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یادێک لە شۆڕشگێڕی ناوداری گەل کاک نەبی قادری

رەحیم محەممەدزادە
 ٠٢ساڵ لەمەوبەر لە رۆژی ١٠ی سەرماوەزدا یەکێک لە ئەسیتێرە پڕشیەنگدارەکانی ئاسیمانی خەبیاتی کیوردایەتی خوشییی وبە
رواڵەت ماڵئاوایی لە بنەماڵە ،جواڵنەوە ،حیزب و کۆڕی یارانی کرد.
پیییێش نییییوەڕۆی رۆژی ١٠ی سیییەرماوەزی ١٣٧٥ی هەتیییاویی پۆلێیییک لە هاوڕێییییان لە یەکێیییک لە نەخۆشیییخانەکانی کۆپینهیییاک
گەیشتینە الی هەڵۆ بەرزەفڕەکەی چیاکانی کوردستان .هەڵۆی گیرۆدەی دەستی شێرپەنجە ،شەکەت ،ماندوو بەاڵم بە ئییرادە
و چییاوەڕوان ،کاتێییک زانییی هاوڕێیەکییانی گەیشییتنە الی چاوەکییانی هەڵێنییا ،لێوەکییانی دەکرۆشییتن ،لییوزەوەی فرمێسییک بەسییەر
گۆناکانیدا دەڕژانە خوارێ ،بە ئەسپایی سەری بەرەو ئاسمان هەڵبڕی و بەرەو دونیای ئەبدەی فڕی.
نەبی قادری لە داییک بیووی ١٥ی سیەرماوەزی  ١٣٠٢ی هەتیاوی و زادەی بنەمیاڵەی قیادری و گەورە عەشییرەتی کیوردپەرەوری
مامەشە ،بنەماڵەیەک کە گەورە کاپیتانی کۆماری کوردستان'' کاپیتیان محمید قیادری'' و فەرمانیدی نیاودار قیادری ئیفتخیاری
لە داوێنی خۆیدا پەروەردە کردبوو.
کاک نەبی چێهرە و سیمایەکی دیار وناوداری مەڵبەندی شنۆ بیوو ،سیەردەمانێک لە بەرگیی مامۆسیتایەکی بەوەج و لێهیاتوو و
خەمخۆر ،خزمەتی بە پێگەیاندنی مندااڵنی هەژارانی ناوچە دەکرد و سەردەمێک وەک شیارەداری شیار لە خیزمەت گەشیەپێدان
و ئییاوەدانی شییار و کۆمەڵگییاکەی بییوو و لە پاشییان لە قییامەتی رێبەرێکییی سیاسییی فیییداکار  ،خییاکەڕاو بەرپییر تییا ئییاخرین
هەناسەکانی ژیانی لە خزمەت وەدیهێنانی مافە رەواکانی گەل و حیزب واتە ،سەربەستی و رزگاری گەل و نیشتمانەکەی
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بوو.
کاک نەبی لە ساڵی  ١٣٣٩ی هەتاوی پێوەندی بە حییزبەوە دەگیرێ و لە سیاڵی  ١٣٤١بە رەسیمی وەک ئەنیدامی حییزب دێیتە
رێزی خەباتکارانی دێموکڕات.
لە دیدارێکدا کە چەند مانگ پێش رووخانی رێژیمیی پادشیایەتی لە سیاڵی ١٣٥٧ی هەتیاوی لە ئینگلسیتان دەگەڵ شیەهید د.
قاسملووی دەبێ ،پاش تاووتوێی بابەتەکانی پێوەندیدار بە وەزعی رێژیم و رۆژهەاڵتی کوردستان بە بەرنامەوە دەگەڕێیتەوە
کوردستان و دەست بە خەباتێکی هەمەالیەنە دژی رێژیمی پاشایەتی دەکا.
ناوبراو جێگە و پێگەیەکی تایبەتی لەناو چین و توێژەکانی مەڵبەندی شینۆ بە تیایبەت قوتابییەکانییدا هەبیوو ،هەر بیۆیە
بییوو بە یەکێییک لە رێکییخەر و سییازماندەری خۆپێشییاندانەکانی دژی رێژیمییی پاشییایەتی لەو نییاوچەیە .پییاش رووخییانی رێییژیم
یەکێک لە کەسایەتییەکان و کۆڵەکەکانی ئیدارەی ناوچەکە بوو.
با لە پلەوپایەکانی تەشکیالتی کاک نەبی لە ریزەکانی حیزبدا ئەرکیی مین نیییە ،تەنییا هەوڵیدەدەم بە کیورتی بیا لە
دڵۆپێک لە دەریای تایبەتمەندییە بەرزەکانی بەرێزیان بکەم.
لە کوردایەتیییدا شوڕشییگێرێکی بییێ سیینوور بییوو ،کییورد لە روانییگەی ئەوەوە یەک نەتەوە و کوردسییتانی پییارچە کییراویش یەک
نیشتمان بوو .لە دژوارترین هەل و مەرجە ئەمنیەتییەکانی زەمیانی شیا ماڵییان مەکیۆی شوڕشیگێڕان و شیوێنی خیۆ رێکخسیتنی
تێکۆشەرانی بەشەکانی دیکەی کوردستان بەتیایبەت خەباتکیارانی کوردسیتانی گەرمیێن بیووە .بەرزتیرین هییوای یەکگیرتنەوەی
هەموو بەشەکانی کوردوستان و سەربەخۆیی کوردستان بوو.
کێلەشییین ،هەڵگییوورد ،قەاڵی بێییردوک لە بییاکوور ،شییاهۆ لە هەورامییان ،هەمییوو ناوچەکییانی کوردسییتان لە ئییاخرین خییاڵ لە
باکوور هەتا دوورە دەستترین ناوچەکان لە باشووری رۆژهەاڵتی کوردستان جەوالنگا و مەکۆی خەباتی بێ وچانی کاک نەبیی
بوون.
کاک نەبی شۆڕشگێڕێکی بە مانای واقیعی لە خۆ بوردوو و فیداکار بوو ،ئەو لە شیەوەزەنگی دیکتیاتۆریی شیادا و ئەو کیاتەی
کە '' کەڵ بە موو بەند بوو'' قۆڵی خەباتی هەڵماڵی و لە دەورانی کۆماری ئیسالمیشیدا زۆر لێبڕاوانەتیر لە پێشیوو درێیژەی
پێدا و تا ئاخرین هەناسەی ژیانی سەربەرز و رووسوور بە بێ چرکەیەک وەستان لە مەیداندا بوو.
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ئەو ئاشیق ،ئەوینیدار و سیەربازی ونیی بیروبیاوەڕەکەی بیوو ،لەسیەر ئەو بیاوەڕە بیوو کە هەتیا ئیاخرین زەڕە لە وزە و توانییا
شەخسییەکانی تەرخانی رێگیای هیزر و بیاوەڕەکەی بکیا .یەکێیک لە یادگیارییە بە نرخەکیانی ئەو دەفیتەری یادداشیت و کیاری
رۆژانەیەتی .یادداشتەکان لە رۆژەکانی سیەرەتای نەخۆشیییەکەیدا رێیک وپێیک بەاڵم تیا دێ شییرازە و تیان وپیۆی دێڕەکیانی
دەشێوێن بە جۆرێک کە لە رۆژانی ئاخری ژیانیدا ،مرۆڤ تەنیا چەند هێڵێکی رەش دەبینێ .بەوجۆرە ئەو بەڵێنییەکەی خیۆی
کە هەتا'' دوایین هەناسەم بۆ گەل کار دەکەم'' بردەسەر.
کاک نەبیی مرۆڤێکیی هەڵکەوتیوو ،لێبیڕاو ،نەسیرەوتوو ،ئیازا ،دەسیت و داوێین پیاک ،خیاکەڕا ،خۆنەویسیت ،گەل و نیشیتمان
دۆست و ...بوو.
بە کۆچی دواییی کیاک نەبیی گەلیی کیورد خەباتکیارێکی نەسیرەوتوو ،حییزب رێبەرێکیی بەتوانیا ،بنەمیاڵەکەی سەرپەرسیتێکی
مێهرەبان و دۆستانی هاوڕێیەکی بەنرخیان لە دەستدا.
یادی کاک نەبی بۆ هەمیشە بە خێر ،کردەوە و رێنوێنییەکانی مەشخەڵی رێگای خەبات و تێکۆشانمان دەبێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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مرۆڤێک پڕ لە گەورەیی...

عەلی فەتحی
زهییین دهفتهرێکییه ڕووداوهکییانی ڕهوتییی ژیییانی تێییدا تۆمییاردهکرێ .بهتێپییهڕینی ژیییان الپییهڕهکان دهکهونییه سییهر یییهک و تییۆزی
فهرامۆشی دایاندهپۆشێ .ههندێک ڕووداو ههن ،چهندێک زهمان دهربازبێ ،به نمهبارانێکی یادکردنهوه ،ڕوحییان وهبهردێتیهوه
و زینییدوو دهبنییهوه .لییهو نێییوهدا ،یییادی سییاتهکانی پێکییهوهبوون لهگییهڵ کییاک نییهبی قییادری ،وهکییوو پارچییه ههڵبهسییتێکی
نیشتمانییه و چهشنی سرودێک له زهینمدا بهردهوام دهخوێندرێتهوه.
میین لییه تهمییهنی مناڵیمییهوه کییاک نییهبی قییادریم دهناسییی .هییهردووکمان خییهڵکی شییاری شیینۆ بییووین .شییارێکی بچییووک ،خییاوهن
خهڵکێکی خزم یا ناسیاوی ههڤیدوو .کیه ئاغیاوهتی و دهوڵهمهنیدبوونی خیۆی بیه فیهخر نیهدهزانی ،تیاکوو خیۆی لیه کهسیه
ههژارهکان بهگهورهتر بزانی ،ههڵبهت ئهو سهردهم .منااڵنی ههژار و ساماندار وهکوو یهک دهژیان .ڕاست لهو زهمهنیهدا کیاک
نهبی له قوتابخانه ماموستام بوو .ئهو باشتره بڵێم هاوتهمهنی برای گهورهم بوو .ئهوان سهر به جیلێک ،که شهش کالسییان
خوێنییدبوو ،بییهاڵم بهقییهرا دیپڵییۆمی دهورانییی ئێمییه بهسییهواد بییوون .کییاک نییهبی دواتییر درێییژهی بییه خوێنییدن دا و واوهتییریش
دانیشگای تهواو کرد و خاوهن بڕوانامهی لیسانسی تاریخ و جۆغرافیا بوو.
بۆ گهورهیی ئهو مرۆڤیه ،تهمیهنێک دهگهڕێمیهوه شینۆی ئیهو فیهتره .لیه زمیان عیهواڵ دهگێڕمیهوه کیه ئیهویش وهکیوو مین کیوڕه
ههژارێک بوو:
 دایکم جلوبهرگی ههموومانی به دهرمان ڕشاندبوو بۆوهی چی زیندهوهری تێیدا بکوژرێن .بیۆنی دهرمانهکیه زۆر نیاخۆش بیوو.خۆیشم به بۆنهکهی قهڵس بووم ،جا چ بگا به کهسانی دهوروبهرم .چوومه قوتابخانه .کاک نهبی ماموسیتامان بیوو .کاتێیک
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ههسیتی بیه بیۆنی جلوبهرگیهم کیرد ،خێیرا گیهورهیی خیۆی نوانید .بیانگی کردمیه الی خیۆی و بیهبیانووی قسیهکردن ڕایکێشیامه
گۆشهیهک ،بێئهوهی مناڵهکانی دیکیه ههسیتی پێبکیهن ،میهبادا دواییی بمشیکێننهوه و ببمیه ماییهی گاڵتیهجاڕی .کیاک نیهبی
بییهدهم قسییهکردنهوه ،شووشییهی عییهتری لییه باخییهڵی دهرهێنییا و هێنییدێکی بییه کهواکهمییدا کییرد و نییهختێکی ده سییهرو گییوێالکم
ههڵسووت .خۆیشم ههستم به بۆنێکی خۆش کرد .ناردمییهوه سهر جێگاکهم و درێژهی به دهر گوتندا.....
 ئا ...عهبدواڵ ،ئهو کاتهی تۆ قوتابی کاک نهبی بووی ،منیش قوتابی فیروز بیووم .مین لیه تیۆ هیهژارتر بیووم .کهواکیهمدڕاو بوو و کاتێک له کال لهگهڵ مناڵهکان دانیشتبووم ،فیروز بیانگی کیردم و لهبیهرچاوی مناڵیهکان ،هیهم لێییدام و هیهم
له کال دهریکردم و گوتی :جارێکی دیکه بۆت نییه به لیباسیی دڕاو و پینیهکراو بێییهوه قوتابخانیه! جیاری دوایییش لهبیهر
ئهوهی پانتۆڵی کوردیم دهبهرکردبوو ،دیسیان دهریکیردم و گیوتی :دهبیێ بیه شیاڵواری عهجیهمی بێییهوه ،دهنیا بیڕۆ لیهجیاتی
خوێندن گوێلکهوانی بکه! ههڵبهت مرادیش لهو باشتر نهبوو .ئهویش بێسهوادی خۆی به لێدان و کوتانی ئێمه دهشاردهوه...
کاک نهبی ماموستایهتی وهکوو ئهرکێکی ئیهخالقی ،چهشینی دهینێیک لهههمبیهر منیااڵنی شیارهکهی سیهیردهکرد .خۆزگیهی ئیهو
پێگهیاندنی ئێمه بوو ،نهک مووچهی دهسهاڵت .ئهو بیه هیهر ئاکیار و کردهوهییهکی ،پاراگرافێیک لیه مرۆڤاییهتی لیه مێشیکی
ئێمهی مناڵدا تۆماردهکرد .کهسێکی باوهڕ بهخۆ بوو و متمانهی به خهڵکی دهوروبیهری هیهبوو و ههسیت و بۆچیوونی خیۆی بیه
کرداری هێمنانه له کێڵگهی زهین و بیری الیهنی بهرامبهردا دهچاند.
لهگهڵ عومهر حهمیدی ساڵهکانی کۆتایی خوێندنمان تێپهڕدهکرد .ئیهو دهمیه ئیتیر ،کیاک نیهبی ماموسیتای دهرسیی جۆغرافییا
بوو .زۆری ههوڵدهدا چهندی دهکرێ زانستمان سهبارهت به جیهانی دهوروبهرمان پتروپتر بێ ،بیهاڵم ئێمیهی گیهنجی خولییای
چوار نمرهی قبوڵی ،کوا گوێمان بهو ئامۆژگارییانه دهبیزووت! ڕۆژی تاقیکردنیهوه لهگیهڵ عومیهر پێکیهوه دانیشیتبووین .کیاک
نییهبی لهسییهر جێگییای خییۆی دانیشییتبوو و نێوهنێییوه سییهیری دهکییردین .عومییهر جاروبییار دهسییتی بییۆ کتێبییی جۆغرافیییا دهبییرد و
جوڵهکانی زۆر ئاشکرا بوون .کاک نهبی به ئهسپایی نیزیک کهوتهوه .عومهر مهجالی شاردنهوهی کتێبی بۆ نهما .کاک نیهبی
کتێبهکهی له عومهر وهرگرت و له پێشی دانا:
 عومهر ئهوه خهریکی تهقهلووب کردنی؟ بهرمزهیهکی لهسهر لێوان بوو.عومهر نیگهران و ترساو لهوه که له کال دهربکرێ ،سهری دهبهر خۆی نا.
 سهرت ههڵێنه! پێم ناخۆشه تهقهلووب دهکهی ،بهاڵم مادام ناخوازی ئهو درسه فێربی و حهزت لێنییه ،ها ئهوه کتێبهکیهو بهدڵی خۆت لهبهری بنووسهوه.
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عومهر لهبهر خهجاڵهت بوون ،کتێبهکهی له کهشێوی مێزهکیهی بیهردهممان ناییهوه و ههسیتا و دهرکیهوت .دوای تاوێیک چیاوم
پێیکهوتەوە ،ههستی به شهرمهزارییهکی زۆر دهکرد و پێیوابوو ئهو زوڵمی له کاک نهبی کردووه.
یهکدوو ساڵ دواتر کیاک نیهبی ،وهکیوو شیارهداری شیاری شینۆ دییاریکرا .قوتابخانیهمان بیێ ئیهو ماموسیتا گهورهییه ماییهوه و
ئهوجار کهمتر چاومان پێیدهکهوت .ڕۆژهکانی سهرهتای کاریی ئهو بوو .بهههڵکهوت تووشیی باسیێکی خۆمانیهی نێیوان ئیهو و
یهک له عهمهلهکانی شارهداری بووم .دهروێش حوسێن نهییدهزانی بیه چ ناوێیک بیانگی کیاک نیهبی بکیا .پێشیتر فێرببیوو بیه
شارهدارهکانی پێشتر له کاک نهبی بڵێ ڕهئیس.
 ڕهئیس دهتوانم بڕۆمهوه؟ دهروێش وسێن ڕووی له کاک نهبی کرد. دهگهڵ کێ قسهدهکهی دهروێش وسێن؟ دهگهڵ جهنابت. دهروێش گیان ،من نه جهنابم و نه ڕهئیس .ناوی من نهبییه .خهڵک بهناوی کاک نهبی بانگم دهکهن و تۆش ههروابکه! ئاخر جهنابی کاک نهبی پێمعهیبه... نانا ...کاکه گیان ،ناخوازم جارێکی دیکه نه جهناب و نه ڕهئیسم گوێلێبێ.شۆڕش دژی ڕژێمی پاشایهتی پههلهوی له شاره گهورهکانی ئێران دهستی پێکردبوو .شیاره بچووکهکیهی ئێمیهش ،شینۆ دهبواییه
ڕهگیهڵ ڕهوتییی ئاڵوگۆڕهکییان بکییهوێ .کیاک نییهبی سییهرقافلهی جوڵییهی خیهڵک سییهرهکیترین نهخشیییگێڕا .ههڵبییهت زۆر لییهوه
پێشییتر ڕهگییهڵ شۆڕشییی کوردسییتان لییه هییهردوو دیییوی سیینوور ،لییه باشییوور و ڕۆژهییهاڵت لییه پێوهندیییدا بییوو و میین دواتییر بییه
ههڵسوکهوتهکانی ئهوم زانی .چهند مانگێکی خایاند و به دامهزرانی کۆمیتهی ناوچهی حیزبی دێموکرات ،کاک نیهبی ئیهرکی
بهرپرسیارێتی وهرگرت .ئێمهش کۆمهڵێک له قوتابیییانی ئیهو ڕهگیهڵ الفیاوی شیۆڕش و حیزباییهتی کیهوتین ،ئهوانیهی خیۆی
پهروهردهی کردبوون .زۆری نهکێشا خۆمان له چیاکان دیتهوه .گهرمای ئیهو ڕۆژهم لیهبیر نیاچێ کیه ئارهقیهی ڕهش و شیینمان
دهرکردبوو و لهگهڵ کاک نهبی و ماموستا مهال محهممهدی عوسمانی و ئازادی کوڕهگیهورهی کیاک نیهبی بیهرهو شیێخ ئیایش لیه
پیرانشار دهچووین .ئازاد ههراسی به کاک نهبی ههڵگرتبوو و کۆمهڵه پرسیارێکی لهسهر وهزعی حییزب هێنیابوه گیۆڕێ ،کیه
بییاوکی وهکییوو ئهنییدامی کۆمیتییهی ناوهنییدی دهبوایییه واڵمیییان بداتییهوه .کییاک نییهبی حیزبهکییهی خییۆی خۆشدهویسییت و بییاوهڕی
پێیههبوو و ئازادیش جگهرگۆشهی ئهو بوو و نهدهکرا جوابی نهداتهوه .با لهسهر قهومانی ڕووداوێک بوو.
 بابه ،ههمووتان دهزانن چ باسه ،بهاڵم ئهتۆ هیچ ناڵێی ....بهداخم -نانا ئازاد گیان بهداخ مهبه .تۆ ڕۆڵه دهبێ ئهوه قبوڵ بکهی که من ئهندامێکی کۆمیتهی ناوهندی حیزبم .نهزهرم به

9

تایبەت بە  ٠٢ساڵەی ماڵئاوایی هاوڕی نەبی قادری

هێند وهردهگیرێ .خۆ ناکرێ ههرشیتێک قیهوما خێیرا بیێم هاتوهیاوار سیازبکهم .دهبیێ قسیه لیهجێی خۆییدا بکیرێ و زانییاری
ڕاستیش به خهڵک بدرێ .کار به ئیحساسات و ههڵچوون جێبهجێ نابێ.....
لییهو کاتهشییدا هییهم ئییهرکی باوکایییهتی و هییهم ماموسییتایهتیم بییهو مرۆڤییهوه دیییت .سییهردهمی قوتابخانییهی وهبیییر هێنامییهوه.
شانازیی ئهوهم پێبڕابوو ههم له قوتابخانهی خوێندن و ههم له قوتابخانهی شۆڕش لهگهڵ کاک نهبی بم.
ساڵی  ١٩١٥منیش وهکوو خوێندکار بورسی خوێندنم له واڵتی یونیان پێبهخشیرا .بنکیهی دهفتیهری سیاسیی لیه گیهڕهدێ بیوو.
سهردانی کاک نهبیم کرد .له ژوورێکدا لهالی کاک فهتاح کاویان و کاک مستهفای قازی دهماوه.
 فهتحی ئهوه بورسی خوێندنت وهرگرت ،دهبێ شیرنیمان بدهیهی! کاک فهتاح داوای کرد. جا باشه عهلی چکارهیه شیرینی بدا به ئێوه فهتتاح! ههتا ئهمن لێره بم ،عهلی هیچکاره نییه .ئهوه منم دهبیێ شییرینیبدهم به ئێوه ،که عهلی برام بۆ خوێندن دهچێته دهرهوه....
وای لییهو گهورهییییهی بییهو ئینسییانمهوه دیییت .لییهو غهریبییییه و لییهو دوورییییهی لییه شییار و بنهماڵییهم ،چییۆن تییوانی ئییهو
خۆشهویستییهم پێببهخشێ که ههسیت بهبێکهسییم نهکیهم! لهبیهر گیهورهیی نوانیدنی ئیهو ،لیهجێوه فرمێسیک دهچیاوانم گیهڕا.
هیچم پێنهگوترا ،تهنیا ئهوهنده نهبێ که لهقواڵیی دڵمدا عهشقێک پشکووت و گوتم :گهلێک سپا گهورهم...
دوایینجار گوێم له دهنگی بۆوه .ئهو کاتیه بیوو کیه بهداخیهوه حیزبیی خۆشهویسیتی کیاک نیهبی و قوتابیییهکانی ئیهو ،واتیه
خهجیج مهعزووری و قادر وریا و قادر ڕهسوڵیان و عهواڵ سهیدا و عومهر حهمیدی و چهندێکی دیکه تووشی دابڕان هیاتبوو.
کاک نهبی هیهموومان ،لیه واڵتیی دانمیارک دهژییا و نهخۆشیی شیێرپهنجه بڕسیتی لێبڕیبیوو .عومیهر حهمییدی لیه کوردسیتانڕا
هاتبوو و شهوێک له شهوان به تهلهفوون قسهمان لهگهڵ کاک نهبی کرد.
 کاک نهبی چۆنی؟ دهمانزانی بههۆی نهخۆشییهکهی زۆر ناژی. زۆر باشم عهلی گیان ،تۆ چۆنی؟ دهنگی تهواو کز ببوو. کاک نهبی گیان ،جارێ لهگهڵ عومهر قسهبکه ،دوایه من قسهدهکهم...کاک نهبی ئهو شهوه دیسان وهکوو ماموستایهک داوای برایانهی ههبوو.
 کوڕینییه! دهبییێ ئ یهو دوو باڵییهی حیییزب یهکبگرێتییهوه .دهبییێ کییار بییۆ ڕزگییاری ئییهو کوردسییتانه بکییهین .نییهکا ههسییت بییهماندووبوون بکهن.....
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لهگهڵ عومهر دهستمان بیه گرییان کیرد .کیاک نیهبی بیۆ ههمیشیه جێیدههێشیتین و داوای لیه ئێمیهش دهکیرد نهبیهزین ...دهک
ڕوحت شاد گهورهم .چهند ڕۆژێکی خایاند و بۆ ههمیشه مااڵوایی کرد.
کهسی برا! هیچ دهزانی عومهریش له واڵتی غهریبی سهری نایهوه ،هیچ دهزانی قادریش بهدهم نهخۆشییهوه پێوهنیدی لهگیهڵ
ههموومان بڕایهوه ،هیچ دهزانی حیزبهکهت دوباره به ئازاری دوولهتبوونی دیکه تالیهوه؟
گهورهم سیهری کڕنیۆش بیۆ هیهموو گهورهیییهکانت .تیۆ ئهبهدیییهتت بیۆ خیۆت دهسیتهبهر کیرد .لیه دڵمانیدای و ئهگیهر بیسیت
ساڵیش بهسهر کۆچتدا تێپهڕبێ ،قادر و خهجیج و عهلی زۆر ههن ڕێز لیه ههسیت و بییرت بگیرن و تۆییان لیهبیربێ .بخیهوه
ئازیز ،پیاوه مهزنهکه خهوی خێرت بێ....
سەرچاوە :تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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پێشکەش بە رێبەر و سەرکردەی کۆچکردوو هاوڕێ کاک نەبی قادری

هەمزە ئاگوشی
کاک "نەبی قادری" هەر شنۆیی نەبوو!....
مرۆڤێک تەژی لە سەداقەت...پاکی...نیشتمانپەروەری...بیروباوەڕ....
رێبەرێک بۆ هەموو نەسلەکان ...وانەیەکی لێ فێربوون ...سیمبولێکی شۆڕشگیڕی...
منداڵ بووم کە بۆ یەکەم جار لە مزگەوتی خەلیفەلیان چاوم پێی کەوت ...کەواوپانتۆڵێکی شین لەبەر و ئاغابیانوویەک لە
سەر و جووتێ پووزەوانە و رەخت و تفەنگێک و هەیبەت و شان و شەوکەتێک کە هەر شییرین بیوو تێیی رامێنیی .جوانچاکێیک
لە پشتی میکرفۆنی بڵیندگۆی مزگەوتەوە باسی لە کوردایەتی و شۆڕش و خەڵک و پێشمەرگە دەکرد ،کە هەموو خەڵکیی دێیی
بە پیییر و جییوان و ژن و منییداڵەوە خسییتبووە ژێییر کییاریگەری خییۆی .خەڵییک زۆر بە ئیش یتیا و بە تییامەزرۆییەوە گوێیییان بییۆ
قسەکانی راگرتبوو .ئارام و لەسەرخۆ ...خاکی و خەڵکی...بە لەفزێکی هێندە سادە دەدوا و قسەی دەکرد ،هەسیتت نەدەکیرد
ئەوە سەرکردیەک ...خوێندەوارێک یاخود مامۆستایەک بێ .وێنەی ئەو شەوەی ئەو پیاوە جوانچاکەم هەر لە مێشکدا بوو ،تیا
ئەوەی کە یەک چییارەنوو و یەک رێبییاز لێکییی کییۆ کییردینەوە .ئیییدی ئەوجییار منییداڵەکەی دوێنییێ نەبییووم .باسییی ئەو مەزنە
پیاوەم لە گەورەکان نەدەبیست .بۆ خۆم وەک قوتابییەک لە خزمەتیدا بووم و ئاکار و رەفتار و هەڵوێست و کیرداریم رۆژانە
بە چاوی خۆم دەدیت و لەگەڵ دەوروبەرەکەم پێکم دەگرتن .دەمدیت زۆر جییاوازترە ....هەسیتم دەکیرد ئەو جیۆرە سیەرکردانە
دەگمەنن ....کەممان بە خۆمانەوە دیوە ....کەممان تێیدا هەڵکەوتیووە .ئەو هەر شینۆیی نەبیوو ،هەورامیی بیوو ...ئەردەاڵنیی
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بوو ..لەک بوو ...کەلهوڕ بوو....جاف بوو ...موکریانی بوو ...شکاک بوو ..هەرکی بوو ...جەاللی بوو ....موهاجیر بیوو....
کورد بوو ،پێشمەرگە بوو!
"سێرەی چاو"
لە کام ئاسۆی دوور دەڕوانی؟
لە دنیای ئارەزووەکانت،لە هەوار و جێ ژوانت ،یان هەوێنی خەمەکانت؟
دەپێم بڵێ...
چاوەکانت لە کام سووچی ئەم نیشتمانە بڕیوە،
مەلی حەزت بۆ کام هێالنە فڕیوە؟
دەپێم بڵێ ئێرە کوێیە؟
سپی سەنگە،
ئاڕاڕاتە ،زاگرۆسە یان شنۆیە؟
بۆچی هێندە نائارامی
لە کامە قاسید دەڕوانی؟
لەوەی جووتێ پووزەوانە و چەند چڵێ رەشەریحانە و
دەسرۆکەی گوڵدۆزیکراوی (خەیاڵ)ی نێو خەیااڵنت بۆ دەهێنێ،
یان ئەوەی هەواڵێکی خۆشی سەنگەری پێشمەرگەی پێیە؟
لەیییادی بیسییت سییاڵەی کییۆچی دوایییی هییاوڕێ و مامۆسییتا و سییەرکردەم کییاک "نەبییی قییادری" سییەری رێییز بییۆ ئەو مەزنە مییرۆڤە
دادەنوێنم و هەزاران ساڵو دەنێرم بۆ گیانی پاکی.

سەرچاوە :تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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بیست ساڵ دووری

ئارام قادری
چهند زوو ڕۆیشت  ٠٢ساڵ به سهر نهبوونی تۆ دا ،بیست ساڵ ههڵمژینی ههوای بێ تۆیی چهند گرانه ،ههناسهبڕكهم دهكیا.
دوو دهیییه سییۆزت ،پێكهنینییهكانت ،ههسییتت ،كوردایییهتیت ،فرمێسییكهكانت ،خۆزگییه و ئاواتییهكانت ،ئامۆژگاریییهكانت ،سییهردا
نهنهواندن بهسهر زووڵم و زۆر و ناحهقی ،دا.بیری ههرههموویان دهكهم.
ئاخ پایز
ئاخ پایزی شووم
ئاخ كاكه ئاخ بێ بابی
بیست ساڵ ،بێ بهش بوون له تۆ ،له ههیبهت و ههیكهلت ،لیه شیی پوشییت ،لیه هیهموو ڕۆژێ ڕدێین تاشیینت و لیه كردنیی
حهمام به ئاوی سارد ،له تهوازح و ڕاست بێژیت ،بیست ساڵ بیست ساڵ ،داخێكی له جهرگم داوه.
سهیركه بنهماڵهكهت ،دۆستان و هاوسهنگهرانت بیرت دهكهن ،یاد و بیرهوهری و وێنهكانت دادهنێن ،كه تۆ نهمردووی و ههر
ماوی له ناو داڵن.
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دڵه كهی ئارامی ،بابه گیانم ،تهنانیهت بییری تیوڕه بوونهكانیشیتم كیردووه ،كیه نێوچاوانیت گیرژ دهكیرد لیێم ،ییهك دوو ڕۆژ
نهمدهوێرا قسهش بكهم ،بهاڵم دوایی به پێكهنین و بزه و قسهی خۆش ،كه ”ئاغای ناردی” ،تككه كهالمت بوو ،دا چاییهكی
بێنه .دهمهێنا دهتگووت دانیشه ،بۆیه وا لێت توڕه بووم ،كه بتوانی بهسهر توڕه بوونهكانت و قسهكانت دا سهركهوێ ،ئیارام
و لهسهرهخۆ و به مهنتیق قسان بكه .ئاخ دهستی شكاوم ،ئاخر لێم دووری ،له الم نی تا دیسیان بڵێیی كیوڕم گیهوره بیووی و
منداڵت ههنه ،دیسان بیربكهوه له كردهوه و قسهكانت جا بیانكه ئاخ كاكه گیان ،ههوێنی داڵن ،سهرلهوحهی باوكان .كیاك
نهبی.
تۆ ههم باب بووی ،ههم دۆست و برا گهوره و مامۆستا بووی ،ئهوهنده به بزه و به ئهخالق بووی ،ساڵی ١٣١٤ی ههتاوی كه
هاتینه الت ،بهسهردان له گهورهدێ ،حهوتوویهكمان مابوو كه بهجێت بێڵینهوه ،ورده ورده تیۆزی خیهم و پیهژاره سیهرتاپای
لهشمانی دادهگرت ،دایكم گوتی :ده ئاغیای قیادری ،زلهییهكیان لێیده كیه لیهوێ چییدی جیهرگم نیهكۆڵن هیهر دهڵێیین كاكیه،
كاكه گیان .بیرت دهكهین.
من چوونكوو زۆر عهجوول و هار و هاج بووم ،وهبهر هاتم و زلهیهكت لێدام ،ههرچهندیش زۆر ئێشا بهاڵم لهبهر ئهوهی كیه
قهت پتهكیشت لێ نهدابووین ،حهپهسابووم ،نهگریانم دههات نیه پێكیهنین و شیڵووخی لیه جێیی خیۆم وهكیوو بزمیار ڕاوهسیتا
بووم ١٢ ،ساڵیش پێچووبوو ،ههر له بیرت نهدهچوو ،كه كزهم له جهرگی هات لێمدای ،دهتگووت قهت خۆم نابهخشم.
گهردنت ههزار جیار ئیازاد بیێ كاكیه گییان ،خۆزگیه هیهموو ڕۆژ ئیهو زلهییهم دهخیوارد بیهاڵم هیهر لیه المیان دهبیووی ،سیایهت
لهسهرمان دهبوو!
ئییاخ ،دهردی هییهتیووی چهنیید گرانییه ،ئییاخ دهردی كۆیلییهیی و داگیركییراوی چهنیید جییهرگبڕه ،ئییاخ دهردی دووری لییه زێ ید و
كۆمهڵگاكهت كێو له بن دێنێ! بیست ساڵه ،سۆما بڕادۆست ،كێلهشین و ڕهندۆڵیه ،بیسیت سیاڵی ڕهبهقیه ،شیاهۆ و قهنیدیل و
بێستوون چاوهڕوانی هاتنهوهتن .ئای چاوهڕوانی چهنده دهردێكی گرانه ههی یاران...
شۆڕه سوارهكهی كوردایهتی و قوتابی ڕێبازی پێشهوا و ئهحمیهد تۆفییق و ییار و ییاوهری شیههید قاسیملوو ،چووییه كیاروانی،
دیوهخییانی یارانتییهوه و ئێسییتا بهسییهربهرزی دهگییهڵ ئییهو ههڤااڵنییهت یهكتانگرتۆتییهوه و لییه مییهنزڵگای ئهبییهدیش دا ،هییهر
سروودی كه نهڵه كورد میردووه و كیورد زینیدوو دهڵێنیهوه بیه كیوردی دهژییم و بیهكوردی دهدهم وهاڵمیی قیهبرم ،لیهودونیاش
دیسان بۆ كورد تێههڵدهچمهوه كردووته سهرلهوحهی مهنزڵگای ئهبهدیت! ئاخ بیست ساڵ ،ئاخ دوودیهی نهگبهتی.....
سەرچاوە :تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک  -ڕێکەوتی١ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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کاک نەبی هەروا لە دڵمانداێی.

رەشید قازی
کییاک نەبییی کەسییایەتێکی مانییدو نەنییا  ،کییوردپەروەر و تێکۆشییەر بییوو کە شییێرانە لە مەکتەبییی دێمۆکراتییدا لەدژی زولییم و
زۆریەکانی کۆماری ئیسیالمیدا بەربەرکیانی دەکیرد .لە گۆرەپیانی خەباتیدا لە ژێیر رەهییلەی ئیاور و ئاسینی دوژمنیدا پلەکیانی
کادر و کۆمیتەی ناوەندی و دەفیتەری سیاسیی بیری .لە دەردەبدەریشیدا وێیرای ترۆرەکیانی کۆمیاری ئیسیالمی و هەرەشیەکانی و
نەبونی ئەمنیەت بوێرانە لە سەر ئیرادەی و پەیمانەکەی خۆی لەدژی کۆماری پەت و سیێدارە سیوور بیوو .نەخۆشییش هەروەک
دێوەزمەی کۆماری ئیسالمی نەیتۆانی لە پێنیاو گەیشیتن بە ئامانجەکیانی بیۆ سیاتێک دوو دلیی بکیات .ئەو شیەو و نێوەشیە بە
گێییان و بەدل تێدەکۆشییا تییا هەنگاوێییک بەرەو لییوتکەی سییەرکەوتن نیزیکتییر ببێییتەوە .ئەو بەراسییت رۆلەیەکییی کییورد بییوو کە
کوردانە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکیانی هەنگیاوی دەنیا .هەموکیات لەسیەر بۆچونەکیانی خیۆی پییی دادەگیرت و زۆر بیویرانە دژی
شیییوازی تێکەلبییونەوەی حییدکا ر .ش دەگەل حییدکا بییوو .ئەو لەسییەر ئەو بییاوەرە بییوو دەبییی وەک دوو الیەنییی خییاوەن مێییژوو و
خەباتیگیر و بەرانیبەر دانیشیتنەکان و سیەرنجام تێکەلبیونەوە بە ئاکیام بیگەن .هەروەک ئەم گیرفتەی دوو الیەنیی دێمیۆکرات
دەگەلی بەرەورون حدکا ئامادە نیە ملکەچی بێ .ماوەی  ٣ساڵی کە پێکەوە هاوکیار بیوین بەراسیت هەسیتم کیرد کە مرۆڤیی وا
سیییادق و شۆرشیییگێڕ و بە پرنسیییی دەگمەنییین .شیییەو و ڕۆژ الی ئەو ماناییییان نەبیییوو و هەموکیییات دەرگیییای میییاڵەوە لە پێنیییاو
شۆرشگیراندا ئاوە بوو .بە مانای ووشە ئەو کرداردا ماندو نەنا بوو.
لە کەنییار ئەم زاتە مەزنەدا هیچکییات نییاتۆانین باسییی کەسییایەتی خۆشییناو و دلسییۆزی والت  ،تێکۆشییەر و مانییدوو نەنییا
دایەخەیالی بەریز و خۆشەویسیت هاوسیەری ئەم بەرێیزە نەکەیین .لە راسیتیدا سیەرکەوتنەکانی بەرێیز کیاک نەبیی قیادری بە
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پشییت بەسییتن بەم دایییکەی نیشییتمان بییوو .کییاک نەبییی بە هاوکییاری و پشییت بەسییتن بە هاوسییەرە خۆشەویسییتەکەی تییۆانی وا
ئازایییانە و قارەمانییانە بە بییێ دوو دڵییی لەبەرانییبەر درنییدانەترین دوژمنییی سییەدەی  ٠١یەکییدا راوەسییتیە و مێژویەکییی پییر
لەسەروەری بۆ بنەماڵە و گەل و نیشتمان تۆمار بکات .لە یادی  ٠٢سالەی کۆچی داۆیی نەمر کاک نەبی دا وەک هەموو کیات
یادی دەکەم و لە دڵماندایە .یادی بەرز و پیرۆز بێت.
سەرچاوە :تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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یادێک بۆ بیست ساڵەی کۆچی دوایی کاک نەبی قادری ئەو دارەی بە پێوە
مرد و دانەهات!

