ــتان ئەوی كوردس

ــورد  ــەی ك ــەر كێش ــت، ئەگ ــران نەبێ ــە ئێ ــورد ل ــەی ك ــەر كێش ــت، ئەگ ــا نەبێ ــە توركی ل

ــورد  ــی ك ــە میللەت ــەر ب ــە بەرامب ــوو تووندوتیژیی ــەو هەم ــە ئ ــت، رەنگ ــدا نەبێ ــە عێراق ل

بــەكار نەهێنــن. رەنگــە لــە بەرژەوەندیــان بێــت یــان لــە بەرژەوەندیــان نەبێــت، بــەاڵم 

كوالنكەیەكــە واتــە هێڵێكــە. مــن مەبەســتم ئــەوە نییــە لــە دەوری میللەتــی كوردیشــدا 

دووژمنــی نییــە. بــۆ منوونــە شۆڕشــی كــورد لــە عێــراق، توركیــا خــۆی بــۆ ئامــادە دەكات، 

مافێــك لــە عێــراق وەربگیرێــت توركیــا پێــی ناخۆشــە كــە هیــچ پەیوەنــدی بــەوەوە نییــە، 

ــا  ــە توركی ــوردی ل ــەوەی ك ــە جواڵن ــتەوخۆ، چونك ــە ناڕاس ــی رێژەیی ــەاڵم پەیوەندییەك ب

ــت. ــراق وەریدەگرێ ــوردی عێ ــە ك ــەی ك ــەو ماف ــی ئ ــەوە بەپێ دەبووژێت

ــاڵ  ــە 50 س ــر ل ــتا زیات ــە ئێس ــات ك ــاد پێكه ــاری مەهاب ــك كۆم ــن. كاتێ ــا دوور نەڕۆی ب

ــەوەی  ــە بووژان ــی ل ــی بین ــا رۆڵ ــوە، ئەوس ــاد تێپەڕی ــاری مەهاب ــی كۆم ــەر تەمەن بەس

هەســتی نەتەوایەتــی و هیوایەكــی پەیداكــرد لەســەرەتادا. ئێمەمانــان لــە دۆخێكــی زۆر 

ــە زۆر رووەوە مومكیــن  خراپدابوویــن، بــەاڵم ئــەوە قزگەیــەك بــوو، وێســتگەیەك بــوو ل

ــن مەبەســتم  ــورد. م ــەوە و شۆڕشــی ك ــت لەســەر جواڵن ــی هەبێ ــەری ئیجاب ــوو كاریگ ب

ــە  ــەریاندا ل ــكراین بەس ــە دابەش ــان ك ــەاڵم ئێمەمان ــەم، ب ــات ناك ــە. تەمەنی ــەو خاڵەی ئ

دهــۆك یــان زاخــۆ تاوەكــو دەچیتــە ئەودیــو، دەچیــت ســەیر دەكــەی ئێــرە كوردســتانە 

و ئەوێــش كوردســتانە لەكاتێكــدا تــۆ لــە عێراقــەوە پەڕیتــەوە بــۆ توركیــا، بــەاڵم راســتی 

ــە  ــوە دەچیی ــە قەاڵدزێ ــە ل ــۆ منوون ــتان. ب ــۆ كوردس ــەوە ب ــتانەوە پەڕیویتیی ــە كوردس ل

سەردەشــت رەنگــە عەشــیرەتێك هەبێــت كرابنــە ســێ بــۆ چــوار پارچــە، رەنگــە ســێ بــۆ 

چوارێكیــان لەودیــو بــن و ســێ چوارێكیــان لەودیــوەن، مــن لــەو رووەوە بــاس دەكــەم. 

ئێمــە لــەو دیــوەو لــەو دیــوە ســنوورێكی بێالیــەن نییــە كــە ئــەو پرســەی بــەالوە گرنــگ 
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ــت. ــە ســەركوت بكرێ ــەو جواڵنەوەی ــت ئ ــەو نەبێ ــدی ئ ــە بەرژەوەن ــت، ل نەبێ

ــاس و  ــرا، زۆر ب ــاد ك ــە مەهاب ــتان ل ــاری كوردس ــی كۆم ــتا باس ــم: مامۆس ــیروان رەحی س

خــواس ســەبارەت رۆڵــی ســۆڤیەت هەیــە لــە دامەزرانــدن و رووخاندنیــدا، ئێــوە چــۆن 

ــی ســۆڤیەت هەڵدەســەنگێنن؟ ئەگــەر بەكورتیــش بێــت.. رۆڵ

ــدان و  ــە یارمەتی ــوو، ل ــان هەب ــۆڤیەت كەمتەرخەمی ــم س ــن وابزان ــەد: م ــر محەمم عەزی

هەندێــك پرســی دیكــەدا لــە ســوود وەرگرتــن لــە ســەرەتادا لەو دۆخــە. بۆچی دەبــێ دوای 

كۆتاییهاتنــی جەنــگ ئەمــە بكرێــت؟ پێشــر ئیمكانیــەت هەبــوو، ئەوانیــش زیاتــر یەكدیان 

دەگــرت و ئەزموونەكــە نەختێــك دەچەســپا و نەختێــك تەمەنــی دەبــوو دەكەوتنــە ســەر 

توانــا و هێــزی خۆیــان، مــن وەكــو خەماڵنــدن ئەمــە دەڵێــم دڵنیــا نیــم لــەوە. هەندێــك 

لــەو بابەتــە مەســەلەی نەوتــی باكــووری ئێــران دێننــە نــاو، مــن بەشــبەحاڵی خــۆم وەك 

نەشــتەرگەریی قەیســەریم دەهاتــە بەرچــاو، بــە بۆچوونــی مــن ئــەو بنەمــا و پێویســتییانە 

دەســتبەر نەبــوون بــۆ ســەركەوتنی كۆمــاری مەهابــاد، جیــا لــەوەش رێككەوتــن كرابوو كە 

دەبــێ دوای ماوەیــەك ســۆڤیەت لــە باكــووری ئێــران بكشــێنەوە. زۆر لــەو هۆكارانــە بــاس 

ــاد هەندێــك شــت هەیــە خۆشــە مــرۆڤ بیبیســتێ  ــاو كۆمــاری مەهاب دەكرێــت كــە لەن

ــوار  ــێ بۆچ ــەو س ــەر یەك ــراپ، ه ــاوی خ ــەاڵم پی ــە، ب ــی و ئەوان ــاڵن و چاالك ــە و ف چاك

ئاخوڕیــان بۆخۆیــان كردبــوو، ئاخــوڕی هــەرە بچووكیــان لەگــەڵ كۆمــاری مەهابــاد بــوو، 

بەشــێكی گەلێــك زۆریــان لەگــەڵ ئێــران و ئــەوال دەســتیان تێكەڵكردبــوو.

ــم  ــە خەیاڵ ــان زۆر ب ــەم ی ــە ك ــدا رەنگ ــی دیكەش ــبەحاڵی خــۆم ئێســتا و لەكات ــن بەش م

هاتبێــت، هەندێــك لــەو سیســتەمە حكومڕانیانــەی لــە رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا پێكهێنــدران، 

وابزانــم ئەمانــەش بەشــێكی پەیوەنــدی بــە نەشــتەرگەرییە قەیســەرییەكەوە هەبــوو، واتــە 

بــە بوونــی ســوپای ســۆڤیەتی و بەبــێ ســوپای ســۆڤیەتی ئــەو نیزامــەی وای لێنەدەهــات، 

بەبــێ فاكتــەری دەرەكــی و تەبەنــای قەزیــەی ئیشــراكی و پێشــكەوتنی كۆمەاڵیەتــی و . 

تــاد، ئــەوە نەدەكــرا. ئــەو فاكتــەرە دەرەكییــە هەتــا هەتایــە ناتوانــێ كاریگــەری هەبێــت، 

رەنگــە بۆكاتێــك كاریگــەری دەبێــت، بــەاڵم رەنگــە جەنابــت لێــم بپرســی باشــەی ئــەی 

رووســیا؟ رووســیا الموایــە هەندێــك پەیوەندییەكــەی پێگەییبــوو ئەگینــا چــۆن مامەڵــەی 

ــە  ــەو كتێبان ــەر ئ ــاو ئەگ ــەرمایەداری؟ پی ــی س ــتوەردانەی واڵتان ــەو دەس ــش ئ ــرد لەپێ ك

بخوێنێتــەوە كــە لەســەر ئــەو پرســانە نــوورسان، ســەری دەســووڕمێ و دەحەپەســێ 
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شــۆڕش لــە رووســیا چــۆن ســەركەوت؟ بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بنچینەیەكــی جەمــاوەری 

ــا و هەندێــك شــوێنی دیكــەدا رەنگــە  ــە هەندێــك واڵتــی وەكــو رۆمانی ــەاڵم ل ــوو، ب هەب

بەبــێ ئــەو عەمەلییــە نەیاندەتوانــی بەبــێ نــاوی ئیشــراكیەت هەنــگاو بنێــت.

بەخەیاڵــم دێــت جــۆری رووخانەكــەش نەختێــك بۆنــی ئــەوەی لێدێــت كــە لەكاتــی خۆیدا 

منداڵەكــە 7 مانــگ و 8 مانگــی نەبــووە یــان 9 مانــگ نەبــوو گیربێــت و نەیەتــە دەرەوە 

تــۆ ســكی بكەیتــەوە، نەخێــر زۆر پێــش ئــەو كاتــە ئەمانــە تووشــی ئــەو نەشــتەرگەرییە 

هاتــن.

ــۆ ســۆڤیەت  ــە ب ــاددا بەشــی ســەرەكی، مــن نامەوێــت پاكان ــە كۆمــاری مەهاب ــە ل الموای

بكــەم )باقــرۆف( ئێســتا دەیزانیــن و دەیڵێیــن وەكــو ئازربایجانییــەك رەنگــە بەچاوێكــی 

كــەم ســەیری كوردســتانی ئێرانــی دەكــرد، رەنگــە بــەو چــاوە ســەیری كوردســتانی دەكــرد 

كــە الیەنێكــە تەنانــەت لەوپــەڕی ســەركەوتنیدا ببەســرێتەوە بــە كۆمــاری ئازەربایجانــی 

شــەرقی. بۆیــە ســۆڤیەت كەموكوڕیــان هەبــوو، بــەاڵم پرســیارەكە الی مــن ئــەوە 

دەمێنێتــەوە هەتــا كــەی ســۆڤیەت دەیانتوانــی لەكوردســتانی ئێرانــدا مبێننــەوە؟ لــەڕووی 

لۆژیكــەوە كــە رێككەوتــن كرابێــت، هەڕەشــەیەكی زۆریــش كــرا، ئەمــام ســۆڤیەت لەتــەك 

ئــەوەدا بڕیاریــداوە بكشــێتەوە، دەشــیەوێت لــەوە ســوود وەربگرێــت لــە پرســی نــەوت! 

ــە ئەســتەمی  ــەوا مــن ب ــەی پرســەكە ئ ــێ بنچین ــەس ئەوەب ــەر ب ــم. ئەگ ــە دووری نابین ب

دەزانــم. 

ســیروان رەحیــم: بەگشــتی كەمتەرخەمــی ســۆڤیەت یــان كەموكــوڕی ســۆڤیەت رەنگــە 

زۆر گرنــگ نەبێــت بەرامبــەر بــە جواڵنــەوەی كــوردی لــەوێ و دواتریــش لــە باشــووری 

ــۆڤیەتەوە  ــی س ــەن یەكێت ــە لەالی ــەوەی كوردیی ــتكردنەی جواڵن ــەو پش ــتاندا. ئ كوردس

چــۆن هەڵدەســەنگێنن؟

عەزیــر محەممــەد: میللەتــی كــورد رسگــوم كــرا، هۆكارەكــە چییــە؟ نازانــم. بــەاڵم هــەر 

ــا، تەتــەر الموایــە ژمارەیەكــی زۆریــان لــە قــرم هەڵــدان بــۆ ناوچــەی زۆر دوور،  كــورد ن

ــوێ؟  ــەوە ك ــەس بگەڕێن ــەوە، ب ــەرەكان بگەڕێن ــات تەت ــتەیەك پێكه ــە دەس ــەم دوایی ب

ــان  ــەن هەندێكی ــەن، فیعل ــاوڵ بك ــێ ت ــەن؟ دەب ــەوە چیبك ــە، بێن ــاڵ نیی ــە، م ــەرز نیی ئ

هــەر گەڕانــەوە دەیانەوێــت بیســەملێنن دەمانەوێــت بگەڕێینــەوە، بــەاڵم لەژێــر ســێبەری 
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دارەكان دادەنیشــن و مومارەســەی شــتی وایــان دەكــرد. میللەتــی كوردیــش بــەم شــێوەیە 

رسگــوم كــرا.

ــە، كــە  ــەو بواران ــەوت و ئ ــووری ن ــە ئاب ــادرۆف( پرۆفیســۆرێكە ل ــە )ن برادەرێكــامن هەی

ــووە  ــك چ ــم جارێ ــە(ی خێزان ــوو، )كافی ــامن زۆر بەهێزب ــن هاوڕێیەتی ــكۆ بووی ــە مۆس ل

كازاخســتان و لــەوێ رێزیــان لێنــا و یارمەتییەكــی باشــیاندا. دەڵــێ ئێمــە رسگــوم كرایــن، 

ــە كازاخســتان چ دەكات؟ ــورد ل ــا ك ئەگین
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ســیروان رەحیــم: لــە مــاوەی 40 ســاڵی خەباتــی حیزبــی شــیوعی، حیزبــی شــیوعی زۆر 

ــی بەعــس،  ــۆ دژایەتیكردن ــری قاســمەوە ب ــە الیەنگی ــە ل ــۆ منوون ــی كــردووە، ب جێگۆڕكێ

ــێدارەدانی  ــیوعی و لەس ــی ش ــس و حیزب ــوان بەع ــەی نێ ــەڕە خوێناویی ــەو ش ــود ئ یاخ

ــە  ــودار ل ــە ســێدارەدانی كۆمەڵێــك هاوڕێــی دیكــەی نێ ســكرتێری حیزبــی شــیوعی و ل

حیزبــی شــیوعی. پاشــان هاتنــە بــەرەوە لەگــەڵ حیزبــی بەعــس و دواتــر رووكردنــەوە 

ــە چیبــوون؟ ــەو جێگۆڕكێیان ــە بۆچــی؟ یاخــود ســەرچاوەكانی ئ شــاخ. ئەمان

عەزیــر محەممــەد: بێگومــان ئێمــە لــە كۆنگــرە رەخنەمــان لەخۆمــان گرتــووە، باســی ئــەو 

ــەدا هەڵەمــان كــردووە،  ــەو بابەت ــوە، ل ــار زانی ــە خەتاب بابەتانەمــان كــردووە و خۆمــان ب

بــەاڵم بــۆ؟ ئەمــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەر كۆمەڵــە فاكتەرێــك، رەنگــە جێگیریــی هیزریــامن 

ــە  ــەاڵم خــۆی ل ــە راســتی، ب ــان لێدەبێت ــارە ئاوامت ــار ج ــە ج ــت، رەنگ ــتەدا نەبێ ــەو ئاس ل

راســتیدا بنچینەیەكــی مــاددی نییــە، بــەاڵم حــەز دەكــەی وابێــت، كــێ حەزنــاكات شــتێك 

بــەرەو باشــە بــڕوات، ئــەو پرســانەی تێدایــە. ئێمــە لــە زۆر بۆنــەدا هاوكاریكردمنــان لەگەڵ 

حیزبــی بەعــس حەرامكردبــوو كــە دێتــەوە دەســەاڵت، ناومــان بــردووە بــە باڵــی راســتڕەو، 

ئێمــە لەگــەڵ باڵــی چەپــڕەوی كۆمەڵێــك مەرجــامن دانابــوو كــە قورس بــوون، كــە نەدەكرا 
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ــە  ــەو هاریكاری ــرد، ئ ــامن ك ــە هاریكاری ــوو ئێم ــن. ئەوەب ــد ب ــەری رەزامەن ــەوان لەس ئ

رەنگــە كۆمەڵێــك فاكتــەر هانــدەر بــوون. دەبــوو ئێمــە ئەوهــا بــە ســادەیی وەرینەگریــن، 

ــان زۆر رووە رەشــەكەی خــۆی  ــەم ی ــت ك ــەوە بەعــس دەیەوێ ــەوە بكەین ــر ل ــوو بی دەب

ــای  ــە ئەڵامنی ــان ب ــەوە بكەینــەوە، بــەاڵم ئێمــە لەكاتــی دانپێدان ــر ل ــوو بی بگۆڕێــت، دەب

دیموكراتــی، لەكاتــی بەیانــی ئــازار، لەكاتــی خۆماڵیكردنــی نەوتــدا، لەكاتــی گەشــەپێدانی 

پەیوەندییــەكان لەگــەڵ ســۆڤیەتدا، لــەو بابەتانــەدا لــە كۆمەڵێــك پــرس كــە رەنگــە مــن 

ئێســتا هەموویــم لەبیــر نەبێــت، ئەگەرچــی دەســتگیركردنی ئەندامانــی ئێمــە هــەر 

بــەردەوام بــوو لــە باشــرین مــاوەدا نەوەســتا، هەندێــك كۆبوونــەوە دەكــرا لــە عێراقــدا 

میوانــی ئــەو دیدارانــە حیزبــە شــیوعییەكان بــوون، حیزبــە ئیشــراكییەكان بــوون، حیزبــە 

پێشــكەوتنخوازەكان بــوون، بۆیــە گەیشــتینە بۆچوونێكــی ئەوتــۆ ئیمكانیــەت هەیــە ئــەو 

ئەزموونــە گەشــە پێبدەیــن بــەرەو ئەوالتــر. دیــارە بەعــس دەیەوێــت بــە جۆرێكــی دیكــە 

بیــر بكاتــەوە، دیــارە دەیەوێــت هەندێــك هەڵــەی رابــردووی راســت بكاتــەوە، بێگومــان 

ــەی  ــوو. ئەوان ــەی هەب ــەو رایان ــی ئ ــوو لەنێوان ــەك ب ــو رای ــوو، بەڵك ــان نەب رای هەمووم

هانیاندایــن بــۆ ئــەو مەســەلەیە.

بــۆ منوونــە ئێســتا حیزبــی شــیوعی رووســیا پەیوەنــدی لەگــەڵ حكومەتــی ئێســتا هەیــە، 

شــاندی بــۆ دەنێرێــت بــۆ دیــدار و گفتوگــۆ بــۆ دیراســەتكردنی پرســی ئیشــراكی، 

برادەرانــی ئێمــە نوورساویــان نووســیوە و ناڕەزایەتیــان دەربڕیــوە كــە نابــێ ئێــوە شــتی 

ــی  ــكاری لەگــەڵ حكومەت ــە روانگــەی دەســەاڵتەوە هاری ــەی ئێســتاش ل وا بكــەن. ئەمان

عێــراق دەكــەن، لەگــەڵ حیزبــی بەعســی عێــراق. كــە رەنگــە بەیانــی و دوو بەیانــی بچنــە 

ــە ئێســتاوە دەســت پێبكــەن. دەســەاڵت، هــەر ل

پرســی تیرۆریــش لێــت ناشــارمەوە، لەســەرمان زاڵبــوو ئەگــەر نێوانێــك وەربگریــن رەنگــە 

ــت، پێشــكەوتن و پشــتیوانی  ــاش هەڵكەوێ ــەوە و دۆخێكــی ب ــوێ بێت ــزب ن ــك حی نەختێ

ئەوانــەی تێــدا بكەوێــت، بــەاڵم، دیــارە راســتییەكان و گەشــەكردنی رووداوەكان ئــەوەی 

پەســند نەكــرد و بەڕاســتی نەزانــی، ئەوەبــوو لــە ســێدارەدان دەســتیپێكردو دەســتگیركردن 

لــە هیــچ قۆناخێكــدا هــەر نەوەســتا بــە بیانــووی جیــا جیــا خەڵكیــان دەگــرت، ئێمــەش لــە 

جەبهــە بوویــن، ماوەیــەك هــەر ئێمــەو ئــەوان بووین هێشــتا كەســی دیكەیــان نەهێنابوو، 
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پاشــان پێشــامنوابوو لــە جواڵنــەوەی جــار جــارە، ئەوانیــش هەســتیان بــەوە دەكــرد كــە 

جۆاڵنــەوەی شۆڕشــگێڕی لەكوردســتاندا دەســتپێبكرێت ســەرە دێتــە ســەر ئێمــە. جارێــك 

رەدێكیشــی لەســەر هەبــوو ئەمانــە بــۆ دەبێــت شــیوعییەكان ئــەو حیســابە بكــەن كــە 

ئەگــەر بەیانــی جواڵنــەوەی كــوردی نەمــا ئێمــە لەگــەڵ ئەوانــدا هەڵیگێڕینــەوە، جــا ئەمــە 

راســتییەكانی ژیانــە. مەســەلەی ئومێــد و ئــارەزوو و باشــە و ئەوانــە نییــە، خــۆ بەعســیش 

باشــەی نییــە. بەداخــەوە.

ئــەو هاوســەنگییەی كــە دەبووایــە بپارێزرێــت پاشــی بەیانــی ئــازار، چونكــە هاوســەنگی 

ــا، دەبووایــە بزانیــن ئــەو  ــا، هەلومەرجێــك بەیانــی ئــازاری هێن بــوو بەیانــی ئــازاری هێن

هاریكارییــە لەگــەڵ كــێ دەكەیــن، ئێمــە ئــەو فكرەمــان هەبــوو لەكاتــی خۆیــدا، بــەاڵم 

بۆمــان نەچــووە ســەر. ئــەو فكــرە لەگــەڵ الیەنێــك دەكەیــن الیەنــی دیالــۆگ نییــە، بــەاڵم 

جــار جــارە دیالــۆگ دەســەپێندرێت، كــە ســەپێندراش بەرامبەرەكــەی بیــر لــەوە دەكاتــەوە 

چ رۆژێــك ئــەوەی داویەتــی هەڵیلوشــێتەوە، بەاڵم رەنگە ئەگەر بەوشــێوەیە دەستنیشــانی 

دۆخەكــە بكــەی رۆژ بــە رۆژ هاوســەنگییەكە لــە بەرژەوەنــدی بەردەوامبوونی ئــەو رێبازە 

ــدی  ــە بەرژەوەن ــەنگییەكە ل ــەڕی هاوس ــەردا تێپ ــی بەس ــەاڵم ماوەیەك ــەی، ب ــز بك بەهێ

ــاو مڕخێــش مڕخێشــە،  ــە ن ــوو پاشــی چــوار ســاڵ كەوت پرســەكە گەشــەی نەكــرد. ئەوەب

كــە جواڵنــەوەی شۆڕشــگێڕی كوردســتانیش نەمــا و ئــەو كارەســاتە روویــدا بــە دڵنیاییــەوە 

نــۆرە هاتــە ســەر حیزبــی شــیوعی، هەتــا ئەوســا ئــەو گوشــارەی لەســەر حیزبــی شــیوعی 

هەبــوو، وانەبــوو وەكــو ئــەوەی دواتــر روویــدا. هــەر بــۆ زانیــاری حیزبــی شــیوعی رێبازی 

خــۆی نەگۆڕیبــوو، لــە هەندێــك هەڵوێســتدا هەڵەبوویــن.

ــەی  ــە زۆرب ــت گوای ــان دەبێ ــك رام ــە هەندێ ــان ل ــار گوێ ــم: هەندێكج ــیروان رەحی س

ئــەو هەڵوێســت و بڕیارانــە لەالیــەن یەكێتــی ســۆڤیەتەوە بــۆ حیزبــی شــیوعی 

دەستنیشــانكراوە، ئایــا ئەمــە تاوەكــو چەنــد راســتە؟

ــیكردنەوەی  ــت و ش ــە كرابێ ــەوێ قس ــرە و ل ــە لێ ــەم، رەنگ ــەد: باوەڕناك ــر محەمم عەزی

جیــاوازی بــۆ كرابێــت، بێگومــان ســۆڤیەت پێیــان خــۆش نەبــوو پەیوەنــدی ئێمــە لەگــەڵ 

بەعســدا تێكبچێــت. ســۆڤیەت وای بــۆ دەچــوو، بــە بۆچوونــی خۆیــان زوو فریــای ئــەوە 

نەكــەوت تێكیبدەیــن. لێتــی ناشــارمەوە ئێمــە هەندێك هەڵوێســتی پلەبەندیــامن وەرگرت 
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بــۆ كشــانەوە، نــەك ســۆڤیەت الیەنــی دیكەشــامن لەبەرچاوگــرت، تاوەكــو زۆر دەنگــامن 

نەشــاز نەبێــت لــە بابەتەكــە.

بــۆ منوونــە یــەك دروشــم كــە هەڵامنگــرت )كۆتاییهێنــان بــوو بــە دیكتاتۆریــەت( تەنانــەت 

هەندێــك لــە هاوڕێیانــی خۆمــان ئەگەرچــی ئێســتاش هاتووینەتــەوە ســەر ئــەوە، هەندێك 

لــە هاوڕێیانــی خۆمــان گوتیــان ئەمــە وەرســوڕانێكە، ئەمــە نابــێ وابێــت بڵێیــن بڕووخێــت 

دیكتاتۆریــەت، گومتــان ئێمــەش مەبەســتامن ئەوەیــە، بــەاڵم حەزدەكەیــن بــە زمانێــك لــە 

شــێوەزارێك و دروشــمێكی نەختێــك لێوەشــاوە و قبووڵكــراو خۆمــان پێشكەشــی جیهانــی 

خۆمــان بكەیــن، واتــە جیهانــی دەرەوە.

لەكاتــی خۆشــیدا كــە داواكــرا كــە دووبــارە هەندێــك مەرجــامن دانــا، زۆر چــاك دەمانزانــی 

ئــەوان ئــەو مەرجانــە رەتدەكەنــەوە، رەنگــە زمانحاڵەكەیــان بڵێــت ئــەوان كێــن تاوەكــو 

ــەش  ــدی دیك ــەڵ ناوەن ــوو لەگ ــتامن ئەوەب ــەاڵم مەبەس ــەن، ب ــكەش بك ــامن پێش مەرج

بكەوینــە گفتوگۆكــردن، بڵێیــن ئەهــا ئێمــە بەیەكجــاری پشــتامن نەداوەتــە ئــەوان، بــەاڵم 

ــەوە  ــن؟ ئێمــە بچین ــەوە كەمــر چ پێشــكەش بكەی ــەو مەرجانەمــان پێشكەشــكردووە ل ئ

تەرمــی شــیوعییەكان ئەوانــەی لــە ســێدارە دەدرێــن بەپێــش بــارەگای حیزبــدا تێپەڕێــت، 

ســەركردایەتی حیزبیــش لەگــەڵ ســەركردایەتی بەعســدا كۆببێتــەوە. ئــەو مەســەالنە 

ــێوەیەكی گشــتی، ســەركردایەتی  ــم بەش ــا وابڵێ ــیوعی ب ــی ش ــە، حیزب ــەو بابەت ــوو ل هەب

ــەوان  ــۆ ئ ــەوە ب ــە، ئ ــەو پرس ــوە ل ــی بینی ــووەو رۆڵ ــەر ب ــد كاریگ ــیوعی چەن ــی ش حیزب

ــار  ــك ج ــم، گەلێ ــە بڵێ ــەو الیەن ــم ئ ــە دەتوان ــە هەی ــی دیك ــەاڵم الیەنێك ــەوە، ب دەمێنێت

هەیــە ئەگــەر ناكۆكیــش روویدابێــت هەڵوێســت جیاوازبێــت لەنێــوان ئێمــەو ســۆڤیەت، 

هەوڵــدراوە نرخاندنێكــی بەرزمــان هەبێــت بــۆ هەڵوێســتی ســۆڤیەت، بــۆ؟ چونكــە ئــەو 

ــك  ــاو دۆڵێ ــە لەن ــە ئێم ــە دەكات، رەنگ ــەو پرس ــای ئ ــەرز تەماش ــی زۆر ب ــە بەرزاییەك ل

ــە شــوێنێكی ئەوتــۆ بیــن هەمــووالی پرســەكە نەبینین،چوارچێــوەی پرســەكە  بیــن یــان ل

نەبینیــن بــە تەواوەتــی، بۆیــە حیســابێكی ئیستســنامان بــۆ هەڵوێســتی ســۆڤیەت دەكــرد.

لەكاتــی خۆیــدا كــە ناكۆكی لەنێــوان ســۆڤیەت و چین دەســتیپێكرد، جارێكیــان بابەتێكامن 

باڵوكــردەوە وابزانــم لەژێــر نــاوی )تحیــة لینینیــة( بــوو، ئــەو بابەتــە كارەســاتی ســتالین 

دەستنیشــان دەكات وەكــو گەورەیــەك لەگــەڵ هەڵــەكان. ئەمــە لەگــەڵ هەڵوێســتی 

)خرۆشــۆف(و ســەركردایەتی ســۆڤیەتی و فــاڵن و فــاڵن كــە خاوەنــی پرســەكەن، دیاربــوو 
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نەدەگونجــا. ئێمــە ئەوەمــان باڵوكــردەوە، بەشــێكی زۆرمــان هەســتامن لەگــەڵ ئەوەبــوو 

ســتالین بــە رۆژێــك و دوو رۆژ نەبــووە بەگانگاســتەر، نەبــووە تاونكارێكــی ئاســایی، دەبــێ 

هەڵەكانــی لــە ئاســتی ســتالیندا بێــت. ئەوەمــان زیاتــر دەچــووە ئەقــڵ كــە گەورەیــەك 

بێــت، بــەاڵم هەڵەشــی هەبێــت، ئەوەمــان باڵوكــردەوە. پاشــان كــە زانیــامن ســۆڤیەتەكان 

تووشــی شــۆك بــوون كــە ئەمــە هاوســۆزییەك بێــت لەگــەڵ رێبــازی چیــن، مومارەســەی 

رەخنــە لەخۆگرتنــامن كــرد، بــە سۆڤیەتەكانیشــامن گــوت ئێمــە هەڵەیــن لــەوەی كــە ئــەو 

ــە  ــە كۆمیتــەی ناوەنــدی گفتوگــۆ نەكــرا، بەڵكــو ل بابەتەمــان باڵوكــردەوە، ئــەو بابەتــە ل

ــەوان  ــرد ئ ــان دەك ــتی رۆژنامەی ــە سەرپەرش ــەركردایەتی ك ــەی س ــەو برادەران ــە ئ رۆژنام

ــەی  ــت رۆژنام ــك بێ ــەاڵم هەرچۆنێ ــەوە، ب ــڕن و باڵویبكەن ــە وەربگێ ــدا بابەتەك بڕیاریان

ناوەنــدی حیــزب باڵویكــردەوە، دەقــی بابەتەكــە و ئەنجامەكەشــی ئاوابــوو.

ئەمــەش جــۆرە كاریگەرییەكــی ســۆڤیەتە بەدڵنیاییــەوە، ئەگینا بەشــێكی زۆر لــە برادەرانی 

ــرا، پەســنی  ــە قســە دەك ــدا ك ــە لەكاتێك ــتالین، چونك ــی س ــی پاشــی غیاب ــە بەتایبەت ئێم

واڵتانــی ئیشــراكی دەكــرا، دەیانگــوت بــە ســەركردایەتی ســۆڤیەت و پاشــان چیــن، كــە 

ســۆڤیەت ســەركردایەتی لــەدوای ســتالین ونكــرد، رەنگبــوو هەندێــك لــە ئێمەمانــان بیــری 

ــەو ســەرەچین  ــەو جەســتە ســەرێكی هەبێــت، رەنگــە ئ ــێ ئ ــەوە خــۆ دەب ــەوە كردبێت ل

بێــت.

جــا ئیعجابێــك هەبــوو بەچیــن، ئێمــە ماینــەوە لــە چوارچێــوەی ئــەو هەڵوێســت و بیــرە 

ــی  ــە پرســی قەیران ــە ل ــۆ منوون ــەو پرســانە دەكــردەوە، ب گشــتیانەی ســۆڤیەت، بیرمــان ل

ــە  ــن ب ــەب بووی ــە موعج ــە، ئێم ــەو بابەت ــتی ل ــەك و ش ــی مووش ــك، ه ــای كاریبی دەری

چارەســەری ســۆڤیەت، بــە منوونــە دەمانهێنایــەوە، رەنگــە لەنــاو جواڵنــەوەی شۆڕشــگێڕی 

ــۆڤیەت الوازی  ــدا س ــی خۆی ــە لەكات ــوو ك ــە هەب ــكەوتنخوازی رەخن ــەوەی پێش و جواڵن

خۆیــان پیشــانداوە بەرامبــەر ئەمریــكا، بــەاڵم هەمیشــە لــە بەریەككەوتنــی بەوشــێوەیە 

ــارە  ــەوە، دی ــەرەكانیش بكەیت ــە چارەس ــر ل ــێ بی ــی، دەب ــواری مەترس ــە لێ ــان بگات جیه

چارەســەرەكەش ئەوەبــوو لەكاتــی خۆیــدا ئەمریكییــەكان بەڵێــن بــدەن هێــرش نەكەنــە 

ــا،  ــتنی كوب ــۆ پارس ــاوە ب ــان هێن ــە ئەوەم ــە ئێم ــان كەوات ــۆڤیەتیش گوتی ــا، س ــەر كوب س

ــاندیانەوە. ــوو كش ئەوەب

بۆیــە ئێمــە وای بــۆ دەچوویــن رەنگــە تائێســتاش، ســۆڤیەت رۆیشــت، بــەاڵم كوبــا 
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مایــەوە، كوبــا هێشــتا مــاوە. بــۆ منوونــە بیرمــان لــەوە دەكــردەوە هەڵوێســتی ســۆڤیەت 

و ئارامــی ســۆڤیەت بەرامبــەر بــە پرســی ڤێتنــام، تەنانــەت ئــەو هاوكاریانــەی لــە چینــەوە 

دەچــوو بــۆ ڤێتنــام، بــەاڵم پاشــان بــەرە بــەرە ڤێتنامــی باشــوور ئــازاد بــوو، بــە خەیاڵامنــدا 

نەدەهــات ئــاوا زوو هەمــوو ڤێتنــام ببێتــەوە بــە یــەك، خەڵكێكــی زۆری لێكــوژرا، دۆخــی 

ئابــووری بــە جارێــك وێرانبــوو، بــەاڵم ســەركەوت و ڤێتنــام بــووە ڤێتنامێكــی یەكگرتــوو. 

لــەو رووەوەش ســەیرمان دەكــرد ســۆڤیەت كــە لێنەگــەڕان پرســەكە ئاراســتەیەكی دیكــە 

ــی چــاك تەماشــای  ــە بەرزاییەك ــەرز و ل ــە هەڵوێســتێكی زۆر ب ــت، ســۆڤیەت ل وەربگرێ

دەوروبــەری خــۆی دەكات، تەماشــای هەمــوو جیهــان دەكات لــە 6الوە نــەك لــە دوو الوە 

بەشــێوەیەكی رووكــەش، بەڵــێ ئــەو كاریگەرییــە هەبــوو.

