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ئةو كتيَبة ثيَشكةشة بة رووحى هةموو ئةو كةسانةى بةةب هةي
ضاوةروانييةك لة ثيَناو وةدةستهيَنانى مةاىى ةةلةكةةياط ةيانيةاط
بةخشيية خاك و نيشتماط.
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پێشەکی:

خوێنەری ئازیز!
دەیان ساڵە کە گەلی کورد لە هەر چواربەشی کوردستان دژی زوڵم و زۆری
دەوڵەتانی داگیرکەر لە بەرخۆدان و خەبات دان .هەر لەو رێگەیەشدا لە هیچ کۆسپو
چەڵەمەسەری رێگەیان لە پێناو بەدەستهێنانی مافی چارەی خۆنووسینو چەسپاندنی
دێموکراسی بۆ ناوچەکە نەسەڵمیونەوە .لە رۆژهەاڵتی کوردستان چ لە سەردەمی
پاشایەتی و چ لەدوای بە الرێدابردنی شۆرشی گەاڵنی ئێران لە الیەن خومەینییەوە،
گەلی کورد لەو بەشەدا شێلگیرانە بەرگریان لە خاک و مافەکانیان کردووە و لەو
رێگەیەشدا هەزاران کەس لە باشترین کور وکچی ئەم واڵتە گیانیان بەخشیوە .زۆربەی
دێهات و هێندێک لە شارەکانی کوردستان وێران و سوتێنراون و بە هەزاران کەسیش بە
ناچار پەناهەندەی واڵتان کراون و لە زێد و نیشتیمانیان دوور کەوتوونەتەوە .
خەبات و بەرخۆدانی گەلەکەمان دژی واڵتانی داگیر کەر و زوڵم و زۆریان لە
سەردەمە جیاوازەکاندا ،دەتوانین بە یەکێک لە الپەرە زێرینەکانی مێژووی
گەڵەکەمانی ئەژمار بکەین .یەکێک لەو کەسانە کە تەواو ژیانی لە پێناو رزگاریی
نیشتیمانەکەی تەرخانکردو مێژوویەکی پڕ لەسەروەری بۆ خۆیو نەتەوەکەی تۆمار

کرد ،مامۆستا مەال خدر عومەرزادە "دۆڵەگەرمی" بوو .مامۆستا یەکێک لەو کەسانە
بوو کە هەم لە سەردەمی مەحمەد رەزا شا و هەم لە سەردەمی کۆماری ئیسالمی
ئێراندا دژی ستەمکاریان وەستاو لەو رێگەیەشدا رووبەرووی زۆر یەک لە کێشەو
سەختییەکانی ژیان بۆوە .تۆمار کردنی مێژووی زیاتر لە نیو سەدە ،خەباتو
بەرخۆدانی مامۆستا ،بێگومان کارێکی ئاسان نییە ،بەاڵم من و کوێستانی ئامۆزام،
سەرەرای تۆمارکردنی بەشێک لە یاداشت و بیرەوەرییەکانی لە الیەن خودی مامۆستا،
هەروەها ئەوپەری هەوڵماندا تاکوو هێندێک لە میژووی ونبووی مامۆستا کە بە هۆی
نەخۆشییەکەی نەیتوانی بە کۆتای بگەیەنێت لە رێگەی دۆست و هاورێیانی زیندوو
بکەینەوە .هەر بەو هۆیە بەشێک لەو کتێبە تایبەت کراوە بەنووسینی هاورێ و
هاوسەنگەرانی مامۆستا سەبارەت بە ژیان ،چۆنییەتی ئاشنابوونو کارو چاالکییەکانیان
لەگەڵ ناوبراو.
وەک ئامادەکاری کتێبەکەو ئامۆزای مامۆستا لە دوور و نیزیکەوە شاهیدی
تێکۆشان و خەباتی ناوبراو بووم .بە ئەرکم زانی کە ئەو رووداوانەی کە لەماوەی ژیانو
تێکۆشانی مامۆستا دژی رێژیمە داگیرکەرەکانی کوردستان روویانداوە ،بیخەمە سەر
کاغەزو بیکەمە مێژوو بۆ ئەوەی نەوەکانی داهاتووی گەلەکەمان بتوانن سوودو
کەڵکی پێویستی لێوەربگرن .بۆ ئەو مەبەستە چ کاتێک لە ئێران بووم و چ کاتێک
بە هۆی رێگە پێنەدانم بە خوێندن و کارم لە ئێران و چوونم بۆ باشووری کوردستان،
بەردەوام لە پەیوەندیدا بووم لەگەڵ ناوبراو و تازەترین گۆڤارو کتێبم بۆ پۆست دەکردن.
هەمیشەش لەکاتی پەیوندی کردنمدا جەختم دەکردەوە کە مامۆستا یاداشتو
بیرەوەرییەکانی بنووسێتەوە .بەرێزیشیان چەندین جار ئاماژەی بەوە دەکرد کە خەریکی
نووسینەوەی بیرەوەرییەکانیەتی ،بەتایبەت کاتێک کە نەخۆش دەکەوێت ،بەاڵم بەداخەوە
بەهۆی فەوتی لە ناکاوی نەیتوانی تەواو بیرەوەرییەکانی بکاتە مێژوو.
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کاتێک هاتمە ئەورووپا ،دڵنیا بووم کە مامۆستا بەشێک لە بیرەوەرییەکانی
نووسیونەتەوە .بۆیە بە پێویستم زانی کە یاداشت و بیرەوەرییەکانی مامۆستا کۆ
بکەمەوەو لە چوارچێوەی کتێبکدا بیانپارێزم .بەو مەبەستە یاداشت و بیرەوەرییەکانی
مامۆستام لە کوێستانی کچی وەرگرت .دوای خوێندنەوەیان بەهۆی گرینگیان بە باشم
زانی کە پێداچوونەوەیان بۆ بکەم ،پاشان وەک مەدرەکێکی زیندوو بۆ نەوەکانی
داهاتوو بە چاپیان بگەیەنیین.
شایەنی ئاماژەیە کە مامۆستا بەشێکی زۆری یاداشتەکانی تایبەت کردووە بە
مێژووی کورد لە قۆناغە جیاوازەکانی ژیانی رامیاری کورد لە سەرئاستی کوردستانی
گەورە .بە بیروبۆچوونی من ،مامۆستا دەرکی بەو راستییە کردووە کە یەکێک لە
هۆکارە سەرەکییەکانی شکستی شۆرشەکانی کورد دەرس وەرنەگرتنە لە مێژوو ،بۆ
ئەم مەبەستە مامۆستا زۆر کاتی خۆی بۆ نووسینەوەی هێندێک لە مێژووی
شۆرشەکانی کورد تەرخان کردوە .ئەو پەیامەش دەدا بە ئێمە کە دەبێت ئێمەو نەوەکانی
داهاتوو بایهخی مێژوو بزانین ،بەو مانایە ئەگەر بڵێین ریشەو رەگ بۆ دارێک چۆنەو
چ بایهخێکی هەیە ،مێژووش بۆ گەلێک ئاوایە .مامۆستا بەمجۆرە پێناسەی مێژووی
بۆ ئێمە خستۆتەروو کە مێژوو بەسەرهاتی راستەقینەی گەلێکە کە رەفتارو کردارو
بیرکردنەوەی ئەوگەلە بۆ نەوەکانی دوایی ئەم میللەتە دەنەخشێنێت .گەلی ئازاش ئەو
گەلەیە کە بتوانێت دەرس لە رابردوی خۆی وەرگرێت.
بەشێکی دیکەی کتێبەکە تایبەتە بە ئارشیڤی پەیام و نامەکانی سەرەخۆشیو
چلەی ماتەمینی کۆچی دوایی مامۆستا لەالیەن دەزگەکانی راگەیەندن و خزم و
هاورێ و هاوسەنگەرانی .بەهۆی گرینگیی پەیام و نامەکان بە باشمزانی کە لە
چوارچێوەی ئەو کتێبە وەک خۆیان بنووسمەوە تا کو لە فەوتان بیانپارێزم.
لە کۆتاییدا ،بە پێویستی دەزانم کە سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی کاک
ناسر حیسامی بکەین کە پێداچوونەوەیان لە بواری ئیمالیی و رێزمانی بۆ کتێبەکە

کردووە تاکوو بەرهەمێکی پوخت و پاراو و بێ هەڵە پێشکەشی خوێنەرانی خۆشەویست
بکەین.
خوێنەری ئازیز! ئەگەر هەر هەڵەیەک لە هەر بەشی کتێبەکە دێتە بەرچاوت،
دەتوانی بە وەاڵمی راستت بەو ئیمیلە ئاگادارمان بکەیتەوە.
alan.omarzada@gmail.com

ئاالن عومەرزادە
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تەمەنی مناڵیمو ژیانی ئەو سەردەمە بەگشتی

ناااااوم خاااادرە ،لەساااااڵی  ٢٢١١هەتاااااوی کە دەکاااااتە  ٢٤٩٢زاییناااای لە گوناااادی
"دۆڵەگەرم"ی سەر بە ناوچەی سەردەشت چاوم بە دنیا هەڵێناوە .باوکم ناوی محەممەدو
دایکم خەجێیە .خاوەنی خوشکێک بەناوی ئایشێ بووم ،خوشکیشم چوار تا پێنج ساڵ
لە مااان گەورەتااارو بە تەمەنتااار باااوو .خۆشەویساااتی دایاااکو بااااوکم باااووم ،چاااونکە بە
"ئیسااتیال " تاقااانە بااووم ،دایکاام پێشااتر سااێ کچاای لە مااامی باااوکم هەبااوو لە گەڵ
کورێااک بەناااوی رەسااووڵ ،دوای مردناای مێااردی پێشااووی ،دایکماای هێنااابوو .ماان و
خوشکمی لە باوکیشام هەباوو .دایکام ژنێکای گەراوە ،ژیارو لەنااو ژنانادا لێوەشااوە باوو،
دەستی حەکیمی لە داودەرمانی گیاییدا هەبوو ،زۆر جاار هەر بە دەواو دەرماان برینادارو
نەخۆشاای چارەسااەر دەکااردن .باوکیشاام لە بنیاتنااانی رەزو بااا و باااخچەدا شااارەزاییەکی
باشی هەباوو .ساەبەتە پاانکە ،ساەرە ،ساەبەتە قووڵکەشای لە شاوولکی تەرەبای تاایبەت،
دەیتەنیو زۆر جاریش دەیبردنە ناوچەی ئاالنێ و دەیفرۆشتن.
گونااادی "دۆڵە گەرم" کەوتاااۆتە رۆژئااااوای شااااری سەردەشااات ،شاااوێنێکی چاااڕو
شاخاوییە ،بەرۆکی کەمە ،زیاتر رەزو با و ترێو هەرمێو گوێزی زۆرە.
ژیانی خەڵکی گوندەکەمان زیاتر بە کاروان ،کرێکاری ،کەتیرە و مازوو کردنو ئەو
شتانە بوو ،مەڕو مااڵتیش جگە لە بزنو مانگا شتێکی دیاکە نەباوو ،ئەویاش هێنادێک

ماڵە دەوڵەمەند دە تاا پاازدە ساەریان بازن رادەگارتو هێنادەێک مااڵیش مانگایەکیاان باۆ
ماستو دۆ رادەگرت ،چونکە بۆ زستانان شتێکی وا وەک تفاق نەبوو بیاندەنێ ،چەقاڵە
کیفااااار ،گاااااوێنیە رەشاااااە ،بەروو و گەاڵی داران وەک ماااااازوو و شاااااەکی کە پاااااایزان
هەڵااادەپەردراوردو دەخااارایە قااااڵبەوە لە نااااو دارێکااادا .پااااییزان ئەگەر بە هەرەوەز "گەڵ"
دەکااران ،ئااێمەی منااااڵنیش لەبەر ئەوەی حەیوانێااک سااەر دەبااڕا خۆشااحاڵ بااووین لەبەر
ئەوەی بۆ گەاڵ کۆ کردنەوە دیانبردینو بەشیشمان لە گۆشت خواردن دەبوو.
مااڵی ئاێمەش یەکێاک لەو ماااڵنە باوو کە مانگاایەکو گوێادرێژێکمان هەباوو بااۆ
باااارو بااانەبەردن و کااااروان کاااردن کە هاویناااان زۆر جاااار ،بااااوکم بە البااااری دەیااادا بە
جیرانەکانماااان و هێنااادێک جااااریش بااااوکم خاااۆی لە جیرانەکاااان گوێااادرێژی بە الباااار
وەردەگرت و دەچوو کاروانی .گوندەکەمان ئەوکات نزیکەی چل ماڵ دەباوو ،تەنیاا دوو
ئێستری وەک بارەبەری بەرچاو لێبوو کە خاوەنەکانیان مام هەمزە و مام ئەحمەد بوون.
ژیانی خەڵکی ئەودەم زۆر ناخۆشو پاڕ لە تەنا و چەڵەمەو کاوێرەوەری باوو ،بەاڵم
خەڵاااکەکە قەنااااعەتێکی زۆری هەباااوو ،ساااێ ماااانگەی بەهاااارێ هەماااوو کارەکاااان بە
هەرەوەز ،دەسااتەوارو جارجاااریش بە کرێاای رۆژانە جێبەجااێ دەکااران .هاوینااانیش کەتیاارە
چنین و ماازوو کاردن  ،باغاداریو تارێ کاردن بە مێاوژو دۆشااو ،ئەو کاارانە جۆرێاک
سەرگەرمیی ئەوکاتی گوندەکەمان بوو .پاییزانیش کۆ کردنەوەی خەلەوخەرمانێک کە
هەبوو .دانیشاتنو خاواردنو خاۆ هەڵخساتن لەگەڵ ئەناواعی یارییەکاان وەک کەالییاێنو
مێشااێنە ،ک ا و ک وێاانو هێناادێک یاااری دیااکەش .زسااتانانیش کۆبااوونەوە لە مااااڵنو
حیکااایەتو داسااتانەکانی ئەمیاار ئەرسااەالن ،رۆسااتەمو سااۆهرا و ...لەگەڵ شااەوچەرەو
گوێزەبانە.
منااڵنی ئەو سەردەمەش کە مەدرەسەو قوتابخاانە نەباوو ،کاریاان دیاار باوو ،بەهااران
نۆرە گاڕانو چوونە بەر کاریلە ،یان بەرپااچ کاردنو مێاوژ کاۆکردنەوە ،خااوێنکردنەوەی
ئاغەڵەکاااان .هاویناااانیش باااژار کردنااای دێبەرەکاااانو پااااراوی تاااووتن و وەچەکاااردن ،ئەو
کارانەیان زیاتر بە منداڵەکان دەکرد.
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ئەو سااااەردەمە ،گوناااادەکەمان تاااااکە کەسااااێکی خوێناااادەواری لێنەبااااوو ،زۆر جااااار
نااامەیەک یااان شااتێکی زەرووری کە دەهاااتە گوناادەکەمان دەیااانبردە "دەرماناااوێ" الی
مەال ئەحمەدی گەوهەری یان مەال مستەفا ناسراو بە مەال مستەفا شەلە.
پاش ماوەیەک گوندەکەمان لەبەر ئەوەی لەبااری حەشایمەتەوە کەم نەباوو باۆ پەیادا
کردنااای مەال کەوتااانە هەوڵ و مەالیەکیاااان بەنااااوی مامۆساااتا مەال مەحماااوود نەوەی
شااێخی "بێااژوێ" هێناااو دایااان مەزرانااد بە مەالی گوناادی .دایااکو باوکیشاام کەوتاانە
تەبلیغاات بااۆ نااوێژو رۆژو و خواپەرساتی .منیااان هاناادا باۆ ئەوەی بچاامە الی مامۆسااتا
بخااوێنم ،فێااری ن اوێژ باامو رۆژوان بگاارمو دەیااانگوت" :هەر کەس قورئااان تەواو بخ اوێنێ
حەوت پشتی دەچێتە بەهەشتێ"،هانیان دەدام کە شتی جوانم باۆ دەکارنو زیااتر خۆشایان
بوێم ،ئەمنیش رازیبووم.
رۆژێکیان باوکم بردمیە الی مامۆستا و ئەویش هێندەی دیکە باسی خوێندنو نوێژو
رۆژوو خواپەرستی بۆ کاردم و پاشاان بە بااوکمی گاوت" :دەباێ لیبااس و پاێالوی جاوان
لەگەڵ دەفتەرو قەلەمێک بۆی بکری ،ئەو کات منایش ئەلا و بێای و نوێژەکاانی باۆ
دەنووسمەوەو هەموو رۆژیش دەبێت بێتە مزگەوت".
کەوابااوو لەسااەر راسااپاردەی مامۆسااتا پاااتەیەکی السااتیکی باشاام بااۆ کااڕاو پااارچە
پەڕۆیەکیااان بااۆ ئاااوی لااووتم دامااێو بەیانااان لە خزمەتاای مامۆسااتادا دەسااتم کاارد بە
خوێناادنی "یااا ئەڵاا  ،یااا فەتتااا و یااا رەزاق" .بەر لە مناایش فەقااێ حامیااد ،کااوری
مامۆستا ،فەقاێ مەحماوودی حەساەنپوور ،فەقاێ عەبادوڵ ئیساماعیلزادە قوتاابی باوون
کە لە من بەتەمەنتر بوون سیپارەیان تەواو و دەستیان کردبوو بە "جزوەی عەممە".
زۆری نەخایاند دەستووری نوێژیان فێر کاردم ،باوکیشام لە مااڵەوە هاانی دەدام دەباێ
مناڵەکان لە تەمەنی حەوت ساڵییەوە نوێژ بکەن ،رۆژوو بگرنو خۆرابێنن خێریان ناگاتێ
تا بلوغیان نەبێ ئەو شتانەیان لەسەر نیە ،بەاڵم خێرەکەیان بۆ دایکو باوکیانە.

ئەمنیش لەبەر ئەوەی تاقە کور بووم ،دایکو باوکم زۆریان خۆشدەویساتم باۆ ئەوەی
خێرەکە بەوان بگا ،دوای فێربوونی دەستنوێژ هەڵگارتنو راوەساتان باۆ ناوێژو جەمااعەت،
هەر کە بەیانیاااان باااانگی دەگاااوت ،بە پەلە دەچاااوومە دەساااتنوێژ هەڵگااارتنو ساااەرم بە
مزگەوتااادا دەکااارد باااۆ ئەوەی فریاااای جەمااااعەت باااکەوم .زۆر رۆژانااای سااااردو بەفااارو
باکوتیش بوو هەر دەچووم ،لە رێگای مزگەوت بەفر دەچووە ناو پێ وەکانم شاڵپە شاڵپی
ئاو دەهات کە دەگەیشتمە ناو مزگەوت قاچەکانم ئیشک دەکردەوەو جاا دەچاوومە پەناا
کااااوورەکە و زۆر کەس کە دەیاناااادیتم بااااارەقەڵ و ئافەرینیااااان پێاااادەگوتم و دەیااااانگوت
ئینشاااائەڵ شاااتێکت لێپەیااادا دەباااێ ،بەتاااایبەتی ماااام ساااێمان مجێاااوری مااازگەوت کە
ناسااراوەبە "سااێمانە خااڕە"و خەڵکاای "ژاراوێ"ی کوردسااتانی عێااراقو خێاازانەکەی کااچە
خااااڵێکی مااان باااوو ،زۆری تااااری دەکاااردم لەوەی بەیاناااان زوو دەچااامە مااازگەوتو بە
جەماعەت نوێژ دەکەم.
مااام سااێمان ،زسااتان مجێااورو هاوینااانیش "گزیاار" واتە ناایمچە کوێخااای مسااتەفای
ئۆمەر ئاغاو پیرۆت ئاغای ئەشکان باوو .هەم زەکااتی باۆ کاۆ دەکاردنەوەو هەم دەگەڵ
سااێ ،چااوار کەساای ردێناای سااپیو یەکێااک لە ئاغاکااان دەچااووە ناااو رەزو باغەکااانی
گوندی ،تەخمینی رایان دەناا چەنادی بەرهەم دەباێ لەوە دەباوایە شاتێک بادەن بە ئاغاا.
ئەو چەند کەسەش ناویاان "رەز خەساێنی" باوو .خەساێنی دەباێ بەماناای خەم نادن یاان
دانانی تەخمین بێ.
یااان ئەگەر بێگاریەکیااان دەبااوو ،لە رێگااای مااام سااێمانەوە خەڵااکەکە تەبلیا دەکاارا،
ئەوانە ناویشاایان ئاغااا بااوو ،بەاڵم ئەوانەی دەچااوونە یارمەتییااان دەبااوایە نااانو پێخااۆری
خۆشیان بردبایە ،هەر بۆیە لە "بێتووش" کە ئەویاش گونادێکە لەو نااوە کە ناویاان ناابوو
"بێشێو" واتە نەداری نانی شەوانە ،جا سەیر بکەن ئاغا ئەوەندە نەدارو بێ ئیمکانات باێ
دەبێ رەعییەت لە چ پلەو پایەیەکدا بێ .ئەگەرچای ئەوانە لە عەشایرەتی "میراودەلای"
بااوون ،بەاڵم زۆر نەدارو هەژار لەباااری ماااڵییەوە ،ئەگەرچاای خااۆ بەزلاازان ،ئاغامەنیشاای
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بێزەویو ئەگەر بۆیان کرابا ئینسانیان دەکوشت بێئەوەی ناارەحەت بان یاان بە نااحەقی
بزانن ،پیرو بەساڵداچووکان دەیانگوت" :برایمی کوری پیارۆت ئاغاای "ئەشاکان" لەساەر
شانە هەنگوینێک پیاوێکی "دەرماناوێ"ی بە تفەن کوشتو کەسیش نەیتوانی هیچ
بڵااێ ،یااا لە "میراودەلاای"ی پشاادەر ڕاهاااتوونە گوناادی "نەاڵسو شیوەسااەڵ" دوو پیاااوی
ناسراویان لەو گوندانە کوشتوەو ئااویش لە ئااو نەترازاوە،هەروەهاا لە گونادی "قەلەرەشاە"
گێرەی کیفاریان بە خەڵاک کاردوەو چەناد رۆژ زینادانیان کاردوون باێ ئەوەی ئیجاازەی
نانو چا خواردنیان پێبدەن ،یان هەر بۆ کەی و خۆشی تفەنگیان لێراکێشااون باۆ ئەوەی
چاو لێبکەن چۆن لینگیان لێک داڵێنن".
خەڵاااک زۆر نەدارو کەم دەرامەت باااوون ،ژیاااانیش ئەو ساااەردەمە هەر ئەوە باااوو .لە
گوناادێکی ئاااوا لەبیاارمە یەک دانە سااۆبە ،واتە کااوورەی ئاااگری لێنەبااوو ،یااا قااوڵە
ئاگرێاااک لەنێاااو قەدی مااااڵەکە بە داری تەڕی لێااارەوار یاااا کوورەخاااانەیەکی دیاااواری
سازکراو بۆ خۆ گەرمکردنەوەو چێشات لێناانو رۆژانە جەمێاک چاا سااز دەکارا ،ئەگەر
سااااڵێک  ٢١ساااەر حەیاااوان هەباااان لە چااایلکەی گەڵەکە باااۆ بااانە ئااااورەکە کەڵکیاااان
وەرگرتباا ،دەناا هەر رەشاە ئااگر ،دووکەڵو چڕەچەپاان زۆربەی خەڵاک چاویاان تووشای
"تەراخوم" یان نەخۆشی دیکە ببوون ،هەرزاڵ لە دارو قامیشو بەڵمە هەرزنی بۆ نوستنی
شاەوانە سااز دەکاارانو هەر زوو خەڵاکەکە لە ساەربانو لەبەر دەرکااێ زوو خۆیاان دەخسااتە
سااەر هەرزاڵو لێفەیااان بەسااەر خااۆ دەکێشااا ،لەو الشااەوە تەراتێناای مشااک ،ساایرە ساایری
سیساارە ،هێرشاای کێچااانو لەشااکری ئەسااپێو رشااکان ژیانیااان بە ئینسااانەکان تەناا
کردبوو ،بۆ بەرگری یا لەناو بردنیان جاگە لە تێوەشااندنی جلوبەرگەکاانو پۆشااک یاان
کواڵندنیان شتێکی دیکە نەبوو ،پیاوە ریش سپییەکانو بە سااڵداچووەکانیش بە دووکەڵ
هەموو ریشو سمێڵیان زەرد دەبوو.
حیکااایەت بێااژان بازاریااان گەرم بااوو ،چااونکە رادیااۆ ،تەلەفیزیااۆنو گاارام و زەپاات لە
گااۆرێ دانەبااوون ،بااۆیە ئەو کەسااانەی داسااتانو حیکایەتیااان دەگااوت زۆر بەرێااز بااوون،

کەسانێکی وەک میرزا مەمەندی وردەواڵە فارۆش ،سااڵحی ماام قاادر ،خەڵکای قاازان،
مەال مسااتەفا شااەلە ،خەڵکاای دەرماناااوێ ،هەر کە رێگایااان دەکەوتە گوناادەکەمان هەر
شەوە لە ماڵێک میواناداری دەکارانو حیکاایەتی خاۆشو دوورو درێژیاان دەگێارانەوەو تاا
ساااەعاتی دوازدەی شاااەو دەورەیاااان چاااۆڵ نەدەباااوو ،خاااۆ ئەگەر ماااام خااالە دەرزیاااش یاااان
محەممەدی برای دەهاتنە گونادەکە بە بەیاتو شمشااڵە خۆشاەکەی ماام خادر خەڵکیاان
دەخەو دەکردو شەوانیان دەبردەسەر ،بە شەوچەرەو مێوژو گاوێزو خورماای قەساپ کە لە
گەرمێن ڕا دەهات ،کۆرەکان گەرمتر دەبوون.
بە گشااااتی باااااری کااااۆمەاڵیەتی ،تەندروسااااتی و ژیااااان لەوپەڕی نزمیاااادا بااااوون،
نەخوێناااادەواری یەکێااااک لە نەخۆشااااییە هەرە ترسااااناکەکان بااااوو .ئاگااااادار نەبااااوون لە
دەنگوباسی هەندەرانو بێئاگاایی خەڵاک وایکردباوو کە تەنیاا گاوێرایەڵی مامۆساتا لە
مزگەوت بن ،زس تانان بە هۆی بێکاری زۆرترین حەدیس دەخوێندرایەوە و بباوو پیشاەی
رۆژانە ،مامۆسااتاش هەمااوو باسااەکانی شااێوەی دەسااتنوێژ هەڵگاارتنو خێاارو حەسااەنات،
زەکاااتو سااەرفترەو هەرەشااەو گوڕەشااەی جەهەناانەم بااوون .مااردنو گۆرەشااارو حیسااا و
کیتااابی قەباارو قیااامەت ،بەراسااتی تەبلیغاای خواپەرسااتی ئەو مامۆسااتانەی ئەو سااەردەم
جااگە لە نااوێژو رۆژوو ،خواپەرسااتی شااتێکی دیکەیااان بە خەڵااک نەدەگااوتو دەیااانگوت
هەرچی خوا نەیکا ،نابێو هەرچی خوا نەیدا ،ناابێ .باۆیە هایچ باۆ خەڵاک نەماابۆوەو
تەمبەڵو تەوەزەل لەسەر فەرمایشتی مامۆستا چاویان لە کەرەمی خوا بڕیبوو .زۆر جار
پیاوەکان دەیانگوت " :کورە بە قەوەتی شانان نیەو هەموو شتێک بە دەست خوایە".
هەروەک ئەوە دەچااێ کە ئینسااان شااتێکی وەک "رۆبااۆت"ەو چاای لە توانااادا ناایەو
هەموو شتێک لە رۆژی ئەزەلەوە خوا لەناوچاوانی ئینسانەکانی لە خێرو شاەرو چااکەو
خراپە و تەنانەت لە قەتڵو زیانیش نووسیووە .مەالکان وایان لە هەژاران گەیاندووە جاگە
لە ملکەچاایو ئیتاااعەت بااۆ خااواو تەنااانەت بااۆ ئاغاااو دەوڵەمەناادەکانیش شااتێکی دیااکە
کاری ئەوان نیەو دەبێ بە فەرمانی گەورەی خۆیان هەستنو دانیشن.
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با بگەرێمەوە سەر باسی خوێندنەکەم .سیپەرەم تەواو کردو نوێژو یاساای ناوێژ کاردن
فێر بووم ،دوای سیپەرە جزوەی عەمامەش بە حیانجەو بە ساایەو رەوانە فێار باووم ،منایش
رۆژ بە رۆژ لە دەرس خوێندن سەرخۆشتر دەبووم ،لەوەی ناویان نابووم فەقێ ،فەقێ خدر
خۆشااحاڵتر بااووم .جاااری واهەبااوو بیاارم دەکااردەوە بااۆ قورئااانم ناایەو ناماادەنێ ،رۆژێکیااان
مامۆسااتا گااوتی" :دەبااێ قورئااانێکی هەدیە بااکەی" .گااوتم مامۆسااتا هەدیە چیاایە ،
گوتی بە باوکت دەڵێم لە شااری باۆت هەدیە بکاا ،دەناا بە کاڕین قیمەتای تەواو ناابێ،
بۆیە دەڵێن هەدیە ،زۆرم پێخۆشبوو مامۆساتا لەالی خاۆم باو بااوکمی گاوتو هێنادێک
تارفی زیرەکیشی کردم ،باوکیشم دوای چەند رۆژێک قورئانێکی بۆ کڕیمو مامۆساتا
گاااوتی دەباااێ بەرگێکااای جوانیشااای باااۆ بااادرووی ،هەرکە دەرساااەکەت خوێناااد بااایخەوە
بەرگەکەو لە ماازگەوت دایبنااێ ،بااێ دەسااتنوێژیش دەسااتی لااێنەدەی ،زۆری نەخایانااد
قورئانم نیوەی خوێند ،نیاوەکەی دیاکەش خاۆم فێاری باووم ،باۆ یاساین خوێنادن بانگیاان
دەکردم .ئەگەر کەسێک دەمارد قورئانیاان پێدەخوێنادینو جااری واباوو پێانج تمەنیشایان
کە مااااردووەکە وەساااایەتی کردبااااوو دەداینااااێ .لە ماااااوەی تەواو کردناااای قورئاناااادا هەر
جااارێکیش زلاالەی مامۆسااتام بەرکەوت ،دەنااا شااتێکی دیااکەم زەرەر نەکاارد .مریشااکە
رەشااەیەکو سااەلکە سابوونێکیشاام بااۆ مامۆسااتای باارد لە دوو سااووڕەتی جیااادا باساای
مریشکە رەشاەو ساابوون باۆ مامۆساتا ئێشاارەی پێکردباوو کە دەیگاوت "مریشاکە رەشاە
سەوابە بۆ مامۆساتای کەباابە" (یاارەبەمنەعوون المااعون) ،بێانە ساەلکێک ساابوون باۆ
مامۆستای مەلعوون.
دوای تەواو کردنی قورئان ،مامۆستا کتێبای "ئیساماعیل ناامە"" ،ناگهاان"" ،ناان و
ماست"و کتێبی "ئەحمەدی" خوێندنو لەگەڵ ئەوەشدا چەندین نامەو نووسراوەی فارسی
بۆ لە دارێکی هااڵند بوونو بە ناوی تۆمار ئەو نامانەی بە دەرس پێدەگوتین بۆ ئەوەی
سااااەواد پەیاااادا بکەیاااان .خۆشاااامان وردە وردە ساااایراجنامەو قەاڵی خەیاااابەرو محەماااامەد
حەنیفەمان دەخوێندەوە ،چونکە شەڕی کافرو موسوڵمانانی تێدا نووسرابوو .باوکو پیارە
پیاوەکان شەوانە داوایان دەکرد بۆیان بخوێنیننەوە ،زۆریان پێخۆش بوو.

ئەوجاار مامۆساتا ،گولسااتانی پێدەخوێنادینو پاشااان بووستانیشای بە دەرس پێگااوتین.
دەگەڵ حامیااادی کاااوری مامۆساااتاو فەقاااێ عوسااامان پاااێکەوە دەمانخوێنااادو یاااارمەتی
یەکترماان دەدا ،بەتاایبەتی فەقاێ حامیاد کە لە ئاێمە لەپێشاتر باوو یاارمەتی دەکااردینو
ئێمەش هاوینان کۆمەکی مامۆستامان لە تووتن چاندن .نێو کوڵاوو پێاوە کاردن دەکارد.
دوای ئەو هەموو کێشەو بەرەیە ،دایکو باوکیشام کەوتانە تەبلیا باۆ ئەوەی بچامە نێاو
فەقێیانو درێژە بە خوێنادنەکە باۆ مەالیەتای بادەمو کەمێاک لە مااڵەوەو کااری مااڵێش
دوور کەومەوەو هەموو فکرو بیرم بخەمە سەر خوێندن.
فەقێ عەبدوڵ ئیسماعیلزادە ماوەی یەکساڵ بوو چوو بووە نێو فەقێیانو لە گوندی
"گەاڵڵە"ی شینکایەتی ببوو بە سووختەو خزمیشمان بوو ،دایکم چوو باووە الیو داوای
لێکردبوو ئەگەر دەکرێ دەگەڵ خاۆم بەرێو هەر خۆشای دەرسام پێبڵاێ ،پێشام دەگاوت
مامۆستا چونکە زۆر زیاتری لە من خوێندبوو ،ئەویش بە دایکمی گوتبوو ئەو ساەفەرە
دەچمەوە جێگای بۆ وەردەگرم ،تا دەگەڕیامەوە ساازی باکەن ،لیبااسو لایفەی باۆ بکارنو
دەگەڵ خااۆم دەیاابەمو ئاگاشاام لێاادەبێ .تااا فەقااێ عەباادوڵ گەڕاوە کەواو پااانتۆڵێکی
مەرینوساایان باااۆ کاااڕیمو دەگەڵ لاااێفەیەک خسااتمە نااااو باااۆخچەیەکو دەگەڵ نااااوبراو
رۆیشااااتم بااااۆ "گەاڵڵە" .هاااایچ شااااتێکم لە یاسااااای حااااوجرەو فەقێیااااان نەدەزاناااای ،ئەو
مامۆستایانەی لەوێش بوون هەموویان ئاخری خوێندنیان بوو ،وەک مامۆستا ئەحامەدی
حاجی حەداد ،مامۆستا برایمی مەنگور ،مامۆستا عەوڵ خەڵکی نۆتشە ،دوو کاوڕی
مامۆستاش بەناوەکانی مەال سااڵ و مەال ساەعید .ئەوکاات بە مەال عەبادوڵ م دەگاوت
مامۆستا تا لەوێ گوتیاان ناابێ ئەوە بڵێای چاونکە لە الی ئەو نااخوێنی ،هەر بە مەال
عەبدوڵ ناوی بێنە.
لە پاییز ڕا تا ناوەراستی مانگی بەهارێ لەوێ بووم و دوایی دەگەڵ مەال عەبدوڵ
رۆیشتین بۆ پشدەرو لە گوندی "حەسار"ێ جێمان گواستەوەو بە مەرجێ منیش لە الی
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مامۆستا مەال برایم حەداد ،مامۆستای ئەو گوندە بخوێنم ،بەاڵم راتبە پاڵەکان هەر من
باایکەم ،مەال عەباادوڵ سااەماوەرەکەی لەسااەر بااێ .دوای دوو سااێ مانا  ،رۆژێکیااان
سااەگێکی زەالماای ماااڵی ئاغااای گوناادەکە ئامبااازم بااوو ،هەمااوو نااانو چێشااتەکەی
لێڕشااتمو خۆشاام زۆر ترسااام ،ناچااار ئەوێشاام بەجااێ هێشااتو بەرەو واڵت گەڕامەوەو بااۆ
شاااەوێ لە مااااڵی پاااوورێکم لە بێتاااووش ماااامەوەو بەیاااانی بەرەو گونااادەکەم "دۆڵەگەرم"
کەوتمە رێ .بە چوونەوەم دایکو باوکمو هەموو خزمان سەرخۆشو رووخۆش گەلێکیان
بەخێر هاتن کردم ،دوای یەکو دوو حەوتاوو ماانەوەم ،مامۆساتای گونادەکەمان باانگی
کردم و گوتی ئەگەر گەڕایەوە نێو فەقێیان دەبێ حامدییش دەگەڵ خاۆت بەری! .گاوتم
مامۆسااتا بەچاااوان پااێکەوە دەبااینو دەچااین لە جێگااایەک پااێکەوە دەخااوێنین .کەوابااوو
بەرمااان لێناااو چااووینە گوناادی "سااارتکێ" ،مامۆسااتا حەسااەنزادەو مەال قااادری شااوێ
لەوێ موستەعید بوون ،داوای جێگامان کردو دامەزراین.
دوای یەک دوو حەوتوو فەقاێ حامیاد لە کاارو خزمەتای مامۆساتاکانی زۆر وەرەز
بوو ،چونکە خۆی کوڕی مامۆستای گوندەکەمان باوو رووحیەیەکای تاایبەتی هەباوو،
بە کااورتی زۆر تەماابەڵو قالااگ گااران بااوو ،مامۆسااتاکانیش لەو شااێوە کااارانەی فەقااێ
حامیااد وەرەز ببااوون ،رۆژێکیااان مامۆسااتا حەسااەنزادە پێیگااوت" :فەقااێ حامیااد دەبااێ
چوستو چاالک بی ،باش هەڵسوورێی ،ئەرکەکاانی خاۆت بە باشای بەجاێ بگەیەنای،
دەنا بەو شێوەیە کەس جێگات پێناداو دەرست پێناڵێ" .فەقێ حامیدیش بەو خوو خدەی
هەیبوو زەوقی تێکچووو رۆژێکیان پێگوتم دەرۆمو لێرە نابم ،ئەمایش زۆرم پێگاوت مەڕۆ
ئێرە زۆر باشەو مامۆستاکانمان لوتفیان هەیە .نابراو گوتی مامۆستاکان زۆریان خۆ پێ
گەورەیە ،بە دەمااارنو پااۆزم بەسااەردا لێاادەدەن ،هەرگیااز لێاارە نااابم ،ئەمناایش کە قەولاام بە
باااوکی دابااوو پااێکەوە دەبااین ،ناچااار چااوومە الی مامۆسااتا حەسااەنزادەو شااتەکەم بااۆ
باساااکردو ئەویاااش گاااوتی حامیاااد دەروا قەیااادی ناکاااا ،بەاڵم تاااۆ مەڕۆو لێااارە بمێااانەوە،
مامۆستا مەال خدریش کە مامۆستای گوندەکە بوو ئەویش لێترازییە.

گوتم مامۆستا لەبەر ئەوەی باوکی دەگەڵ منی ناردوە پاێم عەیابە خاۆڕایی باکەمو
ناچارم منیش دەڕۆم .وابوو کە دەگەڵ فەقێ حامید پشتمان کردە گوندی "ساارتکێ"و
بەرەو "سوێساانێ" یااان گونااادی "شیوەسااەڵ" گەرایاانەوە ،داوای جێگاماااان کاارد نەباااوو،
چااووینە گوناادی "کونەمشااکێ"ی سوێساانیان ،هەردووکمااان دامەزرایاانو لەوێ بااووینە
ساااووختە لەوێنااادەرێ .الی مەال خااادری واشاااەمەزیانو مەال رەحیمااای مەال شاااێ و مەال
رەحمان واشەمەزێنیش لەوێ فەقێو موستەعید بوو ،مەال عومەریش ساووختەو الی ئەو
دەیخوێند ،تا مااوەیەک لەوێ باووینو پاشاان مەال حامیاد ،واتە فەقاێ حامیاد رۆیشاتو
ئەمنیش سەفەرێکی ماڵەوەم کارد ،دایاکو بااوکم لێاک عااجز باوونو دەیانەویسات هەر
یەکەیان ماڵی خۆیان هەبێ ،دایکم لە باوکم جیا ببووەوەو ئەمنیش گوتم ،دایکم بەجاێ
ناهێڵم لە گەڵ دایکم لە هۆدەیەکی خانووی ماڵە خزمێکمان ماڵماان دانااو بااوکم کە بە
خەتابار دەزانیو پێموابوو زوڵم لە دایکم دەکا بەجێیهێشتو بە تەنیا مایەوە.
دوای دوو سێ مان کە خزمەتی دایکم دەکرد ،ئاخری فشاری بۆ هێنام بچامەوە
ناااااو فەقێیااااان ،ئەوجااااار چااااوومە گوناااادی "باساااااوێ" ،چااااوار پێاااانج مااااانگیش لەوێ
ساااووختەیەتییم کااارد .دوای ئەوەێ چاااوومە شااااری سەردەشاااتو لە مزگەوتااای ساااوور،
حااوجرەی مامۆسااتا قااازی رەحمەتاای دەگەڵ مەال حوسااێنی گۆڕانگااان پااێکەوە سااووختە
بووین .دوای ماوەیەک ئەویش رۆیشاتو تەنهاا ساووختە باووم .میوانیشایان زۆر دەهااتن،
باشاام لەبیاارە حاااجی مامۆسااتا مەال رەسااووڵی زێااوەی کە باااش مەالی ناااوچەکە بااوو،
نیااوەرۆیەک میوانمااان بااوو ،قااا و کەوچکاای شەوانەشاام نەششااتبوو ،خەریکاای ماسااتاو
کردن بووم کەوچکام لەال نەباوو ،ناچاار پااژنە هەڵکێشای کەوشاەکەم کاردە کەوچاکو
ماسااتاوم پااێ ساااز کاارد .جارێکیااان دیسااان میوانمااان هاااتنو هاایچ پێخۆرێکمااان نەبااوو،
چوومە ماڵی قازی کەمێک شۆرباوم هێناو پاشان چوومە ماڵی مەال کەریمای قازیاان
داوای پێخۆرم کرد ،مەال ژنێکی پیری هەبوو مانگای دەدۆشی ،گاوتی فەقاێ ئەمارۆ
هیچمان لێنەناوە ،ئەمنیش گوتم میوانماان هەیە ،لەوەڕا ژنە جاوانەکەی گاوتی راوەساتە
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فەقێ با بزانم شتێکت بۆ ناهێنم ،دیتم قاپێکی شۆرباو بۆ هێنام ،ماڵی ساەدجار ئااوەدان
بێ ،مەال ژنە پیرەش چاوانی حەزرەتیان بوو ،بەاڵم دەنگیشی نەکرد.
رۆژێکیاااان مامۆساااتا قاااازی گاااوتی فەقاااێ دۆڵەگەرمااای ئەمااارۆ میوانماااان د ااان،
ئوسااتاندار ،رەیاایس فەرهەنگاای مەهاباااد وەاڵمیااان ناااردووە بااۆ چااا خااواردنەوەی پااێش
نیااوەرۆی ە دێاانە ئێاارە ،ئەو تاااتە بەردانەی دەوری حەوزەکە جااوان بشااۆ ،یەک دوو پااارچە
فەرشیش لە مزگەوت بێنەو رایانبخە ،چاو ماستاویش هەبێ.
دوای یەک دوو کاتژمێر لەگەڵ سەرهەنگی سەردەشتو ئەو جەماعەتە هاتن ،پااش
چاااو ماسااتاو خااواردنەوە ،مامۆسااتا گااوتی فەرمااوون پرساایاری یەکەمیااان ئەوە ب اوو چ
دەخااوێنم لە وەاڵماادا گااوتم ئونمااوزەن ،گوتیااان کتێاابەکەت پێاایە ،یەک دوو پرساایاریان
لێکردمو هەر زوو وەاڵمم دایەوەو زۆریان تشویق کردم .ئوساتاندار گاوتی جەناابی قاازی
ئەگەر ئیجااازە باادەی لەسااەر خەرجاای دەوڵەت لەگەڵ خۆمااانی دەبەیاانو پێیدەخااوێنین،
حەیفە ئیستعدادی باشی هەیە ،با لێارە نەباێ .مامۆساتا قاازی گاوتی ئەو ئیجاازەی بە
دایکو باوکیەتی و بە من نییە ،دوای ئەوە بیست تمەنیان کە ئەودەمی زۆر بوو دامێ،
هەر زوو لێفەیەکم پێکڕی .پوولێکیشم بۆ ماایەوە .دوای چەناد رۆژ ساەفەری مااڵەوەم
کردو باسی ئوستاندارم بۆیان کرد ،دایاکو بااوکم هەر دووکیاان بە جیاددی موخاالیفی
ئەو کارە باوون و پێیاانوابوو خوێنادن لە قوتابخاانەی دەوڵەت باۆ ئاێمەی موساوڵمان بەکاار
نااااایەو خواپەرسااااتیمان لەبیاااار دەچێااااتەوە ،چااااونکە دەرساااای شااااەیتان لە قوتابخانەکاناااادا
دەخاوێنرێ .وێااڕای ئەوەی باسای سااوودو قااازانجی دەرسای ئایینیااان کە لە مامۆسااتایان
بیستبوو بۆ وەرد دامەوەو قازانجەکەی بۆ رۆژی قیامەت چەندە باس ناکرێ.
دوای حەوتوویەک مانەوەم ،گەرامەوە سەردەشتو دەستمدایەوە کارەکەم .پاش یەک
دوو حەوتوو ،عومەری واشەمەزین کە لە مزگەوتی خانەقا دەیخوێنادو پێشاتر برایەتیماان
خۆش بوو ،هاتە الم و گوتی خدر ئەرێ بۆ نەچینە عێراق بۆ خوێندن ،کاورە ئەوێ زۆر
خۆشااە وەک دەڵااێن ئەو هەمااوو زەخااتو فشااارەی لێاارە موسااتەعیدەکان لەسااەر سااووختە

دەیکەن لەوێ نییەو زۆریش ئازادتر دەبین ،دەچینە گوندی "گەناوە"ێ خزمیشامان لەوێ
هەیە ،ماڵی مام باپیر خێزانەکەی پوورمەو زۆریش خۆش دەباێ ،بە کاوردی نەرم باوومو
گوتم عومەر گیان هەر مان لێارە ساووختەمو کەسای دیاکە نایە راتابە بکاا ،باۆیە دەزانام
مامۆستا ئیجازەم ناداو منیش پێم عەیبە بەبێ ئیجازە برۆم ،گاوتی وادەکەیان مامۆساتا
نەزاناێ ،لاێفەو ناوێنی ماااڵن کە باۆ میوانانات هێنااون دەیاان بەیانەوەو لە نێاو ئەوانایشدا
شتەکانی تۆش دەبەینە مزگەوتێو دەیانپێچینەوەو دەرۆینو مامۆستاش کەیفی خۆیەتی
دوایە چ دەکا.
هەر بااۆ بەیااانی ئەو نەخشااەیەمان پیااادە کااردو بەرەو دۆڵەگەرم وەرێکەوتااین ،شااەوێ
ماااینەوەو ساابەی بەیااانی ماڵماواییمااان کااردو بە رێگااای "بەرزەڵااوو -زەنگەڵاادوڵ"دا بااۆ
"دەرماناوێ" رێکەوتینو بە گوندی "سەرشیورازان"دا چووینە دەوژانای نزیاک "گەنااو".
ناانی نیوەرۆمااان لە مااڵی مەال عوساامان ،مەالی گونادی خااواردو رێگاای "گەناااو"مااان
پرسیار کرد کە داخوا پۆلیسی مەخفەری "گەناوێ" پرسیار دەکەن یان نا گوتیان زۆر
جار دێنە سەر رێگا ،بەاڵم ئەگەر راستت بوێ لە ئێوەی فەقێ ناپرسن .هەر لەو قسانەدا
بووین کورێکی ساەرو پارچ درێاژ وەژوور کەوت ،دەروێاش مساتەفایان پێادەگوت ،نااوبراو
هەر لە خۆڕا کەوتە تاریفی شێ رەسووڵ ،جار جار سەڵتە شینیشیان پێدەگوت ،دەروێاش
گااوتی ئەماارۆ لەبەر دەرکاای مزگەوتاای "گەناااو"ێ شااێربازیو زەرگ لە خااۆ دان بااوو و
دەتگوت رۆژی حەشرە ،جومعەش بوو خەڵکێکی زۆری لێبوو .مامۆستا مەال سااڵحیش
مەالی گەورە ئاگاادار باوو ،ئاێمەش فەقێای ئێرانای کەمتار باوەڕماان بەو شاتانە هەباوو.
هەر چەنااد یەک دوو جاااری دیااکەش لە سەردەشاات لەالیەن مریاادو دەروێشااەکانی شااێ
محەماااامەدی زێاااارە مێاااارگ لە تەکاااایەی خەڵاااایفە رووتەی بە ئاگاااااداریی خەڵااااکو
سااەرهەن و سااە رگوردی شاااری سەردەشاات ئەو بەزمە ساااز دەکاارا ،خەلاایفە ئەحاامەدی
کورتاناادروو ،ئەحاامەدی شااەمامی ،قااادری کااوردی حاااجی رەحیماای قااادرزادەو چەنااد
کەسێکی دیکە دەفە لێدان ،تەپڵ کوتانو زەرگ لە خۆدانو ساەر هەڵساووراندنو خاۆ لە
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دیواری کوتان ،ئێمەی سەرسام کردبوو ،بەاڵم سێحرو جادوویان دەزانی ،گوتمان دەروێاش
مستەفا ئیمتیحانێکت دەکەین ئەگەر وابوو ئێمەش لەسەر دەستی شێ تاۆبەی دەکەیان.
گوتی فەرموون ،گوتمان ئەو هەموو سەرو پرچەت درێژ کردۆتەوە ئاگرێکی پێوە دەنێن،
ئەگەر نەسااووتا ،دەڵااێن شااێخێکی بە قەوەتاای ،ئەگەریااش سااووتا ئەوە هەمااوو شااتەکان
فشااەیە .گااوتی زۆر باشااە ئەماان خااۆم چەنااد جااار چااوومە ناااو ئاااگریو هچیشاام بەسااەر
نەهااااتووە ،خێزانااای مامۆساااتاش دانیشاااتبوو منااایش دەگەڵ مەال عاااومەر هەر دووکماااان
سیغارمان دەکێشا ،چەخماغێکم بە پرچەکانیەوە نا ،هەروەک نەوت بێ گڕی گرت ،بە
پەڕۆیان تا کووژاندیانەوە ،الیەکی ساەری تاووکی پێاوە نەماا ،دەروێاش دەساتی کارد بە
پێکەنااینو گااوتی ئەرێ تااو خااوا لەشااتان پاایس ناایە ئااێمەش پێکەنااینو گوتمااان دەروێااش
مستەفا بە خوا لەشمان خاوێنە ،رەنگە لەو کاتەدا شێ نوستبێو ئاگای لێت نەبووە دەنا
دەستێکی بەسەردا دێناو نەیدەهێشت بسووتێ.
بەرەو گوناااادی "گەناااااو"
بااااۆ دەوروبەری ئەو رۆژە ،واتە الی عەساااارێکی درەناااا
رۆیشتین و چووینە ماڵی مام ئۆمەری مێردی پووری عومەری نەقشبەندی ،مام ئۆمەر
ئێااوارێ گەڕاوەو چەنااد کەروێشااکێکی لە تەپااکە دەرهێنااابوونو گااوتی پیاارۆز میااوانی
خۆشەویستمان هەن بۆمان بە تاس کەبا ساازکە .خاوا هەڵنااگرێ ئەوە یەکەمجاار باوو
شااتی ئاااوا خۆشاامان خااوارد ،یااا زۆرمااان برساای بااوو ،یااا هەر پااوورە پیاارۆز دەسااتاوی
خۆشبوون .شەوێ زۆرمان باسی خۆشیی گوندی "گەناو"و باشیی مامۆستا مەال سااڵ
بۆ کردینو هانیانداین لەوێ بمێنینەوەو شەو شەوانێکیش بۆ گوشتی کەو خواردن بچینە
ماڵی پوورە پیرۆز.
بەیانی چووینە حوجرەرو داوای جێمان کرد ،بەداخەوە جێگاماان نەباوو ،هەر ئەو رۆژە
بەرەو قەاڵدزێ رێکەوتااین .لە مزگەوتاای گەورە داوای جێمااان کاارد ،لەوێااش جێگامااان
نەبااوو حەواڵەی گوناادی نوورەدینیااان کااردینو لەوێ جێیااان داینااێو الی مامۆسااتا مەال
رەسووڵ بێگەالسی ،زۆریش مامۆستایەکی باش نەبوو ،بەاڵم هەر ماینەوە تا ماوەیەکی
زۆر.

ئەو سااەردەمی دژایەتیاای ئاغاااو رەعیاایەت لەوپەڕی خۆیاادابوو،ئێوارەیەکیان چااوومە
راتاابەو دیااتم مامەناادئاغاو ئاغاااژنە پیاارۆز فیشااەکیان بە ئەژمااارو حیسااا دەخسااتەناو
فیشەکدان ،ئاغاژنە پیرۆز بە مامەندئاغای دەگوت" :ئەوانی سەر کۆڵەکان بەجیا دانێ
بۆ شیوعییەکان با برینەکانیان گەورە بن".
سەردەمی عەبدولکەریم قاسم بوو ،زۆر لە فەقێیەکان هەر لە قەاڵدزێ عەساکەرییان
پێدەکردن و لە دوای تەدریگ دەهاتنەوە حوجرەو دەرسیشیان دەخوێند ،ئاازادییەکی تەواو بە
هاااااتنە سااااەرکاری عەباااادولکەریم بااااۆ جووتیااااارو کرێکاااااران لە ئااااارادابوو ،ئاغاکااااانو
رەعییەت ەکانیش زۆر شتیان بە دژی یەکتر دەکردو قەڵسەیان لە یەکتری دەگێڕا.
پاش ماوەیەکی شەش حەوت مانگی ،مەال رەحیم لۆمانی ناسراو بە مەال رەحیم زێوە
کە پێشتر لە گەناوێ دەیخوێند ،هاتە قەاڵدزێو گوتی ئەرێ بۆ نەچینە "سەرگەڵووی
شێخان" ،مامۆستا مەال محەممەدی سووری زێوەی لەوێ موستەعیدەو گۆیا سەرگەڵوو
"شەدەڵە" یی زۆر فەقێیان خۆشادەوێن ،ئەمنایش گاوتم دێام ،بەاڵم مەال عاومەریش ئەگەر
بێ خۆشترە ،رەحیم گوتی ئەگەر نەیەتیش گرن نایە ،دەزانام ئەو دەچێاتەوە ئێاران ،ئەو
خزمەکاااانی هەماااوو موساااتەعیدن ،مەال محەمااامەدی جەریعااای ،مەال نەجااامەو چەناااد
کەسێکیان فەقێی باشن ،الی ئەوان دەخوێنێ.
بە هەر حاااڵ ماان و مەال رەحاایم خۆمااان پێچاااوەو بەرەو سااەرگەڵوو رۆیشااتین ،لە خااوار
"سااوورداش" دابەزیاانو پیااادە بەرەو گوناادی "شااەدەڵە"و لەوێااڕا بااۆ الی "سااەرگەڵوو" ئاااوا
بااووین .ئەگەر چااووین مەال محەماامەدی سااوور لە ساالێمانی جێاای خواسااتبوو ،ئەویااش
خەریکااای رۆیشاااتن باااوو ،بەاڵم ئاااێمە الی مامۆساااتا مااااینەوە .حااااجی مەال رەساااووڵی
"تەالناای" یەکێااک لە مەال باشااەکانی ئەو ناااوە بااوو ،بەاڵم ئەوەناادەی کااار بە فەقێیااان
دەکرد ،فەقێکان کەمتر لەوێ دەمانەوە.
"سەرگەڵوو" ،گوندێکی شاخاوی ،چڕو هەڵدێر بوو ،بەهااران خەڵاکەکە بە تێکاڕا بە
کااۆڵ گڵیااان دەنێااوان پااردان دەکااردو پەلە مێوێکیشاایان تێدەچەقاناادن ،مامۆسااتاش ئەو
کارەی بە فەقێیان دەکرد.
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رۆژێکیاان مەال رەحایم گاوتی فەقاێ خادر بااا چەناد رۆژێکای دیاکەش لێارە باین تااا
جومعااانەی قەناادو چاااو رۆنەکە کااۆ دەکەیاانەوەو دەیفرۆشااینو دەرۆیاان .بەخااوا لێاارە بااین
حاااجی مامۆسااتا پەلە مێااوێکیش لە قنگاای ئااێمە دەدا ،زۆر پێکەنااینو ساااخبووینەوە ئەو
کااارە بکەیاان ،دوای یەک دوو حەوتااوو بە دزیاایەوە بەرەو ساالێمانی رۆیشااتین ،مامۆسااتا
محەممەدی سوورمان دیتەوەو نەقڵەکەمان بۆ گێڕایەوە ،زۆری جنێو دایە رەحیمو گوتی
ئابرووی منیشات باردووەو هااتووی جێگاات باکەم ،قەت شاتی واناابێ ،دوای چەناد رۆژ
مااان چاااوومە مزگەوتااای گەورەو بە ساااەد واسااایتە الی مەال عەزیااازی درباااکەی جاااێم
وەرگاارت .ئەوکااات مەال باارایم دۆڵەگەرماایش لەوێ فەقااێ بااوو .زۆری پێنەچااوو لەوێ
دامەزرام .دوای یەک دوو حەوتااوو مەال عەزیااز گااوتی دەبااێ بااڕۆی دەرساات پێناااڵێم.
ئەمیش چ شتێکم نەکردبوو ،ئەوەم پێبڵێ ،سووکە شەڕێکم لەگەڵ کاردو چاوومە الی
مەال رەحاایم لەو حااوجرەی مامۆسااتا سااووری لێبااوو بە میااوانی مااابووە ،گااوتم رەحاایم
ئەمیش ئێستا بێجێمو مەال عەزیز دەریکردم ،گوتی باشە ئەمن چەند رۆژێاکە خەریکام
مامۆستا مەال محەممەدی ساز بکەم برۆین بۆ الی مامۆستا مەال حوسێنی دەشاتێوێ
لە گونااادێکی خاااوار کاااۆیە باااۆتە مەالو لە پشااادەرێ لە ترسااای ئاغاااا میراودەلییەکاااان
رۆیشتووە ،چونکە بە شیوعیان زانیاوە ،کەواباوو مامۆساتا محەممەدیاش دەگەڵ خۆماان
هەڵدەگرینو دەچینە کاۆیە .هەرچای پرسایاری مەال حوساێنمان دەکارد ،دەیاانگوت بااوەر
ناکەین فەقێیان رابگرێ ،ناچار مامۆستای سوورو فەقێ رەحایم لە مزگەوتای حەتکای
دامەزرانو منیش چوومە گردی جوولەکانو لە مزگەوتێک دامەزرام .
دوای مانگێااک راوەسااتان هەواڵاای مامۆسااتا حوسااێنو ئەو گوناادەی لێینیشااتەجێ
ببوومان وەرگرتو بەرەو گوندی "ئۆمەر گوبنە" رۆیشتین .شەو چووینە ماڵی مامۆستا
لە چۆمەڵێکی بەستێن لە تاواڵندا بوو و داوای جێگامان کردو مامۆستا هەر کە زانای
خەڵکی ئێرانین جێگای داینێو زۆریشی پێخۆشبوو.

کاتی دەمەو پاییز بوو ،بۆ بەیانی چاووینە نااو گوناد ،خانووەکاان بە پاووشو حەسایر
داپۆشرابوونو بە قوڕ سوا کرابوون .گونادێکی ساەدو پەنجاا مااڵی باوو ،بەاڵم تاا بڵێای
بێئاوو تەقریبەن دێمەکاار ،ئێاواران ژنو کاچو کااڵ بە ساواری وەاڵخە بەرزو ئێساترەکان
دەچااوونە رووباااری بە گوناادانو ئاویااان دێنااا بااۆ دەسااتنوێژ هەڵگاارتنیش لە حەوزێااک بااۆ
کاری پاکوخاوێنی دەکرا.
مامۆساااتاکان ،مەال ساااەید مەحماااوودی شاااوەی ،مەال عەبااادوڵ کاااوزینەی ،مەال
محەممەدی سووری زێوەی موستەعیدی حوجرەکە بوون ،منو رەحایمو فەقاێ رەساووڵی
شێوەرەزێ سووختەو ناانو پێخۆرماان کاۆ دەکاردەوە ،ژیاانێکی زۆر نااخۆش ،تەناانەت باۆ
غوسڵ کردنیش دەچووینە خوار گوناد کە لەنێاوان شااخێ دا ژناان لە الیەکو پیااوانیش
لە الیەکی دیکە خۆیان دەئاوێ هەڵدەکێشا ،خواردنیش ساوەرە رەشە ،پ و ساوەر شتێک
بوون کە لەوێ دیتبوومان.
شەوێکیان لە ماڵی حاجییەکی دەوڵەمەندی ئەو گوندە میوان بوونو خواردنەکەشایان
باۆ حاوجرە باۆ ناادبووین کە شاۆرباو کفاتە باوو کە لە دوو ساێ لەگەنای گەورەدا بۆیاان
ناردبووین.
هەمااوو خۆشااحاڵو کەیفخااۆش کفتەکانمااان دابەشااکردو بە دەسااتووری فەقێیااان هەر
کەس بەشای خااۆی بااردە پااێش خااۆی بە ناانی سااێڵێ خەریااک بااووین ب ومااان دەکااردن،
دیتمان ب و نەدەبوون ،لووس لەبن چنگمان دەردەپەڕین ،کە زانیمان کفتەی گۆشت نیەو
ساوەرەو هەر یەکێکمان بە دیوارەکەی داداو کردمانە پێکەنینو لە خواردنەکە کشاینەوە.
پ ااش شااەش ،حەوت مان ا کە لەوێ بااووم ،سااەفەرێکم بااۆ ساالێمانی کاارد ،فەقااێ
عوسمانی دۆڵەگەرمیش لەوێ بوو ،باسی خۆشیی ئەو گوندەم بۆ کردو ناوبراو ساز بوو
دەگەڵم هاتە "ئۆمەر گوبنە" ماوەیەک پێکەوە لەوێ ماینەوەو زۆرمان خۆش رابورد.
بەهاار چااووینە نێااو گەنامو زەراعەتاای ئەو گوناادەو دەغاڵو دانمااان دێناااو دەمااانخوارد.
شتێکی دیکەی خواردنی ئەو گوندە کە ماڵە دەوڵەمەنادەکان هەیاانبوو نااوی دانادۆک
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بوو کە لە بڕوێش و گەنمی کوتراو کە لە ئاودا خاو دەکارایەوە سااز دەکارا ،خاواردنێکی
خۆشو بەتام بوو.
رەحیم زێوەیی کورێکی بەخۆوە ،کەواو پاتۆڵێکی ئەفساەریی زەردی دەبەر باوو ،زۆر
رشتو گورنو گۆڵ بوو ،لە ئێمەش بە تەمەنتر باوو ،شاەوانە گااڵتەی دەگەڵ ژنو ژاڵو
کااچو کاااڵ زۆر دەکاارد ،مامۆسااتاش ئینسااانێکی تااا بڵێاای بە دیاانو پێمااوابێ هەرگیااز
چاااوی لە ژنااان نەکردبااوو ،ئەو شااتانەی رەحیماای دەبیس اتەوە ،بااۆیە بە مامۆسااتا مەال
محەماامەدی سااوور کە مامۆسااتای مەال رەحاایم بااوو گوتبااوو دەبااێ رەحاایم لێاارە بااڕواو
پێماااوابێ جاسووسااای ئاغایاااانی پشااادەرێیە .مامۆساااتا ساااووریش ئەوەی بە مەال رەحااایم
راگەیانادو گاوتی رەحایم لێارە باڕۆ ،مامۆساتا تاۆی خۆشاناوێ .رەحیمایش ئەو گونادەی
پێخۆشبوو ،لە جوابد ا دەیگوت مامۆستا جا چۆن دڵام دێ لەو گونادە کە زمانەکەشایان
نازانی بەجێتبێڵم ،تۆ مامۆستای منی ،خەڵکی گوندێکین عەیاگ نایە باۆ مان .ئەگەر
دەرسیشاام پێنەڵێاای هەر لێاارە دەباام .مامۆسااتاش قەڵااسو تااوورەو جنێااوی دەدانە رەحاایمو
دەیگاوت هەی سااەگی سااەگبا دەباڕۆ کااارت بە ماان نەباێ ،رەحاایم وەاڵماای مامۆسااتا
سووری نەداوە ،تا ئاخری رەحیم خۆی بە قەناعەت گەیشت ،بە قوونە شەرو نیوە ئاشتی
کااااری هەر دەکاااردو دەرسیشااای نەدەخوێناااد .دوای چەناااد مانگێاااک رەحااایم رۆیشاااتو
مامۆستاش ئاسوودە بوو.
پاش ساڵێک مانەوەماان مانو فەقاێ عوسامانیش بەرەو سالێمانی رۆیشاتین ،لەوێشارا
گوندی "ئاوکورتێ" مان بۆ خوێندن دەنەزەر گارت ،هەر لەبەر ئەوەش گوتیاان مەالیەکو
موسااتەعیدێکیش لەو گوناادەیە کە ئێاارانیین ،بااۆیە بەرەو ئەو گوناادە چااووینو جێمااان داوا
کااردن ،مامۆسااتا مەال ئەبااووبەکری فەلسااەفی مەالی گوناادو مەال سااەید ئەحاامەدی
"بۆیەن"یش موستەعید خۆشحاڵ بوون لەو دوو سووختە قیاتو قاۆزو ساەر القە باۆ راتابە
کردنو سووختایەتی ،حوجرەکەمان ئاوەدانتر کرد.

پاااش چەنااد مان ا ماان بەرەو ساالێمانی گەڕامەوەو لە مزگەورتاای دوو دەرگااا الی
مامۆستا مەال مەحموودی گوندی "بەهێ"یە دامەزرام دەگەڵ کەسێکی دیکە بەنااوی
فەقااێ محەماامەدی دەباشااان ،مامۆسااتای ئەو ماازگەوتەش مەال عینااایەتی ناااو بااوو،
پیاااوێکی باااش و هەوراماایش بااوو ،ئێااواران کاااتێ مەدرەسااە تەواو دەبااوو بااۆ چاااولێکردنی
کچااان دەچااووینو تێاار چاومااان لێاادەکردن ،دوای شااەش مان ا تاسااەی واڵتو ماااڵەوەم
کردو بەرەو ئێران گەڕامەوە .دیسان بۆ دوو شەو دواتر گەیشتمەوە گونادی بێتاووش و لە
مااااڵی پاااوورم میاااوان باااووم و سااابەی بەیاااانی باااۆ دۆڵەگەرم گەرامەوە .لە مااااوەی ئەو
یەکسااااڵو چەناااد ماااانگە کە رۆیشاااتبووم بااااوکم لەساااەر ئەوەی مانگێاااک چاااوومەتە
مەدرەسااەی دەوڵەتاای ،کە دەگەڵ دایکاام دەژیاااین ،دەنگاای لێوەرگرتبااووم .ماااڵی حاااجی
عەباادوڵ ی کە خوشااکێکم لەوێدابااوو هەر زوو بانگیااان کردەبااوو خوشااکم بە پاایلمەوە
هاااتو گااوتی ئااۆخەی ئەوە هاااتیەوە باوکیشاام کە خانووەکەمااان جیراناای یەکتاار بااوون
لەسەر بێ یە دانیشتبوو ،س وم لێنەکرد.
دانیشااتنو نااانخواردنی شااەو و قسااەوباسو پرساایار کااردنم لە دایکاام وەک شااتێک
جەوەکەی شاااڵەژاندو خوشاااکم گاااوتی دایکااام دوو رۆژە چاااۆتە سەردەشااات ،شاااتێکی لە
قامکی هاتبوو چووە عەمەلیاتی بکا .شاەو خەوتامو دوای ناانو چاای بەیاانی ،وەزعای
ژیااانو چااۆنیەتیی گوزەرانمااان دەپرساایو مناایش وەاڵماام دەدانەوە ،دەوری کاااتژمێر یااازدە
کورەکانی ماڵی حاجی دەرکەوتن بۆ سەر کارو منیش درێژباووم شاتێکم بەساەر چااوی
خاااۆم داداو کەماااێکم خەو لاااێکەوت ،دیاااتم ساااێ چاااوار ژن لە پاااوورو خزمەکاااانم وەژوور
کەوتنو پرسیاریان دەکرد لە خوشاکم دەیاانگوت زانیاویەتی ،پێاتگوتووە یاان ناا ئەویاش
گااوتی نااا ،لەو کەیاانو بەیاانەدا هەسااتامو هەموویااان ماچیااان کااردمو دەسااتایان بە گریااان
کرد ،گوتیان چۆن نەتزانیوە خۆ ساڵێکە دایکات نەمااوە ،ئەمایش زۆرم پێنااخۆش باوو،
بەاڵم خۆم گرت و نەگریام ،گوتم لێرەشبام هەر دەمرد ،ئەجەل ئەگەر هات بەساەر کەسادا
باز ناداو شێوەی مردنەکەی دایکم پرسیار کردو بۆیان باسکردم.
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دوای رۆیشااتنی ئەوان کچاای حاااجی عەباادوڵ وەژوورکەوتو بە لیباسااێکی شاایک
بەخێر هاتنەوەی کردمو کەمیک گریاو دڵخۆشیشی دامەوەو رۆیشت ،ئەوجار لە خوشکم
پرسی خەجیج مێردی کردووە ،ئەو لیباسە شیکەی دەبەردابوو ،گاوتی ئێساتا دایکماانەو
دوای ئەوەی دایکم کۆچی دوایی کارد ،بااوکم نااردیە خاوازبێنیو ماام حااجیش دایایە،
گوتم مبارەکە خۆ پێشتریش داوای کردبوو ،بەاڵم ماام حااجی گوتباووی تاا پاوورم ،کە
دەیکردە دایکی من مابێ ناتدەمێ ،چونکە جوان نیە.
دوای نیاااوەرۆ مامۆساااتا مەال مەحماااوود ،مامۆساااتای ئەو گونااادە هااااتە ساااەردانمو
چەنااادین مەساااەلەی شاااەر و داساااتانی موقااااوەمەتو خاااۆراگریی مەرباااووت بە مردنااای
دایکمی بۆ گێارامەوەو ئەجاری بااوک لەساەر مناڵەکاان چەنادە زۆرە بااس کاردو پاشاان
گوتی باوکیشت ئەگەر ئیجازە بادەی دەزانام دەنگاو پاێکەوە نایە ،دێاتە ساەردانت .گاوتم
مامۆسااتا هەرچاای تااۆ بفەرمااووی لە خزمەتاادام ،ئەوەشاات نەفەرمووبااایە خااۆم دەچااوومە
خزمەتاای باااوکم ،کەوابااوو بااۆ شااەوێ باااوکم زۆر بە نااارەحەتییەوە هاااتە ماااڵی حاااجیو
دەستو موستی یەکترمان کردو گوتی کورم هەرچی بووە رۆیشات ،مااڵی خاۆت لێارەیە
هەر دەبا پێشتر هاتبایەوە ماڵێ ،هەر چەند ئێرە ماڵی خۆمانەو خوشکت لێرەیە ،ئەمنیش
گاوتم هەر سابەینێ دێامەوە ماااڵێو شاتێکم لە دڵادا نەماااوەو خۆشام بە خەجااڵەت نااازانم،
گوناهی من هەر ئەوەندە بووە لەگەڵ دایکام دانیشاتووم بەو خەیااڵەش دەسات لە خوێنادن
هەڵگرم و خزمەتای دایکام باکەم ،ئەگەرچای دایکام گاوتی ئەگەر خاۆت بە کاوری مان
بزاناای و مناات خۆشاادەوێ دەبااێ هەر بخااوێنی ،هەروەک تااۆ پێتگااوتم ئەگەر خااۆت بە
کوری من دەزانی ناچیە مەدرەسەی دەوڵەتی.
دوای چەنااد رۆژ مااانەوەم لە ماااڵەوە دیسااان بااۆ خوێناادن چااوومەوە نێااو فەقێیااان لە
مزگەوتاای سااووری سەردەشاات لە الی مامۆسااتا عەباادوڵ ی حەسااەن عااومەر خەڵکاای
"کۆڵەسەی سەروو" ،ئەویش ئیجازەی وەرگرتو چووە گوندەکەی خۆیانو ئێمەش دەگەڵ
مەال عوساامانی دۆڵەگەرم بااووینە فەقاااێ ،ماااوەیەکی زۆریاااش لەوێ خوێناادمو ئەوجاااار

چااوومەوە گوناادی "گەاڵڵە"ی شااینکایەتی الی مامۆسااتا مەال مەحمااوودی بناااوەێ،
مەال ئەحاامەدی کااۆڵیش لەوێ موسااتەعید بااوو .مامۆسااتا مەال مەحمااوودیش ئیجااازەی
وەرگرتو پێکەوە گەڕاینەوە "ماامەزینە" دوای مااوەیەک چاووینە گونادەکانی "نەاڵس،
واوان ،شیوەسەڵ ،هەڵوێ ،بێشاسگ".
هەر لەو سااڵنەدابوو هێرشی پارتی بۆسەر مەکتەبی سیاسی لە "کێاوەرەش" دەساتی
پێکرد ،مام جەالل و دارودەستەکەی بە هێزێکی زۆرەوە پەرینەوە بەری ئاالنی سەردەشاتو
پاشااان گوتیااان بەرەو هەمەدان بردوویااانن .دەنگااۆی شااەرو شااۆری حکااوومەتی عێااراق
دەگەڵ بااارزانی زۆر گەرمبااوو ،ئیحساساای کااوردایەتیو شااەر دەگەڵ مەال مسااتەفا لە
نەزەر ئ ێمەوە تاقمی فەقێیان لە ناوچەی سەردەشت ببووە دژایەتی کردنێکی زۆری ئاێمە
دەگەڵ حکوومەتی عێراقو هەمیشاە دوعاماان دەکارد خاوایە مەال مساتەفا ساەرکەوێ،
رۆژی وابوو دەنگای تۆپاان لە سەردەشات دەبیساراو دەیاانگوت ئەمارۆ لە "بیتاواتێ" شاەر
هێندە گەرم بووە ،پێشمەرگە سەرکەوتنیان بەدەست هێناوە.
ئەو دژایەتیاااایەی ئااااێمە دەگەڵ دەوڵەتاااای عێااااراقو ئێاااارانیش هەر لە مناااااڵییەوە لە
مێشااکماندا چەسااپا بااوو ،چااونکە پیاارو بە ساااڵداچووەکانی گوناادەکەمان زوڵاامو زۆری
رەزاشااایان بااۆ یەکتاار باااس دەکاارد کە چااۆن جلااوبەرگی کوردیشاای لە شااارەکان قەدەخە
کردبوو ،خەڵکی بە زۆری بردبوو بۆ سەربازی .هەر لەوەڕا قەڵسو توورە بوونو پێیانوابوو
حکوومەتی عێراقیش هەر ئەو قوماشەیەو لە هەر کوێ بۆی بکرێ کاوردان دەکاوژێ،
ئەمیش سەرەڕای ئەو شتانە لە عێراقیش زۆر شتم دیتبوونو بیستبوون کە مەال مستەفا
لە رووسیەی ڕا گەراوەتەوەو ئێستاش چ شتێکی بۆ قاییال ناینو شاەری لەگەڵ دەکەن،
یااا کاتێااک دەگەڕامەوە لە ساالێمانی ڕا لە "ئاااوکوت"ی باساایان کاارد لە سااەر "پااردێ"
شااااااەرێکی هێناااااادە گەورە بااااااووەو عەسااااااکەرێکی زۆر کااااااوژراون ،هەروەهااااااا باساااااای
حەمیدناوێکیشیان کرد کە هێندە پیاوێکی ئازا بووە کە بەداخەوە شەهیدیان کردبوو.
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کااااوردو کااااوردایەتی لەناوماااااندا هێناااادە پەرەی سااااەندبوو کە خۆشەویسااااتیی مەال
مستەفاو شەر دەگەڵ عێراقی بۆ ئێمەمانان بووە بنێشتەخۆشاکەی ساەر زارانو هەمیشاە
دوعامان بۆ سەرکەوتنی مەال مستەفابوو ،بە دوو هۆ ،یەکەم :داوای ئازادیی کوردانی
دەکرد ،دووهەم :ناوی مەال باوو و شۆرشاگێریی نااوبراو باووە میالکای خۆشەویساتی باۆ
ئێمەی فەقێو توێژی خوێندەواری ئەو سەردەمی کوردستان.
قوتابخانەو مەکتەبی دەوڵەتی لە کوردستان ،جگە لە حوجرەو مزگەوتەکاان شاتێکی
دیکە نەبوو ،ئەگەر هەشبا زۆر دەگمەن بوو.
ئەو سەردەمە سیاسەتو حیزبایەتی الی منو زۆر کەسی دیاکەش شاتێکی غەریاگو
لەگەڵااای ناااامۆ باااووین ،کاااوردایەتی بە رادەیەک لەبیااارو مێشاااکماندا چەساااپیبوو کە
دژایەتییمااان دەگەڵ عەرە  ،تااورکو فارساایش بە ئاشااکرا دیاااربوو ،تەنااانەت رقمااان لە
کۆت و شەڵوارو شەپقەش هەڵدەستاو پێمانوابوو هەر کەس ئەو چەشنە جلاوبەرگەی دەبەر
بێ کورد نیەو عەجەمە.
کااوردایەتی لەنێوتااوێژی فەقێکاناادا گەشااەی کردبااوو ،زۆر لە فەقێکااان تااێکەاڵوی
حیزبایەتیش ببوون ،چونکە تێگەیشاتبووین کە هەر ئااوا بە کاوردایەتی ،باێ رێبەرێکای
سیاسی کە بتوانێ ئەو حەرەکەتە بەرێاوەبەرێ ئاکاامێکی ناابێو باێ ئاماانج خاۆ لێارەو
لەوێاادانەو ماناادوو بااوونێکی بەخااۆڕاییە .بەڵااگە بااۆ ئەوە ،رۆژێکیااان یەک دوو کەس لە
مامۆستاو ئەو فەقێیانەی پلەی خوێندنیان لە سەرێ بوو باسیان لەگەڵ کاردمو گوتیاان
کەساااانێک دژی مەال مساااتەفاو شۆرشاااەکەی قساااەیانکردووە ،ساااووکایەتییان بە مەال
مسااتەفاو بنەماااڵەی بااارزانی کااردوەو گوتوویااانە مەال مسااتەفا ئەو پشااێوییەی خسااتۆتە
عێااراقەوە ،لە رووساایەی ڕا گەراوەتەوەو شااەر دەگەڵ حکااوومەتی عێااراق دەکااا ،خااوایە
ساااەرکەوتوو نەباااێ باااۆ ئەوەی ئەو شاااەرو کێشاااەیە نەتەنێاااتەوە نااااو ئێااارانو ئەو وەزعەن
لێتێکنەدا ،جا بۆ ئەوەی ئەوانە تەنبێ بکەین بە شەو چەند کەسێک لە ئێمە لیباسیان
دەگۆرینو دەچینە سەریانو بەو ناوەی کە ئاێمە پێشامەرگەی باارزانینو ئاگاادار کاراوین

کە ئێوە دژی شۆرشو بارزانین سزایان دەدەین ،منیش گوتم زۆرم پێخۆشەو هەرچای زوو
ئەو کاااارە دەکەیااان .لە شاااەوێکی دیااااریکراودا جلوبەرگەکانماااان بەشاااێوەیەکی دیاااکە
کردەبەرو قۆڵی کەواکانمان کردە پانتۆڵو جەمەدانەکانمان بەگشتی لەسەرمان پێچاو بە
زماااانی باااادی نی قساااەمان دەکااارد ،هەر ساااێ مەئموورییەتەکانماااان لە چەناااد شاااەوێکدا
ئەنجامداو هەر سێ کەسەکەمان تێەڕوپاڕ کوتااو تۆبەماان پێکاردنو بەڵێنماان لێاوەرگرتن
جارێکی دیکە دژی مەال مستەفا قسە نەکەنو دەبێ دوعای بەخێری بۆ بکەنو داوای
سەرکەوتن بۆ کوردان بکەن.
ئەمناایش وەک باااقی فەقێک اانی دیااکە لە ناااوچەی سەردەشااتێ زۆر بە هااۆگرییەوە
دەمانخوێندو بارودۆخی کوردستانیش لەو نێوەدا هەر دەهاتو بە گەڕ وتینی کاوردایەتی
دەچووپێش .دوایی بۆم دەرکەوت کە ئەوە لە خۆڕانیە تەئسایری شۆرشای باارزانی لەنااو
کۆمەاڵنی خەڵکدا بەناوی کوردایەتی لەالیەن کەساانێکی حیزبای کااری باۆ دەکارێ.
چەنااادین کەسااایش لەوانەی قاچااااخی دەساااتی رێژیمااای شااااو سااااواک باااوون پەڕیاااوەی
کوردساااتانی گەرماااێنو هەر لەوێشاااڕا هەم دەگەڵ شاااۆرشو هەم دەگەڵ حیاااز کاریاااان
دەکردو پێشمەرگە بوون ،بۆیە شۆرشی بارزانی هیواو هومێدی کوردی ئێرانیش بوو.
بەگشاااتی باااۆ ئەوانەی هەساااتی ئازادییاااان لە دڵااادابوو ،زۆر جاااار باسااای باااارزانیو
بنەماڵەکەی وەک خەباتگێڕو تێکۆشەر بە داستانو حیکایەت دەکراو ئەوانەی تەمەنیان
لەسەرێ بوو باسی ئەو بنەماڵەو شێ ئەحمەدو مەال مستەفایان دەکارد کە چاۆن خاۆی
گەیاندۆتە رووسیاو لەوێ بۆتە پەنابەرو پاش چەند ساڵێک گەڕاوەتەوە عێراقو ئێساتاش
دەساااتبەرداری ماااافی کاااوردان نااایەو دەیەوێ کاااوردیش لە چوارچێاااوەی عێراقااادا وەک
نەتەوەیەک مافی خۆی هەبێ.
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ئەندامبوونم بە شێوەیەکی فەرمی لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا

تااا ساااڵی  ٢٢٩٩ی هەتاااوی زۆربەی ئەوانەی پااێکەوە کارمااان دەکااردو دەمانخوێنااد
زیاتر باری کوردایەتیو نەتەوەیی بۆ ئێمە گرن بوو ،زۆر باشایش دەمزانای کاۆمیتەو
کەسااانێکی حیزباای کە سااەر بەو کەسااانەن لە گەرمیااان دەگەڵ شۆرشاای بااارزانی کااار
دەکەن رابیااتەو پەیوەندیشاامان دەگەڵ زۆر کەس لە ناااوچەی سەردەشاات هەیە ،بەاڵم بەو
ناوە هیچ شتێک دەگەڵ منی فەقاێ بااس نەکراباوو ،تاا رۆژیاە مەال ئەحامەدی خااڵە
مامۆستاو پێموابێ ئیجازەشای وەرگرتباوو ماڵەکەشای هەر لەو گونادە باوو کە مان لێای
فەقێ بووم ،گاوتی وەرە بچیانە ئەو ماووچەی لە تەنیشاتی گونادی "بێشاساگ" بەنااوی
"نااۆزیرە" کەمێااک کااارم پێااتە .دوو بە دوو چااووینە ئەوێو باساای بااوونە حیزباایو مەال
ئاوارەو ئەحمەد تۆفیق کە لەو دیو -کوردستانی گەرماێن-نو کاار دەکەن ،هااتەگۆڕێو
شاایکردەوە کە ئەمناایش باابمە حیزباایو کااار بااکەم .لە کۆتاییاادا بەڵێاانم دایااێ و گااوتم
مانگانەم نیە تا بیدەم ،ناوبراو گوتی تا دوو مان هەر مانگەی تمەنێکت بۆ دەدەم.
لەو رۆژە ڕا بەرنامەو پەیارەوی حیزبیشای باۆ هێناامو بە نهێنای رۆژانە دەمخوێنادەوە،
ئەمجااار کە زاناای ئامااادەگی تەواوم هەیە ،چەنااد کەسێکیشاای پێناساااندم کە ئەوانەی
حیزباای بااوونو الو و بە توانااا بااوون ،تەنااانەت یااک دوو کەسیشاای پێگااوتم کە ئەناادامی
کاااۆمیتەنو بەرپرساااایەتییان هەیەو هەماااوو هاوکااااریو یاااارمەتیو زەکااااتو مانگاااانەی
ئەندامانی حیز دەدرێتە ئەوانو ئەوانایش باۆ حیاز کە ئەحامەد تۆفیاق ساەرۆکی باوو

دەنێااارن .ئیعالمیااایەو بەیانناااامەش هەرچااای باااوو دەهااااتە ئەو کاااۆمیتەیە ،بەاڵم زیااااتر
ئەندامانی کۆمیتە بۆ خۆیان دەیانخوێندەوەو ئێمەش هیچ شتێکمان نەدەدیت.
شەوێک لە حوجرە دانیشتبووم خەریکی فشەو گەمەو گااڵتە باووین ،کاتێاک زانایم
مامۆسااتاکەم کە مەالو خەڵکاای گوناادەکەش بااوو،لە پەنااجەرەی حااوجرەکەوە ئیشااارەتی
کردم بچمەدەرێو زۆرم ال سەیر بوو ،مامۆستا بەو شەوە هااتووەو ناایەتە ژوورێ ،منایش
زوو چاااوومە دەرێو مامۆساااتا گاااوتی دوای نیاااو ساااەعاتی دیاااکە وەرە مااااڵی ئاااێمە
کااابرایەک لەوێاایە داوات دەکااا .لە ژوورەوە دانیشااتووە ،لە کاااتی خااۆیدا چااوومو دیااتم
مامۆستا ئاوارەیە کە لەوێ چاوەروانی مان باوو ،رەنگباێ پێشاترو دواتاریش کەساانێکی
دیکەی بان کردەبێ.
دوای بەخێر هاتنو ماندوو نەبوونی ،گوتی زۆرم پێخۆشە باوویتە ئەنادامو ئێساتا کاار
دەکەی ،بااۆیە پێمخۆشااە سااەبارەت بە وەزعاای ئەو گوناادەو چااۆنیەتی کاااری کااۆمیتەو
هەڵسوکەوتیان دەگەڵ ئەندامان چۆنە بۆم باس بکەی ،منایش ئەوەی دیتباووم ساەبارەت
بە کۆمیتە بۆم باسکردو گوتیشم ئاێمە ئەنادامان لەبەر ئەوەی کاۆمیتە چماان پێنااڵێو
ئیعالمییەکاااااان کە دێااااان هەر خۆیاااااان دەیاااااانخوێننەوەو دەیانساااااووتێنن ،بڕیارماناااااداوە
یارمەتییەکانماان کە کۆیاان دەکەیانەوەو مانگاانەی ئەنادامانیش نەدەیانە دەساتی ئەوانو
خۆمان راساتەوخۆ بیاانێرین باۆ ئەو دیاو ،گاوتی کاارێکی باشاتان کاردووە ،بەاڵم لێارە بە
دواوە مەینێرنە ئەو دیو ،چونکە لێارە کاۆی دەکەیانەوە .بیساتوومە تەناانەت مامۆساتای
گوناادیش کە ئەناادامی کااۆمیتەیە ئەو خااانووەی بە یااارمەتی مانگااانە دروسااتکردووە.
دوای باسێکی دوورو درێژو شێوەی کاار کردنماان ،مەال ئااوارە گاوتی بەیاانییەکی زۆر
زوو دەتوانی دەگەڵم بێاتە "شیوەساەڵ" ،گاوتم بەڵاێو وەخاتو کاتماان دیااری کاردو بەرەو
"شیوەساااەڵ" رێکەوتاااین .بردیاااانینە ژێرخانێاااک کەڵێکااای تێااادا بەساااترابۆوە ،هەر ئەوەی
ئێمەی بردە ژێرخانەکە دەیتوانی بچێتە ئەو شوێنە ،تا خاوەن مااڵ گەراوە رۆژ روونااک
بوو منیش لەبەر کەڵەکە نەموێرا دەرکەومو بەناچاری منیش مامەوەو لەگەڵ مامۆستا
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باسااای زۆر شاااتمان کااارد ،یەکێاااک لە باساااەکان ،باسااای ساااەرەرۆیی ئەحااامەد تۆفیاااقو
وابەسااتەیی حیااز بە بااارزانییەوە ،باساای دووهەم پەیوەناادیی مەال باارایم دۆڵەگەرماای بە
مسااتەفاو کاااوەو کااار کااردن لەگەڵ ئەوان بااوو هەوڵ باادەم پەیوەناادیی بەوانە نەمێنااێ،
چونکە کاری ئەوان لە خزمەتی حیز دانیەو دەبێ دوورییاان لێابکەین و بە خەڵکیشاان
بناسێنین کە ئەوانە ئاغانو لە ناوچەی بۆکان زۆریش دەسترۆیشتوون ،زیاتر بەرژەوەندیی
خۆیان دەوێ.
پێویستە بگوترێ لەو ساڵە بەدواوە بە فەرمی کارەکانم پەیوەندیی بە حیازبەوە باوو و
بەرە بەرە ئەندامانی حیازبم دەناسای یاا خۆیاان پێدەناسااندم ،تاا کاتێاک مامۆساتا ئااوارە
لەژێاار دەسااتووری حیزباادا دەسااتبەکار بااوو کەوتە چەکاادار کردناای هێناادێک کەس کە
زۆربەیاااان ناسااایاو رەفیقااای مااان باااوون ،وەک کااااوە مارەغاااانی ،قەرەنااای فەقاااێ عەلااای
گۆماوێ ،فەقی عەلی وەرگێڵ ،مەال عومەری واشەمەزین ،لەتی نەقشبەندی ،خدری
باساااوێ ،فەتاااحی مەال مەحمااوودی قااازانی ،حەسااەن ئەلیاااسو بەکااورتی ساای تااا چاال
کەسی لە دەوری خۆی کۆ کردەوەو هێندێک تفەنگی هولەنادیو ئینگلیازی ناازانم لە
کااوێ پەیاادا کردبااوون ،دابااوونیە تفەنا هەڵگرەکااان .بااۆ ئااێمەی فەقێاای الو لە دەوری
مامۆستا ئاوارەو مەال ئەحمەدی شەڵماشی شاانازییەک باوو ،خۆشامان پێرادەناا .چەناد
جارێک لەتیفی نەقشبەندیو چەند کەسێک لە فەقێکاان ئەمنیشایان هانادەدا چەکادار
بااام  ،ئەو هانااادانەش بە رای خاااۆم زیااااتر جەنااابەی رەفیقاااایەتی باااوو ئەگیناااا ئەوانااایش
تێگەیشااتبوون کە مامۆسااتا نااایەوێ لەگەڵ ژاناادارمەو ئەفاارادی ساااواک دەرگیاار بااێو
دەشیانزانی لە رێگای شەرو دەرگیرییەوە چماان بۆنااکرێو ناچااری مامۆساتاو چەنادین
کەسی دیکەش کە لە دەستی سەرەرۆیی ئەحامەد تۆفیاقو دەساەاڵتی شۆرشای باارزانی
ئەو رێگایەیان هەڵبژاردبوو،هاندانو تەبلیغاتی ئەو رەفیقانە تەئسایری لەساەر داناامو داوام
لە مامۆستا ئاوارە کرد ئیجازەم بدا دەگەڵ کەوم ،ناوبراو لە وەاڵمدا گوتی بۆ هێندێک
لەو برادەرانەش کە خۆیان قاچا کردوە ،موافیق نەبووم ،باۆ تاۆش موافیاق نایم ،بە دوو

دەلیااال ،یەکەم :کااااری ئاااێمە تەبلیغااااتو تەشاااکیالتە لەم زرووفەداو خاااۆ حاوانااادنەوەیە،
دووهەم :چەکیشاااامان ناااایە ،هەروەک دەبیناااای چەنااااد کەسااااێکمان بااااێچەکن ،بااااۆیە
قاچاااخبوونی تااۆ بە دروساات نااازانم ،هەر چەنااد ئەو رەفیقااانە چەکاادار کردناای تۆشاایان
دەگەڵ باس کردووم،بەاڵم موخالیفەتم کردووەو ئێستاش کە تۆ باسات کارد ،موخاالیفم،
چونکە مانەوەی تۆو چەناد کەسای دیاکەش کە ئەو داوایەیاان کاردووە بە بااش دەزانام.
مانەوەتااان بەو شاااێوەیەو لە بەرگااای فەقێیەتیاادا زۆر بە قاااازانجەو هەمووشااامان دەباااێ بە
قازانجی حیز کار بکەیانو کاۆ کاردنەوەی خەبەراتو دەنگوبااسو گەیانادنی بە ئاێمە،
ئاوەدانیی حوجرەکان بۆ ئێمەی قاچاا  ،پاێگەو شاوێنی حەوانەوەیە ،کەواباوو نەکەی تاا
بۆت دەکرێ خۆت نیشان مەدەو مەدرەک نەدەیە دەست ساواکو ژاندارمە.
لەو باسااەدا مامۆسااتا پێکەناایو ئە شااێعرە کە لە بیاارم نەماااوە هاای چ شاااعیرێکە
خوێندەوە:
ژاندارمە ئەسوورێتەوە وەک الشەی برسی
بۆ الشەی میللەت بە فرو فێڵی غەزارە
کەو شەوقی زەرینی نییە حەتتا لە بەهارا
ترسی هەیە نەک بیخەنە ژێر باری قەزاوە
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هەر هۆکارێک ،هۆیەکی هەیە!

هۆی لێکترازانو لەقو لۆریی نێوان ریزەکانی حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی ئێاران
هەر لە کااۆنگرەی دووهەماای حیااز تااا دەگاااتە کۆنفرانساای سااێو تەنااانەت کااۆنگرەی
چااواریش ،دەسااەاڵتی تاااکە کەساایو سااانتریالیزمی وشااکی رێبەرایەتاای بااوو .بەڵااگەی
زیندووش بۆ ئەو مەسەلە ،کۆنگرەی دووهەمی حیز و پاوان کردنای ئەم کاۆنگرەیە باۆ
تاقمێکی دیاریکراو کە گوێرایەڵ و فەرماانبەری دەبیاری ئەوەڵای حیاز لەو ساەردەمەدا
کاک ئەحمەد تۆفیق بوون .ناوبراویش زیاتر مەسەلەی نەتەوایەتیو میللیو کوردایەتی
مەبەساات بااوو ،پێیوابااوو جااگە لەم بۆچااوونە لە حیزباای دێموکراتاادا زیااانی هەیەو نااابێ
کەساااانی دیاااکەی بە بیااارو بااااوەری چەپااای سیاسااای لەو حیااازبەدا رۆڵیاااان هەباااێ ،هەر
ئەوەشاابوو لە کاااتی بەسااتنی کااۆنگرەی دووهەماای حیااز لە کۆماااڵی مااووچەیەکی
نزیااک گوناادی "سااونێ"ی سااەر ساانووری ئێاارانو عێااراق لە ساااڵی  ،٢٢٩٢تاقمێااک لە
هاورێیانی حیزبی نەیانتوانیو نەیانهێشت بەشداری کۆنگرەکە بانو گێرایاانەوە ،جاگە لە
کاک میرزا خدر محەممەد پاوور کە مەال رەساووڵ پێشانماز باسایکردووە ،هەروەک لە
چەند هاورێی حیزبی بیستراوە کاک ئەحمەد تۆفیق هەموو قازانجو بەرژەوەندیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی خستبووە ژێر ئیختیاری پارتیو باارزانیو واشایزانیوە کە
ئەوە رێگا چارەیە بۆ کوردی ئێرانو عێراقو بارزانیو پارتیش وایان بە باش زانیوە کە لە
بەشاااێکی کوردساااتان جاااوواڵنەوەکە بەهێاااز بکااارێو ئێااارانو کوردساااتانی ئێااارانیش وەک

سااااەنگەری پشااااتی جەبااااهە کەڵکاااای لێااااوەربگیرێو تەنااااانەت کوردسااااتانی ئێاااارانیش
پشتیوانێکی زۆر بەهێزی ماددی بێ بۆ شۆرشی بارزانی.
لەسااەر یەک حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران سااەروەریو سااەربەخۆیی خااۆی
دەگەڵ پااارتی گرێاادابوو ،کاااک ئەحاامەد تۆفیااق خۆشاایو دەیااان کەساای دیااکەش لە
ئەندامانی حیز  ،پێشمەرگەو کارگێری شۆرشی ئەیلوول باوونو کااک ئەحامەد تۆفیاق
خۆشاااای کە ئینسااااانێکی جەسااااوورو ئااااازاو بە ورە بااااوو ،بەرپرساااای یەکەماااای حیزباااای
دێموکراتیش هەر خۆی بوو ،دەربەست لە ئیختیاری بارزانیدا بوو.
دەوری کاااک ئەحااامەد تۆفیاااق لە شۆرشاااداو بەتاااایبەتی لە دەسااات کاااورتکردنەوەی
ئاغاکانی پشدەر زۆر بەرچاو بوو ،لە کاۆکردنەوەی یاارمەتیش لە کوردساتانی ئێاران بە
هۆی کۆمیتەو رێکخراوەکانی حیز  ،وەک لیباس ،کەوش ،پاڵتۆو زۆر شتی دیکەش،
دەورێکاای کاااریگەری هەبااوو .کاااک ئەحاامەد تۆفیااق موخااالیفی هەمااوو جموجااۆڵێکی
سیاسی لە کوردستانی ئێران بوو ،لەسەر ئەو باوەرە بوو هەر حەرەکەتێک لە کوردستانی
ئێران بە پێچەوانەی بەرژەوەندیی شۆرشی بارزانییەو تاوانەکەشی دەگەرێتەوە سەر ناوبراو
کە خۆی بە رەئیسی حیز دانابوو.
ساااەرەرای ئەوەش لەالیەن هێنااادێک لە هاورێیاااانی حیزبااای وەک کااااک سااالیمان
مااوعەینی ،ساامایل شااەریفزادە ،قااادر شااەری و چەناادین کەساای دیااکە بە پااێچەوانەی
سیاسااەتی کاااک ئەحاامەد تۆفیااق هەڵسااوکەوتیان دەکااردو لەسااەر ئەو باااوەرە بااوون لە
کوردستانی ئێرانیش دەبێ جموجۆڵو حەرەکەتی سیاسی بکرێو دەوری حیز لە دوای
کۆمااار لەنێااو کااۆمەاڵنی خەڵکاای کااورد لە کوردسااتانی ئێااران حیسااابی بااۆ بکاارێ،
چونکە خەڵکی کورد لەسەریەک پلەی ئاگاهیان بەو رادە نەگەیشتبوو تێبگەن ئازادیی
هەر پارچەیەک لە کوردستان لەسەر ئازادیی پارچەیەکی دیکەی کوردستان شوێندانەر
دەبااێ ،وەک کاااک ئەحاامەد بیااری دەکااردەوەو پێیوابااوو هەر ئەوەشاابوو کااۆمیتەیەکی
ئینقالبی لە پشتی ساەری نااوبراوو بە پاێچەوانەی بۆچاوونی ئەو دروساتکراو باۆ کااری
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رێکخساااتنو رەوشاااەنگەریی لە کوردساااتانی ئێاااران دەساااتیاندایە گەشاااتو گەرانو کاااار
دابەشکردن لە نێوانیاندا کراو پەیوەندیی سیاسیش لە زۆر کاناڵەوە دەستی پێکرد.
ئەو حەرەکەتە بەرە بەرە دەنگۆی پەیدا کاردو گەلای کاوردیش لە کوردساتانی ئێاران
بە ئۆمێدەوە سەیری حەرەکەتەکەیان دەکردو پێشیانوابوو تازە مەسەلەی کاوردو شۆرشای
بارزانیش کوردیان بە دنیا ناساندوەو هایچ هێزێاک نایە ئەو مەساەلە بێادەن بکاا ،هەر
بااۆیە ناوچەکااانی سەردەشاات ،پیرانشااار ،مەهاباااد ،نەغەدە ،بۆکااان ،سااەقزو بااانە ببااوونە
جەرگەی ئەو جوواڵنەوەیەو خەڵکیش پشتیوانیی بەرچاویان دەکرد ،چاونکە جاوواڵنەوەی
ساڵەکانی  ٩٤-٩٤تا ئاخرو ئۆخری ساڵەکان جموجۆڵی چەکداری نەباوو ،زیااتر کااری
رێکخسااتنو سااازماندەهی تەشااکیالتیو تەبلیغاااتی لە دژی سیاسااەتەکانی رێژیماای شااا
بااوو ،لەبەر ئەوەی هاورێیااانی حیااز ئەو سیاسااەتەیان گرتبااووە پااێش ژاناادارمەکانیش لە
رووبەرووبااوونەوە دەگەڵ ئەوان خۆیااان دەبااواردو سیاسااەتی حیزباای سااەالمەتییان گرتبااووە
پێش .یا هەر لە سەرێڕا دەستووریان درابوویە تا رەوتو سیاسەتی بە قەولای حکاوومەتی
شا "چەتەکان" نەزاناین چیانادەوێو لەچای دەگەڕێان ،دەساتیان لێناوەشاێنین کە بە رای
مااان هەر ئەوەشااابوو زۆرجاااار خاااۆم دەمااادیت ژانااادارمە دەگەڵ پێشااامەرگە هەر یەکە لە
هۆدەیەک نانیان دەخواردو کردەوەیەکی دژی یەکتریان نیشان نەدەدا.
زۆر باشم لەبیرە سەرەتای ساڵی  ٩٤فەقێ بووم ،بە سەفەر چووباوومەوە "دۆڵەگەرم"
گوندەکەی خاۆم ،مامۆساتا ئااوارە کە لەو دەوروبەرە باوو خەبەری داماێ جەمااعەتێکی
زۆر میوانی هاتوونو دێنە گوندەکەی ئێمەو بەسەر مااڵندا دابەشیان بکەیانو وشایاریش
بین لە هاتنی ژاندارمەو سیخوڕەکانی سااواک ،منایش ژماارەی میوانەکاانم وەرگارتو
دوو بااارادەری دیاااکەی حیاااز و جێااای رێااازی خەڵکااای گونااادەکەم بانااا کاااردو چەناااد
ماڵێکمااان دیاااریکردنو پێمانراگەیاناادن کە شااەو میوانیااان بااۆ دەنێاارینو باشاایان خاازمەت
بکەن .واباوو باۆ شاەوێ چال پێشامەرگە هااتنە نااو گونادەکەمانو هەر چەناد کەس کە
دەپێشدا دیاریمان کردبوون ناردماانە ماڵەکاان ،مامۆساتا ئااوارە ،حەمەدەمینای سایراجی،

خەلیااال شاااەوباش ،دەگەڵ کەساااێک بەنااااوی دوکتاااور جەاللااای الشااااهی کە بە میاااوان
حیساااا دەکااارا لە مااااڵێکی نزیکااای مااااڵەکەی خاااۆم داناااابوون ،ئێاااوارەی ئەم رۆژە لە
بەراماابەر گوناادەکەمان دیتمااان رەئیساای پاسااگای "قەلە رەشااە"و دوازدە ژاناادارمە بەرەو
گوندەکەمان دێن ،ماڵێکی نزیکای مااڵی خۆماان ،حەساەن ئەلیااس ،قەرەنایو عەبادوڵ
رەش لەوێ دانرابوون ،ژنی ماڵەکە بەرەو ماڵی ئێمە بە پەشۆکاوی هاتوو گوتی ئەمارۆ
مەال خاادر ماڵاات وێااران کااردم ،دەمااانکوژن ،دیتااووتە حەجەمااان بەرەو ئێاارە دێاانو حەتاامەن
راپۆرتە ،پوورە خۆنچەم هێواش کردەوەو ئەمجار بە دوای مامۆستاو شۆڕای گوندەکەمدا
ناردو بەر لەوەی ژانادارمە باگەنە نااودێ بەرەو پیلیاان بچانو بە رەئیسای پاساگاش بڵاێن
دەبێ بچینە مزگەوت ،چونکە ئێوە میوانی گوندەکەنو ناتانێرینە مااڵن.
خۆشااام چاااووم باااۆ الی مامۆساااتا ئااااوارەو میوانەکاااانو رووداوەکەم باااۆ باساااکردن،
مامۆستا ئاوارە بە پێکەنیانەوە گاوتی خۆشام مەالم نااوە ،مەالو فەقاێ لە بێانەوبەرە زۆر
ئااازان ،کااارێکی باشاات کااردووە ،خااۆ ئەگەر هاتبااانە ئێاارەش ئااێمە تەقەمااان لێنەدەکااردنو
دەزاناام ئەواناایش هێناادە برسااین کاریااان بەو مەسااەلە هەر ناایە .کاتێااک ئەو کااارەت وا
جێبەجێ کردووەو ناردووتنە مزگەوتێ ،بۆ سبەی بەیانی ئاێمە لێارە دەردەکەویان ،بچیانە
کااوێ باشااە مناایش گااوتم بە رای ماان بچاانە پیرکاای مااووچە زۆر قااایمو پشااتی بە
شاخەوەیەو لێرەش نزیکە بۆ نانو خواردەمەنی ،مامۆستا ئاوارە گوتی ،زۆر باشاە منایش
ئەو شوێنە شارەزام .ئەدی بۆ خاواردن چای بکەیان گاوتم باۆ ئەوەش فکارم کاردۆتەوەو
شۆڕاش تێدەگەیەنم کەالنەو کولێرەو گیسکێکتان بۆ بنێرن بیکەنە کەبا .
دوای شام حەجەمەکان خەبەریان دەدەنێ ئەو گوندە پڕە لە پێشمەرگە ،لە ترسان ئاراو
قەراریان لێهەڵدەگیرێو بە دوای شۆڕادا دەنێرنو دەڵێن دەرۆنو شەو لێرە ناخەون ،شاۆڕاش
دەڵااێ نااابێ باارۆن ،بااخەونو زەمانەتتااان دەبااین ،رەئاایس پاسااگا دەڵااێ باشااە ،بەاڵم ئێاارە
چاااۆلکەن و تاااا بەیاااانی دەرگاااای مااازگەوت داباااخەن ،ژانااادارمەکان لەبااان پەنجەرەکاااانی
ماازگەوت کێشااک دەگاارنو بەیااانیو دوای هەاڵتناای هەتاااو و خااواردنی نااانو چااا بەرەو
"قەلەرەشە" دەگەرێنەوە.
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رۆژی دوایی بەدوای شۆڕای گوندەکەیاندا دەنێرنو زۆریاان قساەی ساووک پێادەڵێن
کە بۆ پێیانەگووتوون پێشمەرگەی لێبووە ،چونکە ئەوان نەیان توانیوە باۆ ساەعاتێکیش
بخەون.
تااا ساااڵەکانی  ٩٤-٩٤سیاسااەتی کااۆمیتەی ئینقالباای هەر بەم شااێوەیەی ئاشااتیو
سەلیمی بەرێوەچوو ،خەڵکی کوردیش لەو ناوچانەی لە سەرەوە باسمکردن بۆ هاوکاریو
پشتیوانیی ئەو حەرەکەتە ئامادەگی تەواویان بوو ،بەتایبەتی لە نااوچەی سەردەشات کە
خااااۆم لەوێ وەک خەڵکاااای ناااااوچەکەو فەقێاااای ئەو سااااەردەم دەژیااااامو هاوکاااااریی ئەو
حەرەکەتەشاام دەکااردو دەگەڵ مامۆسااتا ئاااوارە وەک کااادری ناااوچەکە نزیکااایەتییەکی
زۆرم هەبوو ،ئاوارە یەکێک لەو کادرە هەڵسوورو ناسراوانە بوو ،خۆشەویستی نااو چاینو
توێژەکانی ناوچەی سەردەشت بوو ،ناوبراو لەبەر ئەوەی دەورانای فەقێیەتیشای زیااتر لەو
ناوچەیە خوێندبوو ،رێزی لە هەموو توێژو چینەکانی ناوچەکە دەگرت.
مەال ئاوارە زیاتر لە هەر کەس هەستی بە دەردو ئێشو ئازارەکاانی خەڵاک کردباوو،
لە خەڵااک خااۆی بە جیااا نەدەزاناای ،خااۆ بەزۆرگاار نەبااوو ،دەگەڵ هەر کەس بە رادەی
تێگەیشاااتوویی ئەو قساااەو باسااای دەکااارد ،زوڵااامو زۆرداریااای داگیرکەرانااای بە باشااای
شیدەکردەوەو چارەی بەرگری لەو زوڵمو زۆردارییەی بە هاوکاریی نەکردنی کاۆمەاڵنی
خەڵک باۆ داگیارکەران دەستنیشاان دەکارد ،بەراشاکاوی دەیگاوت :ئاێمەی کاورد دەباێ
یارو یاوەرو پشتیوانی یەکتر بین ،چیتر ماوە نەدەین ژاندارمە بەسەر شەرەفو کەرامەتی
کوردەوە حاکم بێو ئێمە بێگانەو بێگانە خاوەن ماڵ بێ!.
خۆشەویسااتیی مەال ئاااوارەو کااارو تەبلیغاااتەکەی بەرادەیەک تەئساایری دانااابوو ،لە
هەر کوێ بایە خەبەری شەو رۆژی پێدەدراو باارودۆخی نااوچەکەی پێرادەگەیەنارا ،هەر
بااۆیە پێویسااتە بڵااێم جارێکیااان لە ناااوچەی "باسااکی کۆڵەسااە" هەواڵاای دامااێو چااوومە
الیو دوای هێناادێک قسااەوباس بە پێکەنیاانەوە گااوتی دوێنااێ لەو گوناادەی تااۆی لێاای
شاییو رەشبەڵەک بووەو ف نە کچیش لە دەستی سوپای هەڵپەریوە .زۆرم پێناخۆشبوو،

نەدەکرا پێای بڵاێن ئەو کاارە نەکاا" ،ساوپا"ش کاابرایەکی لاۆرێ ساەر بە سااواکی باوو،
گوتم کاکە جا من چکارم بەو بەزمەیە ،گوتی یەکێک لە کارەکانماان دووری کاردنە
لە ساواکو ژاندارمەو پیااوانی ساەر بە رێاژیم ،ناابێ کچەکانماانو تەناانەت الوەکاانیش
کااارێکی وابااکەن کەڵکاای خراپیااان لێااوەربگرن ،دەبااێ وایااان رابێنااین ،تەنااانەت قسااەی
خۆشاایش دەگەڵ مەئمااووری رێااژیم نەکەن ،مناایش گااوتم باااوەر ناااکەم ئەو کااچە هاایچ
چەشنە هاوکارییەکی سیاسیی سوپای بکا ،گوتی دڵنیای ! گوتم بەڵێ .ئاوارە گوتی
جاا ئ ەگەر گەرایەوە لەساەر حیساابی مان کراسااێکی زۆر جاوانی باۆ بکاڕەو پێشای بڵااێ
جارێکی دیکە لە دەستی سوپایدا هەڵنەپەرێ.
دوای گەرانەوەم ،چەنااد نااامەیەکی وەک نوقااڵ پێچااراوەی دامااێ بااۆ ناوچەکااانی
سوێسنایەتیو نەڵێن ،منیش گوتم مامۆستا ئەگەر تووشی ژاندارمەو پیاوی رێژیم بووین
ئەو ن امانە چ لێابکەین لە وەاڵمادا گاوتی وابازانە شاوکواڵتەو قووتیاان بادە باا نەکەونە
دەساااتی رێاااژیمو کەساااانێک ساااەریان تێااادانەچێ .گەرامەوە ئەو گونااادەی لێمدەخوێناااد.
کااچەکەم دیااتو باسااەکەم بااۆ گێااڕاوەو دەرکەوت دەگەڵ مامۆسااتا کەیاانو بەینێکیااان
هەیەو قسااەکانی باااش لێااوەرگرتمو گااوتی بااۆ ئەتااۆش دەگەڵ مامۆسااتا ئاااوارە یەکتاار
دەبینن گوتم ئاشنایەیتمان زۆر خۆشەو پێشی سپاردم لەسەر حیسابی ئەو کراسێکت بۆ
بکرم.
دوای ئەو مەسەلەیە یەکێک لە نامەکاان کە باۆ نەڵاێن نێردراباوون دامە برادەرێکای
حیزبی بیباو لە رێگا تووشی دەستەیەک ژاندارمە دەبێ ،زوور نامەکە قووت دەداو رەت
دەبێ ،دوای گەیشتنی بەو گوندە کە کاری سەرئاوی دەبێ نامەکە سا و سەلیم وەک
خااۆی دەدۆزێااتەوەو پاااک دەیشااواتەوەو بە جێاای خااۆی دەگەیەنااێ .دوای حەوتااوویەک
ناااااوبراو گەراوەو پرساااایاری ناااااامەکەم کاااارد ،دوای هێنااااادێک تێکچااااوونو پێکەناااااین
رووداوەکەی بۆ گێرامەوە ،منیش سوپاسم کردو گوتم راسپاردەکەی مامۆستا ئاوارەشات
بەجێ گەیاندوە.
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یەک دوو مان دواتر دیسان مامۆستا ئاوارە لە گوندی "زێرە مێرگ"ی نااوچەی
باسااکی کۆڵەسااەی سەردەشاات بەدوایاادا ناااردم ،مناایش دەگەڵ فەقێاایەک کەوتاامەرێو
گەیشتینە دەوروبەری خانەخەلوو ،پرسیارمان کرد جێگاو شوێنی مامۆساتایان پێگاوتینو
شوێنەکەمان دۆزییەوە .بۆ یەکەمجار بوو کاک سمایل شەریفزادە ببینمو مەال ئاوارە بە
یەکتری ناساندین ،ئەوجار تفەنگێکی پێبوو ،پرسیارم کرد مامۆستا ئەمە چییە گوتی
ئەوە کالشااانیکۆفەو ماااام جەالل بە دیااااری داویە بە مااان ،منااایش پیرۆزبااااییم لێکاااردو
گوتیشم بۆ نێوانتان دەگەڵ مام جەالل هەیە گوتی هەر لەمێژە نێوانمان خۆشبووە.
هەر چەند لەساەر لێوەشااوەییو سیاسایو خەڵکیای باوونی ئااوارە بااس باکەم ،دیساان
کەمە .هەر بەهااۆی خەڵکااای باااوونی ناااوبراوەوە کەوتە داوی دوژمااانو باااۆ چارەساااەری
بەرواڵەت کێشاەیەکی موڵااک دەچێاتە گوناادی "دیاوااڵن"و خەبەر بە سااواک دەدەن کە
ئااااوارە بە خاااۆیو ساااێ پێشااامەرگە بەناوەکاااانی مەال کەچە ،رەحماااانە لێاااوەو رەحماااانی
شەخسەی کە ئێشاتاش مااوە ،جااشو ژانادارمە هەر بەو شاەو خاۆ دەگەیەنە ئەو گونادەو
دەوری ئەو مااااڵە دەدەن کە مەال ئااااوارەی تێااادایە ،ئەو جاشاااانەی بەشاااداری ئەو پااایالنە
خەیانەتکارانەیە بوون ئەمانەن" :کوێخا پیرۆتی کونە مشکێ"" ،مەال رەحیمی لۆماان"و
چەند کەسێکی دیکە.
دوای هەرا کاااااردن لە مەال ئااااااوارە ،داوای خاااااۆ بەدەساااااتەوەدانی لێااااادەکەن بە هەر
شێوەیەک بووە ،مەال ئاوارە تەسلیم دەبێو باێتەقە دەیابەنە مزگەوتای گونادەکە .یەکەم
کەس کە خەنااجەرەکە لە پشااتێنی ئاااوارە دەردەێنااێ مەال رەحاایم لۆمااانی دەبااێ .دوای
ماوەیەک ئەو پێشمەرگانەی لە گوندێکی نزیک "دیوااڵن" دەبن ،بە پەلە خۆ دەگەیەنە
دەوری دیااوااڵن و تەقە بەمەبەسااتی رزگااار کردناای ئاااوارە دەسااتپێدەکا ،پێمااوایە دوو سااێ
کەس لە ژاندارمەکان دەکوژرێن .یەکێاان ئاامۆزای کەساێک بەنااوی ساەروان جەلیلای
دەبێ و زۆریشی بۆ بە پەرۆشبوو ،هەر بۆیە فشاار بۆساەر ئااوارە دەبااو هەرەشاەی لێادەکا
نامەیەک بۆ پێشمەرگەکانی پشتی گوندی دیوااڵن بنووسێ کە تەقە رابگرن ،ئەگیناا

