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ئامادەکردنى:)م.ا(سەعید
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یەكــەم  و  ئەنــدام  یەكــەم  گوڵــێ،  خاتــو  بــە  ناســراو  قوبــادی  گوڵڕوخــی 
ــانی  ــگێڕی زەحمەتكێش ــەی شۆڕش ــی كۆمەڵ ــاو ڕیزەكان ــە ن ــمەرگەی ژن ل پێش
ــی و  ــی سیاس ــاڵ خەبات ــە 20 س ــر ل ــاوەن زیات ــە(، خ ــران )كۆمەڵ ــتانی ئێ كوردس
ــە کار و  ــنابوون ب ــر ئاش ــۆ زیات ــتان. ب ــی كوردس ــە خۆرهەاڵت ــمەرگایەتیی ل پێش
چاالکــی و ســەرەتای چوونــی بــۆ ڕیزەکانــی خەبــات و ڕۆڵــی ژن لــەو ســەردەمەدا، 

ــام داوە.  ــەڵ ئەنج ــە گ ــان ل ــەم گفتوگۆیەم ئ

*ســەرەتادەمانەوێتبزانیــنگوڵڕوخی
قوبادییناسراوبەگوڵێکێێە؟

بنەماڵەیەكــی  لــە   1956 ســاڵی  گوڵــێ:   

مامناوەنــدی شــاری ســنە لە دایــك بووم، 

خوێندنــی ســەرەتاییم لــە شــاری ســنە و 

ئامادەییم لە كرماشــان تەواو كردوە، تا پۆلی 

12م خوێنــد  و دبلۆمــم وەرگــرت، دوایــی 

چووم بۆ ســەربازی، لــەم ڕێگایەوە بووم بە 

مامۆستای دێهات، ڕژێمی پەهلەویی ئەو كات 

ســەربازییان بە ژنان دەكرد، واتە الوەكانیان 

دەنارد بۆ دێهاتــەكان بۆ یارمەتیدانی خەڵك 

و بۆ وانە خوێندن، كە پێیان دەگوت )ســپاە 

دانــش(، هەروەهــا بەشــێكی تــر بــە ناوی 

)سپاهی بهداشت(، )سپای ترویج و ابادانی(، 

بــەم جــۆرە الوان یارمەتیی خەڵكیــان دەدا 

لە باری نەخۆشــی و ئاوەدانــی دێهاتەكان و 

بــە گشــتی یارمەتیدانی خەڵكی بــە هەموو 

شێوەیەك بوو. 

*سەرەتایژیانیسیاسیتدەگەڕێتەوەبۆ
كەی؟چۆنئاشنابوویبەبیریماركسو
بۆچیفیكــرەیچەپزیاتركاریگەرییلە

سەرژیانتداناوە؟ 
گوڵێ: لە ڕێگەی خوشــكم گوڵڕێزەوە ڕووم 
لە كتیێب خوێندنەوە و سیاسەت كرد، دوایی 

هــەر دوكمــان لەگــەڵ ڕێكخــراوی كۆمەڵە 

خەباتی خۆمان درێژە پێ دا و لەو ڕێگەیەوە 

بە ئایدیۆلوژیای ماركســیزم ئاشــنا بووین، بۆ 

پێشــبردنی ئەم فیكرەیــەش بۆ ناو خەڵك لە 

ڕێــگای سیاســەتەكانی كۆمەڵــەوە، بووم بە 

مامۆستای دێهاتەكانی كوردستان لە ساڵەكانی 

 .)1976_1975(

*ئایالــەقۆناغیخوێنــدنوالوێتیکە
بایەخــتداوەبــەخوێندنــەوە؟چجۆرە

كتێبێكتدەخوێندەوە؟
گوڵــێ: لــەو ســەردەمە ئێمــە بە ئــازادی 
نەماندەتوانی كتێبی ماركسیســتی بخوێنینەوە 

تەنانەت كتێب و كاســێتی گۆرانیی كوردیش، 

هەر بۆیە بەشــێك لەو كتێبانەمان بە دەست 

دەنووســییەوە و لــە نــاو خۆمانــدا باڵومان 

دەكــردەوە، ئەو كتێبانەیــش وەك: مێژووی 

فەلســەفەی ماركسیســت، مێژوویی شۆڕشی 

ڕووســیا، بیست ساڵ كاری نهێنی لە ڕووسیا 

و نووســراوەكانی ماو و... هتد پێمان وابوو 

ژیانی خەڵك و كۆمەڵگەی ئێران و بەتایبەت 

كوردســتان زۆر لــە خەڵكــی واڵتــی چیــن 

دەچێت، بۆیە لە ئەزموون و بەسەرهاتەكانی 

ئەوان ســوودمان وەردەگرت، جگە لەمانە لە 

ســەر شۆڕشــی كرێكارانی ئێران و جیهانیش، 

هەروەها شۆڕشــی خەڵكی ئەمریكای التینی 

وەك كوبــا و ئــەو واڵتانــە خوێندنەوەمــان 

هەبوو، بەاڵم زۆربەی ئەمانە بە دەســتنووس 

لە ناو ئێمە دەستاودەســتی دەکرد، هەڵبەتە 

ئــەو ســەردەمە بــە بۆنــەی كاری نهێنــی و 

شــاردنەوەی ئەمانــە لــە چــاوی دوژمن من 

دەمزانی نووســراوەكان لە كوێــوە دەهاتن، 

بــەاڵم لــە ڕێــگای گوڵڕێزی خوشــكمەوە بە 

دەســتم دەگەییشــت، هەروەها ئەوەندەیش 

كە بۆمان بڕەخســایە و دەستمان بكەوتایە لە 

سەر مێژوویی كوردستانیش دەمانخوێندەوە، 

ئەوەنــدەی لە بیرم بێت ئەو نووســینانەیش 

دەســتنووس بــوون بــۆ ئێمــە بــە ئاســانی 

نەماندەتوانــی كتێب لە ســەر كوردســتان  و 

مێژوویــی كــورد بە دەســت بهێنیــن، بەاڵم 

كتێبی نووسەرانێكی وەك: سادق هیدایەت  و 

ســەمەد بێهرەنگی... هتد، كە لە سەر ژیانی 

خەڵــك و ناكۆكییەكانــی كۆمەڵگــەی ئێــران 

بوون، ئازاد بوون ئەوانەیشمان دەخوێندەوە. 