ســیروان رەحیــم: هەندێكجــار دەبینــی ســۆڤیەت ئــەو پەیوەندیــەی كــە لەگــەڵ عێراقــدا 

ــە  ــۆڤیەت بەعســی ب ــدی س ــوو، یــان ئەوەن ــیوعیدا نەیب ــەڵ حیزبــی ش ــوو لەگ هەیب

جیــددی گرتــووە، حیزبــی شــیوعی ئەوەنــدە بــە جیــددی نەگرتــووە، تەنانــەت لەكاتێكــدا 

ــێكی  ــیوعی دەدات و هێرش ــی ش ــە حیزب ــانەوە ل ــس دیس ــە دوای 1975 و 1976 بەع ك

فــراوان دەكاتــە ســەر حیزبــی شــیوعی و حیزبــی شــیوعی بــەرەو چیاكانــی كوردســتان 

هەڵدێــن. دروســت لــەو كاتانــەش ســەدام دەچێتــە مۆســكۆ و بەشــێوەیەكی زۆر گــەورە 

پێشــوازی لێدەكرێــت؟

ــوو،  ــان هەب ــەو رێبازەی ــی ئیشــراكی ئ ــە. لەڕاســتیدا واڵتان ــر محەممــەد: ئەمــە وای عەزی

رێبازەكــە چ مۆركێكــی وەرگرتــووە، مــن الموایــە ئــەو شــتەی تێدایــە، پەیوەنــدی دەوڵــەت 

لەگــەڵ پەیوەنــدی حیزبایەتــی و شــیوعیەت تێكــەڵ بەیــەك بــوو، رەنگە ئەوە ئاســان نەبێ 

كــە تــۆ پەیوەنــدی حیــزب لەگــەڵ پەیوەنــدی دەوڵــەت جیــا بكەیتــەوە. پەیوەندییەكــی 

باشــت هەبێــت لەگــەڵ واڵتێكــدا لــە رێگــەی دەوڵەتــدا، بــەاڵم لــە رێگــەی حیزبــدا تــۆ 

ناكــۆك بیــت لەگەڵیــدا یــان بــە دژی مامەڵــەی لەگەڵــدا بكەیــت، رەنگــە ئاســان نەبێــت. 

بــەاڵم لــەم دوا بەدواییــە ئــەو حیزبانــە چونكــە خۆیــان ســەركردایەتی دەوڵــەت دەكــەن 

بەشــێوەیەكی تایبــەت لەگــەڵ ئــەو واڵتانــەی لەالیــەن حیزبەكانــەوە ســەركردایەتی 

دەكرێــن تووشــی ئــەو كێشــەیە بوونــەوە. بــۆ منوونــە شــیوعییەكان لــە زیندانــەكان بــوون 

لــە پرســی میــر، لــەوێ شــتێكی وا روویــدا ئەگەرچــی خرۆشــۆف هــات و تووندوتیــژی 
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بەكارهێنــا و گوتــی ناچمــە واڵتێــك كــە شــیوعییەكان لەســێدارە دەدەن، لــە میــر ئــازاری 

ــی گشــتی  ــا هێڵێك ــرەی توان ــدەدا بەگوێ ــە هەوڵیان ــەو واڵتان ــەاڵم ئ شــیوعییەكانیان دا. ب

هەبــێ یــەك تەرجومــەی ئــەوەی دیكــە نەبێــت، هێڵــی دەوڵــەت و هێڵــی حیــزب، مــاوە 

ــەرەیان  ــەن س ــت ئۆتۆماتیكیی ــی تێكبچێ ــدی حیزب ــا پەیوەن ــت، ئەگین ــەردووال بێ ــۆ ه ب

بگەنــە ســەر پەیوەندییەكانــی دەوڵــەت. ئــەوان لەگــەڵ ئــەوە نەبــوون.

ــاندنەوەی  ــە دوای هەڵوەش ــش ل ــدا بەتایبەتی ــااڵنەی دوایی ــەم س ــم : ل ــیروان رەحی س

یەكێتــی ســۆڤیەت زۆربــەی پارتــە كۆمۆنیســتییەكان چ لــە دەرەوە چ لــەالی خۆشــان 

ــەنگێنن و  ــۆن هەڵدەس ــارە چ ــەو ب ــوە ئ ــەوە، ئێ ــان بەرزكردووەت ــمی نەتەوایەتی دروش

ــن؟ ــە دەڕوان ــەو دیاردەی چــۆن ل

عەزیر محەممەد: بۆ منوونە وەكو چی؟

ســیروان رەحیــم: بــۆ منوونــە حیزبــی شــیوعی لــەالی خۆمــان زیاتــر بــەرەو رێبازێكــی 

ــۆڤیەت  ــاندنەوەی س ــە هەڵوەش ــدی ب ــارەش پەیوەن ــەو ب ــارە ئ ــی دەڕوات، دی نەتەوەی

هەیــە بــە بۆچوونــی مــن؟

ــاوەڕم  ــم ب ــە خۆش ــتان، رەنگ ــیوعی كوردس ــی ش ــبەت حیزب ــە نیس ــەد: ب ــر محەمم عەزی

بــەوە هەیــە، ئێســتا كاری لەپێشــینەی حیزبــی شــیوعی تەقینــەوەی كێشــەی چینایەتــی 

نییــە، بەڵكــو ســەركەوتنی ئــەو ئەزموونەیــە كــە لــە كوردســتانی عێراقــدا هەیــە ئێســتا. 

بێگومــان ئەگــەر مبانەوێــت بــە قەڵەمێكــی وا دەستنیشــانی بكەیــن، وازی لــەوەی 

دیكــە نەهێنــاوە، بــەاڵم ئێســتا لــە قۆناخــی ئــەوە نیــن ئێمــە ئــەوەی دیكــە بتەقێتــەوە. 

ئێســتا وەكــو بڵێــی لــە پرســی زیندووكردنــەوەی نەتەوەییــدا بیــن، ئێمــە لــە قۆناخێكــی 

ــك،  ــان دەوڵەتێ ــك ی ــتی حكومەتێ ــە ئاس ــن ل ــتێك پێكبێنی ــت ش ــن دەمانەوێ نەتەوایەتی

مافێــك كــە لــە دواڕۆژدا مۆركێــك وەردەگرێــت پیــاو ناتوانێــت ئێســتا لــەو بابەتــە هەمــوو 

ــن،  ــت زۆر شــت وەربگری ــە. دەمانەوێ ــارەزوو نیی ــە ئ ــكات، چونك شــتێك دەستنیشــان ب

ــە. ــارەزوو نیی ــەوە ئ ــەاڵم ئ ب

ئێمــە چــۆن دەتوانیــن قســەیەك بكەیــن بیــر لــەوە نەكەینــەوە دۆخەكــە لــە كوردســتاندا 

لــە مەترســیدایە، دژی كرێــكار و شــیوعی و پارتــی و یەكێتــی و كــێ و كــێ. زۆر لــە واڵتــان 

كێشــەیان هەیــە، ئــەوە ئەفغانســتانە، ســۆماڵە شــوێنی دیكەیــە. هــەزار قســە دەكرێــت، 
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بــەاڵم بەرگــری لــە چوارچێوەكــەی دەكرێــت لــە ســنوورەكەی دەكرێــت. واڵتێكــە 

دانپێدانــراوە، عێــراق ئــەو هەمــوو دیــوارەی هەیــە هەمــووال هــاوار دەكــەن ئێمــە دژی 

دابەشــكردن و ئەوانەیــن، بۆیــە كوردســتان ئێســتا وەكــو شــتێكی دەڵەمەیــە، هێشــتا قاڵبی 

ــە شــتێكی  ــە ب ــەو ئەزموونەی ــامن ســەركەوتنی ئ ــە ئەركــی بنەڕەتی ــووە، بۆی خــۆی نەگرت

نامــۆی نازانیــن ئــەو دروشــامنە كەمێــك دیاربــن، رەنگــە هەمــان شــت نەبــێ بەنیســبەت 

حیزبــی شــیوعی عێــراق. لەگــەڵ ئەوەشــدا رەنگــە كاریگــەری داڕمانــی یەكێتــی ســۆڤیەت 

هــەر لــە داڕمانــی یەكێتــی ســۆڤیەت نەبێــت، لــەو بەدینەهاتنــی ئــەو خواســتە بێــت كــە 

ــدا  ــی تێی ــە دۆزی نەتەوایەت ــا ك ــان دادەن ــان وام ــوو ی ــە پێامنواب ــەی ئێم ــەو واڵتان زۆر ل

چارەســەر بــووە، تێیــدا چارەســەر نەبــووە. كەواتــە پیــاو دەبێــت ئــەو دەروێشــە نەبێــت.

مــن جارێــك لــە بۆنەیەكــەدا شــتێكم باڵوكــردەوە لــە ســەرەتای بیركردنــەوە بــۆ پێكهێنانــی 

حیزبــی شــیوعی كوردســتان، كــە هەندێــك كــەس بڵێــن مۆركــی نەتەوەیــی بدەنــە 

ــان  ــی ی ــیوعی ئازەربایجان ــی ش ــم حیزب ــری. گوت ــان پەڕگی ــۆڤێنی و ی ــان ش ــە ی ــەو پرس ئ

حیزبــی شــیوعی ئەرمەنــی یــان حیزبــی شــیوعی گــروزی یــان حیزبــی شــیوعی ئۆزبەكــی، 

دەردەكــە لــەوە نییــە كــە نــاوی نەتەوەكانــی خۆیــان هەڵگرتــووە، بەپێچەوانــەوە، 

بەڵكــو دەردەكــە لەوەیــە تێــر نەكــراوە بــە بەپرســیارێتی و دەســەاڵتی خــۆی، دەردەكــە 

ــی ســەركردایەتی دەكــەن.  ــەركردایەتی دەكرێــت، دەزگاكان ــدەوە س لەوەیــە لــە ناوەن

ئێمــە دەمانــەوێ ئێســتا نــاو لەســەر نــاوەڕۆك بێــت )اســم علــی مســمی( هەندێــك لــەو 

حیزبانــە دابڕاوبــوون لــە ســۆڤیەت، هەندێــك حیزبــی ســەركردایەتی دروشــمی جۆرێــك 

لــە ســەربەخۆییان هەڵگرتبــوو، لــە ئەوروپــای رۆژئــاوا دروشــمی یۆرۆكۆمۆنیزمیــان 

ــی  ــە بۆچوون ــێ، ب ــتانەمان نەبووب ــەو ش ــا ئ ــان ئەوس ــوو ئێمەمان ــووەوە. رەنگب بەرزكردب

مــن ئــەو پرســانەش دووبــارە پرســی دۆزی نەتەوایەتــی هێنایەوەپێــش، كــە المانوایــە لــە 

یەكێتــی ســۆڤیەت ئــەو هەمــوو نەتەوانــە كێشــەیان چارەســەر بــووە، دەرچــوو وانییــە. 

ئــەوە یەكێــك لــە بەڵگــەكان بــوو كــە پیــاو بڕێــك بــا نەڵێــم چی بــۆ بایەخنــەدان بــە دۆزی 

نەتەوایەتــی كــە لــەوێ لــە ئیشــراكیەت چارەســەر دەبــێ، كەچــی لــە راســتیدا چارەســەر 

نەبــوو، جــا رەنگــە ئــەوە دەنگدانەوەیەكــی هەبــێ لــە سیاســەتی ئــەو حیزبــە. هەندێــك 

لــە حیزبەكانیــش نــاوی خۆیــان گــۆڕی، بەنیســبەت ئێمــەش گفتوگۆیەكــی زۆر كــرا لەســەر 

گۆڕینــی نــاوی حیــزب، بــەاڵم دواجــار وا پەســندكرا ناوەكــەی وەكــو خــۆی مبێنێــت.
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بینینی سەدام

ســیروان رەحیــم : دوور لــەو پرســانە وەكــو كــەس، كــە ئێــوە چەندیــن ســاڵ لــە بــەرەی 

شــەڕدابوون، لەبەغــدا كاری فەرمیتــان كــردووە وەكــو حیزبــی شــیوعی عێــراق، ســەدام 

حوســێن دەناســن وەكــو كــەس؟

ــەر  ــەم، ئەگ ــك موجەس ــێوەیەكی نەختێ ــەیەك، بەش ــە قس ــە ب ــەد: رەنگ ــر محەمم عەزی

ــن. ــووش نەدەهاتی ــن، ت ــی هاتی ــەی تووش ــەو هەاڵن ــوو ئ ــیبا رەنگب ــامن بناس باش

سیروان رەحیم: من باسی ئەو باش یەكر ناسینە ناكەم، وەكو كەس لە نزیكەوە..

عەزیــر محەممــەد: لــە نزیكــەوە، بێگومــان دیــدار و چاوپێكەوتنــامن زۆر بــووە، لــە زۆر 

بۆنــەدا دیدارمــان هەبــووە.

ســیروان رەحیــم: ئــەو چــۆن بــوو لەكاتــی دیدارەكانــدا؟ ئەوكاتــەش ســیای دیكتاتۆرێكی 

ــی هەبوو؟ زاڵم

عەزیــر محەممــەد: ئــەو ســیامیە لەڕاســتیدا بەنیســبەت ئێمــە هەســتامن پێدەكــرد، 

ــە،  ــەرۆكەكەی دیك ــوت س ــار دەمانگ ــوو، هەندێكج ــەرۆك ب ــری س ــك جێگ ــەرەتا كاتێ س

ــە  ــارە ب وەكــو ئــەوەی دوو ســەرۆك بــن، هەندێــك جاریــش دەمانگــوت ســەرۆكی دووب
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عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز

ــی  ــەو رۆڵ ــەرەوەكان ئ ــوو پرســە ریشــەیی و یەكالك ــە هەم ــە ل نیســبەت ســەدام، چونك

دەبینــی، لــە دانیشتنیشــدا ئــەو نێوانــەی لەنێــوان تــۆ و ئــەودا هەیــە رەتــی نەدەكــردەوە، 

بەڵكــو ئــەو نێوانــەی دەهێشــتەوە، ئــەو نێوانــەی دەهێشــتەوە كــە لەنێــوان ئــەو حیزبــە 

و حیزبەكــەی دیكــە و ئــەوەی دیكــەدا هەیــە. بێگومــان لەوكاتــەی كــە زۆر پێویســتی بــە 

بــەرە بــوو ئــەوە بابەتێكــی دیكەیــە، هەڵوێســتی كــەم یــان زۆر وەكــو ئەمــڕۆ نەبــوو، بەاڵم 

ــەك،  ــا رادەی ــرا ت ــدا بەدیدەك ــەی هــەر تێ ــرا، لەكۆنیشــەوە ئەوان ــدا بەدیدەك ــەی تێ ئەوان

بــەاڵم دەبووایــە باشــری بناســین.

ــەو  ــرد ئ ــان لێدەك ــی ئەوەت ــدا، چاوڕوان ــی خۆتان ــە بۆچوون ــەاڵم ل ــم: ب ــیروان رەحی س

كابرایــە رۆژێــك لــە رۆژان بڕیــار بــدات لــە رۆژێكــدا 500 هــەزار ســەرباز بكوژرێــن، لــە 

ــاران بكرێــت؟ رۆژێكــدا شــارێك كیمیاب

عەزیر محەممەد: مومكین بوو نا..

ســیروان رەحیــم: ئێــوە هەســت بــەوە دەكــەن ئــەوەی كــە خەڵــك هەســتی پێــدەكات 

چ حیزبــی شــیوعی عێراقــی و چ پارتــی دیموكراتــی كوردســتان لــە زەمانــی بارزانیــدا لــە 

ــی  ــە راگرتن ــووە ل ــە جــۆرەكان دەســتتان هەب ــك ل ــە جۆرێ ــدا ب ــە قۆناخەكان ــك ل هەندێ

دەســەاڵتی بەعســدا؟ یارمەتیدەرێــك بوونــە بــۆ بەهێزبوونــی دەســەاڵتی بەعــس.

ــە  ــەك ئێم ــەر هەڵەی ــتی، ه ــێوەیەكی گش ــن بەش ــی م ــە بۆچوون ــەد: ب ــر محەمم عەزی

بیكەیــن بەرامبــەر ســوودی لێوەردەگرێــت، جــا هەڵەكــە لە چ ئاســتێكدابێت. بەڵــێ ئەوەم 

خســتەڕوو كــە لــە جواڵنــەوەی كــوردی درا، ئێمــە هەســتێكی وامــان نەبــوو نــۆرەی ئێمــە 

ــەاڵم چــۆن؟  ــت، ب ــت دێ ــەی جەناب ــەو بۆچوون ــت، ل ــەوە دێ ــەو روانگەی ــە ل ــت. ئەم دێ

رەنگــە ئــەو تێڕوانینەمــان نەبــێ وەكــو ئــەوەی ئێســتا هەمانــە.

گەلێــك جــار ئــەوە دەڵێــم دووژمنــت هەرچەنــد كینێكــی پیرۆزیشــت لەســەری هەبێــت، 

بــەاڵم ئەگــەر نەزانیــت چــۆن دژایەتــی دووژمنەكــەت دەكەیــت، رەنگــە بــە رێگایەكــی 

دیاریكــراو یارمەتــی بدەیــت، نــەك هــەر لــە نزیكبوونــەوە، نەخێــر تەنانــەت لــە 

دووربوونــەوە، تەنانــەت لــە شــێوازی گوتــاری سیاســی، تەنانــەت لــە تەكتیكــدا. واتــە هەر 

سیاســەتێك هــی دەوڵەتێــك بێــت كــە دەوڵــەت لەســەری بــڕوات، حیزبــی ئۆپۆزیســیۆن 

یــان حیزبەكــەی دیكــە دەبێــت دیراســەیەكی قوڵــی ئــەو سیاســەتە بــكات لەســەر 
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ــكات. ــا ب ــی خــۆی و سیاســەتی خــۆی وێن ــش تەكتیكات ــەو دیراســەتە ئەوی رۆشــنایی ئ

هــەر گۆڕانكارییــەك بەپێــی قەبــارەی گۆڕانكارییەكــە دەبێ غافــڵ نەبێت لەوە و حیســابی 

ــۆ  ــن ب ــك ئامــاژە هــەن كــە رەنگــە ئاماژەب ــێ پێشــبینی هەبێــت، هەندێ ــكات، دەب ــۆ ب ب

ــە ئەنجامێــك، دەبــێ  ــان ســێ و چــوارەی رەنگــە بگەین ــا دوو ســبەی ی ئــەوەی ســبەی ن

رێــكار وەربگرێــت، ئەگــەر هــەر هیــچ نەبێــت بۆپاشەكشــێیەكی رێكخــراو.

ســیروان رەحیــم: ئــەو شاشــیانەی كــە ئێوەی ئامــاژەی پێدەدەن، تائێســتا من بەشــبەحاڵی 

خــۆم پێموابــێ خەڵكیــش پێداچوونەوەیەكــی گشــتگیری بەرچــاو نەكەوتــووە لەالیــەن 

ــی  ــو كەس ــەت وەك ــن، تەنان ــتێكی وانی ــازی ش ــا بەنی ــەوە، ئای ــیوعی عێراقیی ــی ش حیزب

مامۆســتا عەزیــز محەممەدیــش؟

ــەوە  ــەاڵم پرســی پێداچوون ــم، ب ــە نەبین ــەو رۆڵ ــر محەممــەد: رەنگــە مــن ئێســتا ئ عەزی

ــت؟ ــەچ ئاســتێك هەســتی پێناكرێ ل

سیروان رەحیم: چ لە ئاستی سەركردایەتی، چ لە ئاستی نوورساو..

عەزیر محەممەد: بۆ منوونە؟

ســیروان رەحیــم: بــۆ منوونــە مــن بەشــبەحاڵی خــۆم، ئێســتا ئــەو شــتانە بــۆ مــن بەشــێكن 

ــدا  ــن پێی ــۆ م ــە ب ــە ســەرچاوەیەك نیی ــۆ منوون ــاوم، ب ــدا نەژی ــە تێیان ــژوو، چونك ــە مێ ل

ــەو  ــم ل ــت دانیشــتووم گوێ ــەڵ جەناب ــە لەگ ــەم ك ــی كارەك ــە حوكم ــەوە. ئێســتا ب بچم

ــۆ پێداچوونــەوە؟ شــتانە دەبێــت، بــەاڵم بۆچــی نەكرێتــە ســەرچاوەیەك ب

عەزیــر محەممــەد: ئێمــە كردوومانــە، لــە ســەرەتای قســەكانم ئــەوەم بــۆ خســتییەڕوو. 

پراكتیكییــەوە،  لــەڕووی  فەرمــووت  جەنابــت  باڵویشــامنكردووەتەوە،  و  كردوومانــە 

ــاوەو  ــامن دەرهێن ــە خۆگرتن ــە ل ــە رەخن ــدا ئێم ــە جێبەجێكردن ــەاڵم ل ــتا، ب ــەڕووی ئێس ل

باڵویشــامن كردووەتــەوە، دەســتامن لەســەر زۆر شــت دانــاوە، رەنگــە ئێســتا مــن هەمــوو 

ئــەو شــتانەم لەبیــر نەمابێــت، چونكــە ئەمــە لەمێژیشــە. لــە كۆنگــرەی چوارەمــەوە پێشــی 

ــەو پرســانە كــراوە، بــەاڵم ئەگــەر جەنابــت  ــە كۆمیتــەی ناوەنــدی گفتوگــۆی ئ كۆنگــرە ل

بیــر لــەوە دەكەیــەوە عەجــەب خۆمــان كار بــەو رەخنــە لەخۆگرتنــە دەكەیــن یــان كارمــان 

ــە  ــدا بەرامبەرەك ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ــت، ب ــان پێكردبێ ــت كارم ــە دەبێ ــردووە؟ گوای پێیك

لەنــاو دۆزەكــە نەبــێ مافــی ئــەوەی هەیــە بڵێــت مــن هەســتی پێناكــەم.

بــۆ منوونــە لــەو دوا بەدواییــە، نیمچــە بەڵگەیەكــە، بــەاڵم تــۆ چۆنــی وەردەگــری وەرگــرە. 
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دوای پێشــهاتەكانی ئــەو دوا بەدواییــەی عێــراق ئــەو هەژانــەی كــە رژێمــی عێراق تووشــی 

هــات پێــش 9 ســاڵ، ئــەو راپەڕینــەی لــە كوردســتان و زۆر شــوێنی دیكــە روویانــدا، قســە 

ــن  ــەی م ــەم بۆچوون ــن، ل ــتاندن نەبووی ــەڵ دانوس ــە لەگ ــرا، ئێم ــتاندن ك ــەر دانوس لەس

ــی  ــە دیالۆگ ــك نیی ــە حیزبێ ــە ئەم ــرد، ك ــەو بۆچوونەك ــان لەســەر ئ ــرد بینام باســم لێوەك

ــتیش  ــك ش ــەر هەندێ ــە لەس ــكات، رەنگ ــدا ب ــت لەگەڵ ــە دیالۆگ ــت، رەنگ ــدا بكرێ لەگەڵ

ســازش بــكات، بــەاڵم بــڕوای پێناكرێــت، ئێمــە تەقالیــدی دیموكراتیــامن نییــە. تــۆ لەگــەڵ 

الیەنێــك هــاوكاری دەكــەی و لێكتێگەیشــتنێك و پەیامننامەیەكــت هەیــە، مافــی ئــەوەت 

ــەڵ بەرامبەرەكــەت بكــەی  ــەوە لەگ ــك لێپێچین ــە هەمــوو رۆژێ ــە و بڕواشــت بەوەی هەی

لەســەر بنەمــای ئــەو پەیامننامەیەیــان ئــەو پەیوەندییــەی لەگەڵتــدا كردووەتــەوە. ســەدام 

هــی ئــەوە نییــە. ســەدام رۆژێــك ئــەو شــتەی دەیەوێــت بیــكات، دەیــكات. وەك ئــەوەی 

ــە  ــتاندن خۆشــامن ل ــە دانوس ــە نەچووین ــە ئێم ــردی، بۆی ــوردی ك ــەوەی ك ــەڵ جواڵن لەگ

ــە  ــەو شــتەی دەمانەوێــت بیڵێیــن ل ــۆ ئــەوەی، ئ ــەرەی كوردســتانی دوورنەخســتەوە، ب ب

ــی  ــی و دوو بەیان ــەوە بەیان ــای ئ ــە مان ــن ب ــۆگ بیڵێی ــە دیال ــە دەچن ــەرەوە ك ــی ب الیەن

ــن،  ــۆگ لەگــەڵ بەرەكــەی خۆشــامن نەكەی ــەت دیال ــەوە تەنان ئێمــە خۆمــان دووربخەین

ــە دانیشــن.  ــەڵ ئێم ــەوە وەرن لەگ ــردووە، بەالیەنیكەم ــان ك ــن كەمتەرخەمیت ــە بڵێ رەنگ

ئێــوە بڕواتــان بــە دانوســتاندن نییــە، بــەاڵم پێــامن مەڵێــن چــۆن دەكرێــت، ئێمــە چوویــن 

لــەو بابەتــە زۆر رەخنــە و تێبینیــامن هەبــووە لەســەر پرســەكە.

رەنگــە ئەمــەش لــەوەوە هاتبــێ كــە كــەم تــا زۆر هەســت بــەوە دەكەیــن ســەدام حوســێن 

ــن  ــن بڵێی ــەوە بچی ــۆ ئ ــەوە ب ــەڕووی سیاســی و فكریی ــە ل ــە، رەنگ هــی دانوســتاندن نیی

ســەدامامن ناســیوە.

لــەو قســانەی جەنابــت شــتێكی خنجیالنــەم دێتــەوە بیــر، لەكاتــی خۆیــدا قاســملو داوای 

لێكــرا كــە بــێ پەیوەنــدی بــە ئێمــە بــكات و پەیوەنــدی بــە برادەرانــی پارتــی و یەكێتیــش 

بــكات، كــە حكومــەت ئامادەیــە بــۆ دیالــۆگ، نهێنــی بێــت یــان ئاشــكرا، لــە هــەر كــوێ 

ــە  ــۆ ئێم ــن، ب ــتاندن و دیالۆگی ــدی دژی دانوس ــەی ناوەن ــە كۆمیت ــە ل ــان ئێم ــت. ومت بێ

بەتایبەتــی هــەواڵ نێردرابــوو كــە لەگەڵــامن دابنیشــن و ئەوەمــان پــێ بڵێــن، الموابێــت 

لەگــەڵ الیەنێــك گوتبوویــان ئێمــە شاشــیامن بــووە، هەڵەمــان هەبــووە هــەردووال، بــەاڵم 

هــی ئێمــە زیاتــرە واتــە هــی ئــەوان، بــەاڵم بــا ئاشــتبینەوە. ئێمــەش هەواڵــامن پێــدان كــە 
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ئێمــە ئــەوە ناكەیــن. كاك عەبدولڕەحــامن قاســملۆ كــە چــوو بــۆ الی برادەرانــی یەكێتــی 

ئــەو بابەتــەی بــۆ ئەوانیــش پێشــنیاز كــرد، كە ســەدام ئامادەیــە بــۆ دانوســتاندن و گفتوگۆ، 

ــەڵ  ــن لەگ ــوە دەزان ــم ئێ ــەوە، گوت ــم بدەن ــەوەی وەاڵم ــەاڵم پێشــی ئ ــێ، ب ــملو دەڵ قاس

كــێ دانوســتاندن دەكــەن؟ دەزانــن ســەدام كێیــە؟ دەزانــن چیتــان دەوێ؟ گوتبــووی ئــەو 

وەاڵمــەم بدەنــەوە. لــە هــەر حاڵەتێــك لــەو حاڵەتانــە الموایــە هەڵەیەكــی گــەورە دەكەین 

ئەگــەر نەزانیــن لەگــەڵ كــێ دانوســتاندن دەكەیــن و ئەگــەر نەزانیــن چیــامن دەوێــت.

مــن بەشــبەحاڵی خــۆم تەنانــەت لــەڕووی دانوســتاندنەوە دەڵێــم جــار جــارە لــەكات و 

شــوێنێكدا رەنگــە تــۆ شــتێك بكەیت نــەك بۆ ئــەوەی دەســتكەوتێكی گەورە بەدەســتبێنی، 

نەخێــر بەڵكــو بــۆ ئــەوەی كارەســاتێكی گــەورە بــەالوە بنێــی. تــۆ رووەو شــتێكی ئەوتــۆی 

ــەاڵم  ــت، ب ــز بی ــی زۆر بەهێ ــی لێدانێك ــە تووش ــەی رەنگ ــتاندنە نەك ــەو دانوس ــەر ئ ئەگ

ئەگــەر دانوســتاندن بكەیــت رەنگــە هەندێــك شــتی تێــدا بهێڵیتــەوە، مــن لــە روانگــەی 

ئەگــەر و پێشــبینی ئــەو قســەیە دەكــەم، واتــە هەمیشــە دانوســتاندن بــۆ ئــەو شــتانەیە، 

بــەاڵم رەنگــە جــاری واش هەبێــت بــۆ ئــەوەی كارەســاتێك بــەالوە بنێیــت، ئەگــەر ئــەو 

دانوســتاندنە بەشــێوەیەكی كاتــی ئــەو كارەســاتە بــەالوە بنێــت ئەوســا ئیمكانیــەت 

هەیــە بیــر بكرێتــەو، بیكەیــت یــان نــا؟ بــەاڵم لــە هەمــوو حاڵەتێكــدا دەبێــت جەزریــەن 

ــێ  ــت كەچــی ل ــەوەش بزانێ ــت ئ ــەڵ دەكات، دەبێ ــتاندنی لەگ ــە دانوس ــەوە بناســێ ك ئ

ــینی  ــەلەی ناس ــە مەس ــكات. بۆی ــدا ب ــتاندانە چ پەی ــەو دانوس ــێ ل ــڕێ؟ دەتوان هەڵدەك

بەرامبەرەكــەت پرســێكی زۆر گرنگــە.
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هەڵوێستی جیاوازی بارزانی و مەكتەبی سیاسی 
بەرامبەر حیزبی شیوعی 

ــە دوای  ــە ل ــت گوای ــم، دەگوترێ ــەوە بزان ــەم ئ ــژوو حــەز دەك ــۆ مێ ــم: ب ســیروان رەحی

كودەتاكــەی 8ی شــوباتی 1963، كــە ئێــوە رووتــان كــردە چیــا، ئەوكاتــە ســەرەتای 

ــوو،  ــی داب ــەوەی كوردایەت ــە بزووتن ــی زاڵ ل ــان دوو الیەن ــاڵ ی ــەوەی دووب لێكجیابوون

گوایــە الیەنگرانــی بارزانــی و بارزانــی خــۆی هــاوكار بوونــە لەگــەڵ ئێــوە، بــەاڵم الیەنــی 

مەكتەبــی سیاســی لــە دژی ئێــوە كاریان كــردووە، تەنانەت لــە هەندێك شــوێن هەڤااڵنی 

ئێوەیــان چەوســاندووەتەوە. ئایــا لــە بنەڕەتــدا ئــەوە وایــە؟ ئەگــەر وایــە چــۆن باســی 

دەكــەن؟

ــی  ــی سیاس ــەوەی مەكتەب ــەك لەبەرئ ــەاڵم ن ــە، ب ــتییەكی تێدای ــەد: راس ــر محەمم عەزی

هەموویــان ئــەو هەڵوێســتەیان هەبــوو، نەخێــر هەندێكیان هەڵوێســتیان باشــبوو، بەدڵ و 

دەروون لەگــەڵ ئێمــە بــوون، یــان بەالیەنیكەمــەوە لــەڕووی سیاســییەوە هەڵوێســتەكانیان 

ورد دەكــردەوە بــاش دەیانزانــی كــە لــە بەرژەوەنــدی ئەوانــدا نییــە. بەشــێوەیەكی گشــتی 

ــن  ــان دادەنای ــامن، رەنگــە بەپەنابەری ــوون لەگەڵ ــی سیاســی ودی نەب ــی مەكتەب برادەران

ــەم  ــیدا قس ــی خۆش ــم، لەكات ــەوەش دەڵێ ــژووە ئ ــۆ مێ ــادام ب ــان. م ــی خۆم ــەر خاك لەس
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لەگــەڵ كــردن، چونكــە مــن ئــەوكات پەیوەندیــم پێیانــەوە دەكــرد، بــە بارزانــی و مەكتەبی 

ــەو  ــۆ رۆژ شــتێكی ل ــان هەشــت ن ــەك شــەش رۆژ ی سیاســیش و ئەوانیدیكــەش. هەفتەی

ــە  ــەك ب ــوبات نەرشەی ــان 17ی ش ــە 16 ی ــە دەكات ــوبات ك ــای ش ــە دوای كودەت ــە ل بابەت

ــای  ــی كودەت ــان حكومەت ــە ی ــەو حكومەت ــێ ئ ــی سیاســی دەرچــوو، دەڵ ئیمــزای مەكتەب

شــۆڕش دژی شــیوعییەكانە، ئەمــە مانــای ئەوەیــە ناوەنــدی جواڵنــەوەی شــیوعی نەیــارن 

لەگــەڵ ئــەو حكومەتــە، واتــە دۆســت نیــن لەگــەڵ ئــەو حكومەتــە، چونكــە بــە ئاشــكرا 

ــەو  ــەڵ ئ ــە ئێمــە هــاوكاری لەگ ــت ك ــەوە ناگەیێنێ ــز ئ ــەاڵم هەرگی دژی شــیوعییەكانە، ب

شــیوعیانە بكەیــن، دەبــێ هەمــوو شــتێك بكەیــن بــۆ ئــەوەی زیاتــر روویــان رەش بكەیــن. 