دەتکااوژم ،ئاااوارەش بااۆ بێاادەن کردناای سااەروان جەلیلاای نااامەیەک بااۆ پێشاامەرگەکان
دەنێرێو دەنووسێ تەقە مەکەن من خۆم بەدەستەوە داوە.
پێشاامەرگەکان لەبەر خۆشااباوەریو کەم ئەزمااوونی دەوری مەال ئاااوارە چااۆل دەکەنو
ناوبراو بە هێلیکۆپتێر دەبەنە پادگانی سەردەشت.
دوای گەڕانەوەی پێشمەرگەکان ،لە خوار گوندی "سەرشیو" خۆم چوومە الیان ،هەر
کە منیان دیت دەستیان کردە گریانو گلەیی لە ئاوارە کە خەیاانەتی پێکاردوون ،منایش
گوتم هاورێیان بەبێ بەڵگە نابێ هیچ شتێک بڵێن ،باۆ راساتیی قساەکانیان ناامەکەی
ئاوارەیااان نیشاااندام ،مناایش گااوتم رۆ شاایرینەو ئومێاادیش بە مااان گەشااتر ،ئاااوارە ئەو
نامەیەی لەژێر زەختو زۆریدا نووسیوە ،نەدەبوو دەوری چۆل بکەن یان ئازادتان دەکارد،
یاااان خۆتاااان دەتانکوشااات زۆر پیااااوانەتر باااوو .هەر چەناااد دەزانااام مەال ئااااوارە ساااەرجەم
دەمارەکااانی لەشاای بە گاااز راکێشاان ناااوی کەس ناااهێنێ ،لە وەاڵماادا میاارزا عەوڵا ی
مەحماااوود ئاغاااای بێاااژوێ کە نااااوی شاااەری باااوو هەروەهاااا یەکێاااک لە پێشااامەرگە
نزیکەکااانی مەال ئاااوارە بااوو ،گااوتی بەو نااامەیە باوەرمااان کااردو دەورەمااان چااۆل کاارد،
یەکێکی دیکە بەناوی زاهیر کە ناوی مەال سمایلی زەرگەتی باوو ،گاوتی ئەو ناامەیە
جێاای باااوەرە ،ئەگەر نااا بااا کوشااتبایانو نەینووساایبا .دوای ئەو قسااانە شااتێکم لەسااەر
سیاسیی بوونی ئاوارە بۆ گێڕانەوەو گوتم چەند مانا لەمەوبەر بیساتبووم ساەرهەن
بەیاااتو سااەروان باان عااامری کە هەر دووکیااان خاااوەن دەسااەاڵتنو لە سەردەشاات کاریااان
دەکرد داوایان لە مەال ئااوارە کردباوو دیادارێکیان لە "دەشاتێ"و "دیاوان" پاێکەوە هەباێ،
بەو مەرجەی ئەوان هەر دوو نەفەرو ئااااوارەش بە هەماااوو پێشااامەرگەکانیەوە بچاااێو باااۆ
ماوەی دوو کاتژمێر بەیەکەوە قسە بکەن ،بەاڵم ئاوارە رەتی کردەوە.
ئەمناایش ئەو مەسااەلەم لەگەڵ ئاااوارە باسااکردو گااوتم چااۆنە ئەو دانیشااتنەت قبااووڵ
نەکرد ،ترسای
46

ذياننامة

ئاااوارە وتاای ،نەترسااامو ناشترساام ،دەمزاناای نە ماان تەساالیم دەباامو نە ئەواناایش ،بەاڵم
باۆئەوەی پێشامەرگەکان هایچ بەهانەیەکیااان نەباێ ئەو کاارەم نەکارد .ئەگەر ئەو کااارەم
کردەبا ،دوژمن دەنگۆی ب و دەکردەوەو موالقاتەکەی منیشایان دەکاردە شاتێک .دوای
ئەوەش چااووکترین هەڵەم کردبااایە پێشاامەرگەکانو خەڵکاای دیااکەش ب ویااان دەکااردەوەو
دەیااانگوت لەو کاااتەوە ئاااوارە دانیشااتنی بااووە وەک خااۆی نەماااوە .بە کااوردی لە نەزەر
خەڵااکو پێشاام ەرگەکانیش باااوەڕم نەدەمااا ،هەر ئەوەشاابوو هەدەفاای ئەو دوو کەسااە بااۆ
دانیشتن دەگەڵیان.
هاورێیان ئاوارە کەسێکی سیاسی بوو ،پێگەیشاتوو باوو ،ئەزماوونێکی زۆری هەباوو،
بەراستی دۆستو دوژمنی خۆشی دەناسی ،بەاڵم بۆ کاروباری نیزامی دەستوپێ سپی،
پێنەکراو دژی شەرو کوشتارو خوێنرێژی بوو.
بە دەسبەسااەر کردناای مەال ئاااوارە هەروەک بڵێاای ورەی خەڵااکو پێشاامەرگەکانیش
لەکاازیداو گااوروگڤی جاااشو ژاناادارمەکانو ساایخورەکانی رێااژیم زیاااتر بااوو بەئاشااکرا
هەرەشەیان دەکردو خۆیان رادەنا.
بەداخەوە هەروەک لە پێشاادا پیالنیااان لەالیەن ساااواکەوە بااۆ دارێژرابااێ ،یەکە یەکەو
چەندین کەس لە کادرە لێهاتووەکانی جوواڵنەوەکەی  ٩٤-٩٤کەوتنە داوی دوژمانو بە
پیالناای ساااواک گیاارانو شااەهید کاارانو کەسااێکی ئەوتااۆ جااگە لە قااادر شااەری و کاااوە
مارەغااانی لە مەیاادانی شااەردا نەمااا .قااادر شااەری و کاااوە مارەغااانی دوای شااەرێکی
قارەمانانە لە چیای "بێندروێ" خۆیاان گەیانادە نااو دەوڵەتای عێاراقو لە الی ماام جەالل
پەنایاندرا.
لە کۆتاااایی سااااڵی  ٢٢٩١ی هەتااااوی هەر بەدەساااتی سااااواک قاااادر شاااەریفیش لە
مزگەوتی گەورەی سلێمانی شەهید کراو کاوە مارەغانیش لە بنکەی بەتالیۆنی شەهید
پێشەوا بەدەستی یەکێک لە چەکدارەکانی خاۆی بە دەساتووری سااواک شاەهید کارا،
خۆراگریی جوواڵنەوەی  ٩٤-٩٤بەهۆی خۆشەویستیی خەڵک لە کوردستانی ئێران بوو،

سەرەرای ساواکو ئەرتەشی پۆشتەو پەرداخی شا ،زۆر جاار لەالیەن شۆرشای ئەوکااتی
بارزانیش دەکەوتنە شوێنیان.
"ماااام وساااوو دزەیااای" یەکێاااک لە فەرمانااادەکانی هێااازی "کااااوە"و مەال عاااومەری
دۆڵەمەری بااااۆ دۆزیاااانەوەی ئەوان گوناااادەکانی "مامکاااااوێ ،داوداوێ ،سااااەرمێرگان،
کۆدەڵێ ،بەردەسوور ،ئاغەاڵنو دیوااڵن" دەگەرانو لە خەڵکیان دەپرسی ،خەڵکایش جاگە
لەوەی هاوکارییااان نەدەکااردن ،بە چاااوێکی سااووکیش دەیااانروانییە ئەو کەسااانەو تێشاایان
دەگەیاندن کە دەورێکی باشیان بۆ حیسا ناکەن ،چونکە بە فیتی دوژمن کەوتوونەتە
دۆزینەوەی پێو شوێنی پێشمەرگەکان لە ناوچەکەدا.
شااەری "سەرشاایو" کە لەودا جاشاای بەناوبان ا "هەڵاامەت قااادری" کااوژراو چەنااد
ژاندارمەو جاشای دیاکەش بەو دەردە چاوون ،ساەرهەن مەحموودیاانو قاادری رەساووی
قادرئاغاو مەال رەحیم لۆمانی بە هێلکۆپتێر هاتبوونە ئاسامانی شاەرەکەو کاۆپتەرەکەش
گوللەیەکی بەرکەوتبوو ،بەپەلە خۆی دەگەیەنێتە گونادی "نەاڵس" .ئێاوارەی ئەو رۆژە
لە سەردەشاات بااۆ کااۆکردنەوەی کاالکەکانیااان دەگەڵ حاااجی باارایم ئاغااای "پێشاسااگ"
دەگەنە سەرشیو ،کاتێک کەالکی هەڵامەت دەبیانن ،حااجی بارایم ئاغاا دەڵاێ ،جەناابی
سااەرهەن نائینسااانی ئەو "چەتااانە" چاااولێبکە دوای کوشااتنی هەڵاامەت عەیااگ نەبااێ
دارێکیشاایان لە پشااتوە داوە .سااەرهەن دەڵااێ قەیاادی ناایە کەسااێک ببێااتە دوژمناای
ماایللەتەکەی خاااۆی ،وەفاااای باااۆ دەوڵەتاایش ناااابێ .دوای باااردنەوەی کەالکااای جااااشو
ژاناادارمەکان ،پێشاامەرگەی چاااالکو فیااداکار ،شااەهید محەماامەد رەسااوو تەرمەکەی
دەچێتەوە سەردەشتو گۆیا رەحمانی هەمزەی نەاڵسێ شەق لە سەری شەهید محەمامەد
دەداو سااووکایەتی پێاادەکاو بااۆ خۆشاایرنکردنیش دەڵااێ ئەوەش یەکێااک بااووە لەو چەتەو
رێگرانە،
دوای ماوەیەک بەسەر شەرەکەدا تێپەر دەبێ ،سەرهەن مەحموودیاان بە دوای ئەو
مەالیەدا دەنێرێ کە من لەالی دەمخوێند .پێیرادەگەیەنێو خەبەری وەزعییەتای ئاێمەی
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بۆ باس دەکاو دەڵێ مامۆستا واباشە حاوجرەکەت داباخەی ،چاونکە شاوێنی حەوانەوەی
چەتەکااااان زیاااااتر حاااااوجرەی فەقێکااااانە لە هەر گونااااادێک .دوای شااااەری سەرشااااایو
پێشمەرگەکان جار جار لە ناوچەکەدا دەگەرانو کاریان دەکارد .باۆ ئەوەی ئەتکێاک بە
ماال رەحیم لۆمانی بکەین ،کاوەو قەرەنی گوتیان مەال رەحیم کچێکای لێماارە کاراوەو
رەنااگە ئەو رۆژانە بااێن بیگااوازنەوە ،هەر کاتێااک زانیتااان دەنێاارێ بیبااا بە شااەو بینێاارنە
ف ا نە شااوێنو ئااێمەش رادەگااوێزین .لەبەر ئەوەی ئەو کااچە برایەکاای فەقااێ بااوو لێمااان
راسپارد بە خوشکی بڵێ شەرمە ببێتە ژنی جاشاێکی وەک مەال رەحایم کە لە گرتنای
مەال ئاوارەشدا دەستی هەبووە .کچەکە ئازایانە قبووڵی کردبوو بە مەرجێک رایگوازین
بۆ شوێنێکو لە دەستی مەال رەحایم دەرباازی باێ .ئەو شاەوە کە بیساتمان بەیاانی دێان
بیاااابەن ،رامانگواساااات بااااۆ شااااوێنێکی دیاااااریکراو ،بەیااااانی جەماعەتێااااک جاااااش بە
سەرپەرستیی قادر رەسووی قادر ئاغاا گەیشاتنە "زێاوە"و قاادری جاشایش هااتە حاوجرەو
دەسااتی کااردە تاااری کردناای دەوڵەتو یاسااای حکااوومەتی شاااو وەزعاای پێشاامەرگەو بە
منیشاای دەگااوت ئەتااۆش کااورێکی باشاایو بە حەیاشاای پێمخااۆش ناایە دە داوی ئەوان
بکەوی ،ئەگەر هیچ دەخۆتدا شاک دەبەی ئەمان ئاماادەم کاارەکەی جێبەجاێ باکەم.
ئەوە مەال رەحیمیش لە کێوی ئەوبەرییەو هاتووین بووکی بۆ بەرین .لەو قساانەدا باووین
کەسێک هاتوو گوتی کاک قادر خۆ بووک نەماوەو ماڵەوەیان ناازانین چاۆتە کاوێ،
قادریش ناردییە مااڵی کاچەکەو پرسایاری کارد کەی چاۆتەدەرێ ،لە وەاڵمادا گوتیاان
بەری بەیانی چۆتە سەر ئاوێو نەهاتۆتەوە .قادری جاشیش هەرەشەی کرد بوو کە یاان
یەکێک لە براکانی دەگەڵ خۆمان دەبەین  ،یان دەبێ کچەکە بدۆزنەوە.
واباااوو بە هەماااوو الیەک دەساااتیان کاااردە گەڕان ،دوای چاااوار پێااانج کااااتژمێر لە
شاااااوێنێک کە بۆماااااان دیااااااریکردبوو دۆزرایەوەو بەداخەوە پێشااااامەرگەکان نەهااااااتبوون
رایگوێزن ،هەر ئەو رۆژەش بوو عەبدوڵ ی کوری ماام ئەحامەدی مجێاوری فەقێیاان لە
چیای "موسکاوێ" لەالی حەیوانان بوو ،گەرایەوەو بانگی کردم باۆ ماڵەوەیاانو گاوتی

مەال رەحاایم موسااکاوێ رایسااپاردم پێاات بڵااێم نااامەیەکی ماااال ئاااوارەی کە بااۆ مناای
ناردووە لە گیرفانی محەممەدی رەساوویدا باووەو دەساتی مان کەوتاووە ،باۆیە واباشاترە
هەرچی زووتر یان رابکا ،یان خۆی پەنا بدا.
دیارە پێشتر نیسبەت بە وەزعی خۆم هێندێک زانیارییم پێگەیشتبوو ،ئەوجاار مەالی
گوناادەکەش ئەو بەزمەی پێراگەیاناادم ،رابااکەم بااۆ عێااراق دەنااا دەمگاارن ،ناچااار دوای
حەوتوویەک خۆم پێچایەوەو دەگەڵ :کەسێک بەناوی مەال حوسێن ئیبراهیمی خەڵکای
بێشاساااگو فەقاااێ حەمەدی ساااۆفی رەساااووی خەڵکااای "کاااانیە زەرد" بەرەو "بێاااوران"و
لەوێشەوە بەرەو قەالدزێ رێکەوتین.
گەیشااتینە شااوێنێک پرسااگەی پێشاامەرگەی لێبااوو ،ئەواناایش ئێمەیااان نااارد بااۆ ژێاار
خێوەتو ساباتێک کە بۆ بەخێرهێنانی میوانەکان ئامادەیاان کردباوو ،پااش بەخێار هێناان
سەرەو سیگارێکیان داینێو پرسیاریان کرد بۆ کاوێ دەچانو باۆچی ئێرانتاان بەجێادێڵن
وەاڵممااان داوەو ئەو بەرپرسااەی لەوێ بااوو ناااوی سااەیدۆ ،مێزەرێکاای سااووری بە سااەرەوە
بااوو ،پیاااوێکی گەلێااک باشاابوو ،گااوتی حکااوومەتی شااای زۆر باشااە نەکااا ئێااوەش
مەترسیتان لە خۆی هەبێ ،گوتمان ئێمە فەقێنو لە کوێ دەرسی باشمان هەبێ ئەوێمان
پێباشەو دەچیانە گەرمیاان ،خاوا شاوکریش شۆرشای کاوردیش لە ئاارا دایەو ئاێمەش ئەو
وەزعەمااان پێباشااترە .کاااک سااەیدۆ کە زاناای بریارمانااداوە ،مەرەخەساای کااردینو بەرەو
شاری قەاڵدزێ رێکەوتین ،بۆ شەو لە مزگەوتی گەورەی ئەو شارە کە مامۆساتا مەال
محەممەد لەوێ "تدریس"ی دەکارد مااینەوەو باووینە میاوانی فەقێکاان ،مامۆساتایەک
بەناااوی مەال سااەعیدی تاایکەبەردی لەوێبااوو باساای جااێگەو جااێ خواسااتنەوەمان کاارد،
زۆری پێخۆشبوو گوتی سبەی لەگەڵ مامۆستا باسی دەکەیان .باۆ سابەیو دوای ناان
خواردن مامۆستا بۆ دەرس تەشاریفیان هێنااو باسامان کارد ،ئەویاش گاوتی بەداخەوە لێارە
جێگاتان نابێ ،چونکە خەڵکەکە هەو ئەوەندە کەسەیان قەولداوە لێرە بن کە ئێساتا هەن،
جگە لەوەش حەسۆ میرخاان فەرمانادەی هێازی کااوە بە هەماوو حوجرەکاانی راگەیانادوە
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بێئیجازەی ئەو فەقێی ئێران رانەگرن ،بۆیە ناڵێم بچنە "ژاراو" یان "سوڵتانەدێ" ،ئەگەر
بچن ئیجازەی هێز وەربگرن ،رەنگە لەو شوینە راتانبگرن ،ئێمەش بە ناچاری گوتمان جاا
کەوایە دەچیااانە هێااازو ئیجاااازە وەردەگااارین .دوای ماڵمااااوایی لە مامۆساااتاو فەقێکاااان
دەرکەوتین ،هەر لە پەنا زارکی مازگەوت چایخاانەیەکی لێباوو ،ئەساپەکانمان لەوێاداناو
چووینە بازارو بە مەشوەرەت کردن ساەرو خاواری بازارەکەماان پێاوا ،ناچاار هااتینە ساەر
ئەو باوەرە کە رێگای گوندی "مارەدوێ" پرسایار بکەیانو بەرەو وێنادەرێ کە مامۆساتا
حەسەنزادە مەالو مودەریسی ئەو گوندە بوو برۆین.
دوای پرساایا لە ماااوەی رێگاااکە ،پێیااان گااوتین کە رێگااایەکی دوورەو بنکەیەکاای
پێشمەرگەش لەسەر رێیەو لەو کەسانەی لە ئێرانەوە دێن بە توندی پرسیار دەکەنو رەنگە
وەرەقە یان شتێکیان پێنەبێ ئەگەر نەتانگرن ،دەتانگێرنەوە.
کاااات گەیشاااتە دەوروبەری نیاااوەرۆیەو برسیشااامان باااوو ،ئەو چایخاااانەیەی تەنیشااات
ماازگەوت هەم پەنااا بااوو ،هەماایش سااەر رێگااای پیاوچاکااانو نوێژخوێنااانیش بااوو ،بااۆ
نااانخواردن واتە نااانو ماسااتاو و کاااڵەک خۆمااان گەیاناادەوە وێناادەرێو نااانێکی باشاامان
خ واردو فکری چوونە ماردوێیەشمان هەر دێناو دەبردو دەمانگوت هەم شارەزای رێگااکە
نین و هەمیش بارەگای پێشمەرگەکانی بارزانی کۆسپێک بوون لەسەر رێگاو لێکمانداوە
چۆن بگەینەوێ ،هەر لەو سەرو بەندەدابوو نارەحەتو دۆشاداماو لەپاڕا دیتماان مامۆساتا
حەسااەنزادە دەگەڵ مەال رەحمااان ی کاااژێ دەهاااتنە خااوارێ بەرەو ماازگەوت ،هەر زوو لە
چایخااااانەکەوە بەرەو الی مامۆسااااتا رۆیشااااتینو یەکترمااااان دیاااات ،ئااااێمە خۆشااااحاڵو
مامۆساتاش خۆشااحاڵتر لەوەی لە پێشااتر الی مامۆساتا خوێناادەبوومو تااازەش لە ئێااران ڕا
هاااتبووین ،لە چایخااانەکە دانیشااتینو باااسو خواسااتمان گێاارایەوەو راکردناای خۆشاامان لە
ئێااران بااۆ گێاارایەوەو وەزعییەتاای فەقێیەتاای لە قەاڵدزێو دەوروبەریو ئیجااازەی کاااک
حەسۆش ساەربار ،ئەوجاار نیاازی خۆماان کە بڕیارماناداوە بەرەو ماارەدوێ بە ناابەڵەدیو
مەترساایش کە لە سااەر رێمااانە باسااکرد ،مامۆسااتاش وەک عااادەتی هەمیشااەیی خااۆی

گوتی زۆرم پێخۆشە هاتوونو خۆتان بەدەستەوە نەداوە ،هەر ئەمرۆ پێکەوە بەرەو مارەدوێ
دەرۆینو هیچ مەترسیشاتان نەباێ ،چاونکە ئەمنایش بە ئیجاازەی شاۆرشو حەساۆ لەوێ
دامەزراوم ،هەر چەناادیش ئێسااتا لە حااوجرە رەنااگە نەحاااوێنەوە چااونکە هێناادێک فەقێاای
لێن ،بەاڵم ماڵی من هی خۆتانەو هیچ نیگەران مەبن .ئەوجاار پشاوویەکمان هااتەوەبەرو
مەترسیی گیرانمان نەماو دەگەڵ مامۆستا رێکەوتینو لە مارەدوێ بە فەقێی مامۆستا
ناسااراین .هەر لە رێگااای مامۆسااتاوە شااانەی حیزبمااان دروسااتکردەوەو بە نهێناای کاااری
حیزبیمان دەستپێکردەوە.
ئەگەرچای مامۆسااتا بەو مەرجە لە ماارەدوێ وەرگیرابااوو کە سیاساەت نەکااا ،بەاڵم
لەنێاااو خۆمانااادا بەرەبەرە چااای پێویساااتبا راماندەپەڕاناااد .ئەو کااااتەی ئاااێمە گەیشاااتینە
مارەدوێ بەداخەوە مەال ئاوارە گیرابوو ،سمایلی شەریفزادە ،کاک عەبدوڵ ماوعەینیو
هاورێیاااانی شاااەهید کراباااوون ،وەزعەکە لە کوردساااتانی ئێاااران ساااەبارەت بەو جاااوواڵنەوە
مێژووییە زۆر شپرزە بوو ،ساواک و ژاندارمە بە هەموو توانااوە کەوتباوونە گەرو بەدوای
پێشاامەرگەدا دەگەڕانو بەرپرسااانی شۆرشاایان خسااتبووە ژێاار فشااارەوە بااۆ گەڕانو گاارتنو
تەنانەت رادەستکردنەوەیان بە رێژیمی شا.
بەداخەوە ئەو کارەش کراو چەندین کەس رادەستی ئێران کارانەوەو بااقی هاورێیاانیش
بەهۆی فشاری شۆرش زۆریان لە رێگای "شێنێ"وە خۆیان دایە دەساتی فەرمانادەیەکی
هێزی کااوە بەنااوی مەال عاومەر دۆڵەمەریو گاوازرانەوە باۆ دەربەنادی نیلاولەو چەک
کران و دەستە دەستە رەوانەی الی عەلی شەعبان ،فەرماندەی هێزی بێتوێن یان رەوانەی
دەشتی هەوڵیر کرانو هێندێکیشیان هەر لە هێزی کاوە مانەوەو چەکەکانیان لەالیەن دوو
هاورێی حیز بەناوەکانی کاک مەال رەسووڵ پێشنمازو کاک ساەید رەساووڵی ورچاان
کە ئەودەم لەناو شۆرش دا ناسراوبوون لێوەرگیراوەو پێموابێ بوونە سەدەقەی سەری هەموو
الیەکمان.
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ئاااااخر دەسااااتەی پێشاااامەرگەکان کە بە سەرپەرسااااتیی قااااادر شااااەری لە ناااااوچەی
سەردەشتو رەبەت مابوونەوە ،جێ پێو شوێنیان هەڵدەگرنو بە تونادی دەکەونەبەر فشاار،
هەر ئەو سااەروبەندە بااوو مناایش بە سااەفەر بااۆ کەمێااک پێداویسااتیی ماااڵێ چااوومەوە
گوندەکەمان ،بە نهێنی لەو ناوەدا دەگەرامو سۆراخی ئەو جەماعەتەشم دەکرد ،شاەوێک
لە "هەواری زەرتکە" بووم لەنەکاو قادر شەری دەگەڵ جەماعەتێک کە ژمارەیان سی
کەسێک دەباوو پەیادا باوونو یەکترماان گارتەوەو دوای ناانو چاا خاواردن نااوبراو گاوتی
هەسااااتە دەگەڵمااااان کەوە بااااۆ شااااوێنێکی چاااارو چەپەک لەهەواری نااااابینو بە قەدەر
پێداویستیی خۆراک سبەی تا ئێوارەیەکی درەن دەمێنایمەوە ،پێماانبێ بەساە .منایش
لەگەڵیان کەوتم ،بەاڵم وەک قادر شەری کە چاوێکی هەبوو نەمدەزانی بارۆمو گاوتی
وادیارە مامۆستا فێری شەورۆیی نی با من پێشکەوم .چووینە شوێنی مەبەستو گوتی
هەرکە رۆیشااتمەوە محەماامەدی قااادریش ببیاانەوە ،حەسااەن ئەلیاساایش بریناادارەو لەگەڵ
عەبدوڵ رەش کە لەگەڵ کااک سامایل برینادار باووە بیاانهێنە بەو ناونیشاانە تەسالیمی
حاااجی مەحمااوود ئاغااای هێرۆیااان بااکەو خااۆت چەنااد دەمێنیاایەوە بە خااۆتەو تفەنگێکاای
ئینگلیزیش بە دوو قەد فیشەکەوە الی محەممەد قادریە بیهێنن.
قادر شەری گوتی منو جەماعەت دەچینە فەوجای قەاڵدزێ خاۆ تەسالیم دەکەیان،
بەاڵم تا ئەو سێ کەسە نەگەنێ بەرەو بەکرەجۆ نارۆین ،نێهنییەکی بۆ ناسیاوی لەگەڵ
مەحماااوود ئاغاااای داماااێو ئەو شاااەوە گەڕامەوە ،دوای ساااێ رۆژان حەساااەن ئەلیااااسو
عەبااادوڵ رەش گەیشاااتنە المو گوتیاااان کەی بااارۆین منااایش گاااوتم محەمااامەد قاااادر
نەهاتووەو چاوەرێی ئەو بین ،حەسەن ئەلیاس گوتی مامۆستا ئێمە نارەحەتینو برینادارین
کاااک قااادریش بە تااۆی گوتااووە ،مناایش گااوتم شااتی پێویسااتی پێگوتااوومو محەماامەد
قادریشاای پێ سااپاردووم لەگەڵ ئێااوە ،گااوتی محەماامەد قااادری لە ماان باشااتر دەناساای
چەناادەی ناااو پروپیاارە ژنااانی پێخۆشااە ،ئەگەر ئاگاااداری نەکەی ئااێمە راناوەسااتین .بااۆ
سبەی بەیانی زانیم لە کوێیە وەاڵمم بۆ ناردو بۆ ئێوارێ گەیشتە المان ،تفەنگەکەمان

لە کەڵەکە بەردێکااادا دەرهێنااااو ناچاااار مااان لە خاااۆم بەسااات ،چاااونکە محەمااامەد قاااادر
تفەنگێکاای تەیااارە شااکێنی پێبااوو بااۆی هەڵنەدەگیااراو بەرەو شااوێنێکی دوور لە هەواری
رۆیشتینو شتەکانی کاک قادر شەریفم بۆ باسکردن ،محەممەد قاادریش گاوتی ئەمان
حیسااا و کیتااابم زۆرە ئێسااتا بااۆم ناااکرێ ،تااۆ کاااک حەسااەنو کاااک عەباادوڵ بەرەو
منیش دەگەرێمەوە.
ناچار دەگەڵ حەسەن ئەلیاسو عەبدوڵ رەش بڕیارمانادا محەمامەد قاادر جاێبێڵینو
لە رێگااای هێاارۆوە نەچااین بەو هااۆیەوە کە کاااک قااادر لەمێااژ ناایە رۆیشااتووە .رەنااگە
کۆنترۆڵی پێشامەرگەی شاۆرش دانراباێ ،باۆیە لە رێگاایەکی دیاکەوە کە مان شاارەزام
برۆین.
بااۆیە لە رێگااای "سەرشاایوی گەناااو"ێ رۆیشااتینو بەیااانییەکی درەن ا گەیشااتینە
ماااڵی مەال ساامایل ،پیاااوێکی پیااری نااوورانیو بااووینە میااوانی ئەو و باسیشاامان نەکاارد
پێشمەرگەی دیاوی ئێارانینو لە شاۆرش قاچااخین ،مەال سامایل گاوتی هەر بەخێار باێن،
مااادام پێشاامەرگەن ماااڵی خۆتااانەو ئێاارەش هێناادە چەپە کەساای نااایەتێ ،بە مەرجێااک
بەیانی کەمێک زوو هەستن هیچ باس نابێ.
بەیانی کە لە خەو هەڵیانستاندین ،تاو کەوتبوو ،هەر زوو مەال سامایل گاوتی هێنادە
خەو خۆشبوون دڵم نەهات هەڵتان بستێنم ،دەنا شەوی مابوو من هەستاوم .ناچار خۆماان
پێچایەوەو بە هیاوای خاوای بەرەو گونادی "گەنااو"ێ وەرێکەوتاین .هەوا زۆر گەرم باوو
بەناچااار روومااانکردە ماااڵی شااێ رەسااووڵ لە "دەوژان" ،شااێ رەسااووڵ ناسااراو بە "سااەڵتە
شاین" موخااالیفی سەرسااەختی بااارزانی بااوو ،جارێکیاان لەسااەر ئەوەی شااێ نەبااوو خااۆی
کردباااووە شاااێ گیراباااوو .ئاااێمەش لە دەرگاماناااداو چاااووینە ژوورێو دانیشاااتینو دوای
کاااتێکی کەم شااێ گااوتی وەک ئەوەی دەچااێ پێشاامەرگەی ساالێمانی مااوعەینی باان
گوتمان بەڵێو هەر بۆیەش سەرمان بە ماڵی جەنابت داکردوە .لە "حەساۆ"ی قاچااخین،
دەمانەوێ خۆ بگەیەنینە قەاڵدزێو دەچینە نێاو حکاوومەت ،زۆر کەسای دیکەشامان لە
"بەکرەجۆ" مەقەریان هەیە.
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شێ گاوتی زۆر بەخێار باێن ،ئێارە مااڵی خۆتاانە ،بەاڵم ئەم تفەنا

و قااشو قرووشاە

لەخاااۆ باااکەنەوە نەوەک کەساااێک بتاااانبینێ ،دەناسااارێنەوە ،بە قساااەی شاااێ هەماااوو
شتەکانمان داناو بردیاننە شوێنێکی تاریک .پاش نانو چااخواردنو حەساانەوە ،کورێاک
بەناااااوی حوسااااێن خەڵکاااای گەناااااو کە سااااەر بە مااااام جەالل بااااوو دەمناساااای بەرەو ئەو
وەرێکەوتااین بااۆ ئەوەی حەسااەن ئەلیاااسو عەباادوڵ رەش تەساالیمی بااکەم بیااانگەیەنێتە
فەوجی قەاڵدزێ الی قادر شەری کە گەیشتمە ناو گوندی گەنااو کەساێک بەنااوی
مەال حەسەن ناسراو بە "مەال حەسەنە کوێرە" خەڵکی گوندی "بێوران"و دۆستی نزیکی
قادر شەری قورەکاری دەکرد ،پێشتر یەکترمان دەناسی ،هەر کە چاوی پاێکەوتم بەرەو
من هات و گوتی کاکە گیان چ خەبەرەو کاک قادر وەزعی چۆنە  ،منیش وەزعەکەم
بە تەواوی بۆ باسکردو پێمگوت کە بۆچی چاووم ،لە حوسێنیشام پرسای گاوتی کااک
قااادر لە قەاڵدزێاایە ،گااوتم ئەوە حەسااەن ئەلیاااسو ئەوان چاای لێاابکەم گااوتی ئەمشااەو
رەدیاااان دەکەیااان بە مەرجێاااک ئەتۆشااایان دەگەڵ بێااای! .گاااوتم حەساااەن گیاااان مااان لە
مارەدوێ فەقێم کوا دروستە ئەو کارە بکەم گوتی کاکە گیان تا قەاڵدزێ دەگەڵماان
وەرەو لەوێاااڕا تاااۆ بگەرێاااوەو منااایش دەگەرێااامەوە .گاااوتم واناااابێ مااان هەر ئەمااارۆ بەرەو
قەاڵدزێ دەرۆم ،بۆ شەوی ئایەندە هەر دووکیان هەڵدەگری ،تفەنگەکەی تا ئێرە بە من
بااووە خااۆت هەڵیگاارەو بااۆ بەیااانی شااەوی دواتاار دێاانە فا نە شااوێن لە کەناااری شاااریو
تەحویلیان بدەو تۆش بگەرێوە ،تا دەگەیی هەموو شتێک رێکوپێاک دەکەم .بەگاوێرەی
قەراری پێشوومان کاک قادریش چاوەروانە.
حەساااەن گاااوتی ،باشاااە بەاڵم رەناااگە کااااک قاااادر رۆیشاااتبێ بەو خەبەرەی دوێناااێ
بیساااتوومە گوتیاااان جەماعەتێاااک پێشااامەرگەی ئێرانااای بە کاااۆپتەر رەوانەی سااالێمانی
کراون .منیش گوتم کاک قادر زۆر بە ئیحتیاتەو کەساێکو دوو کەسای لەوێ دانااوە
ئەگەر خۆشی رۆیشتبێ.

هەر چۆنێک بوو مەال حەساەن رازی باوو ،منایش گەڕامەوە مااڵی شاێ و کارەکاانم
بااااۆ حەسااااەنو عەباااادوڵ باسااااکردو ماڵماااااواییم لە ماااااڵی شااااێ کااااردو بەرەو قەاڵدزێ
کەوتمەرێ.
لە قەاڵدزێ چااوومە ماااڵی خزمێکاای خااۆم بەناااوی خاادری قەناادۆڵیو هەر لەوێااڕا
کەسێک بەناوی برایم قادر ،برای محەممەد قادر ناسراوبە برایم باڵدارم ئاگاادار کاردەوە
پەیوەند یی دەگەڵ فەوجای ساەر قەاڵی شاار بگرێات ،دواتار زانارا کە کەساێک بەنااوی
مەال مەحمااوودی قااازانی لەوێ ماااوەتەوەو چاااوەروانی حەسااەن ئەلیاااسو ماانو عەباادوڵ
رەشای پێشاامەرگەیە .باۆ ئەو مەبەسااتە مەال مەحمااوود داوای منای کردبااوو ،رای وابااوو
منیش دەچامە الی ئەوان ،پێمگاوت تاا ئێارە مان لەو شاتە بەرپارس باووم ،مان فەقاێمو لە
مااارەدوێ الی مامۆسااتا عەباادوڵ حەسااەنزادە دەخااوێنم ،گااوتی تفەنااگە زیااادییەکە تااۆ
هێناااوتە ئەدی بە کااێ دەبااێ گااوتم بە مەال حەسااەنە کااوێرەیەو دەگەڵ خۆیااانی بەرن،
هەر چەند مەال حەسەن کارشی لە گەناوێ هەبوو ،خشتەی دەبڕین .تاا ئێارە قەرار باوو،
بەاڵم مەرەخەسی مەکەن یەکەم دۆستی قادر شەریفە .بۆ سبەی شاەو هااتنو تەسالیمی
فەوجمان کردنو منیش بەرەو مارەدوێ گەڕامەوە.
ئەوجاااار بەساااەرهاتەکەم باااۆ مامۆساااتا باساااکردو ئەویاااش زۆر خۆشاااحاڵبوو کە بە
سەالمەتی نەجاتیان بووەو گەیشتوونە سلێمانی.
بەداخەوە لەو سەردەمەدا شۆرشی بارزانیو سەرکردایەتییەکەی بەرادەیەک کەوتبووە
ژێاار چاااوەدێریی رێژیماای ئێااران ،ئااێمەی ئەناادامانی حیااز و پێشاامەرگەکانی ساااڵەکانی
 ٩٤-٩٤خراباااووینە مەناااگەنەو نەشاااماندەوێرا ببااازووینو زۆر بە ساااپاییو نهێنااای کارماااان
دەکاارد ،هەر ئەوەشاابوو کە زۆر لە هاورێیااانی چەکاادارمان نەک بە دڵخااوازی خۆیااان،
بەڵکوو لە ترسای گارتنو تەحویلادانەوەیان پەنایاان بردەباووەبەر ساێبەری قاورسو نگریسای
حکاااوومەتی عێاااراقو بەنااااوی پەناااابەری ماااام جەالل لەوێنااادەرێ بنکەیاااان باااۆ دانراباااوو
پێشیانرادەگەیشااتن .دارودەسااتەی مااام جەاللاایش دەگەڵ بااارزانیو پااارتی لە شااەردابوونو
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هەردووکیااان یەکتریااان بە جاااشو بەکرێگیااراو ناااودەبرد ،یەکیااان بە جاشاای سااەنتۆو ئەو
دیکەیاااان نازنااااوی "کۆڵاااوانە ساااوور"یاااان باااۆ دانراباااوو .دژایەتااایو دوژمنایەتییەکەیاااان
بەرادەیەک تونااد بااوو لە یەکتاار کوشااتن دەسااتیان نەدەپاراساات ،تەنااانەت رەشااەکوژیش
لەنێوانیاااندا ببااوو بە یەکێااک لە شاااێوەکانی خەباتیااانو بکااوژرانیش بااۆ هەر الیەکااای
چووبااان تەشااویق دەکااران .لەو نێوەشاادا ئااێمەی کااوردی کوردسااتانی گەرمااێن دەگەڵ
هەردوو الیان بووینو شەریشیان دەکردو دەشکوژراینو هەردووک الش وەک های خۆیاان
بە شااەهید ناویااان دەبااردین ،ماان لەسااەر ئەو باااوەرەم کوشااتنی کااورد بە دەسااتی کااورد نە
شەهیدەو نە ناوی شەهیدیشای لەساەر باێ دروسات نایە .وشاەی شاەهید زۆر پیارۆزەو باۆ
رزگاریی گەلو نیشتمان شەهید بوون شەهامەتەو زۆریش رەوایە.
ئێمەو مامۆستا حەساەنزادە وەک مەالو فەقاێ لە گونادی ماارەدوێ کاتماان بەساەر
دەباااردو کااااک ئەحااامەد تاااۆفیقیش وەک ساااەرۆکی حیاااز لە بنەمااااڵەی باااارزانی بە
رادەیەک نزیااک بااوو ،شتەکانیشاای لەسااەر ئەناادامانی حیااز بە چاااک یااان خاارا لە
مەکتەباای سیاساای پااارتی لێااوەردەگیرا ،ئااێمەش لە هەر شااوێنێک لە ناوچەکااانی ژێاار
دەسەاڵتی شۆرش چاوەدێریی تونادمان لەساەر باوو ،باۆیە بە هایچ شاێوەیەک مەگەر بە
نهێناای ئەگینااا نەماناادەوێرا دژی رێژیماای پاشااایەتی جموجۆڵێااک بکەیاان .مامۆسااتا
حەسەنزادە هەم مەالو مودەریسی گوندەکە بوو ،هەمیش هاوینان تووتنی دەکردو ئاێمەش
یارمەتیمان دەدا.
ئەو گوندە لەژێر دەسەاڵتی کوێخا قادری حەسەن کە پیاوێکی نان بادەو دەوڵەمەنادو
لە عەشیرەتی مەنگوڕانی دیوی گەرمێن بوو ،چەند بنەماڵەیەکی گوندی "هێرۆ" لەبەر
ناکۆکیاااان دەگەڵ شاااێوەی ئاغاااایەتیی حااااجی مەحماااوود ئاغاااا هااااتبوونە وێنااادەرێ،
کەسانێکی باشو ناسراویان تێدابوو ،لەسەدا سەد پشتیوانی شۆرشو بارزانی بوونو چەند
کەسێکیشاایان پێشاامەرگەی رەساامی شااۆرش بااوونو چەنااد ماااڵێکی دیااکەی خەڵکاای
مەنگاااااورانو خۆشاااااناوەتیش وەک مەال ئەباااااووبەکر کە بەراساااااتی پیااااااوێکی بەرێااااازو

خۆشەویستی هەموو بنەماڵەکانی ئەو گوندە باوو بەتاایبەتیش جێای رێازی کوێخاا قاادر
بااوو ،بە رادەیەکاایش رێاازی لە ئااێمەی قاچااا لە ئێاارانو ئاااوارە لە نیشااتمانی خۆمااان،
کوردسااتانی ئێااران دەگااارت .کوێخااا قااادریش هەر ماااانگەی پااازدە رۆژ دەبااا چووباااایە
بەرەکانی شەرو لە سەنگەردابایە ،دەنا تووشی سزاو لێپرسینەوە دەبوو .لەبیرمە جارێکیاان
سەرەو بەهاار باوو نااوبراو دارە ساێوێکی گەورەی لە دەرگاای دیوەخاان کاورت دەکاردەوە،
مامۆسااتاش گااوتی بااا سااەرێکی کوێخااا قااادری باادەین ،چااووینە الیو دوای ماناادوو
نەبااوونی ،گااوتی مامۆسااتا ماااڵە خااۆ زۆر خۆشەویسااتە ،بەاڵم کااوردایەتی لێمناااگەرێ،
هەی "حارس" ...لە کوردایەتی هەر رۆژێک دوابکەوم مام حارس پەیدا دەبێو دەیکاتە
بەزم ،ماااام حاااارس پیااااوێکی باااااڵ بەرزی چااااوچکۆلەی باااارزانی باااوو ،باااۆ تەبلیااا لەو
گونااادانەی "ماااارەدوێ ،رەزگاااێ ،گەڵەساااووەو گڵەساااوورە" ،دوو گونااادی حەمەی مەال
شااەری و کوێخااا بااابەکر ناوێااک بااوون" ،بەسااتێ ،ئاااڵیە رەش ،سااەرخان" لەالیەن حەسااۆ
میرخانەوە دەکرا بە مەئموور .ناوبراو کاابرایەکی توناد رەوشاتو پەناجەی دەستەکانیشای
زۆر کورت بوو.
تااا کۆنفرانساای دووی حیااز کە لە پشااتی "قەاڵتووکااان" بەسااترا هەر بە نهێناایو
پااارێزەوە کارەکانمااان بەرێااوەدەبرد ،زۆرجااار بااۆ کۆبااوونەوە دەچااووینە "سااینەمۆکە"و الی
سەید رەسووڵی دێهقان ،کاک ئەمیاری قاازی کە ماڵیاان لەو نااوە باوو .جارجااریش باۆ
هێندێک کاروباری حیاز لەو نااوچەیە کااک ئەمیاری قاازی دەگەڵ ساەرکردایەتیی
پارتی پەیوەندی دەگرت.
دوای گەرانەوەی مامۆسااااتا لە پلینااااۆم ،واتە کۆنفرانساااای دووهەم مەسااااموولییەتی
وەرگرتباااوو ،هەم خەڵکااای مااااەردوێش هەساااتیان بەو کاااارەی مامۆساااتا کردباااوو کە بە
پااااێچەوانەی بڕیاااااری شااااۆرشو حەسااااۆمیرخان هەڵسااااوکەوت دەکاااااو کاااااری حیزباااای
رادەپەڕێنااێ ،هەربااۆیە بەراشااکاوی رایانگەیانااد کە تااازە وەک مەالی گونااد ناااتوانێ
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بمێنێااتەوە ،مامۆسااتاش بەراشااکاوی گااوتی چاااوەروانی هاایچ حقااووقێکی مەالیەتاای لە
ئەوان نیەو ئەگەر یارمەتی فەقێکان بادەن دەرسایان هەر پاێدەڵێمو لەمارۆ بەدواوە مەالی
رەسمی نابم ،چونکە نااتوانم دەسات لە حیزباایەتی بەردەم ،باا فەقێکاانیش هەر کاارێکی
بووتان وەک جومعەو جەماعەتو هەر کارێکی پێویست بۆتان ئەنجام بدەن ،خەڵکەکەش
بەڵێنی یارمەتیان پێداین تا لە گوندەی ئەوان بین.
تا دەرچوونی بەیانی ئازاری سااڵی  ٢٤٤١خۆشاتر لە جااران دەمانگوزەراناد .بەر لەو
کااااتە رۆژێکیاااان خەبەرێکماااان بیسااات کە کااااک ئەحااامەد تۆفیاااق رایکاااردوە باااۆ نێاااو
حکاااوومەتو تەسااالیم باااووە ،مەترساااییەکی زۆرماااان هەسااات پێکااارد کە رەناااگە شاااۆرش
حیسااابێکی خااراپیش لەسااەر ئااێمە بکااا .لەبەر ئەوەی مامۆسااتا حەسااەنزادە ماسااەلەکەی
بەوشایوەیە هێنااایە گااۆرێو فەرمااووی سااێ رێگامااان لەبەرە ،یەکەم :یااا خۆمااان تەساالیم
بکەیاانەوە بەر لەوەی شااۆرش بمااانێرێتەوە کە زۆر بە دووری دەبیاانم .دووهەم :رابکەیاانو
بچینە "بەکرەجۆ" بۆ الی برادەران ،سێهەم:بچینە الی حەسۆو مەسەلەکەی لەگەڵ باس
بکەین .ناوبراو پیاوێکی خرا نیەو رووحیەتی عەشیرەتی هەیەو راشاکاوانە نیگەرانیای
خۆمااان لە پەیوەناادیی لەگەڵ رۆیشااتنی ئەحاامەد تۆفیااق بااۆ بەغاادا لە شااۆرشو تەساالیم
کردنەوەمان بە ئێران باس دەکەین .حەسۆ پێمان دەڵێ کە مەترسیمان لەسەرە یان نا.
چااووینە الی حەسااۆ میرخااان لە گوناادی "گااوزینە"و میااوانی بااووین ،لەبەر ئەوەی
زۆری رێااز لە مامۆسااتا دەگاارت بااردینیە ماااڵی خااۆیو بااۆ خااواردنی نیااوەرۆ گوشااتی
قەلیشاای داینااێ .پاشااان مامۆسااتا مەسااەلەکەی لەگەڵ باسااکردو رۆیشااتنی ئەحاامەد
تااااۆفیقی وەک مەترسااااییەک بۆسااااەر هەمااااوو ئەو ئێرانییااااانەی لەو ناااااوچەیە بااااوون
دەستنیشانکرد ،لە وەاڵمدا کاک حەسۆ گوتی مامۆستا دانیشەو هیچ مەترسیت نەبێ،
بە گۆری "شای ئەحامەد" ی ئەگەر لە بارەگاای باارزانیش بەرقیایەم باۆبێ کە شاتی وا
هەرناشبێ ،ئێوە دەپارێزم .ئەوجار بە دڵنیاییەوە گەراینەوە مارەدوێ.

دوای مااااوەیەک حکاااوومەت و دارودەساااتەی ماااام جەالل پاااێکەوە هێرشااایان کاااردو
قەاڵدزێش گیراو ,هەروەها برادەرانی ئێمەش .ئەحمەد نەساتانیو کااوە مارەغاانی بانکەو
بارەگایان داناو تابڵۆی بەتالیۆنی شاەهید پێشاەوایان لەساەر دەرگاای بینااکە هەڵواسایو
بەرە بەرە پەیوەناادیی نێوانمااان دەسااتپێکراو پەیااکو نااامە گااۆرینەوە لە نێوانمااان لە جاااران
گەرمترو برەوی زیاتر پەیدا کرد.
رۆژێکیااان بەیااانی زوو هەواڵاای شااەهید بااوونی "کاااوە"یااان داینااێو رایانسااپاردبوو لە
رێگای بنکەکانی هێزەوە کارێکی وابکەین رێگا نەدەین بکوژەکەی کااوە دەربااز بباێ،
هەر ئەوەش بوو تا سێ شەوان هەموو رێگاکان گیرانو خرانە ژێر کاۆنترۆڵ ،دوای ساێ
رۆژ هەواڵمااان بااۆ هااات ئاغااا پشاادەرییەکان بکوژەکەیااان رەوانەی ئەودیااو کااردوەو دەرباااز
بووە.
پاش راگەیاندنی بەیاننامەکەی ئازارو دەنگدانەوەی لە سەرانسەری عێراق ،خۆشایو
شادمانییەکی زۆر کەوتەناو کۆمەاڵنی خەڵکو هەر زوو لەالیەن سەرکردایەتیی حیز
سەبارەت بە وەزعی برادەرنماان لە قەاڵدزێ باۆ ئەوەی چەک نەکارێنو دەساتیان لێانەدەن
پەیوەنااادیی دەگەڵ مەکتەبااای سیاسااایی پاااارتی گیاااراو ئەوانااایش بەڵێنیاااان دا کە هەروا
بمێنیاانەوە تااا تەکلیفاای هەمااوو حیااز روون دەکاارێتەوەو دەگەڵ باارادەرانیش بااۆ ئەوەی
نااارەحەت نەبااینو پەرتەوازە نەبااین پەیوەناادی گیااراو باساایان دەگەڵ کاارا کە مەکتەباای
سیاسیی پارتی تەوجیهاتی داوە بە هێز کە لە بنکەکانی خۆتاندا بنو نیگەران نەبن.
بۆ سەرەتای بەهاری ئەو ساڵەش ئێمە هەموومان کە لە دەرەوەی قەاڵدزێ بووین ،لە
قەاڵدزێ کۆ کراینەوەو ماڵی مامۆستاش باری کردو چوونە شار .دوای پاارانەوەیەکی
زۆری خەڵکی مارەدوێ کە ئێمە فەقێکان نەرۆیانو هەر الیاان وەمێناین ،ئاێمەش لەساەر
بڕیاااری حیااز بارمااان کااردو لە قەاڵدزێ ماڵێکمااان بەکاارێ گاارتو خەرنو مەساارەفی
رۆژانەشاامان وەردەگاارت .هاتوچۆمااان دەگەڵ برادەراناای وێناادەرێ بەشااێوەیەکی عااادیو
بێ تاارس دەسااتپێکرد ،دوای یەک دوو مانا حیااز بە فەرمااانی شااۆرش پێراگەیەناادرا
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هەر کەس پێخۆشەو ئامادەیە تێکڕامان دەچینە "هیرانو نازەنین" ،دوو گونادی نااوچەی
خۆشناوەتی .شۆرش وای بەباش دەزانی لەو سنوورە نەبین .ئەوانەی لە دەشتی هەلێریش
ماون دەیانگێرنەوە الی خۆمانو بنەماڵەکانیشیان ئەوانەی لە سلێمانی یا هەر شاوێنێک
بااان دەگەرێااانەوە الی خۆماااان ،کەواباااوو دوای مااااوەیەکی کەم "دانااا هەڵگاااوێز"یاااان
پێکردین ،ماڵی مامۆستا بۆ شەق وێ ،ماڵی مەال حەساەن رەساتگار باۆ هیاران چاوونو
باقی ماڵەکانی دیکەش لە نازەنین دەگەڵ باقی پێشمەرگە رەبەنەکان بنکەو بارەگاماان
کااردنەوە ،کارەکااان دابەشااکران ،نانەواخانەیەکمااان داناااو کەسااانێک بەو ناااوانە نانیاااان
دەکرد :عەلی بایز خەڵکی بانە ،ئەحمەد خەفەر خەڵکی دۆڵەگەرم ،محەممەد بۆکانی،
خەڵکی بۆکان ،محەممەد سەدیق خەڵکای باانە ،هەمازەو وشایار دوو بارا باوونو خەڵکای
پیرانشار .دەرمانخانەیەکی بچووک بۆ نەخۆشییە سەرەتاییەکانو بە چاوەدێری دوکتاور
کەریم خەڵکی هەناداوێ ،پێشامەرگەی کاۆنی قاادر شاەری کە لە سالێمانی بە دەسات
ساااواک شااەهید کاارا ،دوکتااور کەریاام هەر دەیزاناای دەرزی لێبااداو زیاااتر شااارەزاییەکی
نەبااوو ،تەنااانەت خوێندەواریشاای نەبااوو ،ئەویااش جارجااار کە کاااک حەسااەن رەسااتگار بااۆ
دەرزی لێاادان دەچااووە وێناادەرێ تااوورە دەبااوو ،دەرمانخااانەکەی جێدەهێشااتو دەیگااوت ماان
دوکتااااورم یااااان کاااااک حەسااااەن هێواشاااامان دەکااااردەوەو ئاشاااات دەبااااۆوەو دەمااااانبردەوە
دەرمانخانەکە ،نەخۆشییەکانی دیاکەش باۆ چارەساەر دەنێاردرانە هەوڵیار "فنادق ساامان"
کە برادەرێکی خۆمان دەگەڵ کورەکانی بەناوی سەعید سەقەلی کاری لەسەر دەکاردو
بۆ شەوێش ئەوێیان بۆ دیاری کردبوو خەرنو مەسرەفو جێی خەویان مانگانە بۆ حیسا
دەکرا.
سااڵنە دوو دەست لیباسو دوو جووت کەوشی ئادیداسمان دەدرایە ،پێنج دەستە پەڕی
پانو کیلۆیەک تووتن بۆ سیگاکێشەکان دیاریکرابوو ٢١،دینار باۆ رەبەنو  ٢١دینااریش
بااۆ منداڵاادارەکان یااارمەتی دەدرا ،بەکااورتی ژیااانێکی بە کااۆمەڵو کاااری هەرەوەزی
وەک دارکێشاااان باااۆ نانەواخاااانەو ساااۆبەی زساااتان بباااووە بەرناااامە ،حەوتاااووی جارێاااک

گۆشتو ماباقی نۆکو نیسکی شال ،ساڵق ،پەتااتەش خاواردنی رۆژانە باوو ،حەوتاووی
جاااارێکیش دۆڵااامە لە بەرناااامەدا باااوو کااااری ئاشاااپەزییەکەش هەر حەوتاااوو ساااێ کەس
دەیانکرد.
جارێکیان کاک حەمەدەمین سیراجی دەگەڵ کابرایەکی عەرە یارمەتی هێناابوو،
داوای ئیمزاشی دەکرد ،ئاێمەش زۆربەماان بڕیارمانادا ئەو یاارمەتییە وەرنەگارین چاونکە
هی حکوومەتەو هی حیز نیەو دەنا ئەو عەرەبە ئیمزای ئێمە باۆ وەردەگارێ ،شاەوێک
یارمەتییەکە راگیرا تا کاک حەمەدەماین رازی کاردینو گاوتی حکاوومەت دەڵاێ ئەو
هەمااوو کەسااەتان ناایە تااا خۆمااان نەیبینااین باااوەر ناااکەین .حکااوومەت پێنجسااەد دینااارو
مەکتەبی سیاسایی پاارتیش پێنجساەد دینارماان زیااتر ناادەنێو ئەوەش دەباێ باۆ هەماوو
کارەکااانی حیزباای سااەرف بکەیاان ،پێمااوایە ئەو کاااتە بااوو کە دوکتااور قاسااملوووش لە
وەزارەتی پالندانانی عێراق کاری دەکردو مانگانەش سێسەد دینااری وەردەگارت ،ئەویاش
وەک برادەران دەیانگوت دووسەد دیناری دەدایە حیز .
لەسااەر یەک ژیانمااان خااۆش نەبااوو ،بەاڵم بەیااانی یااازدەی ئااازاری ساااڵی ٢٤٤١و
نەمااانی شااەرو کێشااەی نێااوان شااۆرشو حکااوومەتی عێااراق ئومێاادێکی گەشاای لەناااو
کۆمەاڵنی خەڵکدا بەگشتیو ئاێمەش وەک ئەنادامانی حیاز بەتاایبەتی بنیاات ناابوو،
نموونەیەک لە فەقیریو دەستەنگیی ئاێمەو حیازبیش ئەوە باوو کورێاک بەنااوی فەقاێ
محەممەد خەڵکای "هەڵشاە"ی نااوچەی سەردەوشات دەگەڵ یەک دوو کەسای بنەمااڵە
لەناااو باخەکااانی نااازەنین کەپرێکیااان سااازکردەبوو دەژیااان ،ماانو لەتیفاای نەقشاابەندیو
فەتاحی باساوێ ،دەگەڵ ح ەسەن بێورەیی ،مەال مەحموودی قاازانی چاووینە ساەردانی،
لە کەپاارەکە نزیااک کەوتااین دیتمااان خێاازانەکەی لە دەرەوە خەریکاای لیباااس شوشااتنەو
هاوارمان کرد کۆڵنەدەر لەماڵە ئەویش گوتی فەرماوون لە ژوورەوەیەو کاۆڵنەدەریش بە
دەنگاای بەرز گااوتی فەرمااوون ،چاااکو چااۆنیی خێزانەکەیمااان کااردو ناااوبراویش هەر
دەنگااای باااوو رەنگیماااان نەدەدیااات تاااا ساااەرمان دەژووری کەپااارەکەی ناااا دیتماااان لەژێااار
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پەتااوویەکی رەشاای عەسااکەری سااەری هێنااایەدەرو بە پێکەنیاانەوە دەسااتیکردە شااۆخیو
قسااەو گااوتی بااۆ بەو وەخااتە هاااتوون ،ئەوە فاااتم لیباسااەکانم بااۆ دەشااوا ،چاام دەبەرداناایەو
رووتم ،ئاێمەش کردماانە گااڵتەو شاۆخی کاردنو جامانەکانماان پێاداداو دانیشاتین .دوای
چاخواردنەوە چووینەوە مەقەرو هەر یەکە شاتێکمان باۆ نااردو بێادەنگەمان لێکارد .دوای
ساااڵێک لە هیااران و نااازەنین هەر لەسااەر بڕیاااری حیااز گااوازراینەوە شاااری کااۆیەو لە
خااانوویەکی گەورەدا جێگیاار کااراینو خێزاناادارەکانیش بااۆ شااامو نەهااار زیاااتر لە باانکە
دەمااانەوە ،دوای چەنااد مانگێااک گەاڵڵەی بەرنااامەو ئەساساانامە لە باانکەی حیااز لە
نێاااوان هەر چەناااد نەفەرێاااک وەک شاااانەی حیزبااای باسااای لەساااەر دەکاااراو بە دەرس
دەگاااوترایەوە ،چاااونکە بەرەو گرتنااای کۆنفرانسااای ساااێ دەچاااووینو خۆشااامان باااۆ ئەو
کۆبااااوونەوە سااااازدابوو ،دەنگااااۆی هاااااتنەوەی باااارادەرانیش لە دەرەوەو لە بەغااااداش بااااۆ
گەرانەوەیان زۆر بە نهێنای لە ئاارادا باوو ،بەتاایبەتی کااک دوکتاور قاساملووو بڕیااری
دابوو بەشداریی کۆنفرانس بێو کاریش بکا ،چونکە هەلومەرجێکی باش دوای بەیاانی
یازدەی ئازار بۆ حیزبیش خوڵقاابوو ،مەترسایی سااواکو کاۆنترۆڵی بەرپرساانی شاۆرش
کەمتر ببووە ،هەر چەند ئێمە ئیحتیاتمان لەبەر وەزعی شۆرشو پەیوەندییان دەگەڵ ئێران
هەر دەکرد.
زۆر باشم لەبیرە مەسەلەی کۆنفرانسو باسی ئەحمەد تۆفیقیش کە دەباێ بەشاداریی
کۆنفرانس بێ لەناوماندا ببووە باسو تەنانەت داواشمانکرد یا دەباێ بێاتەوەو بەشادار باێ،
یا ن امە بنووسێ کە نایەم ،ئەگینا قبووڵمان نیە ،چونکە پێشتر هەر ئەو رەئیسی حیاز
بووو لە کاۆنگرەی دووشادا هەر ئەو ناسارابوو بەکاردەوە لە مەیاداندابوو ،لەنااو حیزبیشادا
الیەنگری زۆر بوون.
زۆربەی ئەوانەی لەناو شۆرشیش دابوون الیەنگرییان لە ناوبراو دەکرد ،بۆیە حیازبیش
بەڵێناای داینااێ کە دەعااوەت بکاارێو ئەگەر بێااتو بەشااداریی کااۆنفرانس بکااا بااۆ ئەوەی
پرسی بە دوکتور قاسملوووش کراباوو لەساەر دەعاوەتکردنەکەی ناارازی نەباوو ،پێماوابێ

هەر لەبەر ئەوەشبوو دەیزانی لە شۆرش قاچاخەو کۆنفرانسیش لە کۆیە لەژێر چاوەدێریی
شۆرش دایە.
ماوەیەک بوو خەریکی خۆ ئامادە کردن بۆ کۆنفرانس بووین ،بەاڵم کااتی بەساتنی
کۆنفرانساااەکەمان نەدەزانی،رۆژێکیاااان کااااک مەال حەساااەن رەساااتگار باااانگی کاااردمو
رایسپاردم بچامە شاوێنێک لەساەر رێگاای هەولێار -کاۆیە راوەساتم کەساێک لە ماشاێن
دادەبەزێ بەو ناونیشااانە لێاای بچاامە پااێشو پرساایاری لێاابکەم "ئەتااۆی میااوانی حەسااەن
رەسااتگار" و پێشاایکەومو بیهێااانمە ماااڵی ئەوان ،ماڵەکەشاایان دەگەڵ یەک دوو مااااڵی
دیااکەی خۆمااان لە خااانوویەکی گەورە لەناااو شاااری کااۆیە بااوو .رۆیشااتمو لە شااوێنی
دیاریکراو زیاتر لە سێ چارەگە سەعات وەستام ،بیست سی میتر لەوالی من کەساێک
بە کۆتو شاەلوارێکی شایکو سااکێکی دیپلۆماسای بەدەساتەوە دابەزیو هەر ساەیری
ئەمالو ئەوالی دەکرد ،منیش وردە وردە چوومە پاێشو سا وم کاردو گاوتم کااکە گیاان
تااۆی میااوانی کاااک حەسااەن رەسااتگار ئەویااش گااوتی ئەو ناااردووی بااۆ ئێاارە گااوتم
بەڵێ .ناویم نەپرسیو گوتی پێشکەوەو منیش بەدوادا دێم ،تا گەیشاتینە مااڵێو دەگەڵ
کااک حەساەن یەکتریاان مااچکردو ئەوجاار کااک حەساەن ئەوی ناسااندو منیشای بەو
ناساند .دوای پشوودانو حەسانەوە ،نەخۆشی گەدە "معدە"م بوو گوتم کاک دوکتاور چ
دەرمانێک باشە گوتی کاکە گیاان مان دوکتاور نایمو لە نەخۆشایان ساەرم دەرنااچێ.
نەقڵەکەی رەسووی نادریم بیر کەوتەوە کە دەڵێ "پێموابێ هەرچای تەپالەی لەساەر باێ
کاری من بەو جێبەجێ دەبێ".
بەشدارانی کۆنفرانس رۆژی دیاریکراو کۆبوونەوەو کێشەو موناقشەیەکی زۆر ،مانو
چەنااد کەسااێکی دیکەشاامان یەکەمجااار بااوو کۆبااوونەوەی لەمجۆرەمااان دەبیناایو زیاااتر
گوێمااان گرتبااوو تااا نەزەر باادەین .ئەوەناادەمان زاناای کە دوکتااور قاسااملووو لە هەمااووی
ئەوانەی بەشداری کۆنفرانس بوون شارەزاترە ،چونکە زۆری وشەو ئیسالحاتی خااریجیو
ناوی واڵتانی خاریجی باس دەکردو قسەی لەسەر دەکرد.
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پاش یەک دوو رۆژ وەزعی شپڕێوی حیز لە رابردوودا هاتەبەر بااسو لێکاۆڵینەوەو
هەڵسەنگاندنی وەزعی حیاز و شاۆرش ،کاۆنفرانس هاتەساەر کاندیاد کردنای ئەفاراد باۆ
کۆمیتەی ناوەندی ،یەکێک لەوان کاک حەمەدەمین سیراجی کە رەخنەیەکای زۆری
لێگیاارا کە ساااڵەکانی  ٩٤-٩٤بە بیااانووی وەرگرتناای چەکوچااۆڵ لە "عبدالناساار" لە
رێااگەی مااام جەاللەوە لە ساالێمانی خااۆی شاااردۆتەوەو لەو وەعاادەو بەڵێنیااانەی دابااووی
خااۆی دزیااوەتەوە ،بااۆ ئەناادامی کااۆمیتەی ناوەناادی شاایاو ناایەو نااابێ ،ئەوجااار دوکتااور
زۆری تااااری لە تێگەیشاااتووییو مانااادووبوونی نااااوبراو کاااردو گاااوتی ئەگەر کااااک
حەمەدەمین بۆ کاۆمیتەی ناوەنادی هەڵنەبژێاردرێ ،منایش نااتوانم کاار باکەم ،چاونکە
پێماوایە خۆماناادوو کاردن بەو شااێوەو دەگەڵ ئەو فکارەی ئێااوە فایادەی ناایەو ناااگەینە چ
شاااوێنێک .ناچاااار کااااک حەمەدەماااین لەبەر خااااتری ماااانەوەی کااااک دوکتاااور کە
پێمااانوابوو بااۆ حیااز مااۆرەیەکی پێویسااتو بە کەڵااکە ،کاارایە کاندیاادو بااۆ کااۆمیتەی
ناوەندی دەنگی پێدرا .نایشاارمەوە هەر ئەوکااتیش بیاری جیااو فکاری دوو الیەنە لەنااو
حیاااز و بەو ماناااایە برادەرانااای نااااو شاااۆرشو دەرەوەی کوردساااتان شاااوورەیان لە نێوانااادا
کێشرابوو ،وامان وەرگرتبوو هەر کەس دەگەڵ دەردو مەرگی ئێمە نەبێو ئورووپاا نشاین
بێ بەدەردمان ناخواو باۆ رێابەری حیاز ناابێ ،بیارو بۆچاوونەکە هێنادە بەرتەساک باوو
وامااااان بیاااار دەکااااردەوە شۆرشااااگێرو حیزباااای هەر ئەو کەسااااانەن کە دەگەڵ شااااۆرش لە
کوردستان دەبێ باوەریان پێ بکەیان ،ئەوە تاا رادەیەکایش دروساتبوو ،مان پێمواباوو مەال
حەسااەن رەسااتگار کە هەمیشااە لێااک ناازیکینو لە خۆشاایو ناخۆشاایی یەکتاار ئاگااادارو
هاوبەشااین بە دڵ حەز دەکەم ئەو ئەنااادامی کااۆمیتەی ناوەنااادی بااێ نەک کەساااێکی
دیااکەی ئورووپانشااین یااا کەریاام حەداد کە خاااوەنی پااووڵو پااارەیەکی زۆرەو هەمیشااە
دەگەڵمانە باشترە لە دوکتاور قاساملوووش کە رەناگە سابەی بگەرێاتەوە ئورووپااو دیساان
خااۆڕایی بیاانەوە ،هەر ئەوەشاابوو مامۆسااتا هااێمن کە دوکتااور قسااملووی باااش دەناساایو
مەال حەسەن رەستگاریشی چاک دەناسیو لەناو شۆرشیشدا دەژیاا ،یەکێاک لە رەفایقە
هەرە نزیکەکانمی ناردە الم تا دەن بە ئەمیاری قاازیو مەال حەساەن رەساتگار نەدەمو

ئەوەش دەگەڵ رەفیقەکانم باس بکەم ،لە وەاڵمدا موخالیفەتم کردو زۆریاش تاوورە باووم.
ئەوجااار مااام هااێمن خااۆی بااانگی کااردم هەر ئەوەم جااوا بااوو ،گوتیشاام مامۆسااتا ماان
دەگەڵ ئەوانە دەژیاامو چەنااد ساااڵە ئەوانەم ناساایوە زۆر عەیاابە ئەو شااتە دێناایە گااۆرێ،
دوایە لە الی مەال رەحمااان قسااەیەکی زۆر سووکیشاای لە پارسااەنگی ماان نااابوو ،هەر
ئەوەشاابوو بۆچااوونەکەی ماان کە لەو کاااتو سااەردەمەدا بەگااوێرەی ئاسااتی زانیاریمااان
باشاااتر باااوو نەباااۆ دوارۆژی حیاااز  ،لە کااااتی دەنگدانااادا کەریااام حەداد یەکەم دەنگااای
هێنایەوەو کاک دوکتور گوتی هاورێیان بەپێی ئوسوولی دێموکراسی واتە کەماایەتیو
زۆرایەتاای کاااک کەریاام حەداد سااکرتێری حیاازبە ،کاااک کەریاام بە نااارەحەتییەوە کە
چاوەروانی ئەو دۆخە نەبوو ،گوتی کاک دوکتاور مان سپاسای لاوتفی بارادەران دەکەم،
بەاڵم نەک لە بەرانابەر جەنابتاادا خااۆم بە شاایاوی ئەو پالەیە نااازانم ،بەڵکااوو لە بەراناابەر
هەموو ئەوانەی باۆ کاۆمیتەی ناوەنادی کاندیاد باوون بە کەمتار خاۆم بە حەقاداری ئەو
پلەو پایە دەزانم ،پاشان بە تێکرای دەنا ساکرتێری حیاز بە ئاشاکرا کااک دوکتاور
دیاریکرا.
وردە ناکۆکیو نارەزایەتی لەناو حیزبدا هەمیشە هەباووەو هەردەشابێ ،هەر لە کااتی
کۆنفرانسااادا تاقمێاااک کە دەعاااوەت نەکراباااوونو نەشااادەکرا دەعاااوەت بکااارێن ،دەنگااای
نااارەزایەتیو ئێعترازیااان وەک عەباادوڵ ی مەال عوساامان ،ئەحاامەد نەسااتانیو چەناادین
کەس لە کااۆنفرانس بەشاادار نەبااوون ،پاشااان بە عینااوانی گلەیاایو نارەزایتیااان بااۆ الی
ئەحاامەد تۆفیااق لە بەغاادا وەرێخسااتن ،ناااوبراویش جااوابێکی ئەوتااۆی بۆیااان نەبااوو ،دوایە
پشتیان لێکداو بەناوی "کۆمیتەی بەرێوەبەریی کاتی" لەژێر باڵی شۆرشدا دژی حیز
دەسااتبەکار بااوون ،سااەرانی ئەو کااۆمیتەیە .عەباادوڵ مەال عوساامان ،عەباادوڵ ی مااام
سااەعید ،کاااک خاادری گردشااەیتانی ،سااابیری عەبااداڵی ،حەمەسااوور ،ساامایلی عەزیااز
ئاغااای وزنتاااشو چەناادین کەساای دیااکە لە ژێاار باااڵی شۆرشاادا باانکەو بارەگایااان بااۆ
کرایەوەو چەکداریش بوون ،ئازووقەو بژێویشیان پێدەدرا.
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چااونکە کۆنفرانساای سااێ حااوکمی کۆنگرەشاای هەبااوو ،دوای کااۆنفرانس بەرنااامەو
پەیاارەوی حیااز چااا و پەسااند کاارایەوە .رۆژنااامەی "کوردسااتان" بااۆ فرۆشااتن پەنجااا
فلساای لەساااەر نووساارابوو ،باااۆ هەر یەکێااک لە ئاااێمە دیاااریکرابوو چەناااد ژماااارەیەک
بفرۆشینو پووڵەکە بۆ مەسرەفی مەقەراتی حیز خەرن بکەین .ئەوکاتیش دەباا زۆر بە
نهێناای ئەو کااارە بکەیاان .زۆر باشاام لەبیاارە کاااک مەال حەسااەن لەبەر ئەوەی ئاشااناو
رۆشنای مامۆستاو شیوعی لە ئێمە زۆرتر باوو ،زیااتری دەفرۆشات .چەناد ژماارەیەکی
دەخسااتە باان کااۆتەکەیو دەچااووە چایخااانەی "باااوەجی" الی کەریاام سااەلیمو خەریکاای
دۆمینە کردن دەگەڵ ئەو شیوعیانەو بە نهێنی شاقەلی کۆتەکەی هەڵادەداوەو دەیگاوت
ناکرن
ئەوانااایش مشاااتەری دایمیااایو دۆساااتی هەرە بەراساااتی حیاااز باااوون ،دەیاااانکڕیو
زۆریشیان پێخۆشبوو ،هەر بۆیە لە خۆمڕا تا دەگاتە هەموو ئەو کەسانەی داوای خۆشام
لە حیزباادا دەبااێ وەفااادارو ئەمەگااداری حیزباای شاایوعی بااینو وەک حیاازبیش ئەوەمااان
هەرگیز لەیااد نەچاێ ،چاونکە حیزبای شایوعی باۆ تااکە جاارێکیش بەنیسابەت حیزبای
دێماااوکراتی کوردساااتانی ئێاااران نامەسااامووالنە هەڵساااوکەوتیان نەکاااردوەو دەساااتیان باااۆ
یااارمەتی گەلاای کااورد لە کوردسااتانی گەرمااێن هەمیشااە ئاااوەاڵ بااووە ،بااۆیە دەبااێ لە
مێژووی حیزبدا بنووسرێ ،ناڵێم سەبارەت بە شۆرشو جوواڵنەوەی کاورد لە کوردساتانی
عێااراق هەڵەیااان نەبااووە ،ئەواناایش زۆرجااار بە مەبەسااتی "نە شاایش بسااووتێو نە کەبااا "
دەگەڵ بەعسو حکوومەتی عێراق ک ویان چۆتە سەرو بە وادەو بەڵێنییەکانیان فریویاان
خواردوەو چاوەروانی شتێکیان بۆ گەلای کاورد لە جانتاای حکاوومەتی عێراقادا کاردووە
کە نەبووە.
ئەوە گەلاای کااورد لە کوردسااتانی عێااراقە کە دەبااێ ئەم حیسااا و کیتااابە لەگەڵ
یەکتار باکەن ،نەک حیزباای دێماوکراتی کوردسااتانی ئێاران ،تااا کوردساتانی سااەربەخۆو
ئااازاد ئەو وردە حیسااابانە رادەگیاارێن ،جااا ئەوکااات وەک لە یاسااای ئیسااالمدا دەڵااێن لە
دنیای دیکە حەقی بزنی کۆڵە لە بزنی شاخدار دەستێندرێتەوە.

هاورێیانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانو خەڵکی کورد لە رۆژهەاڵت بااش
بزانن بە هاتنەوە مەیدانی دوکتور قاسملووو شۆرشو خەبات پێینایە قۆناخێکی دیکەی
پتەوتااارو سیاسااایترو گورجوگاااۆڵتر ،هەر لە کۆنفرانسااای ساااێهەم تاااا کاااۆنگرەی ساااێهەم
کەسایەتی سیاسایی حیزبەکەماان ئاشاکراترو ساەربەخۆتر لە پێشاوو پێیناایە قۆنااخێکی
نوێ ،بە لەبەرچاو گرتنی بارودۆخی سەردەم ،ناوبراو دەتوانم بڵێم حیزبی زیندوو کاردەوەو
کەسایەتیی شایاوی خاۆی پێاداوە .تەشاکیالتی حیاز لە هەماوو باارێکەوە زینادووتر لە
جااااران بە پەیوەنااادی سیاسااای ،تەشاااکیالتیو ئااااڵوگۆر لە بەرناااامەو پەیااارەوی حیاااز و
چاااوونەوەی رۆژناااامەی "کوردساااتان"و ب وباااوونەوەی لە کوردساااتانی ئێااارانو عێاااراق،
گڕوتینێکی نوێ و تازەترو ورەو باوەری دابووە کۆمەاڵنی خەڵکی کورد لە کوردساتانی
کوێستانو گەرمێن.
ئەمە هاوکاااات باااوو دەگەڵ دەرچاااوونی بەیانناااامەی یاااازدەی ئاااازاری  .٢٤٤١ئەو
بەیاننامەیە ئێمەی کوردی ئێرانای کە بە رادەیەک ساەرخۆشو مەساتی ئاازادی باووین
کە پێمانوابوو تازە ئیتر کوردستان خاوەنی ئۆتۆنۆمییەو ئێمەش لەو حەقە بەشی خۆماان
پێدەبڕێ ،پێمانوابوو حکوومەتی بەعسو ئێران لەسەر کەوڵی کاورد ساتوساەودا دەکەنو
دەساات دەخەنە ملاای یەکتاار ،هەر بەو هیااوایەش حیزب ای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران
سیاساااااەتی خاااااۆی هەم دەگەڵ حکاااااوومەتی عێاااااراق و هەم دەگەڵ شاااااۆرشو پاااااارتی
دێموکراتی کوردستان رێکخستبوو.
بنەمای سیاساەتی حیاز دەگەڵ هەردووکیاان لەساەر ئەساسای ساەربەخۆیی حیاز
باااوو .هەر باااۆیە کاتێاااک عێاااراق دەیەویسااات بە دژی حکاااوومەتی ئێاااران کە دۆساااتو
پشتیوانی شۆرش بوو لە ناوخۆی ئێران بەگشتیو لە کوردستان بەتاایبەتی کارگەلێاک
بە دژی ئێران بکاو ئێرانیش لە شۆرشو سەرانی شۆرش حیسابێکی خیالفی دۆستایەتی
لەسەر بکا ،باۆ تەر و بەرناامەی حکاوومەتی عێاراقو پیاادە کردنای ئەو سیاساەتەی بە
کااۆمیتەی ناوەناادی حیزباای تەبلی ا کردبااوو دەبااێ پێشاامەرگەکانی خااۆی لە رێگااای
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"قەسااری شاایرن" بە مەبەسااتی تەقەو کاااری چەکااداری رەوانەی کوردسااتان بکاااتەوەو
هەماااااوو چەکو سااااایالحێکی پێویساااااتیش دەداتە حیاااااز  ،لە بنەرەتااااایشدا باااااۆ هەر
پێشمەرگەیەکی رەبەن بیستو پێنج دینارو بۆ ژنو منداڵدارەکانیش پەنجا دینار یارمەتی
دەدات ،لە غەیااری ئەمەدا ئەو بااڕە یااارمەتییەش دەبااێو زیاااتر یااارمەتیی ماااڵی حیااز
ناکا .هاورێیانی کۆمیتەی ناوەندیی حیز لە وەاڵمدا گوتبوویاان باۆ ئەو داوایەی ئێاوە
پێویستە دەگەڵ خەڵکەکە قسە بکەینو راوبۆچوونیاان وەربگارین ،جاا ئەوکاات وەاڵمتاان
دەدەینەوە.
مامۆستا حەسەنزادە دەگەڵ حەمەدەمین سیراجی لەالیەن کاۆمیتەی ناوەنادی هااتنە
کۆیەو کۆیانکردینەوەو مەسەلەکەیان بە راشکاوانە باسکردو ئێمەش نەزەری حیزبمان بۆ
وەاڵمدانەوەی حکوومەت پرسایار کاردو هەردووکیاان گوتیاان وەاڵمەکەماان راگرتاووە تاا
رای ئێوە وەردەگرین ،جاا موافیاق یاان موخاالی  ،نەزەری ئێاوە باۆ ئاێمە دەبێاتە وەاڵم باۆ
دەوڵەتااای عێاااراق .زۆربەی نزیاااک بە تەواوی پێشااامەرگەکان موخالیفەتیاااان دەگەڵ ئەو
داوایەی حکااوومەتی عێااراق کااردو تەنیااا چەنااد کەسااێک رایااان وابااوو کاتێااک شااۆرش
دەگەڵ ئێاااران پەیماااانی بەساااتووەو دەگەڵ ئاااێمەش وەک پێویسااات هەڵساااوکەوت ناکااااو
تەنااانەت چەنااد کەسیشاای تەساالیمی ئێااران کااردۆتەوە ،بااۆ ئەو کااارە نەکەیاان ئەوەش
یارمەتییەکی باشە بمانداتێ.
دوای ئەوە مامۆستا باسی کردو گوتی هەر کاتێک خەڵکەکەماان لە کوردساتانی
ئێران خوازیاری چوونەوەی ئێمە بوونو هەلومەرجەکە لەبار بوو باشە ،ئەگینا لە غەیاری
ئەوەدا ئەو کارە "جاشەتی"یەو هیچ مانایەکی دیکەی نیەو مەسڵەحەتی شۆرشیش نیە،
ئەوە نەزەری حیااازبەو ئێااااوەش باااااش دەزانااان ئەوە الیەکو لە الیەکاااای دیااااکەش ئەگەر
حکااوومەتی عێااراق ئەو بااڕە یااارمەتییەی تااا ئێستاشاامان نەداتااێ ،دەبااێ با وەی بااکەنو
بەشااێوەی باانکەو مەقەر ناااتوانین بحاااوێنەوە ،هەر کەسو لە هەر ناااوچەیەی کە پێشااتر
لێ یبووەو ئاشناو دۆستی هەیە ،بۆ خۆ خەریک کردن بە کارێکەوە دەفکر دابێ ،ئاێمەش

زۆربەماااان واماااان بەبااااش زانااای کە مەساااڵەحەتی حیاااز لەو کاااارەدابێ ئاماااادەین بە
مەرجێک کرێ ماشێنی رۆیشاتنمان حیاز بۆماانی داباین بکاا ،کارێ ماشاینی نێاوان
ساالێمانی -کااۆیە شااەش پەنجاااییو قەاڵدزێ -کااۆیە ربعێ اک واتە پێاانج پەنجااایی بااوو.
زۆربەی ئااێمە جااگە لە چەنااد کەسااێک وەک پیرەبااا و ئەحاامەد نەسااتانی ئەوەندەشاامان
نەبوو زۆر دەستکورتو نەدارو ماڵوێران بووین.
لە وەاڵمی ئەو داوایەدا مامۆستا حەسەنزادەو حەمەدەمین سیراجی راشکاوانە گوتیان
حیزبیش بۆ هەموو ئەوانەی لێرە بەوالوە دەیکەن توانای نیە ،مەگەر ئەو ژمارە تفەنگەی
لێرە عەمبار کراوە تاقمێکیان لێبفرۆشینو پووڵەکەی بەسەر کەسەکاندا دابەش بکەین،
بااۆ ئەو مەبەسااتە سااێ کەس دیاااریکرانو  ٢٤تفەنگاای پەرەشااووتو ساامیرنۆف لەناااو
هەموویاندا جیا کرانەوەو ئەو سێ کەسە بەرپرسای فرۆشاتنیان باوون .زۆر بە نهێنای ئەو
کارە کراو هەر کەسەی روبعێکو شەش پەنجایی خۆمان وەرگرتو هەر چەند نەفەر بۆ
الی ئەو شوێنەی مەبەست بوو ب وەماان پێکاردو تاقمێکیشامان هەر لە کاۆیە خەریکای
دوکاندانان بوون ،هێندێکیشمان لەالیەن قایمقاامی ئەوکاات بەنااوی سالێمان بەهااری کە
پااارتی بااوو کاریااان بااۆ دۆزرایەوە .زۆر باشاام لەبیاارە دەگەڵ چەنااد کەس لە رەفیقەکااانم
بەرەو قەاڵدزێ وەرێکەوتاااینو لە مااااڵی کەریااام حەداد کە ئەوکاااات پەیوەنااادیی حیاااز
دەگەڵ پارتی لەو شارە بوو دابەزینو شەو بارودۆخی خۆمان بۆ کااک کەریام باساکردو
هەر کەسااەمان نیااازو رازی خۆمااان کە چ دەکەیاان دەگەڵ کاااک کەری ام هێناااگۆرێ،
ناوبراویش ئامادەیی خۆی باۆ هەر شاتێک کە لە دەساتی باێ نیشاانداو گاوتی پاارتیش
نایەڵم چ گرفتێکتان بۆ دروست بکا.
هەر بۆ سبەینێ چوار کەسای باۆ پەیادا کردنای خاانوویەک کەوتیانە هەوڵو دوای
یەک دوو رۆژ هۆدەیەکمان لەوبەری شاار بە دیناارو نیوێاک بەکارێ گارتو هێنادێک
شااڕەو بڕەمااان تێاادا داناااو سااەرمان پێکەوەنااا بە نیااازی ئەوەی بااۆ خااۆ ژیاناادنو بژێااوی
رۆژانەمان کرێکاری بکەین.
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ماان دەگەڵ مەال عەزیااز وا رێکەوتااین هەر کەسااەمان برێااک پااارە لە ماااڵی خۆمااان
داوا بکەین و دوکانێکی وردەواڵە دابنێن ،چونکە توانای کرێکاریمان نەبوو ،سەرەتا بەرەو
کوێستانی "گوێز"ێ بۆ دیتنی باوکو براکاانی مەال عەزیاز رۆیشاتین ،چاووینە مااڵی
مەال رەساااووڵ نەوزادی کە ئەوکاااات مەالی گونااادی "بەساااتێ" باااوو مااااڵی چووباااووە
کوێستان و لەوێڕا خەبەرمان دایە باوکی مەال عەزیزو داوای پارەی کردو گوتی پاارەکە
زۆر پێویستەو دەبێ چەند "کاوڕ"انم بۆ بفرۆشنو یەک دوو هەزار تمەنام باۆ بنێاری .لە
وەاڵمااادا بااااوکی گوتباااووی" :عەزیاااز لە ئێساااتادا نە کااااوڕ دەفرۆشااارێنو نە پووڵیشااام
بەدەسااتەوەیە ،دەبااێ راوەسااتی تااا پاااییزێ ئەوکااات هەم کاااوڕ دەفرۆشاارێنو هەم شااتی
دیکەش" .بەکوردی بە ناهومێدی گەراینەوە .منایش کە بااوکم نەماابوو پاارچە زەویو
دوو سی پارچە باغی ترێم لە پااش بااوکم بە رەحامەت باێ باۆ بە میارات ماابۆوە ،بەاڵم
پارتی بە حیزبای تەبلیا کردباوو هایچ کاادرو پێشامەرگەیەکی حیاز ناابێ هااتوچۆی
ئێران بکا ،ئەگینا دەیگرنو دەینێرنە زیندان ،چاونکە دەگەڵ ئێاران قەرارماان داوە ،ناچاار
چوومە الی کاک کەریم حەداد کە ئەو کاتی دەوڵەمەند بوو داوای شێسات دیناارم بە
قەرز لێکرد بۆ ئەوەی کەچە دوکانێکی پێدابنێینو گوتیشم لەبەر قەراری حیز دەگەڵ
پارتی بە چاکی نازانم بچمەوە دەنا پووڵی پەیدا دەکەم .کااک کەریام گاوتی بەداخەوە
ئێستا چم بەدەستەوە نیەو بچۆ بە مەال رەسووڵ پێشنماز بڵێ.
چاااوومە الی مەال رەساااووڵ پێشااانمازو ئەویاااش وەاڵمێکااای ئەوتاااۆی نەدامەوە ،بەاڵم
ئەوەناادی گااوت بااا کاااک کەریاام حەداد نااامەیەکم بااۆ الی کاااک ئەمیاار قااازی کە
ئەوکات دەگەڵ سەید رەسووڵی بابی گەورە لە سەنگەسەر باوون باۆ بنووساێ رەناگە ئەو
بەدەستیەوە بێو بداتێ .شێست دیناار پووڵێاک نایە .باماداوە الی حەدادو پێمگاوت مەال
رەسااووڵ وادەڵااێو ئەتااۆش پەیوەناادیی نێااوان پااارتیو حیزباای لە قەاڵدزێ .کاااک کەریاام
گوتی بەسەر چاو و نامەیەکی بۆ نووسایمو چاوومە سەنگەساەر باۆ الی کااک ئەمیار
قااازی ،مەسااەلەکەم بە وردی دەگەڵ باسااکردو گااوتم کاااکە گیااان ئاگااات لە بریاااری

حیااز و پااارتی هەیە کە هاایچ کەس نااابێ هاااتوچۆی ئێااران بکااا .ناااوبراو گااوتی زۆر
راستەو دەبێ بەرژەوەندیی شۆرشیشمان لەبەرچااو باێ ،بەاڵم مامەگیاان یاا دەباێ کااک
کەریااامو مەال رەساااووڵ ئیجاااازەت پێبااادەن یاااا ئەوەنااادە پاااووڵەت بااادەنێ ،مااان نااایمە دەناااا
بەسااەرچاو .ئەمیااری قااازیش یەک دوو کەلاایمەی بااۆ نووساایمو گااوتی بیاابە بااۆ کەریاام
حەدادو مەال رەسووڵو بە دەستی بەتاڵ هاتمەوە قەاڵدزێ.
کاک کەریم حەداد گوتی ماڵی من ماڵی خاۆتەو رۆژانە پاێکەوە دەچیانە دوکاانو
ئێوارانیش دەگەرێانەوە مااڵێ ،خاۆت هایچ تەنگااو مەکە .گاوتم کااک کەریام سپاسات
دەکەم ،خۆم وامپێباشە کە دوکانێک دابنێمو نەک هەموو رۆژێ بێمو سەرو گوێی ئێوە
بگرم ،ئێستا ئەوەی ناوێ ئەگەر ئەو برە پارەیەی داوام کردووە بۆیان پەیدا نابێ ،ناچارم
ئەگەر بشمگرن هەر دەچمەوە ،ناوبراو گوتی من ئیجاازەت پێناادەمو مەساموولییەتی ئەو
کارەش بەرعۆدە ناگرم ،چونکە دەزانم دەگیرێی ،کۆنترۆڵی سنوورەکان زۆر توندە .گوتم
لەسااەر مەسااموولییەتی خااۆم دەچاامەوەو زیاااتر لە سااێ رۆژیااش ئەگەر نەگەرامەوە ،ئەوە
گیراوم.
دۆسااتێکی نزیکاای خااۆم دەمااانچەیەکی سااتاری هەبااوو ،لێموەرگاارتو برادەرێکیشاام
هاوشاااری خااۆم بااوو لەو گوناادانەی ساانووری الی "هێاارۆ"یە ببااووە مەالو تاوڵەکەیااان لە
کوێسااتانێ بااوو ،بە دوامدا ناااردو گااوتم نیااازێکی وام هەیە ،ئامااادەی دەگەڵاام بێاایەوە
گوتی بەسەرچاو دەچینە مااڵی ئاێمەو شاەوێ پشاوویەک دەدەیانو شاەوی دواتار ئااوای
ئەودیو دەبین ،ئەگەر کەسێک تۆی دیت دەڵێم هاتۆتە ساەردانمانو خەڵکای گونادێکو
خزمیشین .باوەر ناکەم چ خەتەرێک هەبێ.
بۆ ئێوارەی ئەو رۆژە لە قەاڵدزێوە رێکەوتین بۆ درەنگانێکی شاەو گەیشاتینە مااڵی
برادەرەکەم کە ناوی مەال مەحموودی هەمزەپاوورە ،مەال ژن زۆری حاورمەت گارتمو باۆ
سبەی نەهارێ کەالنەو رۆنێکی باشی بە پیاوازی ناساکی کوێساتانێو رۆنای کاوردی
کە خۆیان دروستیان دەکرد دەگەڵ هەنگوینی ماڵی ماام عەواڵی گاردە شاێ ئااڵی باۆ
ساز کردین.
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سێبەرشاااۆران دەگەڵ مەال مەحماااوود بەرەو گونااادەکەمان رۆیشاااتین ،شاااەو لە مااااڵی
پوورم ،ماڵی حاجی حەسەن ماینەوە ،تا بەیانی نێوان شەو رۆژان ،مەال مەحموود گاوتی
مناایش دەچاامە الی دایکاامو ئەماارۆ الی ئەو دەباامو شااەوێش ئاگاااداری یەکتاار دەبیاانەوە،
بەاڵم بەیاانی درەن ا کە پااوورم خەبەری کااردمەوەو نااانو چااای دامااێ .کاااتژمێر دەی
سەرلە بەیاانی لە دەرەوەو ساەربانی باوو بە گارمەو غەڵابە لەناکااو پاوورم بە پەشاۆکاوی
هااااتە ژوورێو گاااوتی ...هەتیاااوە خاااۆ عەجەم دەوری مااااڵی ئێمەیاااان گرتاااوەو لە پاااێش
دەرکەی ماڵەکەشیان خانووی "کانی" ژنو پیاوانی گونادە ،ژانادارمە دەهااتو دەچاوون،
سەربانی ئەو ژوورەش کە منی لێبووم لە کوالنەیەکی گەورەوە یەک دوو جار سێبەری
ژاناادارمەکانم دیاات ،گااوتم پااوورێ نااارەحەت مەبە ،ئەگەر راپااۆرت بااێ دێاانە ژوورێو
منیش دەمانچەم الیە تەقەی دەکەم تا دەمکوژن ،ئەگەر راپۆرتیش نەباێ داخاوا لەچای
دەگەرێااان و منااایش چ مەترساااییەکم نااایە ،تاااۆ بچاااۆ بە بیاااانووی ساااەرئاوێ لە دەرەوەڕا
دەرگاکەش دابخەو لە مەال مەحموودیش بزانە هەواڵێکت دەستناکەوێ
پااوورم گااوتی قااوڕ بەسااەر چااۆن تەقەی دەکەی ! دەتکااوژن ،گااوتم نااایەنە ژوورێو
منیش تەقەی ناکەم ،تۆ برۆ .پوورم رۆیشتو دەرگاکەی داخساتو دوای نیاو کااتژمێر،
چل دەقیقە گەرایەوەو گوتی هەتیوە عەجەمەکان هەموویان بەرەو مااڵی مەال مەحماوود
چوون ،دەبێ راپۆرت نەبێ منیش گوتم ئینشائەڵ چ نابێ نارەحەت مەبە.
دوای نزیکەی نیو کاتژمێر عەجەمەکان بێادەن باوونو دیاار نەماان ،پاوورم گاوتی
هەستە بە حەوزی پیاواندا برۆ بە ناو دێبەرە کۆاڵنەکاندا خاۆت باگەیەنە ئاشای حااجی
عەواڵی نەوەک بێااانەوە ،ئەمنااایش ئەو کاااارەم پاااێ دروسااات باااوو وامکاااردو دوای دوو
کاااااتژمێر مااااانەوەم لەناااااو دارەگوێزەکاااااندا چاااااوم لێبااااوو عەجەمەکااااان لە گوناااادەکە
وەردەرکەوتن ،منیش کەوتمە ساەرو ساۆراخی مەال مەحماوودو دیاتم لە شاوێنێک خاۆی
مەاڵسداوەو دانیشتووە ،گوتم کاکە گیان ئەرێ ئەوە چباوو چاۆن لە مااڵێ دەرکەوتای
مەال مەحمااوود گااوتی هاااتنە بەردەرگااای ماااڵی دایکاامو دەیانەویساات ماااڵەکە بگەرێاان،

دایکیشااام هەر کێشاااەی دەگەڵ دەکاااردنو دەیگاااوت حەقتاااان نااایە بێااانە ژوورێ چاااونکە
پیاومان لە ماڵ نیە ،سەرەنجام فشاریان باۆ هێنااو دایکام گاوتی مەال مەحماوود جلکای
براژنت دەبەرکەو هەر یەکە سەتڵێک هەڵدەگرینو بە نیشاندانی ناارەزایەتی کە پیاوماان
لە ماڵێ نیە دەچینە سەرئاوو ئەوانایش باا باێن مااڵەکە بگەرێان ،خاۆم لە جلکای باراژنم
هاویشتو سەروچاوی خۆشم داپۆشیو دەگەڵ دایکم دەرکەوتین بۆ کانی تۆێڵکەسایری
خااوار گوناادەکەمانو پاشااان خااۆم گەیاناادە ئێاارە .گااوتی واباازانم راپااۆرت بااووەو بااۆ ماااڵی
ئااێمەش راپااۆرت دراوە .مناایش بە شااۆخی گااوتم چاااک بااوو برایماای باارات لەودەمەدا
نەیدیتووی دەنا خۆی دەگەیاندیەیو پێوادەبوو هەمینی خێزانیەتی .زۆرمان قسەی فشە
کردو گەڕاینەوە ناو ئاواییو باۆ شاەوێ کاارەکەم کە باارمتە کردنای پاارچە زەویایەک
بوو بە سی هەزار تامەن دامە خزمێکای خاۆمو گەرامەوە باۆ مااڵی مەال مەحماوودو دوو
شااەوی دیااکەش لەوێ مااامەوەو هاااتمەوە قەاڵدزێ ،دوکااانێکم بەکاارێ گاارتو وردەواڵەم
تێدا داناو مەال عەزیزی رەفیقیشم دەستیکرد بە کرێکاری .
ئەودەم حیزبااای شااایوعی بەئاشاااکرا لە قەاڵدزێ چااااالکی هەباااوو ،هەماااوو بەیانیاااان
برادەراناااای ئااااێمە دەچااااوونە مەیاااادانی کااااار ،زۆر رۆژان کاریااااان دەدانااااێ ،بەتااااایبەتی
شیوعییەکان بە خەمەمانەوە بوونو کاریان بۆ پەیدا دەکردین ،رۆژی واشابوو کاار نەباوو
بە دەست بەتاڵی دەگەرانەوە.
تا ساێ چاوار رۆژان نەچاوومە الی کەریام حەداد ،کە دیتمای زۆری پێساەیر باوو،
چونکە پێیوابوو گیراومو تازە نامبینێتەوە .دوای یەک دوو مان دوکاناداریم بەرە بەرە
وەزعاام باااش بااوو ،بەاڵم کاااری سیاسیشاام هەر دەکاارد ،نااامەو نااامەپەراکەنی بااۆ ئێاارانو
ئەوانەی حیزبی بوون لێک ئاگادار بووین .جارێکیان نامەیەکم ناردبوو بۆ کەساێک لە
گااردی شااێ ئاااڵی هێاارۆیەو زۆرم شااکوای حاااڵی خااۆمو حیاازبەکەم تێاادا باسااکردبوو،
نووساایبوو کاااکە گیااان ئااێمە هاااتووین ریااش لە خۆمااان بنااێن ،کەچاای سمێڵیشاامان دانااا،
مەبەستم نزیکایەتیی شۆرش دەگەڵ رێژیمو شاو سەیتەرەی ئەو رێژیمە بەسەر بارودۆخی
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شۆرشدا بوو ،ئەو نامەیە نازانم چۆن کەوتبووە دەستی کورێک بەناوی مەجید زاخاۆیی
کە بەشاای پاراساااتن باااوو ،ئەویاااش دابااوویە حەساااۆ میرخاااان ،رۆژێکیاااان لە دوکاااانەکەم
دانیشتبووم برادەرێکی عێراقای سا وی کاردو گاوتی فا نە کەس دوکاانەکەت داباخەو
برۆ ،حەسۆ لەسەرێڕا دێتەخوارو لە دوکاندارن پرسیاردەکا دوکانی مەال خدری ئێرانی لە
کوێیە با قسەیەکت پێنەڵێ.
دەگەڵ حەسااۆ هەر لە مااارەدوێوە ئاشاانا بااووین ،چەنااد جااار دامەو یاااری بازبازێمااان
پێکەوە کردبوو ،کورێکیشی بەناوی مەحماوود لەالی مان دەرسای خوێنادبوو ،جااریوابوو
نیشانەی تفەنگیشمان پێکەوە دادەکرد .بەهەر حاڵ گوتم نارۆم قەیدی چییە با بێ بزانم
چ کارێکی هەیە
حەسۆ بە بیسات پێشامەرگەو فەرمانادە بەتاالیۆنەوە کە زۆربەیاانم دەناسای هااتنە بەر
دوکانەکەم .هەر لە دوورەوە گوتی کاکە گیان ئەوە باۆ رادەکەی چ باووە ،چ کاراوە
ئاێمە دەگەڵ حیزباای دێمااوکرات قەرارمااان هەیە چااۆنە کەساای خۆتااان دەنێاارنە "سااوونێ،
شێنێ ،زێوکە" ی ئەوجار هەر کەس بگرم دەینێرمە دەربەندی نیلاوولە زینادانی هێاز .ئەو
نامانە چین باۆ ئەماالو ئەوالیاان بەرێ دەکەی هااتوون ریشای لەخاۆ بناێن ،سمێڵیشاتان
داناوە ،وامەکەن ،منیش گوتم کاک حەسۆ من حیزبیمو بە قسەی حیزبیش لێرەم ،رەنگە
ئەو برادەرانەی دەگە ڵتن جۆرێک بیر بکەنەوە کە داخوا من چ نامەیەکم نووسیوە کوا
نامەکە چ منەتیشتان لێهەڵناگرم لەسەر ئەو شتانە بچمە زیندان ،چیت پێباشە وابکە.
یەک دوو کەس لەو کەسااانەی دەمناسااین دەگەڵ حەسااۆ هاااتبوون ،گوتیااان کاااک
حەسۆ ئێمەش ف نەکەس دەناسین حەق نیە ئەو شتانە بەو بڵێی ،مەگەر کەسی دیکەی
بەرپرس لە برادەرانی حیز لێرە نیە بۆ دەگەڵ ئەو باسی ناکەی
حەسااۆ ئەوەی گااوێ لێبااوو رۆیشاات چووبااووە ماااڵی کەریاام حەداد ،کاااک ئەمیااری
قااازیش لەوێ ببااوو شااتەکەی بااۆ کاااک ئەمیاار گێرابااووەوە ،هەرچاای بەمناای گرتبااوو،
گوتبووی هەر بۆ ئەوەی ئێاران بازانێتەوە بە مەساڵەحەتی ئەوان ئەو شاتانەم دەگەڵ مەال

خدر باسکردوە ،نابێ نارەحەت بێ ،پاشان کااک ئەمیار باانگی کاردم مەساەلەکەی باۆ
گێاارامەوەو مناایش گااوتم کاااک ئەمیاار خااۆ مناایش لە مەال رەحمااان فاااتیحی زیاااتر ناایم
چەند رۆژانی ناردە زیندان لەسەر چی چ قەیادییە کااک حەساۆیەو دەساەاڵتی هەیەو
ئێمەش لەژێر سایەی ئەوانداین.
هەروەک پێشااتریش باساام کاارد دەسااتەیەک بەناااوی الیەنگراناای ئەحاامەد تۆفیااقو
نارازیی لە کۆنفرانسی سێ کە بەگاوێرەی رێناوێنی تەشاکیالتی بانا نەکراباوون ،لە
حیااااز هەڵبەزیاااانەوەو رێگااااای شاااااخیان گرتبااااووەبەر ،حیزبیااااان بە نااااۆکەری بەعااااسو
بەکرێگیااراوی حکاااوومەتی عێاااراق دەزانااای .لەو پێنااااوەدا هێااازی کااااوە بە فەرمانااادەیی
حەسااااۆمیرخانو بە چاااااوەدێریی تەواوی دەزگااااای پاراسااااتنی پااااارتی لە "ساااالێ" تااااا
"ئاکۆیەتی" بنکەیان بۆ کرابۆوەو تەنانەت چەکداریش کرابوون ،مانگاانە بژێویشایان باۆ
دەناردنو برێک یارمەتی پووڵیش دەکران ،لە هاتوچۆش بۆ ناو شارەکان ئازاد بوون.
ئێمەی حیزبیش مەگەر بە بەڵگەو نامەی "ناوچە" ئەگینا بۆمان نەباوو لە شاارەکان
دەرکەویاان .هەمااوو هەڵسااوکەوتێکی ئەوان جااوواڵنەوە لە دژی حیااز و حیزباای شاایوعی
عێراق بوو .ئەو دوو حیزبەیان بە بەکرێگیراو دادەناا ،تەناانەت نامیلکەیەکیشایان بەنااوی
"ئامۆژگااااری" بەنااااوی "بەرێاااوەبەرایەتیی کااااتی" بااا و دەکاااردەوە کە هەماااووی ئاااێمە
پێمانوابوو لە پیرانشار چا دەکرێ ،چونکە باسی ئێرانو حکاوومەتی شاای تێادا بااس
نەدەکرا ،هەموو هێرش بۆساەر حیزبای دێماوکراتو حیزبای شایوعیو باسای حکاوومەتی
عێاااراق باااوو .حیااازبیش لە رێگااااای پەیوەنااادی گااارتن لە تەشاااکیالتیەوە دەگەڵ بەناااااو
بەرپرسەکانیان لە هەوڵادابوو واز لەو هەڵوێساتە ناسیاساییانەیان بێاننو داواو ویساتەکانیان
بخەنەروو.
بەو پێاااایە کە ماااان لە قەاڵدزێ دوکااااانم هەبااااوو ،پەیوەناااادیی تەشااااکیالتیش دەگەڵ
کوردستانی ئێارانم هەباوو ،زۆربەی ئەوانەشام دەناساین کە خەڵکای سەردەشاتو پیرانشاار
بااوون ،پەیوەناادیم دەگەڵیااان دەگاارت ،زۆر جاااریش لێیااان نزیااک دەبااووینەوەو پاشااان لەبەر
76

ذياننامة

ئەوەی دەلیلێکیااان نەبااوو دەسااتیان دەکاارد بە قسااەی مناادااڵنەو سااووک ،دەیااانگوت تااا
کەریاااام حەداد ،مەال رەسااااووڵو مەال حەسااااەن رەسااااتگار کاربەدەساااات باااان ،ئااااێمە ئەوە
هەڵوێستمانە .جارێکیان راپۆرتێکم دایە کۆمیتەی ناوەندی لە بەغداو گوتم ئەوانە حاڵی
نینو بە دوو ساێ پەرەشاووت لە خۆباایی باوونو پێیاانوایە هەر ئەوان پشاتیوانی شۆرشانو
حیزبی شیوعییش بەو هۆیەی ئەوان کە حەقی چەکهەڵگرتنمان نەبوو ،بەبێ رەزامەندی
نەماندەتوانی هاتوچۆی دەرەوەی شارەکان بکەین ،بەعسینو بووینە نۆکەر.
مامۆسااتا گوتبااووی ف ا نەکەس (مەال خاادر) زمااانی باااسو وتااووێژی الوازەو ئااێمە
لێاارەوە چەنااد کەسااێک دەگەڵ کاااک حەمەدەمااین ساایراجی کە ساااڵەکانی ٩٤-٩٤و
دواتریش دەگەڵ زۆربەیان وەک سابیری عەبداڵی ،عەبدوڵ ی بێژوێو مراد رۆساتەمی
ناسیاویان هەبوو ،دادەنیشنو قەناعەتیان پێدەکەین .
رۆژێکیان مامۆستاو کاک حەمەدەماین لە بەغاداوە هااتنە قەاڵدزێو پەیوەنادیم بەو
تاقمەوە کردو هاتنی ئەو دوو کەسەم بەمەبەستی کۆبوونەوە دەگەڵیان باسکرد ،ئەوانیش
باااۆ هااایچ مااااڵو مەنزڵێاااک باااۆ کۆباااوونەوە حاااازر نەباااوون باااێن ،دوکاااانێکی سااامایلی
عەزیزئاغاااو کورێااک بەناااوی عااومەر چاااوزەق کە کااۆتو پاڵتۆیااان تێاادا دەفرۆشاات بااۆ
کۆبوونەوە دیاریکرد ،مامۆساتاو کااک حەمەدەماین تەشاریفیان چاوونە وێنادەرێ ،دوای
یەک دوو کاااااتژمێر زۆر بە نااااارەحەتی گەرانەوەو بااااۆنی گلەییااااان لە زاری دەهااااات.
دەیانگوت ئەوانە زۆر لەوە کەمترن خۆیان دەگەڵ ماندوو بکەین ،مەنتیق نازانن ،وادیاارە
لە شوێنیکی دیکەوە راسپێردراون ،پێشتر واماندەزانی ئێوە ناتوانن رازیان بکەن بۆیە ئێمە
لەوێڕا هاتین ،لێرە بە دواوە سەری خۆتاان دەگەڵ ئەماانە مەیەشاێنن باا بازانین بە کاوێ
دەگەن.
ئەو گێاارو کێشااەیە دوای کۆنفرانساای سااێو پاشااان کااۆنگرەی سێهەمیشاای بەسااەردا
گیااراو حیااز ساااڵ ل ە دوای ساااڵ بەرەوپێشااترو سیاسااەتی خااۆی رێکااوپێکترو دەگەڵ
شۆرش و حکوومەتی عێراقیش پەیوەنادی سیاسایی خاۆی وەک حیزبێکای ساەربەخۆ باۆ
پاراستنی بەرژەوەندیی خۆیو هەردوو الی شۆرشو حکوومەت کاری دەکرد.

لە کاااۆنگرەی ساااێهەمدا دوکتاااور حەساااەن شاااەتەوی ،دوکتاااور ساااوڵتان ئۆتەمیشااای،
محەماامەد ی مەهااتەدی کاارانە ئەناادامی بەرێااوەبەریی حیااز  ،تەنااانەت دوکتااور سااوڵتان
بڕیاااری مااانەوەو کارکردنیشاایدا ،هاااتنەوەی ئەو چەنااد کەسااە لەسااەر دوکتااور قاسااملووو
شوێندانەر بوو تا سیاسەتی روونو ئاشکرای حیاز لەو ساەردەمە ناساکەدا کە بەرە بەرە
کەسانێکی ئەوتۆ ئامادەیی خۆیان بۆ کارکردن دەردەبری.
دوا بە دوای کااۆنگرە چەناادین دەورەی کااادری سیاساای -تەشااکیالتی کاارانەوە ،لە
هەموویان بەرچاوتر ناردنی چەندین کەس بۆ واڵتی یەمەنی دێموکراتی بوو.
بەرە لە دەورەی یەمەن کە هەموومااان خەریکاای کااارو خااۆ ژیاناادنیش بااووین ،ماانو
کاک حەسەن رەستگار بەناچاری کەچە دوکانێکمان لە قەاڵدزێ کردەوەو شتی کۆنەو
شااڕەو بەڕەمااان تێاادا داناااو خۆمااان پێااوە سااەرگەرم کردبااوو ،یەکێااک لەو کەسااانەی بااۆ
دەورەی یەمەن دیاریکرابوو ئەو هاورێیە باوو ،ئەو رۆژە کە دەباوایە بارۆن ،نااوبراو گاوتی
کاااکە گیااان پووڵاات بەدەسااتەوەیە دەچاامە دەورەی شااتێکم وێاادە ،ئەگەر هەیە! هەرچاای
ه ەمانبوو هەمووم بەدەستەوە بوو کە بڕی سی دیناری عێراقی بوو ،بیسات دیناارم دایەو
دە دیناریشم لە کۆی سەرمایەی دوکانەکە پێماابوو ،گاوتی ئەگەر گەڕامەوە حیساابی
دەکەین ،گوتم زۆر باشە من لێرەم ئەگەر پەکم کەوت دەتوانم وەربگرم ،بەاڵم تاۆ دەچایە
خاریج لە کاێ وەردەگاری رام وایە هەر ئەوکااتی باوو کە ئێاواران حیساابمان دەکارد لە
حیساابی دوکااانەکەدا قەرزدار دەبااووینەوە ،چااونکە شاوێنەکەمان پاساااژێک بااوو نزیااک
دوکانی حاجی نەبی ناوێاک کە خەڵکای زۆریاان شاتومەک لێادەکریو بەرانبەریشامان
دوکانی مەال سەعدی پیاوێکی خواناسو بەدینو جێی متمانەی هەموو خەڵکای پشادەر
بااوو ،بااۆ دوعاااو نوشااتەو ئەو شااتانە هەر کە دەهاااتن بااۆ الی مامۆسااتا ،کاااک حەسااەن
دەیگوت هات ،هاات ،هاات ئێساتا دەتەپاکەی دەکەوێ ،تێادەکەوتو نوشاتەکەی دەدایەو
پارەکەی دەخستە ژێر بەرماڵەکەیو جا هەر کاک حەساەن دەیگاوت کااک خادر ئاێمە
مانگێ بە قەت رۆژێکی مامۆستا دەکەوین دەمگوت ناوەڵال زۆر لەوانەی دەهااتن باۆ
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نوشتەش بۆ دانیشتن سەرێکیان لە ئێمەش دەداو چاشمان دەدانێ ،جاریوابوو شووتیشمان
دەکااڕی بااۆ میوانەکااان ،بااۆیە قااازانج سااەری مااایەی خواردبااوو .ژیااانێکی فەقیاارانەو
گاااوزەرانێکی دەوڵەمەنااادانە ،پاااڕ لە ساااەفاو ساااەمیمییەت ،دڵخاااۆش بەو حاااوکمە زاتیااایە
کااااارتۆنییەی کە دواتاااار ئاکااااامەکەی بااااۆ هەمااااوو کەس روون بااااۆوەو ئەو پاااایالنەی
حکوومەتی عێراقو حیزبی بەعسی ئاشکرا باوو .چاونکە دوای بەیانناامەکەی یاازدەی
ئازار زۆری نەخایاند هەڵسوکەوتەکانی حکوومەت نیسبەت بە کوردو شاۆرش دەرکەوت
تا کوێ جێی باوەرو متمانەن.
نییەتی گ وی دەوڵەتی عێراق لە "تەعریگ"و هەاڵواردندا خۆی نواند ،فشار بۆساەر
فەیلییەکاااان لە بەغااادا ،لە مەنگەنەناااانی کوردەکاااان لە دەوروبەری شاااەنگار ،موساااڵو
کەرکااوکیش شاااهیدیی ئەو نیاااز گ ویاایەی حکااوومەتو بێناااوەرۆکیی بەیاننااامەی
یااازدەی ئااازار بااوون .ئاشااکراتر لە هەمااووی ئەو پیالنااانە ،دارشااتنی پالناای لەناااو بردناای
بارزانی لە بنکەو بارەگای خۆیو دەیان شتی دیکەش.
بە مەبەساااتی یەک کانااااڵە کردنااای پەیوەنااادییەکانمان دەگەڵ کوردساااتان ،کااااک
کەریم حەداد ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پێیراگەیانادم ماڵێاک بەکارێ بگارم .دەگەڵ
برادەرێکااای خااااوەن ژنو مناااداڵ باااۆ حەساااانەوەو هااااتوچۆی بااارادەران لەنێاااوان سااالێمانی،
قەاڵدزێ بااۆ بناااری قەناادیلو سااینەمۆکەو ئاشااقوڵکە کە کرێاای ماااڵەکە حیااز بیااداو
دوکانێکیش لە شوێنێکی بەالوە بۆ هااتوچۆی بارادەران کە لە ئێارانەوە دێانو نااردنەوەی
رۆژنامەی کوردستان لەو شوێنەوە .بە کورتی حیاز پێانج دینااری وەک یاارمەتی باۆ
بریمەوە ،سێ دیناری بۆ کرێی خانوو دوکانەکەو دوو دیناریش باۆ خەرجایو لە ئاخریادا
پەیوەندیشاایان دەگەڵ لێاااژنەی ناااوچەی پاااارتی پێسااپاردم باااۆ کاااری پێویساااتی وەک
ئیجازەو وەرەقە بۆ دەرەوەی قەاڵدزێ دەچوومو دەگەڵ عەبدوڵ ی مام ئەحمەدی ،کاک
فاروق کە ئەندامی ناوچە بوونو زۆریشیان رێز بۆ حیزبی دێماوکرات دادەناا کارەکانماان
رادەپەڕاند.