کەماڵ گروێسی
زەمییان چەنیید زوو تێییدەپەڕێ،هەردەڵێی دوێنییێ بییوو ،لە بیینکەی دەفییتەری سیاسییی حیییزب لە دۆڵەرەقە ولە ژووری کییارەکەی
میییوانی بییووم .رۆژی پێشییتری لە سییەرجادەی سییەرەکی دۆڵەرەقە ،پییێکەوە پیاسییەمان دەکییرد ،لێییی پرسیییم چەنیید لەالمییان
دەمێنییەوە؟ عەرزم کرد رەنگە چەند مانگێک لێرەبم .فەرمووی سبەینێ وەرە شوێنی کیارەکەم لە بەشیی تەشیکیالت تیا کیارتی
پێناست بۆ ساز کەین ،بیۆ ئەوەی لە کیاتی هیاتووچۆدا تووشیی گیروگرفیت نەبیی ،دەبیێ کیارتی حیزبیت پێبیێ .بەییانی رۆژی
دوایهییی لە کییاک سییولەیمانی عەزیییزی کە هەمییوو مییاوەی مییانەوەم لە کوردسییتان لە ماڵیییان مییامەوە ،پرسیییاری کۆمیسیییۆنی
تەشکیالتم کرد و چووم بۆ الی کاک نەبی و هاوکارانی.
بەردەرکی کۆمیسیۆنی تەشکیالت حەوزێکی پڕئاوی جوانی لێ ساز کرابوو .لە کیانییەکەی پشیت بینکەکەوە جیۆگەی ئاوییان بیۆ
هەڵبەستبوو و ئاوەکە دەڕژایە حەوزەکەوە و چەند ماسییەکی گەورەو بچووکیشیی تێیدابوو .لەو شیاخ و دۆڵە ئەمکیارە هەر لە
سەلیقەی پێشمەرگە بە گشتی و کاک نەبی بە تایبەت دەوەشاوە.
لەدەرکەمیییدا و فەرمووییییان کیییردم .چیییوومە ژورێ ،کیییاک نەبیییی و چەنییید هاوکیییاری خەریکیییی کاروبیییاری ڕۆژانە بیییوون .دوای
بەخێرهێنییان و چییاک و چییۆنی ،لێییی پرسییێم ،وێیینەی خۆتییت هێنییاوە؟ وێیینەم پێبییوو دامییێ و دای بە کییاک ئەهییوەن کە کییارتی
پێشمەرگایەتیم بۆ ساز کا.
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دوای ئەوەی کارەکیییانی ڕۆژانەی تەواو بیییوو ،لێیییی پرسییییم ،تەخیییتەی دەزانیییی؟ کیییوتم دەزانیییم بییییانبژێرم و مۆرەکیییان داکەم.
تەختەیان هێناو بە زۆر یان کەم کە ئیستالحێکی باوی دەستپێکردنی تەختەیە ،دەستمان پێکیرد .نیازانم چیۆن بیوو ئەو رۆژە
بەختم دەیهێناو زۆربەی جار ئەو خااڵنەم بۆدەهات کە دەمویست و لە ئاکامدا تەختەم بردەوە .کاک نەبی کوتی کاک کەمیاڵ
گوتی هەر دەزانم بیانبژێرم و داییانکەم ،نەیکیوت ودمیی خیاڵ هێنانیشیی پێییە! زۆر پێکەنیین و کیوتم کیاک نەبیی حیورمەتی
میوانی دەگرێ و لێی ناباتەوە.
دوای ئەو رۆژە ،پێوەندیم لەگەڵ کاک نەبی پتەو و بەردەوامتر بوو .یەکێک لە خسڵەتە دیارەکانی کیاک نەبیی ئەوە بیوو کە
هەرکە جارێکی دیبا و دواندبای ،نەیدەتوانی دەستی لێهەڵگرێ و دۆستایەتییان پتەوتر دەبوو.
رۆژێک دەمویست بچم بۆ رانیە ،لەسەر جیادە راوەسیتابووم ،دییتم ماشیێنی حییزب لە سیەرڕا هیاتەخوارێ .کە نیزییک بیووەوە،
کاک نەبی لە پێشەوەی ماشێنەکەدا بوو .ڕایانگرت و شووشیەکەی داداوە و لێیی پرسییم بیۆ کیوێ دەچیی؟ گیوتم دەمەوێ بچیمە
ڕانیە ،فەرمووی وەرە سواربە ئێمەش هەر بۆ ئەوێ دەچین .لە ڕانییە چیووینە مەقەڕی حییزب کە ئەودەم کیاک تەهیا کرمیانج
بەرپرسی بوو .کاک نەبی لە مەقەڕ ماوە و ئەمن و چەند پێشمەرگەی دیکە کە لەمەقەڕ بوون چووین بۆ نێوشاری ڕانیە.
ئێییوارێ هەرلەگەڵ کییاک نەبییی و پێشییمەرگەکان گەڕاییینەوە بییۆ دەفییتەری سیاسییی لە دۆڵەڕەقە و لە ڕێگییای هییاتنەوەدا لە
شوێنێک کە جیادەکە ڕۆدەچیوو و ئەگەر ماشیێن خێراییی زۆربیا حیاڵەتێکی هەبیوو وەک هیاتنەخوارەوەی چەرخ وفەلەک .لەوێ
پێشمەرگەکان داوایان لە شۆفیری ماشێنەکە کرد کە توندتر لێخوڕێ و ئەویش ئەوکارەی کرد .کاک نەبی کیوتی کیاک کەمیاڵ
ئێییرە بە ''ق یووڵکەی سییەرهەنگی'' بە نێوبییانگە و کییاک سییەرهەنگ قییادری لە تییاریفی ئەو قییووڵکەیەدا شییتێکی زۆر خۆشییی
گووتوە.
شتێکی دیکە کە لە ماوەی مانەوەم لە دەفتەری سیاسی سەرنجی ڕاکێشام ئەوە بوو کە تێکەڵبوونی ئەندامانی رێبەریی حییزب
و کییادرو پێشییمەرگەکان بە شییێوەیەک بییوو هەر واتییدەزانی یەک بنەمییاڵەن و هیییچ فەرق و جیاوازییەکیییان لە نێوانییدا نەبییوو.
هەموو وەک کە وکاری نیزیکیی یەکتیر وابیوون و ڕۆژانە ڕووت لە هەر بینکەیەک دەکیرد ،لەگەڵ گیاڵتەو گە و پێکەنیین و
قسیییەی خۆشیییی کیییادرو پێشیییمەرگەکان ڕووبەڕوو دەبیییووی .هەرچیییی هەبیییا پیییێکەوە دەخیییورا و بەکیییورتی ڕووگیییرژی نیشیییانەی
بەرپرسیارەتی بەرز نەبوو.
مییاڵی بەرپییر و کییادرو پێشییمەرگە جیییاوازیی پییێکەوە نەبییوو ،هەموویییان دیییواری خانووەکانیییان میترێییک بلییوک ولەسییەرووی
بلییوکەکەش دارو چییادر و نییایلۆنی لێییدرابوو کە لە سییەرما و گەرمییا و باوبییاران بیانپییارێزێ .وێکییڕا بە هەرەوز خانوویییان بییۆ
یەکتر دروست دەکرد.
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ماوەی سێ مانگ لە دۆڵی سەربەرزان لە نێو پێشمەرگەکاندا مامەوە ،هەستم کرد هەموو پیشمەرگەکان ڕێیزی تایبەتیییان لە
کاک نەبی دەگرت .لەگەڵ کاک نەبی زوو زوو یەکترمان دەدیت و جاروبیارەش سیەفەرمان دەکیرد .جارێکییان دەبیوو بەرەو الی
قەاڵدزێ بچێ ،پێیگوتم پێتخۆشە لەگەڵم بێی؟ گوتم دێم و زوو خۆم ساز کرد ،دوربینێکی فیلم هەڵگرتنەوەم هەبوو ،چیووم
هێنیییام و وەڕێکەوتیییین .لە کلیییکەی کێوەرەشیییی ڕانییییە ''سیییەیتەرەیەکی'' لێبوو،ڕاییییانگرتین .پیییێش ئیییێمە ماشیییێنێکی دیکەییییان
ڕاگرتبوو ،خەڵکەکەیان دابەزاندبوو ،پرسیاریان لێدەکردن ،لە نێو ئەوانەی دایانبەزاندبوون ،کیوڕە جحێڵەیەکییان تێیدابوو،
لە بەر ''عەسییکەرێک'' دەپییاڕاوەو دەیکییوت هەر ئەوەنییدەم ئیییزن بییدەن لەو کلکەشییاخە تێییپەڕم و ئەو دیییوی کێوەرەشییی ببییینم،
خەریییکە دڵییم بییۆ ئەو نییاوچەیە دەتییۆقێ و زۆری بیییر دەکەم .بەاڵم عەسییکەرەکە کە دیییار بییوو کییوردە ،دەیکییوت نییابێ و لێییرە
بەدواوە ناوچەی موحەڕەمەیە و کە نابێ بەرەو ئەوێ بچێ.
کاک نەبی کوتی چاوت لێیە ،ئێرە ماڵ و خاکی ئەو خەڵکەیە ،کەچی نیاهێڵن سیەری نیاوچەی خۆشییان بیدەن .ئەو ناوچیانە
لەالیەن حکوومەتی بەعسیی عێیراقەوە خەڵیکەکەی ڕاگوێزرابیوون و لە هێنیدێک '' ئۆردوگیای'' زۆرەملییدا نیشیتەجێ کرابیوون.
ئەو دییمەنە کییزەی لەجەرگییی هەموومییان هێنییاو زۆرمییان پێنییاخوش بییوو .تییازە نەشییدەکرا کییوڕەی لەگەڵ خۆمییان سییوار کەییین و
بیبەینە ئەو دیوی کلکەی کێوەرەشی.
نۆرەی ئێمەهات و داوای بەرگەی تێپەڕبوونیان لێکردین ،پێشانمان دان و مۆڵەتی تێپەڕینییان دایین .کیاک نەبیی هەر چیاوی
لە کوڕە جحێڵەکە بوو و گوتی ئەگەر جارێکی دیکە تووشی ببمەوە ،بە هەر لەونێک بێ دەیبەم بۆ ئەو شوێنەی دەیویست.
بەرەبەرە ماوەی مانەوەم لە کوردستان و لە دۆڵی سیەربەرزان ،واتە دۆڵەرەقە کۆتیایی دەهیات ،دەبیوو بگەڕێیمەوە بیۆ واڵتیی
سوئێد و درێژە بە ژیانی دوورەواڵتی بدەم .لە سوولەیمانییە ماڵئاوایم لە کاک نەبی و باقی هاوڕێیانی حیزبی کیردو بەرەو
بەغدا ولەویشڕا بەرەو سوئێد گەڕامەوە.
مانگ و ساڵ تێپەڕین و کاک نەبی ماڵەکەی هات بۆ دانمارک و بووبە بەرپرسی کیۆمیتەی دەرەوەی واڵتیی حییزب .لە میاوەی
بوونی وی لە دانمارک چەند جارێیک سیەردانی یەکترمیان کهیرد .چەنید سیەفەرمان لەگەڵ کیاک نەبیی وکیاک سیەعید بیگیزادە
پێکەوە بیۆ هولەنید و دانمیارک و ئاڵمیان کیرد .کیاک نەبیی کاروبیاری حیزبیی هەروەک کوردسیتان بە تینوگیوڕێکی بێیوینە لە
دانمارک و دەرەوەی واڵت بەڕێوە دەبرد ،کەم کۆڕ و کۆبوونەوە هەبوو ،کاک نەبی لەوێ نەبێ.
جارێییک لە کۆبییوونەوەیەک لە پارلمییانی دانمییارک وەهییای بییاڵیۆزی تییورکیە خسییتبووە بەر تەوژمییی پرسیییاران کە ببییووە هییۆی
پێخۆشبوون و ڕەزامەندیی هەموو کوردە بەشدارەکانی ئەو کۆبوونەوەیە و ناڕەزایەتی جەنابی باڵیۆز.
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بەداخەوە کەسانی وەک کاک نەبی دەڵێی لە چارەیان نووسراوە کە نابێ زۆر لە ناو خۆشەویستان و هەوااڵنیانیدا بمێنینەوەو
دەبێ بەرەو هەواری ئەبەدی کۆچ بکەن .کاک نەبی تووشی نەخۆشی بوو ،زووی زانیبوو نەخۆشیە بەاڵم دڵیی نەدەهیات دەگەڵ
خێزان و منداڵەکانی باسی بکات ،ئەوەی لە سەفەرێک دا کە هاتە ماڵە من لە سوئێد و لە شیاری لینشیۆپینگ بە مین گیوت.
سەڕای ئەوەی نەخۆش بوو ،بەاڵم شانی لەبەر کاروباری حیزبیی شیل نەکیرد و خەریکیی لێکیۆڵینەوە لە بیارودۆخی '' روانیدا''
بوو .رواندا ئەودەم تووشی شەڕی ناوخۆیی ببوو'' ،هوتووەکان'' و '' توتسییەکان'' کە دوو نەتەوەی پێکهێنەری واڵتی روانیدا
بییوون ،بییێ رووحمییانە یەکتریییان دەکوشییت و رۆژانە تەلەڤزیییۆن و رادیییۆ جیهانیەکییان دەنییگ و باسییی ئەم کوشییتارەیان بییاڵو
دەکردەوە .زۆری پێنەچوو ،نەخۆشی کاک نەبی کە هێدی هیدی لەناوەوە پێی هەڵدەزنا ،پەرەیگیرت و ئییدی نەییدەتوانی لە
منییداڵەکانی بشییارێتەوە ،کە و کییار و دۆسییت و هاوڕێیییانی پێیییانزانی و سییەردانیان دەکییرد .کییاک نەبییی بە ورەیەکییی زۆر
بەرزەوە بەربەرەکییانی دەگەڵ نەخۆشییییەکە دەکییرد و ئەگەر لەشییی وەک ورەی خۆڕاگربییا بیشییک بەسییەر نەخۆشییییەکەیدا زاڵ
دەبوو ،بەاڵم مخابن لەشی بەرگەی ئازاری نەگرت و مەرگ مەودای نەدا ئاوات و ئارەزووی کاک نەبیی لە کوردسیتانی ئیارام و
ئازاد دا وەدیی بێ و قاقای ئاتوسا و بزەی خەیاڵێ چیدی ببیسێ و ببینێ.
رووحی شاد و یادی هەر بەرز و بەرێز بێ.
سەرچاوە :تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک  -ڕێکەوتی١ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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ساڵو لە رووحی پاک و بێگەردی کاک نەبی قادری.

عەلی هاشمی
لەدەورانی پێشمەرگایەتیم بۆ ماوەی  ٠ساڵ کاک نەبی قادری هەم بەرپر و هە ماموستامان بوو .تێکۆشیەرێکی تێگەیشیتوو
و پێگەیشتووی نێو ریزەکانی تێکۆشان بوو.
کییاک نەبییی کەسییایەتێکی بەراسییت مانییدو نەنییا و تێکۆشییەرێکی شییێلگیری مەکتەبییی دێمییۆکرات ،لەدژی زۆڵییم و زۆریەکییانی
کۆماری ئیسالمیدا بەو پەری توانا تێدەکۆشا.
کاک نەبی بەرپرسی کومیتەی شارستانی پیرانشار بوو ،لە نێو حیزبدا باوبوو دوای میاوەیەک لە الیەن رێیبەری حییزب ئیاڵو
گۆڕیان پێ دەکرا ،کاک سەدیق بابایی بۆ شوێنی کاک نەبی نێردرابیوو ،ئیێمە بینکەی کیۆمیتەی پیرانیان لە میشیەدێ بیووین،
لە الیەن کاک خدری میشەدێ دەعوەت کرابوون ،بەاڵم کاک نەبی دەگەڵ کاک سەید رەسووڵ (چکۆلە) و کیاک سیەدیق نەچیوو
بۆ ئەو میوانیە ،وتی من لە ئاخیری شەوی کاری حیزبیم میوانی کۆمیتەی پییرانم .خۆشیی ئەو شیەوە وەسی نیاکرێ ،نیم نیم
باران دەباری ،تەنها دوو رۆژی مابوو( )١٣١٠/١٠/٠١ساڵی کۆن ماڵ ئاوایی لە ساڵی تازە بکیات .بەاڵم داخیی گیرانم دەسیتی
چەپەڵییی کۆمییاری ئیسییالمی لەو شییەوە مێییژوویە گەیشییتە نێییو کۆڕەکەمییان هەموومییان دەرمانییداو کییراین ،وەک شییاعیر دەڵییێن"
خوناوی باران لە سەر کوڵمی خونچە لێوان دڵی هەزاران الوی بیۆ دەرییای خەییاڵ دەفرانید ،بەاڵم خونیاوکی نیم نیمە بیارانی
ئەوشەوە جیا بوو لەوەی شاعیران دەیڵێن ،چونکە ئەو خوناوکە دەگەڵ فرمێسکی داییک و خۆشیک و خۆشەویسیتانی پێشیمەرگە
تێکەڵ بوو.
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ئێسییتاش یادگییاری کییارتی پێشییمەرگایەتیم بە ئیمییزای کییاک نەبییی خۆشەویسییت لە الم پییارێزراوە .روحییی شییاد و رێگییای پییڕ
رێبواربێ.
ئەو پۆلە پێشمەرگەی ئەو وێنەیە دوای چارەسەری کردنمان ،بە کامێرای کاک سەدیق کێشراوە.
سەرچاوە :تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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بیست ساڵ لەوە پێش

شۆڕش ئەسەدزادە
ئەوکییات ئەمیین کییادری دەبیرخییانە بییووم ،کە کییاک "نەبییی" مییان بەڕێکییرد بییۆ دەرەوەی واڵت ...هەرچەنییدە کییاک نەبییی هیییچ
ئاسەوارێکی نەخۆشی پێوە دیار نەبوو .وەک هەمیشە لەسەر حاڵ و شیک پیۆش و ،بە هەییکەل و بیااڵبەرز .تیورت و بەهێیز.
دەم بە پێکەنین و قسە خۆش ،بڕوایەکی زۆری بە خۆی هەبیوو .هەمیوو شیێوە کەلتیورو فەرهەنیگ و ئەدەبییاتێکی کیوردەواری
خۆمانی لە شێوەی هەڵسوکووت و گوفتارو سەرو سیمای خۆی دا دەنواندو کوردێکی عەیار بیست و چوارو سیا و سیاف و سیادە
بوو لەگەڵ هەموو کوردێکی بە شەرەف.
لەگەڵ دوژمنیش .سیەخت و قیاییم بیوو وەکیوو " قەنیدیل " و " هەڵگیورد "  .بیسیت سیاڵ لەوە پیێش لە ڕۆژێکیی وەک ئەمیڕۆ.
کاک نەبێ دوا هەناسەکانی ژیانی دەکێشا.
بە شییاهیدی هاوڕێیییانی لە نەخۆشییخانە ،هەتییا دوایییین هەناسییەو دوایییین تەپەی لێییدانی دڵە گەورەکەی .لە جیییاتی هەمییوو
وەسیەتێک.
تەنها سرودی نەتەوایەتی دوژمن شکێنی" ئەی ڕەقیب "ی دەخوێند .زیندوە قەت نانەوێ ئااڵکەمان ئاخرین ڕسیتە بیوو کە بیۆ
هەتا هەتایە لە گەرووی شێرانەیدا مایەوەو لەگەڵ چاوە پیڕ لە هییواو ئاواتەکیانی بە بزەیەکیی شۆڕشیگێڕانە ماڵئیاوایی لە
هەموو کادرو پێشمەرگەو سەرتاسەری خەڵکی بە شەرەفی کوردستان کرد...
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ڕۆحییت شییادو ڕێگییات هەر بەردەوامە ...دیسییان سەرەخۆشییی لە هەمییوو خەڵکییی کوردسییتان وهاوڕێیییانی و بنەمییاڵەی بەڕێزیییان
دەکەم ...
سەرچاوە :تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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یادی کاک نەبی قادری لە دڵما زیندوە !

سلێمان عەزیزی
بۆ هەوەڵین جارساڵی  ١٣١٢لە تااڵو( یەک لە گوندەکانی شامات ) لە ماڵی سوڵتان ئاغای شێخ ئاغایی چاوم پێیی کەوت،
پێشمەرگەیەکی شۆخ و بە سەر زیندوو چاو پڕ لە هومێد .کە چاوم لە هەستان و دانیشتن و ئاخاڤتنی دەکیرد ،هەر دەتگیوت
دەوڵەتیییدارە ،ئەوەی بیییۆی گرینیییگ نەبیییوو و نەدەهیییاتە بەرچیییاوی ،ئەو ڕێیییژیمە داگییییرکەرە بیییوو کە قیییۆڵی وەدەرنیییانی لیییێ
هەاڵماڵیبوو ! دیارە ئەو دیدارە تەنیا لە چوارچێوەی چیاو پیێ کەوتنێکیی چەنید کیاتەژمێری دا بیوو! دواتیر لە سیەروبەندی
کۆنگرەی  ١دا و لە ناو کۆنگرە دا چاوم پێی کەوتەوە ! کاک نەبی وەکوو زۆر تێکۆشیەری دییکە ،لە فیلیتەری لیسیتەی فییکس
(ئامێر وکەرەستەی پاڵ پێوەنان) دا نەهاتە پااڵوتن ،بٶ ...؟ لە بەر ئەوەی بە خیرەت و خۆ نەویست بوو ،بۆ گەل دەسیتی
دابوە چەک ،پلە و پایە الی ئەو مرۆڤە ،تەنیا ئەرک بوو نەک روتبە و مقام .لێی نەدەوەشاوە داردەست و دەروێش و ئیاڵقە
بە گوێ بێ ،بێزار بوو لەو ڕەوشتە نزمە! پێم خۆشە دۆستەکانی کاک نەبی لەم بارەوە ،لە کیاتی بیا کردنیی ،میافی خیۆی
پێ بدەن ! ...کاک نەبی تا دوا هەناسەی ژیانی ،لە پێناو تێکۆشان بیۆ ڕزگیاری گەلەکەی ،خیۆی بە لێپرسیراو دەزانیی و بە
هەق نیشانیشی دا .بەڵێ ئەو بۆ گەل ژیا و لە پێناو گەل دا گیان و ژیانی بەخیت کیرد .بە خۆشیییەوە بیۆ چەنیدین سیاڵ لە
ناو حیزب دا (حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێیران ،ڕێبەرایەتیی شۆرشیگێڕ) ،لە یەک کومیسییۆن وەکیوو هاوکیار لە خزمەتیی
دابووم ،یادی کاک نەبی ،بەرز و بەڕێز بێ !

سەرچاوە :تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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دیسان هەر خۆشم دەوێی.

ئارەزوو قادری
پێشكێش بە باوكم.
دەزانم لەالم نی،
دیسان هەر خۆشم دەوێی.
پشتێ نیە پاڵ پشتم بێ،
بە هەست بە گەرمای بونت دەكەم،بۆیە هەر خۆشم دەوێی.
شانەكانت چیدی لە الم نیە كە لە ژیان ماندوو بوم سەری وێ كەم،
دیسان هەر خۆشم دەوێی.
ئەوكاتانەی بیری دیدارت دەكەم و دەزانم ناتوانم بت بینم،
دیسان هەرخۆشم دەوێی.
كاتێ بیری دەنگت دەكەم یا پێكەنینەكانت،
دەزانم تازە خەوە و خەیالە،
دیسان هەر خۆشم دەوێی.
كاتێ دڵ تەنگم و
پەرێشان و دڵشكاوم،
باوەشت بۆ ئارامی رووحم پێویستەو دەشزانم نیمە،
دیسان هەر خۆشم دەوێی.
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بابە گیان:
هەموو ژین وو ژیانمی
هەستمی،
ئەقڵوو هۆشمی،
دین وو دنیامی،
قیبلەگای منی،
خودای منی...
دەزانم لەهیچ جێگایەك تۆم نیە و دڵنیاشم بەو نەبوونێەت،
وەك خوا پەرەستێكی باش
ئیمانم پێت هێناوە
روو لەهەر جێگایەك بكەم لەوێیوو ئەوێ قیبلەی منە.
بۆیە دیسان دەلێم خۆشم دەوێی بابە گیان
دەم هەوێ بلێم بیست ساڵ لە کۆچت تێپەری ....
لەخۆشەویستیت کەم نەبۆتەوە و دیسانیش هەر بیرت دەکەم .
کچت ئارەزوو
سەرچاوە دیواری فەیس بووکی نووسەر  -ڕێکەوتی٠١ :ی نۆڤەمبەری ٠٢١١
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سوپاسنامەیەک لە هاوسەری "نەبی قادری"یەوە

بهناوی خودای گهوره و مهزن
خۆشهویستانم ،ساڵوتان لێبێ.
ههموو سیاڵێ ،كیه میانگی ییازدهی زائینیی بیهرهو تیهواو بیوون دهچیێ ،خیهم و پیهژاره ،گشیت هیهناو و جهسیتهم داگییر دهكیا،
سهرتای مانگی دیسامبر كه دێ ،هاوژینم ،بابی منداڵهكانم ،ئیامۆزای لیه دهسیت چیووم زامیی لهدهسیت دانیی زییاتر خیهمبارم
دهكا.
سپاسی تاك تاكی ئێوه هاوسهنگهران و دۆستان و بنهماڵه و خزم و كهسانی دهكهم كه ههموو ساڵێ و ییادی دهكهنیهوه و بیه
تهلهفوون و نوسین و دانانی وێنیهی كیاك نیهبی ،سیهبووری دهخهنیه دڵمیان و بیه شیكردنی خیهمو پیهژاره بیۆ لیه دهسیت دانیی
ئاغای قادری زۆرتر له ڕێ و ڕێبازی ئهو سورترمان دهكا ،سهرمان به ئێوه خۆشهویستان و ئازیزان بڵینده.
داوا له خودای دهكهم كه تهمهنی ئێوه ههڤااڵن و دۆستان و هاوسهنگهرانی درێژ بكا خیوا لیه براییهتی و دۆسیتایهتیتان كیهم
نهكات.
با ئهوهی چهند ساڵه دهدڵم دایه و ههڵم نهڕشتووه لهو چهند دێڕهی خوارێ دا بۆتانی با بكهم!
ئازیزانم!
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لهوهتی وهبیرم دێ و فامم كردووه ،به هۆی ئهوهی كیه لیه بنهماڵهكیهی خیۆش نێیو و نێوبیهدهر بیووین و ههسیتی كورداییهتی
زیاتر بهسیهر عهشییرهتهكهمان دا زاڵ بیوو ،هیهتا ههسیتی ئاغاییهتی و ڕهعییهتی دا ،تهمیهنم زۆر منیداڵ بیوو ،حیهوت ییان
ههشت ساڵم بوو ،بۆیه ئهو سهحنهیهم چاك لهبیره كه هێشتا ماڵمان لیه سیۆفیان نیههاتبووه شیاری ،بهڕهحمیهتی بیی بیابم
پیاوێكی جوان چاك و بااڵبهرز و لێوبهبزهی دهگهڵ بوو ،دووبهدوو دههاتن ،بانگی كردم خهیاڵ وهره ،منییش دهگیهڵ خوشیكه
گهورهكهم ،خوشكه شاشان و كچانی دێ ،تازه قومارمان خۆش كردبیوو و لیباسیی كیوردیم دهبیهر دا بیوو ،پشیتێند شیۆڕ ببیۆوه
لهدووم دهخشا ،له نیوهی دا بهجێم هێشت و بهرهو پیلی بابم و ئهو جوان چاكه چووم.
بابم منی بردهوه ژوورێ ،چهند كوته كاخهز و یهك دوو دهمانچهی دهبهر پشتێندی نام و گوتی دهگهڵ ئهو ڕانه مهڕهی ماڵیه
فاڵن كهسی بچوو ببه بێری ههتا خۆم بانگت نهكهمهوه نهیهوه .منیش گوتم باش ،باشێ به نابهدڵی و زۆری بوو و چووم.
سهرتان زۆر نهیهشێنم ،ژاندارم هاتن و له دوورهوه چاوم له ماڵهكهمان بوو ،گهڕان و هییچ شیتێكیان نهدۆزییهوه و رۆیشیتن،
بییابم هییات بییانگی كییردم و ئییهو كییوڕه جییوان چاكییه ئییهوال ئییهوالی مییاچ كییردم و دهسییتی بهسییهرم داهێنییا و مییوروهكی جییوان و
ڕهنگیاوڕهنگی دامیێ ،شیتهكانیان لێكردمییهوه و ئیهو میوروهم دی دهتگییووت دونیاییان دامیێ ،ییهك دووجییاری دیكیه ئیهو مامهیییهم
دیتهوه( بابم گوتی پێی بڵێ مامه) ،ههرجارێ دههات بووك و موروو دهسحێب و شتی بۆ دێنام .دوایی نهمدیتهوه.
كه گهوره بووم مێردم كردبوو جا بابم پێی گوتم كه ئهوه شههیدی سیهركرده ئهحمیهد تۆفییق بیوو .مێیردم بیه ئاغیای قیادری
كرد ،زانیم ئهویش ههستی كوردایهتی و نیشتیمانپهروهری ههیه ،و زۆر ڕێز له ژن و دهوروبهری دهگرێ ،زیاتر خۆشیم ویسیت
و حهسامهوه.
بهڕێزان ،ئهوڕۆ  ٠٢ساڵ بهسهر كۆچی دوایی ئهو زاته دا تێدهپیهڕی ،زهمیانی شیا و زهمیانی خیومینیش و تیا كیۆچی دواییی و
ئێستاش دوایی نهبوونی ئهو به ناشیكوری نیاڵێم لیه ژیانمیدا نهحهسیاومهتهوه و دهییان دهربیهردهری و كیوێرهوهریم بیه چیاوی
خۆم دیووه ،بهاڵم ههرههموویم به سهربهرزی و شانازی قهبووڵ كرد.
چونكوو ئهو ههموو كوێرهوهریه و شهونخوونیهمان به شیاو زانی كه لێمان ڕوون و ئاشكرا بیوو نهتههوهكیهم بیه نێیوی ئیاین و
نژادهوه قهاڵچۆ دهكرێ و من و ئاغای قیادری پێمیان لیه سیهد كۆشی و تیهالن و میاڵی دوونییا گیهورهتر بیوو كیه دهخۆشیی و
ناخۆشی نهتهوهكهمان دا بهشدار بین و نرخ بدهین باشتره له سهرشۆڕی و سهر دانهواند.
بییهڕێزان بییا بییه ڕاشییكاوی و بییێ پییێچ و پییهنا قسییهتان دهگییهڵ بكییهم ،ئاواتییهخواز بییووم لییه یادكردنییهوهی بیسییت سییاڵهی
لهدهستدانی هاوڕێ و هاوژینم ،به دڵێكی خۆش و دووباره بوونهوهی لهدهست دانی ئهو به یهكگرتوویی حیزبهكهی سهبووری
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به خۆم و ماڵ و منداڵ ڕووحاناتی كاك نهبی ساڕێژ ببا ،بهاڵم بهداخهوه لهو پهرش و باڵوی و لهتبوونهی حیزبهكهی
لهدهستدانی ئهو خۆشهویستهمی نهك ههر ساڕێژ نهكرد بهڵكوو دیسان بۆم نوێ بوویهوه.
لهمنی مێرد مردووهك ،یان بیوهژنێكی پێنج جگهرگۆشهی ئهوم به ههموو نههامهتی و بهدبهختی بهخێو كردووه ،گوێ له ئیاه
و ناڵهی من و ههزاران بنهماڵهی شههیدی وهكوو من ،كه مێرد و كوڕ وكچ و خۆشهویستیان له دهسیت داوه ،داواتیان لێدهكیهم
بۆ خاتری خودا بۆ خاتری خوێنی شههیدان ،لهكهری شهیتانی وهرنه خوار ،چیدیكه دوژمنان و نهیارانمان پێ خیۆش مهكیهن
و بهسه ئهو حیزبه چیدیكه لهت مهكهن و كورد لهوهی زیاتر كه خۆی بهدبهخت و ههژاره زیاتر ههژارتری مهكهن.
دهبا بۆ جارێكیش بێ دوایی زیاتر له دهساڵ لێكدابڕان ،به فرمێسكی شادی و ههنیسكی خۆشیی جێژنیی یهكگرتنیهوه بگیرین،
وهڵاڵ بیلال بهرپرسیارن له خوێنی شههیدهكان كه ئاوا لهو حیزبه داماوهیان دهكهن و به شههیدهكان سهرمان بڵیند بیوو ،بیه
ناشكوری ناڵێم ئهوانیشتان بهش كرد
بهسپاسهوه خەیاڵ قادری
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆژهەاڵت تایمز  -ڕێکەوتی٠ :ی دیسامبری ٠٢١١ی زائینی (دانماڕك)
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بە یادی پێشمەرگە و تێکۆشەر کاک نەبی قادری

هیوا گوڵ محهممهدی
هاوینی ساڵی  ١٣١٣بەشداری دەورەی کادری حیزب بووم و لە کوتای دەورەکەدا ڕەوانەی دەفتەری سیاسی کیرام بیۆ فێربیونی
بەکار هێنانی بێسییمی دوورمەودا (ڕاکیاڵ) .یەکێیک لە کولتیورە باشیەکانی حیزبیی دیمیوکرات ئەوە بیوو کە هەمیوو لە یەک
شوێن و هەمان خواردنیان ئەخوارد.
دەفتەری سیاسی چێشتخانەیەکی هەبوو لەگەڵ سالونێکی نان خواردن و لە کاتی نیوەڕۆ و ئێیوارە دا لە سیکرتیرەوە بگیرە تیا
بەرپرسییانی کارەبییا و سییادەترین ئەنییدامی حیییزب لەو چێشییتخانەیە دا بە ڕیییز خواردنیییان وەردەگییرت و دەخییوارد .ئیتییر زور
ئاسییاێی بییوو کە میین لە پییێش دوکتییور قاسییملوو  ،یییان دوکتییور سییەعید یییان هەر ئەنییدامێکی دیییکەی کییومیتەی ناوەنییدی یییان
دەفتەری سیاسیەوە لە سرەی خواردن ڕاوەستم و خواردن وەرگرم.
ڕوژێک دوای نان خواردن بەڕیوەبووم بۆ ژوورەکەی کاک دوکتور حسەین خەلیقی کە ئەو کاتە ئەندامی کومیتەی ناوەنیدی بیوو
و دەرگای ماڵەکەی بە ڕوی هەموو ناسیاو و نەناسیاوا کراوە بوو ،تووشی کیاک دوکتیور سیەعید ،کیاک ئەحیمەدی شیێربەگی و
چەند کەسێکیتر بووم کە زوربەیانم نەدەناسی.
کاک دوکتور سەعید پێی وتم لەگەڵ بەرپرسی نوێی ناوەنیدی ئاژوانیا یەکترتیان بینییوە؟ وتیم نەخێیر ،بە بیزەیەکەوە وتیی:
خۆت ئامادە بکە لەگەڵ کاک نەبی قادری و کاک بابا عەلی مێهرپەروەر دا بگەڕییەوە.
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الی ئێوارە بۆ وەرگرتنی هەزینەی سەفەر چووم بۆ الی کاک سیامەند شێخ ئاغایی ،لەوێ کاک نەبیی قیادری م بیۆ یەکەمجیار
بینییی .مروڤێکییی زور گەرم و ڕوح سییووک و بییێ فیییز و گییزە بییوو ،ئەوەنییدە بە گەرمییی وەری گییرتم ،وام هەسییت ئەکییرد کە
ماوەیەکی زورە یەکتر ئەناسین.
دوای یەک دوو ڕۆژ کاروانەکەمان ئامادە بوو و سەرەتا چیوینە شیاروچکەی میاوەت و لەوییوە بەرەو سینورە دەسیکردەکەی نێیوان
باشور و ڕوژهەاڵت لە دەڤەرەی بیانە وەڕێ کەوتیین ،ئێیوارە درنگانێیک گەیشیتینە بینکەی کیومیتەی شارسیتانی بیانە کە کیاک
غەفور هەمزەێی بەرپرسی ئەو کومیتەیە بوو .بۆ بەیانیەکەی نیگابان بانگی کرد پۆلە پاسداریک بەڕییوەن بەرەو ئەو نیاوەی
لێی بووین ،ئەو پێشمەرگانەی چەکیان پیێ بیو بەرەو شیوێنی ئامیاژە پێکیراو ڕوشیتن و منییش یەکییک بیوم لەوانە ،لە نییوەی
ڕیدا بوین کە وتیان بگەڕینەوە ،بۆ ئێرە نایەن و نابێ تەقەیان لێ بیکەن چیونکە بنکەکیانی کیومیتەی شارسیتان ئەدەنە بەر
تو  .لە کاتی گەڕنەوەدا بۆ بنکەکان کاک غەفور زور بە توڕە بونەوە پێشوازی لێ کردین و چەند قسەی ناشییرینی کیرد کە
بوچی ئێمە سەرەڕویمان کردوە و بنکەی کومیتەی شارستانمان ئاشکرا کیردوە و لەوانەیە بیدرێینیە بەر تیۆ  ،پێشیمەرگەکانی
دیکە بێدەنگ بون و چونەوە ناو بنکەکان بەاڵم من وەدەنگ هاتم و بە کاک غەفورم وت مافی نییە بێحورمەتیمیان پیێ بکیات
ئێمە پێشمەرگەین و وتویانە پاسدار هات دەبێ بچێن پێشیان بگرین ،کیاک غەفیور لە منییش تیوڕە بیو وتیی :تیۆ بە بسیتێ
بااڵوە پێم ناڵێی چکارەی وا دەمت هێناوەتە پێش ،لە کاتی ئەو دەمەقالێیەی من و کاک غەفورا کاک نەبی پەیدا بیو و بە
کاک غەفوری وت :ئەوە پێشمەرگەی هیزی بیستونە و چۆن دڵت دێت لێی توڕە دەبی و بە منیی وت بچیورەوە الی ڕەفیقەکانیت
و لەگەڵ کاک غەفورا چونەوە بۆ بنکەکەی خۆیان.
زوری پێ نەچوو ن پێشمەرگەیەک هات و وتی :کاک غەفور بانگت ئەکات ،کە گەیشتمە الیان ،کیاک غەفیور هەسیتا و ئەمیال
و ئەەالی ماچ کردم و لە ناوبەری خیوی و کیاک بابیاعەلی دا داینیام .کیاک بابیا عەلیی وەک هەمیوو جیارێ پییی وتیم :بیابە
گیان ،نابێ لە خوڕا دەرچن بەمالو ئەوال دا ئێمە سەفەرین و دەبێ لێک دانەبڕدرێین.
کاک نەبیی قیادری بەژنێکیی وەرزشیی بە خیووەی هەبیوو کە جیامەدانەی بە فیورمی دەڤەری شینۆ ئەبەسیتەوە و قیژی شیوڕ بیو،
زیاتر وەک هونەرپیشەی فیلمێک ئەچوو کە بۆ باسی خەبات بۆ ڕزگاری نەتەوەیەک دەور دەگێڕێ ،بەاڵم کاک نەبیی نەک بە
فیلم بەڵکو بە کردەوە ئەرکی شوڕشگێرانەی نەتەوەێی بە جی دەگەیاند.
کیاک نەبیی روی لە کیاک غەفیور کیرد و وتیی :ئیاخر ئەمە نەمیونەیەکی بچکیولەی هییزی بیسیتونە بیویە ئەوەنیدە قارەمانییانە
هەموو ڕۆژێک عەمەلیاتێک بەڕیوە ئەبەن ،دانیشتوان بە تێکرا بزەیەکیان دا بە روی منا.
تا دەهات هەستم بە نیزیکایەتی کاک نەبی دەکرد و ئەویش خۆی وەک ئەندامی کومیتەی ناوەندی و بەرپرسی ناوەندی
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ئاژوان نیشان نەدەدا و سەرەڕای جیاوازی تەمەن بەردەوام وەک ڕەفیقێک هەڵس و کەوتی ئەکرد وئەوەش تایبەت بە من ییان
کەسێکی دیکە نەبوو بەڵکو لە ڕوحێکلی وەرزشی و خاوینەوەی سەرچاوەی دەگرت.
دوای ئەوەی چەند شەو لە الی کومیتەی شارستانی بانە مییوان بیوین بڕییار درا کە دەبیێ ئێوارەیەکییان وەڕی کەویین و دەبیوو
ئەو شییەوە بگەییینە گونییدی "وشییترمل" کە لە نیزیییک شییاری بییانەیە بەاڵم تییا ئەوکییاتە پییێگەی هیییزە داگیرکەرەکییانی ڕژیمییی
ئیسالمی ئێرانی لی نەبیوو ،ریگیاکە دوور و پیڕ مەترسیی بیو بەاڵم ئییرادەی پێشیمەرگانە لەو سیەردەمەدا گرینگیی بەو شیتانە
نەدەدا و بە بڕیارەوە ئەوەی ئیرادەی بۆ بکردایە بە جێی دەهێنا.
لەو ماوەیە دا نازانم چ هۆکار بو کە من خوێنی لوتم بەر دەبوو ،ئەو شەوەش لە ناوەڕییدا جیاریکیتر خیوێنی لیوتم بەر بیو،
کاک عەلی کە نەزانی کە هەر بە گەنجی سەری سپی ببو و پێمان ئەوت عەلی سەرسپی بە فریامەوە هیات و ییارمەتی دام
و دەم بە دەم بە سەفەکە ڕاگەیندرا کە ڕاوەستن.
کاتێک هەمیوو وەسیتان و پشیویەکمان دا ،کیاک نەبیی جیڵەوی ئەسیپەکەی دایە دەسیتی مین و تیی ،وەرە سیوار بە ،هەرچەنیدە
هەوڵم دا قەبوڵی نەکیرد و وتیی ،میاوەیەک سیوار بە بیۆ ئەوە بحەسییتەوە و خوێنیت لەبەر ڕوشیتوە بیێ هێیزی ،بە شیەرمەوە
قەبوڵم کرد و ئیتر کاک نەبی تا ئەو کاتەگگەیشتینە گوندی "وشترمل" ڕازی نەبوو من دابەزم.
بە گشتی لەو سەفەرە دا بیرەوەری خوشمان بۆ دروست بیوون کە قەت لە بیرییان نیاکەم و بەڕاسیتی کیاک نەبیی و کیاک بابیا
عەلی وەک منداڵی خۆیان هەڵسووکەوتیان لەگەڵمان دەکرد و لوتفێکی زوریان لەگەڵ مندا هەبوو.
سەرئەنجام گەیشتینەوە ناوەندی ئیاژوان کە لە پشیت گونیدی "نرگسیەڵە" لە نیاوچەی دیوانیدەرە و لە بنیاری کێیوی "دوو بیرا"
بارگەیان دانابوو.
دوو حەوتیییو دوای ئەوەی گەیشیییتینەوە ناوەنیییدی ئیییاژوان سیییەرلەبەیانیێەک زوو بە دەنگیییی تەقە وەخەبەر هیییاتین .دوژمنیییی
داگیرکەر شاخەکانیشی بە ئازادی تەحەمول نەدەکرد و هێرشیان کردبووە سەرمان و پێشمەرگەکانی کەمین پێییان زانیی بیوون
و وەبەر دەسڕیژیان دابوون و شەڕ گەرم بوو.
لەو کییاتە ناسییکە دا کییاک نەبییی زور بە ئاسییودەیی و خوێنسییاردیەوە بەسییەر گروپییی پێشییمەرگەکان دا دەگەڕا و ئاگییاداری
ئەکییردنەوە کە بە ورە بیین و لەسییەرەخو بیین و دەبییێ دوژمیین تێییک بشییکێنین .ئەو کییردەوەیەی کییاک نەبییی وایکییرد کە هەمییوو
پێشمەرگەکان ورەیەکی بەرزیان هەبێ و لە ئەنجاما دوژمن بە سەرشوڕی تێک شکا.
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ئەو دیمەنانەی کاک نەبی قەت لەبەر چاوم ون نابن کاتێک لەو بەرەبەییانە زووە دا بەو قەاڵفەتە وەرزشیکارانەیەوە دەسیت
بە چەک دەهات و دەچیوو و ئامیادەی خیۆی دەربیڕی کەبچێیتە بەرەکیانی پێشیەوەی شیەڕ بەاڵم ڕیگیری لێکیرا و بەردەوام ورەی
ئەدا پێمان و دڵنیای ئەکردینەوە کە دوژمن ئەشکێ .ئەمە بە گێڕانەوە ئاسانە بەاڵم بۆ کات و سەردەمی خیۆی ئاسیان نییە و
حاڵ و هەوایەکی تایبەتی هەیە.
لە ساڵی ١٣١٣وە کاک نەبی قادریم ناسی و شانازی بەو ناسینەوە ئەکەم و هیچکات مەرگی کاک نەبییم بیۆ قەبیوڵ نەکیراوە
لەبەر ئەوە ئەو لە مییردن گەورەتییرە و بیییر و بیرەوەریەکییانی بەردەوام دەژییین و زورن ئەو کەسییانەی وەک میین لە ناسیییاوی
لەگەڵ کییاک نەبییی دا شییانازی دەکەن و قەت بییاوەر بە مییردنەکەی نییاکەن ،ئییاخر چییۆن ئەو قەاڵفەتە کیییو ئاسییایە ئەکییرێ
بچەمێتەوە.
یادی کاک نەبی بەرز و بەخێر و هیچکات لە بیری ناکەم و هەموو کاتێ بە ڕیز و خوشەویستیەوە باسیی ئەکەم و بە بییری
دێنمەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆژهەاڵت تایمز  -ڕێکەوتی٠٢ :ی نۆڤەمبەری ٠٢١٥
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كاك نهبی ههم ئامۆزا بوو ،ههم شۆڕشگێرێكی كۆڵنهدهر

سەرهەنگ قادری
حهڤده ساڵ لەمەوبه ر دڵی پڕ له هیواو ئۆمیدی شۆرشگێری ماندوونەنا و نیشتمانپەروهر واته کاک نەبیی ئەنیدامی کۆمیتیه
ی ناوهندی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان له لێدان کەوت و خەمو پیهژاریەکی قیووڵو گرانیی خسیته سیەر دڵیی هاوسیەنگەران،
دۆستانو ڕهفیقانی.
کاک نەبی له ساڵی ١٣١٢هەتاوی له کۆنگرهی پێنجی حیزب تیا کیاتی وهفیاتی ئەنیدامی کیۆمیتەی ناوەنیدی حییزب بیوو .لیه
دهستچوونی کاک نەبی خەسارێکی گەوره بیوو ،بیۆ گەل و نەتەوە بەگشیتیو بەتیایبەتی بیۆ حیزبیی دێمیۆکرات .هەزاران سیاڵو
دهنێرم بۆ گیانی پاکی و کرنۆش دهبەم بۆ گڵکۆکەی.
ئەم گەوره پیاوە له هەمیوو ژییانی سیاسیی تیا کیاتی ماڵئیاوایی ییهکجاری بەکیردهوەو بەقەڵەم لیه خیزمەت گەلەکەی دابیوو
ساتێ نەسرهوت .زۆربەی ئێمه دهزانین که ئهم شۆرشگێره بۆ ههموو مەئمورییەتەکانی حیزب ئامادە بیوو و قەت نەیگیوت نیا،
هەر له کۆمیتەی ئاژوان را تا شیمالی کوردستان ئەرکی حیزبی بەرێوه دهبردو هەمیوو ئەرکیه مەترسییدارهکانی بیه گییانو دڵ
قبووڵ دهکرد.
له ماوهی ژیانی حیزبی دا بەرپرسی زۆربەی کۆمیتەی شارسیتانهکان بیوو .هەر بیۆیەش هیهموو کیادرو پێشیمهرگەکانی حیزبیی
دێمۆکرات کاک نهبییان دهناسیو خۆشیاندهویست .کاک نهبی هاوسەنگەرانی وهک رهفیقێکی موتەوازعو دڵسۆز رهفتیاری دهکیرد
قسەی ناحەقی لههیچ کە و لیه هییچ مەسیئولێک قبیول نەدهکیردو قسیەکانی خیۆی بەراشیکاوی دهکیرد و ئەبەدا المیه المەی
نەدهزانی.
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باوهر به خۆ و له سەر پێی خۆی ژیانی دهکیرد .کاتێیک دهفتیهری سیاسیی مەئمیورییەتی داییه بیه هەیئەتێیک بچێتیه شییمالی
کوردستان لەگەڵ سەننار مامێدی وتووێژ بکاتو هێز خەباتکارێکی پاک بوو ،سەداقەتی هەبوو ،ئازاو به شەهامەت بوو .لیه
حالێکدا که لەگەڵ سازمان دانەوه ،ئێمه نیزیکەی  ١٢کیادرو پێشیمەرگهی هیاورێی هەییئەت بیووین .کیاک نەبیی ئەنیدامی ئەو
هەیئەته بوو .دیارە هەیئەتی دەفتەری سیاسی بریتی بیوون لیه کیاک فەتیاحی کاوییان وەک بەرپرسیی هەییئەت ،کیاک نەبیی
قییادری وهک بەرپرسییی تەشییکیالت منیییش بەرپرسییی نیزامییی .رێگییا دوورو درێییژ بییوو و بییه دهیییانو سییەدان پایگییای دوژمیین لییه
ناوچەکانی سندو  ،شنۆ ،دۆڵی تەرگەوهرو مەرگەوهرو دهشتی ناوچەی ورمێ دانرابیوون .لیهو میاوهیەدا کیاک نەبیی تەنیانەت
جارێکیش نەیگوت ماندووم ،برسیمه ،بەڵکوو به کادرو پێشمەرگەکانی دهگوت رۆژانی دژوار بەسەر دهچن رۆژانیی سیەرکەوتنو
سەرفرازی لیه رێگیادان کورینیه نیارهحەت مەبین ،گەلیی كیورد چیاوی لیه پێشیمەرگەو حییزبە کیه رزگیاری بکیات .بەم شیێوهیه
رووحیەی دهدا به هاوریانی.
جارێکی دیکه هاوخهمی خۆم لەگەڵ بنەماڵەو هاورێیانی بهش دهكهمو هەزاران ساڵو له گیانی پاکی کاک نەبیی قیادری ،ئەم
رۆڵه خەباتگێرهی که قەت له بیری میللەتەکەی ناچێتەوه دهنێرم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆژهەاڵت تایمز  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١٣
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کاک نەبی بە خێرهاتی

بێبەش
ئەمشەو درویشانی خانەقای عیشق و ئازادی لە دەوری بیرەوەریت زکرێ .سەرماوەزە و ئەمشەو سەرما لە بەرانبەر تینی دڵی رێبیوارانی
رێگەکەت دا بەچۆک داهیاتوە و چیی لە دەسیت نیایە .ئەمنییش ئەمشیەو هەر لە ئێیوارەوە کە خیۆر چەپیکە تیشیکەکانی کیۆکردنەوە و لە
ئەنگۆرێ ئاوا بوو .بڕیارم دا بە شانەی وەفاداری زوولفی کیژی هەست دابنێم و بۆ دەیەمین ساڵی چاولێک نانت کۆڕێ یادی پێ بگیرم.
ئاخر تۆ بووی بە پشتی نەوەستان سینگی رێی خەباتت کوتا و تەختیت کیرد ،ئیاخر تیۆ بیووی بە شمشییرە تییژەکەی بیاوەڕ سیینگی بیێ
باوەڕییت شەق کرد ،بە راسانت دژی کوردت هەراسان کرد .کوردستانت لە ناوی پیرۆزت پڕ کرد.