ــەر  ــە بەرامب ــەاڵم ل ــا، ب ــی خۆمن ــە باغەڵ ــەو شــتەم وەرگــرت، ل مــن بەشــبەحاڵی خــۆم ئ

ئــەوەدا بانگــەوازی كۆمەڵكــوژی باڵوكراوەتــەوە بــۆ دەبــێ ئــەو هەڵوێســتە لەســەر 

خــۆی تۆمــار بــكات؟ تــۆ منــت خــۆش ناوێــت، بــەاڵم یەكێــك منــی داوەتــە بــە تێاڵیــان 

ــای دەســتت خــۆش، بــە  ــۆ بڵێیــت ئ ــە ت ــاوم ببــات، هیــچ پێویســت نیی و دەیەوێــت لەن

ــەو  ــن ئ ــێنیت. م ــی بناس ــگای عێراق ــە كۆمەڵ ــۆت ب ــاوا خ ــی ئ ــی سیاس ــەت هێزێك تایب

ــوو،  ــم لەوێب ــی سیاســی كاك ئیرباهی ــی مەكتەب ــە الی برادەران ــوو، چووم ــەم لەالب نەرشەی

باشــم لەبیــر نییــە كێــی دیكــەش بــوو، رەنگــە نــووری ئەحمــەد تەهایــش هەبــوو، ســێ 

بــۆ چــوار كــەس بــوون لــە ئەشــكەوتی مالومــە، ئــەو بابەتەمــان باســكرد و گوتــم شــتێكی 

وا هەیــە، گوتیــان وایــە و وانییــە . تــاد. لێــت ناشــارمەوە حــەزم دەكــرد بزانــن كــە ئێمــە 

ئەوەمــان بینیــوە، پێشــم خۆشــبوو كــە رەتــی بكەنــەوە بڵێــن وامــان نەگوتــووە، چونكــە 

ئەوســا ئێمــە زۆر پێویســتیامن بــە یەكێكبــوو كــە موجامەلەیەكــامن لەگەڵــدا بــكات، واتــە 

ــە حكومەتــی عەبدولكەریــم قاســم دەكەیــن، ئێمــە  ــە بەرگــری ل ئێمــە مانانــی كــە گوای

ئێســتا باجــی ئــەو هەڵوێســتە دەدەیــن.

ــچ  ــەوە، هــەر هی ــامن خۆشــبوو شــەڕ دەســت پێبكات ــە جــار جــارە پێ ــەو ماوەی ــە ل بۆی

ــەڵ  ــتاندن لەگ ــی دانوس ــەوە، كەچ ــك بكات ــامن نزی ــە لەیەك ــە تازەی ــەو دۆخ ــت ئ نەبێ

حكومەتــی عێــراق هەیــە. پاشــان هامتــە الی بارزانــی، دیاربــوو منــی بــە ناڕازییــەوە بینــی 

و گوتــی چییــە؟ منیــش باســی ئــەو بابەتــەم بۆكــرد، گوتــم ئێمــە المەركــەزی یــان حوكمــی 

زاتــی یــان فــاڵن و فــاڵن و ئەو شــتانەمان لــە كــورد قەدەخەكردووە یــان تەگەرەیــن لەپێش 

پێكهێنانــی ئــەو پرســانە..؟ گوتــی چ بــووە؟ بــۆم گێڕایــەوە كــە دۆخێكــی ئــاوا هەیــە، گوتی 
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ــم  ــە دەرێ و الپەڕەكان ــەم هێنای ــاخ نەرشەك ــە دوو قۆن ــش ب ــراوە؟ منی ــەوە گوت لەكــوێ ئ

ــڕا و دەســتم بۆشــوێنەكە درێژكــرد و دامــێ، ئەویــش چاویلكەكــەی خســتە ســەر  وەرگێ

لووتــی و خوێندیــەوە، هەڵوێســتێكی وابــوو بــە نیســبەت مــن لەوســا، عــەرەب گوتەنــی 

)جبــل خاطــر( بــوو، گوتــی نــەك ئــەوەی ئــاوا بڵێــت، بەڵكــو ئــەوەی كۆمەكتــان پێنــەكات 

و ئــەوەی لەگەڵتــان نەبێــت خــۆی رووی رەش دەبێــت و خــۆی قەبــر دەكات.

ــی  ــوو پارت ــتیامن بەوەب ــەوە، پێویس ــان بگرین ــوو خۆم ــتیامن بەوەب ــە پێویس ــا ئێم ئەوس

دیموكراتــی كوردســتان یارمەتیــامن بــدات، پاشــان بــەرە بــەرە ئــەو هەڵوێســتە بــاش بــوو، 

بــەاڵم دوای پەرەســەندنێكی زۆر، ئەوەبــوو ملمالنێیەكــی زۆر لەگــەڵ باڵــی یــان الیەنــی 

ــە  ــەاڵدزێ ل ــە ق ــو كۆنگــرە بەســرا ل ــە رۆیشــت تاوەك ــەرەو خراپ ــە رۆژ ب ــی رۆژ ب بارزان

ــدا. ــەواو رووی ــە بەشــێوەیەكی ت ــر جیابوونەوەك ســاڵی 1964، ئی

ــە و  ــا بوون ــد ســاڵ لەچی ــە ســەریەكەوە چەن ــی سیاســیتان ب ــە ژیان ــم: ل ســیروان رەحی

ــردووە؟ ــیوعیتان ك ــی ش ــەركردایەتی حیزب س

ــە  ــەر ل ــن ئەگ ــا، م ــە چی ــت ل ــادام پێشــمەرگەمان بووبێ ــان م ــر محەممــەد: بێگوم عەزی

ــە مانــگ گەشــتم كــردووە و  ــەوێ بوویمــە، رەنگــە ب واڵت بووبــم هاتووچــۆم كــردووە ل

گەڕاومەتــەوە ئــەوێ، تەنانــەت لــەو ماوەیــەی كــە لــە بەغــداش بــووم ســەری ئەوێــامن 

ــامن  ــدا پێشمەرگەش ــەڵ بەغ ــوو لەگ ــامن هەب ــووم وتووێژیش ــدا ب ــە بەغ ــك ل دەدا. كاتێ

هەبــوو، لەكاتــی شۆڕشــی ئەیلــوول. نازانــم ماوەیەكــەی چەنــد بــووە كــە لــەوێ بوومە، بە 

خەیاڵمــدا نایــێ، بــەاڵم لــەو ماوەیــەی كــە جەنابــت باســی دەكەیــت رەنگــە بەشــی زۆری 

لــە كوردســتان نەبووبــم، بــەاڵم چەندیــن جــار چوومەتــە كوردســتان و ماومەتــەوە، ئەوســا 

ــوو، چونكــە قاعیدەمــان  ــە كوردســتان ب ــی ســەركردایەتی هــەر ل ــەی كۆبوونەوەكان زۆرب

هەبــوو، بــەاڵم نازانــم مــاوەی چەنــد جــار، چ بــە ســاڵ بێــت یــان بــە مانــگ بێــت، لــەوێ 

بووبــم.

سیروان رەحیم: ئەی چەند ساڵ لە دەرەوە بوونە؟

ــە  ــاڵی 1978 چووم ــانی س ــەرەتای نیس ــە س ــن ل ــم، م ــش نازان ــەد: ئەوی ــر محەمم عەزی

دەرەوە بــۆ كۆنگــرەی حیزبــی شــیوعی یۆنانــی، لــەوێ هەواڵــی ئەوەیــان پێــدام لەالیــەن 

ــەو رۆژەی ئێمــە  ــەوە، كــە لەســێدارەدان دەســتیپێكردووە، نەگەڕێمــەوە، تاوەكــو ئ حیزب

ــتانیش  ــە كوردس ــە دەچووین ــا ك ــووم، ئەوس ــە دەرەوە ب ــەر ل ــتان ه ــەوە كوردس چووین
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زۆربــەی جــارەكان لــە رێگــەی ئێرانــەوە دەچووینــەوە كوردســتان، رێگاكــە ئاســانر بــوو، 

ــەوە  ــێ و لەوێش ــە ورم ــاس دەچووین ــەوە بەپ ــاران و لەوێش ــە ت ــامەوە دەچووین ــە ش ل

ــتان. ــتینە كوردس دەڕۆیش

سیروان رەحیم: ئەی چەند ساڵ لە یەكێتی سۆڤیەت بوون؟

ــرەوە قســە بكــەم. زۆرجــار  ــت هــەر لەگۆت ــم، نامەوێ ــش نازان ــر محەممــەد: ئەوی عەزی

چوویمــە، نازانــم چەنــد جــار بــووە، بــەاڵم مــاوەی چەنــد لــەوێ مــاوم ئەمــە زۆر ئاســتەمە 

دەستنیشــان بكرێــت. جــار هەبــووە هــەر بــە گەشــتێك چوومــە بــۆ ئەركێكــی دیاریكــراو 

و چەنــد رۆژێــك ماومەتــەوە، جــار هەبــووە بــۆ مــاوەی مانگێــك لــەوێ بوومــە، جاریــش 

هەبــووە زیاتــر لــە مانگێــك لــەوێ ماومەتــەوە.

سیروان رەحیم: جار هەبووە چەند مانگێك بەسەر یەكەوە لەوێ مابووبێتییەوە؟

عەزیر محەممەد: چەند نا، بە ساڵ بووە.

سیروان رەحیم: ئەوكاتە لە یەكێتی سۆڤیەت كاتەكانتان چۆن بەسەر دەبرد؟

ــد و  ــە هاتووچــۆ و بەری ــان ل ــامن باشــبوو، لەگــەڵ هاوڕێی ــر محەممــەد: پەیوەندی عەزی

كاری ســەركردایەتی حیــزب بــاش بــوو، لــە هەمانكاتیشــدا مــاوە هەبــوو بــە خوێندمــان 

ــوارد. رادەب

سیروان رەحیم: خوێندنی زمان یان خوێندنەوە؟

عەزیر محەممەد: نەخێر، خوێندنی سیاسی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی و زانستی.

سیروان رەحیم: خوێندنێكی دیاریكراوتان تەواوكردووە لەوێ؟

عەزیر محەممەد: نەخێر.

ــووە،  ــان وەرگرت ــی )لینین(ت ــەو كەســانەی كــە خەاڵت ــوە یەكێكــن ل ــم: ئێ ســیروان رەحی

ئــەو خەاڵتــە چییــە؟ دەكرێــت باســی وەرگرتــن و بەدەستخســتنی ئــەو خەاڵتەمــان بــۆ 

بكــەی؟

عەزیــر محەممــەد: مــن لــە كــوێ بزانــم چــۆن ئــەو خەاڵتەیــان دا، خــۆ پرســیان بــە مــن 

نەكــردووە.

سیروان رەحیم: ئەو خەاڵتە بۆ كێیە؟

عەزیــر محەممــەد: ئــەوان بــە خەماڵندنــی خۆیــان ئــەو خەاڵتــە بــۆ یەكێــك دەستنیشــان 

ــدام،  ــان پێ ــن الشــعوب( ی ــة بی ــی )الصداق ــاڵیدا خەاڵت ــی 50 س ــە تەمەن ــن ل ــەن. م دەك
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ئەویــش خەاڵتێكــی بەناوبانگــە، لــە ســاڵی 1960 خەاڵتــی لینینیــان پێــدام، هــەر لەو ســاڵە 

خەاڵتــی )جۆرجــی دیمیرۆف(یــان پێبەخشــیم لــە بولگاریــا. بەخشــینی ئــەو خەاڵتانــە بــە 

ــۆ كەســی  ــە ب ــەو خەاڵتان ــە ئ ــردووە ك ــەوە ســەیرم نەك ــەو روانگەی ــك ل ــچ رۆژێ مــن هی

منــە، بەڵكــو هەمیشــە بــۆ حیــزب و چاالكییەكانــی ئــەو حیزبــە بــووە، هەرچۆنێــك بێــت 

ــتێكی  ــی، ش ــتێكی كەس ــە، وەك ش ــدا هەروای ــە راستیش ــزب، ل ــۆ حی ــووە ب ــك ب نرخاندنێ

ــان خەاڵتــی هاوڕێیەتــی  ــم پێبــدەن ی ئەوتــۆم نەكــردووە شــیاوی ئەوەبــم خەاڵتــی لینین

نێــوان گەالنــم پێبــدەن، بەڵكــو ئەمــە نرخاندنێــك بــووە بــۆ حیــزب، لــە جیهانــی عەرەبیــدا 

رەنگــە مــن و خالیــد بەگــداش ئــەو خەاڵتەمــان وەرگرتبێــت، خالیــد بەگــداش جــار جــارە 

دەیگــوت مــن لــە 1970 ئــەو خەاڵتــەم وەرگــرت تــۆ لــە 1960 وەرتگــرت. رەنگــە ئەوانــەی 

ــەو و مــن  ــە هــەر ئ ــە دەرەوە، مەبەســتم واڵتانــی عەرەبیی ــان وەرگــرت ل خەاڵتــی لینینی

بوویــن، ئەمــە نرخاندنێكــە بــۆ رۆڵــی حیــزب هیچــی دیكــە نییــە.

ــدی  ــان و رەزامەن ــتیدا رێزلێن ــە راس ــەوە ل ــەوەش بكات ــر ل ــرۆڤ بی ــەر م ــان ئەگ بێگوم

ــە دروســتببێ  ــەو پەیوەندیی ــدی گــەل ئەگــەر ئ ــاوەوە، رەزامەن ــە ن ــزب ل جەمــاوەری حی

ئــەوەش  بــەاڵم  راســتەقینەیە،  نرخاندنــی  ئــەوە  دەهێنێــت،  خــەاڵت  هــەزار  ئــەوا 

رەنگدانەوەیەكــی ناوەندێكــە كــە ئێمــە شــانازیامن پێــوە دەكــرد، بێگومــان ســۆڤیەت و 

ــن. لینی

ســیروان رەحیــم: ئەوكاتــەی هاتووچۆتــان دەكــرد بــۆ دەرەوە، بــۆ ســۆڤیەت و واڵتانــی 

دیكــەی سۆسیالیســتی، ئایــا كــە لەگــەڵ ســەركردە و كاربەدەســتانی ئــەو واڵتانــە 

كۆدەبوونــەوە بــاس لــە پرســی كــورد و كوردســتان دەكــرا؟ یــان بەگشــتی بــاس لــە پرســە 

ــرا؟ ــییەكان دەك سیاس

عەزیــر محەممــەد: بەنیســبەت دۆزی كــورد باســدەكرا، چــۆن بــاس نەدەكــرا. باشیشــامن 

ــن كــوردە  ــادەم بڵێ ــی پێن ــەاڵم گوێ ــم، ب ــاس دەكــرد، رەنگــە تووشــی بەربەســتێكیش بێ ب

ــەدا  ــك بۆن ــە هەندێ ــەت ل ــا، تەنان ــەوە نەهێن ــر وازم ل ــورد دەكات، نەخێ ــی ك ــە باس بۆی

كــە گوتــارم پێشــكەش دەكــرد بەشــێوەیەكی ئاشــكرا بەنــاوی گەلــی كــوردەوە پێشكەشــم 

دەكــرد، بێگومــان كــەس تەخویلــی نەكردبــووم، بــەاڵم دڵنیــام وشــەی كــوردی بخرێتــە نــاو 

ئــەو مەســەلەیە. بــۆ منوونــە لــە ئەرمینیــا كوردەكانــی ئەرمینیــا و الیەنــی دیكــە هەواڵــی 

ــاد.  ــردووە ...ت ــەو باســەت ك ــە ئ ــە پێخۆشــحاڵین ك ــدەدام و دەیانگــوت ئێم ــان پێ ئەوەی
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بەڵــێ باســی دۆزی كــورد دەكــرا، چونكــە دۆزی كــورد بووەتــە بەشــێك لــە بزووتنــەوەی 

گشــتی عێراقــدا، ئەگــەر هــەر لەبــەر هیــچ نەبێــت لەبــەر ئــەوە دەبووایــە باســی بكەیــن، 

لــە قۆناخێكــدا ئەوانیــش دەیانپرســی بارزانــی لەكوێیــە و فــاڵن چۆنــە.

ــژوون.  ــۆ مێ ــەش ب ــژووە، ئەوان ــۆ مێ ــت ب ــك ش ــم هەندێ ــم: وەك گوت ــیروان رەحی س

هەندێــك كــەس هــەن ئەگــەر مومكیــن بێــت لەالیــەن جەنابتــەوە بۆچوونــی خۆتیــان 

ــی؟ ــتەفای بارزان ــەال مس ــبوو م ــودا لێخۆش ــە خ ــدەی، لەوان ــەر ب لەس

عەزیــر محەممــەد: مــن ئێســتا حــەز ناكــەم باســی كەســەكان بكــەم، لێــت ناشــارمەوە كــە 

ــۆ نرخاندنــی كەســی.  ــم نەكــرد، ب باســی مەكتەبــی سیاســی كــرا، دیســان باســی هیچیان

ــن و  ــش دەزان ــە و ئەوانی ــی نیی ــە شــتێكی نهێن ــەو بابەت ــەاڵم بەگشــتی هەڵوێســتیان ل ب

برادەرانــی ئێمــەش هەموویــان دەزانــن بــە تێكڕایــی، بۆیــە حەزناكــەم لەســەر كەســەكان 

قســە بكــەم.
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براكوژی

ســیروان رەحیــم: یەكێــك لــە گرێكوێرەكانــی كێشــەی كــورد، شــەڕی ناوخــۆ و براكــوژی 

بــوو، دیــارە شــەڕی براكــوژی یاخود شــەڕی ناوخۆ ئێوەشــی گرتووەتــەوە، دیارترینیشــیان 

لــە مێــژووی نوێــدا شــەڕی یەكێتــی و حیزبــی شــیوعی بــوو. مــن گوێــم لــە برادەرانــی 

یەكێتــی گرتــووە و دیدارمــان لەگەڵیــان ســازكردووە و رای خۆیــان ســەبارەت ئــەو شــەڕە 

ــوە  ــۆ ئێمــە دواوە، حــەز دەكــەم رای ئێ ــەوە ب داوە. كاك نەوشــیروان مســتەفا لەوبارەی

بزانــم، ئــەو شــەڕە بــۆچ؟

عەزیــر محەممــەد: لــە راســتیدا ئــەو شــەڕەی كــە لەنێوان ئێمــە و یەكێتــی روویــدا لەكاتی 

خــۆی لــە پشتئاشــان، یــان ئــەو شــەڕەی لەنێــوان پارتــی و یەكێتــی و ئــەو شــەڕەی لەنێــوان 

ــە  ــدا، ب ــی روویان ــی یەكێت ــەو برادەران ــوان پەكەك ــەو شــەڕەی لەنێ ــە و ئ ــی و پەكەك پارت

بــڕوای مــن ئەمــە كارەســاتێكی میللەتــی كــوردە، ناویشــی لێنانێــم بــرا كــوژی، بەڵكونــاوی 

ــورددا  ــی ك ــەی میللەت ــە الش ــەی دەڕژێ ل ــەو خوێن ــن ئ ــڕوای م ــە ب ــوژی. ب ــم خۆك دەنێ

ــە  ــۆگ بەگوللـ ــۆ دیال ــن؟ ب ــۆگ نەكەی ــۆ دیال ــێ، ب ــت لێین ــی لێدەنێی دەڕژێ، هــەر ناوێك

بێــت؟ بــۆ بــە گوللـــە بێــت؟

مــن لەگــەڵ كاك مەســعود و مــام جەاللیــش ئــەوەم گوتــووە، ئەگەرێــك دانرێــت، هــەر 



80

چییــەك هەبێــت دەبــێ شــەڕەكە نەبێــت. مــن لەكاتــی خۆیــدا گوتوومــە تاوانێكــی زۆر 

گەورەیــە ئــەو كوردســتانەی لەبەردەســتی ئێمەیــە دابەشــی بكەیــن، بــەاڵم لــەو تاوانــەش 

گەورەتــر شــەڕە، ئەگــەر ئەمــە وامبێنێــت رەنگــە رۆژێــك لــە رۆژان دەرفەتێــك دروســتببێ 

ــەیرمان  ــە س ــەو خەڵكان ــوژرێ، ئ ــە دەك ــەو خەڵك ــەاڵم ئ ــت، ب ــەر بكەی ــێك چارەس پرس

دەكــەن، كــە دەمانتوانــی شــتێكی دیكــە بكەیــن، بایەخێكــی دیكــە بــە پرســەكە بدەیــن. 

بــە بۆچوونــی مــن ئــەو خوێنــە لــە الشــەی بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕی كوردســتانی دەڕوا، 

ــن  ــادە بكەی ــان ئام ــەوەی خۆم ــی ئ ــان دەڕوات، لەجیات ــە لەبەرم ــای ئێمەی ــزو توان هێ

ئەوانــەی دژی میللەتــی كــوردن ئێمــە شــەڕی ئــەوان دەكەیــن تەقریبــەن دژایەتــی 

خۆمــان دەكەیــن. تــاد. بۆیــە ئەمــە نرخاندنــی گشــتییە، ئیمكانیەتێكــی زۆریــش هەیــە بــۆ 

ئــەوەی ئــەو شــەڕە نەبێــت، هەرچۆنێــك بێــت ئــەو شــەڕە نەبێــت. بۆیــە مــن هەندێــك 

پێشنیازیشــم هەبــوو لــەو بۆنەیــە پێــش ئــەوەی بێمــە دەرەوە، بــە هەندێــك لــەو 

ــوو. ــان هەب ــم لەگەڵی ــەم گــوت كــە پەیوەندی جوامێران

ــی  ــە تێكڕای ــن، ب ــی، ئێمــە دژی بووی ــوان دیموكــرات و پارت ــە شــەڕی نێ ــی خــۆی ل لەكات

ــە  ــن. ل ــەڕە بووی ــەو ش ــەوە دژی ئ ــەڕی بڕوابوون ــن، بەوپ ــەڕە بووی ــەو ش ــە دژی ئ ئێم

راســتیدا دووژمنانــی ئێمــە دەیانەوێــت لــە دۆخــی ئەوتۆبــن رۆژ بــە رۆژ هەتــا خەڵكەكــە 

بڵــێ هــەزار رەحمــەت لەكفــن دز. واتــە ئــەوەی دوێنــێ و پێــرێ ســەدامی ال نارشیــن بــوو 

بڵــێ بەڵكــو خــوا دەكات دەگەڕێتــەوە. ئەمــە مانــای وایــە رۆژێــك لــە رۆژانیــش ئەگــەر 

خەڵــك ئــەو قســەیەی كــرد وایــە جەنگەكەمــان دۆڕانــدووە، بــۆ دەبــێ ئێمــە وابكەیــن، 

ــەرێكی  ــە، چارەس ــە نیی ــی دیك ــەاڵتە، رێگەیەك ــەر دەس ــێ لەس ــی؟ بەڵ ــەر چ ــۆ؟ لەس ب

دیكــە نییــە؟ لــە قۆناخــی ئێمــەدا ئێســتا تەنانــەت لــە باشــووردا ئــەو هێــزەی كــە كەمێــك 

ئاســانكاری پیشــانبدا و بكشــێتەوە بەرامبــەر بــەوەی دیكــە، الموایــە میللەتــی كــورد زیاتــر 

رێــز لــەو دەنێــت، چونكــە رێــگا لــە پیاكــوژی و شــەڕ دەگرێــت، بــەاڵم رەنگــە نەتوانــی 

بــەو بڵێیــت ســازش بــۆ ئــەو بكــەو بــەوەی دیكــەش بڵێــی ســازش بــۆ ئــەوەی دیكــە بكــە. 

هەرچەنــد بەشــێوەیەكی گشــتی بەشــبەحاڵی خــۆم باســی ئــەوەم كــردووە.

ئــەو كێشــانەی ئێســتا لەنێــوان ئــەو تائیفەیــەش هەیــە، لــە راســتیدا كێشــەیەكی ئەوتــۆ 

نییــە كــە چارەســەر نەبێــت، بەڵكــو لــەو بابەتەیــە كــە چارەســەر بكرێــت، شــەڕی نێــوان 

پارتــی و یەكێتــی و پەكەكــە ئەمــە كارەســاتێكە، ئێمــە دژی ئــەو شــەڕەین، دژیبووینــەو 
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ــێ  ــەو شــەڕەین. دەب ــە دژی ئ ــی، ئێم ــەو یەكێت ــوان پەكەك ــەو شــەڕەی لەنێ دژیشــین. ئ

ــاو  ــەی گونج ــین و دوو قس ــێ دابنیش ــن، دەب ــەر بكرێ ــۆگ چارەس ــە دیال ــانە ب ــەو پرس ئ

بدۆزینــەوە، واتــە ناتوانیــن دوو قســە لەگــەڵ یەكــدی بكەیــن ئیــالو بیــال دەبــێ دەمانچــە 

لــە یــەك هەڵكێشــین و بــە تفەنــگ شــەڕ لەگــەڵ یەكــدی بكەیــن؟

ــت،  ــی دەبێ ــە چ ــی ئێم ــی چارەنووس ــی و دوو بەیان ــەوە بەیان ــەوە بكەم ــر ل ــەر بی ئەگ

ــت. ــك دەبێ ــەكەمان تاری ــەوە چارەنووس ــن ئ ــەر وا بڕۆی ئەگ

ــان  ــرا ی ــان دوو ب ــی باب ــێ ئیمپراتۆریەت ــا دەڵ ــا مەعن ــدەوە بەشــێوەیەكی م شــتێكم خوێن

ــردووە،  ــت پێك ــەو دەس ــت و ئ ــلێامنیان ئەودەس ــار س ــن ج ــدی چەندی ــی یەك دوو كەس

ــە هــاوكاری لەگــەڵ  ــەوەی دیكــە ب ــاران ئ ــی ت ــە هــاوكاری لەگــەڵ حكومەت ــان ب یەكێكی

والــی تــورك لــە بەغــدا، گەلــۆ ئــەو كارەســاتە بــە میــرات بۆمــان ماوەتــەوە؟ ناكرێــت بــە 

ــت قســان بكــەم  ــن؟ مــن لەگــەڵ جەناب ــۆگ لەگــەڵ یەكــدی بكەی جۆرێكــی دیكــە دیال

هەرچەنــدی رەخنەشــت لێبگــرم، بــەاڵم ســبەی كــە هاتــم لەگەڵــت دانیشــتم شــەرم لــە 

خــۆم نەكــەم كــە قســەی وام بــە تــۆ گوتــووە. شــتێكی وام نەكردبــێ رێــگا لــەو دیــدارەی 

نێــوان خــۆم و خــۆت بگــرم بــە قســە. مــن پێــت بڵێــم خیانەتــكار و واو وا. ئــێ بەیانــی 

ــە  ــم لەگەڵــت دابنیشــم كــو تەماشــای چــاوت بكــەم؟ تــۆش هــەروا لەگــەل مــن. بۆی بێ

بەشــبەحاڵی خــۆم، نــەك هــەر مــن، خەڵكێكــی زۆر بێــزارە لــەو شــەڕە، بێزارییەكــی زۆر 

زۆریــش. ئــەوە قەدەرێكــە ئاشــنایەتییە بەشــێوەیەكی رێژەیــی، بێگومــان لوغمـــەكە مــاوە، 

كــە نازانــی كــەی دەتەقێتــەوە، ئەگــەر هــەر هیــچ نەبێــت دوو ئیدارەكەیــە ئێســتا هەردوو 

بەڕێوەبــەری ئیــدارەكان خۆیــان بــە بەرپــرس دەزانــن بەوشــوێنەی كــە ئیدارەیان كــردووە.

دوێنــێ و پێــرێ دەچوویتــە الی وەزیرێك دەتگوت پارتی واو وا. كێشــەی وا هەیە دەیگوت 

پارتــی لێــی بەرپرســیارە، دەچوویــە الی پارتییــەك دەیگــوت یەكێتــی لێــی بەرپرســە. ئێســتا 

هــەردووال ناوچەیەكیــان لەژێــر دەســتدایە كــە مــن نامەوێــت بڵێــم ئــەوە شــتێكی راســتە، 

بەڵكــو شــتێكی هەڵەیــە، بــەاڵم دیســان كارێكــی وایانكــرد كــە ناچــارن ئــەو كەموكوڕیــەی 

هەبــێ بــەرەو رووی خۆیــان دەبێتــەوە، رەنگــە ئەگــەر ناڕەزایەتییــەك هەبــێ لــە ناوچــەی 

یەكێتــی ئاراســتەی یەكێتــی بكرێــت، ئەگــەر لــە ناوچــەی پارتــی هەبێــت ئاراســتەی پارتــی 

بكرێــت. جــا بۆیــە مــن بــە كارەســاتێكی گەلێــك گــەورەی دەزانــم پرســی شــەڕ لەنێوانــی 

ــەو الیەنانە. ئ
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گەلێــك جــار رەنگــە بــاش لــە مــن نەگەیشــتنب كــە باســی ئــەوە دەكــەم، مــن بــە هیــچ 

جۆرێــك بیانــوو بــۆ مەســەلەی شــەڕ نادۆزمــەوە. پاشــان شــتێكی دیكــە هەیــە كــە لەگــەڵ 

ــن  ــۆش م ــم، ت ــی ســەرەكی خــۆم دابنێ ــە دووژمن ــۆ ب ــن ت ــەر م ــەوەدا پەیوەســتە، ئەگ ئ

ــەی دیكــەت  ــۆ دووژمنەك ــزی دەســت ب ــی، هەرگی ــی ســەرەكی خــۆت دابنێ ــە دووژمن ب

نابــەی كــە ناســەرەكییە، مــن و تــۆش لــە خۆمــان حــەرام ناكەیــن دەســت بــۆ دووژمنــی 

راســتەقینەی كــورد درێــژ بكەیــن تاوەكــو یارمەتــی مــن بــدات دژی تۆیــان یارمەتــی تــۆ 

بــدات دژی مــن، بــۆ؟

ــی  ــەر یارمەت ــوردم، ئەگ ــە ك ــادات ك ــن ن ــی م ــران یارمەت ــدات، ئێ ــن ب ــی م ــران یارمەت ئێ

مــن دەدات دەبــێ یارمەتــی ئــەو كــوردە بــدات كــە لــە دیــوی ئێرانــە، ئەوســا دەڵێــم تــۆ 

راســت دەكەیــت، هەروەهــا توركیــا لەكاتێكــدا كــە دان بــە بوونــی كــورددا نانێــت، بێــت 

ــە، ئەگــەر  ــە و ئەگــەر دۆخەكــە وای ــم كــە چــی تێدای ــدات، مــن دەڵێ ــی مــن ب و یارمەت

ــەی  ــەر كێش ــێ بەرامب ــەت هەب ــتێكی مەردان ــك هەڵوێس ــتگۆیت، نەختێ ــدە راس ئەوەن

كــورد لــە دیــوی توركیــا. بۆیــە نابــێ بــەوە كەیفخــۆش بیــن، بــەاڵم جــاری وا هەیــە ئێــش 

و ئــازاری ئێســتا تانــە دەخاتــە ســەر چــاوی مــرۆڤ كــە هەمــوو راســتیی دۆزەكــە نەبێــت. 

ــا بڵێیــن )علــی وعلــی أعدائــی یــا رب( نەخێــر ئــەو شــەڕە ســوودی كەســی تێــدا  یــان ب

ــر  ــم لەبی ــدە ناوەكانیان ــەش دانیشــتم، هەرچەن ــی پەكەك ــەڵ برادەران ــك لەگ ــە، جارێ نیی

ــم  ــدوو برادەریش ــت، یەك ــت بتبینێ ــا دەیویس ــە ئەگین ــرە نیی ــاد لێ ــان فەره ــە، گوتی نیی

لەگــەڵ بــوون لــەالی خۆمــان گوتــم بابــە ئــەو شــەڕەتان لــە چییــە؟ بــۆ شــەڕ دەكــەن؟ 

ئەوســا رێككەوتــن كرابــوو خەڵكیــان دەگواســتەوە بــۆ ناوچــەی زەڵــێ و ئــەو شــوێنانە، 

ــە  ــێ باش ــم ئ ــاڵ، گوت ــەرێ وەڵ ــەن؟ ب ــەڕ بك ــی ش ــە پێش ــەو رێككەوتن ــرا ئ ــم نەدەك گوت

ــە نیســبەت میللەتــی كــورد. بۆچــی؟ شــەڕ كارەســاتە ب

مــن جارێــك لێــرە لــە ســتۆكهۆمل دوو ســێ قســەم كــرد، لە كۆنگــرە. گوتم قســەی بــاش زۆر 

دەكرێــت، بــەاڵم كاری خــراپ گەلێــك دەكرێــت، خۆزیــا ئەگــەر هــەر وەدەبــوو قســەی 

خراپــامن دەكــرد و كاری باشــامن دەكــرد، چونكــە كارەكــە لەســەر ئــەرز دەمێنێــت، بــەاڵم 

ــدا  ــاكاری خراپیــش بكــەم خەڵكــی تێی ــێ شــین نەبێــت، ئ ــاش بكــەم هیچــی ل قســەی ب

ــە  ــەوە. بۆی ــی دەكات ــتێك رەش ــەچ ش ــێ ئەم ــت. ئ ــتانی تێدابێ ــی كوردس ــڕوات و وێران ب

ــوو  ــراق هەم ــی شــیوعی عێ ــی ئێمــەی حیزب ــە برادەران ــە و الموای ــەوە هەڵوێســتی من ئ
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رایــان ئەوەیــە و لێشــت ناشــارمەوە لەگــەڵ ناوەندێكــی زۆری حیزبەكانــی دیكــەش نــەك 

ئەوانــەی پارتــی و یەكێتــی نیــن، نــا لەنــاو پارتــی و یەكێتیــش ناوەندێكــی زۆر ئاســوودە 

نیــن لــەو حاڵەتــە، بــەاڵم دەزانــی ســوپایەك كــە دەچێتــە شــەڕ، مــەرج نییــە ئــەو ســەربازە 

ــكات،  ــێ شــەڕ ب ــی پێكــراوە دەب ــت، بەڵكــو فەرمان ــەو شــەڕە هەبێ ــی ب بڕوایەكــی قووڵ

تەقــە دەكات ئەگــەر تەقــە نــەكات دەكوژرێــت. جــار جــارە ئەوهــام دێتــە بەرچــاو.

كابرایەكــی وەكــو مــن دێــت شــەڕی تــۆ دەكات، رەنگــە یەكدیــامن نەدیتبێــت، رەنگــە تــۆ 

نەزانــی مــن نــاوم چییــە، مــن نەزانــم تــۆ نــاوت چییــە، هەردووكــامن دوای بزووتنــەوەی 

بكوژیــن.  یەكێكــامن  یەكێــك  كەوتوویــن،  كــورد  میللەتــی  داواكاری  و  شۆڕشــگێڕی 

ــی  ــی پارت ــوان برادەران ــە لەنێ ــۆ منوون ــە، ب ــدا نیی ــاوزەی تێ ــەو تەج ــامن ئ دروشمەكانیش

ــە  ــر ئێم ــە نەخێ ــەڵ فیدراڵیی ــوە هەڵوێســتتان لەگ ــەن ئێ ــەوە ناك ــۆی ئ ــی گفتوگ و یەكێت

حكومــی زاتیــامن دەوێــت یــان بەپێچەوانــەوە، باســی شــتی دیكــە دەكرێــت، جــا بۆیــە بــە 

كارەســاتێكی گــەورەی دەزانــم، الشــموایە ئەگــەر فریــا نەكەویــن دووچــاری كارەســاتێكی 

گەلێــك گــەورە دەبیــن. بۆیــە هەندێكجــار دێتــە خەیاڵــم و دەڵێــم خۆزیــا شــتێكی ئەوتــۆ 

ــی دوور  ــا و ئەوان ــدی ئێمــە نەم ــە بەرژەوەن ــز ل ــوو هاوســەنگی هێ ــەر هات ــن ئەگ بكەی

دەســتیان لــێ هەڵگرتیــن، ئەگــەر دۆخەكــە تێكچــوو لــە جــاران خراپرمــان بەســەر بێــت. 