تا ساڵی  ٢٤٤٩کە بەهۆی فشاری ئەرتەشو حکوومەتی عێراق خەڵکای زۆر بەرەو
قەاڵدزێو پشدەرو ئەو ناوە رایانکردبوو خۆیان گەیاندبوە ناوچەی ژێر دەسەاڵتی شۆرشو
"بالتکلیا " لەوێناادەرێ ماابوونەوە هێناادێک کەسایش بەرەو ئێااران رۆیشاتبوون ،زانکااۆی
ساااالێمانیش گوازرابااااووە قەاڵدزێو لەوێ بااااۆ ئەنجااااامی کارەکااااانی بەنیااااوەچڵی لەبەر
بێئیمکانااااتیو جێگااااو رێگاااا لە سااااڵۆنەکانی شاااار لە جێگاااای کاااۆنترۆڵی تاااووتنی
ناااوچەکە بااوون جێگیاار ببااوو .ئاااپۆرایەکی زۆرو قەرەباااڵغییەکی بێئەژمااار لەو شااارە
پێکهاتبوو.
رۆژی  ٢٤٤٩/٩/١٩لەنەکاااو چااوار فاارۆکەی شااەرکەر بە بۆمااگو ناپاااڵمو سااارۆ
هێرشیان کردەسەر ئەو شارە میواننەوازو خنجیالنەیەو لە ماوەی سێ چوار دەقیقەدا زیاتر
لە  ٢١١کەسیان لە پیاو و ژنو منداڵ شاەهید کاردو چەناد خانووبەرەیاان دەگەڵ خااک
یەکسان کرد.
لەو کاتەدا لە دوکان دەگەڵ مامۆستا مەال رەحماان فااتیحی ،ژنێاک بەنااوی پاوور
هەمین دانیشتبووین ،کورێکی چکۆلەی ئەو ژنە لە بەرامبەر ئاێمەو پەناادیواری مااڵی
جەماڵ غەریاگ مەحەل لەبای باۆ فرۆشاتن داناابوو ،هااواری کارد دایە تەیاارە ،تەیارەیاان
لێهاتنەدەر .فرۆکەکان کە ناپاڵمەکانیان فرێدەدا ،کورەکە پێوابوو فرۆکەن .شوێنەکەمان
پەنجا میترێک لە شوێنی رووداوەکە دوور بوو ،هەر بە دەنگی کورەکەو هاتنەدەرمان لە
دوکانەکە بوو بە گرمەو لەرینەوەی شاار کە وەک باوومەلەرزە هەماوو شاارەکە شاڵەقاو
دارو بەردی دوکانەکەی منیش دەرپەری .بوو بە هااوارو هەراو گریاانو پەرتاان پەرتاانی
خەڵکااای شاااارو ژنو مناااداڵ ،تاااا تۆزێاااک وردەواڵەکاااانی دوکانەکەماااان کاااۆ کاااردەوەو
دەرابەکەمااان راسااتکردەوە ،دیتمااان لەو الی ئااێمەوە گەرەکە خااانوویەکی بلااۆکی ماااڵی
حەسااەنی حاااجی مەحمااوود تێکرماااوبوو ،بلۆکەکااان هاتبوونەسااەر شااەقامەکە ،هەر لەو
کاتەدابوو کاک مەال حەسەن رەستگار لە خوارەوە بە پەشۆکاوی هاتو گوتی مااوی
گوتم بەڵێ ،ئەرێ خەبەر چیایە نااوبراو گاوتی یەک دوو رەفیقای زانکاۆ ،واتە مااڵی
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مەال ژنی مەال کەریمی خزمم برینداربوون ،دەچمو دەرمانیان دەکەم ،ئەتاۆش بچاۆ بازانە
لە برادەرانی خۆمان کێ ماوەو کێ بەرکەوتووە .گەرامو هەموویانم بەسەر کردەوە جاگە
لە سمایل شەڵماشی کە بە ساەفەر هااتبوو دیاارنەبوو.پێمگاوتن لە شاار بچانەدەر نەوەک
دیسان بۆردمان بکرێتەوە .ئەوجاار بەرەو ئەو مااڵە رووخااوانە چاوومو دیاتم چ شاتێک لە
توانای من دا نیەو پرسیارم کرد شەهیدەکان ،بریندارەکان دەبەنە کوێ گوتیان گشتیان
لە خانەقا دانراونو ئەوانەی نەشۆراون دەیانهێننە وێندەرێ.بە پەلە چووم ،خانەقام دیتەوەو
جیناااایەتی ساااەدام چ قەرەبااااڵخێکی دەو خەڵاااکە خساااتبوو .کاااابرایەک کە لە پێشااادا
ئاشنایەتیمان بوو بەنێوی ئەحمەد مریەم ،بێسەر لەوێ دانراباوو ،پرسایارم کارد باۆ وایە
دۆستێکم گوتی لە نزیاک باانکێ ساارۆ لە ملای دراوەو یەک دوو دەقایقەش بێساەر
هەر رای دەکرد ،بە چاوی خۆم دیتم .دوای یەک دوو کاتژمێر بۆ گەڕانو دیتنی ئەو
ناپاڵمو سارۆخانە کەوتینە گەڕان ،ناپاڵمە نەتەقیوەکانم دیتو پێوامان ،درێژییەکەیاان ناۆ
پێ بوو و ئەستوورییەکەشیان پێوانەی ئامێزێک بوو .باقی سارۆخەکانی دیتمانەوە الی
بنەوەیان پڕ لە شێوە کارتی رەنگی رەشو پێموایە ژاراوی بوون.
دوای بۆردمانی ئەو شارە کوردپەروەرە ،خەڵکەکە ناچار زیااتر بەرەو ئێاران رۆیشاتن.
شۆرشیش زیاتر هانی دەدانو تەنانەت بەرپرسەکانی نااوچەکە بە ئاشاکرا دەیاانگوت هەر
کەس لێرە وەمێنێ حیسابی دژی شۆرشی بۆ دەکەین..
ئێمەمانان کە مەسڵەحەتێکی ئەوتۆمان وەک خانوو یان سەروەت لەوێ نەباوو ،بەرەو
گوناادەکانی دەوروبەری شااار بارمااان کااردو شااارمان بەجێهێشاات .تاقمێااک لە ئااێمە بەرەو
سونێ ،پردەبەردیان ،بەرقسڵ ،زێوکەو گوندی بەستێ کۆچمان کرد .ئەمن دەگەڵ مەال
عەزیااازی ئەحااامەدی ،مەال محەمااامەد رەحماااانی ناساااراو بە مەال محەمااامەدی شاااەل لە
پردەبەردیااااان خانوویەکمااااان ساااااز کااااردو بااااووینە هاااااومەنزڵ .خاااااڵە حەمەی خەڵکاااای
"گڵکەنااک" بە ژنێااکو دوو منااداڵ دەگەڵ عەباادوڵ ی سااێمانی خەڵکاای کااانیەزەرد،
فەقااااێ عەباااادوڵ ی خەڵکاااای مەزرایە خااااانوویەکی دوو ژووریااااان ساااااز کاااارد .رۆژانە

هەرەوەزی کارمان دەکردو یارمەتی یەکترمان دەدا .مامۆستا مەال رەحمان فاتیحیش لە
سااونێ بااوو بە مەالو ئیمااامی جااومعەی گوناادەکە .کاااک حەسااەنی رەسااتگاریش لە
گوندی بەستێ خانووی درایەو نیشتەجێ بوو.
ژیانێکی ناخۆش ،ئیدارەیەکی ساەختو دژوار ،بەاڵم لە هەمانکاتادا لە ساەرکەوتنی
شۆرش بێهومێد نەبووینو پێمانوابوو تازە ئیدی ئەو هەموو هێزو ئەزموونە نیزامییەی لە
کوردسااتان هەیە ،شااکانو تێکچااوونی مااومکین ناایەو بەیااانی یااازدەی ئااازار جێبەجااێ
دەکرێو کورد مافی خۆی کە (ئۆتۆنۆمی)یە مسۆگەر دەکا .
شااتێکی خااۆش کە بااۆ ئەوەی دەبااێ بینووساام ،هاااومەنزڵەکەم ئەو رەفاایقە خااۆشو
بیرمان ل ە ناخۆش نەدەکردەوە ،بۆیە داوامان لە کاک حەسەن رەستگار کارد بێاتە الماان
ئەگەر بۆ دوو حەوتووش بێ ،کالسێکی سیاسیمان باۆ بکااتەوە ،چاونکە ئەویاش کااری
نەبااوو و هەموومااان رەفیقاای نزیکاای یەکتااری بااووین ،رەزامەناادی خااۆی نیشااانداو هاااتە
الماااانو بەرناااامەی دەرساااەکانمان باااۆ رۆژانە دیااااری کاااردو هەروەهاااا کااااتی پشاااوو و
حەسانەوەش دیاریکرا .دوای پێنج شەش رۆژ بە رێکوپێکی دەچووە پێشو لە کاتژمێری
خااۆیدا هەڵدەسااتاینو نااانی بەیانیمااان دەخااواردو دەرسااەکانمان دەساات پێاادەکرد ،پێخااۆری
بەیانیشمان پەتاتەی کوڵیو ،یان ماستو هاێلکە باوو کە لە پاوور ئایشامان دەساتاند ،خاوا
هەڵناگرێ کاک حەسەنیش ماستو هێلکەی زۆر پێخۆش بوو ،بەاڵم پوور ئایش هەموو
رۆژێ ئەو شااتانەی نەبااوو ،ئەگەریااش پااوور ئااایش بەیااانییەک نەیبااا بمانااداتێ ،کاااک
حەسەن لێمان دەکەوتە سەر پشتو دەیگوت ئەو شتەم باۆ بەیانیاان نەباێ نااتوانم لێارە بام.
زۆر جار کاتژمێرێک درەنگتر لە کاتی دیااریکراو هەڵدەساتاو ئەویاش بە قاڕەو گاوڕەی
زۆری ئااێمە ،ناااوبراو خەویشاای لە ماسااتو هااێلکە پێخۆشااتر بااوو کە نەماناادتوانی بااۆی
دابین بکەین .ناچار ئێمەش جارزو وەرەز لەو بەرنامەیەی کاک حەسەن ،گوتمان کااکە
گیااان نە ئەو دەرسااەش دەخااوێنینو نە ئەو کااارەش بە ئااێمە جێبەجااێ دەبااێ ،ناااوبراویش
تێگەیشت تازە ئیتر مانەوەی لە الی ئێمە کەڵکی نەماوەو باۆیە بەرەو مااڵەکەی خاۆی
ملی رێگایەی گرتو ماڵماوایی کرد.
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شەرو شۆڕ رۆژ بە رۆژ گەرمتر دەبوو ،سەرکەوتنەکانو دەساتکەوتەکانی شۆرشایش
لەباااری نیاازامییەوە زۆرتاارو بەرچاااوتر بااوون ،هەر بااۆیە مناایش بڕیااارم دابااوو تااا شااۆرش
سااەرنەکەوێو لە واڵتاای خااۆم نەبااێ ژن ناااهێنم ،تااا رۆژێکیااان یەک دوو لە برادەراناای
وەک خۆم ئاوارەو نیشتەجێ لە پردەبەردیان بانگیان کردمو پێشنیاری ژنهێنانیان پێکردمو
زۆریااان دەلیاال بااۆ هێنااامەوە تااا تەمەناام زیاااتر نەچااۆتە سااەر ،واباشااە ژن بێاانمو لە ژیااانی
رەبەنی رزگاریم بێ .ئەمنیش لە وەاڵمدا نەبوونی کچێکی وا کە بە دەردی مان بخاواو
بەو ژیانەی من هەمە رازی بێ ،گەورەترین کۆسپە ،دەنا منیش مەیلی ئەو پێشانیارەی
ئەوانااام باااوو .لە کۆتاااایی قساااەکانمدا دەرکەوت دەگەڵ دایکااای ئەو ژنەی مااان هەمە
قسااەیان کااردوەو رەزامەناادیی ئەویااان بە مەرجێااک مناایش رازی باام وەرگرتااووە ،چااونکە
وایااان نیشاااندا دایکاای خێاازانم گوتبااووی ئامااادەم بچاامە پردەبەردیااانو دەگەڵ خاادر قسااە
بکەم ،کە من هیچ مەرجێکم نیەو زۆریشام پێخۆشاە ،منایش رەزامەنادی خاۆم نیشاانداو
دایکی خێزانم دوای دوو رۆژ هاتە المانو شتەکەی باسکردو منایش هەلاومەرجی خاۆم
باسکردو تەنیا ئەوەندەم درکاند کە کچەکەیام نەدیتاوە تاا قساەی لەگەڵ باکەم ،ئەویاش
گوتی هەر چەند کچەکەم منداڵە ،بەاڵم چی من بڵێم لە قسەم دەرناچێ.
بەهەر حاااڵ ،جااوابی کۆتااایی ئەوە بااوو ،دوای بینیناای بااێمەوەو پاشااان لە ناازیکەوە
لەگەڵ کچەکەش بدوێمو راوێژی زاری بزانم .دوای یەک دوو حەوتوو کە مەسەلەکەم
لەگەڵ زۆر لە دۆسااتان وەک کاااک حەسااەن رەسااتگارو چەنااد کەسااێکی دیااکە باااس
کرد ،شتەکەیان پێباشبوو و ئامادەی هەموو جۆرە هاوکارییەکیش بوون.
ئەوجااار ماانو چەنااد برادەرێااک چااووینە ماااڵی دایکاای کااچەو رووبەرووی یەکتاار
شااتەکانمان باسااکردو ئەویااش لە وەاڵماادا گااوتی چاای دایکاام بڕیااار باادا ،هەر ئەوەیە،
قسەیەکم نیە .ئەمنیش ئەوەم کە هەم .ئەوجار کەوتینە ساەر باسای خواساتنو خاوازبێنی
لە کێو چ کەسانێک دەبێ بۆ ئەو کارە رازی بن ،دایکی گاوتی یەکەم نیسابەت بەو
کااچە هەر بااۆ خااۆم خاااوەنی مەسااەلەکەم ،بە جااێگەی باوکیشاای کە دەمااێکە فەوتاای

کردوە ،هەر منم! بۆ گلەیی دوارۆژ سێ بنەماڵە کە خزمی بااوکی کاچەکەن ئاگاادار
بکرێن باشترە .ماڵی رەسووی مێارێ ،مااڵی رەساووی وەتماانی کە ئەوکاات موختااریش
بوو و هەروەها ماڵی حاجی پیرۆتی کە جیرانیشمانن.
مامۆستای گوندیو یەک دوو کەس لە پیاو ماقوواڵنی گوناد کارانە مەئماوور باۆ
خااااوازبێنیو رەسااااوو ی وەتمااااانی رازی بااااوو بەو مەرجەی ماااااڵی رەسااااووی مێاااارێ کە
بنەماڵەیەکی قەوغاو کەمێکیش لە سونێ دوور بوون رازی بان ،چاونکە خزمای لە مان
پێشتر ئەوانن ،بەاڵم ئەو بنەماڵەیە بە مەرجێک رازی بوون کچێکی خۆیان بەناوی بەها
لە برای خێزانم ،خالید کە ئەوکات زۆر منداڵ بوو و ئەوانیش خۆیان بە واریسی نزیکی
دەزانی مارە بکەم ،خۆ ئەمنایش ئەگەر خۆیاان بەهاشام باایە ئەوەم نەدەکاردو مەساەلەکە
کەمێااک وەدوا کەوت .خوشااکی ئەو کااچەو زاواکەشاایان بە توناادی دژی ئەو سااەودایە
بوون ،بەاڵم دایکای هەموویاانی باێحەق کاردو گاوتی هەر مان حیساابمو کەسای دیاکە
حەقی قسەی نیە ،بۆیە دەباێ هەرچای زوویە ماارەی بباڕی ،ئاێمەش نەماندەویسات باێ
بڕیاری فەرمانادەری هێازی حەساۆ میرخاان ئەو کاارە بکەیان .واباوو لە رێگاای کااک
حەسەن رەستگارەوە مەوزووعەکەمان بردە الی حەسۆ و شاتەکەمان باۆ باساکرد ،ئەویاش
نامەیەکی بۆ موختااری گونادو مەالی ئااوایی ناارد کە هەرچای زووتار ئەو مەساەلەیە
کۆتایی پێبێنن ،مادام کچەو دایکی رازین کەس بۆی نیە قسە بکا.
هەر چەند دواتریش زۆر کەسو بەتایبەتی ماڵی رەسووی مێرێ قسەیان لێوەرگرتینو
هەرەشەشاایان دەکاارد ،چااونکە لەسااەر قسااەی حەسااۆ میرخااان شااتەکە دوایاای پێهاااتبوو و
شااتێک نەمااابوو بەربەساات بااێ بااۆ ئەو کااارە ،هەتااا نەورۆزی ساااڵی  ٢٤٤١مەال سااەید
رەشیدی بێاوران ،پیااوێکی حیزبایو مەالو دەوڵەمەناد ،دوای بۆمباارابی قەاڵدزێ مااڵی
چوو باووە گونادی دەشاتێو رۆژێاک هەواڵماان زانای تێرۆریاان کاردوەو کاوژراوە .چەناد
کەسێک بۆ سەرەخۆشی بە پێیان لە سونێرا کەوتینە رێو شەو لەوێ مااینەوەو رۆژی
دواتاار بەرەو ساااونێ لە رێگاااادا ساااێ پێشااامەرگەو خەڵکااای ئەهلیشااامان دیاااتن نااایگەرانو
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پەشاااۆکاو ،پرسااایمان چ خەبەرە لە وەاڵمااادا گوتیاااان نەتانبیساااتووە شاااۆرش تێکچاااووەو
بەرقاایەش کااراوە بااۆ هەمااوو هێزەکااان .ئااێمەش بە سەرسااوورمانەوە وەک شااتێکی باااوەر
نەکاراو دەمااانگوت باۆ دەبااێ پێشاامەرگەش ئااوا بڵااێ ! رەنااگە تواناای شااەڕیان نەمااابێ،
ئەوانیش بەرەو ئێران دەرۆن ،دەبێ دەنگۆ ب و بکەنەوە.
سااونێو پردبەردیااان دوو گوناادی نزیااک ساانووری هەڵکەوتبااوون ،هەواڵەکەشاایان بە
درەنااگەوە پێدەگەیشاات ،بااۆیە دوای دوو سااێ رۆژ ،شکسااتەکەی شااۆرشو پێشاامەرگە
سەرەداوی دەرکەوتو مەسەلەکە وەراست گەڕا .تفەنگی برناۆی وەساەت ،پەڕەشاووت بە
سێ دینارو چوار دینارو پێنج دیناار دەفرۆشاران ،واشابوو بە خاۆڕایی دەدرانە خەڵاک یاا
فرێدەدرانە ناو چۆمەوە.
رۆژێکی تاڵو خەڵاک بەگشاتی خەمباار ،پێشامەرگە ناهومێادو روونااکی نەماابوو،
یااان دەبااوو بەرەو ئێااران کە ئەو زەباارە قورسااەی لە شااۆرش دابااوو ،یااان بەرەو عێااراق کە
سەدامیش بە غرورو سەرکەوتووانە قساەی دەکاردو دوژمناایەتی دەگەڵ شاۆرشو پاارتی
لە ٢٤٤٢وە لەنێوانیاناادا هەبااوو ،باارۆنو هەمااوو بڕیارەکااانی حکااوومەتی عێااراق قبااووڵ
بکەنو کوێیان بۆ دیاری بکا ،بەرەو ئەوێ بچن.
ئێمەش خەمبارتر لەوانو نائومێد بە دوارۆژ تا چەند رۆژێک خۆمان کەناار گارت و
نەدەچووینە نێو ئاوەدانیو ئاپۆرای خەڵکەوە پێمان وابوو ئێمەش دەگیرێینو بەرەو جنووبی
عێراق دەمانبەن ،لە برادەرانی ناوەندیش خەبەرێک نەبوو ،بۆیە زیااتر نایگەران باووین ئەو
تێکشکانە ئێمەش دەگرێتەوە .تا رۆژێکیان دەنگۆ ب و باۆوە لە قەاڵدزێاوە هێزێکای زۆر
بااۆ پاکسااازی ناااوچەی سااوونێ لە پێشاامەرگە وەرێکەوتااوەو بااۆ خااۆ تەساالیم کااردنو
چەکااداماڵین لە خەڵکااای چەکااادارو پێشااامەرگە گوناااد بە گوناااد دەگەرێااان ،ئاااێمەش لە
پااردەبەردینو بەردقسااڵ خۆمااان حاشااار دابااوو بااۆ ئەوەی نەکەویاانە بەرهێاارشو الفاااوی
عەسکەر .نیزیک سەعاتی سێی دوای نیوەرۆیە حاجی عەلیو چەند پیااو مااقووڵێکی
دیااکەی سااوونێ کەسااێکیان بەدوادا ناااردین بچیاانە ناااو گوناادیو هاایچ مەترسااییەکمان

نەبااێ ،چااونکە عەسااکەر لەنێااو گوناادی ناایە چەنااد جاشااێک لەگەڵ برادەراناای حیزباای
شیوعی لێارەنو پرسایاری ئێوەشایان کاردوە بتاانبینن .کە چاووین زۆربەیاان ناسایاو باوونو
حیزبیشیان باش دەناسی .رێزی زۆریان لێگارتینو ئاماادەگی خۆشایان باۆ هەر کاارێکی
هەماااانبێ راگەیاناااد ،کاااۆنە برادەرێکااای خۆشااامان بە نێاااوی قاااادر ترشااای چەکاااداری
حکااوومەت بااوو ،لەگەڵ بااوو زۆری خااۆ هەڵنااایەوەو دەیگااوت هەر کەس بڵااێ پشااتی
چاوتان برۆیە ،قبووڵی ناکەم بۆ رۆژێکای ئااوام چەک هەڵگرتاووە کە بتاوانم دیفاا لە
ئێوە بکەم ئێمەش سوپاسمان کردو گوتماان ئاێمە چماان نەکاردووە باۆ دیفاا لێکاردن باین
ئەوە نیە مەرکەزییەتی حیزبمان لە بەغدایە دانیشتووە ،حکوومەتی عێراقیش هەڵوێساتی
حیزبی ئێمە چۆن بووە دەزانێ.
بە هاتنی ئەرتەشو برادەرانای حیزبای شایوعی کە هەر لە کاۆنەوە پێوەنادیان لەگەڵ
حیزبی ئێمە دۆساتانە باوو تاا رادەیەک ئاساوودە باووینو مەترسایمان نەمااو لەساەر جێای
خۆمان دانیشتینو چاوەروانی خەبەری برادەران لە بەغدایە بووین .
رۆژێکیان کەسێک بە ناوی مەال عەبدوڵ سیامەند لەگەڵ تاقمێک لە عەوامیلی
حیاااز کاریاااان کردباااوو ،بە نێاااوی رێبەرایەتااای کااااتی ب وکراوەیەکیشااایان بە نااااوی
«ئامۆژگاری» کە لە پێشتر باسام کارد پار لە جنێاو بە حیزبای دێماۆکراتی کوردساتان،
حیزبی شیوعیو رێژیمی بەعس ب و دەکردەوە ،هاتە المو وەزعی مەوجوودی زۆر خراپتر
لەوەی هەباااوو باساااکردو لەگەڵ وەزعااای خۆیاااان کە ئەساااتێرەیەکی روونیاااان لە ساااایەی
هەڵوێستی چەوتیان لەگەڵ حیز و شیوعیو حکوومەت شاک نەدەبارد گاوتی :لەالیەن
هەموو برادەرانی خۆمان راسپێردراوم بۆ الی حیز داخوا ئێمە چی بکەیانو تەکبیرماان
چاایە مناایش گااوتم کە مەسااەلەکە زۆر لەوە گەورەتاارە ،ئەو شۆرشااە گەورەو عەزیاامە
شکستی هێنا تاازە هەر ئێاوە دەخەمای خۆتاان دانو ناازانن چ باکەن! حیزبای دێماۆکرات
زۆر لەوە گەورەترە ئەو قسەو قساەلۆکانەی لە "ئامۆژگااری"ەکەتااندا نووسایوە بێنێاتەوە
بەرباس و بەتااوانێکی نەبەخشاراو حیساابیان بکاا ،بە مەرجێاک ئێاوە راباردووی خۆتاان بە
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نەقس بگرنو پەشیمان بن لەو شتەی کردووتانەو گوێرایەڵی بریارەکانی حیز بان وەک
ئێمە ئەندامانی حیز چاوتان لێدەکا .هەر خۆشم لەو بارەوە لەگەڵ مەرکەزیەتی حیز
کە قەرارە نەفەرێکیاان وەک مامۆسااتا عەبادوڵال بێااتە ئێارە سااەبارەت بە وەزعای ئااێمەش
حیااز بریاااری لەسااەر چاایە پێمااان بڵااێ .ئەوکااات وەزعاای ئێااوەش دەپرساامو خەبەرەکەتااان
دەدەمەوە.
دوای ماااوەیەکی کەم مامۆسااتا هاااتە المااانو بااارودۆخی حیزباای بااۆ باااس کااردینو
دڵنیای کردین هیچ خەتەرێکماان لەساەر نایەو بارادەرانیش دەتاوانن بگەرێانەوە قەاڵدزێ.
لەسااەر مەسااەلەی ئەو باارادەرانەی بەرێااوەبەرایەتی کاااتی کە ناومااان نااابوون (بەفااری)و
دەتوێنەوە باسم کردو مامۆستاش دروست وەک من راو نەزەری حیزبم بۆیان باس کردبوو
گوتی تۆ وەکیلی حیز بەو هەر ئەوەیان پێ بڵێ کە پێشتر پێت گوتوون.
دوای گەرانەوەی مەال سیامەند شتەکەم لەسەر ڕا کە مامۆستا باسی کردبوو باس
کاااردو زۆری پێخۆشااابوو لە هەڵوێساااتی حیاااز مەمناااوون باااوو .هەر ئەو ساااەروبەندی
مامۆسااتا لە سااوونێ بااوو هێاازی کاااوە کە کاااک حەسااۆمیرخانو مااام غەزالاای باارای
حەسۆی مەسموولی بوون لە گوندی بەستێ کە ماڵیان لەوێ بوو بەرەو ئێران دەرۆیشتن،
مامۆستا گوتی واباشە بچینە سەر رێگایەو خواحافیزیان لێ بکەین ،دڵشکاونو شکست
خواردو وابوو هەر دووکمان چووینە پێشیان هەرکە ئێمەیاان دیات بە نیگەرانایەوە گوتیاان
مامۆسااتا دەبیناای چیااان بەسااەر هێناااین .مامۆسااتا گااوتی چەناادمان پااێ گااوتن شاااو
رێااژیمەکەی دۆسااتی کااورد ناایە ،حەسااۆ گااوتی بەس ناایە ئااێمە ئێرانمااان هەیە حیزباای
دێموکرات چ دەکا ،مامۆستا گوتی خوا گەورەیە .
دوای ئاارام بااوونەوەی بااارو دۆخەکەو با وە پێکردناای هێاازی پێشاامەرگە بەرەو ئێاارانو
عێراقو دانانی پێگەی عەسکەری لە شوێنی مەبەستو کۆ کردنەوەی چەکوچۆڵ لە
هەموو گوندەکانو خۆ تەسلیم کردنەوەی کەسانێکی وەک عائیدونو دانی برە پارەیەک
بۆ هەر چەکێک تا رادەیەک ئەم مەترساییەی کوشاتنو گارتن لەساەر خەڵاک کەمتار
بۆوەو ژیانی عادیو هاتوچو دەست پێکرایەوە.

ئەو جەمااااعەتەش کە وەاڵمااای حیزبیاااان پێگەیشاااتبوو ،دڵنیاااا نەباااوون لەوەی حیاااز
وەریاندەگرێتەوە لە "وەرتێ" کۆبوونەوەیەک لە هەموو ئەفارادی ساەرەوەی خۆیاان پێاک
دێننو لەسەر ئەوە سا دەبنەوە بنێرینە الی هەمزەی هەباس ئاغای کە ئەوکات لە الی
دەوڵەت قسااەی دەرۆیشاات قسااەیان بااۆ بکاااو وەک پەناهەناادە وەریااان بگاارێ ،ناااوبراویش
دەچێتە فیرقە لە چوارقورنەو وەزعی ئەو جەماعەتە باس دەکاو ئەویش بە درۆ وەاڵمیان
بۆ دەنێرێ گشتیان لە هەر کوێ هەن بە بنەماڵەوە بێنە رانیەو تا جێگایەکیان بۆ دیاری
دەکەیاان لە چادراناادا بحەوێاانەوەو حکااوومەت مەعاشیشاایان دەداتااێ .دوای ئەوە هەمااوو
ئەفاارادی سااەربەخۆیان تەبلی ا کاارد ،حکااوومەت بااۆ بنەماااڵە پەنجااا دینااار ،کەسااانێکی
سااەڵت بیسااتو پێاانج دینااار مەعاشاامان دەداتااێ بااۆیە هەرچاای دەنااکە جااۆیەکی پاشااای
خواردبوو لە ماوەی پازدە رۆژدا ئاماادەبوون ببانە پەناهەنادە .مەال سایامەندیش یەکێاک
لەو کەسانە بوو بەرەو رانیە باریانکرد.
دوای ماااوەیەکی کەم هەمااوو ئەو شااتانەی کردبوویااانو نووساایبوویان لە ب وکااراوە
شرەکەیاندا لەگەڵیان باس کردبوون .ئەوانیش دیفاعێکیاان پاێ لەخاۆ نەکراباوو ،هەرباۆیە
بە سیاسەت لەگەڵیان باس کردبوون دەیانێرینە دەوری کەرکووکو ئۆردووگایەکیاان باۆ
دەکەنەوەو حکوومەتیش چاوەدێریان دەکا.
تا کاتێک بریاری مونەزەمەی شایمال لە کەرکاووکەوە دەگااتە فیارقەو گشاتیان بە
زیلی عەسکەری بار دەکەنو لە قەسریشایرین هەڵیانادەرێژنو پێشایان دەڵاێن ئێاوە دەگەڵ
مەال مستەفا بوون ،ئەویش چۆتە ئێران باش وایە ئێوەش برۆنەوە ئەوێ .
برایانی رێبەرایەتی کاتی چیان پێنامێنێ لە زیلەکان دێنە خوارێو دەبێتە شەریانو
تاوانباااارکردنی یەکتااار .هێنااادێکیان خاااۆ رادەپساااکێون نەچااانەوە ئێاااران ئێعااادام دەکااارێن.
عەسااکەر لە دەوریااان راوەسااتاوەو رێگااای دەرباااز بوونیااان نەماااوە لە پاسااگای ساانووری
تەحویلیااان دەدەنو زیلەکااان دەگەرێاانەوە .هێناادێک ماااوەیەکی کەم گیاارانو بازێکیشاایان
هەر زوو ئازاد کرانو چوونەوە مەنتیقەی خۆیان.
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دوای رووخانی رێژیمی شاو هاتنە سەرکاری رێژیمی خاومەینی باوونەوە کاۆمەڵەی
یەکسانی و هێندێکیشیان وەک شەهید حەمەمینەو ئەحمەد مەحموود بوونە پێشمەرگەی
حیز و تا شەهید بوون قارەمانی مەیدانی خەبات بوونو رووحیان شاد.
ئێمەش بۆ زستانی ساڵی  ٢٤٤١گەراینەوە قەاڵدزێ خەریکی کارو ئیدارەی خۆمان
بووین .ئەو چەکو چۆاڵنەی وەک سیمینۆف ،کەاڵشانیکۆفێکی مزەللای تێعادادێک
پەرەشووت کە لەالی ئێمە بوو ،لە شوێنێک حەشارمان دابوون .بۆ مەئمووریەتی حیزبی
ناوخۆی واڵت شاردبوومانەوە بۆ رۆژی پێویست ،دوو سێ برادەرمان لەو مەرزە هێشتبۆوە
وەک پااێگە داماننااابوون وەک مەالمەحمااوودی قااازانی ،پیاارۆتە درێااژی گڵکەنکااێ،
وەتمانی رەسووی.
ماباااقی چااووینەوە نێااو شااارەکانو هەر کەسااە خۆمااان بە شااتێکەوە سااەرقاڵ کاارد.
بریاریش ئەوە بوو بۆ بەهارێ زەماوەند بکەمو لە رەبەنی نەجاتم باێ خەبەرم دایە خەساووم
داخوا ئامادەگی هەیە بۆ گواستنەوەی ماریەم  ،لە وەاڵمادا گوتباووی هەرکاتێاک ئەو
بڵێ ئێمە ئامادەین هەر چەند خزمەکانی رازی نینو هەرەشەیان کردوە ،رێاگە ناادەن ئەو
کارە بکرێ من لە وەاڵمیاندا پێم گوتوون نە خزمی ئێمەنو نە لەو کارەش پەشیمانم.
تەواوی دارایشم سێسەد دیناری عێراقی بوو ،ئەوکات پووڵێکی کەم نەباوو .رۆژی
دیاریکراو سێ ماشێنی لەندروێرو بووکنیمان ناردنە ساوونێ ،نیگەرانایش باووم نەکاا ئەو
ماااڵە کۆسااپێک دروساات بااکەنو شااتەکە پەکاای بکەوێااتەوە .چااونکە ن ازیکەی پەنجااا
کەسااێکم دەعااوەت کردبااوو تەداروکاااتی تەواویااش بااۆ ئەو رۆژە لە الیەن خێزاناای حاااجی
مەال رەسووڵ ،مەال سمایلی حاجیو بنەماڵەی کاک حەسەن رەستگار تەرتیگ کرابوو و
خااواردن بەگااوێرەی ئیمکااان ئامااادە بااوو .هەر لەو خااانووەی تێاادابووم رێااگەی سااوونێەم
لێدیار بوو ،جارجار سەرنجم دەدایەو دەمگووت ماشێنەکان نەگەرانەوە .دوای ماوەیەکی
کەم چاوەروانی هەرسێ ماشێنەکە دەرکەوتن کەمێک لە نارەحەتی رزگاریم باوو گاوتم
شوکور دیارە شتێک نەبووەو بە سەالمەتی گەرانەوە.

بە گەیشتنەوەی ماشێنەکانو بووکەخان کرایە هەلهەلەو چەپڵەرێزان ،زیاتر لەبەر من
بااو و ژناام بااۆ هاااتبوو کەساای خااۆم لەوێ نەبااوو ،رەشاابەڵەک لە حەساااری خااانووەکەدا
سااازکرا .دەوری نیااو کاااتژمێر مناایش چااوومە ژووری حەسااارو دیااتم گااوڕەی حاااجی
مەالرەسااووڵ و تااوورەیی لە رەشاابەڵەک لەگەڵ مەال ساامایلی حاااجی لەبەر یەکاادابوون،
حاجی دەیگووت بە هیچ جۆر حازر نیم لەو حەوشەدا ئەو کارە بکرێ ،من سەرپەرەستی
ئەو کارەمو ئەجازە ناادەم ،مەال سامایلیش دەیگاووت پێویساتە کە ئەو شااییو رەشابەڵەکە
ببێ ،چونکە مەالخدر ژن دێنێ تۆ بۆت نیە خۆت نارەحەت بکەی .بەهەرحاڵ ئەوکات
شااایەکە بەردراو حاااجیش هێااواش بااۆوەو دوای مااااوەیەک شااتەکە ساااز بااۆوەو منااایش
کەمێک هەڵپەریمو قۆناغی رەبەنیم تەواو بووو بوومە ژندارو خاوەن ماڵ.
بەهاری ساڵی  ٢٤٤٤بۆ دەرمان رشاندن واتە سەمپاشی حیز منی ناسااندو لەگەڵ
گرووپێکی بۆ ماوەی چەند رۆژ لە نەخۆشخانەیەک کارمان کردو پاشان باۆ ئەو کاارە
نێااردراینە دەرەوەی شااار .لە شاااری بااۆ الی گەناااو باااوزەو هێاارۆ هەمااوو ئەو دێهاتانەمااان
سەمپاشی کردو دوای چەند رۆژێک کرامە سەرکارگەرو رۆژانە حەوت پەنجایماان باۆ
حیسا دەکرا ،پووڵێکی کەم نەبوو دوای گەرانەوەمان لەو کارە باۆ پاووڵەکەش چاوومە
سلێمانێو نەغد وەرمگرتو گەرامەوە قەاڵدزێ .ماوەیەک بەو پووڵە گوزەراندم .ئەوجاار
نەکار بوو نە پووڵ.
دەساات پێکاارانەوەی شااەرو رێککەوتناای شاااو سااەدامو تێکچااوونی شااۆرش ،قەراریااش
درابوو پاازدە تاا بیسات کیلاومتر نااوچە سانوورییەکان چاۆل بکارێنو دێو دێهاتەکانیاان
بگاااوێزرێنەوە ئۆردووگاکاااانو بە تەواوی ئەو نااااوچە سااانووریانە ماااوحەرەمە رابگەیەنااان.
ساااەدام ئەوەشااای کااارد ،بەاڵم ئێاااران باااۆی نەکااارا .حکاااوومەتی عێاااراق زۆر درنااادانەو
بێبەزەییانە بە هێزی عەسکەریو جاشە خۆفرۆشەکان دەستی دایە گواستنەوەی هەموو
دێهاتەکااااانی سەرساااانوور دەوری ئۆردووگاکااااانیش بە پااااێگەی عەسااااکەریو ساااایمی
چەقااا وی تەنااایو چ مەوداو دەرەتاااانێکی باااۆ خەڵاااک نەهێشاااتەوەو خەڵکااای هەژارو
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بێدەرەتانی ش ناچار ملیان راکێشاو دەستەوەساتان چااوەروانی هەماوو فەرماانێکی ئەمانو
ئیستیخباراتیان دەکرد .سەدام لە خۆبایی ،مەغرور چی بەزەیی بوو نیسبەت بە کورد لە
ئاکاری بەدی نەدەکرا .زۆر لە هەوڵ دابوو خەڵکەکەی بکاتە ئەمنو ئیستیخباراتو لە
دژیااایەوە وەگەریانخاااا ،تاااا حەددێاااک ساااەرکەوتووش باااوو تەناااانەت تەلەبەش ئەگەر لە
ئیمتیحااان دەردەچااوو کارنااامەی نەدەدرایەوە ،بە مەرجێااک نەبااایە بەعساای .خەڵااک بە
تێکرا نیگەرانو ناهومێد لەوەی کە ئەمنو ئیستیخباراتو جاشە خۆفرۆشەکان شۆرشایان
بە شکساات کااراوی دیااتو مەترسااییەکیان نەمااابوو و بە ویسااتی خۆیااان بە سااەروماڵو
کەرامەتی خەڵکدا حوکمرانیان دەکرد هەر بۆ ئەوەی بەعسو رێژیمەکەی رازی بکەن.
وردە وردە دەنگااۆی پێشاامەرگە ب ا و بااۆوە ،حەمەی مەال شااەری کە کوێخااایەکی
مەنگوڕان بوو جوتیارێکی لەدەست کاوژراو رایکاردە شاا  ،هەر ئەوەش باووە هاۆی با و
بوونەوەی هەواڵەکە لە رادیۆ بیبیسی ،بەاڵم ئەوەی جێگای دڵخۆشیبوو ،سەرەڵدانەوەی
کەسانێک لە هێندێک ناوچە وەک کەسایەتی سیاسیو سەر بە الیەنێکی سیاسی بوو
لە دەوری هەڵشاۆ ،بااێگەاڵس ،شاێنێو ناااوچەی کۆپاان ،مەفاارەزەی ساێ کەساایو زیاااتر
پەیدا بوونەوەو بۆ رێکخستنی خەڵک زۆر بە نهێنی کاریان دەکرد .ئەوە رووناکاییەکی
ناو ئەو تاریکییە بوو کە دوای هەرەسهێنانی شۆرشی ئەیلوول پەیادا باۆوە .ئەو شاێعرەی
مامۆستا هێمن کە دەڵێ :ئاگری شۆرش دانەمرکاوە ،لەژێار ئەو ژیلەماۆیەدا مااوە .باۆ
ئەو کااااتی ماناااای خاااۆی دەداو زۆرێاااک لە مامۆساااتایانی قوتابخاااانە کە کەساااانی
شۆرشگێرو ئەدیگ دەیانخوێندەوە سووکنایی دڵی خۆیان پێدەدا.
دوای ئەوەی دەنگااۆی گواسااتنەوەی گوناادەکانی پشاادەر بااۆ ئۆردوگاکااان بەناااوی
کاااۆکردنەوەی گونااادەکان لە چەناااد شاااوێنێک باااۆ زیااااتر خزمەتگاااوزاری بە خەڵاااکو
کەڵکوەرگرتن لە ئاو و کارەباو خوێندنو پێڕاگەیشتن بە وەزعی گشتی خەڵاکەکە .هەر
بااۆ ئەو نیااازە گ ا وەی حکااوومەتی عێااراق برادەراناای حیزباای شاایوعی بە هەنگاااوێکی
پێشااکەوتنخوازانە بەناااوی "تجماا القاارا" کە لە یەکیەتیاای سااۆڤییەتیش جێبەجێکااراوە،

تەبلیغاتیان لەسەر دەکرد ،بۆ نموونە جارێکیان مەحموودی حاجی فەقێ خدری خەڵکی
قەاڵدزێ و ئەناادامی سااەرکردایەتیی حیزباای شاایوعی دەگەڵ مامۆسااتا حەسااەنزادە ئەو
باسەیان بوو ،مامۆستا بە شتێکی باشی نەدەزانیو کاک مەحماوود پشاتیوانی لێادەکرد
کە قسەکەی مامۆستا راستییەکەی دەرکەوت ،ئەو گوناد کاۆ کاردنەوە بەچ نیازێاک
بااوو ،بااۆ گواسااتنەوەی گوناادەکان حکااوومەت پاارۆژەو بریایاادا چەنااد ئۆردوگااایەک لە
"پێماڵک ،بەستەستێنو توەسووران" بە قۆنتەرات بداتە چەند کەس لە دانیشتوانی پشدەر،
نەخشااەو خەریتەگێاارانو ناونووس ای کرێکاااران هەر بەڵێناادەرێک لەالی خااۆیەوە چەناادین
خانوویان کردە کۆنتەراتو کرێکاریان ناونووس دەکردن.
هەر ئەوە بوو مانو فەتااحی باسااوێ ،مەال مەحماوودی قاازانی ،فەقاێ عەبادوڵ ی
قەلەرەشێو چەندین کەسی دیاکە لەالیەن خااڵە شاێخە دێگەیای بە کرێکاار وەرگیاراین.
هەموو بەیانیان بە لاۆرییەک دەچاووینە ساەرکار لە بەستەساتێنو ئێاواران هەربەو لاۆرییە
دەگەرایاانەوە .کارەکەمااان گاارتنەوەی چیمەنتااۆ ،گواسااتنەوەی بلااۆک ،بەنکێشاای نێااوان
بلۆکەکاااان ،دارەڕاو حەسااایرکردنی خانووەکاااان ،هەڵکەنااادنی چااااڵ باااۆ ئااااوەرۆو پاشاااان
گڵەبانکردنی خانووەکان بوو ،کارەکە زۆر خۆش نەباوو ،بەاڵم پێمانخۆشابوو زیااتر درێاژە
بکێشاای تااا رۆژانەمااان پتاار دەسااتبکەوێ ،ئەو سااەردەمی زۆر گەرم بااوو ،سااەهۆڵیان بااۆ
دێناینو نیوەرۆیان ماستاوی ساردو خەیار ،کاڵەک کە خۆمان دەمانبرد ،پێخۆرمان بوو.
زۆر باشم لەبیرە بەو گەرمایە ماستمان دەکردە قوتووە شیرانەوەو سەرمان دەنایەوە ،زۆرجار
کە سەرەکەیمان دەکاردەوە ساەرە قوتاووەکە دەردەپەڕی پارینچکە ماسات کە لە گەرماان
هەڵکزابوو بە دەموچاوماندا هەڵدەپرژاو دەماانکردە شاۆخیو گااڵتەو پێکەناین .دیاانگوت
راوەستە با سەهۆڵەکە بێت بزانێ چۆنت سار دەکەین.
کارمااان دەکاارد ،زۆریااش ماناادوو بااووینو زۆریااش مەمنااوون لەو کااار کااردنەو ماناادوو
بوونە ،چاونکە مایەیاان باۆ داناابووین کە بە کرێکاار وەریاانگرتبووین ،ئەوەم لەبیار نەباوو
کاک کەریم حەدادیش بۆ دارەرای خانووەکان هاتبوو رۆژانە کااری دەکارد ،ئەو وەساتا
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بوو باش لێدەزانی .رۆژێکیان لەسەر دامەزراندنی کرێکارێک لێمان بوو بە گورەو هەراو
نە من رازی بەکاری ئەو بووم و نە ئەو لە کاری مان رازی باوو ،لە نەکااو مەال عەزیاز
ئەحمەدی و فەقێ عەبدوڵ قەلەرەشی کە لە نزیاک ئاێمەوە کاریاان دەکارد ،پەیادابوونو
ویسااتیان لەو هەراو کێشااەیە بااگەن ،دوای حاااڵی بوونیااان زۆر پێکەنااینو بۆچااوونەکەی
منیان پێراست بوو ،منیش گوتم کاک کەریم راستە وەستای ،بەاڵم لە هەموو شتێک
وەک ماان شااارەزا ناای ،تااۆ کااوری شاااریو مناایش گوندنشااین ،باشااترە نەزەری مناایش
بەهێنااد بگااری .کێشااەکە تەواو بااوو ،دەسااتمان بە دارشااتنی حەمااامی خانووەکااان کاارد،
ئەوجااار ماان پرساام بە کاااک کەریاام دەکاارد ،چااونکە حەمااامم چاااک نەکردبااوونو لە
گوندیش نەمانبوو ،دەیگوت کاکە گیان هیچ عەیگ نایە شاتێک پیااو نەیزانای دەساتی
تێوەرنەداو هیچ قسەشی لێنەکا باشە ،خوا هەڵناگرێ ناوبراو قانێ دەبوو دەیگوت دەباشە
خەریک بە.
وردە وردە بااوومە خاااوەن پااووڵ ،شااتێکم پااێکەوە نااا ،ئەوەیااش ئەوکاااتە بااوو کە ژنیشاام
هێنابوو .لە خانووی حاجی سێمان کە پیاوێکی دەوڵەمەندو دەگەڵ ئێمەی حیازبیش زۆر
باشبوو دادەنیشتم .ماڵەکەم لە تەنیشت مزگەوتی گەورە بوو .منو حاجی مەال رەساووڵ
چااڵەوانی ،فەقااێ عەباادوڵ قەلەرەشاایو مەال مەحمااوود قااازانی ئەو خانووەمااان بەکاارێ
گرتبااوو .ماانو ماااڵی مەال رەسااووڵ سااێ هۆدەمااان لە سااەریەک پێشااخانی دارێااژراو بە
چێمەنتاااۆ بەدەساااتەوە باااوو ،یەخچاڵماااان نەباااوو ،ماسااات یاااان مریشاااکێک کە دەماااانبوو
دەمانناردە مااڵی مەال سامایل بۆیاان دەخساتینە یەخچااڵی خۆیاان .ئەگەر ناا مریشاکو
ماستەکە بۆ ئێوارێ دەترشانو نەدەخاوران ،زۆرجااریش رێادەکەوت خێازانم دەگەڵ خێزانای
مەال سمایل کە شوکر وەزعای باشابوو لە حیاز  ٢١دینااری وەردەگارتو بەرگدرووشای
دەکااارد نێوانیاااان تێکااادەچوو ،لێیاااان دەباااووە باااۆڵەو باااۆ تاااۆڵەو سااازای خێااازانم ماساااتو
مریشکەکەی لە یەخچاڵەکە دەردێناو بۆی دەنااردینەوە .یەک دوو جاار مەال سامایلیش
دەستی لە خێزانەکەی بەرز کردبۆوەو ئامۆژگاریشی کردبوو ،بەاڵم بێفایدە بوو.

رۆژێکیان چێشتەنگا بوو خەریاک باووم بچامەدەرێ ،مریشاکێکی سەهۆڵبەساتوو لە
دەرگای ماڵی مەال سمایل بەرەو زارکی دەرگای هۆدەکەی ئێمە دەهاات ،راوەساتامو لە
خێاازانم پرساای ئەوە چیاایە خێاازانم وتاای وادیااارە مەالژن لااێم عاااجزەو مریشااکەکەی بااۆ
ناردوومەوە ،منیش دەنگام نەکاردو گاوتم چاار هەر ئەوەیە بیکاۆڵێنی .باۆ رۆژی دوایای
چوومە دوکانی کاک سۆفی برای حاجی کاکەڵ ی لە نزیک ماڵەکەمان یەخچاڵو
کەرەسەی بەرقی دەفرۆشتن ،یەخچاڵێکم ساەودا کارد بە ساێ دینااو نیاو کە تاا ساەری
ماااانگێش دراوەکەی نەدەماااێ .نااااوبراو زۆر پیااااوانە گاااوتی خاااۆ ئەگەر پاااارەش نەدەی
دوکااانی خااۆتە .یەخچاااڵم هێناااوەو دامناااو لە مەالژن مەال ساامایلی بااێمننەت بااووین.
ئەوجاار چ نەباوو جااگە لە قاابڵەمە ماساتێک یااان مریشاکێک لە یەخچااڵی نااێن ،بەاڵم
بووینە خاوەن یەخچاڵ.
ئێااواران کە دەگەرامەوەو ماناادوو شااەکەت ،جارجااار بااۆ قەدەم لێاادان دەچااوومە بااازارو
دەگەڵ رەفیقان دیدارمان نوێ دەکردەوە .ئێوارەیەکی زۆر بە دزیایەوە چاوومە نااو باازارو
چاااوار دانە بیااارەی "لۆلاااۆ" کە ناویاااان زۆر بە خۆشااای دەبااارد ،کاااڕیو بەو نیاااازە کە
یەخچاڵمان هەیە سااردیان دەکەم و ئێاواران دانەیەک دەخاۆمەوە ،لەبەر ئەوەی مەشارووبی
نەبووم ،ناویشم مەال بوو خەڵک باشیان ناسیبووم ،بە شەرمەوە ئەو کاارەم کاردو باردمەوە
ماڵێ و بە خێزانم گوت ئەوانە دە یەخچاڵەکە بخە تا خاۆم دەڵاێم ،ئەویاش پرسایاری کارد
ئەوە چییە منیش گوتم ئەوە شەربەتە بۆ ماندووبوونێ زۆر باشە.
دوای دوو رۆژان خێزانم گوتی ئەتۆش فێڵێ لە من دەکەی خۆ ئەوە ئارەق بوون ،بۆ
گوتت شەربەتە .تۆمەڵێ ،لە مەالژنی مەال سمایلی پرسایبوو ،ئەویاش دەیناساین .گاوتم
جا چ بوو دانەیەکم بۆ بێنە ،خێازانم گاوتی خاۆ فرێماداون ،چاۆن تاۆ ئاارەقی دەخاۆیەوە،
ئەتۆ کێت پێدەڵێن  .منیش توورە بووم ،گوتم ئەتۆ حەقت نیە رێوشوێننا باۆ مان دیااری
بااکەی ،ئەگەر ئەوە نیااازو مەبەسااتە ساابەی زوو هەسااتەو خااوات دەگەڵ بچااۆوە ماااڵی
دایکت ،وادیارە ناتوانین پێکەوە ژیان بکەیان .هەر کە وامگاوت ئەو زوو گاوتی شاۆخی
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دەکەم بااۆ تااوورە بااووی کەیفاای خااۆتە ئەوە بااۆت دێاانم ،بااێ ئێااوە ناااخۆش خااواردمەوەو
خێزانیشم بێدەنگەی لێکرد.
دوای تەواو بوونی کااری ئۆردوگاکاان ،ئەوجاار دەساتکرابە کااولکردنی گونادەکانو
خەڵااک گواسااتنەوە بەشااێوەیەکی زۆر نالەبااارو پااڕ لە سااووکایەتی ،تەواوی گوناادەکانی
پشدەرو مەنگورایەتی چۆلکران ،تێکدران ،وەزعێکی ناخۆش ،شاپڕێوو خەڵاک ناهومێادو
ناوچە چۆلکراوەکان بە ناوچەی قەدەخە لەسەر واتە "منطقە محرمە" راگەیەندرا .کەس
باۆی نەباوو سااەردانی ئەو گونادانە بکااا ،ساەگو پشاایلەی بەجێمااو لەناااو بارانو کااانیو
سااەرچاوەکان کااوێر کاارانەوە ،رەزو بااا و باخچەکااان ساایس ،زەردو وشااک هەڵااگەرانو بە
قەولی کورد گوتەنی بۆنی خوێنیان لێادەهات .باۆ ئاێمەی ئێارانیش کاار نەماا ،کاسابی
هیچ مەگەر دروێنەیەک یا دەگەڵ جەڵە رۆیشتن بۆ الی کۆیە کە ئەویاش لەدەسات
من نەدەهات.
بەرە بەرە بێپااووڵی رووی تێکااردین ،بااۆ وێاانە رۆژێکیااان لە بااازاری هاااتمەوە ماااڵێ
خێزانم گوتی ئەوە بۆ کیلۆ تەماتەیەک ،شتێکت نەهێناوە خۆ چمان نیە بۆ نیاوەرۆیە.
 ٤١فلس زیاترم پێنەبوو ،سیگاریش بووم ،پاکەتی سیگارو کیلۆ تەماتەش هەر بەو نرخە
بوو ،لەالی خێزانم دەنگم نەکردو چوومە الی قادری حاجی ئەحمەدی شۆری دوکاندار
کە لە دەرگای ماڵەکەمان نزیک بوو ،گوتم کاک قادر پاکەتێاک سایگاری بەغاداو
کیلااۆیەک تەماااتەم بااۆ بکێشااە ،بەاڵم ئێسااتا وردەم پااێنیە ،گااوتی مامۆسااتا دوکااانی
خۆتە چۆن شتی وادەڵێی .سیگارو تەماتە کردران .کێشرانو لێنرانو خواردمانن.
بااۆ ئێااوارێ ناچااار چااوومە الی برادەرێکاای خۆمااان بەناااوی یۆساافی مااام رەسااووڵی
دیواڵی ،کاری رەنگرێژی خانووانی دەکردو پێمەوە شاک دەبارد ،گاوتم تاا حەوتاوویەک
دینارو نیوێکم دەیێ ،گاوتی بە چااوان ئەوە ساێ دیناار ،ئەگەر زیاترشات دەوێ بادەمێ.
گوتم سپاس ئەوەندەم بەساە دوای دوو ساێ رۆژی دیاکە دەدەمەوە .دوای حەوتاوویەک
ناردمەوە ئێرانو گوندەکەی خۆم لە رێگای ماامم ،عەبادوڵ عاومەرزادەوە  ٢١١١تمەنام
بۆ هاتو کەوتمەوە سەر گەڕ.

بەرە بەرە دەسااتم کاارد بە کااار .لە ئۆردوگااای پێماڵااکو بەستەسااتێن کاااری خااانوو
سازکردن ،دارەرای بیناکان ،دارشتنی حەمامو چاڵ هەڵکەندنو ساەرگرتنیان لە تەنیشات
خانوەکااان بااۆ ئاااوەرۆی ماڵەکااان ،رەوشاای ئابووریمااانی تۆزێااک بەرەو ژوور هەڵکێشاااو
تااوانیم ژیااانێکی مامناوەناادی دەسااتەبەر بااکەم ،لەو سااەردەمەدا خاااوەن ژنو "بەئیسااتال "
ماڵ بووم.
شێوەی گواستنەوەی خێزانم لە سونێڕا بۆ قەاڵدزێ ،داستانێکی سەربەخۆیەو لێارەدا
دەمەوێ باسی لێوە بکەم.
هەروەک پێشتر ئاماژەم پێکرد ،دوای خواستنی خێزانم گێرەو کێشەو فشاری حەساۆ
میرخااان بۆسااەر خزمەکااانی خێاازانمو بەتااایبەتی بنەماااڵەیەک بەناااوی رەسااووی مێااری،
پیاوێکی نێو بەدەرەوە ،خاوەنی پێنج کاوری گەورە ،هەروەهاا بۆساەر رەساووی وەتماانی،
موختااااری گونااادی ساااونێ کە خزمااای نزیکااای بنەمااااڵەی خێااازانم باااوونو ناااارازیی بەو
مەسااەلەیەو دایاام هەرەشااەی ئەوەیااان دەکاارد ئیجااازە نااادەین ئەو کااچە بگااوازرێتەوە تااا لە
بەراماابەردا شااتێک نەدرێااتە بااراکەی .خااۆ مناایش نە پااووڵم هەبااوو بیاادەم ،نە باربەهاشاام
هەبااوو بماادابایە .لە قەاڵدزێ دەگەڵ دۆسااتو ئاشااناکانم بڕیارماادا بنێاارین بااۆ سااونێو
داوای گواستنەوەی خێزانم بکەم ،دوای گەرانەوەی تەتەرەکەو رەزایەتای دایکایو بااقی
خزمەکانی بۆ دەعاوەتی خەڵاکو ئاشاناو رۆشانا بەرنامەماان داناا ،هەماوو ئیمکاانیەتی
مناایش  ٢١١دیناااری عێراقاای بااوو ،زیاااتر ئەگەر پێویسااتم بااایە ،جااگە لە قەرزو قااۆلە
چااارێکی دیااکەم نەبااوو .بااۆ ئەو بااابەتەش هاایچ گاارفتێکم نەبااوو ،چااونکە حاااجی مەال
رەسووڵی چاڵەوانی دۆستێکی نزیکو ئەندامی حیزبیش دەوڵەمەندو پارەیەکی باشیشای
هەبوو ،هەمیشە بۆ من لە باری ماڵییەوە وەک پشتو پەنا وابوو.
لە هەرحاڵدا ئەو مەسەلە ،واتە گواستنەوەی خێزانم .بێ قاڕەو هەراو کێشاە جێبەجاێ
بااوو ،بااوومە خاااوەن ماااڵ .لە رۆژی زەماوەنااد کە لە حەوشااەی ماڵەکەماناادا ژنو پیاااو،
کورو کاڵ هەڵدەپەرین ،کاتێک زانیمو بیساتم هەراو گاورەیەکی زۆرو دەنگای قەڵسایو
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تااوورەیی لە دەرەوەی حەوشااە دەبیسااترا ،مناایش کە لە خااانووی سااەرتر الی میوانەکااان
خەریکی میوانداری بووم ،چوومە حەشاەکەو دیاتم مەال سامایلی حااجی دەگەڵ حااجی
مەال رەسووڵ چاڵەوانی کە ئەوکات نەچووبووە حەجێ ،لەسەر رەشبەڵەک هەرایان باوو،
مەال رەسووڵ کە خاۆی بە مەالو پیااوێکی ئاایینی دەزانای ساەخت دژی ئەو کاارە باوو
دەیگوت ئەو بەزمە بە پێچەوانەی دینی ئیسالمەو خاۆم سەرپەرساتیی ئەو زەماوەنادەم بە
ئەستۆ گرتووەو ئیجازە نادەم ئەو سەرسەرییە التانە کاری وابکەن.
مەال سامایلی حااجیش دەیگاوت زەماوەنادی رەفیقای خۆماانەو هایچ کەس لێارە نایە،
هەر بۆیە شتەکە ناخۆشتربێ باشترە.
بە رای من هەر دوو ال حەقیان بوو ،مەال رەسووڵ وەک مەالیەکای ئاایینی دەباوایە
ئەوە بڵێ کە دەیگوت ،مەال سامایلیش باۆ دڵخۆشای مانو باۆ خۆشای ئەو بەزمەی زۆر
پێخۆشبوو ،چونکە ژنەکەی شتێکی ئەوتاۆو روو بە باازاری نەباوو ،هێندەشای گاوێ بە
دیااانو دیناااداری نەدەدا ،هەر باااۆیە منااایش کەوتااامە نێوبژیاااوانیو دەباااوایە بە دڵااای هەر
دووکیااان بااێ ،گااوتم مامۆسااتا زۆر سپاساای هەوڵو ماناادووبوونت ،لە پەیوەناادیی دەگەڵ
ئەو زەحاامەتەی کێشاااوتە ،بەاڵم پێویساات ناکااا هێناادە خااۆت نااارەحەت بااکەی خااۆ کەس
نااااچێتە قەباااری کەساااەوەو هۆباڵیاااان بە ئەساااتۆی خۆیاااان ،کااااک مەال سااامایل بااارای
خۆشەویسااتم ئەتااۆش بااۆ رەشاابەڵەک هێناادە تەنگاااو مەبە ،ئێاارە واتە ئەو حەوشااە بااۆ ئەو
کارە زۆر باش نیە ،چونکە جیرانی مزگەوتێن ،دەبا بچینە الی میوانەکان خۆیان چیان
پێباشە با وابکەن ،هەر دووکیان واتە هەر دوو بەناو مەالکانم بردەوە سەرێو دوای ئێمە
دیسان رەشبەڵەک دامەزراوە ،بەاڵم بە دەنگی کەمی گۆرانی زەبت کە ئەوکات هەر بە
شریتی رەسووی نادری ،سەیە عەلی سەردەشتیو عەلی گڵێنانی باویان زۆر بوو.
دوای زەماوەندو پێکهێنانی بنەماڵە،وەزعم لەوپەڕی خراپی دابوو ،هەروەک پێشتریش
ئامااااژەم پێکااارد ،ژیاااانێکی فەقیااارانە ،بەاڵم بەوپەڕی قەنااااعەتەوە دەژیاااام ،کارەکاااانی
حیزبیشام دەکااردو رابیااتو پەیوەناادیی بەردەوامام دەگەڵ باارادەران لە کوردسااتانو ناااوچەی
سەردەشت هەبوو.

کاک کەریم حیسامی بەرپرسی بەشی تەشاکیالتی نااوخۆ باوو ،جارجااریش دەهااتە
قەاڵدزێو وەزعاای ئەودیااوی پرساایار دەکااردو چاایش هەبااا وەردیاادەگرت ،مناایش جارجااار
بۆسااەردان و دیتناای باارادەران لە ناااوچەی سەردەشاات بە نهێناای دەگەڵ هاااورێی دیااکەی
حیزبی سەفەرمان دەکرد .زۆر باشم لەبیرە کاتێک کااک کەریام حیساامی لە بەغاداوە
هاااتە قەاڵدزێ پێگااوتم دەبااێ لەو دوو رۆژانەدا سااەفەرێک بااۆ ناااوچەی سەردەشاات بە
مەبەستی سەردانو دیتنی ئەو بارادەرانەی حیزبای باکەیو ب وکراوەکاانی حیاز وەک
رۆژنااامەی "کوردسااتان"" ،تێکۆشااەر"یااش دەگەڵ خااۆت باابەی ،جااا دەگەڵ کااێ ئەو
سەفەرە دەکەی خۆت دەزانی .منایش دەگەڵ دوو ساێ کەسای بارادەر بەناوەکاانی مەال
سمایلی حاجی ،محەممەد عەبادوڵ غەفاوور ،ناساراو بە محەمامەد زاوا کە ساێ چاوار
باارا بااوونو لە "گەناااو"ێ دادەنیشااتنو هەموویااان حیزباایو لە کۆناادا خەڵکاای گوناادی
"شەڵماش" بوون ،هەروەها حوسێن کوری کوێخا محەممەدی "کونەمشکێ" رێککەوتین
بەرەو نااااوچەی سەردەشااات ،مەال سااامایلو حوساااێن لە "کونەمشاااکێ" بەجێماااانو مااانو
محەممەدیااااش بەرەو "دۆڵەگەرم"و "قااااازان" وەرێکەوتااااین .شااااەوی دووهەم گەیشاااااتینە
"قوڵەساااوێرو" و دوای حەساااانەوەو دیتنااای ساااێ چاااوار کەسااای خۆماااان بەرەو "دوڵەگەرم"
رۆیشتین .ئەوەی پێویست بوو کردماانو باو نێاوانی شاەوو رۆژان گەرایانەوە "قوڵەساوێرو"
ماڵی کورە پوورێکی خۆم .دوای هێندێک قسەو بااس ویساتمان بەرەو شاوێنێکی دیاکە
باااارۆین ،خانەخوێکەمااااان سااااوێندی خااااوارد بااااۆ ساااابەی شااااەو میااااوانی بااااین ،دوای
موخالەفەیەکی زۆری ئێمە ،ناوبراو قبووڵی نەکردو گوتی شوێنێکی زۆر باشو ئەماین
بۆ مانەوەتان دیاری دەکەمو نانو چاشتان بە کەسێکی حیزبدا بۆ دەنێارمو خۆشام دەچامە
گوندی بارێکە کا دەکردمو زوو دێمەوە ،ناچار قبوولمان کارد ،خۆماان کاۆ کاردەوەو باۆ
شااوێنی دیاااریکراو کەوتیاانەرێ .تااا ئێااوارێ زۆر درەناا لەو شااوێنە بااووینو هەمااوو
شتێکیشمان بۆ هاتە ئەو شوێنە .تا بەرە بەری شێوان بریارماندابوو لە نزیاک مزگەوتای
گوندەکە چاوەروان بین تا دێنو ئاگادارمان دەکەن بچینە ماڵەوە ،هەموو ئەو کارانەماان
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کااردو دوایاای چااووینە ماااڵەوەو خۆمااان ئاشااکرا کااردو چەکو چۆلمااان لەخااۆ کااردەوەو
گۆرەوییەکانیشاااامان شوشااااتنو دوای کاتژمێرێااااک دانیشااااتن ،قسااااەکردنو نااااانخواردن،
هاورێیەکی حیزبیمان کە خزمی خانەخوێش بوو هاتە الماانو باسای بەرناامەی سابەێنێ
لێپرسیمو گوتمان جارێ بڕیارمان نەداوە لە کوێ دەبین.
دوای نیااو کاااتژمێر لەو قسەوباسااانە خااانەخوێ چااووە دەرێو دوای پێاانج خااولەک
برادەرە حیزبییەکەی بان کردە دەرێو نەمزانی چ باسە ،پاش دە خولەک ئەو بارادەرە
هاتەوە ژوورو گوتم چ باسە ناوبراو گوتی تاا دەرێ وەرە ،چاوومە دەرێو گاوتی دەباێ
هەرچاای زووتاار لەو ماااڵێ باارۆین ،دەنااا دوای کاااتژمێرێکی دیااکە وێاادەچێ دەورەتااان
بگیاااارێ ،ئااااێمەش بااااێئەوەی ئەسااااڵی مەوزووعەکە روون بکەیاااانەوە خۆمااااان پێچاااااوەو
دەرکەوتااین ،ئەو بااراد ەرەو خانەخوێکەشاامان دەگەڵ خۆمااان باارد بااۆ شەخسااێکی پەنااای
گوناادی ،لەوێ دانیشااتینو پرساایارمان لەو باارادەرە دەکاارد ،ئەویااش زۆر بە نااارەحەتییەوە
مەساااەلەکەی باااۆ باساااکردین ،گاااوتی چەناااد مانااا لەمەوبەر کە ماااامم عەبااادوڵ
عومەرزادە بان کرابوو بۆ ساواکو هەرەشەی لێکرابوو کە من چوومەوە دەبێ خەبەر
بدا ،ئەگینا تووشی گیاران دەباێو هەر چەناد رۆژێکای دوای ئەوە گۆیاا خاانەخوێکەی
ئێمەش ،لە ساواک کە بەرپرسەکەی رەحمان جەفایی بوو بانا دەکارێ .لێارەدا گاوتم
هاورێی گیان راوەستە تا خانەخوێەکەمان خۆی باسی بکا .ئەوجار بە گریاانەوە دەساتی
بە قساااە کاااردو گاااوتی مەگەر بمکاااوژی دەناااا قەت ئەو خەیاااانەتەی مااان کاااردووە باااۆ
باسااکردن نااابێ .ئەساالی باسااەکە ئەوە بااوو دوای بان ا کردناای عەباادوڵ عااومەرزادە،
منیشاایان بان ا کاارد ،لە پێشاادا جەفااایی سااوێندی خااوارد کە خەیااانەت بە مەال خاادر
ناااکەم ،تەنیااا مەبەسااتم ئەوەیە دەگەڵاای دانیشاام ،بااۆیە دەبااێ تااۆش سااوێندبخۆی هەر
کاتێک زانیت هاتۆتەوە دەعوەتی بکەیو منیش دێم لە کااتێکی دیااریکراودا دەگەڵای
کۆ دەبمەوە ،ئەگەر ئەو کارە نەکەی چی خراپە بەسەرت دێنم .خانەخوێکەشمان هەم بە
سوێندی جەفایی فریوی خواردەبوو ،هەم بەوەش کە دەگەڵم دانێشێو قسە بکاا ،بەڵێنای

دابوو هەر ئەوەشبوو ئەو رۆژەی ئێمەی لەوێ گێراوە و بۆ بارە کایەک چووبوو گوندی
باغی لە خوار سەردەشت ،ساەرێکی جەفایشای داباوو ،پێشای گوتباوو مەال خادر دەگەڵ
کەسێکی دیکە ئەمشاەو میاوانی مانە ،نااوبراویش گوتباووی زۆر باشاە دڵنیااش بان چ
مەترسااییەک بااۆ فاا نەکەس ،واتە مەال خاادر لەگااۆڕێ ناایە ،مناایش بە چااوار پێاانج
کەسەوە کاتژمێر دەی شەو لە ماڵی ئێوە ف نەکەس دەبینم.
مناایش کە بیناایم خانەخوێکەمااان بە ساااکاری فریااوی سااوێندی جەفااایی خااواردوە،
گوتم کاکە گیان هەروەک خۆت گوتت مەگەر بتکوژین دەناا چ پاداشاتێکی دیاکەت
باادەمەوە چااۆن بیاارت لەوە نەکااردەوە بەرپرساای ساااواک یااا هەر کەسااێکی ساااواکی نە
باوەریان بە سوێند هەیەو نە چ مەسڵەحەتێکیشیان لە دیتنی منی حیزبیدا هەیە ،مەگەر
کوشااتن ،چااۆن بیاارت نەکااردەوە کە ئااێمە بەو کااارە رازی بااینو بە دیتناای ئەوان ئەگەر
چارمااان نەمااا خااۆ دەکااوژین ،یااان ئەوان ،ئااێمە چەکاادارین بە تفەنگاای ک شاانیکۆفو
چەندین نارنجۆک ،پێتوانەبوو ماڵو منداڵەکەشت تێدادەچێ
لە ئاکامدا کە هەموو قسەکانی منی قبووڵ کرد ،گوتی زۆر راستە ،هەر باۆیەش
پااێش وەختاای دیاااریکراو ئاگااادارم کااردن ،لێاارە واتە ماااڵی ئااێمە چااۆل بااکەن ،بەوحاااڵەش
ئەگەریش بمکوژن ناحەقتان ناگرم ،دەزانم غەڵەتم کردوەو ک وم چۆتەسەرو تووشای ئەو
خەیانەتە بووم ،منیش لەوەاڵمدا گوتم بە دوو هاۆ پێماوایە باۆ کوشاتن ناابی ،هەر چەناد
تۆ بڕیاری کوشتنی منو ئەو برادەرەمت بە دەستی جەفاایی داوە ،یەکەم :بارای کوێخاا
حوسااااێنی مەحمااااوودزادەی ،دووهەم :کااااابرایەکی زۆر سااااادەو ساااااویلکەو نەفااااامی ،بە
سوێندی جەفاایی بااوەرت کاردووە ،خۆشات ساوێندت باۆ خاواردوە خەبەری هااتنی منای
پێبدەی.
دوای ئەم قسەو باسانە منو هاورێکەم بەرەو گوندی دۆڵەگەرم رۆیشتین ،گەیشاتینە
پشتی گوندەکە دیتمان لەوبەری گونادەکە چاوار ماشاێن راگیاراونو چەناد کەساێک بە
چرای دەستی لە سەرەو ژێرەکە هاتنەخوارو گەیشتنە ناو گوناد ،دیتماان چەناد ماڵێاک
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کە خاازمو کەسااوکاری ماان بااوون چااوونو خەریکاای گەرانو تەعقیااگ بااوون .هەر زوو بە
هاااورێکەم گااوت ئەوە دارودەسااتەی جەفااایینو لە ئااێمە دەگەڕێاان ،رەنااگە باوەریاااان بەو
خااانەخوێیەی ئااێمە نەکردبااێو پێیااانوایە ئااێمە لەم گوناادەین .بەناچااار بازەکەمااان گااۆری
بەرەو مووچەیەک بەناوی "چەورە بای" رۆیشاتین ،کەساێک بەنااوی خادری ماام بااپیر
باانەگەی لەوێبااوو ،چااووینە الیو نااانو چایەکەمااان خااواردو بەرەو کوێسااتانی "زەرتااکە"
رۆیشاااتینو لەوێشاااەوە بە رێگاااای ساااەریی دەرووی نێاااوان زەرتاااکەو بێتاااووشدا چاااووینە
"دۆالن" ی پشااتی بێتااووش ،هەر لەوێ ئەو باارادەرە نەخااۆش کەوت ،باشاابوو هێناادێکمان
دەرماااانی دژە ئاااازارو ئاااانتی بیوتیاااک دەگەڵ خاااۆ هێناااابوو ،دوو دەرزیااام لێاااداو حااااڵی
کەمێک باشتر بوو .ئەو دەرزی لێدانەش لەالی سەید رەسووڵی دێهقاان فێربباووم .لەوێ
فریامان کەوت ،بۆ شەوی داهاتوو بەو شاخە سەختو دژوارەدا بەرەو قەاڵدزێ رۆیشتینو
لە گوندی "هەرزنێ" چووینە ماڵی حاجی ئیبراهیمو عەبدوڵ ی کاوری ،هەر دووکیاان
دڵسۆزو حیزبی بوون .لەکاتی نانو چای شەودا کەسێک هاتو گوتی ئەوە ساێ چاوار
ژاناادارمە لەبەر دەرگااا راوەسااتاونو نااازانم کاریااان چیاایە کاااک عەباادوڵ ئااێمەی بااردە
ژووری ژنو منداڵەکانو گوتی دەچم بزانم چیاندەوێو دوای نیو کاتژمێر گەراوە گوتی
چ نەبوو کاری خۆیا ن هەبوو ،پێمواباوو خەبەریاان لە ئێاوە داوە ،ئەگەر ئەوەشابا دەمزانای
چۆنیان بە کەر بزانم!
بەکورتی تا بەری بەیانی لە ماڵی حاجی ئیبراهیم ماینەوەو پاشان کورێک بەناوی
برایمیان دەگەڵ ناردین تاا لە سانووری "قەنادۆڵ"و لەوێاڕا خۆماان گەیانادە "گەنااو" کە
ماااڵی کاااک ئەحاامەدو کاااک مەحمااوود براکااانی کاااک محەماامەد عەباادوڵ زاوای
هاورێم لەوێبوون.
پاااش یەک دوو سااێ شااەو مانەوەمااان ،بەرەو قەاڵدزێ چااووینەوەو راپااۆرتی خۆمااان
دایەوە بە کۆمیتەی مەرکەزیی لەبەغدا.

سەرەرای ئەو هەموو زەحمەتو ئەزییەتەی ئێمە کێشامان ،دوای مانگێاک زیااتریش
رۆژێکیان کاک محەممەد گوتی دەزانای بارادەران لە ساەفەرەکەمان دوردۆنا باوونو
پێیانوابووە ئەو راپۆرتەی لێماندرابوو دەستی خۆماانی تێادابووەو باۆ خاۆ گەورە کاردنەوە،
دەنا چۆن دەرباز بووین ،یا دەگیاراین یاا دەکاوژراین ،سااواک بەو هەماوو زەبارو زەناگەوە
کە نفووزی لەناو زۆربەی بنەماڵەکانیشدا کردووەو کورو بااوکی لەساەر یەک کاردۆتە
جاسووس ،ئاوا بە سەهەلو ئاسانو بە سەالمەتی نەدەگەڕانەوە.
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عەبدوڵال حەسەن زادە
هاوڕێی ڕۆژه سهختهکانی ژیانو خهبات

لااه سااهردهمێکهوه مااهال خاادری دۆڵهگااهرمی دهناساام کااه هااهردووکمان خوێناادکاری
ئایینی باووین ،واتاه ئاهو زانساته عهڕهبییاناهمان دهخوێناد کاه مامۆساتایانی ئاایینی باۆ
باشااتر فێاار بااوونو تێگهیشااتنی قوڕئااانو حااهدیس دهیانخوێناادن .جیاوازیمااان ئااهوه بااوو کااه
ئهمن بهتهمهن چهند ساڵێک لهو گهورهتر بوومو له پلهکانی خوێندنیشدا لهپێشاتر باووم.
بااه زاراوهی نێااو فااهقێیان ئااهمن موسااتهعید بااوومو ئااهو سااووختهو تهنانااهت هااهر لااه الی
خۆشمی دهخوێند .ههر لهو تهمهنه کهمهدا وشایاریو پیتۆڵییاهکی باهرچاوی پێاوه دیاار
باوو .باۆ دهرس خوێناادن هاهم زیاارهک باوو هااهم ئاۆگری فێربااوون .باۆ ئااهو کاراناهش کااه
باااهپێی ناااهریتی ئاااهودهم دهکهوتناااه ساااهر شاااانی ،وهک کاروبااااری ڕاتباااهو ڕاگرتنااای
پاکوخاوێنی حوجرهو دهوروباهرو هتاد کاه باه هاوکااریی هاودهورهکاانی ئاهنجامی دهدان
چوستوچاالکو بهمشوورو لهڕاستیدا سهرمهشقی ئاوهڵهکانی بوو.
لهوانهش زیاتر ئهوهنده قسهخۆشو لهبهر داڵن بوو که دهگهڵ ههموو ئهو قایاده تونادو
سااهختانهی ئااهودهم لااهنێوان مامۆسااتاو قوتااابیدا هااهبوون ،مامۆسااتاکانی هااهر حااهزیان
دهکرد بیدوێننو به گفتولفتو زمانشیرنییهکهی کهی بکاهن .لاهوهش گاهڕێ کاه لاه
ههرکوێی خوێندبایه زۆر زوو دهبووه دۆستو خۆشهویستی خهڵکی ئاهو شاوێنهو باشاترین
پێوهندیی دهگهڵ دادهمهزراندن.

دهڵێن" :بهر ههر لهبن سهوهتهیدا نابێ" .فهقێ خدری زیتو وریاا هاهم لاه تهماهنو
ههم له پلهکانی خوێندنی مهالیهتیدا ههڵکشاو کهسایهتییهکهی گوڵی کرد .ئهمجار
ئیدی پێوهندیی ئهو مرۆڤه دهگهڵ ئهوانهی دهرسیان پێدهگوت تهنیا پێوهندییهکی وشکی
مامۆسااتاو قوتابییااهتی نااهبوو ،بااهڵکوو پێوهندییااهکی پتااهوی دۆسااتانه بااوو کااه هااهموو
مهالیااهک حااهزی دهکاارد مااهال خاادر کااه ئێسااتا بۆخااۆی موسااتهعید بااوو ،بچێتااه الیو
دهرسی لهکن بخوێنێو خهڵکی ئهو گوندانهش که دهیانناسای،خواخوایان باوو ماهال خادر
له گوندهکهیان بخوێنێ تا له هاونشینیو هاودهمی لهگهڵیدا بههره وهربگرن.
لهو سهرو بهندهدا (ساڵهکانی  ٢٢١١تاا ٢٢٩٤ی هاهتاوی) تێکۆشاانی ڕێکخراوهیای
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان گیانێکی تازهی وهبهر هااتبووەوە ،بهتایباهتی لاه ناوچاهی
سهردهشاات بااههۆی بااوونی کااادرێکی لێاازانو لێوهشاااوهو چاااالکی وهک مااهال ئهحمااهدی
شەڵماشی ناساراو باه "ماهال ئااواره" ،ئاهو تێکۆشاانه ڕێکخراوهییاه لهوپاهڕی خۆیادا باوو.
لهباااهر ئاااهوهی تاااا ئاااهودهمو زۆر دواتاااریش پێگاااهی هاااهره باااههێزی حیزبااای دێماااوکڕاتی
کوردساااتان بهتایباااهتی لاااه الدێ حاااوجرهی فاااهقێیان باااوو ،ماااهال خااادرو ماااهال خااادرهکان
ئهرکێکی تازهیان کهوته سهر شان ،یان باشتر بڵاێم مهیادانێکی باشاتریان باۆ دهرخساتنی
تواناو دڵساۆزیو بلیمهتییاهکانیان باۆ کرایاهوه .لهوێادا باوو کاه الوانای قوتاابیی ئاایینی
بهحاااهق خزماااهتیان کااارد ،زهحماااهتیان کێشااااو شاااانازییان باااۆ خۆیاااانو حیزبهکااااهیانو
نهتهوهکهیان خوڵقاناد .ههڵگیرساانی ڕاپهڕیناه چهکدارانهکاهی ساااڵنی ٢٢٩٤-٢٢٩٤ی
هاااهتاوی (٢٤٤٤-٢٤٤١ی زایینااای) ئاااهرکی ئاااهو پیااااوه ئایینییاااه نیشاااتمانپهروهرانهی
قورسااااتر کااااردو هااااهر لااااهو کاتااااهدا دهرفااااهتێکی باشااااتری بااااۆ دهرخسااااتنی تواناااااو
لێوهشاوهییهکانیان بۆ خوڵقاندن.
ئهو مهالو فهقێیانهی ههر له ناوچاهی سهردهشات لاهو مهیداناهدا بهڕاساتی نهخشایان
ههبوو ،ڕۆڵیان گێاڕاو شاانازییان خوڵقاناد -و بهداخاهوه بهشاێکیان شاههید باوون -یاهکجار
زۆرن ،کااه بااه زۆر هااۆو بهتایبااهتی لهبااهر باااری ئهمنیااهتیی ئهوانااهی ئێسااتا لااهنێوخۆی
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واڵتن نااکرێ نااوی هاهمووان بێناین .باهاڵم هاهروهک نمووناهو تاهنیا وهک نمووناه حاهز
دهکهم لێرهدا یادی چهند کهسێکیان بکهمهوه :ڕهحماهتی مامۆساتا مهالعاهلی ،ماهالی
گوندی ئاغهاڵن ،قارهمانی بهناوبان مهال حهسهن شیوهسهڵی ،مهال ڕهحماان کااژهیی،
شاااههید فاااهقێ محهمماااهدی ڕهساااووه ماااهره ،ناااهمر ماااهال برایمااای دۆڵهگاااهرمی ،ناااهمر
مهالخدری دۆڵهگهرمی ،مهال عهبدولخالەقی حهفیدی ناسراو به سیروان.
کاک مهال خدر لهو مهیدانهشدا زۆر جێی متمانه ،زۆر جێی ئومێادو زۆر چااالک
بااوو .بااۆ ئهنجاماادانی ئااهرکی حیزباایو نیشااتمانی ماناادوویی نهدهناساایو شااهو و ڕۆژی
نهدهزانی .دهگهڵ ههموو مهترساییهکانی ساهر ڕێای خاهباتو دهگاهڵ ئاهوهی دهساهاڵتی
جهههننااهمیی پاشااایهتی هااهموو ناوچااهکان ،بهتایبااهتی ناوچااهی سهردهشااتی بااه هێاازی
سهربازیو ژاندارمو بهکرێگیراوی ههرزان قیمهتی خۆواڵتی تهنیبوو ،مهال خدر ههروهک
هاوڕێکاااانی دیکاااهی بێتااارس لاااه دوژمااان خاااهریکی ئهنجامااادانی ئهرکاااه حیزبااایو
نیشتمانییهکانی بوو و بهڕۆژ فهقێو بهشهو پێشمهرگه بوو.
بهداخهوه ڕاپهڕینه چهکدارانهکهی سااڵنی ٢٢٩٤-٢٢٩٤ی هاهتاوی لهباهر ناهبوونی
ئیمکاناتی ماددیو پێداویستییهکانی خۆڕاگریو یهک لهوان پشتی جهبههیهکی جێای
متمانااه پاااش ٢١مان ا خااۆڕاگریی قارهمانان اه ناچااار بااه پاشهکشااه بااوو .لێاارهدا ئااهو
تێکۆشااهره حیزبییانااهی گیانیااان بااه سا مهتی لااه ڕاپهڕینهکااه دهرکردبااوو ،ناچااار بااوون
نیشتمانه خۆشهویستهکهیان باهجێ باێڵنو ڕوو بکهناه باشاووری کوردساتان (کوردساتانی
عێاااڕاق) .ئاااهو ڕووداوه تاڵاااه جاااارێکی دیکاااه مااانو ناااهمااار ماااهال خااادری دۆڵهگاااهرمی
وهسهریهکخستهوهو چارهنووسێکی هاوبهشی بۆ دیاری کردین .نایشارمهوه وهزعێک کاه
دوای ئهو کارهساته تووشی هاتین ،بارودۆخێکی نالهبار بوو .پۆلێاک خاهڵکی ئااوارهی
بێاادهرهتانو بێکااارو کاساابیو بێپشااتو پشااتیوان وهسااهریهک کهوتبوونااهوه کااه تااهنیا بااه
ورهی شۆرشااگێڕانهو شااانازی بااه ههڵوێسااتو هیااوا بااه دواڕۆژێکاای باشااتر لهسااهر پااێ
ڕاوهستابوون.

سااهرباری وهزعاای تاااڵی گااوزهرانو بێبهشاای لااه هااهموو پێویسااتییهکانی ژیااانێکی
ئینساااانی ههمیشاااهش لاااهژێر پاڵهپهساااتۆی شاااهڕی دهروونیااای ڕێژیمااای حهماااهڕهزاشااااو
مهترسیی ڕفاندنو گهڕاندنهوه بۆ ئێاراندا ژیانیاان بهساهر دهبارد .لاه وهز و حااڵێکی ئااوا
نالااااهبارو پڕمهینااااهتو مهترساااایدا چااااارهنووس جااااارێکی دیکااااه ماااانو مااااهال خاااادری
دۆڵهگهرمیی وهکوو مهالو فهقێ یان مامۆستاو قوتابی وهسهر یهکخستهوه .لهوهدا هاهر
ئااهم دووانااه نااهبووین ،بااهڵکوو چهنااد کهسااێکی دیکااهش کااه تااهنیا ناااوی کاااک مااهال
ڕهحمان کاژهیی دهتوانم بێنم لهگهڵمان بوونه هاوچارهنووس .بهڕواڵهت ئاهمن ماهال باوومو
ئهوان فهقێ .بهاڵم لهکردهوهدا به ههموومان بنکهیهکی حیزبی ،بنکهیهکی سیاسی یان
بنکهیهکی پێشمهرگهمان پێکهێنابوو.
به ههر پێوهرێک بتگرتایه ئێمه له باارودۆخێکی یاهکجار ئااڵۆزو نالاهبارو ناهاهموارو
دهکرێ بڵاێم نائینساانیدا دهژیااین .کاهچی لهساایهی یهکادڵیو هاوکااریو هاوخاهمیی
هاااهموواندا ،لاااهو فهقیرخانهیاااه ژیاااانێکی بهختهوهراناااهمان پێکهێناااابوو کاااه ئهواناااهی
شارهزای دیوی ژوورهوهی قهلهندهرخانهکهمان نهبوون بهڕاستی ئێرهیییان پێدهباردینو لاه
زۆر حاڵهتیشدا له دهورمان کۆ دهبوونهوه تا ببنه شهریکی ئهو ژیانه بهختهوهرانهیه.
هیااوادارم دۆسااتهکانی دیکااه لااێم دڵگیاار نااهبن ئهگااهر بڵااێم ئااهو بهههشااته خااۆکرده
بهشااێکی یااهکجار زۆری لهسااایهی ورهی بااهرزو ڕووحاای شااادو ڕهفتاااری دڵگااری نااهمر
مااهال خاادری دۆڵهگااهرمیدا بااۆ ئێمااه هااهموومان خوڵقااابوو .لااه گوناادێکی چووکهڵااهی
ناوچااهی مهنگوڕایااهتی بااهناوی "مااارهدۆ" س اهرمان بااه سااهری یهکااهوه نااابوو .ڕهنگااه
خاهڵکی گوندهکاه لااهنێو خۆیااندا نێااوان ناخۆشایو ورده ناکۆکییاان بااووبێ ،باهاڵم بااۆ
ئێمه ههموویان وهک دایکوبا و خوشکوبرا وابوون .دهتوانم بڵێم یهکێک له خۆشترین
ساهردهمهکانی ژیاانم ئااهو ماوهیاه بااوو کاه لااهنێاو ئااهو خهڵکاه شااهری و دڵپاکاهدا ژیاااوم.
لهبیرمه کاتێک لهبهر کاروباری حیزبی دهمهویست ئهو شوێنه بهجێ باێڵم زۆر لاه پیااو
ماقووڵهکانی ئاوایی هاتن گوتیان ئێمه دهزانین ئێاوه تێکۆشاهری سیاساین ،باهاڵم هاهروا
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بزانن ئێره بنکهیاهکی پێشامهرگهی حیزباهکهتاناهو باهجێمان ماههێڵن .ڕوویاان کارده مانو
گوتیااان ئهگااهر بۆخۆشاات هااهر ناچاااری بااڕۆی بااا مااهال خاادرو ڕهفیقااهکانی لااهالمان
بمێننهوه.
دهورانی ئاوارهیی تێپهڕیو له ئاکامی ڕاپهڕینی پڕشکۆی گهالنی ئێراندا ئهوانهی
ئهم دواییانه دهن بێژه نیشتمانپهروهرهکان پێیاان دهڵاێن تاهیری گاهرمێنێ گهڕاناهوه زێادو
نیشااااتمانی خۆیااااانو باوهشاااای گااااهرمی گهلهکااااهیان .لێاااارهشدا سااااهری مااااهال خاااادری
دۆڵهگهرمی لهنێو سهراندا دیار بوو و نهخشی بهرچاوی له ژیاندناهوهی ڕێکخراوهکاانی
حیااز و هاناادانی کۆمااهاڵنی خااهڵک بااۆ کاااری حیزباایو سیاساایدا وهئهسااتۆ گاارت.
کاااتێکیش خومااهینیو دارودهسااتهکهی شۆرشاای گااهالنی ئێرانیااان بۆخۆیااان پاااوان کااردو
بهتایبهتی پهالماری کوردستانیان دا ،دیسان مهال خادری ناهمر لاه ڕیزهکاانی پێشاهوهی
خااهباتو بهربااهرهکانیدا جێگااای خااۆی کااردهوهو زۆر بهرپرسااایهتیی گرنگاای بهئهسااتۆوه
گرتن که له ههموویاندا ئهوپهڕی دڵسۆزیو دروستکاریی لهخۆی نیشان دا .
دواقۆناغی ژیانی هاوڕێی نهمر مهال خدر ئهو کاته دهستپێدهکا که بههۆی هێنادێ
گیروگرفتی ژیانو لهشساغییهوه ناچار بوو نیشتمانه خۆشهویستهکهی باهجێ بێڵاێو لاه
واڵتی نۆڕوێژ بگیرسێتهوه .لهو قۆناغهشدا مهال خدر ههر بهجهسته لهوێ باوو ،ئاهگینا
بیروهااۆشو فکاارو خااهیاڵی هااهر لااهالی کوردسااتانو کوردسااتانییهکان بااوو .هااهر بااهو
هۆیهشاااهوه هاااهموو تواناااای خاااۆی باااهکار دێناااا تاااا بتاااوانێ کاااهلێنێک لاااه ژیاااانی
خهباتگێڕاناااهی حیزبهکاااهی پاااڕ بکاتاااهوهو بزووتناااهوهی ڕزگاریخوازاناااهی گهلهکاااهی
ههنگاوێک له سهرکهوتن نیزیک بخاتهوه .بهداخهوه له دواساڵهکانی تهمهنیدا تووشی
نهخۆشیی بێئهمانی شێرپهنجه هاتو ههر چهندی له بهربهرهکانی دهگهڵ ئهو دێوهزماه
سااامناکهشدا ئهوپااهڕی ورهو ئازایااهتیی لااه خااۆی نیشاااندا ،بااهاڵم سااهرهنجام نهخۆشاای
بڕستی لێبڕیو به دنیایهک ئاواتو ئارهزووی بهدینههاتووهوه ماڵماوایی یهکجاریی له
بنهماڵه بهڕێزهکهیو هاوسهنگهرهکانیو گهلو واڵتهکهی خواست .ڕووحای شاادو یاادی
نهمرو بیروباوهڕهکهی بهرقهرار بێ.

یاد و بیرەوەرییەکانی کاک جەلیل گادانی سەبارەت بە شادرەوان مامۆستا

دهتوانین بڵێین له کوردستاندا تا دهیهکانی چالو پاهنجاش مهحفاهلی ماهالو فاهقێیان
وهک ناوهندی فیکریو رۆشنبیریو شوێنی باسو خواسی نهتهوهییو کوردایهتی باوونو
گاااهلێک ماااهالی نیشاااتمانپهروهرو دڵساااۆزمان هاااهبوون کاااه وێاااڕای دهرس گوتناااهوه باااو
فااهقێکان لااه بااواری ئااایینیو عیلماایو شااهرعییهوه ههسااتی کوردایهتیشاایان لااه هاازرو
مێشکی فهقێکاندا پاهروهرده دهکاردو وهک ماهالی نیشاتمان دۆساتو کوردپاهروهر پێیاان
دهگهیاندن.
بااه تایبااهتی دوای رووخااانی حکوومااهتی پاشااایهتی لااه عێااراقو دانهێنااان بااه بااوونی
کااوردان وهک نهتااهوی دووهااهمی عێااراق ئااهو ئهرکااهی مااهالکانی کوردسااتان لااهژێر
کاریگهریی کادره تێکۆشاهرهکانی حیزبای دیماوکراتی کوردساتان زیااتر گهشاهی کارد
لهگهڵ پهرهسهندنی شۆڕشی ئهیلوول له کوردستانی باشوورو بهتایبهتی جوواڵنهوهی ٢١
مااانگەکەی ٩٤ –٩٤ی هااهتاوی لااه بهشااێکی بااهرچاوی رۆژهااهاڵتی کوردسااتان ،ئااهو
روانگااهو بۆچوونااه لااهنێو فهقێکاناادا کااه زۆربااهیان لااه هااهڕهتی الوهتاایو چاااغی شااایی
بهخۆبووندا بوون ،زۆری پهرهساندو بازاری سیاسهت له ناویاندا گهرم بوو ،گهلێک لهوان
لێبڕاوانه هاتنه گهرمهی مهیدانی خهباتهوه .
کاتێااااک پااااهالماری دڕندانااااهی ژاناااادارمو ساااااواکییهکانی حهمهرهزاشااااا بۆسااااهر
تێکۆشهرانی دیمۆکرات له ساڵی ٩٤دا دهستی پێکرد ،پۆلێکی بهرچاو له مهالو فهقێی
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دڵسۆز ،تێکۆشهرانه پهرتهوازهی گهرمێن بوونو لهوێ ههم خهریکی درێژهدانی خوێندنی
خۆیان بوونو ههم به دڵگهرمییهوه تێکۆشانی سیاسیان ههبوو.
یااهکێک لااهو پۆلااه فااهقێ خهباتکارانااه مهالخاادری دۆڵهگااهرمی بااوو کااه ههسااتی
کوردایهتی به تهواوی له مێشکیدا جێگیر ببوو لهو کاتهوه که بهڵێنی به حیزبهکەیدا
بۆی تێبکۆشێو رێبازی بگارێو باهری ناهدا تاا دوا ههناساهی ژیاانی باه پهیمانهکاهی
وهفادار ماوهو ساتێک له رێبازی راستهقینهی دیمۆکرات الی نهدا.
جگااه لااهوهی لااه کوردساتانی باشااوور تێکۆشااانی بااهردهوامی هااهبوو ،پاااش رووخااانی
حکوومااهتی شااایهتی کااه گهڕانااهوه رۆژهااهاڵتیش تااا ئااهو کاتااهی مااهجالی تێکۆشااانی
ئاشااکرا هااهبوو لااه کۆمیتااهی شارسااتانی سهردهشااتو ناوچااهکانی سااهربهو کۆمیتهیااه
بهوپهڕی دڵگهرمییهوه کاری کاردو تێکۆشاانو تایبهتمهندییاهکانی جێگاای رهزامهنادی
هاوڕێیااانی سااهرهوهو خااوارهوهی بااووه .دوای ئااهوهی جااارێکی دی وهک هااهزاران کااادرو
پێشااامهرگهی حیزبااای دیماااۆکرات لاااهژێر زهخاااتو زۆری حکووماااهتی ئاخونااادی ئێرانااادا
کااۆچی ئیجباااری بااهرهو باشااوور کااردهوه هیچکااات لااه خااهبات نهوهس اتاو بااهردهوام لااهو
بهرپرسایهتیانهی بۆی دیااری دهکارا قباووڵی ئاهرکی کاردووهو لاه ئهنجامادانی ئاهرکی
پێسااپێردراو دریغاای نااهکردووه .لهگااهڵ ئااهوهی لااه بڕگااه جۆراوجۆرهکااانی زهماااندا بااه
ئهناادامی کااۆمیتەی شارسااتانو بهرپرساای ناوچااهو ...بااووه لااهئاکامی ئااهو تێکۆشااانهی
خۆیاادا لااه سااهردهمی حیزباای دیمااۆکراتی کوردسااتان ،رێبهرایااهتی شۆڕشااگێڕدا بااوو بااه
ئهندامی رێبهریی حیز و یهک دوو دهوره لهو بهرپرسایهتییهدا مایهوه.
هاااااااوڕێ مهالخاااااادری دۆڵهگااااااهرمی یااااااا عومااااااهرزاده نموونااااااهی کااااااادرێکی
دڵسۆز،پێگهیشتووو تێگهیشتووی حیز بوو که دواتر له ساڵی  ٢٤٤١چاووه ههنادهرانو
بهماڵو منداڵهوه له واڵتی نۆروێژ گیرسایهوه ،بهاڵم له غوربهتیشدا درێژهی به خهباتو
تێکۆشانی خۆیدا .مهالخدر مرۆڤێکی راستو دروست ،دڵپاکو دهساتپاکو قساهخۆشو
لهبهرداڵن بوو .ئهوهندهی بڵێی میهرهباانو لهساهرهخۆو هاێمنو ئاارام باوو ،ئهوهنادهی ناسایم

تووڕهییم پێوهنهدیو هیچ کات له دهردو خهفهتی نهتهوهو گرفتااریی حیزبهکاهی غافاڵ
نهبوو.
بهداخهوه له رێکاهوتی  ١١١١/٤/١لاه ههنادهرانو لاه واڵتای ناۆروێژ کاۆچی دوایای
کردو لهنێو ئاپۆرای هاوڕێیانیدا له گۆڕستانی شاری سترۆمێن به خاکسپێردرا.
رووحاای مهالخاادر دۆڵهگااهرمیو هااهموو شااههیدانی کوردسااتان شاااد بااێو رێگااای
خهباتیان تا وهدیهاتنی ئاماانجی پیرۆزیاان ،واتاه رزگااری کاوردو کوردساتان پاڕ ڕیباوار
بێ.
هیااوادارین هاوسااهری وهفااادارو کااوڕ و کچهکانیشاای درێااژهدهری ئااهو خهباتااه پااڕ
سهروهریو شانازییهی هاوڕێی تێکۆشهرو کۆڵنهدهرمان مهالخدری نهمر بن.
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کاک عەبدوڵال قەڵەرەشی بەم شێوەیە سەبارەت بە مامۆستا دەدوێ:

لە پاااییزی ساااڵی  ٢٤٤١زایناای ماان عەباادوڵال قەلەڕەشاای کە لەسااەر پرساای کااوردو
حیزبااایەتی ئاااوارەی کوردسااتانی باشااوور بااووم ،لە شاااری قەاڵدزێ لە ناااوچەی پشاادەر
مااامەوە .دوای بەیااانی یااازدەی ئااازاری  ٢٤٤١زاییناای برادەراناای حیزباای دێمااوکڕاتی
کوردسااتانی ئێااران لە واڵتااانی ئەوروپااا گەڕانەوە کوردسااتانی باشااوور .وەک دوکتااور
قاسملوو و و باقی برادەرانی دیکەی حیزبی هەموومان لە کوردستانی باشوور یەکترماان
گرتەوە .ئەوکات من کاک مەال خدری دۆڵەگەرمایم نەدەناسای ،چاونکە هەر بارادەرو
هااورێیەک لە شاوێنێک خااۆی پەناا داباوو لەبەر هەڵااومەرجی ئەوکاات .دوایاای لەگەڵ
کاک مەال خدرو باقی برادەرانی دیکە یەکترمان ناسای .ئەوە باوو لە کۆتاایی پااییزی
 ٢٤٤٢زاینی لەسەر بڕیاری ڕێبەرایەتی حیز  ،منو کاک مەال خدر لەگەڵ هێندێک
هااااورێی دیاااکە چاااووینە دەورەی کاااادر لە بەغااادا کە نزیاااک دوو مانااا و نیاااو لەو
کۆرساەدا خەریکاای خاۆ پێگەیاناادنو فێربااوونی دەورەی کاادری بااووین .مامۆسااتاکانمان
کاک دوکتور قاسملووو و مامۆستا مەال عەبدوڵ و کاک کەریمی حیسامیو کاک
حەمەدەمیناای ساایڕاجی بااوو .لەو دەورەدا لەگەڵ باارادەران زۆر باااش یەکتاار ناساایو لە
ڕەوشتی یەکتر شارەزا بووین ،جا لەو کاتەڕا لەگەڵ کاک مەال خدری بووینە ڕەفیاقو
باارادەری زۆر نزیکاای یەکتاار .لە واقیعاادا کاااک مەال خاادر زۆر ئینسااانێکی حیزباایو
دڵسۆز بوو ،کاادرێکی بەوەفاا باوو باۆ حیاز و نەتەوەکەی .هەر کە لە دەورەی کاادری
گەڕایااانەوە باااۆ قەاڵدزێ لەگەڵ کااااک مەال خااادرو کااااک مەال عەزیااازی ئەڵوەتاااان

دەستمان بە کااری تەشاکیالتی کارد ،کە چەناد هەڤااڵێکی حیزبایو ئااوارە لە نااوچەی
پشدەرێ بوون .بەگوێرەی کاتو سات لەگەڵ کااک مەال خادرو کااک مەال عەزیازی
کۆبااوونەوەن لەگەڵ دەکااردنو مەسااائیلی حیزبااایەتین بااۆ باااس دەکااردن تااا دوای چااوار
ساااڵەی موفاااوەزەی بەیناای حکااوومەتی بەعااسو پااارتی دێمااوکڕاتی کوردسااتان کە لە
دەرئەنجامدا ،حکاوومەتی بەعاس لەو پەیماانە پەشایمان باۆوەو پەالمااری کوردساتانیدا.
دوا پەیمانی جەزائیر پاشەکشەی پارتی بۆ کوردساتانی ڕۆژهەاڵت ،ئاێمەش ئەنادامانی
حیزباای کە لە کاااتی شااەڕەکەدا دەرکەوت بااووینو هەریەکە لە شااوێنێک خۆمااان پەنااا
دابااوو ،گەڕایاانەوە بااۆ شاااری قەاڵدزێ .وا ڕێااکەوت ماان لەگەڵ کاااک مەال ساامایلی
حاجیو کاک مەال خدر چووینە خانووی حاجی سالێمان .هەر یەکە لە دیوێکادا باووین
نزیک بە سێ ساڵ .لەو ماوەدا زۆرمان بە برایەتی ژیان بردە ساەر .لەو ماوەشادا زۆرتار
شااارەزایم لە کاااک مەال خاادر لە باااری حیزبااایەتیو تێکۆشااانو ئینساندۆسااتی بااۆ ڕوون
بۆوە .کاتێک لە ساڵی ٢٢١٤ی هەتاوی خۆپێشاندانو بەربەرەکانی گەالنی ئێران دژی
ڕێژیماای شااا توناادو تیااژ بااوو ،لە کۆتااایی پاااییزی ئەو ساااڵە ڕێبەرایەتیاای حیااز مەال
سمایلی حاجیان ئاگادار کارد کە بێاتە شاارۆچکەی سەنگەساەر .کاتێاک مەال سامایل
هاااتەوە قەاڵدزێ بە برادەراناای ڕاگەیانااد کە ڕێبەرایەتیاای حیااز بە ڕێبەری ای دوکتااور
قاسملووو گەڕاونەوە بۆ کوردساتانی ئێاران باۆ کااری حیزبای .دوکتاور گوتاویەتی" :باا
برادەرانی کادر نەگەڕێنەوە تا جێگای تێکۆشانیان بۆ دیاری دەکەین ،نەوەک لە داوی
دوژماان بااکەون" .نووسااەری ئەو دێااڕانە پاااش ماااوەیەک فکاار کااردنەوە بە کاااک مەال
ساامایلو کاااک مەال خاادرم گااوت" :باشااە وەختێااک ئااێمە بۆخۆمااان بتااوانین خۆمااان لە
ناوچەکاااانی کوردساااتاندا ئاگااااداری خۆشااامان باااینو کاااارو تێکۆشاااانی خۆشااامان پەرە
پێبدەین بۆ لە ئینتیازار داباین ڕێبەریای حیاز ئاگادارماان بکاا" .گاوتم" :کااک مەال
خدر تاۆ حاازری بە یەکەوە باڕۆینەوە نااوچەی خۆماان لە شااری سەردەشاتێ" گاوتی:
" بەڵێ ،بەاڵم شارەزایی ڕێگاکان نیم لە ناوچەی پشدەر چونکە مەنتیقەی موحەڕەمەیەو
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ناااوچەکە چااۆلکراونو ڕەبااایەی عەسااکەری عێراقاای لێاایە" .گااوتم" :ماان زۆر شااارەزامو
هاااتوچۆم زۆر پێاادا کااردوە .بااا خۆمااان ساااز بکەیاانو بااڕۆین" .خۆمااان حااازر کااردو شااەو
داهاتو لە قەاڵدزێ را ٢١ی بەفرانبااری ٢٢١٤ی هەتااوی کەوتیانە ڕێ .بەو تااریکە
شااەوە بەو ڕێ مەترساایدارە لە ڕەبااایەو کەمااینو مینگااوزاری ڕێژیماای بەعااسو سااەرماو
بەفااری کوێسااتانی باااژاڕێ هاایچ کامیااان نەیااانتوانی پێشاان پااێ بگاارن .لە تاریکاااییو
رووناااااکی بەرەبەیاناااادا گەیشااااتینە گوناااادی قەلەڕەشااااێ لەگەڵ کاااااک مەال خاااادری
دۆڵەگەرمای .دیااارە زۆرن زەحاامەتو کوێرەوەریماان لەو ڕێگااا دوورو درێااژەدا دیااتن ،بەاڵم
ژانادارمەی پاسااگای گوناادی قەلەڕەشااێ بە چەکەوە هەر دەهاااتن بااۆ ناااو گوناادی ،ئەو
هەموو گیرو گرفتانە نەیانتوانی ساردمان بکەنەوە لەو رێاگەیەی هەڵماانبژارد باوو .دوو
شااەوو ڕۆژ لەماااڵی باااوکم بااووین ،هەر شااەوە دەسااتێک ئینسااانن بانا دەکااردن باساای
زوڵمو زۆریی ڕێژیمو کارو تێکۆشانی حیزباایەتیو ئاازادیو دێماوکڕاتین لەگەڵ کااک
مەال خااادر باااۆ بااااس دەکاااردن .دوای دوو شاااەوو ڕۆژ ڕۆیشاااتین بە گونااادەکانی دۆڵااای
دەرماناوێو قازانو بێرانو ئەو ناوەدا تا چووینە شاری سەردەشاتێ .لە هەماوو گونادەکان
چەنااد کەسااێکن شااەوانە بااۆ کۆبااوونەوەو باااسو وتااووێژی حیزبااایەتین بااۆ باااس دەکااردن.
دوای دوو شااەو مااانەوە لە سەردەشاات گەڕایاانەوە بە شااوێنی خۆماناادا ،بەیەکەوە لەگەڵ
کاک مەال خدر دوای پازدە ڕۆژ بۆ شااری قەاڵدزێ .کاتێاک گەیشاتینەوە قەاڵدزێ
ڕادیاۆو راگەیاناادنەکان خەبەریاااندا کە شاای ئیااران بە بەهااانەی نەخۆشای ڕایکااردوە بااۆ
دەرەوەی ئێران .ئێمەش چوار ڕۆژ لە قەاڵدزێ ماینەوە دووبارە لەگەڵ کاک مەال خادر
ماڵماواین لە مااڵو مناداڵ کاردو لە قەاڵدزێڕا گەڕایانەوە باۆ کوردساتانی ڕۆژهەاڵت
ناوچەی سەردەشاتێ .لە شااری سەردەشاتێ لەگەڵ برادەرانای دیاکەی کاادر تەقسایمی
کارمااان کاارد ،کاااک مەال خاادرو کاااک لەتی ا وارشااەمەزینی لە کااۆمیتەی کاااتی
مااانەوە بااۆ کااارو تێکۆشااان .مناایش لەگەڵ باااقی باارادەران هەریەک بااۆ ناااوچەیەکی
شارستانی سەردەشت بۆ کاری حیزبی دیااری کاراینو دەساتن بە تێکۆشاانو هەڵساووڕان

کاارد .کاااک مەال خاادر لە ماااوەی تێکۆشااانی حیزباای دوا ئینقیالباای گەالناای ئێااران
ئەغڵە خەریکی تێکۆشان بوو لە هەیمەتی ئیجڕایی کۆمیتەی شارستانی سەردەشات.
کاااک مەال خاادر لە ژیااانی حیزبایەتیاادا کە ئااێمە زۆر بەیەکەوە ڕەفیااق بااووین ،لەگەڵ
ڕەفیقو هاوکارانی ئینسانێکی زۆر هێدیو هێمنو ئارامو بە حەوساەلە باوو .کااک مەال
خ ادر لە تێکۆشااانی حیزبیاادا زۆر موخااالیفی دووبەرەکاایو ئاژاوەنااانەوەو لێکتاارازان بااوو،
چونکە ئەو کارانەی بە زیانی حیاز و گەل دەزانای .کاتێاک ڕێکخاراوی بااژاڕو لقای
سێ لە ئاخیری هاوینی ساڵی  ٢٢٤٩ی هەتاوی لەنااوچەی دۆڵای گەاڵڵە ڕا گەڕانەوە
کۆمیتەی شارستانی سەردەشتێ لە کونەماری کوردستانی باشاوورو نااوچەی ساوونێ.
لە کۆباااوونەوەی کاااۆمیتەی شارساااتاندا کااااک مەال خااادرو نووساااەری ئەو دێاااڕانە بە
بەرپرسااای بەشااای تەشاااکیالتی کاااۆمیتەی شارساااتانی سەردەشااات هەڵبژێاااراین ،کااااک
مەالخااادر وەک بەرپااارسو منااایش وەک جێگااارو هاوکاااار .کاااۆمیتەی شارساااتان هاااۆدە
خانوویەکیاان بااۆ بەدروسااتکردن دایان ،کاتێااک ساااز باوو ماانو مەال خاادر نزیااک بە دوو
ساڵ لەو دیوە خانووەدا ژیانی حیزبایەتین تێدا بردە سەرو زۆرن هاوکاریو ژیانو برایەتی
خۆشاامان تێاادا بردەسااەر .دیااارە برادەراناای کااادریش بااۆ کۆبااوونەوەو هاوکاااری لەو هااۆدە
خااانووەدا لەگەڵ ئااێمە کااۆ دەبااوونەوە .ئەو هاوکاااریو ژیااانە حیزبیەمااان لەگەڵ کاااک
مەال خدر هەروا بێگیروگرفتو دڵمێشان درێژە پێدا تا لە بەهاری ٢٢٤٤ی هەتاوی مان
بۆ ژیانی منداڵەکانم کە لە چوارقوڕنەی نیشتەجێ ببوون بەشێوەی کاتی ماڵمااوایم لە
کاک مەالخدری دۆڵەگەرمی ڕەفیقای خۆشەویساتم کارد کە زۆریانەی کااتی ژیاانی
حیزبااااایەتین بەیەکەوە بردەبااااۆ سااااەر لەو ماااااوەیەدا کە پااااێکەوە بااااووین .کاااااتی ئاااااوارە
بووینیشمان بۆ واڵتانی ئەوروپا هەروا ڕێکەوت لە هەولێرێڕا بەیەکەوە بووین ،بە واڵتی
ئۆردۆندا تا گەیشتینە فەڕانسە ،لەوێڕا لێکجیا بووینەوە ،ئەو بۆ واڵتی ناۆروێژو منایش
بۆ سوئێد بۆ شاری ڤێسترۆس.
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بیرەوەری کاک محەممەد حەسەنپوور سەبارەت بە مامۆستا

پێشهكی سوپاس باۆ بنهماڵاهی باهرێز مامۆساتا مالخادر دۆڵهگاهرمی كاه متماناهی
ئهوهیان پێ ردووم وهك دۆستێ ی قهدیمی لهسهر رابردووی ناوبراو و هاورێیهتی لاه كااتی
كااار كااردنو تێ ۆشااانی سیاساایدا بیاارهوریم پێش ا هش بااهو بنهماڵااه خۆشهویسااته ب ااهم.
هیوادارم توانیبم ئەگەر ئهركێ ی كهمیش بێ ،بهجێم گهیاندبێ.
سااهرهتا ،مامۆسااتا مهالخاادر دوڵهگااهرمیم لااه ساااڵی  ٢٢١٩هااهر لااه دوورهوه بااهناو
بیستبوو ،بهاڵم باۆ یهكاهمجار لاه شهوزساتانی سااڵی  ٢٢١٤لاه رێگاای بارادهرێ ای زۆر
خۆشهویست ،بڕای شاههید عاهلی عەبادوڵ كاۆڵ لاه گاهرهكی بیمارساتانی سهردهشات
لهگااهڵ دوو باارادهری دی ااهی حیزباایو كااادر بااه ناوهكااانی فااهقێ عەباادوڵ قهلهرهشاای
(موالنی)و فهقێ عهلی ئەحمەدبریوی چاومان به یهكتری كاهوت كاه تاازه لاه گاهرمێن
گهرابونهوهو چاوهروانمان دهكردن.
زۆر بهگهرمی یهكتریمان له ئامێز گرتو خۆشاحال باووین باه هاتناهوهیان .كاه پێشاتر
ئاگااادار كرابااووین كااه بااۆ رێ ااو پێااە كردناای كاااری رێ خسااتنو یااهكتر ناسااین لهگااهڵ
ئهندامانو الیهنگرانی حیز له شاری سهردهشت ،ئهوشهوه یهكهم دیدار دوای چهند ساڵ
له دوورهوه ناسینی من لهگهڵ مامۆستا مهال خدر بوو .لهو ماوهیاهدا هاهتا شاهری ساێ
مانگه تهقریبهن زۆر له نزی هوهو دوای كاری رۆژانه ههتا شهو دهرنگانێە وهختی نوستن
ههر بهیهكاهوه باووین .بۆیاه بهشابهحاڵی خاۆم لاهو هاهموو ههڵساوكهوتهی نااوبراو گاهلێە

تەجروبااهو زانیاااریم وهرگاارت كااه لااه ماااوهی ئااهو چهنااد ساااڵهدا زۆرم بااه كااهڵە هاااتووه.
بهراستی له كاری رۆژانهیدا لهسهر خۆو گوێڕاگر بوو له بەرامبەر ئهو كهسهی كااری
لااهالی مااهال خاادر هااهبێ ،دوایاای گااوێگرتنو حاااڵی بااوون لااهو كهسااهی ئهگااهر حااهقی
بوویایه تەئیدی دهكرد ،غهیری ئهوه باه لهساهرخۆیی ههمیشاهیی وهاڵمێ ای زۆر قاانعی
دهدایهوه به كهسه كه .كهم كهسم دیوه وردو لهسهر خۆو قهڵسی پێوه دیار نهبێ.
ژیااانو گااوزهرانی سااادهو خۆماااڵی بااوو ،زۆر زوو تێ ااهالوی دهبااووی .قسااهكانی زۆر
خۆشو له داڵن بوو له ساڵی  ٢٢٤٤بۆ مااوهی یاهك دوو سااڵ لاه كۆیاه لاه ئاازادی كاه
جیااران بااووین ،زۆر سااهنگین ،دەم بااه پێ ااهنینو جیااران خۆشهویساات بااوو ،شااهوانه هااهتا
دهرن وهخت ههموو ئهو جیرانانهی نزیە بنهماڵاهی ماهال خادر باووین گاوێ گارتن باۆ
قسه خۆشهكانیو بهسهر هاتی خۆشو تاڵی رابردووی بۆ دهكردین.
لهسهر كهسایهتی ناوبراو بهراستی كۆمهاڵیهتیو پێوهنادی گاهرمو گاوری وایكردباوو
كه ههر زوو دهچووە ناو دڵی ههموو ئهو كهسانهی لێ نزیە بوون ،كهم كهس هاهبوو ئااوا
هێنده خۆشهویستو لهبهر داڵن بێ .بۆ كاری سیاسی ماندوونهناس له سهرهخۆو وردباین،
هااااهروهها شاااای ردنهوهی مهسااااائیلی سیاساااای ،حیزباااایو كۆمهاڵیااااهتی بااااهالوه ئاسااااانو
بهزمانێ ی سادهو ساكار دهچووە بنجو بنەوانی مهسهلهكان.
لهسااااهر هاااااورێو هاوسااااهنگهرانی تەئساااایری موساااابهتی زۆر بااااوو ،قااااهت نااااهبووه
بهرامبهركهی لێدڵگران بێ .رقو كینهی لهدڵدا نهبوو ،بۆیه ناهدهتوانی باه ئینساانێ ی
قین له زك ،بێئیحترام به حیسابی بێنی ،ههر ئهوه بوو كه له كارهكانیدا سهركهوتوو بێ.
ئاواتی له شۆرش دا وهك ئاكارو كرداری جاوان باوو .باه ئومیادهوه ژیاانی دهبردهساهرو
وره بااهرز ئاسااۆی داهاااتووی بااۆ شااۆرشو گهلهكااهی روون دهبیناای ،لااه ماااوهی ژیااانی
دهرباااهدهری كاااه هاااهیبوو ،بباااوو باااه تهجروبهیاااهكی یاااهكجار زۆر باااه قیماااهت .نزی اااانیو
هاوسهنگهرو هاورێیانی بۆ ئازادیو سهربهستی هاندهدا ،تهجروبهكانی وهك دهست هوت له
ژیااانی دهربااهدهری لااه شۆرشاادا بااه حیسااا دههێنااا .بااۆ گهلهكااهیو الواناای داهاااتووی
كوردستان به دهست هوتی له قیمهت نههاتوو دادهنا.
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له كۆتایی دا جارێ ی دی ه هیواخوازم لهو ئهركاهدا ساهركهوتوو بانو ئاهو بیارهوهریو
زانیارییااهی مناایش كااهلێنیە لااه هااهموو رابااردووی پااڕ لااه شااانازیی مامۆسااتا مهالخاادر
دوڵهگهرمی ههر چهنده بچووكێش بێ ،پڕ ب اتهوه.

