
 
 

 "بەھاری کوردەواری سوورو شینە   لەدەوری تەرمی خوێنین کۆڕی شینە"
 

وەرزی بەھار، ھەر لە سەرەتایەوە ھەتا دوا مانگەکانی تری ئەم وەرزە بۆ ئێمەی کورد، لە 
و  ڕژاوی رۆڵە بە ئەمەگ ڕۆژھەاڵتی کوردستان وەبیرھێنەرەوەی خوێنی بەناھەق و لەسەرھەق

 .دیموکراتی کوردستانەفیداکارەکانی حیزبی 
و جوواڵنەوەو بەرگریی   ١٤-١٤ساڵی شەھیدانی  وحەوتەمین چل_ ٤٩٣١بەھاری ئەمساڵ}

و  بەو بۆنەیەوە، وەک ئەمەگ. چەکدارانەی کادرو پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانە
ادێک لە و لە خۆبووردوویی ئەو رۆڵە جوانەمەرگانە، دەمەوێ ی وەفاو بۆ ڕێزگرتن لە فیداکاری

و تراژیدیاو دابڕانی  بکەمەوەو کورتە ئاماژەیەکیش بەسەرھەلدان  لەخۆبووردوویی ئازایانەیان
قۆناخە جیاوازەکانی رابردوو بکەم کە، بەشێوەی جۆراوجۆر، لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا 

و مژی  ەمھیوادارم بەو یادکرنەوەیە، درزێکی چووکەی ڕووناکاییم، خستبێتە سەر ت. ڕوویان داوە
  { .رووداوە پرلە تڕاژیدیایەکانی

ھەلگیرسا، ھەڵقواڵی بیری چەند الوی " ابتدا بەساکن" ١٤-١٤داخوا جوواڵنەوەی ساڵەکانی 
خوێندەواری کورد بوو، یان ئەو ڕووداوە خوێناوییە، لە درێژەی خەباتی نەپساوەی دوای ڕووخانی 

شەھیدەکانی حیزبی دێموکراتی کۆماری کوردستان دا، دواتر بەسەر کادرو پێشمەرگە 
و  دا سەپاند؟ وەک نووسەری ئەو چەند دێڕانە، وێرای ڕیزو کرنۆش لە حاند خەبات کوردستانیان

کمە کورتە پێشەکییەک لە سەر ڕابردووی  فیداکاری سەرجەم ئەو ڕۆلە تێکۆشەرو نەترسانە، گەره
وارەکانی حیزبی دێموکراتی و دژ و خەباتی پڕ لە ھەورازو نشیوی ڕۆژگارە سەخت پڕ لە شانازی

کوردستان لەو سەردەمەدا،و یادێک لەو لەخوێنداشەاڵڵکراوانە بکەمەوە، بە چەند دێڕێک 
 !ئاوڕێکیش وەسەر ڕووداوە پڕ لە قەیرانەکان بدەمەوە

ئەوەی لەو الپەرانەدا دەیخوێننەوە، وێڕای ھەڵەو ناپاراویی زمان، ! خوێنەرانی بە ڕیز
و چوار چێوەی حەزو عاتیفەو بۆچوونەکانی ئێوەی  و ویست لەوانەیە ئەو نووسراوەیە دەگەڵ ھەست

وی زەینی نووسەر  بەالم بە جورئەتەوە دەتوانم بڵێم؛ ئەمە لێکدانەوەو ھەڵقواڵ. بەڕیز نەگونجێ
! کە لە سەردەمێکی دیاریکراودا، ڕوویان داوە  بەڵکوو ئەوە بەسەرکردنەوەی ئەو رووداوانەیه! ەنی

کە لە خۆم بەتەمەنتر بوونەو   بەشی یەکەمی، ئەو ڕووداوانەن، تاقیکردنەوەی ئەو ھاوڕێیانەیه
کانی تری، بەشە. و دواتر، گواستوویانەتەوە بۆ ھاوڕێکانیان و زەمەنێکدا لە نێویاندا ژیاون لە کات

 . و ڕووداوانەن کە، نووسەر لە نزیکەوە تەجروبەی کردوون ئەو بەسەرھات
و  رکێ به کێ: بە بۆچوونی خۆم، ئەوەی ئەو خەباتگێرانە لە سەردەمەکانی ڕابردوودا، وەک