ئەمشەو گەڕام هەتا ناوێک بدۆزمەوە
تیشکاوێژ بێ وەک چاوانت،
بە هەیبەت بێ وەکوو بااڵت،
روون بێ وەک بیرو باوەڕت،
هەتا بڵێم
هەر ئەو ناوا ناوی تۆیە.
تەنیا یەک وشەم دۆزیەوەو
زانیم پڕ بە بااڵی تۆیە
ئەویش وشەی پێشمەرگەیە.
تۆ پێشمەرگەی
تا کورد هەبێ تۆش نامری و
هەر دەمێنی.
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وا دێ و گەلت جەژنی هەرمانت
بۆ دەگرن
لە٠١ی سەرماوەز
دێیەوە کۆڕی یارانت
بە چاوانی پڕ لە تیشک و
بە قەندیلی بااڵتەوە
بە پیرۆزیی باوەڕی روون
بە دونیایەک ئاواتەوە
کاکە نەبی بەخێر هاتی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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چەند وتەیەک :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

لهسییهر ڕهحمییهتی کییاک نییهبی قییادری بیرهوهریییی زۆر شیییرینم ئهوهیییه وهختێییک زانیییم نهخۆشییه دهگییهڵ ئییهوهی
جیییارێ وتووێژهکانمیییان دهسیییتیان پیییێ نیییهکرابوو تهلیییهفونم بیییۆ کیییردو ئیییهحواڵم پرسیییی .ههرچهنییید دییییار بیییوو
زۆری پییێ خییۆش بییوو ،بییهاڵم هییهموو کییاتی تهلهفونهکییهی بییهوه گوزهرانیید کییه داوای کییرد کارێییک بییۆ چارهسییهی
ئییهو لێکدابڕانییه بکییهم .بهڕاشییکاوی و بییاوهڕهوه گییوتی ژیییان و مییهرگی میین ئهوهنییده گرنییگ نیییه ،گرنییگ ژیییان و
قازانجی حیزبهکهمان و میللهتهکهمانه .ئهمه نیشانهی ئهوپهڕی دڵسۆزی و مایهی شانازی بوو.
نۆڤەمبەری ٠٢١١
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کورتەیەک لە ژیانی نهبی قادری

ئامادە کردنی  :رەحمان نەقشی
کییاک نییهبی قییادری .لییه سییاڵی ١٣٠٢ی هییهتاوی (١٩٤١ز) لییه گونییدی سییوفیان  -ی سییهر بییه ناوچییهی الجییانی پیرانشییار لییه
بنهماڵهیهکی سهر به عهشیرهتی مامهش له دایک بوو له باوهشی گهرم و پر له ههستی کوردایهتی دا گهوره بوو و ههسیت و
بیری به ئاوی پاکی نیشتمانپهروهری و گهل دۆستی پهروهرده بوو.
خوێندنی سهرهتایی له شاری شینۆ تیهواو کیردو لە سیاڵی ١٣٤٢ی هەتیاوی ( )١٩١٢چیوو بیۆ (دانشسیرای مقیدماتی) لیه شیاری
ورمێ و ،دوای تهواو کردنی سهرکهوتوانهی ئیهو ناوهنیده ئامووزشیی ییه لیه شینۆ بیوو بیه مامۆسیتای قوتابخانیه و ،هیهر لیهو
شارهش له ساڵی ١٣٤١ی هەتیاوی (١٩١١ز) دا بیه نهێنیی بیۆ بیه ئهنیدامی حیزبیی دێمیوکراتی کوردسیتان .پیاش ماوهییهک بیۆ
درێژهدانی خوێندن چوو بۆ تاران و له زانستگهی گیهورهی ئیهو شیاره دهرجیهی لیسانسیی لیه رشیتهی جیوغرافی دا وهرگیرت و،
سهرله نوێ گهرایهوه بۆ شارهکهی و ،کاری فهرههنگیی خۆی له تاکه دهبیرستانی ئهو شاره درێژه دا.
لهساڵی ١٣٥٥ی هەتاوی ( )١٩٧١دا شوورای شاری شنۆ ئهو رۆڵه پاک و ئهمهگناسیهی وهک شیارهداری شیار هیهڵبژارد ،بیهاڵم
کاک نهبی که له شێوهی بهرێوه چوونی دام و دهزگا دهوڵهتی یهکان به تهواوی بێزار بوو زپر زوو لهو کار خۆی کێشایهوه
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و بۆ خزمهت به مندااڵنی کورد گهرایهوه سهر کاری پهروهرده و فیرکردن.
بهدهست پێی کردنی شؤڕشی گهالنی ئێیران ،کیارو تێکۆشیانی حیزبیی کیاک نیهبی لیه شیێوهی نهێنیی هاتیهدهر و گیورو تینێکیی
بهرچاوی پهیدا کرد.ئیمانی پتهو بیه خیهباتی رزگاریخوازانیهی حییزب و هیهوڵ تێکۆشیانی بیێ وچیانی لیه الییهک و پیاکی و
دروستی و فیداکاری و له خۆبردوویی بێ ههر چهشینه چیاوهروانی ییهکی ئیهو رۆڵیه ههڵکیهوتووهی گیهل و حییزب لیه الییهکی
دیکهوه بوون ئهو که له چهنید سیاڵی هیهوهڵی دوای سیهرکهوتنی شۆڕشیی گیهالنی ئێیران دا ،لیه شینۆ ،نهغیهده ،پیرانشیار و
شیمالی کوردستان ئهرک و بهرپرسایهتی حیزبی بهرێوه برد بوون.
ساڵی  ١٣٥٩هەتاوی ( )١٩١٢ی زایینی کاک نهبی یهکێک له ئهندامانی ههیئهتی دهفتهری سیاسیی بوو که به سهرپهرستی
کییاک ف یهتتاح کاویییان ئهنییدامی دهفتییهری سیاسیییی و کییاک سییهرههنگ قییادری ئهنییدامی کۆمیتییهی ناوهنییدی بییۆ چارهسییهری
گیروگرفتهکانی ناوچهکانی باکووری رۆژههاڵتی کوردستان دیاری کربوون.
* کاک نهبی دوای کۆنگرهی پێنجهمی حیزب ١٥ی سهرماوهزی ١( ١٣١٢ی دێسامبری  )١٩١١ی زایینیی لیه گونیدی شیێوهجۆ لیه
ناوچییهی گییهورکی سهردهشییت کییه لییهو دا بییه ئهنییدامی کۆمیتییهی ناوهنییدیی حیییزب هییهڵبژێردرا و بهرپرسییایهتیی کۆمیتییهی
شارستانی نهغهدی پێ سپێردرا .
* کییاک نییهبی لییه کۆنگرهکییانی  ١و  ٧کییه لییه ٠ی ڕێبهنییدانی ٠٠( ١٣١٠ی جییانێویری  )١٩١٤لییه گونییدی گهاڵڵییهی باشییووری
کوردستان و ٠١ی سهرماوهزی ١٧( ١٣١٤ی دێسامبری  )١٩١٥له کوندی کانی مێۆ له باشووری کوردستان جاریکتر بیه ئهنیدامی
کۆمیتهی ناوهندی ههڵبژێردرایهوه.
کییاک نییهبی لییه سییاڵهکانی  ١٣١٥ ،١٤ ،١٣هەتییاوی (١٩١٧ .١١ ،١٥ز) ی زایینییی دا لییه ناوچییهکانی باشییووری (جنییووب)
رۆژههاڵتی کوردستان ،له سهقزهوه تا ههورامان .ههموو توانای خۆی بۆ خزمهت به حیزب و گهلهکهی تهرخان کرد.
* کاک نهبی بههاری ساڵی ١٣١١ی هەتاوی ( ١٩١٧ز) له فێرگهی سیاسیی  -نیزامیی حیزب تێکۆشانی خۆی درێیژه پیێ دا.
وێرای مامۆستایهتی له فێرگه دا ،ئالقهی پێوهندیی نێوان یهکیهتیی الوان و فێرگهش بوو و له هییچ رێنیوێنی ،ئاموژگیاری و
هاوکاریییییهکی دهسیییتهی بهرێوهبیییهریی یهکییییهتیی الوان کیییهم تهرخیییهمی نیییهدهکرد .لهگیییهڵ ئیییهو کارانهشیییی دا خیییهرێکی دوا
دهستێوهردانی وهرگێڕاوی ئهخالقی شۆڕشگێڕانهی هوشی مین بوو کهله مێژ بوو کردبووی به کوردی .ئیهو بۆخیۆی نموونهییهکی
زۆر زێندووی ئهخالقی شۆڕشگێڕانه بوو که چی له کتێبان دا بؤی دهگهڕا!
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* کییاک نییهبی دوانێییوهڕۆی ١٢ی بییهفرانباری  ١٣١١هییهتاوی (٣١ی دێسییەمبەری  )١٩١٧لییه گییۆڕایی یییهکی نێییوان (بییۆڵێ و
ئهستێرهکان) .له نزیک بنکهکانی فێرگیه و یهکییهتیی الوان کهلیه مێیژ سیاڵه لیه جگهرگوشیهکانی دووره و هیهر بیه خیهیاڵ،
خهیاڵ خانم و منداڵهکانی دهبینێ ،به بنهماڵهکهی شاد بووه.
کیییاک نیییهبی لیییه کیییۆنگرهی ههشیییتهم لیییه ٠١ی بیییهفرانباری ١١( ١٣١١ی جیییانێویری ١٩١١ز) لیییه شیییاری سیییلێمانی بیییه هیییۆی
ناکۆکییهکانی نێوخۆی حیزب و دواتر لهت بوونی حیزب لهگیهڵ بهشیێک لیه ئهنیدامی ڕێبیهری حیزبیی دێمیوکڕاتی کوردسیتانی
ئێران  -ڕێبهرایهتی شۆڕشگێڕیان پێک هێنا.
* کاک نهبی له کۆنفرانسی چوارهم ساڵی  ١٣١٧هەتاوی (١٩١٩ی زایینی) و له کۆنگرهی نۆییهم لیه سیاڵی ١٣١٩ی هەتیاوی
(١٩٩٢ی زایینی) به ئهندامی دهفتهری سیاسیی ههڵبژێردڕا .
لهساڵی هەتاوی ١٩٩٣( ١٣٧٠ز) دا شهڕ له نێوان پارتی دێموکراتی کوردستان و

 .ک  .ک .ڕووی دا کاک نیهبی ئیارام و

قهراری پی ههڵکیڕا و بێ ڕاوهستان له گهڵ ههیئهتێکی پایهبهرزی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێیران -
ڕێبهرایهتی شۆڕشگێڕ روو له ناوچهی شهڕ ،بهرهو بارهگای

 .ک .ک .له ناوچهی گهلی رهش دهکا .تهبیهڵکوو کارێیک بکیا

که شهڕ و ماڵ ویرانییهکه لهوه زیاتر پهره نهستێنێ و ئاوێک به ئاورهکه دابکرێ .ئهوو له حاڵێک دا بوو که هیچکه لیه
ههیئهتییهک بییه هیییوای گهیشییتن بییه ناوچهکییه و گهرانییهوه نییهبوون ،بییهاڵم بییۆ کییاک نییهبی ئییهوه گرینییگ نییهبوو کهلییه پێنییاو
کوژاندنهوهی شهڕی براکوژی دا چی بهسهر دێ ،بهڵکوو گرینگتر بۆ ئهو کۆتایی هێنا بهو شهڕ و ماڵ وێرانییه بوو.
له کۆنگرهی دهیهم ساڵی  ١٣٧٤هەتیاوی ( ١٩٩٥زایینیی) دا بیه ئهنیدامی کۆمیتیهی ناوهنیدی و بهرپرسیی گشیتیی کۆمیتیهکانی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران  -ڕێبهرایهتی شۆڕشگێڕ له دهرهوهی واڵت دیاری کرا.
پاش کیۆنگرهی ١٢ی ڕێبهراییهتی شۆڕشیگێڕ ،بیۆ چیاالکتر کردنیی کۆمیتیهکانی حیزبیی لیه دهرهوهی واڵت و بیهرینتر کردنیهوهی
پهیوهندییه سیاسییهکان له گهڵ کۆڕو کۆمهڵ و واڵتانی دهرهوه ،کۆمیتهییهک بیۆ دهرهوهی واڵت دییاری کیرا ،کیاک نیهبی وهک
بهرپرسیی ئیهو کۆمیتیه و وتییهبێژی حیزبیی دێمییوکڕاتی کوردسییتانی ئێیران  -ڕێبییهراتی شۆڕشیگێڕ بییۆ زییاتر ناسییاندنی دهنگییی
ئازادیخوازانیییهی کیییورد لیییه رۆژهیییهاڵتی کوردسیییتان ،تیییوانی لیییه ماوهییییهکی کیییورت دا بیییهدهیان وت و وێیییژ و چاوپێکیییهوتنی
سهرکهوتوانه دهگهڵ رۆژنامه و تلویزیۆن و رادیۆکاندا ئهنجام بدا .دهگهڵ زۆر پارڵهمانتیر و نوێنیهری حیزبیهکانی دهسیهاڵت
بهدهستی واڵتانی رۆژئاوایی دیداری کرد و لهسهر کێشهی کورد با و راوێژی دهگهڵ کردن.
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کاک نهبی قادری له دهرهوهی واڵت تهنیا نوێنیهری حیزبیی دێمیوکرات نیهبوو ،ئیهو سیهفیرێکی بیاش بیهوهجی کیورد بیوو .لیه
مافی گشت کورد داکۆکی دهکرد .کێشهی نێوان رێکخراوهکانی کورد گهلێک ئازاری دهدا .زۆرجار له کوردستان بۆ برانهوهی ئیهو
جۆره کێشانه خۆی دهزۆر مهترسی گهوره هاویشت .له دهرهوهش بۆ کاری خێیر و قسیهی بیاش لیه نێیو رێکخراوهکیانی کیورد دا
ناسراوی ههمووان بوو.
* کاک نهبی له میاوهی نزییک بیه هیهژده سیاڵ بهشیداری چاالکانیهی لیه بزوتنیهوهی میللیی دێمیوکراتیکی گیهلی کوردمیان لیه
رۆژههاڵتی کوردستان کردو ،دهکرێ بڵێین له ههموو ناوچهکانی کوردستان له باکوور کوردستانهوه ههت باشوور مهئموریییهتی
حیزبی بهرێوه برد و له ههموو ئهو ماوهیه دا سهرهڕای گیروگرفتی بێ ئهژمار ،ئهرکی حیزبیی و مهئمورییهتی پیێ سیپێردراوی
به دڵسۆزیی تهواو و به ئیمانی پتهوهوه بهرێوه برد و له زۆربهی نزیک به تهواویان دا سهرکهوتنی وهدهست هێنا.
* کاک نهبی ،بێجگه لهوه که پێشیمهرگهیهکی ئیازاو تێکۆشیهرێکی بهجیهرگ بیوو ،ئینسیانێکی پێشیکهوتنخواز ،دێمیوکراتێکی
راستهقینه و کهسایهتی یهکی مرۆڤ دۆست و الیهنگر و پارێزهری مافی چین و تیوێژه چهوسیاوهکان و پییاوێکی ئیازادیخواز و
خهباتگێرێکی به ئیمانی رێگای رزگاریی ئیسان له ههر چهشنه چهوسانهوهیهک بوو.
بییهداخ و کهسییهرێکی گرانییهوه کییاک نییهبی قییادری بییه هییۆی نهخۆشیییی سییهرهتانهوه کییات ژمێییر شهشییی ئێییوارهی دووشییهممه ٠ی
دیسامبری  ١٩٩١به رامبهر ١٠ی سهرماوهزی  ١٣٧٥له شاری کۆپنهاگ پاێتهختی دانمارک دڵی پڕ له ئیاواتی بیۆ سیهرکهوتنی
گهلی کوردی بهشخوارو و دابهشکراو له لێدان کهوت و بهم جۆره هاورێیان و هاوسیهنگهرانی خهفیهتبار و دۆسیان و ئاشینایان
و ئهندامی بنهماڵهی کورد پهروهر و واڵتپارێزی قادری ،تازیه دار کرد .رووحی شاد و رێگای پڕ ریبوار بێ.
کاک نهبی قادری له ٠٢ی سێپتەمبەری ١٩١٥ی زایینی ژیانی هاوبهشی له گهڵ خاتوو خیهیاڵ قیادری پێیک هێنیاوه و خیاوهن
پێنج منداڵه واته دوو کچ و سێ کوڕه بهناوهکانی  :ئارهزوو  ،ئاتوسا .ئازاد  .ئاوات و ئارام
سهرچاوهکان  :رۆژنامهی کوردستان و نووسراوهکانی هاوڕێیانی کاک نهبی قادری
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وێنەیەکی دیار لە دڵسۆزی

مستەفا شڵماشی
لەیادی  ١٥ساڵەی کۆچی دوایی تێکۆشەری دێمیوکڕات کیاک نەبیی قیادری دا ،وێنەیەکیی بەرجەسیتە لە دڵسیۆزی و فییداکاریم
دێیتەوە بەرچیاو .لە بزافیی ڕزگیاریخوازانەی گەالنیی ژێردەسیت دا سیێ دەسیتە لە مەییدان دا سیەروەدەردەنێن .ئەوانەی بەدوای
خۆدەرخستن و پلە و پایە بەدەستهێنان دێنە مەیدانەکە ،ئەوانەی بۆ ماوەیەکی کاتی نیازی ییارمەتی دانییان هەیە و ئەوانە
بە دڵ و گیان هەتا سەر لە گەڵ بزافە کە دەڕۆن و ئامانجیان تەنیا خزمەتکردن بە ڕێبازەکەیە .من هیچ گومانم تێدا نیییە
کە تێکۆشەری مەزنی دێموکڕات ،کاک نەبی قادری سەر بە دەستەی سێهەم بوو.
میین کییاک نەبیییم لە ڕۆژە سییەختەکانی خەبییات دا دیییوە .لە نێییو ڕیییزی پێشییمەرگە و کادرەکییان دا و لە نێییو جەرگەی خەبییاتی
دژواری حیزبییی دێمییوکڕات لە نییاوچە کییان دا ،بە تییایبەت لە نییاوچەی شیینۆ و پیرانشییار .ئەو کییادرێکی بەوەج ،ئینسییانێکی
دڵسۆز و کە سیێکی کیۆمەاڵیەتی و خۆشەویسیت بیوو لە نێیو کیۆمەاڵنی خەلی دا .هەرلە و کیاتەش دا هەمیشیە ئامیادە بیو بیۆ
ڕاپەڕاندنی کارەکان لە هەر گۆشە و کەنیارێکی کوردسیتان بیوایە .کیاک نەبیی لە ڕۆژە دژوارەکیان دا بەشیی زۆری ناوچەکیانی
ڕۆژهەاڵتییی کوردسییتانی بە پێیییان پێییواو لە گەڵ ئەوەی کەسییێکی فەرهەنگییی و شارسییتانی بییوو ،بەاڵم بە لێبییوردوییەکی بییێ
وێنەوە ،خەباتی سەختی شاخی بەڕێوە دەبرد.
بهڕاسییتی کییه سییانی وهک کییاک نییهبی قییادری بییه دهگمییهن ههڵدهکییهون و پڕبوونییهوهی جێگاکییهیان زۆر بییه زهحمهتییه .ئهوانییه
سهرمایهی نهتهوهیین و له مهیدانی خهباتی دژوار و بی وچان دا هێنیده ڕۆڵییان ههییه کیه دوای چهنیدین سیاڵیش کیهلێنیان
هییهر دیییاره .ههربۆیییه جێگییای خۆیییهتی گییهلی ئێمییه ،ڕێکخییراوه سیاسییییهکان و تییهک تییهکی کییه سییهکان نرخییی ئییهو ڕۆڵییه
ههڵکهوتوانه بزانن که ژیانی خۆیان بۆ وهدی هێنانی بهختهوهری بۆ گهلهکهیان تهرخان کردووه.
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حهق وایه له کاک نهبیهکان لیه کیاتی ژییان دا ڕێیز بگییرێ و میاف و جێگیای خۆییان پیێ بیدرێ .لیه دوای بیه جیێ هێشیتنی
گهلهکهشیان یادیان بکرێتهوه ،نرخ بۆ دڵسۆزییهکهیان دابنرێ و کهڵک له تاقی کردنهوهکهیان وهربگییرێ .لیهوهش گرنگتیر
ئهوهیه که ڕێبازهکهیان درێژه بدرێ و ئامانجهکانیان بهدی بهێنرێن.
بیا لیهیادی پییازده سیاڵهی کیاک نییهبی قیادری دا ،جییاریکی دیکیه ههسیتی نهتییهوهیی و گیانبیازی ئیهو کهڵییه پییاوه بێنینییهوه
بیرخۆمان و به ورهییهکی پیۆاڵیین و ههسیتێکی بهتینیهوه درێیژه بیه ڕێگاکیهی بیدهین .گومیان لیهوه دا نیییه کیه بیهدرێژهدانی
ڕێگاکهی ڕووحی ئهو شاد دهبێ و به دڵنیاییهوه ئارام دهگرێ.

سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی١ :ی دێسەمبەری ٠٢١١

46

تایبەت بە  ٠٢ساڵەی ماڵئاوایی هاوڕی نەبی قادری

یادی خۆشەویستێک

هاشم کەریمی
بە ڕاستی بۆ کەسیکی وەکوو من کە نە شاعیرم نە نووسەر پەسنی کەسایەتێکی وەکیوو زینیدوویاد کیاک نەبیی قیادری کیارێکی
دژوارە ،لەگەڵ ئەوەش بە ئەرکی خۆمی دەزانم بۆ بیرەوەریی  ١٥ساڵەی کۆچی دوایی ئەو مڕۆڤە مەزنە سیەمبوولیکیش بیێ بە
چەند دێڕ بەشداری بکەم.
زینییدوو یییاد کییاک نەبییی چەنییدین خەسییڵەتی تییایبەت بە خییۆی هەبییوو کە ئەو کەسییایەتیە بەڕێییزەی کردبییووە خۆشەویسییتی
هاوڕێیانی حیزبی و خەڵکی بە ئەمەگی کوردستان .ئەو تایبەتمەندییانە زۆر بە کورتی بریتی بوون لە:
زیندوویاد پێشمەرگەیەکی ئازا و چاونەتر بوو و بە شاهیدی ئەو کەسانەی کە دەیانناسی ،لە ماوەی تێکۆشیانی حیزبییدا،
کومیتە ناوەندی هەر ناوچەیەکی کوردستانی بۆ دیاری بکردایە هەر لە باکوورەوە تا باشوور ،نەترسانە قبووڵی دەکیرد و بە
بێ ڕاوەستان دەچووە جێی مەئمووریەتەکەی .کاتێک زیندوویاد کاک حەکیم ڕەزایی لە ٩ی خەزەڵوەری  ١٣١٥شەهید بوو ،مین
وەکوو نوێنەری دەفتەری سیاسی هاوڕی لەگەڵ کاک جەلییل گیادانی بیۆ ڕێ ورەسیمی میاتەمینی چیووینە هەورامیان  .ئەو کیات
زیندوویاد کاک نەبی بەرپرسی کومیتە شارستانی هەورامان بیوو و لەو دوو سیێ ڕۆژەی کە لەوێ میاینەوە بۆمیان دەرکەوت کە
ئەو مڕۆڤە چەندە خۆشەویستی نێو کادر و پێشمەرگەکانی هەورامان بوو.
زیندوویاد نیشتمانپەروەر بوو و ئەو خەسڵەتە لە نێو بنەماڵەی قادرییدا جێکوتیوو بیوو و رۆڵەکیانی ئەو بنەمیاڵە بەڕییزە چ
لە دەورەی کۆماری کوردستان و چ دوای کۆمار ،هەمیشە یان لە ڕیزی تیکۆشەرانی حیزبی دیمۆکڕات دا بوون یان پشتیوانی
بزووتنەوەی کوردستان بوون.
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زیندوویاد مرۆڤیکی پێشکەوتنخواز بوو .هەرچەند کاک نەبی لە بنەمیالەیەکی مڵکیداری عەشییرەتی میامەش چیاوی بە جیهیان
هەڵهێنابوو ،لەگەڵ ئەوش هەمیشە بەرگری لە مافی جوتیاران و زەحمەتکێشانی کوردستان دەکرد.
زیندوویاد ماندوونەنا و لەخۆبوردوو بیوو ،بیۆ نمیوونە دوای ئەوەی کە بەداخەوە تووشیی نەخۆشیی شییرپەنجە ببیوو ،هەتیا
ئەو کاتەی بە تەواوەتی نەخۆشییەکە زەمینگیری نەکرد ،دەستی لە تێکۆشان هەڵنەگرت و نەک تەنیا لە شیوینی نیشیتەجێی
واتە دانمییارک بەردەوام بییوو لە تیکۆشییان ،بەڵکییوو بییۆ پێکهێنییانی سییمینار و کۆبییوونەوەی حیزبییی سییەفەری بییۆ زۆربەی ئەو
وەاڵتانەی ئوروپا دەکرد کە ئەندامانی حیزبی لێبوون.
زیندوویاد یەکێک بوو لەو کەسانەی نێو ڕێبەرایەتییی حییزب کە لەڕادەبەدەر منیدااڵنی خیۆش دەویسیت و کاتییک بنکەمیان لە
قەاڵسیدە بیوو کەم منیداڵی کیادرو پیشیمەرگە هەبیوون کە دەسیتی باوکیانەی کیاک نەبیی وەسیەریان نەکەوتبیێ ،جیگە لەوەش
کاتێک چیووە هەنیدەران هینیدێ جیار بە پێیی ئیمکیان ییارمەتیی بەو کیادر و بپێشیمەرگانە دەکیرد کە دەسیتکورت و منیداڵورد
بوون.
من بیرەوەری زۆرم لەگەڵ زیندوویاد کاک نەبی هەیە کە لەبەر درێژنەبیوونی باسیەکە تەنییا بیرەوەریەکییان دەگێیڕمەوە .مین
ماوەیەک دوای کۆنگرەی هەشت ماڵم لەسلێمانی بوو و کاک نەبیش بۆسەردان هاتبووە سلێمانی .شەویک لەگەڵ چەند هیاوڕێی
دیکە میوانی کاک رەحمان خوش ئەبرو بووین ،زاوایەکم هەبوو بەناوی رەشید بەگ کە ئامۆزای حەمە ڕەشید خان بوو ،بەاڵم
ئاغایەکی کەم دەسەالت بیوو و رژیمیی سیەدام گونیدەکەی لە قەزای پێنجیوین تیکیدابوو و میاڵی هیاتبووە سیلێمانی ،پییاوێکی
چاک بوو بەاڵم تەعەسوبی ئاغایەتی هەرمابوو .چەند جار بۆی گیرابوومەوە کە جارێیک پییم وایە لە دەورەی کۆمیاردا حەمە
ڕەشید خان میوانی قەرەنی ئاغای مامەش دەبیێ و ڕەشیید بەگیشیی لەگەڵ دەبیێ و زۆر ڕێزییان لێیدەگیرێ و میوانیداری بیاش
دەکرێن  .ئەو شەوە کە میوانی کاک ڕەحمان بووین ،ڕەشید بەگ چووبوو بۆ مالی ئیێمە کە نزییک میاڵی کیاک ڕەحمیان بیوو و
لە منی پرسیبوو ،گوتبوویان لە ماڵی کاک ڕەحمانە و هات بیۆ ئەوێ ،هەمیوو میوانەکیانی دەناسیی جیگە لە زینیدوویاد کیاک
نەبی و کاک نەبی زۆر ڕێزی لێگرت .دوای کەمێک رۆشت .ڕۆژی دوایی هات بیۆالم و گیوتی فیاڵنەکە ئەو پییاوە بەڕێیزە کیێ
بوو لەگەڵتان  ،گوتم ئەوە یەکێک بوو لە ئاغاکانی مامەش ،دای بە ئەژنۆی خۆیدا و گوتی ماڵیت خیرا نەبیی بیۆچی پێیت
نەگوتم کە من رێزی زیاتری لێبگرم .دوایی کە چوومەوە قەاڵسەیدە بۆ کاک نەبییم گێیڕایەوە ،زۆر پێکەنیی و بەڵێنیی دا کە
ئەگەر جارێکی تر پێکەوە ڕێمان بکەویتە سلێمانی سەردانی بکەین ،بە داخەوە ئەو هەلەمان بۆ ڕێنەکەوت.
یاد و بیرەوەری هاوڕێی تێکۆشەر و لێوەشاوە زیندوویاد کاک نەبی بەرز و پیرۆز بێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٠٥ :ی نۆڤەمبەری ٠٢١١
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یادی کاک نەبی

جەلیل گادانی
کییاک نەبییی قییادری لە رۆژێکییی وەک ئەوڕۆ دا لە کۆپێنهییاگی پیتەختییی دانمییاراک دا و دوور لە نیشییتمان زۆر زووتییر لەوەی
چاوەروان دەکرا پاش نەخۆشێکی سامناک و بێ عیالج کە تووشی ببوو فەوتی کرد و گۆڕێ ییارانی خەباتکیاری بەجیێ هێشیت
و درێژەی ڕێگەی پڕ لە شانازی خەباتی بەوان ئەسپارد و بەداخی گیرانەوە ئیاواتی رزگیاری گەل و نیشیتمانی بیردە بین گی .
تەرمییی پیییرۆزی لە نێییو کۆمەڵێییک لە هاوڕێیییانی وەفییادار و خزمییانی بەرێییزی کە لە دوور و نیییزیکەوە خۆیییان گەیانییدبووە
دانماراک ،هەر لە گۆڕستانی ئەو شارە بە خاک ئەسپێردرا.
کییاک نەبییی ڕەوانشییاد هەر لە سییەرەتای الویەوە بە هییۆی ئەوەی لە بنەمییاڵەیەکی نیشییتمانپەروەر دا گەورە ببییوو خییاوەنی
هەسییتێکی پییاک بییوو ،خولیییای خەبییات و تێکۆشییان بییوو .لە مەکییتەب ،لە خوێنییدنی زانکییۆ ،لە نێییو ئییاواالن و یییاران دا ئەو
هەسییتەی پێییوە دیییار بییوو .لە هیییچ کییات و زەمانێییک دا لە پەرەپێییدانی ئەو بۆچییوونە کییوردانەیەی غاف ی نەبییوو ،مەسییەلەی
نەتەوەیی بە قووڵی لە دڵ و دەروونی دا جێی گرتبوو ،هەر بۆیەش لە یەکەم دەرفەتدا کە بۆی لوا ئازایانە هاتە مەیدانی
خەبییاتی ئاشییکراو لەو پێنییاوە دا وازی لە ژیییانی ئاسییایی هێنییا و راسییتەوخۆ لە ڕێییزی حیزبییی دێمییوکرات دا بەرپرسییایەتی
وەرگرت .لە بەرە ئەوەی مرۆڤێکی ڕاست و دروست بوو و بە ئیمانی تەواو ئەو ڕێگایەی هەڵبژارد بوو ،بێ وچان لە تێکۆشیان
دا بوو ،زۆر زوو هاتە ڕێزی ڕێبەرایەتیی حیزب و بیوێرانەتر لە پێشیوو هەوڵیی دەدا .کیاک نەبیی مرۆڤێکیی ئیازاو بە جەرگ
بوو ،لە هەر شوێنێکی کوردستان کاری پێ سپێردرابا بەو پەڕی فییداکارییەوە ئەرکیی خیۆی بەجیێ دەگەیانید .کیاک نەبیی لە
حیزبی دێموکرات ،ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر دا دوو دەورە بوو بە ئەندامی دەفیتەری سیاسیی ،دواییین بەرپرسییایەتی ئەو میرۆڤە
شۆڕشگێر و مرۆڤ دۆستە بەرپرسایەتی ڕێکخراوی حیزب لە ئوروپا بوو کە بە هاوکاری هاوڕێیانی کۆمیتە لە بەرێوە بردنی
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کاروباری دەرەوە ،لەو ئەرکەش دا زۆر سەرکەوتوو بوو.
بێگومان هەر کە بۆ دەورەیەکی کورتیش کاری لەگەڵ کاک نەبی کردبێ هیچ کات تایبەتمەندییە بەرزەکانی ئەو میرۆیە لە
بیر ناکا ،بە دڵنیایی وە دەڵێم هەتا هاوڕێیانی لە ژین دا مابن ،لە دڵی یەک یەکمان دا ییادی زینیدوە و ئیێمەش ئەرکمیان
درێژەدانی ڕێگەی خەباتی ڕەوای کاک نەبی و هەموو شەهیدانی کوردستانە.
رەوانی کاک نەبی و هەموو شەهیدان شاد و ڕێگەیان بۆ گەێشتن بە ئامانجی پیرۆزیان پڕ ڕێبوار بێ.
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کورتەیەک لە بیرەوەییەکانم

فەتاح کاویان
لە مانگەکییانی سییەرەتای هییاتنە سییەرکاری کۆمییاری ئیسییالمیی ،بییۆ یەکەم جییار لە الی شییەهید دوکتییور قاسییملوو لە دەفییتەری حیییزب لە
مەهابییاد ،کییاک نەی قییادری.م دێ ،دانیشییتبوون و لە پێوەنییدی دەگەڵ مەسییەلەی چوونیییان بییۆ الی خییومەینی قسییەیان دەکییرد .هەر لەو
چاوپێکەوتنە دا شێوەی قسە کردن و هەڵسوکەوتی کاک نەبیم یەکجار جوان هاتە بەرچاو.
مییاوەیەک  -دوو سییاڵ دواتییر کە کۆتاییەکییانی سییاڵی ١٩١٢(١٣٥٩ی زایینییی) کە وەزعییی حیییزب لە بییاکووری کوردسییتانی ئێییران تووش یی
چەشنێک پەشێوی ببوو ،دەفتەری سیاسیی مەئموورییەتی دا بە کاک نەبی قادری و سەرهەنگ قادری و بە مین کە بیۆ چارەسیەر کردنیی
گیروگرفتەکیان بیرنین بیۆ ئەو ناوچیانەی بیاکووری ،ئەوکیات ئەنیدامی دەفیتەری سیاسییی بیووم و کیاک نەبیی و کیاک سیەرهەنگ قییادری
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی بوون.
لەو مەئموورییەتە دا کە زیاتر لە سێ مانگی خایاند زۆر شتم بۆ روون بوونەوە .یەک لەوانە کەسایەتیی بەرزی کاک نەبی بوو:
 -١پیاوێکی یەگجار ئازاو ،هەڵسوور بوو ،بەچەشنێک کە بەشیی هەرە زۆری سیەردان لە کۆمیتەکیان ،لیک و پەلەکیانی هێیزی نخیۆ ،کە
هەر یەکەی لە بەشێک لە ناوچەکانی گەلی بەردەرەش ،برادۆست و سیۆما ،شیپیران و مەحەڵیی ئەنیزەل بیوون و زۆربەشییان لە جییگەی
دوور دەست و ئەستەم هەڵکەوتبوون ،کاک نەبی پێییان رادەگەیشیت و لە میاوەی ئەو سیێ میانگە و چەنید رۆژە دا ڕەنیگە دوو  -ییا سیێ
جاران دەهاتەوە بنکەی گۆندی حەسەنی کە وەک ناوەندی هەیئەتی دەفتەری سیاسیی دیاریمان کرد بیوو و بەشیی زۆری ئەو میاوەیە مین
و چەند پێشمەرگەی ناوەند لێی نێشتەجی بووین .دیارە لە چاالکی و بە هەڵسیووریدا کیاک سیەرهەنگ قیادریش هێچیی لە کیاک نەبیی
کەمتر نەبوو.
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 -٠هەڵسوورانی کاک نەبی بۆ جێبەجێ کردنی هەموو ئەو کارانە پێویسیتی بە ئیازایەتییەکی تەواو هەبیوو .چیۆنکە لە هێنیدێک شیوێن
پێگەی رێژیم دامەزرا بوون و بەداخەوە کەم نەبوون ئەو کەسانەش کە هاوکاریی رێژیمیان دەکرد .بەاڵم ،ئەوەی هەرگییز بە خەیاڵییدا
نەدەهات ترسو خوف لەو مەترسییانە بوو.
 -٣بێجگە لەو ماوەی کە لە باکووری کوردستانی ئێران بووین ،لە ماوەی ئەو چەند ساڵەشدا کە هاوکار بووین ،کاک نەبی .نەک هەر
بە باوەڕی من هەموو ئەو کەسانەی لە نزیکەوە دەیانناسی ،نموونەی پیاوێکی پاکداوێن و خاوەن شەرەف بوو .داخیوا ئەو کەسیانەی لە
نزیکەوە دەیانناسی ،هەرگیز دەنگۆیەک سەبارەت بە داوین پیسی لەو شێرە پیاوەی رێگەی خەباتیان بیستووە؟ بێگومان نا.
بە کورتی کیاک نەبیی نمیوونەی ئیازایەتی ،بەهەڵسیوڕێ ،پاکیداوێنی و دەسیتپاکی و لە بیاری سیاسییی و کیۆمەاڵیەتییەوە نمیوونەیەکی
هەڵکەوتوو بوو.
رەوانی شاد و یادی پیرۆز بێت
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به بۆنهی پازدهههمین ساڵرۆژی کۆچی دوایی کاک نهبی قادری

سهرههنگ قادری
پازده ساڵ لهمهوبهر دڵی پڕ له هیواو ئۆمیدی شۆرشگێری ماندوونهنا و نیشتمانپهروهر واته کاک نهبی ئهندامی کۆمیتیهی
ناوهنییدی حیزبییی دێمییۆکراتی کوردسییتان لییه لێییدان کییهوت و خییهمو پهژارهیییهکی قولییو گرانییی خسییته سییهردڵی هاوسییهنگهران،
دۆستانو رهفیقان.
کاک نهبی له ساڵی  ١٣١٢ههتاوی له کۆنگرهی پێنجی حیزب تا کاتی وهفیاتی ئهنیدامی کۆمیتیهی ناوهنیدی حییزب بیوو .لیه
دهستچونی کاک نهبی خهسارهکی گهوره بوو بۆ گهل و نهتهوه به گشتی و به تایبیهتی بیۆ حیزبیی دێمیۆکرات .هیهزاران سیاڵو
دهنێرم بۆ گیانی پاکی و کرنۆژ دهبهم بۆ گڵکۆکهی.
ئهم گهوره پیاوه له ههمووژیانی سیاسی تا کاتی ماڵئاوایی یهکجاری بهکردهوهو به قهلهم له خزمیهت گهلهکیهی دابووسیاتێ
نهسرهوت .زۆربهی ئێمه دهزانین که ئهم شۆرشگێره بۆ ههموو مهئمورییهتهکانی حیزب ئاماده بو و قهت نهیگوت نا ،هیهر لیه
کۆمیتییهی ئییاژوان را تییا شیییمالی کوردسییتان ئییهرکی حیزبییی بییهرێوهدهبردو ههمووئهرکییه مهترسیییدارهکانی بییه گیییانو دڵ قبییول
دهکرد .له ماوهی ژیانی حیزبی دا بهرپرسی زۆربیهی کۆمیتیهی شارسیتانهکان بیوو .هیهر بۆییهش هیهمو کیادرو پێشیمهرگهکانی
حیزبی دێمۆکرات کاک نهبییان دهناسی و خۆشیاندهویست .کاک نیهبی خیهباتکارهکی پیاکبوو ،سیهداقهتی هیهبوو ،ئیازا و بیه
شههامهت بوو .له حالێکدا که له گهڵ هاوسهنگهرانی وهک رهفیقهکی موتهوازع و دڵسۆز رهفتاری دهکرد قسهی ناحیهققی لیه
هیچکهسو هیچ مهسئولێک قبیول نیهدهکردو قسیهکانی خیۆی بیه راشیکاوی دهکیرد و ئهبیهدا المهالمیهی نیهدهزانی .باوهربیهخۆ و
لهسهر پێی خۆی ژیانی دهکرد .کاتێک دهفتهری سیاسی مهئمورییهتی دایه به ههیئیهتێک بچێتیه شییمالی کوردسیتان لیه گیهڵ
سهننار مامێدی وتووێژ بکات و هێز سازمان بداتهوه ئێمه نزیکهی  ١٢کادرو پێشمهرگهی هاورێی ههیئهت بووین .کاک نیهبی
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ئهندامی ئهو ههیئهته بوو .دیاره ههیئهتی دهفتهری سیاسی بریتی بوون له کاک فیهتاحی کاوییان وهک بهرپرسیی ههیئیهت،
کاک نهبی قادری وهک بهرپرسی تهشکیالت منیش بهرپرسی نیزامی .رێگا دوورودرێژ بو و به دهیان بیهڵکو بهسیهدان پایگیای
دوژمن له ناوچهکانی سندو  ،شنۆ ،دۆڵی تهرگهوهرو مهرگهوهرو دهشتی ناوچهی ورمێ دانرابوون .لهو ماوهییه دا کیاک نیهبی
تهنانیهت جییارێکیش نیهیگوت مانییدووم ،برسیییمه بیهلکو بییه کیادر و پێشییمهرگهکانی دهگییوت رۆژانیی دژوار بهسییهردهچن رۆژانییی
سهرکهوتن و سهرفرازی لهرێگادان .کورینه نارهحهت مهبن ،گهلی دورد چاوی له پێشمهرگه و حیزبهکه رزگاری بکات.
بهم شێوهیه روحیهی دهدا به هاوریانی.
جارێکی دیکه هادهم لهگهڵ بنهماڵهی و هاورێیانی ههزاران ساڵو له گیانی پاکی کاک نیهبی قیادری ئیهم رۆڵیه خیهباتگێرهی
که قهت له بیری میللهتهکهی ناچێتهوه.
هاوسهنگهری دیرینی کاک نهبی
سهرههنگ قادری
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شانازی ناسینی کاک نهبی قادری