یادو بیرەوەریی هاورێو هاوخەباتم مامۆستا مەالخدر دۆڵەگەرمی

رەحیم شیوەیی
لەگەڵ هەزاران س و بۆ گیانی پاکی هاورێی هەمیشە لەیاادم ،مامۆساتا مەالخادر
لە بەدا و پەژارەیەکاای زۆرەوە هەواڵاای لەدەسااتدانی مەرگاای ناااوادەی ئەو ئازیزەمااان لە
رێکەوتی  ١١١١/٤/١پێگەیشت کە بەهۆی نەخۆشی لە واڵتی ناۆروێژ کاۆچی دوایای
کااارد .جاااارێکی دیاااکەش پرساااەو سەرەخۆشااایی لە خۆماااانو بنەمااااڵەو گشااات ئەنااادامو
الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەکەم بۆ لەدەستدانی کادرێکی ماندوونەناسو
قاااڵبوویەکی بیااری کااوردایەتی کە دەورو کاااریگەریی زۆری لەسااەر ناااوچەکە هەبااووەو
خزمەتکردنی گەلو نیشتمانو پەیداکردنی دۆستو هەوادارو ئەندام باۆ ریزەکاانی حیزبای
دێموکراتی کوردستان.
هەرگیاااز شاااێوەو روخسااااری ئەو لەبەر چااااوم ون نابێااات ،کە دیمەنااای دێاااتەوە یاااادم،
پیاوێکی بااڵ رێکی ،چاو و برۆ جوان ،کەسێکی لە سەرەخۆو هێمن ،زماان شایرینو دەم
بە خەندە کە بەخێرایی دەیتوانی کاریگەریی لەساەر بەرامابەرەکەی دانێات ،بەواتاایەکی
زمانی تێگەیاندنی بەهێز بوو ،لەهەمانکاتدا رێزێکای زۆری لە بەرامابەرەکەی دەگارت،
بەگشت چینو توێژێکەوە .هەر بۆیە لەالی خەڵک زۆر خۆشەویساتو جێگاای تاایبەتی
کردبۆوە لەناو دڵی خەڵکدا ،بەتایبەتی لە ناوچەی سەردەشت.
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الی هەماااااااوان روونە کە دەورو کااااااااریگەریی بەرچااااااااوی هەباااااااووە لە بااااااارەودانو
بەرەوپێشبردنی کاری رێکخراوەیی لەناو حیزبی دێموکراتی کوردستاندا.
هەر بۆیە خۆم بە قەرزداری مامۆستا مەال خدر دەزانم کە لەژێار دەورو کااریگەریی
ئەو زاتەدا پەیمانی کار کردنمان وەک بیرەوەرییەک پێمخۆشە سەرەتای یەکتار ناساینو
گفتوگاااااۆی سیاساااااییمان بگێااااارمەوە ،لە هەمانکاتااااادا داوای لێباااااووردن لەو هااااااورێو
هەڵسااووڕاوانە دەکەم کە ناویااانم نەهێنابێاات ،یااان ناویااانم لە یاااد چووبێاات ،بە گەورەیاای
خۆیان بمبوورن.
سااااەرەتای ناسااااینم لەگەڵ مەال خاااادری رەحمەتاااای بەهااااۆی کاااااک مەال برایماااای
دۆڵەگەرمییەوە بوو ،من لە پێشدا لە گوندی دۆڵەگەرمێ مامۆساتای قوتابخاانە باووم،
لەگەڵ خوالێخۆشااااابوو و مەال برایمااااادا دۆساااااتایەتییەکی زۆر باشااااامان هەباااااووەو ئەو
دۆسااااااتایەتییەمان هەر بەردەوام بااااااوو ،لەکاااااااتی هاااااااتنەوەی حیزباااااای دێمااااااوکرات لە
گردبوونەوەیەک دا بۆ یەکەمجار لەگەڵی ئاشنا بووم ،لەو هاورێیانەی کە لەبیرم مابێات
تێاادا ئامااادەبوون ،مامۆسااتا ساایروان حەفیاادی ،مەال باارایم دۆڵەگەرماای ،فەقااێ هەماازە
قولەسوێروی ،کاک ئەحمەدی نەقشیو چەند هاورێیەکی دیاکە کە ئێساتا ناوەکانیاانم
لە یاااد ناایە .وەک لەبیرماادا مابێاات مامۆسااتا ساایروانو مەال باارایم لە پێشاادا دەربااارەی
حیزبی دێموکرات باسێکیان پێشکەش کرد ،تا نۆرە گەیشتە مەال خدری خوالێخۆشابوو،
ئەویش بە کارامەییەوە تێکەڵ بە باسەکە بوو ،لە گێڕانەوەی بابەتێکی چڕوپڕ کە تێادا
چەندین بابەتی لەخۆ گرتبوو کە تێدا باسی لە زوڵامو ساتەمی رێاژیمە داگیرکەرەکاانی
کوردستان و خستنە کاری هەموو تواناو جبەخانەکانی سوپای داگیرکەر بۆسەر خاکو
ماڵو سامانی کوردە بەشمەینەتەکەمان کە جگە لە ماڵوێرانیو بەدبەختیو کاوێرەوەری
هیچیااان پێنەبااووە بااۆ میللەتەکەمااان ،وەک خوالێخۆشاابوو تیشااکی خستەسااەر رێااژیمە
یەک لەدوای یەکەکاان کە هەمیشاە بەرامابەر کاورد وەک دوژمنێاک بەردەوام بااوون.
مامۆساااتا مەال خااادر زۆر بەتاااامو جێاااژ درێاااژەی بە قساااەکانیدا ،بە گێااارانەوەی دەیاااان
بەسەرهاتو چەندین رووداوی گرین کە نزیک بە یەک کاتژمێری خایاند.

هەر لەو جێگااایەدا پەیمااانم بە هاورێیاااندا تااا ئەو جێگااایەی پێماادەکرێ لە خاازمەت
گەلو نیشاااتمانو حیزبااای دێماااوکرات دابااام .تاااا وەدیهێناااانی ئااااواتو ئاماااانجی حیاااز و
وەدیهێنااااااانی خەوناااااای سەربەسااااااتیو ئااااااازادیو دێمااااااوکراتی بااااااۆ گەلە زوڵملێکااااااراو
بەشمەینەتەکەمان.
ئەوەش بوو بۆ ماوەی چەند سااڵێک بە یەکەوە لە کاۆمیتەی شارساتانی سەردەشات
کارمااان کاارد .مامۆسااتا مەال خاادر زیاااتر لە چاال ساااڵی تەمەناای خااۆی بێپسااانەوە بااۆ
خاازمەت بە گەلو حیااز تەرخااان کااردوەو لەو پێناااوەشدا رەنااجو ماناادوو بااوونێکی زۆری
کێشاااوە ،جااگە لە ئاااوارەییو دەربەدەریاایو ماااڵوێرانی ،لە هەمانکاتاادا بە هەوڵو ماناادوو
باوونی خاۆی دەیاان ئەرکو بەرپرسایاریەتی وەرگرتاووەو زۆر ساەرکەوتوانە ئەنجامیاداوە،
دەتاااوانم بڵاااێم لە کۆنفرانسااای کاااۆمیتەی شارساااتانی سەردەشااات چەناااد جارێاااک وەک
ئەندامی هەیمەتی ئیجرایی هەڵبژێردراوەو ئەرکی وەرگرتووە.
بەناااادە لە دەوراناااای کاااااک حەسااااەنی رەسااااتگار کە یەکەم بەرپرساااای کااااۆمیتەی
شارساااتانی سەردەشااات باااوو کە بااانکەکەی لە گونااادی "واوان" باااوو لەگەڵ دەورانااای
موهەندیس ئاریاوە ،هەروەها لە کاتی بەرپرسایەتیی کاک سەعید کوێستانی تا کااتی
پێکهێنانی کۆمیتەی شارستانی رەبەت بە یەکەوە کارماان کاردوە ،ماایەی ساەربەرزییە
بااۆ ماان کە لە ناازیکەوە بااۆ راپەڕاناادنی کارەکااان لەگەڵ تێکۆشااەرێکی ماناادوونەناسدا
خەباتم کاردوەو دڵساۆزیو راساتگۆیی ئەو ئاازیزە وایلێکارد باووم کە هەسات بە مانادوو
بوون نەکەم.
پاااااش ئەو ماااااوەیە ماااان دەسااااتم لە هەمااااوو بەرپرسااااایەتییەک هەڵگاااارت ،هەروەک
ئەندامێکی حیزبی کارم دەکرد ،تا هاتین بەرەو ئورووپا .دۆستایەتیو هاورێیەتیماان هەر
بەردەوام بوو ،چەند جاریش بە تەلەفون دەگەڵ رەحمەتی لە پەیوەندیدا بووم کە هەمیشە
وەک بەرپرساااێکی حیزبااایو هااااورێیەکی دڵساااۆز چااااوم لێکاااردوە ،دەمزانااای چەناااد بە
دڵسۆزانەو ماندوونەناساانە درێاژەی بەکااری حیزباایەتی داوە ،لەگەڵ هااتنە دەرەوەی باۆ
ئورووپا ،پێوەندییەکانمان زیاتر پەرەی سەندو سەردانو هاتوچۆمان زیاتر بوو.
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ئاخرین دیدارم لەگەك مامۆستا لە نەخۆشخانەی نۆروێژ باوو کە باۆ ساەردانی چاوو
بااووم ،لەگەڵ ئەوەی مامۆسااتا نەجۆشاای ناااو جااێگە بااوو ،کەچاای بە ورەیەکاای بەرزو
رووحیەیەکاای بەهێاازەوە باساای کااوردو کوردسااتانی بااۆ دەکااردم ،بەاڵم هەزاران دا پاااش
یەک حەوتوو ماڵماوایی لێکردین.
لەگەڵ ئەوەی خوالێخۆشااابوو وەک تێکۆشاااەرێک قاااۆڵی مەردانەی لێهەڵماااالیبوو،
دەیان سیفەتی جاوانو سەرنجراکێشای هەباوو ،لەناویانادا هەرگیاز حەزی لە زوڵامو ساتەمو
ماڵوێرانی نەدەکرد ،ئاواتی ئەوە بوو هەموان دوور لە شەرو دەمارگرژی ژیاان بەرنەساەر،
کەسااێکی تااا بڵێاای مرۆڤدۆساات بااوو هەرگیااز حەزی لە ئااازاردانی خەڵااک نەدەکاارد،
پێخۆشاابوو تەواوی مرۆڤااایەتی بە ئاشااتیو دێمااوکراتیو بەخااتەوەری ژیااان بەرنەسااەر.
خەونی لە مێژینەی میللەتەکەمان کە سەربەرزیو سەربەخۆییو ئازادی باوو ،بێاتەدی.
ئەگەر بمااانەوێ باااس لە ئاااواتو ئامانجەکااانی مامۆسااتا بکەیاان ،بە دەیااان یاداشااتو
نووسینەوە کۆتایی نایەت.
ماوتەوە بڵێم لە دەستدانی تێکۆشەرێکی وەک مەال خدر ،خەمێکی یەکجار گەورەو
گران بوو بۆ بنەماڵەکەیانو سەرجەم ئەو هاورێو هەڤااڵنەی کە لە نزیکەوە دەیانناسیو
دا و پەژارەیەکااای زۆر گەورە باااوو باااۆ تەواوی ئەنااادامو پێشااامەرگەو کاااادرو دڵساااۆزانی
حیز  .بۆیە هەزاران س و دەنێرم بۆ گۆڕی پڕ لە نووری مامۆستا مەال خدرو ساەرجەم
شااەهیدو گیااانبەختکەرانی کااوردو کوردسااتان ،رووحاای مامۆسااتا مەال خاادر شاااد بێااتو
رێگای خەباتو تێکۆشانی پڕ رێبوار بێت.

بۆ هاورێم کاک مەال خدر دۆڵە گەرمی!

سەعید بەگزادە
خەباتکارانی رێگای رزگااری کاوردو کوردساتان زۆر باوونو هەنو هەتاا وەدیهێناانی
ئامانجیش ئەم
رێگایە هەر پڕ رێباوار دەباێ .لە ناویانادا کەساانی زۆر گەورەو ئاازاو جەساوور پەیادا
بااااووە ،بەاڵم هێنااااادێکیان خاااااوەنی هێنااااادێک خەساااالەتن کە دە هەمووانمانااااادا نیااااایەو
جیاوازییەک پێکدێنێ .بەداخەوە ئەو کەسانە کەمن.
ناڵێم کاک مەال خدر تاقانە بوو ،بەاڵم بە هاسانی وێنەو نموونەی پەیادا ناابێ .هەر
زوو و بە کەمتەمەنی فێری کوردایەتیو خەباات باۆ رزگااریی نەتەوەکەی باوو .خاۆیو
ژیاانو ماااڵو منااداڵو خۆشەویسااتانی لەم رێگااایەدا ،دەگەڵ قورساای ئیاادارەو بەرێچااوونو
پێراگەیشتنیان قەت نەبوونە کۆسپی سەر رێو تەنانەت نەبوونە خەمی یەکەمی کااک
مەالخااادر .کاااوردو واڵتەکەی بەرادەیەک بە الیەوە گرینااا باااوو کە مااااڵی باااوو بە
قوتابخانەیەکو هەموو ئەندامانی بنەماڵە ئێستاش بە رێچکەی بابدا دەرۆن.
مامۆساااتا ،کەساااێکی رو ساااووک ،قساااەخۆشو ناااوکتەزان ،شاااارەزای کولتاااوورو
فەرهەن و دابونەریتی نەتەوەکەی ،قاڵبووی رۆژانی سەختی خەباتو کوردایەتی بوو.
کاک مەال خدر گەنجینەیەک بوو لە مێژوو و رابردووی نەتەوەکەماان .کەساێک باوو
کە لە سااەختترین کاتەکانااداو لە ئاسااتەمترین هەڵااومەرنو دژوارتاارین بارودۆخاادا رووت
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تێکردباااااو رێنوێنیاااات لێویسااااتبا ،هاسااااانو ساااااکار دەتتااااوانی بە رێنوێنیەکااااانی ئەو،
تارادەیەکی زۆر بەسەر گرفتەکانادا زاڵبای .هۆیەکەشای ئەوە باوو کە کااک مەالخادر
ساااردو گەرماای رۆژگاااری زۆر چێشااتبوو ،کاااتی خۆشاایو ناخۆشاای زۆری دیتبااوو.
کەسێک نەبوو کە بە شادیو سەرکەوتنێکی کاتی لە خۆی دەرچێ ،یاان بە شاکانو
تەنگانەیەک خۆی بدۆرێنێ .باش دەیزانی رێگای دەرباز بوون لە تەنگاانەو گرفتەکاان
چۆن دەکرێتەوەو چۆن دەکرێ بەسەر ئەو کاتە ئاستەنگانەدا زاڵبای .کەساێکی وشایارو
بە ئەزموونو بە ئیرادەو تێگەیشتوو بوو .خاوەن دەن و بڕوا بەخۆ بوو.
کاک مەال خدر ،دەگەڵ هاوتەمەنەکانی خۆی ،لە خۆی پیرترو گەنجتر هەر وەک
یەک گەرموگااوڕو نزیااک بااوو .نە خااۆی پااێ لەکەس گەورەتاارو نە خااۆی لەکەس بە
چووکتر دەزانی .دەگەڵ گەنجان ،دەگەڵ کورو کیژان ،خۆش راوێژو رو سووک ،لێاو
بەبزە قسەخۆش ،گەرمو تێکەاڵو و خۆشەویستی هەموو ئەوانە بوو کە دەیانناسی.
ئەوەندەی من کاک مەالخدرم ناسی ،هەر لە خۆی مایەی بۆ نزیکانی دانا .ئەگەر
شتێکو جێگایەک تەنانەت شایاوی خۆشای باایە ،ماادام نزیاکو دۆساتو هااورێیەکی
چاوی بەو شتەوە بایە ،ئەو لێی دەگاوزەراو چااو پۆشای لێادەکرد ،باێئەوەی وا نیشاانبدا
کە لەبەر ئەو کەسە کشاوەتەوە.
پێمخۆش بوو ،داستانی هەڵبژرادنێک لە نێوان کاک مەالخدر و خۆم بگێرمەوە .

دەگەڵ ئەوەی کە من هەمیشاە رێزێکای تاایبەتیم باۆ هەماوو ئەو کەساانەی کە لە
حیزبایەتیو سیاسەتدا لە خۆم بەتەمنترن ،هەبووەو بەشاێکم پاێ پێشکساوەتی خاۆم باوون،
کاک مەالخدریش راست یەکێک لەو کەسانە بوو کە من هەم زۆرم خۆشدەویستو هەم
پااااێم مامۆسااااتایەکی بە ئەزمااااوونی خااااۆم بااااوو ،نزیااااک  ١١ساااااڵ بەر لە ئیسااااتا ،لە
کۆبوونەوەیەکی حیزبیداو لە هەڵبژاردنێکدا ،کەوتینە بەرانابەری یەکتار .دەباوو لە نێاوان
ماااان و کاااااک مەال خاااادر یەکێکمااااان بااااۆ بەرپرسااااایەتێکی لەرادەی خۆیاااادا قااااورس،

هەلبژێااردرێن ،لەو کۆبااوونەوەدا ،هەم کاااک مەال خاادرو هەم ماان دەمااانتوانی خۆشاامان
دەن بدەین .کاتێک کە دیتمان ،ئێمە دوو کەس کەوتووینە بەرانبەر یەکترو یەکێماان
دەبێ هەڵبژیردرێ ،هەر دووکمان مەیلی کشانەوە بە قازانجی یەکترماان نیشااندا ،بەاڵم
لێیان قبوول نەکردین ،بە ناچار هەر دووکمان ماینەوەو هەلباژاردن دەساتی پێکاردو دەباوو
یەکمان دەربچین .هەر دووکمان لە ریزی پێشەوەو یەک کەسامان دەبەیان داباوو ،ئەویاش
دۆستێکی نزیکی هاوبەشی هەر دووکمان کاک حەساەنی رەساتگار باوو .کاتێاک کە
دەنگەکانمااان دەنووساای ،لەپااڕ کاااک حەسااەنی رەسااتگار کە چااونکە دە بەینماناادابوو و
نووسینی هەر دووکمانی دەدیت ،لە قاقای پێکەنینیدا .ئێمە هەر دووکمانیو خەڵکی
دەروبەرمان هەموو قوت بووین ،کە چ قەوماوە .کاک مەال خدر کوتی چ باوو کااک
حەسەن! کاک حەسەن کوتی زۆر سەیرە ،تۆو سەعید هیچتان دەنگتاان بە خۆتاان نەداو
دەنگتانداوە بە یەکتر ،باشە من کە دۆستی هەر دووکتانم چ بکەم !
لە راستیدا من کاک مەالخدرم پاێ مامۆساتای خاۆم باوو و شاەرمم دەکارد دەنا
باادەم بە خااۆم ،ئەویااش لااوتفی هەبااوو و مناای خۆشدەویسااتو پێیخااۆش بااوو ماان پێاابگەمو
ئەرکی قورستر بەرێوە بەرم ،بۆیەش دەنگی خۆی دا بە من.
بۆ مان کااک مەال خادر ،مامۆساتا ،کەساێکی خاۆش نااو ،خەباتکاارێکی نەتارس،
کااوردێکی پاااک ،کااادرو کااۆڵەکەیەکی قااایمی حیزبااایەتیو کااوردایەتی ،کەسااێکی
قسەخۆشو نوکتەسەنج بوو.
گەنجیاانەیەک لە مێااژووی پااڕ لەسااەروەریی خەباااتی رزگاااریخوازانەی نەتەوەکەمااان
بوو.
یادت بەخێر مامۆستاو هاورێم.
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کاک عەبدوڵاڵ شەقاز سەبارەت بە مامۆستا بەمجۆرە دەدوێت:

کااااک عەبااادوڵ شاااەقاز لە ساااەردەمی مناااداڵی بەهاااۆی ئەوەی لە بنەمااااڵەیەکی
نیشااااتمانپەروەر لە دایکبااااووە ،بااااۆتە هااااۆگرو هەواداری رێگااااای رزگاااااریو ئااااازادیی
گەلەکەی .هەر لە سەردەمی منداڵی لەگەڵ کەسانێکی کوردپەروەرو نیشاتمانپەروەری
وەک مامۆستا مەال ئاوارە ،عەبدوڵ ی موعینی ،سمایلی موعینیو مەال کەچەو زۆر
کەسی دیکە کە لیباسی پیرۆزی پێشمەگایەتیان پۆشیبوو ،ئاشنا بووە .
ساااەرەتای ئاشااانا باااوونی کااااک عەبااادوڵ شاااەقاز لەگەڵ مامۆساااتا مەال خااادری
دۆلەگەرماای دەگەرێااتەوە بااۆ ساااڵی ٢٢٩٤ی هەتاااوی ،کاتێااک کاااک عەباادوڵ لە
تەمەناای  ٢١ساااڵی نااامەیەکی مەال ئاااوارە لە گوناادەکەی خااۆی بە شااێوەیەکی نهێناای
دەگەیەنێااتە حاااجی مەال رەسااووڵ لە گوناادی زێااوە .ئەو سااەردەمە مامۆسااتا مەال خاادر
وەک خوێندکارێکی ئایینی خەریکی خۆ پێگەیاندن بوو لە الی مەال رەسووڵی زێوەی.
مەال رەسووڵ مامۆستا مەال خدر بە کااک عەبادوڵ دەناساێنێت .کااک عەبادوڵ
بەم شاااێوەیە وەسااافی مامۆساااتا مەال خااادری دۆڵەگەرمااای دەکااااتو دەڵێااات" :مامۆساااتا
نوجەوانێکی بە رەوشت ،خاوێن شایرین ،بااال بەرز ،نهێنای پاارێزو زاناا باوو" .مەال رەساوڵ
ئەو هەڵااادەبژێرێت لەگەڵ کااااک محەمااامەدی رەساااووڵ مەرە کە هااااورێی فەقێیەتااای
مامۆستا بوو کە لەگەڵ کاک عەبدوڵ بەشێوەیەکی نهێنی بچنە گوندی کااژێ تاا
چاویان بە مامۆستا مەال ئاوارەو هاورێکانی لە نۆزیزە بکەوێات .لەوێ کۆباوونەوەیەکی

نهێنی لەنێوان ئەندامانو هەوادارانای حیزبای دێماوکرات کە نازیکەی چال کەس دەباوون
بەرێوە چوو.
کاااک عەباادوڵ هەروەهااا باساای مەال ئاااوارە لە ساااڵەکانی دوایاای دەکاااتو دەڵێاات:
مەال ئاوارە لەگەڵ مەال کەچەو رەحمان شەخسی لە گوندی دیوااڵن گەمارۆ دەدرێانو
دوایی دەساتگیر دەکارێن ،مەال ئااوارەو مەال کەچە لە دادگاای رێژیمای پاشاایەتیدا بە
ئێعدام مەحکووم دەکرێنو کااک رەحماان شەخسایش بەهاۆی تەمەنای کە ئەوکاات ژێار
 ٢١ساڵ دەبێت بە زیندان حوکم دەدرێت .ئەوەی کااک عەبادوڵ لە مەال ئااوارە باسای
دەکات دەڵێت :مەال ئاوارە لە کاتی گرتنیدا بە دەستی ساواک دەفتەرێکی بیرەوەریشی
لەگەڵ گرتنیاندا دەستی بە سەردا دەگیرێت ،کە نااوی زۆر کەسای تێادا باووە تەناانەت
ناوی مامۆستا مەال خدری دۆلە گەرمێش لە ناو ئەو ناوانەدا بووە ،بەاڵم دوایی لەالیەن
سەرگوردێکی بەشەرەفو سوننی مەزهە بە مامۆستا رەساووڵی زێاوە رادەگەیەنێات کە
ئاگاداری خۆتان بن ،بەو شێوەیەی ئەوان گیانیان رزگار دەبێت.
کاک عەبدوڵ هەروەها باسی سەردەمی کەپکردنی شۆرش دەکاات باۆ مااوەیەک
بەهااااۆی گیراناااای ژمااااارەیەکی زۆر لە کااااادرو هەواداراناااای حیااااز و چەکاااادارکردنی
خەڵکێکاااای زۆر لەو سااااەردەمەدا کە بە ناااااوی دالوەر بە دوای شۆرشااااگێرانی کااااوردا
دەگەران .
کاااک عەباادوڵ شااەقاز دەڵێاات :مامۆسااتا مەال خاادری دۆلەگەرماایم نەدیااتەوە تااا
شۆرشی گەاڵنی ئێران کە شۆرشاگێرانی کاورد توانیاان بگەرێانەوەو خەبااتی ئاشاکرایان
دەساات پێکاارد .ئەوکااات مامۆسااتا بەرپرساای کااۆمیتەی شارسااتانی سەردەشاات دەبێاات .
کاااک عەباادوڵ هەروەهااا ئاماااژە بەوە دەکااات کە مامۆسااتا زۆر ژیاارانە خەڵکاای بااۆ
بەدەسااتهێنانی مافەکانیااان هوشاایار دەکااردەوەو زۆر چاااالک بااوو .هەروەهااا دەڵێاات کە
تەشااااکیالتی مامۆسااااتا ئێستاشاااای لەگەڵ دابێاااات بەهێزتاااارین تەشااااکیالتی ناااااوچەی
سەردەشتە.
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کاک عەبدوڵ بەسەرهاتو داساتانی زۆر خاۆشو ناخۆشای لەگەڵ مامۆساتا هەیە
هەر لە شەری سێ مانگە ڕا بگرە تا دەگاتە ئەوەی لە واڵتی ناۆروێژ نیشاتەجێ دەبان.
لە هەماااوو ئەو شاااوێنو جێگەیاااانەی کە مامۆساااتا ساااەردانی دەکااارد یاااان بەشاااداری
کۆباااوونەوەو میاااوان باااوون ،مامۆساااتا بە بەساااەرهاتی شااایرینو قساااەی خاااۆش کاااۆرو
کۆبونەوەکانی رازاوەتر دەکرد.

له یادی نهمر کاک مهال خدری رهحمهتیدا

بە پێنووسی هاورێیەک
دهگێڕنهوه لاه ساهردهمێک دا ساێ عاارف و خۆانااسو زاناای گاهوره پێکاهوه دۆسات
بوونو ههموو رۆژی باه پێاێ قاهرار لاه شاوێنێک کاۆ دهبووناهوەو لەگاهڵ یاهک دهردی
دڵیان دهکرد .ههر باۆ ئاهو مهبهساته ،رۆژێاک دوویاان پێکاهوه وهڕێکاهوتن تاا لاه مااڵی
ئهوی دیکه کۆ ببنهوه .که گهیشتنه ئهوێ ،تهماشایان کرد دهوری ماڵاه دۆساتهکهیان
قاهرهباڵغەو ئااپوڕای خاهڵک لاهوێ کۆبووناهوه .پرسایاریان کارد ،کاه ئاهوه چ روویاداوه
پێیان راگهیاندن که دۆستو هاوڕێی دیرینی خۆشهویستییان مردوه .ئهوان زۆر نارهحاهت
بوون .پاش چوونه سهرقهبرانو ناشتنو چهند سهعات پرساهو سهرهخۆشای ،یاهکیان باهوی
دیکهی گوت :چ بکهین نهڕۆین
ئهوی دیکه گوتێ :بۆ کوێ
بچین دۆستێکی دیکه ببینینهوه.
ئهوان ئاوا به ئاسانی رۆاڵهتی ژیانیان بۆخۆیان حهل کرد بوو و ئهوه یاسااو سروشاتی
واقعاای ژیااانەو مااردن بااۆ هااهمووانەو کاهس ناااتوانێ ڵیاای دهرباااز بااێ ،بااهاڵم هااهر کااهس
کاک مهالخدری ناسیبێ ،نااتوانێ هاهروا خێارا بەساهر مردنایدا تێپاهڕبێو فهرامۆشای
بکا .کهسێک که زیاتر له  ١١سااڵی تهماهنی باه کاویرهوهریو مااڵوێرانی باهبێ هایچ
دهرهتانێک ،له ئاوارهییو دهربهدهریدا ،بۆ ئازادیو سهربهستی میللهتهکهی بهخت کارد
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بێ ،چۆن دهکرێ ئاو ساکار به سهریدا تێپهر ببی .نا ئهوه بۆ مانو باۆ دۆساتانی ،باۆ
هاااوبیرانی ئااهو ههڤاڵااه خۆشهویسااتەو نااهمره دژوارەو یااادو رێگااای ئااهو قااهت فااهرامۆش
ناااکرێ .ئهگااهر دۆسااتێکیش ببینینااهوه ئااهوه دهبااێ ،ئااهو ئااۆگرو ئاوێتااهی ئااهو روانااگەو
ئامانجه پیرۆزانه بێ که کااک ماهال خادری رهحماهتی هاهیبوو .ئێماه باه کااک ماهال
خدری رهحمهتی ،زیاتر گیرۆدەو ئۆگری نیشتمانی خۆشهویستمان بووینو به یهکهو لهو
پێناااوەدا دهردو ئااازار زۆرمااان چێشاات .ئێمااه تهنانااهت ورده خۆشییهکانیشاامان تێکااهڵ بااه
یهک ببوو و ئهو به جهفهنگان ههموو جارێ له ساهختترین کاتهکانادا ،بازەو پێکاهنینی
دهخسته لێوانمان .لهبیرمه جارێک هاوڕێیهکمان به ناو کتێبێکی لەساهر مێاژوو نووسای
بوو به بێبهلگه زۆر کهسی تاوانبار کردبوو .رۆژێک چهند کهس ،به تایبهت یهکێک
لااه دۆسااتان بااه سااهنهدو دۆکۆمێناات باساای لەگااهڵ دهکااردو بهرپااهرچی نووسااراوهکهی
دهداوه .باهاڵم ئاهو نهیدهساهلماند .دوای چهناد سااهعات باساهکهیان نااخۆش باوو و بەسااهر
یااهکدا دهیانگوڕانااد .رهحمااهتی مااهال خاادر ،ههسااتا وهدهرکااهوت دوایااهش یااهک یهکااه
ههموو ب وهمان کردو چووین له دهرێ کۆبوویناهوه .ماهال خادر رووی لاهو دۆساته کارد
که باسهکهی دامهزراندبوو و گوتی ئهرێ ئهتۆ ئهو چهڵته چهڵتهت له چی بوو ،ئاهتۆ
بۆ حهیرانی خۆت ناڵێی
هاوڕێیەکهمان نارهحهت بوو و ئێمهش به پێکهنینهوه گوتمان دهبێ ئاهو نهقڵاهمان باۆ
بگێڕێیهوه.
کاک مهاڵ خدر گوتی :ئهو مهالیهک بوو له مزگهوتی قسهی بۆ خهڵک دهکرد.
مهال گفتو لفتو راوێژی زاری زۆر ناخۆش بوو .تهماشای کرد که خهڵکهکاه هاهموو
ماتو بێوازو بێحاڵنو ئی وابوو خهوی لێکهوتبوو .مهال دهنگی خۆشبوو حهیرانی باش
دهچااڕی ،کااه زاناای خهڵکهکااه هااهمووی وهڕهزو بێتاقااهتن ،دهسااتی لەباان گااوێی ناااو و
یهکبهخۆی دهستی به حهیران گوتنێ کرد .خهڵکهکه که ئاوایاان دیات .یاهکجێ قاوت
بوونو ههستانه سهر پێیو بوو به شادیو خۆشیو چهپڵهرێزان.

یهکێە ههساتا چاووه بان گاوێی ماهال باه ساپایی گاوتی ماهال :ئهگاهر ئاهتۆ ئاهوهت
دهزانی ،ئهدی ئهو چهڵته چهڵتهت لهچی بوو
ئێمه ئهو قسه خۆشهمان وهرگرتو ئیادی باوو باه بااو هاهر قساهیهکمان بەدڵ ناهبووبا
دهمانگوت :کوڕه ئهوتۆ ئهو چهڵته چهڵتهت له چێیه ئهتۆ بۆ....
کاک مهال خدر رهمزو ئاوێنهی تهواوی ئاکارو خاوو و خادهو ئینساانێکی باه تاهواو
واقعی بوو .یادو بیرهوهرییهکانی ئهو ،سووکنایی دهدا به ئازارو غهمو دهردی هاوڕێیانیو
هیوادارین تا ساتهکانی مهرگ ههر لەسهر بیرو ئامانجو مهبهستهکانی ئهو سوور بن.
پاش تێپهربوونی چهند ساڵ ،بەسهر سهفهری بێوادهی کاک مهال خدر ههروا دڵای
دۆستانی له غهمی له دهستدانی ئهو تێکۆشهرهدا ههر له ههژان دایه .ئهو خۆشهویستو
ئۆگری بنهماڵهکهیو گشت دۆستانی بوو و سهرەرای نهبوونیو ساهخڵهتیو نارهحاهتیو
شهڕ ،ئاوارهیی ،باڵی رێزو خۆشهویستی بەسهر بنهماڵهکهیدا کێشا بوو.
کاتێااک لااه ئاااخرین ساااتهکانی ژیااانیدا ،دهردو ئااازاری شااێرپهنجه چااهنگی بەسااهر
لهشاای داگاارت ،هیااواو هومێاادێک لااه چاوهکااانی دا بااهدی دهکاارا ،کااه جهسااتهی هااهر
رێبااوارێکی ئااازادی دادهگاارێ .هیوایااهک کااه بگهڕێتااهوه مهوتااهنی خااۆیو لااه ئاااوایی
"دۆڵهگااهرم" لااه ناوچااهی ئاااالنی سهردهشاات ،لااه بناااری کێوهکااانی زهرتکااێو هۆماال...
گڵهبانی چاو بکرێو لهشی تێکهڵ بهو ئاوه خاکه بێتهوه که فرچکی پێگرتبوو.
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ساڵو لە رووحی بەرز و نەبەزی شادرەوان مامۆستا خدر دۆڵەگەرمی!

کەریم فەرخەپوور
هەر چەند من لە دەورانی پێشمەرگایەتیدا بەهۆی دووری بنکەو بارەگاکانمان زۆر
لە خزمەت مامۆستادا نەبووم ،بەاڵم سەرەتای ناسیاویم لەگەڵ مامۆستا بەمشێوە دەست
پێدەکات.
مامۆساتا وەک تێکۆشااەرێکی کااورد کە سااالنێک بااوو لە رۆژهەاڵتاای کوردسااتان
بەهۆی پێوەندیی بە حیزبی دێموکراتەوە بەرەو باشاووری کوردساتان کاۆچی کردباوو یاا
راونراباااوو ،ساااەرەتای گەڕانەوەی دوای راپەڕینااای سااااڵی ٢٢١٤ی هەتااااوی باااوو کە
بەهۆی خۆشەویساتی و خزمایەتیماان لەگەڵ مامۆساتا ،شاەوێک میاوانی ئاێمە باوو کە
ئەوە یەکەمین دیدارم بوو لەگەڵ مامۆستا ،من مناڵ بووم بەاڵم هەماوو ئەو کەساانەی
کە لە ماڵی ئێمە باوون هێنادە حورمەتیاان دەگارتو بەڕێازەوە قساەیان لەگەڵ دەکارد کە
دیار بوو شەخسیەتێکی رێزدارو خۆشناوە .دواتر پێوەندیو هاتوچۆکانمان دەستی پێکرد.
ساااڵی  ٢٢١٤ی هەتاااوی کە ماان لە شااەوانەرۆژی ڕەبەت دەرساام دەخوێنااد مامۆسااتاش
بەرپرسااای رێکخاااراوی رەبەت باااوو .ئەوکاااات باسااای سیاساااەتو شاااەڕو شاااۆڕش لەنێاااو
مامۆستاکانو قوتابییەکاندا گەرم بوو .ئێوارەیەکی ساردی پاییزی لەگەڵ یەکێاک لە
هاوڕێکانم کە ئێستا لەناو خۆی واڵتە باسی یەکێتی الوانماان کاردو سااو باووینەوە کە

ببیاانە ئەناادامی یەکێتاای الوان ،دیااارە بنەماااڵەی ئااێمە بە گشااتی بە گەورەو چااووکەوە
هەموویاان دێماوکرات باوونو رابردوویەکماان لە حیاز دا هەباوو و هەر ئەو کااتیش چەنااد
ک ەساای بنەماڵەکەمااان پێشاامەرگە بااوون کە یەکیااک لەوان شااەهید حاااجی عەزیااز بااوو،
بەاڵم ویستمان بەرەسامی ببیانە ئەنادام ،رێکخاراو هەر لەنااو شاارۆچکەی رەبەت داباوو .
کە چووینە بنکەی رێکخراو گوتماان هااتووین ببیانە ئەنادامی یەکێتای الوان ،یەکساەر
ناردیانینە الی مامۆستا مەالخدر دۆڵەگەرمایو زۆر بە گەرمایو دۆساتانە وەریگارتین.
عەرزمااان کاارد کە هاااتووین ببیاانە ئەناادامی یەکیتاای الوان ،فەرمااووی جااا ئێااوە هەر
هەمووتاان ئەناادامن ،بەاڵم ئەوە لێاارە بەرەساامی ناوتااان دەنووساام  .ماااوەی  ١١خولەکێااک
لەسەر یەکێتی الوان قسەی بۆ کردین فەرمووی جا ئێوەش هەر کامتان ناوێکی نهێنی
بۆ خۆتان هەڵبژیرن ،گوتماان ناازانین چ ناوێاک باشاە ،گاوتی تاۆ لەبەر ئەوەی باوکات
هەمیشاە بەو شااخانەوە خەریکاای راوە کەوە نااوت دەنووسام (ڕاوچاای) .ئیتار ئەم نااوە تااا
ئێستاش وەک یادگارێکی مامۆستا هەر لە دڵو مێشکم دایە.
دواتر کە دەرس تەواو بوو ،گەراینەوە گوندەکەمانو لەوێش بە هاوکاریی کۆمەڵیک
کەس یەکێتی الوانمان دامەزراند ،ماڵی یەکێک لە خەڵکی ئەو گوندە بوو بە بانکەی
یەکیتاای الوان ،ماان هاااوڕێیەکم کە ئەویااش ئێسااتا هەر لە ناااوخۆی واڵتە کردیااانینە
(پەیاااک) واتە دەباااوو ناااامەو نووساااراومان بردباااایە باااۆ رێکخاااراوی بااااژاڕ لە گونااادی
دەرمانااااوێ .بااار ادەری بەرپرسااامان هەر چەناااد رۆژ جارێاااک بە بەفااارو ساااەرماو بااااران
نامەیەکی پێدا دەناردین بۆ رێکخراو .دووبارە لەوێ بە دیداری مامۆستا شااد باوومەوەو
کە نامەکەم پێدا من نەمزانی چی تێدا نووسراوە ،بەاڵم دیار بوو کە هاوڕێی بەرپرسمان
لە نامەکەدا داوای دوو دەمانچەی کردبوو ،مامۆستا بە پێکەنینەوە گوتی دەمانچەتاان
بۆچیە ئێمەش ئاگامان لە هیچ نەبوو ،گوتی دەوڵەت هێرشی کردوونە سەر ،دەچن باۆ
جەبهە ،چی پێدەکەن چایەکی پێداینو بەبێ دەماانچە بەو باارانە بە سا مەتی بەڕێای
کردینەوە.
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لە سااەرەتای ساااڵی  ٢٢٤١کە بااوومە پێشاامەرگە ئیتاار زۆر جااار لە باانکەو مقەراتاای
حیااز و ماااڵەکەی خااۆی بە خزمەتاای دەگەیشااتم ،لە هەمااوو دانیشااتنو قسااە کردنێکاادا
وەک مامۆستاو خزمێکی نزیک بێجگە لە قسە خۆشەکانیو حاورمەتو ڕیاز باۆ مانو
بااااۆ هەمااااوو ئەو کەسااااانەی کە لێاااای نزیااااک بااااوون یااااا هاتوچۆیااااان دەکاااارد وەک
مامۆستایەک لە فێر کردنو رێنوینی کردن خەڵکی بێبەش نەدەکرد.
مامۆستا ڕابردوویەکی دوورو دریژی هەباوو لە خەبااتو تیکۆشااندا هەر باۆیە لەنااو
کۆمەالنی خەڵکدا کەسێکی ناسراو بوو .من بێجگە لە مااوەی پێشامەرگایەتی مااوەی
هەشت ساڵ کادری تەشکیالتی بووم لە ناوچەی سەردەشات ،پێوەنادیی بە زۆر کەساەوە
گرتاوە لە چاینو تاوێژی جۆراوجاۆر ،لەو مااوەیەدا باۆ یەکجاار نەمبیسات کە کەسایک
گلەیی لە مامۆستا هەبووبێ ،هەموویان بێجیاوازی بەتایبەت خەڵکی نااودارو بەتەمەن
بااێجگە لە حااورمەتو خۆشەویسااتی بااۆ کەسااایەتیی مامۆسااتا شااتێکی تریااان نەبااوو.
هەموویان بەڕێزەوە وەریان دەگارت هەر باۆیە بەڕێازەوە باسایان دەکارد کە ئەوە دەریادەخات
مامۆستا چەند رێزی خەڵکی گرتاوە .مان لەساەر ئەو بااوەرەم کە مامۆساتا لە مااڵەوەو
لەناو خەڵکدا یەک شەخسییەت بوو ،هەڵسوکەوت و خۆشەویستیی بۆ مناڵەکانی چۆن
باااوو لەگەڵ خەڵکااایش هەر بەو شاااێوە هەڵساااوکەوتی دەکاااردو هەموویاااانی بێجیااااوازی
خۆشدەویساااات .لەناااااو خەڵااااکو پێشاااامەرگەدا ،لەناااااو ملمالنااااێو ناکۆکییەکاناااادا ،لە
هەڵسااوکەوتو ئاخاوتناادا نمااوونەی ئەدە و نەزاکەت بااوو .ئەوەناادی کە شۆڕشااگێڕێکی
ڕاستەقینەو خۆشەویست باوو ،لە دەسات چوونیشای ئەوەنادە جێگاای دا و کەساەر باوو و
بێگومااااان نمااااوونەی ئەو شەخسااااییەتانە کە لە هەمااااوو بوارێکاااادا جااااێگەی پەسااااەندی
کۆمەڵگا بن کەمن .
جااارێکیتر سااەری ڕێاازو نەوازش بااۆ گەورەیاای مامۆسااتا دادەنااوینم ،رووحاای شاااد،
ڕێگەی پر رێبوارو نموونەی زۆر بێت.

کادرێکی خهڵک خۆشەیست و خۆشهویستی خهڵک

هاشم کهریمی
زیندەیاد مهال خدری دۆڵهگهرمی کادری لهمێژینهو تێکۆشهری حیزبی دیموکڕات،
لااهو کهسااانه بااوو کااه بااهمردنی جهسااته ،نااامرنو بااۆ ههمیشااه لااه دڵاای گهلهکهیاناادا
دهمێننهوه .کاتێک که لاه ناهورۆزی سااڵی ٢٢١١ی هاهتاوی قاچاا باوومو رووم کارده
کوردستانی باشوور ،له کۆنگرهی سێهەمی حیزبی دیموکڕاتدا زینادەیاد مهالخادرم باۆ
یهکهمین جاربینیو یهکهمینی ئهو کهسانه بوو که له دوورە واڵت ،باۆ هاهموو تهماهنم
بووه هاوڕێی خۆشهویستو جێی رێزم .ئهوهش باه خاۆڕایی ناهبوو ،بیرکردناهوهو کاردهوهی
ئهوهنده بێڕیاو سادقانه بوو ،که ههر کهس بۆ ماوهیهکی کورت ههڵساوکهوتی لهگاهڵ
بکردایه ،بێگوماان هاۆگری دهباوو .ئاهو هاوڕێتییاهمان تاا کاۆچی دوایای زینادەیاد هاهر
بااهردهوام بااوو و بهخۆشااییهوه پچااووکترین درزی تێنهکااهوت .زیناادەیاد ژیااانێکی سااادهو
ساااکاری هااهبوو .قااهت لااه فیکااری خااۆ دهوڵهمەناادکردنو سااهروهتو سااامان زیادکردناادا
نهبوو .سهردهمێک له قهاڵدزێ دووکانۆکێکی ههبووکه رۆژانه بهزهحمهت ژیانی دابین
دهکاارد .هااهر جارێااک بچووبامایااه قااهالدزێ دهچوومااه الی .جارێااک پرساایارم لێکاارد
هاااوڕێ ئایااا ئااهم دووکانۆکااه ژیاناات دابااین دهکااا گااوتی :کاکااه ماان دوای بیروبااڕوام
کاهوتووم ،ناههاتووم سااهروهتو ساامان کاۆ کهمااهوه ،ئاهم دووکانۆکاه کااهم تاا کورتێااک
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ژیانی رۆژاناهم داباین دهکااو منایش کهساێکی قاانیعم ،دهیگاوزهرێنم .ئهماهش لاه رووی
ناچارییهوهیه ،ئهگینا ئێمه ئهرکێکی دیکهمان له ئهستۆیه .ئهوهندهی بزانم کااک خادر
لااه یهکااهمین کهسااهکان بااوو کااه لااه سااۆنگهی مااهال ئاااوارهی نااهمرهوه بااووه ئهناادامی
حااادک .لاااه جوواڵناااهوهی سااااڵهکانی ٩٤-٩٤ی هاااهتاویدا هاوکااااریی شۆڕشاااگیڕانی
جوواڵنهوهکااهی دهکااردو دوای تێکشااکانی جوواڵنااهوه ،بااه ناچاااری واڵتاای بهجێهێشااتو
ڕووی کاارده کوردسااتانی باشااوورو تااا سااهرکهوتنی شۆڕشاای گااهالنی ئێااران زۆرتاار لااه
قهاڵدزێو گوندهکانی دهوروبهری دهژیاا .لاه سااڵهکانی ٤٩-٤١ی زایینایدا ،لاه کااتی
شهڕی بزووتنهوهی کوردستانی عێراق لهگاهل ریژێمای بهعسای ساهدامی ،کااک ماهال
خااادر لهگاااهڵ کااااک ماااهال عاااهزیز ئهحماااهدی کاااادری تهشاااکیالتی سوێسااانایهتیو
مهنگوڕایاهتیی سهردهشات بااوون .ئاهوکات ماان جێگاری کۆمێساایۆنی تهشاکیالت بااوومو
سهردانم دهکردن .به بیرو باوهڕی پتهوی شۆڕشگێڕانه ئهرکی پێسپێردراویان رادهپهڕاند.
زیناادەیاد دوای شۆڕشاای گااهالنی ئێاارانو گهڕانااهوه بااۆ واڵت بااووه ئهناادامی ههیمااهتی
ئیجرایی کۆمیتە شارستانی سهردهشت .لاه کونفڕانسای چاوارو کاۆنگرهی ٤ی حادکا-
ریبهرایهتیی شۆڕشاگێردا باووه جێگاری کاۆمیتە ناوهنادیو لاه کاونگرهی ٢١ی حادکا-
رێبهرایاهتیی شۆڕشاگێردا باووه ئهنادامی کاۆمیتە ناوهنادی .لاه پاێش شۆڕشای گاهاڵنی
ئێاااران حیاااز ئیمکانااااتێکی مااااڵی ئاااهوتۆی ناااهبوو کاااه یارماااهتیی کادرهکاااانی ب اااا،
ئهوکاتیش ئهو کادراناهی بهشای رێکخساتن کاه باههۆی کارهکاهم هاهموویانم دهناسایو
یهکیان کاک مهال خدر بوو ،بهوپهڕی قهناعهتهوه دهژیانو تهنیا جارێکیش لێم نهبیستن
لهو ژیانه کهم ئیمکاناتییه گلهییو گازندهیان ههبێ .کااک ماهال خادر زۆر کهساێکی
خاکیو رووخۆشو قسهخۆش بوو ،بهو هۆیاهوه هااوڕێو دۆساتی زۆری باۆ خاۆی پهیادا
کردبوو .بهدڵنیاییهوه دهێڵێم ،لهو ماوهی یهکترمان ناسی تا کۆچی دوایی ،کهسم نهدی
که ئهو نەمرەی ناخۆش بوێ .کاک ماهال خادر کهساێکی ئاازاو باهوره باوو .لاه سااڵی
٤٩ی زاییناای کااه رێژیماای سااهدام قااهاڵدزێی بۆمباااران کااردو پتاار لااه دووسااهد کااهس

خهڵکی بێدیفاعی ئهو شارهی شاههید کارد ،ماهال خادر مااڵی لاه قاهاڵدزێ باوو .چهناد
رۆژ دوای بۆمبارانهکه لهگهڵ مامۆساتا ماهال عهبادواڵ حهساهنزاده چوویناه قاهاڵدزێ.
کاک مهال خدرو هاوڕێکاانی ترماان لهگاهڵ باهداخبوون باۆ ئاهو جینایهتاه ،زۆر باه وره
بوونو داوامان لێکردن که نهوهکوو قاهاڵدزێ دووبااره بۆمبااران بکرێتاهوه ،باۆ ماوهیاهک
بچنه مهقهڕی پێشمهرگهکان له هێرانو نازهنین .قبووڵیان نهکردو گوتیان :تاا ئاهو شااره
خهڵکی تێدا بمێنێ بهجێی ناهێڵین .دیاره دوایی که قهاڵدزێ کهوته مهترسیی هێرشای
رێژیماای بااهعس ،کااادرو ئهندامااهکانی حیااز ناچااار بااوون روو بکهنااه گوناادهکانی سااهر
ساانوورو مااهال خاادریش کارهکااهی لااه سااوونێ دیاااری کاارا .بهشااێک لااه خۆشهویسااتیی
زیندەیاد مهال خدر دهگهڕێتهوه بۆ خوشکه مریهم ،چونکه بهڕاستی ئهو دوو مڕۆڤه ،لاه
ههموو بارێکهوه ئاکارو کردهوهیان وەک یهک بوو .مهال خدر به زۆربهی کات میوانی
ههبوو ،قهت خوشکه مریهم نێوچاوانی تێک ناهدەنا ،یاان بڵاێ باا کاهمێکیش باه ژیاانی
خۆماااانو منداڵاااهکانمان رابگاااهین .ماااهال خااادر بااااوکیکی زۆر دێماااوکڕاتیش باااوو .باااۆ
خاوازبێنی مااههابادی کچاای بااۆ پێشاامهرگهیهکی باناهیی بااه ناااوی عااهزیز نهعلبهناادی،
چووماااه الی .گاااوتی :ئهگاااهر کچهکاااهم خاااۆی رازی باااێو تاااۆش کوڕهکاااه دهناسااای
قسهیهکم نیهو رووی کرده خوشاکه مریاهمو گاوتی :حاورمێ تاۆ دهڵیای چای خوشاکه
مریهمیش گوتی :منیش دهڵێم ئهگهر کچهکهمان رازی باێ منایش رازیام ،موبارهکیاان
بێ.
زۆر بهداخم که ئهو هاوڕێ خۆشهویسته زوو بهجێی هێشتین .یادی پیرۆز بێ .
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یادێک لههاورێی کۆچکردووم کاک مهالخدر عومهرزاده

خدر محەممهدی
خهباتو تێکوشان له پێنااوی ئاازادیی نهتهوهکاهمان نهتاهوهی کاورد ،باۆ هاهر تااکی
کورد ئهرکێکی زۆر پیرۆزو ویژدانییه ،ههر بۆیهش لهدێر زهمانهوه خهڵکانی شۆرشگێرو
خاوهن بیرو باوهری کوردایهتی درێژهدهری ئهو ئامانجه پیرۆزه بوونو لهو پێناوهدا بهسهدان
له رۆڵه بلیمهتهکانی نهتهوهکهمان لهو کاروانه دوورو درێژهدا شاههید کاراون ،یاا تهماهن
ماااهودای پێناااهداونو باااه ناکاااامی ساااهریان ناوهتاااهوهو کاااه وهک دهبیناااین ئێساااتا لاااهناو
الپاااهرهکانی مێاااژوودا نااااوی پاااڕ لهساااهر وهریاااان باااۆ تۆماااار کراوه،کاااه بێگوماااان ئاااهوه
دهستکهوتێکی گهلێک مهزنه بۆیاان جێمااوه .دیساان باا ئهوهشامان لاهبیر ناهچێت رهوتای
شۆرشگێری بۆ ههر تاکی کورد ههر ئهوهنده نییه که خۆی تێدا دهبینێتهوهو شانازی به
خۆی دهکات که ئهرکی نشتمانپهروهری لهخۆی نیشانداوهو له ریزی خهباتکاراندا کهمو
زۆر جێ دهستی دیار بووه ،بهو هیوایه رۆژێک لاه رۆژان نەتاهوه بندهساتهکهمان رزگاار
دهبێو شانبهشانی گهالنی تر لەم جیهانهدا به مافهکانی خۆی شاد دهبێ .
بهاڵم بێجگه لهوەش دهستکهوتێکی دیکهش ههیهو بێگوماان گرینگای خاۆی ههیاه.
ئهویش ئهوهیه که لهو ماوه درێژهی خاهباتو شۆرشادا باه چاین وتوێژهکاانی جوراجاۆری
کوردهواری له مهڵبهندو ناوچەکانی کوردستان .

ئاشااانا دهبینولاااهو نێوهشااادا باااه کهساااانی زۆر بهلیماااهتو سیاساااهتزانو روونااااکبیرو
نشااتمانپهروهر دهگااهین ئهگااهر لااه جااهریانی شۆڕشااێکی ئاااوادا نهبوایااه بااههیچ نرخێااک
پێاننهدهگهیشتینو نهمان دهناسین ،کهدهکرێ بڵێم وهک مامۆساتاکی قوتابخاناه واناهیان
فێرکاااردووین ،وێناااهی ساااوار چاکاااان پێشاااهنگیان کاااردووین زانیاریاااان پێبهخشااایوین کاااه
بهخۆشییهوه له کوردستانهکهماندا نموونهی ئهو مرۆڤه ههڵکهوتووانهمان زۆر باوون هاهر
ئیستاش نموونهیان زۆرن کهوا درێژهدهری ریبازی شههیده نهمرهکانمانن.
بهخۆشییهوه دهتوانم بڵێم ئهمینش لهو پرۆسه پیرۆزهدا بهشی ئهوهم پێبراوه که لهگهڵ
زۆرێک له بژاردهکانی مێاژووی کوردایاهتی ئاشانابمو لهگاهڵ هااورێو هاوساهنگهرانی
دڵسۆزو خهمخۆری نهتهوهکهم یاهک بگرهماهوهو هاهتا لێاواری ماهرگ لهگاهڵیان بارۆم.
بااهاڵم چونکااه ئااهو نووسااینه خیتااا بااه یااهکێک لهوانهیااه تااهنیا ناااوی ئااهو دهنوساام کااه
ئهویش کاک مهالخدر عومهرزادهیه که ئهویش مرۆڤێک بوو له ریازی ئاهو مرۆڤاناهی
لهناو مێژوودا ناویان دیارهو بهزیندوویش دهمێنهوه.
ئهما چۆنو کهی له نزیکهوه کاک مهالخدرم ناسی .
لااهدوای شۆرشاای گااهالنی ئێااران لهساااڵی ٢٢١٤و رووخااانی رێژیماای شاههنشاااهیو
هاتنه سهرکاری جمهووری ئیسالمی که گهلی کوردیش بهتامهزرۆیو فیداکارییەکی
زۆرهوه بەشااداریی بااهرچاوی هااهبوو لااه راپهرینااه جهماورییااهکانی سهرتاسااهری ئێاارانو
بهتایبهت کوردستان زۆر بهجوانی دهوری خۆی گێرا ،که به براوی من ئهوهش باۆ ئاهوه
دهگهرێتهوه که حیزبای دێماوکراتی کوردساتان هاهر لاه زهماانی کۆمااری کوردساتانهوه
لهناو دڵی کوردهکاندا ریشهی داکوتا بوو ،دواتر له ساڵهکانی ٩٤-٩٤دا دیسان لهالیاهن
کۆمهڵێک شۆرشگێری بهتوانای کورد نیمچه شۆرشێکیان بهرپا کرد کاه بهداخاهوه باه
پیالناای دهزگااا جاسووسااییهکانو ئیاادارهی ژاناادارمری شااای ئێااران ئااهو شۆڕشااه کپکااراو
کادره بهرجهستهکانی شاههیدکران ،کۆماهڵێکی دیکاهیان پاهریوهی کوردساتانی باشاوور
بوون ،ئهندامهکانی دیکهش لهناو واڵتدا مانهوه .بۆیه دهڵێم کهمو زۆر جووڵهی سیاسی
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لهنێو خۆی واڵتدا مابوو ،ههسته نهێنیاهکانی ئاهو حیزباه توانیبوویاان بیاری کوردایاهتی
لهناو بهشێکی زۆر له کوردهکاندا بهزیندوویی ڕاگرن ،جا چ له پێش ڕاپهرینهکاناداو چ
له گهرمهی شۆرشهکهدا.
نموونهی ئهو راستییهش ئهوهیه که دیمان لهگهڵ سهرکهوتنی شۆڕش چاۆن زۆر باه
خێرایی رێکخراوهکانو ئهندامو الیهنگرانی حیز دیمۆکراتی کوردستان به ههست کاردن
بااه بهرپرساای هاتنااهوه مهیاادان و بنکااهو بارهگااای حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانیان لااه
زۆربااهی مهڵبهناادو شااارو ناوچااهو دیهاتهکاناادا لااهژێر رێنمااایو سهرپهرسااتی ئهناادامانی
سهرکردایهتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان دامهزران .بهوپێیه کۆمیتەی شارساتان لاه
سهردهشااتو لااهدوای ماوهیااهک لااه واوان جێگیاار بااوو .کااۆمیتەی ناوچااهکان لهزوربااهی
کوردستان کرا بوونهوه رێکخراوی ناوچەی ئاالن له بێژوی بوو ،بۆخۆشم ئهودهم کادری
رێکخراو بووم .لهساڵی ٢٢١٤دا بۆ ئیشێکی پێویست چووم بۆ شارساتانی سهردهشات لاه
واوان ،بۆ یهکهمجار له نزیکهوه نهمر کاک مهالخدر عومهرزادهم ناسای .ئاهو ئهنادامی
کۆمیتەی شارستانو ههیمهتی ئیجرایش بوو .دیاره کاک کهریم حاهدادیش لاهو کاتاهدا
له وێبوو فهرمانده هێزی موعینی ئهو زهمانهی حدک بوو زۆریان بهخێرهێنام .له دوای
پشویەک کاک مهالخدر بهروویەکی گاهشو دهمباه پێکهنیناهوه رووی تێکاردم ،لهگاهڵم
کهوته گفتوگاۆ .خوالساه ئاهو ئیشاهی باۆی چووباووم هێناماناه باهرباس وتاووێژو دوای
تهواوبونی ئهو بهشه لاه درێاژه دانیشاتنهکهماندا هینادێک پرسایارو باژوار هاتناهگۆڕێ،
یانی بهرێز مهالخدر لهسهر چهندو چۆنی کاارو تێکۆشاانی حیزبای دێماوکراتو وهزعای
ناوچهکهمان بهگشتی ،ئاهمنیش لهساهر قاهبارهو نهفووسای حیاز و کااراییو لێهااتوویی
ههڤااڵنی سهرکردایهتی ،بهتایبهتی شهخسی بهرێز دوکتور قاسملووو ،چونکاه ئاهمن تاا
ئهوکاته لهنزیکهوه بهخزمهتی نهگهیشتبووم .مامۆستا وتای بهخۆشاییهوه ئاهمرۆ حیزبای
دێمااوکراتی کوردسااتان لااه زۆربااهی شارسااتانو شااارو ناوچهکاناادا بهشااێوهیهکی بااهرب و
چاالکی ههیهو رۆژبهرۆژ زیاتر نفووز دهکاته ناو ههموو شوێنکی کوردستان .ئهماه لاه

الیااهک لاااه رووی کاااراییو لێهااااتوویی هاورێیااانی ساااهرکردایهتیمان بهخۆشااییهوه لاااهو
بارهشاااهوه لاااه کهساااانی باااه ئاااهزموونو باااهتواناو ناساااراو ،سیاساااهتزانو دڵساااۆزانی زۆر
دهوڵهمهندین ،ئاهوهتا ساکرتێری وهکاوو دوکتاوور قاساملووومان ههیاه کاه لاهساهر ئاساتی
دهرهوه زۆر شارهزایهو چهنادین زماان بهڵاهده .دیااره ئاهوهش باۆمن مایاهی دڵخۆشای باوو،
چونکە ئهودهم ساهرهتای شۆرشای گهلهکاهمان باوو و ئاگااداری زۆرماان لهساهر چهنادو
چۆنی حیز نهبوو.
دهتوانم بڵێم ههر چهند ئاهو دانیشاتنه لهگاهڵ مامۆساتا زۆر دوورودرێاژ ناهبوو ،باهاڵم
زۆر سااوود بهخشاابوو زاناایم لهگااهڵ مرۆڤیکاای ئاگاااو خاااوهن تهجربااهو لێهاااتوو ،هااهروهها
ئهناادامیکی دڵسااۆزی حیااز روبااهرو بااووم .لااهوهش خۆشااتر لااه ئهوهڵااهوه تااا ئاااخری
دیدارەکااهمان بااهروویەکی گااهشو کااراوه لهگااهڵم دهدوا ،بۆیااه زۆرم عەزیاایەت دهکاارد،
باسهکهمان درێژتر بێت بۆ ئهوهی زیاتر چێژ له وتەو رێنماییهکانی وهرگرم.
ئااهوجار ئیاازنم لێخواساات بااهرهو شااوێنی کاااری خااۆم گهڕامااهوه .شااهوێ لهگوناادی
"قوڵتێ" الماندا لهگهڵ ئاهو دوو پێشامهرگهی هااورێم میاوانی کااک قاادری پاشااخان
بااوین ،بااۆ رۆژی دوایاای گهیشااتنهوه شااوێنی کاااری خااۆم لە ئاااالن .ئیتاار لااهوه بااهوالوه
رهفاقاهتو دۆسااتایهتیمان بااهردهوام بااوو هااهتا چووباام بااۆ کااۆمیتەی شارسااتان سهردهشاات
دیدارمان نوێ دهکردهوه .بهتایبهتی لهکاتی کۆنفرانسهکانی کاۆمیتەی شارساتاندا کاه
لااه زۆربهیاناادا بهشااداربووم .ئااهو کۆنفرانسااانهی بااۆ هااهڵبژادنی ئهناادامانی کااۆمیتەی
شارسااتان بااهرێوه دهچااوو .ئااهوهی لااهبیرم بااێ بااهرێز مااهال خاادر یهکااهم کااهس دهبااوو کااه
متماناهی کادرهکاانی بۆخااۆی مساۆگهر دهکارت .بێگومااان ئاهوهش باههۆی سااهداقهتو
راستبێژیو پاکیو دڵسۆزیی ئهو نهمرهوه بوو.
ههتا ساڵی  ٢٢٤٢کاک مهالخدر وهک بهرپرسی رێکخراوی ناوچهی ئاالن دیاری
کااراو هااات بااۆ ئاااالن کااه بنکااهی رێکخراوهکااهمان لااه شااارهدێی بێااژوێ بااوو .بهراسااتی
هاااتنی بااهرێز مهالخاادر بااۆ رێکخراوهکااهمان چ بااۆمن کااه پێشااتر ناساایبووم ،بااهڵکوو بااۆ
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ههموو کادرو پێشمهرگهکان بهتێکرا بوو بههۆی خۆشحاڵیو زۆر به گهرمی پێشوازیمان
لێکرد .ئهومرۆڤه خۆشهویسته ههر زۆر زوو جێ خۆی له نااودڵی ههموانادا کاردهوه .لاه
واقێعدا ئێماهش جیاا لاه بهرپرساێکی وهکاوو مامۆساتاو براگاهورهیەکی خۆماان حساابمان
بۆدهکرد.
ئهوجار جهولهیەکی ناوچهکهمان دهست پێکرد ،باهپێ بهرناماه دهبوایاه لاه مزگاهوتی
گوندهکانااادا کۆبووناااهوهی گشاااتی رێکااادهخراو باااهرێز مهالخااادر وهک بهرپرسااای ناااوێی
کااۆمیتەی ئاااالن بااه دانیشااتوان دهناساااند ،دواتاار بۆخۆشاای قسااهی بااۆ خهڵکااه دهکااردو
بهرنامهکانی حیزبی دێموکراتی بۆ شیدهکردنهوه .بهو شێوهیه هاتنی کاک مهالخدر بۆ
رێکخراوی ناوچهی ئاالن سهردهمیکی نوێی دهستی پێکاردو لاهو ماوهیاهدا باههاوکاریی
هااهموو کادرهکااان کاروباااری ناوچهکااهمان زۆر بااهرێکوپێکیو بێگیروگرفاات دهچااووە
پێشو بهدڵگهرمی ئهرکهکانمان بهڕێوه دهبرد .دهتوانم بڵێم لاهو ماویاهدا لهگاهڵ جاهمعی
دۆستانو هاورێیان رۆژگاریکی زۆر خۆشمان تێپهڕاند.
کاک مهال خدر توانی زۆر بهباشی سهرنجی دانیشتوانی ناوچهکهمان بۆالی خۆێ
راکێشێت ،ببێته خۆشهویستی خهڵکی ئاالن .ئااخر ئاهو ناهمره لهگاهڵ ماهالیان ماهالبوو،
لهگهڵ ئاغایان ئاغا بوو ،لهگهڵ رووناکبیران روناکبیر ،لهگهڵ جوتیارانو زهحمهتکێشان
هاودهرد بوو .واتا لهگهڵ ههموو چین وتوێژهکاانی کوردساتان کاۆک باوو ،رقیشای لاه
کهس نهبوو .تهنیا لهگاهڵ داگیرکاهرانی کوردساتان ناهدهگونجاو لاهدژیان راوهساتا باوو.
ههر ههر ئهوهش وایلێکرد بێته ناو سیاسهتهوهو رێگاای خاهبات باۆ ئاازادی هاهڵبژێرێت،
کااه هااهتا دوا ههناسااهی ژیااانی لهسااهر رێبازهکااهی خااۆی مایااهوهو لااه تێکۆشااان بااۆ
رزگاریی نهتهوهکهی لهژێر چهپۆکیدا بۆساتێکیش ههدای نهدا .تهنانەت بنهماڵهکهشی
واگۆشکردبوو که له مهال ژنی خێزانیهوه هاهتا کاکاه ئاساۆی کاوریو کوێساتان خاانو
باقی کچهکانیتر رێبازهکهی کااک مهالخادریان بهرناهداوهو ئیداماهدهری ئاواتاهکانی
ئهو نهمرهن.

کاک مهالخدر جگه لهوه که مرۆڤێکی به بیرو برواو ئەندامیکی دڵسۆزو نهگۆری
حیزبهکەی باوو .لههاهمانکاتدا مرۆڤێکای راساتبێژو خوورهوشات جاوانو ساهنگین باوو و
هااهر بۆیااهش خەڵکاای رێزیااان لێاادهگرتو تااهگبیرو رایااان پێاادهکرد بۆیااه ببااوو بااه جێگااای
متمانی ههموو ئهوانهی کاه ناسایبوویان .ئاهمن خااترهی خۆشام زۆرن لهگاهڵیدا ،باهاڵم
رهنگه ئهو مهجاله نهبێ بۆ درێژهپێدانی نووسینی زۆر .بهراستی ئهو ماوهی له ئاالن بوو
دهرفهتی ئهوهم بۆ رهخسا که له نزیکهوه له خسووسایاتهکانی شاارهزا بام .چونکاه ئاهمن
کادری تهشکیالتیو ههیمهتی ئیجرایی بووم زیاتر له جاران ناسیم .ئهو ههر وهک چۆن
ئااارامیو مهناادیو لهسااهرخۆیی بااهردهوام بهروخسااارییهوه دیااار بااوو .لااه رهفتااارو کااردارو
بریاردانیشدا ههروا بوو .له ئیداماهی کاارو تێکۆشانیشادا لهگاهڵ مامۆساتا قاهت بیازار
نااهدهبوی .ئهگااهر توزێااک بێتاقااهتیم پێااوه دیاربوایااه لااهناکاو دهیگااوت (ئاوهااا) ئی ادی
وهپێکااهنینی دهخسااتم ئااهو وشااهی لااه خااۆم بیسااتبوو قسااهی پێاااویکی ناااو گوندهکااهی
خۆمانبوو کاه باۆم باساکرد باوو هاهر دووکماان لهگاهڵ یەکتار باهکارمان دێناا ،چونکاه
قسااهکه هااهر ئهوهنااده نااهبوو ،ئاوهااا ئاااخری قسااهی کااابرابوو کااه پێکااهنینی ههڵاادهگرت.
مامۆساااتا بااااوهرێکی قاااووڵی باااه تهشاااکیالت باااوو ،پێواباااوو هاااهر حیزبێاااک خااااوهنی
تهشکیالتێکی مونسهجیم بێ ههرگیز له رووخان نایه .ئهو بهبێ مهشاوهرهتی هاورێیاانی
کااۆمیتە بریاااری تااهک الیااهنی نهئااهداو خااۆی وهک بهرپرساای یااهکم فااهرز نەدهکاارد،
ئهگهر لهکاتێکدا به تهنیا بوایه ئیشێکی بۆ بهاتبایه پێش بریاری له سهر دابایاه ههرباه
دیتنی ئێمه ههر زوو برادهرانی لێئاگادار دهکردهوه .ههروهکوو له سهروه ئیشارهم پێکردوه
که مرۆڤێکای ئاارامو لهساهر خاۆ باوو لاه بریاارو تهسامیمگیریش پهلاهی ناهدهکرد ،باهاڵم
ئهگهر بریاریکیش بدرایه له سهری رادهوهستا.
ئهوهناادهی ئااهمن ئاگااام لێبااووبێ زۆر بهکااهمی تااووڕه دهبااوو ،بااهاڵم ئهگااهر لهسااهر
شتێک ههڵوێستێ بگرتایه قاات باوو .شاتێکم وهبیار دێتاهوه پێمخۆشاه بینوسام .جارێاک
کادرهکانی کۆمیتەی هۆمل هاتبوون ساهردانمان باۆ بێاژوێ ،ئاهوهی لاهبیرم بان کااک
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رهحماااانی محەمماااهدی ،کااااک عوماااهری رادو یهکااادوانێکی دیکاااه بهداخاااهوه نااااوی
ئهوانیێترم لهبیر نییه دهبێ بمبوورن ،وهرزهکه هاوین باوو کااتی عهسارێ ساێبهری چنااره
گهورهکانی باهردهم مزگاهوتی بێاژوێ ساهربانی مزگهوتهکاهیان داپۆشایبوو کاه بنکاهی
رێکخراوهکااهمان لااه بنااهبانی مزگااهوتو خانهقاکااهی شااێخی ئااهمینی بێااژوێ رووحاای
شاااادبێ ،ههڵکاااهوتبوو .شاااههید کوێخاااا عاااهلی عهبااادوڵ زاده کاااه مهساااموولی بنکاااهو
پێشمهرگهکانی کۆمیتە بوو ،وتی برادهران بابچین لهژێر سێبهری چنارهکان له سهربانی
مزگااهوتێ راخااهرێک داخااهین عهسااره چایهکااهمان لااهوێ بخۆینااهوه .خوالسااه چااووین
لهسێبهری چنارهکان دانیشتین .ئهو رۆژه نۆبه چاپهزی عەبدولرەحمان شاهریعهتپهنا باوو.
بااهاڵم زۆرمااان چاااوهروانی کاارد عهسااره چااا نااهبوو ،مااهال خاادری رهحمااهتی وتاای ،ئااهرێ
کوێخا عهلی چایهکهمان بوو بهچی کوێخا عاهلی وتای چهناد جاارێکم پاێم گوتاوه باۆ
نااهیهێنا ،دوای کااهمێک کوێخااا عااهلی بۆخااۆی کهشااهفه چایهکااهی بهدهسااتهوه بااوو
لهبااهر دهماای داناااین .مهالخاادر وتاای ئااهوه بۆخااۆت چایهکااهت هێنااا بااۆ مهگااهر نۆبااهی
رهحمان نییه
وتی قهیناکا وام پێخۆش بوو خۆم بیهێنم .مامۆستا وتی وانییه دهبێ بزانم چ بووه
وتی بهراستی رهحمان دهڵێ چا بۆ کهس نابهم خۆمن نۆکهر نیم چایی باۆ ئاهوان باهرم.
مهالخدر لهسهر خۆ بهمنی گاوت بچاۆ باهکوێخا عاهلی بڵای باا رهحماان چاهک بکاات
برواتااهوه بۆماااڵێ ،مااادام پێشاامهرگایهتی بااه نۆکااهری بزانااێ کااوا ئااهوه بااه کااهڵکی
پێشاامهرگایهتی دێ ئاااخر ئااهو تااهنیا لااه ههفتهیکاادا رۆژێااک چاپااهزه ئاااوا جوابمااان
بداتهوه ،کویخا عهلی چهکی کرد بۆ رۆژی دوای عهبدولرهحمان یادی بهخێر چوو بوو
بۆدهفتهری سیاسی شکایهتی کردبوو که بهرێز مستهفای شەڵماشی ئهندامی دهفتهری
سیاسای باوو لااه گونادی دوولکاانی ئاااالن ،کاغاهزێکی باۆ کاااک مهالخادر نووساایبوو:
باارای بااهرێزم مهالخاادر سا و ئااهو پێشاامهرگه هااات بۆالمااان دیاااره گلااهی هااهبوو دهڵااێ
چهکتان کردوه ئهگهر دهکرێ ئاشتی بکهنهوه ،بهاڵم کاک مهالخدر قهناعهتی نهکردو

رازی نااهبوو نامااهیەکی بااۆ کاااک مسااتهفا شەڵماشاای نووساایهوه :باارای بااهرێزم کاااک
مستهفا شەڵماشی بهس ویکی گهرم ئێمه خۆماان باشاتر پێشامهرگهی خۆماان دهناساین
دهزانین چۆن مامهڵهیان لهگهڵ بکهین لهگهڵ سپاسو رێز.
بهاڵم دوای چهند ههفتهیهک ناوبراومان ئاشت کاردهوه ڕهحماان هاتاهوه باۆ رێکخاراو
پێشمهرگایهتی ئیدامه پێدا.
وهبیر خستنهوهی ئهو رابردووانه بۆ ئهوهیه که وتام لاه بریااردان باه پهلاه ناهبوو ،باهاڵم
کااه بریاااریکی ئااهدا لهسااهری رادهوهسااتا .ههڵوێسااتیکی دیکهشاای وهبیاار دێنمااهوه کااه
ئهمنیشی تووشی زهحمهت کرد ،ئاهویش ئاهوه باوو حیزبای دێماوکراتی کوردساتان ئیاران
بریاری قهدهغه کردنی ژنبهژنهی دهرکردباوو ،باهاڵم هاهتا ئهودهماه ئیجرائاات ناهکرابوو،
چونکه لهسهر پێشنیاری شهخسی شههید دوکتور قاساملووو کاه بۆخاۆم لاه خزمهتیانادا
بوو بۆ ئیجرائات لهسهر ئاهو کهساانهی کاه ژنباهژن بکاهن سانووریکی دانااو فاهرمووی
لااهدوای تااهبلیغاتێکی بااهرفراوان بااۆ ئاگااادار کردنااهوه لااهو نهریتااه کۆنااه ئهگااهر ویسااتان
خهڵک بگرن پێویسته له خهڵکی دهوڵهمهندو خۆبهزلزان دهست پێبکهن نهک له خهڵکی
فهقیرو ههژار .لاهو دانیشتنهشادا کاه پێشاتر لاه دهفتاهری پێکهاات ئاهو چهناد بارادهرهش
حزووریااان هااهبوو :کاااک رهحاایم قااادری کااه ئااهودهم بهرپرساای کااۆمیتەی ئاااالن بااوو،
محهممەدئهمین مرادیان ،سهعید ئیمامی ،بۆخۆم.
دیاااره کااه پێشااتر لااه ئاااالن چهنااد ژنبااه ژنااهیەک کرابااوون ،یااهک ل اهوان غااهفوری
ئامۆزام بوو لهگهڵ محەممهد زاهیری بێژوێ که حیزبیش باوون لهگاهڵ دوو بنهماڵاهی
دیکه ،باهاڵم هاهمویان فاهقیرو دهسات کاورت باوون .وارێکاهوت ئاهمن جهولاهم هاهبوو لاه
بنکهی رێکخاراو ناهبووم وهختێاک گهڕاماهوه مهالخادر وتای برالاه ئاهو چهناد کاهساهی
ژنبهژنهیان کردبوو داوامان کردن بۆ رێکخراو لهگهڵ کاک حهساەن میناای تهسامیمان
گرت بهرێمان کردن بۆ بهشی قهزایی الی مامۆستا گۆران دادگایی کردوون ههریهک
بهسی چل ههزار تمهنو ماوهیهک زیندانی بکرێن.
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له مامۆستام پرسی ئااخر قاهرار واناهبوو لاه فهقیرهکاناهوه دهسات پێنهکاهین ئاهتۆ باۆ
زیاد لهو ههموو خهڵکه سواری سهری ئامۆزاکاهی مان باووی باه شاهرتێک ئهواناه لاه
پێش قهراری دیاریکراودا ژنبهژنهیان کردوه
وتاای ماڵاات خااهرا نااهبێ ئاااخر بااا لااه ئیااده خۆمانااهوە دهساات پێبکااهین چاکتریااان
پێدەوێرین .وتم باشه با لێره راتگرتنایه ههر بۆ خۆشمان سزامان ئهدان له جوابدا بێئهوهی
خۆی شلوێ بکا بهپێکهنینهوه وتی ئاخر ئهوه نیه ناردومن بۆ بهشی قهزایی.
ئیتر چار نهما ئهمنیش لهگهڵ ئهوی دهستم کرد بهپێکهنینو کۆتایمان پێهێنا ،بهاڵم
ناچار بووم دهبوایه وهدوو گیراوهکان بکاهومو کارێکیاان باۆ بکاهم چیتار لهزیندانادا لاهناو
پاسداراندا نهمێناهوه ،غاهفوری ئاامۆزام تاهنیا مشاوورخۆری بنهماڵهکاهیان باوو ،کاوری
گهوره بوو باقی دیکه ههموویان مناڵ بوون .بهههر حاڵ رۆیشتم له بنێوخهڵێ میاوانی
کاک میرزاخدری رۆستهمی بووم که ئهندامی کۆمیتەی شارستان باوو کێشاهکهم باۆ
باس کردو وتم ئهو جهریمهی بۆیان داناون لهحاڵی حازردا نیماناه بیادهین ،ناازانم چۆنیاان
رزگار بکهم .میرزا خدر رۆستهمی وتی کاکه جهریمهکهیان چهنده من ئهیدهم ههرکات
بوویان بمدهناهوه .وابازانم باۆ هاهر کهساێکیان بیسات هاهزار تماهن باوو ،بهسپاسایکی زۆره
یارمهتی داین که ئهو چاکهم قاهت لاهبیر ناچێتاهوه .لهوێشاڕا چاووم باۆ مهزرایاه لاهوێ
زیناادانی کرابااوون وهک لااهبیرمبێ بااهرێز حاااجی حوسااێن حااهداد بهرپرساای رێکخااراوهی
مهزرایه بوو داوام لێکرد گیراوهکان ببینم دواتر چاوم به کورهکان کهوتوو پێم وتن چهند
رۆژیکی دیکه ئازاد دهکرێن .باهڵێ ئاهم قاوره شاێلیهم باۆ دروساتبوو لاه ساایهی کااک
مهال خدرهوه .گهردنیشی ئازابێت چونکاه بریااریکی حیزبای باهجێ گهیانادبوو هیچیتار.
ئهوە له حاڵێکدایە که زۆر زۆرمان یهکتر خۆشدهویست دۆساتی یاهکتر باووین بێئاهوهی
گااوێ بداتااه رهوابیاات .یااادی هااهموو ئااهو کاتانااه خۆشاابێ کااه پێکااهوه لهیااهک بنکااهدا
کارمااان دهکاارد هااهموو لااهحزهکانم لهبااهر چاااون .بهخۆشااییهوه ئێمااه لااهبیرو بۆچااوونو
رهفتارماناااادا زۆر لێااااک نزیااااک بااااووینو لهسااااهر هاااایچ شااااتێک رووبااااهرووی یااااهکتر

نهوهستاوینهوه ،بهاڵم جارێک داوایەکی ئهوم رهتکردهوه ،ههر چهند داواکاهی باهقازانجی
خۆم ،ئهوهش بهو شێوهیه بوو که ههم کاک مهالخدرو ههم زیندهیاد کاک ساهید ساهالم
عااهزیزی کااه بهرپرساای کااۆمیتەی شارسااتانی سهردهشاات بااوو لهگوناادی سااوونێ ئااهو
بهرێزانااه دهیانهویساات ئااهمن چیتاار لااه رێکخااراوی ئاااالن نهمێنمااهوه بچاام بااۆ کااۆمیتەی
شارستان له خزمهت ئهواندا ئیدامهی کاری حیزبی بدهم .به شاهرتێک هاهتا کاۆنفرانس
که نزیک بوو دهگیرا وهکوو هاوکااری تهشاکیالتی لهگاهڵ باهرێز مهالخادر یاا لهگاهڵ
بهرێز حاجی حوسێن حهداد که بهرپرسی بهشی ماڵی بوو ،یا شههید لهتی نهقشبهندی
که بهرپرسی بهشی قهزایی بوو دهست بهکاربم تا کاتی بهستنی کۆنفرانسی کۆمیتەی
شارسااتان سهردهشاات ،سااهید سااهالم فااهرمووی لااه ئێسااتا بااهوالوه تۆجێگااات کااۆمیتەی
شارستانهو تۆ لهو کۆنفرانسهدا دهبێ خۆت کاندید بکهیو دهنگیش دێنیهوه تۆ بۆ خۆت
تا ئێستا غهدرت له خۆت کاردوه کاه نهتویساتوه لاه چوارچیاوهی رێکخاراوی ئااالن کاه
ناوچهی خۆته دوور بکهویهوه .بهراستیش ههروا باوو چونکاه شاهش مناڵماان هاهبوو کاه
چواریان ڵه قوتابخانه بوون دووشیان هێشتا وهختی چوونه قوتابخاناهیان ناههاتبوو دهبوایاه
لااه ماااوهی مهرهخهسااییهکاندا پێانرابگااهمو زۆریااان لااێدوور نهکهومااهوه .مااهرحوم کاااک
سهید سهالم چهند ئیمتیاازێکی باۆ لاه ناهزهر گرتباووم ئهگاهر رازیابم ئهوشام باهخۆم رهوا
نهدی .
بهعهکسهوه من داوای شهش مان ئیجازهم کرد بۆ حهساهناوهم کاه ئاهویش ئاهوهی
لێ قبووڵ نهکردم .بهههرحاڵ ئێستاش ئهو سههلهنگارییهی خۆم ههرلهبیره که بێقسهیم
کردن خهفهتی پێدهخۆم.
ببورن که ئهو چهناد دێاره باسای خاۆمی تێاداهات هاهر چهناد ناه خۆههڵکێشاانهو ناه
ئااازای تێدایااه .بااهاڵم دهلیلاای قبااووڵ نااهکردنی پێشاانیاری ئااهو بهرێزانااه سااهر پێچیکااردن
نهبوو وهنهبێ هێنده بێدسپلین بووبم .بهاڵم دوو هۆی تێدابوو :یهکمیانم باسکرد ،ئهوهی
تریان لهم کاتهدا بۆ باسکردن نابێو ئهگهر یادهوهرییەکانم تهواوبن دهیگونجێنم .
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هااهروهک لهسااهرهوه باساای هاورێیااهتی خااۆم لهگااهڵ کاااک مااهال خاادر کااردوه ،کااه
بهخۆشاااییهوه ئهوعهالقاااهو دۆساااتایهتیهمان باااهردهوام باااوو هاااهتا ئهوکاتاااهی باااهئیجگاری
بهجێهێشتین .لهساڵی  ٢٤٤١ئهمن له دانیمارک وهرگیرامو سهفهری ئورووپام بۆرهخساا.
به پێویستم زانی بۆخوداحافیزی لهسلێمانییەوه بچمه خزمهت بارادهران لاه کۆیاه ،شاهوی
دووهەم بااارۆم باااۆ هاااهولێر خزماااهت مهالخااادر کاااهماڵی لاااهوێ باااوو ،باااهپێ بهرناماااه لاااه
سالێمانیهوه دوو باارای دڵساۆز بااهناوی کااک حهسااهن چوارتااییو کاااک ئاازاد محێاادین
ماوهتی ،گهالوێژی کچمو مێردهکهی هاورێیهتیان کردم ههتا کۆیه که له رێوه میوانی
کاک حوسێن مهدهنی باووین شاهوێش کااک عاهلی عاهزیزی دهعاوهتی کاردین کاه لە
شهورۆژهدا دیاداری زۆربەی بارا باهرێزهکانی تارم کارد .لە کۆیاهرا بههاورێیاهتی کااک
حوساێن سینگشاێر لهساهر تهوسایهی هاورێیاان زهحماهتی کێشاا باه النادکرۆزێری حیزبای
ئێمهی گهیانده ههولێر بۆ ماڵی مامۆستا مهالخدر لهگهڵ سپاس و پێزانینم بۆ ههموان.
ئااهو شااهوه شااهوێکی خۆشاابوو زۆر خۆشاامان لێگااوزهراو زهحمااهتی زۆریااان پێااوه کێشاااین
سپاسی بنهماڵهکهشی دهکهم .
بهیانیش زیندهیاد مامۆساتا مهالخادر لهگاهڵمان هاات باۆ یاوئێنو بهوشاێوه باهرێکردم.
بهرێزیشیان ساڵی دواتر هات بۆ ئورووپاو له نۆروێژ گیرسایهوه که ئهمنیش له دانمارک
نیشااتەجێ بااووم سااااڵنه هاتوچۆمااان زۆر هااهبوو ئااهمن دهچوومااه دیاادهنی ئااهوو ئ اهویش
دههاته دانمارک دیدهنی دهکردین که ههر جارهی دهکهوتینه ههڵدانهوهی بیرهوهریاهکانی
رابردوومااان .دهتااوانم بڵااێم هااهر جارێااک یااهکترمان ئااهبینی وهک جێژنێااک وابااوو هااهمو
جاریکیش که دههات باۆ دانماارک یاهک دوو لاه هاوریاانی ئاهوێی لهگاهڵ دهباوون باۆ
نموونه کاک عهبدوڵ شهقاس کاک ئهحمهد نهقشی که مهجلیسهکهیان زیااتر خاۆش
دهکرد ،له دانمارکیش یهکسهر له ماڵی کاک سمکۆ مهحموود زاده دادهبهزی بهقهولی
کااوردهواری خۆمااان مامۆسااتا گۆچانهکااهی لااهوێ دادهنااا ،بااهاڵم هااهر کااه دهگەیشاات
یهکسااهر تهل اهفونی دهکاارد دهیفااهرموو خێاارا وهره وا لااه ماااڵێ ساامکۆم بااه ئهرزیاادا داوه.

منااایش خێااارا دهگهیشاااتمه الی وهک دهسااااڵ باااێ یاااهکترمان ناااهدیبێ .لاااه دانماااارکی
برادهرانی تاریش وهک کااک نهباهز مساتهفاپوور ،کااک عوماهری شاێخهنژادو کااک
یوس تهشکیالت لاه دهوری کاۆ دهبوویناهوه .باهاڵم لاه یاادی دانیشاتنهکانی ئورووپاادا،
دیدارێکیان له ههموو جارهکانیتر خۆشتر بوو که ئیشارهی پێدهکاهم .لاه ١١١٢/٤/١١دا
بااۆ زهماوهناادی کوێسااتان خااانی کچاای و کاااک سااهردار دهعااوت کرابااووم ،ئااهمن لااه
دانمارکێرا باه کهشاتیه زهبالحهکاه وهرێکاهوتام دوای زیااتر لاه ده ساهعات لاه کهشاتی
دابااهزیمو دوو کااهس بهدواماادا هاااتبوون وتیااان فااهرموو ،بااۆ کااوێ  ،بۆماااڵێ کاااک
حهساااهنی ئوساااتادی کاااه وهژورکاااهوتم کااااک ماااهالبرایم دۆڵهگاااهرمی لاااهوێبوو ،زۆر
خۆشحاڵ بووم ئهو شهوه زۆر به خۆشی لهماڵی ئوستادی تێپهری کارد ،یاادی زینادهیاد
کاک مهال برایم بهخێر .بهیانی بۆ سااڵۆنی زهماوهندهکاه رۆیشاتین .ئیادی هاهر ئهوهناده
بوو گهیشتمه شوێنی زهماوهناد ،بهخۆشاییهوه هاهر لاهجێ باه کۆماهڵێک رفیاقو هااورێ
شااد بوومااهوه کااه ماااوهیەکی زۆر باوو لااه یااهکتر هااهڵبرابووینو شاایی زیاااتر گااهرم بااوو.
بهراساااتی شااااییەکی کاااهم وێناااه باااوو ،چاااونکە شااااییهکه هااای دوو کهسااای ناساااراو
وخۆشهویسااات باااوو کاااه ئاااهوانیش کااااک مالخااادرو کااااک میرزاخااادر مهرهساااهنی باااوو
خهڵکێکی زۆریان داوهت کردبوو .ئێماهش هاهتا توانیماان شاایمان گێاراو مانادوو بباووینو
بهرهبهره ب وه دهکراو ئێوارهش هات .ئهمنیش نهمادهزانی شاهو لاهکوێ دهبام لاهو کاتاهدا
چوومه الی مهالخدر لێپرسیم ئهوه شهوێ لهکوێ دهبی ئهمنیش وتم ئاهتۆ لاه کاوێبی
ئهمنیش لهوێم بۆ له خۆتم دوور دهخهیهوه .
وتاای وهاڵ لهگااهڵ میرزاخاادر پێموایااه میااوانی مامۆسااتا جهعفااهر مااهنگوری دهبااین
ئاهتۆش وهره بااۆ وێ .مناایش وتاام جااا بااۆ مزاحیماای ئااهوان بااین وتاای چااۆن زاوا زێرینااه
نهبوایه بۆ جاریکی ئاوا نهبێ بۆچ باشه راسته مامۆستا جهعفهر مێردی خوشاکهزای
میرزاخدری بوو .لهوان قسانهدا بووین مامۆساتا جهعفاهر وتای فاهرموون باابرۆین ،باهڵی
رۆیشتین بۆ مااڵێ ،دیااره کااک قاسامی قاازیش باهخۆیو مااڵو منداڵاهوه هاهر لاهوێ
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دهبوو بێگومان مهجلیسهکه خۆشتر بوو خوالسه سێ شهو و سێرۆژ نهیانهێشت بۆ هیچ
کوێ بچین خزمهتێکی وایان کردین که لهبیر ناکرێ ،ههموو ئێوارهکان که دادهنیشتین
ههتابهیان بهقسهو باسی خۆشو بیرهوهری زۆرو زهوهندمان رۆژمان دهکردهوه جا دهخهوتینو
سهعات ٢١ی نیوهرۆیه ههڵدهستاین بهرچایمان دهکردو وهدهردهکهوتین برێاک باای بااڵی
خۆمان ئهداو دهگهراینهوه .بهراستی ئهمه یهکهمجار بوو له نزیکاهوه مامۆساتا جهعفاهر
بناسم به حهق پیاویکی زۆر به تهبیعهتو مهجلیس خۆشه ،قهتم خزمهتو حورمهتی ئهو
بهرێزهو خێزانهکهی لهبیر ناکهم .نازانم بۆ ماندوو نهدهبوون ئاخر ئێمه ئاهرکمان زۆر باوو،
ساێ نێااو خاادر رێککااهوتبووین هااهر ساێکمان سهردهشااتی .مامۆسااتا جهعفااهرو مامۆسااتا
قاسمی قازیش مهابادین ،هاوسهرهکانیشان ههر سهردهشتین ،ماهال خادر دهیگاوت هاهموو
رۆژێ ئاوامان بۆ رێناکهویتهوه ئێمه ئهکسهریهتین حهقی باهرهو دوایاان لێاوهر دهگریناهوه
مامۆستا جهعفهریش دهیگوت ئیختیارو ههیه .ههر کهسهمان رابردوو رووداوێکی خاۆی
دهگێرایهوه ،بهاڵم مهالخادر لاه هاهموانمان زیااتر شاتی ساهیرو ساهمهرهی الباوون هاهر لاه
زهمانی فهقێیهتیوه پهندو بهسهرهاتی زۆری لهکن بوو .بۆنموونه باسێکی بۆ کردین که
له بهینی ژنو میردێکدا روویداوه که دوو کوریاان هاهبووه باهناوی حهساهنو حوساێن تاا
ئێستاش ههرکاتێک بیرم دێتهوه له ههر کوێبم پێکهنین دهمگری ،بهراستی شهوانێکی
پڕله شادیو سهفاو خۆشهویستیمان بهسهربرد ،قاقای پێکهنینی ئهو شهوانهم ههمیشه له
گوێدا دهزرینگێتهوه.
یادی مامۆستاو باقی ئاهو بهرێزاناهی نااوم باردن باهخێر ،باه خوشاکه بهرێزهکانیشاهوه
چونکە قورسایی ئهو خزمهته کهوتبووە سهرشانی ئهوان .لهدوایدا دهمهویست بچمه سوێد
بۆالی مامۆستا سیروانو کاک حهساەن مینااییو دۆساته کاانیتر .لاه ناۆروێژهوه بووماه
هاوسااهفهری کاااک قاساامی قااازی کااه ئااهوانیش بااۆ سااوێد دهگهرانااهوهو شااهو لااهماڵی
رفیقێکاای کاااک قاساام ماینااهوه حااهی ناوهکااهم لااهبیر نییااه سپاساایان دهکااهم .بااهیانیش
بۆماااڵی کاااک قاساام لااه کالیسااتارد .لااهوێش کاااک محەممااهدی حهسااەنزاده هااات

کهبابێکی نایابی دروستکرد بۆ نیوهرۆ .لهوێشهوه بۆماڵی کاک حهسەن مینایی .بهڵێ
بااهبروای ماان وهساافی مهالخاادر بااه ئاسااانی تااهواو نااابێو خسووساایاتی باشاای زۆرن ،ئااهو
پیاویکی راستو قسه لهروو بێروودهرباعیسی نهزهری خۆی دهردهبری.
له ساڵی ١١١٩دا هات بۆ دانماارک رۆژێاک لاهماڵی خۆماان باووین باسای شاێعرو
ئهدهبی کوردیمان دهکرد که ئهمن ئهوکات جارجار شێعرم دهنووسین ،وتم مامۆستا حاهز
دهکاااهم چاوێاااک باااهو شاااێعرانهدا بخشاااێنه بزاناااه باااه کهلکااادێن .ساااهری پێاااداگرتنو
غهڵهتگیری کردنو پێانداچۆوه ،لهدوایدا وتی ئهوه شێعرن دهساتت خۆشابێ ،زۆر جاوانن
هیوادارم بهردهوام بی .سپاسم لێکرد ههڵاهکانی باۆ راساتکردمهوه .وتام ئاهم شێعرهشام باۆ
ههڵهبجااه نووساایوه لااه مناسااهبهتی یااادی کیمیابااارانی ههڵەبجااهدا خوێندوومنااهوه بزانااه
ئهوانیشت بهدڵن یاناا لاه دوای خوێندناهوهیان فاهرمووی وهاڵ ئاهوه قساهن،بهاڵم قساهکان
رێکوو پێکن،هاهر باهو لهحناه جوابیداماهوه .ئاهو پیااوێکی زۆر رووخاۆشو ساهخاوهتمهندو
دڵفاارهوان بااوو چ لااه کوردسااتان ،چ بگااا بااه نااۆروێژ کااه وهزعاای ماااڵی باشااتر بااوو قااهت
نهماادی ماان چااووبم بااۆالیو میااوانی لێنااهبنو هااهموو وهختێااک قۆناااخی گااهرم بااوو.
بهشبهحاڵی خۆشم زۆر سپاسی وهفاداریو ماندوو نهناسی مهال ژنی خێزانی دهکاهم کاه
لهو بارهوه هاوکارو هاوفکری مهال خدری کرد ،چونکه توانی له رۆژه سهختهکاندا یاو
یاوهری بهراستی مهال خدربێ .
بهداخااهوه کاتێااک خهبااهری نهخۆشااییهکهیم بیسااات تهلااهفۆنم بااۆ کااردو لێمپرسااای
نهشاامزانیبوو کااه ئااهو نهخۆشااییهی تااووش بااووه ،لااه دوای چاااکو چااۆنی هیناادێک
دڵخۆشاایم دایااهوه وتاام هاایچ نیااه ئینشااائهاڵ بااه زوویاای چاااک دهبیااهوه بهرتااهرهف دهبااێ
لهمزوانهشدا دێم بۆخزمهتت .له جوابدا وتی جامردنێک هاهر قاهرزدارین درهنا یاا زوو
ئهوه نۆبهیهو ههردهێت .بهراساتی ئاهو دڵخۆشای منای ئهدایاهوه کاه دواتار ساهردانم کارد
وای خۆ نیشان نهئهدا که نارهحهته ،بهاڵم دیااربوو ههساتی پێکاردوه کاه نهخۆشایهکهی
باش نیه .واینهدهکرد یا نهیدهگوت که دهیزانی ئێمه نارهحهتاین .باهاڵم رهنگای لهدهسات
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دابوو بهرهو زهعیفی دهچوو که قهت نهمدهویست ئاوای ببینم ،بهاڵم چ دهکاهی لهگاهڵ
قهدهر .لاه کااتی وهفااتی مامۆساتا مان لهساهفهری کوردساتان باووم بهداخاهوه لاهکاتی
رێورهساامی بهخاکسااپاردنیدا حااازر نااهبووم ،بااهاڵم هااهتا گااهڕامااهوه بۆچلااهی گهیشااتمه
خزمااهت خانااهوادهی لااه مەراساامهکهدا کااهمێک لااه یادهوهرییااهکانم خۆێناادهوه .کااه ئااهوه
بهشێکه له یادی چلهی ئهو نهمره:

بهرێز بنهماڵهی کاک مەالخدر عومهرزاده.
هاورێیان دۆستان کهسوکاری مهرحووم!
کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لهواڵتی نۆروێژ!
میوانه بهرێزهکان!
لهچلاااهی ماتاااهمینی مامۆساااتا مەالخااادر عوماااهرزاده لاااهناخی دڵماااهوه هااااودهردیو
دڵگرانیااای خاااۆم باااۆ لهدهساااتدانی هااااورێی خاااهباتکارو لهمێژناااهمان رادهگاااهێنمو خاااۆم
بهشهریکی خهمو کهسهری خانهوادهو دۆستانو هاوسهنگهرانی ههموو وابهستهگانی ئهو
نیشتمانپهروهره خۆشهویستهمان دهزانم .لهخودای مهزن تاهمنا دهکاهم ساهبووریو ئاارامی
ببهخشێت به گشت الیهکمانو رووحی مهرحووم به بەهشتی بهرین شادبێ.
بهرێزان،له رۆژی بهخاکسپاردنی مامۆستا مالخدر هاهتا ئاهمرۆ شاتی زۆری لهساهر
نوسراوهو گوتراوه که ئهوش بهپێی ناسیاریو ئاشناییەکی که لهسهریان ههبووه له ناخی
دهروونیانهوه ههستی پاکی خۆیاان نیشاانداوه .مان بهنۆباهی خاۆم سپاسای هاهمووی ئاهو
کهسااانه دهکااهم کااه بااه ئااهرکی خۆیااان ههسااتاون وهفاااداری خۆیااان نیشااانداوهو جێگااای
پێزانینه .بهو حاڵهش پێموایه ئێستاش زۆری ماوه لهسهر ئهو مرۆڤه نیشتمانپهروهره کورده
بنوسارێو بگاوترێ .مان پێموایاه هاهر کااهس لهدۆساتو هاورێیاانی بۆیاان بلاوێ دهتااوانن
چهنااد الپااهره بااه مێااژوی پااڕ لهفیااداکاریو تێکۆشااانی بێوچااانی ،هااهروهها راسااتگۆیو
نیازپااااکی ئاااهو هااااورێ بهنرخاااهوه زیااااد بکاااات .بۆیاااه ئهگاااهر ئاااهمنیش هااایچم لهساااهر

نهگوتبایهو نهنووسایایه بێشاک قاهرزداری دهباووم ،چاونکە لهگاهڵ یاهکتر زۆر نزیاک
بووینوماوهیەکیش کارمان پێکهوه کردوه زۆر باش کاک مهالخدرم دهناسای بۆیاه دهڵاێم
لهدهستدانی ئهو هاورێ بهرێزه خهساریکی گاهلێک ماهزن بوو،یاهکەم باۆ بنهماڵهکاهیو
دووهەم بااۆ هااهمووی ئێمااه بهگشااتی .هااهروهک دهزاناان کاااک مهالخاادر لااه سااهردهمی
فهقێهتیو حاوجرهو مزگهوتهکانادا تێکاهل باه سیاساهت باووهو ئااڵهاهڵگری بناغهداناهری
حیزبهکااهی پێشااهوا ،یااانی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان بااووەو دواتااااار لهساااااڵهکانی
 ٢٢٩٤-٢٢٩٤پهیوهناادی چاالکانااهی هااهبووه تااا ماڵماااوایی لااهژیان پایااهدار لهسااهر ئااهو
رێبازه مایهوه .دیاره ئهودهم ئێمهش چهند برادهرێک له ناوچهی ئاالنی سهردهشت ههر له
ساڵی  ٢٢٩٩ -٢٢٩٤لهو رێبازهدا فەعال بووین ،بهاڵم لهگهڵ کاک مهالخدر یهکترمان
نهدهناسی.
خوێنهری بهرێز تا ئیره بهشێک بوو له یاادی چلاهی کااک مەال خادر عوماهرزاده،
بهپێویستی نازانم ههموو نووسراوه کاه بنووسامهوه ،چونکاه لاه یادهوهریەهکانیادا لهساهرهوه
ئیشارهی پێکراوه زیاتر نووسراوهکه درێژ ناکهمهوه بهو هیوایه بتاوانم جااریکی دیکاه لاه
یادهوهرییهکانی خۆمدا زیااتری لهساهر بنووسام .رووحای مامۆساتا مهالخادر شاادبێو باه
نهمری بمێنی.
هاورێی شههید کاک مهالخدر عومهرزاده ،خدر محەممهدی ناسراو به ئاسۆ ئاالنی
١١١٢/١/٩
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یادێک له ههڤاڵ و هاوسهنگهری خۆشهویست و دێرینیم بهڕیز مامۆستا مهال خدری دۆڵهگهرمی

خالیدوهنهوشە
ئازادی نرخی گهلێک گڕانهو ههروا به سانایش دهست ناکهوێتو ئهو گهالنهی کاه
تا ئێستاش زنجیری دیلیو کۆیلهتیو پهتی سێدارهیان پساندووه ،به ئازادیو سهربهساتی
دهژیاانو چارهنووساایان کهوتۆتااه دهسااتی ئااۆگرانی چارهنووسسااازی واڵتهکااهیانو ئااهوه لااه
درێژهی خهباتو بهربهرهکانیو قارهمانهتیو کردهوهی شۆرشاگێرانهی ئاهو خۆشاهویساته
خۆنهویستانه بوو که مایهی له ڕادهبهدهریان له خۆیان داناوه .کردهوهو تێکۆشانی بهرزی
ئهوانه بووه که ئهمڕۆ توانیویانه بووکی ئازادیو سهربهستی واڵتهکهیان له ئامێز بگرن.
ئااااهوهش بهرهااااهمی فیااااداکاریو بهربااااهرهکانیو لااااه خۆبااااوردووییو خۆنهویسااااتی ئااااهو
شۆرهسااوارانهی وهک ئااهو نهمرانهیااه کااه ئااهمرۆ بااه نووسااینی ئااهو چهنااد دێڕانااه یااادی
دهکرێتااهوه کااه هااهموو تواناااو عااومری خۆیااان لااه ڕێگااای بهدهسااتهێنانو بهختااهوهری
گهلهکهیاادا تێپااهڕ کااردوه .بهدهسااتهێنانی ئااازادیو مااافی چااارهی خۆنووسااین هااهوڵو
تێکۆشااانو فیااداکاری خااۆی دهوێاات .هااهروهک شااههیدی نااهمر د.قاسااملووو دهڵااێ:
"گهلێک ئازادی بوێ ،دهبێ نرخای ئاهم ئازادییاهش بادات" .مەال خادریش یاهکێک لاه
شۆرهسوارانی نهتهوهکهمان بوو که زێاتر له  ٩١سال تەمهنی پاڕ لاه شاانازیی خاۆی لاه
پێناو وهدیهێنانی ئامانجی نهتهوهکان تهرخان کرد .هاوسهنگهری باهرێزم لاه پێنااوی ئاهم
ئامانجه بهڕزانهدا هاهموو دژواریو نههاماهتییەکانی ڕێگاای خاهباتی باه گیاانو باهدڵ

قبااووڵ دهکااردو هاایچ کهناادو کۆسااپێک ئیاارادهی پااۆالیینی الواز نااهدهکرد .لااه پێناااو
ئاااهرکی پێساااپێردراویدا باااه حاااهوتوو و مانگاااهکان دووری جگهرگۆشاااهکانی تهحاااهمول
دهکرد .نهداریو نهبوونی وڕهی کز نهدهکرد .هیچکات بزه لهسهر لێوانی نهتۆرا.
هااهر مرۆڤێااک دهزانێاات بااههای ئااهو کااردارو رهفتاااره شۆڕشااگێرانهیه چهنااده بااهها
ههڵدهگرێتو هیچ کهس ناتوانێت به ماددیات ههڵسهنگاندنی بۆ بکا .کاۆڕی دۆساتانو
هاوسااهنگهرانی بااه قسااهخۆشو نااهقلو نااهزیلکانی گااهرم رادهگاارت .ئااهو بااهمانای وشااه
کهسێکی شۆڕشگێرو نۆێخۆاز بوو و تێدهکۆشا تا گهله ژێردهستهو چهوساوەکهی وهک
گهاڵنی دیکه به ئاازادیو سهربهساتی بگاات .ههرچەناد گاهلی کاورد وێاڕای هاهزاڕان
ڕۆڵهی وهک خدرهکانی پێشکهش به بارهگایی ئازادیی گاهلو نیشاتمان کاردووه ،ئااو و
خاکمان زۆر بێبهزهیانه ژێنۆسایدو وێرانکراوه بهوحاڵهش رۆڵهکانمان ههروا قاورسو قاایم
وهک پۆال بۆ گهیشتن به سهربهستی ڕاوهستاون .ههر بۆیاه وێڕایای پاهیمان نۆیکردناهوه
دهگهل مهال خدرهکانو ههموو شههیدانی رێگای ئازادی ،بهڵێن دهدهیان رۆژێاک دادێات
کااه ئاواتااهکانیان بااهدیی دێااتو مااوژدهی سااهرکهوتنو ئااازادیو سهربهسااتی بااه گااوێی
نهتهوهکاهیان بچاارپێنن .ئااهو کاتااه وهک پێشااهوا قااازی لااه مهنزڵگااهی ئهبااهدیو ئااهزهلی
خۆیاندا دهڵێنو ئۆخهی ئهو ئاواتهکانمان که لاه پێناویادا ساهرمان نایاهوه باهدیی هااتووهو
هاوار دهکهن مناڵه ژیکهڵهکانمانو ههڤااڵنمان ئاهوه تاهپڵی ساهرکهوتنتانم باهگوێی خاۆم
بیساات .دهک گااهلی کااورد پیااڕۆزو موبارهکتااان بێاات ئااهو دهسااکهوته مهزنانااه کااه لااه
سایهی ماندوونهناسیو لهخۆبوردووی ئێوهو ههموو ئهو کهسانهی که رۆژێک له رۆژان
له پێناوی ئهو ئاواته مهزنهدا گیانی شایرینیان پێشاکهش باه بارهگاایی ئاازادیی کاوردو
کوردستان کرد .
ناسیاوی خۆم لهگهڵ کهسێکی ئاوا پایهبهرزی جوواڵنهوهی گهلهکهم واته مامۆستا
مااهال خاادر عومااهرزاده دهگهڕێتااهوه بااۆ ساااڵەکانی دهیااهی شهسااتی هەتاااوی .ناساایاویم
دهگهڵ ئهو مرۆڤه خۆشهویسته جێگایی شانازی بوو .وهک مامۆستایهکی خۆم ساهیرم
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دهکردو لهسهر ئهو بڕوایه بووم که دهتوانم له ئهزموونی خهباتو تێکۆشاانی ئاهو مڕۆڤاه
کهڵک وهرگرم .له قسهو باسو نهقڵو نهزیلهو باسهکانی که پڕبوون لاه ههساتو ساۆزو
خۆشهویستیو ههڵگری کۆڵهبارێک پهیامی مانااداربوون ،جێاژم وهردهگارت .مهجلیسای
ئااهو پیاااوه مهزنااه هیچکااات ماارۆ لااه کۆرهکااهی ماناادوو نااهدهبوو .حااهزت دهکاارد کااه
گوێبیستی قسهو باسهکانی بێات کاه زماانێکی پااڕاو و شایرینو سااده باهبێریا باهیانی
دهکردن .به تێپاهربوونی زهماان زیااتر ئاۆگری ئاهو مرۆڤاه دڵپااکو خۆشهویساته دهباووم.
زۆرم نهقڵو گێرانهوهی ئهو پیاوه گهورهیه که لاه کااتی خۆیادا یاداشاتم کاردوون ههیاه.
خۆشااترینو بااه تواناااترینی لااه قسااه نهسااتهقهکانی لهسااهر گوێمااهو سااهرکارخانی ڕەئاایس
پاسااگای هااهمرانی سهردهشااتێیه کااه هااهموو ماناااو تااهنزو تهشااهرن ،تهنانااهت هااهڵگری
پهیامی سیاسیشن !
لااه دوای کااۆنگرهی دهیااهمی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران -ڕێبهرایااهتیی
شۆڕشااگێر بااه ساافهتی هاوکاااری وهزیفااهکانمان کااه ئااهمن مهسااموولی ناوهناادی ٢ی
کوردستان باوومو مامۆساتا ماهال خادر دۆڵهگاهرمیش ئهنادامی کومسایۆنی تهشاکیالت
بوو ،زۆر لهیهک نزیکبوون زۆر دانیشتنو مهجلیسو سهفهرمان بهیهکهوه هاهبوونو بۆیاه
ههرجار لهیاهکتر نزیاکو نزیکتار دهبوویناهوه .بهحاهق رهفاقاهتو خۆشهویساتی لاه نااخی
دڵهوه لهگهڵ ئهمن هاهبوو .دهتاوانم دوو ناهقڵی زۆر خاۆش لاه دوو ساهفهری تایباهت لاه
ئێره دا بگێرمهوه.
پاااییزی ساااڵی ٢٢٤١ی هااهتاوی لهگااهڵ چااوار هاااورێی دیکااهمان بااۆ بااهرێوهبردنی
ئهرکێکی حیزبی سهفهرێکی الی بادینانی ههرێمی کوردستانمان کرد .دوایی گهڕانو
گهشاااتو ساااهیران کاااردن کۆماااهڵێک پێوهنااادی تەلیفاااوونی لهگاااهڵ خااازمو کهسااامان لاااه
کوردستانی رۆژههاڵتو چهند هاورێیەکی خۆشهویست له ئورووپاا باۆ ئیساتراحت کاردن
شهو گهڕاینهوه شاری زاخۆ .له شاری زاخۆ دوای سهرفی شام ،جێگای ئیستراحهتمان
دهست نهدهکهوت .زۆر به کۆاڵنو شهقامهکاندا تاا ساهرهنجام لاه هۆتێلێاک باه شاهڕتو

شااڕووت جێگایااهکمان دهسااتکهوت .خاااوهن هۆتێلهکااه وتاای کرێکاااری شاایرکهتی نااهوتی
عێراقی لێیهو جێگای خهومان نییه ،تهنیا دهتوانم ئهو سااڵۆنهتان لاه خزمات بنایمو جێگاا
نهماوه ،نابێ گلهیی بکاهنو ئێماهش چارماان ناچاار باوو بۆیاه قاهبووڵمان کارد .باههۆی
جێ تهنگی ههرچی دهمانکرد خهومان لێنهدهکهوت .بهاڵم رهحمهتی مهال خدر هێشتا به
تهواوی سهری نهکرد بووە سهر سهنیرهکهی خهوی لێکهوتو دهستی به پڕخاه کارد .باه
جۆرێک چهند ژوور ئهواڵتر دهبیسرا .ساعات ٩ی بهرهبهیانی کرێکارهکاانی شایرکهتی
نهوتی عێراق خێڕا له خاهو ههساتان تاا ناانو چایاهک بخاۆنو بچان باۆ ساهرکارهکانیان.
کاتی رۆیشتن که چاویان به ئێماه کاهوت ئیشاارهیان باه مامۆساتا ماهال خادر کاردو باه
سهرسورمانهوه به عهرهبی گوتێان "هازا بابه شۆڤڵ شۆڤڵ" .ئێمه که تا بهیانی خهومان
لێنهکهوتبوو ههموومان له قاقایی پێکهنیمان دا.
جاری دووههم پلینۆمی کۆمیتهی ناوهنادی حادکا -ڕێبهرایاهتیی شۆڕشاگێر لهساهر
مهسااهلهی یهکگرتنااهوهو تێکهڵبوونااهوهی دوو باااڵی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان بااوو.
ئاااخر پلینااۆم بااوو کااه دواتاار ٢١ی بااهفرانباری ٢٢٤١هااهتاوی وهسااهر یهککهوتنااهوهی
بنهماڵاه گااهورهی حیزباای لێکهوتاهوه .ئااهو پلینۆمااه لهسااهر ئیساراری خااۆم کااه ئااهوکات
بهرپرسای پهیوهندییاهکانی حیاز لاه هاهولێر باووم باهڕێوه چاوو .تهناناهت هاهموو خااهرنو
مهخاریجااهکانیش لااه ئهسااتۆی پهیوهندییااهکانی حیااز بااوو .مااهرحووم کاااک عوساامان
رهحیماای بااهدهنگی پڕخااهی مااهرحووم مااهال خاادر عهالقهیااهکی تایبااهتی پهیاادا کردبااوو.
دهیگوت مهال خدر له ههر جێگایهک بخهویت ئهمنیش سهرم لاهبن ساهری ئاهو دادهناێمو
به پڕخهی ئهوی خهوم لێدهکهوێت ،بهراستی ئهوه بۆ ههمووما ئهو جێگای پرسایار باوو،
ههموومان بۆمان پرسیار بوو باشه بۆ کاک عوسمان ئاشقی دهنگی پڕخهی ماهال خادر
بووهو دواتریش زۆر جاران به داستانو نهقڵو نهزیله زار به زار گێردراوهتهوه.
بۆیه ههرچی باس له کردارو رهفتاری ئهو مرۆڤاه خۆشهویساته بکاهین هاهر کهماه.
مامۆساتا ماهال خادر لااه باارهی کۆمهاڵیاهتی ،لاهباااری سیاسایو لاه بااری تهشااکیالتی
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هێنده کهسایهتێکی بهرزو خۆشهویستی هاهبوو .دڵپااکیو مرۆڤدۆساتیو روو ساووکیو
خۆشهویستی ئهو پیاوه مهزنه بااوهڕ ناکاهم هاهر کاهس بتوانێات ئااوا باه ساانایی تااریفی
ژیانو بهسهرهاتو خهباتو تێکۆشانو شێوهی ژیانی بکات.
مهال خدر ئاواتهکانی گهلێک مهزنو بهڕز بوون .ئاواتی ئهوه باوو کاه ساهرکهوتنی
گااهلو واڵتهکااهی بااه چاااوی خااۆی ببینااێو بهرهااهمی زیاااتر لااه چاال ساااڵ خااهباتو
تێکۆشانی خۆی به فیرۆ نهچێ .له نیزیکهوه به نهتهوهکهی بڵاێ کاه دهساکهوتهکانی
ئیمااڕۆ بهرهااهمی مایااه لااهخۆدانانی شااههیدانی گااهلو نیشااتمانهکهمانه .بااهاڵم مخااابن
مهرگ مهجالی نهدا ،هاورێ تێکۆشهرمان لهوه زیاتر باه گیاانو دڵ خزماهت باه گاهلو
نیشااتمانهکهی بکااات .ماانو هااهموو هاورێیااانم پااهیمان نااوێ دهکهینااهوه تااا وهدیهاااتنی
ئامانجی بهرزی شههیدانو ئازادیو سهربهستیی واڵت وهفادار به ڕێبازیان بین.
هاوریت خالیدوهنهوشه
١١٢٢/١/١٢ی زایینی
٢٢٤١/١/٢٢ی هەتاوی

لە کوێ کاک مەال خدرم ناسی؟

عەزیز ئەحمەدی
بەهاااااری  ٢٢٩١لە خزمەتاااای مامۆسااااتا مەال نەجمەدیناااای کەوکەباااایو مامۆسااااتا
رەحماااانی فااااتحیدا بە ساااەفەر لە "ئاڵوەتاااان" ڕا باااۆ نااااوچەی سوێسااانایەتی "زوورانو
بێوران" سەفەرمان کرد ،کاک مەال خدر فەقێ بوو لە بێورانی سەرێ ،لەالی مامۆساتا
مەال شێ ئەحمەدی دەیخوێند ،بۆ یەکەمجار کاک مەال خدرم ناسی.
لە سااااڵەکانی  ٢٢٩٤-٩٤کاااادرو پێشااامەرگەکانی حیزبااای دێماااوکراتی کوردساااتان
گەرابااوونەوە ،ناوچەکااانی سەردەشاات ،مەهاباااد ،بااانە ،پیرانشااارو بۆکااان بەنێااو خەڵکاادا
دەگەڕان ،کاااااری تەشااااکیالتیو تەبلیغاتییااااان دەکاااارد .لە چەنااااد جێگااااا دەرگیااااریو
تێکهەڵچوون روویدا ،ئەوانەی زۆر گرین بوون ،شەری گەدەو شەڕی سەرشیوو شەری
شاااەڵماش باااوو .لەو دەرگیریااااانەدا جااااشو ژانااادارمێکی زۆر کااااوژران .چەناااد کااااادرو
پێشمەرگەی زۆر قارەماانیش شاەهید باوون ،وەک مامۆساتا ئااوارە ،سامایلی شاەریفزادە،
عەبااادوڵ ی ماااوعینی ،میااانە شاااەمو زۆری تاااریش نااااتوانم نااااوی هەموویاااان بێااانم .ئەو
جاااوواڵنەوەیە بە جاااوواڵنەوەی  ٩٤-٩٤بەناوباااانگە .جاااوواڵنەوەی  ٩٤-٩٤نیگەرانییەکااای
زۆری بۆ رێژیمی حەمەرەزاشاا دروسات کردباوو .رێاژیم باۆ ساەرکوتکردنی جاوواڵنەوەی
 ٩٤-٩٤هێزێکاای زۆری جاااشو ژاناادارمەی لە شااوێنی دیااکەڕا بااۆ ناااوچەی سەردەشاات
هێناابوو .شاتێکی ئاشااکرایە کە پێشامەرگەکان لەبااری مااادییەوە لە مەزیاقەدا بااوون ،نە
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چەکی باشیان هەبوو ،نە تەقەمەنی .خەڵکی ناوچەش بەگشتی فەقیرو نەدار بوون ،بەو
حااااڵەش خەڵاااک ئەوەنااادەی لە تواناااای داباااوو هاوکااااری دەکاااردو رێاااژیمیش بە هەماااوو
توانااااایەوە تێدەکۆشااااا بااااۆ لەناااااو بردناااای جااااوواڵنەوەکە .بەداخەوە لە پاااااییزی ٢٢٩٤دا
پێشمەرگەکان کە ژمارەیان زۆر کەم بوو ،پاشەکشەیان کارد .رێاژیم پەالمااری خەڵکای
بێاادیفاعیداو بە سااەدان کەس گیاارانو حەواڵەی پادگااانی جەڵاادیان کااران .ئەوانەی کە
گیرابوون هەموویان ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستان نەبوون ،زۆریان بێالیەن بوون.
خەڵکێکاای زۆریااش ئاااوارەی باشااووری کوردسااتان بااوون ،ماانو برادەرێکاای دیااکەش کە
ئێسااتا نااازانم لە کااوێ دەژی ،روومااان کااردە باشااووری کوردسااتان ،چااووینە گوناادی
"مارەدوێ" جەنابی مامۆستا حەسەنزادە مەالی گوندەکە باوو .کااک مەال خادرو مەال
رەحمانی کااژێو برادەرێکای دیاکە کە پێیانادەگوت مەالی باۆر ،ئەوانایش چارەنووسای
ئێمەیان هەبوو ،لە خزمەتای مامۆساتا ماابوونەوە .جااری دووهەم باوو کااک مەال خادرم
دەدیتەوە .شەو لەالی کاک مەال خدرو فەقێکانی دیکە ماینەوەو رۆژی دواتر بۆ پەیدا
کردنی جێگایەک بۆ حاوانەوە بۆ الی قەاڵدزێو پشدەر رۆیشتین.
پەیوەنااادی و دۆساااتایەتییم دەگەڵ کااااک مەال خااادر رۆژ بە رۆژ زۆرتااارو خۆشاااترو
هاتوچۆمان گەرمتر بوو.
کاک مەال خدر تا ساڵی  ٢٤٤١لە گوندی "مارەدوێ" ماایەوە .لە سااڵی ٢٤٤١ی
زاییناای سااەرکردایەتیی شااۆرش دەگەڵ دەوڵەتاای بەعساای عێااراق کەوتبااوونە وتااووێژ ،لە
٢٢ی ئازاری  ٢٤٤١هەر دووکال پێکهاتن کە بۆتە رۆژێکی مێژوویی.
سااەرۆک کۆماااری عێااراق ،ئەحاامەد حەسااەن بەکاار بەیاننااامەی ٢٢ی ئااازاری لە
رادیاااااۆو تەلەویزیاااااۆنی بەغااااادا خوێنااااادەوەو ئۆتۆناااااۆمیی باشاااااووری کوردساااااتانی بە
سەرۆکایەتیی بارزانی بەرەسمی راگەیاند.
لەدوای جااوواڵنەوەی  ٩٤-٩٤ئەناادامانی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لێااک ب ا و
ببااااوون ،کۆمەڵێااااک لە ساااالێمانی بااااوون ،کۆمەڵێااااک لە قەاڵدزێو کااااۆمەڵێکیش لە
ناوچەی ژێر دەسەاڵتی شۆرش مابوونەوە.