*پێششۆڕشیگەالنیئێرانلەتەمەنی
الویەتیدابووی،ئایاكۆمەڵگایئەوكاتەی
ئێرانبەگشــتیوخۆرهەاڵتیكوردستان
بەتایبەتــیچــۆنهەڵدەســەنگێنیتلە
ســەرجەمبوارەئابوورییوسیاســییو

كۆمەاڵیەتییەكان؟ 
گوڵێ: من بۆ ئەوەی کەشــوهەوای سیاسیی 
ئەو ســەردەمە بــاس بكــەم، دەبێت تۆزێك 
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بگەڕێمــەوە بــۆ دواتر، یان ســااڵنی 1962و 

ســەردەمی )انقالب سفید( بە مانای شۆڕشی 

ســپی لــە ئێــران، بــە دەســتووری محەمەد 

ڕەزاشــای پەهلەوی كــرا، ئەمە لە ڕاســتیدا 

شــۆڕش نەبوو تەنها چاكسازییەكی سەرەتایی 

بوو، وەك چاكســازیی زەوی، دروســتكردنی 

خوێندنــگا و دەرمانخانــە لــە دێهاتەكانــدا، 

یان تا ئەندازەیەك پیشەســازی لە شــارەكان 

گەشــەی کرد، واتە گەشــەی ســەرمایەداری 

لــە كۆمەڵگای ئێران بــوو، بەاڵم ئەمە زۆری 

نەخایاند و كاری كشتوكاڵ لە دێهاتەكان كەم 

بوەوە، خەڵكێكی زۆر ڕوویان كردە شارەكان 

و لــە قەراخ شــارەكان نیشــتەجێ بوون. » 

حلبــی باد« واتە خانوە بــە كارتۆن و نایلۆن 

حلبی، لە دەوری شــارەكان دروســت بوون، 

كــە ئەمانە خەڵكی هــەژاری الدێكان بوون، 

كە ڕوویان كردبوە شارەكان بۆ كار و ژیان. 

و  خوێندنــگا  و  كار  پەرەســەندنی  لەگــەڵ 

خوێنــدەواری، ژنانیش زۆرتــر ڕوویان كردە 

خوێنــدن و دواییــش بــازاڕی كار. ئەمە بوە 

یەكێــك لــە هۆكارەكانــی ئازادیــی ژنــان، 

هەروەهــا لە بــاری سیاســەتی دەرەکییەوە، 

وابەستەیی ڕژێمی پەهلەویی بە سەرمایەداریی 

جیهانــی بەتایبــەت ئەمریــكا، خەڵكــی بــە 

فەرهەنگی نوێ ئاشــنا كرد و لەگەڵ كەلتوور 

و دابونەریتــی كــۆن جیــاواز بــوون، ئەمــە 

ڕەوتی ئاڵوگۆڕی ئێران بوو، لە ســەر ئاستی 

جیهانیش، شۆڕشــی ڕووسیا و چین و كوبا و 

و شۆڕشــی خەڵكی فەلەســتین و... هتد لە 

سەر ئێمەی الو لەو ســەردەمەدا كاریگەریی 

هەبوو. )من لێرەدا تەنیا ئاماژەی پێ دەكەم، 

چونکــە هەر كام لەمانــە و كاریگەرییەكانی، 

خۆی جێگای باســێكی فراوان و پانوبەرینە(، 

مەبەستم ئەوەیە ئەمانە هەمووی بە یەكەوە 

فەرهەنگێكــی تــازەی لەگــەڵ خــۆی هێنایە 

نــاو كۆمەڵگای ئێران، لەگــەڵ ئەم ئاڵوگۆڕ و 

پەرەسەندنی زانستییە، ئازادیی ڕۆژبەڕۆژ بۆ 

ڕۆشــنبیران و چینی الو و تازە پێگەییشتوان 

بەرتەســكتر دەبــوەوە، الوان كۆمەڵگایەكــی 

ئازادیان دەویســت  و چاكســازیی بنەڕەتی تا 

ئــەو جێگایــەی، كە هەژاری لــە ناو خەڵكدا 

نەمێنێت و ئێرانیش ئابوورییەكی سەربەخۆی 

بێــت، نــەک وابەســتە بــە بێگانــە، بــەاڵم 

حكوومەتــی ئێــران ڕازی نەدەبــوو، چونكە 

ژیان  و مانەوەی خۆی لە مەترسیدا دەبینی. 

چونكــە  الدێــكان،  كــردە  ڕوومــان  ئێمــە 

پێمــان وابــوو ئەوانە لــە خەڵكی شــارەكان 

بێدەرەتانتــرن و لــە هەر ڕوویەكــەوە بێت 

یارمەتییان پێویســتە، ئەمە لەبەر ئەوە بوو، 

زۆربــەی خەڵكــی هــەژار و نەخوێندەوار لە 

الدێكانــدا بــوون، هیچ جــۆرە ئیمكانیاتێكی 

ژیان لەوێ  نەبوو: نە پزیشــك و نە دەرمان 

و نــە خوێندنــگا، كاتێــك كــە دەوڵەت ئەم 

ئیمكاناتانەی لە ســەردەمی شۆڕشــی ســپیدا 

لــەو  وابــوو  پێمــان  ئێمەیــش  ڕەخســاند، 

دەرفەتــە ســوود وەربگرین و بیــر و هزری 

پێشكەوتوویی خۆمان واتە بیری ماركسیستی 

ڕێوڕەسمیپەیوەستبوونیپۆلێکلەکچانوکوڕانیڕۆژهەاڵتیکوردستانبەڕیزیپێشمەرگایەتیکۆمەڵەوە
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ســەردەم ببەینە نــاو خەڵك، ئێمــە خەباتی 

خۆمان بە شێنەیی و لە ڕێگای مامۆستایییەوە 

لــە الدێكانــی كوردســتان درێژە پــێ داوە، 

هەروەها ڕێکخستنەکانی كۆمەڵەمان بەنهێنی 

پێك هێنا. 

كۆمەڵە لە ســەردەمی شۆڕشــی 1979، خۆی 

ئاشكرا كرد و كادیرەكانیشی بە هۆی شۆڕشی 

خەڵــك لە زینــدان ئازاد بــوون، كۆمەڵە بە 

بۆنــەی سیاســەتەكانی و تێكۆشــانی كادیر و 

الیەنەكانی لە ناو خەڵكدا زیاتر ناسراو بوون، 

لــە ماوەیەكــی كورتدا بوو بــە ڕێكخراوێكی 

باوەڕپێكــراوی  و  خۆشەویســت  و  ناســراو 

خەڵك. 

*كــەیولــەڕێــگایکێوەبــەكۆمەڵەی
شۆڕشــگێڕیزەحمەتكێشانیكوردستانی

ئێران)كۆمەڵە(ئاشنابووی؟ 
گوڵــێ: من پێش شۆڕشــی گەالنی ئێران، لە 
سااڵنی حەفتاكان لە ڕێگەی خوشكم گوڵڕیزەوە 

لەگەڵ هاوڕێیانی كۆمەڵە پێوەندیمان هەبوو، 

بــەاڵم چوونکــە كۆمەڵە ئاشــكرا نەبوو ئێمە 

نەماندەزانــی، كە ڕێكخســتنێك هەیە، وەك 

تاكەكەس یەكترمان دەناســی، ساڵی 1979 و 

لەگەڵ شۆڕشــی گەالنی ئێرانــدا، كۆمەڵەیش 

خۆی ئاشــكرا كرد، ئەو ســەردەمە من زانیم 

ئــەو كەســانە شۆڕشــگێڕن و من ســااڵنیكی 

زۆر لەگەڵیــان خەباتم كردوە، ســازمانێكمان 

هەیــە و ناوی كۆمەڵەیە، واتە بەم جۆرە من 

كۆمەڵەم ناسی و درێژەم پێ دا. 