ئــەوەی رۆژێــك دەنكــە جۆیەكــی ماڵــی پاشــای خــواردووە لەكوونــە لووتــی دەهێننــەوە، 

ئەمــە دەرفەتێكــی گونجــاوە بەنیســبەت ئێمــە وەكــو دیارییەكــە كــە لــە ئاســامنەوە بۆمان 

ــن. بەداخــەوە شــتێكی زۆر  ــەڵ بكەی ــاری لەگ ــێ ئاوهــا رەفت ــۆ دەب ــە خــوارەوە، ب هاتبێت

عەجیبــە.

ــۆ بەرقەراركردنــی ئاشــتی  ــدا ب ســیروان رەحیــم: هەموومــان دەزانیــن هەوڵێكــی زۆرتان

لەنێــوان پارتــی و یەكێتــی، ماوەیەكــی زۆر و بەرچــاو نێوبژیوانیتــان كــرد، جیــا لــە رووە 

راگەیاندنەكــەی، ئــەو هەواڵنــە چــی لــێ بەســەرهات؟ ئومێــد هەیــە؟

عەزیــز محەممــەد: قەزیەكــە چەقیــوە. برادەرانــی یەكێتــی دەڵێــن پــاش 55 كۆبوونــەوەی 

لیژنــەی هاوئاهەنگــی، دەڵــێ هیــچ هۆكارێــك نییــە، چونكــە ئێســتا قەزیەكــە چەقیــوە، 

ــن  ــێ ئامادەی ــەك نەب ــەر گۆڕانكاریی ــە ئەگ ــن بۆی ــراوەوە دەۆڕی ــی داخ ــە رێیەك ــە ل ئێم

لەســەر ئــەوە بەردەوامبیــن. برادەرانــی پارتیــش دەڵێــن رێككەوتنــی واشــنن هەیــە 

ــژاردن  ــۆ هەڵب ــن ب ــە ئامادەی ــن ئێم ــەر دەڵێ ــن، ئەگ ــوەی پابەندی ــەوە پێ ــە دەق و وش ب
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تەنانــەت پێشــی ئاســاییكردنەوەی پەیوەندییــەكان و پێكهێنانــی ئیــدارەی هاوبــەش، ئیــر 

ــێ  ــێ هــەر قســەت پ ــە شــوێنی خــۆی دانیشــتووە، تــۆش دەب ــەوە هەركــەس ل وا ماوەت

نەبێــت، تــۆش دەبــێ ئیمكانیاتێكــت هەبــێ بــەو ئیمكانیاتــەی كــە هەتــە لــەدوای ئــەو 

ــە  ــەن، ئێم ــتییەكت بك ــی پاڵپش ــت دەتوان ــەق بێ ــان ح ــتبێ ی ــە راس ــە رەنگ ــەیەی ك قس

ناوەندێكــی زۆریــن لــەو نــاوە ئەگــەر شــتێكامن هەبێــت هــەر قســەیە، قســەیە، بەڵــێ 

ــۆ  ــان ت ــەاڵم دیس ــە، ب ــە نیی ــەو الیەن ــم ل ــن گلەیی ــت م ــوا هەڵناگرێ ــە خ ــان هەی رێزلێن

ناتوانــی یەكێــك راكێشــی بــۆ الیەكــی دیكــە، زۆرمــان هەوڵــدا كۆبوونەوەیــەك لــە ئــەرزی 

ــەاڵم  ــێمەوە، ب ــی بكش ــەی هاوئاهەنگ ــە لیژن ــن ل ــەوەی م ــی ئ ــن، پێش ــتان بكەی كوردس

ــە  ــە رەنگ ــی هەیە،ك ــتی ئەمن ــە بەربەس ــوون، رەنگ ــۆك ب ــەوەش ناك ــەر ئ ــەت لەس تەنان

ئەگــەر لێــرە بێــت مەترســی لەســەر فــاڵن هەبێــت، ئەگــەر لــەوێ بێــت مەترســی لەســەر 

ــە ئاشــكرا، رەنگــە بەشــبەحاڵی  ــۆ ب ــە، بــەاڵم كــە مــن بێــم و ببمــە میوانــی ت فــاڵن هەی

ــە،  ــەر تۆی ــیاریێتییەكە لەس ــە بەرپرس ــێنیت، چونك ــتم لێنەوەش ــام دەس ــۆ دڵنی ــۆم لەت خ

ــان بــەم  ــۆ ئــەو مەســەلە بكەیــت، ئەمەی قــەت ناتوانیــت بەهیــچ جۆرێــك پاكانەیــەك ب

ــك شــتامن تێكــەاڵو كــردووە بەداخــەوە. ــەاڵم ئێمــە هەندێ جــۆرە، ب

ــە  ــۆت ل ــتوویت و هاتووچ ــە دانیش ــەو دوو الیەن ــەڵ ئ ــۆ زۆر لەگ ــم: ت ــیروان رەحی س

ــن؟ ــك بێ ــە پێ ــت ك ــەوە دەكەی ــدی ئ ــردووە، ئومێ ــدا ك نێوانیان

ــت  ــیامن بێ ــردە پەش ــاو ك ــم پی ــار دەڵێ ــە زۆرج ــەلەیەك هەی ــەد: مەس ــر محەمم عەزی

ــدا ســەركەوتوو  ــە تێی ــك بكــەی ك ــەر كارێ ــۆ ئەگ ــە ت ــت. وات ــردە پەشــیامن بێ ــەك نەك ن

نەبیــت، دەڵێــی كــردم و ســەركەوتوو نەبــووم، بــەاڵم كــە نەیكەیــت دیــار نییــە كــە تــۆ 

تێیــدا ســەركەوتوو نەدەبوویــت ئەگــەر بتكردبایــە، ئەمەیــان گەزێــك. دووەمینیــان رەنگــە 

ــان  ــەن ی ــەو الی ــەر ئ ــاربێت لەس ــەزی گوش ــت رەگ ــان هەڵكەوێ ــك زەرف و زەم هەندێ

ئــەو الیــەن، دەبــێ ئێمــە دەســت لــە قوڵپــی ئەمــەل بەرنەدەیــن، نــەك ئەمــەل بەڵكــو 

مودعەمیــش بێــت بــە عەمــەل، لــە هــەردووالوە گرنگــی بەپرســێك بدەیت، وای بــۆ دەچم 

ئێمــە لــەو بابەتــە كەمتەرخەمیــامن هەیــە، بــۆ منوونــە زۆرجــار تەســەور دەكەیــت باشــە 

ــە  ــەت هەی ــۆ؟ ئیمكانی ــی ب ــەو پارت ــوان پەكەك ــژەی نێ ــەڕە دوور و درێ ــوو ش ــەو هەم ئ

ــدا  ــەڵ یەكدی ــوو لەگ ــان هەب ــە هاوكاری ــی و پەكەك ــی پارت ــت، برادەران ــاوكاری بكرێ ه

یارمەتــی یەكدیــان دەدا و رێككەوتنیــان لەنێوانــدا هەبــوو، بــۆ دەبــێ سەربكێشــێت بــۆ 
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ئــەو مەدایــە؟ هــەر لەبەرئــەوەی چونكــە قاعیدەیــەك پەیەدابــوو لــە كوردســتانی باشــوور، 

لــە كوردســتانی باشــوور ئەگــەر قاعیدەیــەك پەیــدا بووبــێ ئەگــەر دەســتكەوتێك بێــت، 

ئەمــە دەســتكەوتێكی محەلــی نییــە، بەڵكــو دەســتكەوتێكی نەتەوایەتییــە، مــن مبەوێــت 

یــان نەمەوێــت، ئەمــە دەســتكەوتێكە كاریگــەری لەســەر كوردســتانی رۆژهــەاڵت و 

ــن زمانێكــی هاوبــەش  ــێ ئێمــە هەوڵنەدەی ــە. باشــە چــۆن دەب كوردســتانی باكــوور هەی

ــە  ــامن ل ــدە كەس ــم ئەوەن ــن بڵێ ــن م ــانازی بكەی ــۆن ش ــەڕ، چ ــی ش ــەوە لەجیات بدۆزین

ــە  ــدە كەســەمان ل ــی ئەوەن ــەوە و بڵێ ــۆش ســنگت بەرزبكەیت ــی فــاڵن كوشــتووە ت الیەن

فــاڵن كوشــتووە.

ــە،  ــەوەدا نیی ــم ل ــەك كوردســتانە، شــك و گومان ــم كوردســتان ی ــە دەڵێ گەلێــك جــار هەی

بــەاڵم میللەتــی كــورد یــەك میللەتــە شــك و گومانــم لــەوە نییــە بــە بڕوایەكــی قووڵــەوە. 

بابەتــی گفتوگــۆ نییــە، بــەاڵم ســەبارەت بــەو دابەشــكردنەی كــراوە كــە دەمێكــە كــراوە، 

ــاون و  ــورد ژی ــەی ك ــەو بەش ــورد و ئ ــەی ك ــەو بەش ــۆر، ئ ــۆرا و ج ــەی ج ــر ئەنزیم لەژێ

ــان  ــان ی ــكەكە ئەوەی ــە تەس ــە دووڕیان ــە دەگەین ــووە، ك ــان ب ــووەو فاڵنی ــتیان ب هەڵوێس

ئــەوەی دیكــە، ئەوەیــان یــان ئــەوەی دیكــە، كوردســتان كــوردی رۆژهــەاڵت خانەخوێــی 

كوردســتانی رۆژهەاڵتــە، كــوردی باشــوور خانەخوێی كوردســتانی باشــوورە، كــوردی باكوور 

خانەخوێــی كوردســتانی باكــوورە. ئێمــە برایــن، بــەاڵم ئەمــە ماڵــی منــە و ئــەوەش ماڵــی 

تۆیــە. دەبــێ بگەینــە ئــەو ئەنجامــە، چونكــە ئەگــەر مامەڵــە لەگــەڵ یەكــدی بكەیــن لــەو 

روانگــەوە زۆر شــت هەیــە چارەســەر دەبێــت، رەنگــە هەندێــك شــت تۆپێــت ناخۆشــە 

ــەاڵم  ــم ، ب ــت رازی نی ــن لێ ــت. باشــە م ــەڵ دەكەی ــم لەگ ــەاڵم تەفاهوم ــەم، ب ــن دەیك م

مــن لەودیــوەم ئامــادەم ئــەوەی دەتەوێــت مــن بیكــەم قەیناكــە، بــەاڵم ئاوهــا و ئاوهــا. 

ــی  ــە بۆچوون ــت، ب ــە فەرامــۆش بكرێ ــەو الیەن ــت ئ ــە. ناكرێ ــت ئەم ــی دەوێ ــە ناكۆك وات

مــن. تەعبیرێكــی خۆمانــەی دەوروبــەری هەولێــر هەیــە دەڵــێ دەبــێ بزانــی كێنــدەرێ 

نیســكان دەینــی. دەبــێ بزانــی كێنــدەر لــە بــاو باوتــرە؟ كاندیــدە بــۆ ئــەوەی شــتێكی بــۆ 

كــورد پێكبێــت كێندەرێیــە، رەنگــە تەركیــز لەســەر ئــەو شــوێنە بكەیــن، تاوەكــو شــتێكی 

ــەو  ــن ئ ــی م ــە بۆچوون ــە، ب ــوو قەزیەك ــۆ هەم ــەك ب ــە قاعیدەی ــت ببێت لەســەر شــین بێ

پرســانە حیســابێكی زۆر جیــددی دەوێــت، هــەر چۆنێــك بێــت نەیگەیێنینــە شــەڕ. ئەمــە 

بەنیســبەت دۆخەكــە لــە كوردســتاندا.
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دابەشــكردنێك هەیــە، دابەشــكردنێك روویــداوە جــار جــارە بــە خەیاڵمدێت، ئــەو رۆژە وام 

بــە خەیاڵــدا هــات كاكــە ئەگــەر هــەر ناكــەن شــتێكم لــە فكربــوو بڵێیــت وەك فیدراڵــی، 

بــەس نــاوم نەهێنــا، ئەگــەر هــەر ناكــەن هاوئاهەنگــی بكــەن، دە مەیــدان هەیــە دەتوانن 

هــەردوو هاوئاهەنگــی بكــەن، هاوئاهەنگــی لەگــەڵ دەرەوەدا، هاوئاهەنگــی لــە پرســی 

تەندروســتیدا، هاوئاهەنگــی لەبــواری پــەروەردەدا، هاوئاهەنگــی لــە بــواری بازرگانــی و 

ــۆ  ــە بكــەن و دەســتەی ب ــە ئەوان ــەش هەی ــی هاوب ــك خاڵ ــە. كۆمەڵێ ــەو بواران فــاڵن و ئ

پێكبێنــن، كــێ دەڵــێ ئــەوە لــە ئامانجەكامنــان نزیــك ناكاتــەوە، »یــان هەمــوو شــتێكیان 

هیــچ« بــۆ دەبێــت وابێــت؟ سیاســەت وانییــە، یــان هەموویــم بــدەرێ یــان هیچیــم نــاوێ. 

جــا مــن ئــەو خەیاڵــەم بــۆ ئــەوە دەچــێ پێویســتە ئێمــە تێكبگەیــن، تەعبیرێكــی كــوردی 

خۆمانــە هەیــە كــە دەڵــێ ئەگــەر دز و ماڵخــۆ یەكــنب گای لــە كوالنكــەی دەبەنــە دەر، من 

ــان خاوەنــی ئــەو  ــان ماڵخــۆن، بــەاڵم كامەی ناڵێــم كامــە دزن و كامــە ماڵخــۆ، هەردووكی

ــەر  ــە ئەگ ــتانە؟ ئێم ــەی كوردس ــی بەشــەكەی دیك ــەی خاوەن ــتانە و كام بەشــەی كوردس

هــاوكاری لەگــەڵ یەكــدی بكەیــن و زمانێكی هاوبــەش بدۆزینەوە گا لەكوالنكــەی دەبەینە 

دەر، بــەاڵم مــن هــەر گوێــت لێناگــرم و گرنگیــت پێنــادەم و حیســابت بــۆ ناكــەم، ئەمــە 

دەمانگەیێنێتــە كــوێ؟ ئەمــە ماڵوێرانییــە، جــا مــن ئــەو تەســەورەم هەیــە مەســەلەی شــەڕ 

ــەو  ــاد. ئێســتا ئ ــن بكرێــت و ســەركۆنە بكرێــت و پێویســتە پێویســتە. ت پێویســتە نارشی

هێــزەی كــە هەمانــە لــە نــاوەوە مــام جــەالل لــە لێدوانەكانــی گوتوویەتــی ئێمــە ئامادەین 

وابكەیــن و وابكەیــن، بەشــی زۆری بــۆ ناوخــۆ ئامادەكــراوە. تەســەور ناكــەم خــوا نــەكات 

ــان  ــەو خەڵكەی ــە كوردســتان. ئینجــا وەرە ئ ــازادی خــۆی بێت ــە ئ ــێ ســبەی ســەدام ب واب

خۆیــان رادەســت دەكــەن، بــەالی زۆری بەشــی هــەرە هــەرە زۆریــان لــە شــوێنی خۆیــان 

ناجوڵێنــەوە، چونكــە چیــاكان بــە خۆمانــەوە ناگــرن بــەم دوا بەدواییــە، خــوا بــكات ئەمــە 

روونــەدات، چونكــە ئــەوەی كــە ئێمــە ئامادەمــان كــردووە بــۆ بەرهەڵســتی دژی كێشــەی 

كــورد و دۆزی كــورد نییــە. جــا ئــەوە كارەســاتێكی میللەتــی كــوردە، هەرچەنــدی بڵێــی 

دووژمــن و فــاڵن و شــتی وا، گەلێــك جــار هەیــە قســە دەكرێــت دەڵــێ ئەمریــكا وا و فــاڵن 

وا، مــن دەڵێــم كاكــە دوو قســە لەســەر خۆمــان بكەیــن، ئێمــە چیــامن كــردووە؟ چ دەبــوو 

بیكەیــن نەمانكــردووە؟ چ دەبــوو نەیكەیــن كردوومانــە؟ ئەوجــا بزانیــن ئــەو هەمــووەی 

پێامندەكرێــت دەیكەیــن؟ بــەاڵم هــا ئــەوە ئەمریــكا تەگەرەیــە، ها ئــەوە توركیــا تەگەرەیە 
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ــن.  ــەری بكەی ــە چارەس ــپەكە لەكوێی ــە، كۆس ــن دەردەك ــن بزانی ــانی بكەی ــا دەستنیش ب

وەڵــاڵ ئەمریــكا بانگــامن دەكات دەڵــێ تەفاهــوم بكــەن، ئــەی كەواتــە بــۆ باســی دەرەوە 

ــی واشــنتنامن  ــن رێككەوتن ــەاڵم هــەردووال دەڵێ ــەڕێ، ب ــە لەوەگ ــن؟ راســتە هەڵەی بكەی

كــردووە. جــار جــارە بیســتم لەكاتــی خۆشــیدا داوایــان لێكــراوە ئەگــەر جێبەجێــی نەكــەن 

ئێمــە نایێینــە نــاو قەزیەكــە، چونكــە ئێمــە حیزبێكــی ئۆپۆزیســیۆن نیــن بــە شــێوەیەكی 

ــی  ــوە جێبەجێ ــن ئێ ــە بزانی ــەك ك ــاو قەزیەی ــە ن ــە دێین ــاوەوە، ئێم ــە ن ــادە بێین زۆر س

دەكــەن، چــۆن دەبێــت؟ گەلێــك جــار هەیــە خــوا هەڵینگەرێــت كاك عەبدوڵــاڵ )عەبدوڵــاڵ 

ئۆجــەالن( بــۆ دەبێــت بچێــت لــە كینیــا بگیرێــت؟ ئێمــە ئەگــەر ئێمــە بیــن، زەالمێكــامن 

ــە لەكوردســتان كــرا و  ــەو هەمــوو هەرای پــێ نەشــاردرێتەوە، چــۆن شــتی وا ناكرێــت؟ ئ

ــێ  ــت. دەب ــوو پاشــان بەوشــێوەیە بگیرێ ــوو سەركردایەتیشــی تێداب ــدا ب پێشــمەرگەی تێ

ــێ.  ــم دێش ــم جەرگ ــددی پێتدەڵێ ــە جی ــن ب ــە؟ م ــە لەكوێی ــین خەلەلەك ــان بپرس لەخۆم

ئێســتاش بەنــاوی مەســئولیەت و ئــەو شــتانە قســە ناكــەم.

لەگــەڵ مــام جــەالل دانیشــتووم، هــەزار جــار تەئكیــدی كردووەتــەوە كــە ئێمــە شــەڕی 

پەكەكــە ناكەیــن، ئێســتا تەماشــا دەكــەم لــە قــەرەداخ برادەرانــی پەكەكــە لــەوێ، یەكێتــی 

ــان  ــەوە و ئەوەم ــەی ئ ــرە كێش ــان لێ ــن بوونت ــرن بڵێ ــاندێك بنێ ــەوان؟ ش ــت دەوێ ل چی

ــە،  ــەو خاكــەش خاكــی ئێوەی ــرای ئێمــەن، ئ ــوە دۆســتی ئێمــەن، ب ــۆ دروســتدەكات، ئێ ب

ــو  ــوێن تاوەك ــە ش ــە فاڵن ــن بچن ــوە دەتوان ــتا ئێ ــە ئێس ــكردنەش هەی ــەو دابەش ــەاڵم ئ ب

پێشــامن بكرێــت یارمەتیتــان دەدەیــن، بــەاڵم بوونتــان لێــرە كێشــەیەكی گــەورە بــۆ ئێمــە 

ــتدەكات. دروس

ــان  ــا خۆی ــەر توركی ــم لەب ــا وابڵێ ــا، ب ــەر توركی وادابنــێ یەكێتــی نایەوێــت راســتەوخۆ لەب

ــن،  ــەو رایەی ــادر، بەكــر، فــاڵن ئێمــە لەگــەڵ ئ ــن ق ــن بڵێ ــا بێ ــژە، ب ــەو وتوێ ــو ئ ــە نێ بچن

بــەاڵم ئێــوە نــاوی ئێمــە مەینــن و بــڕۆن دانوســتاندنیان لەگــەڵ بكــەن كــە لەســەر ئــەو 

بنەمایــە ئێمــە رازیــن، ئێــوە بەرگــری لــەوە بكــەن بڵێــن ئێمــە بــڕوا بــە یەكێتــی دەهێنیــن 

بــەوە رازی بێــت، نــەك لەســەر ئــەو بنەمایــەی ئــەوە پێشــنیازی ئێمەیــە. جــا مەبەســت 

لــە دز و ماڵخۆیەكــە ئەوەیــە، ئێمــە میللەتێكیــن ئەگــەر لەنێــوان خۆمانــدا ئاوابیــن. ئــەو 

خزمەتــەی ســەدامامن كــردووە لــەو چەنــد ســاڵە رەنگــە بــە ملیۆنانــی خــەرج بكردایــە 

ئــەو خزمەتــەی بــۆ نەكرێــت. ئێســتا خەڵكێــك هەیــە بــە ئاشــكرا لــە مەجلیســێك 
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رەنگــە بڵێــت خــۆ زەمانــی ســەدام وانەدەكــرا، ئــەی كەواتــە ئێمــە چــامن كــرد؟ پاشــان 

ــارە  ــان شــت دووب ــێ هەم ــەدامین چــۆن دەب ــەتی س ــان ســووتەمەنی سیاس ــە خۆم ئێم

بكەینــەوە؟ ئەگــەر تیــرۆر بێــت، ئەگــەر مەســەلەی ئــەو حیزبایەتییــە تەســك و تروســكە 

بێــت، ئەگــەر ئــەو پیــاو خراپییــە بێــت، ئەگــەر ئــەو كوشــتارە بێــت. ئــەو الیەنــە ئەوەنــدە 

ــەت  ــكات و میلل ــان ب ــا دادگاییەكی ــەبارانیان دەكات، ب ــێ گوللـ ــت و دەچ ــە دەگرێ كەس

ئاگاداربــێ كــە ئەمانــە خەتابــارن، تاوەكــو ئەوانیــش بڵێــن دەســتتان خۆشــبێت باشــبوو 

كوشــتتانن، ئەگەرنــا بــە دیــزە بەدەرخۆنــەی دەكــەن واتــە خۆتــان بڕواتــان بــەو رێــككارە 

نییــە كــە كردووتانــە، ئەگینــا بۆچــی لــە تاریكــدا لەناویــان دەبــەن. زیاتــر لــە 100 تاوەكــو 

200 ئەندامــی دیموكــرات لــە دیــوی ئێمــە كــوژراوە، كــە نــاوی ســیانییەكەیان بــە لیســت 

ــان  ــە دەســتی منی ــەاڵم ب ــەی نەكوشــتبێت، ب ــی ئەوان ــەك ئێران ــەوە، رەنگــە ی باڵوكراونەت

ــەاڵم  ــوژن، ب ــەوان بك ــن، ئ ــەوەی بەدەســتی م ــۆ ئ ــردووە ب ــان كەســب ك كوشــتووە، منی

ئــەوە جەنگــی ئەوانــە جەنگــی مــن نییــە، مــن بــۆ خەباتكارێكــی ئێرانــی بكــوژم؟ تاكــەی 

دەبــێ وابیــن ئێمــە؟ تەســەور ناكــەم عەقلێكــی ســەلیم بێــت، رەنگــە جــار جــارە هەندێــك 

عەقــل لــە ئیجازەبێــت، ئیجازەیەكــی دوورو درێژیــش. بەنیســبەت ئەو شــەڕە هیــچ ئەوالو 

ئــەوالی ناوێــت بــۆ ئیدانەكردنــی، نابــێ شــەڕ ببێت،چــۆن دەبــێ كــورد كــورد بكوژێــت؟ 

بۆچــی بیكوژێــت؟ لەســەر پــارە، تەنانــەت ئەگــەر ناكۆكــی لەســەر پــارە بێــت ئەوەنــدە 

ناهێنێــت، لەســەر دەســەاڵت ئەوەنــدە ناهێنێــت، رەنگــە بەیانــی دووبەیانــی بڵێیــن بابــە 

ئەوانــە بكــەن لــە بابەتــی هاوئاهەنگییەكــە وەكــو باســمكرد. ئــەو مەفرەزانــە هەڵبگــرن 

لەســەر رێگاوبانــەكان، كابرایــەك دەچێتــە ســلێامنی بــا بچێــت چییــە، فــاڵن دێتــە هەولێــر 

بابێــت چــی تێدایــە، ئــەو مەفرەزانــە هەڵگــرن و هاوئاهەنگــی لەگــەڵ یــەك دروســتبكەن. 

دیدارێــك بكرێــت لەنێــوان ســەركردایەتی و فــاڵن و فــاڵن، بــەرە بــەرە. رەنگــە دۆخەكــە 

وەهــا دەگونجــێ كــە هەنگاوێكــی جــۆری دیكــە بنێیــن بــۆ پێشــەوە.

ئــەو رۆژە شــتێكم خوێنــدەوە، نازانــم گوێــم لێبــوو یــان خوێندمــەوە، لــە ســلێامنی هەوڵی 

تەقینــەوە دراوە، بەپێخۆشــحاڵییەوە ژمارەیەكیــان گرتبــوو، یەكیــان لــە چەمچەمــاڵ 

ــووە  ــردووەو چ ــتێك ك ــە ش ــتی ب ــواربووەو هەس ــان س ــراش لەگەڵی ــارە كاب ــوو، دی گیراب

خەبــەری داوە، ئەوانیــش لەنێــوان دوو مەفــرەزەی یەكێتــی و حكومــەت لــەوێ لەپێشــیان 

وەســتاون و گرتوویانــە، پاشــان چــوار كەســیان هێنــا كــە یەكێكیــان عەرەبــە پالندانــەری 
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ــەورەو  ــی گ ــەوە كەلێنێك ــاوە، ئ ــان هێن ــن تی(ی ــی ئێ ــەك )ت ــد كیلۆی ــە چەن ــە ك كارەكەی

ــەوە  ــك و وشــە نادۆزێت ــەچ زمانێ ــێ ب ــاو نازان ــە پی ــاتێكی گەورەی ــە كارەس ــە. ئەم كراوەی

ــە رۆژان شــتێكی  ــۆ ئــەوەی گوزارشــت لــەو كارەســاتە بــكات. تــۆ خواخواتــە رۆژێــك ل ب

وات بــۆ هەڵكەوێــت بڵێــی ئاهـــ میللەتــی كــورد هەنگاوێكــی هاویشــت دوو هەنــگاوی 

ــش حكومــەت پێشــدەكەوێت، رۆژ  ــە ناوچــەی مەخمووری ــەرەو پێشــەوە. ل هاویشــت ب

بــە رۆژ گوشــار دروســتدەكات، ئێســتا لــە كوردســتاندا دەڵێــن 4 بەشــە بەشــێكی پارتییــە، 

بەشــێكی یەكێتیــە، بەشــێكی ئیســالمیە و بەشێكیشــی حكومەتــە، ئێســتا هەندێــك ناوچەی 

ــە.  ــر دەســەاڵتی حكومەتدای كوردســتانی لەژێ
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ــوە، دۆخــی  ــەبارەت دۆخــی ئێ ــە س ــەم دوور لــەو بابەتان ــم: حەزدەك ــیروان رەحی س

پەنابــەری قســە بكەیــن. ئایــا راســتە واڵتــی ســوێد مافــی پەنابــەری سیاســی نەداوەتــە 

ئێوە؟ 

ــتا  ــوێدی، ئێس ــووە س ــم ب ــەی خێزان ــا، كافی ــەوە ن ــەر ئ ــان، ه ــەد: بێگوم ــر محەمم عەزی

ــەوەش  ــم، ل ــی چ واڵتێك ــە هاوواڵت ــە ك ــەم نیی ــۆم بەڵگ ــەس خ ــوێدییە، ب ــەم س خێزانەك

زیاتــر، كاتێــك هاتــم پاســپۆرتێكی مرۆییــان پێــدام، ئــەوە كێشــە نییــە بــەالی منــەوە، مــن 

دەمویســت ئیقامەیەكــی سیاســیانە بێــت، چونكــە 3 منداڵــم هەیــە. كافیــە دەزانــێ ئێمــە 

لــە ژیانێكــی رسووشــتی نەژیاویــن، ئــەوان لــە بەغدابــوون و منیــش لــە بەغدابــووم. مــن 

ــوت  ــا و دەیگ ــوڵ دەگری ــە ك ــم ب ــدەدەم، كچێك ــەریان لێ ــاڵ و س ــە م ــارە دەچم ــار ج ج

ــەر  ــێ لەب ــە دەڵ ــتم ، كافی ــت هەس ــارە دەمویس ــار ج ــرە، ج ــە ئێ ــێ بێت ــە ناب ــەو كابرای ئ

ئــەو منداڵــەت، دەڵێــم كافیــە بەرگــەی ئــەو گریانــەی ناگــرم، ئێمــە لــەوەدا لەگــەڵ یــەك 

نەبوویــن و هەردووكــامن لــە شــارێك بووینــە، ماوەیەكــی دوور و درێــژ هــەر یەكدیــامن 

نەبینیــوە. بۆیــە گوتــم 3 منداڵــم هەیــە یەكێكیــان لــە لەندەنــە، كچێكــی دیكەم لــە بەرلینە، 

كوڕەكەشــم لــە هۆڵەندایــە، وتــم ئەگــەر ئــەوە مۆركێكــی سیاســی بدەنــێ یارمەتــی ئــەوەم 

دەدا كــە بتوانــم هاتووچــۆی منداڵەكانــم بكــەم، ئێســتا لــە هۆڵەنــدا ڤیــزەم پێنــادەن، لــە 
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ئەڵامنیــاش ڤیــزەم پێنــادەن، لــەو دوو شــوێنە ڤیــزەم پێنــادەن، بــەاڵم ئینگلیــزەكان دەیدەن، 

گوتــم ئەگــەر نــاوی سیاسیشــی لیبنێــن وەكــو بڵێــن ئاســنگەر ئاســنگەرەو نەجــاڕ نەجــاڕە، 

گوتــم چونكــە مــن شــتی دیكــەم مومارەســە نەكــردووە جگــە لــە سیاســەت، جــا لەوەگەڕێ 

چۆنــم مومارەســەكردووە، لــە الپــەڕەی چــوارەم نــوورساوە بەڵگــەی ئەوتــۆی پــێ نییــە كــە 

ــراق و فــاڵن  ــر و عێ ــووی هەولێ ــوورساوە لەدایكب ــی بســەملێنێت، بێگومــان ن هاوواڵتیبوون

ــەوە  ــاوڕی لێنەدام ــەس ئ ــوو ، ك ــم پێب ــی دیپلۆماســی عێراقی ــاپۆرتی بەدیل ــە، پەس و ئەوان

چونكــە كافیــە هاتبــوو، پاســپۆرتی ئەویــان والێكردبــوو منیشــیان هاوتــای ئــەو كــرد.

بــەاڵم مــن گوێــم لــێ نییــە، كێشــەی ئــەو چارەســەربوو، كێشــەی ئــەو گرنگــرە ســەردانی 

منداڵــەكان بــكات، یەكێكیــان منداڵــی دەبێــت یــان كێشــەیەكی هەیــە.

سیروان رەحیم: بۆخۆت چۆنی لێكدەدەیەوە، كە مافی پەنابەریان پێدایت؟

ــم نووســی و  ــزەر و خاڵەكان ــە الی پارێ ــن. چووم ــم، پێشــم گوت ــەد: نازان ــر محەمم عەزی

گوتــم دوو جــاری دیكــەش هاتوومەتــە ئێــرە، بــە ئیســتیعانە لەگــەڵ خێزانــم نەهاتــووم، 

ــەت  ــت، تەنان ــت دەكەی ــان راس ــەوەو گوتی ــان دۆزیی ــەڕان ڤیزەی ــوون گ ــزەم هەیە،چ ڤی

گوتــم ڤیــزەی دیپلۆماســیم هەیــە هاتوومەتــە ئێــرە دیــدارم كــردووەو كــۆڕ و كۆبوونــەوەم 

كــردووە، گوتیــان دەزانیــن و ئاگامــان لێیــە، بــەاڵم هــەر وایــە.

ســیروان رەحیــم: راســتە گوایــە داوای پشــتگریان لێكــردووی، كــە پشــتگیری لــە 

بێنیــت؟ حیزبێكــەوە 

ــۆ  ــەر 20 ب ــان ئەگ ــەك دوو جــار گوتی ــان ی ــی خۆم ــر، برادەران ــەد: نەخێ ــر محەمم عەزی

25 كەســێك كــە عێراقــی بــن و رەگەزنامــەی ســوێدیان پێــدراوە شــتێك بڵێــن كــە ئەمانــە 

ــووە  ــە ب ــتا كافی ــا، ئێس ــان لێهێن ــم وازم ــت، نازان ــەری هەبێ ــە كاریگ ــەن وان، رەنگ فعل

ســوێدی، هەشــت ســاڵی تەواوكــرد بــووە ســوێدی، ئێســتاش كەشــخە بەســەر ئێمــە لێدەدا.

ســیروان رەحیــم: تۆزێــك لــە شــەڕ و سیاســەت و شــتە ناخۆشــەكان دوور بیــن، ســەرەتای 

قسەكانیشــان باســی خەنجەرمــان كــرد، كــە جەنابــت ئامــاژەت بەوەكــرد وەكــو تەكمیلی 

قیافــە، ئێــوە هەمیشــە لــە كوردســتانیش بــە جلوبەرگــی كوردییــەوە دەبیندرێــن، 

ــا ئەمانــە هەمــووی نیشــانەی ئــەوە نیــن كــە  داوونەریتــی كوردەواریتــان پێخۆشــە. ئای

ــەك كۆمۆنیســتی؟ ــان كــردووە ن ــوە ســەركردایەتی بزووتنەوەیەكــی نەتەوایەتیت ئێ

عەزیــر محەممــەد: ئــەوە بۆچوونێكــە، وەك باســمكرد ئێمــە لەكاتــی خۆیــدا چــۆن ئــەو 
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رێگایەمــان گــرت، بێگومــان ماوەیەكــی دوور و درێــژ بــە قەناعەتێــك تەســەورمان دەكــرد 

ــەو  ــە ئ ــە رەنگ ــت، ك ــی بێ ــان نەتەوایەت ــت ی ــی بێ ــی چینایەت ــەو مەســائیالنە هین ــە ئ ك

كارە بەنــدە بــە جێبەجێكردنــی ئیشــراكیەت و بوومنــان بــە دەوڵەتێكــی ئیشــراكی ئەوســا 

ــە  ــێ ئێم ــان بدەن ــی دیموكراتییەمت ــدا گوت ــك لێدوانێكی ــەالل جارێ ــام ج ــاییە. وەك م ئاس

داوای هیــچ ناكەیــن، یــان ئەگــەر داوابكەیــن لــە پەرلەمــان داوادەكەیــن، چــەك و مــەك 

و ئــەو شــتانەی ناوێــت.