ئەو رێککەوتنەی بەیاننامەی  ٢٢٤ئازار دەستکەوتێکی گەورە بوو بۆ گەلی کاورد
لەو سااەردەمەدا .بااۆ حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانیش دەرفەتێکاای لەبااار پێکهاااتبوو بااۆ
یەککەوتنەوەو تێکەڵبوونەوە دەگەڵ ئەو دەستە لەو پێشمەرگانەی لە دوای  ٩٤-٩٤لێک
هەڵبرابووین.
لە دوای بەیااانی ئااازار ،باارادەران هەیمەتێااک دەنێاارنە الی سااەرۆک بااارزانی داوای
لێاااااااادەکەن بااااااااۆ گەڕانەوەی ئەو باااااااارادەرانە کە لێمااااااااان دوور کەوتبااااااااوونەوە بااااااااۆ
وەساااااەریەککەوتنەوەمان .ساااااەرۆک باااااارزانی رەزامەنااااادی نیشاااااان دەدا ،لە نااااااوچەی
خۆشناوەتی "هیارانو ناازەنین"ماان باۆ دیااری کارا .دەگەڵ کااک مەال خادرو برادەرانای
"مااارەدوێ" لە بەهاااری ٢٤٤١ی زاییناای لە قەاڵدزێ یەکمااانگرتەوەو بە چەنااد ماشااێن
بەرەو "نااازەنین" رۆیشااتین ،گەیشااتنی ئااێمە بااۆ نااازەنین هاوکااات بااوو دەگەڵ گەیشااتنی
برادەرانی سلێمانی .لە "نازەنین" هەموومان وەسەریەک کەوتینەوەو پێک شاد باووینەوە،
ژیانی رۆژانەمان لە "نازەنین" لەباری مادییەوە باش نەبوو ،مانگانە باۆ هەر نەفەرێکای
سەڵت یەک دیناارو نیاوو باۆ خااوەن ژنو مناداڵ پێانج دیناار دیااریکرابوو ،بەاڵم لەبااری
خواردنەوە بااش باووین ،بارینج ،نیساکو نۆکماان زۆر باوو ،دەگەڵ مەال خادر سایغارمان
دەکێشا ،لە توتنو پەر کەڵکمان وەردەگرت ،دەسەاڵتی کڕینی پاکەتمان نەبوو .رۆژێک
دیااتم کاااک مەال خاادر ساایغار ناکێشااێ ،پرساایارم لێکاارد کاااک خاادر ئەوە تااوتنو پەرت
نەماوە گوتی نا عەیز بڕیارمداوە تا پووڵی پاکەتم نەباێ سایغار نەکێشام ،بریارەکەشای
بردەسەر.
ئەو هااوینە لە "نااازەنین" باووین دەگەڵ کاااک مەال خادر ،هەر پااێکەوە باووین ،لەناااو
خۆماناادا لەخااۆڕا ببااووینە دوو تاااقم ،هێناادێکمان ببااووینە مائۆیساات ،ئەوان بە ئێمەیااان
دەگوت پەر زەردو ئێمەش بەوانمان دەگوت پەڕ سوور .جارێک یەکێک لەوان شکایەتیان
لە ئێمە کردبوو لەالی جەنابی مامۆستا حەساەنزادەو گوتبوویاان جنێویاان بە لێناین داوە،
جەنااابی مامۆسااتاش هاااتە "نااازەنین"و لە مزگەوتاای گوناادەکە کااۆی کااردینەوە ،زۆری
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ئامۆژگاری کردین و فەرمووی ئەگەر ئێوە جنێو بە لێنین بدەن ،ئەوانایش جنێاو بە خاودا
دەدەن ،بۆیە داواتان لێدەکەم بێحورمەتی بە کەس مەکەن.
بەراستی شتی وا رووی نەدابوو ،کاک مەال خدر ،یاان مەال محەمامەدی شاەل باوو
وەاڵمااای مامۆساااتای دایەوەو عەرزی مامۆساااتای کااارد :قەت شاااتیوا نەباااووەو کەس
جنێوی نەداوە .بەوەش کێشەکە کۆتایی هات.
بە هاتنی سەرمای پاییز ،بنکەکانماان گاوازرایەوە باۆ شااری کاۆیە .لەوێ ژیانماان
کەمێااک گااۆڕانی بەساااەرداهات ،لە بااڕی خاااواردەمەنی وەک رۆن ،باارینج ،نیساااکو
نااۆک پارەیااان دەدا .بااۆ سااەڵتەکان مانگااانە دە دینااارو بااۆ خاااوەن ژنو منااداڵەکان پااازدە
دینار دانرابوو ،ئەو بڕە پارەیە دەبوو بەشی هەنوو شتێکی کردبا.
کاک مەال خدر ئێستا پارەی پاکەتی هەبوو ،سەر لەنوێ دەستی بە جگەرە کێشاان
کااردەوە .زسااتانی ئەو ساااڵە لە شاااری کااۆیە ماااینەوە .بەهاااری  ٢٤٤٢بااۆ یەکەمجااار
رۆژنااامەی کوردسااتانمان بااۆ هااات ،رۆژنااامەی کوردسااتان بااوو بە سااەرچاوەی ژیااانی
سیاسیی ئێمە .زۆر وشەی کوردی رەسەنو جوان لەن رۆژنامەی کوردستاندا نووسرابوون
کە باۆ ئااێمە تااازە بااوون ،نەماناادەزانین .بااۆ وێاانە "ئااابووری" کاااک لەتیا گااوتی ئەوە
ماناااای چااایە کااااک مەال خااادر گاااوتی لەتیااا نەک هەر ئەوە وادیاااارە ئەو حیااازبە
بەرناااامەی زۆر گەورەی بە دەساااتەوەیە نەک ئەو وشاااەیە فێاااری شاااتی گرینگتریشااامان
دەکا .رۆژێک جەنابی مامۆستا حەسەنزادەو خوالێخۆشبوو حەمەدەمینی سیراجی هااتن
بااۆ کااۆیە .هەمااوو برادەرانیااان کااۆ کااردەوەو پێیااان راگەیاناادین نااابێ چیاادی بە شااێوەی
دەستەجەمعی و مەقەر بمێنینەوە ،برادەران هەرکەس لە هەر جێگایەک دەتوانێ بحاوێتەوە
بااا بچێااتە ئەوێ ،دەبااێ حیااز لە شااوێنی نیشااتەجێبوونتان ئاگااادار بااکەنەوە .ئەو بریااارە
هێندێک نارەزایەتی لێکەوتەوە ،بەاڵم دوایی قبووڵ کرا .
هەر کەس دەفکری خۆی دابوو بچێ جێگاایەک باۆ خاۆی بادۆزێتەوە .منوکااک
مەال خدریش خۆمان پێچایەوەو بەرەو قەاڵدزێو پشدەر وەرێکەوتاین .لە قەاڵدزێ کااک

مەالخاادر دووکااانێکی چکااۆڵەی دانااا ،هێناادێک بیسااکویتو وردەواڵەی تێاادا دانااابوو،
منیش بەدوای کرێکاری دا دەگەرام ئەو وەخت ئەوانەی باۆ کاار دەگەران دەباوو بەیانیاان
زوو بچاانە مەیاادان پااێمەرە لەسااەر شااان چاااوەروان باان کەسااێک بە کرێکااار بیگاارێ .ئەو
ساڵە کاری خانوو دروست کردن زۆر بوو ئێواران کە لە کاارێ دەگەرامەوە کااک خادر
شۆخی دەگەڵ دەکردمو دەیگووت :عەزیز ئەدی کوا شاولت دەمگووت:خدر گیاان خاۆ
ئەمن بەننا نیم کرێکارمو پێمەرەم دەوێ.
هاوینی  ٢٤٤٢بوو ،حیز خاۆی ئاماادە کردباوو باۆ گرتنای کاۆنفرانس .ناوێنەرانی
ئەو کۆنفرانسااە بە هەڵبژاردنااای ئەنااادامانی حیاااز نەباااوو ،ئەو ئیمکاااانەش باااۆ گرتنااای
کۆنفرانس لەگۆرێدا نەبوو ،زۆر لەمێژ نەبوو برادەران هەر یەک بۆ الیەک رۆیشاتبوونو
کۆ کردنەوەیان کارێکی ئاسان نەبوو.
هەیمەتێکاای شااارەزا دادەنیشاان لیسااتێک لەو کەسااانەی کە پێیااان وابااوو دەبااێ لەو
کۆنفرانسااە بەشاادار باان ئامااادە دەکەن .کاااک مەالخاادرو مناایش دە لیسااتەکەدا ناومااان
هاااتبوو .بااۆ بەشااداری لە کااۆنفرانس .دەگەڵ کاااک مەالخاادرو هێناادێک لە باارادەران
چووینە کۆیە .لەو کۆنفرانسەدا کاۆمیتەی ناوەنادیمان هەڵباژارد باۆ یەکەمجاار حیزبای
دێمااۆکراتی کوردسااتان بااوو بە خاااوەنی سااکرتێرو دەفااتەری سیاساای کە پێشااتر حیزباای
دێمۆکراتی کوردستان نە خاوەنی سکرتێر بووو نە خاوەنی دەفتەری سیاسی .
زستانی  ٤٢حیز دەورەیەکی سیاسیو تەشکیالتی لە دوو نۆبەدا کردەوە .دەساتەی
یەکەم کاااک مەالخاادرو کۆمەڵێااک کااادر بەشااداریان تێاادا کاارد ،واباازانم دوو مانگیااان
پێچوو دوای گەرانەوەی دەستەی یەکەم ،دەستەی دووهەم ئێمە کە ژمارەمان  ٢٢نەفەر
بووین چووین بۆ یەکەم دەورە .لەو دەورەیە زۆر شت فێر بووین .دوکتور قاسملووو و پێی
گوتین ئەوەی بۆ من گرینگە ئەوەیە ئێوە تێبگەن کە نازانن ،بۆ ئەوەی هەوڵی فێر بوون
بدەن.
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کە لە دەورە گەراینەوە ،مەالخدری نەبیاواییو مەال برایمی زیوەیی رەحمەتی لە الی
کاک مەال خدر بوون بە گەرانەوەی من ئەوان رۆیشتن مانو کااک مەالخادر دووبەدوو
ماینەوە.
هاااوینی  ٤١کاااک مەالخاادر هەر خەریکاای دووکااانەکەی بااوو ئەمناایش کرێکاااریم
دەکرد لە الی وەستا رەساووڵی خادری نەبای قەاڵدزێو وەساتا رەساووڵ پێای واباوو مانو
مەالخدر براین ،زۆر جاران دەیگووت خۆزگە منیش برایەکی وەکوو ئێوەم هەبا .ناحەقی
نەبوو چونکە ئێاواران دەگەڵ کااک مەالخادر دووبەدوو پیاساەمان دەکارد ،پیاساەکردنی
برا دەگەڵ برا جێی پرسیارە هەمیشە پێکەوە بووین لە راستیدا کاک مەالخدر باۆ مان
لە برا باشتر بوو .ماوەیەکی دوورو درێژ پێکەوە ژیاوین بۆ وێنە جارێک دڵم لە مەالخدر
نەیەشاااوە ،ئەوە هەمااووی نیشااانەی شەخسااییەتو گەورەیاای کاااک مەالخاادر بااوو .ماانو
کااااک مەالخااادر هەر بە ئەزیااازو خااادر یەکترماااان بانااا دەکااارد .جارێاااک مامۆساااتا
عەبدوڵ کە ئەوکات فەرمانداری رانیە بوو لە ماڵی خاۆی باوو مانو کااک مەالخادر
میاااوانی باااووین .کااااک مەالخااادر فەرماااووی عەزیاااز نەرۆیااان مامۆساااتا عەبااادوڵال کە
خزمیشاامەو رەفیقاای هەردووکیشاامان بااوو فەرمااووی ئەرێ ئەوە چاایە ئەو خاادرو عەزیاازە،
کاااک مەالخاادر وەاڵماای دایەوە گااوتی ئەو خاادرەی عەزیااز پااێم دەڵااێ بە هەزار کاااکی
نادەم.
زسااتانی  ٢٤٤١بااوو دەگەڵ کاااک مەالخاادر یەک مناازڵ بااووین لە باااری ماااڵییەوە
وەزعمان زۆر خرا بوو ،زستان بوو نە کار هەبوو ،نە هیچ داهاتێک هێلکە لە هەموو
شتێک هەرزانتر بوو ،رۆژێک سێ چوار هێلکەمان کریبوو برادەرێکی خۆماان تاۆڵکی
هێلکەکانی لە تەنەکەی زبڵدا دیتباوو چووباوو لە الی کااک کەریام حەداد شاکایەتی
لێکرد بووین ،ئەگەر حیز یارمەتیان نادا چۆنە ئەوان هەموو رۆژێ هێلکەی دەخۆن
ساڵی  ٢٤٤٢تووتنی پشدەر لە سەنگەسەر فەحاس دەکارا ،ئاێمەش بێکاارو بێداهاات
باووین ،بارادەران هەوڵیانادابوو لە رێگاای پاارتیەوە چەناد کەسامان دامەزرێانن ،ئەو چەنااد

کەسااەیان دامەزراناادین .کاااک مەالخاادرم بەجێهێشاات بااۆ سەنگەسااەر رۆیشااتم .واباازانم
کاک مەالخدر بە موراقیگ دامەزراباوو دەگەڵ دەرماان رەشاێنان باۆ بنااری گونادەکانی
پشدەر .ئەو بۆ بنارو منیش بۆ حەمباڵی دەگەڵ ئەو برادەرانە .
شااااەهیدان قادرالجااااانی ،فەقێعەلاااای ئەحمەدبریااااوی ،مەال عەباااادوڵالی عەبباساااای
رەحمەتی ،مەال سمایلی حاجی ،عەبدوڵال ساێمانیو ئەمان لە سەنگەساەر دامەزرایان ،لە
راستی دا حەمباڵ بووین ،خەریاک باوو لەوێاش دەرماان باکەن ،خاوا روحمای کارد کااک
حەسااەنی رەسااتگار کە لە ساالێمانی لە زانکااۆ دەیخوێنااد بە سااەفەر لە سەنگەسااەر بااوو
دەفریامان هات ،چوو بۆ الی بەرپرسی لێجنە دایمەزرانادینەوەو درێژەماان بە کارەکەماان
دایەوە بۆ ماوەی دوو مانگان لە سەنگەسەر کارمان کرد.
پااااییزی  ٢٤٤٢بە پێااای بریااااری کاااۆنفرانس بە دوو سااااڵ جارێاااک دەباااوو کاااۆنگرە
بگیرێ ،بۆ بەشداری کردن لە کۆنگرە دەبوو بە هەڵبژاردنی ئەندامانی حیز نوێنەرانی
کۆنگرە بن .زۆر دەقیق نیم بەاڵم وابزانم مامۆستا حەسەنزادە هاتبوو ،لە قەاڵدزێ چەند
کەس بە نوێنەرایەتی بۆ کۆنگرە هەڵبژێردران کاک مەال خادرو مانو چەناد برادەریتار
بە نوێنەرایەتی ئەو برادەرانە کە هەڵیانبژاردبووین چووین باۆ بەغادا باۆ بەشاداری کاردن
لە کۆنگرەی سێهەم.
دوای تەواو بوونی کاۆنگرە گەرایانەوە قەاڵدزێ ،مەالخادرو خااڵەحەمە خانوویەکیاان
گرتبااااوو سااااێ ژووری نوسااااتنی هەبااااوو هەریەکە هۆدەیەکیااااان بااااۆ خۆیااااان دانااااابوو،
هۆدەیەکیشان بۆ من دانابوو دەگەڵ کاک مەالخدر بووینەوە هاوماڵ.
ساڵی  ٢٤٤٩حیز دەورەیەکی بۆ پەروەردەکردنی کادر پێک هێناابوو لە بەغادا باۆ
ئەو دەورەیە ئەمن دەگەڵ چەند بارادەری تار بەشاداریمان کارد .دەورەکەماان بە نیاوەچڵی
بەجێهێشت ،چاونکە دەوڵەتای عێاراق لە قەراردادی  ٢٤٤٩پەشایمان بباۆوە .شاەر دەساتی
پێکردەوە ،حیز ناچار بوو ئێمە بنێرێتەوە کوردستان .حیز مەئمووریەتێکی بەمن سپارد
بچاامە الی پێنجااوێن ،جەناااابی مامۆسااتا حەسااەنزادە هااااتە قەاڵدزێ .مامۆسااتا دەباااوو
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سەفەری بەغدا بکا ،رێگای دووکانیش نەبوو بە هاۆی دەساتپێکردنەوەی شاەر ،جەناابی
مامۆستاو فەتتاحی باساوێو من دەبوو بە شاخی گەاڵلەدا بچینە سلێمانی لە قەاڵدزێ
مەالخاادرمان بەجێهێشاات .بااۆ شااەو چااووینە دۆڵەگااۆمێ ،بەیااانی کەسااێکی شااارەزایان
رەگەڵ خستین ،سەعاتە رێیەک دەگەڵمان هات گەرایەوە .بەفرو بارانێکی زۆر عەجایگ
دە باااری ،بە ناشااارەزایی ملاای رێگامااان گاارت نەماناادەزانی بااۆ کااوێ دەچااین لە ناکاااو
رێچکەمەرمااان دیتاانەوە ،مامۆسااتا فەرمااووی لەو نیزیکااانە ئاااوەدانی هەیە بە رێچااکە
مەرەکاااان دەیزانااای ،کەمێکااای دیاااکە رۆیشاااتین گەیشاااتینە پاااارچە مەرێاااک چاااووینە
"گەاڵڵە" لە ماڵی حاجییەک میوان بووین ،لەوێرا چووینە ماوەتو سلێمانی .مامۆساتا
رۆیاای بااۆ بەغااداو مناایش دە خاازمەت کاااک هاشاام کەریماایدا چااوومە پێنجااوێن .لە
پێنجوێن لە نەگونجاا بمێانمەوە دەگەڵ کااک هاشام گەرایانەوە چوارتاا .مان لە چوارتاا
مامەوەو کاک هاشم گەرایەوە سلێمانی.
لە بیستو چواری مانگی چوار قەاڵدزێ بۆمباران کرا .دوای بۆمبارانی قەاڵدزێ
کاک مەالخدر چوو بۆ الی ساوونێ ،منایش دوای چاوار پێانج مانا گەرامەوە الی
کاک مەالخدر.
بۆ پاییز لە "پردەبەردین" هۆدەخانوویکمان دروساتکرد کااک مەالخادرو کااک مەال
محەممەدی فایەقی ناسراو بە مەال محەممەدی شەل لە "پاردەبەردین" دەژیااین .کااک
مەالخدر لە ئاخری ساڵی  ٢٤٤١لە گوندی سوونێ خوشکە مریەمی مارەکرد ،بەداخەوە
لە ساڵی  ٤١بەهۆی پەیمانی شوومی جەزایر شۆرشی کاورد هەرەسای هێنااو بەرهەمای
خەباتو خاۆێنی چەناد سااڵی میللەتەکەماان لەنااوچوو .ئاێمە ناچاار باووین پاردەبەردینو
سوونێ بەجاێ بێڵاینو هەر کەساە وەدوای بەرژەوەنادی خاۆی باکەوێ .کااک مەالخادر
ماڵەکەی بردە قەاڵدزێ ئەمن چوومە کۆیە ،دەستم کرد بە کرێکاری لە ماڵی کاک
سەید رەسووڵی بابیگەورە دەخەوتام .ئەوان بۆخۆیاان چووباوونە نێوشارۆشایان .لە پااییزی
ئەوساڵە کاک مەالخدر براژنە مریەمی گوازتەوە .هاوینی  ٢٤٤٤باوو کااک مەالخادر

دەگەڵ کااااک حەساااەنی رەساااتگار لە قەاڵدزێ دووکاااان شاااووتی فرۆشاااتنیان داناااابوو.
رۆژانە هەموو برادەرانی قەاڵدزێ لە دووکانەکەی ئەوان کاۆ دەباوونەوەو دەباوو چاشایان
بۆ بکرن .خوالسە کرێ خانوو ماڵەکەیاان دەسات نەدەکەوت .سااڵی دوایای حکاوومەتی
عێراق ئۆردووگای دروست دەکردن ،دێهاتی کاۆدەکردنەوە بە نێاوی "مجتما " مامۆساتا
عەبدە چەند خانوویەکی بە قۆنتەرات وەرگرتبوون ،دارەرییەکەی دابوو بە کاک کەریام
حەددادو کااااک مەالخااادرو فەقاااێ عەواڵی قەڵەرەشاااێ ،لە نیزیاااک ئەوانااایش ئەمااانو
فەتاحی باساوێو مەال مەحموودی قازانی بەنکەشیمان دەکرد .بەنکەشایەکەی ئاێمەش
هەر مامۆسااتا عەباادە دابااوویە مەالخاادر ،بەدیققەتتاار بااوو و کاااک کەریماایش قبااووڵی
نەدەکااارد .رۆژێ هەر هەڵالیاااان باااوو ،فەقاااێ عەبااادوڵالش فەقیااارە نەیااادەزانی چ بڵاااێ،
نەشدەوێرا قسەکانی مەالخدر تەئید بکاا ،رۆژانەیاان ئااوا بارێ دەکارد .کااک مەالخادر
دەیکردە شۆخی لەبەر پێکەنینیان خەریک دەبوو لەسەر دیواریرا بەر بنەوە.
شۆرشی گەالنی ئێران لە پاییزی  ٤١دەستی پێکرد هەموو ئێرانو کورستانی تەنیەوە
بااۆ گەرانەوە بااۆ کوردسااتان رێگااا خااۆش بااوو هەر کەسااە بەالیەکاادا دەرۆیشااتەوە کاااک
مەالخدر گ ەرابۆوە ناوچەی سوێسنایەتی.
لەدوای سەرکەوتنی شۆرشی گەالنی ئێاران ،کااک مەالخادر لە نااچەی سەردەشات
کارو تێکۆشانی دەست پێکرد ،کااک مەالخادر کاادرێکی بە ئەزماوونو خااوەن تەجارەبە
بوو لە زۆربەی کۆمیتە ناوچەکانی شارستانی سەردەشت بەرپرسایەتی هەبوو ،ئەندامی
هەیمەتی ئیجرایای کاۆمیتەی شارساتان باوو ،کااک مەالخادر ئینساانێکی بەویقاار باوو
الیەنگری ئاژاوەو دووبەرەکی نەبوو ،بە سەبرو حەوسەلە بوو .ئینسان لە دانیشاتن دەگەڵ
کاک مەالخدر تێر نەدەبوو ،قسەخۆشو ناوکتەدان باوو .خۆشەویساتیی کااک مەالخادر
لەنێو خەڵکی سەردەشات کەم وێانە باوو .کااک مەالخادر دەگەڵ باراژنە ماریەم خااوەنی
حەوت منداڵ بوون یەک کورو شاەش کاچ ناوەکانیاان بە تەرتیبای تەمەن بەو جاۆرەیە:
مەهاباد ،کوێستان ،ئاسۆ ،ئارەزوو ،سروە ،سنوورو سۆما.
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کاک مەالخدر دەگەڵ منداڵەکانی وەکوو رەفیق دەژیا ئەوەندە میهرەبان بوو قەت لە
منداڵەکانی توورە نەدەبوو هەمیشە رووخۆشو دەم بە پێکەنین بوو.
کاااااک مەالخاااادر لەدوای کااااۆنگرەی هەشاااات کە حیااااز لێااااک جیااااابۆوە رەگەڵ
هەڵوێساااتی رێبەرایەتیااای شۆرشاااگێر کەوت ،کااااک مەالخااادر لە کۆنفرانسااای چاااواری
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان رێبەرایەتیی شۆرشگێردا بە ئەندامی جێگاری کاۆمیتەی
ناوەندی هەڵبژێرا ،بوو بە بەرپرسی کۆمیتە شارستانی سەردەشت.
لە ساااڵی  ٢٢٤٤لە کااۆنگرەی نااوێی رێبەرایەتی ای شۆرشااگێر دووبااارە بە ئەناادامی
جێگری کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێرایەوە.
لە ساااااڵی  ٢٢٤٢لە کااااۆنگرەی دەیەم بە ئەناااادامی کااااۆمیتەی ناوەناااادی حیزباااای
دێمۆکراتی کوردستان رێبەرایەتیی شۆرشگێر هەڵبژێرا.
لە دوای راپەرینی گەلی کورد لە باشووری کوردستان بە هۆی گەمارۆی ئابووری
لەالیەن ه اوپەیمانانەوە ،باری ئابووری کوردستان لەوپەری خراپی دابوو ئەوە لە الیەکو
ملمالنێاای حیزبەکااانی باشااووری کوردسااتان لە الیەکیتاار وایکردبااوو کە کوردسااتانی
باشوور ببوو بە مەیدانی راوراوێنی تێرۆریستانی کۆماری ئیساالمیی ئێاران ،باارودۆخی
کوردسااتانی والێکردبااوو هاایچ کااوردێکی رۆژهەاڵتاای کوردسااتان چ سیاساایو غەیاارە
سیاساای چ پێشاامەرگەو غەیاارە پێشاامەرگە بااۆ یەک دەقاایقەش لە گیااانی خااۆی ئەمااین
نەبااێ .ئەو وەزعە وایکردبااوو زۆرکەس ناچااار بااوون بیرێااک لە حاااڵی خۆیااان بااکەنەوە.
رێااژیم هەوڵیاادەدا لە رێگااای نیزیکااانی خااۆیەوە زەربە لێباادا .رۆژێااک کاااک مەالخاادر
بانگی کردم گوتی وەرە بچینە رانیە ،چووینە ماڵێک دۆستێکی هەر دووکمان ،لە نااو
هێنانی خۆ دەپارێزم ،لەو ماڵە بوو سێ بە سێ دانیشاتین ئەو کاورە بە ئاێمەی راگەیاناد
گوتی ئێاوە دۆساتی مانن راساتیتان پاێ دەڵاێم ،دەگەڵ دوو نەفەری دیاکە فا نو فا ن
چووینە سەردەشت لە ئیتیالعاتی سەردەشت ئێوەیان بۆ ئێمە دیاری کردوە بتان کووژین،
جا تکاتان لێدەکەم بروابە کەس مەکەن .ئەوە بوو کاک مەالخدری ناچاار کارد داوا لە
یوئێن بکا پەنابەری بۆ وەربگرن.

لە ساڵی  ٢٤٤٤واڵتی نۆروێژ مافی پەنابەریان دا بە کاک مەالخدرو بنەماڵەکەی
هاتنە واڵتی نۆروێژ.
نیزیااک بە یااازدە ساااڵ بااوو کاااک مەالخاادرم نەدیتبااوو بەهااانەیەکم بااۆ هەڵااکەوت
دەگەڵ کااااک رزگاااارو هێمنااای کاااورمو کاااورەکەی کااااک رزگاااار لە سااااڵی ١١١١
سااەردانێکی کاااک مەالخاادرمان کاارد ،دوای چەنااد ساااڵ ئەو سااەردانە بااوو بە هااۆێ
خۆشحاڵییەکی لەرادەبەدەر.
لەوە خۆشتر سەردانی کاک مەالخدرو کاک عەبدوڵال شەخسەی "شەققاز" باوو باۆ
الی ئێمە لە  ١١١٤لە سویس ماوەی بیست رۆژێک لە خزمەتیان داباووین ،ئەو مااوەیە
بە قسااە خۆشااەکانی کاااک مەالخاادرو یااادو بیاارەوەرییە کۆنەکااانو گێاارانەوەی نااوکتەی
خۆشو بەسەرهاتی جاران بەسەر دەبرا نەماندەزانی شەو و رۆژ چۆن دەرۆن.
ژیاااانی ئینساااان بەتاااایبەتی ئێمەماناااان کە بەشااای هەرە زۆری ژیانماااان ئااااوارەییو
چەرمەسەری بووە ئەوەندەی کوێرەوەریو ناخۆشی تێدابوون ،زۆربەی خۆشییەکانی ئاێمە
ئەوکاتاااانە بااااوون کە مااااوەیەک لێااااک هەڵبااااراوینو یەکماااان گرتااااۆتەوە ،بەاڵم هاااایچ
ناخۆشااییەک لەوە گرانتاار نەبااوو کە هەواڵاای شااەهید بااوونی هاااورێیەک یااا مەرگاای
ناوەختی هاورێیەکمان بیستووە.
لە  ١١١٤کااااک مەالخااادر بااااری تەندروساااتی بااااش نەباااوو ساااەفەری کوردساااتانی
کردبوو ،بەداخەوە دواین سەفەری بوو ،لەو ماوەیەدا لێی خافڵ نەدەبووم بە تەلیفوون لاێم
دەپرسی ،ئەو وەزعە ئاوا دەرۆیی ،ساڵی  ١١١١بوو تاازە لە کاۆنگرەی چااردەی حیزبای
دێمۆکراتی کو ردستان گەرابوومەوە زەنگی تەلیفوون لێدرا هەرکە کاۆدی ناۆروێژم دیات
دڵم داخوورپا زانیم رووداوێکای نااخۆش دەبیسام .کااک حەساەنی ئوساتادی باوو فەورەن
پرساااایم کاااااک حەسااااەن چ بااااووە گااااوتی بەداخەوە مامۆسااااتا ماڵماااااوایی لێکااااردین.
ماڵەکەمااان لەبەر چاااوم تاریااک داهااات ،بەاڵم هاایچ ناااکرێ .شااەهید بااوونی ئەو پیاااوە
گەورانەو ئەو پێشمەرگە قارەمانانە هەمووی پێمان دەڵێ رێگایان ون مەکەن تا رزگاریی
یەکجاری بە رێگای پر لە شانازیاندا برۆن.
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بااۆ رۆژی دوایاای بااۆ ماڵماااوایی لە هاااورێ لەمێااژینەکەم بەرەو نااۆروێژ وەرێکەوتاام،
نەک هەر من ،بەڵکوو زۆر لە هاورێو خۆشەویستانی کاک مەالخدر رێگای دووریاان
پێواباوو بااۆ ماڵماااوایی لە کاااک مەال خاادر ،بەتااایبەت کاااک هاشاام کەریماای هەمیشااە
سوپاساااای ئەو وەفااااادارییەی دەکەم .جااااارێکی دیااااکە سەرەخۆشاااای دەکەم لە بااااراژنو
جگەرگۆشەکانی لە خۆمو لە هاورێیانی کاک مەالخدر.
رووحی شادو جێگای بەهەشت بێ
عەزیز ئەحمەدی
سویس  -بیل
١١٢٢/٢/١

خوێنەری بەرێز!

ئەمیر قازی
لە رێگای دۆستێکی خۆشەویساتەوە ئاگاادار باووم کە بنەمااڵەی بەرێازی رەحمەتای
مامۆساااتا مەال خااادر دۆڵەگەرمااای ،لە بیااارۆکەی ئەوە دان چەشااانە یاااادەوەریو وەبیااار
هێنااانەوەیەک لە رەحمەتاای ،بێناانە سااەر کاااغەز تااا بەم شااێوەیە یااادی پیاارۆزی زیناادوو
رابگرنو بۆ ئەم مەبەستە لە دۆستانی نزیکو هاوخەباتانی سیاسیی مامۆستای بەرێاز،
هاوکاریو یاریدە داوا کراوە بۆ ئەوەی لەسەری بدوێن.
بەخۆشااییەوە مناایش بەپێاای دۆسااتایەتیو رابردوویەکاای دوورو درێااژی هاوخەباااتیو
پااێکەوە بااوون لەئاسااتی تێکۆشااانی هاوبەشاای سیاساای ،لەم کەسااانە ژمێااراوم کە چەنااد
کەلاایمەو قسااەیەک لەسااەر بەرێزیااان ،ناساایاویو هەڵسااەنگاندنی خااۆم لەم زاتە ،کااورتو
موختەسەر بێنمەوەو لە سەری بدوێم.
رەواڵااای کااااری لەساااەر دوانو نووساااین لەم مەجااااالنەدا ئااااوایە کە مااارۆ بە باااڕە
ریزەکارییەکەوە بێتە نااو مەساەلەکەوە .لە نااو و ناوبانا  ،دایاکو بااوکو شاوێنی لە
دایکبوون ،ساڵی لە دایکبوونو ...دەستپێدەکا ،بەاڵم من لێرەدا هەمووی ئەم زانیارییانەم
لەبەر دەسااتدا ناایە ،چااونکە قەت وانەهاااتۆتە پااێشو پێویسااتێکی ئەوتااۆ لە هاااورێیەتیی
نێااوان ماانو مامۆسااتا مەال خاادردا نەبیناادراوە ،بەڵااکە هەر بە یەکتاار ناسااینو ئاااواڵەتیو
شااارەزایی لەسااەر کەسااایەتیی یەکتاار قەناعەتمااان هەبااووەو وردتاار لێمااان نەکۆڵیااوەتەوە،
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ئەوەناادەیە کە ماان بااۆ یەکەمجااار لە ئاااخرو ئااۆخری ساااڵی ٢٤٤٩ی زاییناای لە باانکەی
"سونێ" لە باشووری کوردستان چاوم بە بەرێزیان کەوتاوەو هەر لەم دیادارو لەو زەماانەڕا
شیرازەی دۆستایەتیو هاوکاریی سیاسیمان بە یەکەوە پێکەوەنا ،دۆستایەتییەک کە تاا
ساتەکانی ئاخری ژیانی مامۆستا مەال خدر هەروا بە تااقەت ،پاتەو و جێگیارو بەردەوام
بوو ،هەر چەند لەم دواییانەدا جەبری زەمان لێکی دابڕیبووین.
ئەو زەمان ،هەر دووکمان بە جحێاڵو گەناج دەهااتینە حیساا  ،وێارای گشات کاادرو
پێشمەرگەیەکی  ٢١١کەسی لە حیزبی دێموکراتی کوردساتاندا کوردایەتیماان دەکاردو
بۆ پشتیوانیی لە سۆرشای ئەیلاوولی گەلەکەماان لە باشاووری واڵتدا ،هااتبووینە وێ.
رۆژگارێکی یەکجار سەختو دژوارمان لەبەر بوو ،فەقیریو دەست نەرۆیی لە باشاووردا
بێدادی دەکرد .ئەم بێدادییە لەسەر ئێمەمانان گرانترو قورستر دەرکەوت.ژیانی فەقیرانەو
بێادەرەتانی وەهاای تەنا پێهەڵچنای باووین کە زۆر جاار مەجباوورو بە ناچااری کااادرە
خوێناااادەوارەکان بەتااااایبەتی ئەوانەی دەورەو پاااالەی خوێناااادەواریان لە مزگەوتەکااااانو لە
حەجرەکااااندا بەساااەرکەوتوویی بڕیباااوو وەک دەگاااوترێ مەالی دوازدە عیلمااایش باااوون،
لەوانە مامۆساااتا مەال خااادر ،باااۆ جاااارێکیکی دیاااکە بەنێاااوی فەقاااێو خوێنااادەوار یاااان
خوێندکار لە مزگەوتی گونادەکاندا بچانەوە بەر خوێنادن تاا ژیاانو حاوانەوەیاان مەیساەر
بێ ،دەنا بە نێوی موعەلیمو مامۆستا لە قولینچکی ژووراندا سەڕەرای کەمبوودە هەرە
سااە رەتاییەکان لە ئااامرازی پێگەیاناادنی مەدرەسااە پااۆلی دەرس بااۆ مناااڵە دێهاتییەکااان
بنیات بنێن.
مامۆستای رەحمەتای کااک مەال خادر لە رۆژگاارانی ساەختو دژوارەوە بە هەماوو
تەن و چەڵەمەو ژیانی ناڵەبارەوە تا ئاخری ژیانی نالەباریو ناسازگاریی مێرانە هێناا،
بەبێ گلەییو بەبێ گازەنادەیی ،دۆساتانەو ساەربەرزانە لە رێای ئاماانج .لەساەر خەبااتو
تێکۆشااان بە گەلو نیشااتمان مان ادوو نەناسااانەو بەبااێ گرێوگااۆڵو هەروا بەسااەرو رووی
خۆش کە عادەتی خۆی بوو تا هەنگاوی بڕی کرد هێنایو هات ،هیچکات نەچەمیو

هەرگیز کۆڵی نەداو بەرەی خەباتی چۆل نەکرد .مەال خدر ئاوا ژیاو ئەوتۆی بردەسەر،
سەربڵیندو سەرفیراز.
هەزار س و لە گیانی پاکو دۆستپەروەرانەی.
یادیو بیرەوەریی پیرۆزی بەخێر.
ئەمیر قازی
١١٢٢/١/١
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لە یادی هاورێی کۆچکردومدا

ئاورەحمان کاژەیی
رەنااگە هاسااان نەبااێو دژوار بااێ لە بیرەوەریاای هاااورێی کۆچکردوومااان کاااک مەال
خااادر دۆڵەگەرمااایدا شاااتێک بنووسااارێو هاوساااەن باااێ لەگەڵ بەرزیااای رەوشاااتو
کەسااایەتیی ئەو ماارۆڤە جااوامێرە کە بە درێژایاای تەمەناای ،هەر لە سااەرەتای تەمەناای
الویەتاااااای تااااااا ئەو رۆژەی ماڵماااااااوایی یەکجااااااارەکی لێکااااااردین لە خزمەتاااااای گەلو
نیشتمانەکەی داباووو باۆ سااتێکیش دەساتی لە خەبااتو تێکۆشاان شال نەکاردو هەتاا لە
کاااتو ساااتەکانی دوایاای تەمەناایدا لەگەڵ ئەوەی لەژێاار فشاااری نەخۆشااییەکی زۆر
توناادو بێ چارەسااەردا بااوو ،بەاڵم ورە بەرزتاار لە هەر کاااتێ بەربەرەکااانی لەگەڵ دەکااردو
دڵخۆشیی دۆستو هاورێیانی دەدایەوە.
لە مانگەکانی دوایی تەمەنی دابوو ،چەند جارێک بە تەلیفون قسەم لەگەڵ کارد.
لە راستیدا زۆر نیگەران بووم ،بەاڵم لە قسە کردندا جۆرێک بوو کە ترسو دڵەراوکێی
لێبەدی نەدەکراو ورەی دەدا بە دۆستو نزیکەکانی خۆی.
من لەگەڵ کااک مەال خادر هەر لە تەمەنای الویەتایدا دۆساتو هااورێو جێگاای
متمانەی یەکتر بووینو بە یەکەوە لە نااوچەی سەردەشات دەمانخوێناد .ئەوە دەگەرێاتەوە
بااۆ چەنااد ساااڵێک پااێش جااااوواڵنەوەی  ،٢٢٩٤-٢٢٩٤کاتێااک جموجااۆڵی جااوواڵنەوەی
 ٩٤-٩٤لە نااااوچەی سەردەشاااتو ناچەکاااانی دیاااکەی رۆژهەاڵتااای کوردساااتان دەساااتی

پێکاارد ،کە دیااارە لە سااەرەتاکاندا زۆر بە نهێناای بااوو و هەتااا ئەوەی نزیکتاارین دۆسااتو
بااارادەریش یەکتریاااان وەک ئەنااادام لەو جاااوواڵنەوەیەو پێوەنااادیی بە حیزبااای دێماااوکراتی
کوردستانی نەدەناسی.
بااۆ یەکەمجااار لە شااەوێکی تاریااکو بااارانیداو لە کۆبااوونەوەیەکدا کە مامۆسااتا
ئاوارە لە مووچەیەکی نێوان هەڵوێو بێشاسپدا پێکی هێنابوو کاک مەال خدرم وەک
هاورێی حیزبی ناسی .دوای ئەوە پێوەندییەکانمان لە چوارچێوەی دوو دۆست ڕا پێینایە
قۆناخێکی تازەوە .دۆستایەتییەکە گەرمترو متمانە بە یەکتر زیاتر بوو.
بەداخەوە ،جوواڵنەوەی  ٩٤-٩٤زۆری نەخایاند .پااش تێکچاوونی جاوواڵنەوەکە ئاێمە
هەموومان پەرەوازە بووینو زۆربەمان روومان کردە باشووری کوردستان .دوای ماوەیەک
دیسااان لەگەڵ کاااک مەال خاادرو کۆمەڵێااک لە هاورێیااانی حیزباای یەکمااان گاارتەوەو
هەوڵەکانمان خستەوە گەڕ بۆ یەکگارتنەوەو کاۆ کاردنەوەی ئەنادامانی حیاز  .خەبااتی
ئێمە بەردەوام بوو .رۆژ لەگەڵ رۆژ بەرەو پێشەوە هەر چەند لەساەرخۆ ،بەاڵم بێپساانەوە
بوو .لەگەڵ ئەوەی لە هەلومەرجێکی زۆر دژواردا دەژیان ،بەاڵم توانیمان لە مااوەیەکی
کورتدا زۆر کاار بکەیان .ئەو هەوڵو تێکۆشاانە باوو بە هاۆی پێکهێناانی کۆنفرانسای
دووی حیز  .دیاارە ئەوە باساێکی دوورو درێاژەو لە بیرەوەریەکای ئااوا کاورتدا جێگاای
نااابێتەوە ،بەاڵم پێمخۆشااە ئەوە بڵااێم :لە تەواوی ئەو دەورانەدا هاااورێی کۆچکردوومااان،
کاک مەال خدر دەورێکی زۆر باشو کاریگەری هەبوو.
نااااوبراو یەکێاااک لەو هاورێیاااانە باااوو کە جێگاااای متماااانەی هەماااوو الیەک باااوو،
کەساایەتییەکی تاایبەتی باوو ،پیااوێکی مەنادو لەساەرەخۆو قساەخۆش باوو ،بە دەگامەن
تااوورە دەبااوو .پێوەناادیی لەگەڵ هەماااوان زۆر باااش بااوو ،ئەو مەناادیو لەساااەرەخۆییەی
کاردانەوەی لەسەر هاورێیانی زۆر بوو و هەموو خۆشیان دەویست.
دوای بەیانناااامەی یاااازدەی ئاااازارو وەساااتانی شاااەڕ لە نێاااوان شاااۆرش لە باشاااووری
کوردستانو حکوومەتی عێراقدا ،بەهاۆی بەرپرساایەتیی حیازبییەوە لەگەڵ کااک مەال
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خاادر لێااک دابااڕاین ،بەاڵم پێوەناادیی بە نااامە یااان بە سااەردان بەردەوام بااوو و هەردەم بە
پەرۆشبووین بۆ دیداری یەکتر.
کااک مەال خادر پیاااوێکی راساتگۆ باوو ،دژی فێااڵو تەڵەکەو دەساتەو دەسااتەبازی
بااوو ،دژی گەناادەڵیو هەروەهااا دژی جااۆرە کەسااانێک بااوو کە بە کەڵااک وەرگاارتن لە
دەسەاڵتی حیزبی ،بازارێکیاان باۆ خۆیاان دروسات کردباوو .ئەو کااتە کە لە کاۆمیتەی
شارسااتانی سەردەشاات کاااری دەکاارد ،بە حەق سااەلماندی کە یەکااێکە لەو کااادرە هەرە
دڵسۆزو بەوەجانەی ناوچەکە.
هەزاران سا و لە گیااانی هااورێی کۆچکردوومااان کااک مەال خاادر دۆڵە گەرماایو
رووحی شاد بێ.
ستۆکهۆڵم١١٢٢/١/٢١ -

لە یادو بیرەوەریی باوکی خۆشەویستمدا

ئاسۆ عومەرزادە
نااازانم لە چیاایەوە دەساات پێاابکەم دیااارە شااانازیی ئەوەی لەگەڵ باااوکمدا باامو زیاااتر
لێوەی فێر بم ،لە تەمەنی  ٢١ساڵییەوە بوو کە بەشێوەیەک فاامم کردەباۆوەو هەساتم بە
بااوونی خااۆمو خۆشاای و ناخۆشاایی ژیااان دەکاارد ،هەر لەودەمەوە بەشااێوەیەکی رەساامی لە
خزمەت بابمدا بووم ،هەر چەند ژیانی سیاسیو رەوشی تێکۆشان بەشێوەیەکی پڕاوپر بوو
کە زۆر جااااار وابااااوو بە هااااۆی کااااارو مەئمااااوورییەتی حیاااازبییەوە بە ماناااا باااااوکی
خۆشەویستم نەدەدی ،بەاڵم خۆشەویستیی باوکم بۆ حیاز و کااری حیزبایو ساوور باوون
لەسااااەر هەوڵاااادان بااااۆ گەیشااااتن بە ئامانجەکااااانی حیزباااای وایکردبااااوو کە لە ژیااااانی
کااۆمەاڵیەتی خۆشاای دادەنااا بااۆ حیااز  ،بەاڵم بە دوای ئەوەی کە ئااێمە چااووینە "قەاڵ
سەیدە" و ئیدامەی خەبات لەم شاوێنە ،ژیاانی کاۆمەاڵیەتیی ئاێمەش بەشاێوەیەکی دیاکە
بەردەوام بااوو ،کە باااوکم هەمیشااە لەگەڵمااان بااوو ،دوای ئەوەی ماان بااووم بە  ٢١ساااڵو
خۆشەویسااتییم بە کااارو رێبااازی باااوکمو ناااوی پێشاامەرگەو عاشااقی تفەن ا و خەباااتی
چەکاااداری وایکاااارد مااان بەشااااێوەیەک وەک پااااارێزەر لە خااازمەت بااااابمدا باااامو ئەوەش
شااەرەفێکی زۆر گەورە بااوو بااۆ ماان کە چەکاای پێشاامەرگە لە شااان بااکەمو لە هەمااوو
کاتەکاناااادا لە خاااازمەت باااااوکمدا باااامو گیااااانی خااااۆم لەگەڵ گیااااانی ئەودا لە پێناااااو
سەرخستنی ئاواتەکانیدا ببەخشم.
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باوکم هەتا بڵێیت کەسێکی هێورو لەسەرەخۆو بەرێزو خۆشەویست بوو ،ئەو کەسێک
بوو کە ببوو بە نموونەی کەسە پاکەکانو خۆشەویساتی هاورێیاانو کەساانی دەوروبەری
لە تەواوی تەمەنااای  ٩٢سااااڵەی خەبااااتی پاااڕ ساااەروەریی خاااۆیدا باااۆ جاااارێکیش بێااات
هاورێێەکی حیزبی دڵی لێ نەهێشا ،کەسێک باوو کە رێازی هەماوو گەورەو بچاووکی
ال بوو ،هەموو کەسی خۆشدەویست ،ئەوەی بوغز بوو لە نێو ئەو کەسەدا نەبوو ،هەمیشە
بە ئااێمەی دەگااوت کاتێااک کەسااێک قسااەت پێدەڵاای ،یااان نارەحەتاات دەکااات ،تااۆ بە
ئااارامیو دڵپاااکی وەاڵماای باادەوە ئەودەم ئەو کەسااە هەساات بە هەڵەی خااۆی دەکااات.
لەبیاارمە باااوکم زۆر جااار ئەو شااتەی دەگێاارایەوە کە لە ژیانیاادا یەکجااار زللەیەکاای لە
پێشااامەرگەیەک داوە ،دوای ئەوەی دوو کااااتژمێر دەچێاااتە الیو مااااچی دەکاااات ،ئەوە
نیشاانەی گەورەی ئەو ئینساانەیە باوو ،ئەو کەساێک باوو هەمیشاە هەساتی هاوکااریو
تەبایی لە نێوانیاندا بەهێز بوو ،وەک هەمیشە بۆ خۆی دەیگوت پیاوەتی بکەو بە ئاوی
دادە ،گرن ا ناایە ئەو کەسااەی هاوکاااری دەکەیاات سپاساات بکااات یااان پێاای بزانێاات،
چونکە ئەوەی دەیکەی بۆ خۆتی دەکەیت.
ئەوەندەی من لەگەڵی هەستاومو دانیشتوومو تا ئێستاش بۆ جاارێکیش شاتێکم گاوێ
لێنەبااوو کەسااێک گلەییەکاای لێبووبێاات ،یااان لێاای نااارەحەت بووبێاات ،ئەو کەسااێکی
ن موونە بوو لە هەموو بارێکەوە کە هەموو کەسێک کە یەکجار دیبێتی خۆشیدەویست.
لە رووی باوکایەتییەوە ،ئەو باوکێکی نماوونە باوو ،رەفیقێکای دڵساۆزبوو ،باوکێاک
بوو کە هەمیشە بە قساەو پەنادەکانو بیارو بۆچوونەکاانی ئامۆژگااریی ئاێمەی دەکاردو
ئاواتی بوو پەیوەندیی مانو بااوکم پەیوەنادییەکی دۆساتانەو وەک دوو هااورێ باوو ،ئەو
کەسێک بوو کە لە هەماوو کاتەکااندا دەم بە پێکەناینو قساەخۆش باوو ،هەر کاتێاک
هەستی دەکرد کە ئێمە نارەحەتین ،هەوڵای دەدا بە قساە خۆشاەکانی دەم بە پێکەنیانەوە
دڵای ئااێمەش خااۆش بکاات ،ئەوەی کە هەمیشااە ببااووە جێگاای باااس ،ئەویااش ئەو هاایچ
جیاوازییەکی لەنێوان ئێمەدا نەدەکرد .من کە تاقانە کاوری ئەو باووم ،بەاڵم قەت نەباوو

هەست بکەم کە ئەو بەشێوەیەکی جیا هەستی خۆی نیشانی من بدا ،هەمیشاە بە وشاە
خۆشااەکەی دەیگااوت" :کورەکااانم ،کچەکااانم" کە ئێسااتاش ئەم وشااەیە لەناااو مێشااکمدا
دێاااتو دەچێااات .هەماااوو کااااتو سااااتەکانی ژیاااانم لەگەڵ باااابمدا خۆشاااترینو جاااوانترین
کاتەکانی ژیانم بووە .میهرەبانیو لەسەرەخۆییو خۆشەویستی وای لە ئێمە کردباوو کە
شاااوێنێک باااۆنی ئەوی لێباااایە ،بەرەو ئەوێ دەرۆیشاااتین ،خۆشەویساااتیو هەساااتمان باااۆ
باوکمان وایکردووە کە ئێستاش کاریگەری ماڵماوایی باوکمان هەر لەسەرمانە.
لەراستیدا لەدەستدانی ئەم کەسە گەورە ،ئەم کەساە میهرەباانە ،ئەم کەساە نماوونەی
رێاازو خۆشەویسااتییە ،نەک هەر بااۆ ئااێمە کۆسااتێکی گەورە بااوو ،بەڵکااوو بااۆ هەمااوو
خانەوادەو هاورێیانو هاوسەنگەرانی کۆستێکی قورس بوو ،بەتایبەتی بنەماڵەکە باوکو
هاورێو هاوسەری بەوەفای هەژاند ،ئێمە لە ژیانمانادا دیاواری پاۆاڵینی ژیانماان رووخاا
کە ئێسااااتاش هەموومااااان بە حەساااارەتەوە ئاواتمااااان دەخواساااات کە هەمیشااااە بە وشااااەی
"کورەکانم ،کچەکانم" گەرمیو گوڕیی باوکمان هەست پێکردبایە.
لەگەڵ ئەوەی ماڵماااوایی باوکماااان کۆساااتێکی گەورە بااوو ،بەاڵم یادگااااریو قساااە
بەنرخەکانی وایکردوە کە ئێمە بۆ ئاواتەکانی ئەو بژینو هەوڵ بدەین ناوی پیارۆزی باۆ
هەمیشە بەسەر نەرزی بهێڵینەوە.
لە کۆتاییدا دەڵێم بابەگیان تۆ بۆ هەمیشە لەنێو دڵو خوێنماندای ،خۆشمان دەوێت.
رووحی شادو جێگات بەهەشتی بەرین بێت!.
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بیرەوەرییەکانم لەگەڵ مەال خدر دۆڵەگەرمی

خدر مەرەسەنە
لە سااااڵەکانی  ٢٤٤٩-٤١لەالیەن رێبەرایەتیااای ئەو ساااەردەمی کە شاااەهید ئەحااامەد
تۆفیق بەرپرسی یەکەمای حیاز باوو ،لەالیەن حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی ئێارانەوە
بەرپرساااایەتیی رێکخساااتنو دووباااارە ساااازماندەیی حیزبااای دێماااوکراتم لە چوارچێاااوەی
کاۆمیتەی شارساتانی سەردەشااتدا پێساپێردرا .لە باشااووری کوردساتانەوە ،واتە لە ناااوە
شۆرشی ئەیلوول بە رێبەرایەتیای پاارتیو باارزانی ،گەشاتێکم باۆ نااوچەکە کارد .دوای
ئەوەی لەگەڵ کااۆمیتەی شااار ،محەماامەد ئەمااین حەسااەنپوور ،ئیسااماعیل ئیسااماعیل
ناااژاد ،یۆسااا سااانەییو غەفاااوور ئیبراهیمااای کۆباااووینەوەو باسااامان لە دووباااارە شاااانەو
شااانەبەندی ئەناادامانی حیااز کااردەوە ،لە گەڕانەوەمدا بااۆ باشااوور سااەردانی هاورێیااانم،
کوێخااا عەواڵ لە ئەسااپەمێزەو کوێخااا حوسااێن لە "قوڵەسااوێرو" کااردو لەوێ لەگەڵ خاادر
عومەرزادە ناسراو بە مەال خدر دۆڵەگەرمی ئاشنا بووم ،دیارە لە رێگای کوێخا عەواڵو
کوێخا حوسێنەوە مافی ئەندامەتیی لە حیز دا وەرگرتبوو.
دواتاار لە ساااڵی  ،٢٤٤١عااومەرزادە لە زوڵاامو زۆری رێژیماای پاشااایەتی دەرحەق بە
گەلای کااورد رۆژهەاڵتاای کوردساتانی بەجێهێشااتو لەناااو بانکەو بارەگاکااانی حیااز لە
گوناادی سااوونێو دواتاار لە بەسااتێو مااارەدۆ یەکترمااان گاارتەوەو پااێکەوە بااووینە هاااوبیرو
هاوخەبات.

ناوبراو تا ماوەیەک لە گوندی بەستێ لە الی کاک مەال عەبدوڵ حەسەنزادە کە
ئەویش هەر بە هۆی ئەوەی کە ساڵی  ٢٤٤٩لە کۆنفرانسێدا کە لە گونادی شیوەساەڵ
بەستراو دوو رۆژی خایاند ،ببوو بە ئەندامی حیز و ئەویاش هەر بە هاۆی زوڵامو زۆری
رێژێم بەرامبەر بە گەلی کرد ئاوارەی باشووری کوردستان دەبێاتو لە گونادی بەساتێو
مارەدۆ وەک مەالی گوند پێشنوێژیی باۆ خەڵاکەکە دەکااتو لە هەمانکااتیشدا دەرس
بە مەالو فەقێکان دەڵێتەوەو پەیوەندیشیان بە حیزبەوە دەبێات .دواتار کە ئاێمە بەشاێک لە
کادرەکانی حیز لە ئەحمەد تۆفیقو فاایەق ماوعینی کە سەرپرساتیی حیزبیاان دەکارد
جیااابووینەوەو بەناااوی کااۆمیتەی ساااخکەرەوە خەباتمااان دەکاارد ،کاااک مەال خاادرو مەال
عەزیاازیش بەالی ئااێمەدا شااکانەوەو وێاارای ئااێمە دژایەتییااان لەگەڵ شااێوەی بۆچااوونو
تێروانینەکانی ئەحمەد تۆفیقو فایەق دەکردو لە شاری قەاڵدزێی باشوور خۆماان بەخێاو
دەکاارد ،تااا کااۆنگرەی سااێهەمی حیااز هەر یەکێااک لە ئااێمە لە باشااووری کوردسااتان
لەالیەک خەریکااای حیزباااایەتیو لە الیەکااای دیاااکەوە خاااۆ بەخێاااوکردن باااووین ،هەتاااا
سەروبەندی کۆنگرەی سێهەم کە لە بەغدا بەسترا .ئەوکات دوکتور قاسملووو ،کەریمی
حیسااامی ،حەسااەن رەسااتگار ،ئەمیااری قااازی ،مامۆسااتا هااێمن ،مەال عەباادوڵ و چەنااد
کەسێکی دیکە لە کۆنفرانسی سێهەمی حیز کە لە شاری کۆیە بەسترابوو ،کرابوونە
ئەنااادامی ساااەرکردایەتیو دەفاااتەری سیاسااایو بڕیااااردەر لە حیاااز داو ئەوان کاروبااااری
حیزبیان بەرێوە دەبرد.
لەوالشاااەوە ،واتە لەنااااو شاااۆرشو لە ژێردەساااەاڵتی پاااارتیو باااارزانیشدا بەشاااێک لە
کادرەکانی حیز و بەناوی حیزبی دێموکراتو بە الیەنگریی لە رێبازی ئەحامەد تۆفیاق
درێژەیان بە خەبات دەداو هەر دوو الیەنیش دژایەتیی یەکتریان دەکرد.
لە  ٢٤٤٢/٤/١١کااۆنگرەی سااێهەمی حیااز لە شاااری بەغاادا ،پێتەختاای دەوڵەتاای
عێراق بەساترا ،ئەمنایش کە پێشاتر لە بەغادا لەگەڵ ئەحامەد تۆفیاق پەناابەری سیاسای
بووم ،لە ساڵی  ٢٤٤١لە رێگای کاک ئەمیری قاازییەوە گەراباوومەوە باۆ کوردساتانو
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لەالی پارتییەوە بەرپرسایەتیی نەخۆشخانەی "مەلەکان" بۆ سێ هێزی بێتواتە ،ساەفینو
دەشتی هەوڵیریان پێسپاردەبووم .رۆژێک کەریمی حیسامیو مەال خدرو مەال عەزیز بە
سواری ماشێنێک کە الی رێژیمی عێراق پەنابەر بوون هاتن بە دوومداو لەگەڵ خۆیاان
بردیانم باۆ بەغاداو بە یەکەوە لەگەڵ کااک مەال خادرو مەال عەزیازو هااوبیرانی ترماان
وەک مەال حەسااەن رەسااتگارو ئەوانیتاار لە کااۆنگرەدا بەشااداریمان کاارد .ئەو جارەیااان لە
هەڵبژاردنەکاااندا خەڵکێکاای بااۆ ئااێمە نەناسااراو وەک سااوڵتان وەتەمیشاای ،محەماامەد
مااوهتەدی و دوکتااور حەسااەنی شااەتەوی دەنگیااان پێاادراو ئەواناایش کااران بە ئەناادامی
دەفتەری سیاسیی حیز و بە سەرکردایەتیی حیزبەوە زیاد بوون ،بەاڵم دواتر ئەو کەسانە
لە حیز دا نە رۆڵیان هەبوو نە هاتنەوە نااو هاورێیانیاان کە لە باشاوور لە دژی رێژیمای
شای ئێران خەباتیان دەکردو جاروباریش بە یەکەوە کۆ دەبوونەوە ،هەتا شۆرشای ئەیلاوول
هەرەسی هێناو ئاشبەتاڵ بە شۆرش کرا.
مااان و کااااک مەال خااادر بەردەوام پەیوەنااادیمان بە یەکەوە هەباااوو ،دواتااار کە شاااۆرش
رووخااا ،ئەماان گەرامەوە بااۆ ئێاارانو لەالیەک خەریکاای کاااری دەرمااانیو لەالیەکیشااەوە
وەک مامۆسااتای "پیکااار بااا بیسااوادی" دەرساام دەگااوتەوەو ژیااانێکی خۆشاام بااۆ خااۆمو
ماڵو منداڵم پێکهێنابوو.
دواتار بە هااۆی گەرانەوەم بااۆ ئێااران کاااک کەریاام حیسااامی بااابەتێکی لە گۆڤاااری
تێکۆشەردا لەسەر من نووسیبوو ،بە قەولی خۆیو بەبێ ئاگاداریی دوکتور قاسملووو و
دەفااتەری سیاساایی حیااز مناای لە حیااز وەال نااابوو .ئەمناایش زۆرم پێناااخۆش بااوو،
چونکە پێشتر دەباوو هەماوو رۆژێاک لە سەردەشات خاۆم بە سااواک بناساێنم ،ئیتار کە
ئەو بڕیااارەی کاااک کەریاام لەسااەر مناای دابااوو بە دەسااتی ساااواکییەکان گەیشااتبوو،
لەمەوبەدواوە حەسااامەوە هەتااا ئیاانقال کاارا لە ئێاارانو باارادەران لە عێااراقەوە گەرانەوە بااۆ
کوردستانو ناو خەڵک.

بە گەرانەوەیااان بااۆ مەهاباااد ،جارێااک دوکتااور قاسااملووو داوای لێکااردم کە پەرە بە
تێکۆشان لە حیز دا بدەمەوەو بە نووساراویش ئۆرگانەکاانی حیزبای ئاگاادار کاردەوە کە
ئەو بریااارەی لەسااەر میاارزا خاادر دراوە ،بڕیاااری سااەرکردایەتیی حیااز نەبااووە ،بەڵکااوو
بڕیاااری تااایبەتیی کەریماای حیسااامی بااووە ،بەوحاااڵەش قبااووڵی ئەوەم نەکاارد کە وەک
ئەندامی حیز پەرە بە تێکۆشانی خۆم بدەمەوەو لەگەڵ کەریمی حیساامیش کەوتامەوە
سەنگەری دژایەتیو تەنانەت بۆ شەری نەغەدەش بە خۆمو چال -پەنجاا چەکادارەوە کە
زۆربەیان خزمو دۆستی خۆم بوون ،بەشداریم کرد ،بەاڵم هەر نەبوومەوە ئەندامی حیزبایو
خەباتیشم لە دژی رێژیمی خومەینی درێژە پێداوە.
هەتااا رۆژێااک لە بێااوران لە ماااڵی خۆمااان لەگەڵ ئەو خزمااانەی کە لەگەڵ مااندا
چەکیاااان کردەباااووە شاااان ،دانیشاااتبووین ،لە پڕێاااک کااااک مەال خااادرو مەال عەزیاااز
سااااەالمیان کاااارد ،ئەمناااایش وێاااارای بەخێاااار هاتنیااااان گااااوتم میااااوانی درەناااا وەخاااات
کەموکووری عایدی خۆیەتی ،ئەوانیش گوتیان هەتا نیوەشەو دادەنیشینو براژنە خاتوون
ئازایە نان ساز دەکاتو دەخۆینو دەخۆینەوەو قساەی خۆشایش دەکەیان و ئەتاۆش هەر لە
ورگی خۆت بدە.
بەهەر حااااڵ ئەو شاااەوە ،شاااەوێکی خاااۆشو پاااڕ لە گێاااڕانەوەی بیااارەوەرییە سیاسااایو
کۆمەاڵیەتییەکانمان دووبارە وەرد دانەوە.
بەیانی گوتیان ،کاکە ئێمە هاتووین داوات لێبکەین وەک جااران ببیانەوە بە هااوبیرو
هاوسەنگەری هەمیشاەییمانو لەالیەن کااک حەساەن رەساتگارو ساەید حەساەن هاشامیو
دۆسااتانی دیکەشااەوە پێمااان سااپێردراوە کە سااەردانێک بکەیاانو ئەو مەسااەلەیەش باااس
بکەین .لە وەاڵم دا گوتم کاکینە لێمگەڕێن ئەوەندە نانێکم بە ئاسوودەیی خواردوە بە باێ
خەمی هەم شۆرشی خاۆم دەکەمو هەم خاۆم دوور دەگارم لەو ملمالنیایەی نێاو ریزەکاانی
حیزبااای دێماااوکرات کە هەم لە زینااادان ماااامە غەنااایو هااااوبیرانی ئەوم ناسااایوەو هەم لە
دەرەوەش ،واتە لە عێااااراقو لە باشااااووری کوردسااااتان دوکتااااور قاسااااملووو و کەریماااای
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حیسااامیو دارودەسااتەو دەروێشااەکانی ئەواناام ناساایون بااۆ ئەوەی نااابن جااارێکی دیااکە
چارەنووسی خۆم بخەمەوە بەردەساتی ئەوان ،پێمگاوتن جاارێ هەروون لەگەڵ ئەوان ساا
ببنەوەو رێبازێکی نەتەوەییو دێموکراتیاک دیااری باکەنو یەکتار قباووڵ باکەن ئەوجاار
وەرن داوا لە ماانو هەزاراناای وەک ماان بااکەن کە حیزبەکەیااان بەجێهێشااتووە ،ئەوکااات
هە موومان شانازی بە ئەندامەتییمان لە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا دەکەین.
لە وەاڵمدا گوتیان سکرتێری حیز داکۆکی لە تۆ دەکاتو ئێمەو کاک حەساەنی
رەسااتگاریش بەهەمانشااێوەو هەر چۆنێااک بێاات ئەو دەلیاالو فاااکتۆرانەی ماان بااۆ ئەواناام
هێنااایەوە ،لێیااان قبااووڵ نەکااردمو نیااوە بە قسااەی جەفەن ا و نیااوەش بە راساات ،هێناادە
گوشاریان خستە سەرم ،سەرەنجام ناچار بووم بە قسەم کردنو جارێکی دیکەش بەشداریم
لە کۆنفرانسەکانی حیز دا کردەوەو لە هەڵبژاردنەکاندا هەموو جارێک دەنگم پێادەدراو
دەبوومەوە بە ئەندامی کۆمیتەی شارستانی سەردەشتو ئەوانیش هەر بەو شێوەیە دەنگی
بەشاادارییان وەردەگاارتو بە یەکەوە یااا لە هەئیەتاای ئیجرایاایدا کارمااان دەکاارد ،یااا هەر
یەکێک لە ئاێمە دەکاراینە بەرپرسای رێکخراوێکای نااوچەیی لە کاۆمیتەی شارساتانی
سەردەشتداو بەبێ یەکتر نەماندەتوانی بۆ ماوەیەکی لێک دوور بکەوینەوە.
لەو الشەوە شەرەکانی نێوان رێژیمو هێزی پێشمەرگە توندوتیژتر دەبوونو نااوچە ئاازاد
کراوەکان لەالیەن هێزەکانی رێژیمای کۆمااری ئیساالمییەوە داگیار دەکاران .شاەرەکانی
نێااااوان هێزەکااااانی حیزباااای دێمااااوکراتو کااااۆمەڵەش تەنگیااااان بە شااااۆرش هەڵچناااایو
وتووێژەکانیش لەگەڵ رێژیم دەرەنجامێکی باشیان نەبوو.
کاااۆمیتەی شارساااتان لە گونااادەکانی "واوان ،گااارژاڵو دیاااوااڵن"ەوە گاااوازرایەوە باااۆ
گوناادی "بنااوخەڵەف"و ئااێمەش لەوێ کاااری رێکخسااتنو کێشااە کۆمەاڵیەتییەکانمااان
پێ سپێرابوو ،کاک مەال خدریش بەرپرسی رێکخستنەکانی حیاز باوو ،لە چوارچێاوەی
کااۆمیتەی شارسااتانی سەردەشااتدا .چەنااد جااارێکیش بەرپرسااانی کااۆمیتەی شارسااتان
دەگۆڕان ،لەپێشدا ،موهەندیس ئاریاو دواتر مەال حەسەن رەستگارو ئەوجار مەال سەالمی

عەزیزیو ئاخریشیان سەعید کوێستانی بوون .کە هیچیاان لە باواری زانساتی سیاسایو
نوێخاااوازیو باااڕوا باااوون بە یەکریزیااای حیاااز و چارەساااەری ئەو قەیراناااانەی نااااوخۆییو
الوەکییەکاااان کە لەگەڵ کاااۆمەڵەو ئەوانیتااار هەباااوو ،بەساااەر ئەنااادامانی کاااۆمیتەی
شارسااتانی سەردەشاات دا نەبااوو ،راسااتە بەشااێک لەوان لە بااواری خوێناادەوارییەوە ئاسااتی
زانستی عیلمیان لەسەرتر باوو ،بەاڵم چاونکە تاازە بە ساەر دەساەاڵت کەوتباوونو لەالیەن
دەفتەری سیاسیی حیزبیشەوە باش پەروەردە نەکرابوون ،بە گۆڕانی هەر یەکێاک لەوان،
گۆڕانێک بەسەر حیاز دا نەدەهاات ،لەو نێاوەدا تەنیاا مەال حەساەن رەساتگار تاوانی باۆ
ماااوەیەک تەوازونەکە رابگرێاات ،ئەویااش بەهااۆی ئەوە بااوو کە لەگەڵ زۆربەی ئااێمەدا
دۆسااتایەتیو رەفاااقەتی نزیکاای هەبااوو ،هەم ئەو رێااز لە بڕیااارو بۆچوونەکااانی ئااێمەی
دەگرتو هەم ئێمەش پەیرەومان لە بڕیارەکانی ناوبراو دەکرد.
لە یاسانە دەگەڕیانو باا بازانین لە دۆڵای "بناوخەڵەف ،گۆڕەشاێر ،زێاوکەو کونەماار"
بیرەوەرییەکااانی ماان لەگەڵ کاااک مەال خاادر ،چااۆن دەبێااتە ئاااوارەو لەنێوانماناادا چ روو
دەدات
سەرەڕای هەموو ئەو کێشەو ناکۆکییانەی نێو ریزەکانی حیز لە کۆنگرەی چوارو
شااەشدا هاااتنە ئاااراوەو دوکتااور قاسااملووو بە پشااتیوانیی خەڵکێکاای کۆنەپەرساات لەنێااو
حیز دا توانی ریزەکانی حیز لێکهەڵوەشێنێتو لەجیاتی ئەوەی حیاز گەورە بکااتەوەو
بەرەی شۆرش بەرفراوانتر بکات ،بەپێچەوانەوە حیزبەکەی لە قالگداو ئەوەی نەدەبوو روو
بدات ،روویدا.
کێشەی منو کەریمی حیساامیش بەالی دۆساتانی مانو ئەوەوە نااخۆش باوو بۆیاان.
ساااەرەنجام رۆژێاااک لە گونااادی "بناااوخەڵەف" کاااۆمیتەی شارساااتان لەوێنااادەرێ باااوو و
ئەمنیش بەرپرسی کاروبااری کاۆمەاڵیەتی باوومو بە گاوێرەی یاساای سازادانی گشاتی
کە لەالیەن پسااپۆڕانی نێااو حیاازبەوە نووسااارابوو و لەالیەن دەفااتەری سیاسااییەوە قباااووڵ
کرابوو ،کێشەکانی نێوان خەڵکای کوردساتانم جێبەجاێ دەکاردن ،رۆژێاک پااش نیاوەرۆ
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کاک مەال خدرو کاک مەال عەزیز هاتن بۆ ماڵمانو گوتیان ئەمشاەو میاوانی تاۆین.
ئەمنیش پێم سەیر بوو! چونکە هەمیشە دەهاتن بۆ ماڵی ئێمەو چیمان هەبوایە پاێکەوە
دەمانخواردو دەمانخواردەوە ،گوتم خێرە ! ماڵی خۆتانەو ئەو پرسە گورگاانەی باۆچییە
گوتیان میوانی دیکەمان لەگەڵدایە .گوتم کێایە گوتیاان کااک کەریمای حیساامی.
ئەمنیش گوتم هەمیشاە مااڵی مان مااڵی ئێاوە باووە ،بەاڵم مان لە مااڵ ناابمو کەریمای
حیسااامیش بااۆی ناایە بێ اتە ماااڵی ئااێمە .مەال خاادرو مەال عەزیااز وێکااڕا گوتیااان ئااێمە
میوانی تۆ نابین ،بەڵکوو میوانی براژنە خاتوون دەبین ،ئەتۆش ملی خۆت بشکێنەو باۆ
کوێ دەچی بچۆ!
روویان کردە خاتوونی خێزانمو گوتیان چێشتو گۆشتێکی خۆشمان بۆ لێناێو ئەگەر
مەشرووبیش لە ماڵەوە هەیە بۆمان دانێ .لە وەاڵمادا خێازانم گاوتی کااکە مااڵ ،مااڵی
خۆتانەو چۆن دەفەرموون هەروا دەکەمو میرزاش کەیفی خۆیەتی.
ئێوارە هاتو نااوبراوان لەگەڵ کەریام حیساامی لەپاڕ وەژوورکەوتانو منایش هەساتامو
کەریام حیساامی باوەشای پێماادا کاردو گاوتی خاادر گیاان بمباوورە ئەوەی لە نااامیلکەی
"تێکۆشەر"دا لەسەر تۆم نووسیبوو ،بە قسەی چەند کەسێک لە ناحەزانی ئەوکاتی تۆو
ئێستای خۆمم لەسەر نووسیوی ،ئێستاش داوای لێبووردن دەکەم.
بەمجۆرە لەگەڵ کاک کەریم ئاشتبووینەوەو ئەو شەوە هەتا نیوەشەو بەدەم خواردنو
خواردنەوە ،بیرەوەرییەکاانی خۆماان باۆ یەکتار دەگێاڕایەوەو قساەی خۆشامان دەکارد .لەو
سەرو بەندەش دا هێزەکانی رێژیم پەالماری ساەنگەرەکانی پێشامەرگەی کوردساتانیان لە
چیاکانی گیارەن  ،بوڵفەت ،تاژاندەرو دۆڵی بنوخەڵەفو کانییەزەرد دا .ئێمەش بنکەو
بارەگاکانی خۆمان بە هێزو تەشکیالتەوە گواستەوە بۆ "خرێ ناوزەن و کونەمار".
من و کاک مەال خدر کە وەک هەمیشاە ئەنادامی هەیمەتای ئیجرایای کاۆمیتەی
شارسااتانی سەردەشاات بااووینو لەو کاااتەشدا سااەعید کوێسااتانی بەرپرساای کااۆمیتەی
شارستان بوو .شەوانە منو کاک مەال خدرو مام حوسێن کونە مشاکەیی کە بەرپرسای

پێشاامەرگەکانی کااۆمیتەی شارسااتان بااوو ،لە ژوورێااکدا دەخەوتااین ،هەر سااێکمان لە
کاااتی خەوتناادا پڕخەمااان دەهااات .شااەوێک لە خەودا بااووین لەناکاااو دوو پێشاامەرگە بە
تونادی لە دەرگاای ئێمەیاانداو ڕاپەریان ،پێماانوابوو هێزەکاانی دوژمان هێرشایان کااردۆتە
سەرمان و دەورمان گیراوە ،گوتمان چی روویداوە گوتیان پێمانوابوو لە ژوورەکەی ئێوەدا
یەکێکتااان ئەویتاار دەخنکێنااێ ،ئەو هەمااوو پااڕخە چ بااوو چیتااان بەسااەر هاااتووە ئیاادی
لەمەوبەدوا ئەو ژوورەی منو کاک مەال خدر لێدەخەوتین ،ناویان لێنا ژووری پرخە.
لەو مااااااوەشدا ئاڵوگۆرێاااااک بەساااااەر دیااااااریکردنی ئەرکەکانماااااان لە حیاااااز دا لە
کااۆمیتەی شارسااتان بە مەبەسااتی بەرهەڵسااتکاریی لەگەڵ هێزەکااانی رێااژیمو زیناادوو
راگرتنااای رێکخساااتنەکانی حیاااز لە نااااوچەکەدا کااارا .ئەمااان وەک بەرپرسااای دوو
کااۆمیتەی حیااز بەناوەکااانی گیارەناا و میااراوا گااوازراومەوە بااۆ خاارێ ناوزەناا و
مێرگاای زەڵااێو لەوێ ناوەناادێکمان بااۆ پەیوەناادی لەگەڵ شااانەکانی حیااز لە ناااوەوەدا
پێکهێنا.
لەو کااااتەشدا محەمااامەد حەکیمزادەماااان بە بەرپرسااای پێشااامەرگەکانی پاراساااتنی
کااۆمیتەکە دیاااریکرد .لەوکاتەشاادا هێزەکااانی دوژماان لە هەمااوو الیەکەوە گەمارۆیااان
دابااووینو پەالماااری بنکەکااانی هێاازو لقەکااانی پێشاامەرگەیان دەدا .هەتااا رۆژێااک لە
ئاکااامی هێاارشو پەالماااری دوژماان بۆسااەر بارەگاکانمااان لەو ناااوە ماانو کاااک مەال
حەسااەن شیوەسااەڵی کە ناااوبراو بەرپرساای هێاازی گیارەنا بااوو لەکاااتی بێساایم کااردن
لەگەڵاای لە بەرەکااانی شااەردا ،بەهااۆی تااۆ و کاتیۆشااابارانی دوژماانەوە بریناادابوونو
پێشمەرگەیەکو ئەو ژنەی کە ئاشپەزی کۆمیتە بوو شەهید کران.
ئیتر منو مەال حەسەن بە برینداری رەوانەی نەخۆشخانەکانی رێژیمی بەعس کرایان
لە عێاااراقو باشاااووری کوردساااتان ،ئەمااان بەهاااۆی ساااەختیی برینەکاااانمەوە نەمتاااوانی
بگەڕێمەوە باۆ شاوێنی کاارو تێکۆشاانی خاۆم .لەو مااوەیەشدا دەباوو حیاز کاۆنگرەی
هەشاااتەمی خاااۆی بگرێااات .مااان مااااڵم لە شااااری قەاڵدزێ باااوو ،کااااک مەال خااادرو
188

ذياننامة

هاورێیااانی دیااکە لە حیااز دا زوو زوو سااەردانیان دەکااردمو دەنگوباساای نێااو حیزبیااان بااۆ
دەگێاارامەوە ،بەتااایبەتی باسااەکانی نێااو کااۆنگرەی هەشااتو هێنااانی لیسااتەی فاایکسو
دەرەنجامەکااااانی لیسااااتی فاااایکسو رووداوە تاڵەکااااانی نێااااو کااااۆنگرەی هەشااااتیان بااااۆ
دەگێااڕامەوەو ئەمناایش دەمگااوت سااەرکردایەتیی حیزباای دێمااوکرات هەمیشااە لەجیاااتی
ئەوەی لە کۆنگرەکاااندا پاارۆژەی گەورە کااردنەوەی حیااز و پەرەپێاادان بە شااۆڕش بێناانە
کۆنگرە ،بەپێچەوانە بەردەوام پیالنی دەرکردنو وەالنانی رەخنەگرانو نوێخوازانیاان لەگەڵ
خۆیاااندا هێناااوە .ئەو جااۆرە هەڵسااوکەوتانەش هەمیشااە حیزبیااان چااووکەتر کااردۆتەوەو
تەنانەت ئەم کێشانە وایکاردووە کە کاادرو پێشامەرگەو ئەنادامی حیاز یەکتار بکاوژن.
کااۆنگرەی هەشااتەمی حیااز کە لە بەفرانباااری ساااڵی ٢٤١٤دا لە شاااری ساالێمانی-
باشووری کوردستان بە سەدو چالو هەشات ناوێنەری رێکخراوەکاانی حیاز دەبەساترێت،
ئەنجااامەکەی لەتکردناای حیااز و بە یەکتاار بەکوشااتدانی کااادرو پێشاامەرگەی حیااز
دەبێت.
رۆژێک لە شااری قەاڵدزێای کوردساتانی باشاوور لەگەڵ کااک حوساێن کرماانجو
کاک رەحیم محەممەدزادە بە یەکەوە لە خانوویەکدا بووینو هەر ماڵەماان ژوورێکماان
هەبااوو و بە هەر سااێ ماااڵەکەش دیوەخانێکمااان هەبااوو کە لەگەڵ میوانەکانمااان لەوێ
نانماندەخوارد ئاڵوگۆڕی بیرورامان دەکرد.
لەوماااااوەیەشدا زۆر جااااار هاااااوبیرانم ،بەتااااایبەتی مەال خاااادرو مەال عەزیااااز زوو زوو
سەردانیان دەکردم ،رۆژێک رەستگار ،سەرهەن قادری ،حوساێن مەدەنایو مەال خادرو
کۆمەڵێک لە برادەرانی دیکە وەک ئەبووبەکر راد ،فەتا کاویان ،حەمەخانی مروەتای
کە ناوبراو ئەوکات بەرپرسی پەیوەندییەکانی حیز لەگەڵ دەوڵەتی عێاراق لە سالێمانی
بوو.
هەموویان لەو وەزعەی کە لە کۆنگرەی هەشتەمدا سەریهەڵدابوو نارەحەت بوون ،هەر
لەو دانیشتنەدا زیاتر هەموویان لە فکری ئەوەدا بووین کە نەهێڵاین وەک کۆنگرەکاانی

دیااکە رابااردووی حیااز پااارچە پااارچەو بەش بەش بکرێاات ،بەاڵم دوکتااور قاسااملووو،
دوکتور سەعیدو کەسانی وەک مەال عەواڵو حەساەنی شاەرەفیو مساتەفا هیجاری کە
هەمیشااە لە حیااز دا مەیلیااان بەسااەر لێکاادابڕانی حیاازبەکەدا بااوو ،رۆڵێکاای خراپیااان لە
کۆنگرەدا دەگێاڕا تاا بەاڵیەکیاان بەساەر نوێخاوازانو چاکساازان لەنااو حیاز دا هێناا کە
چارەسەر کردنی ئەستەمبوو .ئەو شەوە لە کۆبوونەوەکەدا بڕیاردرا جارێکی دیکەش داوا
لە دوکتور قاسملوووو دوکتور سەعید بکەن بە سیاسەتە هەڵەکانیانی خۆیااندا بچانەوەو
نەهااێڵن ئەو حیاازبە لەوە زیاااتر پاارشو ب وتاار بێااتو بەڵکااوو بتااوانین ئەناادامانی حیااز لە
دەوری یەکتریان کاۆ باکەنەوە ،چاونکە لە کۆنگرەکاانی ساێو چاوارو شاەشو هەشاتدا
بەردەوام حیاازبەکە چکااۆلە کرابااۆوەو لە کااۆنگرەی هەشااتەمدا خراپتاار لە رابااردوو حیااز
زیاتر پرشو ب ویو ناکۆکیو دوو بەرەکایەتی بە خۆیەوە بینی.
ئەو باوارەش تااقیکرایەوەو ساوودی نەبااوو ،بەناچااری جاارێکی دیاکەش بڕیاااردرا کە
بەناوی حیز بی دێموکراتی کوردستان پەرە بە تێکۆشانی دێموکراتیانەی خۆماان بادەینو
ئەو کەسااانەش کە بە شااێوازی جۆراوجااۆر لە حیااز وەدەرنااراون ،ناچااار کااراون حیااز
بەجێبێڵن ،مافی گەڕانەوەیان هەبێت بۆ نێو ریزەکاانی رێبەرایەتیای شۆرشاگێری حیزبای
دێمااوکرات کە ماااوەی هەشاات ساااڵ لەژێاار ئەو ناااوەدا وەک بەشااێک لە حیااز لەناااو
خەڵکدا هاتە ناسین.
ئیدی من و کاک مەال خدر وەک هەمیشە جارێکی دیکەش لە دۆڵای قەاڵساەیدەو
لەناو ریزەکانی رێبەرایەتیی شۆرشگێردا بووینەوە بە هاوخەباتو هاوئۆرگانو هەمیشە بە
یەکەوە لە کۆڕو کۆبوونەوە سیاسیو کۆمەاڵیەتییەکاندا بەشداریمان دەکرد.
لەو ماوەیەشدا گەلێک بیرەوەریای کۆمەاڵیەتیماان هەیەو شاەوانو رۆژانای خۆشامان
بەیەکەوە بردۆتەسەر کە لۆ گێڕانەوەو باس کردن نابێ.
دوای یەکگرتنەوە رەوالەتییەکەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانو رێبەرایەتیی
شۆرشگێری حیزبای دێماوکرات کە زانیماان یەکگارینەوەکە باۆ توانادەنەوەو لەنااو بردنای
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رێبەرایەتیی شۆرشگێر بوو ،چەند جار پاێکەوە مەشاوەرەتمان کاردو هەر دووکماان لەساەر
ئەو باااااوەڕە بااااووینو سااااااخبووینەوە کە نە بە لێکاااادابڕانو نە بە تێکەڵبااااوونەوەی بااااااڵە
نەیارەکانی نێو حیز گۆڕانێک بەسەر عەقڵییەتی سیاسیی سەرکردە کۆنە پارێزەکانی
حیااز دا نااایەتو هەر تاااسو حەمەمەکەی جااارانەو ئێسااتا ئەو گااۆڕانەی کە ماان وەک
نوێخوازێااک لەناااو حیااز دا چاااوەرێی بااووم نەهاااتەدی ،بااۆیە بڕیاااری ئەوەماااندا ئەگەر
بۆمان بکرێ بە ماڵو منداڵەوە بچینە دەرەوەی واڵت ،واتە ئورووپاا .ئەو بەرنامەماان لە
هەماوو بەرنامەکااانی دیااکەی پێشاوومان بە باشااتر زاناای ،هەر باۆیەش بااۆ ئەم مەبەسااتە
کارمااان کااردو بەو ...گەیشااتیت کە پێشااتر قەت بیرمااان لە چااوونە دەرەوە نەدەکااردەوە،
بەاڵم هەڵوێسااااتی نادروسااااتو نادێموکراتیااااانەو نانەتەوەییااااانەی بەشااااێک لە سااااەرکردە
تێکشااکاو و دۆڕاوەکااانی حیزباای دێمااوکرات وایلێکااردین رێگااای ئورووپااا بگاارینەبەرو
چارەنووسی کوردستانو خەڵکەکەمان بە قەزاو قەدەر بسپێرین.
لە ئورووپاااااش هەروەک سااااەردەمی خەباااااتو بەرخااااۆدان لە حیزباااای دێمااااوکراتدا
بێپسااانەوە پەیوەناادییمان لەگەڵ عااومەرزادە توناادو تااۆڵترو گەرمتاار دەبااوو ،تااا وایلێهااات
دۆسااتایەتییەکەمان بە هااۆی هاوسااەرگیریی سااەرداری باارازام لەگەڵ کوێسااتان خااانی
کچی مەال خدر ،خزمایەتیشی لێ دروست بوو ،بەاڵم بەداخەوە لە ماوەی خزمایەتیمااندا
بەهۆی ئەو نەخۆشییەی کە نااوبراو دووچااری بباوو نەماانتوانی وەک جااری جااران بە
یەکەوە ژیااانێکی نااوێی کااۆمەاڵیەتی لە واڵتاااانی ئورووپااا دەساات پێاابکەین ،تەناااانەت
لەکاااتی نەخۆشااییەکەیدا چەناادجار لە سااۆئێدەوە چااوومە نااۆروێژو سااەردانیم کااردو لە
ساااەفەری کوردساااتانیش لەگەڵیداباااووم و لە شااااری قەاڵدزێ کە هەمیشاااە بەیەکەوە
بووین و لە ماڵی کاک خالیدی برای خێزانی چەند جار ساەردانیم کاردو دڵادانەوەم دەدا،
بەاڵم ئیتاار رەشااەبای مەرگ هاااتو گااوڵی ژیااانی پااڕلە نەهااامەتیو دەربەدەریاای خاادر
عومەرزادەی هەڵوەراند.

ناااوبراو لەناااو کۆمەڵگااای کااوردیو حیزبەکاناادا بە کەسااایەتییەکی گەورەو نیاایەت
پاکو دەستپاک هاتبووە ناسین،
رووحی شادو گەردنی خۆشی ئازاد بێات .کە نااوبراو لە نێاو کۆمەڵگاای کاوردیدا
نموونەی راساتگۆییو دڵپااکیو مرۆڤاداریی باووە ،هەرگیاز ئاماادە نەباوو لەپێنااو پاووڵو
پارەدا سەر بۆ دوژمنانی کوردو کوردستان دانەوێنێت.
سوئێد١١٢٢/١/١ -
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سەبارەت بە مامۆستا مەال خدر

حوسێن حداد
سەرەتای ناسیاویم لەگەڵ شادرەوان مەال خدر ،زستانی ٢٢٩٩ی هەتاوی لە گوندی
"بێورانی سەرێ" لە پرسەو سەرەخۆشی بنەماڵەیەک بوو کە بەشداریم تێدا کرد .ئەو
کات مامۆستا لە حوجرەی "بێورانی سەرێ" دەرسی دەخوێند .لەوکاتەوە بەهۆی
خانەخوێوە زانیم کە کاک مەال خدر ئەندامی حیزبە.
جاری دووەم لە بەهاری  ٢٢٩٤بۆ بەرێوەبردنی کاری حیزبی پەیوەندیم بە چەند
ئەندامێکی حیزبی کە لە چەند مەالو فەقێ پیکهاتبوو لە "بێورانی سەرێ" کرد کە
کاک مەال خدر چاالکترین و تێکۆشەرترینیان بوو.
لە دوای جەریانی ساڵی ٢٢٩٤و شەڕی چەکداری قارەمانەکانی حیزبی دێموکرات
لەگەڵ سپاو ژاندارمو جاشەکانی رێژیم ،کاک مەال خدر قاچاو دەبن و هەتا رووخانی
رێژیمی شاهەنشاهیو گەرانەوەی ئەندامانی دێموکرات بۆ ناوخۆی واڵت کە مامۆستا
هێمنی شاعیریشیان لەناو دابوو لەگەڵ کاک کەریم حداد کە مراسمێکی بە شکۆ لە
سەر گلکۆی شەهید مەال ئاوارە لە گورستانی گەورەی شاری سەردەشت بەو بۆنەوە
گیرابوو ،بۆ جارێکی دیکە چاوم بە مەال خدر کەوتەوە.
لە سەرەتای سالی ٢٢١١ی هەتاوی و بەدوای ئاشکرا بوونی حیز و دامەزراندنی
کۆمیتەکانی حیز  ،بە هۆی ئەوە کە هەر دووکمان ئەندامی کۆمیتەی شارستانی

سەردەشت بووین ،دۆستایەتیمان زیاتر و پتەوتر بوو .سەرەرای ئەوەی کە ئەندامی حیز
بووین ،بەاڵم ئێمە وەک دوو براو رەفیقی گیانی بە گیانی لە الی خەڵک ناسرابووین.
دواتر بەهۆی کارو چاالکیی تەشکیالتیو حیزبی شوێنی کارکردنمان لە یەک دوور
کەوتەوە ،بەاڵم سەردان و هەواڵ گۆرینەوەمان هەر بەردەوام بوو.
ساڵی  ٢٢٤١بەهۆی کارکردنمان لە کۆمیتە زۆرتر لە یەک نزیکتر بووینەوەو لەو
سەردەمەدا کۆمیتەی سەردەشت وکوو فەرمانداری شارێکی گەورە کارو چاالکیمان
ئێکجار زۆر بوو .لە سەرەتای بەهاردا ،کاک حەسەن رەستگار لەالیەن دەفتەری
سیاسییەوە مەئموورییەتی باکووری پێئەسپێدراو کاری کۆمیتەی سەردەشت بە کاک
مەال خدر سپێردار.
پێش ئەوەی مامۆستا ئەو ئەرکە بگرێتە دەست کۆمیتە لەناو ماڵێک دابوو کە بۆ
بەرێوەبردنی کاروباری حیزبی نەشیاو بوو ،هەر بۆیە بە پێشنیاری هەر دووکمان و بە
راوێژکاریی لەگەڵ کاردو پێشمەرگەکان ،شوێنی کۆمیتەمان گواستەوە بۆ گوندی
"واوان".
دوای ئالوگۆری کۆمیتە هەتا هاتنی موهەندیس ئاریا بەرێوەبەری کۆمیتە
شادرەوان مەال خدر بوو.
دیارە زۆر بیرەوەریم لە ماوەی ئەو سااڵنەی کە پێکەوە بووین چ لە بواری سیاسی و
چ لە بواری کۆمەالیەتی و بوارەکانی دیکە هەن ،بەاڵم بە داخەوە بە هۆی تێپەربوونی
زەمان زۆریەک لەو بیرەوەریانە بە تەواوی لە بیرم نەماوە .هێندێک لەو بیرەوەریانە بە
کورتی لە خوارەوە ئاماژە پێدەکەم.
•ئەو کاتەی لە "واوان" بووین ،برادەرێک بە دۆڵەگەرمی گووت" :مامۆستا ئەتۆ
تەمەنت زۆر نییە ،ئەی بۆچی مووی سەرت ماشو برنجی بووە" .کاک خدر گووتی:
" سوپاسی خوای دەوێ خەڵک چاوی سپی بوون ،من سەرم سپی بووە".
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قسەی خۆش و نوکتەو نەزیلەی مەال خدر ئەگەر کۆ کرابایەوە ،دەبوونە کتێبێکی
گەورە.
•پێشمەرگەیەکی قارەمانی گوندی "بێژوە" کە دوایی شەهید بوو ،کچێک کە بە
منداڵی لێی مارە کرا بوو لە گوندی "واوان"ی هەڵگرت ،ئەو رووداوە بووە هۆی
کێشەی خەلک و شۆراو تەنانەت هێز و کۆمیتەی شارستانیش .ئەو پێشمەرگەی لە
گوندی "نواوێ" هەتە الی من و داوای کرد کە نناوێرم بچمە گوندی واوان ،چونکە
بەرپرسان لێیان قەدەغە کردووم .تکایە لەگەڵم ورە بۆ کۆمیتەی شارستان ،بەڵکو
چارەیەکم ئەو کێشەیەم بۆ بکەن .من لە گەلی چووم بۆ الی کاک مەال خدر وەک
بەرێوەبەری کۆمیتەی سەردەشت و شتەکەم باسکرد ،شادرەوان مەال خدر گووتی کاک
حاجی تۆ وەک کلیلی کۆمیتە بە و لەگەڵ مامۆستا خاڵەی کە بەرپرسی بەشی
قەزاییە ،چارەیەک بۆ کارەکە وەدۆزن .من بە هاوکاری شۆرا زۆرم هەوڵدا لەگەڵ
بنەماڵەکانیان بۆ چارەسەرکردنی ئەو موشکیلەیە ،بەاڵم بێفایدە بوو .باوکی کورە کە
هەرچەند چۆتە حەجێ ،بەاڵم بە قەد حاجی لەق لەقێک حالی نابێ ،باوکی
کچەکەش هەرچەند ناوی مارفە ،بەاڵم یەک مسقاڵ ماریفەتی نییە .من داوات
لێدەکەم لەگەڵ مامۆستا خالەیی چارەسەری ئەو گرفتە بکەن .رۆژی دوایی ئەو
کورەمان بان کردە کۆمیتە زۆر نەقڵو نەزیلەمان بۆ هێنانەوە بۆ رازیکردنی کە
دەستبەرداری ئەو کچە بێت ،بەاڵم کورە رازی نەدەبوو .لە ئاخیردا بە کورەکەم گووت:
"ئەرێ رۆڵە ئەتۆ کوێری ،شەلی ،گێژی ،تۆ زۆر بەرچاوتر و جوانچاکتری لەو کچە،
توخوا پێت عیگ نییە باوکت بە هەر فرت و فێلێک ئەو کچەی لە سەر النکە لە تۆ
مارە کردووە ،بەاڵم ئێستا هەر دووکتان گەورە بوون و عاقلن .کچە دەڵێت کە بە تۆ
رازی نییە ،بەاڵم تۆ سووری لە سەر قسەی باوکت .تۆ پێت وا نییە ئەگەر ئەو کچە
ببێتە خێزانیشت خێرت بۆ بداتەوە" .کورە ماوەیەک تێفکری و پشووێکی هەڵکێشاو و
گوتی" :وڵ تا ئێستا کەس ئاوا حالی نەکردووم ،بە شاهیدی تۆو ئەو دوو

پێشمەرگەیە و لە سەردەستی مەال خاڵەیی ئەوە من ئەو کچەم سێ بە سێ تەاڵق دا لە
سەر یەک تمەنی ئێرانی کە پاکەتە جگەرەیەک ناکات ،ئەگەر ئەو بە من رازی
نییە ،ئەوا منیس تەالقم دا" .زوو تمەنێکم دایە دەستی ،ئەویش تمەنکەی بە
پەنجەرەکەدا فڕیدا گوتی" :ئەوە نرخی کەسێکە کە بە من رازی نییە".
•ساڵی  ٢٢٤٢رێژیم هێرشێکی قورس و بەرب وی کردە سەر هێزو کۆمیتەی شارستان،
دوای شەڕێکی قورس بە تۆ و کاتیوشا بۆ ماوەی حەوت رۆژ بەرگریکردنیو
تێکشکانی رێژیم ،دووبارە دوژمن بەردەوام بوو لەسەر هێرشکردنەکە ،ئێمەش بە ناچاری
ناوچەکەمان چۆڵ کرد .لە پێشدا لکی یەک و دواتر بنکەی هێز بە شەو رۆیشتن،
بەاڵم لە بنکەی هێز  ٤کەسیان بۆ هاوکاری و ئاگاداری کۆمیتەی شارستان ناردبوونە
"تووژەڵ"ێ ،سەعات  ٤شەو بوو کە گەیشتنە المان .من و مامۆستا لە دیوێک درێژ
ببووین کە وەژوورکەوتن ،گوتیان بە خوای جوانە چەند بە بێغەمی لێی پاڵکەوتوون،
جێگەیەکمان پێشان بدەن ئێمەش لێرە دەبین .دیوێکمان پیشاندان بۆ حەسانەوە ،کاتیوشاو
تۆپباران هەر بەردەوام بوو .دوای ماوەیەک ریزە کاتیوشایەک لە دەوروبەری ئەو
هۆدەیەیدا کە برادەرانی لێبوون ،کاک مەال خدر گووتی بە خوای کەسیان نەماوە ،با
بچین بزانین چ روویداوە کە گەیشتینە شوێنەکەی شتە زیادیەکانیانیان بەجێهێشتبوو و
رۆیشتبوون .لە نیوەشەویشدا تۆپخانەکانی عێراقیش بۆ پێشگرتن لە هێرشی ئێران
دەستیان بە تۆبارانکردنی ناوچەکەو دەوروبەری "توژەڵ"ێ کرد لە ترسی ئەوەی کە
نەوەک سوپای ئێران پێشرەوی بکات بۆ پایەگاکانی "مامەندە" کە شوێنیکی
ستراتیژیک بوو بۆ عێراق .لەگەڵ هاورێیانو پیشمەرگەکان کەوتینە راوێژو بریارماندا
لە پێشدا بەندی و پێشمەرگەکان ئاودیوی سنوور بکەین دوایی لە فیکری ئەوانی
دیکەدا بین .هەر لەگەڵ ئەوانیش چەند کادرێکی بەر سێبەر خۆیان تێکەڵ کردبوو.
لەگەڵ بولێلەی بەیانی تۆپبارانێکی خەست لە هەردوو الوە عێراق و ئێران دەستیپێکردو
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لەگەڵ فشاری هەر دووال ئێمە بریارماندا کە باقی کەسەکان بەرێکەین بۆ ناوزەن .
ئێمەش وردە وردە "توژەڵ"مان بەرەو "ناوزەن " چۆل کردو لەگەڵ خۆرەتاو گەیشتینە
ئەوێ .زۆربەمان برسی و تینوو خەواڵو بووین ،هێندێک قەندو چاو نامان پێبوو .چامان
لێنا ،بەاڵم هیچ نەبوو چای پێ بخۆینەوە ،چوونیە ناو مەقرەکانی یەکێتی نیشتیمانیو
هەرکەس شتێکی دۆزیەوە بۆ چا خواردنەوە .لە هەموو جەماعەتی کۆمیتەو هێزو لک
تەنیا تاقمە پێشمەرگەکانی "کونەمشکێ" کە بریتی بوون لە شادرەوان مام حوسێنی
موساپوور ،رەسووڵ ئیزەدپەنا ،رەسووڵ مووساپور ،رەحمان مەحموودیو مام علیو هەژارو
دووکەسی دیکە کە ناویانم لەبیر نەماوە ،هەر لە کەمینی رۆژی پێشوودا لە
بەرزییەکانی پێش کۆمیتەو گوندی "توژەڵێ"دا مابوونەوە تا بەدواماندا نەناردن
نەگەرانەوە.
لە برادەران چەند کەسمان لە ناو زەن بە جێهێشت و گوتمان هەر کاروانچییەک
بێرەدا تێپەربوو بینێرن بۆ الی ئێمە لە توژەڵێ و پێیان بڵێن کە شتومەکی کۆمیتە بار
بکەن بۆ "ناوزەن "و کرێی ئەو زەحمەتەشیان دەدەینە .مامۆستا مەال خدر و من و
عەواڵی ئیختیاری و حوسێنی چەکۆ و حمە گۆران و هەژار و هێندێک کەسی دیکە
گەراینەوە کۆمیتەی شارستان و تەواو کەڵوپەلی کۆمیتەی شارستان و زیندانمان
کۆکردەوەو کردمانە بارو تەحویلی کاروانچییەکانمان دەدا ،دوای تەواوکردنی بارو
کەڵوپەلەکە لە شوانێک گیسکێکمان کری بە  ٢١١تومانو سەرمان بریو
گۆشتەکەمان برژاند ،بەشی دوو ژەم خواردنی کردین .کاتێک کە شەو داهات
بریارماندا کە سەردانی گوندەکان بکەین بۆ دڵدانەوەو ئامۆژگاری خەڵک .چونکە
هەموو بەرزاییەکانی دۆڵی "وەردێ"و "بنوخەلەف"و "کانییە زەرد"و "قاسمە رەش"و
دۆڵی "خانوان" گیرابوون ،لە باسکی "رێوی" دەستمان "کرد و چووینە "کانیە زەرد"و
دۆڵی "خانوان"و چەند شوێنێکی دیکە .لەگەڵ شۆراکان کۆبوونەوەمان کردو
ئامۆژگاری و رێنوێنیمان دانی و بەیانی گەراینەوە بۆ گوندی نۆکانێ لە ماڵی مام

رەسووی ئەحمەد برایم ئاغا لە سەربان خەوتین تاکوو بە گەرمای خۆرەتاوەکە بە خەبەر
هاتین .دوای خواردنی نانی بەیانی بەرەو گوندی "گۆرەشێر" کە دەنگۆ هەبوو
پایەگایەکی لێداندراوە ورێکەوتین ،لەسەر چۆمێک خۆمان شت و وردە وردە بەرەو
گوندەکە نزیک دەبوینەوە .هەر لەگەڵ نزیکبوونەوە لە گوندەکە دابەشبووین و بە
دووربین دەوروبەرمان کۆنترۆڵ دەکرد.
یەک یەک و دوو دوو چووینە ناو گوندەکە و یەکسەر چووینە ماڵی "خاڵەمەر"ی
"گۆرە شێر" ،ئەو شەوە لەوێ ماینەوە و بە تێکرای بنەماڵەی خاڵە مەڕو بەتایبەت،
خێزانی و کاک عەلی کوری زۆریان خزمەت کردین .بەیانی بەرەو "گەڵوەرەز"
وەێکەوتین و کاتێک گەیشتینە برادەرانی هێزو کۆمیتەی شارستان هەموویان بە سەر
سامییەوە تەماشایان دەکردین و دەیانگووت خەبەری ئەسیربوونتان هاتووەو راگوێزراون بۆ
سەردەشتێ .کاک مەال خدر گووتی وانییە ئەوە کەسانێک لە خۆتان خەونی خەراپتان
بە ئێمەوە دیتووە!
ئەو کەسانەی لەوێبوون هەر کەسێک لەبن دارێک پەتووی راخستبوو ،کەس بە
فیکری هیچ نەبوو .رۆژی دوایی مامۆستاو من و مام حوسێنی موساپوور
جێگەیەکمان دیاریکردو و بە هاوکاری برادەران دەستمانکرد بە کونەتەیارە هەڵقەندن و بە
دوو رۆژ تەواومان کردن ،شادرەوان مەال خدر بۆ هەر کونەتەیارێک ناوێکی دانابوو.
کونە تەیارەی بەشی تەشکیالت کە خۆی بەر پرسی بوو ناوی "فەندەق هەنجیر" بوو.
بە هۆی ئەوەی شادرەوان سەید سەالم لە ماڵ نەبوو ،پێشتر بە یەکەوە هۆدەیەکمان
هەبوو ناوی ناوی نابوو تەکیەی شێ "و حاجیان ،ناوی شوێنی مام حوسێن و
پێشمەرگەکان ناوی نابوو "قەاڵی کونە مشکێ" .دواتر چادرو کەپڕو شوێنی دیکەمان
بۆ ئەفرادی کۆمیتەو چێشتخانەو هێندێک شوێنی دیکە بۆ حەوانەوەی هاورێیانمان
دروستکردو تا ئەو کاتەی گواستمانەوە بۆ گوندی "کونەمار" لەو شوێنانەدا
حەوابووینەوە.
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لە گوندی "کونەمار"یش قوڕەکاری و شوێن سازکردن بەدەوام بوو بۆ ئەوەی شوێنی
حەوانەوەمان گونجاو بێت .لە کاتی پشووداندا هەموومان لە دەوری یەک کۆدەبووینەوەو
گوێمان رادەگرت لە قسە خۆشەکانی مەرحووم مەال خدری دۆلەگەرمی و مامۆستا
خاڵەیی "مەال لەتکە" ،رووحیان شاد و رێگەیان درێژەی هەبێت.
لە زستانی ٢٢٤٢دا لە گوندی کونە مار دامەزرایین ،ئەو خانووە کۆنەی چاکمان
کردبوو ،دوو هۆدە و دااڵنێک و بەرهەیوانێکی هەبوو کە هەر دووکیان بۆ بەشی
تەشکیالت بوو کە مامۆستا بەرپرسی بوو ،هۆدە گەورەکەیان دا بە من و هاورێکانم
وەک بەشی ماڵی .شەوانەو لە کاتی بێکاریدا لە هۆدەکە کۆ دەبوینەوە بۆ گوێراگرتن
لە دەن و باسی رادیۆ و قسە و باسی ناوچە و دەوروبەرمان.
شەوێک برادەرێک لە سەردەشت را گوێز و مێوژی بۆ هاتبوو و لە دەوری یەک
کۆبوینەوە بۆ شەوچەرە خواردن ،لە کاتی قسەکردن و خواردندا کاک مەال خدری
رەحمەتی لە منی پرسی ،ئەو سێ کەسە کە هاوکارتن و لێرە دانیشتوون رازی لێیان یان
نا گووتم مامۆستا! ئەوە کاک رەسوڵی ئیزەدپەنایە کە لە بەشی ماڵی کارم لەگەڵ
دەکات و کاری تەداروکاتیش بەرێوە دەبات .کورێکی دەستپاک و ماندوونەناس و
نەجیبە ،هەروەها کاک ئەحمەد دەروێش کە عەمباردارو وکاری قەسابیشمان بۆ
دەکاتو زۆریش هاوکاری پوورە فاتمی ئاشپەز دەکات .ئەوەش کاک رەحمان
مەحموودی کە بەرپرسی گومرگی پشکاوێیە ،من لە کارو زەحمەت و دەستپاکیەکەی
رازیم.
مامۆستا فەرمووی خۆزگە بە خۆت کات ،هاوکارانی تۆ پێشمەرگەن و گەنجن
ئاوا رێکوپێک و چاالکن .هاوکاری من کادرێکی کۆنەکارە و کەس بە شاگردی
خۆی نازانێ! ،بەاڵم لە کاری رۆژانەدا وەکو گێرە گێری السار نەگێرم بۆ لێدەخورێ و
نە گووگرە ،و هەتا نەهێڵێت خەرمانەکە پیس ببێت .بەو قسانەی مامۆستا هەموومان
کەوتینە قاقای پێکەنین.