*كەیبەســاعیدوەتەندووســتئاشــنا
بــووی؟ئایــاكاریگەرییلەســەرژیانی

سیاسییتۆداناوە؟
كۆمەڵــە  كــە  ســەردەمەدا،  لــەو  گوڵــێ: 
هێشــتا خــۆی ئاشــكرا نەكردبــوو، ســااڵنی 

)1973_1974( لە ڕێگای گوڵڕیز و كۆبوونەوە 

نهێنییەكانمانەوە لەگەڵ ساعید وەتەندووست 

پێوەندیمان هەبوو، واتە من لە ڕێگای ساعید 

و گوڵڕیــزەوە لەگەڵ كۆمەڵە پێوەندیم گرت، 

لە ڕاســتیدا ئەوان بوون ئەلفبێی سیاسییان بە 

من ناساند. ساڵی 1980، كە گوڵڕیز لە ڕێگای 

یارمەتیــی بۆ خەڵكی توركمان ســەحرا گیانی 

بەخــت كــرد، پێوەندیی من و ســاعید زیاتر 

بوو، وەك هاوڕێیانێكی دڵسۆز بۆ برەودان بە 

سیاســەتەكانی كۆمەڵە لە پاڵ یەكتر خەباتمان 

كرد. 

*بــاسلــەوەدەكرێــتتــۆیەكــەمژنە
پێشــمەرگەیكۆمەڵەبووی؟ساڵیچەند
چەكیپێشــمەرگایەتیتلەشــانكردو
بوویتەپێشــمەرگە؟ئەوبەڵگانەیئەمە

دەسەلمێننچیین؟
گوڵــێ: بەڵــی، وایــە بە بۆنــەی خەبات و 
تێكۆشانم پێش شۆڕشی گەالنی ئێران و دوای 

ئەوە، بەتایبەت لە ساڵی )1979 تا 1980(، كە 

شارەكان بە دەست شۆڕشگێڕانەوە بوون، من 

لە هەموو بوارەكان خەباتم دەكرد و بەشدار 

بووم یەكێك لەوانە پێكهێنانی شــوورای ژنان 

لە شــاری سنە كە سەنتەرێك بوو بۆ خەبات 

لە نــاو ژناندا و بوارەكانی تــر ئەمانە بوونە 

هــۆی ئــەوە من لــە 19ی ئابــی 1979 واتە 

كاتی هێرشی كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ سەر 

خۆرهەاڵتی كوردستان، پێشنیاری ئەندامێتیی 

كۆمەڵــەم پــێ درا و منیــش قەبووڵــم كرد، 

بــەم جۆرە بووم بە یەكەمیــن ژنی ئەندامی 

كۆمەڵــە و یەکــەم پێشــمەرگەى ژن ،هــەر 

ئــەو ســاڵە و بــە بۆنــەی ئەو هێرشــەوە و 

زیندانیكردنی الوانی شۆڕشــگێڕ، ناچار بووم 

لەگەڵ بەشــێك لە شۆڕشگێڕانی شاری سنە، 

شار بە جێ بهێڵین ڕوومان كردە سنوورەكانی 

كوردســتان، لەوێیشــەوە بــەرەو بارەگاكانی 

یەکێتیــى نیشــتیمانیی كوردســتان، دواتریش 

بە خزمەت »مام جەالل« گەییشــتین، لەگەڵ 

ئــەم كارانەدا، من و ژنێكی هاوڕێم بە ناوی 

)جەمیلــە ڕەحیمی( كە دۆســتی لە مێژینەی 

كۆمەڵــە بوو، بــە یەكەوە بوویــن، لە الیەن 

پێمان وابوو ژیانی خەڵك 
و كۆمەڵگەی ئێران و 

بەتایبەت كوردستان زۆر 
لە خەڵكی واڵتی چین 

دەچێت، بۆیە لە ئەزموون 
و بەسەرهاتەكانی ئەوان 

سوودمان وەردەگرت

“
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بەڕێــز مام جــەالل و هاوڕێیانــی یەکێتییەوە 

بەگەرمــی ڕێزمــان لێ گیرا و بە پێشــنیازی 

بەڕێز »مام جەالل« ئێمە نێرراین بۆ مەشــق، 

دەورەی نیزامی و پێشمەرگایەتیم لە خزمەت 

موالزم عومەر بینی. 

دوای یەك مانگ، كە بارودۆخی خۆرهەاڵتی 

كوردستان ئاسایی بوەوە و پێشمەرگە دەستی 

بە سەر شارەكانی كوردستاندا گرت، ئێمەیش 

گەڕاینەوە بۆ شاری سنە و دووبارە درێژەمان 

بە خەبات دا. 

چەند مانگێك دوای ئەوە لە كانوونی دوەمی 

1980 جارێكی تر ئێران هێرشــی كردە ســەر 

شــارەكانی خۆرهەاڵتی كوردستان لە پاوەوە 

دەســتی پێ كرد و شاربەشار لەگەڵ شەڕێكی 

قــورس و بەرخۆدانــی خەڵــك ڕووبــەڕوو 

بوونەوە هەتا مهاباد، لە شــاری ســنە لەگەڵ 

مانگرتنــی یەك مانگە، دواتریش شــەڕی 24 

ڕۆژە ڕووبەڕوو بوونەوە، لەو شــەڕانە ژنان 

ڕۆڵــی تایبەتیــان بینــی، بەاڵم بــە چەك نا، 

بەڵكوو بە یارمەتیی پشــت جەبهە و بەرگری 

و شــەڕی خەڵك بەرانبــەر بە ڕژێم بێوێنە و 

مێژوویی بوو. 

دوای شەڕەكەی سنە، منیش لەگەڵ پێشمەرگە 

شــارم بە جێ هێشت  و ڕووم لە دێهاتەكانی 

شــاخ و كێوەكانی كوردستان كرد. پاش چەند 

مانگێــك، چووم بۆ شــاری مهابــاد و لەگەڵ 

ڕێكخراوی نهێنیی كۆمەڵە لە مهاباد دەستم بە 

تێكۆشانی سیاسی كرد، بەاڵم زۆری نەخایاند، 

بە بۆنەی هێرشی كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ 

سەر تەشــكیالتەكان و گرتن و زیندانیكردنی 

تێكۆشــەرانی ئەم شــارە، ناچار بووم دیسان 

ڕوو بكەمــەوە پێشــمەرگایەتی. مــن ئیتــر 

نەمدەتوانی بگەڕێمەوە بۆ شــارەكان، چونكە 

لــە الیەن دەســتگاگەلی ئەمنیەتــی ئێرانەوە 

ناسراو بووم. 

لە بەهاری ســاڵی 1981 بووم بە پێشمەرگە، 

بێ ئەوەی ڕەزامەندیی تەشكیالتی كۆمەڵە و 

ناوەندی كۆمەڵەی لە سەر بێت، چونكە زۆر 

كەس لە كۆمەڵە پێیان وابوو پێشــمەرگایەتیی 

ژنان كاتــی نەهاتوە و ڕووبەڕووی ناڕەزاییی 

خەڵك دەبێتەوە، بــەاڵم من پێم وانەبوو... 