مــن لەنێــوان خــۆم و خۆمــدا گوتــم وەڵــاڵ ئــەوە شــتێكی راســتە، دیموكراتییــەت هەبێــت، 

ــە.  ــە كوێی ــە ل ــە كەنەدای ــە ل ــەوە هەی ــتدەكەیت، ئ ــتییەك دروس ــاوێ، رای گش ــی ن چەك

ــە فەرەنســی قســان دەكــەن، راپرســیان كــرد وەســەتێكی زۆر دەیانویســت  ــەك ب ناوچەی

جیاببنــەوە لــە كەنــەدا، دەنگیانــدا لــە بەرژەوەنــدی مانــەوە لەكەنــەدا دا هەتــا ئێســتاش. 

ــی  ــی راپرســییەك دەكرێــت و میللەت ــی و دوو بەیان ــێ بەیان ــی هەب سیســتەمی دیموكرات

كــورد بەوشــێوەیە. ئێســتا كێشــەكە ئەوەیــە تووشــی رژێمێــك هاتوویــن وەك بڵێــی خــوا 

بــكات كــەس تووشــی نەبێــت، تەنانــەت لــە ئەنزیمــەی عێراقیــش شــتی وا كەمــە، رەنگــە 

ــەور دەكات  ــەدام تەس ــتا س ــێ، ئێس ــەی خوڵقاندب ــەو دۆخ ــراق ئ ــتی عێ ــەوە رسووش ئ

رۆژێــك تیــرۆر كەمبكاتــەوە ســەرەتای كۆتاییەكەیەتــی، دیاردەیــەك باڵوببێتــەوە 500 

كــەس لــە خوێــن نقــوم نــەكات مانــای ئەوەیــە رۆژی دوایــی بەالیەنیكەمــەوە 5 هــەزار 

كــەس دێنــە دەرەوە، رۆژی دواتــر 10 هــەزار و . تــاد. ئەمــە وایــە، چونكــە لەكاتــی خۆیــدا 

ــە، ئــەرێ كــوا رووی ئێــوە  ــە حیزبــە دۆســت و ئەوان ــان لەگــەڵ ئێمــە دەكــرد ل گفتوگۆی

دیــار نییــە، گوتــم ئێــوە دەتانەوێــت ســێ بــۆ چــوار دروشــم بــە ملامنــدا شــۆڕ بكەینــەوە 

بــە شــەقامێكی وەك شــەقامی رەشــید بێیــن و بچیــن كــە دەنــگ نــەكات و بڵێیــن ئێمــە 

دەمانەوێــت دیكتاتۆریــەت البچێــت و فــاڵن و شــتی وا. ئــەوە نییــە الی ئێمــە، زیاتــر لــە 

30 كەســیان لــێ لــە ســێدارەداین بەنــاوی ئــەوەی لەنێــو ســوپادا چاالكــی ئەنجامــدەدەن. 

ئێســتا مــن بــە جەنابتــی دەڵێــم حەقــەن راســت نەبــوو. رۆژێــك بــە ئەحمــەد حەســەن 

بەكــرم گــوت، گوتــم بەڕێــز ســەرۆك تــۆ تەســەور دەكەیــت مــن یەكێكــم تەنزیــم كردبێت، 

حیــزب یەكێكــی تەنزیــم كردبــێ ئــەو یەكــە ئیســتدراج بكرێــت بــۆ یەكێكــی دیكــە، گوتــی 

ــە،  ــی دیك ــە الیەك ــۆن دەچێت ــە، چ ــدی هەی ــە پەیوەن ــی مونەزەم ــە تەنزیمێك ــا. چونك ن

گوتــم هەندێكیــان راودەكــەن. بــۆ منوونــە رۆژنامەیەكیــان بەدەســت یەكێكــەوە دیتــووە، 
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رۆژنامەكــە ئاراســتەیەكی پێشــكەوتنخوازی تێدایــە و بۆنــی شــتێكی لێدەكــەن، رۆشــنبیری 

ــم  ــرد. گوت ــەی ك ــك دوو قس ــوە، یەكێ ــەوە بینی ــت یەكێك ــان بەدەس ــری نوێی ــوێ و بی ن

مەســەلەكە بەوشــێوەیەیە، ئەگەرنــا كابرایەكــی مونەزەمــە لــە ســەربازیدا، شــانەی هەیــە. 

فاڵنــی هەیــە. بــرادەری خــۆی هەیــە كــە پەیوەنــدی پێــوە دەكات، بۆچــی هەڵدەخەڵەتــێ 

بــۆ الیەكــی دیكــە بــڕوات؟ گوتــی وایــە. هەندێــك رووداوی دیكــەش روویانــدا، دەســتیان 

پێكــرد، ژمارەیەكیــان لەســێدارەدان. جــا ئێمە لــە دەرەوە لــە دیدارەكامناندا باســی ئەوەمان 

نەدەكــرد، تەســەورمان دەكــرد ئەگــەر بــاس بكەیــن، مەبەســتم ئەوەیــە ئەگــەر چاالكــی 

ئەنجامبدرێــت بــۆ البردنــی لەســێدارەدان، رەنگــە ئیســتفزازیان بكات زوو لەســێدارەبدرێن 

و ئەوانــە، كەســی واهەبــوو 4 ســاڵ لــە ژووری لەســێدارەدان بــوو، بۆچــی ئێســتا لەســێدارە 

ــەوەی  ــۆ ئ ــەوە ب ــاو بدۆزین ــی گونج ــن، هەلومەرجێك ــا وای لێنەكەی ــان ب ــت؟ گومت بدرێ

ــن.  ــان لەســێدارە نەدرێ ــت هەمووی ــچ نەبێ ــەر هــەر هی ــان ئەگ ــۆ بەردانی ــن ب هەوڵبدەی

لەوەشــدا لێتــی ناشــارمەوە جــار جــارە ئەوەمــان بــە خەیاڵــدا دەهــات هــەم برادەرامنــان 

رزگار دەكەیــن هــەم چارەنووســی پەیوەنــدی بەرەییشــامن رزگار دەكەیــن، چونكــە رەوا 

نییــە ئــەو خەڵكــە لەســێدارە بدرێــت و تــۆش الفــی جەبهــە لێبدەیــت، هەمــوو رۆژێــك 

كابرایەكــت بــۆ بنێرێتــە ژێــر پەتــی ســێدارە. بۆیــە ئێمــە نەمانكــردە پڕوپاگەندەیــەك لــە 

ــت  ــتا نامانەوێ ــوت ئێس ــەاڵم دەمانگ ــە دەرەوە، ب ــان ل ــدەدا هاوڕێیامن دەرەوە، هەواڵامن

ببێتــە پشــێویەك، چونكــە وەك گوتــت ســەدام بــاش دەناســن. نەبــادە ئــەوە ببێتــە 

هۆكارێــك، بۆیــەش وەدەڵێــم وەجبــەی دووەمیــان گوتیــان بۆیــە لەســێدارەماندان چونكــە 

برووســكەمان لــە ســەركردایەتی حیــزب و ئەوانــەوە بــۆ هاتــووە.

ســەبارەت بــە خەنجــەر، یــەك دووێــك هەیــە جــار جــارە دەیانبینــم و تەماشــایان دەكــەم، 

یــان نەیانبــووەو هەیتیــان زۆر نیــن، زۆر زۆر كەمــن، ئــەوا دوور بــەدوور دەڵێــم پیــرۆزت 

ــی.  ــەڵ خەنجەرەكەمیەت ــێ لەگ ــت، دەڵ ــت پیرۆزبێ ــێ چی ــتی دەڵ ــەوەی تەنیش ــت، ئ بێ

ــە، هــەر  ــەوە شــتێكی جوان ــن لەگــەڵ خەنجەرەكەمــە، خەنجــەر بــەالی من ــەوان دەزان ئ

ــە. ئەوەندەی

ــە  ــان ل ــەوە، زۆر حەزت ــوە زۆر دەخوێنن ــتوومە ئێ ــتا وەك بیس ــم: مامۆس ــیروان رەحی س

ــەوە؟ ــە، چ دەخوێنن خوێندنەوەی

ــت،  ــەد: بوختانیــان پێكــردووم. ماددەكــە مێژوویــی بێــت، فیكــری بێ عەزیــر محەمم
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ــان  ــت، رۆم ــەدەب بێ ــت ئ ــم بكەوێ ــە چنگ ــی ب ــت. هەرچ ــتی بێ ــت، گش ــنبیری بێ رۆش

ــە رێــی  ــووم عەرەبییەكــەم ل ــدان ب ــە زین ــەدەب، چونكــە كاتێــك ل ــم ئ ــە دەڵێ بێــت. بۆی

خوێندنــەوەی ئەدەبــەوە تۆزێــك بــاش بــووە، بۆیــە رۆمــان و چیــرۆك و )حدیــث األربعــاء( 

و )علــی هامــش الســیرة(ی تەهــا حوســێن، هــەر بۆیــە زمانــی ئەدەبــی تەشــویقی كــردم، 

زمانێكــی دەوڵەمەنــدە، ئێســتاش هــەر شــتێكم بەچنــگ بكــەوێ دەیخوێنمــەوە، لێــرە و 

لــە هەولێریــش هــەروا.

سیروان رەحیم: ماوەی چەند ساڵ لە زیندان ماونەتەوە؟

عەزیــر محەممــەد: 10 ســاڵی رەبــەق. رەنگــە كەمــر لــە مانگێــك بێــت، لــە مانگــی 10ی 

1948 تاوەكــو مانگــی 9ی 1958، هێشــتا مــاوەی حوكمەكــەم تــەواو نەكردبــوو، 5 ســاڵم 

مابــوو، بــە بۆنــەی شۆڕشــەوە ئــازاد كرایــن. 

سیروان رەحیم: ئەو ماوەیە لە چ زیندانێكدابوون؟

عەزیــر محەممــەد: لــە كــوت بوویمــە، دووجــار كــە نوگــرە ســەملان بوویمــە، جارێــك لــە 

بەغــدا بوویمــە، دووجاریــش لــە بەعقوبــە بوویمــە.

سیروان رەحیم: ژیانی زیندان لە ئەشكەنجەوە تاوەكو دوایی چۆن بووە؟

عەزیــر محەممــەد: چونكــە ئەوســا، زیندانەكانیــان دەگواســتەوە، مامنــان دەگــرت، 

ــەوە  ــە كوت ــوت ل ــۆ ك ــرە ب ــە نوگ ــەوە، ل ــدان دەگوازراین ــەو زین ــۆ ئ ــەوە ب ــەو زیندان ل

دەیانگێڕاینــەوە بــۆ نوگــرە.

سیروان رەحیم: ئەوكاتەش هەر لەبەر حیزبی شیوعی بوو؟

عەزیر محەممەد: بەڵێ، بەڵێ.



95

عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز

ژیانێكی نائاسایی خێزانی

ســیروان رەحیــم: شــتێك هەیــە خۆشــحاڵم ئەگــەر وەاڵمــم بدەیــەوە ســەبارەت 

ــە  ــەڵ كافی ــاوە لەگ ــان پێكهێن ــی هاوژینیت ــتی ژیان ــە خۆشەویس ــا ب ــتی. ئای خۆشەویس

ــان؟ خ

عەزیر محەممەد: بەڵێ.

سیروان رەحیم: لەكوێ و لەچ ساڵێك هاوسەرگیریتان كرد؟

عەزیر محەممەد: لە 9ی حوزەیرانی ساڵی 1960.

سیروان رەحیم: چەند منداڵتان هەیە؟

عەزیــر محەممــەد: ســێ، دوو كــچ و كوڕێــك. كچــە گەورەكــەم نــاوی فێنكــە، كچەكــەی 

دیكــەم نــاوی شــیرینە، كوڕەكەشــم نــاوی ئاراســە، بچووكرینیــان كوڕەكەمــە.

ســیروان رەحیــم: پێــش ئــەوەی ژیانــی هاوژینــی لەگــەڵ كافیەخــان پێكبێنــن، كەســێك 

هەبــووە لــە ژیانــی ئێــوە خۆشــتان ویســتبێت؟

عەزیــر محەممــەد: راســتییەكەی پــڕۆژەی دیكــەم هەبــوو، بەڵــێ، بــەاڵم لەبــەر هەندێــک 

هــۆكار.. بەڵــێ، )کۆتایــی بــە وەاڵمدانــەوە دەهێنێــت(. 

سیروان رەحیم: دونیای سیاسەت و ئەڤینداری چۆنە؟ 

ــداری  ــە عەقــڵ دەیــەوێ دڵ عەزیــر محەممــەد: لێــت ناشــارمەوە، سیاســی جــار جــارە ب
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ــێ  ــەوە، دەب ــەوە بكەی ــر ل ــك بی ــە مێش ــە ب ــژی دەڕوات ك ــم زۆر تاموچێ ــكات، وابزان ب

ــە ســانتیمەتر و ئامێرێكــی دیكــە  ــەوەی دیكــەت خۆشــبوێت، ب ــەوەت خۆشــبوێت و ئ ئ

بیپێویــت، ئــەوە بەرگــە دەگرێــت بــۆ سیاســەت یــان نــا لــە حاڵەتــی ئیختیفــا چــۆن دەبــێ 

ــەوە،  ــەوە نەكات ــر ل ــێ بی ــە مرۆڤێكــی سیاســی نەتوان ــە. رەنگ ــەو بابەتان ــر ل ــا. ئی ــان ن ی

چونكــە پێــش هەمــوو شــتێك ئــەو فكرەیــەی لەســەریدایە ئــەوی خۆشویســتووە. بێگومان 

قوربانیــش مانــای نییــە ئەگــەر تــۆ بــە شــتێكی تافهـــ قوربانــی بدەیــت، قوربانــی ئەوەیــە 

كــە بــە شــتێكی بــەرز قوربانــی بدەیــت، ئەوســا بــە قوربانــی دەژمێردرێــت. بۆیــە جــار 

جــارە هەیــە مــرۆڤ كــە بزانــێ یەكێــك هەتــا ســۆزت لەگەڵــی باشــبێت، بــەاڵم بزانێــت 

ئەمــە بــۆ ژیانــی حیزبایەتــی و ژیانــی ئەویــش. تــۆ ســاڵەهای ســاڵ لــە زینــدان بــە، ئــەو 

ــە  ــت ببێت ــۆ بكەی ــی ئەوت ــان كارێك ــكات، پاش ــی ب ــت و قبووڵ ــی تێدابێ ــوو ئامادەی هەم

ــی ئەركێكــدا سیاســەت الی ئێمــە و  ــە جێبەجێكردن ــك برادەرانیشــامن ل ــەرە. هەندێ تەگ

ــكات. ــێ ب ــەك كاریگــەری ل ــی تاڕاددەی الی خەڵكیشــدا، رەنگــە ژن توانیویەت

ســیروان رەحیــم: كــە لەگــەڵ كافیــە خانــدا ئاشــنابوون، هــەر خۆشەویســتی رۆڵــی بینــی، 

یــان نزیكبوونــی فیكریش؟

عەزیر محەممەد: خۆی حیزبی بوو، تەفاهومامن كرد.

ســیروان رەحیــم: لــە ژیانــی ژن و مێردایەتــی و ژیانــی خێزانداریــدا، ئــەو ماوەیــەی كــە 

بەیەكــەوە بــوون، تەفاهــوم و گونجــان لــە ماڵــدا دوور لە سیاســەت وەكــو ژن و مێردێك، 

چــۆن بــوو؟

ــوو،  ــامن نەب ــچ كێشــەیەكی بنچینەیی ــی خــۆم، ئێمــە هی ــە بۆچوون ــر محەممــەد: ب عەزی

ــان زۆر  ــەم ی ــاڵن ك ــرد و ف ــراو ژن و مێ ــی دوو خوشــك و دوو ب ــم بنچینەی ــەش دەڵێ بۆی

ــە دەرەوە،  ــە نەهاتووەت ــەوەی دیك ــەر ب ــامن بەرامب ــی هیچ ــە دەم ــیرین ل ــەی ناش قس

تەنانــەت لــە حاڵەتــی توڕەبوونیشــدا. بەشــێوەیەكی زۆر ئاســایی ژیاویــن، بــەاڵم ئــەوەی 

ــان. ــوو ئێمــە ژیانێكــی ئاســایی نەژی كــە ئاســایی نەب

لێــت ناشــارمەوە، ئــەوەم لــە كافیــەی گــوێ لێبــووە، الموایــە شــیرینامن بــوو یــان ئــاراس 

دەڵــێ بۆیــە كەیفــم پێهــات خەڵــك زانــی مــن مێــردم هەیــە، چونكــە ئــەی ئــەو كــوڕەی 

لــە كــێ بــوو؟ دەبــێ مێــردی هەبێــت تاوەكــو كــوڕی هەبێــت. ئیــر ئــەوە مانــای چییــە؟ 

ماوەیەكــی زۆر ئــەو مامۆســتا بــوو لــە قوتابخانــە، ئێمــە لێــك جیابووبینــەوە، بێگومــان من 
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ــۆ ئــەوەی تێیانبگەیێنــێ  ناناســن. ئــێ خــۆ ئەویــش ناچێــت كۆشــش و خەبــات بــكات ب

ــان زۆر  ــەوە. پەیوەندییەكامن ــەوە و ئ ــم و ئ ــوێنەو دەیبین ــە ش ــە فاڵن ــە ل ــاڵ ئەوەت ناوەڵ

ئاســایی بــووە، ئــەو شــتەی كەمبــوو كە لێــك دووریــن، تەنانــەت منداڵەكانیشــامن چەندین 

ــە  ــرە كێشــەی هەی ــوو، ئێســتا خەڵكەكــە لێ ســاڵ لێــامن دووركەوتنــەوە. دوو كچــم هەب

ــن  ــا بخوێن ــە ئەڵامنی ــرد، هاتن ــت ك ــان سەربەس ــە كچەكامن ــەاڵم ئێم ــە، ب ــی هەی ــە كچ ك

هەردووكیشــان گەنــج بــوون، پاشــان هەردووكیــان مێردیــان كــرد و گلەییــامن لێیــان نییــە. 

ــدا هاتنــە  ــە مانگــی ئاب ــە ل ــە ئــەو هاوین بەگشــتی ژیانێكــی ئاســایی نەژیایــن، بــۆ منوون

ــەی 4  ــان، نزیك ــە الم ــان، هەرســێكیان هاتن ــە الی ــی بچم ــن نەمدەتوان ــە م ــان، چونك الم

ــەوە،  ــان گەڕان ــن، پاشــان كچــەكان هەردووكی ــەوە بووی ــۆ 5 رۆژ هــەر پێنجــامن بەیەك ب

كوڕەكــەم تاوەكــو نزیكــەی مانگێــك مایــەوە.

ســیروان رەحیــم: لــە مــاوەی ژیانــی خێزانداریــدا هەمــووی بەســەریەكەوە چەنــد 

پێكەوەبوونــە وەكــو خێزانێــك، چەنــد ســاڵ، چەنــد مانــگ و چەنــد رۆژ؟

عەزیــر محەممــەد: حاڵەتێــك لــە حاڵەتــی ئینتیزامــی وێكڕابــوون، ئــەو فەترەیــەی 

جەبهەبــوو لــە بەغــدا، چونكــە مــن لــە بەغدابــووم، ئەویــش لــە ســلێامنی مامۆســتا بــوو، 

خــۆی بــۆ ســلێامنی گواســتەوە، كــە پێویســت ئەوەبــوو بچێتــە ســلێامنی بــۆ ئــەوەی هــەر 

ــەوی  ــی جەبه ــرەی عەالقات ــە فەت ــتێك، ل ــارەت و ش ــە زی ــال ئەڵاڵهوم ــن، ئی ــر نەبینی یەك

مــاوەی 4 ســاڵ و نیــو بــۆ 5 ســاڵ بەیەكــەوە بوویــن. واتــە ماڵــامن نــارساوە ئەمــن )دەزگای 

ئاســایش( پێــی دەزانــی. ئــەو پێنــج ســاڵە بەیەوەكــەوە بوویــن، ئــەوەی دیكــە هەمــووی 

دیداربــووە. ماوەیــەك لــە مۆســكۆ بــوو مــن بــە ســەفەر دەهاتــم و دەگەڕامــەوە. ســاڵ 

و نیوێكــی تەواویــش لــە كوردســتان بــووم، ئــەوە پێنجەمیــن مانگــە لێــرەم لــەم رۆژانــە 

ــەوە واڵت. دەڕۆم

ــە  ــێ ل ــە ئەزموونــی كەســی ئێــوەوە، دەب ــاوی سیاســی، ل ســیروان رەحیــم: مامۆســتا پی

خەیاڵیــان لــە هەندێــك لــە بارەكانــدا رۆمانتیــك بێــت لەگــەڵ ژنێكــدا دانیشــێت، شــیعری 

بــۆ بڵێــت یاخــود دڵــداری لەگــەڵ بــكات و بــە زمانێكــی دیپلۆماســی قســەی لەگەڵــدا 

نــەكات؟

ــەو بابەتــە خــۆم  عەزیــر محەممــەد: خۆزگــە شــاعیر بوومایــە، مــن بەشــبەحاڵی خــۆم ل

وادادەنێــم، بــەاڵم حیــزب ئــەو ماوەیــەی ئێمــە لێــی بووینەتــە حیزبــی، حیــزب بتەوێــت 
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و نەتەوێــت قالبێــك بــۆ مــرۆڤ دادەنێــت، پاشــان ئەســتەمە تــۆ لەنــاو ئــەو قالبــە بچیتــە 

دەرەوە. رەنگــە هەوڵبدەیــت نەختێــك قالبەكــە گەورەتــر بكەیــت، بــەاڵم لــە نــاوی بچیتــە 

ــی  ــە ماڵ ــێ بچم ــە، دەب ــم هەی ــمكرد دایكێك ــر باس ــو پێش ــتەمە. وەك دەرەوە زۆر ئەس

چاپخانــە بــە خەیاڵمــدا نایێــت بڵێــم نــا، چــۆن دەبــێ بڵێــم نــا. ئەمــری حیزبــە، ئەوســاش 

ــەوە چاوخشــاندنەوە  ــە ل دەمانگــوت رێكخســتنێكی نیمچــە ســەربازییە. ئێســتا مومكین

ــە. مــن  ــە و فــاڵن وای ــەو رات وای ــێ راموای ــن، دەڵ ــاڵ ســەرباز نی ــن، دەڵێیــن ناوەڵ دەكەی

بەشــبەحاڵی خــۆم گەلێــك جــار هەیــە بــە خەیاڵمــدا دەهــات كــە، پیــاو دەكرێــت جــار 

ــش  ــری حەقیقەتی ــەاڵم غەی ــت، ب جــارە بەشــێوەیەكی گشــتی، هەمــوو راســتییەكان نەڵێ

ــتیش  ــرە راس ــەاڵم غەی ــی، ب ــتییەك نەڵێ ــوو راس ــە، هەم ــەكەم روون ــم قس ــت. وابزان نەڵێ

نەڵێــی. ئێســتا بەپێچەوانــەوە هەمــوو راســتییەك بڵــێ هەرچــی بــە خەیاڵیــدا هەیــە بڵــێ 

لــە حیــزب و دەســتەی ســەركردایەتی و فاڵنــدا، بــەاڵم بشــزانی ســنووردارە ئەمــە، بزانــی 

ــە  ــری لێبك ــۆی بەرگ ــەی خ ــە رێگ ــڕان، ب ــە پچ ــتییە نەیگەیێنیت ــەو راس ــاو ئ ــە لەپێن ئەم

ئاســاییە. باشــرین را، مەقبولریــن را، نزیكریــن را لــە قاعیــدەی حیزبــی لــە راســتی ئــەو 

رایەیــە كــە لــە ئەنجامــی ملمالنێــی رایــەكان، فیكــرەكان و بۆچوونــەكان دێتــە بەرهــەم. 

بــۆ منوونــە جەنابــت دێیــت رایــەك پێشــكەش دەكەیــت، رەنگــە مــن ئــەوەم لــە خەیــاڵ 

ــی ناكــەم.  ــۆ پێشكەشــی دەكەیــت، مــن تەبەن ــەی ت ــەو رای نەبێــت، كــێ دەڵێــت مــن ئ

یــان مــن لــە دەســتەیەك دادەنیشــم رایەكــم هەیــە نایڵێــم، كــێ دەڵێــت ئەگــەر بیڵێــم 

ــێ  ــان دەب ــە ئینس ــاكات. بۆی ــی ن ــن و تەبەن ــەی م ــۆ رایەك ــاكات ب ــاز ن ــەس ئینحی 10 ك

بیڵێــت، بــەاڵم لەهەمانكاتیشــدا راســتییەك بزانــێ هامیشــێكی راســتەقینە بهێڵێتــەوە بــۆ 

بەرامبــەرم كــە رەنگــە هەمــوو راســتییەك الی ئــەو نەبــێ و الی بەرامبەرەكەشــە. ئێمــە 

جــار جــارە كــە حەقیقــەت حــەرس دەكەیــن بەخۆمــان، هەڵەیەكــی گــەورە دەكەیــن.

ســیروان رەحیــم: مامۆســتا قــەت بەشــداری شــەڕتان كــردووە، راســتەوخۆ لــە شــەڕێكی 

چەكداریــدا؟

عەزیر محەممەد: من؟ نەخێر.

سیروان رەحیم: حەزت لە خواردنەوەیە؟

عەزیــر محەممــەد: حــەزم لێیبــوو، ئێســتاش حــەزم لێیەتــی، بــەاڵم ئێســتا تاقەتــی 

ــك  ــڕ بخۆمــەوە، رەنگــە پێكێ ــان دوو ف ــك ی ــە، رەنگــە جــار جــارە فڕێ ــەوەم كەم خواردن
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عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز

بخۆمــەوە، بــەاڵم كــە نەخۆمــەوە ســاڵێك و دوو ســاڵ و ســێ ســاڵ بیــری لێناكەمــەوە، بــە 

ــیخۆمەوە. ــەوە و ناش ــم نەخواردووەت ــا قەت تەنی

سیروان رەحیم: ئەی جگەرە؟

ــە  ــی1957. زۆر ســوودمەندبووم، ب ــە ئاب ــرد، ل ــم ك ــدان تەرك ــە زین ــەد: ل ــر محەمم عەزی

ــان  ــڕی، بێگوم ــێوم دەب ــەوراز و نش ــتم و ه ــتان دەڕۆیش ــە كوردس ــەی ل ــەت لەوكات تایب

ــم. ــۆم نەڵێ ــی خ ــە زمان ــبووم ب ــی زۆر باش پیادەیەك

سیروان رەحیم: لەگەڵ خواردن چۆنیت؟

عەزیر محەممەد: خواردن هەرچی بێت دەیخۆم.

سیروان رەحیم: خواردنێكی تایبەتی نییە حەزی لێبكەی؟

عەزیر محەممەد: نەخێر.

سیروان رەحیم: بۆخۆتان دەزانن خواردن دروستبكەن؟

عەزیر محەممەد: ئەرێ وەڵاڵ بەشی خۆم دەتوانم خواردن دروستبكەم.

سیروان رەحیم: بۆ منوونە من ئەگەر میوانت بم دەزانی خواردن چاك بكەیت؟

عەزیر محەممەد: ئەگەر بە خواردنی من رازی بیت، بەڵێ.

ســیروان رەحیــم: جیــا لــە رێكــردن، شــتێكی دیكــە هەیــە تــۆ حــەزی لێبكــەی لەوانــەش 

ســوارچاكی، مەلــە؟ 

عەزیــر محەممــەد: مەلــەوان نیــم، بەگەورەییــش مــرۆڤ ئاســتەمە ببێتــە مەلــەوان، 

بێگومــان زۆرجــار لەســەر دەریــا بوویمــەو هەوڵمــداوە نەختێــك لەســەر ئــاو مبێنمــەوە، 

بــەاڵم مەلــەوان نیــم. جــاری واش هەبــووە نزیكــەی مانگێــك لــە شــوێنێك بوویمــە هــەر 

ــاو.  ــاو ئ ــە ن ــان جارێــك و دووجــار چوومەت ــم نەكــردووە، ی ــاو مەلەوانی ــاو ئ ــە ن چوومەت

ئــەوەش نــەك لەبەرئــەوەی حــەزی لێنەكــەم، نەخێــر حــەزی لێدەكــەم، چونكــە مەلەوانــی 

لــە راســتیدا وەرزشــێكی گەلێــك چاكــە.

ســەبارەت بــە ســوارچاكی، ئێمــە كــەی ســوار بووینــە، جــار جــارە واڵغــامن بــەكار دەهێنــا 

لەنــاو پێشــمەرگە، ئەویــش لــە مــاوەی پێشــمەرگایەتی زۆربــەی جار مــن ســوار نەدەبووم، 

كەلوپەلــی خــۆم بەخــۆم هەڵدەگــرت و ســواریش نەدەبــووم، باریشــم گــران نەدەبــوو، لــە 

حەقــی دەهاتــم، 8 بــۆ 10 كاژێــر رۆیشــتووم، لەســەر یــەك رۆژ لــە دوای رۆژ هەفتەیــەك 

10 رۆژ رۆیشــتنامن كــردووە، لــەو بابەتــە باشــبووم و خــراپ نەبــووم.
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ســیروان رەحیــم: چ هەیــە لــە ژیانــی سیاســی ئێــوەدا، یادگارییــەك كــە هەرگیــز لەبیــرت 

نەچێتــەوە، واتــە ئەوەنــدە خۆشــبێت بەالتــەوە؟

ــەوەوە دەســتپێبكات  ــە، رەنگــە ل ــە راســتیدا ئەمــە شــتێكی رێژەیی ــر محەممــەد: ل عەزی

ــەوە،  ــەوە و بێیت ــك باڵوبكەی ــدا، بەیانێ ــردن و چاالكی ــە رۆژان لەســەرەتای كارك ــك ل رۆژێ

التوایــە چەنــد قــەاڵت فەتــح كــردووە. چەنــد دانەیــەك لــەو بەیانــەت لــە چەنــد شــوێنێك 

باڵوكردووەتــەوە، لــە راســتیدا ئەمــە شــتێكی خۆشــە. رەنگــە بــە نیســبەت ئێمەمانــان كــە 

لــە زینــدان بووینــە، كــە هەواڵــی شــۆڕش هــات، بێگومــان خــۆی دوو الیــەن خۆشــبوو، 

كــە بیســتامن ژمارەیــەك ئەندامــی پێشــكەوتنخوازی كــە بیســتامن حیزمبــان پێــی زانیــوەو، 

دوو رۆژ ســێ رۆژ پێشــر پێــی زانیــوەو، بەیانێكــی بەوبۆنەیــەوە دەركــردووە، كــە دیــارە 

ئێمەمانــان ئاگاداریــن، هــەر هیــچ نەبــێ ئازادیــش دەبیــن شــتێكی خۆشــبوو. لەســەرەتادا 

دەرگایــان لەســەر زیندانــەكان نەدەكــردەوە، بەڕێوەبــەری بەندیخانەكــە پیاوێكــی خراپبوو 

لەســەرمان، زەیــن عابدیــن، بــەاڵم پاشــان كۆتاییهــات و لــەوە دەرچــوو نەختێــك هەوڵبێــت 

ــر رۆژمــان  ــە دەرێ، ئی ــەوە و هاتین ــان لێكردین ــن و دەرگای ــر هات و هیچــی دیكــە، نەخێ

دەژمــارد كــەی دەچینــە دەرێ، قەزیــە بــە قەزیــە چــاوی پێــدا دەخشــێندرایەوە، هاتینــە 

دەرەوەو بێگومــان شــتێكی زۆر زۆر خۆشــبوو، شــتی خۆشــی ئــاوا زۆر بــووە.

ســیروان رەحیــم: ئــەی شــتێك كــە ناخۆشــبێ یاخــود كەوتنــە هەڵەیەكــەوە لــە بڕیارێــك 

یــان كارێكــی سیاســی، كــە هەمــوو مرۆڤێــك بــۆی هەیــە ئــەو هەڵەیــە بــكات. بڕیارێــك 

ئێــوە دابێتتــان و لێــی پەشــیان بــن، یاخــود شــتێك كــە ئێــوە كردبێتتــان و ئێســتا خۆزگــە 

بخــوازی كــە نەتانكردبایــە؟

عەزیــر محەممــەد: شــتێكامن باســكرد، رەنگــە ئەمــە یەكێــك لەوانەبێــت، چونكــە خــۆم 

لەوانەبــووم كــە رازیبــووم.

سیروان رەحیم: كامەیان؟

عەزیــر محەممــەد: هــی جەبهــە لەگــەڵ حیزبــی بەعســدا، خــۆم لەوانەبــووم كــە 

رازیبــووم، لێشــت نهێنــی نەبــێ رەنگــە رەزامەنــدی مــن كــەم یــان زۆر كاریگــەری لەســەر 

رەزامەنــدی یەكێكــی دیكــەش كردبێــت، رەنگــە ئەگــەر مــن رازی نەبوومایە نەڕۆیشــتبایە، 

سیاســەت یەكجــار مومارەســە دەكرێــت، رەنگــە ئەوســاش دەبــووە حاڵەتێــك كــە ئێســتا 

ئینســان ناتوانــێ تەقدیــری بــكات. سیاســەت وەكــو شــەترەنج نییــە پیــاو جوڵــە بــە چەنــد 
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ســەربازێك بــكات و مەلیكــی پــێ نەكوژرێــت و پاشــان بڵــێ بەالیەكــی دیكــەدا بڕۆیــن. 

ــەت  ــا ئەزموونەك ــەرنەكەوتی تەنی ــەر س ــت، ئەگ ــەر دەكرێ ــار مومارەس ــەت یەكج سیاس

ــا  ــەر ســەرنەكەوتی تەنی ــەوا ســەركەوتی. ئەگ ــەر سەریشــكەوتی ئ ــەوە، ئەگ ــۆ دەمێنێت ب

ســوودی  و  هەڵیبســەنگێنێت  و  لێبكاتــەوە  بیــری  بــاش  ئینســان  دەبــێ  دەرســێكە، 

ــت. لێوەرگرێ

شــتی لــە قەبارەیەكــی زۆر گــەورەم بەبیــر نایێــت، بــەاڵم رەنگــە لــە قەبــارەی بچــووك زۆر 

شــت هەبــێ ئەگــەر مــرۆڤ دووبــارە بێتــەوە ســەری، ســەرەتا رەنگــە شــت هەبــن پیــاو 

ــم  ــری خــۆم دەڵێ ــە تەقدی ــە ب ــۆ منوون ــن. ب ــكات، شــتی زۆریــش هەب ــدا ب ــكاری تێ گۆڕان

ئیمكانیــەت هەبــوو پێگەیاندنــم باشــر بێــت، خــۆم زیاتــر مانــدوو بكــەم بــە خوێندنــەوە، 

ئینگلیــزی  لــە خوێندنــی زمانــی  تەنانــەت  بــڕی  بــە زمــان. چونكــە دوو قۆناخــم 

هەردووكیشــی بــە ئــارەزووی خــۆم وازم لێنەهێنــا، رۆڵێــك بیــرا بــۆ ئــەوەی وازی لێبێنــم، 

ــزی بخوێنمــەوەو ســوودێكی باشــی لێوەربگــرم. ــە ئینگلی ــی ب رەنگــە ئێســتا دەمتوان

سیروان رەحیم: دەتوانن بە چەند زمان بخوێننەوە و قسە بكەن؟

عەزیر محەممەد: بەكوردی و عەرەبی.