فهیسهل ئیرادۆست
٠ی دیسامبر پازدهههمین سالرۆژی کۆچی دوایی ،شۆرشگیری ناسراوی گهلهکهمان نهمر کاک نهبی قادری یه .شۆرشگێریک کیه
خییاوهنی تایبهتمهندیبییهرز بییوو ،تییا ئییاخرین ههناسییه کییانی ژیییان ،بییه مانییای راسییتهقینهی وشییه ،بییه ئامانجییه بییهرزهکانی
خهباتی گهلهکهی وفادار مایهوه .کاک نهبی له ژمارهی ئیهو رێبیهره ههڵکهوتوانیهی گهلهکهمانیه ،کیه رۆڵیهکانی کوردسیتان،
دهبێ له گهڵ کهسایهتی و تایبهتمهندی یه کیانی ژییان و خیهباتیان ،ئاشینا بین و ڕێیز لیه سیاڵهکانی تێکۆشیانیان بگیرن.
وهبیر هێنانهوهی ئاکار و کردهوهی شۆڕشیگێرانی ڕاسیتهقینهی گهلهکیهمان ،زینیدوو ڕاگرتنیی ییاد و ،نیشیان دانیی وهفاییه بیه
کهسایهتی ئهوان و ،ڕێز گرتنه له رێگای پڕ له شانازی قارهمانه کانی گهلی کورد .له ساڵه کانی بهشیداری لیه تێکۆشیانی
رێگای ئازادی گهلهکهم له چهندین قۆنا دا شیانازی هیاورێ ییهتی لیه گیهڵ کیاک نیهبی قیادری م پیێ بیراوه و دهمیهوێ بیه
نوسینیان ئهو سااڵنه بۆ خۆم زیندو کهمهوه و وهفای خۆم به نهمر کاک نهبی و ،وهفاداری به ڕێبازهکیهی ،جیارێکی دی تیازه
کهمهوه.
وهک رێبهرانی دیکهی حیزب ،نهمر کاک نهبیم دهناسی و چهند جار له نزیکهوه به خزمهتی گهیشبوم ،بهاڵم ئاشینای یهکیهم
زۆر نهبو .له یهکێک له سهردانهکانم بۆ بنکهی دهفتیهری سیاسیی کیه بیه هیۆی کارهکیهم زۆر جیار ڕێیک دهکیهوت ،ییهکێک لیه
هاورێیانی حیزبی پێیان گوتم که بهڕێز کاک نهبی به شۆێنی تۆدا دهگهڕێت .پاش ئهوهی چاوم به نهمر کاک نیهبی کیهوت،
پێی گوتم که بهرپرسایهتی کۆمیتهی شارستانی ههورامانم قیهبول کیردوهو ،بیه زووییی لیهوێ دهبیم و زۆرم پیێ ناخۆشیه کیه
بیستومه تۆ لهوێ دهڕۆی و ،له گهڵ ئهوهی که دهزانم هاورێی باش لهوێ ههن بیهاڵم حیهز دهکیهم کیه قیهولم پیێ بیدهی بیۆ
ماوهی یهک مانگ لهوێ له گهڵ من بمێنیتهوه تا لهگهڵ وهزعهکه باشتر ئاشنا دهبم .من لهگهڵ ئیهوهی کیه کارهکیانم لیهوێ
تهواو ببوو ،له بهر کاک نهبی لهوێ مامهوه .له ماوهی ئهو مانگه دا زیاتر له گهڵ تایبهتمهندی ییهکان کیاک نیهبی ئاشینا
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بوم و دواتر و پاش ڕووداوهکانی کۆنگرهی  ١و ،پێک هاتنی حدکا ،رش ،زیاتر و نزیکتیر لیه گیهل کیاک نیهبی ،ههڵسیان و
دانیشتنم بۆ ڕەخسا و ،تایبهتمهندی یه بهرزهکانی ئهو مرۆڤه بهڕێزهم باشتر بۆ دهرکهوت .نهمر کاک نهبی کهسیایتی ییهکی
رونییاکبیری نهتهوهکییهمان بییوو کییه لییه زانکییۆی تییاران خوێنییدنی تییهواو کردبییو و ،سییااڵنێکی زۆر وهک مامۆسییتا و بهرپرسییی
فێرکردن و بار هێنان و له پۆستی شارهداری شارهکهی خۆی ،شنۆ ،تهجروبهییهکی زۆری لیه سیهریهک دانیابۆ .ئیهو ،لیه ڕووی
ئاگاهی و به پێی تێگهیشتوویی سیاسی و کۆمهاڵییهتی ،بیهو ئاکامیه گهیشیتبوو کیه دەبیێ بیۆ ئیازادی گیهلی کیورد خیهباتێکی
ڕێکخراو ،وهڕێ بخرێ و  ،له ڕووی زانیاری تهواوه،
حیزبی بۆ خهبات بۆ گەیشتن به ئازادی ،ههڵبژاردبوو .کیاک نیهبی قیادری پیێش رووخیانی رێژیمیی شیا و لیه ئووڕووپیا ،لیه
گهڵ نهمر دوکتور قاسملوو ،چاو پێ کهوتنی ساز کردبو .بیۆ تێکۆشیان لیه ڕیزهکیانی حییزب دا ،بیه ئامادهییهوه گیهڕابۆوه بیۆ
کوردستان و به لێبڕاویهوه ،ئهرکی خۆی دهست پێ کرد بوو .کاک نهبی لیه ناکیاو و لیهکاتی ڕووخیانی رێیژیم ییان لیه کیاتی
هێرشیی ئاخونییدهکان لییه گییهڵ حییزب نهکییهوتبوو ،بۆیییه ئیمییانێکی قیووڵی بییه حیییزب هییهبوو ،خۆشیی دهویسییت و بییهرگری لییه
پرنسیبهکانی دهکرد.
له ماوهی ئهو مانگهدا که له گهڵ کاک نهبی مامهوه ،وێڕای هاوڕێیانی دیکه ،ههوڵم دا که بۆ ئاشنا بوونی ههرچی زییاتری
کاک نهبی له گهڵ وهزعی ناوچه ،یارمهتی بیدهم .لیه شیوێنی ژییانی خیهڵکی هیهر دوو دییوی سینوور ،کۆبونیهوهمان بیۆ پێیک
هێنا .کاک نهبی به وردی لهسیهر ئیهو شیتانهی کیه پێوهنیدی بیه بزوتنیهوهی کوردسیتانهوه هیهبوو بیه وردی و جیوانی قسیهی
دهکرد .له بیرم دێ کاتێک له گونیدێکی وێرانکیراوی سینور بیه نیاوی هیاواره کیۆن کیه لیه الییهن ئیاواره کیانی ڕۆژههالتیهوه،
ئاوهدان کراببیوهوه ،سیهبارهت بیه شیۆرش لیه بهشیهکانی دیکیهی کوردسیتان ،بیۆ خیهڵک قسیهی دهکیرد ،لیه نێیو خهڵکهکیهدا،
ژمارهیییهکیش کییادر و پێشییمهرگهی یییهکیتی نیشییتمانی کوردسییتانیش ،بهشییدار بییوون .کاتیییک باسییی وهزعییی کوردسییتانی ژێییر
دهسییتهالتی تورکیییای دهکییرد کییه چییۆن کوردهکییان ،بییه زۆر کییراون بییه تییورک و ،زۆر لییه الوهکانیییان ،زمییانی کوردیییان لییه بیییر
چۆەتهوه ،زۆر له کادروپێشمهرگهکانی یهکیتی ،دهگریان و ،هیۆن هیۆن فرمێسیک بیه چاوییان دا دههاتیه خیوارێ .نیهمر کیاک
نییهبی وێییڕای ئهرکییه کییانی حیییزب ،لییه کییاتی بێکییاری دا زۆرتییر خییهریكی کتێبهکییهی بییو کییه دواتییر بییه چییاپی گهیانیید و ،وا
ڕێککهوت کیه پیاش سیااڵنێکی زۆر،پێکیهوه ،لیه سیوئێد چهنید دانهییهکیان لیێ بیاڵو بکهینیهوه .نیهمرکاک نیهبی لیهو کتێبیهدا
ههوڵی داوه که چوارینه کانی کوردی و فارسی خهیام له پاڵ یهکتر دابنێ .وهرزش ،یهکێک لهو بهشیانه بیو کیه کیاک نیهبی
قادری ،سەرنجی پێ دهدا و ،له ڕێگای ڕادیوه ههواڵهکانیمان پێکهوه ،گوێ دهداییه .بیه تایبیهت کیه گهرمیهی ییاری ییهکانی
جامی جیهانی فوتبال بوو ،نهخشهمان دهکێشا که ئهگهر بۆمان بلوێ سهری ههڵهبجه بدهین و چاو له یاری کۆتیایی بکیهین.
ڕۆژی یاری کۆتایی ،له بهرپرسانی پێشمهرگهمان پرسی کهجم و جۆڵی ڕێژیم ههیه یان نه که ئیتمینانیان پێ داین کیه تیا
چهند ڕۆژی تر وهزع ئارامه .ئێواره پێکهوه وهڕێ کهوتین و بۆ شهوهکهی گهیشتینه ههڵهبجهو چوینیه میاڵی ییادی بیه خیهیر
کاک ڕۆستهم .کاک ڕۆستهم کوڕی مامم بوو ،له کاتی گیرانی ههڵهبجه له الیهن بهکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمی ییه گییراوه
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و پاشان له زیندانی دیزل ئابادی کرماشان ،ئیعدام کرا .ئهو شهوه ،لهوێ فینالی جامی جیهانیمان ڕاسیتهوخۆ چیاو لیێ کیرد
و بۆ بهیانی ،خودا حافێزیمان کردو گهڕاینهو بۆ بنکهی کۆمیتهی شارستان .ئێسته ههرکات چاو له فوتباڵ دهکهم ،کهم جیار
ههیه که ئهو شهوهم وهبیر نهیهتهوه.
پاش ڕووداوهکانی کۆنگرهی ههشت وپێیک هیاتنی حیزبیی دێمیوکراتی کوردسیتانی ئێیران ،ڕێبهراییهتی شۆرشیگێر ،زییاتر کیاک
نهبی قادری م دهدیت و له نزیکهوه ،لهگهڵ تایبهتمهندی یهکانی ئاشنادهبووم .نهمر کاک نهبی حیزبیی خیۆش دهویسیت .بیه
هییۆی بهشییداری لییه شییەڕی ئییازادی کوردسییتان ،خییۆی و بنهماڵهکییهی و تییهنانەت خییزم و کهسییی تووشییی تییاڵی و سییوێری زۆر
ببوونهوه .له شیمالی کوردستانهوه تا جنوبی کوردستان ،بهرپرسایهتی قیهبووڵ کردبیوو .هیهوڵی دهدا کیه تیا ئیهو جیگاییهی
که پێوهندی به ئهوه ههیه کادر و پێشمهرگه به پاراسیتنی پرینسییبه کیانی حییزب ،لیه حییزب ڕازی بین و لیه خیهبات دوور
نهکەونهوه .کاتێک باسی پرنسیبی حیزب و بهرژهوهندی یهکانی گهلی کیورد دههاتیه پیێش ،سازشیی نیهدهکرد و لێبیڕاو بیوو.
ئێسییتهش ،هاوڕێیییانی دهفتییهری سیاسییی ،باسییی بییهرخوردی توونییدی کییاک نییهبی ،لییه گییهڵ مهسییعودی ڕهجییهوی و مێهییدی
ئهبریشهمچی ،سهبارهت به مهسهلهی کوردستان دهکهن .هیچ کات به قازانجی خۆی کهلکی له پێوهندی یه کیانی خیۆی چ لیه
نێیو خیۆ و چ لیه دهرهوهی حییزب ،وهرنیهگرت .زۆر جیار بیه هیۆی کارهکیهم ،لیه گیهڵ هاوڕێییانی دهفتیهری سیاسیی ،بهشیداری
سهردانی هێزه سیاسی یه جۆراوجۆرهکانی کوردستانم دهکرد .له یهکێک له سیهردانهکان بیۆ سیهرکردایهتی پیارتی دێمیوکرات،
بەڕێز کاک مهسعود بارزانی ،ههواڵی کاک نهبی پرسیی و تیهنانەت گلیهیی کیرد کیه بیۆچی کیاک نیهبی لهگیهڵ نیی ییه .کیاک
نیهبی و خزمیهکانی کیاک نیهبی لییه کیاتی خۆییدا یارمیهتی پارتییان لییه شینۆ دابیوو .جیاری دواییی کییاک نیهبیش لیه گیهڵ لییه
دهفتیهری سیاسیی ،لیه سیهردانهکهدا حیازر بیوو  .کیاک مهسییعوود زۆر خۆشیحاڵ بیوو و بیه گیهرمی پێشیوازی لێکیرد .تهنانییه ت
کاتێک له نێوان کاک نهبی و نهمر فرانسوا حهریری هێندێک باسی ڕابردوو هاته پێشێ ،وا ههست کرا کیه قسیهکان تۆزییک
جهوهکهیان سارد کردوهتهوه ،کاک مهسعود خۆی ههوڵی گەرم کردنی جهلهسهکهی دا و له کاتی خودا حافیزی ،وادیار بۆ بیه
ئیشارهتی کاک مهسعود بارزانی ،نهمر فرانسوا حهریری زۆر گهرم له گهڵ نیهمر کیاک نیهبی خیودا حیافیزی کیرد .کیاک نیهبی
ڕهفیقهکانی خۆی خۆشدهویست و ئهوهی له دهستی به هاتبا بۆی دهکردن .کاتێک هاتمیه سیوئێد لیه دانماڕکیهوه هیات بیۆ الم
بۆ گیر و گرفتی خۆم و منداڵهکانم یارمهتی زۆری دام .کاتییک لیه کوردسیتان بیووین کیاک نیهبی وهک بهرپرسیی تهشیکیالتی
ئوڕووپا ،زۆرتر له دانمارک دهژیا .وهزعی ماڵی ئێمهش له کوردستان خیرا بیوو ،هیاوڕێ ییهک لیه دانماڕکیهوه ،هیاتبۆوه و
باسی ئهوهی کردبوو که زێڕ لهوێ گرانه و خێزانم ملوانکهیهکی ههبوو ،بهو برادهرهی دابوو که لهوێ بیۆی بفرۆشیێ کاتێیک،
کاک نهبی له دانماڕک مهسهلهکهی زانیبوو لهو برادهرهی پرسی بوو که چهند دهکیا ،ئیهویش گووتبیوی کیه ڕهنگیه سیهد دۆالر
بکا .کاک نهبی ملوانکهکهی لهو برادهره وهرگرتبو و ،سهد دۆالری له گهڵ خستبوو ،بۆ خێزانمی ناردبۆوه.
کاتێیک بیۆ دواییین جیار سیهردانی سیوئێدی کیرد باسیی ئیازاری القیی دهکیرد .بیهاڵم هییچ کیه و لهوانیه مین ،نهخۆشیی کییاک
نهبیمان به جیدی نه دهگرت .زۆر جار له دانماڕکهوه تەلەفوونی دهکرد و زۆر جار خهریکی کاری حیزبی بو .جاریک بهڕێز
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کاک حهسهنی ڕەستگار و ژمارهیهک له هاوڕێیان کاتی گهڕانهوهیان لە الی کاک نهبی سهردانی منیان کرد و ،ئهو کاته من
سەختی نهخۆشی نهمر کاک نهبیم بۆ دهرکهوت .ئهو کاته هێشتا من پاسپورتی سوئێدیم نهبوو نهمدهتوانی سهفهر بکهم.
تازه پاسپورتم وهرگرتبو و به تهمای سهردانی الی کاک نیهبی بیووم و هێشیتا وهڕێ نیهکەوتبووم کیه کیاک ڕهحیمیی مەحەمید
زاده تەلەفوونی بۆ کردم و گوتی وهزعی کاک نیهبی بیاش نیی ییه و مین و کیاک سیهعید و کیاک حەمیهدهمین ڕهشییدی لێیرهوه
وهڕێ دهکهوین ،تۆش له گهڵ خوالێخۆشبوو مامۆستا مهال ڕهحیمی عهباسی له شارهکهی خۆت وهڕێ کیهوه ،ئهگیهر بیه ڕێگیاوه
یهکترمان نهبینی له کۆپنهاگ ،یهکتر دهبینین .من له گهل نهمر مامۆستا مهالرهحیم به قهتار ،بهرهو دانمیارک وهرێکیهوتین
و ،له یهکێک له نهخۆشخانهکانی کۆپنهاگ ،له گهڵ هاوڕێیانی دیکه و لهودیوهی که نهمر کاک نهبی تێیدا بهسیتهری ببیوو،
یهکمان گرتهوهو ،چاومان به کاک نهبی کهوت .بۆ ههوهڵین جار بوو که کاک نهبیم بهو شێوهیه ،کز و الواز دهبینی.
کیییاک نیییهبی قهاڵفیییهتێکی سیییالم و وهرزشیییکارانهی هیییهبوو ،خیییۆی دهیکیییوت لیییه ژیانییییدا ،بیییۆ جیییارێکیش حەب و دهرمیییانی
نهخواردووه .بهاڵم ئێسته نهخۆشی بڕستی لێ بڕیبیوو ،و ههناسیهکانی دواییی بیه سیهختی ،ههڵدهکێشیا .هیهموو الییهک بیێ
هیوا بوون و ڕاستی وهزعی کیاک نیهبی ییان ،بیه ناچیاری قیهبووڵ کردبیوو .داواییان لیێ کیردین ،بچینیهوه میاڵی هاورێییان و
چاوهڕووان بین .ئهو ساته تاڵه زۆری نهخایاند و له نیوه شهوی سیاردی شیاری کۆپنهیاگ ،لیه ڕێگیای تەلەفیوون ئاگادارییان
کردین که بیه داخیهوه ،کیاک نیهبی ،ئیهم جیاره بیۆ ههمیشیه ،کیۆڕی ڕهفیقیهکانی بیه جیێ هیشیتووه .ڕاسیتی ییهکی تیاڵ بیوو،
دهبوایه وهک جارهکانی دیکهی له دهست دانی خۆشهویستهکانمان ،قهبوڵی بکیهین .ڕۆژی دواتیر لیه نێیو بهشیداری ژمارهییهکی
زۆری هاوڕێیان و میوانیهکان ،لیه ییهکیک لیه گۆڕسیتانهکانی شیاری کۆپنهیاگ ،لیه ڕێ و ڕهسیمێکی شایسیتهدا ،بیه شییوهیهکی
کیاتی و ،تائیهو کاتیهی کوردسیتان ڕزگیار دهبیی ،بیه خییاکی واڵتیی دانمارکمیان سیپارد .لیه کیاتی ڕێوڕهسیمهکه ،کیاک فییهتاح
ڕهیحانی و کاک ناسر پیرانی ،هاتنه الی من گوتیان کیاک نیهبی وهسییهتی کیردوه کیه تهرمهکیهی بیه پهرچیهمی کوردسیتان،
داپۆشین .ئهو کات پهرچهمی کوردستان ،وهک ئێسته دهر نهکهوتبوو ،و حیزبه سیاسی یه کانی کوردسیتان ،تێبینییان لهسیهر
ههبوو!!؟ چهند ههیئهتی هێزه سیاسی یه کانی ئێرانیش ،لهوێ بون .تهرمی پییرۆزی نیهمر کیاک نیهبی قادریمیان بیه ئیااڵی
پیرۆزی کوردستان داپۆشی .زۆر که پێ یان خۆش بوو لهوانه نهمر حهمه جهزای هونهرمهنید کیه بهشیداری ڕێ و ڕهسیمهکه
بوو.
وێرای هاوریانی دیکه ،بهرامبهر تهرمی پیرۆزی کیاک نیهبی ،لیه ڕوژی بیه خیاک ئهسیپاردنی دا ،وهفیاداری خۆمیان بیه درییژه
دانی ڕێگای دووپات کردهوه و ،بهڵێنیمان دا کیه ڕێگیای کیاک نیهبی و شیههیدانی حییزب و گیهل بهرنیهدین .لیه پازدههیهمین
سالی کۆچی دوایی نهمر کاک نهبی ،هیوادارین بتوانین سوێند و بهڵێنی خۆمان بهرینه سیهر .بیهرز و بیهرێز بیێ ییادی نیهمر
کاک نهبی و ڕێگای پڕ ڕێبوار بێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی١ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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بیرهوهری :پالنی ترۆری به کۆمهڵ!

سدێق بابایی
به بۆنهی پازده ساڵهی کۆچی دوایی هاوڕێ نیشتمان پهروهر ڕێزدار کاک نهبی قادری:

کاک نیهبی قیادری ئیهو مرۆڤیه کیه نوانیدنی دڵسیۆزیه برایانهکیهی بیوو بیه هۆکیاری ڕزگیار کردنیی مین هیهر نیهبێ لیه ئیازاره
جهستهییهکانیی پالنێکی ترسناک و بهرباڵوی کۆمییاری ئێسالمی.
بهره بهری بههاری ساڵیی  ١٣١٣و کۆتایی زستانی ساڵی ١٣١٠پییرانشار:
ڕۆژانی پێشتر بهفرێکی قور کوێستانی گهده و سهرشاخانی سپی پۆش کردبیوو .ههر چهند زستان ڕووی بهرهو کۆتیاییبوو،
بهاڵم هێشتار وهک ملهۆڕێکی ئاماده نهبوو به مل کهچ کردنی قهدهری خۆی جار نه جار دوا پهله قاژهی دهنواند.
له الیێکیتر ئێمهی پێشمهرگهی ماڵ لیه کیۆڵ و هیهڵوهدای چۆکیدادان بیه ملهیوڕان لیه هیهر ڕهنیگ و شێوازێکییدا کڵپیهی ئیاگری
شایی له دهروونماندا ڕوو له ههوراز دهدرهوشایهوه.
حهزی تێپهڕ کردنی دوا ڕۆژهکانی وهرزی ههژار خنکێن تهوژمی گڕی ئیاگری خیۆڕاگری بهرانبیهر بیه نیهیار لیه دڵ و دهروونیی
ئێمهدا به هێزو ورهتر دهکرد.
بیییسرانی خوڕهی ئاوی چۆم و ڕووبارهکان تا دههات سرۆشی شهوق و زهوقی پێشمهرگهی کوردستانی بۆ تێکهوه ههڵ پێچانی

59

تایبەت بە  ٠٢ساڵەی ماڵئاوایی هاوڕی نەبی قادری

بارگهوبنهی سهرماو سۆڵ سۆزدارتر به گوێ ههمواندا سهاڵ دهدا.
لییه نییهریتی خییهڵکی کوردسییتان و ڕۆڵییه خهباتکارهکانییییدا کۆتییایی زسییتان و هییاتنی بههیییار بووژانییهوهی ژیییانی هییهژاران و
کووڕبوونی پشتی دهسهاڵتی دژ به ههژارانه .ئهوه دهتوانێ دهسهالتی بێڕهحمی زاڵ یا سروشتی دڵڕهق بیێ.
لییه کهشییێکی وههییا دا خوڵقێنییهری و دهسییتهبهرکرانی دهرفییهتی گونجییاوتر بییۆ پێییوانی ڕێگییای گهیشییتن بییه ژیییانی ئاسییووده بییۆ
خوازیارنی دهلوێ.
لهم کات و ساتهدا ڕێبهری ئهوکاتی حێزبی دێمۆکرات پاش کۆنگرهی شهشهمینی خۆی ڕاسپاردهی نیوێ ئیاڵوگۆڕی بهرپرسیانی
له ناوچه جیاجیاکانی کوردستان به جێ هێینا .
ئهنییجام،لیێ کهوتنهوهی سپێیردرانی بهرپرسایهتی کاروباری کۆمیتهی شارستانی پیرانشار بیه مین کیه تیا ئیهوکات لیه الییهن
کاک نهبی قادری بهڕێوه دهچوو بوو.
ناسیارهتی من و نهبی قادری دهگهڕایهوه بۆ ساڵی .١٣١٢

[له ڕاستهوه بۆ چه  :کاک نهبی قادری ،سدێق بابایی ،شههید ههمزه بێهنام (فهرماندهری لکێک له ،میم) ،سهید
ڕهسوڵ سهید ئهحمهدی( فهرماندهری هێز) ،مهالقادر کوردستانی و]....
نهبی قییادری :کهسایهتیهکی خهباتکاری کهڵهگهتی خیۆش ڕوومیهت ،خیاوهنی قهاڵفهتێییکی سرنجڕاکێشیی تێکیهڵ بیه وهقیار،
ئهندامێکی وهرزشکارانه و له ههمانکاتدا زۆر له سهرهخۆ ،ڕووخۆش و گهرموو گوڕ له گهڵ بهرانبهرهکهی بوو.
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ئیاوایی (کانی کلێ -ناوچهی گاگهش) وهک نیشتگهی یهکتر ناسین و تاوتوێ پالن و بهرنامهی تێکۆشانی حێزبیی دێمیۆکراتی
کوردستانی ئێران  -شارستانی پیرانشار دیاری کرا.
ئهندامانی دهستهی بهڕێوه بهری  ،ئهندامانی کۆمیتهی شارستان و فهرماندهرانی هێزی پێشمهرگه و کاک نیهبی بیۆ مهبهسیتی
سهرهوه ڕۆژانی  ٠٧و  ١٣١٠ / ١٠ / ٠١ئاماده بوون.
پاش کۆتایی هاتنی پالنی ده نیشان کراو ،له الیهن جێگری بهرپرسی کۆمیته ی پیران (کاک سهید عهلی هاشمی)له
گوندی میشهدێ بهرهوه (بنکهی کۆمیته) بۆ نانی شهو [ئێوارهی  ]١٣١٠ / ١٠ / ٠١مێوانی کراین .بهرپرسی کۆمیتهی ناوچیهی
پیران کاک مهال ڕهسوڵ گهردی که به داخهوه پاشتر له پالنێکی تری کۆماری ئێسالمیدا ترۆر کرا بۆ سیهردانیی میاڵ و منیداڵ
بۆ ماوهیهک پشووی وهرگرتبوو..
پێش کاتی دیاریکراو مهزنی گوند و ناوچیه جیهنابی (کیاک خیدر سیاالر عهشیایری) کهسیایهتی ناسیراو ،لیه دڵسیۆزانی جیێ
متمانهی خهڵکی ناوچهکه به بیستنی ههواڵی هاتنمان بۆ نێودێ کهسی بۆالی کاک نهبی نارد تا بۆ شیهو لیه گیهڵ بهشیێک
له هاوڕێیان ببین به مێیوانیان.
پێگه و کهسایهتی کاک خدر و بانگهێشتی هاوڕێیانی حێزبی کۆمیتهی پیران ،پێویسیتی بیه وهاڵمدانیهوهیێک دهکیرد تیا هیهم
ڕێزدانییانی بهرانبییهر بییۆ ناسیییاو و پیییاو مییاقووڵی ناوچهکییه لییه بییهر چییاو گیرابییێ و هییهم حورمییهتی هاوڕێیییان بییێ وهاڵم
نههێڵرابێت ،وێرای ئهوه به ئهرک زانینی دهستهبهری سهرکهوتنی هاوڕێ و هاو سهنگهری نا شارهزای ناوچهکیه ،ئهمانیه لیه
سهر یهک بوون به ههوێنی بڕیاری بهاڵ گێڕی و پاراستنی من له مهترسیهکی مهزن که کاک نهبی قادری و هاوڕێیانیتر بیه
داخهوه تووشی بوون .
به متمانهوه دهبێ پێداگری بکرێ ئهگهر ههست و باوهڕی کاک نهبی وهک له سهرهوه ئاماژهی پێکرا نهبوایه ،النی کیهم ئیهو
بۆ خۆی ئاوقهدی ئهو پالنه سامناکه ترۆریستیه که پازده که له هاوڕێیانمان وێرای خۆی تووشی هاتن نه دهبوو.
ڕێزدار نهبی قادری نهک ههر پێشنیاری من و سهرجهم هاوڕێیانی نه پهژراند ،بهڵکوو به پێداگری منی ناچار کیرد لیه بیهر
ئهوه تازه هاتوومهته ناوچهکه له جێ دایه ههر چی زووتر لهپێناوی سهرکهوتنی کیارو ئیهرکی ڕۆژانهمیدا لیه گیهڵ کهسیانی
ناسییراوو سیهرجهم خییهڵکی ئاسییایی پێوهنییدی دامییهزرێنم و ئیهوه بییۆ میین وهک دهسییپێک هییهلێکی باشییه و کییاک نییهبێ لییه بییهر
ههبوونی پێوهندی پتهو و ناسیاری پێشوو له گهڵ نێوبراو له کۆڕی هاوڕێیانی حێزبی لیه کۆمیتیهی پییران بمێنێتیهوه .ئیهوه
بوو من وێرای بهشێک له هاوسهنگهران بۆ ماڵی کاک خدر ڕێنوێنی کرام.
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کورتهی کارهساتی ترۆری سهرنهکهوتووی کۆماری ئێسالمی؛

هێزی ئاواره یهک له لهشکره به تواناکانی حێزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران بوو ،دهوری بهر چیاوی بیۆ بهرپهرچدانیهوهی
پهالماره سهرکوتکارانهکان و ڕێگر له دابهزاندنی بیرو سیاسهتی پاشکهوتوانه و تااڵن و بیرۆی زییاتری خیهڵک لیهم ناوچیه
دهژمێردرا.
نه قهاڵچۆی خهڵکی گوندهکانی سهرووکانی و سۆفیان ،نه هێرشه پهیتا پهیتاکانی هێزی پۆشته و پڕ چهکی مۆڵ دراو له
شاری پیرانشار و سهربازخانهکانی دهورو بهر وهک جهڵدیان هیچیان نهیان توانیبیوو چیۆک بیه ئییرادهی پێشیمهرگه دابیدهن.
سهرهرای ئهو زهبرو زهنگه ڕێژهی پێشوازی الوان و هاتنیان بۆ نێو ڕیزی پێشمهرگه تا دههات ڕووی له ههڵکشان بوو.
دهسیهالتی تییاران لییه ڕووبهڕووبوونییهوهی ڕۆژانییهدا سییهرکهوتنێکی شیایانی بییۆ دهسییتهبهر نییهکرابوو .ئاکییام بیهڕێوه بهرایییهتی
دهسهاڵت له تاران بۆ قهرهبووکردنهوهی شکستهکان وهک پیشهی ههر دهسهاڵتێکی یاسانهناسی سهرهڕۆو ڕهشهکوژ ملیی وه بیهر
داڕشتنی پالنی ڕهنگیاو ڕهنگیی تیر نیا .ییهک لهوانیه بیه الڕێیدا بردنیی هێنیدێ الوی سیاویلکهو ههوڵیدان بیۆ دهرمانیداوکردنی
پێشمهرگه و بهرپرسانیان له ڕێگهی ئهوانهوه بوو.
ترۆری کهسایهتیه ناسراوهکانی خهباتکاری کورد؛

شێوازی تێخزاندنی کهسێک له بهکرێ گیراوانی ڕژیمی ئێسیالمی لیه نێیو رییزی هێیزی پێشیمهرگه هیهر لیه سیاڵی  ١٣١٢را بیه
شههید کردنی سهرگورد عهباسی بهرپرسی شوارای نێزامی حێزب له نێو شاری مههاباد دهستی پێکرد.
وریییا بوونییهوه و بهربهسییت کرانییی ڕێژهیییهکی باشییی ئییهم شییێوازه لییه تییرۆری کۆمییاری ئێسییالمی و بییهرگری لییه تهشییهنهکردنی،
تاقیکاری شێوهکانی تیری خسیته نێیو ڕۆژهڤیی دژبهرانیهی دهسیهاڵتدارانی "نوێنیهری خیودا! بیۆ زهبیر وهشیاندن لیه میافخوازانی
کورد.
دهرمانداو کردن ،ناوزڕاندنی بهرپرسان له ڕێگهی ناردنی ژنیانی فرییو دراو بیۆ نزیکاییهتی جنسیی و لیه قیاودان و شیکاندنی
کهسایهتی شۆڕشگێران .ناردنی نهخۆشانی جنسی بۆ له داو خستنی پێشمهرگه .تاماح وهبهرنانی مادی و بیهڵێنی پلیهو پاییه
بۆ دامهزراندنی پێوهمندی له گهڵ کهسانی نێو ڕیزی خهباتکاران لیه ڕێگیای خیزم و کهسیوکاری پێشیمهرگهوه بیۆ ڕهخسیاندنی
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زهمینییه [ تییان و پییۆ] ی بییێ متمانییهیی و پهرهپێییدانی بییێ بییاوهڕی و تهشییهنهی تییر و خییۆفی پێشییمهرگه بهرانبییهر بییه
ههڤدووبهشێک لهو پالنه ناسراوانهن .
کهڵک وهرگرتن له "تهوابهکان" ؛

کۆماری ئێسالمی بۆ دابهزاندنی پالنی ڕاکیشانی سرنج و متمانهی بهر پرسانی سیاسی و پێشمهرگه ،بهرنامهی بیه ڕوواڵیهت
ناسراو به "ڕۆخاندنی پردی پشتهوه  -ی" دادهڕشت ،بهرنامه ڕشتنی دهسنیشانی که یا کهسانێک له مۆرهکانی ڕژیم له نێیو
داموودهزگای دهساڵت له ناوچهکه تا بیه هیۆی کهسیی "تیهواب " بیه نێیوی الینگیری لیه هێیزی شیۆڕش و پێشیمهرگهوه پیهالمار
بدرێت.
حاڵییهتی وهک ئهمییه زۆرتییر لییه سییهر ئییهو کهسییانه دادهبهزێنییدرا کییه پێشییوو لییه نێییو ڕیییزی پێشییمهرگهدا ببییوون و خۆیییان بییه
دهستهوه دابوو (تهواب) .ههڵبهت ههبوون لهو کهسانه که وێرای پاراستنی باوهڕیان به خهباتی نیشیتمانی توانیای مانیهوهو
دڕێییژهی تێکۆشیانیان لییهم شییێوازه دا نییهمابوو .جییاری واهییهبوو بهشییێک لهوانییه پییاش ماوهیییهک دیسییان ڕوویییان لییه ڕیزهکییانی
خهبات دهکردهوه .گهڕانهوهی ئهم تاک و تهرایه بۆ نێو ڕیزی پێشمهرگه زۆرتر به گومانهوه سهیر دهکرا .له بهر ئیهوه ڕژییم
حهولی دهدا بۆ زهبر وهشاندن له هێزی بهرانبهر بیه داڕشیتنی پیالن لیهو کهسیانه کیهڵیک وهربگیرێ .لیه حاڵیهتی وههیادا بیه
دهسیت هێنانییهوهی متمانییهی هێییزی پێشیمهرگه وهک مییهرجی بییه ئاکییام گهیشییتنی پالنیهکانیان سییهیر دهکییرا .مهبهسییتی ئهسییڵی
پیاوانی پالنڕێژی ڕژیم دوابیه دوای سیهرکهوتن لیه جێگییر کردنیهوهی تیاکی ئامیادهکراو لیه سیهرهخۆ و درێژخایهنیدا کیرداری
دهکرا.
وهک ئییهزموونی نوسییهری ئییهم دێڕانییه بییه گییوێبیس بییوونی وتیهی بهشییێک لییهو فێییر کراوانییه لییهالیییهن مۆرهکییانی ئێتالعاتییهوه
سهلماندوویهتی .بۆچوونی دهزگای جاسووسی و ئهمنیهتی ڕژیمی ئێسکالمی ئهوه بوو کهسانێک لەالیهن بهرپرسانی ڕژییم لیه
نێو ڕیزهکانی خۆیان بۆ کوژران به نهێنی دیاری دهکران له بهر ئهوه کوژرانهکیهیان دهبێتیه پیردی سیهرکهوتنی ئێسیالم! ئیهوه
به ئارهزووی خۆیان " وهس بوون به بهههشت " دهگهن !!.له بهر ئهوه کوژرانییان دهبێتیه کهرهسیهی وهشیاندنی زهبیری قیور
له "دوژمنانی ئێسالم "!
له سهر ئهم بڕوایه بکهری ئهم کیاره واتیا کیابرای تیهواب چ گونیاحێکی ناگیات بیهڵکوو زهینیی بیه وتیهی ئیهوان "دژه شیۆڕش
کوێر دهکرێ و ههلی زێڕین بۆ له نێو بردنیان دهکهوێته دهستی پیاوانی خودا(تهوابهکان)" و به جێ هێنانی حهقوڵاڵ!! بیهم
چهشنه نهفهری تهواب ههم خودای له خۆی رازی کردوه و ههم متمانیهی تیهواوی(دهزگیای) بیه دهسیت هێناوهتیهوه .سیهرپاکی
ئهوه ڕژیم دهبێته میانجی بۆ لێ خۆش بوونی ئهو تاقمه دۆزیان له دادگاکانی "شۆڕش" به دژی تهوابهکان پێشکهش کردبوو.

63

تایبەت بە  ٠٢ساڵەی ماڵئاوایی هاوڕی نەبی قادری

به ئهوه دهوترا "حهقولنا "
ڕۆخاندنی ورهی تاکی شۆڕشگێر به ههنگاو نان بهروه بێ نامووسی به بهشێک لهخۆشک ،ژن و دایکیی تیاکی خیهباتکار ،بیاڵو
کردنهوی دهنگۆی ئهوتۆ یا ڕاپێچ کردنیان به ههر بیانوێک بۆ ئێدارهی ناوهنده ئێتالعاتیهکان به مهبهستی بهدنێو کیردن و
دابهزاندنی ورهی شۆڕگێڕان.
به پێ ئهزموونی نووسهر له ناوچهکانی پیرانشارو مههاباد وێنهی کردهوهی ئهوتۆ له الیهن کۆماری ئێسالمی لهبهر دهست
دایه ...
پاش شیوی ئێواره له گهڵ کاک خدری خانه خوێ سهر قاڵی گوێدان به خهبهری ڕادیۆ بی بی سی فارسی لهندهن بووین.
له نهکاو کاک نهبی به دیمهنێکی ئاڵۆزاوو حاڵهتی تێکچوو خۆی به ژووری دانیشتنهکهی ئێمهدا کرد ،ڕوو به من گوڕانیدی "
ههسته کوژراین" له ههمانکاتدا به پهله و به سهرووهزعی تێکچووبه پهنجهرهی ماڵهکهدا خۆی گهیانیده دهرهوهی ژوورهکیه و
دهستی به ڕشانهوه کرد.
من به سهرسامیهکی تێکهڵ به ناباوهڕی ،به بێ ماڵ ئاوایی له خانه خۆێ کاتێک خۆم گهیانده بهر دهرکی کۆمیتهی پییران
شاهێدی دیمهنێکی یهکجار دڵ تهزێن و بهزهیی خیوڵقێنی تاقیهت پیڕوکێن هیاتم .بهداخیهوه ههنووکیهش نیازانم کیام هیاوڕێ
لهو سهروبهندهدا پێش من خۆی گهیانده بنکهی کۆمیتهو کێ له گهڕانهوه له گهڵم دا بوه.
هاوڕێیانی دهم به پێکهنین و زهق و زیندووی پاش یهک دوو سهعات پێش وهک ئهوه خهریکی مهله کردن بن له سهر بیهفری
قوڕاوی کۆاڵنی تهنیشت بنکهکهیان له عهرز ڕاکشاو دهست و القیان تێکهڵ به ناڵین و هاواری ئێش و ئازار به ههر الیێکیدا
دهوهشاند و سێنگیان به هیوای سۆکنایی ئازاری لهشیان به سهر بهفره قوڕینهکهدا دهخوشاند.
ژنانی به تهمهنی ئاوایی به بێ دوودڵی حاڵهتی ئهوتۆیان به هۆی دهرمانداو کران زانی.
ئهگهر باش له مێشکمدا تۆمار کرابێ ،تاقه پرسییارێک لیهم وهزع وحاڵیهدا مێشیکی منیی دهههژانید ئیهوه بیوو ،داخیوادهبێ چ
کهسێک دهستی تێکهڵ به کردهوهیهکی ئهوتۆ ناجوانمێرانه و بهتهواوه تی دۆژمنانه تێکهل کردبێ؟
له کهسێکیان که کوڕێکی گهنج و ئێوارهی ئهو ڕۆژه لهوێدا به سهرقاڵی ئیش و کاری مهقهڕهکه دیتبووم چوومه پێش.
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لێم پرسی؛ دهتوانی پێم بڵێی کێ ئێمڕۆ لێیره سهردانی کردوی؟ به دهم ئێش و ئیازارهوه وهاڵمیی دامیهوه تیهنێ بیرای شیههید
(کهریم نێزهیی) نهبێ کهسی تر نههاتوه.
دوابهدوای ڕاوێژیکی کورت فهرماندهری هێزی ئاواره که لهوێ ئامادهبوو بۆ پێ و شوێن گرتنی به جێ هێنانی سێ ئهرکی بیه
پهله دهست بهکار بوو.
یهکهم :دهرکردنی فهرمانی وریایی تهواو له ڕێگای بیسیم بیۆ هیهموو لیک و پهلیهکانی هێیزی پێشیمهرگه بیه مهبهسیتی چیاوه
دێری تونیدی ناوچهکیه( .دامیهزران لیه شیوینه ئاسیتهمهکان و بهرپیهرچی ئهگیهری هیهر هێرشیێکی هاوکیاتی هێیزی چهکیداری
ڕژیم) .ئێمه لهو بڕوایهدابووین ڕهنگه پالنی بهرباڵوتری ڕژیم به کهڵک وهر گرتن له شڵهژاویمان له حاڵهتی دهرمیان خیوارد
کرانی بهرپر و کادرهکان بۆ زهبر وهشاندنی زیاتر داڕێژرابی.
دووههم؛ گهڕان بۆ دیتنهوهی کهسێکی ئهوتۆ به نێوی (عۆسمان شهمسی) خهڵکی (کاسهکهران) له نێو گونید کیه ڕۆژی پێشیتر
به بیانووی سابوون فرۆشتن هاتبوه میشهدێ بنکهی کۆمیته.
سێهییهم :ناردنی که یان کهسانێک بۆ ئاوایی (کانی زهرد  -سهرشاخان) بۆ ئاگادار کردنی دۆکتۆر مراد قادری که سهر
قییاڵی خزمییهت بییه پێشییمهرگهی برینییدار و نهخۆشییانی ئاسییایی لییه نهخۆشییخانهی حێییزب و داوای یارمییهتی پێویسییت و فریییا
کهوتنی هاوڕێیانی دهرمانداو کراو.
دهستو بردی دڵسۆزانه و و بیه بڕشیتی کیاک سیهید ڕهسیوڵ فهرمانیدهری دڵسیۆزی هێیز بیوو بیه هیۆی ئیهنجامی سیهرکهوتوانهی
کورتخایهنی ههر سێ ئهرکی به پێویست زانراومان.
له ماوهیهکی کورتدا پێشمهرگه له ههموو بهرزایی و ئهو ڕێگایانه کیه گومیانی لیێ دهکیرا دوژمین بتیوانێ کیهڵکی پیهالمار بیۆ
سهر ئێمهی لێ وهرگرێ دامهزران.
تاکی گومان لێ کراو له کاتی بارکردنی پێش دهرباز بوون له ئاوایی به چهشنی کاتی له الیهن پێشمهرگهوه ڕاگییر کیرا تیا
له یهکهم دهرفهتدا پرسوو جۆی لێ بکرێ.
تیمی کانی زهرد (نهخۆشخانه) له کهمترین ماوهی مۆمکیندا هاوڕێ لیه گیهڵ کیاک دۆکتیۆر میراد سیهره رای زسیتان و دووری و
دژواری ڕێگه کوێستانیهکهی خۆیان گهیانده شوێنی کارهساتهکه و دهست به کاری چاره سهر بوو.
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ههر له یهکهم چرکه ساتهکانی ئاشکرا بوونی باری نالهباری لهش ساقی پاش خواردنی ئێوارهێ ئامادهبوانی مێیوانی بنکیهی
کۆمیتیهی پیییران ،دایکییی بییه ئییهزموونی هاوسییهری کییاک ڕهحیییم محمییودی ئهنییدامی دهسییتهی بییهڕێوه بییهری کۆمیتییهی شارسییتان
(خهڵکی مییشهدێ) ڕای گهیاند هاوڕێیانمان ژاراوی بوون و دهبێ شیریان بدرێتی.
[ به داخهوه چهند ساڵ دواتر کاک ڕهحیم به شێوازێکی گۆماناوی شههید کرا .مهخابن پرسیو جیۆ و بیهدواداچوونی پێویسیت
سهبارهت به ئهم کارهساته نهکرا] !؟
وهک ئهوه جاڕ درابێ له کورته ساتێکدا ههواڵهکه ماڵ به ماڵ گهڕا و ههرکه له الیێکهوه کاسه شیر بهدهست لیه کووچیهو
کییۆاڵنی گونیید بییۆ الی بنکییهی حێییزب ملییی رێیییان گییرت .هاوڕێیییانی تووشییکراو بییه نۆشییینی هییهر پیاڵییه شیییرێک دوای کییهمێک
شیرهکهیان به دهلهمهیی دهڕشاندهوه.
ئهم وهزعه تا کاتی گهیشتنی دۆکتۆر مراد درێژهی ههبوو به چهشنێک شیر له ئاوایی بڕا ،ناچیار دێییهکانی دهوروبیهر پیاش
میشه دێ له وهزعهکه ئاگادار کران [ یان بۆ خۆیان له ڕێگای خهڵکهوه ئاگادار بوون] .به ئهو پهڕی پهرۆشهوه ههر ماڵێک
حهیوانی شیردێی ههبوو بۆ دۆشین و هێنانی کۆتایی نهکرد.
وهک دۆکتۆر مراد پاشتر گێڕایهوهئهم ههنگاوه دهوری به سوود و باشی بۆ بڕین و کهمتر کردنهوهی کاریگهری ئهو ژاره به
تایبیهت کیوڵینی زۆری شیورباوهکه پیاش تێکیهڵ کرانیی ژار دهرهتیانی ژیانیهوهی سیهرله نیوێ بیۆ ژاراوی کراوهکیان بیه هێیز و
کاردانهوهی له سهر جهستهیان ههر نهبێ له کورت خایهن بهر بهست و ڕێ پێ نیهدان بیه نووسیتنیان ئهگیهری زییانی گییانی
لێ دهور خستوونهتهوه.
بهختهوهرانه به هیمهتی خهڵکی ئاوایی میشییه دێ و دهوروبهر ،دڵسۆزی سنوور نهناسی کاک دۆکتۆر میراد و وشییار مانیهوهی
ناوبراو سهرتاسهری ئهو شهوه به دیار ژاراوی بوهکانهوه لێ کهوتنهوهی زیانی گیانی پووچهڵ کرایهوه.
ههر چهند به وتهی دۆکتۆر مهترسی مهرگ له سهر کاک نهبی قادری له ههموو ئهو پازده نهفهرهی تر به هێزتر بیوو ،.بیه
ڕادهیهک زهختی خوێنی نێو براو تا پلهی شهش دابهزیبوو.
وێنه ،ناو و بهرپرسایهتی ئهوکاتی ژاراوی کراوهکانی دهستی ترۆری کۆماری ئێسالمی ئێران.
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 -١مام ئهحمهد شوانه ئاشپهزی کۆمیتهی ناوچهی پیران(،نهفهری یهکهم شانی چه  ،به پێوه وهستاو)
 -٠ئهحمهد بهزله ئهندامی کۆمیتهی ناوچهی پیران(.نهفهری دووههم شانی چه به پێوه وهستاو).
 -٣محهممهد ئهحمهدی ئهندامی کۆمیتهی ناوچهی پیران (.نهفهری سێههم " " '' '' '؛'