 قسەوباســی زۆرم لــە ســەر بۆچوونی خۆم 

كرد، بــەاڵم هەر بە مخالفتــەوە بەرەو ڕوو 

دەبوومەوە. منیش ماوەی یەك ســاڵ بوو لە 

نــاو پێشــمەرگەكاندا بووم، پێــم خۆش بوو، 

هەر بۆیە لەم بوارەیشدا چاالك بووم، بەاڵم 

كە بە مخالفەتەوە ڕووبەڕوو بوومەوە بڕیارم 

دا چەك هەڵبگرم. 

لە نــاو شــارەكانیش ڕێكخــراوە نهێنییەكانی 

كۆمەڵە ڕۆژبەڕۆژ زۆرتر لە الیەن حكوومەتەوە 

دەناســران و مەترسیی گرتنیان لە سەر بوو. 

ئەمــە بوو بە هــۆی ئــەوەی ژنانێكی زۆرتر 

لە الیەنگرانی كۆمەڵە ڕوو لە پێشــمەرگایەتی 

بكەن، كۆمەڵە لەگەڵ پرســی پێشمەرگایەتیی 

ژنــان زۆرتر بەرەنگاربوەوە ئەوە بوو باس و 

قســە ڕۆژ بە ڕۆژ زۆرتــر دەبوو لە ئەنجامی 

ئــەم تێكۆشــانە لــە الیــەن ژنانــەوە بوو بە 

هــۆكاری ئەوەی، كە لە پاییزی ســاڵی 1982 

یەكەمین دەســتەی ژنی كۆمەڵە دوای مەشق 

و ڕاهێنان بوون بە پێشمەرگە. 

*ئایــاقــورسنەبــووبــۆتكــەبڕیارت
الیەنــی لــە چ پێشــمەرگە؟ ببیتــە دا
كۆمەاڵیەتیوئــەوقۆناغەیخۆرهەاڵتی
كوردستان،چلەڕوانگەیكەمئەزموونیت

لەكاریچەكداریدا؟
گوڵــێ: لــە ڕۆژانــی یەكەمدا زۆر ســەخت 
بوو، لەبەر ئەوە كە پێشــتر ئاماژەم پێ كرد 

من بــە بێ بڕیاری ناوەندی كۆمەڵە بووم بە 

پێشمەرگە، وەك نموونەی ژنێكی پێشمەرگە 

ســەیر دەكــرام  و ئەوانەی لەگەڵــم بوون بە 

پێشــمەرگایەتی ژنان نەبــوون چاوەڕێ بوون 

هەڵەیــەك لــە مندا ببینــن و بیكەنە بیانوو، 

»ئەهــا گوتمان ژن ناتوانێت پێشــمەرگایەتی 

بكات و ئەمە تەنیا كاری پیاوانە؟« لەبەر ئەم 

مەبەســتە بە تەواوی هێز  و توانا ، تێكۆشانم 

پیشــان دەدا، كــە من و ژنــان دەتوانین لەم 

بوارەیشــدا سەركەوتوو بین. من شەڕێكم بۆ 

بەدەســتهێنانی مافی ژنان دەســت پێ كرد، 

دەبوایــە تــا كۆتاییی بڕۆیشــتمایە، ئەگەر نا 

ئەم بەشــە لە خەباتی ئێمە تا ســااڵنێك تێك 

دەچــوو، دوا دەكەوت، ئــەم مافەیش وەك 

هەمــوو مافــی تر ژنــان دەبوایە كەســانێك 

دەستی پێ بكەن بەربەستەكان تێك بشكێنن. 

مــن پێــم وایــە لــە مافخوازیدا جــارى وایە 

ســەركەوتوو دەبیــن و جــاری وایــش هەیە 

قوربانــی دەدەیــت، بــەاڵم تێكۆشــان هەر 

دەبێــت بــەردەوام بێت، بە خۆشــییەوە من 

سەركەوتوو بووم. 

*ئایابەشــداریتلەوشەڕانەیكۆمەڵەدا
کــردوەدژیئێــران،یانشــەڕیناوخۆی
نێــوانحیزبــیدیموكراتیكوردســتان

)حدك(وكۆمەڵە؟
گوڵــێ: نەخێــر، مــن كــە چەكــدار بــووم 
لەگــەڵ گروپێــك لە پێشــمەرگەكان بە ناوی 

كومیتەی پەخش، بە دێهاتەكاندا دەگەڕاین و 

ئاگاداركردنــەوە و وتارمان بە خەڵكی دەدا، 

زۆربــەی وتار و قســەکردنمان لەگەڵ خەڵك 

بە تایبەت ژنان لە ئەستۆی مندا بوو، چونكە 

پێشــمەرگایەتی بۆ ژن تێڕوانینێكی نوێ بوو، 

من لە پاڵ تەبلیغ بۆ سیاســەتەكانی كۆمەڵە، 

لە ســەر مافــی ژنان لە نــاو كۆمەڵگایشــدا 

قســەم دەكــرد. بە المــەوە زۆر گرینگ بوو 

بەتایبــەت وەك ژنێــك، خەڵك بزانن بۆچی 

بــووم بە پێشــمەرگە، هەروەها بە شــێوەی 

نهێنی سەردانی دێهاتەكانم دەكرد كە لە ژێر 

كونتــڕۆڵ و چاودێریــی حكوومەتدا بوون و 

ڕێكخستنی نهیێنیم بەڕێوە دەبرد. 

پێشــمەرگایەتیت پلــەی و پۆســت *
لــەنــاوكۆمەڵــەداچــیبــوە؟نازناوی
پێشــمەرگایەتیتهەبوە؟وەكدەبینین
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لەنێوڕیزەكانیپێشــمەرگەداهەمیشە
نازناویانناویخوازراوبەكارهاتوە. 

گوڵــێ: مــن دوای چەكداربوونــم مونشــی 
واتــە  بــووم،  ســنە  ناوچــەی  كۆمیتــەی 

بەڕێوەبردنــی ئەرك و كاری پێشــمەرگایەتی 

لە ســنە و دەوروبەری كۆمیتەیەك دانرابوو، 

من مونشــی ئەو كۆمیتەیە بــووم، هەروەها 

بەرپرسی ڕێكخراوە نهێنییەكانی لە دێهاتەكان 

بــووم بەتایبەت ژنان، ناوی پێشــمەرگایەتیم 

گواڵڵە بوو، دوایی بوو بە گوڵێ. 