بیرەوەری یەکجار زۆرم لەگەڵ شادرەوان مەال خدر هەیە ،بەاڵم زۆریەک لە بیرەوەریانە
روویان لە هاورییانی کۆنەو ئەگەر ناویان بەرم پێیان ناخۆش دەبێ و ئەگەر ناویان نەبم،
لەوانەیە هێندێک کەس بیانخەنە سەر کەسانی دیکە و خۆیانی پێوە هەڵکێشن.
لە ناوەراستی زستاندا بە بریاری هەیمەتی ئیجرایی بودجە بە پیادەرەویەکی
دوورودرێژ لەگەڵ مامۆستا مەال خدرو رەحمەتی مام جوامێری بێورانی خوارێ و دوو
پێشمەرگەی دیکە بەرەو لقی ٢ی هێزی موعینی و کۆمیتەی باژار و دەفتەری
سیاسی ورەکەوتین کە یازدە رۆژمان پێچوو.
لە "کارێزە" سەردانێکی ماڵی ئەندامی بەرێزو کۆنی حیز رەحمەتی کوێخا
حوسێنی "قولەسوێروێ"و چەند هاورێیەکی دیکەمان کردو لەسەر ناوچەی سەردەشت
باسێکی دڕێژمان پێشکەش کردو شەهید شەرەفکەندی لەگەڵ زۆربەی پێشنیارو
داواکانمان هاورا بوو ،بەاڵم لەبەر ئەوەی شەهید قاسملوو لەماڵ نەبوو،
داواکارییەکانمانی دواخست تا گەرانەوەی دوکتور قاسملوو .بە پشگوێ خستنی
پێشنیارو داواکاریەکانمان حیز زیانێکی قەرەبوو نەکراوەی لێکەوت.
لە کاتی گەرانەوەماندا بە گوندی "هێرۆ"دا گەراینەوە بۆ سەردانی برادەرانی
دەستەی زەربەتی شەهید "حەمە ئەمینی مەال عزیز"و دوو رۆژ بوو لە گوندی "هێرۆ"
بووین ،نە وەرەقەمان هەبوو و نە ماشێنمان دەست دەکەوت و نە دەشمانوێرا خۆمان بە
پایەگاکانی عێراقی نیشاند بدەین.
بەیانی مەرحوومی جوانە مەرگ کاک حوسێنی مەال عزیز گووتی :مامۆستا
فکری رۆیشتن مەکەن بەو هەوا و بەفرە ،ئەمرۆ دەچمە راو و لەوانەشە لە شانسی ئێوە
کەروێشکەک راو بکەم و شەو لە دەوری یەکمان کۆ کاتەوەو بە بەسەرهات و قسەی
خۆشیش رۆژ دەکەینەوە .لەمێژە کە لە الی سەردەشت و خزمانی "بێوران" کەسمان
نەدیتووەو نە لە هێزو کۆمیتەی شارستان کەس سەری لێداوین .مامۆستا مەال خدر
گووتی کاک حوسێن دەترسم لە شانسی ئێمە هیچ دەست نەکەوێ و بە بەتاڵی
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بگەرێەوە ،هەرچەند دەڵێن تۆ هیچکات بێ نێچیر نەگەراویەوە .کاک حوسێن گووتی
نارەحەت مەبە ،ئەگەر نێچیریشم دەست نەکەوت ئەوا لە شوانەکانی دەوروبەر کاورێکی
باشتان بۆ دەکرم و بۆتان دەکەمە کەبا  .مامۆستا فەرمووی پەنا بە خوا رزقی
ئەوشەویشمان لە دەستی تۆو لە نێوچاوانی تاژییەکان نووسراوە .چەند ساعەتی
پێنەچوو رەوان شاد مام حوسێن گەرایەوە و سێ کەروێشکی قەلەو کور گوتەنی بە
قەد کیسکێک بە پاشکۆی ئەسپەکەی هەڵەواسیبوون ،ئێمەش بە دیتنی ئەو دیمەنە
تێکرا بۆمان لە چەپلەدا.
شەو لەگەڵ کوران و نەوەکانی مەرحووم مەال عەزی و لەگەڵ پێشمەرگەکان
پالوێ کەروێشکێک باشمان خواردو دوایی لەگەڵ ئاوارەکانی "بێورانی خوارێ" کە
ماڵیان لە "هێرۆ" بوو لە دیواخانی کورانی مەال عەزیز رەحمەتی هەتا نیوەی شەو بە
قسەی خۆش و بیرەوەری خۆش رامانبوارد .بەیانی ماشێنی حیز لە بنکەی
"قەاڵدزێ"وە بەدواماندا هات و بەرەو "کونەمار" گەراینەوە.
من وەک خۆم زۆر بیرەوەری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و  ...لەگەڵ شادرەوان مەال
خدر هەبوون ،بەاڵم بەهۆی ئەوەی تایبەتین بۆ نووسین نابن و هێندێکیش لە یادەوەریانەم
بە تەواوی لە بیر نەماون.
هەزاران سالو لە یاد و بیرەوەری ئەو هاوری ئازیزە!
حاجی حوسین حداد

نیعمەت تەوارە سەبارەت بە مامۆستا بەم شێوە دەدوێت:

ئاشنایەتی من دەگەرێتەوە بۆ ساڵی  ٢٤١١کاتێک حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران جیابوونەوەی تێکەوت و رێبەرایەتیی شۆرشگێر بارگەو ناوەندی گواستەوە بۆ
دۆڵەرەقە .بە خۆشێەوە من و مامۆستا بوینە جیرانی یەکترو دۆستایەتیمان لەو رۆژەوە،
زیاتر پتەوتر دەبوو.
ئەوەندە هاتوو چۆمان زیاتر ببوو کە ببوینە یەک ماڵ و منداڵەکانمان بە بێ یەکتر
هەڵیان نەدەکردو تا ساڵی  ٢٤٤١هەر جیران ماینەوە ،بەاڵم پاشان من بەهۆی باردۆخی
خراپی کوردستان چووینە تورکیا بەمەبەستی ئەوەی لەوێ را بەرەو ئورووپا کۆچ
بکەین .بەهۆی ئەوەی ئێمە ئەوەندە لێک نزیک ببووینەوە کە مامۆستا ئەوەندە
متمانەی بە ئێمە پەیدا کردبوو کە ئامادە بوو منداڵێکی لەگەڵ ئێمە بنێرێتە ئەورووپا.
دوای سالێک مانەوەم لە تورکیا ،ساڵی  ٢٤٤٢گەیشتمە ئورووپا .لەو ماوەیەشدا
بەردەوام پەیوندیمان لەگەڵ مامۆستا هەبوو .
بنەماڵەی مامۆستا مەال خدر لە ساڵی  ٢٤٤١لە رێگەی یو ئێن راستەوخۆ لە
باشووری کوردستانەوە ،هاتنە ئورووپاو لە باکووری نۆروێژ کە ماڵەکەی ئێمەش لەوێ
بوو نیشتەجێ بوون .ئێمە چ لە کوردستان و چ لە واڵتی نۆروێژ لە هەموو باردۆخێکدا
یار و یاوەری یەکتر بووین .
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کەسایەتی مامۆستا زۆر مەزن بوو لە هەموو بوارێکەوە ،کاتی شۆرش کەسێکی
خۆشناو و خۆشەویست بوو لە ناو کۆمەاڵنی خەڵکدا .زۆر خوێن گەرم ،لەسەرخۆو ئارام
بوو .هەمیشە پۆزۆتیڤ بیری دەکردەوەو گەشبین بوو بە داهاتووی گەلەکەی.
کاتێک لە "دۆڵەرەقە" بووین مامۆستا لە هەموو ئەو بەرپرسیاریەتانەی کە قبووڵی
دەکردن ،بە باشترین شێوە ئەنجامی دەدان .لەگەڵ کادرو پێشمەرگەکانی حیز زۆر
گەرم و خاکی بوو .هەمیشە ئێمەو کادرانی حیز لە هەر رێورەسمێکدا چاوەروان بووین
مامۆستا لەگەڵمان بێت و بە قسە خۆشەکانی ئازارو نارەحەتییەکانمان کەمتر کاتەوە.
هیچکات توورە نەدەبوو ،بەردەوام لە زۆر باردۆ و کێشە کە پێشدەهات مەشوەرەتی
دەکردو دوایی بریاری سەرەکی خۆی دەدا.
مامۆستا لە هەموو بوارێکدا سەرکەوتوو و پۆزۆتیڤ بوو .من و بنەماڵەکەمان زۆر
خۆشحاڵ بووین کە لەو ماوەیەدا بە هەموو کێشەو ئاریشەکانی ژیان ،مامۆستا
لەگەڵمان بوو ،بوونی ئەو خالێکی بەهێزی هیوامان بە ژیان بوو.
-------------------------کاک نیعمەت هەر لە سەرەتای شۆرشی گەاڵنی ئێران پەیوەندیی بە حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە دەکات ،تا ساڵی  ٢٤٤١کە دەیهەوێت بچێتە ئورووپا،
زۆر ئەرک و بەرپرسیاریەتی حیز بە شێوەیەکی چاالک لە ناوچەکانی شنۆو نەغدە
بەرێوە دەبات.

جەعفەر مەنگوری شێوەی ئاشنایەتی خۆی بەم شێوەیە دەگێرێتەوە:

ئێوارەیەکی گەرمی ساڵی  ،٢٤١٩هەتاوێکی خۆڵەمێشیو کەمرەن  ،بێدەنگیەکی
بەسام دەوری دابووین و چاوەرێی کەسێک بووین کە نەمدەناسی ،بەاڵم بیستبوومان
مرۆڤێکی دڵپاک و شۆرشگێرە ،تەمەنی پڕبووە لە کارەسات و ئێش و ئازار ،هاوکات
لەگەڵ ئەوەش هیچ هێزێک نەیدەتوانی بەرانبەر بە شەپۆڵی باوەر بە رێبازەکەی
خۆراگرێت .دوای چاوەروانییەک دیمەنی جوانی ئەو مرۆڤە دڵپاکەو خوێنگەرمە لە
دوورەوە دەرکەوت .پاش چاکو چۆنی و ئەحواڵپرسی و خۆناساندنی ،ئەو داواکارییەی
هەمانبوو لەگەڵ خۆیدا هێنابوونی.
ئەوکات کۆری پەروەردەو فێرکردن لە بنکەی دەفتەری سیاسی لە "گەورەدێ"ی
ناوچەی "شینکایەتی" لە باشووری کوردستان بوو .پێویستییەکی زۆرمان بە کتێگ بە
زمانەکانی فارسیو کوردی هەبوو .کتێبەکانمان لێوەرگرت .دوای چا خواردنەوە،
نەمدەتوانی هەستی خۆم سەبارەت بەو دانیشتنەکورتە بشارمەوە .ئارام و قەرارم لێبراو و
خۆم پێرانەگیراو و گووتم مامۆستا گیان! وادەزانم دەیان ساڵە تۆ دەناسم ،نازانم
هۆکارەکەی چییە لە وەاڵمدا گووتی" :ئەوەی بۆم هێناون کاری من نەبوو ،بەاڵم بە
خوێندنەوەی نامەکەتان کە سۆزو خۆشەویستییەکی تێدابوو ،حەزم کرد خۆم وەدوای
داواکارییەکەتان بکەوم و بۆ خۆشم بیگەیەنمە دەستان .هەستێکی باش کە لە ناخمەوە
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دەهاتە جۆش ،فەرمانی پێدەدام کە ئێوە دەبێت ببینم .ئێستا زۆر خۆشحاڵم بە ناسین و
دیتنتان".
ئەوە یەکەم دیدار و ئاشنایەتیم بوو لەگەڵ مامۆستا مەالخدر ،بەاڵم دوای ئەو
دیدارە هەر جارە کە یەکترمان دەدیت دۆستایەتیمان زیاتر دەبوو ،تا ئەو رۆژە بە
یەکجاری ماڵماوایی لێکردین.
کاک مەالخدر مرۆڤێکی دڵسۆزو شۆرشگێر بوو کە زیاتر لە  ١١ساڵی تەمەنی
خۆی بۆ رزگاریی گەلی کورد تەرخان کردو بۆ ساتێکیش وازی لە خەبات و بەرخۆدان
نەهێنا .وفادار بوو بە رێبازی کوردایەتی و حیزبەکەی .لە هەرەسهێنانی دێموکراسی
لەناو حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا لە کۆنگرەی  ١تا کۆنگرەی  ٢٢لە
ریزەکانی رێبەرایەتیی شۆرشگێر درێژەی بەخەبات دا.
هەمووکات دەیگووت" :بریاری باش لە ئەزموونی مرۆڤەکان دایە کە دەبێت
شەهامەت و نەترسیت هەبێ و رێبازت هەڵبژێریت".
بیرەوەرییەکانم لەگەڵ کاک مەاڵ خدر لە "قەاڵ سەیدە"و "رانیەو قەاڵدزێ"و هەوڵێر،
سلێمانی ،زاخۆو ناوچەی بارزان بە ئەندازەیەک زۆرن کە خۆی لە سەدان الپەرە دەدا.

یاد و بیری هەمیشە زیندوویە لە کۆر و کۆمەڵی دۆستاندا.
گەلی کورد قەت شۆرشگێری راستەقینەی گەڵ و حیز لە بیر ناکات.

نۆروێژ هاوینی ١١٢١

ژیانی مامۆستا لە تیلە نیگای خێزانییەوە!

من مریەم حوسێنی لە دایکبووی  ٢٤٤١لە شاری قەاڵدزێی باشووری کوردستان
هاتومەتە دونیا .لە بنەماڵەیەکی مامناوەندیدا گەورە بووم و خاوەنی چوار خوشک و
برایەکەم  ،هەر بە منداڵی ئێمە لە سێبەری باوک بێبەش بووین و دایکم بەرپرسیاریەتی
ئێمەی گرتەدەست ،بەو واتایە کە دایکمان بۆ ئێمە هەم رۆڵی باوکی هەبووهەم دایک.
سەرەتای ئاشنا بوونم لەگەڵ مامۆستا مەالخدر ئەوکاتە بوو کە ماڵمان لە "سونێ"
بوو و لە رێگەی مەال محەممەد ،فەقێ عەواڵی مەزرایی و عەواڵی سێمانی بوو.
دوای چەندین جار هاتنی ئەوان لەگەڵ مامۆستا مەال خدرو قسەکردنیان لەگەڵ
دایکم ،وەاڵمی ئەوانمان بە ئەرێنی دانەوە هەر چەند هێندێک خزمو کەسوکارم نارازی
بوون لەوەی کە من شوو بکەم بە مامۆستا بەهۆی ئەوەی کە زانیاریان سەبارەت بەو
کەم بوو و تەمەنمان تا رادەیەک جیاواز بوو .لە کۆتاییدا لە ماڵی خاڵم لەالیەن مەال
رەحمان فاتێحی لە مامۆستا مەال خدر مارە کرام بە ئامادەبوونی کاک حەسەن
رەستگار ،مەاڵ رەسوڵی چاڵەوان ،مەال عەزیز ئەحمەدی ،حاجی پیرۆتی سونێو مەال
محەممەدی ئاڵوەتان و هێندێک کەسی دیکە کە ئیستا ناویانم لەبیر نەماوە .دوایی
چەند مان لە "سونێ" بۆ قەاڵدزێ گوازرامەوەو زەماوندەکەمان لە قەاڵدزەێ بوو.
زەماوندەکەمان لە کاتێکدابوو کە نسکۆ بەسەر شۆرشی مەال مەستەفادا هاتبوو و
نائومێدییەکی زۆریش بەسەر شۆرشگێرانی هەر دوو بەشدا دیار بوو ،شۆرشگێرانی
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رۆژهەاڵتی کوردستان زۆرتر ترسی ئەوەیان هەبوو کە دوای گرتنەوەی هەموو
ناوچەکانی باشووری کوردستان لەالیەن رێژیمی عێراقەوە ،تەحویلی رێژیمی
شاهەنشاهی ئێران بدرێنەوە.
دوای ئەوەی مەهابادو کوێستانی کچم لە قەاڵدزێ لەدایکبوون ،شۆرشی گەاڵنی
ئێران روویداو ئێمەش گەراینەوە رۆژهەاڵتی کوردستان و لە سەردەشت لە خانووی مەال
خدری واشێمەزینی نیشتەجێ بووین .ئەوکات مامۆستا لە کۆمیتەی شارستانی
سەردەشت دەستبەکار بوو و دوایی گوازرایەوە بۆ میراوێ ،لەوێ وەک بەرپرسی
رێکخراوی میراوێ خەریکی راپەراندنی ئەرکەکانی حیزبی بوو .پاش هێرشی
بەرب وی کۆماری ئیسالمی بۆسەر کوردستان ،چووینە گوندی "دۆلەگەرم"و
ماوەیەک لەوێ ماینەوەو خانوویەکمان دروستکرد ،هەر لەو ماوەیەدا ئاسۆ لە
"دۆڵەگەرم" لە دایکبوو .لەو کاتەدا مامۆستا بۆ چەند مانگێک مۆڵەتی وەرگرتبوو و
دوای تەواوکردنی خانووەکە بوو بە بەرپرسی کۆمیتەی "باژار"ی شارستانی سەردەشت.
دوایی بەهۆی هێرشی ئەرتەش و سوپای پاسدارانی ئێران ناچار بووین گوندی
"دۆڵەگەرم"یش چۆڵ بکەین .هێرشەکانیان بۆسەر گوندو شارۆچکەکان ئەوەندە لە
نەکاو بوو کە دەرفەتی هیچمان نەبوو کە پێداویستییەکانی ناو ماڵ لەگەڵ خۆمان
بگوازینەوە .لەگەڵ چەند ماڵێک کە بریتی بوون لە بنەماڵەی مەال برایمی دۆڵەگەرم،
کاک سیروان حەفیدی ،حاجی عەزیزی دۆڵەگەرم ،مەحموود فەرخەپوور ،کوێخا
حوسێنی "قوڵەسوێرو" ،قازی عەلی مارەغانیو چەند بنەماڵەیەکی دیکە بەرەو
بەمەبەستی
گوندەکانی نزیک سنووری باشووری کوردستان کەوتینەرێ.
یارمەتیدانمان ،چەند کەس لەو خزمانەی دۆڵەگەرم لەوانە حەسەنی مام مەحموودو
چەند کەسی دیکە کە ناوەکانم لە بیر نەماوە هاورێمان بوون .لە کاتی رۆیشتنمان
بەرەو سنوور ،فرۆکەو هێلیکۆپتەرەکانی رێژیمی ئێرانیش بەردەوام خەریکی بۆمبارانی
ناوچەکە بوون .ئێمە چەندین جار ناچار بووین کە بۆ پاراستنی ماڵ و منداڵمان،

"بێتووش"

خۆمان لە نێوان دارو تیروی و ال شاخەکان حاشار بدەین .دوایی گەیشتینە
لەوێ شەوێک ماینەوە ،پاشان چووینە گوندی "هەررزنێ" لەوێ چەند شەوێک
ماینەوە تاکوو ئەرتەشی ئێران ئەو گوندانەی دەوروبەری ئەوەشیان گرتنەوەو ئێمەش
ناچار بووین خۆمان ئاودیوی سنوور بکەین .لەنێوان سنووری رۆژهەاڵت و باشووری
کوردستان رووباری گەورەی "هەرزنێ" هەبوو کە بە ئەسپو ئێستر ناچار دەبووین لە
رووبارەکە بپەرینەوە .من بە چاوی خۆم دیت کە ئێسترێک کە باری پێوەبوو ،لە کاتی
پەرینەوەدا رووبارەکە بردی .باردۆخمان ئەوەندە سەخت بوو کە ئێستا مرۆ ناتوانێت
تەواو ئەو وردەکارییانە کە لەو ماوەیەدا روویداوە بیگێرمەوە.
پاشان چووینە دۆڵی "زەرونێ" ،لەوێش ماوەیەک ماینەوە .دوایی چووینە "باڵغێ"،
ئێمە وەک خۆمان دوو مان لەوێ نیشتەجێ بووین .پاشان چووینە "تووە سووران"ی
ناوچەی پشدەر ،دوای چووینە "پێماڵک"ێ ،پاش دوو مان نیشتەجێ بوون لەوێ
گەراینەوە قەاڵدزێ ،ئەو شوێنەی کە پێش روودانی شۆرشی گەاڵنی ئێران لەوێ بووین
هەر لەو سەردەمدا ئارەزوو و سروە لە دایکبوون .لە قەاڵدزێ تاکوو چۆلکردنی لەالیەن
رێژیمی سەدامەوە هەر لەوێ نیشتە جێ بووین ،بەاڵم پاشان چووینە رانیە ،لەوێش دوو
ساڵ ماینەوە ،هەر لەو ماوەیەشدا سنووری کچم چاوی بە دونیا هەڵێنا .پاشان بە
فەرمانی رێژیمی بەعس تەواوی بنەماڵە سیاسییەکانی رۆژهەاڵت لەناو شارەکان
چوونە دەرەوەی شار .ئێمەش چووینە گوندی "دۆڵە رەقێ"و بۆ ماوەی پێنج ساڵ لەوێ
ژیانمان بردەسەر.
دوای یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان چووینە کۆیە ،لەوێش ماوەیەک نیشتەجێ
بووین .پاشان چووینە هەوڵێرو دوای سالێک ژیانکردن لەوێ لە رێگەی یو ئێنەوە
هاتینە ئورووپاو واڵتی نۆروێژ .کاتیک گەیشتینە نۆروێژ مانگێکی مابوو بۆ سەری
ساڵی  ، ٢٤٤٤بەفر تەواو واڵتی داپۆشیبوو ،رۆژ زۆر بە دەگمەن دەیتوانی لەژێر
هەورەکان بێتەدەر ،رۆژەکان زۆر کورت بوون و تاریکایی ئەم واڵتە لەو کاتەدا،
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غەمەکانی ئێمەی زیاتر دەکرد .لەو سەردەمەدا ئێمەیان ناردە باکووری نۆروێژو لە
دوورگەیەک بەناوی "هێمنس بەرگێر" نیشتەجێ کراین .ئەو شوێنە هیچ ماڵێکی
کوردی لێ نەبوو .لەو سەردەمدا من وەک خۆم تووشی نەخۆشی خەمۆکی بووم.
پاشان هەر بەهۆی ئەو نەخۆشییەی منەوە گوازراینەوە "لیلی هامێر" .هەر لەو
سەردەمەشدا سۆما لە دایکبوو.
لە ژیانی خێزانیدا مامۆستا نموونەی مرۆڤێکی کامیل و دەگمەن بوو .هەر کات
کە لە پرۆسەو رەوتی ژیانی خێزانیمان تووشی کێشەو ئاریشە دەبووینەوە ،ئەو هەمیشە
زۆر هێمن و ژیرانە چارەسەی بۆ دەدۆزینەوەو بە رێگای گفتوگۆ کێشەکانی یەکال
دەکردنەوە .لە پەیوەندیی لەگەڵ منداڵەکاندا ،مامۆستا نموونەی باوکێکی دڵسۆز بوو.
بەردەوام منداڵەکانی بەرەو رەوشت و کاری باش رێنوێنی دەکرد .یەکێک لە وتەکانی
بۆ منداڵەکان هەمیشە ئەوە بوو کە لەخۆ پێگەیاندندا لە هەر هەڵومەرجێکدا لە هیچ
کێشەیەک سڵ نەکەنەوە.
لە کاتی بێکاریدا خۆی هەمیشە بە خوێندنەوەوە سەرقاڵ دەکرد ،هێندێک رۆژ
دەچوە کتێبخانەی نیزیک ماڵمان یان شەوانە تا درەنگایەک خەریکی خوێندنەوە بوو.
لە کۆتایی تەمەنیدا خەریکی نووسینەوەی بیرەوەری یاداشت و بیرەوەرییەکانی بوو.
هاورێ و ئەندامانی حیز هەمیشە بۆچوونەکانی مامۆستایان بە هێند وەردەگرت و لە
کارو باری حیزبیدا رەچاوی بۆچوونەکانی بەرێزیانیان دەکرد .هەمیشە کاتی خۆی بۆ
بەرەوپێشبردن و پێشکەوتنی گەل و حیزبەکەی تەرخان دەکرد .هەمیشە باوەرێکی
تەواوی بە مافە رەواکانی گەلەکەی بوو و دەیگوت" :رۆژێک گەلی ئێمەش وەکوو
باقی گەاڵنی دونیا بە مافە رەواکانی خۆی دەگات".
لە بواری کۆمەاڵیەتیدا ،مامۆستا زۆر تێکەالو بە پەرەنسیپ بوو .ماڵمان هەمیشە
پڕ بوو لە میوان .ئەو بە وتەو و قسەی خۆش و بەسەرهاتەکانی هاورێیانی دەهێنایە

پێکەنین .ووتەو قسە خۆشەکانی پڕ بوون لە مانا ،بەشێوەیەک کە هاورێیان دەیانتوانی
لە ژیانی رۆژانەیاندا وەک وانەیەک بەکاریان بێنن .
رەفتاو و هەڵسوکەوتی مامۆستاش کاریگەری زۆری لەسەر من هەبوو ،بۆ نموونە،
بەهۆی ئەوەی کە زۆریەک لە ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و هاورێیانی
مامۆستا سەردانی ئێمەیان دەکرد ،ئاشنای کار و چاالکییەکانی زیاتری حیز دەبووم.
بۆیە هەوڵمدا کە منیش بۆ بەرەوپێشبردنی بزاڤی نەتەوەیی خۆمان لە ساڵی  ٢٤١١بە
فەرمی ببمە ئەندامی یەکێتی ژنانی دێموکراتی کوردستان .
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چاوپێکەوتنی من لە گەڵ کاک سمکۆ مەحموودزادە

بە مەبەستی چاوپێکەوتنم سەبارەت بە مامۆستا لەگەڵ کاک سمکۆ مەحمودزادەو
کاک نەبەز مستەفاپور رۆژی  ١٤جوالی  ١١٢٤لە واڵتی نۆروێژ بەرەو واڵتی
دانمارک بەرێ کەوتم .گرینگیی ئەو چاوپیکەوتنە لەگەڵ ئەو دوو کەسە بۆ من زۆر
پڕبایە بوو ،لەبەر ئەوەی کە کاک سمکۆ خزم و دۆستێکی نیزیکی مامۆستا بوو و
لە زۆربەی قۆناغەکانی خەبات و بەرخۆداندا هاوکارو هاورێی یەک بوون ،هەروەها
کاک نەبەزیش بۆ ماوەیەک پێشمەرگەی مامۆستاو یارو یاوەری نزیکی ئەو بووە کە
ئاگاداری زۆر یەک لە کارو چاالکییەکانی مامۆستا بووە لەو قۆناغەدا.
کاک سمکۆ رۆژی  ٢٤١٤/١٤/١٢لە گوندی "قوڵەسوێرو"ی ناوچەی سەردەشت
لە دایکبووە .یەکەم چاالکیی ناوبراو بەشێوەیەکی نهێنی لە حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێراندا بە بردنی نامەیەک بووە لە گۆندی "قۆڵەسوێ"وە بۆ "بەکرەجۆ"
سەر بە شاری سلێمانی .ئەو نامەیە سەبارەت بە کارو چاالکییەکانی ناوخۆی حیزبی
دێموکرات بوو لە ناوچەی سەردەشت و مەبەست لە ناردنی ئەو نامەیە ،ئاگادار
کردنەوەی ئەندامانی ئاشکرای حیز بوو لە بارودۆخی ناوخۆی کوردستانی
رۆژهەاڵت .دوای ماوەیەک لە کارو چاالکییەکانی کاک سمکۆ بە شێوەیەکی
نهێنی و تەشکیالتی و پاش تەواو کردنی خزمەتی سەربازی کە بەهۆی ئازایەتی و

لێهاتووی لە شەڕی عەممان دا میدالیایەکی سەربازی وەک خەاڵت پێی دەبەخشرێت.
هەر لەگەڵ خۆپێشاندانی گەاڵنی ئێران دژی زوڵم"و زۆری شای ئێران ،حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە شێوەیەکی فەرمی ئاگاداری ئەندامانی نهێنی خۆی
دەکات کە ئەو کەسانەی حەز دەکەن بەشێوەیەکی ئاشکرا ببنە ئەندامی حیزبی
دێموکرات دەتوانن پیوەندی بگرن بە بەرپرسانی ناوچەی حیز  .هەر بەو مەبەستە
کاک سمکۆ خۆی بە مامۆستا مەالخدر دۆڵەگەرمی دەناسێنێت و تەواو دەستورو
فەرمانەکانی حیزبی لە ناوبراو وەردەگرێت.
یەکێک لە گرینگترین چاالکییانەی حیز  ،دوای سەرکەوتنی شۆرشی گەالنی
ئێران دروستکردنی شۆرا بوو بۆ بەرێوەبردنی شار و دێهاتەکانی ژێر دەستەاڵتی حیزبی
دێموکرات .ئەو کات کاک سمکۆ لە الیەن مامۆستا مەاڵ خدر رادەسپێرێت بچیتە ناو
پادگانی شاری سەردەشت و ئاگاداری جموجۆڵ و پاراستنی ئەو سەربازانە بێت کە لە
لەو فەرمانە پادگانی
ناو پادگانی سەردەشتدا مابوونەوە .دوای نیزیکەی سێ مان
شاری سەردەشت بە تەواوی دەکەوێتە ژێر دەستی حیزبی دێموکراتی کوردستان  .پاشان
بە شێوەیەکی فەرمی کاک سمکۆ لە الیەن حیزبی دێمووکراتەوە سازماندەهی دەکرێت
و دەبێتە ئەندام لە یەکێک لە پەلەکانی حیزبدا بە سەرپەرستی کاک شوان.
کاک سمکۆ سەبارەت بە مامۆستا ئاوا دەدوێت کە مامۆستا مەال خدر دوای
سەرکەوتنی شۆرشی ئێران یەکەم بەرپرسی تەشکیالتی ناوچەی سەردەشت دەبێت.
هەروەها وەک کادر و جێگر و بەرپرس ،چەندین ئەرکی حیزبی لە سەردەشت و ناوچەی
سەردەشتی پێ دەسپێردرێت ،بۆ نموونە بەرپرسی رێکخراوەی "دەرماناوێ ،باژار ،رەبەت و
ناوچەی ئاالن" کە مامۆستا هەموو ئەو ئەرکانەی زۆر سەرکەوتووانە رادەپەراندن.
بەهۆی ئەوەی کە مامۆستا لە بواری کۆمەاڵیەتی کەسایەتییەکی سەرنجراکێش"و
کارامەی هەبوو ،هەروەها زۆر لە سەرخۆ ،مەتین و ئارام ،هێزی گفتوگۆیەکی باشی
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هەبوو کاتێک کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی روویدەدا ،دەیتوانی زۆر بە باشی چارەسەی بۆ
بدۆزێتەوە.
کاک سمکۆ لە درێژەی پێناسەی مامۆستادا باس لە دەستپاکی ئەو دەکات و
دەڵێت" :کە مامۆستا نموونەی ئینسانێکی شۆرشگێرو پاک و راستگۆ بوو" .بۆ نمونە
کاتێک مامۆستا بەرپرسی جیرەو ئازوقەی پێشمەرگە دەبێت لە "دۆڵەرەقە" ،داوا لە
کاک سمکۆ دەکات کە ئاردو شکرو قەند و هێندێک شتومەکی دیکەی بۆ بکرێت.
کاک سمکۆ دەڵێت" :بە مامۆستام گوت تۆ کە بەرپرسی ئازووقەی تەواوی حیزبی
بۆ لەوێ ئەو شتانە بۆ خۆت و ماڵ منداڵت نابەت " .مامۆستا بە ناوبراو دەڵێت کە
ئەو شتانە ماڵی حیزبەو دراوە بە پێشمەرگەو منیش بەرپرسم لەوەی کە بە رێکوپێکی
بە سەر ئەو پێشمەرگانەدا دابەشی بکەم ،هەرچەند دەتوانم ئەو کارە بکەم ،بەاڵم
هیچکات من بە خۆم ئیجازەی ئەو کارە نادەم کە لەو بەرپرسیاریەتەی کە داویانە بە
دەستم خیانەتی تێدا بکەم .مامۆستا هەمیشە بە پرەنسیپ بوو لە هەموو ئەرکەکانی و
زۆر ئەرزشو بایەخی بۆ کات دادەنا ،بۆ هەر بەرپرسیاریەتێک یان ئەرکێک بایە
مامۆستا لە کاتی خۆیدا ئامادە بوو .زۆر بە ئەمانەتەوەو بەرپرسانەوە ئەرک و
نەبوو لە کام شوێن ئەو
چاالکییەکانی حیزبی رادەپەراندن بۆ مامۆستا گرین
ئەرکەی پێ دەسپێرن ،تەنانەت لە هێندێک شوێن ئەگەر کێشە بۆ ماڵ و منداڵیشی
ئاواڵەییەوە فەرمانەکانی حیزبی جێبەجێ
دروست بایە ،ئەوە مامۆستا بە سین
دەکردن .لە هیچ تەن و چەڵەمەیەک لەسەر رێگای نەدەسەڵەمییەوە ،بەڵکوو بە
ئیرادەیەکی پۆاڵین بەرەورووی هەمووی ئەو کێشانە دەبۆوە کە دەکەوتنە سەر رێگەی
ژیان و حیزبایەتی .تەنیا ئامانجیشی خزمەتکردن بە گەلەکەی بوو تا لە کاروانی
پێشکەوتنی گەاڵن و ناوچەکە دوا نەکەوێت.
کاک سمکو لە درێژەدا ئاماژە بەوە دەکات کە بەهۆی ئەوەی مامۆستا
تەشکیالتێکی بەهێزی هەبوو لە ناوچەی سەردەشتدا ،دەیتوانی زۆر خێرا کارو

ئەرکەکانی حیزبی راپەرێنێت .بۆ نمونە شەهید فەقێ هەمزە ئەسەپندیار کە
پەیوەندیەکی پتەوی لە بواری تەشکیالتیدا لەگەڵ مامۆستا هەبوو ،هەر بەو هۆیەوە
ناوبراو بەرپرسی چەندین هەستەی تەشکیالتی ناوچەی سەردەشت بوو و هەموو ئەو
هەستانەش بەهۆی فەقێ هەمزەوە گڕێدەدرا بە مامۆستاوە لە ناوخۆی ئێراندا.
کاتێکیش کوردستان لەالیەن رێژیمی خومەینییەوە دەستی بەسەرداگیرا ،مەقرو
بارگەکانی حیز گوازرانەوە باشووری کوردستان ،شەهید فەقێ هەمزە لە پەیوەندی
کردنی تەشکیالتیدا لەگەڵ مامۆستا هەر بەردەوام بوو .شەهید فەقێ هەمزە
کارمەندی شارەوانی بوو لە سەردەشتو بەو هۆیەوە پەیوەندیەکی بەهێزیشی لەگەڵ
کارمەندانی دەوڵەتدا هەبوو و تەنانەت لەگەڵ ئەفسەرو دەرجەدارەکانی ئەرتەش و
سوپادا هەبوو ،زۆر بە ئاسانی دەیتوانی هەر زانیارییەک کە بە پێویستی زانیبا
بەدەستی بێنێت و بیگوازێتەوە بۆ مەالخدر دۆڵەگەرمی.
کاتێک لە کۆنگرەی هەشت بەهۆی لیستەی فیکسەوە حیز جیابونەوەی تێدا
روودا ،مەالخدری دۆلەگەرمێ لەگەڵ هێندێک لە هاورێیانی بەو هەڵوێستەی حیز
رازی نەبوو ،هەڵوێستی گرت و بۆ ماوەیەک کارو چاالکی حیزبی هەڵپەساردو
خەریکی ژیان"و گوزەرانی بوو ،لەو ماوەیەدا کاک سمکۆ دەڵێت" :چەندین جار
دوکتور قاسملوو داوا لە مامۆستا مەالخدر دەکاتەوە کە دووبارە پەیوەندی بە حیزبەوە
بگرێتەوە ،بەاڵم مامۆستا لەسەر هەڵوێستەکەی سوور بوو و رازی بە گەرانەوە نەبوو بۆ
ناو حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا .لە کۆتاییدا کاتێک رێبەرایەتیی شۆرشگێر
بوونی خۆی راگەیاند مەالخدر پەیوەندی بەو الیەنە دەکات و دووبارە دەست دەکاتەوە بە
کارو چاالکی حیزبی بەشێوەیەکی ئەکتیڤ .لەبەر ئەوەی زانیاری و شوناسێکی باشی
لە ناوچەی سەردەشت و خەڵکی سەردەشت هەبوو ،سەرەرای ئەوەی بۆ ماوەی چەندین
ساڵیش بەرپرسی تەشکیالتی ئەو ناوچەیە بوو و جێگەی متمانەو باوەری خەڵکی ئەو
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ناوچەیە بوو ،مامۆستا مەالخدر بەرپرسی کۆمیتەی شارستانی سەردەشت دەگرێتە
ئەستۆ .کاتێک کۆنگرە یان کۆنفرانس دەگیرا مامۆستا دەنگی پێویستی دەیهێنانەوە.
مەحموودزادە باس لەوە دەکات کە زۆر جار هاورێکانی پێیان دەگوت کە تۆ شایانی
پۆستێکی لە سەر تر بووی بۆ ئەوت وەرنەدەگرت ،دەڵێ مامۆستا زۆر خاکیانە وەاڵمی
دەداینەوەو دەیگوت" :بۆ من مەرجی سەرەکی خزمەتکردنە ،بۆ من پۆست و مەقام و
پلە گرین نیە ،بەالی منەوە گرین ئەوەیە کە لە هەر پلەو پۆستێکدا بم بە
باوەروەو بە رێکوپێکی ئەو ئەرکە راپەرێنم" .ناوبراو زۆر دڵسۆزانە کارو
بەرپرساریەتییەکانی بێ هیچ چاوەروانییەک رادەپەراندن ،لە هەموو بەرپرساریەتییەکدا
لەو ماوەیەی لە رۆژهەاڵت و باشووری کوردستان بوو ،هەر لە بەرپرسی رێکخراوەکانی
حیز را بگرە تا ت دەگاتە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیز سەرکەوتووانە لە
ئاستی هەموو ئەو بەرپرساریەتییانەدا بوو و زۆر دڵسۆزانە ئەرکەکانی بەجێ دەگەیاندن.
دوای ئەوەش بەهۆی تێکچوونی بارودۆخی باشووری کوردستانو تیرۆری زۆریەک
لە ئەندامانی حیزبی دێموکرات لەالیەن بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمی ،بریار دەدات
باشووری کوردستان بەجێ بێلێت و روو لە واڵتی نۆروێژ کات ،هەر لە ئورووپاش تا ئەو
رۆژەی کۆچی دوایی دەکات مامۆستا بەردەوام لە هەوڵو تێکۆشان دابوو تا
گەلەکەی هەنگاوێک لە بواری رامیاری ،فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی بچیتە پێش.
کاک سمکۆ رۆڵی خێزانی مامۆستاش دەستی کەم ناگرێت و دەڵێت" :مێرێ خان،
خێزانی مامۆستا پشتیوان و هاوکاری سەرەکی مامۆستا بوو ،بە هەموو سەختیو
ناخۆشییەکانی ژیان کە لە کاتی شۆرشدا رووبەرووی مامۆستا دەبوونەوە ،ئەوا مێرێ
خان پاڵەپشتی مامۆستا بوو و هیچکاتێکیش تا ئەو رۆژەی کە کۆچی دوایی دەکات
دەست لەو هاوکاری و پاڵەپشتییەی کە مامۆستا پێویستی بوو بۆ کات تەرخانکردن بۆ
راپەراندنی ئەرک و چاالکییەکانی حیز بەر نادات.

چاوپێکەوتن لەگەڵ کاک نەبەز عەلیپور

کاک نەبەز  ٢٤٤١/١٤/٢١لە گوندی "قوڵەسوێرو" سەر بە ناوچەی سەردەشت
چاوی بە دونیا هەڵێنا .کاک نەبەز هەر وەک باقی خەڵکانی ئێران لە تەمەنی ٢٤
ساڵیدا بەشداریەکی چاالکی هەبوو لە خۆپێشاندانەکانی خەڵکی سەردەشت دژی زوڵم
و زۆری شای ئێران کە لە ئاکامدا ئەو خۆپێشاندانانە بوونە هۆی رووخانی شای ئێران
 .کاک نەبەز وەک گەنجێکی چاالک هەر لە دوای سەرکەوتنی شۆرشی گەاڵنی
ئێران لە بەهاری ساڵی  ٢٤٤٤بوو بە ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
هەر لە پاییزی هەمان ساڵدا ناوبراو دەبێتە پێشمەرگەی دێموکرات.
یەکەم دیتن و ئاشنایەتی کاک نەبەز لە گەڵ مامۆستا مەال خدر بۆ ساڵی
 ٢٤٤٤دەگەرێتەوە کاتێک مامۆستا لە گەڵ هاورێیەکی بۆ تەبلیغاتیی حیز دەچنە
گوندی ناوبراو  .هەروەها کاک نەبەز چەند جاری دیکە ،چاوی بە ماوستا
دەکەوێتەوە کاتێک مامۆستا خەریکی راپەراندنی ئەرکەکانی حیزبی بووە لە ناو
شاری سەردەشتدا بە تایبەت لە ماوەی ساڵی٢٤٤٤دا .
لە کۆتایی هاوینی  ٢٤١١لە گوندی دەرمان ئاوا کە مامۆستا ئەو کات بەرپرسی
رێکخراوەی ئەو ناوچەیە بوو ،کاک نەبەز پیوەندی دەکات بە مامۆستا و بۆ ماوەی
نیزیکەی ساڵێک لەوێ دەبێتە پێشمەرگەی مامۆستا.
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ناوبراو بەو شێوەیە باسی مامۆستا دەکات کە مرۆڤێکی زۆر خاکی و بە سەبر و
کۆمەاڵیەتی بووە  ،هەروەها زۆر شارەزایی لە مێژوو و ئەساسنامەی حیزبدا هەبوو،
زۆرعاشقی کتێگ خوێندنەوە و پێشکەوتن بوو .کاک نەبەز درێژەی بە قسەکان دەدات
و دەڵێت ":من لەو ماوەیەدا کە لە گەڵ مامۆستا دا بووم زۆر لە زانیارییەکانی
مامۆستا فێربووم "،هەروەها ئەو ئیجازەیەم هەبوو ئەو کتێبانەی بۆی دەهاتن دوای
ئەوەی ئەو لە خوێندنەوەیان تەواو دەبوو ،منیش دەمخوێندنەوە .کاروچاالکییەکانی
مامۆستا لە ماوەی ئەو ساڵەدا کە لە گوندی دەرمان ئاوا بوو ،یەکجار زۆر بوو،
بەردەوام خەڵکی ئەو ناوچەیەی لەئامانجی حیز  ،ئەرک و مافەکانیان ئاگادار
دەکردنەوە ،هەروەها کێشەو ئاریشە کۆمەاڵیەتیەکانی ئەو ناوچەیەی چارەسەر دەکرد .
کارکردن لەگەڵ مامۆستا بۆ من جێگەی شانازی بوو ،هیچکات هەستم بە ماندوو
بوون لەگەڵ ناوبراو نەدەکرد .کاک نەبەز هەروەها ئاماژە بەوە دەکات کە لەو ماوەیەی
کە لە دەرمان ئاوا بووین هیج کات توورە بوونم لە مامۆستا نەدیتوە بێجگە لە جارێک
کە پێشمەرگەیەک بە ناوی مینە حەمە کە پێشمەرگەی مامۆستا بوو هەمیشە خۆی
لە کاتی باس و کێشەکانی خەڵک کە لەگەڵ مامۆستا دەهاتنە بەرباس خۆی
تێهەڵدەقوتاند تا رۆژێک مامۆستا خۆی پێنەگیراو بەتوورەییەوە بە مینەی گووت
ئەرێ ف نی تۆ بەرپرسی یا من! لەو رۆژەوە مینە حەمە کۆتایی بە خۆتێهەڵقوتاندن
لە کارو باری مامۆستا هێنا .شایەنی باسە کە خانەوادەی مینە حەمەو گوندی
"دەرمانئاوێ" زۆر هاوکاری پێشمەرگە بوون ئەو سەردەمە ،هەمیشە بە هەموو
شێوەیەک تا ئەو جێگەیەی بۆیان مومکین بایە لە هاوکاریکردنی پێشمەرگە دریغیان
نەدەکرد .کاتێک مامۆستا دەگوازرێتەوە شاروچکەی رەبەت بۆ راپەراندنی ئەرکو
چاالکییەکانی حیز مینە حەمە هەروەها وەک پێشمەرگەیەک لە گەڵی دەمێنێتەوە،
بەاڵم کاک نەبەز لە رێکخراویی "دەرمان ئاوێ" مایەوە.

کاک نەبەز دوای ئەوەی کە ناوچەی رەبەت و سەردەشت لە الیەن سوپاو ئەرتەش
دەستی بەسەر دادەگیرێتەوە ،دەچێتە ناوچەی "ئاالن و باوزێ" ،لەوێ دەستەیەک
لەگەڵ کاک سمکۆ مەحمودزادە بە ناوی دەستەی کوێخا مەحموودی "قوڵەسوێرو"
دادەمەزرێنن .پاش چەندین کارو چاالکی لە کۆتاییدا دەچنە "سونێ" ،لەوێ دووبارە
کاک نەبەز کە ئەوکات وەک فەرماندە لک بەرپرساریەتی هەبووە چاوی بە
مامۆستا دەکەوێتەوە .سەبارەت بە مامۆستا هەروەها کاک نەبەز دەڵێت ئەوکاتیش کە
حیز بە بارودۆخێکی سەختدا تێپەر دەبوو ،مەال خدر هەروەها بە ئیرادەو چاالک بوو
تەشکیالتێکی بەهێزیشی لە ناخۆی کوردستان و ئێراندا هەبوو .مامۆستا ئەوکات لە
سونێ ،جێگری هەیمەتی ئیجرایی و بەرپرسی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بوو .لەو ماوەیەشدا ،مستەفاپوور چەندین نامەو پەیامی مامۆستای بۆ
ناوخۆی ئێران دەگوازێتەوە.
کاک نەبەز هەروەها ئاماژە بەوە دەکات کە لە هەموو قۆناغەکانی خەباتداکە
لەگەڵ مامۆستا هاوکار بووم دنیایەک تەجروبەو وانەی شۆرشگێری لێ فێر بووم،
چونکە مامۆستا شۆرشگێرێکی نموونەو هوشیار بوو ،ئەوەی بۆ گەل و نیشتیمانەکەی
بە گرینگی دەزانی دەیکرد ،لەو راستایەشدا لە هیچ مەترسییەک و کۆسپ و
چەڵەمەیەک لەسەر ڕێگەی نەدەسڵمییەوە ،تەنانەت ئەگەر گیانیشی لەسەر دانابایە .بە
کورتی من وەک خۆم زۆر شانازی بە مەال خدر دۆڵەگەرمی دەکەم کە لەو ماوەیەدا
لە گەڵی بووم و توانیم زۆر وانەی ژیان لەو را فێر بم.
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گەلێک ئازادی بوێ دەبێ نرخی ئەوئازادیە بدات

ئەبوبەکر ئەحمەدپوور
زۆرن ئەو کەڵە پیاوانەی کە هەر لە تەمەنی مێرمنداڵیدا هەست بە چاوسانەوە ژێر
دەستی گەلی داگیرکراوی نیشتمانەکەیان دەکەن .لەو پێناوەدا سەدان و بگرە هەزاران
رۆڵەی فیداکارو لەخۆبردو گیانیان بەخت کردەوە ،هەروەها دەستیان لە ماڵو ژیانی
خۆشی خۆیان و ماڵو مندااڵن هەڵگرتەوە زۆرتاڵی سوێریان چێشتەوە .گرماوسەرمایی
وتینوەتی زۆریان دیوە ،بەاڵم ئامادە نبوون ساتێک سەر بوداگیرکەران و زاڵماندا بنوێنن.
جا هەر لە سەنگەرو شەڕی روبەروی داگیرکەرانداگیانیان بەخت کردوەو شەهیدبوون یان
لە سیاچاڵەکاندا سینگیان کردوتە قەڵغان .زۆر کەسیش هەر پاش تەمەنێکی
زۆرفیداکاریو لە خۆبردویی بە هۆی چوونەسەری تەمەنو درێژەکێشانی خەبات
بەشێوەیەکی دیکە خەباتیان درێژە پێداوە .لەئاکامدا نەک هەر سەرکەوتنی
شۆرشەکەیان بە چاوی خۆیان نەدیو نە چوونەوە ناوخاکی نیشتیمان .بۆ هەتاهەتایە
لە سوزی باوەشی خاکی نیشتیمان بێبەش بوون و لە واڵتانی ئەوروپاو ئەمریکاو شوێنی
دیکە دڵی پڕ لە سۆزو خۆشەویستی بۆ گەڵ و نیشتیمانیان لە لێدان کەوتووە .سەریان
نایەوە بۆ هەتاهەتایە ماڵماوایان لە گەڵ و واڵت کرد.

یەکێک لەو تێکۆشەرانە کە بە حەق دڵسوزونیشتیمان پەروەر بوو ،خەباتگێری
ماندوونەناس هاورێ کاک مەال خدر عومەرزادە ناسراوبە مەال خدر دۆڵەگەرمی بوو
کە لەگوندی دۆڵەگەرم لە ناوچەی سوێسنایەتی سەردەشت لە ساڵی ٢٢١١هەتاوی لە
بنەماڵەیەکی هەژار هاتە دونیا .تەمەنی منداڵی هەر لەو گوندە بردە سەر .بەداخەوە
بەهۆی نەبوونی خوێندنگە و مەدرسە مەال خدر لە بەرهەمی خوێندنی زمانی دایک
یا زمانی فارسی وەک زۆریک لە مندااڵنی ناوچە بێبەش بوو ،بەاڵم مەال خدر کە
بەداخەوە زوو باوکیشی لە دەستداوە ،کورە تاقانە مایەوە لەالیەن مام وکەسانی دیکە کە
سەرپەرستی دەکرا .دەبەر خوێندنی ئایینی نەراو چووە عوجەرە بۆ خویندنی ئایینی.
مەال خدر کورێکی رو سووکو لەبەر داڵن بوو هەر لە تەمەنی الویەتیدا ئینسانێکی
هێدی و ئارام و قسەخۆش بوو .مەال خدر کاتێک هەستی بەوە کرد کە خاک و
نیشتیمانی داگیرکراوەو گەلەکەی لە ژێردەستی داگیرکەراندا دەچەوسێتەوە ملی نەدا
کە بچێتە سەربازی و خزمەت بەرێژیمێک بکا کە واڵتی لێداگیر کردووە .مەال خدر
لەساڵی  ٢٢٩٢-٢٢٩١پەیوەندیی بە شەهید مەال ئاوارەوە دەکات و پەیوست بە
تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەبێت ،هەروەها مەال خدر لەژێر ناوی
درێژەدان بە خوێندنی ئایینی رێگای کوردستانی باشوور واتا کوردستانی عێراقی
گرتەبەر ،هاوکاتیش بەشێوەیەکی ئاشکرا دەستی بە کارو تێکوشانی حیزبی .مەالخدر
لەبەر وریاییو لێهاتوویی زوو جێگای خۆیی لە نێودڵی هاورێیانی حیز و خەڵکی
ناوچەدا کردەوە .لە ساڵی  ٢٢١٤مەال خدر کە بە نهێنی هاتەوە ناوخۆی واڵت ،لەو
سەردەمانەدا بوو کە وەردە وەردە دەنگی ناڕازایەتی لە دژی رێژیمی پاشایەتی بەرز
دەبووە.
لە ساڵی  ٢٢١٤لە زۆربەی شارەکانی ئێران وەک تەورێزو ئابادانو چەند شاری
دیکە شۆرش دەستی پێکردبوو .هەر لەو ساڵە کە بڵێسەی شۆرشی گەاڵنی ئێران تەواو
واڵتی داگرتبوو ،مەال خدر بە هاوریەتی مەال برایم مەسلەحەت ،هەروەها پیاوماقوواڵنی
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گوندەکانی دەوروبەری سەردەشت دەستیان بە تێکوشان و جموجۆلی ئاشکرا لە دژی
شاکرد .هێشتاش بە سەر زۆر یەک شارەکانی کوردستان رێژیم درێژەی بە حوکمی
سەرەڕۆیی دەدا کە مەال خدر و هاورێیانی لەژێر فەرمانی مەالبرایم مەسڵەحەتدا بە
قازانجی حیزبی دێموکرات دەستیان بە سەر پاسگای "قەلەڕەشەو بەردەپانو ئاالن"دا
گرت.
مەال خدر ساتێک لە کاری حیزبی ماندوو نەدەبوو هەمیشە خەڵکی بۆ رێپوانو
شۆرش لە دژی شا هاندەدا .پاش سەرکەوتنی شورشی گەاڵنی ئێرانو ئاشکرابوونی
خەباتی حیزبی دێموکرات ،ناوبراو وەک بەرپرسی رێکخراوی "باژار" لە ساڵی ٢٢١١
هەتاوی دەست بە کار دەبێت.
مەال خدر پاشان بوو بە بەرپرسی رێکخراوی ئاالن و لە گوندی "بێژوێ" درێژەی بە
تێکۆشانی حیزبیدا .پاشان بوو بە بەرپرسی کۆمیتەی "بڵفەت" لە گوندی "بێورانی
سەرێ" .لە پاییزی  ٢٢٤١لە کۆنفرانسی کۆمیتەی شارستان لە گوندی "بنێوخەلێ "
وەک ئەندامی کۆمیتەی شارستانی سەردەشت هەڵبژیراو بوو بە هەیمەتی ئیجرایی لە
کۆمیتە شارستانی سەردەشت .پاش گرتنەوەی ناوچە لەالیەن هێزەکانی کۆماری
ئیسالمی ،مەال خدر جارێکی دیکە بە ماڵ و منداڵەوە رێگای کوردستانی باشووری
گرتەوەبەرو لە ناوچەی پشدەر نیشتەجێبوو .لە هەموو کۆنفرانسەکانی کۆمیتە
شارستانی سەردەشت وەک ئەندامی کۆمیتەی شارستان هەڵدبژێراو وەک جێگری
کۆمیتەی شارستان ئەرکی حیزبی جێبەجێ دەکرد.
مەال خدر پاشان دەگەڵ بەشێک لە هاورێیانی ،سەنگەری خەباتی گواستەوەو لە
ژێر "ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -رێبەرایەتیی شۆرشگێر" درێژەی بە
خەبات دا .لە رێبەرایەتیی شۆرشگێردا وەک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی دیاریکراو
هەروەها لە کۆمیسونی ماڵی حیزبیشدا دەستبەکار بوو .مەال خدر دۆڵەگەرمی لە

ساڵی  ٢٢١٩هەتاوی ژیانی هاوبەشی دەگەڵ خاتوو مێرێ کە لە بنەماڵەیەکی
کوردپەروەر سەر بە ناوچەی پشدەر بوون لە گوندی "سونێ" ژیانی هاوبەشی پێکهێناو.
مەال خدر کەسێکی کۆمەاڵیەتی و قسەخوش و بە نقل و نەزیلە دەهاتە ئەژمار لە
هەر کۆرو مەجلیسێکدا بایە تام و چیژیکی تایبەتی دەدا بە کۆرەکە یان ئەگەر لە
سەفر دەگەڵی بایەی هەستت بە ماندووبوون نەدەکرد .مەال خدر لەگەڵ کادر دا کادر
بوو لەگەڵ پێشمەرگەدا بە حەق پێشمەرگە بوو .لەناو رێزی مەالیاندا مەال بوو ،هەروەها
کەسێکی خاکی و بێ لە خۆبایی و بێ تکەبوور بوو تائیوارێ دەیتوانی دەگەڵ
مندالێک بە خۆشییەوە رۆژی بە سەر بردبایە .لە زۆر کێشەو موشکیالتی ناوچە
پرسورای پێدەکرا .بۆ هەر کێشەیەک چووبایە بە دەستی بە تاڵ نەدەگرایەوەو
چارەسەری بۆ دەدۆزیەوە.
پاش تێکەلبوونەوەی هەردوو باڵی حیزبی دێموکرات کاک مەال خدر وەک
ئینسانێکی بە ئەزموون لە کۆمیسونی کۆمەاڵیەتی لە کۆیە لە ساڵی ٢٤/٢١/٢٢٤١
ئەرکی وەئەستۆ گرت.
مەال خدر هەروەها ،کەسێکی خۆشناو لەبەر داڵن بوو .خاوەنی رێزێکو
کەسایەتیەکی تایبەت بەخوێ بوو .مەال خدر پاش ماوەیەک دوای یەکگرتنەوەی
رێزەکانی حیز داوایەکی ئاراستەی رێبەراییەتی کرد کە ناوبراو خاوەنی کورێکو
چەند کچێکە .داواکەی ئەوە بوو کە حیز هاوکاری بکات بۆ بەرێکردنی کورەکەی
بۆ واڵتانی ئوروپایی .مەال خدر هەر چەند هەستی بە نەخۆشی خۆشی کردبوو ،بەاڵم
ئەگەر داواکارییەکی جێبەجێ بایە بەڵێنیدا بوو تا کۆتایی ژیانی درێژە بە تێکوشانی
حیزبی بدا ،بەاڵم بە داخەوە لەبەر هۆی کێشەی جنا و جناحبازی کە ئەو کاتە لە
هەموو وەختێک توندتر بوو ،موافقەت دەگەڵ داواکارییەکەی نەکرا .تەنیا چارەی
مەال خدری تێکوشەر ،پەنا بردنی بوو بۆ بەر رێکخراوی پەنابەران لە هەولێر .خۆیو
ماڵ و منداڵی ناونوس کردو بەشێوەیەکی رەسمی وازی لە پێشمەرگەیەتی هێناو وەک
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مەالخدرو
ئەندامێکی دڵسۆز درێژەی بە خەباتدا .پاش سالێکو چەند مان
خانەوادەکەی لە رێگەی یوئێن و بەشێوەی رەسمی ڕەوانەی واڵتی نوروێژ کراو لەوێ
مایەوە ،بەاڵم ساتێک لە حیزبەکەی بێخەبەر نەبوو .مەالخدر بەداخەوە پاش چەند
سالێک دەگەڵ نەخوشی شیرپەنجە رووبەروو بوو و پاش چەند نەشتەرگەریو
بەربەرەکانییەکی زۆر لە بەرەبەیانی  ٢٢١٤/٢/٢١ماڵماوای لە خانەوادەو خزم و هاورێو
هاوسەنگەرانی کرد بۆ هەتا هەتایە.
هەزاران س ولە رۆحی پاکت س ولە فیداکاری وماندوونەناسیت سالو لە بیروباوەرت
روحت شاد رێگات پر رێبوار بێ.
زۆر وانەی بەسوود لە هەموو بوارەکانی ژیان لە مامۆستا فێر بووم

سەردار محەممەد پوور

کاک سەردار لە ساڵی  ٢٤٤٤لە گوندی "بێورانی خوارێ" لە ناوچەی سەردەشت
چاوی بە دونیا هەڵنێا .دوای شەهید بوونی برایەکی بەناوی پیرۆت محەممەد پوور
کە لەکاتی هێرشی داگیرکاریی کۆماری ئیسالمی بۆسەر شارو گوندەکانی ناوچەی
سەردەشت گیان بەخت دەکات ،کاک سەردار لەگەڵ خانەوادەکەی ئاوارەی باشووری
کوردستان دەبن و لە گوندێک بەناوی "نورەدین" بۆ ماوەی چەند ساڵ دەمێننەوە و
خوێندنی سەرەتایی لەو گوندە دەستپێدەکات .دوایی دەچنە قەاڵدزێ تا راگواستنی
خەڵک قەاڵدزە و ناوچەی پشدەر لە الیەن رێژیمی بەعسەوە لەوێ دەمێنەوە ،پاشان
ناچار دەبن بچنە رانیە .خانەوادەی کاک سەردارو مامی پەیوەندیەکی پتەویان هەبووە
لەگەڵ حیزبی دێموکرات ،بەو هۆیەشەوە کاک سەردار بەردەوام گوێبیستی رۆڵی ئەو
کەسانە بووە کە کاریگەریان هەبوو لەسەر حیز و خەبات و خەڵک .مامۆستا مەال
خدر یەکێک لەو کەسانە بوو کە کاک سەردار بەردەوام گوێبیستی ناو و کار و
چاالکییەکانی بووە.
لە ساڵی  ٢٤٤١کاتێک کاک سەردار بە شێوەیەکی فەرمی پەیوەندی بە حیزبی
دێموکراتی کوردستانەوە دەکات ،مامۆستا مەال خدر دەناسێت .ئەوکات مامۆستا مەال
خدر ئەندامی رێبەریی حیز دەبێت ،بەاڵم بە هۆی ئەوەی دۆستایەتییەکی باشیان
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لەگەڵ ماڵی مامی واتە میرزا خدر مەرەسەنێ دەبیت ،زۆر جار چاوی بە مامۆستا
دەکەوێت .کاک سەردار هەروەک لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا کە لە منداڵییەوە
گوێبیستی ناوی مامۆستا بووە کە رۆڵێکی چاالکی هەببووە لە بەرەو پێشبردنی
خەباتی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ناوچەی سەردەشت و دەڵێت" :مامۆستا هەمیشە بۆ من
وەک کەسایەتییەکی نموونەی ناو جوواڵنەوی کوردستان بووەو من هەمیشە وەک
قارەمان چاوم لەو کەسانە دەکردو کەسایەتیان بۆ من وەک ئۆلگووی ژیانم بوون،
چونکە بەردەوام لە ماڵەوە یان لە کۆبوونەوەی خزمان باس لە رۆڵو قارەمانەتیان
دەکرا" .کاتێک لە نیزیکەوە بە دیداری شاد دەبێت زۆر خۆشحاڵ دەبێت و بەم شێوەیە
باسی مامۆستا دەکات" :مامۆستا مەال خدر کەسایەتییەکی نەرم و نیان و قسەزان و
رەوانبێژ بوو ،زۆر کەم قسەی دەکرد ،بەاڵم کاتێک دەهاتە قسە زۆر پوخت و پاراو
پەیامی خۆی دەگەیاندو هیچ شوبهەیەکی نەدەهێشتوە بۆ بەرانبەری کە لە
پەیامەکەی نەگات .هەر ئەو هونەری رەوانبێژییەی مامۆستا وایلێکردبوو کە
خۆشەویستی ناو خەڵک و هاورێ و هاوسەنگەرانی بێت.
پاش ئەوەی باردۆخی کوردستانی باشوور بەرەو خەرا بوون دەچێت و کۆماری
ئیسالمی بەشێوەیەکی ئاشکرا دەستی کردبوو بە تیرۆری کەسایەتی و ئەندامانی
حیزبەکانی ئێران لە باشووری کوردستان ،ماڵی مامۆستاو بنەماڵەی کاک سەردار
بریار دەدەن لە رێگەی یو ئێن بگەنە ئورووپا .لە ساڵی  ٢٤٤١یوئێن بەشێوەیەکی
فەرمی و راستەوخۆ مافی پەنابەریان لە واڵتی نۆروێژ پێدەدات و لە باکووری نۆروێژ
نیشتەجێ دەبن .
کاک سەردار لە ساڵی  ٢٤٤٤لەگەڵ یەکێک لە کچەکانی مامۆستا ئاشنا
دەبێت و دوایی ساڵی  ١١١١زەماوند دەکەن .بەم شێوەیە پەیوەندی کاک سەردار
لەگەڵ بنەماڵەی مامۆستا توندو تۆلتر دەبێت و لەالیەن ماڵی مامۆستاوە وەک کوری

ماڵ حیسا بۆ کاک سەردار دەکەن ،بۆیە لە هەموو خۆشی و ناخۆشییەکانی
ژیانیاندا بەشدار دەبێت.
سەبارەت بە بواری خێزانیو کۆمەاڵیەتی مامۆستا کاک سەردار دەڵێت" :مامۆستا
هیچ جیاوازییەکی دانەدەنا لە نێوان کچەکان و تاقە کورەکەی ،هەمیشە وەک یەک
چاوی لێدەکردن ،زۆر کەم توورە دەبوو و بەردەوامیش رێنوێنی کاری باشی دەکردن.
هەر کاتێکیش کێشەیەک پێش بەهاتبایە زۆر بە وردبینییەوە دەیروانییە ئەو ئاریشەو
چارەسەری پێویستی بۆ دەدۆزییەوە ،هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەرکردن ،کاتێک
دەگەیشتە الی مامۆستا نەدەمایەوە".
لە درێژەی قسەکانیدا کاک سەردار باس لەوە دەکات کە مامۆستا رێکوپێکیو
سیستەمێکی دابوو بەبواری خێزانی ،بەو شێوەیە کە هەر هەفتەیەک تەواو خێزانەکەی
کە کاک سەرداریش یەکێک دەبێت لە ئەندامانی ئەو بنەماڵەیە کۆبوونەوەی بۆ
دەکردن ،لە کۆبوونەوەکاندا هەر کەس گلەییەک یان ناخۆشییەکی هەبایە دەیخستە
بەرباس و مامۆستاش چارەسەری بۆ دەدۆزیەوە یان رێنوێنی دەکردن تا بنەماڵەکەی بە
شێوەیەکی سیستماتیک و ئارام بەسەر هەموو ئەو ناخۆشیو گرفتەکان کە لە ژیانی
پەنابەری دەهاتە سەر رێگەیان بەرەو پێشەوە بەرێت.
کاک سەردار هەوەها باس لەوە دەکات کە مامۆستا لە بواری سیاسی و رامیاری
لە حیز و گەلەکەی لە هەندەرانیش دانەبرا بوو ،بەردەوام خەریکی خوێندنەوەو نووسین
بوو سەبارەت بە مێژووی گەل و واڵتەکەی .من وەک خۆم زۆر وانەی گرین
سەبارەت بە ژیان و هەموو بوارەکانی دیکە لە مامۆستا فێر بووم .هەمیشە مامۆستا
وەک میوان لەو واڵتە خۆی دادەنا ،بەردەوام لەو فیکرەدابوو کە باردۆخی ئێران و
رۆژهەاڵتی ناوەراست بە شێوەیەک بگۆرێت کە مەجاڵی ئەوەیان هەبێت بگەرێنەوەو لە
خزمەت خاک و خەڵک و نیشتیمانەکەی دابێت .هەمیشەش پەندو ئامۆژگاری بۆ
منداڵەکان و ئێمەی ئەوە بوو کە لەو واڵتەدا لە بواری خوێندن خۆپێبگەیەنین تا لە
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داهاتوودا بتوانین لە خزمەت خەڵک و واڵتی خۆمان دابین .تا ئەو کاتەش کە ئەو
نەخۆشیە تووشی دەبێت مامۆستا بەردەوام بوو لە ئەرکی حیزبیەکان و لە زۆر بۆنەدا
وتارو نووسینی هەبوو و بەشدار بوو لە کۆرو کۆبوونەوەکاندا ،بەاڵم بەداخەوە ئەو
نەخۆشییە رۆژبەرۆژ مامۆستای بەرەو الوازتری دەبرد ،تەنانەت نەیتوانی
بیرەوەرییەکانیشی بە شێوەیەکی کامیل تەواو بکات کە کۆچی دوایی کردو ئێمەو
خانەوادەو هاوسەنگەر و هاورێیانی غەمبار کرد .
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به یادی مامۆستا مهال خدر دۆڵهگهرمی

جهعفهر حامیدی

مانگێک بهر له ئێستا ئا لهم کاتهدا

مانگێک بهر له ئێستا ،درهنگانی شهو هاتو لهگهڵ ماڵو منداڵ چووینه جێگاوه،
بااهدهنگی زهنگاای تهلااهفونی کچهکااهم ،میاادیا لااه شاایرینی خااهوی پااێش کاااری بااهیانی
زووی رۆژی داهااتوو ،وهخهباهر هااتم کێیاه باهم نیوهشاهوه زهنا لێادهدا چ ڕوویااداوه
بهدهم ئهم بیرانهوه شڵەژاو به پهرۆش بیرم له ههر شتێک دهکردهوه که ڕووی دابێ.
میدیای کچم باه دڵپاری هااتو لاه دەرگاای دێاوی نوساتنی ئێماهیداو گاوتی باباه
ئارهزوویاه! ئااارهزوو میاادیا باهڵێ ئارهزوویااه ،دهگااری! تهلیفوونهکاهم لێااوهرگرتو ،پرساایم
چی بووه دهنگه ئاشناو ئارامهکهی ئاره ،شهکهتی گریان بوو :کاک جهعفهر چیماان
لێدهکااهی بااابم! هااهر ئهوهناادهی گااوتو خااامۆش بااوو ،دهنگاای جگهرگۆشااهی هاااوڕێی
گیانی گیانیم کاک مهال خدر ئارهزوو سهرسامی کردم ،حهپهساام ،پهشاۆکام ،خوایاه
نهکهی ،ئهم برایهم لێ دوور نهخهیهوه ،عهساهبەکانی ساهرم وهک گڵۆڵاهی ئاڵماهچێری
ماشێن ،تێکهوه دهگالنو ،سهری لێ قاورس دهکاردم ،هایچم باۆ ناهگوترا ئاهوه ناهبێ کاه
بڵێم :ئهوه هاتم ئارهگیان! له کوێن له نهخۆشخانه تەلیفوونم داناوه
سوغرا ،لهسهر جێگاکهی ههستابوو ،به دهنگێکی کڕو پڕ له ماتهم گوتی جهعفهر
چی بووه مامۆستا چی لێهاتووه گاوتم ناازانم ئااره دهگاری ههساتن باا باڕۆین باێ

یهکو دوو لێکردن ،خۆماان پێچااوهو باهرهو نهخۆشاخانه وهڕێکاهوتین .شاهو درهنگاه دنیاا
خامۆشااه ،بیاارو هۆشاام هااهر لااه الی مامۆسااتایهو بااهس ،ماشااێن لااهبن پێماادا دهردهچااێو
ئێمهش چرکهژمێری دهکهین بۆ گهیشتن به نهخۆشخانه! خۆشهویستێکمان ناسر ،بهدایم
هااانی دهدایاان زوو بگااهینێ ،دهنااا :دهناااچی دهنااا ناساار :بڵااێ باازانم وهزعاای مامۆسااتا
چۆنااه لااه حاااڵی خااۆی دایااه بااه ههناسااهبڕکان لااه پااارکی ماشااێنهکان وهدهرکااهوتین.
ساااختمانه بااهرزهکان بااه سااهرماندا دهشااکانهوه ،موزایااکو ئاساافاڵتو زی ا و چااهوی ناااو
مهیدانی نهخۆشخانه باه سایڕهو خڕهوخرماه لهگاهڵ بنای کهوشاهکانمان لاه بهرباهرهکانی
دابوون .چووینه ژوور ،یهک به پێپلیکاانو یاهک باه ئاسانساۆڕدا ساهرکهوتین ،چوویناه
تهبهقه لهپێشدا ناسراوهکه ،کۆڕی دۆستانو کهسانو نزیکان که به ژمااره کاهم ناهبوون،
لااه کۆریاادۆر ،بااهردهم ژووری نیشااتهجێبوونی مامۆسااتاو لااه دهوری تااهختی مامۆسااتا
ئاپۆرایان بهساتبوو ،جگهرگۆشاهکان دهگریاان ،نۆباهی ئێماهبوو بچێناه باهرهوه ،دهرهتانماان
پهیاادا کااردو ،گهیشااتینه مهبهساات ،گهیشااتینه ئازیزهکااهمان ،گهیشااتینه الی هاااوڕێی
گیانی گیانیم کاک مهال خدر کاات چهناد خولاهکێکی دهویسات باۆ ٢١ی شاهوی ٩
لهسااهر ١ی مااانگی شهشاای ١١١١ی زاییناای ،یااهک چاااو غااهمگین ،یااهکی تاار دڵ
بهکۆڵ ،ئهوانی دیکه دهروون له سووتان بوون ،ئاهی دهروونو ئهسرینی چاوانی ئاپۆرای
قهومو خێشو دۆستانو ،سۆزی گریانی جگهرگۆشهکانو شهریکه ژیانی میهرهبانی ههر
هااهموو دهورووبااهری شااوێنهکهی تااهنی بااوو جهسااتهی هاااوڕێم الواز ،ئااارام ،بێاادهن ،
چاااوهڕوان ،بااهاڵم نااهترس لهسااهر گااازهرای پشاات ڕاکشااابوو .دهسااتی بهنیشااانهی پاااکیو
بێمینهتی لهسهر لهپهکانی باه ڕووی دۆشاهگهکهیدا ڕاکشاابوون .سهراساهری لهشای
به ئاسوودهیی تهواوهوه میچی دیوهکهو له وێشڕا ئاسمانی بێکۆتایی له ئامێز گرتباوو،
سهری به الی چهناد ئاازیزێکی ئیشااڕه گرتباوو ،مساکێن ،بێڕیااو بێتهماهلوق ،ئاارام،
ئااارام نهفهساای لێاادهدا ،چاوهکااانی هااهروهک جاااران ورد دهیڕواناای ،بااهاڵم ئااهم جارهیااان،
تیشااکی کزتاار ببااوو .داوام لااه جگهرگۆشااهو خزمااان کاارد نااهگرین بااا رووحاای عااازا
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نهکێشێ ،ههموو تا توانیان بێدهن بوون دهستی چهپیم که چهند خولاهکێک باوو لاه
نێو دهستهکانم داباوو ،هاهڵگڵۆفی ،دهساتم باه ساهر داهێناا کاکاه! کاکاه! باانگم کارد.
بێسااهبر ئاواتااهخوازی ئااهوه بااووم ئاااوڕ بداتااهوه الم کاکااه! کاکااه بااه ئااارامی بااهاڵم
بێپساااانهوه ئیلتیماسااام لێااادهکرد ،ئااااوڕی داوه چااااوی لاااه چاوهکاااانم کااارد ،ئومێااادێکم
کهوتهوهبهر دڵ ،باهاڵم خاۆم فریاودهدا ئاهوه ئااخرین ماڵمااویی کاکاه باوو ،پرساتارهکهش
کهوتااااه قسااااهو گااااوتی :ئااااهوه عادییااااه ،ئێسااااتا دێتااااهوه سااااهرحاڵ .یااااهکێک لااااه
جگهرگۆشهکانی :ئاسۆ هاته المو گوتی با مهابادی بۆ بگرم مهاباد ،جگهرگۆشاهی
یهکااهمینی کاکهیااه .تااهلیفوون کهوتااه قسااان ،مهاباااد یااهک تهڕهفااه بااه دهنگاای بڵینااد
لهگاااهڵ باباااه ئاخاااهوت ،چهناااد چرکهسااااتێکی تاااریش رۆیشااات ،ئامااااژهم باااهوهکرد کاااه
تهلیفوونهکااه کۆتااایی پااێ بااێ .نااهبزی دهسااتی چااهپی کااه لااه نێااو دهسااتهکانم دابااوو،
گهیشااته باان ،١١جااارێکی تااریش نااهبزیم گرتااهوه ،دوکتااورێکی ژن لااه الشااانی ئێمااهوه
راوهستابوو ،به چاو یاهکترمان حااڵیکرد کاه کاار تاهواوه ،دوکتورهکاهش هاهروهک ئێماه
چاااوهڕوان مااابۆوه ،پرسااتارهکه ،سااهرگهرمی ئااهرکی دڵسااۆزانهی خااۆی بااوو ،السااهری
کاکااهی بااه دهسااتێک و دهسااماڵ کاغااهزی ال دهمااوو چاااوی کاکااهی بااه دهسااتهکهی
دیکهیهوه بوو .نهبز گهیشته  ،٢١-٩١لێدانی دڵی وردهورده کهمتر بووه .دوکتور که تازه
دهستی داشوتبوو ،به ئاسپایی گوتی ،تهواو.
كاکه ،بێ ترس ،به کاوەخۆ ههروهک عادهتی ههمیشهی خۆی بوو ،بێئاهوه لهشای
پاااکو بێگااردو پااڕ لااه ههسااتی دڵسااۆزیو کوردایااهتی تااهکانێک بخااوا ،ئاسااووده وهک
دنیایاهک لاه ورهو تواناای مهعناهوی باه حاهریری دۆشاهگی تهختهکهیاهوه شاقڵ بباوو،
چڵدانی ڕهگ ،لێدانی دڵ ،وردبینی چاو ،ههر ههموو ئهوانهو ههموو جهستهی کهوتنه
خهوێکی ئارامهوه .خۆم نهگرت ،گوتم کاکه تهواو ،کاکه بۆ ئهبهد خهوی لێکهوت!
هااهموو دهگریاااین جیااا لااه جهسااتهی بااه مقاوهمااهتو بااهتوانای کاکااه نااهبێ ،لااه نێااو
ئێمهدا ههر کاکه بوو ،ئاسووده بوو .

باااااهمجۆره شۆڕشاااااگێڕێک ،خاااااهباتکارێک ،کوردپاااااهروهرێک ،نهسااااارهوتوویهک،
بێباکێک ،رێبوارێکی ڕێگاای کوردایاهتی ،ڕێباهرێکی باهوهجی مهیادانی تێکۆشاانی
گاااهل ،دادوهرێکااای دڵ پاااڕ لاااه هیاااوای ساااهرکهوتن ،دۆساااتێکی باااهوهفای نزیکاااانی،
مامۆستایهکی بهتەواو مانای پرسو خواسته کۆمهاڵیهتیو سیاسییهکان ،سهرپرستێکی
تابڵێی دێمۆکڕاتی بنهماڵهی دڵسۆزیو ئهندامێکی ههره دڵسۆزی بنهماڵاهی گاهورهی
حیزبی دێمۆکرات له ئاوارهییداو بهبێ ئهوه ئازادیی گهلهکهی به چااو ببیناێ ،ساهری
نایهوهو ماڵماوایی لێکردین!
مامۆستا مهال خدری دۆڵهگهرمی ،ئهو ئینسانه پاکه بوو که به جوانترین شێوهو به
پاکترین رهوشتی ئینسانییهوه ،لهنێو ماندا ژیا .ئهو له دارابوونی هۆشو زهکاوهت ،پهنادو
ئهناادهرز ،باازهو شااادی لااه رێکاای دهوڵهمهناادترینی ئینسااانەکانی سااهردهمی خااۆی بااوو.
گومااان لااهوهدا نییااه کااه داسااتانی سااهربهرزیو خااهباتکاریو نهساارهوتوویی ئااهم مرۆڤااه
ههڵکهوتووه ،سینه به سینه دهڕواو ههر له بیرو یادی مرۆڤه به ویژدانهکاندا دهمێنێتهوه .
مهال خدر باهر لاه ڕۆیشاتنی چاۆکی باه هاهموو داباو ناهریتێکی دزێاوو ناحاهز دادا.
مهال خدری مهجلیس خۆشو به ئاهزموون لهساهر هاهموو شاتێک ئهوهنادهی دهزانای کاه
خهڵکی لێوه فێر ببێ .مهال خدر کۆمهاڵیهتی ،رهوشت جوانو لهسهر داڵن باوو .ناه پیار،
نااه الو ،نااه مهساالهکیو نااه غااهیره مهساالهکی ،کااهس لااه دیااداری تێاار نااهدهبوو .شااهو
دانیشتنهکانی مامۆستا مهال خادر هاهر هاهمووی وهک مانگاه شاهوێو شاهوی چاارده
دهدرهوشانهوه ،مهجلیسی رۆژانهی مامۆستا ،قهت ماندووییو بێزاری به خۆوه نهدهبینی.
مهردی ههمه فهن حهری و هاوڕێی هاوڕازی داڵن بوو مامۆستا .ئهو مهتانهته ،ساهبرو
حهوسهلهو بوردهبارییه که لهو ئینسانه بهدی دهکرا ،به ئاساانی لاهالی خاهڵکی ئاساایی
وهگیااار نهدهکاااهوت .لاااه بااااسو بۆچاااووندا دهماااارگرژیو تهعهساااو ڕووی ناااهدهکرده
مامۆستا ئهو قسهی خۆی دهگوت ،بۆ چاوونی خاۆی ڕادهگهیاناد ،گاوێی لاه قساهی
تۆش دهگرت ،بهاڵم ههرگیز ئیسراری ئهوهی نهبوو ،ههرچی ئهو دهیڵێ دهبێ به قسهی
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بکاارێ .بێمینااهت بااوو لااه هااهموو کااهس .دڵسااۆز بااوو بااۆ هااهموو الیااهک .لااه لۆمااه،
تهشهر ،ریاو تهزویر دووری دهکرد....
ڕووحت شاد مامۆستا ،ڕووحت شاد کاکی بهوهن!
شهوی  ٩لهسهر ١ی مانگی حهوتی ١١١١ی ز ایینی

ئهی ههڵۆی بهرزهفڕی نیشتمانه دڵ لهت لهتهکهم

بۆ ڕهوان شاد مهالخدر دۆڵهگهرمی

«عومهرزاده«

ئێوارهیااه ،ڕۆژ درهنگااه ،شااهوه زهنگااه دونیااا بێدهنگااه ،دڵاای تێکوشااهرێکی ڕێگااای
ئازادی ،تەنگه پشو سواره ،ههناسه بڕکهیه .سۆمای چاوی لێبڕاوه ،بیری کوێستانی
ههوارگااهی سهردهشااتی سااەربهرز دهکااا .لهبااهرزایی دهڕوانااێ ،چاااو دهگێااڕێ جااارێکیتر
مەهابادی سهربهرزم بهسهر بهرزی ببینێتهوه ،چاوی ئومێدی له ئاسۆ بڕیوه .
دوور دەڕوانێ چااوهڕوانی ساروەیه ،باه هێناانی باۆنی خوشای مێرگای تاازه بەزانادنی
ساانوورهکانی دهسااتکرد هااهوای ئااازادی هااهڵمژێ .چاااوی لااه هاوڕێیانیااهتاای ،چلااۆن
ماڵماوایی لێدهکهن .چلۆن پهنجهکانی وهکو جاران دهگووشن .ئارهزووی باوو سهربهساتی
کوردستان ببینێ ،بهاڵم داخهکاهم ماهرگ ماهودای پێناهدا ئاهم ئاواتاهی وهکاوو هاهموو
ئااازادیخوازێکی تاار باارده ژێرگاال .چاااوی ئومێاادی لااه هاوڕێیانیااهتی چلااۆن سااوور دهباان
لهسهر ڕێبازی .لەسهر ڕێبازی پێشهوا قازی.
سهر ههڵبڕه مامۆستا دواین ماڵماواییو بهبزهوه ههروهک چۆن دایم بازهت لهساهر لێاو
بااوو ،بااهورهوه هااهروهک چااۆن هااهتا دواههناسااە ورهت بهرنااهداو ،چۆکاات بهمااهرگ دادا.
لهسهرهخۆ ههنگاو بنێ خۆشەویستهکهت هاوڕێی چهندین ساڵهت بۆ دواماڵماوایی هاتوو
دهساات لااهناو دهساات چیرۆکاای خۆشهویسااتی نیشااتمانپهروهری تااۆ بااۆ جگهرگۆشااەکانت
بکاته ئهلقاهی گاوێ ،هاوڕێیانات لاه دوورهوه هااتوون تااکوو خۆشهویساتیی هاورێیاهتیت
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لهگااهڵ دووپااات کهنااهوه .هاوڕێیااانی باشااوور ،باااکوور ،ڕۆژئاااواو ڕۆژهااهاڵت هاااتوون
بهڕێزەوه ،تۆی ساهربهرز باه ساهربهرزی بنێاژن .هااتوون بڵاێن ناامرن ئهواناهی وا لاه دڵای
میللهتا دهژین.
قوربانی ههر ههنگاوێکی دوێنێت
که سنووری دهبهزاند
فیدای ههر سیلهی چاوێکت
که دوژمنی دهگهوزاند
زمانم الڵ چاوم کوێر
کهدهت بینم وا نهماوی
ئهی ههڵۆی گهردن بهرز
مامۆستای خوێناوی
چۆن ماچ نهکهم مهچهکت
مهرگ وا پهنای داوی
الی منو ههوااڵنت
بهسهر بهرزی تۆ ژیاوی
ههسته دیسان سهر ههڵبڕه
ک شهکهت له دهست گره
ههر هاوار کهو بڵێ پێشمهرگهم
سەنگەری کوردیش لێره بهرنادهم
له کوردستان بنێژرێم یا لهوێ
سهربهستی کوردم ههردهوێ
ئهی بهرزه فڕی چیاکانی کوردستان

دهم بهبزه خۆشکهری بهزمی دۆستان
ئهی هاوڕێی ههمیشهی خەڵکی ههژار
ئهی پێشمهرگه ،پارێزهری خهڵکی گوندو شار
ئهی خۆڕاگر لهسهنگهری خهبات
ئهی وهفادار به حیزبی دێموکڕات
ئهی که نەگهیشتی به ئاوات
کوردستانت ببینی ئازاد
چۆن دڵت هات بهم بههاره
پهژاره بخهیته ناو ئهم شاره
سهرت ههڵێنه تێر بڕوانه
داوهتی ڕهش له قهبرستانه
ههموو یارانی بهوهفات
ڕهشپۆشن و هاتوونهته الت
به ناڵه و به دهردوو ڕۆڕۆ
گهرمی دهکهن داوهتی تۆ
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لە ساڵیادی کۆچی ئەستێرەیەکی دیکەی ژیانمدا!

ئاالن عومەرزادە
زۆرجااار ،زمااان لە خەمو پەژارەی کااۆچی خۆشەویسااتانو ئااازیزان ،توانااای خااۆی لە
دەستدەداو مێشک ،تواناو هێزی بیرکردنەوەی دەکەوێتە هەورازو دڵش پرێشانحاڵ دەبێت.
ئەگەر باڵناادەیەک بە شااەوقی دیااارێکی دیااکە باڵەکااانی سااووتان ،ئااێمە بەجێماااوان لە
کۆچی ئەودا دڵ و هەناومان کەوتە ژان.
ئاای گااورگی ئەجەڵ! چات کاارد لەگەڵ ئاێمە چمااا نەیکەیات لە کاااتێکی زۆر
چارەنووسااازو هەسااتیاری تەمەنمااان خۆشەویسااترینو ئااازیزترین کەسااانمان بەدوای یەکاادا
بێبەزییانە لێدەستێنیت .تاکوو ئێستاش جەستەی سڕو ماندوو و پەشۆکاو و دڵ بریندارم
لە دووری کااۆچی نااابەوەختی دایااکو باااوکم هااێمنو سااارێژ نەببااۆوە کە ئەسااتێرەیەکی
دیکەی ئاسۆی ژیانمت بەرەو ئاوابوون برد.
ئاوابوونی ئەو ئەستێرەیە منی تاسااند .زامەکاانی دووری ئەو بااڵو پەڕی ساووتاندو
رووحی شەکەتبارمی بەرەو دیارێکی نادیار برد.
کۆچی نابەوەختی مامم منی زیاتر خساتە نااو دووریاانو تاونێلی تااریکی ژیاانمەوە.
هەرچەناااد لە راساااتیدا ،لە مااااوەی ژیانمااادا بەداخەوە ،بەهاااۆی دووریو ئەو باااارودۆخە
خراپەی کە کوردساتانی گرتباۆوەو باووە هاۆی دابرانای خۆشەویساتان لەیەکتار ،مجااڵی
پێکەوە ژیان لە پەنای یەکتری لێستاندبووین ،نەمتوانی لە خزمەتی دابام ،تەنیاا چەناد

جارێک نەبێت ئەویش بە ترسو لەرزەوە لە نزیکەوە چاوم پێبکەوێت ،بەاڵم بەو حاڵەش بۆ
من وەک مامۆساتاو هیمااو ئۆڵگاووی ژیاان باوو .ئەو باوو کە فێاری نیشاتمانپەروەریو
مێهرەبانیو خزمدۆستیو وفاداریو ئەمەکناسیو راستگۆیی کاردم .ئەو باوو کە فێاری
کردم لە ساتە سەختو دژوارەکانی ژیانمدا نەبەزمو سڵ نەکەمەوە .هەروەها ئەو باوو کە
لەخااۆ پێگەیاناادندا لە دژوارتاارین ساااتەو کەناادو کۆسااپەکانی ژیانماادا کااۆڵ نەدەم ،هەر
چەند بەهۆی وجودی ئەوەوە رێژیمی ئێران لە مافی خوێندنو کارکردن لە زێدی خۆمدا
بێبەشاای کااردم ،بەاڵم بااۆ ماان هیچکااات نەبااوە هااۆی ئەوەی کە بسااڵێممەوە ،هەمیشااە
ئامۆژگاااری ئەو بااۆ ماان ئەوە بااوو کە ماارۆ دەتوانێاات لە هەمااوو باااردۆخێکی ژیاناادا
رێگای خۆی بدۆزێتەوەو خۆی پێبگەینێتو کەسایەتیەکی پۆزۆتیڤ لە نااخی خۆیادا
باااۆ دەوروبەرەو کۆمەڵگااااکەی دروساااتبکاتو بنیاااات بنێااات .ساااەرەرای ئەوە کە مااان لە
ماوەیەکی کورتدا دایکو باوکم لەدەستدا ،بەاڵم مامۆستا مەال خادر جێگاای بااوکمی
پڕ کرد بۆوە.
بااوون و وجااوودی ئەو هەرچەنااد لە تاااراوگە بااوو ،بەاڵم هێماانکەرەوەو سااارێژکەرەوەی
خەمو دڵاای بریناادارم بااوو .دایااکو باااوکی کااۆچکردووم هەمیشااە مامۆسااتایان وەک،
ساایمبوڵی خااۆراگریو نەبەزیاانو نەساارەوتن لە ژیاناادا بە نمااوونە بااۆ دەهێنااامەوە ،چااونکە
مامۆستا بەهۆی شۆرشی نەپساوەی گەلەکەمان زیاتر لە پەنجا ساڵی تەمەنی لە ئاوارە
بوونو لەناو شۆرشدا بردەسەر .ئارەزووی رزگارکردنی گەلەکەی وایکردبوو کە لە خازمو
کەسو کاااارو خۆشەویساااتانی دوور کەوێاااتەوەو تاساااەی دووریو غەریبااای لە ئاااازیزانی
لەپێنااااااو ئاماااااانجێکی پیااااارۆزدا بەدڵو بەگیاااااان بچژێااااات .هەر ئەو لەخۆباااااوردوویو
فیداکارییەی مامم وایکردباوو کە خۆشەویساتی بە نااو هەنااوی کۆمەڵگاادا رۆبچێاتو
ببێتە کەسایەتییەکی دیارو خۆشەویست لە ناو کوردستاندا.
وتەکااااانی مااااامم هەمیشااااە ئاسااااۆیەکی روونو گەشاااااوەی بااااۆ ئااااێمەو هاورێیااااانی
دەنەخشااااند .ئەگەر هەر کەساااێک تەنیاااا چەناااد چااارکە سااااتێک لە پەناااا مامۆساااتا
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دانیشتبایە باێهیچ قساەو توانجێاک ساەرنجی چاوەکاانی داباایە ،دەیتاوانی دونیاایەک
قسەی نەوتراو و هیواو ئااواتی پەنگخاواردووی لە دیادەکانی بەدیکردباایە ،بەاڵم بەدا و
کەساااەرێکی زۆرەوە ،دوای بەربەرەکاااانییەکی زۆرو دەساااتو پەناااجە نەرمکاااردن لەگەڵ
نەخۆشااییەکەی ئەجەڵ مەودای پێاانەدا کە ئاااواتو ئارەزووەکااانی کە هەمااان ئااازادیو
سەربەستیی گەلەکەی بوو بێتەدی ،بەاڵم دڵنیامو هیوادارم کە هاوسەنگەرانی مامۆستا
رێگای بەر نادەن تاکوو بووکی ئازادیو سەربەستیی نیشتمانیان لە باوەش نەگرن.
رووحی شادو رێگەی خەباتی بێوچانو بێوەستان درێژەی هەبێت.
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خەڵ ی مافخواز و خەباتگێڕی كوردستان!
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكڕاتی كوردستان!
باااااااه دا و كهساااااااەرێ ی زۆرەوه پێتاااااااان ڕادەگهیاااااااهنین كاااااااه ڕۆژی ١١١١/٤/١
كااااتژمێر ٢١:٢١دهقیقاااهی نیوهشاااهو ،لاااه نهخۆشاااخانەی گشاااتیی پارێزگاااای "ئااااكیش
هااووس"ی واڵتاای نااۆرویژ ،مامۆسااتا مااهال خاادری عومااهرزاده ،ناسااراو بااه مااهال خاادری
دۆڵهگاااهرمی ،یاااه كێاااە لاااه ماندوویینهناساااترینو خاااهباتگێڕترین ڕۆڵەكاااانی حیاااز و
گهلهكاااهمان ،بەهاااۆی نهخۆشااایی شاااێرپهنجه لاااه دووره واڵتااایدا كاااۆچی دوایااای كاااردو
مااڵوایی له هاوڕێیانی ڕێبواری كاروانی خهباتی ڕزگاریخوازانهی گهلهکهی کرد.
باااهداخێکی زۆر گراناااهوه هاااهواڵی کاااۆچی دوایااای تێکۆشاااهری ناساااراو و دێرینااای
نهتهوهکااهمان کاااک مااهال خاادر دۆڵهگااهرمی مااان پێگهیشاات .مااهرگی لااه ناکاااوی
تێکۆشهری راستهقینهی دێموکرات ،خهباتکاری رێگای رزگااری نهتهوهکاهمان کااک
مااهال خاادر ،خهسااارێکی گااهورهبوو بااۆ حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لااه الیااهکو بااۆ
ههموو ئهوانهی که دڵیان بۆ رزگاریو سهربهستیی گهلهکهمان لێدهدا.

کااااک مهالخااادر بهشاااێکی زۆر لاااه تهماااهنی خاااۆی ساااهرفی وهدیهێناااانی ئااااواتو
ئامانجهکانی گهلی کورد کردبوو ،ئاهو رێگاای گاهرمێنو کوێساتانی گرتهباهر ،زۆری
تاڵیو سوێری چێشت تهنیا بۆ ئهوهی نهتهوهکهی سهربهستی لاه بااوهش بگارێ .نااوبراو
شۆرشگێرێکی راستهقینه ،ئهویندارێکی به ئهماهگی رێگاای کوردایاهتی باوو کاه زۆر
زوو توانیبووی جێگای خۆی لهناو دڵی هاوسهنگهرانیو خهڵکی کوردستاندا بکاتهوه.
کاااک مااهال خاادر ئینسااانێکی زۆر بااه وره بااوو ،سااهرهرای ئااهو نهخۆشااییه قااورسو
ترسااناکهی کااه لااهو دوایییانااهدا بااۆی هاااتبووە پااێش ،نائومێاادی لااه وجوودیاادا بااهدی
نهدهکرا.
سهرئهنجام مهرگ دهرهتاانی پێناهدا لاهوه زیااتر خزماهت باه گاهل و نیشاتمانهکهی
بکاو له کاتژمێر ٢١:٢١ی نیوهشهوی ١١١١/٤/١دا به یهکجاری چاوه جوانهکانی
لهسهر یهک داناو له حیزبی دێموکراتی کوردستانو بنهماڵه بهرێزهکاهی ماڵمااوایی
یهکجاری کرد.
ئێمهش وهک کۆمیتهی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردساتان لاه واڵتای ساوئێدو،
بهنوێنهرایهتی له الیهن ئهندامان ،الیهنگرانو دۆستانی حیاز لاهم واڵتاه ،وێارای باه دا
بوون بۆ ئهو کۆساته ناوهختاه ،پرساهو سهرهخۆشایی خۆماان باه حیزبهکاهمانو بنهماڵاهی
بااهرێزی کاااک مااهال خاادر دۆڵااه گااهرمی رادهگهیااهنینو خۆمااان بااه شااهریکی خااهمو
پهژارهیان دهزانین.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتهی سوئێد ١١١١/٤/٤
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بااهڕێزان هااهروهک ئاگااادارن بڕیااار بااوو رۆژی  ١١١١/٤/٤کۆنفرانساای کۆمیتااهی
واڵت بهڕێوه بچێت ،بهاڵم بهداخهوه له رێکهوتی  ١١١١/٤/١کاتژمێر ٢١:٢١ی نیوهشهو
هاوڕێی تێکۆشهرو ماندوویی نهناسو ئهندامی تێکۆشهری حیزبهکهمان مامۆستا ماهاڵ
خااااادر دۆڵاااااه (گاااااهرمی عوماااااهرزاده) کاااااۆچی دوایااااای کاااااردو دڵاااااه پاااااڕ ههساااااتو
نیشتمانپهروهرانهکهی له لێادان کاهوتو ئێماهو بنهماڵاه بهڕێزهکاهی لاهنێو خاهمو پاهژارهدا
بهجێهێشت.
به هۆی ئهم کۆسنه گهورهوه لهسهر بڕیاری ههیمهتی ئیجرائی کۆمیتهی حیز له
نۆروێژ ،کۆنفرانسهکهمان ههتا کاتێکی دیاری نهکراو دواخست.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتهی نۆروێژ

کۆچی دوایی تێکۆشهرێکی دێرین و خهباتگێڕکی ماندوویی نهناس

به دا و کهسهرێکی زۆرهوه دهبێ ڕابگهیهنین که نیوه شهوی  ١١١١/٤/١کااتژمێر
٢١:٢١ی نیوهشاااهو هااااوڕێی تێکۆشاااهرو لهمێژیناااهی خاااهباتی کوردایاااهتیو ئهنااادامی
پێشاااووی ڕێباااهریی حیزبااای دێماااوکراتی کوردساااتان ،کااااک ماااهال خااادر عوماااهر زاده
(دۆڵهگهرمی) بههۆی نهخۆشی شێرپهنجه کۆچی دوایی کرد.
مامۆسااتا مااهال خاادر دۆڵااه گااهرمی خۆشهویسااتی کۆمااهاڵنی خااهڵکی کوردسااتانو
هاوسااهنگهرانی لاااه حیزبااای دێماااوکراتی کوردساااتان باااوو .لاااه دهساااتچوونی نااااودارێکی
کوردپااهروهری وهک مامۆسااتا مااهال خاادر ،خهسااارێکی گااهورهو جااوبڕان نهکراوهیااه ،لااه
ههمانکاتدا دهبێته هۆی غهمو پهژارهی ههموو تێکۆشاهرانی دیکاهی رزگااری کاوردو
کوردستان ،بهتایبهت کۆستێکی ههره گهورهیه بۆ ناوچهی کورد پهروهری سهردهشت.
ئێمااه وهک کۆمیتااهی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتان لااه واڵتاای نااۆروێژ لهالیااهن
خۆمانو ئهنداماناهوه ،سهرهخۆشای خۆماان لاه بنهماڵاهو کاهسو کااری ئاهم خۆشهویساته
دهکهینو هیوادارین خودای مهزن سهبووری کشت الیهکمان بدات.

ئازیزانو خۆشهویستان!
ئێمااه تێدهکۆشااین بااه زووتاارین کااات لااه رۆژی ناشااتن و کاااتی پرسااه و سهرهخۆشاای
ئاگادارتان کهینهوه.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتهی نۆروێژ
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بهبۆنهی کۆچی نابهوهختی هاوڕێی له دهستچوومان ،کاك مهال خدر دۆلهگهرمی
به داخهوه ئاگادار بوین که بهرهبهیانی رۆژی ٤ی جاونی  ١١١١لاه واڵتای ناۆروێژ،
دڵی گهورهی مامۆستا خدر عومهرزاده باه هاۆی نهخۆشای لاه لێادان کاهوت و رێگاای
خهباتی به هاورێیانی له حیزبی دێمۆکراتی کوردستان سپارد.
مامۆستا خدری عومهر زاده یهکێک لهو رۆله تێکۆشهرانهی حیز و گاهلی کاورد
له رۆژههالتی کوردستان بوو ،که به شی ههرهزۆری تهمهنی خۆیو بنهماڵەکهشی ،بۆ
خزمهت به گاهلو نیشاتمانی باه ئااوات نهگهیشاتوی تاهرخان کاردو لاهو پێنااوهدا لهگاهڵ
هااهموو تااهن و چهڵهمااهکانی رێگااای سااهختی خااهبات ،بهبااهرهکانی کااردو قااهت بااه
چۆک دا نههات.
ئێمااه هاورێیااانی مامۆسااتا خاادر لااهواڵتی بریتانیااا بااۆ لهدهسااتدانی ئااهو ئازیزهمااان
بەداخینو یادی مامۆستا ههمیشه له دڵماندا زیندوو رادهگارینو وهفاادار باه رێگاکاهی،
تا وهدیهاتنی ئاواتهکانی ئهو و ههموو شههیدانی کوردو کوردستان دهمێنینهوه.
هااهروهها بااهو بۆنهیااهوه لااه هااهموو هاورێیااانی حیااز بهگشااتیو بنهمالااهی بااهرێزی
مامۆستا خادر عوماهر زاده بهتایبهتی،باهدڵ سهرهخۆشای دهکاهینو لاه خاهمو پاهژارهیاندا
خۆمان به شه ریک دهزانین.
س و له گیانی مامۆستا خدر و ههمو شههیدانی کوردستان.
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان
کۆمیتەی بریتانیا
٤ی جونی ١١١١

مااااااڵوایی تێکۆشااااهری حیزباااای دێمااااوکراتی کوردسااااتان مامۆسااااتا مااااهال خاااادر
دۆڵهگهرمی
بهداخێکی گرانهوه ههواڵی کاۆچی دوایای تێکۆشاهری دێرینای گهلهکاهمان کاکاه
مهال خدرمان پێگهیشت که بوو بههۆی خهم و پهژارهمان .کاۆچی دوایای کااک ماهال
خادر زیاانێکی گاهوره بااوو باۆ حیاز و گهلهکاهمانو هااهموومانی تازیاهبار کارد .کاااک
مااهال خاادر لااه سااهرهتای الوهتاای هاتااه نێااو کااۆڕی خااهباتی تێکۆشااهرانی دێمااوکراتو
بێوهستانو ماندووبوون بۆ رزگاریی گهلو نیشتمانهکهمان تێکۆشا.
کاک مهال خدر یهکێک له ههڵسووراوترینی ئهندامانی حیز بوو لاه جوواڵناهوهی
ساڵهکانی ٩٤ -٩٤و وهفادار به رێبازی پێشهواو ئاوارهی نهمر.
کااااک ماااهال خااادر لاااه پێنااااوی رزگااااریی گاااهلو ئهنجامااادانی مهئموورییهتاااهکانی
حیزبیدا دهرێخی نهدهکرد.
ناوبراو سێ جار ئاواره بوو:
جاااری یهکااهم :دوای ساااڵهکانی  ٩٤ -٩٤تااا شۆڕشاای گااهالنی ئێااران لە ساااڵی
٢٢١٤ی ههتاوی.
جاااری دووهااهم :دوای هێرشااه دڕندانااهکانی ڕێژیم ای ئاخوناادان بۆسااهر بنکااهکانی
.می حیز له ناوچهی سهردهشت.
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جاری سێههم :له دهربهدهریدا دهربهدهری ههندهران بوو.
کاک ماهال خادر ئااواتی باوو نیشاتمانو گهلهکاهی باه ئاازادی ببیناێو ساهربهرزانه
بگهڕێتااهوه باوهشاای نیشااتمانه خۆشهویسااتهکهی ،هااهزار دا و مااهخابن مااهرگ مااهودای
پێنهداو نهخۆشی شێرپهنجه بڕستی لاهو تێکۆشاهره مهزناه باڕیو لاه کااتژمێر ٢١:٢١ی
نیوهشاااهوی١١١١/٤/١ ،دا لاااه نهخۆشاااخانهیهک لاااه واڵتااای ناااۆروێژ باااۆ ههتاههتایاااه
چاوهکانی لهسهر یهک داناو ههموو ئاواتو ئارهزووهکانی لهگاهڵ خاۆی بارده ژێرگاڵو
خهباتو تێکۆشانی دژی کۆماری گهندهڵی ئیسالمیی ئێرانی به هاوڕێیانی سپارد.
بهوبۆنه دڵتهزێنهوه ،کۆمیتهو ئهندامانو الیهنگرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان له
واڵتاای سااویس پرسااهو سهرهخۆشاایی خۆیااان پێشااکهش بااه بنهماڵااهو هاوڕێیااانیو حیزباای
دێموکراتی کوردستانو بهگشتی خهڵکی ناوچهی سهردهشت بهتایباهتی دهکاهنو خۆیاان
به شهریکو بهشداری خۆشهویستانو ئازێزانی کااک ماهال خادر دهزاناین .روحای شاادو
رێگای پڕ رێبوار
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتهی سویس

رێورهسمی بهخاکسپاردن وپرسهوسهرهخۆشی
هاوریی خهباتگێر مامۆستا مهال خدر عومهرزاده له نورویژ

رۆژی هااهینی  ١١١١/٤/٢٢بااه پیااێ بهرنامااهی لااهپێش دارێااژراو ،سااهدان کااهس لااه
ئهندامانی بنهماڵه ،خزمو کهسانی نیزیکو هاورێو هاوسهنگهرانو دانیشتوانی ناوچهی
رۆمهرێکەو ئۆسلۆو دهوروبهری روویان له نهخۆشخانه بۆ وهرگرتنهوهی تهرمی مامۆستا
خدر عومهرزاده کرد.
کاتژمێر  ٢١:٢٢تهرمی ئهو تێکۆشهره وهرگیرایاهوەو دهیاان کاهس لهگاهڵ تهرمهکاه
باااهرهو گۆرساااتانی "ستاسااابرگ گراولوناااد" وهرێکاااهوتن باااۆ بهشاااداریی لاااه رێورهسااامی
دواماڵماواییو به خاکسپاردنی هاوڕێی تێکۆشهر مامۆستا مهال خدر.
پێویسته بگوترێ که چواربهرنامه بهرێوهچوو بهم شێوهیه:
رێورهسمی کاپل -بهشی یهکهم

*پێشکهشااکاری بهرنامااه کاااک ناساار فااهتاحی رێورهساامهکهی کردهوهااو شااێعرێکی
ئاراستهی ئامادهبووان کرد.
*موساایقاژن کاااک دارڤااان بااهرزهنجی بهپارچااه موساایقایهک ههسااتی خااۆی بهرامبااهر
مامۆستا دهربرێ.
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*یهکێکلااه جگهرگوشااهکانی مامۆسااتا خاادر ،خۆشااکه کوێسااتان عومااهرزاده ،کاااک
مهالخااادری وهک بااااوکێکی نماااوونەو باااه هاورێیاااهکی بهراساااتی دڵساااوزی بنهمالاااهو
خهباتگێرێکی فیداکار ناو برد.
*کاک ئهبووبکر راد هاورێی له مێژیناهی کااک مهالخادر لەساهر تایبهتمهندییاهکانو
خوو رهوشتی جوانو روشتهبهرزهکانی ناوبراو قسهی کرد .
*کاک ئهحمهد نهقشی لهسهر خهباتو تێکۆشانی مامۆستا بەتایبهت لاه ساهرهتاکانی
دەیەی چل که حوجرهی فهقێیان ببوو به ناوهندی شورشگێرانی کورد قسهی کرد.
*جگهرگۆشهیهکی دێکاهی مامۆساتا ،ئاارهزو عوماهرزاده ههساتی خاۆی بهرامباهر باه
باوکی لەسهر خوشهویستیو هاورییو دڵسۆزیی ئهو سهبارهت به کچو کورانی ،دهربری.
*کاااک حاااجی حوسااێن حااهداد هاااورێی لهمێژینااهی مامۆسااتا لهسااهر نهساارهوتووییو
لهخۆبوردوویی مامۆستا خدر دوا.
* مامۆستا سیروان حهفیدی له هاورێیانی رۆژانی سهختو دژواری کااک ماهال خادر
باسی کهسایهتی مامۆستاو خۆشهویستیی ئهو له الی کۆمەالنی خهڵک دهکا .
ئهم جار نۆره دهگاته بهرناماهی دووهاهم کاه بریاار باوو لهساهر گڵکاۆی تێکۆشاهری
فیااداکار مامۆسااتا بااهرێوهبچێ کااه لهبااهر بااارین باااران ،بهرنامهکااه ئااالۆگۆری تێااادا
پێ هاتو بهرنامهی دووههمیش ههر له «کاپل» بهرێوهچوو.
بهشی دووههمی رێورهسمەکە

*بهرنامهکه به سرودی ئهی رهقیگ دهستی پێکرد.
*راگرتنی خۆلێک بێدهنگی
بهرپرسی بهشی تهشکیالتی حیاز لاه دهرهوهی واڵت باهرێز کااک ساهعید بەگازاده
لهسهر خزمهته بهرچاوهکانیو رهوشتی بهرزی مامۆستا خدر دوا.

*کاااااک سااااردار محهممااااهدپوور پااااهیامی بنهماڵااااهی مامۆسااااتای پێشااااکهش کاااارد،
لهپهیامهکهدا باسی قورسایی ئهم رووداوەو ئهو سهفهره یهکجارییەو گهورهیی مامۆستاو
باس له رێنوێنیه بهنهرخهکانی مامۆستای تێدا هاتبوو.
*باهرێز کااک جهعفاهر حامیادی تێکۆشاهری دێارین ،وهک دساتێکی نزیکای نااوبراو
که زۆر شت له مامۆستا فێر بووه قسهی کردو ههروهها لهسهر خهباتی مامۆستا دوا .
*کهساایهتی باهناوبان باهرێز کااک هاشام کاهریمی کاه لاه بریتانیاا باۆ بهشاداریی
رێورهسمهکان هاتبوو ،بەوردی لهساهر گاهورهییو ناهدارییو چهرمهساهرییهکانی خاهباتی
دهورانی شای خائین ،کاک مهالخدرو هاورێیانی لهو کاتیشدا شێلگیرو باوهری پتهویان
ههبوو و ههروها لهسهر رهوشته بهرزهکانی ئهو خهباتکاره دێرینه دوا.
*بهرێز کاک مهال عاهزیز ئهحماهدی بهرپرسای کۆمیتاهی ساویس کاه باۆ مهراسامی
پرسااهو بهخاکساااپاردن و دواماڵماااوایی هااااتبوو و هاوئامااانجو هاوخاااهباتی هااهره نزیکااای
مامۆستا بوو ،به وردی لەساهر ژیاانی ساهربهرزانهیو خاهباتو تێکۆشاانی ئاهو چاالکاه
خۆراگره دوا.
*شاعیرو ئهندامی کۆمیتهی حیز لهسوئێد بهڕێز مامۆستا ئاشق وێرای دهیان کهس
لااه دڵسااوزانیو هاومهتااهرێزانی دیکااه لااه سااوئێد هاااتبوو .پااهیامی کۆمیتااهی سااوئێدو
شێعرێکی بهسوزی ئاراستهی رێورهسمهکه کرد.
پاش ئاراسته کردنی تاجهگوڵی بنهماڵەو خزمو کهسانی مامۆستا لاه «کاپال» ئاهم
بهشه له رێورهسمهکه کۆتایی هات.
رێورهسمی ناشتنو گوڵدانان لهسهر مهزاری مامۆستا خدر -بهشی سێههم

لهپێشدا هاوسهری هاورێی کۆچکردوومانو خۆشکه کۆیستان عومهرزاده باۆ ناشاتن
بهرهوگۆری مامۆستا که  ٩٢ساڵ له باشترین سااڵهکانی تهماهنی باۆ خزماهت بهگهلاه
چهوساوەو بێبهشهکهی تهرخان کردبوو وهرێکهوتن .
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سۆما کچه ههره بچووکهکهی مامۆستا وێنهی بابی ههڵادهگرێ باه دوای ساهفدا
دهرواو ئااارهزوو کچااه دهنگخۆشااهکهی مامۆسااتا ،ئااااڵی پیاارۆزی کوردسااتان بهدهسااتهوه
هااهنگاو دهنااێ ،شااەش کااهس لااه ئهناادامانی بنهماڵااهی خااۆیو کۆمیتااهی حیااز بااه
تابووتێک لهسهرشان که ئاااڵی کوردساتانی خۆشهویساتی تێپێچراباوو باهرەو گڵکاۆی
مامۆستا بۆ ناشتنی وهرێکهوتن .هاورێیاانی کۆمیتاهی بهرێوهباهریی حیاز لاه دهرهوی
واڵتو کۆمیتاااهی حیاااز لاااه ناااۆروێژ کاااه تاجاااهگوڵیان پێباااوو باااه دوای تاااابووتدا
وهرێکااهوتن .خاازمو کهسااانو هاورێیااانی حیزباای کااه لااه دوورو نیزیکااهوه هاااتبوون ویاارای
کوردانی دڵسوزی دیکه بۆ به خاکسپاردنی مامۆستا وهدوای هاورێیانی دێکه کهوتن.
بهنااهزم و دیساایپلینێکی کااهم وینااه ،هااهموو الیااهک گهیشااتنه سااهر گڵکااۆی هاااورێی
کوچکردوومان مامۆستا خدر.
شێعرێک لهالیهن کاک ناسر فهتاحی خوێندرایهوه ،پاشان لهالیهن مامۆساتا سایروان
خوالێخۆشاابوو مامۆسااتا مااهال خاادر تااهڵقین درا ،تاجااهگوڵ لەالیااهن بنااهماڵەو خزمااانو
کهسانی داندرا ،پاشان لەالیهن کۆمیتهی حیز له نۆروێژ لهالیهن بهڕێز کااک هاشام
رۆستهمی بهرپرسی کۆمیتهو کاک ههردی یوسفیو کاک ناادر ئاهمینی تاجاهگوڵی
خۆشهویستیی کۆمیتهی حیز لهسهر ماهزاری مامۆساتا دانادراو هاهروهها زۆر الیاهنی
سیاسایو زۆر کاهس بااهتاک چهپکاه گوڵیاان ئاراسااتهی گاۆری هااورێی خااهباتکارمان
مامۆستا خدر کرد .ئارهزوو عوماهرزاده باه دهنگاه خۆشاەکەی زۆر جاار رێورهسامهکانی
تایبهت به ههلهبجهو ئهنفالی رازاندبۆوەو ئهوجار بۆ کهسێک الیی الیی کرد که تاجی
سهرو رووناکی چاو و رێنوینو رێنیشاندری بوو.
ئهو حیاز و رێکخراوسیاساییانهی کاه تاجەگوڵیاان لهساهر ماهزاری مامۆساتا داناا،
ئەمانه بوون:
حیزبی دێموکراتی کوردستان
یهکیهتی نیشتیمانی کوردستان ،نهرویج

پارتی ئازادیی کوردستان
پارتی ژیانهوهی کوردستان -پژاک
پارتی سهربهخوویی کوردستان
یهکیهتی ژنانی دیموکراتی کوردستان ،کۆمیتهی نۆروێژ
یهکێتی الوانی دێموکراتی رۆژههاڵتی کوردستان نۆروێژ
رێورهسمی رێزگرتنو پرسهوسهرهخۆشی له فۆلکەهۆسی لیلیسترۆم  -بهشی چوارم
کاااتژمێر ٢١:٢١ی رۆژی هااهینی مهراساامی رێزلێنااانو پرسااەو سهرهخۆشاای دهسااتی
پێکردو بهرنامهکه بهمشێوهیه بهرێوهچوو:
*پێش هشکاری بهرنامه باهرێز کااک ناسار فاهتاحی بهرنامهکاهی باه شاێعرێکی جاوان
کردهوه.
*کاااک ئاسااۆ عومااهرزاده جگەرگۆشااه مامۆسااتا مااهال خاادر سااپاسو پێزانیناای خااۆیو
بنهماڵهی بهرێز مامۆستای ئاراستهی بهشداران کرد.
*پهیامی کۆمیتاهی بهرێوهباهریی حیاز لاه دهرهوهی واڵت لهالیاهن خۆشاکه کۆیساتان
گادانی ئهندامی کۆمیتهی ناوهندیی حیزبەوە خوێندرایهوه.
*پهیامی سهرهخۆشیی باهرێز کااک مساتهفا شهڵماشای ،ئهنادامی دهفتاهری سیاسایو
بهرپرساای کااۆمیتەی بەرێااوەبەریی حیااز لااه دهرهوهی واڵت بااۆ بنهماڵااه لەالیااهن کاااک
ناسرهوه پێش هش کرا.
*پااااهیامی هاااااودردیی کاااااک جااااهلیل گااااادانی بااااۆ بنهماڵااااهی مامۆسااااتا لەالیااااهن
پێشکهشکاری بهرنامه ئاراستهی بهشداران کرا.
*کاک هاۆگر کااوانی بهرپرسای رێکخساتنی یهکیاهتی نیشاتمانی لاه ناۆروێژ وتااری
هاودردی پێشکهش کرد.
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* کااااک کاااهریم ئهلالوهیسااای ،بهرپرسااای بهشااای کۆمهاڵیاااهتی ،پاااهیامی کۆمیتاااهی
نۆروێژی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئاراستهی بهشدارانی رێورهسمەکە کرد.
*پهیامی پارتی سهربهخۆیی کوردستان لەالیەن کاک سهال سوڵتانپەنا پێشکهش کرا.
*پهخشانه شێعرێک لەالیهن کاک لوقمان کسرایی خوێندرایهوه.
*کااااک ریباااوار محهمماااهدزاده پاااهیامی پاااارتی سهربهساااتیی کوردساااتانی ئاراساااتهی
بهشداربووان کرد.
*تێکوشهری دێرینو چاالکی سیاسی کاک حاجی حوسێن حەداد به پارچه شاێعرێک
ههستی خۆی دهربری.
*بروسکهی ماتهمینی .ک.کو پژاکو کۆنگرهی نیشتمانی گهل پێشکهش کرا .
*یهکیهتی ژنانی دێموکراتی کوردستان ،کۆمیتهی نۆروێژ به نااردنی بروساکه ،خاهمو
پهژارەی خۆیان له کۆچی دوایی تێکوشهری دێرینو ماندویی نهناس کاک ماهال خادر
دهربری.
*یهکیاهتی الواناای دێماوکراتی رۆژهەاڵتاای کوردساتان -نااۆروێژ بروساکهی هاااودهردیی
خۆیان ئاراستهی بهشداران کرد.
*مهقامێک بەهۆی کاک بێکهس پێشکەش کرا.
*بهرێز کاک عەبدوڵ شهقاز ههستی خۆی به بهیانی چهند قسهیهک دهربری.
*کاااک سااهعید مامهناادی ،بیاارهوهری خااۆی لهگااهڵ مامۆسااتا لااه هااهر جێگهیااهک
لهگهڵی بووه به شێویهکی جوان گێرایهوه.
*وهک دوا قسه ،خۆشکه کویستان کچی مامۆستا ویرای دهربرینی دا و کهسهرێکی
زۆر بۆ له دهستدانی هاورێیو هاوخهمو مامۆستای گهورهی بنهماڵاه ،واتاه مامۆساتای
بابی ،رێزو حورمهتی یهکه یهکهی ئهندامانی بنهماڵهی مامۆستا خدری پێشاکەش باه
ههموو ئهو دڵسوزانه کرد کاه باۆ ئاهو رێورهسامانەو  ٤رۆژ پرساهو سهرخۆشای لاه مااڵێ
ئهوپاااهڕی زهحماااهتیان کێشااااوەو بووناااه هاااۆی ساااووکنایی دڵااای ئهنااادامانی بنهماڵاااهی

مامۆسااتای کااوچکردوو و قورسااایی ئااهو خهمااه گرانااهیان لهسااهر شااانی بنهماڵااه کااهم
کردۆتهوه.
بهرنامهی رێزگرتنو پرسەو سهرخۆشیی تێکوشهری دێرین کۆتایی پێهات.
پێویسته ئاماژه به چهند شت بکهین:
هاودردی و هاوخهمی

ئهوهی له ماوهی ئاهو چهناد رۆژەدا لەالیاهن هاوئاماانجو هااوبیرانی مامۆساتاو خازمو
کهسانو بهگشتی کوردهکانی نۆروێژو دهروهی نۆروێژ سهبارهت به مامۆستا بەنیسبهتی
بنهماڵهکهی کرا جێگهی قهدرو پێزانینێکی زۆرەو بێشاک کاریگاهریی باشای لهساهر
بنهماڵهی هااوری کۆچکردووماان دانااوه .باهو هیوایاه هااودهردیو دڵساوزی باۆ یاهکترو
هاوخهمی لەناو کورداندا ههر له زیادبوون دا بێو مادیات ئهو کاریگهریاهی ناهبێ کاه
ههسااتی مروڤایااهتیو کوردایااهتی بااهرهو کاازی ببااا .بێگۆمااان ئااهو برایااهتیو هاوخااهمیو
بههانای یهکچوونه قازانجی زۆری بۆ ئێمه دهبێ له گهیشتن به مافی نهتهوایهتیماندا.
نهزم و دیسپلین و هاوکاری

نهزم و دیسیپلینی رێورهسمهکان ویرای هاوکاریی به هێازی دوو بنهماڵاه ،بنهماڵاهی
گهورهی حیزبی دیموکرات ،بنهماڵهی مامۆستا خدر له راپهراندنو به ئهنجام گهیانادنی
کارهکان زۆر بهكهڵک بوو و گرینگی زۆری ههبوو.
سپاس و رێزگرتن:

سپاسی ههموو ئهو کهسانه دهکاهین کاه هاوکاریاان کاردووی وهک ئاشاپهز ،کااری
تهداروکات ،فیلم گارتنو هاهموو باه شاهکان .پێویساته سپاسای وێناهگری فۆتاۆ کااک
س مستهفا بکهین که ئهرکی وێنه گرتنی ئاهم مەڕاسامهی وهئەساتۆ گارت .کاۆی
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ئهوانااه پااهیامێک دهدا بااه ئێمااه کااه خااهڵک رێااز دهگاارن لااه کهسااانێک کااه خزمااهتو
فیداکاری دهکهن" ،بۆ گهل دهژینو بۆ گهل دهمرن"و ههروهها ئهوهی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی گهیاندۆته ئێرەو حیز بۆته خۆشهویساتی کۆماهاڵنی خاهڵکی کوردساتانو
لهنێو حیز و رێکخراوهکانی ههر چوار بهشی کوردستان رێزو حورمهتیکی زۆری ههیه،
رابردوویاااهکی پااار لهساااهر فاااهرازیو شاااانازییه کاااه باااه هاااهوڵو هیمماااهتی تێکۆشاااهره
دێریناااهکانی کۆمااااری کوردساااتانو دوای کۆماااارو خاااهباتگیرانی ساااالهکانی ٩٤-٩٤و
ههروەها شههیده سهربهرزهکانی ئهو حیزبەو هەڵبژاردنی رێگاو ریبازی دروسات باه لهباهر
چاوگرتنی ههلومهرن بووه.
مامۆستا مهالخدرو سهدان تێکۆشهری دێرین بهشداری شانازییهکانی حیزبنو حیزبی
دێمااوکرات شااانازیی ب اهو خااهباتگیرانەو پێاانج هەزار شااههید دهکااا کااه سااهری حیااز و
گهلهکهمانیان بهرز راگرتووه.
رۆحی مامۆستا خدر عومهرزاده شادو رێگای پڕرێبوار بێ.
حیزبی دیموکراتی کوردستان
کۆمیتهی نۆروێژ ،بهشی کۆمهاڵیهتی
١١١١/٤/٢٤

بنهماڵهی بهرێزی تێکۆشهری له دهستچوو کاک مهال خدری دۆڵهگهرمی!