)

 -٤سهید عهلی هاشمی ئهندامی کۆمیتهی ناوچهی پیران.
 -٥نهبی قادری بهرپرسی کۆمیتهی شارستانی پیرانشار.
 -١رهحمان چێشته پێشمهرگهی کۆمیتهی ناوچهی پیران.
-٧شههید عهلی عومهری فهرماندهی دهستهی شههید ساڵح الجانی سهربه لکی ٣ی هێزی ئاواره.
 -١عوسمان پڕگورد ئهندامی ئهندامی کۆمیتهی ناوچهی پیران.
 -٩برایم الجانی ئهندامی کۆمیتهی شارستانی پیرانشارو ئهنیدامی دهسیتهی بهڕێوهبیهر(.نهفیهری یهکیهم لیه ڕییزی دووهیهم ،
دانیشتوو له شانی چهپڕا.
 -١٢عوسمان جۆخۆر پێشمهرگهی بهشی شههێییدان.
 -١١شههید ڕهسوو مسته جێگری فهرماندهی دهستهی شههید ساڵح الجانی سهربه لکی ٣ی هێزی ئاواره.
 -١٠مراد کهریمی ئهندامی کۆمیتهی شارستانی پیرانشار.
 -١٣ئهبووبهکره رووت پێشمهرگهی کۆمیتهی ناوچهی پیران.
 -١٤عومهر مستهفاپوور کادری کۆمیتهی ناوچهی پیران.
 -١٥ڕهسووڵ ساوجباڵغی کادری کۆمیتهی ناوچهی پیران وزانست له بهشی میدیا.
 -١١سمایله رووت ئهندامی کۆمیتهی ناوچهی پیران.
له الیێکیتر ئاکامی لێ کۆڵینهوهی سهرهتایی له تاکی ڕاگیراو شک و گۆمانی ئێمهی به رادهیهک به هێز کیرد .ناچیار وێیڕای
ئهوه برای پێشمهرگهی شههیدی هێزی ئاواره بووتا ڕوون بوونهوهی وهزعی ژیانی هاوڕێیانمان ده به سهر ڕا گیرا.
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درهنگانی ڕۆژی دووههم پاش ئهوه پشووی تووش کراوهکان بهره بهره هاتهوه سهرهخۆ پێشینیار کیرا سیهردانی تیاکی ڕاگییراو
بکهن و داوای لیێ بکرێ ئێستا که مهترسی گیانی له سهر ئهوان بهرهو کۆتایی دهچێ پێیان خۆشه ڕاستیهکه بدرکێنێ.
ئهم تێفکرینه دهوری ئهرێنی خۆی گێڕا ،دهقی پالنێک که سپای پاسدارانی پیرانشار به هاریکاری ئیمام جۆمعیهی ئیهو شیاره
و کهسێکیتر به ناوی عهواڵ گهرمێنی سهرۆک جاش (به وتهی گۆمان لێ کراوهکه) داڕیژرابوو ئاشکرا کرا.
به چهشنێک ئهو درکاندبووی بهرپرسانی ئێتالعات له ورمێ ژارهکهیان بۆ کهسێک به ناوی(سهدره) دهسهاڵتداری ئێتالعیاتی
پیرانشار ناردبوو .ئهم کار بهدهسته لیه گیهل کوێخیا عیهواڵ ناسیراو بیه عیهواڵ گیهرمێنی لیه بیری داخیوازی ئیازاد کرانیی بیرا
زینییدانی کراوهکییهی بییه مییهرجی بییهڕێوه بردنییی ئییهم ئهرکییه بییهڵێنی ئییازاد کرانییی براکییهی و پییێ بهخشییینی دهزگایێییک مییاڵ،
دهزگایهک ماشێن و بڕه پارهیهک [ گۆیا هاوکات له کاسهکهران له الی کهسێک دانراوه] و ...له پیرانشاردهدرێتێ.
پالنهکه ئهوه بوو :بهستهیهکی چکۆڵه که گهردێکی تایبهتی تێدا بوه پێ دهسپێردرێ .دهبێ نێوهرۆکی نایلۆن(بهستهکه) له
خواردنی ئاوهکی[شۆرباو] ،یا له گهڵ خۆێ تێکهڵ بکرێ .ئهوه له جێدا دهبێتیه هۆکیاری میهرگی کوتیوپڕی کهسیێک خیۆێ ییا
شۆرباوهکه دهخوات .بۆ بهڕێوه بردنی ڕاسپێردراوهکه به بیانووی گواستنهوهی سابوون بۆ فرۆش لیه سیهر ڕێ سیهردانی بنکیهی
حێزبی دێمۆکرات له ناوچه دهکات.
ههڵبییهت ماوهیییهک ڕاهێنییانی فێکییری و پییهروهردهکردن بییهدژی جوواڵنییهوهی مییاف خوازانییهی حێییزب و پێشییمهرگهکان دهبێتییه
ڕێخۆشییکهری جییێ بییه جییێ کرانییی ئییهرکی دیییاری کییراو ،دوژمیین بییه ڕادهیییهک توانیبییووی زهینییی بکییهری کارهسییاتهکه بییۆ الی
دۆژمنایهتی هاوسهنگهرانی برا شههیدهکهی به الڕێدا بهرێ ،لیێی وهراست گهڕابوو وته و پرۆپاگهندهی کارگێرانی ئێتالعیات
هاوتای راستی و "پێشمهرگه دۆژمنی کورد و ئایین و ماکهی ههژاری خیهڵکی کوردسیتانه و بهرپرسیانی پێشیمهرگه هیهموو لیه
ڕیزی کهسانی خاوهن سهرمایهن له بهر ئهوه ئهرکی ههر تاکێکی وهک ئهو دهژمێردرێ به پێ بنهماکانی ئێسالم و بۆ داکیۆکی
کوردسییتان و نههێشییتنی پیییاوانی سییهر بییه بێگانییه و دۆژمن یی واڵت هاریکییاری کۆمییاری ئێسییالمی بکییات " .دیییاره دهبییێ ئیمییام
جۆمعییهی ئییهوکاتی شییاری پیرانشییارو عییهواڵ گییهرمێنی یارمییهتی پهژرانییدنی وتییهکانی ئێتالعییات وگێڕانییی دهور و کاردانییهوهی
ئهرێنی له سهر ئهم گهنجه هەبووبێ.
به کهڵک وهرگرتن له ناسیاری و متمانه پێکران وهک برای شههید له دهرفهتی سهرقاڵ بوونی مام ئهحمهدی ئاشپهز به
کاروبییاریتری بنکهکییهیان بهشییێک لهدهرمانییه تێکییهڵی مهنجییهڵی شیۆرباوه کییه دهکییات .لییه بییهر پهلییه کییردن و تییر و خییۆفی
ئهگییهری پێییزانین بییه شییهکهیتر بییه نایلۆنهکییهوه لییه نێییو ئییاوی چییۆمی تهنیشییت بنکهکییهیان فییڕی دهدات [.بییه وتهیییهکیتر لییه
شوێنێک بهشی دووههمی دهشارێتهوه .ههڵبهت من ئاگام لهم وتهیه نیه].
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ئهمهکناسی له بهرانبهر خۆو خدهی شۆڕشگێرانه:

لێره دا دهستو بردی فهرماندهری هێز کاک سهید ڕهسول و یهکه یهکه ی پێشمهرگهو بهرپرسانی ئهوکاتی هێزی ئاواره چ بیۆ
شهو نخوونی له ئاست پارێزگاری هاوڕێیانیان و بیهر پیهرچی ئهگیهری پیهالماریتر و چ فرییا خسیتنی دۆکتیۆر و ده بهسیهر
کردنی تاکی راسپێردراوی دۆژمن بۆ وهشاندنی زهبری گهاڵڵه بیۆ داڕێیژراو دهبیێ ده نیشیان بکیرێ .دهبیێ دانیی پێیدا بنیرێ
ئهگهر خهڵک وهک لهم بهسهرهاته دا نیشانیان دا پشت و پهنای یهکتر بین ،هیهر پالنێکیی دڕندانیهی ئیهوتۆ دهتیوانرێ بیێ
کاریگهری بمێنێتهوهو دۆژمن لهوه کهههیه ڕسواتر بکرێ .شیاوبوو لێرهدا ناوی ههموو ئهو کیادر ،بیهپر و پێشیمهرگانه کیه
بیه پهرۆشیهوه ههرکییه بیه نییۆرهی خیۆی حییهولی یارمهتییدان و پارێزگیاری گرتییه ئهسیۆ بهێنرێییت بیهالم لییه بیهر زۆر بییوونی
ناوهکان نهگونجا.
له گهڵ ئهوه که کیاک نیهبی قیادری و پێشینیاره شیێلگیرانهکهی بیوه هیۆی وهال خسیتنی مین و بهشیێکیتر لیه کیادرو بهرپرسیی
پێشمهرگهکان له تووشبوونێکی ئهوتۆ پڕ له ئیازار و مهترسیی گییانی ،خیۆ گهیانیدنی کیاک نیهبی پیاش دهرمانیداو کیران بیه
ماڵی کاک خدر و ئاگا دار کردنی ئێمیه له بهسهرهاتهکه بۆ خیۆی گۆشیهییهکیتر لیه ههسیتی پییرۆز و پیڕ لیه بهرپرسیایهتی
ئهم تاکه شۆڕشگێڕه بۆ پاراستنی هاوسهنگهران دهژمێردرێ.
بهر پرسیار بوون و ههست و ههستانی وها له پێناوی یارمهتیدان به پاراستنی گیانی هاوڕێییان وێیرای تیووش بیوونی خیۆی
ههر نهبێ بۆ وهگێڕی ئهم به سهر هاته پڕ له ئهزموونه وانهی فێرکارانهی مهزنی له فێداکاری تێدا بوو.
سهرباری ئهوه که خۆ گهیاندن و بڕینی ڕێگای سهخت و شاخاوی ئهویش لیه تاریکیه شیهوی ئیهوتۆدا لیه الییهن کیاک دۆکتیۆر
مراد قادری [محمید ئیهمین قیادری] سیهرهڕای پشیوو نیهدان بیه درێژاییی ڕۆژهکیهی بیۆ پیێ ڕاگهیشیتن بیه برینیدار و نهخۆشیان
وانهیهکیتر له مرۆڤدۆستی ،مرۆڤایهتی و گهیشتنی تاکێک به لووتکهی مرۆ بوونه.
قادریهکان ئهو کهسایهتیه تێگهیشتوو و خوێندهوارانه که به خۆشیهوه من شانازی ناسینی کۆمهڵێکیان لیه درێژاییی خیهباتی
پێشمهرگانه دا نسیبم بوو ،پارێزگار و بهڕێوه بهرو ئهوینداری خۆ و خدهی بهرزی ئێنسانی بوون .وهک ئیهوه کیاک نیهبی و
کاک دۆکتۆر مراد بۆ بهرهوانی دۆست ،هاو سهنگهرو و پارێزگاری ژیانی هاوڕێیانییان نوانیدیان دهبیێ لیه جهوهیهری بوونییان
دا جێ خۆی گرتبێت.
ههر لهم ڕێچکهدا ناکری تهوازۆع ،له خۆ بووردهیی و ڕۆحی بهرزی خزمهتکارانهی خۆشکی بهڕێز [مرییهم قیادری] هاوسیهری
بهڕێز سهرههنگ ئیرهج قادری که کاتی خۆی هاوڕی کاک سهرههنگ له بنکهیهکی پێوهنیدی بیۆ پیێ ڕاگهیشیتن بیه برینیدار،
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نییهخۆش و مێوانییان ده نیشییان نهکییهم ،دهسنیشییانی مهزنایییهتی بییه بییێ لییه بییهر چییاو گرتنییی ژیییانی ڕابییردووی خییۆی و
بنهماڵهکهی ،به بێ ئهوه کهسێک توانای ئهوهی ههبێ ناچاری بکا ،به ڕهزامهنیدی و ڕۆح سیووکی وهک پهرسیتارێک دایکانیه
دڵسۆز و خهمخۆری خزمهتی مرۆیی به هاو سهنگهران بوو.
کاتێک دژواریهکانی ڕۆژانی پێشمهرگه بوون و ئێش و ئازاری دهربهدهری و زهخت و گوشیاری دوژمین بۆسیهر خیهڵکی واڵتهکیهم
ههروهها درێژهی ستهم و نامرۆڤایهتی الپهڕهی زهینم دادهپۆشن تهنێ سهرفهرازی ناسینی مرۆگهللێکی بهرز ڕهوشتی وهها لیه
درێژهی ئهو ماوه پیرۆزهدا دهبێته مهڵههمێکی ئاسوودهیی بهخش بۆ تهسکینی ئازاره به جێ ماوهکان ،ئازاری له دهسیت دانیی
کهڵهپیاوانی وهک کاک نهبی له سهر هۆش و جهستهم.
کییاک نییهبی لییه دواچرکییه سییاتهکانی کۆتییایی ژیییانی نیشییتمان پهروهرانییهی جیییا لییه ئییازاری جهسییتهیی بییه هییۆی نهخۆشییی
شێرپهنجه ،شێرپهنجهی دوو بهرهکایهتی و هۆمێدی دوایی هاتن و تهبایی ڕیزهکانی جوواڵنیهوه بیۆ ڕزگیاری کیورد دوا وشیهی
سهر زاری له ئاخرین پێوهندی تلێفۆنی نێوانمان بوو.
حورمهتی فراوانتر بۆ ڕۆحی نهسرهوتووی کاک نهبی قادری و سهرجهم قربانیهکانی ئهو ڕێگا بهرز و پییرۆزهو خوازییاری بیه
دی هاتنی تهبایی شۆڕشگێڕانی ئهوینداری سهرفهرازی کوردستان .
===
کۆمیتییهی شارسییتانی پیرانشییار لییهو سییهردهمه دا بییۆ پێییڕا گهیشییتن بییه کاروبییاری سیاسییی ،تهشییکیالتی کۆمهاڵیییهتی و.....لییه
ناوچهکانی:
گهده .نهڵێن ،بهری مێرگان ،پیران ،بهربنه ،الجان ...کۆمیتهی ناوچهی دامهزراندبوو .بهرپرسی ههر یهک لیهم ناوچهگهلیه
له ئهندامانی کۆمیتهی شارستان دیاری دهکرا .دیاره ههرکۆمیتهیهک چوارچێوهی ئهرک و دهسهاڵتی دیاریکراوی خۆی ههبوو.
بهشێک له زانیاریهکانی ئهم نووسراوه به یارمهتی برای بهڕێز و هاو سهنگهری ڕۆژانی دژواری بیهرهوانی نیشیتمان کیاک
.ع  .ه پشتڕاست کراوهتهوه.
تێ بینی  :١بهشێک له دۆستانی پیرانشار لهو بڕوایه دان ئیمام جۆمعه دهورێکی وههای له دابهزینی ئهو کارهساته نهبوه.
تێ بینی  :٠کورت پاش دهرمانداو کرانی ئهندام و بهرپرسانی حێزبی له پیرانشار کۆمیتهی حێزب له پێوهندیهکدا له
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گهڵ دهفتهری سیاسی به ڕاوێژ باسی هێنانه گۆڕی تۆلهی هاوچهشنی به گوێرهی ههبوونی ئهنیدامی نفیووزی لیه نێیو ئۆرگانیه
کانی دهسهاڵتی ترۆریستی کۆماری ئێسالمی هێنایه بهر با که ئهگهر ڕهزایان له سهر بێ وهالمیان بدرێتهوه.
وهاڵم ئهوهبوو :ئهوه کردهوهیێکی نامرۆڤانهیه ئێمه سیهرهڕای تێکهیهڵچوونی ڕۆژانیه و کیوژرانی نهفیهر لیه هیهردووال هیچکیات
ئامادهنین هاو دهنگی له گهڵ کردارێکی ئهوتۆ بۆ کهسیانی ڕژییم لیه هیهر پلیهو پایهیهکیدا بکیهین.خیهباتی ئێمیه خیهباتێکی
ئێنسانی بۆ مافێکی ڕهوایه .لهم پێناوهدا ده له کرداری ناڕهوا وهر نادهین.
تێ بینی  :٣به مهودای چهند ساڵ دواتر ڕژیمی ئێسالمی سهر له نوێ بهر باڵوتر له ههورامان ،ههڵهبجه و گهورهدێ
دهستی تێکهڵ به کردهوهی دهرمانداو کردنی کادرو بهرپرسانی حێزب تێکهل کرد له ئاکام دا شهید بوونی چهنیدین کیه لیه
خهباتگێڕانی نیشتمانی لێ کهوتهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  -ڕێکەوتی :نۆڤەمبەری ٠٢١١

کاک سهدیق بابائی و کاک نهبی قادری
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کاک نهبی ئهستێرهیهکی گهش بوو ،دهرکهوت و ڕاخوشی.
بۆ یادی کاک نهبی قادری

سهعید بهگزاده
زهمان زۆر به خێرایی تێدهپهڕێ،ساڵ دێن و دەرۆن و مەودامان دەگەڵ کاک نەبیی زییاتر دەبیێ .ئەو میاوە دووریییە بە پێیێ
سروشییتی ئییادەمیزاد دەبییوو زۆر فەرامۆشییی بەدوادا هاتبییا .بییهاڵم ئییهو لێییک دابییڕان و دوورییییه نەتەنیییا نییهیتوانیوه سیییمای
جییوانی کوردانیییهی کیییاک نییهبی وهشیییارێ و لیییه زهینمییدا بیشیییوواتهوه ،بەڵکیییو ئەو کەسییایەتیە خەسیییلت جیییوان و کیییوردانە و
خۆشەویستە کەمرەنگیش نەبووەو نابێ .کاک نهبی ههر له المانه .دهگهڵمانیه ،قسیهکانی ،پهیامیهکانی ،قهاڵفیهتی جیوان و
رێک و پێکی ،خو و رهوشتی کوردانهی له بهر چاوی زهین و هۆشدا ههر ماون .کاک نهبی برا و هیاورێ و بەرپرسیەکەم هیهر
به جهسته ونه.
کوا بهم زووانه ئهو ههموو ئاکار و کردهوه مهردانهیه ،ئهو کۆ خهسڵهت و بیر و ئهندیشه جوانانه ون دهبن.
کاک نهبی بناخهی ژیانی خۆی وا دانهڕشت که بیهم زوانیه لیه بییر کیرێ .ئیهو لیه بنهماڵهییهکی میام ناوهنیدی و تاڕادهییهک
دهست رۆیشتودا چاوی پشکووت ،بهاڵم قهت له ژیانی کورتی خۆیدا چین یان تیوێژێکی تایبیهتی لیه کۆمهڵیدا بیۆ ههسیتان و
دانیشتن و هات و چۆ و پێکهوه کار کردن ههڵنهبژارد .لە هەموو و چین و توژێکی کۆمەڵدا دۆست و ئاشینای هەبیوو ،دەگەڵ
پیر و گەنج و الو و دەست رۆیشتوو نەداراندا وەک یەک هەلس و کەوتی هەبوو .تەنانەت کەم کەسم دی بەرادەی کاک نەبیی
لە الی مندال و میرمنداالندا خۆشەویست بێ .ئەو بە زمانی هەموانی دەزانی .کورد بوو ،ژیانی خۆی بۆ ژیانی بهختهوهرانیهی
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کورد تهرخان کرد .ئهو بۆ خهیاڵ و ئارهزو نهژیا ،ئارام و ئاتوسیا و ئیازاد لیه گۆشیهیهکی دهرونیی پیڕ ههسیتی وییدا جێییان
گرتبوو .ههستی پڕ له خۆشهویستی ئهو بۆ ههموان بوو ،بهاڵم له ههموان زیاتر بۆ کوردستان.
کاک نهبی زۆر زوو به دهرد و مهینهت و بهشخوراوی میللهتهکهی زانی و ههستی به زوڵم و زۆرداری لهسهر خهڵکهکیهی کیرد.
بۆیهش راست لهو تهمهن و سهر و بهندهدا که دهی توانی ژیانێکی ئارام و دهکرێ بڵێیین بیێ تیر و خیۆف و سیهقامگیر بیۆ
خیۆی و بنهماڵهکیهی دروسییت بکیا ،تیهواوی ژیییان و توانیایی خیۆی و دهرفییهت و ئیمکانیاتی بنهمالهکیهی بییۆ خیهباتی رزگییاری
خوازانهی نهتهوهکهی تهرخان کرد.
مین کییاک نییهبیم لییه حیزبییی دێمییۆکراتی کوردسییتانی ئێرانییدا ناسییی .بییهو جیاوازیییه کییه کییاک نییهبی تهمییهنی لییه سیاسییهت و
حیزبایهتی کیردن و بیهر پرسیایهتیدا لیه مین زییاتر بیوو .بیهاڵم زۆر زوو توانیمیان لیه یهکیدی نزییک بیین و ببینیه دۆسیت و
هاورێیهکی باشی یهکتر .لێک نزیک بوونمان بوو به هۆی تێکهاڵوێکی بنهماڵهیی که تا ئێستاش بهردهوامه.
کاک نهبی مرۆڤێکی سهنگین و گران ،به حهیا ،له ههمانکاتیشدا پیاوێکی به دهمار و شایی به خیۆ و لهبیهر داڵن بیوو .زۆر
زوو دهیتییوانی دهگییهڵ کهسییێک کییه ئهگییهر یهکییهم دیداریشیییان بییێ ،ببێتییه دۆسییت و ئاشیینایهکی نزیییک .کییهم کهسییم دیییوه بییه
ئهندازهی کاک نهبی دۆست و ناسیاوی ههبن.
ههر له سهرهتای ئاشنایهتی و دۆستایهتیمانڕا با و راوێژمان به یهکهوه زۆر بیوو .لهسیهر سیاسیهت و حیزباییهتیڕا بگیره
هییهتا زۆر بییا و خواسییی دیکییهی نێییو کۆمهڵهکییهمان و گرفتییهکانی ژیییانی میللهتهکییهمان .واهییهبوو کییه بۆچوونمییان یییهکی
نهدهگرتهوه .جاری وابوو باسهکهمان دهکێشرایه توڕه بوون ،بهاڵم کاک نهبی ههر وهک برای گیهوره ،دڵ فیراوان و بیێ کینیه
و بوغز ،ههموو توڕه بوونهکهی لێمان ،کاتی بوون .نهک ههر بۆ من بهڵکو بیۆ زۆربیهی دۆسیتهکانی بیه تایبیهت ئیهوانی لیه
خۆی چوکتر بوون ههر بهو شێوهیه بوو.
کییاک نییهبی لییه مییاڵی خۆشیییدا نمونییهی پیییاوێکی دڵ گییهوره و خانییهدانێکی کییورد بییوو .هیچییی بییۆ کییه لییه چییاو نییهبوو .زۆر
میواندار ،مهجلیس خۆش ،قسهزان وشارهزا و ئهدهب دۆست بوو.
کاک نهبی مرۆڤێکی ئازا ،فیداکار ،دێمۆکرات و ساحهبی قسیهی خیۆی بیوو .نهمیدی و نیهم بیسیت نیان بهکیه بیه قهرزبیدا.
ههرگیز ملی بۆ زۆر دانهنهواند .قسهی ناحهق و کردهوهی نادێمۆکراتیکی کهسی قبوڵ نیهدهکرد ،بیا خۆشیی زییانی کردبیا.زۆر
جار دیتم بهرژهوهندی خۆی فیدای قازانجی گشتی دهکرد .زاڵم نهبوو ،ستهمی لهسهر که نهبوو ،بۆییهش ناعهداڵیهتی پیێ
قبوڵ نهدهکرا .جا ئهوه له الیان ههر کهسهوه بایه،چ دوژمن و نهیار ،چ خۆیی .بویڕ بوو ،به الی ئهوهوه ستهم گیران بیوو،
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جا ئهگهر خۆیی بیکردبایه زۆر قور و گران و به ژانتر بیوو .پێیی وابیوو خیهڵکی چهوسیاوهی ئێمیه دهبیێ فێیر کیرێن ئیازاد
بژین ،بێ زهوت کردنی هیچ مافێک ،بێ ستهم و سهرکوت و ناعهداڵهتی .کاک نەبی کوری رۆژی تەنگانە بوو.
کاک نهبی قادری له ساڵی ١٣٣٩ی ههتاویدا پهیوهندی به حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێرانهوه کردوه و له کیۆنگرهی 5ی
حیزبهوه تا دوایین کاتهکانی ژیانی ئهندامی کۆمیتهی ناوهندی بوو .دوو دهورهش لیه حیزبیی دێمیۆکراتی کوردسیتانی ئێیران،
رێبهرایهتی شۆرشگێردا ئهندامی دهفتهری سیاسی حیزب بووه .مهیدانی کار و چاالکیهکانی کاک نیهبی لیه حیزبیی دێمیۆکراتی
کوردستانی ئێراندا ،زۆربهی ناوچهکانی کوردسیتان و ئیهرکی جۆراوجیۆری حیزبیی دهگرتیهوه .بیهر پرسیی کۆمیتیهی شارسیتان،
بهرپرسایهتی ناوهندهکان ،بهرپرسی کۆمیسیۆن و ...بوه.
پاش کۆنگرهی ١٢ی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران ،رێبهرایهتی شۆرشیگێر ،بیۆ چیاالکتر کردنیی کۆمیتیهکانی حیزبیی لیه
دهرهوهی واڵت و بهرینتر کردنهوهی پهیوهندییه سیاسییهکان لهگهڵ کۆڕ و کۆمهل و واڵتانی دهرهوه ،کۆمیتهییهک بیۆ دهرهوهی
واڵت دیاری کرا و کاک نهبی بهرپرسایهتی ئهو کۆمیتهیهی بیه عیۆده گیرت و منییش هاوکیار و جێگیری بیووم .ئیهو کۆمیتهییه
لهژێر مودیرییهت و رێنوێنیهکانی ئهودا له ماوهیهکی زۆر کورتدا توانی ئهندامانی حیزب سازمان بداتهوه و تۆڕێکی بیهرینی
تهشکیالتی له الیهنگرانی حیزب له زۆربهی واڵتانی ئوروپا ،ئهمریکا ،کانادا و ئوسترالیادا پێک بێنێ .توانیایی میانۆردانی
تهشکیالتی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران ،رێبهرایهتی شۆرشگێر له دهرهوهی واڵت بهڕادهیهک بیه هێیز و کیارا بیوو کیه
له هێزه کوردستانیهکان .ک ،ک و له هێزه ئێرانیهکانیشدا تهنیا موجاهیدین لهو بیوارهدا بیه توانیاتر دهردهکیهوتن .ئیهو
حیزبه جێگا و شوێن و پله و ئیعتبیارێکی زۆری لیه نێیو کیۆڕ وکۆمهڵیه کوردسیتانی و ئێرانیی و دهرهکیهکانیدا پهییدا کردبیوو.
کۆمیتەیەکی بەبەرنیامە و حیزبێکیی بە پرێنسیی و بەرپیر لە ئاسیت گشیت مەسیەلەی کیورددا ،چ لە نێیو هییزە کوردسیتانی
یەکانییدا و چ لە نێییو ئیرانییەکانییدا جێگییا و شییوێنی تییایبەتی خییۆی هەبییوو .کۆمیتییهو ئهنییدامانی ئییهو حیزبییه هییهر دهتکییوت
بنهماڵهیهکی تهبا و رهبان به یهکهوه .سیهفاو سیهمیمییهت و رێیز و حورمیهت کیهش و هیهوای ههمیشیهیی جهلهسیهکان بیوو.
دهگهڵ ئهوهش بۆ بههێزتر کردنی جواڵنهوهی کورد له زۆربهی جەلەسیە و باسیهکانی نێیو خۆیییدا هیهوڵ و بیا و قسیه بیۆ
یهکماڵی کردنهوهی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان بوو.
کاک نهبی وهک بهرپرسی ئیهو کۆمیتیه و وتیهبێژی حیزبیی دێمیۆکراتی کوردسیتانی ئێیران ،رێبهراییهتی شۆڕشیگێر ،بیۆ زییاتر
ناساندنی دهنگیی ئازادیخوازانیهی کیورد لیه کوردسیتانی ئێیران ،تیوانی لیه ماوهییهکی کورتیدا بیهدهیان وت و وێیژو چیاو پێیک
کهوتنی سهرکهوتوانه دهگهڵ رۆژنامه و تلویزیۆن و رادیۆکاندا ئهنجامبدا.
دهگهڵ زۆر پارلمانتێر و نوێنهری حیزبهکانی دهسهاڵت بهدهستی واڵتانی رۆژئاوایی دیداری کرد ولهسهر کێشهی کورد بیا و
راوێژی دهگهڵ کردن .کاک نهبی قادری لیه دهرهوهی واڵت تیهنیا نوێنیهری حیزبیی دێمیۆکرات نیهبوو .ئیهو سیهفیرێکی بیاش و
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بهوهجی کورد بوو .له مافی گشت کورد داکۆکی دهکیرد .کێشیهی نێیوان رێکخراوهکیانی کیورد گیهڵێک ئیازاری دهدا .زۆر جیار لیه
کوردستان بۆ بڕانهوهی ئهو جۆره کێشانه خۆی دهزۆر مهترسی گهوره هاوێشت .لیهدهرهوهش بیۆ کیاری خێیر و قسیهی بیاش لیه
نێو رێکخراوهکانی کوردیدا ناسراوی ههموان بوو.
ئێمه پێمان وابوو که کورد پێویستی به یهکدهنگییهک ههیه ،جا ئهگهر له نێو خۆی والتیش ئهو ئیمکانه نییه بیا لیهدهرهوه
ئهو وهحدهته پێک بێ .پێمان وابوو باشتره که کوردی ههر چوار پارچه له کۆڕ و کۆمهڵی نێونهتهوهییدا بیه زمانێیک و بیه
یهک ههیئهتی نوێنهرایهتیهوه لێرو لهوێ قسان بکیا و پهیوهنیدی دامیهزرێنێ و داخوازیییهکان بێنێتیه گیۆرێ .لیهو بوارهشیدا
چاالکی کاک نهبی بۆ ههموان ئاشکرا وبهرچاو بوو.
کاک نهبی له نێو ئێمهدا یهکێک لهو کهسانه بوو کیه بیۆ تێکیهڵ کردنیهوهی دوو بیاڵی حیزبیی دێمیۆکراتی کوردسیتانی ئێیران
هییهوڵی زۆریییدا .پێییی وابییوو ئییهو دوو باڵییهی حیییزب دهبییێ یییهک بگرێتییهوه و خییهباتی کییورد لییه کوردسییتانی ئێرانییی پییێ بییه
هێزکرێ .بڕوای به تێکهڵ بوونهوهیهک بوو که دهرهتان و ئیمکان بۆ ههمووتواناکان پێک بێنێ که بتوانن دهخزمیهت حییزب
و گهلهکهیاندابن .بڕاوی به یهکگرتنهوهیهکی بێ پێچ و پهنا و نیاز پاکانه بوو .له شهڕ و کێشهی نێو خۆیی بێزار بوو.
بییهاڵم داخییی گییرانم ،کییاک نییهبی ئییهو ئاواتییهی خییۆی وهک زۆربییهی هیییوا و ئاواتییهکانی بییه چییاوی خییۆی نییهدی .ئییاواتی بییوو
دێمۆکرات یەک بن ،لە دوو بەرەکی رزگاریان بیێ .پیاش مەرگیی کیاک نەبیێ دوو دێمیۆکرات بیوونەوە بە یەک و ئیاواتی کیاک
نەبی وەدی هات بەاڵم ،ئەو نیاز پاکییەی کە دەمانهەویست و پێویست بوو بەتەواوی نەبیندرا.
چەنیید سییاڵ پییاش مەرگییی کییاک نەبییی دیسییان حیییزبەکەی کییاک نەبییی دووچییاری کارەسییات بییووەو دیسییان بییۆوە بە دوو ،لێییک
دابرانێک کە بێ گومان بۆ روحی کاک نەبی و بۆ دۆستانی کاک نەبێ ناخۆش و گران بوو .بۆیەش هەوڵی حییزب و دۆسیتانی
کاک نەبی بیۆ یەک پیارچەیی نیازپاکیانەی دیمیۆکرات و بەهیزتیر کردنیی توانیایی کیورد بیۆ گەیشیتن بە ئامانجەکیانی هەر
بەردەوام دەبێ.
قهت له بیرم ناچێ ،کۆبونهوهی کۆمیتهکهمان بوو ،لهسهر مهسهلهیهک دهگهڵ کاک نهبی ییهک ڕا نیهبوین .بیۆ چیوونی مین و
کاک حهمهدهمین دهگهڵ هی ئهو فهرقی ههبوو .کیاک حهسیهنی رهسیتگاریش کیه بهسیهردان لیه ئوروپیا بیوو ،دهو کۆبوونیهوهدا
بهشدار بوو .پاش ماوهیهک ههستم کرد کاک نهبی رهنگی گۆڕا ،کاک حهسهن له باسهکهدا کهوته الی کیاک نیهبی ،مین زۆرم
به الوه سهیر بوو .دهمزانی کاک حهسهن بۆچوونی لهو مهسهلهدا له من نزیکتره ههتا کاک نهبی ،ئهی بیۆ وا دهڵیێ؟! پیاش
ماوهیهک بانگی کردمه گۆشهیهک و پێی کوتم ' بڕێک نیهرم بین ،بهداخیهوه کیاک نیهبێ توشیی نهخۆشیی شیێر پهنجیه بیووه".
لهجێی خۆم سیڕ بیووم ،دهتکیوت کیوتکێکی قورسیم وهسیهری کیهوتووه ،ئەو هەواڵە بیۆ مین زۆر قیور و گیران وقبیوڵ کردنیی
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زهحمهت بوو ،یان باشتره بڵێم پێم خۆش نهبوو باوهڕبکیهم .بیهاڵم کیاک نیهبی خیۆیی نهیدهویسیت ئێمیه ئاگیادار بیین ،نیهکا
شوێن لهسهر کارهکانمان دابنێ و له و بهجێ گهیاندنی ئهرکهکانماندا شل بینهوه.
ههر چهند نهخۆشی کوشهندهی شێرپهنجه تهواوێک کهم توانای کردبوو ،بەاڵم هیهتا دواییین سیاتهکانی کیه زمیانی لیه کیار
کهوت و تاقهتی بزووتنیی بیڕا ،لیه کیارو تێکۆشیان رانهوهسیتا .بیه هیهموو ئیێش و ئیازاری شیێڕپهنجهوه ژانیی کیوردی لیهبیر
نهچۆوه .لە دوارۆژەکاندا کاک نهبی لهدوو بهرهدا بهربیهرهکانی دهکیرد ،بهرهییهکیان گیروگرفتیه سیاسیییهکانی نهتهوهکیهمان
بوو،بهرهکییهی دیکییهش ملمالنییێ دهگییهڵ ئییهو شییێرپهنجهیه بییوو کییه لییه دهروونییدا پێییی ههڵییدهزنا و بهرهبییهره کییزوالوازی
دهکرد.شیرپهنجه جهستهی کاک نهبی لهکارخست بهاڵم ورهی پێ بهرنهدا ،کاک نهبی کهم ژیا وکهڵ ژیا ،ئهو دارێک بوو بیه
پیوه مرد وچۆکی دانهدا و نهلهرزی.
کییاک نییهبی بییهجێی هێشییتین .زۆرمییان ههوڵییدا چاالکییییهکانی حیزبییی پییاش وی کییهم نهبنییهوه و لییه کییورتی نییهدهن .رووزهرد
نهبوین ،بهاڵم نهبوونی کاک نهبی مان زۆر پێوه دیار بوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی١ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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ئهمڕۆ که یادو بیرهوهری  ٥١ساڵهی ئاغای قادری یه،

داخهیاڵ هاوسهری کاک نهبی قادری
ئهمڕۆ که یادو بیرهوهری ١٥ساڵهی ئاغای قادری یه ،سوپاسی ههموو ئهو دۆست و رهفیقانه دهکهم که ییادی دهکهنیهوه .هیهر
ئییهوه کییه لییهبیری ناکییهن و رێییزی لێییدهگرن بییۆ میین سییهربڵیندیه .بهداخییهوه بۆخییۆم خوێنییدهواریم نیییه و نییاتوانم بنووسییم و
بخوێنمهوه ههر بۆیه ئهو زهحمهتهی دهدهمه بهر کهسێکی خۆم .بهاڵم ئهوهی دهدڵم دایه رهنگه ئاوا که لێم دهپرسن نیهتوانم
بهباشی باسی بکهم .ساڵ و مانگیشم هیچ لهبیرنیه و ئێوه بۆخۆتان باشتر دهزانن ساڵهکان بخهنهوه سهریهک.
رهنگه سهربردهی ژیانی ئێمه بۆ ههموو که خۆش نهبێ .بهاڵم ئهوهندهی لهبیرم ماوهو دهدڵم دایه پێمخۆشه بۆ ئێوهی با
بکهم.
جارێ با ئهوه بڵێم پێش ئهوهی من و رهحمهتی ببین به ژن و مێرد ،هیهر دووکمیان بیه دڵ کورداییهتی و حیزباییهتیمان پیێ
خیۆش بیوو .بیه منیداڵی کیه هیهر دهوری  ١٢سیااڵنه دهبییووم ،کیه کیاک ئهحمیهد تیۆفیقی رهحمیهتی دههاتیه مهنتهقیهی ئێمییه،
نامهیان پێدا دهناردم بۆ الی مهال عهواڵی یان بۆ مام میارفی .ئیهمنیش نامهکیهم کیه وهک نووشیتوویهک وابیوو ،دهشیاردهوه و
بۆم دهبردن .ههر لهو کاتیهوه کوردایهتیم پێ خۆش بووه .دیاره بابم ئاگیای لیێ بیوو و پێیی خیۆش بیوو کیه ئیهویش پێشیتر
بۆخۆی ئهندامی کۆمهڵهی ژێکاف بوو.
نسیب وا نووسرا بوو ،رهحمهتی ناردیه سهرم و مێردم پێکرد .ههر له یهکهم رۆژهکانی ژیانمهوه لهگهڵ رهحمهتی لهسهر
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حیزبایهتیه کهوتمه دهردهسهری و نارهحهتیان .دوای ساڵێک و چهندی باشم لهبیر نییه کیه رۆژێکیی رهحمیهتی لێیی پرسییم:
ئهوه ئهتۆش ئهوکارانه دهکهی ،یانی کاری حیزبی؟ کوتی خۆ منیش ئێستا ئهوکارانه دهکهم .میهنزووری ئیهوهبوو کیه ئیهویش
بووه به حیزبی .منیش به خۆم نهبوو دهستم کرد به گریانێ .کوتم زۆرم پێخۆشه کاری حیزبی دهکهی ،بهاڵم لێیت دهترسیێم.
(مهبهسییت لێییی نیگهرانییه) .واهییات دوای ماوهیییهک پێیییان زانییی ،یییان لێییی مهشییکوک بییوون و گرتیییان .شییهو و ڕۆژێییک لییه
زیندانێیان کرد و زۆریشیان شکهنجه کردبوو .بهاڵم دوای ئازاد بوونی کوتی .ئهگهر ئهتۆ لیه پشیتم بیی و تهشیویقم بکیهی و
دڵگهرمم بکهی ،قهت وازناهێنم و دهست له کوردایهتیه ههڵناگرم .ئهوهی له بیرم بێ یهک دوو جاری دیکهشیان ئاوا گرت.
رهحمهتی زۆر حورمهتی ژنی دهگرت .قهت به چاوی خهیانهت چاوی لیه ژنیی خیهڵکی نیهدهکرد .لیه میاڵێش دا کیه دههاتیهوه
ههر که میوان با و له ماڵێ من با ،قهت نێوچاوانی لێ تێک نهدهنا .لهگهڵ دایکم دهچووم بۆ سهرهخۆشی یان بۆ سیهردان
و پێوهچوون به ماڵێکی ،قهت دهنگی نهدهکرد .پووڵی دهدامێ بۆ خهرج و مخاریجی ماڵێ قهت نهی دهکوت بۆ پوڵ نهماوه و
چت لێ کردو چۆنت خهرج کرد .له تهواوی ئهو ماوهیهش دا که ژن و مێردبووین بۆ جارێکیش قسهی ناحهز و سیووکی نیهداوه
بهمن .دییاره هیهموو ژن و مێردێیک بهیهکیهوه کێشیهییان دهبیێ و لێیک نارهحیهت دهبین .ئهگیهر لهگیهڵ رهحمیهتی لێیک تیووڕه
دهبووین ،نێوچاوانی تێک دهنا و هیچی نهدهکوت .قهت له منیداڵی نیهدهدا ،تیهنها جارێیک نیهبێ کیه ئیازاد لیه ئارهزووییدا،
ئهویش زۆری پێ ناخۆش بوو ،مهجبوور بوو لێی دایهوه.
رهحمهتی بۆ خوێندن له تارانێ وهرگیرابوو و دوای ماوهیهک ماڵمیان چیوو بیۆ وێ .لیهوێش هیهر کیاری حیزبیی دهکیرد لهگیهڵ
کاک تههای حهق تهڵهب که دوایه لیه کوردسیتانی عێراقیێ شیههیدیان کیرد .شیتی دهکیڕی بیۆ شۆڕشیی کوردسیتانی گیهرمێنێی
دهنارد .ئهو ماوهیهی له تارانێ بووین ،جارێکیان بورسی ژاپۆنێی درابۆییه ،بیهاڵم بههانیهی هێنیاوه کیه نیهچێ لیه بیهرکاری
حیزبی و کوتی دهبێ ژن و منداڵهکهشم بهرم لهگهڵ خۆم .ئهوانیش نهیان نارد.
دوای تهواوکردنی خوێندنهکهشی هاتینهوه شنۆیه .ههروا ساڵێک دهبوو هاتبووینهوه ،کیه لهسیهر تکیا و رهجیای خیهڵکی بیوو
بهشارهدار .ماوهی نێزیک به ساڵێک ئیهو کیاری کیرد و ئهوهنیدی لهدهسیتی هیات خزمیهتی بیه شینۆیه کیرد .بیهاڵم هیهروا دوو
حهوتووی مابوو بۆ جێژنێک که باشم لهبیرنیه ،دهبوو دوعیا بیۆ شیای بکیا ،ئیسیتعفای دا .هیهرچی داوا و تکاییان لێکیرد کیه
بمێنێتهوه ،جیوابی نهدانیهوه .دوو جیاریش تهشیویقیان کیرد و کادۆییان داییه .کادۆکیهش عهکسیی شیاو شیابانووی بیوو لهگیهڵ
هێندێک پووڵ .عهکسهکهی دهشکاند و پووڵهکهشی دهدا به فهقیران.
هێندهی پێنهچوو که تهزاهورات له تاران و تهورێز بهدژی شیای دهسیتی پێکیرد .رهحمیهتیش لهشینۆیه خیهڵکی رێکدهخسیت و
هانی دهدان بۆ تهزاهوراتێ .که شا رووخا دهستی کرد به کاری حیزبی و مووچهکهشیان بڕی .ئێمیهش ئیهوهی هیهمان بیوو لیه
زێڕ و پووڵ ،ورده وهرده دهمان خوارد .تا وای لێهات چی وامان بهدهسیتهوه نیهمابوو .میهجبیوور چوومیهوه سیهر میاڵێ بیابم .
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ههم لهبهر دهست کورتییهو هیهم بیۆ ئیهوهی ئیهویش دهسیتی ئیاوهاڵبێ بیۆ کیاری حیزبیی .بۆخۆشیی زۆرتیر لیه مهقیهڕی حیزبیی
دهمایهوه.
تا وای لێهات شنۆ گیرایهوه و ئێمهش چووینه میراوێی سهردهشیتێ .وابیوو ئێمیه دوو مانگیان لیهوێ بیوین جیا رهحمیهتی پێیی
زانی و هاتهوه المان .بهاڵم لهوێش کهمتر دهمایهوه و زۆرتر بۆ مهئمورییهتی حیزبیی دهڕۆیشیته مهنتهقیهی دیکیه .سیاڵێک و
چهند مانگێک دهبوو ئێمه له میراوێ بووین کیه رێیژیم حهملیهی بیۆ کیردو گرتییهوه .ئێمیهش چوینیه سینجهڵێ .لهبیهر ئیهوهی
هیچمان نهبوو ،ئهمنیش به خاتری رهحمهتی وهسهرخۆم نهدههێنا .ماوهی چهند مانگیان وهک قهرهواشیان کیارم بیۆ میاڵێ ...
دهکیرد بیۆ ئیهوهی کهچکیه دۆییهک ییان ماسیتم بیدهنێ بییدهم بیه منداڵیهکان .ئیهو کارانهشیم هیهمووی بیهخاتری سیهر بڵینیدی
رهحمهتی دهکرد.
ساڵ هات و رۆیشت چووینهوه شنۆیه و لهوێش نانێکمان به ئاسودهیی نهخوارد .رێژیم زۆری فشار بیۆ دێنیای .بهتایبیهتی بیۆ
بابم ،که ئێمه زۆرتر له ماڵێ وان بووین .تا ئاخیری وای لێهات ناچار بووین بێینه الی رهحمهتی لیه دهفتیهری سیاسیی لیه
گهورهدێی مهنتیقهی سلێمانیه .بهاڵم ههرچی کردمان حیزب رازی نهبوو ئێمه لهوێ بمێنینیهوه .دوای دوو حیهوتوان رهحمیهتی
ئێمهی ناردهوه شنۆیه.
رێژیم له رۆژ لهگهڵ رۆژێ زیاتری فشار بۆ دێناین .شهوانهش نهمدهتوانی به خاترجیهمی بنیووم .تیا وای لێهیات بیهبابمیان
کوت بڕۆ یان دهبێ نهبی قادری بێنیهوه یان دهبێ منداڵیهکانی بیۆ بیهجێ بێڵیی .ئیهمنیش زۆرم پیێ خیۆش بیوو لیهو وهزعیهی
نییهجاتیم بییێ .هێنییدهی پییێ نییهچوو ئێمییه سییازبووین و هییاتین و لییه دۆڵییی قهاڵسییهیدهی گیرسییاینهوه و بییه ئییای قییادری
شادبوومهوه.
دوای دوو سێ سااڵن هاتینه دانمارک و بهداخهوه لێرهش نه حهسامهوه .قهت نهبوو ئێمه ساڵێکی پێکهوه بین ...تهنها ئیهو
کاتییهی رهحمییهتی تووشییی ئییهو نهخۆشیییهی بییوو ،مییاوهی نێزیییک بییه سییاڵێک فرمێسییکم ههڵوهرانییدن تییا بییه رهحمییهتی خییودای
شادبوو .دهتکوت نسیبی من وا نوسرابوو .که دووباره خۆم و منداڵهکان به تهنیا بمێنینهوه.
ئهوهش کورتهیهک بوو له ژیانی من لهگیهڵ رهحمیهتی .بیهاڵم سیهرهڕای ئیهو هیهمووه نارهحیهتی و چهرمهسیهریهی چێشیتوومه
قهت پهشیمان نیم .ههر سهربڵیندم به مهرام و ئامانجهکانی ئای قادری .ئیفتیخار به رێگاکهی دهکیهم و تیا دهشیمرم هیهروا
دهمێنم .چهند حهوتوو دهبێ له حهجێ هاتوومهوه ،لهوێش ههر دهپاڕامهوه بۆ کوردستان ئازاد بێ و لهدهسیتی ئیهو رێژیمیهی
نهجاتیمان بێ و به سهربڵیندی بچینهوه واڵتیی خۆمیان .ییا ڕهببیی دۆسیت و رهفیقیهکان و حیزبهکیهی کیاک نیهبی لیه بیهاڵ و
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نسیببهت و نێوان ناخۆشی بهدوور کهی .بم بهخشن زۆرم سهر ئێشاندن .بهاڵم چ بکهم زۆرم لهدڵ دایه و هیهموویم بیۆ ناییه.
به خواو دهسپێرم
داخهیاڵ هاوسهری کاک نهبی قادری
کۆپێنهاک
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی١ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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بۆ یادی پازدهههمین ساڵی کۆچی دوایی کاک نهبی.

