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د. یونسی: 
كە پێیان گوتم 

لە سێدارە 
نادرێیت 

ڕووخام!!
چاوپێكەوتن: دڵشاد خۆشناو
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پ/ جەنابتان پێشتر، زۆر كارتان لەسەر تیۆری 
ڕۆمان و چیرۆك كردووە، دەمانەوێ لەم 

دیدارەدا باسی هەندێ الیەنی ژیانی شەخسی 
خۆتانمان بۆ بكەن، دەمانەوێ لە بیۆگرافیای 

خۆتانەوە دەست پێ بكەین.

و/ من ناوم برایم، شۆرەتم یونسییە، ناوی باوكم سڵێمانە، 
ناودار بوو بە سڵێمان خان، نەوەی یونس خانی بانە-م 

كە حاكمی بانە بووە، حكومەتەكەی بانە بە دەست 
تایەفەیەكەوە بووە بەناوی )اختیار الدین(، بەناوبانگن 

بە )سەالتینی ئەمیر اختیار الدین(، لە )فتح السواد(
یشدا دەنووسێت، ئەو كاتەی كە سوپاكەی خالید ئیبنی 
وەلید دەگاتە ناوچەی كوردستانات، كە دەكاتە سەدەی 

شەشەمی هیجری، اختیار الدین هەواڵی بۆ نارد و گوتی، 
ئێمە لەدوورەوە بۆ خۆمان موسوڵمان بووین، ئێمە ئێستا 

موسوڵمانین، هەربۆیە پێویست بە شەڕ ناكات و خۆمان بە 
موسوڵمان دەزانین، ئەو كاتە خالید ئیبنی وەلیدیش بیست 
كەسی نارد لە بانە ببنە سەرباز و لەوێ  قبوڵی بكەن، خانی 
ئەو كاتە نازانم ناوی بەهمەن بەگ بووە، یان ئیسفەندیار 

بەگ، و دواتر نازناوی سوڵتان اختیارالدینیان پێدراوە، 
چونكە دینەكەیان بە اختیاری خۆیان قبوڵكردووە.

تایەفەی ئێمە كە تایەفەی بچووكتر بووە، حكومەتی 
لەدەستدا نەبووە، تا دەگاتە نزیكەی ساڵی 1850ی زاینی، 
ئەوكاتە باپیرە گەورەمان بووە و ناوی یونس خان بووە، 

دوای مردنی دوایین سوڵتانی اختیارالدین، حكومەتی 
بە دەستەوە گرتووە و حكومەتی سەربەخۆی خۆی 
پێكهێناوە، ئەو كاتەش خۆتان دەزانن كە سەردەمی 

قاجارەكان بووە، هێندە بەس بوو كە سەرۆك تایەفەیەك 
سەرۆك تایەفەیەكی تر سەركوت بكات و خۆی ببێت 

بە ڕێبەر و ئەوكاتە دیارییەكیش بداتە شا و لە ئەنجامدا 
ئەویش حوكمی ئیمارەتی بۆ دەربكات، بانەش یەكێكە 

لە ئیماراتەكانی كوردستان، ئەگەر سەرنج بدەی تا 
سەركوتكردنی ئیماراتەكان لە سەردەمی عوسمانییەكان 
و نەهێشتنی ئیماراتی بۆتان و ئەمانە بوون، ئیماراتێكی 
بچووكیش ئەگەر بیژمێریت ئەوە بانە یەكێك بووە لەو 

ئیماراتانە، لە مێژووی كوردستانیشدا ئەوە نووسراوە، 
یونس خان كوڕێكی هەبووە ناوی حەمە خان بووە كە 
دەبێـتە مامی بابم، لەوێ لە ئەنجامی شەڕێكی ناوخۆیی 

تایەفەكە، یونس خان بە دەستی برازایەكی خۆی 
دەكوژێت و 17 كەسی تریش دەكوژرێن لەو شەڕەدا، 

دوای ئەوە حەمەخان دەبێتە حاكمی بانە و تا ساڵی 1916 
حكومەت دەكا، لە ساڵی 1916 عوسمانییەكان دێن و بە 

تاوانی ئەوەی كە گوایە لەگەڵ سەیفەدین خانی سەقز 
و سەرداری بۆكان قسەیان یەكێكە و دەگوترێت كە 

خەڵك پەشیمان دەكەنەوە لە چوون بۆ غەزا، بە تاوانی 
ئەوەی لەگەڵ ڕووسەكان پەیوەندی هەیە، لە بانە لە 

سێدارە دەدرێت، لە سەقزیش سەیفەدین خانی ئەردەاڵنی 
دەستگیر دەكەن و دەیبەن بۆ بۆكان و لەوێ لەگەڵ ئەمیر 

سەرداری بۆكان لەسێدارە دەدرێ. دوای حەمەخان ئیتر 
كەسێك نەما دەسەاڵت بگرێتە دەست، باپیری منیش 

كە ناوی كەریم بووە، رووسەكان بردیان لە پایتەختی 
ئەرمەنستان كوشتیان.
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پ/ لەبانەوە، خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیتان 
تەواو كردووە؟

و/ بەڵێ، من بە گوێرەی ناسنامەكەم، لە ساڵی 1305ی 
هەتاوی، واتە 1926 لەبانە لەدایك بووم، بەاڵم لەڕاستیدا 

ئەو مێژووە ڕاست نییە، چونكە لەو سەردەمە لە 
كوردستان ناسنامە نەبوو، ناسنامە لە ساڵی 1310هەتاوی 
هاتۆتە ئەوێ، ساڵی 1310 ئەو ساڵەیە كە من چوومەتە 
قوتابخانە، قوتابخانە گوتیان ناسنامە نەبێت ناتوانین ناوی 

بنووسین، هەربۆیە هاتن ناسنامەیان بۆ من وەرگرت، 
ئەوكاتەی لەگەڵ بابم هاتینەوە لە شار كە بۆ ناونووسین 