بهبۆنهی کۆچی دوایی براو هاورێی له مێژینهم کاک مهال خدرهوه به نااوی خاۆمو
هااهموو ئهناادامانی بنهماڵهکهمااهوه کااه لااه کۆنااهوه پێوهندییااهکی نزیااکو دۆسااتانهمان
لهگهڵی هاهبوو پار باهدڵ ساهره خۆشای لاه ئێاوهو هاهموو خاهڵکی کوردساتان بهگشاتیو
ئهنااادامانو الیاااهنگرانی حیزبااای دێماااوکراتی کوردساااتان بهتایباااهتی دهکاااهمو باااۆ ئێاااوه
ئهناادامانی بنهماڵااهیو ئااازیزانی سااێبووریو بااۆ خوالێخۆشاابوو شااادیی رو و بهههشااتی
بهرینو بۆ رێگا پیرۆزهکهی بهردهوامی به ئاوات دهخوازم.
زیاتر له پهنجا ساڵه کاک مهال خدر دۆڵهگهرمی دهناسام ،ساهرهتای ناسایاریمان باه
مامۆستاو قوتابیهتی دهستی پێکرد ،دوایه بووینه دۆستو دهسته برایهکی خۆشهویساتو
دواتاار بووینااه هاااورێو هاوسااهنگهرو هاوئامااانج .لااه ههلومااهرجی جۆراوجااۆردا لهگااهڵی
ژیااااوم .لاااه ژیاااانی پااار لاااه هاااهژاریو بێبهشااایو خاکهسااااری ،لاااه دهورانااای خوێنااادنی
مهالیاااهتیدا ،لاااه ساااهردهمی خاااهباتی نهێنااایو حیزبایاااهتی ،لاااه ساااێبهری دیکتااااتۆریی
پاشااااایهتیدا ،لااااه ژیااااانی پاااار هااااهورازو نشااااێوو پرکارهساااااتی ئاااااوارهییو دهربااااهدهریی
پێشااامهرگایهتیداو لاااه دهورانااای ژیاااانی ئاااارام ،باااهاڵم پااار دهغدهغاااهی دوورە واڵتااایو
غهریبایااهتیدا .لە هااهمووی ئااهو سااهردهمانهدا کاااک مااهال خاادری دۆڵهگااهرمیم وهک
مرۆڤێکاای بااه ئااهخالق ،خااۆراگر ،بااه بیاارو باااوهر ،بااه هومێاادو رووخااۆشو خۆشهویسااتی
هاورێو دۆستانو ناسیاوانو ههموو کهسانی دهوروبهری ناسیوه.
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ئهو تێکۆشهره نهمره ههر خۆش بوو لهگهڵی دانیشی ،قسهی بۆ بکهیو قساهت باۆ
بکاااو چێااژ لااه گفااتو لفتاای جااوانو ئاکاااری ئینسااانیو مهناادیو لااه سااهرهخۆییهکهی
وهربگااری .بهشاابهحاڵی خااۆم هیچکاتێااک یادگاااره شاایرنهکانی لااهبیر ناکااهمو تااا ماااوم
بهیادی رۆژانی هاورێیهتیو دۆستایهتیو هاوخهباتیی ئهو نهمره دهژیم.
روحی شادو رێگای خهباتی پڕ رێبوار بێو ئێوهش له ژیانو خهباتدا سهرکهوتوو بن
.
پێی ناوێ بۆ شههیدی وهتهن شیوهن و گرین
نامرن ئهوانه وا له دڵی میللهتا ئهژین
برای دڵسۆزتان
عبدالله حسن زاده
١١١١/٤/٢٩- ٢٢٤١/٢/١١

بروسکەی هاودەردیی

بروسکهی هاودهردی لهالیهن مستهفا شهڵماشی ،ئهندامی دهفتهری سیاسای حیزبای
دێموکراتی کوردستانو بهرپرسی کۆمیتهی بهڕێوهبهریی حیز له دهرهوهی واڵت.
بنهماڵاااهی باااهڕێزی هااااوڕێی کۆچکردووماااان ،مامۆساااتا ماااهال خااادر ئهنااادامانو
الیهنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان !
خوشک و برایانی بهشدار له رێو رهسمی بهخاکسپاردنی تێکۆشهری ماندوو نهناسی
گهلهکااهمان مامۆسااتا مااهال خاادر لااه دهرهوه لااه گااهڵتانمو باااری قورساای ئااهو خهسااارهته
گهورهیهتان لهگهڵ ههڵدهگرمو شهریکی غههکانتانم.
ڕێااازدارو تێکۆشاااهر مامۆساااتا ماااهاڵ خااادر یاااهکێک لاااه دڵساااۆزاترین ڕۆڵاااهکانی
گهلهکهمان بوو .ئەو بهشی ههره زۆری ژیانی خۆی تهرخان کرد بۆ خهبات له پێناوی
وهدهستهێنانی مافه رهواکانی گهلهکهمان .ئهو له ههموو قۆناخهکانی خاهباتی ساهختو
دژواری حیز و گهلهکهماندا ،چ له ساهردهمی پاشاایهتیو چ لاه ساهردهمی کۆمااری
ئیسالمیدا له ریزی پێشهوهی تێکۆشهرانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا بوو.
له دهستدانی ئهو خهباتگێڕه باه ئاهزموونو کۆڵناهدهره ،خهساارتێکی گهورهیاه کاه لاه
حیزباایو گهلهکااهمان کااهوتووه .داوای سااهبووریتان بااۆ دهکااهمو هیااوادارم بااه وهدیهێنااانی
ئاواتااهکانی ئااهو هاااوڕێ دڵسااۆزهمان ،روحاای گااهورهی مامۆسااتا مااهال خاادرو هااهموو
خهباتگێڕانی شههیدو کۆچکردووی گهلهکهمان شاد بێ.
مستهفا شهڵماشی
١١١١/٤/٢١
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بنهماڵهی بهڕێزی کاک مهال خدر

هاوڕێیانی کۆمیتەی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان له نۆروێژ
بهداخهوه خهبهری کۆچی دوایی هاوڕێی بهڕێزو کادری بهوهجی حیزبی دیمۆکراتو
تێکۆشهری لاه مێژیناهم پێگهیشات .ههرچهناد پڕکردناهوهی جێگاای کاادرێکی ئااوه باه
ئهزموونو گهورهو بنهماڵهی تێکۆشهرهکهی که چهندین ساڵ شانبهشانی ماهال خادر لاه
چیااو شااا و دۆڵاهکانی کوردسااتانو دونیااای ئااوارهیی لااه کوردساتانو ههناادهران بااوون وا
بهئاسانی پڕ نابێتهوه.
بااهاڵم دڵنیااام بااه هااهموو وجااودهوه درێااژهدهری رێگااای خااهباتو پااڕ لااه شااانازی ئااهو
تێکۆشهره دهبین هیوادارم ئاهو رووداوه خهمناکاهش وهکاوو زۆر رووداوی ناخۆشای دیکاه
که ساڵیانێکی دوورو درێژه شاهیدیانن به دڵه گهورهکانتان تهحهموول بکهن.
له دهستدانی کهسانی وهکوو مهال خادر ناه ک هاهر لاهنێو ئێاوه هاوڕێیاانی حیزبایو
ئهناادامانی بنهماڵااهیدا بااه زیااانێکی بااهرچاو دهژمێااردرێ ،بااهڵکوو مایااهی پااهژارهی
خااهڵکی ناوچااهکانی سهردهشااتو هااهموو ئااهو دۆسااتو ئاشاانایانهیه کااه لااه نیزیکااهوه
دهیانناسی بۆی به پهرۆشو خهمبارنو گومانم نیاه کاه پااکیو ساهداقهتی ئاهو هااوڕێ
تێکۆشهرهمان بۆ ههمیشه له دڵی ههموو ئازیزاندا دهمێنێتهوه .بهبۆنهی کۆچی دوایی
ئااهو هاااوڕێ بااهڕێزه سهرهخۆشاای لااه خۆمااانو لااه ئێااوهی بااهرێز دهکااهمو هیااوادارم ئاااخرین
غهمتان بێو رهوانی ئازیزی له دهستچوومان شاد بێ .
براتان جهلیل گادانی
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وتاری رێورەسمی دووی رێبەندان ،ساڵرۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان

خوشکو برایانی بەرێز!
میااوانە خۆشەویسااتەکانی بەشاادار لە یااادو بیرەوەریاای دووی رێبەناادان ،یەکەم کۆماااری
کوردستان لە مەهاباد!
بۆ ئێمەی کۆمەڵەی فەرهەن و کولتووری کوردی لە پارێزگای ئۆپلەندی واڵتی
نۆروێژ ،جێگای خۆشحاڵییە بەشداریتان لەو رێورەسمەدا .هەر بۆیە پڕبە دڵ بەخێرهاتنتان
دەکەین .هیوادارین بەوپەڕی خۆشییەوە ،بە مەیلو زەوقێکی ئەوتۆ کە شایانی ئەو رۆژە
مێژووییە بێ بەشداری بکەن ،لە هەموو شێوەکانی شاییو هەڵپەرکێ کەڵک وەربگرن،
لە هەموو شاێوە موسایقاو گاۆرانییەک کە نیشاانەی داباونەریتی کاوردەوارییەو بااس لە
بوونی نەتەوەیەکای بندەساتو ماافخوراو و خااوەن نفووساێکی ٩١میلیاۆنی کە تاا ئێساتا
نموونەی لەسەر گۆی زەوی نیە ،وەربگارن .باۆ ئەوەی ساەلەماندبێتمان بەو واڵتاانەی لە
ئاساات مەسااەلەی کااوردو مێااژوویەکەی بێئاگااان ،خاااوەنی هەمااوو شااتێکی تااایبەت بە
خۆمان بووین ،وەک خاک ،زمان ،مێژوو ،فەرهەن و کولتاوور ،بەاڵم لێماان زەتکاراوە،
دابەشکراوینو لێماندراوە .یادو بیرەوەریی ئەو رۆژە مێژووییە ئەرکە بۆ هەموو کوردێکی
نیشتمانپەروەرو گەلدۆست لە هەر کوێ بێ.
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خوشکو برایان!
میوانە بەرێزەکان!
پەنجاو پێنج ساڵ لەمەوبەر لە رۆژێکی وەک ئەمارۆ و لە سااڵی ٢٢١٩ی هەتااوی
یەکەم کۆمااااااری کوردساااااتان بە رێبەرایەتیااااای حیزبااااای دێماااااوکراتی کوردساااااتانو بە
سااەرۆکایەتیی پێشااەوای نەماار قااازی محەماامەد راگەیەناادرا .دامەزراناای کۆمااار لەو
هەلومەرجە لەبارەدا کە بەهۆی شەری جیهانیی دووهەم لە ئێراندا خوڵقا بوو ،ئینگلیسو
ئەمریکا لە باشوور ،ئەرتەشی سووریش لە باکوور خۆیان خزاندبووە نااو خااکی ئێارانەوەو
بەبیااانووی پێشااگیری ،یااان شکسااتی ئەلمااانی نااازی ئێرانیااان ناااو نااابوو "پااردی پیاارۆز"و
ئێاارانیش لەوپەڕی الوازیدا بە ئەرتەشااێکی شااڕو شااەوێق تواناااو دەسااەاڵتی کااۆنترۆڵی
ئێرانی بەو شێوەیە نەمابوو .رۆژێکی پیرۆز بوو لە هەموو کوردستانو دەنگی دایەوە.
هاوکااات دەگەڵ کۆماااری کوردسااتان ،ماااوەیەک پێشااتر کۆماااری ئازەربایجااان بە
ساااەرۆکایەتی جەعااافەر پیشاااەوەری لە تەورێاااز دامەزراباااوو ،ئینگلااایسو ئەمریکاااا هەر
دووکیااان بە دامەزراناادنی ئەو دوو کۆمااارە ناایگەرانو دڵتەنا بااوون ،چااونکە بە پااالنو
بەرنامەرێژیی سۆڤییەتییەکانیان دەزانی کە بە رواڵەت ساۆڤییەت یاارو یااوەری گەالنای
ژێردەستە بوو.
دامەزراناای کۆماااری کوردسااتان ،دوای چەناادین ساااڵ خەباااتو تێکۆشااانی گەلاای
کورد لە هەر چوارپارچەی کوردستانو وشیارییو بلیمەتیی پێشەوا قازی کە نفووزێکی
زۆرو نااااوو ناوباااانگێکی لەنێاااو کاااۆمەالنی خەڵکااای کوردساااتاندا هەباااوو .ئەوە باااوو لە
مااااوەیەکی زۆر کەمدا دەنگااای دایەوەو لە هەماااوو شاااارو شاااارۆچکەو گونااادەکانیشدا
کۆمەالنی خەڵکی کوردستان دەستە دەستەو پۆل پۆل موژدەی خۆشیان پێک دەدا.
شادیی لەنێو کۆمەالنی خەڵکای کوردساتان رۆژ لەگەڵ رۆژ زیااتر گەرمتار دەباوو،
چاونکە بە دامەزرانای کۆمااری کوردساتان دوایای بە دەساەاڵتی رەشای کۆنەپەرساتیی
پاشاایەتی لە کوردسااتان هاااتو هەماوو کارەکااان کەوتاانە دەسات کوردەکااان .دامەزراناای

کۆماااری کوردسااتان نااوختە گۆرانێااک بااوو ،چااونکە لە ژیااانی سیاساایی کااورددا بااۆ
یەکەمجار بوو لە پارچەیەکی نیشتماندا کۆمارێکی سەربەخۆ دابامەزرێو کاورد کاارو
باری خۆی بۆ خۆی بەرێوەبەرێ.
زۆری نەخایاند رۆڵەکانی کۆمار بۆ جێبەجێ کردنی ویساتە رەواکاان کەوتانە خاۆ،
زۆر دەستکەوتی بەنرخیان بۆ گەلی کورد هێنایەدی .وەک پێوەندی گرتن دەگەڵ هێزە
سیاسااییە شۆرشااگێرەکان بەگشااتیو حکااوومەتی ئازەربایجااان بەتااایبەتیو حکااوومەتی
شااۆرەوی لە کۆماااری ئازەربایجااانی شااۆرەوی ،رۆژنامەنووسااان ،هەواڵاادەرییەکانو ب ا و
کاااردنەوەی دەنگوباسااای کۆماااار لەو رێگاااایەوە .جوواڵنااادنی هەساااتی نەتەوایەتااای لە
کوردستان ،بەشداریکردنی ژنان بۆ یەکەمجار لە کاری سیاسایو پێکهێناانی یەکێتیای
لەوان .دانانی یاسا بۆ پاراستنی هەموو بەرژەوەندییەکانی کۆمەالنی خەڵک .بەرەسمی
ناسااااندنی زماااانی کاااوردی ،خوێنااادنو نووساااین لە قوتابخاااانەو قساااە پێکردنااای لەنێاااو
ئۆرگانەکانی دەوڵەتی کوردستان ،خوێندنی بە زۆری بۆ گەورە سااڵن لە شەودا ،یەک
فااۆرم کردناای جلااوبەرگی قوتابیااان لە قوتابخانەکااان ،دانااانی چاپخااانە ،چااا و باا و
کااردنەوەی رۆژنااامەی کوردسااتانو چەنااد گۆڤااارو ب وکااراوەی دیااکەی فەرهەنگاای.
پێکهێنانی ئەنجومەنی شوورای راوێژکاری دەگەڵ حکاوومەتی ئازەربایجاانو شاۆرەوی،
هێنااانی تراکتااۆر بااۆ کوردسااتان ،ئااازاد کردناای تیجااارەتو بازرگااانی دەگەڵ شااۆرەوی،
دامەزرانااای هێااازی پۆشاااتەو پەردا لە پێشااامەرگە کە زۆربەیاااان لە بارزانییەکاااان باااوو،
دەگەڵ چەند ئەفسەری کارامەو لێازان کە دەگەڵ مەال مساتەفا هااتبوونە کوردساتانی
ئێرانو پارێزگارییان لە کوردستان دەکردو زۆر چاالکانە ئەرکەکانی خۆیان بەجێ دێناا.
ئەوانەو چەنااااد شااااتێکی دیااااکە لە دەسااااتکەوتەکانی کۆماااااری کوردسااااتان بااااوون کە
هەنگاویان بۆ نراو خرانە بەرنامەی حکوومەتی کوردستانەوە.
هەر چەنااد تەمەناای کۆماااری کوردسااتان زۆر کەم بااوو ،بەاڵم ئەو دەسااتکەوتانە بااۆ
کااورد لە ماااوەی یااازدە مان ا دا کەم نەبااوونو شااوێنێکی باشاایان لەسااەر ورەو ئومێاادی
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کااوردان باااۆ دوارۆژ دانااااو هەر ئەوەیە ئێساااتاش دوای  ١١سااااڵ باااۆ وەدیهێناااانەوەی ئەو
دەسااتکەوتانە لە خەبااات نەوەسااتاوەو بەربەرەکااانی خااۆی دەگەڵ دوژمنااانی کااورد درێااژە
داوە ،نەوەساااتاوەو شاااەکەت نەباااووە .لە هەر چەشااانە خەباتێاااک کە باااۆی لاااوابێ ساااڵی
نەکردوە .دوژمن انیش بۆ سەرکوتی گەلی کورد بە هەموو جۆرە چەکێکای کوشاندە لە
وێرانکردنی شارو گوناد ،کوشاتاری بە کاۆمەڵی کاورد خۆیاان نەپاراساتوەو بێبەزەییاانە
چیااان پێکرابااێ کردوویااانە ،ئەنفااال ،کیمیاباااران ،ژینۆساااید ،بێسەروشااوێن کردناای بە
هەزاران ،تێااارۆری رێااابەرانو ساااەدان پاااالنو پیالنااای نگریسااای دیکەیاااان دژ بە کاااوردان
بەکردەوەو بێشەرمانە ئەنجامداوە.
هەر بۆیە داوای ئێمە لە هەموو ئەو واڵتەو دەوڵەتانەی خۆیان بە پشاتیوانی گەالنای
بەشااااخوراو دەزاناااانو باوەریااااان بە جارنااااامەی مااااافی ماااارۆ هەیە ،ئەوەیە کە چیتاااار
هاوکاریی سیاسی ،ئابووریو نیزامی ئەو دەوڵەتە داگیرکەرانە نەکەن کە کوردساتانیان
خسااتۆتە ژێاار دەسااەاڵتی نگریساای خۆیااانو کااورد وەک ماارۆ  ،ئینسااانو مافاادار چاااو
لێناااکەنو لە ئاساات ئەو هەمااوو تاااوانو جینایەتااانەی دەربااارەی کااورد کااراونو دەکاارێن،
بێدەن نەبن.
ئاااێمەی کاااۆمەڵەی فەرهەنااا و کولتاااووری کاااورد لە پارێزگاااای ئۆپلەناااد ،داواو
سکااڵی خۆماان باۆ هەماوو حیازبە سیاساییەکان ،کاۆمەڵە فەرهەنگییەکاانو رێکخاراوە
ساااینفییەکانو شەخساااییەتەکانی ئینساندۆساااتی ناااۆروێژ بەرز دەکەیااانەوە ،لە رێگاااای
پەرلەمااانی خۆیااان بەشااخوراوی ،سااەرکوت ،زوڵاامو زۆریو بێعااداڵەتیی دەوڵەتاای عێااراق،
ئێاران ،تاورکیەو سااووریا باخەنە بەرباااسو لێکاۆڵینەوەو شااێوەی هەڵساوکەوتی ئەو رێااژیمە
سااەرەرۆیانە دەگەڵ نەتەوەیەکاای خاااوەن  ٩١میلیااۆن حەشاایمەتی وەک کااورد مەحکااووم
بکەنو پێوەندیی دۆستانە دەگەڵ ئەوانە پەرە پێنەدەن.
بەرێز بێ یادو بیرەوەریی ١ی رێبەندان
لیلەهامەر ١١١٢/٢/١٤

بۆ کۆنفرانس

هاورێیانی بەرێز!
خوشکو برایانی بەشداری کۆنفرانس
س وێکی گەرمی کوردانە!
پاااش داوای سااەرکەوتنو سااەرفیرازیتان ،هیااوادارم بەوپەڕی نیازپاااکیو دڵسااۆزییەوە
بەشداریی چاالکانەی کۆنفرانس بن .بێوەبەچاو گرتنای وردە نااکۆکییە الوەکییەکاانو
ساااااردو سااااڕی بەر لە کااااۆنفرانس ،بەتااااایبەتی لەنێااااوان بەرپرسااااانو مەسااااموولین کە لە
کۆمیتەدا بوویانە.
بۆ هەڵسەنگاندنو جێبەجێکردنی بەندەکانی پەیرەو پرۆگرامی حیزبەکەمان ،بەوپەڕی
دیقااقەتەوە کااار بکەیاان ،بااۆ ئەوەی حیزبەکەمااان لە گۆرەپااانی سیاساای ،ماااڵیو گشاات
ئەرکەکااانی خااۆی سااەربەرزانەتر لە جاااران لە مەیاادانی تێکۆشااانداو بااۆ وەدەسااتهێنانی
ئامانجەکان کە لە بەرنامەدا هاتوون کاراتر بێ.

هاورێیانی بەشدار!

بێگوماااان هەمووماااان بااااش دەزاناااین هەر کۆباااوونەوەیەکی حیزبااای ،کاااۆنگرە یاااان
کاۆنفرانس لە ناوچەکەکاناادا باۆ باشااترو چاااکتر کردنای وەزعاای سیاسای حیاازبە ،بەهێااز
کردناااای خاااااڵە بەهێزەکااااان ،کەم کااااردنەوەی کەموکوورییەکااااانو پااااڕ کااااردنەوەی ئەو
بۆشاییانەی لە دەورانی پێش کۆبوونەوەکە دا هاتوونە گۆڕ .رەخنەی دروستو سازندە لە
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هاورێیانی حیزبی ،بەبێ وەبەر چاو گرتنی خۆشەویستیو رەفیقایەتیو پێوەنادیی کاۆنی
بنەماڵەیی ،کەمتەرخەمی لە ئاستی جێبەجێ نەکردنی ئەرکەکانیان ،دەستنیشان بکرێن
بااۆ ئەوەی جااارێکی دیااکەو لە دەورەیەکاای دیااکەی بەرپرسااایەتیدا دووبااارە نەکاارێنەوەو
کەڵکی خراپیان لێوەربگیرێ.
رەخنەش هەروەک لە پەیرەوی حیاز دا هااتووە بەمەبەساتی پەروەردە کردنای ئەنادامو
چاکسااازیی لە ئاکااارو کااردەوەو تەنااانەت گوتاریشااەو فێرکردناای ئەناادام بەشااێوەیەکی
حیزبیااانە کااار بکااا ،هەڵسااوکەوتی دەگەڵ ئەناادامانو کااۆمەالنی خەڵااک بە قااازانجو
بەرژەوەندیی حیزبەکەی بێ.
ئەگەر رەخاانە بااۆ تێکشااکاندنو رووخاناادنی ورەو باااوەری ئەناادامان بااێو ببێااتە هااۆی
کشانەوەی هاورێی حیزبی لە کارو مەسموولییەت ،ئەوە جگە لە دژایەتی کاردن دەگەڵ
تەشااکیالتی حیزباای و پێشااێلکردنی ئەرکاای ئەناادامی حیاازبە کە دەڵااێ ئەرکاای ئەناادام
پاراستنی یەکێتیی سیاسیو تەشکیالتی حیزنە.
رەخااانە لە خاااۆ گااارتنو هەسااات کاااردنو دەرک کردنااای هەڵەو کەمو کوورییەکاااان،
یەکێکااای لەو پاااایەو بنەمایاااانە کە دەباااێ ئەنااادامی حیاااز بە شاااەهامەتو ساااەراحەتو
راسااتگۆییەوە بیکاااتە پیشااەو کاااری خااۆی لە حیااز دا ،چااونکە ئەو شااتانە هەم پاالەی
زانیاری دەباتە سەرو هەم حیزبەکەش بەرەو گەشە کردنی زیاتر دەبا.
بەداخەوە لە ئورووپا شتەکە ئاڵوگۆڕی بەسەردا هااتووەو شاتەکان لە گرێاژەنە باراون،
جنێودانو سووکایەتی کردن ،بەتایبەت لەالیەن دەستەیەک لە هاورێیانی حیزبی کراوەتە
رەخنە ،ئەوەش بۆ کەسانێکی کە پێوەنادیو شاناختێکی کۆنیاان لەساەر یەکتاری هەیە،
عەمەلی ناکرێ ،بەڵکوو باۆ کەساانێکی ساەرپێچی لە بیارو فکاری ئەو دەساتەو تااقمە
دەکەن کە بە باوەری چەناد کەساانێک لە ئورووپاا کااری باۆ کاراوەو حیزبیاان دابەشای
ناوەند کردوە ،کۆنگرەو کۆنفرانسەکانیش لە قالبی ئەسڵیی خۆیان باراونەدەر .بەر لەوەی
کۆبوونەوە یا کۆنفرانسو تەناانەت کاۆنگرەش بگیارێ ،ئەنادامانی کاۆمیتەی ناوەنادیو

تەنااانەت سااکرتێری حیاازبیش هەڵاادەبژێردرێ .ئەوانە هەمااووی بە پااێچەوانەی پەیاارەوی
نێوخۆی حیزبەو بنەما ساەرەکییەکانی حیازبن .ئاێمەو هەمووشامان پێبەنادی ئەو ئەساڵو
بەنااادو قەیااادانەین کە لە پەیااارەوی نااااوخۆی حیاااز دا هااااتوون ،ئەنااادام باااوونی هەماااوو
ئەناادامێکی حیااز کە وەک لە پەیاارەوی ناااوخۆی حیااز دا هاااتووە ،قبااووڵی بەرنااامەو
ئەساسااانامەییە ،نەک ساااکرتێرایەتی فااا نە کەسو فیساااارە کەس ،چاااونکە تااااکرەوی،
شەخس پەرستیو سەرەرۆیی لە حیزبی ئێمەدا مەحکوومەو رەوا نایە .گاوێرایەڵی بڕیاارو
قسااەی ئەفااراد بااین ،چااونکە لە پەیاارەوی حیزباادا هاااتووە ئەناادام پەیاارەوی رێکخااراوەو
کەمایەتی پەیرەوی زۆرایەتیی ئەندامانە.
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راپۆرت بۆ کۆنگرەی سێزدەهەم

خوشکو برایانی بەرێز!
بەشدارانی کۆنگرەی سێزدەهەمی حیز !
س وێکی گەرم!
بە بەشااااداریتان لەم کااااۆنگرەیەدا بێگومااااان لەسااااەر هەڵسااااەنگاندنو شاااایکردنەوەی
بااااارودۆخی جیهااااانو ئێااااران بەگشااااتیو رۆژهەاڵتاااای ناوەراسااااتداو بەتااااایبەتی دەبااااێ،
کاۆنگرەیەک کە هەر تەنیاا بەمەبەسااتی ئااڵوگۆری مۆرەکااان لە کاۆمیتەی ناوەناادی،
دەفااتەری سیاساای دابااێو ئەو بااایە و ناارخەی نااابێ کە کااۆمەالنی خەڵکاای کوردسااتان
چاااوەروانی دەکەن .هەڵسااەنگاندنی کااارو ئەرکەکااانی ئەناادامانی رێبەریاای بەگشااتی،
هێڵاای سیاساای ،نیزاماایو تەشااکیالتییەکان ،پێوەناادیی حیااز دەگەڵ حیااز و واڵتااانی
دەوروبەری کوردساااتانو هەماااوو هێااازو حیااازبە سیاساااییانەی پشاااتیوانیی لە جاااوواڵنەوەی
رزگاریخوازانەکان دەکەن ،چاوخشاندنەوە بە بەرنامەو پەیرەوی حیزبداو ئەگەر بە پێویست
زانرا گۆرینیشیان ،کاری ئەساسی کۆنگرەیە .دەست نیشانکردنی خاڵە بەهێزو الوازەکان
لە هەمااوو ئۆرگانەکااانی حیااز  .ساازاو تەشااویق لە بەراماابەر هەر کااارێکی ئەرێناایو
نەرێنااای ،دیااااریکردنی بەرناااامەیەکی رێکوپێاااک باااۆ دوارۆژی دوای کاااۆنگرە لەژێااار
رێناااوێنیو تاقیکااااری کاااارە بااااشو خراپەکاااانی راباااردوو ،یەکێکااای دیاااکە لەو کاااارە
سەرەکییانەی کۆنگرەیە.

هاورێیانی بەرێز!
هەر چەناااد لە کۆنگرەکاااانی حیزبااادا کەمتااار ئەو شاااتانە وەبەرچااااو گیاااراونو زیااااتر
ئەهمییەت بە کەمییەت دراوەو کەیفییەت حیسابێکی ئەوتۆی بۆ نەکراوە ،بەداخەوە لەو
کۆنگرەیەشدا هێندێک بەڵگەو نموونە بەرچاو دەکەون ،ئەوە دەسەلمێنێ کە کۆنگرە بۆ
کۆنگرەیەو تەنیا گاۆرینی مۆرەکاان لە پالەو پاایەو مەساموولییەت دایە ،ئەوە لە ئورووپاا
زۆر بە ئاشکرا خۆی نواندو دەرکەوت کە نەک گۆرینی ئەندامانی مەرکەزی بێوەبەر
چاااو گرتناای لیاااقەت ،رابااردوو و لێوەشاااوەییان ،تەنااانەت سااکرتێری حیاازبیش لە دەرەوەی
واڵت دیااااری دەکااارێ کە ئەوە کاااارێکی زیاااانهێنەرو بە پاااێچەوانەی دێموکراساااییە لە
کاااردارو رەفتااااری حیزبێکااای خااااوەن مێژوویەکااای ئااااوا دوورو درێاااژی وەک حیزبااای
دێموکراتی کوردستانی ئێران ناوەشێتەوەو ناتەبایشی زۆرە.
زۆر بەداخەوە دێموکراساای لەنێااو خااۆی حیزباای ئااێمەدا زۆر جااار لە خەتاای خااۆی
باااراوەتەدەرو گاااوێی پێااانەدراوە .زیااااتر دەساااەاڵتی شەخسااای وەک دەورانااای کاااۆنگرەی
دووهەماااای حیااااز و بەرزەفااااری کاااااک ئەحاااامەد تۆفیااااقو سااااانتریالیزمی ئیشااااک لە
کۆنگرەکااانی ٤ ،٤ ،١ ،٢و  ١ی حیزباادا لەالیەن کااۆمیتەی ناوەناادی بەرێااوە چااوو کە
بەداخەوە لە کااۆنگرەی هەشااتدا سااەری کێشااایە ئینشااعا و کاازیو الوازیاای ریزەکااانی
حیز و تەنانەت دوژمنایەتیو یەکتر کوشاتنو تاۆمەت لێادانی ناارەوا لە یەکتار .هەشات
ساڵ شەرو لێکجیایی هاوسەنگەرانو ساردیو ساڕیی خەڵکای کوردساتانو بێزارییاان لەو
هەڵوێستە نارەواو غەیرە سیاسییانەی هەر دوو باڵی حیز  ،رێبەرایەتیی هەر دوو باڵ بۆ
بنەبڕ کردنی کێشەو دوژمنایەتیو ناکۆکییەکانیان گەڕانەوە سەر عەقڵی ساالمو بیاری
شۆرشاااگێری ،باااۆ یەکگااارتنەوەی ریزەکاااانی حیاااز هەیمەتااای هەر دوو ال باااۆ لێاااک
تێگەیشتنو لێکحاڵی بوون کەوتنە هاتوچۆ.
تااا سااەرنجام لە کااۆنگرەی دەیەماای حیااز بە هەوڵو تێکۆشااانی بێماناادوو بااوونی
مامۆسااتا حەسااەنزادە رای ئەکسااەرییەت بااۆ یەکگاارتنەوە وەرگیااراو کااۆنگرە بە پەسااند
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کردنای بنەباڕ کردنای دوژمنااایەتیو پاتەو کاردنەوەی هاااوارو هااوبیرانی پێشاوو باشااترین
رێگاااایە باااۆ بەربەرەکاااانی دەگەڵ دوژمناااانی کاااورد بەگشاااتیو کۆمااااری ئیساااالمی
بەتایبەتی.
بە هەست پێکردنی زیانو زەرەرەکانی  ١ساڵەی نێوان حیز و رێبەرایەتی لە الیەکو
لە الیەکی دیکەشەوە قازانجو دەستکەوتەکانی یەکگرتنەوە ،زۆربەی نزیاک بە تەواوی
رێبەرایەتاای و بەدەنەی هەر دوو ال بااۆ یەکگاارتنەوە دەنگیااان داو بە جیاادیش کاریااان بااۆ
کرد.
دەگەڵ ئەوەشدا تاقمێکی چەند کەسی بەو هەنگاوە شۆرشگێرانەیە دژ بوونو دەنگی
خۆیااان بە یەکگااارتنەوە نەداو وەک کەمااایەتییەک کە لە هەماااوو حیزبێکاادا شاااتێکی
سروشااااتییە کەوتنەخااااۆ بااااۆ ئەوەی ئەو یەکگاااارتنەوەیە بە کەم بناااارخێننو بە تەرازووی
سووک وەزنی بکەن .خۆیان خستە سەنگەری دژایەتیی دەگەڵ مامۆستاو هاوراکاانیو
ناویشیان نابوو موبارزەی دەروون حیزبی.
زۆر جااااار ئەو مەسااااەلەیان دەگەڵاااایش باااااس دەکاااارا ،لە وەاڵماااادا دەیااااانگوت بەر لە
کااۆنگرەی دەیەماایش مامۆسااتا ئەو شااێوە خەباااتە نێوخااۆییەی هەڵبااژاردوەو کردوویەتاای،
بێئەوەی بەراوردی مامۆستا دەگەڵ خۆیان بەکەنو بڵێن مامۆستا باۆ یەکگارتنەوە ئەو
کارەی دەکرد ،خۆ هی ئەوان بۆ تەفرەقەو دژایەتی نێو ریزەکانی حیزبە!!.
هاورێیان بە باوەری من ئەو هاورێیانەی ئەو شێوە سیاسەتەیان لە حیاز دا هەڵباژارد،
دوو هۆی هەرە سەرەکی هەبوو ،یەکەم زیانو زەرەرەکانی دوژمنایەتیو شەری براکوژی
کە خۆیان بڕیاریان بۆ داباوو و لەوەشڕا خەڵکای کاورد لە کوردساتانی ئێارانیش بە دوو
دەساااتە دابەشااابوونیان دەرک نەدەکاااردو ئەهمییەتێکااای وایاااان باااۆ دانەدەنااااو کورسااای
مەسموولییەتیشیان بە یەکگرتنەوەی برایانی رێبەرایەتی بە لەدەستچوو دەبینی .دووهەم،
باااۆ ئەو یەکگااارتنەوەیە زەمینەساااازییەکی بااااش نەکراباااوو .مامۆساااتاو کااااک حەساااەن
رەسااتگاری ش کە بااۆ تەبلیغاای ئەو مەسااەلەیە کرابااوونە مەئمااوور لە دەرەوەی کوردسااتان،

وەک پێویساات کاریااان بااۆ نەکااردو بااۆ دژبەراناای ئەو یەکگاارتنەوەیە ناوێکیااان دیاااری
نەکارد ،بەڵگەشاام باۆ ئەوە سااێمیناری کااک باباااعەلی مێهارپەروەر ،ئەناادامی دەفااتەری
سیاسااااای لە ساااااۆئێد دوای سااااااڵێک یەکگااااارتنەوەیە ،یەکێاااااک لە بااااارادەران هەر لە
سێمینارەکەدا هەڵدەستێ بەنااوی الدەرو جااش موجاهیاد قساە دەکااو دەڵاێ مان بە هایچ
شێوەیەک ئامادەگی هاوکاریم دەگەڵیان نیە.
بەجێی ئەوەی ئەنادامی دەفاتەری سیاسای لەساەر ئەوە بااس بکااو سازایەک باۆ ئەو
کەسەو هەر کەسێکی دیکە کە وابیر بکاتەوە دابنێ ،تەنیا لە جەلەساەکە دەری دەکاا،
دوای دوو مان دەبێتەوە بە ئەندامی کۆمیتەی سۆئێد.
لێرەدا قەزاوەتەکە دەدەمە دەسات داوەرانای بە ویاژدان ،ئەگەر هەر کەساێک لە جێای
بابا عەلی بایە لە کەسی کاک مستەفا هیجریو هاوراکانی هەر ئەوەی بەو کەسەی
نەدەکاارد کە کااراوە هەر بەو بێاادەنگییەی نەدەبااوو کە ئەناادامی دەفااتەری سیاساای کە
وادیارە خۆشی زۆری باوەر بەو یەکگرتنەوە نەبووە
بە باوەری من نەک هەر بابا عەلی یاا کااک مساتەفا هیجاری کە بە ساەراحەتو
راشااکاوی دژایەتاای خااۆی دەگەڵ وەسااەر یەککەوتاانەوەی بنەماااڵەی گەورەی حیااز
دەگوت ،مامۆستاش هەر چەند ئااڵ هەڵگری ئەو یەکگرتنەوە خۆی باوو ،زۆریشای لەو
پێناااوەدا زەجاار کێشاااو توانجیشاای پێاادادرا ،بەاڵم بێاادەنگییەکەی لە راساات ئەو هەمااوو
پێشێلکاریانەی کاک مستەفا ،ژێرپێنانی پەیرەوی حیز و بەگشتی وەبەرچاو نەگرتنی
پرنساااااایپەکانی تەشااااااکیالتی ،نااااااامە گااااااۆرینەوە لەگەڵ دەرەوەی واڵتو خەتاااااادان بە
هاوبیرەکانی ،با و کاردنەوەی تێکۆشاەری ژماارە ٤١و فەرمایشاتە ژێار ئااو کراوەکاانی
سااەید عەلاای رەحمااانی ،لەژێاار چاااوەدێریو بەرپرسااایەتیی ئەناادامی دەفااتەری سیاساایو
بەرپرسی کۆمیسیۆنی سیاسی -نیزامی ،دەستووری کۆ کردنەوەی لەالیەن مامۆستا لە
دەوروبەری دەفتەری سیاسی ،ژێرپێنانی بڕیارەکانی پلیناۆمی دوای کاۆنگرەی دوازدەو
دیزەبەدەرخۆنەی مامۆستاش کە خۆی سکرتێرو پاسەوانی بەندەکانی بەرنامەو پەیارەوی
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حیاازبەو وەک شەخساای یەکەم دەبااێ لەسااەریان وەدەن ا بااێ ،چ ماناااو مەفهااوومێکی
هەیە النی کەم بۆ شەخسی من کە مامۆستاش یاا بااوەری بە یەکگارتنەوە الواز باووە
یا نوختە زەعفێکی سیاسی لە دەستی کاک مستەفا دایە.
هەر ئەوە باااوو ،ئەو بێااادەنگییەی مامۆساااتا حیزبااای گەیانااادە کاااۆنگرەی ساااێزدەهەمو
شتەکە بە تەواوی ئاشکرا بوو پەرێزی کاک مستەفا پڕ بوو لە گۆڵە گەنامو هەروا بە
کاۆ نەکااراوی ماانەوە .ئەگەر مامۆسااتا لێپرساینەوەی دەگەڵ ناااوبراو کردباایە ،یااان هەر
نەبا کۆنگرەی نەگرتباو دوای خستبایە ،بارو دۆخی حیاز نەدەگەیشاتە ئەو رادەیە کە
تەنانەت کاک مەال حەسەن رەستگاریش وەک ماام مووساای هێارۆیە بە کاۆی بەدەنەو
دەفتەری سیاسیو کاک مستەفا رەئی بۆ وەرگرتبێ.
مام مووسا پیاوێکی پیری بەساڵداچوو لە هێرۆیە زستانان رێگای چوونە مزگەوتیان
نەدەدا ،هاوینانیش بۆ جومعە کردن کە خەڵک کەم لە گونادی دەماانەوەو جاومعەش بە
قەرارێک دەبێ  ٩١کەس بی ،دەنا نوێژەکەی دەبێ بکەنەوە .رۆژێکیاان مامۆساتا چاا
لێاادەکا  ٢٤کەسااەو جااومعە تەواو ناایە ،دەڵااێن بچااین مااام مووسااای بێنااین .دەچاانە الی
مامۆستاو شتەکەی بۆ باس دەکەن ،ئەویش جنێوێک دەداو دەڵێ زستانان کە سەمایانە
لەبەر کاااوورە جێگاااام نااااکەنەوە ،ئێساااتاش کە کارتاااان پاااێمە ،مەگەر بە کاااۆڵ بمااابەنە
مزگەوتێ دەنا نایەم .ناچار بۆ ئەوەی جومعەکە تەواو بێ بە کۆڵێ دەیبەنە مزگەوتێ.
کاک مستەفاش بە گوێرەی بەرنامەی دەپێشدا دارێژراو ئەو کارەی کردو خۆشای
بەو هەموو خیالفکارییانەی کردەبوونی کرا بە سکرتێرو ئاێمەش داوای ساەرکەوتنی باۆ
دەکەیاان ،بەو هیااوایە هەروەک خااۆی گوتبااووی نوێخااوازی بکاااتە بەرنااامەی کاااری
خااۆی و حیااز لەو دواکەوتااوویە رزگااار بکاااو گەلاای کااوردیش لە کوردسااتانی ئێااران
دڵخۆش بێ.
زۆر بەداخەوە دوای کۆنگرەی سێزدەو دەساتبەکار باوونی بە نااوی ساکرتێر ،مانا
دەگەڵ مان فریودانو پەراوێز خستنی برایانی کادرو پێشمەرگەو تەنانەت کادرەکانی

رێبەریش کە لە شێوەی کارەکانی کااک مساتەفا رەخنەیاان دەگارت ،پتارو زیااتر باوونە
بەرنااامەی عەمەلیاای سااکرتێرو بەناااوی زۆرایەتاای هەر شااتێکی نادروسااتیش بە دروساات
حیسااااا دەکااااردو شااااتەکە کاااارایە خااااودیو ناااااخودیو ئەوەی لە دەوراناااای سااااکرتێری
مامۆستادا کرابوو بەشێکی نادروستو غەیرە سیاسی بە حیسا دێنا!
لێرەدا کادرو پێشمەرگەکان بەتایبەتیو خەڵکی کوردستان بەگشتی دەکەمە قاازی،
هەروەک پێشااتریش باساای هێناادێک لە کەموکوورییەکااانی مامۆسااتام کاارد ،بەاڵم لە
ماوەی دە ساڵ زیاتر مامۆستا جاگە لە ئێقادامی پاڕ لە خێارو بێاری یەکگارتنەوەی دوو
باااڵی حیزباای دێمااوکراتی بەسااەر پااردی ساایراتدا پەراناادەوەو هاایچ کەمو کااوورییەکم لە
سیاسااەتی ئەو ماااوەیەی مامۆسااتا سااکرتێر بااوو بەرچاااو نەکەوتااووە ،ئەگەر هەشاابووبێ،
هی هەموو رێبەرایەتیو دەفاتەری سیاسای باووە ،چاونکە نااوبراو باێ پارسو را شاتێکی
نەکردوەو باوەری بە کاری دەستەجەمعی هەبووە.
بە پاااێچەوانەوە کااااک مساااتەفا ئینساااانێکی تااااکرەو و تەنااا نەزەرو دەتاااوانم بڵاااێم
دیکتاتۆر ،عاشقی مەسموولییەتو پایە لە حیاز دایە ،شاەش تاا حەوت مانا دوای
کۆنگرەی سێزدە ناوبراو تەشریفیان بۆ ئورووپا هێناو لە نۆروێژ سێمینارێکی نزیک ٢١١
کەسی بۆ گیراو دەستی کردە قسە کردنو باسای ئەو کاارانەی دوای کاۆنگرەی وەک
وتووێژی رادیۆیی ،تەلەیفونو پەیمان دەگەڵ چەند حیز ئیمزا کردنای ،یەکێاک لەوان
پاااان ئێرانیساااتەکان کااارد .دوایااای بەراشاااکاوی فەرموویاااان بەو حەوت ماااانگەی دوای
کۆنگرە بە قەرا حەوت ساڵ پێش کۆنگرە کار کراوە .بێئەوەی کااک مساتەفا لێکای
باااداتەوە کە ئەو حەوت سااااڵەی بەر کاااۆنگرە خاااۆی بەرپرسااای کۆمیسااایۆنی سیاسااای-
نیزاماای ،کۆمیساایۆنی دایااک نەبااووە ،جێگااری سااکرتێر نەبااووە ،کااێ دەسااتی کاااک
مستەفای گرتبوو بۆ ئەوەی کار نەکا
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ئەماان بە پااێچەوانەی بەرێزیااان بیاار دەکەمەوەو دەڵااێم هەمااوو رێبەرایەتاایو دەفااتەری
سیاسی کاریان کردوە ،چااک یاان خارا هەموویاان بەشاداری ئەو کاارانەن کە بەر لە
کۆنگرە کراون.
بەاڵم کاک مستەفا زیاتر لە هەموو ئەندامانی دەفتەری سیاسی وەک خۆی زیاتر
لە هەموان ماندوو بووە ،هەڵسووڕاوە ،تێکۆشاوە باۆ ئەوەی حیاز تووشای شاڕو شاپرێوی
بکا ،خۆی ببێتە ساکرتێرو هااورێ گیاانی بە گیانییەکانیشای کە خاۆی هەڵیباژاردوون
ببنە کۆمیتەی ناوەندیو دەفتەری سیاسی ،ئەوەی کراوە هەر تەنیا بە کااک مساتەفا
دەکااراو کەساای دیااکە نەیتوانیااوە پاااڵەوانی ئەو مەیاادانە بااێ .سااەرەرای ئەمەش کاااک
مستەفا زۆر لە هاورێیانی بە هاوکاریی نەکردن تاوانبار دەکاردو پێیواباوو هەماوو کەس
دەبێ ئەو شێعرەی سەعدی کە دەڵێ:
نە مستعض از طاعتش پشت کس
نە بر حرف او جای انگشت کس
بێئەوەی کاک مستەفا بیر بکاتەوە لە حیزبێکی دێموکراتدا هەموو کەس حەقی
راو نەزەری هەیەو ناکرێ هەرچی سکرتێر گوتی بێچەندو چۆن قبووڵی بکا.
بە هەر مەبەستێک بوو ،کاک مستەفا بەر لە کۆنگرە بۆ سکرتێر دیااریکرابوو ،لە
کااۆنگرەدا ئەو پاالەیەی عەوداڵاای بااوو دەسااتی کەوت ،یااارەببی پیاارۆزی بااێو هەمااوو
بەشدارانی کۆنگرەش پیرۆزباییان پێگوتو کۆنگرەش بەرەسمی ناسرا.
لێاارەدایە خەڵکاای کوردسااتانو هەمااوو کااادرو پێشاامەرگەکان دەبااێ لە ناااوبراو پرساایار
بکەن بۆچی پەراوێز خستنو لە کار دوورخستنەوەی زۆر لەو کادرو پێشمەرگانەی کردە
پیشەی خۆیو هەر یەکە بە بیانوویەک الی دەبردنو ئەفرادی تایبەتی خاۆی دادەناان،
سەرەرای ئەوەش تێرۆری شەخسییەتو تەوهینو سووکایەتیشیان پێدەکرا .ئەو شاێوە کاارە
قێزەونانە ،دەریانخست تاقمی کاک مستەفا بە بیانووی ئەکسەرییەت لە کۆنگرەدا وای

لە شاااتەکە کااارد حیاااز ببێاااتە دوولەت .ناچاااار دوای راو راوکاااێ الی زۆری الیەنااای
ئەکسەرییەتو پارانەوەیان ناعیالن بەناوی ئۆپۆزیسیۆن دەستبەکار بوون چەناد خاڵێکیاان
بااۆ ئیسااالحی کااار بە نووسااراوە درایە کاااک مسااتەفا ،بەداخەوە ئەوانەشاای رەتکااردەوەو
گاااااوێی پێااااانەدان ،هەر ئەوەی دووپاااااات دەکاااااردەوە کە ئاااااێمە زۆریااااانەینو هەر کەس
ماال رانەکێشااێ بااۆ بڕیارەکااان ئەوە بااۆ کااوێ دەروا کەیفاای خااۆیەتی ،یااا راوەسااتن تااا
کااۆنگرەی چااواردە ،بەو مەرجەی کە بااۆ کااۆنگرەش هەمااوو ئەفاارادی خااۆی دیاااری
کردەبااااوو ،تەنااااانەت ئەوانەی بااااۆ کااااۆنگرەش دەعااااوەت کرابااااوون ،ناوەکانیااااانو رادەی
کورسییەکانیشیان ئاشکرا بوو.
وێااارای ئەو هەماااوو داواو پاااارانەوەی کەماااایەتی باااۆ ئەوەی حیاااز نەکەوێاااتە ئەو
قۆناخە ،نوێنەری حکوومەتی هەرێم ،نوێنەری دوو پارتی سەرەکی کوردستانی عێاراق،
یەکێتیو پارتیو تەنانەت چەنادین کەساایەتی دیاکەی ناساراو باۆ ئەو مەبەساتە چاوونە
کااۆیە ،کاااک مسااتەفا هەنگاااوێکی بااۆ نەمااانی ئەو کێشااانە نەهاویشاات ،بەڵکااوو هەر
حاشاشی دەکردو دەیگوت هیچ کێشەیەکی ئەوتۆیان نایە .لە بااری تەشاکیالتی نااوخۆ
هێنااادێک نااااکۆکی بۆچوونماااان هەیە ،وەک هەماااوو حیزبێاااک ئاااێمەش لەنێاااو خاااۆدا
چارەسەری دەکەین.
زۆر بەداخەوە کاااااک مسااااتەفاو راوێژکارەکااااانی کاریااااان گەیاناااادە ئەو جێگااااایە
ئۆپۆزیسیۆن لەتبوونی خۆی ،واتە جیا کار کردنی خاۆی لە ماانگی دوازدەی ١١١٤دا
رابگەیەناااێ .باااۆ پاااتەو کردنااای ریزەکاااانی حیاااز و چاکساااازی سیاسااای -تەشاااکیالتی
دەستبەکار بێ ،ئەوە شاتێکی نەخاوازراو و بە دڵای هایچ یەکێاک لە ئەنادامانی حیاز
نەباااوو ،بەاڵم زەروورەتااای مێژوویااای وای نیشااااندا کە ئەگەر ئەوە نەکااارێ حیاااز زیااااتر
تووشاای زەرەرو زیااانی گەورەتاار بااێو دەبااێ هەر دوو ال تواناااو ئێنێاارژی خۆیااان سااەرفی
دژایەتیااای دەگەڵ یەکتااار ،تەوهاااینو ساااووکایەتیو لە دوارۆژدا رەناااگە تێکهەڵچاااوونی
نیزامیشی بەدوادا بێ ،هەر بۆیەش لەالیەن دارودەستەی کاک مستەفا چەندین جاار بە
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چەقۆو سااتوور بە برینادار کردنای چەنادین کاادرو پێشامەرگە هەر باۆ ئەوەی شاەر سااز
بێو وەک دەورانی رێبەرایەتیی شۆرشگێر دوژمناایەتییەکە باژێننەوەو ویساتو خواساتی
دوژمنانی کوردو کۆماری ئیسالمی بێننە دی.
بەاڵم عەقڵییەتی هاورێیانی خەباتگێری لەمێاژینە ،بیارو فکاری ساەردەمی ئێساتای
ئەوان باااۆ پێشاااگیری لە دووباااارە باااوونەوەی شاااەری براکاااوژی ئەوپەری تەحەممولیاااان
نیشانداو جوابی رەدیان بۆ ئەوان هەر ئەوە بوو کە حکوومەتی هەرێم دەبێ قەزاوەت بکا.
ئێمە جگە لەوە ئەو کردەوانە مەحکووم دەکەین ،ئەوانیشو هەموو پێشمەرگەکانیشیان بە
هاورێو هاوسەنگەری خۆمان دەزانین .یا باۆ ئەوەی فەرمایشاتەکانی کااک مساتەفاو
کااک حەسااەن شاەرەفی کە دەفەرمااوون ئەوانە چەنااد کاادرو پێشاامەرگەیەکن لە حیااز
رۆیشتوون رەد نەکردبێتەوە ،کەمینو ناوێرین دەست بکەین بە لێکدانو چەقۆ وەشاندن.

کۆبوونەوەی بەرین بە بەشداریی بەرێزان مامۆستا حەسەنزادەو کاک جەلیل گادانی
دوای کۆنگرەی  ٣١لە ئۆسلۆ

هاورێیانی بەرێز!
خوشکو برایانی بەشداری کۆبوونەوە!
ئامادە بوونی سکرتێری گشاتیی حیاز  ،مامۆساتا حەساەنزادە دەگەڵ بەرێاز کااک
جەلیااال گاااادانی هیوابەخشاااە باااۆ چارەساااەری زۆر لەو گیروگرفتاااانەی ساااەر رێگاااای
تەشکیالتی ،سیاسیو هەماوو بەشاەکان لە حیاز داو ببێاتە هەوێنای باشاتر پاێکەوە کاار
کردنو توندو تۆڵ کردنای پێوەنادیی نێاوان ئەنادامانو دۆساتو الیەنگرانای حیزبەکەماان.
هەروەهااااا رێنااااوێنیو ئامۆژگاااااریی ئەو دوو بەرێاااازە بکەیاااانە پەناااادو مێعیاااااری هەوڵو
تێکۆشااانی هەمە الیەنەمااان بااۆ هەرچاای پتەوتاار کردناای کارەکااانو رێکخسااتنو پااێکەوە
جۆشاادانی گشاات مەسااڵەحەتو بەرژەوەناادییەکانمان کە سااوودو سااەاڵحی گەلەکەمااانی
تێدایە ،هەوڵ بدەین.
بەجێایە ئەگەر داوا لەو دوو بەرێاز بکەیاان گاوێرایەڵی رەخاانەو پێشنیارەکانیشامان باانو
ئەگەر کرا وەاڵمیشمان بدەنەوە ،جێی دڵخۆشییە.
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هاورێیانی خۆشەویست!
پێمخۆشااااە لەسااااەر شااااێوەی کارەکانمااااانو باشااااتر بەرێوەچااااوونو بەرەوپااااێش بردناااای
ئەرکەکانمانو تەیار کردنی هەموو ئەندامانو بەرپرسانی حیز لەو واڵتە ،باس بکەم.
 -٢ئەگەر هەموومان تێکڕا بە رووحیەیەکی شۆرشگێرانەو پەرۆشای باۆ حیزبەکەماان
تێبکۆشااااینو ویژداناااای حیزبیمااااان وەگەڕ بخەیاااان ،هەم حیزبەکەمااااانو هەم شااااەهیدانو
بنەماڵەی شەهیدان لێمان دڵمەند نابن.
یەکەم :لێاارە بەدواوە هەمااوو ئەرکو وەزیفەکانمااان لەسااەر بنەمااای بەرنااامەو پەیاارەو
بەرێااوەبەرین و ئەو دوو شااتە بکەیاانە مێعیااارو تەرازووی کااارو کردەوەکانمااان کە بەنااد بە
بەند دەستنیشان کراونو ئەرکو وەزیفەکان بۆ هەر ئەندامێک روون کراوەتەوە.
دووهەم :وتەو کردەوەمان لەباری عەمەلییەوە بکەیانە یەک ،ساەراحەتو راساتگۆیی
تەرازووی هەموو تاقیکارییەکانمان بن .بۆ هەر کارێکی باشو موسبەت رێز دابناێن ،لە
هەر کەسااێکو لە هەر کااوێ کاااری باااش بەرێااوە چااوو ،قااازانجو سااوودەکەی بە هاای
خۆمان بزانین ،هەموو گەالنی ژێردەستەو چەوساوەمان خۆشبوێ .گەلی کوردیشامان لە
هەموان خۆشتربوێ ،ناسیۆنالیستێکی بەرچاو تەن نەبین ،شەخس پەرستو ناوچەگەرا
نەبین ،تەکرەوی ،سەرەرۆیی مەحکووم بکەین ،حورمەتو رێاز باۆ رەئای خۆماانو گشات
هاوسەنگەرانمان دابنێین ،گەلی خۆمان پێ کەمو گەالنی دیکەشمان پێ زۆر نەبێ.
رەخنەگر ،لە خۆمانو هەموو هاورێیەکی حیزبی بین .رەخنەش بە مەبەستی ئیسال و
پەندو ئامۆژگاری بێ ،نەک رووخێنەرو تێکدەر ،دان بە هەڵەکانمااندا بنێاینو جاارێکی
دیکە دووبارەی نەکەینەوە ،ئەو کاتەیە تێگەیشتوونو پێگەیشتووین.
بەجێبەجاێ کردناای ئەو شااتانەو جێدانیاان لە خۆماناادا دەتااوانین بەو دروشاامە بەرزەی
حیاز کە چەناد سااڵە دەڵااێ" :رێکخاراو چەکای هەرە گرینگاای ئاێمەیە" خۆماان تەیااار
بکەین.

بۆ پتەو کردنای تەشاکیالتی حیزبای ،تەمااسو پێوەنادیی دەگەڵ هەماوو ئەوانەی بە
نەوعێک لە حیز سارد بوونەوە یا دڵیان هێشاوە ،تێبکۆشینو بیانگێرینەوە ناو ریزەکانی
تەشکیالت ،ئەگەر هەر نەبێ لە زانستو توانای ئەوان کەڵک وەربگرین.
بااااااۆ بەرتەرەف کردناااااای تێکااااااڕای ئەوانەی سااااااەرەوە لە هەوڵدابااااااینو ئەوانەی لە
کوردستانەوە بەرەو هەندەران دێنو دەبنە پەنابەر لە زۆرتارین کاتادا دەساتی یارمەتیاان باۆ
درێااژ بکەیاانو پێوەناادییان پێااوە بکەیاانو راکێشاای ناااو تەشااکیالتیان بکەیاانەوە ،بااۆ ئەوەی
سەرگەردانو بێپەنا نەمێنەوە.
بیااااوگرافی ئەناااادامان لە دەرەوەی کوردسااااتان بگیاااارێتەوەو لە هەمااااوو پارێزگاکااااان
کاااۆمیتەی حیاااز باااۆ شاااارو شاااارۆچکەکانو سەرپەرساااتیی ئەنااادامان لەو پارێزگایاااانە
دابااامەزرێ .هەر شاااەش مانااا جارێاااک راپاااۆرتی کااااری تەشاااکیالتی وەربگیااارێو
بەراوردی کارو تێکۆشانی ئەندامان بکرێو وەاڵم بە داواو پێشنیارەکانیشیان بدرێتەوە.
تەشااویقو تەنبااێ ،یەکێااک لەو شااتانەیە لە حیااز دا جێاای خااۆی نەکااردۆتەوە ،لە
تەشکیالتی هەر حیزبێکی سیاسایدا تەشاویق نەباێ ،ئەنادام نە خاۆی مانادوو دەکااو نە
خۆشاای دەداتە کااار ،ئەو کااارەش بە لێپرسااینەوە لە ئۆرگانەکااانو رێکخااراو و ئەناادامانی
حیز یەکال دەکرێتەوەو دەکرێ حیسابی تەنبێ یاا تەشاویقی لەساەر دابنادرێ .تەنباێش
ئەناادام لە تەنبەڵاای دەرباااز دەکاااو هااانی دەدا کە ئەگەر ئەرکاای خااۆی جێبەجااێ نەکااا،
لێپرسینەوەو سازا دەدرێ ،باۆیە هەر دووکیاان پێویساتو بوونیاان لە تەشاکیالتدا شاتێکی
موسبەتە.
پێوەنااادیو دۆساااتایەتی ،ناسااایاویو تەناااانەت خزماااایەتیش ناااابێ کاااار بکااااتە ساااەو
رووحیەی ئەندامو چاوپۆشی بکا لە کردەوەو هەڵەی ئەو کەسانە ،یا بە ناحەق لەبەر خزم
بوونی ،یا ناسیاویو دۆستایەتی رەئی بدا بۆ وەرگرتنی مەسموولییەتی کەسێک کە لە
توانایدا نەبێ .بە کورتی ،نابێ رابیتە زاڵ بکا بەسەر زابیتەداو هەمیشاە کاارو توانااو
لێوەشاااوەیی بکااااتە تەرازووی وەزنو شەخسااییەتی ئەنااادام .نەک بە چاااوێکی یەکساااان
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بروانێتە لێوەشاوەیی ئەندامانی کۆنی حیاز  ،دەگەڵ بێلیااقەتیو کەمکااریی ئەوانەی
شایانی ئەو کارە نینو دەورێکی ئەوتۆیان لە کارەکاندا نەباووە ،بەکاورتی کااڵو کوڵیاو
تێکەڵ کەین ،ئەو جۆرە خەسڵەتانە زیان بە یەکبوونو یەکریزیی حیز دەگەیەنێو دەبێ
خۆماان لەو شاتانە دوور بگاارینو هەر کەس بە ڕبەی خاۆی بپێااوینو بە ئەنادازەی خااۆی
ئاوانە ئاشی لێبگێرینەوە.
زۆر بەداخەوە لە کاااۆنگرەی دووهەمااای حیااازبەوە کێشاااەو ملماااالنە لەنێاااو ریزەکاااانی
حیز دا بۆتە شتێکی ساوننەتی .لە حیزبێکای میللای -دێماوکراتیکیشدا ئەو شاتە زۆر
سەیر نیەو سەیریش ناابێ ،چاونکە کاورد هەر لە بانەرەتدا عاشاقی دەساەاڵتو جاڵەو بە
دەستەوە گرتن بووە ،لەبەر ئەوەی لە مێاژووی خاۆیدا جاگە لە ژێردەساتەییو ساەرکوت
لەالیەن دوژمنااانیەوە دەرەتااانی پێناادراوە کارەکااانی خااۆی ببااا بەرێااوەو بەرنااامەی کاااری
دوارۆژی خااااۆی دیاااااری بکااااا ،لەبەر ئەوەی لە حیزباااای دێمااااوکراتدا کە دروشاااامی
دێموکراسی هەڵگرتووەو خودموختاری کردۆتە داوایەکی ساەرەکی ،وەک حەقێاک باۆ
کورد لە بەرناامەی خاۆیدا گونجانادوە ،ئەو وردە ناکۆکییاانە لە هەماوو کۆنگرەکاانی
حیز دا خۆیان دەرخستووە .جاری واشبووە ساەری کێشااوەتە ئینشاعا و تەناانەت شاەری
براکوژیش.
هەموومان دەزانین کۆنگرەی هەشت لەو کۆنگرانە بوو لەسەر لیستی فیکس ،حیز
ئینشااعابی تااێکەوت ،بااا لەوە نەدوێااین ئینشااعابەکە حەق یااان ناااحەق تاااوانی کااێ بااوو ،
ئەگەر تاوانیش بووبێ لە کوێدا تەشخیس دەدرێ چاونکە ئینشاعا  ،جیاابوونەوە ،دوو
لەتبااوون لە هەر حیزبێکاای سیاساایدا شااتێکی سروشااتییەو بەتااایبەت لە حیزباای میللاای-
دێموکراتیکی وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان کە هەروەک پێشتر ئیشاارەم پێکارد،
لە کااااۆنگرەی دووهەمەوە ئەو شااااتە بااااۆتە باااااوو سااااوننەتو وردە ناااااکۆکی لە هەمااااوو
کۆنگرەکاااندا کەم تااا زۆر هەر هەبااووە .بەاڵم جێگااای دا لێاارەدایە ،شااەری براکااوژی،
بااایکۆتو ساااز کردناای ناااوچەو دوژمنااایەتی ،تااۆمەتی نااارەوا لێکاادانو پێشااگیریی لە

چوونەوەی کادرو پێشمەرگەکانی رێبەرایەتی بوو باۆچیو لەبەرچای هەر لەبەر ئەوەی
حیزبی دێموکراتی کوردساتانی ئێاران -رێبەرایەتیای شۆرشاگێر کراباووە نااو و پێناساەی
خۆی
ئەو دژایەتی و دوژمنایەتییەی زیااتر لە هەشات سااڵ درێاژەی هەباوو ،ئەگەرچای لە
کاااۆنگرەی دەیەم ئەو دوژمناااایەتییە بە هەوڵو تێکۆشاااانی رێبەرایەتیااای هەر دوو بااااڵ
دوایاای هێناادراو یەکیااان گاارتەوەو وەک حیزبێکاای خاااوەن مێژوویەکاای پااڕ لە سااەروەریو
ساەرکەوتن ،لە یەک ساەنگەردا دژی کۆنەپەرساتانو دوژمنااانی گەلای کااورد خەباااتی
خۆیان درێژە پێداوە.
زۆری نەخایانااد دیسااان کااۆنە برینەکااان تەشااەنەیان کااردەوەو لەالیەن دەسااتەیەک کە
هەر دژی رێبەرایەتیاای شۆرشااگێر بااوون ،دژایەتییەکاای دیکەیااان لە قااالبێکی دیااکەدا
رێکخستەوەو لەساەر مەبناایەکی نادروساتو بەدەر لە سانووری سیاسای -تەشاکیالتی لە
کااۆنگرەی سااێزدەدا زۆرایەتیااان بەدەسااتهێناو بەرە بەرە کەوتاانە لێاادانو پەراوێااز خسااتنی
برایااااانی تێکۆشااااەرو خاااااوەن رابردوویەکاااای دوورو درێااااژ لە حیااااز دا ،لەوەدا مامۆسااااتا
حەسەنزادەو چەندین کەسی دیکەش کە بۆ یەکگرتنەوە دەوریان هەبوو ،رەگەڵ خستبوو،
بە کەماااایەتیی بێمااااف ناودێریاااان کاااردنو راشاااکاوانەو بەنااااوی ئەکساااەرییەت هەماااوو
شتێکیان بۆ خۆیان بە رەوا دەزانیو بۆ عەقەلییەت بە حەرام.
تااا شااتەکە گەیشااتە ئەو رادەیە ،بەداخەوە حیزبیااان کااردەوە دوو .بەشاای عەقەلیاایەت
بەنااااوی ئۆپۆزیسااایۆنو پااااش هەوڵو تەقەالیەکااای زۆر کە ئەکساااەرییەت لەو سیاساااەتە
چەوتانە واز بێنێو حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێاران های هەماوانەو هەماوو الیەک
خاااوەن بەشاان لە حیااز دا ،بەاڵم رێبەرایەتیاای هەڵبژێااراوی کااۆنگرەی سااێزدە هەر خۆیااان
دەیانگرتو دەیان بڕی.
ناچار الیەنی عەقەلییەت بەناوی حیزبی دێموکراتی کوردستان خۆیاان نااودێر کاردو
لە هااێڵە گشااتییەکاندا وەک حیزبێکاای لەتبااوو ،بەشااکراو ئێعالناای سااەربەخۆیی خۆیااان
کرد.
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رێبەرایەتیی هەڵبژێراوی کۆنگرەی سێزدە ،بەداخەوە نە ئامادە بوون بچنە باوارێ ،نە
حازر بوون بچنە پردێ .نە بە یەککەوتنەوەو یەکگارتنەوە رازی باوونو نە بە لەتباوونیش
بەو ناااوەش کەیاا خااۆش بااوونو تەنااانەت بە ئاشااکراش دەیااانگوت ئەگەری ئەوە هەیە
تێکهەڵچاوونیش روو باادا ،بەاڵم ئەگەر نااوی خۆیااان بگاۆڕن یارمەتیشاایان دەکەیاان .ئەوە
دەریاادەخا کە کاااک مسااتەفا قسااەکانی چ کردەوەیەکیااان لەگەڵ ناایەو ماااڵ لە خاااوەن
ماڵ لە نەزەر ئەودا حەرامە .کاک مستەفا وەختێک دەفەرمێ ئەگەر رۆژێک حیزبی
دێموکرات ببێتە دوو بەش ،بەشی زیاتر بۆ ئەو کەسانەیە کە زەحمەتی زیاتریان کێشاوە.
دەبااێ ناااوبراو نەزانااێ کە ئەوانەی زەحمەتاای زۆرتریااان کێشاااوە هەموویااان پااێکەوەنو ئەو
ناوەیااان بااۆ خۆیااان هەڵبااژاردوە پرسێکیشاایان بە کاااک مسااتەفا بااۆ ئەو ناااوە بە حەق
نەزانیوە
وێرای هەموو ئەو شاتانەی کااک مساتەفاو راوێژکارەکاانی باۆی چاوون ،یاا باۆی
دەچن ،شتەهایەکی بە دوور لە دێموکراسیو دژی پلۆرالیزمی سیاسی دێنە بەرچاوو بۆ
ئەو سەردەمە نە دەبنو نە دەشکرێ باسیان لێوە بکرێ.
یا بەرێز کاک حەسەن شەرەفیش کە پرسایاری لێادەکەن لە وەاڵمادا دەڵاێ« :ئەوانە
چەناااد کاااادرو پێشااامەرگەیەکن لە حیاااز رۆیشاااتوون ،هەر کاتێاااک بگەرێااانەوە ،یاااانی
پەشیماننامە بنووسن ،حیزبی خۆیانەو دەبێ گوێرایەڵی بڕیارەکانی ئەکسەرییەت بن».
خەڵکی بە شەرەفی کوردستان ،کادرو پێشمەرگەکانی حیز  ،ئێاوە ویژدانای خۆتاان
بکەنە قاازی ،قەزاوەتێکای عااداڵنە باکەن ،چااو لاێکەن ئەوانەی ئێساتا بەنااوی حیزبای
دێموکراتی کوردستان کار دەکەنو دەورانی خەباتیان لە حیزبی دێموکراتی کوردساتانی
ئێران دا بەرچاوترە ،یا ئەوانەی دەوروبەری کاک مساتەفا کە هەموویاان دوای شۆرشای
گەالنی ئێران هاتوونە مەیدانو خۆیان بە کوێخااو هەماوو شاتێکی حیاز دەزانان لێارەدا
ئەو شێعرە کوردییە دێتەوە بیر :ماڵ لە خانە خاوێ حەرام کاراوە .مەساەلەی کاوردەو لە
کورد روویداوە .ناشڵێم ئەوان لە خەباتو شاۆرشدا دەوریاان نەباووە ،زەحمەتیاان نەکێشااوە،

بەاڵم وەبەر چاو نەگرتنی نەزەراتی مامۆستا حەساەنزادەو هاوساەنگەرانی ،شاتێکە هایچ
خاوەن ویژدانێک ناتوانێ بەرچاوی نەگرێ.
بە پێویستی دەزانم سەبارەت بە الوازیی مودیرییەتی مامۆستا حەسەنزادە لە دەورانای
سکرتێریدا ئیشارە بە یەک دوو شت بکەم:
هەر لە کۆنگرەی دەیەمی حیز  ،مامۆستا زۆر باش ئاگاداری دەستەو دەستەبەندی
کاک مستەفا لەسەر ئەو هەبوو ،دەشیزانی ناوبراو بە جیددی موخالیفی یەکگرتنەوەی
رێبەرایەتی دەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەو مامۆستاشی بە ئاااڵهەڵگری
ئەو بەرنامەیە دەزانی.
تێکۆشەری ژمارە  ٤١بەڵگەی مەلمووسی ئەو شتە بوو کە مامۆستا لە دەوروبەری
دەفتەری سیاسی دەستووری کۆ کردنەوەیدا .گرژیو ئاڵۆزیی نێو حیز لە کۆنگرەی
دوازدەداو پەردە پۆشکردنی بە هەوڵو تێکۆشانی خودی مامۆستا.
نامەکانی بۆ دەرەوەی ئورووپاو خەتدانی بە هاورێیانی سوێند خاواردووی خاۆی ،ئەو
جاااگە لە فااااکس ،ئیمایااالو تەلیفاااون ،تەزویااارو تەقەلوباااات لە کاااۆنفرانس باااۆ کاااۆنگرەو
کۆمیتەکان لە دەرەوەی واڵت ،شکاندنی بڕیارەکانی پلینۆمی دوای کۆنگرەی دوازدە،
خراباوونە ناااو بەرناامەی کاااری کااک مسااتەفاو مامۆساتاش زۆر بە وردی ئاگاااداریی
لەسااەری هەبااوو ،بەداخەوە جااگە لە زەعفاای مااودیرییەت بااۆ مامۆسااتا شااتێکی دیااکە
ناگەیەنێ .بێدەنگیی لەراست ئەو هەماوو خیالفکارییاانە ،قاازانجەکەی لەکاوێدا باوو
هەر دەبااێ مامۆسااتا وەاڵم بااداتەوە .بە رای ماان لە پێکهاااتنی ئەو وەزعە مامۆسااتاش
تەئسیری خۆی هەبووە ،چاونکە ئەگەر سازایەک ،تەنباێیەک باۆ ئەو هااورێیە دیااری
کرابا ،یا هەر نەبێ کۆنگرەی ساڵێک دواخستبایە ،شتەکە نەدەگەیشتە ئەو رادەیە.
ئەو چەند پێشنیارە دەکەم:
-٢دێموکراسیو خودموختاری سواوە ،فێدراڵی بکرێتە دروشمی دوارۆژمان.
-١دانانی بەرنامەیەکی رێکوپێک بۆ تەشکیالتی دەرەوەی واڵت.
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-٢خۆ نزیک کاردنەوە لە دامودەزگاکاانی حکاوومەتی هەرێامو هاوکااری کردنیاانو
کەڵک لێوەرگرتنیان بۆ پێوەندیی دەگەڵ خەڵکی کوردستانی ئێران.
-٩کارو تێکۆشان بکرێتە تەرازووی هەڵسەنگاندنی هەر ئەندامێکو بەرچاو گرتنای
رابردووی دروستو بێخەوش.
 -١مەحکااووم کردناای رابیااتەو زەقکااردنەوەی زابیااتە لەنێااو ئەناادامان بااۆ هەڵبااژاردنو
هەڵبژێران.
-٤تەشویقو تەنبێ لە بەرامابەر کاارە بااشو خراپەکااندا کە بە پاێچەوانەی پەیارەوی
حیز دا ئەنجام دەدرێن.
 -٤دانااانی لێژنەیەکاای سااێ کەساای بە توانااا بااۆ پێوەناادی دەگەڵ واڵتااانی دەرەوەی
کوردستانو حیزبەکانیش.
 -١دیاااریکردنی ئەناادامێکی دەفااتەری سیاساای بااۆ بەرپرساای کااۆمیتەی حیااز لە
ئورووپا.
-٤گەیانادنی بڕیااراتو بەخشانامەکانی پێوەندیادار بە تەشاکیالتی ئورووپاا لە کااتی
خۆیدا.
-٢١کەڵااک وەرگاارتن لە خۆپیشاااندانەکانی دژی رێااژیمو هەر بڕیااارێکی نادروسااتی
دوژمنانی کورد.
-٢٢دیااااریکردنی هەیمەتێکااای ساااەالحییەتدار باااۆ پێوەنااادی گااارتنو گێااارانەوەی ئەو
کەسانەی دڵساربوون لە حیز .
-٢١نووسینەوەی بیوگرافی هەموو ئەندامان لە دەرەوەی واڵت.
-٢٢چا و ب و کردنەوەی کتێبێک لە شەهیدان بە هەموو الیەنەکانییەوە.

بەرێزان کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نۆروێژ!

سەرکەوتنو بەختەوەریتان ئاواتمە!
هەمووماااان ئاگاااادارین کە حیزبااای دێماااوکراتی کوردساااتان لە کاااۆنگرەی دەیەم بە
بریارێکی گەلێک گرن و بەرچاوی پەسند کرد ،یەکێک لەوان بریاری یەکگرتنەوەو
وەسەریەککەوتنەوەی بنەماڵەی گەورەی حیز بوو.
ئەو بریااااارەش بە هەساااات کااااردن بە بەرپرسااااایەتی لەالیەن رێبەرایەتیاااای هەر دوو ال
بەکردەوە جێی خۆی گرتو دوایی بە کێشاەو دووبەرەکای ،شاەری براکاوژی ،باایکۆتو
یەکتاار بوغزاناادنو تااۆمەتی نااارەوا لە یەکتاار هێناااو ئاااواتو ئامانجەکااانی کااۆمەاڵنی
خەڵکااای کاااورد لە کوردساااتانی ئێاااران بەتاااایبەت هێناااایەدی .وێااارای ئەوەی ویساااتو
خواستەکانی دوژمنانی کوردی خستە گلو زەبرێکی کوشندەی لە پەیکەری کۆماری
ئیسالمی وەشاند.
ساااەرەرای ئەو دەساااتکەوتە مەزنەو ئەو ساااەرکەوتنە گەورەیە ،گرووپێکااای ناااابەرپرس
دژی ئەو دەستکەوتانە راوەستاونو بە بەهانەی حەقی کەمایەتی کە لە پەیرەوی حیزبدا
گونجاااااوە کەوتنەخااااۆ ،دژی یەکگاااارتنەوە بەپااااێچەوانەی ئەسااااڵە تەشااااکیکاتییەکانو
پرنسیپەکانی سیاسی .بە نهێنی لە ناوخۆو دەرەوەی واڵت تەبلیغاتێکی چڕوپڕیان دەست
پێکااارد ،باااۆ ساااازماندانی ئەفااارادی ساااەر بەخۆیاااان لەژێااار نااااوی "مباااارزە درون حزبااای"
تەشاااکیالتی بانااادو بانااادبازی ،دەساااتەو دەساااتەبەندی دژی هەماااوو ئەو کەساااانەی باااۆ
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یەکگرتنەوەی دوو باڵی حیز کاریان کردبوو ،لە هەموو کۆبوونەوەکانیشادا بەگشاتیو
تەنانەت کۆنفرانس بۆ هەڵبژاردنو کۆنگرەش ئەفرادی دیاریکراو ،ئارای تەزویرو سااختە
دواییان بە کۆبوونەوەو کۆنفرانسەکان دێناو بە سەرکەوتووش ناودێریان دەکردن ،جاگە لە
خۆیااااان بەو بیاااارو بۆچااااوونە هەڵەیااااان کەسااااانی دیااااکە لەوە تێگەیشااااتبوون ،بەاڵم بااااۆ
باشتربوونی وەزعی حیز بەگشتیو بارودۆخی تەشکیالتی بەشداریی هەماوو رێورەسامو
کۆبوونەوەکان دەبووم تا بەڵکوو ئەو هاورێیانە لەو بیرە چەوتە پاشاگەز بانەوەو ریزەکاانی
تەشکیالتی پتەوترو ئەندامانی حیز چااالکتر بانو زیااتر لەوە دڵ ئاێشو مەیادان خااڵی
نەکەن.
ئەو هەوڵو تێکۆشانە لە سەرکردایەتیو ناو بەدەنەشو لەناوخۆو ،هەروەها لە دەرەوەی
واڵتاایش بێئاکااام بااوو ،برایااانی باناادبازو باندساااز هەر لەسااەر هەوای خۆیااان گااوێرایەڵی
ساااەرۆک بانااادەکان باااوونو زیااااتر لەو هەوایە بە قەولااای کاااورد گاااوتەنی "سوێساااکە"یە
شتێکی دیکەیان نەدەزانی .تا کۆنگرەی دوازدەهەمی حیز  ،کورد گوتەنی "مانگاا بە
دزیش کەڵ بگرێ ،بە ئاشکرا دەزێ" ،ئەوەی لەبان بەڕە باوو کەوتەساەر بەڕەو تەناانەت
کاااک مسااتەفاو دارودەستەکەشاای تێگەیشااتن کە ئەو شااێوە بیروبۆچااوونەو بەو دەسااتەو
دەساااتەبەندییە کاااارکردن چ زیاااانێکی گەورە بە حیاااز دەگەیەناااێ ،هەر باااۆیە دەساااتەو
دامێناای مامۆسااتا حەسااەنزادە وەک سااکرتێری حیااز و شەخسااییەتی سیاساایی حیزباای
دێماااوکراتی کوردساااتان باااوون کاااارێکی ئەوتاااۆ بکااااو دەوری خاااۆی باااۆ لێکنەترازانااای
ریزەکانی حیز ببینێ ،لە دابەشبوونی حیز بە ناوەند ،جنوو و شیمال پێشگیری بکا،
بەخۆشااییەوە مامۆسااتاش وەک هەمیشااە بااۆ یەکپااارچەیی ریزەکااانی حیااز تێکۆشاااو
هەوڵەکەشی بێئاکام نەبوو.
لە پلینۆمی یەکەمی دوای کۆنگرەی دوازدەش دوای باسو خواستێکی دوورو درێژ
لەسەر وەزعی نالەباری ناوخۆ کۆمەڵە برێارێک بە پەسندی هەماوو بەشادارانی پلیناۆم
گەیشااات و بەرناااامەی کااااری دوارۆژی هەماااوو ئەنااادامانی رێبەرایەتااای لەو بڕیاااارانەدا

دەستنیشااااان دەکاااارێ ،تەنااااانەت پێااااداگریی لەسااااەر ئەوەش دەکاااارێ کە هەر کەس لە
ئەندامانی رێبەری بەپێچەوانەی ئەو بڕیارانە هەڵسوکەوت بکاا ،تاا سانووری خەیاانەت
حیسابی لەسەر دەکرێ.
زۆری نەخایانااد ئەو بڕیااارانەش لەالیەن کاااک مسااتەفاوە پێشااێل کاارانو تەنیااا وەک
جەوهەر لەسەر کاغەز بوون.
لە نااامیلکەی "تێکۆشااەر"ی ژمااارە ٤١دا دەرکەوتو نیشاااندرا کە ناااوبراو کارێااک
دەکاااو کااارێکی کااردو ە دژی یەکگاارتنەوەو تەشااکیالتێکی لەناااو تەشااکیالتی حیزباادا
دروسااتکردووە ،نامەکااانی ناااوبراو لە دەرەوەی واڵتو ئاشااکرا بوونیااان هەمااوو ئەو شااتانە
دەسەلمێنن ،کەچی مامۆستا حەسەنزادە کە ئەوکات سکرتێری حیازبیش باوو ،نەک تاا
سنووری خەیانەت حیسابی لەسەر کەس نەکردووە ،بەڵکوو بە ئاشاکرا چاوپۆشای کاردو
مەیاادانی زیاااتری بااۆ کاااک مسااتەفا ئاااوەاڵ کاارد ئەسااپی سەرکێشاای خااۆی تاااو بااداو
مامۆستاش کە ئااڵهەڵگری یەکگرتنەوە باوو ،بە هەماوو بانادەکەی بناساێنیو تەناانەت
بە سەردەسااتەی الدەراناایش حیسااابی لەسااەر بکاااو وەک تاوانبارێااک کە هەوڵاای زۆری
داوەو بنەماڵەی گەورەی حیزبی وەسەریەک خستەوە ،خستە تەرازووی تاوانباران.
هاورێیان! بە رای من ئەگەر چاوپۆشایو کەمکااریی مامۆساتا نەباوایەو لە هەماوو
خیالفکارییەکان کۆ کراباانەوە ،باارودۆخی حیاز نەدەگەیشاتە ئەو دوولەتباوونە ،ئەگەر
مامۆساااتا کۆنگرەشااای نەگرتباااا ،کااااک مساااتەفا ریساااەکەی لێدەباااووە بە خاااوری،
خورییەکەشی بە دارو دەوەنانەوە دەرۆیشت.
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خوشکو برایانی خۆشەویست!
بەشدارانی کۆڕی پرسەو ماتەمینی شەهیدی هەمیشە لەیاد،
کاک عوسمانی رەحیمی!
بەشااداریتان نیشااانەی وەفاااداری ،ئەمەگناساایو رێزدانااانە بەگشااتیو شااەهید کاااک
عوسمان رەحیمی .کۆچی نابەوەختی ئەو شەهیدە کەسەرێکی گەورەی دانایە سەر دڵی
هەمااووی ئااێمە هاوسااەنگەرانی .هەر چەنااد لەدەسااتدانو نەمااانی هەمااوو ئااازیزانی ئااێمە
بەشدارانی ئەم کۆڕە شاتێکی گەلێاک تااڵە ،ناخۆشاەو بە ساەختی هەزم دەکارێ ،بەاڵم
لەدەساااتچوونو کاااۆچی دوایااای شاااەهید عوسااامانی رەحیمااای ،ساااەنگەرێکی خەبااااتو
خۆراگریشاای لە حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی چااۆلکرد ،ناخۆشااترە .هەر بەو بااۆنە
دڵتەزێانەوە پێمباشاە هێناادێک لە ئاکاارو کااردارە تایبەتمەنادییەکانی ناااوبراو بااس بااکەم،
هەر چەناااد فیاااداکاریو لەخۆباااوردوویی ئەو شاااەهیدە باااۆ زۆر کەس لە بەشااادارانی ئەو
کااۆڕە روونو ئاشااکرایە .رەنااگە کەسااانێکیش هەباان هەر ن ااوو ناوبااانگی ئەو شااەهیدەیان
زانی بێ .لە هەڵسوکەوتو تێکۆشانی شەهید عوسمانی رەحیمی وەک پێویست ئاگادار
نەبن.
لەگەڵ شەهید عوسمان بۆ ماوەی هەشت سااڵ لە یەک ساەنگەرو یەک ئۆرگااندا
کارمان کردوە ،هێندێک لە تایبەتمەندییەکانی ناوبراو باس دەکەم.

شااەهید عوساامانی رەحیماای تێکۆشااەرێکی ماناادوو دوژمنااانی کااوردو کوردسااتان،
بەتااایبەتی حکااوومەتی ئاخوناادیی کۆماااری ئیسااالمی بەکااردەوە نیشاااندابوو ،هەمااوو
کاتێاااک تەبلیغااااتی لەقااااودانی سیاساااەتی دژی گەلااایو ناتەباااا دەگەڵ دێموکراسااایو
وەبەرچاو نەگرتنی بەندەکانی جاڕنامەی مافی مرۆڤی لەالیەن کۆماری ئیساالمییەوە،
بەرچاو بوو و هاورێیانی دەخستە ژێر تەئسیرو حەماسەتەوە.
لەنێو کادرو پێشمەرگەو کۆمەالنی خەڵکای زەحمەتکێشای کوردساتان خۆشەویساتو
لەقاودانی سیاسەتی دوژمنانی کورد لە مێژوودا کردباووە وێاردی ساەر زماانیو لە هەر
هەماااوو دەرفەتێاااک کەڵکااای وەرگااارتو شاااتەکانی بەباشااای شااایدەکردەوەو دۆساااتانو
دوژمنانی بە خەڵک دەناساند.
لەباری سیاسی ،ئینساانێکی وردباینو لێکاۆڵینەوەی زۆر قاووڵو تەحلیلێکای روونای
لەسەر ئایندەی کاوردو پیالنای دوژمناان هەباوو ،لە کۆبوونەوەکاانی حیزبایدا چاالکاانە
بەشداریی دەکردو ئینساانێکی روک ساەری و راساتگۆ باوو .خااوەن قەڵەمێکای پااراو لە
نووسیندا بوو ،تەنانەت لە وەرگێڕانیشدا ئەدیبێکی خاوەن ئەزموون بوو.
لەباری نیزامییشەوە ،ئینسانێکی جەسوور ،نەترسو بە بەرنامە بوو ،لە تاکتیکەکانی
دوژماان باااش شااارەزا بااوو .دەیگااوت دوژمنااانی کااورد بەگشااتیو پاساادارانی کۆماااری
ئیسالمی ترسەنۆکو لە بەرامبەر چەکی پێشامەرگەدا خۆنااگرنو رێگاای دەربااز باوون
هەڵدەبژێرن ،بۆیە ناابێ بکەویانە داویاان ،چاونکە کاورد گاوتەنی کەوتانە ژێار ئینساانی
ترسەنۆک رزگار بوونت مەحاڵەو نااوێرێ لەساەرت هەساتێو بێوەبەرچااو گرتنای هایچ
لێخۆشبوونێک یاسایەکی ئینسانی گیانت لێدەستێنێ.
لەباری ئەخالقیشەوە ،نماوونەو هەڵساوکەوتەکانی ،وتاارو لێکۆڵینەوەکاانی پڕباوون لە
هیواو جێگای ئۆمێدی گوێگران ،پڕباوون لە ماوژدەی ساەرکەوتن بەساەر داگیرکەرانای
کوردستانداو پێیوابوو و هەمیشە دەیگوت هەر گەلێک یەکگرتوویی هەبێ ،کۆمەالنی
زەحمەتکێش بە پشتیوانو خۆی بە یارو یاوەری ئەوان بزانێ ،لە بەرامبەر هێزی پۆشاتەو
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پەرداخاای دوژمناادا چااۆک داناااداو سااەردەکەوێ .خااوێنی ئەو شااەهیدانەی کاااوردیش
بەڵگەی هەرە زیندووی یەکگرتوویی کورد بۆ وەدەستهێنانی مافە رەواکانیەتی.
باسی ئاکارو کردەوە باشو شۆرشگێرانەکانی شەهید تەواو نابێ.
لە کۆتاییدا هەر ئەوە دەڵێم بۆ شادیی رووحای شاەهیدان ریزەکاانی خۆماان لە بااری
سیاسی ،تەشکیالتی ،ئابووری بۆ بەربەرەکانی دەگەڵ دوژمنانی کورد پتەوتار بکەیان،
بە چاوی تەسکی حیزبایەتی نەروانینە مەوزووعەکان ،هەلومەرجی ئێستای رۆژهەاڵت،
بەتایبەتیو دنیا بەگشتی بە چاوێکی کراوەتر چاو لێبکەین.
کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران کااۆمەالنی خەڵکاای ئێراناای خسااتۆتە ئەوپەڕی فشااارو
فەقاااارو فەالکەتەوە ،ماناااا ناااایە چەنااااد کەس بە بەهااااابەی قاچاااااخچییەتی ،دزی،
فەساااادو ...لە قەناااارە نەدەن ،بێکااااری ،هەژاری ،ئێعتیاااادو ساااەدان شاااتی دیاااکە باااۆ
کۆمەالنی خەڵکی ئێران ،دەگەڵ ژیانی رۆژانەیان لەساایەی سیاساەتی دوژمنکاارانەی
کۆماری ئیسالمییەوە بۆتە هاوبەش.
بەکورتی کۆماری ئیسالمی بۆتە پشیلەی رەجەبە شاێتی ،چەنادین واڵت لە دەوری
خۆی ئاگر تێبەردەداو دەسووتێنێ.
راهێنانی کەسانی تێرۆریستو رەوانە کردنیان بۆ عێراق ،یارمەتیی تاقمە شیعەکانی
ساەر بەخاۆی لە دژی ساوننەکانیو یاارمەتی ساوننەکانی دژی شایعەکانی موخااالیفی
سیاسەتی خۆی.
یااارمەتیی چەناادین میلیااۆن دۆالریاای بە حیزبااوڵ ی لوبنااانو هاناادانی رێکخااراوی
حەماسااای فەلەساااتین لە دژی رێکخاااراوی فەتااا و ئیسااارائیلو هەرەشاااەی ساااڕینەوەی
ئیسرائیل لەسەر نەخشەی زەوی ،دوژمنایەتیی ئەمریکااو هاوپەیمانەکاانی ،جاگە لەوانە
تۆپبارانی سنوورەکانی حکوومەتی عێراقو دەربەدەر کردنای دانیشاتوانی ئەو سانوورە بە
بەهااانەی بااوونی پااێگەی .ک.کو پااژاک لە ناااوچە ساانوورییەکانو دەیااان شااتی
دیکەش بەڵگەن لەسەر درندەیی ئەو رێژیمەو دوژمنایەتی دەگەڵ ئازادی.

دیسااان پرسااەو سەرەخۆشاایی خااۆم بە ئێااوە ،رێبەرایەتیاای حیااز و کااۆمەالنی خەڵکاای
کورد بەگشاتیو بنەمااڵەو کەسو کااری شاەهیدی نااوبراو دەڵاێمو داوای ساێبووریی باۆ
هاوسەرەکەی پەخشان خانم دەکەم.
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کورتەیەک سەبارەت بە شۆرشەکانی کورد لە رابردوودا

گەڵیااااە جااااار وا رێکەوتااااووە ،ناااااو بەناااااو هێناااادێک خێاااازانو بنەماااااڵەی گەورە لە
ناوچەکاااانی کوردساااتان حوکمیاااان کاااردوە ،باااۆ نماااوونە بنەمااااڵەی "حەساااەن ئااااوای"ی
ساااەربەخۆییەکی باشااایان نوانااادوە .لە باشاااووری چیاااای بێساااتوون حوکمرانیاااان کاااردوە.
هەروەهااا حوکماادارەکانی دیاااربەکرو ئۆرفااا لە  ٤٩١تااا  ٢١٤٤سااەربەخۆییەکی چاکیااان
هەبااووە ،پاشااان سااەلجووقییەکان دەسااەاڵتیان لێئەسااتاندون .بەناوبااانگترین کوردەکااانی
ئەیووبی بوون کە ساڵی  ٢٢٢٤سەالحەدینیان بووە بە پاشایەکی نێوبەدەرەوە.
لە سەدەی شازدەو حەڤدە کە کوردستان مەیدانی تەراتێنی تورکەکانو سەفەوییەکان
بوو ،ئەو سنوورەی لەالیەن سوڵتان مرادی چاوارەمو شاا عەبباسای ساەفەوەیدا لە سااڵی
 ٢٤٢٤لەنێوان کوردەکانی ئێرانو تورکیادا وەک سنوور دانرابوو ،تاساڵی  ٢٤٢٢مایەوە.
سوڵتانی عوسمانی رێزێکی باشی لێدەگرتن .هەتا سوڵتان مەحموودی دووهەم لە سااڵی
٢١٢١دا دەستی کرد بە پەالماردانی کوردەکانو رەوشەکە بەرە بەرە تێکچوو.
لەو کااااتە بەدواوە کوردەکاااان لە دوو الوە دەساااتیان بە جموجاااۆڵو ساااەرهەڵدان کااارد،
یەکەم میاااارمحەممەدی رەواناااادزی ،دووهەم بەدرخااااان پاشااااای بۆتااااان .تورکەکااااان لەو
ساااەردەمەدا لەبەر هێرشااای میسااارییەکان بە فەرمانااادەیی بااارایم پاشاااا نە پاااڕژانە ساااەر

کوردەکان ،تا ساڵی  ٢١٩٤بەدرخان پاشا لە شاەرێکی گەورەدا دەساتگیر کاراو رەوانەی
دوورگەی کووەیاات کااراو ،دوایاای بە فەرمااانی ئەوان هاااتە شااامو لەوێ تااا ساااڵی ٢١٤٤
مایەوەو کۆچی دوایی کرد.
لە دوای شااەری قااریم تااا جااوواڵنەوەی شااێ عوبەیاادوڵ ی شااەمزینی ،نێااوان کااوردو
تورکەکان باش باوو ،بەاڵم دوایە دەوروبەری دەریااچەی ورمێای داگیار کارد ،هەر چەناد
کۆنسااوولی رووسو ئینگلاایس پێیااانگوت بکشااێتەوە ،کەڵکاای نەبااوو ،لە ئاکااامدا شااێ
شکستی هێناو بۆ خۆشی دەستبەسەر کراو بۆ مەککە دوور خرایەوە تا لە ساڵی ٢١١٢
کۆچی دوایی کرد.
لە ساڵی  ٢١٤٢سوڵتان عەبدولحەمید لەشکرێکی بەهێزی لە کوردەکان لە بەرامبەر
رووسەکان پێکهێناو ئەم سپایە لەژێر فەرماندەیی بارایم پاشااو نااوی ساپاکەش لەشاکری
حەمیااادیە داناااراو بەساااەر جوواڵنەوەکانااادا ساااەرکەوتنو لە پاداشاااتی ئەوەدا برایمیاااان باااۆ
ئەستەنبوڵ بان کردو نازناوی پاشایەتییان پێبەخشیو دواتر گەڕایەوە واڵتی خۆی.
لە سااڵی ٢٤١١دا تورکەکاان لە ساوڵتان هەڵااگەرانەوە .بارایم پاشاا باۆ خااۆی دەگەڵ
پێنج سەد سوارە پەالماری شامیداو گرتی ،پاشان لەالیەن تاورکە یاخییەکاانەوە لە شاام
دەرکرایەوەو لە رێگادا سۆمەرەکان رێگایان پێگرتو دوای شەرێکی قورس کاوژرا .هەر
لە ساڵی  ٢٤١١بەدواوە کاوردە نێاو بەدەرەکاان باۆ کاوردایەتی دەساتبەکار باوونو لەالیەن
تورکە گەنجەکانەوە ئیازن دراباوون بگەرێانەوە ئەساتەنبوڵ ،لەوێ کاۆمەڵێکی نەتەوەیای
دروستکراو تورکەکان یارمەتییەکی باشی ئەو کۆمەڵەیەیان دا .
دوای خااۆ قااایم کااردن ،تااورکە گەنجەکااان هاتنەسااەر ئەو رایە بەڵێنەکااانی خۆیااان
جێبەجێ نەکەن .تەنانەت کوردەکانیش بێهێازو لەنااو بەرن ،ئەوە باوو حاوکمی خنکانادن
بەسااەر شااەری پاشاااو ئەمااین عاااڵی بەدرخاناادا سااەپێندرا .بەاڵم ئەوان زوو ئاگااادار بااوون
بۆی دەرباز بوون.
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هەر چەنااد تورکەکااان لە ساااڵی ٢٤٢٢دا بناااخەی دۆسااتایەتییان دەگەڵ کوردەکااان
دامەزراندەوە ،بەاڵم بێسوود بوو .چونکە لە کێشەکەی بۆتانادا سالێمان بەگای بەدرخاان
لەالیەن پۆلیسی تورکەوە کوژراو دۆستایەتییەکە هەڵوەشاوە.
پاش سااڵی  ٢٤٢٩تاا  ٢٤٢١کوردەکاان یاارمەتییەکی زۆری تورکەکانیااندا ،بەاڵم
دوایای کااۆمەڵی نیشااتمانیی کااورد دەگەڵ رووساەکان رێککەوتاانو یااارمەتی ئەوانیاااندا
کە بەرەو ئەرزنجاااانو بتلااایس دەهااااتن ،ئەوەشااایان باااۆ ئەوە کااارد باااۆ ئەوەی کە گۆیاااا
کوردەکان دەگەنە ساەربەخۆییو پاشاان رووساەکان شاکانو ئەو پاالنەش ساەری نەگارت.
دوایە هەر ئەو کااااۆمەڵە نیشااااتمانییە چاویااااان بە نااااوێنەری دەوڵەتە گەورەکااااان کەوت.
شەری پاشای دیاربەکر کە پێدەچێت لە کۆنگرەی ئاشتیدا داوای مافی کورد بکا ،لە
الیەکای دیکەشااەوە کااامران بەدرخااانو جەالدەت بەدرخاان کااوری ئەمااین عااالی بەردخااان
پاشاو ئەکرەم بەگی کورەزای جەمیل بەگ پاشاای دیااربەکر لەساەر قساەی ئینگلایس
نێااااااردران بااااااۆ دەڤەری رۆژهەاڵتاااااای ئەنااااااادۆڵ ،بەاڵم لەالیەن مسااااااتەفا کەماااااااڵەوە
بەرپەرچدرانەوەو ساەری نەگارت .ئەوەنادە هەباوو ئەو جوواڵنەوەیەیاان باووە هاۆی ئەوە کە
بەنااادەکانی ٤٢ ،٤١و  ٤٩بە الیەنگریااای لە کاااورد بخااارێتە نااااو پەیماااانی ساااێڤر ،بەاڵم
بەداخەوە لە پەیمانی لۆزان ئەو بەندانە رەتکرانەوەو شتێکی بۆ کوردان تێدا نەبوو.
مستەفا کەماڵ بۆ فریودانی کوردەکان گوتی هەر کات ئێمە جێگیر بووین ،مافی
خۆتااااان دەدرێتااااێ ،دوای ئەوەی یۆنانییەکااااانی لە ئەزمیاااار وەدەرناااااو خااااۆی گاااارت لە
ساڵی ٢٤٢٢شەری نێوان کوردو تورک سەری هەڵدایەوە.
لە  ٢٤١١شێ سەعیدی پیران بە یارمەتی کوردەکانی سووریە شەری هەڵگیرسااند.
تورکەکااانیش لە رێااگەی شااەمەندنەفەری بەغااداو حەڵە بۆیااان هاااتنو کوردەکانیااان
شاااکاند .لەگەڵ ئەوەشااادا کوردەکاااان روحااای نیشاااتمانپەروەریمان بەهێزباااوو ،کوردەکاااانی
سووریەش زیاترو سوورتر لەسەر مەسەلەکە پابەند بوون .

لە سااااڵی  ٢٤١٤لە بەیااارووت کاااۆمەڵەی کوردیاااان دامەزراناااد ،ئاماااانجی کاااۆمەڵە
سەربەستی کورد بوو ،بیروراشیان لەسەر ئەوە بوو لەگەڵ ئەرمەنییەکان باۆ ساەربەخۆیی
کوردستان پێکەوە کار بکەنو یاارمەتی کوردەکاانی تورکیاا بادەن .جەالدەت بەدرخانیاان
کاااردە ساااەرۆکی کاااۆمەڵە .ئەو ئاماااانجە لەسااااڵی ٢٤٢١ەوە کاریاااان باااۆ دەکااارد ،بەاڵم
کوشاااتاری ئەرمەنییەکاااانو هەڵگیرساااانی شاااەری یەکەمااای جیهاااانی کەمێاااک دوای
خستنەوە .لەساڵی ٢٤٢١دا دیسان یەکیان گرتەوەو کەوتنەوە قساەکردن .شاەری پاشاای
نوێنەری کورد ،بۆغوس نەو پاشا سەرکردەی ئەرمەنییەکان لە فێرمای پێکەوە دەستیان
کردەوە بە ئیش.
لەساڵی  ٢٤١٤کوردەکان لە چیای ئارارات کەوتنەوە کار کردن ،سێ سااڵ شاەری
کوردو تورک درێژەی کێشا .دوایی بە لشکرکێشیەکەی ئیحسان نووری پاشا هێنادراو
بە ناچاری ناوبراو بە نێوی پەنابەری سیاسی چووە ئێرانو لە تااران نیشاتەجێ باوو .هەر
لەو ساڵەدا قانوونێکی دەوڵەتی تورکیا راگەیەندراو کوردەکانی بە تورک پێناسە کارد.
کوردەکانیش لە دەرسیم لەو قانوونە نایگەران باوون ،ساێ کەسایان نااردە الی تورکەکاان
کە ئەو قانوونە هەڵوەشێننەوە ،بەاڵم هەرسێکیان کوشتن .کوردەکان بەوە زۆر توورە بوون
قااافڵە ئۆتااۆمبیلێکی زۆریااان لە پۆلیسااەکان گاارتو رووتیااان کااردنو کوشااتیانن .لەوێاارا
شەری دەرسێم دەستی پێکردو زیااتر لە سااڵێک درێاژەی کێشاا ،لە ئەنجاامدا کوردەکاان
شارەکانو گوندو دێهاتەکانیشایان ساووتاندن .هەر لەوکااتەدا تاورکە شاۆڤێنییەکان وەک
جەالل بایەر دەیگوت" :کورد لە تورکیا دانیە .ئەوەی کە هەشبێ تاورکی کێاوییە" .لە
ئاخرو ئۆخری سەدەی نۆزدەهەمدا رووسەکان خۆیان لە کوردەکان نیزیک کردەوە .
لە ساڵی  ٢١٤٤کوردەکان لە فارسو ئەردەاڵن شانبەشاان لەگەڵ رووساەکان شاەریان
لەگەڵ تورکەکان دەکرد .کە شەری یەکەم هەڵگیرسا ،رووسەکان لە دەوروبەری ورمێ
دەستیان کردە جموجۆڵ .سمکۆو سەید تەهاو گەلێک کەسیان کردە الیەنگری (چار).
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لە دوای پەیماااانی لاااۆزان زیااااتر لە بیسااات هەزار کاااورد کەوتااانە بەر کۆمارەکاااانی
سۆڤییەتو بە هەموو جۆرێک بۆ بینینی نیشتمان چاوەدێریان لێدەکردن .ئەو چااوەدێریە
پریشکی بۆ رۆژهەاڵتی ئەنەدۆڵو جزیرە هاویشتبوو .تورکەکان بەوە دڵگران بوون ،بەاڵم
چارەیەکیان نەبوو.
لە سااااڵی  ٢٤٩٢کە رووساااەکان چاااوونە نااااو ئێااارانەوە هەوڵااای زۆریانااادا ساااەرنجی
کوردەکان بۆ الی خۆیاان راکێشانو کوردەکاانیش زۆر ئۆمێادەوار باوون ،بەاڵم لە ئااخردا
ئەو ئۆمێاادەش نەهاااتە دی ئێرانییەکااان بردیااانەوە.کوردەکااانی لە سااووریەدان ،بە هااۆی
پەیمانی زۆرداری قەرەقووشی (فرانگل بالون) لە نێوان فەرانسەو تورکیادا لە ئەیلولی
 ٢٤١٤رویادا .خەتای شااەمەندنەفەر لە تورکیااوە بەرەو حەڵە و سااووریای پاێکەوە بەساات
گەلااێ لە کااوردانی کەوتاانە سااەر ئیاادارەی سااووریاو بەشااە زۆرەکەی لەژێاار ئیاادارەی
تورکیاااادا ماااانەوە .جاااگە لەوەش هێنااادێک کاااورد لە شااااخەکانی ژووری حەڵەبەوە هەن
سێ سەد ساڵە لە شاخەکانی تورکیااوە کۆچیاان کاردووەو لەوێ دەژیاان ،ئەو شاوێنە باوو
بەجێی حەسانەوەی تورکیاو دوای ئەوەی فەرانسە بووە دەسەاڵتدار لە سووریا.
ئەو عەرەباااانەی لە ساااووریا باااوون دوای ئەوەی ساااووریاو لوبناااان لەالیەن فەرانساااەوە
چاااۆلکر،ا کوردەکاااانیش دڵیاااان خۆشااابوو ،عەرەبەکاااانیش بەنێاااوی عەشااایرەتی بەرازی
سااەرۆکەکەیان حوسااینی بەرازی بااوو سااەرۆکایەتی سااووریای کاارد .لە پاااش ئەوە شااێ
سەعیدی سلێمانی کوژرا ئاژاوە پەیدا بوو.
لە ساااڵی  ٢٤١٤ئاااژاوە کااووژاوەو کوردسااتانی عێااراق کااشو مااات بااوو .لە ٢٤٢١دا
ئینگلیس چوونە ناو سلێمانی .شێ مەحموود بۆ ساەربەخۆیی کاورد ئەوەی پێای خاۆش
بوو پێشوازی لێکردن .شێ کرایە حوکمرانی کوردستانی جنووبی .زۆری نەخایاند شاێ
لەگەڵیاااان تێکچاااوو ،لە شاااەرێکی قارەماناااانەدا لە دەربەنااادی بازیاااانو بەردەقارەماااان بە
برینداری بەدیل گیراو بەرێیان کرد باۆ هیندوساتان لە ٢٤١١دا گێرایاانەوە باۆوە حااکمی
سلێمانیە.

شۆرشی سمکۆی شکاک

ساامکۆ کااوری محەماامەد ئاغااای شااکاک بە شااەش هەزار بنەماااڵە ،بە سااێهەزار
تفەنگچاای مەزەناادە کرابااوو ،محەماامەد ئاغااا لە عەشاایرەتی عەبااووی بااوو ئەواناایش لە
واڵتی دیاربەکرەوە هاتبوون .سمکۆ و جەعفەر ئاغاای بارای ورماێو میانادواویان داگیار
کردبوو بە واڵتی خۆیانیان دەزانی .جەعفەرئاغا هەساتی نەتەویای تێادا بەهێاز باوو .هەر
بۆیەش حکوومەتی تەورێز بانگیان کردو شەو لە ناخافڵ دەوریانداو جاگە لە دوو کەس
لە پیاوەکااانی ،هەموویااان تیاارۆر کااردن .ئەوە لە ساااڵی  ٢١٤١دابااوو .ئەو دوو کەسااەی
دەرچااوون یەکیااان مەحمااوود ئاغااای ناااوبوو ،لە دوایشاادا بااوو بە پیاماااقووڵی ساامکۆ.
کوشتنی جەوهەرئاغا ئااگرێکی لە دڵای سامکۆدا هەڵگیرسااند ،دوای سااڵی  ٢٤٢٩تاا
 ٢٤٢١ئاگری رق و کیانە لە دڵای سامکۆدا ساەبارەت بە کوشاتنی جەوهەرئاغاا بەرەبەرە
هەستی ئازادیخوازی لەو ناوەشدا ماسیرە کرا .سەرەرای ئەمانەش ساەید تەهاا ئەفەنادی
زیاااتر ساامکۆی هاناادا بااۆ مەسااەلەی ماایللەت ،لە ماااوەی ئەو شااەرانەدا ساامکۆ لەگەڵ
رووسەکان رێک بوو .دوایە پاڵیدایە تورکیەوە .دوای ساڵی  ٢٤٢٤شەوێک لە رووسیا
پەیدا بوو گەرایەوە ئێران ،مارشەمعونیش کە گەورەی ئایینییو دنیای فەلەکان باوو باۆ
کۆبااوونەوە لەگەڵ سااامکۆ ساااەبارەت بە پێکهێناااانی حکاااوومەتێکی کاااوردی لە مااااڵی
تەموورخااان یااا تەیمااوور ئاغااا لە کۆنەشااار نێااوان جەهریااقو ساااینقەاڵ دانیشااتنو هاایچ
هێزێک لەگەڵ خۆی نەهێنێ ،ئەگەرچی مارشەمعون زیاتر لە سەد تفەنگچای لەگەڵ
دابااوو ،ساامکۆ زیاااتر دردۆناا و مەشااکووک بااوو لە ئاخریاادا ساامکۆ بە دەمااانچە لە
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مارشەمعونیداو هەر سەد نەفەرەکەش جگە لە کەسێک بە نێوی برای مارشاەعونو لە
دوایدا بوو بە جێگری ناوبراو دەرنەچاوو ،واتە  ٤٤کەسایان کاوژران ،لە جەهریاق بەهاۆی
فشاری فەلەکان ،خۆی داگیر کردو دوایی تورکەکان راویان ناو چاووە بەنادەری قتاوور
لەوێ کوشااتارێکی زۆری لێکاارا ،پاشااان لە رێاای شااای ئێااران ،تەرگەوەرو مەرگەوەرەوەو
میاندواوی پاک کردەوە .هەموو عەشیرەتەکان پاڵیان وە سمکۆدا ،تەمای داگیرکردنای
تەورێزی هەبوو کە جەوهەرئاغا لەوێدا کوژرابوو .لە ناوەوەی ئێرانیشدا پشێوی هەبوو.
 ٢٤١١رەزاخااان تااارانی داگیرکاارد ،لە واڵتاای خوراسااان شااێ خەزعەل خەریااک بااوو
بەختیاااریو قەشااقایش جموجۆڵیااان بااوو ،قەدەمخێاار لە پشااتکۆی لۆرسااتان خەریااک بااوو،
سامایل ئاغااش ناااوو نێوباانگی پەیادا کردبااوو .عەجەمەکاان ترسایان لێنیشااتبوو .ئەوەش
راستە  ١١کەس ریز دەکران و گوللەی لێدەران لە چەنادان تێادەپەری ،ئەوانەی هەماوو بە
تۆڵەی جەعفەرئاغای برای دەکردو دەشیگووت خوێنی ناوبراو کاتێک وەردەگرێتەوە کە
کوردستان لە عەجەمان پاک بێتەوە .لە ساڵی  ٢٤١٢رۆژنامەیەکی بەناوی کوردەوە لە
شاری ورمێ با و کاردەوە ،لەو رۆژناامەیەدا هەم کارەکاانی خاۆیو هەم دەنگاوو باسای
حکوومەتەکانیشی تێدا ب و دەکردەوە .لە دەوروبەری سااڵی  ٢٤١١کە رەزاخاان وەزیاری
شااەر بااوو ،خااۆی کااۆکردەوە .مەلیااکزادە ناااوێکی بە هەزار کەسااەوە بە هەمااوو جااۆرە
چەکێک لە ورماێ نااردە ساەر سامکۆ ،زۆری نەخایاناد لشاکری ئێاران شاکاو حەوساەد
کەسااایان لێگیاااراو کاااوژرا .خااااڵۆ قورباااانو میااارزا کوچاااک خاااان لە واڵتااای ئەردوێاااڵو
باااکووری ئێااران هەر یەکە ناااوو ناوبانگیااان دەرکردبااوو .میرزاکوچااک خااان لە خەتاای
قەفقازەوە ئێرانی شڵەژاندبوو .خاڵۆ قوربانیش لە خەتای گایالنو رشات پشاتکۆوە .دەوری
بەرچاوی رەزاخان هەرلەوە دابوو ،ئەوانەی راکێشی الی خۆی کرد ،خاڵۆ قوربانی هاندا
بەگژ سمایل ئاغا دابچێو لە نااوی بەرێ ،لە سااڵەکانی  ٢٤١٢-٢٤١١بە لەشاکرێکی
زۆرەوە بەرەنگاری سمایل ئاغا بووە لە شوێنێک کە پێای دەڵاێن حااجی حەساەن ،سامایل
ئاغا خۆی گەیاندێ ،لە پاش شەرێکی زۆر لەشکری خاڵۆ قوربان شکاو رایان کرد .