رەحیم محەممەزادە
ئەوڕۆ پازدە ساڵ بەسەر کۆچی داویی برا و هاوڕێی تێکۆشەرم کاک نەبی قادری دا تێپەڕ دەبێ.
پیازدە سییاڵ لەمەوبەر لەرۆژی ٠ی دیسییامبردا ئەسیتێرەیەک لە ئاسییمانی خەبییاتی کوردسیتان کوژایییهوه .پییازدە سییاڵ لەمەوبەر
تێکۆشەرێکی ماندوویی نەناسی رێگای سەربەستی و ئازادیی گەل و نیشیتمان بە جەسیتە مالئیاوایی لە ئیێمە کیرد کە تیشیکی
هرز و بیری له سهر الپهڕهکانی مێژوو دهمێنێتهوه و دهبێته ڕووناکیدهری ڕیی خهباتی نهوهکانی داهاتووی ئهو گهله.
پازدەسییاڵ لەمەوبەر روونییاکبێرێکی کییورد مالئییاوایی لە ئییێمە کییرد کە بە تێگەیشییتنەوە هەسییتی بە بەشییخوراوی و بییێ بەشییی
گەلەکەی کردبوو بۆیە بە قەبووڵی هەموو مەترسییەکانی سەررێگای ژیانی بهڵێنی خەبات بۆ رزگاریی گەلەکەی دابوو .کیاک
نەبیییی ئەو روونیییاکبیرە نەترسیییەی کیییورد بیییوو کە لە زەمیییانی دەسیییەاڵتدارێتی شیییا ڕا ،لەو کیییاتە ڕا کە وەک ماموەسیییتای
قوتابخانەکیییانی شییینۆو دەوروبەری کیییاری دەکیییرد ،دەسیییتی بە روونکردنیییهوه بیییۆ چیییین و تیییوێژە جۆاروجۆرەکیییان و بەتیییایبەت
قوتابییەکانی کرد ،هەر بۆیەش لە گەڵ پهیوهسیتبوونی کیاک نەبیی بە حیزبیی دیمیوکڕات سیەدان قوتیابیی ئەو روونیاکبیرە
بێ باکەش بوون بە کادر و پێشیمەرگەی حییزب و هەر کیام لەوانە بیوون چقڵێی لە چیاوی دوژمنیانی ئیازادی دا .کیاک نەبیێ
رووناکبیرێکی کارامە و نەسرەوتوو لە زەمانی دیکتاتٶریی حەمەرەزا شا دا و رێبەر و رێنیشاندەرێکی بە کیردەوەی گەل پیاش
هاتنەسەر کاری رێژیمی ئیسالمی لە ئێران دابوو.
کاک نەبی ئەو خهباتکاره نەتر و باوەڕ بەخۆیە بوو ،کە لە کاتی خۆیدا بە چاوپۆشین لە پلە و پایەی ئیداری و کۆ
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کردنەوەی سەروەت و سامان ،دەستی بە خەبیات بیۆ ئیازادیی گەل کیرد و تیا ئیاخرین هەناسیەی ژییانی وەفیاداری ئەو رێگیایە
مایەوە و هەر لە پێناو ئەو بیرەش دا سەری نایەوە.
کییاک نەبییی رێبەرێکییی بییهتوانا و پیییاوی عەمەل و کییردەوە بییوو .ئەو هەر لەو رۆژەوە کە بییوو بە خەباتکییاری رێگییای ئییازادی
هەمیشە وەک پێشمەرگەیەک لە ناوچە سەخت و پڕ کێشەکانی کوردستان ،لە سەنگەری پارێزگاری لە دەستکەوتەکانی گەلیی
کورد دا لە مەیدان دابوو .لە کار کردن دا شوێن بۆ ئەو مانای نەبوو و خۆی بە خەباتکاری هەموو کوردستان دەزانێ و کیوڕی
رۆژانی سەختی خەبات و بەربەرەکانی لە گەڵ دوژمنیان بیوو .رۆژێیک کێلەشیین ،رۆژێیک هومیام ،رۆژێیک قەاڵتیێ شیا ،رۆژێیک
ئاویەر و ئاربەبا و رۆژێک چیاکانی شپیران جێگا خەوی ئەو بوون.
کاک نەبی لە هەر سەنگەرێکدا کاری کردبا بە ئیخال وبە ئاوپەڕی ئیمانەوە کاری دەکیرد ،ئەو لەسیەر ئەو بیڕۆایە بیوو کە
دەبێ تا ئاخرین زەڕە لە هێز و توانای کە تەنیا سەروەت و سامانی شەخسی وی بیوون سیەرفی خەبیات لە رێگیای ئیازادی دا
بکا .ئەگەر مرۆڤ چاو لە دەفتەری کاری کە وەک یادگارێیک راگییراوە بکیا ،زییاتر پەی بە بیهردهوامی و ڕێکیوپێکیی ئیهو لیه
کار و تێکۆشانی دا دهکا.
دەفییتەری یادداشییتەکانی سییاڵی  ٩١ی وی ئییاوا نیشییان دەدەن کە لە هەوڵییی سییاڵدا یادداشییتەکانی بە رێکییوپێکی نوسییراون و
بەاڵم چۆنیهتیی خهتهکهی بەرەبەرە له کزی دهدا ،بە جۆرێک کە لە ئاخرییەکان دا تەنیا دەبینی کە شتێک نوسراوە بە بیێ
ئەوەی کە بۆ خوێندنەوە ببێ ،بەو جۆرە ئەوە وەفای خۆی بۆ ئەو قەول و بەڵێنییە کە گوتی '':تا دوایین هەناسەم بیۆ گەل
کار دەکەم '' بردە سەر.
کاک نەبی رێبەرێک بوو کە باوەڕی وابوو سەرکەوتن لە خەباتیدا بە بیێ مایەدانیان و لە خۆبیوردوویی ئیمکیانی نیییە ،بیۆیە
ئەو سییەرەڕای ئەوەکە خێییزان و منییداڵەکانی وهک هییهموو خییهڵکی دیکییه خییۆش دەویسییت ،بەاڵم لە پێنییاو شییۆڕش و رزگییاریی
نێشتمان دا مەجبوور بوو سااڵنێکی زۆر دوور لە وان بژی ،بەاڵم نەهێڵێ سەنگەری خەباتی وی کەلەبەری تێکەوێ.
کاک نەبی بیرێکی بەرفراوانی کوردستانی و نەتەوەیی هەبیوو .دۆسیتایەتی و پهیوهنیدیی لە گەڵ کیوردی پارچەکیانی دییکە،
تێکۆشانی لەپێناو یەکگرتوویی کوردی هەموو بەشەکانی کوردستان و فیداکارییەکانی بیۆ بەرگیری لە ئیالۆزی و گرژییی نێیوان
حیزبە کوردستانییەکان ،هەموویان نیشانەی ئەو شێوە بیر کرنەوەیە بوون .دەگێڕنەوە کاتێک لە نەوەدەکانیدا شیەر لە نێیوان
پارتی دێموکڕات و پارتی کرێکارانی کوردستان دەست پێدەکا ،کاک نەبێ حیهجمینی نیامێنێ و دهسیبهجێ لە گەڵ ژمیارەیەک
لە هاوڕێیانی بە قەبووڵی گەورەترین مەترسی خۆیان دەگەیننه بنکەکیانی .ک.ک لە گەڵیی رەش و داوای وەسیتانی شیەڕ و
هاواری لە دەست چوونی دەستکەوتەکان بەرزدەکهنهوه.
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لە روانگهی کاک نهبییهوه کوردستان نیشتمانێکی دابەشکراو و داگیر کراو و کوردیش یەک نهتهوه بە یەک چارەنوسیەوە بیوو.
ئەو جیاوازیی لە نێوان داگیرکەران دانەدەنا و پێیوابوو سەرهڕای جیاوازیی زمیان و لەهیجە هیهموویان لەسیەر کیورد خیاوەنی
یەکڕا و بیرن ،ئەویش نابوودیی ئەو گەلەیە و چی دی نیه.
کاک نەبی لە خەبات دا مرۆڤێکی لێبراو و باوەڕ بە خیۆ بیوو ،ئەو لە هەمانکاتیدا کە دوژمنیی بە هێنید دەگیرت ،بەاڵم قەت
پێی وانەبوو کە سهبارهت به مافی رهوای کورد دەبێ لەبەرانبەر دوژمندا دابشکێ .لە گەڵ تێیپەڕ بیوونی زەمیان ئەو بەورەتیر
و قایمتر لەپێشوو تێهەڵیدەچۆوە و بەورەتیر و ئازاییانەتر دەهیاتەوە مەییدانی خەبیات .بیۆ ئەو بەرژەوەنیدیی بیااڵی گەل و
نیشتمان لەسەرووی هەموو بەرژەوندێکی حیزبی و شەخسی بوو.
کاک نەبی لە دۆسیتایەتی و سیاسیەت دا مرۆڤێکیی پشیوودرێژ و پێیداگر بیوو ،ئەو ئەوینیداری وەفیاداری خەباتکیارانی رێگیای
ئازادی بوو و جێگای متمانە و بڕۆای دۆست و رەفیقانی بوو.
قەت ئەو وتهیهی ''داخەیاڵ'' ،خێزانی ئازا و بهوهفای کاک نەبی لە بیر ناکەم کە پاش نیوەڕۆی ١ی دیسامبر تەلیفونی بیۆ
من کرد و گوتی فاڵنی ئەگەر پێتان خۆشە چاوتان بە ئاغای قادری بیکەوێ ،دەبیێ خێیرا وەڕێ کەون و بیگەنە الی .هەر بیۆ
ئێوارێ مین ،کیاک سیەعید بێگیزادە ،ماموسیتا سییروان حەفییدی و کیاک فەیسیەڵ ئێراندۆسیت وەڕی کەوتیین و کیات ژمێیر ١٢ی
بەیانی ٠ی دیسامبر لە خەستەخانە گەیشیتینە الی .کە گەیشیتینە الی ،دوکتیور حوسیین قیادری خیاڵۆزای چیووه بین سیهری و
تێیگهیاند کە ئەوە کۆڕێک لە هاوڕێیانت گەیشتتونەتە الت .که ئهوهی بیست چونکیه توانیای قسیهکردنی نیهمابوو ،لەتیاوان
دەسییتی بە کروژتنییی لێوەکییانی کییرد و هاوکییات چهنیید دڵییۆ فرمێسییک بە گۆناکییانی دا شییۆڕ بییوونەوە و ئییهوهش لییه دوایییین
چرکهکانی ژیانی ئهو مرۆڤه دڵسۆزه دا ڕووی دا.
کاک نەبی له بنهماڵهی قادری دا لیه داییک ببیوو ،بنهماڵهییهک کیه گیهوره پییاوی وهک کیاک حەمەدی سیەروکانی (کاپیتیان
قادری) ئەفسەرەی دەورانی کۆماری کوردستانی لێههڵکهوتوه .
یادی کاک نەبی بۆ هەمیشە لە دڵمان دایە ،رێنوێنییەکانی ،جوامێری و تایبهتمهندیییه ئینسیانی و جوانیهکانی دیکهشیی بیۆ
ههمیشه سهرمهشقی هاوڕێیان و دۆستانیهتی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی١ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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کاک نهبیى قادرى له چهند الپهڕێکى دهفتهرى بیرهوهرییهکانم دا

قادر وریا
به بۆنهى (دهیهمین ساڵى کۆچى دوایى ئهو نهمرهوه)

ناو و یادى هیچ کام له تێکۆشهرانى حیزب وهک ناوو ییادى خوالێخۆشیبوو کیاک نیهبیى قیادرى ،مین نابهنیهوه الى دوورتیرین
بیرهوهرییهکانى ژیانم.
پییاییزى ١٣٤٩ى ههتاوییییه .چهشییمهگۆل هییهروا قوتابخانییهى نیییه .سییاڵى خوێنییدنى پێشییوومان لییه مییاڵێکى چییۆلکراو ی مییاڵى
کاعهلىى باوکى شههید قادرى ئیفتخارى ی دا گهیاندۆته سیهر .ئیهوا ئێسیتا نێوهڕاسیت میانگى خیهزهڵوهرهو مزگیهوتى ئیاوایى
کییراوه بییه مهدرهسییهمان .لییهجیاتى میییز و نیمکییهت لهسییهر حهسیییرو بییهڕهو لبییاد ،دانیشییتووین .دووسییێ ریییزین ،بییهاڵم نییه
نوێژکهرین ،نه فهقێین ،قوتیابین .ئیهو الوهى لیه نێیو حیوجرهش دا راوهسیتاوهو تهختهرهشیێک لیه الشیانى چهپییهتى ،نیهک
پێش نوێژ و مهالى ئاوهدانى ،سوپاهییهکى دانیشه.
دوانیوهڕۆییهو نزیکییهى سیهعاتێک ی یییا زهنگێیک ی لیه دهسییت پێکردنیى شیییفتى دوانییوهڕۆى مهدرهسییهکهمان! رابیردوه .لییه پییڕ
اسییماعیل قویییدرى معلییم یییا سییپاه دانییش لییه هییاتنى میییوانێکى شییارى ئاگییادار دهکییرێ .خێییرا دهچێتییه دهرو لهگییهڵ میوانهکییه
دێتییهژوور .بییهو هییهموو رێییزهى ،ئییهو لییه میوانهکییهى دهگییرێ و بهکورتییه ناسییاندنێک ،تێمییان دهگهیییهنێ ئییهوهى هییاتوه بییۆ
سهردانمان ،به تهعبیرو عهقڵى ئهوکاتمان گیهورهى سیوپاهیانى دانیشیه .یهکیهم جیاره میهئموورێکى دهوڵیهتى دهبینیین نیهک
ههر گرژو مۆن و وشک و خوێنتاڵ نیه ،بهڵکوو زۆریش سهرو رووخۆش و دهم به بزهیه لهگهڵمان .دواى چهند پرسییارێک لیه
مامۆستاکهمان ،لهوانهى ی لهبهر وردى و چکۆڵهیى ی له ریزى پێشهوه دانیشیتووین ،هێنیدێک پرسییار دهکیا .پرسییارهکان زۆر
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هاسانن .هێشتا بهتهواوى وهاڵم نهدراونهوه که میوانهکه رهزامهندیى خۆى دهردهبڕێ و دهسیت لیه سیاکهکهى رادهکیاو هیهرکام
لهوانهى پرسیارى لیێ کردوون ،دهفتهرو قهڵهمێکیان دهداتیێ .بهداخیهوه هیچیى لیهمن نهپرسیییهوه تیا وهاڵمیى بدهمیهوهو لیه
بهرامبهر دا خهاڵتم بکا .له جێى خهاڵت شتێکى زۆر بهنرخترى له ال بهجێ هێشتبووم.
خۆشهویستییهکى ئهبهدى! پاییزى ساڵى وهجۆش هاتنى قازانى رق و تووڕهیى دهیان ساڵهى گهالنى ئێیران و ،سیهرڕێژکردنى
نهفرهت و بێزاریى ئهوان بهرامبهر به رێژیمى پاشایهتییه .مامۆستایان ،قوتابیان و بیه گشیتى فهرهیهنگییانى شیارى شینۆش
دهنگییى خۆیییان تێکییهڵ بییه دهنگییى خییهڵکى هییهموو شییارهکانى کوردسییتان و سهرانسییهرى ئێییران کییردوهو دهسییتیان کییردوه بییه
پێشاندانى رق و بێزاریى خۆیان و بهربهرهکانى لهگهڵ ئهو رێژیمه.
له ریزى پێشهوهى ئهوان دا کهسیایهتییهکى خۆشهویسیتى هیهموو خیهڵکى شیار ،بیهدى دهکیهم .لیهمێژه بیۆم دهرکیهوتوه ی هیهر
ئییهمن نییا ی ئییهوهى ههڵسییوکهوتى لهگییهڵى بییووبێ و ههسییتى بییهو هییهموو جییوامێرى ،خهڵکدۆسییتى ،میهرهبییانى و گهورهییییهى
کردبییێ ،خۆشییى دهوێ و ئامادهیییه بییه شییوێن ئییهودا ،بییهدهسییتى بییهتاڵ بییهاڵم بییه مسییتى ئاسیینین و ئیییرادهى پییۆاڵیین ،بییه
خۆپێشییاندان و دروشییمدان ،رووهو دهرکییى گورهییانى ژاندارمییهریى شییار ،هییهنگاو بنییێ و بییه دهنگییى بییهرز ،ویسییت و داخییوازى
چهندین ساڵ سهرکوتکراو ،له بهرامبهر بریقیهى سیهرنێزهو لوولیهى تفیهنگ دا ،دووپیات بکاتیهوه.یهکیهم بیههارى ئازادیییه.
دهسییکهوتى ئێمییهى کییورد لییه ئێییران لییهو بییههاره ،شییهڕ پێفرۆشییتنى نۆکییهرانى رێژیمییى دوێنیید و دهمڕاسییت و کاربهدهسییتانى
دهسییهاڵتى تییازه لییه ورمییێ و نهغهدهیییه .میتینگییى ئاشییتیخوازانهى حیزبییى دێمییوکرات لییه نهغییهده کهوتۆتییه بییهر دهسییڕێژى
بهکرێگراوانى کۆنهپهرستى ،تا شهڕى براکوژى لیه نێیو کیورد و تیورک دا سیاز بیێ و ئیهوان لیهو نێیوهدا لیه ئیاوى لێی ماسیى
بگرن .بۆ ماوهى زیاتر له حهوتوویهک پهیتا پهیتا تهرمى کیوردانى بهناهیهقکوژراو لیه نهغیهدهو گونیدهکانى دهوروبیهرىڕا،
بۆ ناوچهى شنۆیه دههێنرێنهوه .به پێى حیساباتى خهڵکى ئاسایى و ڤاهر بین ،حهجیهم کوشیتوویانن .زۆر کهسیى سیاویلکهو
دهمارگرژ ،چارهى کار له تۆڵهستاندنهوهو تۆڵه به تۆڵهو تااڵنى ماڵى گونده تورک نشینهکان دا دهبینن .بهاڵم کیاک نیهبى
وهک بهرپرسییى یهکییهمى حیییزب لهناوچییهى شیینۆ ،بهئازایهتییییهوه ،لییه بهرامبییهر ئیحساسییات و بڕیییارى چییهوتى ئییهو جییۆره
کهسانهدا راوهستاوهو دهڵێ :ئهوانهى ئهم جینایهتانه دهکهن و شهڕمان پێ دهفرۆشن ،تورکهکان نین ی با به تیورکییش قسیه
بکهن ی ئهوان دوژمنى ههردوو المانن .ئێمه براین و هاودهردین .بهمجۆره ناهێڵێ هیچ یهک لهو تورکانهى له ناوچیهى شینۆیه
دهژین یا به سهردان رێگایان دهکهوێته ئهو ناوچهیه ،کهپۆى له خوێن بێ .به تهواوى بڕوام به قسهکانییهتى.
له شار ڕا دهچمهوه دێ و له حاڵێیک دا مێرمنیداڵێکم و تیازه خیهتم داوه ،داواییهکى لیه سیهرى خیۆم زلتیر لهگیهڵ کیهیخوداو
پیاومییاقوواڵنى چهشییمهگۆل دێنمییهگۆڕێ :بییا ئییهو تییهراکتۆرهى چهنیید الوى ئییاوایى لییه گونییدى کییویالن بییهتااڵن هێناویانییه،
ببهینهوه بهردهرکى دهفتهرى حیزب له شنۆ و تهحویلى کاک نهبیى بدهینهوه .به بیستنى نیاوى کیاک نیهبى ،بیێ دوودڵیى بیه
قسهم دهکهن .چهند رۆژێک دواتر تهراکتۆرهکه دهگاتهوه دهستى خاوهنى.ئێستا ئیدى خهریکین پیێ دهنێینیه دووهیهم بیههارى
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ئازادى .کاک نهبى له دهبیرسیتانى پێشیهوا مامۆسیتاى دهرسیى دهروونزانیى (روانشناسیى)مانیهو لیه دهرهوهى قوتابخانیهش لیه
قوتابخانهى راستهقینهى پێشهوادا ،بهرپرسى حیزبیمان.
ئهگییهر لییه قوتابخانییهو لهسییهر کالسییى دهر  ،قوتابیییانى کییاک نییهبى ههسییت بییه شهخسییییهت دهکییهن و مامۆسییتاکهیان وهک
هاوڕێیهکى سهمیمى به ئهزموون دێته بهرچاو و حهز دهکیهن هیهموو سیهعاتهکان لهگیهڵ ئیهودا دهرسییان هیهبێ ،لیه دهرهوهى
مهدرهسییهش بییوونى کییاک نییهبى لییه بنکییهکانى کۆمیتییهى شارسییتان و یهکیییهتیى الوانییدا ،هاندهرمانییه تییا پێمییان لییهو بنکانییه
نهبڕین.
به پێشنیارو پشتگیریى ئهو ،ههموو دوانیوهڕۆییانى رۆژانیى سێشیهمه ،لیه بنکیهى یهکییهتیى الوان کیۆڕى شیێعرخوێندنهوهمان
ههیه .به هاندانى کاک نیهبى لهگیهڵ سیهدان کیوڕ دا ،بیه دهییان کچییش لیه شیارو دێ رووییان کردۆتیه ریزهکیانى یهکییهتیى
الوان .خۆشهویسییتى ،خۆمانییهبوون و رێنوێنییییهکانى کییاک نییهبى ،جێبییهجێکردنى ئهرکییهکانى یهکیییهتیى الوانییى وهک دهر
خوێندن له ال شیرین کردووین .لهگهڵ خۆى دا ،لهم دێ بۆ ئیهو دێ و لیهم مزگیهوت بیۆ ئیهو مزگیهوت دهمانبیا ،ترسیمان لیه
میکرۆفۆن دهشکێنێ ،الوان و مێرمندااڵن بانگ دهکا تا لهگهڵ گوێگرتن له وتهى جیوان و نیشیتمانپهروهرانهى ئیهودا ،جیهورى
بیستنى شێعرى کرچ و کاڵى ئێمهش بکێشن .له یهکێک لهو سهفهرانهمان بۆ دێى قهاڵتان دایه کیه پرسییارمان لییێدهکا :کیێ
خهتى خۆشه؟ منى پێ دهناسێنن .دوو دهفتهرم دهداته دهست .دهڵێ له مێژه خهریکم فارسى و کیوردیى چوارینیهکانى خیهیییام
له پهنا یهک دانێم .ئهوه به ژماره دهست نیشانم کردوون ،بۆم پاکنوو بکهوه.
دهڵێم :به چاوان و هیچ بهالمهوه گرنگ نییه کیه تاقیکیاریى کۆتیایى سیاڵیش خیهریکن نزییک دهبنیهوه.کیاک نیهبى سیهرهتاى
بههارى  ١٣١٢به ئهمرى حیزب بۆ ناوچهیهکى دیکهى کوردستان رهوانیه کیرا ،زۆرى پێنیهچوو ئێمیهش لیه شینۆ ههڵقیهنراین.
له کۆتایىیهکانى خهرمانانى ئهو ساڵهدا ،شارى شنۆ کهوته دهست هێزهکانى کۆمیارى ئیسیالمى و ئێمیهى تێکۆشیهرانى حییزب
لهو ناوچهیه ،به ناچار له مهڵبهندى الجان جێگیر بووین .کیاک نیهبى دواى کیۆنگرهى پێنجیهمى حییزب (سیهرماوهزى  )١٢یی
که لهودا به ئهنیدامى کۆمیتیهى ناوهنیدیى حییزب هیهڵبژێردرا ی بهرپرسیایهتیى کۆمیتیهى شارسیتانى نهغیهدهى پیێ سیپێردرا.
کاتێک له نێوهڕاستهکانى رهشهمهى ئیهو سیاڵهدا بیۆ کیارى یهکییهتیى الوان رهوانیهى ئیهو ناوچهییه کیرام ،دڵخۆشییى هاوکیار
بوون لهگهڵ ئهو مامۆستایهم ،زۆر تر و نیگهرانیى رهواندمهوهو بێ هیچ دوودڵییهک لهوێ گیرسیامهوه .قیهدهر واى خواسیت
بههارى  ،١٣١١جارێکى دیکه ببینهوه به هاوکار.
ئهو که له چهند ساڵى ههوهڵى دواى سهرکهوتنى شۆرشى گهالنى ئێران دا ،له شنۆ ،نهغهده ،پیرانشیارو شییمالى کوردسیتان
ئهرک و بهرپرسایهتیى حیزبیى بهڕێوه بردبوون ،له ساڵهکانى  ١٣و  ١٤و  ١٥یش دا ،له ناوچیهکانى جنیووبى کوردسیتان ی
له سهقزهوه تا ههورامان ی هیهموو توانیاى خیۆى بیۆ خزمیهت بیه حییزب و گهلهکیهى تیهرخان کیرد .بیههارى  ١١لیه فێرگیهى
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سیاسى ی نیزامیى حیزب تێکۆشانى خۆى درێژه پێ دا .وێڕاى مامۆستایهتى له فێرگیهدا ،ئالقیهى پێوهنیدیى نێیوان یهکییهتیى
الوان و فێرگهش بیوو و لیه هییچ رێنیوێنى ،ئامۆژگیارى و هاوکاریییهکى ئێمیهى دهسیتهى بهڕێوهبیهریى یهکییهتیى الوان درێغیى
نهدهکرد .لهگهڵ ئهو کارانهشى دا خهریکى دوا دهسیتێوهردانى وهرگێیڕاوى ئیهخالقى شۆرشیگێرانهى هوشیى میین بیوو کیه لیهمێژ
بییوو کردبییووى بییه کییوردى .ئییهو ،بۆخییۆى نموونهیییهکى زۆر زینییدووى ئییهخالقى شۆرشییگێرانه بییوو کییهچى لییه کتێبییان دا بییۆى
دهگییهڕا!دوانیییوهڕۆى ١٢ى بییهفرانبارى ١٣١١ى ههتاوییییهو لییه گییۆڕایى یییهکى نێییوان بۆڵێییو ئهسییتێرۆکان ،لییه نزیییک بنکییهکانى
فێرگهو یهکیهتیى الوان ی رهشبهڵهکى تێکۆشهرانى دێموکرات گیراوه .دهنگدانهوهى گۆرانى و مۆسییقاى کیوردى و هیهراو زهنیاى
بهشداران و بینهرانى شایى ،ئارامیى چیاو بهندهن و لێڕهوارى سپىپۆشى ئهو ناوهى ،شێواندوه .زهماوهنده.
کچ و کوڕێکى پێشمهرگه ژیانى هاوبهش پێک دێنن .کاک نهبى که لهمێژ ساڵه لیه جگهرگۆشیهکانى دوورهو هیهر بیه خیهیاڵ،
خهیاڵ خانم و منداڵهکانى دهبینێ ،لێره بووه به چهترى سهرى ئهوانهى له رۆژى زهماوهندیان دا ،سیێبهرى باوکییان بهسیهر
خۆیانهوه نابینن ...ئێستا ئیدى کاک نیهبى بیۆ ئێمیه هیهر مامۆسیتاکهى جیاران و بیهرپر و هیاوڕێى حیزبیى و دۆسیت نییه،
باوکیشه!کۆتایىیهکانى هاوینى ١٣٧٥ى ههتاوییه .مامۆستا خهریکه بۆ سهفهرى ئورووپا خۆى ئاماده دهکیا .زهحمیهتى بردنیى
نامهیییهکى دهدهمهبییهر .بیسییتوومه کییاک نییهبى نهخۆشییهو لییه نهخۆشییخانهیهکى کۆپێنهییاک خسییتوویانه .لهگییهڵ ئییهوهش دا کییه
هومێدى به درێژهى ژیان نیه ،ورهیهکى بهرزى ههیهو بهردهوێم بهرپرسانى حیزبى لهم الو لیهو ال هیان دهدا بیۆ سیوور بیوون
لهسهر ههوڵه پیرۆزهکانیان به مهبهستى یهکخستنهوهى ریزهکانى حیزب و کۆتایى هێنان بیهو جودایىییه تاڵیهى نزیکیهى ده
ساڵه ئهو و من و زۆرى دیکهى بهو ههموو رابردووه هاوبهشهوه ،لێک دابڕیون.
دوو مانگ دواتر مامۆستا دهگهڕێتهوه .وهاڵمى نامهکهمى پێ نیه .نازانم نامهکهم گهیشتۆته جێ یا نیا .بیهاڵم دهزانیم ئهگیهر
پێشى گهیشتبێ ،نهخۆشییهکهى بڕستى لیێ بڕییوهو واى کیردوه وهاڵمیى نامیهى بیۆ نهنووسیرێتهوه ...ماوهییهک بهسیهر دهچیێ.
ههواڵى تاڵى مهرگى پێم دهگا و دیدار به قیامهت دهبین .دوو ساڵ دواتر له نۆروێژم .من لهمبهرو دایه خهیاڵ لهوبهرى
دهریاى شیمال.
له پشت هێڵى تهلهفوون گوێم له دهنگییهتى .دڵنیام دهکا که کیاتى خیۆى نامهکیهم بیه کیاک نیهبى گهیشیتوهو بیه نێیوهرۆکى
نووسییراوهى دوور لییه ریییاى قوتابیییه ئهمهگناسییهکهى گهشییاوهتهوه .بییهاڵم سییهد حییهی و مخییابن ،نهخۆشییىیهکهى رێگییاى
نهدا...ئهو دهنگم دهبیسێ و رهنگم نابینێ ،تا بزانێ لهگهڵ ئهم قسانهى دا ،چ ئاورێک بهربۆته ههناوم و چۆن ئیهم شیێعره
له دڵى خۆم دا دووپات دهکهمهوه :لهم دهردى هیجرهته ،لهم سۆزى غوربهتهدڵ وهخته بێ به ئیاو و بیه چاومیا بکیا عوبیوور
چهند رۆژ دواتر لیه سیوئێد لیه میاڵى مامۆسیتا عاشیق ،لهگیهڵ وهرد دانیهوهى بیرهوهریییهکانى سیااڵنى تێکۆشیان لیه ناوچیهى
نهغهده ،یادى کاک نهبى دهکهینهوه.
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پهخشییانێک و شییێعرێکى خییۆیم بییۆ دهخوێنێتییهوه کییه دوو سییاڵ پێشییتر بییۆ مییهرگى ئییهو ،نووسیییونى .وهک دیارییییهکى بییه نییرخ
ههڵیان دهگرم و لهگهڵ خۆم دا دهیانهێنمهوه بۆ کوردستان تا کوردستان لهدهرفهتێکى گونجاودا ،باڵویان بکاتهوهو ئیۆگران و
خۆشهویستانى دیکهى کاک نهبییش ،وهک من چێژى لیێ وهربگرن.
کۆچی بێواده
لێمگهڕێ با کول و کۆم ههڵڕێژم
دهرد و داخی دڵه پێتی ئێژم
دڵ برینداره ،دهروون ئاڵۆزه
چی وشهم پێیه به تین و سۆزه
قور و ناخۆشه بهجێهیێشتنی تۆ
گیان خهفهتباره به ڕۆییشتنی تۆ
بهفری خهم باری له سهر باخیخهیاڵ*
بهرگی هۆنراوه له ئهشکایه شهاڵڵ
-----------

تۆ که ڕێبازی خهباتت له بهره
کاکه کوا ئێستهکه کاتی سهفهره
هێشتیه زۆر ماوه بهرهوسیهر مهنزڵ
کهند و لیهند زۆره له ڕێی کاوی دڵ
هێشته ههن لهمپهر و پهرژینی چهقیو
زۆره ههر ترسی تهڵیه و داوی نهدیو
گهل له سهد ڕژد و چڕان سهردهکهوێ
ڕۆژی گهش تاکوو له کهل دهردهکیهوێ
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هێزی ههنگاو برهوی بیری دهوێ
گهینه سهرلووتکه نهوهی ژیری دهوهێ
شوێنهواری بوو وره و ڕاپیهڕی تۆ
جێی نهبوو جارێ بپروێ پهڕی تیۆ
باغی بیری تۆ بههاری بهری بییوو
کوانێ ئێستاکه دهمی گوڵوهری بیوو
---------------

کۆچی تۆ کاکه گهلێک بێوهخته
زامی دووریی تۆ له سهر دڵ سهخته
چاو به فرمێسکه ،ههناو گڕ دهگرێ
خهم گهلێک قورسه ،بهاڵم چی دهکرێ
سوودێ نابهخشێ سکااڵ کردن
چی له گهڵ نایه ڕهموزنی میردن
ئاشق٠ :ی نۆڤەمبەری ٠٢٢١
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یادی باوکی بهڕێزم نهبی قادری

ئارهزو قادری
یادی باوکی بەڕێزم نەبی قادری ،دۆستان چیاوەڕێی وەنە کە نەبیی قیادری کیێ بیوو! نیازانم بە چشیێوەیەک وەسیفی ئەو زاتە
گەوەرەیە بکەم .لە سەرەتا دا دەمهەوێ سپاسی بابە حاجی ڕەحمەتی خۆشەویست و خوالێخۆشبوو دایە خانمی شیرینم بیکەم،
کە لە ڕاسییتی دا ئەوان دایییک و بییاوکی ئییێمە بییوون ،هەر لە کییاتی منییداڵیەوە تییاکوو چییوون بییۆالی کییاکم ئەوان ئەمەیییان
پەروەردە کردو ئەو دوو خۆشەویستە سەرپەرشتمان بوون .بەهۆی ئەوەی کە بیابە گەورەم دەیزانیی بیابم هەسیتی کیورددایەتی
هەیە و تێییدایە ،بییۆی هاسییان نەبییوو سەرپەرشییتی ئییێمە بکییات ،بەحییوکمی ئەوەی هەم مییامی بییوو هەمیییش خەزووری ،ئەو
سەرپەرشییتیاری ئییێمەی گییرتە ئەسییتۆ و هەم ئاگییای لە ئییێمە بییوو هەم لە کییچەکەی کە دەبێییتە دایکییی خۆشەویسییتمان(خەیییاڵ
خانمی قادری) .دایکم بەقوربانی بم ،هەموو کەسە بۆ ئێمە!!!
بەڕاستی ئێمە بە باوک و دایکمەوە هەر پێنج خووشک و براکیان(ئیازاد ،ئیارەزوو ،ئیاوات ،ئیارام و ئاتۆسیا) ،نیاتوانین قەت
وەاڵمی گەورەیی و چاکی ئەو دوو سەروەرانەمان بدەینەوە ،تیا میردن دەبیێ مەدح و سیەنایان بکەیین و خۆمیان بە قەرزداییان
دەزانین .دەگەڵ خاڵەکان و پورەکانیش وا لێک نیزیک بووین ،لەڕاسیتی دا سیەرمان لیێ شیێواوە ئاییا خوشیک و بیراینە ،ییان
خاڵ و پور و خوارزاینە! بەهەر حاڵ ئێستاش هەستێکی زۆر خۆشمان هەیە دەرحەق بە یەکتری.
بابێنەوە سەر باسی کاکم ،نازانم چی بڵێم و لە کوێڕا دەست پێ بکەم ،ئەوەندە دەزانم پێم وانیە کەسی وا هەبێ ،یان من
توانی بێتم دیت بم دەژیانم دا .قەت جێگای ئەوی بۆ من پڕ ناکاتەوە.
بەهاری ساڵی ١٣١٩ی هەتاوی بەرامبەر بە ١٩٩٢ی زائینی ،چووین بۆ قەاڵسەیدە سەربە شارۆچکەی ڕانیە .دوایی چەندین
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سال دووری ،وەکوو گووڵێکی سیس و زەرد بووین ،بە دیتنی یەکتر گەشاینەوە .ئای چ هەستێکی جوان و خۆشم هەبیوو کە بە
هیچ شێوەیەک ناتواندرێ ئەو هەستە خۆشە وەس بکرێ! دەزانن من کاکم زۆر خۆشدەویست ،خۆشەویسیتیەکەی نێوانمیان زۆر
سەیر بوو ،قەت وەک باب و کچ نەبووین ،بەڵکوو وەکوو دوو دۆست و ڕەفیق وابووین( .ڕەنگ بێ دەورو بەریش زۆر هەسیتیان
پێکرد بێ) زۆر دەردی دڵم لە الی دەکیرد ،بەڕاسیتی کە لە الی دەبیووم تەواو هەسیتم بە ئیارامی دەکیرد .جیا بیۆیە ئێسیتاش
لەبیر کردنی زۆر زۆر حاستەمە بۆم.
حەوتوویەک الی بووین ،ئێوارەیەک هات فەرمووی :ئارەزوو گیان پیێم خۆشیە پیاسیەیەک بکەیین(بە پێکەنیینەوە) ،ڕۆیشیتینە
الی کێوەکەی پشت مااڵن ،وردە وردە دەڕۆیشتین و قسەمان دەکرد .داویی گووتی :ئیارەزوو دەمیهەوێ دانیشیین و زییاتر قسیان
بکەین ،لەسەر بەردێک دانیشتین و فەرمووی :ئارەزوو کچم ئەوە سیبەی بیاوەگەورەت دەچیتەوە بیۆ شینۆیە ،ئەگەر پێیت خٶشیە
دەتوانی دەگەڵی بڕۆیەوە!!!! من هیچ قسەم نیە .لە پێشیدا لە مەبەسیتی تێنەگەیشیتم ،دواییی کە چیاوم لە چاوەکیانی کیرد؟
یەک جێ حاڵی بووم مەبەستی چیە .کە پێکەنی تازە تێگەیشتم دەڵیێ چیی ،کیووتم :نیا کیاکە گییان نیاڕۆمەوە شینۆیە .زۆرم
شەرم کردەوە ،ئەویش گووتی :دەزانم کچم بۆت ڕاحەت نیە ،دەردی دڵ دەگەڵە من بکەی ،بەاڵم پێم خۆشە قەت خیۆت لەمین
بە نامۆ و دوور نەزانی و هەرچی پێت خۆشە بۆ بابی خۆتی بیا بیکە ،و هەتیا کیاتی ماڵئاوایشیی هەروابیووین و زۆر لێیک
نیزیک بووین .زۆرم پێ سەیر بوو ،کە بۆ باوکی من ئاوایەو جیاوازە لە باوکانی تر.
یەکەم زەماوەند کە چاکم لە بیر بێ ،ئی شەهید کامڕان شافعی بوو .لە زەماوەنیدەکە دەسیتی گیرتم و کیووتی :بیۆ نیاچی بیۆ
هەڵپەڕین ،منییش کیووتم :نیازانم ،لە ڕاستیشیدا هەڵپەڕکیێم بیاش نەدەزانیی و پێشیم عەییب بیوو .نێوچیاوانی لیێ تێیک نیام
گووتی :ڕۆڵە ئەو کیوڕانە چیاولێکە ،ئەوانە هەمیووبرای تیۆنە ،ئەتیووش خوشیکی وانیی ،ئەگەر ئەتیوو زەماوەنیدەکەیان گەرم
نەکەی و هەڵنەپەڕی ،ئەدی کێ گەرمی بکیاتو هەڵیپەڕێ!؟ بیا بییر لە غەریبیی و بیێ کەسیی نەکەنەوە .دواییی ئەو قسیەیە،
دەستی گرتم و پێکەوە چووینە ناو شایی و ئەوە خۆشترین بیرەوەری و زەماوەند بوو کە وەکوو باب و کیچ پیێکەوە دە دەسیتی
یەکتری دا هەڵپەڕین!
تەنیییا نییاڕەحەتیەکی کە هەی بییوو ،لەو کەسییانە بییوو ،کە بەوشییێوە جییوان و زانایییانە بییۆمنی گێییڕایەوە کە ئێسییتاش وەکییوو
گووارە بە گوێ خۆم هەاڵوەسیوە .دەقا قدەق قسەکەی ئەو دەگێڕمەوە .کوتیان جارێکی لە دارەکیانی نیاو دارسیتانیان پرسیی:
ئەنگۆ بە بەژن و بااڵ درێژ و عەزەمەتی خودا پێی داون ،چۆن لە لەتکە ئاسنێکی چکۆڵە بەناوی تەور دەترسن!؟ ئەوانییش
گووتیان :ترسەکەی مە لەو لەتکە ئاسنە نیە ،بەڵکوو لە دەسکەکەی تی کە لە جسنی خۆمانە!!!!!؟؟؟
هەزار جار یادت بەخێر کاکە گیان ،زۆر زۆرت بیر دەکەین و بەڕاستی کەلێنت هەر دییارە .تیازە نیاتوانم بەدلیێ خیۆم دەگەڵ
کە دەردی دڵ بکەم و ڕازی دڵی خۆمی بۆ هەڵڕێژم..
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی١ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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کۆچی بێواده