چووبوین، نەنكم گوتی كە تۆ تەمەنت گەورە داناوە 
بۆ برایم، ئەویش گوتی نەخێر ئەگەر بیرت بێ لە فالن 

قەزیەدا ئەو لەدایك بوو، هەربۆیە شەش ساڵەكە دروستە، 
ئەویش بەڵگەیەكی تری دەهێناوە، بەهەرحاڵ من تا 

ساڵی 1317واتە 1938 من لە قوتابخانەی سەرەتایی بانەدا 
بووم، كە قوتابخانەیەك بوو پێشتر بە ناوی ئەحمەدییە 

ناسرابوو، دواتر كە ڕەزاشا هاتبوو دەستێكی پێداهێنابوو- 
و ناوەكەیان گۆڕیبوو بە 

قوتابخانەی پەهلەوی، من 
تا خوێندنی سەرەتاییم 
لەوێدا گوزەراند و لە 

ساڵی 1317 واتە 
1938 سەرەتاییم 

تەواوكرد، 
باوكم زۆر 
حەزی لە 

خوێندن بوو- و 
هەمیشە 

ڕای وابوو كە لەوەبەوڵ ئیتر خوێندنە ڕۆژیەتی و دەبێ  
مندااڵن بخوێنن، دواتر منی هێنایە سەقز، چونكە لەوێدا 

ناوەندی هەبوو، منیان خستە ماڵی یەكێك لە خزمەكانمان 
لەوێ بووم بە خوێندكاری ناوەندی شاپووری سەقز، 
تا ساڵی 1320 واتە 1941 لەوێ بووم و هەر لەوێ 
بڕوانامەی ناوەندیم وەرگرت، ساڵی 1320 ئەوكاتە 
ئینگلیز و ڕووس ئێرانانیان داگیر كرد و دواتر هێزە 

ئەمریكییەكانیش هاتن، هەربۆیە هەرێمەكە بوو بە 
عەشایری و خوێندن تێكچوو، من لەبیرمە قوتابخانەی 

بانەیان سوتاند و كاریتەكانیان سووتاند، زستانێكی 
سەخت بوو، ئیتر منیش دوو ساڵ وازم لە خوێندن 

هێنا و وەكو خەڵكی تر تفەنگێكم لەشان كردبوو- و 
دەسووڕامەوە، لە ساڵی 1322ئەرتەش پەخشنامەیەكی باڵو 

كردبووەوە كە عەشایر و سەرۆك عەشیرەتەكان ئەگەر 
بڕوانامەی ناوەندیان هەبێت بیان نێرن بۆ قوتابخانەی 

سەربازی و لەوێ دەست بە خوێندنی سەربازی بكەن، 
هیچ كەس لەو ناوچەیەی ئێمە كوڕی وای نەبوو كە 

خوێندنەكەی وەكو من بوبێت و تەواوی كردبێت، منیان 
نارد بۆ بنكەی ئەرتەش لەڕێگەی لەشكری چواری 
كوردستانی ئەو سەردەمە، هەر بەم شێوەیە ئامادەیی 

سەربازیم خوێند و لە ساڵی 1324 تاقیكردنەوەی 
ئامادەییم دایەوە و بڕوانامەكەی ئامادەییم وەرگرت، 

دواتر چوومە كۆلێژی سەربازی و لە ساڵی 1327 من 
لە كۆلێژی سەربازی دەرچووم و بە پلەی مالزمی 

دووەم نێردرام بۆ خزمەتی سەربازی لە ڕەزاییە، لەوێ  
لە گوردانی دووی ڕەزاییە بووم، هەرلەوێش بوو، 
لە ساڵی 1329، ئێمە چووین بۆ مانۆڕی سەربازی، 

تفەنگمان دەهاویشت، ئەفسەرەكان كۆببوینەوە و قاوغە 
شقارتەیەكمان دانابوو- و تفەنگمان تێ دەگرت، منیش 
لەو كاتە هاتبوومە قەراغێك و خەریكی سگار كێشان 
بووم، لە پڕ گوللەیەك هات و بەر قاچم كەوت و من 
كەوتم، بەاڵم زانیم گوللەكە لە دەمانچەی كامیان هاتە 

دەرەوە، هەر بەڕێكەوت فەرماندەكەشمان بوو، بەداخەوە 
كوردیش بوو.

پ/ ئەو لێدانە بە ئەنقەست بوو، یان لەدەست 
دەرچوون و ڕێكەوت بوو؟

و/ ئەو كاتەی كە گیرام وتی من بە ئەنقەست لێمداوە 
و زانیومە شێوەی بیركردنەوەی چۆنە، بەاڵم لەو كاتەدا 

دەیگوت بە ئەنقەست نەبووە و لەدەستم دەرچووە، 
دەپاڕایەوە و دەنااڵیەوە.
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پ/ باسی گرتنتان كرد، وەك ئاشكرایە كە ئێوە 
لەسەر حیزبی توودە گیران و پەیوەندیتان بە 
حیزبی توودەوە هەبوو، وەك زانراوە كە ئێوە 
لە بەشی سەربازی حیزبی توودە چاالك بوون، 

چۆن پەیوەندیتان كرد بەو حیزبە؟

و/ دواتر من لەوە تێگەیشتم كە ئەندامانی حیزبی توودە 
كە قبووڵ دەكران، وەكو ئەركێك دەبوایە خەڵكی 

تریش بهێننە ناو حیزبەكە، هەروەها دەبوایە ڕەفتاری 
خراپ نەنوێنێت و ڕابردوویان پاك بێت لە ڕووی دزی 
و مەسەلە ئەخالقییەكان، ئەوكاتە دەیانناساند بە حیزبی 

توودە، دەبوایە تۆزێكیش دژی سەڵتەنەت بێت، یان 
النی كەم سەڵتەنەتی خۆش نەوێت، منیان ناساندبوو، 