سیروان رەحیم: ئەی رووسی؟

عەزیــر محەممــەد: رووســی ناخوێنمــەوە، رووســی بەشــە سیاســییەكەی تێدەگــەم 

بخوێنمــەوە، بــەاڵم مــن ئێســتا هــەر بــە كــوردی و عەرەبــی دەخوێنمــەوە.

ســیروان رەحیــم: كاتێــك ژیانــی هاوژینیــت پێكهێنــا هەســتی دایكــت چــۆن بــوو، دوای 

ئــەو ئەزموونــەی ژیانــی ئاوارەیــی و زیندانــی؟ 

عەزیــر محەممــەد: كــە ژنــم هێنــا دایكــم نیگــەران بــوو، رەنگــە كافیــە رۆڵێكــی باشــی 

بینــی، كــە مــن لێــی رازیبــم، كێشــەیەكی گــەورە نییــە ئەگــەر دایكــم دوو ســێ قســەش 

بــكات. فەتــرەی یەكــەم نەختێــك هەســتێكی وای هەبــوو كــە شــتێكی لــێ ســەندرابێت، 

ــە  ــدا، ل ــی پێ ــەش گرنگ ــا، كافی ــەلەیە نەم ــەو مەس ــوو ئ ــامن ب ــە منداڵ ــان ك ــەاڵم پاش ب

ســەرەتاش هــەر گرنگــی پێــدەدا، بــەاڵم نیگــەران بــوو. چونكــە دایكــم جگــە لە من كەســی 

دیكــەی نەبــوو، لــە غەریبایەتیــش مــرد و هــەر لەوێــش ناشــتامن. ئێــش و ئازارێكیــش كــە 

بینیویەتــی لەپێنــاوی مــن بینیویەتــی هیچــی دیكــە نەبــوو. مێــردی بەجێهێشــت لەبــەر 

مــن بەجێــی هێشــت، لەبــەر هیچــی دیكــە نەبــوو.
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سیروان رەحیم: كاتێك دایكت كۆچی دواییكرد تۆ لە بەغدا بوویت؟

عەزیر محەممەد: بەڵێ.

سیروان رەحیم: بە دیارییەوە بوویت كاتێك كۆچی دواییكرد؟

عەزیر محەممەد: بەڵێ.

سیروان رەحیم: بە نەخۆشی مرد؟

ــەاڵم  ــا، ب ــاش ژی ــی ب ــە تەمەنێك ــبوو، الموای ــی باش ــێ، تەمەنیش ــەد: بەڵ ــر محەمم عەزی

بــەو دوا بــە دواییــە نازانــم چەنــدی پێچــوو تووشــی جۆرێــك لــە جەڵتــەی مێشــك هــات، 

ــە بــەردەوام، بــەاڵم ئەوەنــدی نەخایانــد،  كافیــەو خوشــكی كافیــە لــەالی دانیشــتبوون ب

مــرد. ئێمــەش لەگــەڵ حكومەتــی بەعــس بــەرەو ئــەو دڵەڕاوكێیە دەڕۆیشــتین و دایكیشــم 

چــی وای تێــدا نەمابــوو، پیــر ببــوو. زۆر بــە باشــی بەخــاك ســپێردرا و خەڵكێكــی زۆریــش 

ئامادەبــوون.

سیروان رەحیم: بۆی گریای كاتێك كۆچی دواییكرد؟

عەزیر محەممەد: بێگومان فرمێسكم دەهاتنە خوارێ.
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دووڕوویی لەبارەی ژنەوە 

ــەی  ــقێكی دیك ــی عەش ــی باس ــرد، گوت ــان ك ــەڵ كافیەخ ــەم لەگ ــم: قس ــیروان رەحی س

نەكــرد لــەوەو پێــش، واتــە بــەر لــەو، گوتــم نــا. پرســیم ئایــا شــتی وا هەبــووە؟ گوتــی 

ــتوویەتی.. ــوە بیس ــم لەكوێ ــت. نازان پێموابێ

عەزیر محەممەد: بوختانم پێدەكات.

سیروان رەحیم: واتە شتێكی وانەبووە؟

عەزیــر محەممــەد: بــە تایبەتــی لــە مەســەلەی ژنــدا، لــە راســتیدا تائێســتا هــەرە هــەرە 

باشــەكامنان رەگێكــی دووڕوویــی تێدایــە، دیدێكــی نێرینەیــی تێدایــە، تەنانــەت ئەوانــەی 

بانگەشــەی ئــەوە دەكــەن كــە زۆر چــاك لــەو مەســەلەیە گەیشــتوون. پێموابــێ لــە ســاڵی 

1944 – 1946 باشــم لەبیــر نییــە خوشــكێكی منیــان بەمێــرد دا، كــە لەدایكــی خــۆم نەبوو، 

لــە دایكــی خــۆم هــەر مــن بــووم، خوشــكەكەی منیــان بــە زۆرداری بــە مێــرد دا، ئەوســا 

ئێمــە دێــامن بەجێهێشــتبوو، ماڵــی باوكــامن بەجێهێشــتبوو، ئــەو خوشــكەم گواســتیانەوە 

بــە بۆچوونــی خــۆم هــەر بــۆ ئــەوەی بیســەملێنێ كــە هیــچ غــەل و غەشــی تێــدا نییــە، 

شــەوێك الی مێردەكــەی مایــەوە و گەڕایــەوە، هەنــدەی پێنەچــوو تووشــی وەرم هاتــوو 

ــی باوكــم و فــاڵن  ــە ماڵ ــدا زۆر ل ــی خۆی ــەو مەســەلەیە مــن لەكات و مــرد. جــا لەســەر ئ
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و ئەوانــە نیگــەران بــووم، زۆر زۆر تووندوتیژیــش بــووم، بێگومــان تــازە گاگۆڵــەم دەكــرد 

لــە مەســائیلی سیاســی، پــاش ئــەوەی چوومــە نــاو سیاســەت و ئەوانــە قەزیەكــە نەختێــك 

ــا  ــدا، بەشــێوەیەكی مــەدروس ن هێمــن بــوو. جــا لەوســاوە وەكــو بڵێــی داكەتنێــك رووی

بەڵكــو بەشــێوەیەكی هەڕەمەكــی داكەتنێــك روویــدا، رووداوی دیكــەش لــە هەمــان دێ 

روویانــدا. كارەســاتێكە ئــەو كارەســاتانەی بەســەر ژن دێــت، بۆیــە مــن هەســتم بەوەكــرد، 

تاوەكــو ئێســتاش هەســتم وایــە ژن ســتەمێكی زۆری لێدەكرێــت، بەتایبــەت لــە پرســەكانی 

تایبــەت بــە خــۆی و لــە هەڵبژاردنــی هاوســەر و زۆر شــتی دیكــە، لــە كاردا لەنــاو ماڵــدا، 

لــە دەرەوە و زۆر بۆنــەی دیكــە لەپێــش ئارەزووەكــەی ئــەو دەوەســن، بۆیــە رەنگــە ئــەوە 

زۆر كاریگــەری لەســەرم دانابێــت.

ئــەوەی پێشــریش كــە بــۆم باســكردی، مەســەلەی دایكیشــم، چونكــە مــن لەگــەڵ دایكــم 

ژیــاوم، رەنگــە ئــەوەش كاریگــەری هەبووبــێ بەشــێوەیەك كــە خــۆم هەســتی پێنەكــەم. 

جــا بۆیــە تەســەور دەكــەم هیــچ جواڵنەوەیــەك، هیــچ كۆمەڵگەیــەك، مومكیــن نییــە وەك 

پێویســت ســەركەوێت ئەگــەر ژن نەیەتــە مەیــدان، ئەگــەر ژن رانەكێرشێــت بــۆ مەیــدان، 

جەنگــی ژنیــش جەنگــی هەردووالیــە، جەنگــی پیــاو و ژنیشــە بــۆ ئــەوەی مــاف بدرێــت 

ــرۆڤ ستایشــی ژن دەكات،  ــی م ــاری سیاس ــارەی گوت ــارە لەب ــار ج ــە ژن، ئەگەرچــی ج ب

دەبــێ كارێكــی ئەوتــۆ بكــەن.

لەپرســی دیكــەدا زۆرجــار بــەراورد لەنێــوان هێــزی پیــاو و الوازی ژن دەكرێــت لــەڕووی 

ــو  ــازووی وەك ــێ ژن ماســولكە و دەســت و ب ــال دەب ــالو بی ــێ ئی ــێ دەڵ جەســتەییەوە، ك

ــو ژن  ــا وەك ــت ئەوس ــێ دەڵێ ــاو؟ ك ــەڵ پی ــت لەگ ــان بێ ــێ یەكس ــا دەب ــت ئینج ــاو بێ پی

ــە ماســولكە و دەســت و  ــا ل ــزی ژن زۆرە جی ــی بەهێ ــە ژن. خاڵ ــە نابێت ــەوە؟ وات دەمێنێت

ــك زۆرە. ــە شــوێنی دیكــەدا گەلێ ــازوو، ل ب

لەكاتــی خۆیــدا كتێبێكــامن خوێنــدەوە هــی عەقیــد قەزافــی )الكتــاب األخــر( باســی ژن 

دەكات، ئەوســا الموایــە وەكــو ئێســتا باســی ژنــی نەدەكــرد، یەكجــار وانەبــوو، ژن ژنــە و 

پیــاو پیــاوە، ژن وایــە و پیــاو وایــە.

دەكات،  خۆشەویســتی  عیبادەتــی  كــورد  میللەتــی  خۆشەویســتی،  ســەر  بێینــە  بــا 

ئــەو هەمــوو چیــرۆك و بەیــت و حەیــران و الوكانــە، بەشــی هــەرە زۆری لەســەر 
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ــە  ــەاڵم ب ــاد، ب ــن . ت ــەم و زی ــەزال و م ــیامەند، الس و خ ــێ و س ــتییە، خەج خۆشەویس

مەرجێــك ئــەوەی ژنەكــە یــەك چــی مــن نەبێــت، خوشــكی مــن نەبێــت و نزیكــی مــن 

ــن،  ــان ناژی ــی خۆم ــە حەقیقەت ــە، ئێم ــەو كۆمەڵگای ــەی ئ ــەو دووڕوویی ــاد. ئ ــت . ت نەبێ

ــە كــە  ــری ئەوەی ــن، غەی ــەوەی دەڵێ ــە ســكامنە وەكــو ئ ــەوەی ل ــە و ئ ــە دڵامن ــەوەی ل ئ

ــی  ــە لەكات ــۆ منوون ــا ب ــت، ئەگین ــك دەترازێ ــێوەیە لێ ــەلەكە بەوش ــن. مەس ــە دەیڵێی ئێم

خۆیــدا لــە هەولێــر لــە ســاڵی 1945 كابرایەكــم ناســی نــاوی كەریــم بــوو، نازانــم چۆنــم 

ــرەو  ــوو، لێ ــاوی ســتێ ب ناســی، ســەربازبوو گەڕایەوەگوندەكــەی كچێكــی خوشویســت ن

ــای  ــووە و ئاغ ــوان ب ــە ج ــارە كچەك ــوون، دی ــدا رێككەوتب ــی خۆیان ــارە لەنێوان ــەوێ دی ل

گوندیــش دەیەوێــت، پاشــان رەدو كــەوت، پاشــان هاتنــە دێیەكــی نزیكــی هەولێــر، 

ــاش  ــان دان، پ ــەوێ گەمارۆی ــوون ل ــان كەتب ــەی بەدوای ــاداوە، ئەوان ــن ب ــێ پێیدەڵێ پێمواب

ماوەیــەك هەواڵیانــدا كاربەدەســتی گونــدی كــە دەبــێ ئەوانــە دەربــەدەر بكرێــن و لــە 

دێ نەمێنــن ئەگینــا ئێمــە واو وا دەكەیــن، ئەوەیــش دیــارە الوازی پیشــاندا بەدەریــان نــان، 

بــووە شــەڕ و هەردووكیــان كــوژران. ئــەو رۆژەی تەرمــی ئــەو دووانــە هێرایــە هەولێــر 

تەقریبــەن هەولێــر هــەژا، ئێســتاش گەلێــك گۆرانــی و ئــەو شــتانە لەســەر كەریــم و ســتێ 

هەیــە، بــەاڵم چییــە كچــی مــن نەبــووە، خوشــكی مــن نەبــوو، فاڵنــی مــن نەبــوو. ئەمــن 

بــە رێــزەوە تەماشــای دەكــەم، بــەاڵم دوور نییــە بــە میــزاج ئــەوە دەڵێــم، ئەگــەر خوشــكی 

مــن بووایــە دەبــوو منیــش هاوبەشــی بكــەم لــە كوشــتنی. جــا ئــەو دووڕووییــە هەیــە.

ــاوەی دوو  ــە م ــن، بیســتم ل ــزاب بەكاردەهێن ــك شــوێنی كوردســتان تی ــە هەندێ ئێســتا ل

ــك ناوچــەی كوردســتاندا  ــە هەندێ ــۆ 800 ژن كــوژراون، ل ــۆ ســێ ســاڵ نزیكــەی 700 ب ب

بــە تۆمەتــی زۆر باتــڵ، یانــی چــی كچێــك بچێــت لــە شــایی بــرای دوو پێــچ شــایی بــكات 

ــە  ــچ شــاییكردووە ل ــی دوو پێ ــی چــی؟ یان ــڕن یان ــی بب ــان لووت پاشــان بچــن بیكــوژن، ی

ــی  ــدی لێ ــەر چەن ــە. ه ــتانە هەی ــەو ش ــا ئ ــت، ئینج ــە ژن دەهێنێ ــرای ك ــاییەكەی ب ش

ــە  ــە گەلێــك ل بكۆڵییــەوە تەماشــای دەكــەی ژن زۆر مەغــدوورە، كارەســاتەكەش لەوەدای

ژنەكانــی ئێمــە رازیــن بــەوە. مــن زۆرجــار دەڵێــم باشــە كچێكــی كــە شــووی نەكــردووەو 

ــەوە هەقــە هــەر  ــێ ئ ــەوە دەڵ ــی خــۆی دەدات ــەوە دڵ ــێ ب ــەوە مافــی خــۆی نازان ماوەت

دەبــێ وا مبێنــم و هــەروا بووینــە. مــادام هــەروا بووینــە هیــچ جێــی گلەیــی نییــە، ئەگــەر 

ــەوە.  ــێ بتەقێت ــان دەب ــت ی ــازادی خــۆی وەربگرێ ــە ئ ــە رەنگ ــەی هەی ــەو ماف ــت ئ بزانێ
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جــا گەلێكــی لــەو بابەتەمــان هەیــە پەیوەنــدی بــە دۆخــی ژنــەوە هەیــە بەداخــەوە. زۆر 

ــی لەكــوردەواری خۆمــان. ــووە بەتایبەت ــە ژن تووشــی هات كارەســاتی وا هەی

بــۆ منوونــە یەكێــك لەســەر النــك مــارەی دەكــەن، خزمێكی خۆم كچــی خۆی داوەتــە كوڕی 

برایەكــەی ، كچــی برایەكەشــی بــۆ كــوڕی هێنــاوە، پێمگــوت ئێــوە بۆچــی وادەكــەن؟ گوتی 

كــوڕی باشــن، گوتــم یانــی چــی باشــە؟ بــۆ منوونــە مــن دەمگوتــە باوكــم باوكــە هــەزار 

بەهەشــت هەبێــت تــۆ جێگــەت بەهەشــت نییــە، گوتــی بۆچــی؟ گوتــم تــۆ ئینســانێكت 

ــاب دەشــكێنێت  ــی باشــە چــۆن قســەی ب ــوو. گوت ــەو خوشــكەم ب ــد مەبەســتم ئ فەوتان

كــە مــن دەمەوێــت بــە مێــردی بــدەم؟ بیدەمــە ســەگێك دەبــێ پێــی رازی بێــت، گوتــم 

ــەوە  ــچ بەالنیكەم ــێ ك ــم دەب ــدا. گوت ــە پێیان ــەوەی ك ــاڵن دەخــەوی ئ ــەڵ ف ــۆ لەگ ــۆ ت ب

رۆڵێكــی باشــی هەبێــت لــە هەڵبژاردنــی هاوســەرەكەی، چونكــە ئــەوە كراســێك، بەرگێــك 

ــێ  ــت نەب ــە دڵ ــەاڵم ب ــت، ب ــەری بكەی ــك لەب ــان رۆژێ ــت ی ــەری بكەی ــە دوو رۆژ لەب نیی

ــە ژیانــی لەگــەڵ بەســەر ببەیــت. ئــەو جــۆرە  تێــی هەڵبدەیــت. زەواج پێویســتی بەوەی

بەشــوودانە زینایــە ئەگــەر زینــا هەبێــت، ئــەو كۆمەڵگەیــەی كــە بەرگــری لەســەر 

ئەخــالق دەكات. ئەمــە كــەی پەیوەنــدی بــە ئەخالقــەوە هەیــە؟ جارێكیــان دیدارێــك كــرا 

لــە تەلەڤزیــۆن ژنێــك هــات لەگــەڵ كابرایەكــی ســەر بــە دیــن و ئەوانــە دانیشــت، ئــەو 

ژنــە الموایــە )فەریــدە نەقــاش( بــوو، میــری بــوو، تەنیــا ئــەو پرســیارەی لێدەكــرا، دەڵــێ 

ــت  ــاوە چــۆن رازی دەبێ ــەو پی ــژی، ئ ــدا ب ــەڵ پیاوێك ــت لەگ ــە دەیەوێ ــك ك ــێ ژنێ پێمبڵ

ئــەو ژنــە لەگەڵــی بــژی؟ دێــت و دەچێــت دەیــان لــەف و دەوەران دەدۆزێتــەوە، بــەاڵم 

وەاڵمــی ناداتــەوە، دووبــارە دەڵێــت، مــن تەنیــا دەمەوێــت بڵێــم ئــەو ژنــە لــە ســەرەتادا 

نایەوێــت لەگــەڵ ئــەو پیــاوەدا بژیــت. یانــی چــی؟

ــوو، وەكــو  ــی هەب ــەاڵم مەڕومااڵت ــوو، ب ــە تەمەنداب ــراش ل ــرادا، كاب ــامن لەگــەڵ كاب هەوڵ

پشــیلەیەك پشــكە دوونگەكــی چنــگ كەوتبێــت و دەســتی لەســەر هەڵنەگــرت و 

ــرد. ــوو م ــش چ ــرت، ئەوی هەڵنەگ

مــن بــۆ هەولێــر بردمــەوە، زۆر چــاك لەبیرمــە، زەالم لەســەر خانووەكــەی ماڵــی باوكــم 

ــووم،  ــل ب ــاو ئۆتۆمبێ ــەزم، لەن ــم داناب ــەزە، گوت ــان داب ــواق دەدا، گوتی ــان س خانووەكەی

گوتــم بــڕۆ خــوارێ خوشــكەكەم، گومتــە ســایەقەكەش بــادەوە، بــە بابیشــم گــوت جارێكــی 

دیكــە بێیتــە ماڵــامن القــت دەشــكێنم، نەختێــك ئــاوا بــووم قســەو قســەڵۆكی گەنجــی و 
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هــەرزەكاری و ئەوانــە. پاشــان كــە چووینــە نــاو سیاســەت و فــاڵن و ئەوانــە ئینســان بــە 

ــێ  ــە، دەب ــان ئاوای ــی كۆمەڵگاكەم ــە دەكات، حەقیقەت چاوێكــی دیكــە تەماشــای دۆخەك

ــەوێ  ــەر بت ــەم ئەگ ــەیە دەك ــەو قس ــە ئ ــن هەمیش ــەاڵم م ــت، ب ــی بدەی ــی گۆڕین هەوڵ

شــتێك بگۆڕیــت، دەبــێ تێیبگەیــت. هــەر شــتێك لــە سیاســەتدا لــە كۆمەڵــگادا لــە هەموو 

شــتێكدا كــە دەتەوێــت بیگۆڕیــت دەبــێ تێــی بگەیــت یانــی چــی؟ بــۆ منوونــە یەكێــك 

دەڵــێ ئــەو قەزیەیــە نامەوێــت، چۆنــت نــاوێ؟ ئــەوەی ناكــەم، چــۆن نایكەیــت؟ ئــەوەم 

دەوێــت، چۆنــت دەوێــت؟ دەبــێ تێیبگەیــت. جــا ئــەوەش هەروایــە مــرۆڤ دەبــێ لــە 

كۆمەڵگاكــەی تێبــگات و دەبــێ هەوڵبــدات ئاراســتەی كۆمەڵگاكــەی بگۆڕێــت، بێگومــان 

ئــەوە ئەركــی رۆژێــك و دوو رۆژ و ســاڵێك و دووســاڵ و 10 ســاڵ و 20 ســاڵ نییــە، ئەمــە 

شــتێكی حەیاتییــە. بۆیــە هەمــوو جــارێ دەڵێــم شارســتانیەت دڵــۆپ دڵــۆپ كۆدەبێتــەوە، 

مــرۆڤ بــە بڕیــار ناتوانــێ ببێتــە شارســتانی، هــەزار جــار بڕیــار بــدات كــە دەمــاری جووت 

بــوو دەگەڕێتــەوە ســەر بنەچەكــەی خــۆی.

لــە زەفــار بزووتنــەوەی ئەنســار ژماریەكــی بــاش ژنیــان لەگەڵدابــوو، دەســت و بازوویــان 

ــك بچــێ  ــەر كچێ ــە ئەگ ــێ باش ــووەوە، ئ ــان بەرداب ــەزی و ئەوانەی ــژ و ك ــوە و ق هەڵامڵی

ــە بەشــداری  ــە شــتی دیك ــۆ ل ــەی ب ــكات، ئ ــە شــۆڕش ب ــت بەشــداری ل چــەك هەڵبگرێ

ــكات. دەبــێ كۆمەڵگــە  ــە شــتی دیكــە بەشــداری ب ــەكات، بەالیەنــی كەمــەوە دەبــێ ل ن

ــە  ــۆ ب ــوەت ســڕیوەتەوە، ت ــۆ نی ــڕوات. پاشــان ت لەســەر هــەردوو قاچــی راوەســتێت و ب

نیــوەی هێــزی خــۆت كاردەكــەی. دەبــێ ژن كەســب بكرێــت لــە بــواری ئــەو حەقیقەتــەی 

ــا  ــكات، ئینج ــە ب ــەو ماف ــەی ئ ــكات و مومارەس ــۆی ب ــی خ ــە ماف ــت ب ــێ هەس ــە دەب ك

ــكات.  مومارەســەی مافــی خۆشــی ب

بــە بــڕوای مــن ژن لــە واڵتــی ئێمــە و واڵتانــی دیكــە پەراوێــز خــراوە، نەزیــرە زەینەدیــن، 

كچێكــی لوبنانییــە، باوكــی دیــارە كابرایەكــی وەكــو قــازی و ئەوانــە بــووە، لــە لــە 

دەوروبــەری 1922 – 1926 دوو كتێبــی نووســیوە، یەكێكیــان لەســەر )الســفور والحجــاب( 

ئــەوەی دیكەیــان لەســەر )الفتــاة والشــیوخ(، ئەوانــەی وەاڵمیــان لەســەر ســفور و 

حیجــاب داوەتــەوە زۆر هەوڵیانــداوە تەشــهیری پێبكــەن، لەكتێبــی دووەم وەاڵمــی 

ئەوانــە دەداتــەوە. زۆر سەرســامی بــووم، چونكــە كچــە گەنجێكــی 20 ســاڵی بــە زمانێكــی 

ــۆ  ــتێتەوە. ب ــە دەوەس ــە مێزەران ــەر ب ــوو س ــەو هەم ــەر ئ ــی روون و رەوام بەرانب عەرەب
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منوونــە دەڵێــت چــۆن دەبــێ مــن چــاوم هەیە،چــۆن دەبــێ بــەو چــاوە نەیبینــم؟ گوێــم 

ــت ســەر و مێشــكی ئینســان  ــوە دەتانەوێ ــە نەبیســتم؟ ئێ ــەو گوێی ــێ ب هەیە،چــۆن دەب

ــك  ــتا هەندێ ــەر. ئێس ــاڵ لەمەوب ــش 80 س ــردووە پێ ــی زۆر نایابیك ــن. بەرگرییەك دابپۆش

لەوانــە دەربــەدەر دەكــەن، لەوانــە نــەوال ســەعداوی، لــە ئەمریــكا پێشــوازییەكی باشــیان 

لێكــرا، گوتیــان فەرمــوون لەكۆلێــژ وانــە بڵێنــەوە، لــە جەزائیــر هەندێكــی دیكــە ناچــارن 

دەبــێ بــڕۆن و بچنــە شــوێنێكی دیكــە تاوەكــو ژیانــی خۆیــان بپارێــزن. لــە واڵتــی ئێمــەش 

لــە رۆژنامــە باڵودەكرێتــەوە دەڵێــن جــار جــارە تیــزاب بەكاردەهێنــن، قســەی ناشــیرین 

دەكــەن بەرامبــەر بــە ژن ئەگــەر تەنورەیەكــی نەختێــك زیاتــر لەســەر چۆكــی بێــت یــان 

لەســەر چۆكــی بێــت.

لەكاتــی خۆیــدا لــە عێراقــدا، پێموایــە وەزیــری بەرگــری ئەوســای عێــراق، بڕیاریــدا ئەگــەر 

یەكێــك قاچــی لــە دەرەوەبــێ زیــاد لــە پێویســت ئــەوا بۆیاخــی بكــەن، جــا وەرە كابرایــەك 

ســەتڵێكی بۆیاخــی هەڵگرتــووە و فڵچەیەكــی پێیــە كچێكیــش لــەوالوەڕا دێــت فەقیــرەی 

ئــاگای لــێ نییــە قاچــی بۆیــاخ بكــەن بــۆ ئــەوەی جارێكــی دیكــە كراســی كــورت لەبــەر 

ــوو  ــەو هەم ــۆ ئ ــووكایەتییە ب ــچ، س ــۆ ك ــووكایەتییە ب ــووی س ــەوە هەم ــا ئ ــەكات. ج ن

هەســتەی هەیەتــی، ســووكایەتییە بەكۆمەڵگــە. جەواهیــری لەكاتــی خۆیــدا هۆنراوەیەكــی 

زۆر نایابــی لەســەر ئــەوە نووســی، گوتــی شــەرەف ئەوەیــە چــام؟ كــە هەمــوو رۆژێــك 

ــەو  ــن ب ــەن، ئینجــا دێ ــەی باســی شــەرەف دەك ــەن ئەوان شــەرەف پێشــێلدەكرێت لەالی

جــۆرە دەیانەوێــت بەرگــری لــە شــەرەف بكــەن، كــە كچیــان وایــە، یــان خوشــكیان وایــە، 

ــك شــوێندا  ــە هەندێ ــو ل ــەكات وەك ــێ كار ن ــان دەب ــە، ی ــەدا وای ــە كۆمەڵگ ــك ل ــان ژنێ ی

وەك كۆمەڵگەیەكــی ئەفغانــی، تەنانــەت لــە ســەرەتادا لــە ئێــران، ئێســتا خەریكــە 

نەختێــك شــوێن پێــی خــۆی بگرێــت و نەختێــك بــەرەو باشــر بــڕوات. خوێنــدن، بەڵــێ 

ــەالی  ــت. م ــت نەخوێنێ ــت، زانس ــە نەخوێنێ ــی دیك ــەاڵم هیچ ــت، ب ــان بخوێنێ ــا قورئ ب

ــی خــودا  ــت نازان ــا نەخوێنی ــی كیمی ــەر عیلم ــت ئەگ ــت، دەڵێ ــادی بەخێربێ ــەورەش ی گ

ــودا  ــتەی خ ــوو ش ــەو هەم ــیت ئ ــودا بناس ــەوێ خ ــەر دەت ــتیش ئەگ ــردووە، بەڕاس چیك

ــەی  ــەوە و بیناســێنی، ئ ــی بكۆڵیی ــە لێ ــۆ ك ــە ت ــی ئەوەشــی داوەت خەڵقیكــردووە دەرفەت

بۆچــی وایــە؟ كەچــی ئــەو هەمــوو الوازكــردن و ئێــش و ئــازارە ئاراســتەی ژن دەكرێــت. 

ــەرە  ــتا ه ــدا، ئێس ــە ماڵ ــەت ل ــەوە، تەنان ــم ل ــۆم زۆر نیگەران ــبەحاڵی خ ــن بەش ــە م بۆی
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عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز

هــەرە باشــەكامنان هەندێــك ئیــش هەیــە شــەرمامن پێیــە بیكەیــن، دەڵێیــن ئــەوە ئیشــی 

ژنــە، باشــە قەینــا هەندێــك شــت هەیــە ئیشــی ژنــە رەنگــە پیــاو هــەر نەتوانــێ بیــكات و 

نەیخێوێنــی، نــەك لەبەرئــەوەی شــەرمە، شــەرم نییــە، بــەاڵم چونكــە پیــاوە لــەو روانگــەوە 

بــۆ قەزیەكــە دەچێــت، چونكــە پیــاوە نابــێ ئــەو ئیشــانە بــكات. 

ســیروان رەحیــم: ئــەو تێڕوانینانــەی تــۆ بەرامبــەر بــە ژن، لــە كاری سیاســی و حیزبایەتــی 

ئێــوە تاوەكــو چەنــد رەنگیداوەتــەوە یــان كاری پێكراوە؟

ــر محەممــەد: لێــت ناشــارمەوە، ئێمــە ئێســتا لەگــەڵ برادەرانــی خۆشــامن قســەم  عەزی

ــوورساو،  ــوو ن ــە هەم ــە ل ــی شــیوعی، ك ــە حیزب ــتیدا ئێمــەش ئێســتا ك ــە راس ــردووە، ل ك

ــە  ــەم، ك ــو مــن باســی دەك ــت وەك ــە دەكرێ ــەو بابەت ــەكان باســی ئ ــدن و بەرنام راگەیان

بۆچــی وەهــا تەماشــای قەزیەكــە دەكرێــت؟ بــەاڵم لــە جێبەجێكردنــدا وانییــە، لــە 

ــو زۆرە. ــە، بەڵك ــەم نیی ــی ك ــدا كەمتەرخەم جێبەجێكردن

بــۆ منوونــە جارێكیــان كۆبوونەوەیــەك كــرا، لەكۆبوونەوەكــە نزیكــەی 100 بــۆ 200 

ــم  ــۆم بپرس ــێ لەخ ــوو، دەب ــی تێداب ــەك ژن ــوون، ی ــازر ب ــە ح ــت و ئەوان ــرادەر و دۆس ب

بۆچــی؟ بۆچــی زانیــاری لــە عێــراق بەشــێوەیەكی گشــتی، لــە كوردستانیشــدا بزووتنــەوەی 

ــەو  ــەرەو ئ ــش ب ــی زۆری ــە، جەماوەرێك ــی هەی ــی باش ــە مێژوویەك ــان بزووتنەوەیەك ژن

بزووتنەوەیــە هاتــووە، ئێمــە پێــش ژمارەیــەك لــە واڵتانی عەرەبــی كەوتبووین لــەوڕووەوە. 

لــە رێكخســتنی حیزبیشــدا لەكوردســتاندا زۆربــەی دەســتەی ســەركردایەتییەكامنان ژنــی 

ــان  ــژەی هەبوونی ــتە رێ ــووە، راس ــان هەب ــەركردایەتیش ژمن ــتەی س ــە دەس ــووە، ل ــدا ب تێ

ــت  ــووە. لێ ــەاڵم هەب ــە، ب ــاو نیی ــژەی پی ــای رێ ــە و بارتەق ــت نیی ــەی وەك پێویس رێژەك

ناشــارمەوە ئێســتا وەك هەســت بكــەم وەك جــاران نییــە، ئــێ دەبووایــە ئێســتا ئــەو 20 

بــۆ 30 ســاڵە زیاتــر پەرەســەندنێكامن كردبــا بــۆ ئــەو مەســەلەیە، لــەوەدا گرفــت هەیــە، 

ــاوە. ــە پی ــە بنچینــەدا ل ــاوە، ل ــە پی ــە ل ــە ئێمەی كەمتەرخەمییەكــەش ل

لەگــەڵ حیزبییەكانیــان  كــرد  دیموكراتــی، حەزیــان  یەمەنــی  عــەدەن،  لــە  رۆژێــك 

كۆببمــەوە، ژمارەیــەك حیزبــی هاتــن لەگەڵیــان كۆبوومــەوە، باســی ئەزموونــی خۆمامنــان 

كــرد و باســی ئــەو شــتانەمان كــرد، بــەاڵم ســەیرم كــرد رێــژەی بەشــداری ژنــان زۆر كەمــە، 

لــەوێ مافــی تــەواو بــە ژن درابــوو، یاســای بــاری كەســیان هەبــوو، مافێكــی زۆر درابــوو 
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ــە.  ــرە وانیی ــوا لێ ــەوە ك ــم ئ ــوون، گوت ــی ب ــی عەرەب ــوو واڵتان ــەوەی هەم ــە ژن، لەپێش ب

الموایــە خەتــای پیاوەكانــە گوتیــان بــاش بــۆ قەزیەكــە چــووی. گوتیــان، كچێكــامن 

ــكات، ئەویــش  ــرد ب ــان دەكــرد مێ ــوو داوای ــوو، زۆر چــاالك ب ــوو ئەندامــی حیــزب ب هەب

ــەاڵم  ــكات، ب ــرد ب ــوو مێ ــدا رازی ب ــەو مەســەلەیە، لەكۆتایی ــە ئ ــدە خــۆی نەدەدای ئەوەن

بــەو مەرجــەی لــە چاالكــی سیاســی دوور نەخرێتــەوە، بــەاڵم كــە شــووی كــرد رۆژێــك و 

دوو رۆژ مانگێــك و دوو مانــگ كابــرا گوشــاری خســتە ســەر و گوتــی نەخێــر نەكــراوەو 

ناكــرێ دەبــێ تــۆ لــە مــاڵ بیــت و بەالیەنیكەمــەوە لــەو بۆنانــە دەرنەكــەوی، بــەاڵم دیــارە 

ژنەكــە نەچووەتــە ژێــر بــار، ناچــار لێــك جیــا دەبنــەوە، مانگێــك دوو مانــگ ســاڵێك دوو 

ســاڵ دیــارە تووشــی كابرایەكــی دیكــەش هاتــووە ئەویــش هــەروا لەگەڵــی رێككەوتــووە 

كــە رێگــەی چاالكــی سیاســی لێنەگرێــت، بــەاڵم كــە بوونــە ژن و مێــردی یەكــدی ئەویــش 

ماوەیــەك هــات دیســان گوشــاری خرایــەوە ســەر و جــاری دووەم خــۆی بــە تــەاڵق نــەدا و 

مایــەوە. مەســەلەكە ئاوایــە. چارەنووســی ژنیــش ئەوەیــە دەبێ شــوو بــكات. بــە بۆچوونی 

مــن كێشــەی ســەرەكی پیــاوە پاشــان دابونەریتــە، ســەدان ســاڵە ئەگــەر نەڵێــم هــەزاران 

ســاڵە بۆمــان ماوەتــەوە، نابــێ مــرۆڤ خــۆی تەنگەتــاو بــكات لــەو بابەتــە، بەڵكــو دەبــێ 

كۆشــش و خەبــات بــكات ئــەو دۆخــە بگۆرێــت، بــەاڵم لــە هەمانكاتیشــدا دەبــێ ئارامــی 

هەبــێ بــە بڕیــار ناگۆڕێــت.