ئاشق
ڕۆژی دووی دێسامبری دووههزارو یازده ١٥ ،ساڵی تهواو به سیهر کیۆچی دواییی هیاوڕێی خیهباتکار و خۆشهویسیت کیاک نیهبی
قادری دا تێدهپهڕێ.
کاک نهبی که له دوای شۆڕشی ئێرانهوه پێی نایه ڕێگای تێکۆشان بۆ ڕزگاریی نهتهوه ستهملێکراوهکهی و پاشماوهی تهمیهنی
له پێناو ئهو خهباته پیرۆزه دا بهخت کرد ،نێزیک به پیازده سیاڵ و لیه کیاتی میهرگی بێوادهشیی دا ئهنیدامی ڕێبهراییهتیی
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران بوو.
کاک نهبی مرۆڤێکی مهشرهفخۆش ،براگهورهییهکی بیهوهج و هاوڕێییهکی دڵسیۆز بیوو .مین لیه ڕۆژانیی سیهرهتای خهباتیهوه لیه
گهڵی بووم به ئاشنا ،و به تایبهت له چهند ساڵی پێش له دنیادهرچوونی دا زۆری لێ نێزییک بیووم .دهمزانیی مرۆڤێکیی بیه
وره و فیداکاره ،بهاڵم لووتکهی ئازایهتیی کاک نهبیم ئهو کاته ههست پێکیرد کیه بیۆ دواییین جیار ،تیهنیا مانیگ و نیوێیک
پییێش ئییهوهی کییۆچی دوایییی بکییا و بییۆ ههمیشییه بییهجێمان بێڵییێ ،لییه گییهڵ دهسییتهیهک لییه هاوڕێیییانم چووینییه ماڵهکییهیان لییه
"کۆپێنهاک" و سهردانمان کرد .ئهوه کاتێک بوو که نهخۆشیی سهرهتان به تهواوی بڕستی لێبڕیبوو و لیهو مرۆڤیه ورزشیکار و
به هێزه ،تهنیا یهسک و ڕهگ و پێست مابۆوه .بهاڵم بهو حاڵهش ورهی ههروا له سهر بوو.
ئهو ڕۆژه کاک نهبی بهرگی پێشمهرگایهتییهکهی یی که له وێش ههر پێی بیوو ییی دهبیهر کردبیوو ،ریشیی تاشییبوو و جامانیهی
له سهرنابوو .به سهر و ڕوویهکی خۆشهوه نانی نیوهڕۆی لهگهڵ خواردین .زۆر به ئۆگرییهوه باسی ههلومهرجی سیاسییی ئیهو
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کات و بار و دۆخی خهباتی له گهڵ کردین .چهند وێنهی جوانی لهگهڵ گرتین ،که یهک ی دووانێکیانم هیهن و ههمیشیه وهک
یادگارێکی به نرخ ڕایاندهگرم .تهنانهت له کار و تێکۆشانی ههموو هاوڕێیانیشیی پرسیی و ڕێنیوێنیی سیهبارهت بیه هێنیدێک
مهسهلهپێداین.
(سییهردانی کییاک نییهبی ،ڕۆژی  ، ٩١ / ٩ / ١٤واتییه مانگێییک و  ١٧ڕۆژ پییێش کییۆچی نییاوهختی .ئهوانییهی لییه وێنهکییه دان لییه
راستهوه :سهالحی فازیلی ،ڕهحیم محهممهدزاده ،کاک نهبی ،ئاشق ،کهماڵی گروێسی و ئههوهن)
قهتم له بیرناچێ ،کاتێک دوانیوهڕۆی ئهو ڕۆژه پێمانگوت دهمانهوێ به جێی بێڵین و بهرهو سوێد بگهڕێینهوه ،گوتی:
ی "هاوڕێیان! هێندێک سهبر بگرن ،بۆخۆتان دهزانن ئهوه دوایین دیدارمانه .من دهزانیم نهخۆشییی سیهرهتان (شیێرپهنجه) بیێ
ئامانه و من ههر بهو زووانه سهفهری کۆتایی خۆم دهکهم ،بهاڵم دهمهوێ له الی ئێوه هاوڕێییانی ئیازیزم ئیهوه بڵیێم کیه مین
له سهریهک له ژیانی خۆم ڕازیم و ئهو تهمهنهی له ڕێگای خهباتم دا بهخت کیردوه ،بیه پربهرهیهمترین و باشیترین بڕگیهی
ژیانی خۆمی دهزانم و پڕ به دڵ شانازیی پێوه دهکهم .تا ئهو کاتهش چاو له سیهریهک دادهنیێم و دڵیم لیه لێیدان دهکیهوێ،
ئاواتم ههر ڕزگاریی کورد و کوردستانه"
(من قسهکانی کاک نهبیم بهو شێوهیه لهبیر میاون .دڵنییام دهقیی ڕاستهوڕاسیتی قسیهکانی کیه لهوانهییه مین نیهمتوانیبێ بیه
تهواوی له زهینم دا تۆماریان بکهم ،له وهی من هێناومه ،زۆر گهرمتر و به نێوهرۆکتریش بوون)
دوای ئهو قسانه دڵۆپێک فرمێسک له قولینچکی چاوی هاته دهر و به سهر ڕوومهتی دا شیۆڕ بیۆوه ،کیه بیه ئیارامی سیڕیهوه.
ههوهڵی دا به بزهیهک له خهفهت و کوڵی دڵی ئێمه کهم کاتهوه.
ئیییدی هییهموومان دڵمییان پییڕ بییوو و گریییاین .هییهموومانی مییاچ کییرد و ڕۆیشییتین .وهک بۆخییۆی گوتبییووی زۆری پێنییهچوو ،بییۆ
بهڕێکردن و ناشتنی تهرمهکهی چووینهوه کۆپێنهاک و له ڕێوڕهسمی ناشتن و سهرهخۆشییهکهی دا بهشداربووین.
ئهو دیمهنهی باسم کرد شیوێنێکی زۆری لیه سیهر دانیام و بیوو بیه هیۆی خولقانیدنی پهخشیانێک و پارچیه شیێعرێک بیه نیاوی
"کۆچی بێواده" که ههردووکیانم له ڕێوڕهسمی سهرهخۆشی کاک نهبی له سوئێد ،خوێندهوه .ئێستا بۆ یادکردنهوه لهو هیاوڕێ
بهوهج و خۆشهویسته شێعرهکه چا دهکهم و چاپی پهخشانهکهش بۆ دهرفهتێکی دیکه دههێڵمهوه.
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لێمگهڕێ با کیییول و کۆم هییییهڵڕێژم
دهرد و داخی دڵه پێیییتی ئییییێژم
دڵ بریییینداره ،دهروون ئیییاڵۆزه
چی وشهم پێیییه به تین و سییۆزه
قور و نییاخۆشه بهجێیییهییێشتنی تۆ
گیان خهفهتبییاره به ڕۆییییشتنی تۆ
بهفری خهم باری له سهر بییاخیخهیاڵ*
بهرگی هۆنراوه له ئهشکییایه شهاڵڵ
***********
تۆ که ڕێبازی خهباتت لیییه بیییییهره
کاکه کوا ئێستهکه کییاتی سیییهفهره
هێشتیییه زۆر ماوه بهرهوسیییهر مییهنزڵ
کهند و لیییهند زۆره له ڕێیی کییاوی دڵ
هێشته ههن لهمییپهر و پهرژینی چهقیو
زۆره ههر ترسی تهڵییه و داوی نییهدیو
گهل له سهد ڕژد و چڕان سیییییهردهکهوێ
ڕۆژی گهش تاکییییوو له کهل دهردهکیهوێ
هێزی ههنییگاو برهوی بیییری دهوێ
گهینه سهرلووتکه نهوهی ژیری دهوهێ
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شوێنهواری بوو وره و ڕاپیییییهڕی تۆ
جێی نهبوو جارێ بپروێ پییهڕی تیۆ
باغی بیری تۆ بههاری بیییهری بیوو
کوانێ ئێیییستاکه دهمی گییوڵوهری بیوو
*******
کۆچی تۆ کاکه گهلیییێک بێوهخته
زامی دووریی تۆ لییه سییهر دڵ سهخته
چاو به فرمێسکه ،هییییهناو گییڕ دهگرێ
خهم گهلێک قورسه ،بهاڵم چیی دهکرێ
سوودێ نابهخییشێ سکااڵ کیییردن
چی له گهڵ نایه ڕهموزنی مییردن
ئاشق
دیسامبری ٩١
یییییییییییییییییییییی
* خێزانی کاک نهبی ناوی خهیاڵه .کهوابوو شێعرهکه دوومانای ههیه.
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لە یادی ئەو تێکۆشەرەی ،کەم ژیاو کەڵ ژیا ( کاک نەبی قادری )

حەسەن ئەهوەن
مێیییژووی پیییڕ لە کارەسیییات و هەوراز و نشیییێوی نەتەوەی کوردمیییان لە رۆژهەاڵتیییی کوردسیییتان ،کە بە زۆری بەرپرسیییایەتی و
قورسایی خەبات و شۆڕش لە سەر شانی تێکۆشەرانی دەورانی خەباتی نهێنی ح  .د  .کوردستان لە زەمانی پەهلەوی و پیاش
وەرگەڕانی تەختی پەهلەوی ،کە قۆناخێکی کەم و بەرتەسک بوو ،بۆ ئاشکرا بوونی خەبیاتی ڕاشیکاوانە ،گەلێیک تێکۆشیەر و
کەسایەتیی دەورانی خەباتی نهێنی بۆ خەڵک ناسران.
یەکێییک لەو کەسییایەتی یە ،تێکۆشییەرانە ،نەمییر کییاک نەبییی قییادری بیوو .نییاوبراو مرۆڤێکییی شۆڕشییگێر ،خییۆش نێییو ،ئەنییدامی
خانەدانی گەورەی قادری یە ،کە تایفەتەن سەهمێکی گرینگیان لە بەشداری و دڵسۆزی و پشتیوانی بە کیردەوە ،لە دەورانیی
کۆماری کوردستان دا هەبوە .لە سێ دەیەی ڕابردووش دا چاالکانە بەشداری شۆڕشی میللیی دێمیۆکراتیکی کوردسیتانیان کیردوە.
ناو و ناوبانگی کوردپەروەری بنەماڵەی قادری واتە کاپیتیانی دەورانیی کۆمیار ،میوحەممەدی قیادری ،ناسیراو بە کیا حەمەدی
سەروکانی ،و دەییان ئەنیدامی تێکۆشیەری تیری ئەو بنەمیاڵە ،بە گییان و میاڵەوە رێبیواری رێگیای کۆمیار و پێشیەوا ،بیوون و
هەن .گەلێک کەسایەتیی تێکۆشەری وەک کاک سەرهەنگ قادری ،لە پێناوی ئامانجەکانی نەتەوەی کورد دا ،هەمیوو توانیا و
ئەزمییوونی خۆیییان وەک ئەنییدامێکی رێییبەری بە ئەمەگ و بەرپییر  ،لە خییزمەت شییۆڕش و ویسییت و داخوازێکییانی نەتەوە دا
بەخشیوە.
بەش بە حییاڵی خییۆم خییۆزگەم دەخواسییت ،بریییا لە دەورانییی کۆمییاری کوردسییتان دا نمییوونەی بنەمییاڵەی قادریمییان ،زیییاتر لە
بەرژەوەندخوازانی ئەهلی ساخت و سەودا ،هەبا .بێشک ئاکام و مێژوومان دەسکەوتی دڵخوازتری دەبوو.
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کیییاک نەبیییی قیییادری ئەو کەسیییایەتی یەی ،هەر لە دەورانیییی هەرەتیییی الوەتیییی و دواتیییر لە زانسیییتگا ،زۆر پێشیییتر دەرسیییی
کییوردایەتی ،لە گەورەکییانی بنەمییاڵە دا فێییر ببییوو و بە دوای یەک وشییە دا (مییافی کییورد) بە نهێنییی پێوەنییدی چاالکییانەی بە
ڕێبییوارانی درێییژەدەری ڕێبییازی کۆمییارەوە ،هەبییوە .دوای ئییاڵووگۆڕی سیسییتەمی سیاسییی و دەسییتەاڵتداری لە شییاوە بییۆ مەال ،لە
کییۆنگرەی پێنجەمییی ح  .د  .کوردسییتان وەک ئەنییدامێکی رێییبەری هەتییا کییاتی ماڵئییاوایی لە ژیییان ،شییێلگیرانە تێکۆشییاوە .لە
قییواڵیی مەڵبەنییدی بییاکوورەوە تییا باشییووری رۆژهەاڵتییی کوردسییتان ،ئەرک و بەرپرسییایەتی بە رێییوە بییردوە و دەیییان و بگییرە
سەدان خەتەری بە گیان و باوەرەوە قبووڵ کردوە.
بیرەوەرێیەکانی دەورانی شاخ بە هەموو ناخۆشی و جاروبار خۆشیێوە ،گشیتن و گەلێیک زۆرن .ئەوەی کە زۆرتیر سیرنجی مین و
زۆر لە هاورێیانی راکێشا و بە حەق کردەوەی رێبەری کاک نەبی ئاشکراتر کرد ،لە سێ خاڵ دا کۆی دەکەمەوە.
یەکەم :فیلمێکی داکیوومێنتی کاک نەبیی قیادری یە ،کە لە نێیوان سیاڵەکانی دەیەی  ٩٢دا لە واڵتیی دانمیارک ،لە دییدارێکی
کە دەگەڵ سەفیر ی تیورکیەی هەبیوو ،دادگیایی کردنیی سیەفیری تیورک لە مەر کێشیەی کیورد لە الیەن کیاک نەبیی وە بیوو کە
دەتوانم بڵێم زۆر حەکیمانە و مەسیئووالنە ،بە پرسییارەکانی و هێنیانەوەی بەنیدە یاسیایی کیانی میافی میرۆڤ و هەروەهیا بە
چاو دادانەوەی ئەو کردەوە فاشیستییانەی دەسیەاڵتدارە یەک لە دوای یەکیی تورکیان دەرحەق بە کیوردان ،نە تەنییا سیەفیری
تورکی عەبەساندبوو ،بەڵکوو حەپەی لێبڕیبوو .دیدارێکی فەرمیی لە گەڵ سیەفیرێکی بێیت دوژمین و دیفاعێیک لە نەتەوە کە
تا ئێستا دەگمەن بووە.
دووهەم :بەشییداری چاالکییانەی کیییاک نەبییی ،وەک ئەنیییدامێکی سییەرکردایەتیی حیییزب لە بیییا و خواسییەکانی سیییەبارەت بە
یەکگرتنی کورد و یەکدەنگی ویست و ئامانجە گشتییەکانی کورد لە هەر چوار پیارچەی داگییر کیراو ،لە مێیدتێ ڤیی و کیۆڕ و
کۆنفرانس و سمینارەکان .زۆر بە ئاوات و خیۆزگەوە بیوو کە کیورد لە دەوری پرۆژەیەکیی هیاوبەش دا بە ئاکامێیک بگیا .کیاک
نەبی وەک ئەندامێکی رێبەری حیزب نوێنەرایەتیی ئەو بیرەی بە هەموو تواناییەوە دەکرد.
سییێهەم :مخییابن ،ئەو کاتییانەی کە بەهییۆی نەخۆشییییەکەیەوە ،ئیییدی هەر دەهییاتوو بڕسییتی لییێ دەبییڕی ،لە سییەردانێک دا کە
وێییڕای حەوت هییاورێی دیییکەم بییۆ الی کییاک نەبییی هەمییان بییوو ،ورە و دڵسییۆزی و تێکۆشییەری کییاک نەبییی کە تەنیییا چەنیید
هەنگاوێییک لە ماڵئییاوایی یەکجییاری نیزیییک بییوو ،دڵییی هەموومییانی وەجییۆش هێنییاو و سییەرم لەو هەمییوو ئیمییان بە رێبییاز و
تێکۆشانە سوڕ ما .لە ناو جێگا ،لەو پەڕی ئێش و ئازار دا بێ وچان خەریکی پێوەندی گیرتن و کیاری دیپلۆماسیی پەیوەنیدی
بە دەرەوەی واڵت ،وتییووێژ لە گەڵ مێییدیاکان و دانییی رێنییوێنی تەشییکیالتی بە هاورێیییانی دەرەوە بییوو .پییاش شییەو و رۆژێییک
مانەوە لە الیان و کاتی گەڕانەوەمان ،داوای کۆبوونەوەیەکی لێکردین .دەقی ئیاخرین کۆبیوونەوە و قسیەکانی و دییداری وەک
خۆی دێنم.
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رووی تێکردین و کوتی :کوڕینە دەگەڵ ئەوەی زۆر بە دیدارتان شاد بووم ،ڕەنیگە ئەوە ئیاخرین کۆبیوونەوە و دییدارمان بیێ.
بریا عومر زییاتری بە بەرەوە بیاو مەرگ میۆڵەتی دابیام کە سیەرکەوتنی کوردسیتانم بە چیاوی خیۆم دیبیا .زییاتر بیۆم کرابیا
خزمەتی شۆڕش و نەتەوەکەم کردبیا .بەاڵم ئەوە واقعییەتیی ژییانی ئیادەمیزادە هەر چەنید تیاڵیش بیێ .هەراسیێکم لە میردن
نیە ،تەنیا داخی ئەوەمە کە لێتان هەڵدەبڕێم و بە ناچاری بە جێتان دێڵم .داوایەکم لێتانە ،کە لە پێناو بیروباوەرتان و
بەرژەوەندی کورد ،بۆ یەکگرتنیی کیورد و سیەرکەوتنی کیورد و ئامانجەکیانی پێشیەنگ بین و کیۆڵ مەدەن .دونییای ئێسیتا ،زۆر
پێشکەوتوە ،بریا دەرمانێکی عیالجم هەبا بۆ مەودای تێکۆشانی بەردەوام.
خۆشحاڵم ،ئەندامانی بنەماڵەم بە باشی پەروەردە کراون و زۆریش دڵسۆزو پێمەوە ماندوون و...
لە کۆتایی دا ئاگاتان لە خۆتان بێ و داوای سیاخی و سیەالمەتی خۆتیان و میاڵ و منیداڵتانم هەیە .داوای گەردن ئازادیتیان
لێدەکەم و...
هەموومان گریان لە سینگمان دا پنگی خواردبۆوە ،ئیالها لەو هەموە ورە و شەهامەتە .جار جار بە بزەو گا بە جیدی بۆمیان
دەدوا .قەتم ئەو دیدارە ماڵئاواییە لە بیر ناچێتەوە.
خۆزگە کاک نەبی کانمان ئەوەندە هەبایە کە جێگەیان زۆر دیار نەبا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٣ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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لە  ٥١ساڵەی یادی گەورە پێاوی کورد ،هێژا نەبی قادری.

رهشید قازی
ئەوساڵ ١٥ساڵ بەسەر کۆچی دوای نەمیر کیاک نەبیی قیادری رۆڵەی بەوەجیی حییزب و گەڵ تێیدەپەرێ .رۆڵەیەکییی بەوەفیای
نیشتمانەکەمان کە تا دواین ساتەکانی ژێانی بۆ ساتێک لە پێناو وەدیهێنانی ئامانجی بەرزی شەهیدان نەسیرەوت .سیەرەرای
ئەوەی کە مەرگی نابەوەخیت مەودای نەدا خزمەتێکیی زێیاتر بە ئامانجەکانمیان بکیات بەاڵم ئەو وەک شیەپۆلێکی بەهەییبەت
وابییوو کە نەهامەتییەکییانی گەلەکەی لە خۆیییدا نییوقم دەکییرد و بەبییێ س ی بییوونەوە بە ئیمییان و ورەیەکییی زێییاترەوە بەرەو
داهاتوو هەنگاوی دەنا .ئەو دەرد و مەینەتێکانی گەلەکەی باش دەناسی .هەربۆیە لەکاتی ئاوارەی و دەبەدەری بەئیمیانێکی
پتەوتر ئەرکەکانی سەر شانی خۆی بەرێوە دەبرد .ئەو رۆلەی بە ئەمەگ حیزب بوو کە بەدوور لە زید و نیشیتمانی خیۆی بە
هەنگاوەکانی و دڵێکی پڕ لە ئیمان و بڕوا لە دەرگای کاربەدەستان و پارڵمانتار و دام دەزگا خێرخۆاز و بەشەر دۆسیتەکانی
دەدا و ئییێش و ئازارەکییانی گەلەکەمییانی پێدەناسییاندن .دەسییت لە ناودەسییتی ئەمینیسییتی ئینترناشیینال لە گەڵ دڵ و دەروونییی
بەندێکانیدا دابییوو و ئییاهوو نییاڵە و ئازارەکییانی ئەوانییی بە میروڤ دۆسییتانی ئەو دییوی سیینوورەکان دەناسییاند .کییاک نەبییی بە
مانایی وشە و بە قووالی و گەورەی وشە مروڤێکی شۆرشگێر بوو کە بە بێ ناسیینی سینوورە دەسیتکردەکان ئەرک و رەسیاڵەتی
کوردایەتی خۆی بە جێ دەگەیاند و بۆ گەیشتن بە ئامانجەکان بەهەنگاوی قور و قایم ،شەقام و کۆالن و ئییدارە و دام و
دەزگییا برێاردەرەکییانی دانمییارک نەمییا کە لە گەل هییاوبێر و هاورێییانی حیزبییی بییۆ کێشییەی کییورد رووی تێنەکییات .دووری لە
عەزیییزان و زەخییت و گوشییاری رێییژیم بییۆ سیییەربنەماڵەو کە و کییارانی وهەروەهییا مەودای زەمەنییی ،ورەی پێکییز نەدەکیییرد
شەێلگێرانەتر بۆ گەیشتن بە نیشتمانێکی ئازاد و سەربەست تێدەکۆشا .وەدیهێنانی ئاواتەکانی کۆماری کوردستان و سیەروەری
شەهێدان واتە پێشەوا قازی ئامانجی بەرزی بوون کە هەنگاوی بۆ دەنا .ئەو بە دوو جەستە بوونی حیزبەکەیەوە دەیناالنید
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و لەهەمانکاتدا پێوابوو دەبوایە ئەو قەییرانە بە جۆرێیک تیمیار و مەلیهەم بکرێیت کە بیۆ هەمیشیە سیەروەری و گەورەییی بیۆ
بنەماڵە گەورکەی دێمۆکرات بگیرێتەوە و بۆجیارێکی دییکەش حییزب ببیێەتەوە حیزبێکیی رەسیەن و خۆشەویسیت و جیێ متمیانە
بۆهەر تاکێکی کۆمەڵی کوردەواری بەگشتی و هەر ئەندامێکی حیزبیی بەتیایبەتی .حیزبێیک کە هەرتیاکی کیورد بەمیاڵی خیۆی
بزانێ و بەدوور بێ لەهەر دەستە و دەستەبازی و خیۆمە خیۆمە و لەبین بیاڵگرتن .هەرچەنید مەرگیی نابەوەخیت ئیزنیی نەدات
ئەو رۆلەی دێمۆکرات زێاتر و بە گورەتر هەنگاو بنیێ بیۆ وەدیهێنیانی ئیاواتە بەرزەکیانی ،بەاڵم نیشیتمانەکەمان شیانازی بە
خۆی دەکات کە وەها رۆڵەیەکی ئەمەگناسی پێشکەش بە نەتەوەکەی کیردۆە .هەربیۆیە لەجیێ خیۆیەتی بلیێن وێیرای پەیمیان
نوێ کیردنەوە لە گەل هەمیوو رێبیۆارانی رێگیای ئیازادی بەلیێن دەدێین تیا وەدیهیاتنی ئامیانجی بەرزی شیەهێدان بە ئیمیانەوە
درێژەدەری رێبازی پیرۆزیان بێن .دیسان هەزاران ساڵو دروود بۆ رووحی بەرزی شەهێدان بەگشتی و نەمیر کیاک نەبیی قیادری
بەتایبەتی.
سەرکەوتو بیت .رەشید
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٣ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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ئهو مرۆڤه مهزنه،
شیاوی ئهوهیه که میدالی ئاشتی به بااڵی بهرزی گڵکۆی دا کرێ

عهبدوڵاڵ سهیدا
قییهت پییێم وانییهبوو کییه زهمییان ئییاوا بییه پهلییه خللییۆر بۆتییهوه و  ١٥سییاڵ بییه سییهرماڵئاوایی کییاک نییهبی ،ئییهو مرۆڤییه مهزنییه
تێپییهرێوه .ئهگییهر سییهبارهت بییهو کهسییایهته گهورهیییه ،سییهدان الپییهره لییه سییهر گییهورهیی ،رووحبییهرزی ،پییاکی ،کوردایییهتی،
حیزبایهتی و لهسهریهک مرۆڤایهتی ئهو کهسایهتییه بنووسیین هێشتا ئهوه نێیه که شیاوی گهورهیی ئهو بێ .تیۆ بڵێیی ئیهو
جۆرهی که من ئهو مرۆڤه گهورهیهم ناسیبوو ههموو ئهو کهسانهی که دهیانناسی ئهویان وهک خۆی که بوو ناسیبی؟..
هەر کات ناوی ئهو مرۆڤە دهبیسم بیرم وهک ههوره تریشقه بهرهو پۆلی چوارهمی سیهرهتایی خیۆم لیه قوتابخانیهی (پهلیوی)
شاری شنۆ که مامۆستام بوو بادەداتەوه و یهکێک له بیرهوهرییهکانی ئەو رۆژانەم دێنێتەوە بیر:
* رۆژێک که لهگەڵ هاوکالسییەکان لە پۆل دانیشتبووین ،دوای بهیانی باش و چاک و چۆنی یهکێک لهو قوتابیانهی که له
الی من دانێشتبوو ،سرتهیهکی له گهڵ مامۆستا (بهرێز کاک نهبی کرد) ،دوایی کاک نهبی منیی بانیگ کیرد بیۆ دهرهوهی پیۆل
و له گیرفانی شووشه عهترێکی دهرێنا و پێیدا کردم و کوتی :بزانه ئهو عیهتره بیۆنی خۆشیه؟ زۆرم ال سیهیر بیوو! تیۆ بڵێیی
مامۆستای ئاواش  -لهو سهردهم دا  -ههبێ! که ئهونیده بیه دڵسیۆزی و مێهرهبانیییهوه سیهیری قوتیابی خیۆی بکیا؟ هیهر بیۆم
پرسیار بوو باشه مامۆستا ئهو عهترهی بۆ پێدا کیردم و بیه پێکیهنێن و رووخۆشیییهوه رهوانیهی پیۆلی کردمیهوه!؟  ...دواییی
بیۆم دهرکیهوت تییۆ مهزانیه بییهیانی پیێش ئیهوهی کییه جلیهکانم بییکەمە بەرم ،بیراژنم لیه بییهر ئیهوهی تووشییی "زینیدهوهر" نییهبم
دهرمانی لێداون و بۆنییان گرتیووه .مین هەر لەو کیاتەوە ،گیهورهیی و خۆشهویسیتی ئیهو مرۆڤیهم بیۆ دهرکیهوت .ئەو ،نە وهک
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زۆربهی مامۆسیتاکان  -لیه گیهڵ سیهری رێیز دانوانیدنم لیه ئاسیت ئیهو مامۆسیتایانهی کیه ئیهرکی مامۆسیتایی وهک پێشیرهوانی
پهروهردهی کۆمهڵ بهجی دهگهینێنن  -دهشیتوانی ئهگهر لێم نهدا لێم تووره بێ و بۆ کاتژمێرێکیش بووبێ له پۆل دهرمکا که
چی ئهو ،به بۆنی خۆش ،بهرووی خۆش ،پێکهنین و باشترین شێوه لهگهڵ قوتابی یهکهی جواڵیهوه.
* سهردهمێک شارهداری شاری شنۆ بوو ئهوهندی کیه وهبییرم دێ و بیسیتبووم ،دڵسیۆزترین ،دهسیتپاکترین و خزمەتگیوزارترین
شارهداری تا ئهو کاتهی ئهو شاره بووه .بهاڵم کهم واههیه ئهو کهسانهی کیه هیهموو ئامانجییان خزمیهت کیردن بیه خیهڵک و
ئاوهدانی واڵتهکەیانه ،نیهیاران بهیێڵن لهسیهر کیار بمێنیتیهوه .ئهوانیهی کیه لهئاسیت ناحیهقی و زۆڵیم داسیهریان لیه وانیتیر
بهرزتره کهم واههیه مهیدانیان پێ چۆل نهکری .شارهداری گهوره ،نهبی قادریش یهکیک لهوانه بوو.
* لهسهردهمی شۆڕشی گهالنی ئێران یهکیک له هاندهران و تێکۆشهرانی ناوداری ئیهو ناوچهییه بیوو کیه کۆمیتیهی حیزبیی لیه
شنۆ دهستی بهکار کرد بهرپرسایهتی کۆمیتهی شارستانی شنۆی پیێ ئهسیپێردرا .لیه هیهوڵ و تێکۆشیانی بیێ وچیان دا بیوو بیۆ
یییهکریزی خییهڵک لییه دهوری شۆڕشییی ئازادێخوازانییهی گییهلی کییورد لە رۆژهییهاڵتی کوردسییتان ،بییه ڕێبییهری حیزبییی دێمییوکراتی
کوردستان .به هۆی خۆشهویستی و رێزێیک کیه لیه نێیو چینیی رۆشینبێر دا هیهیبوو زوو زوو کیۆڕ و کۆبوونیهوهی لیه گیهڵ پێیک
دێنان و هاندهریان بوو که پشتیوانی له شۆڕشی گهلهکهیان و حیزبی دێموکرات بکیهن .ناسییاوی ئیهو کهسیایهتییه و متمانیه
بهو مرۆڤه گهورهیه بوو به هیۆی ئیهوه کیه زۆر کیه خۆییان لیه نێیو ریزهکیانی حیزبیی دێموکراتیدا ببێننیهوه .زۆر پابهنیدی
ئوسوولی تهشکیالتی بوو .له گهڵ ئهوانهی که ئوسیووڵهکانیان پێشییل دهکیرد و لیه شیێوهی بیهرێوهبردنی کیارو بیاری حییزب،
زیاتر به پێی بیرو بۆچوونی کهسی خۆیان کارهکانیان بهرێوه دهبرد به تووندی بهرههڵستی دهکردن و ههوڵی زۆری دهدا بیۆ
راستکردنهوهیان .اللووت بوو له وانهی که پێپهسیتی یاسیا کۆمهاڵییهتییەکان و حیزبیی ییان دهکیرد و بیهزۆرهملی دهیانهویسیت
ئامانجهکانیان بهرنهسهر.
* بروای قووڵ و ئیمانی پتهوی به الوان ،کردبووی به یهکێک له پشتیوانای توێژی گهنج .خهمخۆری گیروگرفتیهکانی کیه
و بنهماڵهیی یان بوو ،بۆ راپهراندنی بهربهستهکانیان ئیهوهی لهدهسیتی هاتبیا کۆتیایی نیهدهکرد .لیه بهرابیهر گریپووچکیهی
کهسانی دهوروبهری یا ههر که بۆ گیروگرفتەکانی پێوهندی پێوه گرتبا بۆ دیتنهوهی ڕێگا چاره خۆی به بهرپر دهزانی.
* مرۆڤێکی ئاشتی خواز بوو؛ چاکم له بیره ئهگیهر لیه "پاسیدار و بهسییجی"کیانی ئیازاهری شیاری نهغیهده و دهوروبیهری ،لیه
شهرهکانی دژی پێشمهرگه دهکوژران ،به حورمهتهوه تهرمهکهی ئامیاده دهکیرا و لیه گیهڵ نامهییهک کیه ئیهو مرۆڤیه مهزنیه بیۆ
بنهماڵهی کوژراوهکهی دهنووسی رهوانهی بنهماڵهکهی دهکردهوه .بۆی دهنووسین که :ئێمهی کورد شهرخواز نیینن ،ئێمیه ئاشیتی
خوازین ،داوای مافی خۆمان دهکهین ئێمه هێرش ناکهێنه سهر ئێوه .میههێڵن مندالیهکانتان نائاگایانیه فرییوی کاربهدهسیتانی
رێژیم کۆماری ئێسالمی بخون و بێنیه سیهرمان و خۆییان فییدای ئامانجیهکان دوژمنیی هاوبهشیمان بکیهن ئێمیه سیاڵههای سیاڵه
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وهک دوو گهلی کور و ئازهری برایانه پێکهوه دهژین ،بهبۆنهی کوژرانی جگهرگوشهکهتان پرسیه و سیهره خوشییتان لێدهکیهین.
ئهوه یهکێک له نموونهی رووحی ئاشتیخوازانهی کاک نهبی مهزن بوو ،ئاییا ئیهو کهسیایهته شییاوی ئیهوه نێییه کیه مییدالیای
ئاشتی نێونهتهوهیی به بااڵی بهرزی گڵکۆی داکرێ؟..
* لە سەردەمی شۆڕشدا ،کاتی به نێو دێهاتەکاندا دا دهرۆیشتین و له نێو کۆاڵنهکانی دێ تووشیی منیداڵێکی دهتیۆز و خیۆڵ
وهرداوی  ،چڵکن و قوراوی دهبووین پیمان سهیر بیوو کیه مامۆسیتاکهم ئیهو مرۆڤیه گهورهییه دادههاتیهوه چهنگیهی منداڵهکیهی
دهگرت و ههر دوو ال روومهتی ماچ دهکردن و بۆ ئەوەی دڵخۆشیان بکا و کەسایەتییان پێ بدا ،لیه گیهڵیان دهکهوتیه قسیهی
منااڵنە کردن.
* به کێشه کۆمهاڵیهتی یهکان زۆر ماندوو بوو .ههراسان دهبوو ئهگهر یهکێک رووداوێکی ناحهزی کۆمهاڵیهتی لیێ رووبیدابا.
له الیهک به رووداوهکهوه خهمی دهخیوارد و لیه الییهکێش دهبواییه لیه فکیری چارهسیهری کێشیهکه بیێ .ئهوهنیدهی لیه توانیای
دابوو به ئهرکی خۆی دهزانی که ڕێگا چاره بۆ گیرو گرفتهکانی خهڵک بدۆزێتهوه.
* دواجار له ههرهتی نهخۆشییهکهی که له نهخۆشخانه را به یهکجاری گهرابووه بۆ ماڵ له وتووێژێکی تهلهفۆنییدا ،کیه بیه
دڵ نیگهرانێیییهوه پرسیییاری چلۆنایییهتی بییارودۆخی نهخۆشییییهکهم لێکییرد گییوێم راگییرت بییوو بییۆ وهاڵمییی پرسیییارهکهی خییۆم کییه
چییاوهروانی دهنگییی شییێرانهی جییارانم دهک یرد کە چییی ،بهسهرسییووڕماوییهوه دەنگێکییی بییاریکم بیسییت -کە ئەگەر "دا خەیییاڵ"ی
بەرێز(خێزانی کاک نەبی) نەی فەرمووبا" :هیا لەگەڵ ئاغیای قیادری(کیا نەبیی) قسیان بیکە" ،قەت بیڕوام نەدەکیرد کە ئەوە
دەنگی کاک نەبی بێ ،که لەو حاڵەتەش دا لە جیاتی وهاڵم دانهوه به پرسیارهکهی من ،ئیهو دهیپرسیی " :دهی عیهواڵ گییان
لهوێ (کانادا) کار و باری حیزبی چۆنه؟ ئێستا لیه کۆمیتیهی حییزب کیار دهکیهی ئییدی؟ هاورێییان جیۆنن؟ سیاڵوی هیهموویان
بگهیهنه و "!...
نهمتوانی شتێکی دێکهی لی ببپرسم ،چاوم به مۆلهق وهستا بوون و ههر دهمکوت :بهڵێ...بهڵی...حهبهسابووم دهمزانیی ئیهوه
ماڵئاوایی یهکجارییه لە:
له مامۆستای گهوره و مێهرهبانم.
له شارهداری لێوهشاوه و دهستپاکم.
له کادری ڕێبهری لێهاتوو و شارهزای حیزب.
له مامۆستای کۆمهاڵیهتی و ماندویی نهنا .
له مرۆڤی مهزن (کاک نهبی قادری)یه.
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 ئێستاش ،بۆ هەمێشە ،کاتێک دێتەوە بیرم ،فرمێسکی لە دەست دانی ،دێنەوە خوار...یادی بۆ ههمێشه له نێو دڵی کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستان ،بهتایبهت رۆژههاڵتی کوردستان زیندوو دهمێنیتهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٣ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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ئهستێرهیهکی گهش له مێژووی کوردستان

مووحهممهد قادری
له ناو زۆربهی گهالنی دنیا دا ،زۆر کهسایهتی زانا و به زانستهکانی جۆراو جۆری ژییانی مرۆڤاییهتی ههڵکیهوتوون .کیه زۆر
به لهخۆبوردوویی هاتوونهته گۆڕهپانی فیداکاری و تێکۆشان ،بیۆ وهدیهێنیانی ئاسیایش و پێشیکهوتن و پیێش خسیتنی ژییانی
گهالن و سهربهستی و سهربهخۆیی نیشتیمانی خۆیان وههموو ژیانیان لهو ڕێگاییهدا بهخشییوه و لیه ئاکامیدا ییا سیهرکهوتوون
یان گیانی خۆیان لهسهر داناوه و ئاوات و ناو و نیشانیان له مێژوو دا تۆمارکراوه و ڕاگهیاندراوه.
لێییرهدا نییه بۆنییهی پازدههییهمین سییاڵڕۆژی کییۆچی دووایییی پێشییمهرگهی نیشییتیمانپهروهر و مانییدوویی نییهنا و تێکۆشییهر و
کۆڵنهدهر ،بهڕێز ڕهحمهتی کاک نهبی قادری که هیچ کاتێک له یادم ناچێ و له چهند دێڕێکدا ئاماژه به تێکۆشیانی ئیهو
خۆشهویسته بکهم ههرچهنید هیهموو ئیاوات و ویسیتهکانی ئیه ئازیزهمیان لیه بیرهوهریهکیدا نیاگوونجێ بیهاڵم بیه کیورتی و بیۆ
نموونه بااڵی له ئااڵی یا بهڵگهی لهسهر پێشمهرگهی.
کاک نهی قادری له مانگی سهرماوهزی ساڵی ١٣٠٢ی ههتاوی له کوردستانی ڕۆژهیهاڵت لیه گوونیدی سیۆفیان هاتۆتیه دنییاوه(
سۆفیان گووندێکه له نێوان شارستانهکانی شنۆ و پیرانشار) ههڵکهوتووه ،خوێندنی سیهرهتایی لیهو دێییه دهسیت پێکیردووه و
پاشان له شارهکانی (شینۆ ،ورمیێ و تیاران) درێیژهی نیه خوێنیدن داوه و ئیاخرین پلیهی خوێنیدنی لیسانسیی جووغڕافییا لیه
دانیشسهرایعالی تاران بووه.
کاک نهبی ههر له تهمهنی الویدا ههروهکوو ههموو الوانی نیشتیمانپهروهری کورد ههستی به گرێبهستی و ژێردهستی گهلی
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کورد کرد و دیتی کۆیلهتی و ههژاری و نهداری و ناچاری و چهوساندنهوهیبێ حهسانهوهی له الیهن داگیرکهرانی کوردستان
پڕستی له خهڵک بڕیوه و کوردستانی و واڵتی کوردانی بههێزی نیهزانی نیزامیی تیهنیوه و بیاڵی ڕهشیی بهسیهر چیاوی گهشیی
گهلهکهمان داکێشاوه ،دهرونی پڕ له ههستی هانیدا مهردانه بێته مهییدانی خیهبات و تێکۆشیان بیۆ ئیهو مهبهسیته هاتیه نێیو
ڕیزی تێکۆشهرانی حیزبی دێموکڕات و ههر لهسهرهتایی چاالکی کار و بیاری حیزباییهتی دا لێوهشیاوهیی خیۆی نیشیاندا و بیه
غیرهت و شههامهت و وهفیادار و فییداکار لیه ڕێبیازی حییزب دا ئهرکیهکانی بیه ڕێیک و پێکیی بیهڕێوه دهبیرد .کیاک نیهبی لیه
هییهموو بوارێکییهوه ڕاسییت و دڵپییاک و بییاوهڕ پێکییراوی هاوڕێیییان و هاوسییهنگهرانی بییوو .لییه زۆربییهی ناوچییهکانی کوردسییتان
بهرپرسایهتی پێ ئهسپێردراوی سهرکهوتووانه بهڕێوه دهبرد.
کاک نهبی له ژیانی کۆمهاڵیهتی ،فهرههنگی و سیاسی خۆی دا ههموو کات و ساتێک ههستی دڵسۆزی و شۆڕشگێڕی و خیهبات
کاری پێیوه دیار بوو ،که بهداخهوه له بیرهوهرییهکی سیاڵیادی دا نیاکرێ چۆنییهتی کهسیایهتی و لێهیاتوویی و گهلدۆسیتی و
نیشتیمانپهرستی ئهو تێکۆشهره دهرببڕم و بهڵکوو کتێبێکی مێژوویی دا دهیان الپهڕه ههڵدهگرێ.
لییه کۆتاییییدا دهبییێ بڵییێم بییه داخییی گرانییهوه ،ئییازیزی بییهڕێزم کییاک نییهبی مییهزن بییه دوای نهخۆشیییهکی کووشیینده و گرانییهوه
(شییێرپهنجه) لییه ڕێکییهوتی (  )١٩٩١ / ١٠ / ٠بهرامبییهر بییه ( ١٣٧٥ / ٩ / ١١ی هییهتاوی) لییه یییهکێک لییه نهخۆشییخانهکانی
شاری کۆپێنهاک پێتهختی والتی دانماڕک دڵی گهوهری لیه لێیدان کیهوت و ماڵئیاوایی لێکیردین ،بیهاڵم سیهنگهر و مهتیهرێزی
شهڕهف و مهردایهتی و پێشمهرگایهتی بۆ هاوڕێیان و هاوسهنگهران و قوتابیان و دڵسۆزانی کورد جێ هێشیت .هیهزاران سیاڵو
له ڕووحی پاکی و له شیری دایکی ،یادی ههمیشیه بیهخێر و ڕووحیی شیاد بیێ .وه هیهروهها سیێاڵوی سیاڵو و ئهمهگناسیی بیۆ
گیانی پاکی ههموو شههیدانی سهربهرزی کوردستان
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٠٧ :ی نۆڤەمبەری ٠٢١١
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 ٥١ساڵ تێپهڕین بهسهر ماڵئاوایی کاک نهبی قادری