*بــەدەرلەوەیســاعیدوەتەندووســت
هاوسەرتە،وەكیەكێكلەدامەزرێنەران
وكەســەدیارەكانــیكۆمەڵــە،چۆنــی

هەڵدەسەنگێنی؟
گوڵێ: ساعید کەسێکی مرۆڤدۆستە، دڵسۆزە 
و لــە بــارەی بیــری كۆمۆنیســت و چەپەوە 

بــۆ ڕزگاریی كورد تێدەكۆشــێت، لــە ژیانیدا 

هەمیشە قازانج و خۆشی و ژیانی خۆشی بۆ 

خەڵكی تر زۆرتر لە خۆی ویســتوە، تەنانەت 

ئەگەر بە زیانی خۆشی تەواو بووبێت، ساعد 

لە تەمەنــی الوییەوە ڕووی كردە سیاســەت 

زانكــۆ،  خوێندنــی  تەواوبوونــی  دوای  و 

گەڕاوەتــەوە بۆ شــاری ســنە و كار و ژیانی 

خۆی لــە ڕێگای خزمەت بە خەڵك ســەرف 

كــردوە، ئەمانە وای كــرد، بوو بە مرۆڤێكی 

ناســراو لە شــاری ســنە. پێشــمەرگایەتی لە 

ڕیزەكانــی یەكێتیــى نیشــتیمانی ئــەوی بــە 

خەڵكی باشووری كوردستانیش ناساند. ساعید 

یەكێكە لە دامەزرێنەرانی كۆمەڵە و هەستێك 

و بەرپرسێكی تایبەت بە كۆمەڵەی هەیە. بە 

كورتی ساعید مرۆڤێكی پاك و لەخۆبووردوە، 

كــە بــۆ ڕزگاری و نەمانی بــێ دادپەروەری 

هەژاریی تێدەكۆشێت. 

چییــە، فوئــاد كاك بــۆ *پێناســەت
وەكســونبولوڕێبــەرویەكێــکلــە

دامەزرێنەرانیكۆمەڵە؟ 
گوڵــێ: بەدڵنیایــی منیــش كاك فوئــاد بــە 

ڕێبەرێكی ماندوونەناس و تێكۆشــەر و بەڕێز 

دەناســم و كەســێك بوو، نەک تەنها لە سەر 

بزووتنــەوەی كوردســتان، بەڵكــوو لە ســەر 

بزووتنەوەی چەپ و ئێرانیش دەوری هەبوو، 

بەداخــەوە! گرینگیی بــە ژیانی خۆی نەدا و 

زوو لە دەســتمان چوو، قســە لە ســەر كاك 

فوئاد زۆرە، من هەر چی لێرەوە باسی بكەم 

كەمــە و پێــم وایــە لەم بابەتەوە قســە زۆر 

كراوە، منیش لەوان زیاترم نییە باسی بكەم. 

ئــەو پێشــمەرگایەتیتدا ژیانــی لــە *
ڕۆڵــت و داون ئەنجامــت چاالكییانــەی
تێیاندابینیــونوقەتلەبیریانناكەی

چیبوون؟ 
لــە  تەنهــا  نــە  بیرەوەریــم  مــن  گوڵــێ: 
پێشــمەرگایەتی، بەڵكــوو لــە كار و لــە ناو 

خەڵكدا زۆر بوە، كە بەشــێكم لە كتێبەكەمدا 

بــاس كــردوە، ئەگــەر بەگشــتی بیڵێــم، لە 

هەمــووی بــۆ من خۆشــتر و قەد لــە بیری 

ناكــەم. كۆبوونەوەكانمــان لەگــەڵ خەڵك و 

بەتایبــەت ژنان بوو، كە زۆر شــتیان لێ فێر 

بووم، ئەو ئەزموونانە لە ژیانمدا زۆر دەوری 

هەبوە و منی زۆر بەهێز كردوە. 

هیــچ پێشــمەرگەیەك ژنــە *وەك
پێوەندییەكیسیاسیوپێشمەرگایەتیت
لەگەڵژنانــیئەوكاتەیپارچەكانیتری

كوردستانهەبوو؟ 
گوڵــێ: بەڵێ دوای ئەوەی هاتم بۆ ســوید، 
پــاش مــاوەی چەنــد ســاڵێك گەڕامــەوە بۆ 

كوردســتان لەگەڵ ڕێكخراوەكانی باشــووری 

كوردستان پێوەندیم كرد، لەوانە ڕێكخراوەی 

هانا بە سەرپەرشــتیی هاوڕێی خۆشەویســتم 

ڕووناك فەرەج، لەگەڵ چەند ڕێكخراوێکى تر 

پێوەندیم هەبوو بەداخەوە! ئێستا ناوەكانیانم 

بیــر نەماوە كە چەندیــن خانم تێیاندا ڕۆڵیان 

دەبینی. 

*وەكدەبیننئێستاژنلەناوڕیزەكانی

پارتــیكرێكارانــیكوردســتانیتوركیــا
شانبەشــانیپیاودەجەنگن،پێتوانییە

لەمڕوەوەلەپێشكۆمەڵەوەن؟
گوڵــێ: بەڵــێ، بێگومــان ئــەوان لــە ئێمە 
بــە  بێــت،  وا  دەبێــت  و  پێشــكەوتووترن 

خۆشییەوە ئەوان بە چەندین هەنگاو لە ئێمە 

پێــش كەوتن. بەاڵم ئەمە لە بیر نەكەین، كە 

دەبوایە كەسانێك لە پێش ئەوان خەباتەكەیان 

دەســت پێ بكردایــە، هەر وا كــە ئێمەیش 

بــە درێژەدانــی خەباتی ژنانــی پێش خۆمان 

كارهایەكی نوێمان كرد و شۆڕشەكەمان گەشە 

پــێ دا و دواتــر چەكمــان هەڵگرت، خۆزگە 

بمانتوانیبــا ســەركەوتنی زۆرتــر بە دەســت 

بهێنین و پێوەندییەكانمان زۆرتر بوایە. 

جگە لەوە  ئەم ســەركەوتنانە جێگای ڕێزن، 

بــەاڵم ئەمــە نابێــت لە بیــری بكەیــن، كە 

پێــش كەوتن بــەم مانایە نییە كــە ئەوانیش 

هەموو چەشــنە یەكســانییەكیان بە دەســت 

هێنا بێت، دەبێت ئەوە بزانین نایەكســانی و 

كەموكورتییــەكان چییە و بــۆ لەناوبردنی تێ 

بكۆشین، چونكە دەزانین ئێمە لە دونیایەكی 

نایەكسان دەژین  و ژنان تا ئێستا نەیانتوانیوە 

بە مافی یەكســانی لەگەڵ پیاو و لەناوبردنی 

هااڵواردنــی جنســی و كۆمەاڵیەتــی بگەن و 

بێگومان لە كوردســتانیش هــەر وایە دەبێت 

بۆی تێ بكۆشین. 

*ئایــاچەكهەڵگرتــنلەالیــەنژنلەو
قۆناغــەداشــتێكینامــۆبــوولــەنــاو
كۆمەڵــگایخۆرهەاڵتیكوردســتانیان
مودێلێكــینــوێسیاســیبــووكۆمەڵە

داهێنەرەكەیبوو؟ 
گوڵــێ: بەڵێ  شــتێكی نامۆ بــوو، بەاڵم ئەو 
فیكــرە نادروســتە، كە بڵێیــن كۆمەڵە ژنانی 

چەكــدار كــرد. ڕاســتییەكەی ئەوەیــە بڵێن 

چەكداربوونی ژنان لە خۆرهەاڵتی كوردستان 

بــە خەبات و تێكۆشــانی ژنانی شۆڕشــگێڕی 

خۆرهەاڵتی كوردســتان و كۆمەڵە بە دەست 
گوڵێلەکاتیپێشمەرگایەتیدا
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هات، چونكە هیچ مافێك بە كەس پێشكەش 

ناكرێت تا بۆی شەڕ نەكات. 