دوای ساڵێك بە منیان گوت كە تۆمان ناساندووە و تۆ 
ئێستا دەورەی تاقیكاری دەگوزەرێنیت، بارودۆخەكە 
وابوو كە سەرۆكی ڕوكنی دووی ئەرتەش كە ناوی 

سەرهەنگ جاوید بوو، ئەویش هەر لە ئێمە بوو، 
هەربۆیە دژی ئێمە نەدەوەستایەوە لەو الیەنەوە، ئێمە 

لەوێ چووینە ناو حیزبی توودە، لەو سەردەمە من زۆر 
چااڵك بووم، دواتر زانیم كە سكااڵیان هەبووە لە دژمدا 
و گووتویانە كە هۆشی بەسەر حیزبایەتییەوە نییە، دواتر 

دوای ئەوەی كە پێكرام و هاتم لە نەخۆشخانە بڕییانەوە، 
ڕەزاییە لەو سەردەمە بەفر هەتا نزیكەی یەك مەتر 

دەباری، سەیرم كرد كە من ناتوانم لەوێ بژیم، بۆیە 
داوام كرد كە بمگوێزنەوە بۆ شوێنێكی تر كە سەختی 
و زەحمەتی كەمتری هەبێت، منیان گواستەوە بۆ بەشی 

لۆجستیكی ئەرتەش لە تاران، لەوێ كە ئەو سەردەمە لە 
تۆپخانە بوو، من بووم بە بەرپرسی چەك و پێداویستی 

ئەرتەش، ئەو كاتە باشترین شوێنێك بوو كە حیزب 
دەیتوانی سوودی چاكی لێ وەربگرێت، چونكە هەموو 

ئامارێكی چەكی یەكە سەربازییەكانم لەبەردەستدا 
بوو، هەر چەكێكیش كە لە ئەمریكاوە هاتبایە، دەبوایە 
ئێمە بچین وەریبگرین، هەربۆیە ئەركی من لە الیەن 
حیزبەوە كەوتە ناو ئەو بەڕێوەبەرایەتییە، تەنانەت لەو 

كاتەی كە دادگایی كراین، نامەیەك خوێندرایەوە 
وەكو بەڵگەی تاوانەكانمان خرایە ڕوو، ئەوكاتە لەالیەن 

ئەرتەشبود هیدایەت خوێندرایەوە، جا گوتی حیزبی 
كۆمۆنیستی سۆڤیەت كە ئەو هەموو ئەندامەی هەیە، 

هێندە ئەفسەرەی نییە لە سوپاكەیدا، ئێمە لە سوپایەكی 
ئاوا بچووكدا چۆن ئێمە ئەو هەموو توودەییەمان هەیە، 
لە نامەكەدا هاتبوو كە شوێنی یونس باشە و با هەر لە 
شوێنێ خۆی بمێنێتەوە، چونكە پێشتر شوێنی تریشیان 

بۆ پێشنیار كردبووم، لەبەر ئەوەی كە پێشم بڕابووەوە، 
داوای هەر شوێنێكم كردبایە دەیانناردم بەبێ سێ و 

دوو، لەڕاستیدا ڕاپۆرت و جاسووسی و ئەو شتانە بوو.

پ/ باسی ئەوەتان كرد كە لە ڕەزاییە بوون، 
هەر لەوێ هاوسەرگیریتان پێكهێنا لەگەڵ خاتوو 
ڕۆزا، بەاڵم خاڵێكی سەرنجڕاكێش هەیە ئەویش 

ئەوەیە كە بەڕێزتان خاتوونێكی پەیڕەوی 
ئاینی مەسیحییتان هەڵبژاردووە وەكو هاوسەر، 

ئەوەیان چۆن بوو؟

و/ جا كاكە برا، مەسەلەی عەشق و خۆشەویستی و 
دڵخوازی پەیوەندی بە كورد و فارس و تورك نییە، 

كاتێ كە دوو كەس یەكتریان بەدڵ دەبێت، هیچ 
شتێك لەوانەی باسم كردن نابنە كۆسپ لەبەردەم 
بەیەكگەیشتن، من لە ڕەزاییە خاتوو ڕۆزام بینی و 

ماوەیەك چاودێریم كرد، بۆ ئەوەی بزانم ڕابردووی 
چۆنە، كاتێك یەكتریمان پەسەند كرد، ئەو بەبێ 

مۆڵەتی ماڵی باوكی شووی بە من كرد، بەاڵم كاتێك 
زەماوەندمان كرد، ئەو تەمەنی كەم بوو كە من گیرام و 
كەوتمە زیندان، بەاڵم زۆر بە باشی خۆی خۆی بەڕێوە 

برد.

پ/ئەو كاتەی كە زەماوەندتان كرد لەگەڵ 
خاتوو ڕۆزا، ئێوە ئەندامی حیزبی توودە بوون؟

و/ ئەو كاتە من لە قۆناغی تاقیكردنەوەدا بووم.

پ/لەو كاتە هەڵبژاردنی ئەو خاتوونە و 
چاودێریی كردنی، گرفتی بۆ تۆ دروست 

نەكرد؟

و/ بۆ من گرفتی دروست نەكرد، هەڵبەتە سەركردەی 
لەشكری چوار، منی بانگ كرد هەندێك ئامۆژگاری و 

گوتی ئەوانە كەمینەن، مەبەستی ئەرمەنی و ئاسووری 
بوو، ئەوانە لەوانەیە لەگەڵ ئێمەدا ڕاست نەبن، بەاڵم من 

بە قسەم نەكرد.