کهماڵ رهستگار
ئییهمڕۆ  ١٥سییاڵ تێدهپییهڕێ بهسییهر ماڵئییاوایی یییهکجاری یییهکێک لییه کییادره بییهوهج و پییڕ ئێنێییڕژی و تێکۆشییهرهکانی حیزبییی
دێموکڕات ،یهکێک له هاوڕێ خۆشهویستهکانی حیزبیم و ههروهها یهکێک له ئهندامهکانی گرینگ و جێی بایهخی بنهماڵه.
یادکردنییهوهی ئییهمڕۆژه ،وهبیرهێنییهرهوهی یییهکێک لییه تییاڵترین رۆژهکییانی ژیانمییه .دهربڕینییی ئیحسییا و هێنانییه سییهرکاغهز،
کارێکی سانا نیه .زۆر جار بهتهنیا دهکهومه فکر و خهیااڵن و رابیردووی ناسیینی ئیهو کهسیهی خۆشیم ویسیتوه ،وهک فیلمێیک
دێنمهوه بهرچاوان و سهدان خۆزگه دهخوازم که ئهوهی ئێستا دهمههوێ بۆ خۆشهویستانی کۆچ کیردو بیکیهم ،ئهوکاتیه کردبیام
که هێشتا له ژیاندامابوون .خۆزگهم دهخواست که له تهمهنی ئهوکهسانهی کیه بیوون و نیهبوونیان هییچ کاریگهرییهکی لهسیهر
گۆی زهوی نیه کهم کراباییهوه و خراباییه سیهر تهمیهنی ئهوکهسیانهی کیه شیهو ورۆژ بیۆ ئیازادی و سهربهسیتی نهتهوهکیهیان
تێدهکۆشن .بهاڵم چهرخی گهردوون بهکه ناگۆڕدرێ و رهموزنی مردنیش هیچی لهگهڵ ناکرێ!
له یهکهم رۆژهکانی خهبهری تووشبوونی کاک نهبی بهم نهخۆشیه،خۆزگهم دهخواست که ئیهم خهبیهره ڕاسیت نیهبێ و ئومێیدم
دهدا بییهخۆم کییه بییهڵکوو تهشخیسییی دوکتورهکییان دروسییت نییهبێ یییان دهواو دهرمانییهکان بتییوانن پێشییگیری لییه باڵوبوونییهوه و
پییهرهگرتنی نهخۆشیییهکه بکییهن .بییهاڵم مخییابن کییه لییهم ماوهیییهدا چهنییدجارێک سییهردانمان کییرد ،تهمییهنی ژیییانی کییاک نییهبی
بهرهوئاوابوون دهرۆیشت .جار وبار بۆ یارمهتی کردنی یان شێالنی القهکانی که ئازارێکی له رادهبیهدریان هیهبوو ،هیهر کیاک
نهبی بوو که تای ئهم ههمووه ئازارهی دێنا ،ماوهیهک لهالی دهمامهوه تا ژانهکیهی هێیدی دهبیوو و خیهوی لێدهکیهوت .ئیاخر
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مانییهوه لییهالی کهسییێک کییه بزانییی درهنییگ یییان زوو لییهالت بییۆ ههمیشییه دهڕوا و نییامێنێ ،حاڵییهتێکی زۆر نییاخۆش و بهژانییه.
ههربۆیه جار و بار تێیهوه ڕادهمام و بهراوردی کاک نهبی ئێستا و جیارانم دهکیرد .لیه ورهدا فیهرقێکی ئیهوتۆی نیهکرد بیوو.
بهاڵم به داخهوه له ههیکهل و ئهندام دا زۆر کز و الواز ببوو .ئهوکاتانهم دههاتهوه بیر کیه هیهرکاتێک لیه گونید و چییا و
دۆڵی کوردستان تووشی کاک نهبی دهبووی ههمیشه به جل و بهرگێکی رێکو پێیک و خیاوێن و رییش تراشیاو و بیۆن خیۆش بیه
بزهوه له باوهشی دهگرتی و حاڵ و ئهحواڵی دهپرسی.
ئهوکاتانهم دههاتهوه بیر که کیاک نیهبی وهک بهرپرسیی کۆمیتیهی دهرهوهی واڵت دههیات بیۆ سیوئێد .سیهرهرای کیار و بیاری
حیزبی سهردانی دۆست و خزمانیشی زۆر بۆ گرینگ بوو .هیهوڵی دهدا کهسیی لیهبیر نیهچێ .کیه دههیات بیۆ شیاری ڤێسیترۆ ،
بههۆی کاری حیزبیم و ههم لهبهر دۆستایهتیی و رهفاقهتی کۆنی بنهماڵه ،دهبوایه بۆ زۆربهی جێگاکان هاوڕێیهتیم کردبیا.
ههموو جارێ سهرم لهو ههمووه حهرهکهت و توانایهی دهسووڕما .رۆژژمێری کاک نهبی ههمیشه پڕبوو .یابه تهلهیفون قسیهی
لهگهڵ دۆست و هاوڕێیان دهکرد یان دهبوایه له نێزیکهوه بیانبینێ و دیداریان لهگهڵ تازه بکاتهوه .لێتیان ناشیارمهوه رۆژی
وابوو زۆر ماندو دهبیووم و دهکهوتمیه مینگیه و دهمکیوت سیهردانی فیاڵن کیه رهنگیه زۆر پێویسیت نیهبێ و هیهر تهلهیفونهکیه
کیفایهتییه .بیییهاڵم زۆرم دهکیییوت و کیییهمی بهقسییه دهکیییردم .دواییییی بیییۆم دهرکیییهوت کییه رهنگیییه کیییاک نیییهبیش زۆر سیییهردان و
بهسهرکردنهوهی هێندێک کهسی پێ خۆش نهبووبێ .بهاڵم ههست به بهرپرسایهتی حیزبیی ،ئیهو ئهرکیهی دهخسیته سهرشیانی
که هێندێک جار به پێچهوانهی حهز و ئارهزووی خۆی بجوڵێتهوه .یهک شتم زۆر بهالوه گرینگ بوو ،که کاک نهبی جییاوازی
دانهدهنا نێوان هاوڕێ کانی .زۆر که ههبوو له حیزبێکی دیکهدا خیهباتی دهکیرد .ییان لهالیهکیهی دیکیهی حییزب بیوو .بیێ
جیاوازی سهردانی دهکردن ،یان ئهگهر له شوێنێکی دیکه چاوی پێیان کهوتبا،پشتی تێیان نیهدهکرد و خیۆی لیێ نیهدهبواردن.
که بهداخهوه هێندێک که ئهو خسڵهتهی تێدا به هێزه.
کاک نهبی له دۆستایهتی و رهفاقهت دا زۆر به پرێنسی بوو .ههمیشه له ئاست خاووخێزانی دۆست و هاوااڵنی دا خۆی بیه
بهرپر دهزانی .له ههر شوێنێک تووشی کاک نهبی بای ،دۆستایهتیهکهی ههمان گڕوتینی ئهوهڵێی ههبوو .دهوڵهمهند بیای
یان فهقیر الی ئیهو هیهر رێیزی خیۆت هیهبوو .زۆر جیار دهکهوتمیهوه بییری ئهوکاتانیهی کیه تووشیی کیاک نیهبی دهبیووم .لیه
میراوێ ،له گهورهدێ بنکهی دهفتهری سیاسی ،له بۆڵێ له فێرگه ،له رانیه له قهاڵسهیده،له سیوئێد ییان لیه دانمیارک .بیه
ههمان گڕوتین وهک مامێکی دڵسۆز بانگی دهکردم و ئامۆژگاری دهکردم .دوو جار له کوردستان که له دوو مهسیهلهی جییاوازدا
پێشهاتبوو و کاک نهبی -یان لێ ئاگادارکردبوو ،بانگی کردم و زۆر به هێدی و لهسهرخۆ لهسیهر ئیهزموونی ژییان ئامۆژگیاری
کردم .ههرگیز ئهو ههسته دڵسۆزی یهم لهبیرناچێ.
لێرهدا دووباره دهگهڕێمهوه دهفتهری بیرهوهریه تاڵهکانی  ١٥ساڵ لهمهوبهر و له دیوهکهی کاک نهبی کیه لیه سیهر تیهختێکی
تایبهتی که له نهخۆشخانه بۆیان هێنابوو راکشاوه و چاو لیه گۆڤارێیک دهکیا کیه زۆرم سیهرنج نهداییه و لهپیهنای دانیشیتم.
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لهدهرفهتێک دهگهڕام که بیدوێنم و لهو حاڵهته غهمناکهی بێنمیه دهر .ههرلهبهرئهمیه ئهوکاتانیهی کیه شیهپۆلی ئازارهکیانی
لهشی کیهم دهبیۆوه دهسیتمان دهکیرد بیه قسیان .بیۆمن زۆردژوار بیوو کیه باسیێکی وا بێنمیه گیۆڕێ کیه دوور بیێ لیه سیاسیهت و
حیزبایییهتی یییان پێوهنییدی بییه شییێوهیهک هییهبێ لهگییهڵ نهخۆشیییهکهی و نارهحییهتی بکییا .ههرچهنیید بۆخییۆی وهک عییادهتی
ههمیشهیی گوێی بۆ خهبهر و باسی رادیۆکان رادهگرت .دهمویست به شێوهیهک ورهی پیێ ببهخشیم و کیهش و هیهوای بێیدهنگی
ژوورهکه بگۆڕم دهستم کرد به قسان .کوتم  :کاک نهبی تیۆ دهزانیی لیه زۆر شیهڕایتی سیهخت دا بهربیهرهکانیت کیردووه و لیه
مهرگ نهجاتت بووه ،هیوادارم له بهرامبهرئهم نهخۆشیهش دا ههروا وهک جاران به ورهبی و ئینشاڵاڵ بهسهری دا زاڵ بی.
مهکسێکی کرد و کوتی ":دهزانی کهماڵ من ئهسڵهن له مردن ناترسێم و باکم نیه ،بهاڵم بهخۆم نیه و ئیازارم زۆره ...لیه لیه
زۆر شییهڕ و کییهمینان لییه لێییواری مییهرگ گهڕاومییهوه .ئییهوجارهی لییه مهمئوریییهتی ناوچییهی شیییمالی کوردسییتان بییووین ،ئهگییهر
چهنددهقیقه پێشتر نه رۆیشتباین ههموومان تێدادهچووین .یان ئیهوجاره لیه کۆمیتیهی شارسیتانی پیرانشیار ژههرییان بیۆ لیه
خواردنهکه کردبووین .ئهگهر دوکتور مراد بهفریامان نهگهیشتبا کهسیمان زیندونیهدهما .لیه جنیووبی کوردسیتان هیهروا .دهییان
جار تۆپبیاران کیراوین و ییان تهقیهیان لێکیردوین .بیهاڵم ئیهوه سهرنویشیتی ژیانیه ئێسیتا کیه مین تێیی کیهوتووم .ماوهییهکی
دیکهش باسی چوونی بۆ شیمالی کوردستان درێژه پێدا که بهداخهوه ههموویم لهبیرنهماوه .بهاڵم ئیهو قسیه و باسیانه رهنیگ
و رووی کییاک نییهبی یییان بهالیییهنی بییاش دا زۆر گییۆڕی .خۆشییم بییهو قسییانه تییهواوێک هاتمییهوه سییهرخۆ و ورهیییهکی دیکییهم
پهیداکرد.
بهداخهوه ههرجاره که دهچووین بۆ دانمارک له حهوتوویهک زیاتر نهمان دهتوانی بمێنینهوه .ژیانی شپرزهیی ئهوکاتی خیۆم
بهشێوهیهک بوو ناچاربووم لهبهر پهیدا کردنی ههم کار و ههم خیانوو لیه سیتۆکهۆڵم ،کیاک نیهبی بیهجێ بیێڵم و بگهڕێمیهوه
سوئێد.
له ستۆکهۆڵم لهگهڵ ئارهزووی هاوسهرم پێکهوهبووین له ماڵێ کاک عیهزیز ،کاتێیک تهلیهیفوونیان کیردو پێییان راگهیانیدین
که ههرچی زووتر دهبێ بهرهو دانمارک بۆ ئاخرین دیداری کاک نهبی وهڕێ بکیهوین .بۆماوهییهک حاڵیهتێکی تاسیان بهسیهرم
دا هات .تهواوی بهرنامهی گهڕان بهدوای کیار و خیانوو لیهبیر کیراو یهکسیهر بیهرهو ڤێسیترۆ وهڕێکیهوتین .دوای قسیهکردن
بهتهلهیفوون لهگهڵ کاک مرادی قادری ئامۆزای کاک نهبی ،وا رێکهوتین که به یهکیهوه و هیهر ئیهو شیهوهبه ماشیێن بیهرهو
کۆپهنهاک وهڕێ کهوین .له تهواوی رێگادا ههربیرم له یهکهم رۆژهکانی ناسینی کاک نهبی تا بوون بیه خیزم و تیهواوی ئیهو
ههڵس و کهوتهی که لهدهورانی ژیانی دا ههیبوو دهکردهوه .خۆم سیهرزهنیش دهکیرد کیه بیۆ هاتمیهوه و لیهالی نهماینیهوه تیا
ئاخرین کاتهکانی ژیانی .بیرم دهکردهوهکه بڵێی بمێنێ تا دهگهینێ .که نۆره ماشێن لێخوڕینی من دههات زۆرم پهلیهدهکیرد و
جاروبار ئاگاداریان دهکردمهوه .بیرم دهکردهوه که بڵێی بتوانین رێوڕهسمێکی وای بۆ دابنێین که شیاوی کاک نیهبی بیێ .رێگیا
لهبییهرچاوم دوورتییر و دوورتییر دهبییۆوه .نییازانم سییهعات چهنییدی شییهو و یییان بییهیانی بییوو کییه گهیشییتینێ .خییهڵکێکی زۆر لییه
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ژوورهکییان راکشییابوون و هێندێکیشیییان نووسییتبوون .هێنییدهی پییێ نییهچوو کییه لییه پڕمییهی گریییانێ دراو مییهرگی کییاک نییهبی
راگهیهندرا .ورده ورده دۆست و خزم و ههڤااڵنی له نهخۆشخانه و لهالی لهشی ساردبۆوهی کاک نهبی دهگهڕانیهوه .باوهشییان
لێک دهداو کوڵی دڵی لهدهست چوونی کاک نهبیان پێکدا دهڕشت .چهند رۆژێک دواتر به رێ و رهسمێکی بهشکۆوه لیه ییهکێک
له گۆڕستانه به ناوبانگهکانی کۆپێنهاک له نۆرهبروو به خاکسپێردرا.
پێویسته ئهوه لێرهدا بڵێم،که باسی زۆرێک له سیفهته باشهکانی کاک نهبیم کرد که ییهک لیهوان وهفیاداری و رێیز بهرامبیهر
به هاوڕێکانی بوو .بهاڵم با باسی هاوڕێیانهی حیزبی و غهیره حیزبی کاک نهبیش بکهم کیه چ لیه کیاتی نهخۆشییهکهی داو
چ له به خاکسپاردنی دا زۆریان زهحمهت کێشا و ماندوبوون .هاوڕێیان کاک سهعید بێگزاد و کیاک رهحییم محهممیهدزاده ،لیه
رادهبییهدهر پێیییهوه مانییدوو بییه پییهرۆش بییوون .شییینێک کییه کییاک سییهعید بێگزادکردی،یییان ئییهو هییهمووه خییۆ ماندووکردنییه کییه
بهوپهڕی رێزهوه هاوڕێیهکهی بهرهو دونیای ئاخیرهت بهڕێ کرد ،باوهڕناکهم بیۆ کهسیی دیکیهی ئیاوا کردبیێ سیهرهڕای ئیهوهی
که جارو بار لهسهر هێندێک شێوهکار و بیرورا لهگهڵ یهک ناکۆک بوون .من بهنۆبهی خۆم سوپاسیی دهکیهم کیه ئیهم رهفتیاره
جوانهی لێ فێربووم و ئهوکاتیش که خۆم له شهرایتێکی نالهباردابووم ،منیی لیه نیگیهرانی مهراسییمهکه دهرهێنیاو وهک بیرای
گهوره ئهرکی بهشه ههرهگرینگهکانی ئهو کۆڕهماتهمینهی به ئهستۆوهگرت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٣ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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چەند فرمێسکێک بە یادی فرمێسکەکانی کاک نەبی

مستهفا شێخه
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێیران ،سیاڵی ١٣١١ی هەتیاوی ،بەاڵم مانیگ و رۆژەکەییم لە ییاد نەمیاوە ،لە گونیدی "هێییە"ی
ناوچەی "نەڵۆ "ی سەر بە شاری شنۆ ،کۆنفرانسێکی ناوچەیی گرت .ئەوکات من وەک ئەندامی حیزب بەشداری کۆنفرانسیەکە
بووم .نزیکەی ساڵێک بەسەر سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران و رووخیانی رژێمیی پاشیایەتیدا تێپەڕیبیوو .مین و هاوڕێکیانم
کۆمەڵێک الوی خیوێنگەرم و کەمئەزمیوون و کەم خوێنیدەواری بیووین .لەبەرئەوەی مین ئێسیتا ئەنیدامی حییزب نییم ،نیامهەوێ
بچمە ناو وردەکارییەکانی ئەوکاتی خەبات و حیزبایەتی کیردن و وەک رەخنەگیر سیەیری رابیردووی حیزبیی دێمیوکرات بیکەم.
بەخۆشییەوە بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی ئەو کاتی کۆنفڕانسەکە ئێستاش وەک خۆم زیندوون.
لێرەدا دەمهەوێ بە نرخی دانپێداهێنان بە بێ ئەزموونی و کەم زانینی ئەو کاتی خیۆم بییرەوەرییەک بگێیڕمەوە کە پێوەنیدیی
بە کاک نەبی قادرییەوە هەیە.
لە درێییژەی کۆنفرانسییەکەدا کییاک نەبییی وەک ئەنییدامی کییۆمیتەی شارسییتانی شیینۆ ،رۆیشییتە پشییت ترێبییوونی کۆنفرانسییەکە و
چیاوەڕوانی پرسیییار و رەخینەی بەشییداران مییایەوە .منییش لە الیەن یەکێییک لە ئەنییدامانی بە تەمەنیی حیییزبەوە هانییدرام دوو
پرسیار لە کاک نەبی بکەم.

111

تایبەت بە  ٠٢ساڵەی ماڵئاوایی هاوڕی نەبی قادری

هەردوو پرسیارەکە کاک نەبی هەژاند .یەکەم پرسیار ئەوەبوو بۆچی کاک نەبی کاتێک بۆ وتووێژ لەگەڵ ئەرتەش و
هێزەکانی دەوڵەت دەچێیت ،تەنییا حەمە الڵە لەگەڵ خۆییدا دەهێڵێیتەوە؟ ئەم پرسییارە کیاک نەبییی خسیتە ژێیر پرسییارێکی
دیییکەوە کە بییۆچی کییاک نەبییی کەسییێک الی خییۆی رادەگرێییت کە بە هییۆی الڵ بییوونیەوە ناتوانێییت چییۆنیەتیی وتووێژەکییان بییۆ
کەسانی دیکە بگێڕێتەوە .وەاڵمی ئەم پرسیارەم لەالیەن کاک نەبییەوە باش لەیاد نەماوە ،بەاڵم دواترێ کە کیاک نەبیی لە
ناوچەکەدا نەمیا و "حەمە" کە ئەوکیات پێشیمەرگەی پیارێزەری کیاک نەبیی بیوو ،لەشیار میایەوە و بیوو بە هیاوڕێ و هیۆگری
زۆربەی دۆستان ،خۆزگە دەخوازم خۆم و ئەوانە وەک خۆم بەردی کوردایەتی لە ئەژنۆ دەدەن وەک حەمە لە کوردایەتیدا پیاک
و بێ فێ باین.
پرسیاری دووهەمم لە کیاک نەبیی ئەوەبیوو :بیۆچی کیاک نەبیی خیۆی لێیرە (ئەوکیاتی شینۆ) پێشیمەرگەیە و ژن و منیداڵەکەی
لەگەڵ ماڵی مام و خەزووری پەنایان بۆ ورمێ بردووە کە لە ژێر دەسیتەاڵتی کۆمیاری ئیسیالمی دایە؟ (ئەوکیات شیاری شینۆ و
ناوچەکەی لە کۆنتڕۆڵی هێزی پێشیمەرگەی کوردسیتان دابیوو ).کیاک نەبیی لە پشیت ترێبیوونی کۆنفڕانسیەکەوە بە گرییانەوە
گییوتی :میین خییۆم بڕیییارم داوە بییبم بە پێشییمەرگە و تەنیییا خییۆم پێشییمەرگەم .ئەوە گونییاهی میین نییییە کە لە بنەمییاڵەیەکی
ئاغاوەت لەدایک بوومە .کاک نەبی گریا و ئەو بەڕێزەی منی هاندابوو پرسیارەکان بکەم ،بە پێکەنینەوە پەنیجەی هانیدانی
بە الشانمەوە نا.
ئەوکییات نەمییدەزانی وابیییر بییکەمەوە نەبییی قییادری دیمییوکراتە و دیمییوکراتیش پێویسییتە بەر لە هەمییوو کە رێییز لە ئییازادیی
کەسانی ژێر دەستەاڵتی خۆی بگرێت کە ئەندامانی خێزانەکەی لە هەموو کە زیاتر کەسانی ژێر دەستەاڵتی بوون.
نیامهەوێ بییا لە ژییانی دواتییری کییاک نەبیی و گۆڕغەریییب بیوونی لەوبەری دەریاکییان و دوورەواڵتییان بیکەم .تەنیییا ئەوەنییدە
دەزانم ئێسیتا کاتێیک لە پیارچە ئیازادکراوەکەی کوردسیتان ،خێیزانەکەی کیاک نەبیی لە دەربەدەری و غیوربەت دەگەڕێینەوە و
چییاوم بە چییاوی داخەیییاڵی خێزانییی و ئییامۆزای کییاک نەبییی و ئییارەزوو و ئییارام و ئییاوات و ئاتووسییا دەکەوێییت ،بە خەیییاڵ
دەگەڕێمەوە مزگەوتە بچووک و قیوڕینەکەی ئەوسیای گونیدی هێییە و قەاڵفەتیی کیاک نەبیی لەپشیت میایکریفۆنەکە دەوەسیتێ.
منیش وێڕای ئەو بۆ دڵفراوانی و بوێریی کاک نەبی و فریوخواردنی خۆم و دەربەدەری و دوورەواڵتییی یەکەیەکەی ئەنیدامانی
ئەو خێزانە دەگریم کە ئەوکاتی چووبوون بۆ ورمیێ و بەاڵم ئێسیتا هەمیوو الیەک دەزانین بەکرێگییراوی رژێیم نەبیوون .ئێسیتا
کە ئەم چەند دێڕەم نووسی دور لە چاوی هەموو الیەک بەیادی ئەم رۆژە گریامەوە.
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من قهت بهنازی بابم گهوره نهبوومه

ئارام قادری
بە ناوی خوادی گەورە و دلۆڤان
تەزووی سەرمای ،پائیزو خۆ ئامادەکردن بۆ زستانێکی سەخت و پڕ لە سەرما و سۆڵە ،کۆتایی شووم و ناخۆشی ساڵی ١٩٩١
ی زائینییی بییوو ،بە بیییرو خەیییاڵ چووبییوومە باوەشییی دایکییی نیشییتیمان ،کە خییۆزگە لە دەسییت ژێییر چەپییۆکی داگیییرکەران و
پچڕاندنی کەلەپچەی کیۆیلەتی ڕزگیاری دەبیوو و هەڵمژینیی هەوای بیێگەردی ئیازادی و ئیازاد بیوون لە دەسیت داگییرکەران بیۆ
هەتیا هەتیایی دەگەیشییتە ئامیانج .بە ئیارەزووی ئەوەی کە هەڵکرانییی ئیااڵی کوردسیتانەکەم لە سییەر کێیوە گەردن کەشییەکانی
کوردستان و بە گشتی و تایبەتی کێوی ڕەندۆڵە ،بە ئیاواتی دیتینەوەی کە و کیار و دەباوەشیگرتنیان و ڕژانیدنی فرمێسیکی
شادی و خۆشی ،تا دواین ساتەکانی ژیان دا تووانی بام بە ئارامی و هێمنی دەباوەشی دایکی نیشتیمان دا سیەر لەسیەر ڕانیی
داپیرەی واڵتەکەم سەر بنێمەوە .بەاڵم لە پڕ چریکەی گریان و قیژەی منداڵێکی  ٥سااڵن کە لەبیاتی بە دوواییی کەرەسیتەی
یاری کردن بگەڕابا ،دیگووت ئەی بابە گییان ،کیوا بیابە .کە ڕاچڵەکییم دییتم ئاتۆسیا بیوو هەر ئەو ژوور ئەو ژووری دەکیرد و
دەیڕوانیە سەر تەختەکەی دەی گووت بابە ئێستا لە ئاسمانە لەگەڵ فریشتەکانە!
بە داخەوە ،من قەت بەنازی بابم گەورە نەبوومە ،دڵگیرانیەکەم لەوەیە ،کە ئیێمەش وەکیوو تەواو رەفیقەکیانی خۆمیان کیایە
لە کووچە پێمانخۆش بوو کە شەو دەچوینەوە ماڵەوە باوکمان لە ماڵەوە با و بە دەنگێکی بەسیۆز بیانگی کردبیام و دا ڕۆڵە،
چایەکم بۆ بێنە ،یان کیوڕم وەرە بیا بیزانم دەرسیەکانت خوێنیدوە .دەسیتی سیۆز و میووحیبەتی بەسیەرم داهێنیا بیا .بەاڵم لەو
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هەموو شتانە بێبەش بووین .ساڵی ١٩٩٢ی زائینی کە تەمەنم یازدە دوازدە سااڵن بوو ،بە یەکجیاری پڕیارمیان دا بچیینە الی
باوکم و ئەو ئاواتانەی کە چەندین ساڵ بوو تامەزرۆی بووم بێتە دی،لە خۆشیان ئارا و قاراوم لیێ هەڵگییرا بیوو .ئیێمە لە
باشییوری کوردسییتاندا لە نییاوچەی سییوونێ ،لە مەقەڕی هاوڕێیییانی کییۆمەڵە میییوان بییووین ،جێگییای خییۆیەتی سپاسییی بە سییۆزی
خۆمان دووبارە بەو بەڕێزانە بڵێیین کە زۆر بە ڕووخۆشیی و دڵئیاوەاڵیی میوانیداریان کیردین ،چیاوەڕوان بیووین کە ئوتیۆمبێلی
حیییزب هاتبییا ئییێمەی بردبییا بییۆ الی بییاوکم .ڕۆژی دوایییی هییات ،شییۆفیرەکەش بەڕێییز کییاک یووسییۆ خۆشییڕوو بییوو ،ئییییمەی
بەخێرهاتنی گەرمی کردین ،گووتی ماڵێک کە لە پیێش ئێیوە زووتیر هیاتوونە ،تەنییا دەتیوانم  ٠کە لە ئێیوە دەگەڵ خیۆم
بەرم ،من و کاک ئاواتی برام چوین ،دایکم و بەڕەحمەت بێ باپیرم و خوشکم بۆ  ٠رۆژی دیکە مانەوە .ڕێگیاکە تۆزێیک دوور
بوو ،بەاڵم لە خۆشی دیتنی باوکم وامان هەسیت دەکیرد کە زۆر زوو گەیشیتینێ ،کە دابەزیین ،بیاوکم ،ئەو میاڵە بەخێرهیاتن
کرد و کوڕی ماڵەکەی ماچ کرد و منیشی ماچ کرد ،گەیشتە کاک ئاوات ،زۆری دەباوەش گرت و ماچی کرد ،گیووتی :گووتییان
ئارامیشتان دەگەڵ بووە ئەدی کوا ،هەموومان دەستمان کرد بە گریان ،گووتم کیاکە ئەوە مین بیووم کە ماچیت کیردم ،وەیزانیی
بوو کە کوڕی ئەوماڵە پێشمەرگەیە بوومە نەی ناسیمەوە!
کاکم بە جلەکی جیوان و ئاغابیانوویەکی سیپی پەڵەپەڵەی ڕەش لەسیەری بیوو کە بە راسیتی پێشیمەرگە بیوو ،و دەباوەشیی
باوکایەتی گرتین وام دەزانی هەموو دونیایان داومەتی و هەموو ئەو ئاواتانەم وردە وردە زۆربەی دەهیاتە دی ،لەپیڕ دیسیان
لە الیەن حیزبەوە دەبا چووبا بۆئەوڕووپا ،تەنییا  ٠ییان  ٣مانیگ دەمیاوە دەهیاتەوە .ئەمەش دەمیانگووت دە دوازدە سیاڵمان
دان بەخۆەگرتووە ئەوەندە هیچ نیە.
ئەوە خۆشییترین بیییرەوەری ژیییانم بییوو کە هەمییووی دونیییاش ئێسییتا ببەخشییم یییان بە ڕووح و گیییانم بیکییڕمەوە هەر نییایەتەوە!
ناخۆشترین بیرەوەری ئەوکاتە بوو ،کە ئەو هاتە ئەوڕووپا ،بەهۆی هەڵگیرسیانی شیەڕی کەنیداو ،سیێ مانیگ بیوو بە زییاتر
لە ساڵێک و چەند مانگ ،هاتەوە ،دوایی چەند مانگ ئێمە هاتینە دانماڕک ،دواییی سیاڵەک ئەوییش هیات ،دواییی چەنیدین
مانییگ نەخییۆش بییوو ،کە دەژیییانی دا قەت هەاڵمەتیشییی نەگییرت بییوو ،زۆر بۆمییان نییامۆ بییوو کە ئەو نەخییۆش بییێ! بەداخەوە
تووشی شیرپەنجەی پرۆستاد و پاشان شێرپەنجەی ئێسک ،کە بڕسیتی لیێ بیڕی بیوو ،دواییی چەنیدین مانیگ ڕۆژی دووشیەممە
٠ی دیسامبری  ١٩٩١کاتژمێر ١ی ئێوارە ماڵئاوایی لە ژیان کرد و هەموو ئەو ئاواتانەی من و خوشک و براکانمی دەگەڵ خیۆ
بۆ هەتا هەتایە برد! سەرجەم ئەگەر کۆی بکەینەوە ،کەمتر لە ساڵێک بیاوکی خۆمیان بە سیاخی المیان بیوو .لێیرەدا جێگیای
خۆیەتی کە باسی بکەم ،ڕۆڵی دایکم ،کە ئەو شێرەژنە لەناو جەرگەی دوژمنیشدا ئێمەی پاراسیت و بیۆ ئیێمە هەم داییک بیوو
هەم باوک ،خوا تەمەنی ئەومان بۆ درێژ بکات و سایەی لەسەر ئێمە کەم نەکات.
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بیرەوەرێکی کاک مستەفا ئەمیری

دەبێ بڵیم لە بەرابەر گەورەیی کیاک نەبیی دا کەم قەڵەم هەیە کە توانیای نووسیینی هەبییت چیونکە کیاک نەبیی قیادری ئەو
کەڵە پیاوەی ژیان و گیانی خۆی فیدای گەلەکەی کرد کەسێک نەبوو کە بتوانی هەر وا سادە لە سەری بنووسیی .مین رێزێکیی
زۆر تایبەتیم بۆی هەبوو .ئینسانێکی سادق و پیاک داویین بیوو .زۆری هاوکیاری منیی لە حییزب دا کیردوە ،کە قەت لە بییرم
ناچیت .لە بیرمە ئەو کاتەی وەک جەولەی هونەری چووین بۆ هەورامان کاک نەبی چەندەی رێز لە مین و هەمیوو هاوڕێییانی
بەشی موزیک وشانۆ و فیلم گرت و ئەو پەڕی هاوکاری کردین ،تا بەرنامەکانمیان بەرییوە بیرد .خیۆزگە ئەو فییلمەم وەچەنیگ
کەوتبایە کە لە هەورامان لە خزمەت کاک نەبی بەڕێز بەرنامەمان بۆ خەڵکی ئەو نیاوچەیە بەڕێیوە دەبیرد .زۆر جیار کە بە
خزمەتییی دەگەیشییتم وەک کییوڕی خییۆی هەڵسییوکەوتی لە گەڵ دەکییردم و ڕێییزی لییێ دەگییرتم کە بە راسییت هەسییتم بە گەورەیییی
دەکرد!
بەرێز بێت یادی کاک نەبی قادری ئەو کەسەی مێژووی کورد دەبێت شانازی پێوە بکات
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بیرەوەرێکی کاک کەریم حوسێنی

بەڕێزان ئەم کاتەتان باش
من لەساڵی  ١٩١٧کاک نەبی قادریم ناسیوە لەکاتەدا کە کاک حەکیم ڕەزای لە بەرپرسایەتی کومیتەی شارستانی هەورامیان
البرا و کاک نەبی قادری جێگای گرتەوە.
کاک نەبی قادری ئینسانێکی بەتەواوی مەنا شۆڕشگێڕ بوو تەواوی خسڵەتەکانی مرۆڤێکی کامڵی تێدابوو.
کاتێک کاک نەبی هاتبووە هەورامان من و هێندێک لە هاوڕێیانی پێشیمەرگە هەرکاتێیک دەمانەویسیت کە قسیەیەک بکەیین و
کاک نەبی حالی نەبێت بەهەورامی قسەمان ئەکرد پاش ماوەیەک لەگەڵ یەکێک لە ڕەفیقەکانمدا بەهەورامی شیتێکمان بیا
کرد کەچی کاک نەبی هەر کە قسەکەمان تەواوبوو وتی هەقتان نیە بڕۆن بۆ ئەو شوینە زۆر بەالمانەوە سەیر بوو پرسییمان
کاک نەبی جەنابتان هەورامی ئەزانن وتی ئەوەندە فێربووم کە لەقسەکەی ئێوە تێبگەم ئێمەش بە پێکەنیینەوە وتمیان ئەوە
ئەو ڕێگایەشمان بۆ قسە نهێنیەکانمان نەما .
ڕۆحی شاد بێت
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٣ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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بیرەوەرێکی کاک سمایل ئەقدەم (چکۆڵ)

من هەرچی لەسەر ئەو کەڵە پیاوە بڵیێم هەر کەمە ،نە قەڵەم دەتیوانێ بینووسیێت و سیەدان و هەزاران الپەڕە بنووسیرێ لە
بارەی ئەو نەمرە حەقیی خیۆی پێنیادرێ ،کەم کە هەبیوو و هەیە کە بەرپیر بیێ ،بەاڵم پاکیداوێن و خیاکی و لە هەمیان
کاتیش دا قسە لە ڕوو و نەتر لە ڕا دەربڕین و سەری قەت بۆ ناحەقی دانەدەنوانید! ئەمین و چەنیدین پێشیمەرگەی دییکە
وەکوو کیوڕی میاڵی بیووین و هاتووچۆمیان دەکیرد و چیۆن دە ئیاوات و ئیارامی ڕادەدی ئیاواش دە مین و ئیێمەی ڕادەدی و ئەگەر
دەچووە بۆ ئەرکی حیزبایەتی ماڵ و منداڵەکانی بە ئێمە دەسپارد و ئەویش زۆر بە دڵنییایەوە لە میاڵ و منیداڵەکانی دڵنییا
بووە و بەسەرکەوتنەوە ئەرکەکانی ڕادەپەڕاند و دەگەڕایەوە بۆ ناو ماڵ و منداڵەکانی.
ئەوە بیرەوەریەکی خۆشم وەبیرهاتۆتەوە کە لێرەدا بۆتانی با دەکەم.
کاک نەبی نەمر ئیسکۆرتێکی هەبوو بە نێوی " ئەحمەد شکاک" ،ئەوەندە بە زاراوەی جوانی کرمیانجی قسیەی دەکیرد ،ئیێمەش
لە خۆشەویستی ئەو و ئەو زاراوەیە ،وەکوو ئەو قسەمان دەکرد .هەرکە لە قەاڵسەیدە(دۆڵیێ) ژنیی هێنابیا ،کیاک ئەحیمەد
دەیگووت " خوودێ ئەز دکوژم" ،چوونکوو ئەوە دۆستی من بوو ئەو دۆستی منی هێنیاوە .جارێکییان بەڕەحیمەت بیێ کیاک نەبیی
ئەمنی بانگ کرد ،ئەمیش پێموابوو کارێکی زۆر گرینگی پێمە .گووتی :داوایەکم لێت هەیە ،ئەمیش گووتم فەرمیوو .گیووتی:
کاکە پیاوی چاک بە لە کیۆڵ ئەحیمەدی بەوە .ئەمییش گیووتم :بەڕاسیتی کیاک نەبیی ئەمین ئەحیمەد ئەزیەت نیاکەم .ئەوییش
فەرمووی :بەڕاستی سمایل ئەوەندەم فیشەک بۆ ئەحمەدی وەرگرتۆتەوە ،چیدیکە ئەمن ناتوانم فیشەکی بیۆ وەرگیرمەوە .کیاکە
هەر کاتێک تۆ ئەزیەتی دەکەی ییان قسیەیەکی پیێ دەڵێیی ،گێیدان گێیدانی لێیدەدا بەاڵم نیای تەقێنیێ ،ئەهیوەنی دەکەنەوە
دیسیییان قەڵسیییی دەکەیەوە گێیییدان گێیییدانی لێیییدەداوە ،گیییووللە دەردەپەڕی بیییۆ نێیییو گییییا و گیییۆڵ .خیییۆ ئەوییییش گیییوللە کیییان
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هەڵنییاگرێتەوە ،ڕۆژێ دوو سییێ جییار وای لێییدەکەی و قەڵسییی بییکەی ،دە یەک حەوتییوودا تەواو خەشییابەکانی بەتییاڵ دەبییێ،
ئەویش ئەمن هەڵدەپێچێ کە بچم بۆی وەرگرمەوە و بەخوای جارێکی دیکە فیشیەکم نیادەنێ .جیا بیۆیە بیۆ خیاتری خیودای لە
کۆڵ ئەحمەدی بەوە با منیش ڕاحەت بم لە دەست بۆڵە بۆڵ و جنێودانی ئەحمەدی!
لە کۆتایی دا هەر ئەوەندە دەڵێم ،هەزار جار یادی ئەو نەمرە بەخێر بێ و بەڕاستی کەم بژی و کەڵ بژی بە بەژن و بیااڵی
ئەو سەرکردە قارەمانە دا بڕابوو
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٣ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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چپەیەک لە بێدەنگی دا

پەیمان

نازی لەرەی گێوژە زەردەشتی یەکانی "شێخ محەممەدی هنگالن"
عیشوەی لەرزانەی وردە خیزی سەر قوڵتێنەێ "کانی یە شکاک"
مەکری چوززە کەنگری نێو لەپی ڕەقەنی "بەست" و چی و چی ...
هێشتا کە بەریان نەدا بووم
کە نەجابەتی ئاڵباڵوویەکی شەڕابیی "خانێ" ...ڕایچەناندم
تا ئەو جێ یەی
لە سەعاتی ئینشای "شنۆ"یە دا نەققاشیم کرد
ئەو دەمە
تازە " غەززالی" چاوی بە :سەبا" هەڵدەهات!
دوواتر هەمان وێنەم
لە بااڵی گێالسێکی زەیتوونی دا دیتەوە
کاتێ "کاوە" لە سایەیدا شانۆ دەکرا و
حیکمەتەکانی "دیالۆگ" دیالۆگ و هەر دیالۆگ
وانە دەدران!
ساڵ تێپەرین...
گوزەری زەمان وەک ئەسپێکی رەوەکیی نابەڵەد بە دووا مەنزڵی مەبەست
لە ئێوارە پایزی دڵ شکانی هەڵداشتین
ئەو شوێنەی
هەر ترووسکەی هیوای لێ کز دەچۆوە و
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چرۆی دڵی لێ ترسا!
ئەوە بوو...
لە شەختە بەندەکەی هەنارستانی "قەندیل" دا
تاقەداری بەر پەنجەرەی سەرخۆشخانەی " خەییام" ماوەو
هیوادار بە گەڕانەوەی نەورۆز
ئاتەشگای دەروونی گەرمی دەدایە دەوروبەر
بۆ نوێ بوونەوەی سرووشت و پەیمانی یەکیەتی!
سەرەنجام...
ئەم ئاشقە پرچنە
کە دەتگوت لە نیهایەتی تەمەن و دیمەنی "شەنگەیی" دا دەشنێتەوە و
لە بەر سۆراخ و غەززەبی زەمان
پرچەکانی بە سەر وجوودی کۆرپەیەکی قاچاخدا بەرداونەوە،
تا ژیا
"دەروێشی قوندیل"
تا ما
"یاری دۆڵە ڕەقە"
تا مەرگ
"نەجابەتی عیشق"
تا ئەبەد...
"ڕووحی پەپووڵە"یە و
بە سەر پەیژە مەرجانی یەکانی ریزە ئاونگێکی درێژەوە بوو دا دەگەڕێ
کە دەڵەی
لە ئەڵماسەی شەوق و حەزی سەحەری بەهار دا
شۆڕابەی پلووسکی تنۆکە بارانە
بە ڕووخساری زەماندا چۆڕاوە،
ئەو دووا ئەسەرەی ئەنفالی هەناسەی ئاشنا
ئەم شوێن پێیانەی...
فرمێسکە بریندارەکانی نیشتمان!
سەرچاوە :ماڵپەڕی گیارەنگ  -ڕێکەوتی٠ :ی دێسەمبەری ٠٢١١
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سوپاسنامهی بنهماڵهی کاک نهبی قادری بۆ ههموو هاوڕێیانی کاک نهبیی

نووسینی :خەیاڵ قادری
سوپاسنامهی بنهماڵهی کاک نهبی قادری بۆ ههموو هاوڕێیانی کاک نهبیی
دوێنێ ٠ی مانگی  ١٠كە دەبێته  ١٢ساڵ بەسەر كۆچی دوایی ئاغای قادری ،بەشێ له هاوڕێیان و دۆسیتانی بەوەفیای نەبیی
قادری به نووسینی شێعر ،پەخشان ،بیرەوەری و هەروەها به تەماسی تەلەیفوونی لەگەڵ خۆم یادی ئەوڕۆژەیان كردۆتەوه.
ئەمیین نییازانم بییه چ زمانێی سوپاسییی ئەو هەمییووه مییوحیببەت و خۆشەویسییتەی ئێییوە كە بەرامییبەر بییه ئاغییای رەحمەتییی تییان
كردووە بكەم .هەروەها سوپا و رێزێكی زۆر بۆ ئەو سایت و راگەیەنه گشتیانە كە زەحمەتیان كێشیاوه و یادییان كیردۆتەوە
به تایبەت بەرپرسی سایتی گیارەنگ كاك حەمە رەسووڵی كەریمی.
كاتی خۆی جار و بیار گلەییی و گازنیدەی ئەوەم لیه رەحمەتیی ئەوەبیوو كە زۆربەی كیات و وەختەكیانی لیه خیزمەت خەڵی و
حیییزبەكەی دابییوو ،كەمتییر لەگەڵ ئییێمە بییوو .كە دەهاتیشییەوە مییاڵێ دایییمە تەلەیفییوونی بییه گییوێیەوه بییوو .بەاڵم لییه كییاتی
نەخۆشیەكەی و لەسیەر جیێ كەوتنیی و لە ئیاخریش دا ماڵئیاوایی یەكجیاری ،بیۆم دەركەوت زەحمەتەكیانی بەفییڕۆ نەچیووه و
دۆسییت و رەفیقەكییانی تییا ئێسییتاش هەر وەفییادار مییاونەوە .دۆسییت و بییرادەرە خۆشەویسییتەكانی كییاك نەبییی دەزانیین پەخشییان و
بیرەوەریەكییانی ئێییوه ،كە لە دوێنێییوه بییۆم دەخییوێننەوه ،لەالیەك دڵخییۆش بەوەی كییه لییه بیییر نەكییراوەو لە الیەكییی دیییكەش
نییارەحەتی و گریییان كە میین هاوسییەرێكی ئییاوا خەڵیی خۆشەویسییت و گەورەم لەدەسییت دا .میین بەخییاتری ئاغییای قییادری و
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منداڵەكان كە دەستی ئاوااڵ بێ بۆ خەبات و حیزبایەتی كردن ،چوومەوه ژێر دەستی دوژمنی كاك نەبیی لیه شیاری شینۆ .هەر
رۆژە بییۆمن بە دەسییاڵ دەرۆیشییت .تەنهییا شییتێ كییه پێییی دەژیییام سییەربەرزی و پێشییمەرگە بییوونی كییاك نەبییی بییوو .زۆر بییه
حسیرەتەوە بیووم رۆژێی بەسەربەسیتی و دوور لە تیر و خییۆف لەگەڵ ئاغیای قیادری لیه كوردسیتانی ئیازاد بەیەكەوە بییاقی
ژیانمییان تێییپەڕ بكەییین .بەاڵم مخییابن ئەو خەونەمییان نەهییاتەدی و لە دانمییارك گیرسییاینەوه .سییەرەڕای ئەوەی كییار و بییاری
حیزبیشی هەر لە دەرەوە پێ سپێردرابوو ،بەاڵم مەرگ مەودای نەدا ئاوات و ئامانجەكانی كاك نەبی و من بێته دی.
ئێوه نازانن كە رەحمەتی لەسەر جێگا بوو چەندە دڵخۆش دەبوو كە كەسێ لە ئێوەی بەڕێز تەلەیفوونتان بۆ دەكیرد .جیاری
واهەبییوو لەبەر ئییێش و ئییازاری لەشییی حەجمینییی نەبییوو .نە بەشییێالن و نە بە زیییادكردنی دەرمییانی ژان شییكاندن (مییۆرفین)
چارەسیییەری نەبیییوو .بەاڵم كیییه دۆسیییت و هیییاوڕێیەك لەوكیییاتەدا سیییەردانیان دەكیییرد ،ژان و ئێشیییی بەدەنیییی هێیییدی دەبیییۆوە و
دەگەشایەوە .رەحمەتی كردەوەو رەفتاری زۆر جوانی هەبوو كه ئێوەی بەڕێزیش ئیشیارەتتان بە هێنیدێكی كیردوه ،بەاڵم بیۆمن
زۆر جێگای پرسیار بوو كیه تیا میردیش مین نەم زانیی ئەو كیابرایە رقیی لیه كێییه و كیێ دەبیووغزێنێ .زۆر بیه شیەڕ و نێیوان
ناخۆشی حیزبەكیان و تیه نیانەت بیه خزمیان و دۆسیت و برادەرەكیانیش نیاڕەحەت دەبیوو .هەر بیۆیە مین عیازاب دەكێشیم كیه
ئێستا له دەیەمین سیاڵڕۆژی كیۆچی دواییی ئاغیای رەحمەتیی ،حییزبەكەی ئەو تووشیی دووبەرەكیی بیووه .هومێیدم وایە دوژمین
زەفەرتان پێنەبا و هەر پاڵپشت و برای یەكتر بن و دوژمن كوێر كەن و دڵی ئێمەو رووحی كاك نەبیش شاد بیكەن .دووبیاره
ساڵو و رێز بۆ هەموو الیەك و بۆ ئەو كەسانەش كە لە سایت و جێگای دیكەش بە نووسین یادی رەحمەتی دەكەنەوه.
له خودای گەورە دەپاڕێمەوه میللەتی كورد سەركەوێ و كوردستانیش ئازاد بێ لە دەستی داگیركەران و سەفا و سیێبووریش بیه
ئێمە بدا.
رووحی نەبیش شادبێ.
خەیاڵ قادری كۆپێنهاك
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