ســیروان رەحیــم: بــە بۆچوونــی تــۆ ئەگــەر باشــووری كوردســتان بــە منوونــە وەربگریــن، 

ــمەرگەی ژن  ــەك پێش ــرا مەفرەزی ــوەش نەتوان ــی ئێ ــی چ حیزب ــی نەتەوەی چ حیزبەكان

دروســت بكــەن، بــە بــڕوای تــۆ هــۆكاری ئەمــە بۆچــی دەگەڕێتــەوە؟

عەزیــر محەممــەد: لێــت ناشــارمەوە ئێمــە بــە رێژەیــەك ژمنــان هەبــوو، لــە كــچ 

بەشێكیشــان عــەرەب بــوون، ژمارەیــەك مەشقیشــامن كــرد لــە لوبنــان، مەفاریــزی ژن 10 

كــەس بەیەكــەوە، ژمارەیەكــامن هەبــوو، بــەاڵم لێــت ناشــارمەوە هاوســەنگ نەبــوو لەگەڵ 

پێشــمەرگەی پیــاو. لــە رێكخســتنەكانی دیكــەدا وابزانــم بــەو ئاســتە نەبــوو، گرفتەكــەش 

لەوەدایــە بــەو چــاوە ســەیری ژن ناكەیــن. مــن زۆرجاریــش دەڵێــم مەرجیــش نییــە چــەك 

هەڵگرێــت، بــا تایــپ لێــدات، بــا لــە بــواری راگەیانــدن كار بــكات، لــە بــواری تەندوســتی 

ــێ چــەك  ــال دەب ــالو بی ــە ئی ــەرج نیی ــی پێشــمەرگە، م ــە ریزەكان ــكات، مەبەســتم ل كار ب

ــۆ  ــەوەی چــەك هەڵدەگرێــت ت ــە ئ ــا چەكیــش هەڵگرێــت، مەرجیــش نیی هەڵبگرێــت، ب
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حیســابی ئــەوە نەكــەی بیبەیتــە جەنگێــك كــە رەنگــە بزانێــت خەســارەتی تێدایــە، رەنگــە 

لەوێــش تێبینــی ئــەوە بكەیــت. بــەاڵم وەك ژن لــە زەمانــی خۆیــدا لەســەردەمی ئیســالمدا 

ــۆ  ــگ ب ــۆ جەن ــرد ب ــان دەب ــك ژنی ــوو هەندێ ــە، رەنگب ــد وای ــم چەن ــتبێتم نازان وەك بیس

هانــدان، بەالیەنــی كەمــەوە ئــەو الیەنــەی تێدابێــت، رەنگــە چەنــد زەالمێــك ئەگــەر بچنە 

ــە مەعنەویــەت و هیمەتێكــی  ــان دەكــەن، رەنگــە ب جەنگێــك بزانــن چەنــد ژن چاودێری

زیاتــر ئــەو شــەڕە بكــەن، بــەاڵم بەداخــەوە ئەوەمــان نەكــرد.

ــان  ــوو، دیس ــش هەب ــتانی ئێرانی ــی كوردس ــی دیموكرات ــی حیزب ــاو برادەران ــە لەن الموای

ژمارەیەكــی زۆر نــا، بــەاڵم هەبــوو. جــا بەداخــەوە ئــەوە دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەو نەزرەیــە. 

ئێســتا تەنانــەت لــە ژیانــی ئاشــتیانەماندا وەك پێویســت نییــە، كــە مەترســی و چــەك و 

ئەوانــەی تێــدا نییــە، بــەاڵم هێشــتا وەك پێویســت نییــە ژن بێتــە مەیــدان. باشــە ئێســتا 

خۆپیشــاندان دەكرێــت خۆپیشــاندانی ژنانــە، پاشــە ئێســتا شــاند پێكدەهێرێــت دەچیــن 

ئیــدارەكان دەبینــن و بەرپرســان دەبینــن و داوای مافــی ژن و گۆڕینــی یاســاكان دەكــەن، 

كــە هەندێكیــان كۆنــە و دەبــێ بگۆڕدرێــن، نــەك هــەر لەبەرئــەوەی كۆنــە بەڵكــو نــاڕەواو 

ناحەقیشــە، بەتایبەتــی لەبــارەی ژن دەبــێ ئەوانــە چارەســەر بكرێــن، ئــەو شــتانە و ئــەو 

دیاردانــە هەیــە، الموایــە ئــەوالو ئــەوالش هەوڵــدەدەن ئێســتا شــتێكی لــەو بابەتــە بكــەن، 

بــەاڵم دیــارە ئاســان نییــە و تووشــی كۆســپ دێــن.
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هەڤپەیڤین لەگەڵ
 كافیە رەشید
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سیروان رەحیم: دەتوانم شتێك سەبارەت بە بەڕێزتان بزانم؟

كافیــە: مــن لــە كەركــووك لەدایكبوومــە، لــە گەڕەكێــك لەدایكبوومــە لــە نزیــك مزگەوتــی 

ــی  ــە دەمارگیرەكان ــە خێزان ــوو، ل ــامن ب ــووك و تورك ــی كەرك ــم خەڵك ــی. دایك ــف بۆل نای

كەركــووك بــوون، باوكیشــم خەڵكــی ســلێامنی بــوو. پــاش جەنگــی جیهانــی یەكــەم كــە 

بەشــداری لــەو جەنگــەدا كردبــوو، ئەوانیــش دەربــەدەر ببــوون، چــوار بــرا، خوشــكێك و 

لەگــەڵ دایكێــك پــاش ئــەوەی باوكیــان ئەمــری خــودا دەكات.

ــەو جەنگــە  ــۆ ئ ــان ب ــەاڵم باوكمی ــوو، ب ــان ون كردب ــەوان خۆی ــرەم ئ ــوورم و داپی مــام و پ

بــردووە، لــەو جەنگــەدا بــە برینــداری گەڕاوەتــەوە، ماوەیــەك لــە ئێــران مابــووەوە، لــەوێ 

ــوو.  ــە كەركــووك كاســبیان كردب ــۆ كەركــووك، ل ــوون ب ــوو، ئینجــا هاتب چارەســەریان كردب

باپیــرەم لــە دایكــەوە پەیوەنــدی هەبــووە لەگــەڵ باوكــم، باپیــرەم پیاوێكــی رۆشــنبیر بووە، 

خوێندنــی لــە ئیســتەنبوڵ تــەواو كــردووە لێكۆلــەر )مســتنطق( بــووە لــە دادگای شــەرعی 

كەركــووك، نازانــم چــۆن ناســیاوی پەیــدا كــردووە لەگــەڵ باوكــم، باوكیشــم نزیكــەی 20 

ســاڵە دایكــم گەورەتربــوو، باوكیشــم لــەو كاتــەدا كەســێكی رۆشــنبیر بــووە، لــە یەكــەم 

قوتابخانــە كــە پێیــان گوتــووە قوتابخانــەی خواجــە فەنــدی، كــە خزمــی خۆمــان بــووەو لــە 
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تایفــەی زواڵڵ بــووە، باوكــم لــەوێ خوێندوویەتــی، بەهــرەی شــیعری هەبــوو، نزیكــەی 

400 دێــر شــیعری لــە مێشــكدابوو، شــیعری شــاعیرە ئێرانــی و توركــی و عەرەبییــەكان.

سیروان رەحیم: هیچ نووسینێكی باڵو نەكردووەتەوە؟

هەمــووی  پێڕانەگەیشــتین  ئێمــەش  نەكردبــووەوە،  بــاڵوی  نەخێــر  رەشــید:  كافیــە 

كۆبكەینــەوە، ئــەو رۆژە كچــی مامــم لۆمــەی دەكردیــن، گوتــم چــی بكەیــن ئەوەندەمــان 

لەدەســتدێت.

سیروان رەحیم: لەگەڵ مامۆستا عەزیز محەممەد چۆن ئاشنایەتیتان پەیداكرد؟

كافیە رەشید: لە رێگەی حیزبەوە.

ســیروان رەحیــم: پێــش ئــەوەی لەگــەڵ مامۆســتادا ئاشــنایەتی پەیــدا بكــەن، یــان 

هاوســەرگیری بكــەن، ئێــوە بۆخۆتــان لــە ریزەكانــی حیزبــدا كارتــان دەكــرد؟

كافیــە رەشــید: پــوورم ژنێكــی نەخوێنــدەوار بــوو، بــەاڵم رۆشــنبیرییەكی خۆرســكی 

ــە  ــرت ل ــەی وەردەگ ــوو، خانەنشــینیی مێردەك ــوو و منداڵێكــی هەب ــوو، شــوی كردب هەب

ســلێامنی بــوو، لــە ســەرەتا ســاڵی 1950دا چووەتــە نێــو حیــزب، لــە ســاڵی 1953 دا گیــرا، 

ــرا. ــازاد ك ــرا، ســاڵی 1954 ئ ــی ك حكــوم درا و ســاڵێك زیندان

ئێمــە ئــەو پوورەمــان زۆر خۆشدەویســت، كاریگــەری هەبــوو لەســەرمان، شــتێكامن لــێ 

هەڵكڕاندبــوو، دوایــی باوكــم و مامەكانــم دەمارگیــری نەتەوایەتیــان هەبــووە، لــە ماڵــی 

ــە  ــەر بــووە ل ــەو باپیــرەم كــە گوتــم لێكۆڵ ئێمــەش هەمیشــە باســی سیاســەت دەكــرا، ئ

دادگای شــەرعی كەركــووك، پــاش ئــەوە توركــەكان رۆیشــتوون و ئینگلیــز هاتوون، دەســتی 

لەكاركێشــاوەتەوەو كاری نەكــردووە، بــۆ ئینگلیــز كار نــاكات. ئێمــە لــەو كەشــەدا ژیایــن، 

بــەرە بــەرە تاوەكــو ســاڵی 1956 . برایەكــم هەبــوو لــە كۆمپانیــای نــەوت كاری دەكــرد، 

تەمەنــی 17 ســاڵبوو، حیزبــی بــوو، بەیاننامەكانــی بــە نهێنــی بــۆ ئێمــە دەهێنــان، بەبــێ 

ئــەوەی دایكــم و باوكــم بزانــن، ئێمــەش لەگــەڵ چەنــد مامۆســتایەك وەكــو ســەندیكایەك 

ــتا  ــێ مامۆس ــە دەب ــووری، وات ــی و ئاب ــەڕووی كۆمەاڵیەت ــرد ل ــەمان دەك ــەردەوام قس ب

ــتاكان  ــۆ مامۆس ــێ ب ــەت هەب ــێ نەخۆشــخانەی تایب ــت، دەب ــەرز بێ ــووری ب ــەی ئاب ناحی

بەخۆڕایــی، مــاوەی ســەعاتەكانی كاركردنــی دەبــێ كەمربــن.

ســیروان رەحیــم: ئێــوە لــە ســاڵەكانی 1956-1957 چیتــان دەكــرد، قوتابــی بــوون یــان 

مامۆســتا بــوون؟
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كافیە رەشید: من لە ساڵی 1955 بوومە مامۆستای سەرەتایی.

سیروان رەحیم: لە چ قوتابخانەیەك؟

كافیــە رەشــید: یەكــەم قوتابخانەكــە لێــی دامــەزرام لــە ناحیــەی حەویجەبــوو، كــە 

ــووم و دوو مامۆســتای مەســیحی  ــە كەركــووك، مــن ب مــاوەی ســەعاتێك دوور دەبێــت ل

ــوو،  ــوو، مامۆســتاكەی دیكــەش هــەر مەســیحی ب ــوون، بەڕێوەبەرەكەمــان مەســیحی ب ب

موســاڵوی بــوو، ئــەو مامۆســتایەی كــە موســاڵوی بــوو و مەســیحی بــوو، ئەویــش بیــری 

پێشــكەوتنخوازی هەبــوو، هەمیشــە قســەمان دەكــرد، كەســوكاری شــیوعی هەبــوو، 

ــا، ئێمــە كــە قســەمان دەكــرد  ــەاڵم مامۆســتاكەی دیكــە ن ــوون، ب كەســوكاری زیندانیكراب

ــوو. ــەو دژمــان ب ئ

سیروان رەحیم: ساڵی چەند و لە كوێ خوێندنتان تەواوكرد؟

كافیــە رەشــید: خوێندنــی ســەرەتاییم لــە قوتابخانــەی ئیــامم قاســم تــەواو كــرد، ناوەنــدی 

و ئامادەییــم لــە ئامادەیــی كچــان لەكەركــووك تــەواو كــرد، پاشــان پەیامنگەیــەك كرایــەوە، 

ــە  گوتیــان پرۆگرامەكــەی بــۆ دوو ســاڵە، بــەاڵم بــە ســاڵێك تــەواوی دەكەیــت، چونكــە ل

دەوروپشــتی كەركــووك قوتابخانــە زۆر دەكرانــەوە، بێگومــان ئەوســا دڵــامن خۆشــبوو و 

گەنــج بوویــن، پشــووەكان كەمكرانــەوە، لەجیاتــی ئــەوەی رۆژانــە 5 ســەعات بخوێنیــن 7 

ســەعامتان دەخوێنــد، ئەوەبــوو لــە تەممــوزی ســاڵی 1955 لــەو پەیامنگایــە دەرچــووم، لــە 

ــی دامەزراندنەكــەم دەرچــوو،  ــوول فەرمان ــە 30ی ئەیل ــەر دەســتبەكاربووم، ل 4ی ئۆكتۆب

لــە 3ی مانــگ ســەفەرەمان كــرد لــە 4ی مانــگ دەســتامن بــە دەوامكــرد لــە قوتابخانــە، 

ــۆ هەمــوو مامۆســتایەك دەبــێ دوو ســاڵ  ــوو ب ــەوێ مامــەوە، ئەوســا ناچارب دوو ســاڵ ل

لــە دەرەوەی شــار تــەواو بــكات، ئەوەبــوو دوای دوو ســاڵ گواســراینەوە بــۆ نێــو شــاری 

كەركــووك.

سیروان رەحیم: كەی و چۆن لەگەڵ مامۆستا عەزیز محەممەد ئاشنای یەكبوون؟

كافیــە رەشــید: مــن لــە لیژنــەی ئافرەتانــی كەركــووك بــووم، كــە بەرزتریــن لیژنەبــوو لــە 

كەركــووك، یــەك دووجــار لــەوێ یەكدیــامن بینــی. بێگومــان جــاران ئــازادی ســنوورداربوو، 

ــوت  ــان گ ــە منی ــەس ب ــك دوو ك ــكێنین. جارێ ــامن نەش ــك و باوك ــی دای ــەوەی دڵ ــۆ ئ ب

ــەك  ــاش ماوەی ــە، پ ــتەكە مەعقول ــە ش ــم الموای ــە، گوت ــەس رات چیی ــە ك ــاری فاڵن دەرب
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دووبــارە ئــەو بابەتــە نوێكرایــەوە، رۆژی 13ی ئــازاری ســاڵی 1960 هەردووكــامن لــە ماڵــی 

خۆمــان یەكدیــامن بینــی و رێككەوتیــن، بەومەرجــەی دایــك و باوكیشــم رازیــنب، ئەوانــەی 

لــە ماڵــەوەن رازی بــنب. ئیــر دیاربــوو دایكــم رازیبــوو، خوشــكەكان و براكانــم رازیبــوون، 

ــە  ــوت زۆر ل ــی دەیگ ــین، دوای ــوت نایناس ــار دەیگ ــوو، یەكەمج ــم رازی نەب ــەاڵم باوك ب

ــش  ــدا ئەوی ــو لەكۆتاییەكەی ــەوە، تاوەك ــی بكرێت ــارە زیندان ــە دووب ــووە، رەنگ ــدان ب زین

رازیبــوو، واتــە بڕیــاری كۆتاییــامن نــەدا تاوەكــو باوكــم رازی نەبــوو، نەشــامن دەویســت 

ــێ  ــك و س ــەڵ برادەرێ ــی لەگ ــز گوت ــا عەزی ــە. ئینج ــە تەمەن ــی ب ــكێنین پیاوێك ــی بش دڵ

چــوار كــەس بێــن بــۆالی باوكــم، ئــەو ســێ چــوار كەســە كەســایەتی شــیوعین باوكــم زۆر 

رێزیــان لێدەگرێــت، یەكێــك لەوانــە محەممــەد ســاڵح زەنگەنــە بــوو، ئــەوەی دیكەیــان 

كــوڕە گەورەكــەی ماڵــی مــارف بەرزنجــی و شــێخ حەســەن، ســێیەمیان تۆفیــق ئەحمــەد 

بــوو، ئەویــش رێزێكــی زۆری هەبــوو الی باوكــم و زۆری خۆشدەویســت، ئــەو ســێ كەســە 

ــتوو و  ــی تێگەیش ــم وەك مرۆڤێك ــوو، باوك ــم رازیب ــان باوكیش ــم، بێگوم ــە الی باوك هاتن

ــە رەنگــە  ــە تەمەن ــان پیاوێكــی ب ــڕ، گوتی ــارەو زێ ــت پ ــت دەوێ رۆشــنبیر، پێیانگــوت چی

بیــری الی شــتێكی وەهابێــت، گوتــی نــا، مــن دەمەوێــت كچەكــەم الی پیاوێــك بێــت كــە 

نــاوی بێــت شــەرم نەكــەن، هەمــوو ســەیری یەكدیــان كــرد، گوتیــان وەڵــاڵ لــە تەمەنــی 

ئێمــە كــەس وەاڵمێكــی واناداتــەوە، ئیــر رێككەوتیــن، بەبیــرم دێــت هاتــەوە جــەژن بــوو، 

6 - 7ی مانگــی حوزەیــران بــوو، رێككەوتیــن كــە رۆژی 8ی مانــگ مــارە ببڕیــن، رۆژی 9ی 

مانــگ گەشــتامن كــرد بــۆ بەغــدا.

سیروان رەحیم: زەماوەندتان كرد؟

كافیە رەشید: نەخێر، نەمانكرد.

ســیروان رەحیــم: لــەو رۆژەوە دەســتتان بــە ژیانــی هاوســەرێتی كــرد تاوەكــو چەنــد لــە 

دۆخێكــی ئارامــدا بەیەكــەوە بــوون؟

كافیــە رەشــید: تاوەكــو 8ی ئەیلــوول كچــە گەورەكــەم تەمەنــی 38 رۆژ بــوو، لــە ماڵــەوە 

دەرچــوو، چــوو بــۆ كوردســتان، شۆڕشــی ئەیلــوول دەســتیپێكرد و لــە كوردســتان مایــەوە، 

ئێمــەش لــە بەغــدا، هەرچەنــدە كاری دەبــوو لــە بەغــدا دەهــات ســەرێكی لێــامن دەداو 

دەڕۆیشــت، جــاری دوایــی پشــووی زســتان بــوو، شــوباتی ســاڵی 1963، ئێمــە هاتبوویــن 
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پشــوومان هەبــوو، خۆشــی لەكەركــووك بــوو، مــن چــووم ســەرم لێــدا، دوو رۆژ ماینــەوە، 

مــن و كچــە گەورەكــەم، كچــە بچووكەكــەم نەبردبــوو، داوامــان لێكــرد بچینــەوە، جەژنــە، 

پشــووەكەم تەواوبــوو، گوتــم جەژنــە لەگەڵــامن مبێنــەوە، گوتــی نــا، ئێســتا لەگەڵتــان بێــم 

كارەكــەی مــن هــەر هەفتەیەكــە و جــەژن لەگەڵتــان نامێنــم، بــا هەفتەكــەی دیكەبێ هەتا 

جــەژن لەگەڵتــان بــم، منیــش رازی بــووم. ئەوەبــوو رۆژی 8ی شــوبات مــن و خوشــكێكم 

ــاو  ــز و دایكــم لەن ــم، دایكــی عەزی ــە لەگــەڵ دوو منداڵ ــە یوتۆبۆریی ــە ئێســتا ل ــە ك هەی

ئۆتۆمبێــل بوویــن لــە دوزخورماتــوو، شــۆفێرەكە رادیۆكــەی كــردەوەو بەیانــی ژمــارە چــوار 

خوێندرایــەوە كــە بەیانــی كودەتاكــە بــوو، لــە هەمانكاتــدا بەیاننامەیەكــی دیكــە دەرچــوو 

بــۆ قەدەخــەی هاتووچــۆ، پاشــان بەیاننامەیەكــی دیكــە دەرچــوو گوتــی هیــچ ئۆتۆمبێلێــك 

لــە دەرەوەی بەغــدا نایەتــە ژوورەوە، ئێمــەش لــە دووزخورماتــووەوە دووبــارە گەڕاینــەوە 

بــۆ كەركــووك، ئەوســا مــن و دوو منداڵەكــەم و ئــەو خوشــكەی كــە لەگەڵــم بــوون چووینە 

ماڵــی خوشــكم، ماڵیــان لــە ئــازادی بــوو نزیكــی گەڕەكــی بەعــس بــوو، لــەوێ ماینــەوە، 

عەزیــز هــات جلوبەرگــی گــۆڕی و جلوبەرگــی كــوردی لەبەركــرد و رۆیشــت.

بــۆ هەفتــەی دواتــر بەیاننامەیــەك دەرچــوو گوتیــان ئــەوەی تاوەكــو 18ی شــوبات دەوام 

ــە كارالدراو ئەژمــار دەكرێــت، چونكــە خەڵكێكــی زۆر دەوامــی نەدەكــرد،  ــە ل ــەكات، ب ن

ــردەوە، رۆژی 19ی  ــە دەوام ك ــتم ب ــدا و دەس ــۆ بەغ ــەوە ب ــن گەڕاین ــەش ناچاربووی ئێم

ــارۆدا،  ــان گەم ــكاند و ماڵەكەی ــان ش ــوو دەرگای باخچەی ــر 3 ب ــاڵی 1963 كاژێ ــازاری س ئ

منیــش گوتــم بــۆ دەرگا دەشــكێنن، فەرمــوون دەرگاتــان بــۆ دەكەمــەوە، دەرگام بــۆ 

كردنــەوەو هاتنــە ژوورەوە، گوتیــان ئــەوە ماڵــی عەزیــز محەممــەدە، بێگومــان زرێپــۆش 

لەپشــتیان وەســتاوەو ئۆتۆمبێلێكــی جێبیــش، هــەر یەكێــك لــە هاوســێیەكانەوە ســەریان 

دەركردبــا هەڕەشــەیان لێدەكــردن و دەیانگــوت بڕۆنــە ژوورەوە، گوتــی ئــەی بــۆ خــۆی لــە 

كوێیــە، گوتــم لێــرە نییــە ســەفەری كــردووە، گوتــی نابێــت، گوتــم فەرمــوو ئــەوە ماڵەكەیــە 

ــوون و  ــەوە دەرچ ــە ماڵ ــوڕان و ل ــەڕان و س ــەدا گ ــو ماڵەك ــوون لەنێ ــە، چ ــەیری بك س

ــان  ــەوە، گوتی ــان نەدۆزی ــردەوە و هیچی ــەربانیان ك ــەرەوە و دەرگای س ــی س ــە قات چوون

وێنــەی ئەومــان دەوێــت، منیــش گوتــم وێنەمــان نییــە، یەكێكیــان زۆری دەكــرد دەیگــوت 

مەعقــول نییــە ژن و مێــردی ئێســتا و ئــەو زەمانــە وێنەیــان نەبێــت، منیــش گوتــم ئێمــە 

ــرد،  ــەیریان ك ــەن، س ــەیری بك ــەكان س ــەوە وێن ــوون ئ ــم فەرم ــووە، گوت ــان نەگرت وێنەم
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لەنێــو وێنەكانــدا وێنــەی خاڵــۆی منیــان بینــی كــە دامەزرێنــەری یانــەی توركامنییــە لــە 

بەغــدا و بەڕێوەبــەری پۆلیســی خانەنشینكراویشــە، گوتــی وێنــەی ئــەو پیــاوە بــۆ لێرەیــە، 

گوتــم خاڵۆمانــە، گوتیــان بەداخــەوە ئــەوە خاڵۆتانــە و ئێــوە دەبنــە شــیوعی، گوتــم بــۆ 

شــتێكی خراپــامن نەكــردووە، گوتــی مــن هــەر ئەوەنــدە دەڵێــم، گوتــم رۆژێــك لــە رۆژان 

شــتێكی خراپــامن نەكــردووە. ئەوەبــوو لەمــاڵ دەرچــوون و رۆیشــن. پاشــان بــە خوشــكم 

گــوت ئــەو شــیرانەی هەمانــە لــە ماڵــەوە هــی منداڵــەكان كــە یەكێكیــان 5 مانــگ بــوو و 

ئــەوەی دیكەیــان ســاڵ ونیوێــك دەبــوو، گوتــم شــیرەكان كۆبكــەوە، گوتــی چــی بكەیــن، 

ــادر  ــوو. عەبدولق ــان هەب ــوارە دانپێدان ــان، چونكــە ئێ ــە دوام ــن ئێســتا دێن ــم رابكەی گوت

ئیســامعیل لەدانیپێدانانــدا نــاوی چەنــد كەســێكیدا، ئەوانــەی گیرابــوون، نــاوی ئەوانــەش 

ــەش  ــێكی دیك ــد كەس ــز و چەن ــاوی عەزی ــی ن ــە دڵنیای ــەوە، ب ــە دەرەوەن باڵوكران ــە ل ك

باڵونەكرانــەوە، گوتــی چەنــد كەســێكی دیكــەش ناویــان لــە لێكۆڵینــەوەدا هاتــووە. 

ــەن  ــان، ئەمەشــەو نەی ــە گیامن ــە خــوای ئەمشــەو دێن ــاك ب ــوت روون ــە خوشــكەكەم گ ب

ســبەی دێــن. ئەوەبــوو كــە ئــەوان رۆیشــن كاژێــر 5 دەبــوو، ئێمــە خۆمــان كۆكــردەوە و 

تەكســییەكامن گــرت و یەكســەر چوویــن بــۆ گەراجــی ســلێامنی، لــە گەراجــی ســلێامنیش 

تەكســییەكامن گــرت و شــۆفێرەكەی كــورد بــوو، گوتــم ئێمە نەخۆشــامن هەیــە و چاوەڕێی 

نەفــەری دیكــە مەكــە، رۆیشــتین لــە رێگــەی دەربەندیخــان و جەلــەوالوە، لە ســەربازگەی 

جەلــەوال ئێمەیــان وەســتاند بــە شــۆفێرەكەیان گــوت ئەمانــە كێــن؟ دەیانناســیت؟ گوتــی 

بەڵــێ دەیانناســم و نەخۆشــیان هەیــە، بەبــێ ئــەوەی ئێمــە پێــی بڵێیــن. یــەك ماڵیــش لــە 

ــان  ــی برادەرێكــی خــۆم و ناســیاوێكی باوكمــن ماڵی ــم ماڵ ــەس دەزان ســلێامنی ناناســم ب

ــە  ــدی ســەعاتچی ل ــیدە فەن ــی رەش ــۆ ماڵ ــە ب ــوت مبب ــە شــۆفێرەكەم گ ــە، ب ــە عەقاریی ل

عەقارییــە، دیــارە ماڵەكــە نــارساون، ئێمــەی بــردە ئــەوێ. لــەوێ ماینــەوە لــە هەمــان رۆژدا 

ــووك  ــۆ كەرك ــەوە ب ــوە بڕۆن ــم ئێ ــەم، گوت ــز و دوو منداڵەك ــی عەزی ــكەكەم و دایك خوش

ــیان  ــەی منیش ــۆ ئێوارەك ــدا ب ــی حیزبیان ــوون هەواڵ ــن مامەوە،چ ــكم، م ــی خوش ــۆ ماڵ ب

گواســتەوە، گوتیــان نــەوەك شــۆفێرەكە قســەیەك بــكات.

تاوەكــو مانگــی 5 لــە ســلێامنی مامــەوە، هەواڵــامن نــارد بــۆ عەزیــز، گوتــم دەمەوێــت 

ــم  ــارەی تەكیس ــووم پ ــاڵ دەرچ ــە م ــە ل ــەكان، ك ــەر منداڵ ــن لەب ــتێك بكەی ــم و ش بتبین

داوە و دینارێكیشــم پێبــوو دامــە خوشــكم بــۆ ئــەوەی پێــی بچنــەوە كەركــووك، هیچــی 
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دیكەمــان نەبوو.گوتــی بەبرادەرانــم گوتــووە تــۆ بنێرنــە كۆیــە. ئەوەبــوو ســەرەتا منیــان 

ــرد،  ــە رەوانەك ــۆ كۆی ــان ب ــا منی ــەوە ئینج ــە مام ــە رانی ــك ل ــد رۆژێ ــە، چەن ــاردە رانیی ن

ئەوبــوو 7ی حوزەیــران گەیشــتمە كۆیــە، هەوڵــی ئەوەیانــدا گوایــە كۆیــە داگیــر بكــەن، 

بێگومــان بــرادەران رۆیشــن و ئێمــەش رۆیشــتین و هەمــوو كۆیــە چووینــە دەرەوەی شــار 

ــەت  ــی حكوم ــرا، دوای ــە داگیرك ــوو كۆی ــەوە، ئەوەب ــەدەرەوە ماین ــە ئەشــكەوتەكان و ل ل

بەیانێكــی دەركــرد هــەر كــەس بگەڕێتــەوە ماڵــی خــۆی هیــچ شــتێك نییــە. بێگومــان مــن 

ــش هــەروا  ــوون، منی ــا ب ــەش تەفروتون ــووم، ئەوان ــی ب ــەی لێ ــەو ماڵ ــەوە ئ ــم بچم ناتوان

ــك  ــد رۆژێ ــوو، چەن ــەوت ب ــژی مزگ ــا، گوتاربێ ــەك دان ــی مەالی ــە ماڵ ــان ل ــەوە، منی مام

لــەوێ مامــەوە، شــەوان دەیانگــوت لەگــەڵ كچــەكان لــە مزگــەوت بخــەون باشــرە لــەو 

ــی برادەرێكــی خــۆم  ــان ژن ــەوێ مامــەوەو گوتی ــوو ل ــژی لێدەكــەن، ئەوەب ــەی نوێ جێگای

ــی  ــات و من ــان رۆژ ه ــە، هەم ــتێكی وا هەی ــم ش ــی گوت ــۆ نووس ــم ب ــە، نامەیەك لێرەی

ــەم  ــێكە ه ــە كەس ــان ئەم ــك گوتی ــردە ماڵێ ــان ب ــی، دوای دوو رۆژ منی ــی باوك ــردە ماڵ ب

ــەوە  ــرە مبێن ــە و لێ ــی نیی ــچ زیانێك ــمەرگەیە و هی ــەڵ پێش ــەم لەگ ــە ه ــەڵ حكومەت لەگ

لێــرەوەش دەتوانــی دەربچیــت، خزمــی خۆشــیان بــوو، ئینجــا لــەوێ مامــەوە، ئەوەبــوو 

ئایشــەگوڵ هــات، ئــەو ژنــەی شــەهیدبوو. مێردەكــەی لــە دەرەوەی كۆیــە رەزی هەبــوو، 

ــە دەرەوەی  ــەعات 10 دەتبەین ــۆ س ــا ب ــە، ئینج ــاو رەزەك ــە ن ــبەی زوو دەتبەم ــی س گوت

كۆیــە، گوتیــان خێزانێــك هەیــە لەگــەڵ ئــەوان مبێنــەوە، بــووە بەیانــی ئایشــەگوڵ هــات 

ــەوێ  ــر 10 ل ــو كاژێ ــوو، تاوەك ــاوی چب ــاوە ن ــرم نەم ــەی، لەبی ــردە الی مێردەك ــی ب و من

ــەم  ــەكە زۆر گ ــن. كەش ــوو، بەڕێكەوتی ــوز ب ــی تەمم ــتی مانگ ــە ناوەڕاس ــەوە، الموای ماین

ــە  ــاوە، چونك ــرە مەترســی لەســەر نەم ــان ئێ ــك، گوتی ــوو، ســەعات 6 گەیشــتینە گوندێ ب

حكومــەت تۆپبارانــی كــردووە، بــەس یــەك ژوور مــاوە و چەنــد كەســێكیش لــەوێ بــوون.