پ/ چۆن گیران و كەوتنە زیندان؟

و/ من لە كتێبی )زستانی بێ بەهار(دا بە تەواوی باسی 
ئەوم كردووە بە درێژی، ئێمە نەدەبوایە یەكتری بناسین، 

هەربۆیە ژیانێكی سنووردار و شاراوەمان هەبوو، كوڕێكی 
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هاوپۆلی من هەبوو ناوی حسێن مەرزبان بوو، خەڵكی 
ئازەربایجان بوو، ڕۆژێك چاكەت و پانتۆڵێك دەكڕێ 

لە دەستفرۆشێك، بێ خەبەر لەوەی كە چاكەت و 
پانتۆڵەكە دزراوە، ئەو كاتەی لەبەری دەكات و دەچێتە 

وێستگەی پاس، لەوێ  خاوەنی چاكەت و پانتۆڵەكە 
دەیبینێ جلەكانی خۆی دەناسێتەوە، بەاڵم چونكە دەزانێ  

ئەفسەری هێزی ئاسمانییە، هیچی پێ ناڵێت و تەنیا 
شكایەتی لێ دەكات، كە پۆلیس دێتە ماڵەكەیان، ئەو 
ماڵەی كە چەند ئەفسەرێكی سەڵت پێكەوە گرتبوویان 
و هەموویان الیەنگری چەپ بوون و وێنەی ناسراوانی 

چەپی ئەو سەردەمەیان هەڵواسیبوو، پۆلیس كە ئەوە 
دەبینێت یەكسەر سەرۆكایەتی هێزی ئاسمانی ئاگادار 
دەكاتەوە، لەو كاتەشدا ئەو چەند ئەفسەرە هەڵدێن، 

هەندێكیشیان گیران، ئەوكاتە حیزبە چەپەكان بەهێزبوون 
بەتایبەتی حیزبی توودە، هەربۆیە نەیانتوانی لەژێر 

ئەشكەنجەدا بەزۆر ناچاریان بكەن بۆ دانپێدانان، ئەوانیان 
مەحكوم كرد، ئەوكاتەی ئێمەیان گرت دوان لەو دوو 

كەسە لەگەڵ ئەو كۆمەڵەیەی ئێمە لەسێدارەدران.

پ/ ئەوان بوون كە ئێوەیان ئاشكرا كرد؟

و/ نەخێر ئەوان ئێمەیان ئاشكرا نەكرد، ئەو كاتە حیزبی 
توودە چاالكی زۆر بوو، بەشە سەربازییەكەشی كە شاراوە 

بوو ئەویش هەر چاالكی زۆر بوو، ئەرتەشیش هەستی 
بەوە كردبوو كە كەسانێك هەن، بەاڵم نەیاندەزانی كێن 

و لەكوێن، چونكە ئێمە لە هەموو ئاستەكاندا ئەندامی 
خۆمانمان هەبوو، بۆ نمونە لە كۆشكی تایبەتی شادا، 

یەكێكمان هەبوو ناوی سەروان فوالدژ بوو، ئەو ڕاپۆرتی 
دەدا بە شا و سەر بە خۆمان بوو، سەرهەنگ جاویدیش 

یەكێك بوو لە ئەفسەرە گرنگەكان و نەیاندەهێشت ئاشكرا 
ببین، دواتر شەوێك بەرپرسی دەستەی سەربازی كرمان 
هاتبوو، هەندێك نارنجۆك و ئەوانەی هێنابوو- و هاتبووە 
ماڵی ئێمە، گوتی بە یەكێك بڵێ بێت بیبات، ئێمەیش بە 

یەكێكمان گوت بێت، ناوی سەروان ئەبولحەسەن عەباسی 
بوو- و خەڵكی مەالیر بوو، هەرچەندە من لەگەڵ ئەوە 
نەبووم كە بیدەین پێی، بەاڵم ئەو ناسنامەیەكی ساختەی 
دەرهێنا و نیشانی داین و گوتی من لەم ناسنامەیە ناوی 

خۆمم گۆڕیوە، ئەو تەقەمەنییەی برد و لە وێستگەی 
شەمەندەفەری تاران بە ڕێكەوت پۆلیس گرتی، بردیان 

بۆ بەڕێوەبەری پۆلیس، ئەندامانی خۆمان كە زانییان 
شتێكی وابووە، برادەرانی خۆیانیان ئاگادار كردەوە لە 

پۆلیس كە بەجۆریك ڕزگاری بكەن، یان شتەكە دابخەن، 

یان بە شێوەیەك كارئاسانی بۆ بكەن بۆ ئەوەی هەڵبێ، 
ئەوانیش نەیانتوانی و بردیان بۆ فەرماندەی سەربازی و 
لەوێ  دانی بە هەموو شتێكدا نا، دواتر كە سەركردە 
سەربازییەكانی توودە گیران، دەفتەرێكمان هەبوو كە 
بە شێوەی بیركاری زانیارییان تێدا نووسرابوو لە الیەن 

سەرهەنگ موبەشیرییەوە، ساواك پسپۆریشیان لە ئەمریكاوە 
هێنا بۆ خوێندنەوەی، بەاڵم نەیانتوانی بیخوێننەوە، دواتر 

موبەشیری هەوڵی خۆكوشتنیدا، بەاڵم بەهۆشیان هێنایەوە، 
دواتر چارەسەریان كرد و دیسان ئەشكەنجەی زۆریان 

دایەوە، من كاتێك ئەوم بینی لەكاتی لێكۆڵینەوەدا، هەستم 
كرد ئەوەی تێدا نەماوە كە بتوانێت بەرخۆدان بكات، 

چونكە ئەو كاتە مفەوەزێكیان لەگەڵدا دەنارد تا بتوانێت 
خۆی پێوە بگرێت و بڕوات، لەو هەلومەرجە سەختەدا 
موبەشیری خۆی هێماكانی ئەو دەفتەرەی ئاشكرا كرد.

پ/ ئیتر ئێوە كەوتنە زیندان و بڕیاری 
لەسێدارەدانتان بۆ دەرچوو.