*خوێندەواریلەنێوژنانیپێشــمەرگەی
كۆمەڵەلەچئاســتێكدابــوو؟بەدەرلە
كاریسیاســیوپێشــمەرگایەتی،ژنانی

كۆمەڵەبایەخیانبەچیدەدا؟
گوڵێ: ئاستی خوێندەواری لە ناو كۆمەڵە بە 
ژن و پیاو زۆر و جۆربەجۆر بوو لە ئەندازیار 

و دكتــۆر و تا نەخوێندەواریش، ژنانیش هەر 

وا بوو، بەاڵم بۆ ئێمە پلەی خوێندەواری زۆر 

گرینگ نەبوو، بەڵكوو شۆڕشگێڕی و زانست 

لە بواری سیاســی زۆر گرینگ بوو، بێگومان 

ئاگای لە بواری سیاســیی لە ناو ئەواندا پلەی 

خوێندەوارییــان بوو، ئاســاییتر بوو، بۆ ئێمە 

ڕاگەیاندن و قســە لە سەر مافی ژنانیش، لە 

ئەركە گرینگەكان بوو، كە كۆمەڵە و بەتایبەت 

ژنان زۆر لە سەری دەچوون باسمان دەكرد. 

*كــەی وازت لە كۆمەڵــە هێناوە؟ بەتەواوی 

لە كاری سیاسیی دوور كەوتوویتەوە؟ بۆچی؟ 

گوڵێ: هۆی سەرەكیی وازهێنانم لە كۆمەڵە، 

الدانــی كۆمەڵــە لە ڕێبازەكەی بــوو، من لە 

كتێبەكەمــدا بــە كورتــی و بە باشــی باســم 

كردوە، ڕەنگــە لێرە جێگای نەبێت، كە زۆر 

باســی لێ بكــەم، تەنها ئەگەر لێــم قەبووڵ 

بكــەی ئەوەنــدە بڵێــم، كۆمەڵــە زۆرتر بوو 

بە جێــگای تیۆری تا كــرداری، بە واتەیەكی 

ســادەتر كۆمەڵــە زۆرتــر قســەی دەكــرد و 

دروشــمی دەدا تــا خەڵــك و كرێــكاران كۆ 

بكاتەوە بۆ شۆڕشــێكی مافخوازانە، هەڵبەتە 

ئەوەیش بڵێم من دژی تیۆری و زانست نییم، 

بەاڵم بەو شــەرتە تیۆری شــۆڕش  و خەبات، 

ڕێنوێنیــی ڕێگاچارەیەك بێت بــۆ مافخوازی 

و نەمانــی هەژاری، نەک بۆ قســەی جوان. 

ئەمە بوە هۆی ئەوەی، ســاڵی 1990 وازم لە 

كۆمەڵــە هێنا، بەاڵم لە سیاســەت نا، چونكە 

مرۆڤی سیاســیی وەك ئالوودە وایە، هەرگیز 

ناتوانێت بە سیاســەت  و دونیای دەوروبەری 

بیر نەكاتــەوە، بەتایبەت لە واڵتەكەی خۆی، 

كە ئەو هەموو بیرەوەرییەی لێی هەیە و بۆ 

من و كەســانی وەك من، كە بە ناڕەزایی و 

بە خوێنڕشتن بە جێمان هێشت. 

تــری وێســتگەیەكی ســەر *دێینــە
ژیانــتئەویــشنووســینەوەیكتێبــی
بیرەوەرییەكانتــە،ئایاكەیدەســتتبە

نووسینیكرد؟
گوڵــێ: مــن هەر بە هاتنم بۆ ســوید بیرم 
لەوە كردەوە و ئاواتم دەخواســت كەسانێك 

بیــرەوەری  و مێژووی كۆمەڵە بنووســنەوە، 

منیش بۆ بەشــی ژنانەی كــە یارمەتیدەر بم، 

بەاڵم كــەس ئەم كارەی نەكــرد، دواتر بیرم 

لــەوە كردەوە خــۆم ئەم كارە بكــەم، بەاڵم 

لــە خۆم ڕانەدەبینی، پاشــان بە هۆی داوا  و 

خواســتی دەوروبەر و بیرۆكەی لە مێژیینەی 

خۆم ساخ بوومەوە خۆم ئەم كارە بكەم و لە 

2006 كارەكەم دەست پێ كرد، من مەبەستم 

نووســینی بیۆگرافیی خۆم و مێژووی خەباتی 

ژنانی خۆرهەاڵتی كوردستان بوو، كە بێگومان 

ئەگــەر وا بوو مێژوویــی كۆمەڵەیش، كە من 

تەواوی ژیانــی خەباتگێڕیم لەوێ بوو، بەاڵم 

كە تەماشام كرد سەرچاوە )سند( بۆ ئەم كارە 

زۆر كەمــە، من بە وتوێــژ لەگەڵ هاوڕێیانی 

پێشووم و گەڕانەوە بۆ باڵوکراوەکانی كۆمەڵە 

و ڕێكخــراوە ئێرانییەكان لەو قۆناغەدا كە لە 

ســەر كوردستان نووســیویانە و ڕۆژنامەكانی 

دەوڵەتی )سەنەدەكانم( بەڵگەنامەكان دەهێنا 

و ئامادەم كرد، بەاڵم بۆ نووسین زۆرتر پشتم 

بەستوە بە بیرەوەرییەكانی خۆم و وتوێژەكان 

و دوایــی بەڵگەنامەكانــم وەك ســەلماندنی 

ڕاستییەكان بۆ قســەكانم هێناوەتەوە، كە بە 

خۆشــییەوە بە هاوكاریی باشی هاوڕێیانمەوە 

ڕووبەڕووبوومەوە، كە بۆ هەمیشە سوپاسیان 

دەكــەم، ئەم كتێبە لە ســاڵی 2015 لە چاپ 

درا و باڵو بوەوە. 

*ئەمكتێبەناویچییە،ئەگەربەكورتی
بۆمانباسیناوەڕۆكیكتێبەكەبكەیت؟ 
گوڵێ: ئەم كتێبە ناوی« شقایق ها بر سنگالخ 
و زندگی و زمانەی یك زن كرد از كردستان 

ایران« شقایقها واتە گواڵڵەسوورەكان بە مانای 

ژنانی شۆڕشــگێڕ و گیانبەختی ئــەم ڕێگایە، 

بــر ســنگالخ، واتە لە ســەر بــەردەاڵن، بە 

مانــای كۆمەڵــگای كوردەوارییە كە لە بابەتی 

كەلتوورییەوە وەك بەردەاڵن سەخت  و كۆن 

و داخراوەوە، ئەم ژنانە بە پەرچەمی سووری 

چەپ و پێشــكەوتووی لە ناو ئەم بەردەاڵنە 

ســەریان هەڵهێناوە. پاشــانیش بۆ ئەوەی بە 

یەك ڕستە بە خوێنەر بڵێم، كتێبەكە لە سەر 

چییە؟ نووســیومە »ژیــان و ژیاننامەی ژنێكی 

كورد لە خۆرهەاڵتی كوردســتان وێنەی سەر 

كتێبەكەیش بیرۆكەی خۆم بوو، كە بەتەواوی 

ئەم مانایــە دەردەخات، ئەوەیــش بڵێم، كە 

بۆ گواڵڵە سوورەم هەڵبژارد، چونكە یەكەم: 

لە كوردســتان زۆرە، دوەم: لە ســەر هەموو 

جێگەیــەك تەنانــەت بــەردە ســەختەكانیش 

دەڕوێت، كە شوبهاندنێكی باش بوو بۆ ژنانی 

ئێمە. 