شەری  ٢٤٢٩-٢٤٢١ئێران شڵەژابوو ،ببۆوە سەر رێگای رووسو ئینگلیسو توورکو
ئەمەریکااا .حکااوومەتی قاجااار هەر بەناااو مااابوو .رەزاخااان وەزیااری جەن ا بااوو تااارانی
گااارت .لە سااااڵی ٢٤١١داو لە  ٢٤١٢رەسااامەن باااوو بە رەئااایس وزەرا .لە سااااڵی ٢٤١٩
ئەحمەد شای قاجار لەسەر تەخت هێنارایە خاوارو لە  ٢٤١١رەزاخاان باوو بە شاای ئێارانو
ناوی نرا رەزاشا .سەرەرای تەواوبوونی شەری دووهەم رەزاخان ئەفسەرێکی سوپای ئێران
بوو ،ناوبانگی سمایل ئاغای بیستبوو دەشیزانی بە شەر چای باۆ لەگەڵ نااکرێ زۆری
مەبەست بوو بە قسە یەکتر ببیننو چاویان بە یەک بکەوێ ،سامایل ئاغاا حاازر نەباوو،
لە ئاخریدا رێککەوتان لەساەر کاانییەک لە شااروێران رەزاخاان بێاتو ئەویاش بچاێ بەو
مەرجەی لەشاااکر لەگەڵ خۆیاااان نەبەن .لە سااااڵی  ٢٤١٩رەزاشااااو سااامکۆ لەو شاااوێنە
کەوتنە قسەکردن ،قسەکەشیان ئەوە بوو چی مەنتیقەی تورکو فارسەکانە بۆ رەزاخان
بااێو کوردنشااینەکەش بااۆ ساامایل ئاغااا .دوای گەرانەوەی ساامکۆ خااۆی گوتااوویە لە
ژیااانم دا لە کەس نەترساااوم لە رەزاشااا ترساام رێنیشاات ،هەلاام بااوو نەمکووشاات ،دەزاناام لە
ئاخردا ئەو ئەمن دەکووژێ.
لە ساااڵی ٢٤١١تااا  ٢٤٢١کوردەکااان لە تااورکیە خەباتیااان دەساات پێکردبااوو ،ساامکۆ
وەاڵمی دایە کونسوولی رووسەکانو لە وەاڵمدا گوتباووی کوردەکاان چیاان پێنااکرێ،
سااامکۆش هەر خاااۆی دەپاراسااات زیااااتر خەریکااای قایمکااااری خاااۆی باااوو .لە تشااارینی
یەکەمای  ٢٤١٤لە خەتاای پەسااوێوە رووی کاردە عێااراقو رەواناادوزی داگیار کاارد .سااەید
تەهاشی یارو یاوەر بوو .لە ئاخریدا عێاراقو ئینگلیاز رێککەوتانو پەالماریااندا لە ٢٤١١
سمایل ئاغاا ناچاار کارا بچێاتە نێوخااکی تورکیااوەو حکاوومەتی تورکیااش بەرەنگااری
باااۆوەو ناچاااار گەراوە عێاااراقو ناوچەکاااانی پێشاااوو ،ناچاااار لە وێشااارا گەراوە ئێااارانو لە
ساانوورەکانی دەوری عێااراقو تورکیااا دانیشاات .لە ساااڵی  ٢٤٢١بە نێااوی دۆسااتایەتی
رەزاشا دەعوەتی کرد ،دەعوەتەکەش لە رێگای عومەرخانی شەرەفی کورە مامی سمایل
ئاغا بوو جێی باوەری بوو تەرتیگ درا .سەرهەن سادقخان ئەمیر فەوجی شنۆ بەجێی
304

ذياننامة

رەزاشا ئەو بانگهێشتنەی رێکخستبوو .دوای دوو رۆژ دانیشتن ،رۆژی سێهەم دوای نان
خاواردن ساامکۆو سااەرهەن ساادق خااان دەساات لە ناااو دەسات دەچاانە دەرێ تااا دەگەنااێ
سااەرهەن دەسااتی ساامکۆ بەردەداو دەساات هەڵاادەتەکێنێو دەسااترێژ دەکاارێ ،تەنهااا دوو
کەس لە پیاوەکانی سمکۆ دەربااز دەبان ،قساەی سامکۆ کە گاوتی رەزاشاا دەمکاووژێ
دێتە دی.
*****
بە هاااتنە ئاااراوەی شااەری دووهەماای جیهااانی لە ساااڵی  ٢٤٢٤تااا  ٢٤٩١پەیمااانی
ئەتڵەس ئەو دەن و ئاوازەی بە شەیپوورێکی دیاکە با و کاردەوە .دوای ئەو دەنگوباساە
ئینگلاایسو رووس بااۆ رووخاناادنی ئەڵمااان ببااوونە دۆسااتو خۆیااان خزانااد بااووە ناااو ئێااران،
لااۆرانس لەالیەن ئینگلیسااەوەو ئەسااراف لەالیەن رووسااەکانەوە لە کوردسااتان بە گەرماای
ئاموشۆیان دەکردو هەریەکەیان دەیانهەویست کوردەکان بۆ الی خۆیان راکێشن .ژێناراڵ
ئەرفە سااااەرۆکی ئەرکااااانی شااااەر بااااوو .لەو سااااەردەمەدا ئینگلاااایسو رووس لە ١١ی
ئاگۆسااتی ساااڵی  ٢٤٩٢چااوونە ناااو ئێااران لەو سااەردەمەدا زۆر الوازو بێدەسااەاڵت بااوو،
رەزاشااااا گیااااراو دوور خرابااااۆوە .لە ساااااڵەکانی ٢٤٩١و  ،٢٤٩٢میرحااااان ئەفسااااەرێکی
پااایەبەرزو رووناااکبیرو ئەناادامی حیااز هیااوا ،سااەردانی ساااب خی دەکااردو بااارودۆخی
کوردسااتانی عێراقاای بااۆ گەنااجو الوەکااان باااس دەکاارد ،ئەوکااات ژمارەیااان بیساات کەس
دەبااوو کۆمەڵێکییااان بەناااوی "ژ-ک" دروسااتکردە بااوو .دامەزرێاانەری ئەو کااۆمەڵەیە
سەرەتا مەال داودی لە دووکانێکی چکۆلەی خۆیدا گەنجو الوەکانی لە دەوری خۆی
کااۆ کااردەوەو باساای کااوردایەتی وەک حیکااایەتی گااوێی ئاااگردان بااۆ دەکااردن ،پاشااان
عەزیزی زەندی خۆی لەو حیزبە نزیک کردەوەو بوو بە سەرۆکیو پاشان بەنێوی حیزبی
ئااازادیخوازانی کوردسااتان رێکخسااتنی خااۆی دەسااتپێکرد .لە کۆتاااییدا عەزیااز کەوتە
داوی حکاااوومەتو لیساااتی ئەنااادامانی ئاشاااکرا کااارد ،خۆشااای قەدرو قیمەتااای لە الی
خەڵاااک نەماااا .دوای ئەو حوساااێن فااارووهەر کارەکاااانی گااارتە دەساااتو زۆر بە نهێنااای

کارەکانی بەرێوە دەبارد .میرحاان لە ساەفەری دووهەمیادا خاۆی گەیانادە ئەو کاۆمەڵە.
هەر ئەو کااات بااوو رووسااەکانیش تەورێزیااان داگیاار کاارد .حیزبێکیااان بە سااەرۆکایەتیی
جەعاافەر پیشااەوەری بەناااوی فیاارقەی ئازەربایجااان دامەزرانااد .کااۆمەڵەی "ژ-ک"یااش
دروساات ببااوو و گۆڤارێکیشاایان بەناااوی کااۆمەڵەکە لە تەورێااز چااا و با و دەکاارایەوە.
پیشااااەوەری دامەزراناااادنی کااااۆمەڵەی بە قااااازانج نەدەزاناااای ،بااااۆیە رووسااااەکان داوای
چاوپێکەوتنیااان دەگەڵ قااازی محەماامەد کاارد .کەوابااوو لێااژنەیەک بە سااەرۆکایەتیی
قازی محەممەدو پێکهاتوو لە عەلی رێحانی ،قاسمی حاجی بایزئاغاو چەند کەساێکی
دیکە بۆ باکۆ بان کران تا لەگەڵ جەعفەر باقرئۆف دیدار بکەن.
دوای حەوتاااو ویەک قساااە کاااردن ،بڕیاااار هاتەساااەر ئەوە کاااۆمەڵە بکااارێتە حیزبااای
دێماااوکراتی کوردساااتان و لەگەڵ دێماااوکراتی ئازەربایجاااان ببااانە یەکو داوای ماااافی
خۆیاااان باااکەن .لە ٢٢ی کاااانوونی سااااڵی  ٢٢٤٩١پیشاااەوەری کۆمااااری ئازەربایجاااانی
راگەیاناااد .لەگەڵ ئەمەدا هەماااوو نااااوچە ئازەرییەکاااان جاااگە لە ورماااێ لە هێزەکاااانی
حکااوومەتی ناوەناادی پاااک کاارایەوە ،ورمااێ کە ئەحاامەد زەنااگەنە ئەمیاار فەوجاای بااوو،
بەهۆی عەشایرو خەڵکی خۆی تەسلیم کردو زەنگەنەش گیراو بۆ حکاوومەتی ناوەنادی
ناردرایەوە.
دوای شۆرشاای ئازەربایجااان ،قااازی محەماامەد لێژنەیەکاای بە سااەرۆکایەتیی حەمە
حوسێن سەیفی قازی ناردە تەورێز بۆ ئەوەی پێکەوە دەستی حکوومەی کورت بکەنەوە،
دوای پێکهاااتن لەسااەر چەنااد بریارێااک لە تەورێااز ،لە مەهاباااد کۆبااوونەوەیەکی گەورە
پێکهاتو لەو کۆبوونەوەیەدا ئااڵی حکوومەتی ئێران لە رۆژی ٢٤ی کانوونی یەکەمی
سااااڵی  ٢٤٩١لەساااەر ئیااادارەکان داگیاااراو لەنااااو چەپڵەرێزانااای زۆری خەڵکااادا ئاااااڵی
کوردستان هەڵدرا.
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لە رۆژی  ١٤ی کااانوونی دووهەماای هەر ئەو ساااڵە ،قااازی محەماامەد بە خۆشاایو
شادمانییەوە بە رەسمی کۆماری کوردستان راگەیاندو ئەوجار کابینەی وەزیرانی ئاێعالن
کرد.
-٢حاجی بابە شێ  ،سەرۆکی وەزیران.
-١حوسێن سەیفی قازی ،وەزیری شەر.
-٢کەریم ئەحمەدی ،وەزیری پۆستو تێلگراف.
-٩مەناف کەریمی ،وەزیری فەرهەن .
-١حەمەدەمین موعینی ،وەزیری ناوخۆ.
-٤رەحمان ئیلخانیزادە ،وەزیری تەکبیرو راوێژ.
-٤سمایل ئیلخانیزادە ،وەزیری رێگاوبان.
-١ئەحمەد ئیالهی ،وەزیری ئابووری.
-٤مستەفا داودی ،وەزیری بازرگانی.
-٢١مەحموود وەلیزادە ،وەزیری کشتوکاڵ.
-٢٢خەلیل خوسرەوی ،وەزیری کارو فەرمان.
-٢١سەدیق حەیدەری ،وەزیری پرۆپاگاندە.
٢٩ی کاااانوونی دووهەمااای  ،٢٤٩٤لە کۆباااوونەوەیەکی بەرینااادا پێشاااەوا ساااوێندی
وەفاداریی خوارد.
خەلیاال خۆشااەوی لە شااەری گااردی مااامەش شااەهید بااوو ،رەزم ئااارا ناچااار داوای
چااااوپێکەو تنی دەگەڵ ناااوێنەری حکاااوومەتی کوردساااتان کااارد ،حکاااوومەتیش عیااازەت
عەبدولعەزیز ،یاوەر ئیبراهیمو یاوەر جەعفەر کەریمی ناردە سەقز.
دوای قەولو قەراری مۆر کراو لەالیەن حکوومەتی ئێرانەوە ،حکوومەتی کوردستانو
ئازەربایجان زیاتر تەنگیان بە حکاوومەت هەڵچنای ،لە کۆتااییدا ناچاار حەکیمولملاک
لە وەزارەت وەالنااراو ئەحاامەدی قەوامولسااەڵتەنە وەزارەتاای بەدەسااتەوە گاارت ،ئەو ناایمچە

ئااازادییەکی وەرێخساات .کەسااانی سااەر بە حیزباای تااوودەی لە بەناادیخانە ئااازاد کااردو
دەستیان بە کار کردەوە.
دوای ئەوە داوای لە حکااوومەتی کوردسااتانو ئازەربایجااان کاارد نااوێنەری خۆیااان بااۆ
گفتوگااۆ بنێاارنە تاااران .پیشااەوەریو حەمە حوسااێن خااان چااوونە تاااران .لەم دانیشااتنانەدا
بەڵێنێکی زۆر درایە وەفدەکەی کوردستانو ئازەربایجان ،بەاڵم هیچیان جێبەجێ نەکران.
قەوام لە کۆتاااییدا هاااتە مەیاادانو وەزارەتاای دروسااتکردو گیااانی سەربەسااتی خستەسااەر
گااازی پشااتو سااێ ئەناادامی حیزباای تااوودەی داخااراوی بااردە ناااو وەزارەت .الیەنگراناای
ئینگلیسی گرت .ئەوجار حیزبێکی بەناوی حیزبی دێماوکراتیکی ئێاران دامەزراناد .ئەو
حیزبە بە مەبەستی شاکاندنی حیزبای دێماوکراتی ئازەربایجاانو کوردساتان باوو .رۆژ بە
رۆژ لە پیاوانی ئەو دوو حیزبەی رادەکێشاا الی خاۆی .حیازبەکەیو ناوەکەشای خساتە
دەنگااادانەوەو متماااانەی باااۆ وەرگااارتن .هەر چەناااد رۆژ دواتااار قەوام خاااۆی چااااوی بە
ئیستالین ،مۆلۆتۆفو چیکۆ کەوتو گەرایەوە تاران.
لەو سااەفەرەدا بە رووسااەکانی وتبااوو ئێسااتا ئێااران ئەو دابەشاابوونە هەڵناااگرێ ،ئەو
نەوتەی کە کەوتۆتە باکووری ئێرانەوەو سەرێکی بەستراوە بە قەفقازو بااکۆوە ،مان بەو
ناااوە کە سااەرۆکی حکااوومەتی ئێاارانم ئیمتیااازی نەوتەکە بااۆ ئێااوە ،بااۆ ئەوەی ئاااو بە
ئاااگردا بکاارێ .دوای چااوونەدەری رووسااەکان لە ئێاارانو وەرگرتناای ئیمتیااازی نەوتاای
باااکوور ،لە سااەفەری قەوام ،ک وێکاای شااەرعی خسااتە سااەریانو شااتێکیان دەسااتکەوت
نەبوو ،چونک ە وەزارەت گۆڕاو رووسەکانیش وەک کەری نیوە زەریاان بەساەر هاات ،هەر
لەو پێوەنااادییەدا شاااتێک دەگێااارنەوە :رێاااوییەک کۆترێاااک دەگااارێ باااۆ ئەوەی بیخاااوا،
کۆترەکەش بۆ ئەوەی خۆی رزگار بکا دەڵێ" :رێوی پرسایارێکت لاێدەکەم بەر لەوەی
بمخااۆی ،ئەویااش ئەوەیە ئەتااۆ لەکااوێ لەدایکبااووی " رێااویەکە دەڵااێ" :لە بااانەو زاری
دەکرێتەوەو کۆترەکەش دەرباز دەبێ" .رێوی کە دەزانێ ک وی چۆتەسەرو نێچیرەکەی
لەکیس چووە ،دەڵێ ئەگەر زانیبام دەمگوت شارباژێرو زارم نەدەکردەوە.
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ئێعدامی پێشەواو چەند کەسێکی دیکە

لە ٢٢ی مارسی  ٢٤٩٤حوکمی ئێعدام بەسەر پێشەوا دا سەپێنراو حەمەحوسێن خانو
سەدری قازیش ئەو حوکمە ئەوانیشی گرتەوە .پاش ئێعدامی ئەو سێ کەڵە پیاوە ،چەند
کەسی دیکەشیان بەو ناوانە ئێعدام کرد:
-٢حەمید مازووچی
- ١رەسووڵ نەغەدەییان
-٢مالزم رەوشەنفکر
- ٩مالزم محەممەد نامی
هەروەها لە شاری بۆکانیش دە کەسیان بەو ناوانە ئێعدام کرد:
-٢عەقید عەلی بەگی شێرزاد
-١محەممەدئەمین کەسنەزانی
-٢ئەحمەدخانی فارووقی
-٩ئەحمەدخانی کەلکەتە
-١محەمەدخانی تورکمانکەندی ،سەرۆک عەشیرەتی فەیزۆڵ بەگی
-٤محەممەدخانی باباخان بەگ
-٤محەممەد بەگی شێرزاد

-١ئاغا سەدیقی یازی ب خی ،دانیشتووی شاری سەقز
-٤عەلی ئاغای تە،ووتە لە عەشیرەتی گەورک
-٢١رەسووڵ ئاغای میرەدێ
ئەوانەی بە بریاری ئەرتەش کوژران پەنجا کەس دەبوون
رۆژی ٢٢ی مارساای  ،٢٤٢٤ئەسااعەد خۆشااەویو بااراکەی لە سااێدارە داربااوون .لەو
الشااەوە شااێ ئەحاامەدو مەال مسااتەفاو دڵسااۆزەکانیان کە ساااڵی  ٢٤٢١خۆیااان داباااووە
دەستی تورکیاو لە شاری ئادانا نیشاتەجێ کراباوون ،لە دوای سااڵێک تورکیاا هەساتی
بەوە کرد ئینگلیس دەیەوێ ئاشۆڕییەکان لەسەر سنووری عێراق جێگیر بکا .لەبەر ئەوە
دەستەی شێ لە ئادانا گوازرانەوە بۆ کۆبان کە لە زەویو زاری خۆیانو ناوچەی بارزان
نزیکە.
ئینگلاایس کە ئەوەی زاناای ،ئاااگری کەوتە کەوڵاایەوەو هاایچ چااارێکی نەمااا جااگە
لەوەی دەگەڵ تورکیاو عێراق قساە بکاا باۆ ئەوەی ئەوانە بادرێنەوە عێاراق بەو مەرجەی
عەفوویااان بااکەن .ئەو کااارە سااەری گاارتو بارزانییەکااان کە  ٤١کەس بااوون بااۆ عێااراق
ناردرانەوەو بەجێی ئەوەی بیانبەنەوە بۆ ناوچەی بارزان ،بۆ مووسڵیان رەوانە کردنو پاشان
رەوانەی سیریەیان کردنو دواتر بۆ حیللەو دیوانیەو پردێو کەرکووک.
چااوار ساااڵێک لەو شااوێنانە مااانەوە ،تووشاای نەخۆشاایی جۆراوجااۆر بااوونو دوایاای
رەوانەی سلێمانی کران .حکوومەتیش بریااری داباوو قساەیان لەگەڵ نەکارێ ،ئەمە باوو
کە حکوومەتە ئیسالمییەکەی "عبداللە صوماتی"و پرۆپاگەنەچییەکانی حکوومەتیش
دەیانگوت با بکوژرێن ،چونکە لە رووی حکوومەتی ئیسالمی شیریان کێشاوە.
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شەری دووهەمی جیهانی

شااەری دووهەماای جیهااانی بااوو ،بااارودۆ لە هەر بااارێکەوە شااڵەژابوو ،کارەساااتی
 ٢٤٩٢ی رەشااید عااالی  ،جااۆرە باااوەرێکی دیااکەی خسااتبووە گەڕ ،لەبەر ئەوە شەشااەم
وەزارەتی نووری سەعید بوو ،مەال مستەفا چی بۆ نەماابووە جاگە لە خوێنادنی دەرسای
ئااایینی لە مزگەوتاای شااێ سااەالم نەبااێ .هەمااوو شااتێک پەنگاای خااواردە بااۆوە ،بااۆیە
بڕیاریاادا کااۆتی کااۆیلەتی بپسااێنێو بناااخەی شۆرشاای سااێهەمی بااارزان دامەزرێنااێ.
کەوابوو لە ٢٤ی حوزەیرانی  ٢٤٩١بە دەستیاریی حیز و ئەو بەرەیە کە لەو سەردەمەدا
لقێکی بە هێزی لە سلێمانی هەبوو ،دەگەڵ مامەند شێرانیو شێ مستەفا بەبێ چەک
لە سلێمانی دەرکەوتن ،بە رێگای بانە -سەردەشت ،پەسوێی الجان ،ناودەشتو سایتەکانو
سەرێشاامەدا دوای حەوتااوویەک گەیشااتنەوە دەڤەری بااارزان .حکااوومەتیش ئەوەی زاناای
کە نەکااا شااێ ئەحاامەدو هاورێکااانی ،بااۆی دەچاان ،شااێ و هەشااتاو یەک کەسااەکەی
دیکەیان رەوانەی حیللە کردن .دوای ماوەیەک مەال مستەفا خەبەری دایە حکاوومەت
کە هیچ مەبەستێکی خراپی نیەو دەیەوێ لەنێو خزمو کەسوکااری خۆیادا ژیاان بەساەر
بەرێ ،بەاڵم حکوومەت بەهێزی ئەو ناوەی سپارد بیگرن ،ئەویش خۆی بەدەساتەوە نەدا،
چەندین بنکەی پۆلیسی داگیر کرد ،ئەوە دەنگی دایەوە.
حیزبێکای نهێنای بەنااوی هیااواوە لە بەغادا کااری دەکااردو پەلای هاویشاتبووە ئێاارانو
سووریاش ،ئینگلیس بەو حەرەکەتەی مەال مساتەفا ناارەحەت باوو ،باۆیە داوای لە مەال

مساااااتەفا کااااارد ئەو حەرەکەتە راوەساااااتێنێو زیااااااتر پەل نەهااااااوێژێ ،نااااااوبراویش لەبەر
هەلومەرجی ئەو سەردەمە ئەو شوێنانەی دەستی بەسەردا گرتبوون ،جێهێشت.
وەزارەتاای نااووری سااەعید سااەر لە نااوێ دەسااتی بەکااار کااردەوەو لە ٢٤٩٤/٢١/١١
بریاردرا کوردێک لە دەوڵەتادا کااری بادرێتێ .کەواباوو ناووری ساەعید لەگەڵ ماجیاد
مستەفا بە درێژی قسەی کردو ماجیدیش ئەو شێعرەی بۆ خوێندەوە:
از بهر جانان سوختن
آتش بجان افروختن
کار من است این کارها !
باید ز من آموختن
ماجید گوتی ئەو کارە بۆ من نابێ ،دەبێ وەزیرێک بێ بەنااوی حکاوومەتەوە قساە
بکا ،قانوون وایە پاشا سەعید گوتی قانوون چیە مان رێاز باۆ قاانوون دادەناێم ،ئەمجاار
بەنێوی وەزیری باێوەزارەت خارایە نااو لیساتی وەزارەتەوە .دوایە ماجیاد داوای کارد ساێ
ئەفسەر بۆ پێوەندیی دەگەڵ بارزانی دیااری بکارێو دەباێ لە حیزبای هیاواش بان ،خاۆم
قسەیان دەگەڵ دەکەم .حیزبی هیواش بەوە خۆشحاڵ بوو ،سێ ئەفسەر بەو ناوانە ئەمین
رەوانادزی ،عیاازەت عەزیاازو سااەید عەزیازی سااەید عەباادوڵ ی ناااردە الی مەال مسااتەفا،
حیزبااای هیواشااای راساااپاردە الی مەال مساااتەفا کە ئەو ئەفساااەرانە لە خۆماااانن ،دوای
دانیشتن خواستەکانی ناوبراو ئەوانە بوون:
 -٢دروستکردنی واڵتێکی تایبەت وەک کوردستان ببێاتە پێانج لیاوا :کەرکاوک،
هەولێر ،سلێمانی ،خانەقینو دهۆک.
 -١دانانی وەزیرێکی کورد بۆ کاروباری کوردستان ،دانانی کوردێک بە جێگری
وەزیر لە هەموو وەزارەتەکان ،زمانی کوردیش بکارێتە زماانی رەسامی ،الیەنای ئاابووری
کوردستان رێکوپێاک بکارێ ،بەاڵم الیەنای عەساکەری هەروەک خاۆی بمێناێ .دوای
ئەو داوایااااانە ماجیااااد خااااۆی دەگەڵ مەال مسااااتەفا قسااااە بکاااااو مەسااااەلەی کااااورد
بێنێتەگۆرێ ،شەوی  ٢٤٩٩/٢/٤ماجید دەگەڵ مەال مستەفا لە مێرگەساوور دانیشاتنو
لەسەر ئەو شتانەی خوارەوە رێککەوتن:
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-٢گێڕانەوەی شێ ئەحمەدو هاورێیانی بۆ بارزان.
-١چوونی مەال مستەفا بۆ بەغداو خۆ بەدەستەوەدانی.
-٢کاروباری بارزان بەو کەسانە بسپێردرێ کە ناو وناوبانگیان بە باشی رۆیشتووە.
-٩کردنەوەی قوتابخانە ،رێگاوبانو چاوەدێریی ئابووریو تەندروستی دەڤەری بارزان.
ماجیااااد ئەوانەی کااااردە نووسااااراوەیەکو بااااردی بااااۆ بەردەسااااتی حکااااوومەت .لە
 ٢٤٩٩/٢/١١ئەو لێااااژنەی نووسااااراوەکەی چووبااااووە بەردەساااات ،هاتەسااااەر ئەو بااااروایە
ئیااادارەیەکی ناااوێ لە قەزاکاااانی زێباااار ،رەوانااادوز ،ئامێااادیو دەوروبەری مێرگەساااوور،
شێروانی مەزنو بارزان دروسات بکارێو کارمەنادی باشای باۆ دابنارێ .شاێ ئەحامەد لە
حااایللەوە هێناااراوە بەغاااداو لە  ٢٤٩٩/١/٢١گێرایاااانەوە باااۆ باااارزان .لە  ٢٤٩٩/١/١١مەال
مستەفا چوو بۆ بەغاداو لە هوتێال "شا العار " دابەزی .دوای حەوتاوویەک گەرایەوە
بارزان.
هەر لەو ساااااڵنەدا ماجیاااد دەگەڵ ناااووری ساااەعید چاااوونە کەرکاااوک ،ساااەرۆک
عەشاایرەتو خەڵااک لە کۆبوونەوەیەکاادا نااووری سااەعید قسااەی بااۆ کااردنو پێاایوتن کە
چۆن کوردایەتی بکەنو چۆن داوای حەقی خۆیان بکەنو ئەگەر حکاوومەت ساەرپێچی
کاارد ،دەساات بااخەنە بینەقاقااای .ماجیاادیش حیزباای هیااوای کااردە دوو لەت .بەشااێکیان
رایااااانوابوو ئەوە دڵسااااۆزییە بااااۆ کااااورد ،بەشااااەکەی دیااااکەش بەپااااێچەوانە ،لە جااااۆشو
گەرموگاااوڕی ئەم کاااوردایەتییەدا ناااووری ساااەعید لە حەوتااای نیساااانی  ٢٤٩٩کتاااوپڕ
وەزارەتەکەی دایە دواوەو کابینەکەی کەوت .شەر لە کۆتایی نزیاک بباووە ،پااچەچی
کە وەزارەتاای درایە دەساات ،ماجی ادیش چاای بەدەسااتەوە نەماااو ئەو وادەو بەڵێنیااانەی بە
کوردی دابوون ،باوونەوە هایچ ،ئەفساەرەکانی پێوەنادیش گەرانەوە بەغادا .ئەفساەرەکانی
وەک میرحااان ،مسااتەفا خۆشااناو هاااتنەوە بەغااداو دیتیااان حیزباای هیااوا تێکچااووە زۆر
نیگەران بوون ،بۆیە میرحانو مستەفا خۆشناو چوونە موکریان بۆ ساەردانی کاۆمەڵەی
ژ-ک .عیااازەت عەزیااازیش چاااووە ساااووریا باااۆ چااااوپێکەوتن لەگەڵ حیزبااای خۆیباااوون.

حکوومەت لە راست ئەو چوونەیان نیگەران بوو ،ئەوانیش لە حکاوومەت نایگەران باوون،
بۆیە بڕیاریاندا میرحان بچێتەوە بەغادا ،مساتەفاش لە باارزان وەمێناێو دوای مااوەیەک
هەموویان لە بارزان کۆبوونەوە ،وەک بەکر عەبدولکەریم ،محەممەد مەحموود ،مساتەفا
خۆشاااناو ،عیااازەت عەبااادولعەزیز ،عەبااادولمحەممەد بااااقر ،شاااەوکەت نەعماااان ،ئەحااامەد
ئیسماعیل و تەیفوڵ ئیساماعیل ،ئەماانە جاگە لە محەمامەد مەحماوود کۆمەڵێکیاان بە
سەرۆکایەتیی مەال مستەفا بەناوی ئازادی دانا .بەیاننامەیەکیان ب و کاردەوە .حیزبای
هیوا کە دیتی سەری سووڕ ما.
لە  ٢٤٩١/١/٢١بڕیاریاناادا تێکۆشااانیان لەگەڵ بااارزان نااوێ بااکەنەوەو بە محەماامەد
مەحمااوود دا بەیاننامەکەیااان بااۆ مەال مسااتەفا بااارزانی نااارد .لە رۆژی ٢٤٩١/١/٢١
کۆبوونەوەو ئەم بڕیارەیان دەرکرد کە چەند شتێک بکەنە خاڵی هاوبەشیان بۆ تێکۆشان
لە دژی ئیساااتێعماری عێاااراق بەشاااێوەیەکی هێمناااانە .لەناکااااو لەالیەن حیزبااای هیاااواوە
هەواڵێک گەیشتە باارزان کە فەوجای ٩ی ساپای عێاراق لە رۆژی ١ی مانا هێارش
دەکەنە سەر بارزان .بارزانییەکانیش کارقایمیی خۆیاان کاردو خەبەریشایان دایە دەوڵەت،
ئەگەر هەر شتێکی دەیانەوێ بیکەن ،هۆباڵیان بە ئەستۆی خۆیان.
رۆژی ١١ی مانااا کاپتاااان ساااتۆکس ،راوێژکااااری سیاسااایی ئینگلااایس دێاااتە
چاااوپێکەوتنی مەال مسااتەفا ،پاااش ئەو سااەعید قەزازیااش هاوکااات دەگەڵ راوێژکاااری
ئینگلیسەکان داوای چاوپێکەوتن لە بارزانی کرد کە لە مێرگەسوور یەکتار ببیانن ،لەو
دانیشااتنەدا قسااەیان نەگەیشااتە یەکو ئەگەر راوێژکااارەکەی ئینگلاایس نەبااا ،رووداوی
خراپی لێدەکەوتەوە.
پاشان رۆژی  ٢٤٩١/١/١بارزانی لەگەڵ عیزەت عەبدولعەزیز ،محەممەد مەحماوودو
ئەحاااامەد ئیسااااماعیلی بە ئۆتااااۆمبێلی مێجەروڵساااان هاااااتنەوە هەولێاااارو لەوێااااڕا چااااوونە
کەرکااوک چاویااان بە وڵساان کەوتو ئەویااش گااوتی باارۆنە بەغاادا ،هەر ئەو رۆژە لەپااڕ
ناااامەیەکی لە ساااەعید قەزازەوە پێگەیشااات ،لە ناااامەکەدا نووسااارابوو پێویساااتە هەر لە
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ئێسااتاوە تااا سااێ رۆژی دیااکە هەمااوو سااەرۆک عەشاایرەتەکانی بااارزان خۆیااان باادەن
بەدەسااااتی حکااااوومەتەوە ،ئەگینااااا هۆباڵیااااان بە ئەسااااتۆی خۆیااااان .هەر لەو رۆژەشاااادا
نااامەیەکی کۆرۆنێاال میااد راوێژکاااری سیاساایی مووسااڵی پێگەیشااتەبوو کە وتبااووی
ئەگەر گوێرایەڵی حکوومەتی عێراق نەبی ،لە هەموو چاوەدێرییەکی ئێمە بێبەش دەبی.
هەر هەمان رۆژ نووسراوەیەکی لە شێ ئەحمەدەوە پێگەیشت کە نووسرابوو :شەر لەنێاوان
هێزی بارزانو حکوومەت هەڵگیرساوە .بارزانییەکان گەلێک شوێنی گرنگیان لە دەسات
حکاااوومەت دەرهێنااااوەو دەساااتیان بەساااەردا گرتاااووەو ئامااااژەی بە کاااوژرانی ئااااڵۆبەگی
خاڵیااانو گیراناای مێاارگە سااوور کردەبااوو و داوای لە بااارزانی کردەبااوو هەرچاای زووتاار
بگەرێتەوە.
وەزارەتاااای حەمەدی پاااااچەچی ،وەزیااااری ناااااوخۆ ،مسااااتەفا عااااومەری بە قسااااەی
ئینگلیسااەکان پااارەو پااووڵێکی زۆریااان بەسااەر عەشاایرەتەکاندا باا و کااردەوە .ئەوە بااوو
سەرۆک عەشیرەتەکانی ئەو ناوە وەک عەبدوڵ شەرخانی ،مەجید حوساێن ئاغاا ،شاێ
چەالی برەڤکااانی ،ئەحاامەد ئاغااای زێباااریو شااەوکەت زێباااری رێککەوتاان پاڵپشااتی
حکوومەت باکەنو فەوجە دەورەدراوەکە لە گەماارۆ رزگاار باکەن .ئەوە بە هێازی زۆری
عەشایر کە  ٩١١تفەنگدار باوون .باارزانیش لە رۆژی ٢١ی ئەیلاوولی ٢٤٩١دا ساەیری
کرد هەر گولاالەیەک بااوێژرێ وەساینگی کاورد دەکەوێ ،ناچاار باوو پاشەکشاە بکااو
فەوجەکە رزگاااری بااوو .مەحمااوود ئاغااای زێبااارییش کە تااا ئەو کاااتە لەگەڵ بااارزانی
بااوو ،چااووە ناااو حکااوومەتەوە .لە ماااوەی پێاانج رۆژ گەمااارۆی فەوجەکەو کارەساااتی
«پێاارس» هەمااوو دایرەکااانی حکااوومەت زانیااان کوژراوەکااانی هێاازی حکااوومەت ٢١١
کەسو برینداریش  ٩١١کەسە .لە هێازی میللای عەزیاز ئاغاای زراری کە فەرمانادەی
بەرەی راستی شەرەکە بوو دەگەڵ چوار کەسی دیکە شەهید بوونو برینداریش گەیشاتە
چوار کەس.

شااەری "هەردیااانو مەزنە" رۆژی ١ی ئەیلااوولی  ٢٤٩١روویاادا .لەم شااەرەشدا ٢١١
بریندارو  ٩١١کاوژرراو هەباوو .لە هێازی میللای تەنیاا دوو کەس برینادار باوون .شاەری
"هەونو هەون گوێکە" دەبێ بگوترێ عەشیرەتەکانی زێبارو بادینان بە  ٤١١تفەنگدارەوە
لەژێر فەرماندەیی ئەفسەرە عێراقییەکاانو عەشایرەتی زێبااریو بادیناان باۆ شاەر دەگەڵ
مەال مستەفا هاتبوون.
بارزانییەکااان لە  ٢٤٩١/٢١/٢٢لە کێلەشااینەوە بەرەو ئێااران ئاااوارە بااوون .لەو کاااتەدا
سێ هەزار کەسێک دەبوون .تا کاتی ئاوارەبوونیان توانیاان  ٤فارۆکەی عێراقای باخەنە
خااوارەوە .لە کاااتی رۆیشااتنیاندا  ٢١١مەتاارە کااۆز١١ ،هەزار فیشااەکو چەنااد چاارای
موخااابەراتو السااتیکیان پێبااوو .لە ناوچەکااانی نەغەدە ،جەڵاادیانو سااۆفیان نیشااتەجێ
بوون .ئەوکاتیش کۆماری کوردستان لە مەهاباد هەبوو .ئێران ترسای رێنیشاتبوو نەکاا
بارزانی بچێتە پاڵ کۆمار لە مەهاباد  .لەبەر ئەوە سەرهەنگی ئەو کات لە سەردەشت،
سەرهەن "پزیشکیان" لە رێگای مام عەزیزی قەرەنای ئاغاای ماامەش ،قساە لەگەڵ
بااارزانی دەکاااو دەڵااێ تاااران هەمااوو چەشاانە یااارمەتییەک بااۆ بارزانییەکااان بااۆ کاااری
کشتوکاڵ دەکاو بۆ خۆشی ببێتە نایگ لە تارانو نەچێتە ساب  ،بەاڵم باارزانی گاوێی
پێنەدا.
بەهااۆی شااەری دووهەماای جیهااانییەوە ئێااران کەوتبااووە دەساات ئینگلاایس ،ئەمریکاااو
رووسەکانەوە .بەپێی رێکەوتنی نێوان ئەم سێ واڵتە ،دەبوو دوای تەواو بوونی شەر ئێران
جااێبێڵن .لە تشاارینی دووهەماای  ٢٤٩٤بڕیااار هاااتە سااەر ئەوە ئینگلاایسو ئەمریکااا لە
باکووری ئێرانەوە دەرچن .رووسیاش لە ئازەربایجانەوە بکشێتەوە بۆ واڵتی خۆی.
بە گەرانەوەی ئەو واڵتاااانە ،وەزعااای کۆماااارو بارزانییەکاااانیش تێکچاااوو .باااارزانی
کشایەوە سندووسی نەغەدە ،تێلگرافێکی بۆ سەرۆک وەزیرانی ئێاران "قەوامولساەڵتەنە"
کە هێاازە دەرەکییەکااان واڵتەکەیااان چااۆلکردووە ناااردو قەواماایش وەاڵمێکاای باشاای بااۆ
نااردەوەو پێشاای گااوت بچێااتە تااارانو هەر قسااەیەکی هەیە بیکااا .بااارزانیش دەگەڵ شااێ
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ئەحمەدو کەسانی دیکە کۆ بۆوەو لەسەر وەزعای خۆیاان قساەیان کارد ،هااتنە ساەر ئەو
رایە بارزانی بچێتە تارانو هێزەکەشیان ئاگاداری خۆیان بن.
لە  ٢٤٩٤/٢١/٢٢باااارزانی دەگەڵ میرجااااف ،عیااازەت عەبااادولعەزیز ،ئەحااامەد تەهاااا،
خالید بەگی زەرزا ،حەمەدەمین میرخانو جەمیل تۆفیق بامەڕنی بەرەو تاران وەرێکەوتن.
لە تاران بوونە میوانی حکوومەتو رەزم ئاراش کە رەئیسی ئەرکان بوو .بارزانی دیداری
لەگەڵ شاااو ئەحاامەدی قەوام کااردو ئەم بڕیارانەیااان بە بااارزانی راگەیانااد :بەو مەرجەی
چەک دابناااێن ،ئەگەر نەشااایانەوێ لە ئێاااران بمێااانەوە ،ئەو  ٢٢١کەساااەی حکاااوومەتی
عێراق حوکمی داون وەک پەنابەری سیاسی وەردەگیرێنو لە سانوورێک دوور لە عێاراق
نیشتەجێ دەکرێن .ئەگەر ئەمانەش قباووڵ نااکەن ،دەباێ لە ١٢ی کاانوونی دووهەمای
 ٢٤٩٤کەسیان لە ئێران نەمێنێ.
بارزانی دوای بیستنی ئەم بڕیارە ،جارێکی دیکە لەگەڵ ئەحمەدی قەوامولساەڵتەنە
دیداری کردەوەو پێیگوت :بریارەکان هەموویان لە مەسڵەحەتی ئاێمەن ،بەاڵم باۆ داناانی
چەکەکانمان ،ئێمە عەشیرەتی بارزانینو دوژمنمان زۆرە ،تا دەگەیانە شاوێنی دیااریکراو
واباشە چەکەکانمان هەر پێبێ .قەوام ئەو پێشنیارەی بارزانی پەسند کردو رەزم ئاراشی
ئاگااااادار کااااردەوە ئەویااااش قبااااووڵی کاااارد .بااااارزانی لەکاااااتی گەرانەوەیدا بیناااای کە
عەشاااایرەتەکانی وەک رەشااااید بەگو نااااووری بەگاااای هەرکاااای لە دەڤەری تەرگەوەرو
مەرگەوەر بە دوو هەزار پیاااوی چەکاادارەوە راوەسااتاون ،عەشاایرەتەکانی زەرزاو مامەشاای
قارنێ لە نێوان شنۆ باۆ چەمای ئاراسایان بە چەکادار تەنیاوە .شاکاکەکانیش بە ١١١١
تفەنگەوەو عومەر ئاغای خالید ئاغای جەاللی بە دوو هەزار تفەنگچییەوە ناوچەکەیاان
گرتبوو .لەمالشاەوە بارزانییەکاان بە هەماوو جاۆرە چەکاێکەوە تەیاارو ئاماادە باوون .هەر
کە بارزانی گەیشتەوە بڕیاری شەریاندا .ناوچەی شاەریان لە نەغەدەوە گواساتەوە شانۆ،
لەمالشەوە دەگەڵ زێارۆ بەگای هەرکایو تاایەر ئاغااو رەشاید بەگای مەنادی بەگ کە
ئەمانە لە عەشیرەتی شکاکو هەرکی بوون ،قسەیان نەکردە یەک کە هەر کات ئێران

پەالماریاااان بااادا لێیاااان بااادەن .دوای گەرانەوەی باااارزانی چ دەنگێاااک نەباااوو .لە تااااران
فەرمانااادار لە ٢٢ی شاااوباتی  ٢٤٩٤بریااااری داباااوو بارزانییەکاااان چەک بکااارێنو ئەو
فەرمانە بۆ شکاکەکانو هەرکییەکانی لە ورمێ ،دەشتی سندووسو شنۆش دەرکراباوو.
لەشکرێکیش بە فەرماندەریی سەرتیپ زەنگەنە لە دەوری ورماێ باۆ گەلای قاساملوووو
باااۆ زێااارۆ و تااااهیربەگ دانراباااوو کە نەهاااێڵن باااگەنە بارزانییەکاااان .لەشاااکرێکیش بە
فەرمانااااادەریی ساااااەرهەن ئەنسااااااری لە سااااااب خەوە باااااۆ نەغەدە ،لەشاااااکرێکیش بە
فەرماناااادەریی سااااەرۆکی ئەوەڵ (مالشاااای) بااااۆ گرتناااای قەاڵی پەسااااوێ ،لەشااااکری
عەشااایری مااامەشو مەنگااور بە فەرماناادەریی بەهااادوری بۆسااەر بارزانییەکااانو شاانۆو
خانێ.
لەمالشااەوە لەالیەن عێااراقەوە لە زینااوێی شااێخیو حاااجی ئااۆمەرانەوە ،عەلاای حاااجی
راوەستابوو کە ئەگەر هێزی تاران گەرایەوە لێیان بدا.
گەرانەوەی شااێ عوبیاادوڵ ی نەهااری لە رێگااادا چەنااد کەسااێک پێشاایان گاارتو
داواشااایان لێکااارد گونااادەکەیان پیااارۆز بکاااا ،ئەوانە لەالیەن شاااێ عەبااادوڵ نااااوێکەوە
ناردرابوون .ئەگەرچی شێ بەڵێنی چوونی نەدا ،بەاڵم رێگرەکان دەڵێن کاک عەبادوڵ
گوتوویەتی ئەگەر نەیەتە گوندەکەم خۆم دەسووتێنم .کاک عەبدوڵ گۆیا یەکێک لە
سااەرۆک عەشاایرەتە شااکاکەکان بااووە .ناچااار دڵیااان ناشااکێننو دەگەڵیااان دەچااێ کە
دادەنیشن ،عەبدوڵ پێیدەڵێ تۆم بان کردووە بدەمە دەست تورکەکان ،شێخیش زۆری
قساااە دەگەڵ دەکااااو تاااا پەشااایمانی بکااااتەوە ،بەاڵم بێساااوود دەباااێ .پیاوەکاااانی شاااێ
دەیااانەوێ دەستبەسااەری بااکەن ،شااێ مانعیااان دەبااێو چەنااد کەسااێک لە هەر دوو ال
دەکااوژرێنو شااێ رەوانەی "وان" کااراو لەوێااوە ناااردرایە دیاااربەکرو پاشااان بااۆ مووسااڵ.
ساالێمان نەزی ا بە ئاااوات گەیشااتو بە شااێخی گااوت :ویسااتووتە بەرگااری لە لەشااکری
تورکیا کە دەچووە سەر رووسان باکەی .لە دادگاایەکی رواڵەتیادا شاێ و ساێ کەس لە
هاورێکااانی حااوکمی سااێدارەیان درا .سااێ کەسااەکە بریتاای بااوون لە ئەحاامەد ئاغااای
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هێشتیان ،کە پیااوێکی ریاش ساپیی ساەرۆکی عەشایرەتی رێکاان باوو .عەبادی ئاغاای
مزووری کە پیاوێکی پیر بوو ،سێهەمیان عەلی کوری حەمەدەمین ئاغای مزووری بوو
کە کورێکی گەنجی هەڵکەوتوو بوو.
لە سێدارەدانی ئەو چوار کەسە لە یەکی کانوونی یەکەمی ٢٤٢٩دا بوو.
هەروەهاااا سااالیمان نەزیااا  ،شاااێ بەهاااائەدین باااامەرنی ،شاااێ عەبدولساااەالمو شاااێ
محەممەدی گەوەری بریڤکانی گرتنو هێنایانە مووسڵ .شێ بەهائەدینی ناردەوە ،شاێ
عەبدولسەالمی خنکاند ،شاێ ناووری محەمامەدی خساتە زینادانی هەتاهەتااییو لەوێادا
کااااۆچی کااااردو نەشیهێشاااات کەسوکااااارەکەی بێنەسااااەر تەرمەکەیو لە مووسااااڵ بە
خاکسپێردرا.
شەوی یەکەمی ساڵی  ٢٤٢١دوایی هات .شاەرکەرەکان هەر ئەو سااڵە رێککەوتان،
ئینگلیس چووە ناو مووسڵەوە .دوای ئەوە شێخەکانی بارزانی پەلوپۆیاان هاویشات ،بەاڵم
ل ەو الوە شێ رەشیدی لۆالن کە ئەویش خۆی بە شێ دەزانای باووبە کۆساپێکی گەورە،
کە زانی دەستی شێخەکانی بارزانی پێنیە ،پاڵیدا بە حکوومەتەوە ،شێخەکانی باارزان
ئەمەیاااان زانااای ،شاااێ ئەحااامەد بااارا گەورەی مەال مساااتەفا نااااوچەی شاااێ رەشااایدی
داگیرکرد .حکوومەت بە تەواوی کەوتە خۆ بەاڵم نەیادەزانی واڵتای باارزان بەو چاریو
سەختیە داگیر بکا .مەنتیقەی بارزان کە بزنانەیان دەدا بە حکوومەت ،حکوومەتیش بە
بیااانووی سااەرژمێری ویسااتی بچێااتە ئەو مەنتاایقەو باانکەی پۆلیساای لێاادانێ بەاڵم شااێ
ئەحااامەد گاااوتی ،تاااا ئێساااتا چ لە دەورانااای حکاااوومەتو چ لە دەورانااای ئینگلیاااز ئەوە
نەکاااراوە ،خەڵکااای ئێااارە هەماااوو کۆچەریاااان حقاااووقی خۆشااایان هەرداوە ،نیازماااان نااایە
سەرپێچی فەرمانەکانی حکوومەت بکەین ،بۆیە پێویستمان بە بنکەی پۆلیس نیە .لەو
ساەردەمەدا وەزارەتاای تۆفیااق ساویری بااوو ئەو وەاڵمەی شااێخی بەسااەرپێچی دایە قەڵەم.
بریاریدا لەشکر بچێتە سەر بارزان .لەو دەمەشدا کاار باۆ جێبەجێکردنای پەیماانی ٢٤٢١
دەکاارا .هەرای شااێ مەحمااوود لە ساالێمانی حکااوومەتی شااڵەژاندبوو ،بااۆیە لە ناااردنی

لەشاااکر پاشاااگەز باااۆوە .تاااا کەوتە تشااارینی  ٢٤٢١شۆرشااای دووهەمااای باااارزان فەلە،
بیااانووکە یاریەکااان هااۆی هەرە گەورە بااوو بااۆ هەگیرسااانی شااۆرش کە یاریەکااان وایااان
زانیبااوو پاااش ئەوەی ئاسااوورییەکان ،ئەمااانە لە جااوولەمێرگو وان لە نیزیااک ساانووری
ئێرانو رووسیە دادەنیشن لەژێر رێناوێنی مارشاەمعوون ساەرۆکی ئایینیاان رایاان دەباوارد.
دوای هێرشااای رووسااایە "وان"ی داگیااار کاااردو یاااارمەتی ئەمنیەکاااانی کااارد .ئەوانااایش
کوشتارێکی زۆریان لە تورکەکان کرد .پاشان تورکیاش هێرشی کردنە سەرو ،ئەوانایش
دەگەڵ ئەو هێرشە روویان کردە ئێران ،لەوێ دەگەڵ نەسکۆرییەکان قسەیان کاردە یەک
بااااۆ دۆزیاااانەوەی چااااارەیەک .ئەودەماااایش لێژنەیەکاااای بریتااااانی بااااۆ یااااارمەتی داناااای
بەرهەڵستکارانی تورکیە دامەزرێندرا.
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سەرچاوەی ئ ەم شێخانە لە شێ حەاڵلەددینەوە هاتوون ،ئەویش خەلیفەی مەوالناخالید
بااووە جااگە لە تەریااقەتەکەی پیاااوێکی عااالمیش بااووە .دوای خااۆی تەریااقەت کەوتااۆتە
دەست شاێ عەبدوالساەالم ،کاوری شاێ تاجەالادینو پاشاان شاێ محەمامەد کاوری شاێ
عەبدولسااااەالمو دوای ئەو کەوتااااۆتە دەساااات شااااێ عەبدوالساااااەالمە دووهەمو دوای ئەو
کەوتااۆتە دەساات شااێ ئەحاامەد .شااێ محەماامەد سااەدیق ،مەالمسااتەفاو شااێ محەماامەد
کەمیان کە بە شاێ باابۆ ناساراوە .هەر چەناد شاێ محەمامەدی یەکەم کە ئەو هەماوو
کااورانەی هەبااووە ،بەاڵم تەریااقەتو دەسااتوورەکەی شااێخایەتیو ئیرشاااد بەدەسااتی شااێ
ئەحمەد بووە .بارزان سەرەتا تااقە گونادێک باووەو پاشاان باۆتە دوو ساەد گونادو بیساتو
پێاااانج هەزار کەسااااێک .ئاغاااااو دەرەبەگەکااااانی سااااووچی ،زێباااااری ئەو شااااێخایەتیو
تەریقەتەیان پێخۆش نەبوو .دەستیان دایە فیتنەو قسە هێنانو بردن باۆ باابی عاالی ،شاێ
عەبدوڵالش هێندێک شت وەک راگەیشتن بە مەنتیقە لە باری مااڵیو یاارمەتی کاردن
بە دانانی قوتابخانەو خوێندن بە زمانی کوردی ،البردنای کەساانێک کە باوونە ماایەی
فیتاانە لە ناااوچەکەدا ،بەرە بەرە نێااوان بااابی عااالیو شااێخی بااارزانی خراپتاار کاارد .بااابی
عاااالی بەو داوایاااانە تێکچاااوو و پێشااای واباااووە ئەوانە داوای شاااێ و بنەماڵەکەیاااان ناااینو
هەرواش یان تێگەیاندبوو ،بە قساەی رووساەکان ئەو داوایەیاان دەگەڵ کاۆمەڵە کوردەکاان
رێکخسااااتو داوای حکااااوومەتی کااااوردی دەکەن .ئەوانە بااااوونە هااااۆی رق هەسااااتانی

حکاااوومەتی ئەساااتانبووڵو بریااااردرا بە هەر شاااێوەیەک باااێ لە ناویاااان بەرن .حیزبااای
ئیتیحااادو تەرەققاای ،شااێ عەبدوالسااالمیان بەوە تاوانبااار دەکاارد کە ئاااو لە «وان» لێااڵ
دەکا سەر بە بەرەی حورییەتو ئیمتیالفە .حیزبای ئیعتیالفایش هااتە ساەر کاار بەهاۆی
نازم پاشای والی بەغدا عافواتێک دەرچوو بۆ هەموو بارزانییەکانو نازم پاشا .
ساااەنوەت بەگ کە لەودەمەدا لە مووساااڵ باااوو لە ترساااان خاااۆی دا بەدەسااات شاااێ
عەبدوالسااالم .کە ساالێمان نەزی ا کاارا بە والاای مووسااڵ ،هەمااوو دەسااەاڵتێکی درایەو
داوای سااەفوەت بەگاای لە شااێ کاارد ئەویااش نەیاادا بە دەسااتەوە .ئەوجااار ساالێمان نەزیا
لەشکری کردە سەر بارزان ،دوای شاەرێکی زۆر شاێ  ،باارزانی چاۆلکردو چاۆوە ئێارانو
الی شاێ تەهااای سااەید عەباادوڵ ی نەهاری لە نیزیااک ورمااێ .داوای دیاادەنییەکی لە
سمکۆ کرد.
ئەو سااەروبەندە کە میجەرنوئێاال بە قسااەی دێاان حاااکمی گشااتی لە عێااراق بااوو ،لە
هەمااوو گەورە پیاااوانی کاااورد کۆبااوونەوەی پێکهێناااو ئیعالمااای کاارد شااێ مەحماااوود
حاکمی سلێمانیە ،میجەرنوئیل باوو بە موستەشااری مەکاکەی مایجەر ،دانلاێس باوو بە
موستەشاری عەسکەری .مانگانەی حوکمداریش پازدە هەزار رووپیە دیاریکرا تا ساڵی
 ٢٤٢٤شێ کە لە فرتو فێڵای ئینگلیساەکان ئاگاادار باوو خەبەری ناارد باۆ مەحماوود
خااانی دزێ بەناااوی زیااارەتی کاااک ئەحاامەد بێاات بااۆ ساالێمانیە ئەویااش بە لەشااکرێکی
زۆرەوە گەیشتێ .هەورامییەکانیش هەڵەبجەیان گرتبوو .ئینگلیس بە لەشکرێکی زۆرەوە
لە کەرکاااووکەوە بەرەو سااالێمانی هێرشااای کاااردو لە دەربەنااادی بازیاااان شاااەرێکی گەورە
دەستی پێکرد ،لەشکری دوژمن شکا ،بەاڵم لە مووسڵو کەرکووکەوە گەیشتنە هانایان
بەتایبەت موشیر حەمەی سلێمانیە هەمەوند لە پشتەوە هێرشی کردە سەر لەشکری شێ
لە  ٢٤٢٤/٤/٤لەشکری شێ شکاو خۆی لە بن بەردە قارەمانی مەشاهوور بە بریناداری
کەوتە دەست ،لەشکری دوژمن دیسان سلێمانیشیان داگیر کاردەوە .شاێ و حەمە غەریاگ
نێردران بۆ بەغداو درانە دەست حوکمی عورفی کە لە دەست ئینگلیس داباوو ،حاوکمی
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لە داردانیان بەسەردا سەپاندن .پاشان حوکمەکەیان گۆردراو ناردیانن بۆ «ئەندامان» لە
هیندوستان.
دوای حوکماادارییەتی شااێ زوڵاامو زۆری زیاااتر بااوو ،توناادوتیژی زۆرتاار بااوو ،بااۆیە
کەسانێکی وەک ئەمین عالی بەدرخان فەریق شەری پاشا کوری سەعید پاشای شێ
عەبااادوالقادر ،دامااااو ئەحااامەد زولاااکەفەڵ پاشاااا بەنااااوی کاااۆمەڵەی بەرزی کاااوردەوە
کۆمەڵێکیاااا ن دانااااو کەوتااانە ئااایش کاااردن دوای مااااوەیەک کاااۆمەڵەکە گیاااران ،بەاڵم
ئیشەکە دوایی هەر نەهات.
لە شەری  ٢٤٢٩تا ٢٤٤٢ەوە تورکەکاان پێیاان واباوو بە دۆساتایەتیی دەگەڵ ئەڵماان
سااااەردەکەونو پاشااااان هەمااااوو کەمایەتییەکااااان لە ریشااااەوە دەردێاااانن .هاوپەیمانەکااااان
سەرکەوتنو تورکەکان هیوابراو بوون ،بۆیە بابیعالی دەستەیەکی وەزەرای دامەزراند بۆ
جێبەجێ کردنی مەسەلەی کوردەکان .دەستەکە لەوانە پێکهاتبوو:
-٢ئیبراهیم ئەفەندی حەیدەری شێ االسالم
-١عەبووق پاشا نازری ئەشفال
-٢عەونی پاشا ئازرتی دەریایی
لە کۆمەڵی کوردەکانیش هەیمەتێک لەوانە پێکهات:
-٢ئەمین عالی بەدرخان
-١شێ عەبدوالقادر ئەفەندی
ئەوانە هەموو لە بابی عالی کۆبوونەوەو عەو بریارانەی خوارەوەیان دا:
 کوردستان سەربەخۆ بێ بە مەرجێک لە ژێر سێبەری تورکیە دابێ.هەرچی زووتر ئەوە ب و بکرێتەوەو جێبەجێ بکرێ.چەناااد مانااا رۆیشااات چ نەکااارا ،لە ئااااخری کاااۆمەڵی بەرزی کاااورد ،کاااۆمەڵی
جێبەجااێ کراناای کاروباااری کااۆمەالیەتی سااەربەخۆی کااوردو گشااتیان کااۆ بااوونەوە.
شەری پاشایان دانا دەگەڵ برغوسنەوبا پاشا کە لە پاریس بوو یەک بگرنو مەسەلەکە

بێننە گۆرێ .ئیشێکی وابکەن ئەم بەندانە دەگەڵ پەیمانی سێڤر باکەن کە ئەو پەیماانە
لە دەی ئاگوستی ٢٤١١دا کرابوو بە حکوومەتی عوسمانیش ئیمزا کرابوو .بەندەکانیش
٤١و٤٢و ٤٩بوون.
بەندی  ٤١هەر یەکە لە حکوومەتی فەرانسە ،ئینگلیس ،ئیتالیا ساەر بەو دەوڵەتاانە
دەنێردرێن ،ئەو ئەندامانە لێژنەیەکی سێ قۆڵی پێکادێنن دوای شاەش مانا لە بەجاێ
هێنانی ئەو پەیمانە سەربەخۆییەک ئاماادە کە کاوردی تێادا دەژی ،وەک رۆژهەاڵتای
فاااورات و باشاااووری رۆژئااااوای ئەو سااانوورە کە لە دواییااادا ئەینێااارێ باااۆ ئەرمەنساااتانو
باکووری ئەو سنوورە کە سووریاو میزۆپۆتانیا لێکجیا دەکاتەوە.
پەیمااانی ناسااراوی سااێڤر لەوانەبااوو پشااتی تورکیااای شااکاند .لە دەورەی دووهەماای
حوکمداریەتیی شێ مەح موود کۆرێک بەسترا زۆر لە عەشیرە کوردەکان بەشدار باوون.
میجەرنۆئیلیش لەوێ بوو ،لەو کۆبوونەوەدا کوردەکاان شاەری پاشاایان کاردە پااڵێوراوی
خۆیااااان لە گفتوگۆکااااانی ئاشااااتیدا .ئەم مەزبەتەیە درایە دەساااات سااااەید ئەحاااامەدی
بەرزەنجیو رەشید کابان بیبەنە پاریسو بیدەنە دەست شەری پاشا.
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دوای سێ ساڵ دوورخرانەوەی گێردراوە سلێمانی ،پێشوازی کرانی شێ لە سالێمانی
تا بەغدا درێژەی هەبوو .لە ساڵی  ٢٤١١لە کۆنگرەیەکدا شێ هەڵبژێردرا لە تشرینی
دووهەماای هەر ئەو ساااڵەدا ناااوی خااۆی نااایە مەلیکاای کوردسااتان ،ئ اااڵی کوردسااتان
هەڵکراو وەزارەتەکەی لەو کەسانە دیاریکرا:
- ٢شێ قادری برای سەرۆک وەزیر
- ١عەبدوالکریم عەلەکە وەزیری دارایی
- ٢مستەفا پاشای یامولکی وەزیری فەرهەن
- ٩شێ حەمە غەریگ وەزیری ناوخۆ
- ١ساڵ زەکی ساحگ قران وەزیری میللی
- ٤ئەحمەدبەگی فەتتا بەگ وەزیری گومرک
- ٤حەمەی ئاورەحمان ئاغا وەزیری نافیعە
- ١سەید ئەحمەدی بەرزنجی سەرۆکی ئەمنی عام
- ٤حاجی سەید سەعید وەزیری داد
- ٢١سەدیق ئەلقادری موفەتیشی هەموو حکوومەتی کوردستان.
هەژدە وەزارەتەکە کەوتاانە ئاایشو پااووڵی ئەمااری پۆسااتە دەرهێناارا .ئااۆردەبەر دەسااتی
گەیشتە م ەلیاک لە ئااوازی حکاوومەت کە دەنگای داباوو نایگەران بباوون .لەومەمەدا

میجەرنۆئێاال موستەشاااری شااێ مەحمااوود بااوو وەکیلاای مەناادوبێ سااامی .دوای ئەوەی
میجەر لە شلو شۆقی دەسەاڵتی شێ حاڵی بوو کە زۆریان تورک خوازنو لە ئینگلیس
وەرەزن ،چەکمەنی لە جێی خۆی دانااو ئەویاش دەساتەودایەرەیەکی لە عەشایرەتەکان باۆ
رووخانااادنی حکاااوومەتی شاااێ لە خاااۆ کاااۆ کاااردەوە .شاااێ مەحماااوود باااۆ پەالمااااری
کەرکووک دەگەڵ عەشیرەکان قساەی کارد ،هێنادێکیان دەگەڵ باوونو هێنادێکیش ناا،
لەودەمەشدا ساامکۆ هاااتە ساالێمانی رێزێکااای زۆری لێگیاارا .ئەودەماایش ئینگلااایس لە
حکوومەتی کوردستان دا لەدڵ بوو ،جارجار لەشکریان دەنارد بە نائومێدی دەگەرایەوە،
ئینگلاایس لە شاااێ وەرەز بااوو ،سااامایل ئاغاااش کە دۆساااتی ئینگلیسااەکان باااوو ناچاااار
بەیاننامەی خستنە خوارەوەو سمایل ئاغا سلێمانیی چۆل کرد ،لە بیساتو ساێی شاوباتی
٢٤١٢داو لە بیساتو شەشای شااوبات خەڵکایش ساالێمانییان چاۆلکرد .لە بەیااانیی رۆژی
چواری مارس فرۆکەکان بەسەر ئاسمانی سلێمانێدا گەران ،لە خوولی ساێهەمدا یەکەم
بۆمبیان فرێ دا لە ماڵی حاجی عارف بەگ ،حەمە بەگای کاوریو بارا بچاووکەکەی
کە لەناو بازار بوو کەسێکی دیکەیان دەرنەچوو .عێراقو ئینگلیس هاتنەساەر ئەو بااوەرە
حکوومەتی شێ مەحماوو د لەنااو بەرن ،ئەودەمایش وەزارەت جەعافەر عەساکەری باوو لە
چااااواری مایساااای  ٢٤١٩کارەساااااتی نێااااوان فەلەکااااانو کەرکااااووک رووی دابااااوو .لە
حوزەیرانی  ٢٤١٩حکوومەتی عێراقو ئینگلیس فەرمانێکیان باۆ دەساتگیر کردنای شاێ
مەحموود دەرکرد .شێست هەزار رووسییان باۆ کەریام بەگای فەتاا بەگو باۆ ساابیری
کەریااااام بەگ دیااااااریکرد ،چاااااونکە عێاااااراقو ئینگلااااایس زۆر لە شاااااێ دەترساااااان .لەو
سەردەمانەشدا مساتەر ئەدمۆنادیس بە قساەی موستەشااری بەنااوی مساتەر کۆرناوالێس
دەگەرا .عەلی کەماڵ جێگری پۆلیسی کۆیە باوو ئەدمۆنادێس پێای دەڵاێ بچێاتە الی
شااێ لە ماااڵیش رەتاای دەکاااتەوە کە ئەو بە شااێ بڵااێو دەگەڵ ساااڵ زەکاای بەگ باااس
دەکەم کە لە دێی خراپە یەکتر ببینن .پەیمانی عێراقو ئینگلیس کە لە ساڵی ٢٤٢١دا
ماااۆر کراباااوو ئێساااتا نەهااااتبۆە دی ،مەنااادوبی حساااامی بریتانیاااایی لە عێاااراق جلبااارت
326

ذياننامة

کالبیناای بااوو ماارد ،کالتااین بە مردناای ئەو کااابرایە تێکچااوو ،هاااتە بەغاادا لەودەمەشدا
وەزارەتاای عەبدوالموحسااین سااەعدوون بااوو کە زاناای قسااەیان دەگەڵ مەناادووبی سااامی
ناگاتە یەک ،خۆی کوشتو وەستتەتنامەشی نووسی .لە رۆژی هەژدەی ئەو ماانگەدا
تاجی سویدی وەزارەتی گرتە دەست کە زانی بۆی بەرێوە ناچێ پاشەکشەی کارد .ئەو
لە هەرە زلەکانی ئینگلیسی نێاو پەیماانەکە باوو لە  ٢٤١١تاا  ٢٤١٤لێارەدا پێانج سااڵی
خایانادو داخاارا .لەو کاااتەدا پەیمااانی ئینگلاایسو عێااراق لە چاااردەی کااانوونی یەکەماای
٢٤١٤دا لە لەندەن ئیمزا کراوە بکەوێتەوە ئیشەوە .ئەمانە روویداو ناووری ساەعید هااتە
پێشاااەوە ،گاااوتی ئیشااای خاااۆمە لە ساااێزدەی مارسااای ٢٤٢١دا وەزارەتااای دروسااات کااارد
ئەنااادامانی وەزارەتەکەی :جەمیااال مەدفەعااای ،جەمااااڵ باباااان وەزیاااری داد ،جەعااافەر
عەسااکەری وەزیااری بەرگااری بااوو .هەر لەو سااەردەمەشدا بااوو تۆفیااق وەهباای کاارایە
موتەسەریفی سلێمانی لە مانگی شوباتی ٢٤١٤بوو .
جەماڵ بابان ،حازم شەمویناعا ،حەمە بەگی جاف ،ئیسماعیل رەوانادزی ،ساەیفواللە
خەناادان  ،حەمە ساااڵ بەگاای حەمەعەلاای بەگ ،ئەمااانە نااایبی کااورد بااوون لە بەغاادا
عەریزەیەکیان دایە حکوومەتی عێراقو داوای چەند شتێکیان کردبوو ،بەداخەوە وەاڵمیان
نەدایەوە .دیسان ئاژاوە ساز بۆوە چاونکە رەئایس وزرا دەگەڵ مەنادوبی ساامی ساەبارەت
بەو داوایااانە شااڵەژان .تەنیااا دانیااان بەوە دانااا کە زمااانی کااوردی زمااانی رەساامی لەو
شوێنانە بێ کە کورد تێدا دەژی .ئەوە بوو بیستو سێی مارسی  ٢٤٢١ناووری ساەعید
وەزارەتی دامەزراند ،جەماڵ بابانیش کرایە وەزیرو ئااو بە ئااور داکارا .مەنادوبی ساامی،
مەلیک نووری سەعیدو موشاویرەکانیان تەنیاا زماانی کوردیاان بە خاڵێاک داناابوو باۆ
لێدانی کەرکووک ،هەولێرو سلێمانی .دوای ماوەیەک لە هەشتی ئابی  ٢٤٢١جەعفەر
عەسااکەری کردیااانە وەکیلاای مەناادوبی سااامیو جەمیاال مەدفەعاایو جەماااڵ بابااان بە
فرۆکە باۆ کوردساتان رێکەوتان ،لە کەرکاووک لەساەر پەیماانەکە قساەیان کاردو بەرەو
هەولێر چوونو هەر لە هەمان رۆژدا گەرانەوە سلێمانی .لەبەر دەرکی سەرا خەڵکیان کۆ

کردەوە ،هەر چەند دەشیانزانی قسەکانیان جێنااگرێ ،خەڵاکەکەش دڵخاۆش باوو گاوێ
رایەڵ باااوون بەو قەولو بەڵێناااانە .لە نێاااو خەڵاااکەکە رەمااازی فەتاااا هەساااتاو هەماااوو
قسااەکانیانی بە درۆو پااووچ زاناایو گااوتی جەعاافەر عەسااکەری ئەو قسااانە بااخەرە نێااو
توورەکەی گیرفانتو بیان بەوە بەغدا .
رۆژی چااواری ئەیلااوول لە ساالێمانی نااۆ پااۆلیس بریناادار بااوونو سااەربازێک کااوژراو
سێی دیکەش بریندار بوون ،هەر لەو رۆژەدا لە سلێمانی چلو پێنج کەس کوژرانو سەدو
نودو پێنج کەسیش بریندار بوون .ئەو رۆژە بە رۆژی رەشی ئەیلول ناونرا.
ساڵی  ٢٤٢١تا  ٢٤٩٢گەرمەی شەری دووهەم بەهاعەالدین موتەسەریفی سالێمانی
بوو رۆژانە خەڵکی لە گردی سەیوان کۆ دەکردەوەو داری دەچەقاندو دەیگووت ئاخۆ لە
کاااێ بەردەگااارێ باااۆ کوردەکاااان .شاااێ دوای ئەو رۆژە کەوتە جموجاااۆڵ خەبەری باااۆ
ئەفسەرە کوردەکان وەک مەحموود جەودەت ،حەمید جەوتو کامیل حەسەن نارد خۆیان
گەیاناادە شااێ  .لەشااکری بریتانیاااو عێااراق لە ساایوەیل لە  ٢٤٢١/٢٢/٢دابااوو شکسااتی
گەورەی بەرکەوت .دوای شەری ئاوباریکو خەیانەتی هێندێک لە کوردەکان لە ساێی
مایساای ٢٤٢٢دا خااۆی تەساالیم کااردو دوور خاارایەوە بااۆ سااەماوەو ناسااریە .لە ٢٤٢٢دا
هێنااراوە بەغااداو خانەنشااین کاارا .تااا ساااڵی  ٢٤٩٢هەرای رەشاایدعالی دەسااتی پێکاارد
گەرایەوە سلێمانی.
دیسان حکوومەت ناردیەوە الی شێ بەاڵم فایادەی نەباوو ،کەواباوو بە هێزێکای زۆر
لە چاااردەی تەمماااوزی  ٢٤٩٢حااوکمی عورنیشااای لە ساالێمانی بااا و کاااردەوە .دەگەڵ
ئەوەشدا شێ کەتبووە بیری کورد کوشتن دیسان هاتەسەر ئەو باوەرە خۆی بدا بەدەستەوە
بۆ ئەو مەبەستە شێ لەتیفی کوری نااردە بەغادا ،حکاوومەت ئەو واز هێناانەی شاێخی
کردە جێژن .لەو ساەردەمەدا دەیابەنە بەردەمای مەلیاک فەیساەڵی یەکەم بە شاێ دەڵاێ
مەحماوود ئەو زوڵامو زۆریایەت لە رووی منادا بااۆ کارد شاێ لە وەاڵمدا دەڵاێ فەیسااەڵ
هێندێک کەس کافر دەباتە ماڵی کەعبەو خاوێنی موساوڵمانان لەوێادا دەرێاژێو مااڵی
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خودا دەدا بە کافران ئەوە بە زوڵم نازانی ئەگەر مان لە نااو خااکو ئااوی خاۆم داوای
حەقی خوراوی خۆم بکەم ئەمە بە زۆڵم دەزانی ،دە ت لە حاڵت گەردوون.
ئەو شێخە تا سااڵی  ٢٤١٤بە نەخۆشای هااتە بەغادا ،لە نەخۆشاخانەی حەیادەریە لە
شەوی نۆی  ٢٤١٤کۆچی دوایی کرد.

شۆرشی میر محەممەدی سۆران

میاار محەماامەد کااوری مسااتەفا بەگ ،میااری واڵت بااوو لە تەمەناای ساایو یەک
سااااڵیداو لە سااااڵی ٢١٢٩دا باااوو بە میااارو جاااڵەوی واڵتااای بە دەساااتەوە گااارت .چەکو
جبەخانەی سازکرد ،وەساتای لە تەورێاز را هێناا دووساەدو بیساتودوو گاوللە تاۆپی سااز
کرد .حدوودی پەنجا هەزار شیری شەری هەبوو ،لە سااڵی ٢١١١دا باانگی ئاازادی باۆ
کاورد لێادا ،حکااوومەتی ئێاران کەوتە خاۆی ،ئیعترافاای پێکارد ،کە ئەودەم حکااوومەتی
قاجااار بااوو .لەم الشااەوە عەلاای رەزاپاشااا لە بەغاادا داناای پیاادانا .لە ساااڵی  ٢١٩٤کە
کەرابۆزان بە حیلە کوشتیان .لە  ٢٤٢٩تا  ٢٤٢١گرانایو شاەری ئینگلایس ،ئەمریکاا،
رووس ،ئەڵماااان د ەساااتی پێکااارد ،ساااەردار رەشااایدیش بەو حیساااابەی کە لە بنەمااااڵەی
ئەردەاڵنەکاااان باااوو ،لەگەڵ وەکیلااای جاااوانرۆ ،حوساااین خاااان رەزا ،جافرخاااانی لهاااۆنی
مەحموودخانی کانی سانان ،مەحموودخانی دزەیای ،لەو الشاەوە ساەنجەرخانی میااوەران،
حوسااێن خااانی کولیااای رێککەوتاان بە دەسااتە باارۆن .لەم الشااەوە رووس اەکان لە ژێاارەوە
بەڵێنیان پێدان بەتاایبەت دوو ئەفساەری پاایەبەرز بە ناوەکاانی ژێناراڵ فسانکۆو ژێناراڵ
بانارائۆف بەڵێنیاان دا پشاتگیری لەو حکاوومەتە باکەن ،شاێ مەحماوودیش لە سالێمانی
خەریکی جموجۆڵ بوو ،ئەمیر ئەحمەدی لەالیەن رەزاشااوە کە ئەودەم وەزیاری شاەر باوو،
مەئموور کرا کاری سەردار رەشید یەکال بکاتەوە .تا ساڵی  ٢٤٩٢رەزاخاان کەوتە ساەر
دەسەاڵت .بەرە بەرە کوردە ناودارەکان بەهۆی ئەمیر عەبدوڵ خاانی تەهماسابی گارتنو
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ناردیااانە زیناادان لە قەسااری قەجەر .لە ئاااژاوەیەکدا کە ئەودەم ئێراناای گاارتەوە زیناادان
شکێندراو ئەوانیش ئازاد باوون .لە سااڵی  ٢٤١١بەرە بەرە دەنگای قەوسایەت پەیادا باوو،
بنەماااڵەی شااێ بان ا کااران بااۆ تااورکیە ،لەالیەن سااوڵتان عەبدوالحەمیاادەوە لە ساااڵی
٢٤٢٤ەوە دەگەڵ ئینگلیس لە "کووت" کەوتە شەرەوە .لە پێنجوێنیش دەگەڵ رووسەکان
دەرگیااری شااەر بااوو لە ساااڵی  ٢٤٢١کە وەسااتانی شااەری مااونرس با و کاارایەوە عەلاای
ئیحساااان ناااووری پاشاااا ماااروک ساااەر بە لەشاااکری بەناوباااانگی تاااورک لە مووساااڵەوە
تەلگرافێکی بۆ شاێ ناارد بە نااوی حوکمادارانی تاورک ،حوکماداری سالێمانی بکاات
تەنااانەت پێاانج هەزار لیرەشاای بااۆ نااارد .بەاڵم لەبەر دا لە دڵیاای کوردەکااان لە تااورک
گاااااوێی بە قساااااەی نەداو ئەو لەشاااااکرە تاااااورکەی لە سااااالێمانی هەیباااااوو تەسااااالیم بە
ئینگلیسەکانی لە کەرکووک کردەدەو سلێمانی لە تورکان پاک کرایەوە.

کوردەکانی بایەزید

لە ساااڵی  ٢١٢١کوردەکااانی "بایەزیااد"و "وان" پانایااان بااردە ئێااران .رایەڵااکەی نێااوان
تورکیەو ئێران دەستی پێکرد هەر دووکیان دەساتیان کاردە ملای یەکتار ئەو شۆرشەشایان
لەنااااو بااارد ،ئەگەرچااای تاااا سااااڵی  ٢٤٢١درێاااژەی هەباااوو لەو کااااتەدا عەببااااس میااارزا
وەلیعەهاااادی قاجااااار لە تەورێااااز دەگەڵ حاااااکمی ئەرزەرۆم پەیمااااانی لەناااااو بردناااای ئەو
شۆرشاااەیاندا ،بەاڵم تاااا سااااڵی  ٢١١١ئاساااەواری هەر ماااابوو .لە سااااڵی  ٢١٢١دیساااان
شۆرشااای دیاااکەی نێاااوان تاااورکو رووس هەڵگیرسااااوە .شۆرشااای کوردەکاااانیش لەژێااار
فەرمااانی یەزدانپەنااا گەشااەی کاارد .ئینگلاایس لەوە ناایگەران بااوو "نەمااروودی ساساای"
ئاسااوورییەکانی بان ا کااردو هێناادێ بەڵێناای کە گرفاات بااۆ یەزدانپەنااا دروساات بکااا،
ئەویااش چااوو بە قسااەی خااۆش وازی پااێ لە شۆرشااەکەی هێنااا .پاشااان بانگیااان کااردە
ئەستەنبووڵو لەناو برا .بە نەمانی یەزدانپەنا ،شۆرشەکەش دواییو کۆتایی هات .
لە ساڵی  ٢١١٢شێ عوبێادوڵ ی شاەمزینان ئاااڵی شۆرشای بەرز کاردەوە ،ئێاران بە
لەشااکری پیااادەو تااورکیەش بە قااووەتی خااۆیەوە دەوریااانداو دەسااتگیریان کااردو رەوانەی
مەدینە کراو تا مرد لەوێ مایەوەو لەشکرەکەشی ب وەی کرد .لە ساڵی  ٢١١١کاوردە
زازاکان بۆ وەرگرتنی ماافی خۆیاان شۆرشاێکیان هەڵگیرسااند .لە سااڵی  ٢١١٤ئەماین
عالیو مەدحەت بەگ دوای گرتنیان رەوانەی ئەستەمبوڵ کران .لە سااڵی  ٢٤٢٢دەدا
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لە بتلیس شۆرشێکی دیکە بە سەرۆکایەتی مەال ساەلیم شاەهابەددین هەڵگیرساا ،دوای
فشااارێکی زۆر لە الیەن عوساامانییەکانەوە خااۆی گەیاناادە کۆنسااولخانەی رووسااەکانو
دوای هەڵگیرسانی شەری نێاوان تاورکو رووساەکان ،کۆنساولخانەی رووساەکان گیاراو
مەال سەلیمیش گیراو ئێعدام کرا.
پەیمانی "لۆزان" لە بیستو چواری کاانوونی دووهەمای سااڵی ٢٤١٢دا ئیمازا کارا.
تورکەکان ترسیان رێنیشات ،بریاریاان دا هەر کەس بە "ئەکامەک" بڵاێ "ناان" ساەریان
لااێبکەنەوە .بریاااری ئەوەشاایان دا کااوردو زمانەکەشاایان لەناااوبەرن ،ئەوانەی دەستیشاایان
نایانگاتێ دەریان پەرێنن بۆ ئێرانو لەوێ ببانە تاورک .ترسای ئەوەشایان هەباوو ئەوانەی
لە شەری یەکەمدا ساەرکەوتوون داڵادەیان بادەن یاا پشاتیوانیان لێابکەن .تورکیاا پەیماانی
دەگەڵ فەرانسە مۆر کرد کە لە قۆڵی سووریەوە خاۆی تێهەڵنەقاووتێنێ .مووسڵیشای
دایە ئینگلیس ئەویشی بێدەن کرد .بریاری تورکیا هاتەساەر ئەوە زماانی کاوردی لە
قوتابخااانەو کۆاڵنەکااانیش قەدەغە بکاااو پیاااوە گەورەکااانی کااوردیش بەرەبەرە دەسااتگیر
بکاااا .کوردەکاااان یش لەوە تێگەیشاااتن تەکانیاااان دایە خاااۆ ،ساااەرەتای شاااۆرش لە شاااێ
سەعیدی کلدارو میرئااڵی خالید بەگی جبرانلی لە رێی کلدارەوە دەستی پێکارد ،شاێ
سەعیدی کوری شێ مەحموود لە  ٢١١١هەر لە رێی کلدار هاتۆتە دنیااوە .ئەو شاێخە
سەربە تەریقەی نەقشبەندی خاوەنی دوازدە هەزار میار باووە ،خالیاد بەگ ساەرۆکایەتی
شۆرشی شێ ساەعیدی گارتە دەسات ،دوای شاەرێکی گەورە شاێ ساەعیدو یوسا زیاا
پاشااا دەگەڵ پەنجاااویەک کەس گیاارانو فەرمااانی خنکاناادنیان درا .هەر لە یەکسااەری
شۆرشی شێ دیسان ساڵی  ٢٤١٤کوردەکاان ساەریان هەڵاداوەو کەوتانە خاۆ رێکخساتن.
ئەو دەسااتەیەش لە کااۆمەڵەی خۆیبااوون قسااەیان هاتەسااەر ئەوەی کااۆمەڵە کوردییەکااان
بکەنە یەک .شەر دەگەڵ تورکیا بکەنو کوردستان پاک باکەنەوە ،ساەرۆکێک وەک
ئیحسان نووری پاشا دابنێنە شوێنێک لە کێوەکانی وەک ئاگری.

کەریم خانی زەندو سەالحەددینی ئەییووبی

لە ساااڵەکانی ٢٢٢١و٢٢٤٢دابااوون :پاااش زەخااتو زۆرێکاای دەوڵەتاای عوساامانی لە
ساااڵی  ٢١١١تااا  ٢١٤٤بەدرخااان پاشااای کااوڕی عەباادوڵ خان لە جزیااری بەو نیااازە کە
واڵتێکی سەربەخۆ دادەمەزرێنێ ،هاتە مەیدانو کەوتە دژایەتیی حکوومەتەکانی ئێرانو
تورکیا .ناوچەکانی وان ،باشاقەاڵ ،ساێوەرۆک ،مووساڵو رەوانادز ،مەهاباادو پیرانشااری
داگیر کرد .لەمالشەوە چووە دەروازەی دیاربەکر .لە ساڵی  ٢١٩١ناوی ئەمیری بۆتانی
بۆ خۆی هەڵبژارد ،جزیرەی کردە پێتەختی خاۆیو پارەیەکیشای لە چاپاداو لە دیاوێکی
نووسرابوو ئەمیری بۆتان بەدرخانو لە دیوەکەی دیکەش  ،٢١١١ئەوەش بۆ بابی عاالیو
حکاااوومەتی عوسااامانی قباااووڵ نەدەکاااراو دوای  ١١١سااااڵ لە حاااوکمرانیی عوسااامانی
شاااتێکی ئەوتاااۆ لە دەساااەاڵتی ئەو کەم دەکااااتەوە .عیااازەت دینااای شاااێرکە کە خزمااای
ئەمیری بۆتان بوو ،لە ئەمیر هەڵگەرایەوەو چووە پاڵ تورکەکان .ئەویش بە داگیرکرانی
جزیری نارەحەت بوو بۆیە هێرشی کردە سەر جزیریو دوایی چووە قەاڵی ئەرۆخو هەشت
مان شەری چەتەگەری کرد ،پاش ماوەیەکی زۆر بە دیال گیاراو دەگەڵ کوردەکاان
رەوانەی ئەستەنبووڵ کران.
دوای ئەوەی شاااەری کرێااات هەڵگیرسااااو ئەمیاااریش بەشاااداری ئەو شاااەرەی کاااردو
دەورێکاای بەرچاویشاای هەبااوو ،بە پاداشااتی ئەوە بااابی عااالی نازناااوی میااری میراناای
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پێبەخشی .پاشان چوو بۆ شامو دە ساڵ لەوێ ماایەوە .لە سااڵی  ٢٤٤٤کاۆچی دوایای
کرد.
لە ساااااڵی  ٢١٤٤لە نێااااوان رووساااایاو تورکیااااادا شااااەڕ هەڵگیرسااااا .لەشااااکرێک لە
کوردەکان بە سەرۆکایەتیی حوسێنی کەنعان پاشااو عوسامان پاشاا لە کاورانی بەدرخاان
پاشا .ئەوانیش ئەوەیاان بە هەل زانایو دەگەڵ ساەرۆک عەشایرەتو ئەفساەرە کوردەکاان
قسەیان رێکخست بۆ ئەوەی کوردستانێکی ئازاد دروست باکەن .کەواباوو ویالیەتەکاانی
جااۆلەمێرگ ،ماااردین ،زاخااۆو ئامێاادیان داگیاار کاارد .ئەمیاار عوساامان ناااوی خااۆی لە
خوتبەدا خوێندەوەو ناوی سوڵتانی عوسمانی البرد.
دەورەی ئەمارەتداریی کوردەکان بە چەند شێوە بەرێوە چوو و خۆیان بەو ناوانە ئیدارە
دەکاارد ،وەک ئەمیرەکااانی پاڵنگااان ،مااایە دەشاات ،بااانە ،زەنااگەنە ،دووبنااووی ،شااێروانەو
پیافارتین .حاکمەکانی برادۆسات ،جزیارە ،بادیناان ،لاوڕ ،شاارەزوور ،دیااربەکر .گەلێاک
هەبوون هەر دەستەو بەرە بابێاک لە نااوچەی خۆیانادا نااوو ناوبانگیاان هەباووە ،تەناانەت
لەوان ە هێناادێکیان خوتبەشاایان بەناااوی خۆیااان خوێناادۆتەوە ،بەاڵم دوای مردناای بتلیساای
نەیانتوانی ئەمارەتەکانیان بەرێوەبەرن.
لە سااڵی  ٢١١١دا هەر یەکە بەیاداخی خاۆی هەڵااداو خاۆ بە خاۆ تێکچاوون .سااەرەتا
ئەمااارەتی ئەردەاڵن لە حەسااەن ئاااواو پاشااان لە ساانە ساااڵی ٢١١٤ی زاییناای لە گڵااوڵ
بەگمەوە دامەزراو پەلوپۆی هاویشتە هەمەدانو کرماشان .لەمالشەوە شاارەزوور ،هەولێارو
مووساااڵ تەنگااای بە دەڤەری بادیناااا هەڵچنااایو مەودای دەساااەاڵتی بەرفاااراوان باااوو .لە
دەوری ئەماننوڵ خاااانی والیااادا گەلێاااک کااااری گەورە کاااران تاااا گەیشااااتنە دەورەی
غوەاڵمشا خان لە ساڵی  .٢١٤٤ئەمارەتی  ٤٤١ساڵەی ئەردەاڵن دوایی هات .ئەماارەتی
دووهەم بابانییەکااان لە قەاڵچااواالنی ساالێمایو لە ساااڵی  ٢٤٤٤لە بابااا سااەلمان کااوری
فەقێ ئەحمەدی دارەشمانەوە دەست پێدەکاو کۆتاییەکەشی لە دەورەی عەبدوڵ پاشاای
کاااوردی سااالێمان پاشاااای ساااێهەمو لە سااااڵی ٢١١٢دا باااوو کە باااۆ مااااوەی  ٢١١سااااڵ

دەساەاڵتداریەتیی بابانەکاان بەردەوام باوو .ئەوجاار دەساەاڵت کەوتە دەساتی کەریام خااانو
سەالحەدین ئەیووبیو لەنێوان ساڵەکانی  ٢٤١١تا ساڵی  ٢٤٩٤بەردەوام بوو.
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گۆڕانەکان لە سەردەمی پەهلەوی لە ئێراندا

ئاڵوگۆرەکااان لە ئێااران بەرەو مااۆدێرنیزە بااوون دوای شکسااتی ئێااران لە رووسااەکانەوە
دەسااتی پێکاارد .بە سااەرکەوتنی گەل وەک دامەزراناای مەجلیساای شااووڕای میللااای،
قانوون بوونی خۆی سەلماند ،بەاڵم ئەو ئاڵوگوڕە ئاسەوارێکی باشی لە گوندەکانو لەناو
عەشااایرەتەکاندا بەجێنەهێشااات .کودەتاااای سااااڵی  ٢١٤٤بەدەساااتی زیاااائەدینو شاااێوە
ئینقالبەکەی لە کورتکردنەوەی دەستی زۆر کەسو زیندانی کردنی زۆر کەسای دیاکە
لە چاالکوانانی جوواڵنەوەکان وەک کۆلۆنێل محەمەد تەقی خانی پسیان لە خوراساان،
شێ مەهدی خەیابانی لە تەورێز ،میرزا کووچک خان لە گیالن بێئاکام بوون.
سەرەنجام سەرداری سپا رەزاخان ،بەناوی تاکە پاڵەوان مەیدانەکەی گارت ،لەجیااتی
ئاساااایش و ئەمنیااایەت کە ئااااواتی هەمیشاااەیی خەڵاااکە ،ئیساااتبدادێکی تاااازەی بەساااەر
خەڵک دا سەپاند کە ناوەرۆکی دیکتاتۆریی ئەو بەرنامەکانی یاسای بنەرەتی کاردنەوە
هاایچ .حەمەرەزا شااا پیاااوێکی الواز لەباااری بەرێااوەبردنی حکااوومەتەوە بااوو .لەوپەڕی
ئیسااتبدادی خااۆیدا دەیگااوت" :ئیرتجاااعی رەش خراپتاارە لە ئیرتجاااعی سااوورو لە هەر
دوویاااان بێااازارم" .یاااان دەیگاااوت" :دووکاااانی مفتەخۆرانماااان داخسااات ،هەر کەس نەبێاااتە
ئەندامی حیزبی رەستاخیز ،دەچێتە زیندان ،یان گوزەرنامە وەربگرێو ئێران بەجێ بێڵێ".
سەردەمی سەڵتەنەتی رەزاشا لەساڵی  ٢٢١٩تا  ٢٢١١باوو کە شاوێنەدانەرترین دەورە
لە دوای شا عەبباسی سەفەوییەوە ئەژماار دەکارێ .پاشاان لەالیەن ئینگلیساەکانەوە باۆ

دوورگەی ژوهانساااااابورگ لە ئەفریقااااااای باشااااااوور دوور خاااااارایەوە .لە ساااااااڵی ٢٢٩٢
ئەنجومەنی وەزیرانی عەلەم یاسایەکی پەسند کرد .لەو یاسایەدا مافی هەڵبژێران درایە
ژنانو زنجیری کۆیلەتی ژنانی پچڕاند ،لەجیاتی سوێند خواردن بە قورئان ،سوێندیان بە
کتێبە ئاسمانییەکان کردە مەرن .شا بۆ جێبەجێ کردنی ویستکاسنی ئەمریکا ،ئەسڵی
"ششااگانە" ی بەناااوی چاکسااازی کااۆمەالیەتی خسااتە رێفراناادۆمەوە ،ئەو شااەش دانەیە
بریتی بوون لە:
- ٢هەڵوەشانەوەی سیستەمی ئەربا و رەعییەتی.
-١میللی کردنی دارستانەکان.
-٢فرۆشتنی بەشی دەوڵەت لە کارخانەکان بە خەڵک.
-٩بەشداری کردنی کرێکاران لە قازانجی کارخانەکان.
-١پێداچوونەوە بە یاسای هەڵبژاردنی واڵتدا.
-٤دامەزراندنی یاسای سپاکانی دانش ،ترویجو آبادانی
لەو الوە خومەینی حوکمی تەحریمی رێفرانادۆمی دەرکارد .رۆژی شەشای رێبەنادان
رێفراناادۆم بااۆ پەسااند کردناای ئەم شااەش خاااڵە کە بەناااوی "انقااال ساافید" ناوبااانگی
دەرکردەبوو ،لە سەرانسەری ئێران دەستی پێکرد .ژنانیش مافی بەشدارییان پێدرا.
جااااان ئێاااا کەنەدی ،سااااەرۆک کۆماااااری ئەوکاااااتی ئەمریکااااا ،پیرۆزبااااایی لەو
هەنگاوەی حکاوومەتی شاا کاردو لە هەمانکاتادا خاومەینیش رۆژی شەشای رێبەنادانی
ساڵی ٢٢٩٢ی بە رۆژی ماتەمینی گشتی راگەیاند.
کااااااتژمێر ٢ی رۆژی ٢١ی جاااااۆزەردانی ٢٢٩١ی هەتااااااوی هەڵیانکوتاااااایە ساااااەر
مەدرەسەی فەیزیەی قومو خومەینییان دەستبەسەر کرد.
لە رۆژی شەشاای خەزەڵااوەر رێورەساامی تااان لەسااەرنانی حەمەرەزا شااا بەرێوەچااوو .لە
مااانگی رەشااەمەی  ٢٢٩٤شااا لە دێهلاای پێتەختاای هیندوسااتان رایگەیانااد بە مەرجێااک
خەڵکااای بەحااارەین بیاااانەوێو مەجلیسااای شاااوورای ئێااارانیش قباااووڵی بکاااا ،دەسااات لە
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مڵکاایەتیی ئەو سااێ دوورگەیە هەڵاادەگرێ .شااا وەک ژاناادارمی ناااوچەکەو بە قسااەی
ئەمریکاییەکان ساەرەتای سااڵی  ١١-١٢بەپێای پەیماانی نێاوان ئێارانو عەمماان چەکو
تەقەمەنی دایە سوڵتان نشینی عەممان.
لە سااااڵی ٢٢١١دا هێااازی نیزامیشااای نااااردە زوفاااار .لە کۆتاااایی سااااڵی  ٢٢١٢بە
رێککەوتنێاااک کە لەنێاااوان شااااو هەواری بوومیااادیەن ،ساااەرۆک کۆمااااری ئەوکااااتی
ئەلجەزایاار مااۆر کاارا ،دوایاای بە کێشااەی ئێاارانو عێااراق هێنارا .هەر لەو ساااڵەشدا کااارە
گرنگەکاااانی حیزبااای رەساااتاخیز راگەیەنااادراو لە کۆنفرانساااێکی چااااپەمەنیدا هەر دوو
حیزبی پێشوو بوونەوە بە یەک حیز و ئەمیر عەبباسی هوەیدا وەک دەبیاری ئەم حیازبە
دیاری کرا .داهاتی سەرانەی سروشتیی ئێران گەیشتە  ١١میلیارد دۆاڵر.
شا گوێی بە نەیارانی خۆی نەدەدا ،غەررەو لە خۆبایی ببوو ،هەر باۆیە بە ئاشاکراو
بە نهێنی بۆ بەربەرەکاانی دەگەڵ دەساەاڵتدارەتیی پاشاایەتیدا جموجاۆڵ دەساتی پێکارد،
حەرەکەتاای ساایاهکەلو چەنااد جەرەیااانی دیااکەش سااەریان هەڵااداو خەباااتی چەکااداریش
دەسااتی پێکاارد .کوشااتنی سەرلەشااکر فەرساای رەئیساای دادرەساایی ئەرتەش ،سااەرتیپ
زەناااادپوور رەئیساااای کااااۆمیتەی هاوبەشاااای روکناااای دوو ،سااااەرتیپ زاهیااااریو چەنااااد
ئەفسەرێکی دیکەی پایە بڵیندی ئەمریکاییو چەند کەس لە مەئماوورینی ئینتزامای.
خااوازبێنی خوشااکی مەلیااک فااارووق بەناااوی فەوزیاایە بااۆ حەمەرەزاشااا .فەوزیاایە سااێ
خوشااکی بەناوەکااانی فااائیزە ،فااائیقەو فاااتیحە هەبااوو .خااۆی لە هەمااوان جااوانترو بە
تەمەنتریش بوو.
فەرمانی مەشرووتییەتی ئێران بەدەستی ئەحمەدی قەوامولسەڵتەنە نووسراوە .لەساڵی
 ٢٢١٩لە سەردەمی مەشرووتەدا پەیوەست بە ئازادایخوازان باوو .لە کۆتاایی ساەڵتەنەتی
ئەحمەد شای قاجااردا کارایە والای خوراساان .کودەتاای ساەید زیاالو سااڵی  ٢١٤٤باوو.
گەورەتااارین خزمەتااای قەوام لە نەجااااتی ئازەربایجاااان لە دەساااتی رووساااەکان دا خاااۆی
دەبینێتەوە .هەر چەند رووسەکان بەڵێنیان دابوو دوای تەواوباوونی شاەر لە مااوەی شاەش

مان دا ئێران جاێبهێڵن ،بەاڵم بە فێاڵو حایلە چاویاان بریباووە نەوتای بااکووری ئێاران.
حەکیم ئە لمولک بۆ تێپەڕاندنی شاەری رووساەکان لە پالەی ساەرۆک وەزیرانای ئێرانادا
کۆمیساایۆنێکی سااێ الیەنەی ئینگلاایس ،ئەمریکاااو سااۆڤییەتی قبااووڵ کردەبااوو ،بەاڵم
مەجلیس لەو بڕیارە هەراسان بوو و لەوە دەترسان کە رێککەوتننامەی کۆمیسیۆنەکە بۆ
دابەشکردنی ئێران هەنگااو بناێ .هەر لەبەر ئەوە دەساتەیەک لە ناوێنەرانی مەجلایس بە
هاوکاریی دوکتور محەممەدی موسەدیق نامەیەکیان بۆ حەکیم ئەلمولک نااردو وتیاان
دەوڵەت حەقاای بریاااردانی بااۆ دەسااتێوەردانی دەوڵەتە بێگانەکااان ناایە .دوای ئەوە هێاازی
ئەمریکا لەنێوان مانگی خەزەڵوەر تا بەفرانباری  ٢٢١٩لە ئێران چوونەدەر.
لەوپەڕی هیواو ترسدا قەوام هەروا لە شوێنەکەی خۆیدا ماوەتەوە .ئەوە لە حاڵێکدا
بااوو نە شاااو نە دەربااار ،نە ئینگلاایسو سااۆڤییەت لە بەردەوام بااوونی قەوام لە پلەکەیاادا
دڵخااۆش بااوون .قەوام وەک حەکاایم ئەلمولااک بەجێاای دەساات لەسااەر دەساات دانااێ ،بە
هیاااوای ئینگلااایسو دانیشاااتنی دەگەڵ ساااۆڤییەت کەوتە وتاااووێژ .بەرواڵەت پاراساااتنی
یەکێتی لەگەڵ توودەییەکانو هێنانیان بۆنااو وەزارەتەکاانی دەوڵەتو کاابینەکەی خاۆی
نیازپاکی نیشانداو سێ کەس لە توودەییەکانی وەک وەزیر دەستنیشان کردە باوو .دواتار
ماااوزەففەر فیاااروزی کە ساااەربە حیزبااای تاااوودە باااوو وەک بااااڵیۆزی ئێاااران لە مۆساااکۆ
دیاااریکرد .حەسااەن تەقاایزادە ،باااڵیۆزی ئێااران لە لەناادەن بە سەرپەرسااتیی هەیمەتێااک
بەناااوی هەیمەتاای بازرگااانی -سیاساای بااۆ وتااووێژی راسااتەوخۆ دەگەڵ ئیسااتالین ناااردە
مۆسااکۆ .بە حیلەیەکاای سیاساای ،قەوام ئیمتیااازی نەوتاای باااکووری ئێراناایداو دوای
چوونە دەری هێزەکانی سۆڤییەت لە ئێرانو ئازەربایجان ،تاوانی ئازەربایجاان رزگاار بکاا.
هەر ئەوەش بااوو شااا بە فەرمااانێکی شاااهانە دەگەڵ رێااز لە خزمەتاای قەوام بە حەزرەتاای
ئەشرەفی ناوبردو ناوی دێنا.
تەقە لێکردنااای شاااا لە ٢١ی رێبەنااادانی  ٢٢١٤لە دانیشاااگای تااااران ،راگەیانااادنی
حکااوومەتی نیزاماای ،گرتناای رێبەراناای موخااالی  ،وەک ئااایەتوڵ سااەید ئەبلقاساامی
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کاشاانی ،نایاساایی کردنای حیزبای تاوودە ،راگرتنای رۆژنامەکاانو تەناانەت نەهێشاتنی
گشااتیان ،لە موخااالفینی بااوون .بەهێااز کردناای دەسااەاڵتی سیاساایو ئیجرایاای مەقااامی
سەڵتەنەتی لە بەرامبەر نوێنەرانی هەڵبژێراوی خەڵکدا.
پێکهاتنی مەجلیسی «موئەسەسانەو گۆڕانی قانوونی ئەساسی لە سااڵی ٢٢١١داو
لە رێگاااای گاااۆرینی  ٩١مااااددەی قاااانوونەکە ،ئیمتیاااازاتێکی زۆری دایە شاااا تاااا لە
دەسەاڵتی مەجلیسی شوورای میللی کەم بکاتەوەو بە قەولی قەوام بتوانێ حکوومەتی
مەشرووتە بە ویستی خۆی هەڵپەسێرێ یان دایبخا ،چونکە شا لەودا هیچ دەساەاڵتێکی
بۆ دیاری نەکرابوو.
دوکتااور موسااەدیق لە دەورەی شااازدەهەمی مەجلاایس لە ساااڵی  ٢٢١٤بە نااوێنەری
مەجلیس هەڵبژێرا .باۆ پاراساتنی حقاووقی خەڵکای ئێاران لە دەسات ئینگلایس جەباهەی
میللی دامەزراند.
-٢رۆیشتنی زەردەشتییەکانی ئێران بۆ هیندوستان ،دوای هێرشی تورکانی تازی.
-١رۆیشاااتنی ساااوننەکانی ئێااااران باااۆ هیندوسااااتان ،دوای بە دەساااەاڵت گەیشااااتنی
سۆفیای شیعە.
-٢جێهێشاااتنی کرێکاااارانو کارفەرمایاااانی دەوڵەتااای پەهااالەوی دوای ساااەرکەوتنی
شۆرش.
ئیماااازای بەیانناااااامەی نەتەوە یەکگرتووەکااااان لە یەکەمااااای ژاناااااویەی ٢٤٩١دا لە
واشاانگتۆن لەالیەن سااەرانی ئەمریکااا ،سااۆڤییەتو ئینگلاایس بەمەبەسااتی پێشااگیری لە
شەرو پاراستنی ئەمنییەتو تەناهی بوو.
کۆنفرانسی مۆسکۆ لە ئۆکتۆبری ٢٤٩٢و کۆنفرانسی تاران لە دێسامبری هەر ئەو
ساااڵەداو سااەرەنجام کۆنفرانساای سانفرانسیسااکۆ لە ساااڵی  ٢٤٩١بەو مەبەسااتە پێکهااات،
ئەو کۆنفرانسە بە بەشداریی  ١٢واڵتو بۆ نووسینەوەی بەیاننامەکە بوو

ئێران لە ماوەی یەک سەدەدا

ئێسااتا کەوا کۆتااایی سااەدەی بیسااتەمە ،ئەگەر بمااانەوێ چاوێااک بااۆ چااۆنیەتیی
جاااوواڵنەوەی میللااای -دێماااوکراتی لە واڵتەکامانااادا – ئێاااران -بگێااارین ،دەبیناااین ساااێ
جااوواڵنەوەی گرین ا کە هەر کامیااان لەوەی پااێش خااۆی بەرب وتاارو گرینگتاار بااووە.
ئەگەرچااای بەداخەوە بەپاااێچەوانەی ئەو چااااوەروانییەی کە دەباااایە روویااادابایە ،ئاکاااام و
بەرهەمەکەی شتێکی دیکە بووە.
یەکەم حەرەکەتو جاااااوواڵنەوەکە لە کاتێکااااادابوو کە الیەکااااای سااااانووری ئێاااااران،
بۆلشاااویکەکان خەریکااای رێکخساااتن و ساااازماندرانی جاااوواڵنەوەی کرێکااااری لە دژی
رووسیەی تزاری بوون.
شااۆرشو ئینقالباای مەشاارووتەش ئەگەرچاای لە ناااوخۆی واڵت و بااێهیچ دەسااتێکی
الوەکااای بە مەبەساااتی دێماااوکراتیزە کردنااای واڵتو کاااورتکردنەوەی هێااازو دەساااەاڵتی
پاشایەتی ،بۆ سەپاندنی حاکمییەتی خەڵکو هەڵوەشانەوەی هێازو دەساەاڵتی راساتەوخۆ
دژی ئیسااتێعمار کاااری دەکاارد .بە هااۆی مەحاادوودییەتو دێمااوکرات بااوونیەوە ،لێنااین
ئێرانی بە پێشەنگی جوواڵنەوە لە ئاسیا دەزانی .ئەوە بەو مانایەیە ئەو جۆرە حەرەکەتاانە
پێبەناادی دێموکراساایو دابینکردناای مافەکااانی مەدەناای دەباان .شااتێکی سروشااتییە چ
لەناوخۆو دەرەوەش بۆ بێگانە قابیلی هەزم نیە .
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دوکتور موسەدیق لە دووهەمین حەرەکەتی جوواڵنەوەدا لە کاتی بە خەڵکی کردنی
نەوتی ئێران زۆر باش دەیزانی ،هەر ئەوەش باوو لەو ساەردەمەدا باۆ بەربەرەکاانی دەگەڵ
ئینگلاایس و دەسااەاڵتی پاشااایەتی خااۆی تەیااارو ئامااادە کااردو رایگەیانااد دێموکراساایو
دەسەاڵتی خەڵکو کورتکردنەوەی دەسەاڵتی شاو دەرباری راگەیاند.
دوای کودەتااااای ١١ی گەالوێااااژی  ،٢٢٢١کە بە سااااەرکوتو دژایەتاااای خەڵااااک،
دەسااەاڵت کەوتەوە دەساات شاااو ئیسااتێعمار ،راوبۆچااوونی خەڵااکو زێهنییەتاای ئەوان ئەو
باااوەرەی لەنێااو کااۆمەالنی خەڵکاادا بەهێااز کاارد کە هەرچاای لە ئێراناادا رووباادا ،دەسااتی
بێگااانەو دارودەسااتەی سااەر بە بێگااانەیەو بەس .لەسااەر بنەمااای ئەو شااێوە بیرکااردنەوەو
بۆچوونە کە وەک ئەسڵێک باسای لێاوەدەکرا ،واڵتای ئێاران کە ساەردەمێک بێشاکەی
پێشااکەوتنو شارسااتانییەت بااوو ،بەاڵم دوای وەرگرتناای رەزامەناادیی سااۆڤییەت بااۆ بااردنە
دەرەوەی تەرتەشاااای خااااۆی لە ئێاااارانو ئیماااازای رێککەوتننااااامەی نەوتاااای باااااکوور ،بە
پشتیوانیی ئەمریکا هێرش بۆسەر ئازەربایجان کاراو رووساەکانیش بە ویساتی خۆیاان کە
ئیمتیاااازی نەوتااای باکووریاااان دەساااتکەوتبوو ،هەم لەالیەن تاااروبین ساااەروک کۆمااااری
ئەوکاتی ئەمریکاو لەژێر زەختو هەرەشەی بۆمبی ئەتۆمی دابوون ،چەکە قورسەکانی
حکوومەتی ئازەربایجانیان دەگەڵ بردو پیشەوەریان ناچاربە خاۆ راکاردن لە ئێاران کارد.
لە هەمانکاتاادا ئەرتەشاای ئێااران بااێ بەرگااری لێکااردن سااەرکەوتووانە تەورێاازی گاارتەوەو
دەستی کردەوە بە گرتن ،کوشاتنو فشاارو تاااڵن .لە قوتابخانەکانادا کە زماانی ئاازەری
دەخوێناادرا ،قەدەغە کاارا .ئەو رووداوە بەنێااوی "نەجاااتی ئازەربایجااان" لە مێااژووی نااوێی
ئێراندا تۆمار کراوە.
لە واڵتی ئێران سەرەڕای مۆر کردنی چەند رێککەوتننامەیەکو پێدانی ئیمتیاز بە
دەوڵەتی پیشەوەری وەک بەرەسمی ناسینی زمانی ئازەری ،پێکهێنانی ئەنجومەنەکاانی
ئەیاااالەتیو ویالیەتااای ،پیشاااەوەریو فیااارقەی دێماااوکراتی ئازەربایجاااان بە تێرۆریساااتو
جیاااییخواز ناااو باارد ،زمااانی ئااازەری بە نیشااانەی ئیاادەو بۆچااوونی کۆمۆنیسااتیو بە

ساااەرەتای دابەشاااکردنی ئێاااران زانااای ،ئەمریکااااو نەتەوە یەکگرتووەکانیشااای بە هااااوراو
پشتیوانی خۆی ناساند .ئەو بەڵگانەی بەم دواییانە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە
ب ا و کاارانەوە نیشاااندەری پێوەناادیی دەرەوەی ئەمریکااا دەگەڵ ئێااران ( .)٢٤٩١ئەمریکااا
سااەرەڕای پشااتیوانیی ناراسااتەو خااۆ لە دەوڵەتاای ناوەناادیی ئێاارانو فشااار بااۆ دەوڵەتاای
شۆرەوی ،لە ئێران داوا دەکا ماافی ئازەرییەکاان ،بەتاایبەتی خوێنادن بە زماانی ئاازەری
وێااڕای زمااانی فارساای بەرەساامی بناسااێ بااۆ ئەوەی سااەرنجی خەڵااک بااۆ الی خااۆی
رابکێشێ.
دەقاای نااامەی وەزیااری دەرەوەی ئەوکاااتی ئەمریکااا «بااایرنز» بە بااالیۆزی خااۆی لە
ئێااران بەو شااێوەیە – لەالیەن سااکرتێر ،بە سااەفیری ئێااران داوایە بااۆ سااەرۆک وەزیاار -بە
شێوەی تایبەتی و نهێنی ،بڵێ بە راو بۆچوونی ئێمە بە دەوڵەتی ئێران رابگەیەنە عاق نە
هەرچی زووتر لە بەرامبەر ویستو خواستی ئازەرییەکان بەڵێنی چەناد شاتێکی گونجااو
بدا ،بەتایبەتی لەمەر خوێندن بە زمانی ئازەری لە قوتابخانەکان وێڕای زمانی فارسی،
هەروەهااا پێکهێنااانی ئەنجومەنەکااان لە ئەیااالەتو ویالیەتەکااان لەسااەر ئەو ئەسااڵە کە لە
قانوونی ئەساسیی ئێرانیشدا باسی لێوە کراوە.
هەروەها بە سەرۆک وەزیر بڵێ سەرنج بداتە نییەت پاکیو ویستی دەوڵەتی ئێران لە
هاویشتنی ئەو جۆرە هەنگاوانە چەندین هەنگاوی دیکەی لەو بابەتە کە بە حاکمییەتی
ئێااران زیااان ناااگەیەنێ .بااۆ ئەوەی کەشو هەوای نااارەزایەتیو نیگەراناای نەمێنااێ .بەوان
بڵێ ئەو جۆرە هەنگاوانە لە زۆر شوێنی نااوچەی دیاکەش بااوێژن تاا ئازەربایجاان وەک
ناوچەیەکی جیا حیسا نەکرێ .بە سەرۆک وەزیاری ئێاران بڵاێ هەرگیاز باۆ ناساینی
حکوومەتی خودموختاری ئازەربایجان رێناوێنیو ئامۆژگاارییەکم نایە .ئەو پێشانیارە باۆ
ئەوەیە پاااێگەی ئێاااران لە رێکخاااراوی نەتەوە یەکگرتووەکاااانو بیااارورای خەڵکااای جیهاااان
بەهێزتااااار باااااێ .ئەوکاااااات لە هااااایچ یەک لە ناوچەکاااااانی ئێاااااران بەهاااااانەیەک باااااۆ
مەحروومییەتاای خەڵکاای ئێااران لەو مااافو بڕیااارانە کە لە قااانوونی ئەساساایی ئێااراندا
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هااااتووە ،ناااامێنێ .یاااا غەیاااری عااااداڵنە لەالیەن دەوڵەتااای ناوەنااادییەوە رەفتاریاااان دەگەڵ
ناااکرێ .بەگااوێرەی ئاگاااداری ئەم دوایە چااوونی ئەرتەشاای شاهەنشاااهی بااۆ تەورێاازو
گرتنەوەو خستنە ژێر دەسەاڵتی تەورێزو ئازەربایجان ،هەیمەتی دەوڵەت بە ساەرۆکایەتیی
قەوامولساااەلتەنە لە تااااران پێکااادێ ،لەو کۆباااوونەوەیەدا کە باااۆ چارەساااەری کێشاااەی
ئازەربایجان پێکدێ خوا لێخۆشبوو عەلی هەیامەت لەو کااتیدا ناوەنادی پاێراگەیانادنی
ئازەربایجان لە تاران باووو هەروەهاا راوێژکاارو یەکێاک لە دۆساتانی نزیکای قەوام باوو،
پێشنیارێک لە هەیمەتی دەوڵەتدا دێنێتە گاۆڕێو پیرۆزباایی لەو حەرەکەتە باۆ ئەوەی
لە داهاتوودا شتێکی ئەوتۆ روو نەداتەوەو بەهانە نەبێ بۆ نااوخۆو دەرەوە ،دەوڵەت ماافی
خوێندن بە زمانی ئازەری کە زماانی زکمااگی خەڵکای ئازەربایجاانە بادا .بەداخەوە ئەو
پێشاانیارە دەگەڵ دژایەتاای زۆربەی وەزیرەکااان رووبەروو دەبااێ ،قەواماایش چااار یااا ناچااار
بێدەنگی هەڵدەبژێرێ.
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