و/ بەڵێ، ڕۆژی 133/6/16 كە دەكاتە 1954/9/6ی 
زاینی، ئێمەیان گرت و ئێمەیان بردە ژاندارمەری، لەوێ 
سەرۆكی ژاندارمەرییەكە دۆستی خۆم بوو، لێی پرسیم 
گوتی تۆیان بۆ گرتووە؟ گوتم نازانم لەوانەیە هەڵەیەك 
ڕوویدابێ، دواتر گوتی من ڕوونكردنەوەیان پێشكەش 

دەكەم، لە بەختی من هەر ئەو ڕۆژە بوو كە جەمال 
ئیمامی داوای ڕوونكردنەوەی كرد لە دادگا و لەوێ  ئەو 

نامەیان بۆ خوێندنەوە، لە نامەكەدا ئاماژە بە من كرابوو كە 
شوێنم باشە و با هەر لە جێگەی خۆم بمێنمەوە، هەربۆیە 

هیچ ڕوونكردنەوەیەك بارودۆخی ئێمەی نەدەگۆڕی، 
هەر بۆیە ئێمەیان برد بۆ زیندانی قەسر، لە زیندانی قەسر 

من دە دوانزە ڕۆژ لە ژوورێكدا زیندانی بووم هیچیان 
لێ نەپرسیم، دوای ئەوەی ڕۆژی 9/21 بوو منیان برد 

بۆ لێپێچینەوە و لێكۆڵینەوە، ئیتر لەوە بەوالوە پەیتا پەیتا 
دەیانبردم بۆ لێكۆڵینەوە.

پ/ دوای چەند بڕیاری لەسێدارەدانتان بۆ 
دەرچوو؟

و/ كە منیان لە 9/21 بردە دادگا، بیست ڕۆژ دوای 
ئەوە سەرهەنگ موبەشیری و سیامەكیان بردە دادگای 

سەربازی و بە ناونیشانی دەستەی یەكەم بڕیاری 
لەسێدارەدانیان بۆ دەرچوو، بە پێی ئەوەی كە ئێمە 

بەرپرسی پلە دوو بووین لە كەیسەكە، من باوەڕم نەبوو 
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كە ئێمەش هەمان سزامان بۆ دەربچێت، دوای ئەوەش 
لەپڕ ڕۆژی دواتر هاتن ئێمەیان برد بۆ سەربازگەی 

جەمشیدیە، لەوێ كە هەموو شتێكیان لە ئێمە وەرگرت، 
هەر لەوێ گوتیان پارێزەری خۆتان دیاری بكەن، هەر 

یەكمان ناوی یەكێكمان گوت، هەڵبەتە دوایی ئەوەشیان 
قبوڵ نەكرد و خۆیان یەكێكیان دیاری كرد، ئەو ڕۆژەی 

كە ئێمەیان برد بۆ دادگا، هەر ئەو ڕۆژە سەرهەنگ 
موبەشیری و ئەوانیان بۆ جاری دووەم دادگایی كردەوە، 

بە دادگای دووەمیاندا مەحكوم كران بە لەسێدارەدان، 
ئێمە كە بەرپرسی پلە دووی كەیسەكە بووین، ئێمەیان 

برد بۆ جێگەی ئەوان.

پ/ هەموومان دەزانین كە بڕیاری 
لەسێدارەدان مرۆ لە پەلوپۆ دەخات و هەموو 
كەسێكیش بەرگەی  بیستنی ئەو بڕیارە ناگرێ ، 
ئێوە كە ئەو بڕیارەتان بیست هەستتان بە چی 

كرد؟

و/ من لە كتێبی )زمستان بی بهار( سەد الپەڕەیەكم 
لەو بارەیەوە نووسیوە، هەمووشی ڕاستییە، بێ ئەوەی 

یەك وشەش زیاد و كەمی تێدابێ ، دروست ئەو 
هەستەی كە هەمبووە و هەستی یازدە كەسەكەی تر 

كە هەیانبوو، ئەوەم مونعەكیس كردووەتەوە، زۆر 
سەختە، هەر كەسێكیش بیڵێت نەخێر هیچ مەسەلەیەك 

نییە و شتێكی ئاساییە، وانییە و زۆر زۆر ناخۆشە و 
هەموو كەسێك ناتوانێت بەرگەی بگرێ، بۆ نمونە من 

هاودەورەیەكم هەبوو كە بەالی مندا تێ دەپەڕی 
وەختێ  دەگەیشتینە الی یەكتر سینگمان 

دەردەپەڕاند، بەاڵم لە دەروونەوە 
سووتابووین، زۆر زۆر سەختە 

بەڕاستی.

پ/  وەك ئاشكرایە 
كە بەڕێزتان بەهۆی 

ئەوەی كە پێشتر 
قاچێكتان لەدەستدابوو، 

بڕیارەكەتان 
پلەیەك بۆ 

دابەزێندرا و 
كرا بە زیندانی 

هەتاهەتایی، ئەم 
حاڵەتە چۆن بوو بۆ 

تۆ؟

و/ ئەوەشم  هەر لەو كتێبەدا نووسیوە، وابزانم سەعات 
5.30 بەیانی بوو كە هاتنە ژوورەوە، كە هاتنە ناوەوە 
خۆی لەخۆیدا ئێمە وەئاگا بووین، ئەو چەند شەوە 
خۆ نەخەوتبووین، من لەبیرمە ئەو شەوە سەرهەنگ 

جەمشیدی كە خزمێكی شا بوو، شەست و نازانم 
چەند جگەرەیەكی كێشابوو، ئەویش لەسێدارەدرا كە 

ئامۆزای شا بوو، ئەوانەی تر یەكیان سەرهەنگ ئەفشار 
بوو، زاوای ڕەزمئارا بوو، سەروان كەاڵڵی بوو، زاوای 

ئەمیر تەیمور كەاڵڵی بوو، كچی ئەمیر تەیمور ژنی 
سەرۆك وەزیرانی پاكستان بوو، تەنانەت سەرۆك وەزیری 

پاكستان داوای بەخشینیشی كردبوو لە شا، بەاڵم قبوڵ 
نەكرا و لەسێدارە درا. 