ئەم كتێبە بەســەرهاتی خۆمە، كە بریتییە لە 

كاتــی مناڵیــم و دوایی چوونە ناو سیاســەت  

و پێوەســتبوونم بە ڕێكخــراوی كۆمەڵە و لە 

دواییدا ڕوونكردنەوەیەك لە سەر پێشمەرگە 

بوونم  و پاشانیش چوونم بۆ سوید  و چۆنێتیی 

ژیانــم لــەو واڵتــەدا، لەگەڵ باســی خەباتی 

خۆم ئاوڕێكی كورتــم داوەتەوە لە مێژوویی 

ژنانــی خۆرهەاڵتــی  تێكۆشــان و خەباتــی 

كوردســتان تــا ســاڵی 1979 و پاشــانیش بە 

چڕوپــڕی هاتوومەتە ســەر خەباتــی ژنان لە 

ســاڵی 1979 تا ئێستا، كە لەم باسە، خەباتی 

ژنان بەگشــتی  لەم سەردەمانەدا بە بەڵگەوە 

دەگێڕمەوە، كە خۆیشم یەكێك بووم لەوانە، 

بــەاڵم چونكــە خەباتی ژنان لــە خۆرهەاڵتی 

كوردســتان جیاواز نەبوە لە خەباتی گشــتی، 
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باســی خەباتــی خەڵــك دەكەم بە گشــتی و 

لەگەڵ ئەوەیشدا باسی ژنان دەكەم بەتایبەتی، 

واتــە لە ڕووداوەكاندا دەور و ڕۆڵی ژنان بە 

الی منــەوە گرینگتر و زۆرترە لە ســەر ئەوە 

تەركیز دەكەم. 

*ئایــابەڕێــزتیەكەمژنــیكۆمەڵەی،
كــەبیرەوەرییەكانــتنووســیوەتەوەلە

دووتوێیكتێبێكدا؟
گوڵێ: نەخێر، كەســانی تریش نووســیویانە، 
بــەاڵم جیاوازیی من لەگــەڵ ئەواندا ئەوەیە، 

كە مــن تەنها بیۆگرافیی خــۆم نییە، بەڵكوو 

و  كۆمەڵــە  هەروەهــا  و  ژنــان  مێــژووی 

كوردســتانیش تا ئەندازەیــەك باس دەكەم و 

تایبەتمەندییەكەی من ئەمەیە. 

*بۆچیكتێبەكەتبەفارسیباڵوكردەوە؟
گوڵێ: پرســیارێكی زۆر باشــە بۆ خوێنەری 
حەشــاهەڵنەگری  هۆیەكــی  بــە  كــورد، 

هەرگیــز  مــن  كــە  كــورد،  چەوســانەوەی 

نەمتوانیــوە بە زمانــی دایكی خۆم بخوێنم و 

بنووســم، من زمانی كوردی بە بێ مامۆســتا 

فێــر بــووم، بێگومــان ئەوەندە بەهێــز نییە 

تــا بتوانم كتێبــی پێ بنووســم، هۆی تریش 

ئەوەیــە، كــە هاواڵتییەكانم لــە خۆرهەاڵتی 

كوردســتان هەر ئەو دەردەی منیان هەیە کە 

زۆربەیــان زمانی كــوردی باش نازانن، منیش 

مەبەســتم لە نووسینی كتێبەكە ئەوانە، هۆی 

ســێیەمیش: ڕووم لــە خەڵكــی ئێرانــە، كە 

بزانن ئەم ڕژێمە چی بە ســەر كورد هێناوە، 

ئــەوان چونكە بێدەنگ بوون و مێژووی ئێمە 

لــە زمانی خۆمانەوە ببیســتن، نــە لە زمانی 

كۆماری ئیســالمیی ئێرانەوە، چونكە كۆماری 

ئیسالمیی ئێران تێ دەكۆشێت  و تێ كۆشاوە، 

مێــژووی ئێمە کــە پڕە لــە گیانفیدایی  و بۆ 

مافی خەڵكی هەژار ستەملێكراو بە چەشنێكی 

زۆر ناشیرین و نادروست بیگێڕێتەوە و ئەگەر 

خەڵــك و بەتایبەت نەوەی نــوێ ئەم مێژوە 

لە زمانی ئێمەوە نەبیستن، ڕاستییەكان ڕوون 

نابێتەوە. 

*ئایاكتێبەكەتبۆمێژوویكۆمەڵەگرینگ
بوو؟سوپاسیانكردی؟فرۆشیكتێبەكەت
چۆنبوو؟بۆچیلەباشــووریكوردستان
نەخرایەبازاڕەوە،وەكدەبینینبەشێكی
كۆمەڵــەلــەئۆردووگاكانــیباشــووری
كوردستاننیشــتەجێن،تابەئاسانیبەر

دەستیانبكەوێت؟
گوڵــێ: من پێــم وایە بۆ مێــژوو، بەتایبەت 
خەباتــی ژنانــی كۆمەڵــە و كوردســتان زۆر 

گرینــگ و سەرنجڕاكێشــە، بــە تایبــەت لــە 

دەرەوەی كۆمەڵە  و خەڵكێك، كە ئەم مێژوە 

نەناسێت. پێشــوازییەكەی بە بۆچوونی خۆم 

باش بوو، چونكە هەم بە پێشوازیی هاوڕێیانی 

پێشــووی كۆمەڵــە ڕووبــەڕوو بوومەوە هەم 

لــە الیەن ئێرانییەكانــەوە، تەنانەت لە الیەن 

كەسانێك لە شاری سنەوە. ژمارەی فرۆشتنی 

زۆر بــوە، تــا ئێســتا بۆ خۆم، كــە یەكەمین 

كتێبمە و نووســەرێكی نەناسراوم زۆر گرینگ 

بوو بە تەمای ئەم پێشــوازییە باشــە نەبووم، 

لــە چەندین تەلەڤزیۆن  و ڕادیــۆوە وتووێژم 

لەگەڵ كرا، لە یەك دوو كۆڕ  و كۆنفرانســی 

ژنان بەشدار بووم و لە سەر كتێبەكەم قسەم 

كــرد و لەوێیش پێشــوازیی باشــی لێ كرا و 

فرۆشــی باش بوو، ئەو جۆرە كە بیســتوومە 

تەنانەت لە ئەڵمانیا لە یەك دوو كۆنفرانسدا 

كەسانێكی تر كتێبەكەیان بە خەڵك ناساندوە، 

مركــزی  كتێبخانەكانــی  لــە  لەمانــە  جگــە 

ئینگلیس، ئەڵمانیا ، ئەمریكا و كەنەدا دانراوە، 

هەروەها لە زۆربەی كتێبفرۆشەكانی واڵتانی 

كەنەدایــش  و  ئەمریــكا  و  ئەوروپایییــەكان 

دەفرۆشــرێت، لــە ڕووی ئــەو ئیمەیالنــەی 

بــۆم دەنێرن بۆم دەركەوتــوە، كە باش باڵو 

بووتەوە و نووسراوەكەیان پێ خۆشە. 