ســەعات 3ی بەرەبەیــان بــوو برادەرێــك هــات، گوێدرێژێكــی پێبــوو، منــی بــردە جێگایــەك 

دوایــی گوتــی ئەمــە بنــاری ســەفینە، لــە رێــگا نزیكــەی ســەعات 8 گەیشــتینە خێزانێكــی 

كــورد، كــە بــە رۆژ نەیاندەتوانــی لــە گونــد بــن لەبــەر بۆردوومانــی فڕۆكــە، دەهاتنــە نێــو 

رەزو باخــەكان. ژنێــك دانیشــتبوو نانــی دەكــرد، ماســت و چــای هێنــا خواردمــان، پێموابــێ 

ــم  ــی كەری ــی هەرمــێ، خێزان ــان دەگــوت كان ــەك پێی ــوو گەیشــتمە جێگای ســەعات 12 ب

ئەحمــەد لەوێبــوون، خــۆی لەوێبــوو، هەروەهــا منداڵەكانــی خــۆی، ژنەكــەی و 6 منداڵــی.
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ــەر  ــە س ــە دەچووین ــی گوندەك ــەڵ خەڵك ــەوانیش لەگ ــن ش ــر دارەكان بووی ــەر لەژێ ه

ــە،  ــی فڕۆك ــەر بۆردوومان ــە خــوارەوە لەب ــن و ســەعات 4 دەهاتین تەپۆڵكــەكان دەخەوتی

ــگای خۆمــان دەگــۆڕی، تاوەكــو  ــاو جێ ــن، لەگــەڵ هەت ــر دارەكان بووی ــە رۆژیــش لەژێ ب

ــا  ــت هەت ــا بێ ــم ب ــز، گوت ــۆ عەزی ــارد ب ــم ن ــەوە، هەواڵ ــەوێ مام ــی 9 ل ــی مانگ كۆتای

كــەی لێــرە دەمێنینــەوە؟ چونكــە خێزانــی كاك كەریــم دایكــی بــە ئەســڵ خەڵكــی ئــەو 

ــەوە، ئەســتەمە. دوایــی  ــگا ناكەن ــەاڵم بۆمــن جێ ــەوە، ب ــگا دەكەن ــەو جێ ــۆ ئ ــە، ب گوندەی

مــن نەمدەزانــی منداڵــەكان چیــان لــێ بەســەرهاتووە. ئەوەبــوو هــات و رۆژێــك لەالمــان 

مایــەوە، وا رێككەوتیــن بگەڕێمــەوە كەركــووك، یەكێــك لــە خەڵكــی گوندەكــە ئامادەیــی 

ــا  ــی هێن ــاوی گوندێك ــەو، ن ــە ش ــەم ب ــدە دەیانب ــەو گون ــا ئ ــن هەت ــی م ــڕی، گوت دەرب

ــان گەیشــتینە  ــن، ســەعات 5ی بەرەبەی ــە رێگابووی ــان ل ــاوە، شــەو هەمووم ــرم نەم لەبی

گوندێــك لــەوێ بــارەگای برادەرانــی خۆمانــی تێدایــە، كچێكــی دیكەشــامن لەگــەڵ بــوو 

عــەرەب بــوو، لــەوێ ماینــەوە، بــۆ رۆژی كۆتایــی شــۆفێرێك هــات و ئێمــەی بــرد، گوتــی 

ــەوە، چونكــە مــن  ــن لەپرســەیەكەوە گەڕاوینەت ــرد بڵێ ــە پرســیاریان ك ــە بازگەك ــەر ل ئەگ

لــە بازگاكــە گوتوومــە جەماعەتێكــم بــۆ پرســەیەك بــردووەو دەیانهێنمــەوە، لــە بازگــەی 

ــان  ــەوە ئێمەی ــەوە، كــە هاتین ــم لەپرســەیەك دەگەڕێین ــان پرســی گوت ــە ئێمەی ــر ل هەولێ

دابەشــكرد هــەر كەســێك بــۆ ماڵێــك، مــن مــاوەی هەفتەیــەك لــە هەولێــر مامــەوە، پاشــی 

هەفتەكــە یەكێــك هــات لەگەڵــی چووینــە كەركــووك، ئەوەبــوو چوومــە ماڵــی خوشــكم 

ــم. ــۆالی منداڵەكان ب

سیروان رەحیم: ئیر لەوێ لەگەڵ منداڵەكانتان یەكتان گرتەوە؟

كافیــە رەشــید: بەڵــێ، بــەاڵم یەكێــك لــە منداڵەكانــم زۆر نەخۆشــبوو، چونكــە تەمەنــی 4 

مانگانــە، پارەیــان نەبــووە شــیری بــۆ بكــڕن، هــەر برنجیــان كواڵنــدووە ئاوەكەیــان پێــداوە، 

لەشــی وەك ئــەو مندااڵنــەی لێهاتبــوو كــە لــە ســۆماڵ پیشــاندەدران، ناتوانــم ســەیری ئــەو 

مندااڵنــە بكــەم، چونكــە شــیرینم بیردەكەوێتــەوە، دەموچــاوی، ئێســقانەكانی هەمــووی 

دیــارە، دەســت و پێــی هەمــووی ئاوســاوە، دوایــی شــەقی بــردووە، كچەكــەی دیكەشــم 

ــای  ــوو لەپەن ــە الم و دەچ ــەم نەدەهات ــی بك ــرم و ماچ ــۆی هەڵیگ ــم ب ــێت، دەچ نامناس

داپیــرەی دادەنیشــت یــان دەچــوو لەپەنــای مێــردی خوشــكم دادەنیشــت.
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ــەد،  ــز محەمم ــتا عەزی ــی مامۆس ــە هاوژین ــوە بوون ــەو رۆژەوەی ئێ ــم: ل ــیروان رەحی س

ــردووە؟ ــان نەك ــی كارت ــتنی حیزب وەك كاری رێكخس

كافیــە رەشــید: مــن تاوەكــو ســاڵی 1962 كارم دەكــرد، دوایــی گوتیــان ئەوانــەی لــە ماڵــن، 

ئــەو ئافرەتانــەی وەك حیزبــی ژیــاون چاالكیــان كەمبێتــەوە، نابــێ كاربكــەن بــۆ پارێــزگاری 

خۆیان.

ــە  ــە، ب ــز بوون ــتا عەزی ــەڵ مامۆس ــاڵ لەگ ــد س ــەوە چەن ــەر یەك ــم: بەس ــیروان رەحی س

ــا؟ ــەت لەچی تایب

ــاڵی  ــە س ــن ل ــن، م ــاڵ دەرچووی ــە م ــوو ل ــەم 38 رۆژ ب ــە گەورەك ــید: كچ ــە رەش كافی

1963 گەڕامــەوە لەگــەڵ منداڵەكانــم بــووم تاوەكــو حكومەتــی حــەرەس قەومــی رووخــا، 

باڵەكــەی دیكــە هاتــن كەمێــك هێمنــر بــوو، دوایــی دەســتیانكرد بــە دانوســتاندن لەگــەڵ 

كــورد، ئینجــا عەزیــز هەواڵــی نــارد بــۆ ئــەوەی بچینــە قــەاڵدزێ. ئێمــە لــە ئــازاری 1963 

ــی 3 و 4 و  ــە مانگ ــەاڵدزێ، ل ــە ق ــان چووین ــز و دوو منداڵەكەم ــی عەزی ــن و دایك دا، م

5 و تاوەكــو ســەرەتای مانگــی 6 لــەوێ ماینــەوە، عەزیــز گوتــی بڕۆنــەوە رەنگــە منیــش 

ئێــرە بەجێبێڵــم. ئەمجــارە كــە گەڕاینــەوە لــە قەاڵدزێــوە ئاســایی گەڕامــەوە ماڵــی باوكــم، 

ــە هاتووچــۆم  ــوو، وات ــەم كەمب ــەس جوڵ ــووەوە، ب ــك هێمــن بب چونكــە دۆخەكــە هەندێ

كەمبــوو.

دوایــی عەزیــز چــووە دەرەوە، مــن لەگەڵــی بــووم لــە ســلێامنییەوە تاوەكــو بــەرسە، لــە 

بــەرسە چــوو بــۆ كوێــت، لەكوێتــەوە چــووە بەیــروت و لەوێشــەوە چــووە دەرەوە.

سیروان رەحیم: ئەو هەموو ساڵە پێكەوەژیانی هاوسەرێتی و خێزانی چۆن بوو؟

ــوان  ــو می ــز وەك ــاڵی 1973 عەزی ــو س ــە تاوەك ــۆ منوون ــە، ب ــی ئێم ــید: ژیان ــە رەش كافی

دەهاتــە ماڵــامن، یــان وەكــو میــوان دەچووینــە الی. یەكەمجــار كــە چــووە دەرەوە 

ــن  ــە م ــوو چونك ــا ب ــی جی ــەوە ماڵ ــوو، گەڕای ــە دەرەوە ب ــگ ل ــاڵێك و 8 مان ــەی س نزیك

كارم دەكــرد، ئەگەرێكــامن دانابــوو، بــەس ئەوەبــوو كــە مــن گەڕامــەوە بــۆ كار تەنانــەت 

ــە،  ــەن نەچــی وازبێن ــتگیرت دەك ــان دەس ــەكان گوتی ــەوەی تاوان ــە بەشــی لێكۆڵین چووم

گوتــم نەخێــر دەڕۆم، ئەوەبــوو چــووم نــاوم نەگەیشــتبووە ئــەوە، بــۆ كار گــەڕام. بەگشــتی 

تاوەكــو ســاڵی 1973 وەكــو میــوان وابوویــن. بێگومــان ســاڵی 1971 ئینتكاســەیەك بــوو، 

ئەوســا مــن نــارسام، منیــان بــردە ئەمــن و لێكۆڵینەوەیــان لەگەڵ كــردم، بــەاڵم بارودۆخامن 
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زۆر خــراپ بــوو، ماڵێــك لەپشــتامن بــوو پڕبــوو لــە موخابــەرات، تەنانــەت هاوســێكامنان 

دەیانگــوت ئــەو گەڕەكــە بــۆچ وایلێهاتــووە، یەكێــك لەبــەر دەگا دادەنیشــت، یەكێكیــش 

ــات،  ــازاڕ دەه ــە ب ــەوە، دەچووم ــم دەگەڕای ــەر لەگەڵ ــە و لەوس ــردە قوتابخان ــی دەب من

لــە بــازاڕدا دووبــارە لەگەڵــم دەگەڕایــەوە، ئەوەبــوو خــۆم گواســتەوە ســلێامنی، مــاوەی 

نزیكــەی 20 مانــگ لــە ســلێامنی مامــەوە، بــە تەنیــا بوویــن، ئەوســا عەزیــز نەخۆشــبوو 

ــا  ــەوە، ئەوس ــانی 1973 گەڕای ــو نیس ــێ تاوەك ــووە دەرەوە، پێمواب ــەر چووب ــۆ چارەس ب

دۆخەكــە هەندێــك باشــبوو، ئێمــەش لــە ســلێامنی دووبــارە خۆمــان گواســتەوە بــۆ بەغــدا، 

ــان هاتووچــۆی دەرەوەشــی  ــن، بێگوم ــو ســەرەتای 1978 پێكەوەبووی ــە 1973وە تاوەك ل

دەكــرد، دوو مانــگ بــۆ ســێ مانــگ دەمایــەوە، بــەاڵم لــە ماڵــی خــۆی بــوو.

ــوو،  ــی هەب ــیوعی یۆنان ــی ش ــرەی حیزب ــان، كۆنگ ــووە یۆن ــاڵی 1978 چ ــاری س ــە ئای ل

دۆخەكــە زۆر تێكچــوو، ئیــر نەگەڕایــەوە.

سیروان رەحیم: دواتر چیتان كرد؟

كافیــە رەشــید: بێگومــان ئێمــە ماینــەوە، دۆخەكەمــان زۆر خــراپ بــوو، منداڵــەكان گــەورە 

ــاڵبوو،  ــان 16 س ــەوەی دیكەی ــان 17 و ئ ــوون، كچــەكان یەكێكی ــی هەب ــوون، مەترس بب

ــی 5ی 1978  ــە مانگ ــەن، ل ــێ بك ــتێكی ل ــەن ش ــام بیب ــووە دەرەوە دەترس ــە دەچ كوڕەك

تاوەكــو مانگــی 8ی 1978 منداڵەكامنــان رەوانــەی كوردســتان كــرد، مــن و ئــاراس ماینــەوە، 

رۆژێكیــان ئۆتۆمبێلێــك ویســتی لــە ئــاراس بــدات، ئیــر لەكــۆاڵن بــووە هۆســە و منیــش 

ــگ  ــن رەن ــس ڤاگ ــۆری ڤۆلك ــە ج ــك ل ــان ئۆتۆمبێلێ ــووە، گوتی ــی ب ــم چ ــووم بزان دەرچ

ــاراس بــدات. ئیــر لەوســاوە خــۆم ئامادەكــرد، لەگــەڵ ئــەوەش  ــە ئ زەیتوونــی ویســتی ل

شــەوان دەهاتــن كاژێــر 10 بــۆ 10:30 دەهاتــن و دەیانگــوت چیتــان دەوێــت و چیتــان 

پێویســتە، پــارە و دیاریــامن هێنــاوە بــۆ كوڕەكــەت، منیــش گوتــم ئــەو كــوڕە پێویســتی بــە 

دیــاری نییــە و خــۆم كاردەكــەم و بارودۆخــامن باشــە.

رۆژی 23ی نۆڤەمبــەر لــە بەغــداوە دەرچوویــن بە شــەمەندەفەر و بەپاســپۆرتێكی ئوردنی 

ــی  ــی، بەیان ــو بەیان ــك تاوەك ــە هۆتێلێ ــووریا چووین ــە س ــەب، ل ــتینە حەل ــو گەیش تاوەك

هاتــن ئێمەیــان بــردە ماڵێــك، دوای چــوار رۆژ هاتــن ئێمەیــان بــردە فڕۆكەخانــە، وەزیــری 

گواســتنەوەی سووریاشــامن لەگــەڵ بوو، ئەوســا شــیوعی بــوو، ئەفســەرەكە پاســپۆرتەكانی 



125

عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز

ــا،  ــی ن ــە، گوت ــپۆرتی خۆم ــم پاس ــوو، گوت ــوێ ب ــپۆرتەت لەك ــەو پاس ــی ئ ــرت گوت وەرگ

پاســپۆرتی ئاراسیشــی وەرگــرت گوتــی ئــەوەش بەهەمــان شــێوە، بانگیكــردن گوتــی وەرن 

لــەو ژوورە دانیشــن، محەممــەد ســباع وەزیــری گواســتنەوەی ســووری چــوو هەواڵــی دایە 

بــرادەران، ئینجــا لــەوێ نــاوم نازانــن، دوایــی بــە پاســپۆرتەكە زانیویانــە نــاوم چییــە و ناوی 

ئــاراس چییــە، بروســكەیەك لــە ئەنجوومەنــی بــااڵی شۆڕشــی ســووریاوە بــۆ فڕۆكەخانــە 

هــات، گوتیــان دەبــێ ئەمانــە گەشــتەكەیان بكــەن و وازیــان لێبێنــن، لەوكاتەشــدا فڕۆكەكە 

فڕیبــوو، گوتیــان فڕۆكەكــە بێتــە خــوارەوە گوتــم نــا ئێمــە شــتەكامنان هێنــاوەو هەفتــەی 

ــە كۆپییەكیــش  ــۆ فڕۆكەخان ــوو ب ــر بروســكە چووب ــۆ هەفتــەی دوات ــن، ب ــوو دەڕۆی داهات

لــە بروســكەكەمان البــوو، ئەوەبــوو چووینــە مۆســكۆ، لــە فڕۆكەخانــەی مۆســكۆ عەزیــز 

چاوەڕێــی ئێمــەی دەكــرد لەگــەڵ یەكێكــی ســۆڤیەتی، چووینــە مــاڵ و كچەكانــم هێشــتا 

نەگەیشــتبوون، دیاربــوو دەچوونــە ئێــران و كوردســتانیش، ئەوكاتــە لــە نێــوان كوردەكانــی 

كوردســتانی ئێــران و حكومەتــی خومەینــی شــەڕ هەبــوو.

پێموابــێ لــە شــوباتی 1980 بــوو، عەزیــز چــووە ســووریا، زۆر تەئكیــدم لەوەكــردەوە كــە 

ــت.  ــت و چــی نابێ ــەوێ چــی دەبێ ــێ ل ــەس نازان ــە ك ــەوە، چونك ــەكان بێن ــێ منداڵ دەب

ــە  ــووریا، ل ــۆ س ــان ب ــوون ناردبووی ــەس ب ــۆ 4 ك ــوون و 3 ب ــی داب ــك یارمەت ــارە یەكێ دی

ســووریا لــە فڕۆكەخانــە دەستبەســەركراون، ئەمانیــش چەنــد ژمارەیەكیــان پێیــە، كچــەكان 

و كچــی دیكــەش خەڵكــی ســلێامنی گوتبوویــان دەمانەوێــت پەیوەنــدی بــەو ژمارانــەوە 

ــتا  ــم ئێس ــە نازان ــوو، ك ــەڵ هاتب ــف فەیس ــوون، یوس ــان پێداب ــش رێگەی ــن، ئەوانی بكەی

وەزیــری چییــە؟ كوڕەكــەی ئــەو هاتبــوو لــە بڵندگــۆوە ناوەكانیــان بانگكردبــوو و دەڵێــت 

دەرچــن، بــە رێككەوتیــش عەزیــز لەگــەڵ یوســف فەیســەڵ چوونەتــە دەرەوەو نازانێــت 

ــان  ــەوە، ســەیرم كــرد فێنــك و شــیرین هەردووكی ــوون، دەركــە كرای فێنــك و شــیرین هات

بابــە بابــە. نەمزانــی چــۆن گەیشــتوون.

ئەوەبــوو كچەكانیــش هاتنــە الم، ماوەیــەك لــەالم مانــەوە، پاشــان چوونــە ئەڵامنیــا، كچــە 

ــی  ــی ئامادەی ــەوێ خوێندن ــوو، ل ــەواو نەكردب ــی ت ــەم هێشــتا قۆناخــی ئامادەی بچووكەك

لــەوێ  ئەندازیــاری و  ئامادەیــی تەواوكردبــوو چــووە كۆلێــژی  تەواوكــرد، فێنكیــش 

ــوو،  ــرد، ئاراســیش الی خــۆم ب ــی تەواوك ــرد، شــیرینیش تەكنیكــی ددان ــی تەواوك خوێندن

ــاڵبوو. ــاراس 9 س ــی ئ ــەوكات تەمەن ئ



126

ســیروان رەحیــم: مــن لــە مامۆســتام بیســت فێنــك لــە دەوروبــەری تەمەنــی 8 ســاڵی 

ــەم باوكیەتــی؟ ــوە ئ نەیزانی

ــە  ــی، چونك ــان بین ــوو باوكی ــی. ســاڵی 1966 ب ــان نەیاندەزان ــێ، خۆی ــە رەشــید: بەڵ كافی

ــد  ــو چەن ــە تاوەك ــەوە مامەتان ــوو، ئینجــا دەمگــوت ئ ــو 1966 نەیانبینیب ــە 1964 تاوەك ل

مانگێــك عەزیــز پێیگــوت مــن باوكتــم، گوتــی نــا تــۆ باوكــم مەبــە مامــەم بــە بــا باوكیشــم 

بــێ، واتــە هــەروەك مامــەم مبێنــە و باوكیشــم بێــت، ســەبر ســەبر گەیشــن بــەو بڕوایــەی 

كــە ئەمــە باوكیانــە. بــەاڵم كــە دووەمیــن جــار چــووە دەرەوە و گەڕایــەوە شــیرین لەبیــری 

چووبــوو كــە ئەمــە باوكیەتــی، دانیشــت دەگریــا دەمگــوت بۆچبیدەگریێیــت؟ دەیگــوت 

بــا ئــەو پیــاوە نەیتــە ماڵــامن و نەچینــە الی، ئاســاییە بچینــە الی، بــەاڵم بــا نەیەتــە ئێــرە، 

دەمگــوت ئاخــر ئــەوە باوكتــە، دەیگــوت قەینــا، بــەاڵم نامەوێــت لێــرە بێــت، بــەرە بــەرە. 

ــی  ــێ حەقیەت ــۆچ وا دەڵێیــت؟ دەمگــوت ئ ــوو، دەیگــوت ب ــوڕە دەب ــز ت جــار جــار عەزی

لەبیــری چووەتــەوە منداڵــە، دوایــی كــە گەورەبــوو ئــەوەی نەمــا، ئێســتاش دەڵێــت مــن 

هەتــا دەشــچوومە قوتابخانــە حــەزم بــەو پیــاوە نەدەكــرد و دەمگــوت ئەمــە كێیــە؟ بــۆ 

دێتــە ماڵامن؟حەقــی چییــە بەســەرمانەوە؟

سیروان رەحیم: ئێستا پەیوەندیان چۆنە؟

كافیە رەشید: ئێستا پەیوەندیان باشە.

سیروان رەحیم: بێگومان ئەو دۆخە شتێكی ناخۆشی بۆ ئێوە دروستكردووە؟

كافیــە رەشــید: تاوەكــو ماوەیــەك ئــاراس، بەتایبەت كــە هاتینــە دەرەوە زۆر بێتاقەت ببوو، 

دەیگــوت ئــەو پیــاوە بەجێبێڵــە بــا بۆخۆمــان بڕۆیــن و بگەڕێینــەوە بــۆ عێــراق، گاڵتــە بــە 

بەعســییەكان بكــە و بڵــێ مــن بەعســیم، ئــەوان قەشــمەرن. تــۆش قەشــمەرییان پــێ بكــە. 

ئــەو هەمــوو شــتە لەگــەڵ ئــەو پیــاوە بەســەرماندا هاتــووە، ئێمــە حەقــامن چییــە، ئێمــە 

ــە مامۆســتاكان  ــە قوتابخان ــەت ل ــگای خۆمــان بەجێهێشــت، تەنان ــب و جێ ــە غەری بووین

ســەریان ســوڕمابوو، گوتوویەتــی مــن حەقــم چییــە لــە شــیوعیەت و حیزبایەتــی، لێــرە لــە 

واڵتــی خــۆم و بــرادەری خــۆم و كۆاڵنــی خۆمــان و قوتابخانــەی خۆمــان بەجێبێڵــم، مــن 

حەقــم نییــە بەســەر باوكمــەوە، واتــە رقــی لــە سیاســەت بــوو، رقــی لــە شــیوعیەت بــوو، 

رقــی لــە باوكــی بــوو، دەیگــوت خەتــای ئــەوە ئێمــە وامــان لێهاتــووە، دوایــی بــەرە بــەرە 
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كــە هۆشــی هاتــە ســەر و بینــی قەزیەكــە هــەر شــیوعییەكان نیــن، جەنگــی عێــراق ئێرانی 

بەســەرداهات، دواتــر كۆچــڕەوی بینــی كــە فەیلییــەكان چــۆن كۆچیــان پێدەكرێــت، پاشــان 

بــەرە بــەرە باشــبوو.

ســیروان رەحیــم: لــە ژیانــی هاوســەریتان، وەك هاوســەرێك دوور لــە سیاســەت، واتــە 

ــز محەممــەد  ــەی لەگــەڵ مامۆســتا عەزی ــەو كاتان ــك، ئاســوودەبوون ل وەك ژن و مێردێ

ــوون؟ بەیەكەوەب

كافیــە رەشــید: بەڵــێ، ئاســوودە بوویــن، بێگومــان هەمــوو كەســێك و لــە هەمــوو ماڵێــك 

كێشــە هــەر دەبێــت، بــەاڵم هیــچ كامــامن قســەیەكی نەكــردووە تاوەكــو كێشــەكە تــەواو 

دەبێــت یــان شــتەكە تــەواو دەبێــت شــەرمەزار بیــن.

سیروان رەحیم: تێڕوانینی مامۆستا بۆ ژن چۆن بوو لە ماڵ؟

كافیــە رەشــید: لــە ماڵــەوە باشــە، كار دەكات، تەنانــەت لــە هەندێــك كاتــدا زەویەكەشــی 

ــە  ــۆ منوون ــووە، ب ــووە و دەوامــم هەب ــەی ئیشــم زۆر ب ــەو كاتان ســڕیوەتەوە بەتایبــەت ل

ــە،  ــۆ بیك ــوت ت ــە دەســتی دەمگ ــوو دەمدای ــش هەب ــك ئی قاپیشــی دەشووشــت، هەندێ

تەنانــەت دوورمانیــش، ئیشــی وردە، ئێســتاش دەیدەمــە دەســتی و دەڵێــم مــن تاقەتــی 

ئــەو شــتەم نییــە، ئــەو دادەنیشــێت لەمــن وردتــر ئیشــەكە دەكات و جوانــر دەیــكات. 

سیروان رەحیم: مامۆستا مرۆڤێكی چۆنە لە ماڵ، توڕەیە یان لەسەرخۆیە؟

ــێ  ــە شــتێك ببین ــت، ك ــوڕە دەبێ ــار ت ــت، هەندێكج ــە دەزانێ ــە رەشــید: بارودۆخەك كافی

یــان كــە كێشــەیەك هەیــە، زۆر توڕەیــە، لــە دەرەوە كــە دەهاتــەوە تــوڕە دەبــوو، بــەاڵم 

قســەیەكی خراپــی نەدەكــرد. بــەاڵم مــن گوێــم پێنــەدەدا.

سیروان رەحیم: ئەی لە منداڵەكان توڕە دەبوو؟ وا بووە لێیان توڕەبێت.

ــە مۆســكۆ  ــدام ل ــێ باوكــم یەكجــار لێی ــەم دەڵ ــە یەكجــار، كوڕەك ــە رەشــید: الم وای كافی

بوویــن، بــەاڵم خەتــای مــن نەبــوو خەتــای فێنــك بــوو، فێنــك بوتڵــی پیپســییەكەی شــكاند، 

ــەر  ــان ئەگ ــت ی ــی دەرچێ ــە دەم ــراپ ل ــەی خ ــەس قس ــدا. ب ــە من ــەیەكی ل ــم زللـ باوك

كەمتەرخــەم بووینایــە بــە تایبــەت شــیرین، كــە كەمێــك لــە خوێنــدن بــاش نەبــوو، چونكــە 

كــە لــە دایكبــوو نەخۆشــبوو، پێكهاتــەی دڵــی ئاســایی نەبــوو، تاوەكــو 12 بــۆ 13 ســاڵی، 

دوایــی ئاســایی بــووەوە، مــن بەجێمهێشــتبوو، گوتــم رەنگــە مبرێــت و هەر نەمێنێــت، زۆر 
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دەمــربدە الی دكتــۆر، بۆیــە لــە خوێنــدن بــاش نەبــوو، كــە ئەنجامــی باشیشــی نەهێنابــا 

خوێندنــی ئیهــامل دەكــرد لەســەر ئــەوەش باوكــی لێــی دەتــۆرا. 

ســیروان رەحیــم: لــە مــاڵ هەمــوو كاتەكانــی وەك دەرەوە بــۆ سیاســەت تەرخــان دەكرد، 

یــان كاتەكانــی بــۆ ژیانیــش تەرخــان دەكرد؟

ــداری  ــە دەرەوەو میوان ــداڵ و چوون ــان و من ــە ژی ــی دەدای ــر، كات ــید: نەخێ ــە رەش كافی

ــایی. ئاس

ســیروان رەحیــم: لەكاتەكانــی دیكــەدا چــۆن كاتەكانــی بەســەر دەبــرد، دەیخوێنــدەوە و 

گوێــی لــە میوزیــك دەگــرت؟

كافیــە رەشــید: بێگومــان دەیخوێنــدەوە، گوێــی لــە میوزیــك دەگــرت و كاســێتی تایبەتــی 

خــۆی هەیــە.

سیروان رەحیم: خۆی گۆرانی گوتووە؟

ــی  ــان تورك ــوردی ی ــی بەك ــی بچووك ــەك گۆران ــەر پارچەی ــر، مەگ ــید: نەخێ ــە رەش كافی

گوتبێتــەوە.

سیروان رەحیم: گۆرانی بۆ تۆ گوتووە؟

كافیــە رەشــید: ناوەڵــاڵ، نەختێــك حەیــران، الوك و الســایی محەممــەد عــارف جــزراوی و 

ئەوانــەی دەكــردەوە، بــەاڵم گۆرانــی نەگوتــووە.

ــۆزداری  ــی س ــەرێتی، حاڵەتێك ــی هاوس ــەرەتای ژیان ــی س ــە رۆژان ــم: ل ــیروان رەحی س

دروســتبووە كــە لەبیــرت نەچێــت یــان شــیعرێكی بــۆ گوتبــی، بێگومــان شــتی وا 

روویــداوە؟

كافیــە رەشــید: شــیعر ناڵێــت، بــەاڵم قســەی خۆشــی زۆر بــووە، گرنگــی زۆری پێــدەدام، 

ــی  ــەو و ماڵ ــە دایكــی ئ ــەو و ب ــە ئ ــەی ب ــەو گرنگی ــەر ئ ــووم لەبەرامب ــزی زۆری لێگرت رێ

باوكــی خۆشــم داوە، چونكــە كاتێــك مــن شــووم كــرد برایەكــەم كاری دەكــرد، چــوو بــۆ 

ــا بــۆ 3 ســاڵ، هــەر مــن مابوومــەوە، باوكیشــم چووبــووە تەمەنــەوە، ئەگەرچــی  ئەڵامنی

خوشــكێكم هەبــوو بەرگــدروو بــوو لــە ماڵــەوە، بــەاڵم ســەرچاوە ســەرەكییەكە مــن بــووم، 

دوای شووكردنیشــم پــارەم بــۆ دەنــاردن.

ســیروان رەحیــم: دوای ئەزموونێكــی درێــژ، دوای 40 ســاڵ لەگــەڵ پیاوێكــدا كــە 

هەمــوو ژیانــی بــۆ سیاســەت تەرخانكــردووە، ســااڵنێكی زۆر لــە پێگــەی ســەركردایەتی 
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ــۆ ئــەو ژنانــە چییــە كــە  ــۆ ب و ســكرتێری حیزبێكــی گــەورەی عێراقــی بــووە، پەیامــی ت

ــەن؟ ــەت كاردەك ــە سیاس ــان ل مێردەكانی

كافیــە رەشــید: هەندێكیــان هەیــە دۆخــی ئابووریــان زۆر خراپــە، ژن هەیــە لــە ماڵــەوە 

دانیشــتووە 7 منداڵــی هەیــە. بــۆ منوونــە، بــۆ بانیخێاڵنــی و 7 منــداڵ و ژنەكــەی مانگانــە 

7 دینــار و نیویــان بــۆ دەنــارد، ئینجــا ئــەو ژنــە شــیوعیش نەبــووە، كــە شــووی پێكــردووە 

ــووە، هەندێكجــار دەیگــوت، ئەگــەر دەمزانــی شــیوعیە شــووم پێنەدەكــرد،  شــیوعی نەب

ــە  ــتووەكان، رەنگ ــەكان و تێگەیش ــەرە باش ــاوە ه ــە پی ــوو ل ــەو یەكێكب ــا ئ ــوت ن دەمگ

شــووت بــە پیاوێكــی پیشــەكار یــان بازرگانێــك كردبــا، بــەاڵم ئــەو رێــزەت نەدەبــوو وەكــو 

ــار و  ــدەدا، 2 دین ــوی پێ ــار و نی ــزب 7 دین ــە و حی ــی هەی ــە. 7 منداڵ ــی هەت الی بانیخێاڵن

نیــو دەداتــە كرێــی ژوورێــك، هەمــوو منداڵەكانیشــی لــە قوتابخانــەن. هەندێكیــان لەبــەر 

نەبوونــی منداڵەكانیــان خوێندنیــان جێهێشــتبوو. یەكێكــی دیكــە بووایــە دەیگــوت ئەمــە 

چ ژیانێكــە چیــامن كــرد بــە خۆمــان، نەخێــر مــن لــە كەشــێكی ژنانــە ژیــام، مامۆســتای 

ســەرەتاییم، هەموومــان ژنیــن، ژن هەیــە دێــت باســی كێشــەی خــۆی لەگــەڵ پیاوەكــەی 

ــەرەڕای  ــۆم، س ــاوەی خ ــەو پی ــۆ ئ ــەم ب ــۆش دەب ــەوە كڕن ــوێنی خۆم ــە ش ــن ل دەكات، م

هەمــوو ئــەو ســەختییەی لــە ژیــان بینیومــە.

ــر. باشــە  ــداوی؟ دەیگــوت نەخێ ــە رۆژان لێی ــك ل ــەت رۆژێ ــە دمگــوت مێردەك ــۆ منوون ب

ــە  ــە ب ــاڵ نیی ــە ح ــوت ئەم ــەاڵم دەیگ ــر، ب ــوت نەخێ ــی؟ دەیگ ــی پێگوت ــەیەكی خراپ قس

ــا  ــە، دەمگــوت ن ــە دەمانــەوێ هەمانبێــت نیامن دووســاڵ نەیبینــم، باشــە زۆر شــت هەی

ئــەو ژنانــەی كــە دێــن قســەی ماڵــی خۆیــان دەكــەن، تــۆ مەمنــوون دەبــی كــە ئــەو پیــاوە 

ــژاردووە. ــاوەت هەڵب ــەو پی ــە ئ ــان خــۆت ئەوكات ــە ی مێردت

ــا، وەك  ــی ن ــایەتییەكی سیاس ــز وەك كەس ــتا عەزی ــەری مامۆس ــم: كاریگ ــیروان رەحی س

ــە؟ ــوە هەی ــك لەســەر ئێ مێردێ

كافیــە رەشــید: بەڵــێ، هانــدەرم بــووە بــۆ خوێنــدن، ماوەیەك كــە منداڵم وردبــوون، دایكی 

ئــەو بــوو، پــاش ئــەوەی دایكــم مــرد نــاوە نــاوە باوكیشــم دەهێنــا بــۆالی خــۆم، دەوامــی 

ــبوو،  ــی ناخۆش ــەو پێ ــەاڵم ئ ــوو، ب ــەرك كردب ــم ت ــوو خوێندن ــش ب ــە و ماوەیەكی قوتابخان

دەمگــوت دە وەرە كاتێكــم بــۆ بــدۆزەوە. كاژێــر 4ی بەیانی هەڵدەســتام پالنــی قوتابخانەم 

دەنووســییەوە، بــەاڵم دوایــی دەســتم دەكــرد بــە خوێنــدن و خوێندنــەوە.
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سیروان رەحیم: مامۆستا لەگەڵ خواردندا چۆنە؟

كافیە: هەرچی خواردنێكی بدەینێ ناڵێت نا.

سیروان رەحیم: خواردنێكی دیاریكراو نییە كە زۆر حەزی لێبكات؟

كافیە: رەنگە زۆر حەزی لە یاپراخ بێت، ماست، نانی تیری.

سیروان رەحیم: خۆی خواردن دروست دەكات یان نازانێت؟

كافیــە: خــۆی ئەگــەر بەتەنیــا بێــت خــواردن دروســت دەكات، نیســك بۆخــۆی دروســت 

دەكات. ئــەو رۆژە دەڵێــت ئەمــڕۆ دەیكــەم دەیخەمــە نــاو ســەالجە، ئەگــەر هــەر خــۆم 

ــاز  ــە و پی ــان تەمات ــەوە. ی ــی دەكەم ــۆم گەرم ــەم و بۆخ ــاوی تێدەك ــووم ئ ــەوە ب ــە ماڵ ل

ــەوەو دوو هێلكــەی لەســەر دادەنێــت. ســوور دەكات
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عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز
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عەزیز محەممەد، سوێد پاییزی 2000
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عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز

عەزیز محەممەد و سیروان رەحیم، سوێد پاییزی 2000
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کافیە رەشید، سیروان رەحیم و عەزیز محەممەد. سوێد پاییزی 2000
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عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز

سیروان رەحیم، کافیە رەشید و عەزیز محەممەد. هەولێر پاییزی 2008
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سیروان رەحیم و عەزیز محەممەد هەولێر پاییزی 2008
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عەزیز محەممەد سیاسەتوانێکی جیاواز

هاوژینی عەزیز محەممەد کافیە رەشید، عەزیز محەممەد و سیروان رەحیم. هەولێر پاییزی 2008