لەو كاتەدا مفەوەزێك هاتە ژوورەوە بەناوی مفەوەز 
ساقی، ئەو مفەوەزە كەسێكی ئازەربایجانی بوو، هەڵەبەتە 
كەسە ئازاكانیشی خۆشدەویست و زۆر ڕێزی دەگرت، 
كە هاتن و گوتیان فەرموون، ئەو كاتەی لەو بەرزاییە 
نزمەوە بازمدایە خوارتر، هەستم كرد ئەژنۆم دەلەرزێ ، 

بەڕاستیش دەلەرزی، سەرهەنگ ئەفشار شانەكەی خۆی 
دامێ  و گوتی قژت شانە بكە، چونكە ڕۆژنامەنووسی 
لێیە، ئێستاش ئەو شانەیە چەند دەنكییەم لەال ماوە و 

هەمیشەش دەیپارێزم.
كە ئێمەیان هێنایە دەرەوە، گوتیان یەكێك زیادەیە، 
ئەو زیادەیە من بووم، ئەو كاتە بوو كە پێیان گوتم 
تۆ حوكمەكەت كەم كراوەتەوە، من ئەو كاتە بە 

شێوەیەكی گشتی ڕووخام، چونكە یەكسەر هاوڕێكانم 
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وەرگەڕان و منیان ماچ كرد و خۆشحاڵی خۆیان 
دەربڕی، من ئەو كاتە زۆر تێكچووم، منیان گێڕایەوە 

بۆ زیندانەكەی خۆم و ئیتر من تەنیا بووم، نزیكەی 
بیست دەقەیەكی پێچوو زیندانوانەكان هاتنەوە، زۆرم 

پێخۆش بوو، چونكە ئەوە یەكەمین جار بوو بگەڕێنەوە، 
چونكە ئێمە دوایین دەستە بووین، ئەوان كە هاتنەوە من 

لێم پرسین كە چی بوو بۆ هاتنەوە؟ گوتیان هاتووین 
نانی بەیانی بخۆین، نانی بەیانیان بۆ هێنان و سەرگورد 

وەكیلی پێی گوتم، ناڕەحەت مەبە، ئیتر ئەمە دنیایە 
و ئێمەش كە لەسێدارە دەدرێین، ئێمە ڕێبوارین و بە 

بارودۆخێكی خۆشەوە بەڕێمان بكە، بچۆ دەمو چاوت 
بشۆ و ئەو هەنارانەشمان بۆ دان بكە، منیش بەقسەم كرد 

و چووم دەموچاوم شۆرد و هەنارەكانم دان كرد. 

پ/  ئێوە لەسەر سیاسەت كەوتنە زیندان، چۆن 
ڕووتان كردە ئەدەب و وەرگێڕان؟

و/ زیندانی ئێمە تا بڵێی ڕێكخراو بوو، چونكە ئێمە 
خۆمان سەرباز بووین، هەر لە یەكەمین مانگەوە هەموو 

كاروبارەكان ڕێكخران، بۆ مەسەلەی كات و ئیستراحەت 
و كاتی نانخواردن و كاتی خوێندنەوە و پاككردنەوە و 
نووستنیش دیاری كران، هەر ئەوەش وای كرد كە ئەو 
زیندانە ببێتە باشترین قۆناغی ژیانی ئەوانەی كە زیندانی 
بوون، بە تایبەتیش بۆ ئەوانەی كە سەڵت بوون، بەاڵم 

بۆ ئەوانەی كە خێزاندار بوون، كەمێك گرفتی زیاتریی 
هەبوو، بۆیە بەردەوام دەیانەویست ژینگەكە شوێنێكی 

ئارام و بێدەنگ بێت، بە پێی ئەوەی كە لە بەرنامەكەماندا 
كاتێك هەبوو بۆ خوێندنەوە، سەیرمان كرد بزانین چی 
بخوێنینەوە، تەماشام كرد لە زیندان هەر كەسێك هەر 
شتێكی ئەزانی خستبوویەڕوو، بۆ نمونە یەكێ رووسی 

ئەزانی، یەكێ ئینگلیزی ئەزانی، یەكێ 
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شێوەكاری و پەیكەرسازی ئەزانی، زیندانیش هەموو 
كارگایەكی تێدابوو بۆ ئەو شتانە، من سەیرم كرد 

بەوجۆرەی كە دەیانخوێند، ڕووسی زمانێكی یەكجار 
سەختە، بە بڕوای من ئەڵمانیش هەر سەختە، من كە 
بیرم لێ كردەوە ئەو زمانانە تا كوێ بڕ دەكەن، لەو 

سەردەمەدا زمانی فەڕەنسی تۆزێك كوژرابوو، ئەڵمانیش 
هیچ بەهایەكی نەمابوو، چونكە تازە شكستی خواردبوو، 
زمان زمانی ئینگلیزی بوو، لەوێ دەستم پێكرد، ئەوكاتە 

بیرم لەوە دەكردەوە كە ڕۆژێك هاتمەدەر دەبێ چی 
بكەم بۆ بژێوی ژیانم، خۆ تۆ تازە ناتوانی ببی بە 
ئەندازیار، هەڵبەتە دوای ئەوەی من تێگەیشتم كە 

دەزگایەك لە بەریتانیا هەیە بەناوی )ICC( كورتكراوە ناو 
قوتابخانەی نێو دەوڵەتی فێربوونی ئینگلیزی لە ڕێگەی 
نامە نووسینەوە، چونكە لە زیندان پێداویستی خوێندنی 
ئەندازیاری نەبوو، خۆم بیرم لەوە كردەوە كە ئەگەر 

من لە ڕێگەی نامە نووسینەوە بخوێنم چۆن دەبێ؟ هاتم 
شتێكم هەڵبژارد كە بتوانم بە دانیشتنانەوە بتوانم بیكەم 
لەبەر مەسەلەی ئەو قاچەم، بیرم لەوە دەكردەوە كە 
كار لەسەر الیەنێك بكەم كە بتوانم خۆیشم ڕازی 

بكەم، كاتێ كە چووینە زیندان، كەمترین بڕوانامەمان 
دیپلۆم بوو، ئەویش وەكو خوێندكار لە كۆلێژی 