لــە كوردســتانی باشــووریش بــۆ دۆســت  و 

ئاشــناكانی خــۆم ئەوەندە كە فارســی بزانن 

ناردوومــە و لە كتێبفرۆشــی )ئەندێشــە( لە 

سلێمانی هەیە، بەاڵم زۆر ئاسایییە لەوەی زۆر 

خەڵك نەیخوێننەوە، چونكە بە زمانی فارسی 

لە بەهاری ساڵی 1981 
بووم بە پێشمەرگە، 

بێ ئەوەی ڕەزامەندیی 
تەشكیالتی كۆمەڵە و 

ناوەندی كۆمەڵەی لە سەر 
بێت، چونكە زۆر كەس 
لە كۆمەڵە پێیان وابوو 
پێشمەرگایەتیی ژنان 

كاتی نەهاتوە و ڕووبەڕووی 
ناڕەزاییی خەڵك دەبێتەوە، 

بەاڵم من پێم وانەبوو

“
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نووســراوە. لەوانەیە بیكەم بە كوردی زۆرتر 

پێشــوازیی لێ بكرێت، بەاڵم ڕاســتییەكەی تا 

ئێســتا كەســێکم نەدۆزیوەتەوە، كە بتوانێت 

ئەو كارەم بۆ بكات. 

جگــە لەمانــە، چونكە كتێبێكــی مێژووییە و 

بەڵگەنامــەی زۆری تێدایــە، زۆر كــەس لــە 

الوانــی زانكۆ لــە واڵتە جۆربەجــۆرەكان بۆ 

نووســین و توێژینــەوەی زانكــۆكان كەڵكیان 

لــێ وەرگرتوە، پاشــانیش لەگەڵمدا وتوێژیان 

كردوە، هەر لەبەر ئەمە زۆر كەس پێشنیاریان 

كردوە وەری بگێڕمە سەر زمانی ئینگلیزی و 

بۆ ئەمەیش بە شوێن كەسێكدا دەگەڕێم، كە 

ئەم كارەم بۆ بكات. 

*كتێبەكــەتبەژمارەیالپــەڕەوقەبارە
بێــتزۆرگەورەیە،دیــارەكاتێكیزۆری
خایانــدوەبــۆئــەمكارەناوازەیەتكێ

هاوكارتبوە؟
گوڵــێ: بەڵێ وایە، ئــەم كتێبە نزیكەی 700 
الپەڕەیە، ئەركی ســەرەكیی خۆم بوە، بەاڵم 

هاوڕێیەكــم، كە مێژوونووســە لە فەڕەنســا 

دەژی بــە نــاوی بەڕێز »ناســر موهاجر« لە 

بابەتی چۆنێتیی نووسین و بەتایبەت چۆنێتیی 

پاشــان  داوم،  یارمەتیــی  مێژوونووســینەوە 

ساعیدی هاوســەرم پێداچوونەوەی بەتایبەت 

لە بابەتی هەڵە مێژووییەكانی كردوە. 

*ئایابەردەوامدەبیتلەنووســین،یان
دواكارتدەبێت؟ 

گوڵێ: بەڵێ، هەر بەردەوامم و كتێبێكی ترم 
بە دەستەوەیە، كە هەر درێژەی ئەم مێژوەیە 

ئەویش ژیان و بەســەرهاتی دایكەكانمان كە 

یارمەتیدەرمــان بوون، زیندانییانی سیاســیی 

ژنــی كورد  و ژیانی دانەبەدانەی پێشــمەرگە 

ژنەكان ئەوانەی كە خۆیان ئامادەیان هەبێت، 

بیرەوەریــی بنەماڵــەی پێشــمەرگەكان كە بە 

فەرمانی حكوومەتی كۆماری ئیسالمیی ئێران 

دوور خراونەتەوە، ئەمانە چەند بەشێكی تری 

لــەم مێژوە خوێناوییە باس دەكەم، هیوادارم 

بتوانم بەم زوانە كتێبی دوەمم ئامادە بكەم. 

*ئایــاهیــچدەزگاوشــوێنێكیســوید
هەبــوەهاوكارتبنبــۆبەچاپگەیاندنی

كتێبەكەت؟
گوڵێ: بۆ چــاپ نەخێر، بــەاڵم دەزگایەكی 
ســوید، كــە یارمەتیــی ماددیــی نووســەران 

دەدات، یارمەتیی داوم. 

*ئەگەرلەئایندەداڕێكخراوەكانیئێستای
كۆمەڵــەیەكبگرنــەوەولەخۆرهەاڵتی
كوردســتاندەســتبەچاالكییسیاسی
بكەنــەوەبەئازادانە،ئامــادەیپێوەندی

بەڕیزەكانیكۆمەڵەوەبكەیتەوە؟ 
گوڵێ: نازانم، چونكە ئەوە زۆر ئەســتەمە، 
بەاڵم ئەگــەر دەرفەتێك لە كوردســتان بێتە 

پیش، منیش توانام مابێت، بێگومان بەشــدار 

دەبم. 

*باسلەبەشــێكلەوێستگەكانیژیانی
ڕابردووتكرد،ئەیئێستاسەرقاڵیچیت؟
لەخوێندنەوەونوسینبەردەوامیت؟لە
هیــچحیزبوڕێكخراوێــكوگروپێككار

ناكەیت؟
گوڵــێ: نەخێــر، لەگــەڵ هیــچ حیــزب و 
ڕێكخراوێك نیم و هێشتا بۆ بژێوی ژیانم كار 

دەكەم و لە پاڵ ئەوەیشــدا سەرقاڵی خوێندن 

و نووســینم تــا ئەو جێگایــەی پێم بكرێت و 

تەمــەن مابێــت، پێم خۆشــە ژیاننامەی ژنان 

بنووســمەوە، بۆ ئەوەی ئەم مێژوە هەر چی 

باشــتر و تەواوتر و لە زمانی كەسانی ترەوە 

بە شێوازی جۆراوجۆر بە خەڵكی ڕابگەیەنم. 

*لەكۆتاییدازۆرسوپاسکەئەمكاتەت
بەخشــییەئێمە،تەمەندرێژولەشساغو

سەركەوتووبیت. 
گوڵــێ: منیــش زۆر سوپاســی ئێــوە دەكەم 
هیــوادارم ســەركەوتوو بن منیــش بتوانم بە 

نووســراوەكانم خزمەتێكــی زۆرتر بە نەوەی 

نوێ بكەم، كە مێژوویی خۆیان بناسن. 
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