ئەفسەریی، چونكە كۆمەڵێك خوێندكاریشیان 
گرتبوون لەگەڵ ئێمە، نزیكەی 10 كەسێك دەبوون، 

بەاڵم بە شێوەی مامناوەندی، بڕوانامەكانمان 
بەكالۆریۆس بوو، دكتۆراشمان لەگەڵ هەبوو، 

سی و چەند ئەندازیارمان لەگەڵ بوو، شەست و 
چەند دكتۆرمان لەگەڵ بوو، كە پزیشك بوو، 

بەشێكی بەرچاوی دكتۆرە ناودارەكانی ئێستای 
تاران، لەو سەردەمەدا زۆربەیان بەشێك بوون 
لە یەكە سەربازییەكان، ئەوانەی كە خاوەن 

بڕوانامەن، دانیشتن و هەڵسوكەوتیشیان جیاوازە 
بە بەراورد لەگەڵ ئەوانەی كە نەخوێندەوارن، 
ئەوكاتە زۆربەمان كە كتێبێكمان دەخوێندەوە، 

لە ژوورەكەدا گفتوگۆمان لەسەر دەكرد و 
ڕای خۆمان لەبارەیەوە دەگووت كە ئەم كتێبە 
كوێی الوازە و كام بەشەی باشە و كامیشی 

دەكرا باشتر بێت، مەبەست چییە لەو كتێبەدا، 
لەو گفتوگۆیەدا كەس نەبوو گفتوگۆ بكات 
لەبارەی چیرۆك و ڕۆمان و گێڕانەوە بێت، 
یان ئەو بەشانە لێك بكاتەوە و بزانێت بۆ 

ئەمە داستانە و بۆ چیرۆك نییە، یان بۆ 
ڕۆمانە و بۆ ڕۆمان نییە، من كە بەدوادا 

گەڕانێكم بۆ سەرچاوەی فارسی لەو بارەیەوە، بینیم كە لە 
كتێبخانەی فارسیدا شتێكی ئەوتۆ نییە لەبارەیەوە، هەربۆیە 

منیش هاتم نامەیەكم نارد بۆ قوتابخانەیەك لە لەندەن، 
پرسیاری ئەوەم كرد كە ئایا دەورەی چیرۆكنووسین 

هەیە الی ئێوە لە ڕێگەی نامەگۆڕێنەوە؟ دوای ماوەیەك 
وەاڵمەكەم بۆ هاتەوە كە بەڵێ هەمانە، دەورەكە لەم 
بەشانە پێكدێ و مەرجەكانیشی ئەمانەیە، یەكێك لە 

مەرجەكان ئەوە بوو كە دەبی مانگانەیەك بدەم و ئەوانیش 
كتێبم بۆ بنێرن، منیش كتێبەكان بخوێنمەوە و ئەوانیش 
لە سنووری كتێبەكانەوە پرسیارم بۆ بنێرن و منیش هەر 
بە نامە وەاڵمیان بدەمەوە، هەر جارێكیش دەبێ خۆت 

چیرۆكێك بنووسی كە تازە بێت، لەگەڵ وەرەقەی 
تاقیكردنەوەكاندا بۆمان بنێری، هەر جارێكیش بە 

هەڵبژاردنی خۆت چیرۆكێك شی بكەیتەوە، جا هی هەر 
نووسەرێك بێت گرنگ نییە، هەموو ئەو شتانە دەبێ 

بە ئینگلیزی بێت، یەكەم جار دەستم كرد بە فێربوونی 
ئینگلیزی، لەو سەردەمەدا كتێبێك هەبوو چوار بەرگ 

بوو بۆ فێربوونی ئینگلیزی، كتێبێكی زۆر زۆر باش 
بوو، لە ئێران كتێبی مەكتەب بوو، بەاڵم نەیاندەخوێند، 

یانیش دە دەرسیان لێ دەخوێند و ئەوەی تر دەمایەوە و 
دەچوونە كتێبێكی تر، دوای ئەوەش كتێبێكی تر هەبوو 
بەناوی نووسەرانی ئینگلیز، چیرۆكی چەند نووسەرێكی 
ئینگلیزی تێدابوو، ئەوەشمان كە تەواو دەكرد كتێبێكی 
تر بوو ناوی ئینگلیز و ئینگلستان بوو، ئەم كتێبە كۆمەڵە 

وتارێكی كەسە ناودارەكانی تێدابوو، ئەمانەت كە 
دەخوێند ئیتر وات لێدەهات كە خۆت دەتتوانی كتێبی 
ئینگلیزی بخوێنیتەوە، هەڵبەتە لەگەڵ ئەوەی كە خۆشت 
خەریكی خوێندنەوە بیت، ئەویش پەیوەندی بەوە هەبوو 
خۆت تا چەند لە خوێندنەوەی خۆت ڕازی بیت و لێی 

ورد بیتەوە، من بەڕاستی بە تێڕامانەوە دەمخوێندەوە، 
خوالێخۆشبوو كەسرایی شاعیر دەهاتە المان بۆ زیندان، 

ڕۆژێ لێمپرسی گوتم ئەگەر پیاو كتێبێك بنووسێ  بەناوی 
هونەری چیرۆكنووسین، چەند ڕێگەی تێ دەچێت كە 

چاپ بكرێت، ئەویش گووتی ئێمە ئەسڵەن كتێبی وامان 
هەر نییە، زۆریش كارێكی باشە، وتی چۆن ئەو كارە 
دەكەی؟ منیش گوتم ئەوە بەشێكیان بۆ ناردووم كە 
ئەمە وەكو دەرسێكە بۆ من كە بە نامەگۆڕینەوە خۆم 

فێری چیڕۆكنووسین دەكەم، بەشێكیشی ئەوەیە كە خۆم  
هەڵمبژاردووە و لە كتێبی جۆراوجۆردا خوێندومەتەوە، 
ئەویش گوتی كارەكە باشە و بیكە. یەكەمین كتێبیشم 

كە بۆ وەرگیڕان هەڵمبژارد كتێبەكەی چارلز دیكنز بوو 
بەناوی )ئارەزووە مەزنەكان(.
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پ/ جەنابت چەندین كتێبت لەبارەی مێژووی 
كوردەوە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی فارسی 

كە الیەن نووسەرانی ناوداری وەكو دیڤید 
مەكداوڵ و درك كینیان و چەندانی تر، چۆن 

لە ئەدەبیاتەوە ڕووتان كردە مێژوو؟

و/ دوای ئەوەی كە من لە زیندان هاتمە دەرەوە، 
چەندین كتێبی تریشم لەسەر مێژووی ئەدەبیاتی گەالنی 
تر وەرگێڕا، هەستم كرد خزمەتێكی زۆرم بە ئەدەبیاتی 

گەالنی تر كردووە، ڕۆژێك كە ڕۆژنامەیەكی ئەمریكیم 
دەخوێندەوە كە نووسرابوو، ئەو كوردانە زۆر بە 

ئیحساساتەوە قسە دەكەن و بەرگری لە مافی خۆیان 
دەكەن، بەاڵم پیاو كە دەچێتە ناویان، دەبینی كە خۆشیان 
هیچ زانیارییەكی ئەوتۆیان لەبارەی خۆیانەوە نییە، جگە 
لە پەكەكە ئەگەر بچیتە الیان ڕەنگە چەند بڕوشوورت 

دەداتێ، ئەوانی تر شتێكی ئەوتۆیان نییە، منیش كە 
سەیری ئەوەم كرد، بینیم كە خۆشمان شتێكی وامان 

نییە كە بیخوێنینەوە، من چ كتێبێك بخوێنمەوە تا بتوانم 
مێژووی كوردستان بزانم، دەبێ بچم مێژووی ڕووسیا 
بخوێنمەوە، دەبێ مێژووی عەرەب و تورك و فارس 

بخوێنمەوە بۆ ئەوەی لە مێژووی گەلی خۆم تێ بگەم، 
تا ئەو كارەش دەكەم تەمەن هیچی نامێنێت، هاتووم 
سەیرم كرد بزانم لە كتێبخانەی ئینگلیزی و فەڕەنسی 
چی هەیە بتوانین وەكو كورد سوودی لێ وەرگرین، 

یەكەمین كار كە من كردم لەبارەی كوردستانەوە، 
كتێبەكەی ئەدمۆنز بوو بەناوی )كوردەكان، توركەكان، 

عەرەبەكان(، ئەویش هەژاری خوالێخۆشبوو بەمنی گوت 
كە یەكێكی تر وەریگێڕاوە و بۆ عەرەبیش وەرگێڕدراوە، 

بەاڵم هیچ كامیان پیاو لێی حاڵی نابێت، ئەمە قسەی 
هەژار بوو كە گوایە كەس لە كوردییەكەی تێناگا، 

منیش بە هەژارم گوت من وەریدەگێڕم ئەگەر هاوكاریم 
بكەن، چونكە لەوانەیە ناوەكان بە تەواوی نەزانم، هەژار 
ئامادەیی خۆی دەربڕی، هیچ پێویستیشم بەوە نەكرد كە 

هاوكاریم بكات، دوای ئەوەی كە وەرمگێڕا و خستمە 
بازاڕ، سەیرم كرد كە نەخێر مێژووی كورد هەر ئەمە 

نییە، كتێبی تریش هەن كە زانیاری زیاتریان تێدایە كە 
بەسوودە بۆ خوێنەر، دوای ئەوە چەند كتێبێكی عیسمەت 

شەریف وانلی و كەنداڵ یشم وەرگێڕا، )كورد و 
كوردستان(ی درك كینیان و )ڕاپەڕینی شێخ سەعیدی 
پیران(م وەرگێڕا، زۆریش بەدوای كتێبێكدا گەڕام كە 

لەبارەی )سەید ڕەزا دەرسیمی(یەوە بێ، چونكە ئەویش 
كەسایەتییەكی گرنگ بووە، من تا ئێستا كتێبێكی وەهام 

دەست نەكەوتووە كە ئینگلیزەكان یان فەڕەنسییەكان 
نوسیبێتیان، دواتر كتێبەكەی )جەناتان ڕانداڵ( )بەو 

ڕیسواییەوە كام بەخشین( یان )مێژووی هاوچەرخی 
كورد( و )گەشتێك لە كوردستانەوە(، نزیكەی یازدە 

كتێبی مێژووی كوردم چاپ و باڵوكردووەتەوە، 
بەوانەش هەر نەوەستاوم، بۆ نمونە لە ڕۆمانەكانمدا 
مێژووی خۆجێیی كوردستانم گێڕاوەتەوە، لەگەڵ 

دابونەریت و ڕەفتارەكانیان.

پ/  وەكو چاودێرێك و شارەزاییەك لە بواری 
مێژووی كورد، بە پێی ئەوەی كۆمەڵە كتێبێكت 

لەبارەی مێژووی كوردەوە وەرگێڕاوەتە سەر 
كوردی، ئێستای كورد بە گشتی چۆن دەبینی؟

و/ من وایدەبینم كە گەڕانەوەیەكە بۆ، ساڵی 1945ی 
زاینی، ئەگەر شتێكیش وەرگرن شتێكە نزیك لەوەی 
ئەوسا، تەنانەت ئەو كاتە ئەوەش پرس نەبوو كە ئایا 
كەركوك هی كوردە یان نا؟ هەموو كەس دەیزانی 

كوردە، وەكو شێخ ڕەزا گوتەنی 
گرچە جمعیت كركوك كم از بغداد است

قابلیت نە بە تعداد، بە استعداد است

هەربۆیە ئەوە گرفت نەبوو لەوەی كە ئایا كەركوك 
كوردە یان نا، چونكە كورد بوونی كەركوك تۆمار 

كرابوو.
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