کە، دواتر تراژیدیای لێ کەوتۆتەوە؛ ھەموویان بە   و لێکترازان ، دابڕان یەکترکردن دژایەتیی
دووپاتی دەکەمەوە، مەبەستی من لێرەدا، ! خزمەت،بە ئامانجیان ئەنجامیان داوە مەبەستی خێرو

و پاکییەوە، بێ  و بەسەرھاتەکانە کە، بە سەداقەت وەک نووسەری ئەو دێرانە، گێڕانەوەی باس
و ئەو، کاری نووسەر  و داوەریی لە سەر ئەم کردن دەیخەمە بەرچاوی خوێنەران، و حوکم دەسکاری



و لێکدانەوەی بەسەرھاتەکان، بۆ خودی خوێنەرانی خاوەن نەزەرو تەحلیل بەجێ  قەزاوەت ! نیە
 .دێڵم

بەحوکمی ئەوە کە، رۆژو ڕۆژگارێک، نووسەریش وەک کۆنە پێشمەرگەیەک، جووتە کاڵشێکی لەو 
ڕێبازەدا دڕاندووە، ویژدانی حوکم دەکا، واقعییەتی ئەو ڕووداوانەی کە لە نزیکەوە شایەدیان 

انەتەوە، بێ شێواندن، وەک چۆن ڕوویان داوە، لەو سەردەمەدا، و خۆی لە نزیکەوە بووە، بە ئەم
بۆیان باس کردووە؛  ئاگاداریی لەسەریان ھەیە، یان دۆست و ھاوڕێیانی باوەرپێکراوی

 . بەدروستکاری بیانگێڕێتەوەو یادیان بکاتەوە
حیزبی دێموکراتی  زۆر کەسایەتیی خاوەن نەزەرو قەڵەم، دوای ڕووخانی کۆمار، مێژووی_ 

و  و کارەسات بە خەباتی ڕزگاریخوازی کوردستانیان، لە قوناخە جۆراو جۆرەکاندا
لێرەدا، ئەمن بە ھیچ جۆر خۆم لەو باسانە نادەم ... تڕاژیدیەکانیەوە، نووسیوەو لەسەری دواون

ن لەو چوونکە ئەم. دا دواون لە بارەی ٤٩٩٤_٤٩٣٣کە نووسەرو کەسایەتییەکانی دوای ساڵەکانی 
. سااڵنەدا، نە ئەندامی حیزب بوومە، نە لە بواری تەمەنەوە گەیشتبوومە سنووری شعوری سیاسی

و زانیاریی من لە سەر ڕابردووی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان،  سەرەتای ئاشنایی
لێرە بەدواوە، ھەوڵ دەدەم، لە ... و دوای ئەو سەردەمە ی ھەتاوی ٤٩٩٤دەگەڕیتەوە بۆ ساڵی 

و ھێرشە ھەراوەکانی پۆلیسی حەمە ڕەزاشا،  ان دۆستانی نزیک لە خۆم؛ قوناخە پڕ لە قەیرانزم
دا، ئەگەر  و پێکھێنانی دەستەو کۆمیتە جۆراو جۆرەکان، لە سەردەمە جیاوازەکان تراژیدیاو دابڕان

 . ئاماژەیەکیان پێ بکەم کورتیش بێ 
وخاندنی حکومەتی میللیی دوکتور دوای ڕو_ : لەنووسراوەو بەیاننامەکاندا نووسراوە _ 

ك . د. و ئەمریکا، پۆلیسی ئێران، زەربەیەکی توندی لە پەیکەری ح موسەدیق، بەپیالنی ئینگلیس
و ئەسعەدی  زۆر لە کادرو بەرپرسەکانی وەك کاک غەنی بلووریان، کاک عەزیزی یوسفی. وەشاند

و کەوتنە  دەسبەسەر کران... و و حەمەدەمینی مەولودە چرچی خودایار، کاک سولەیمانی موعینی
و گەلێک سااڵن لە بەندیخانەکاندا  و بەدەستی پولیسی حەمە ڕەزاشا، شکەنجە کران زیندان
 ...مانەوە

شەھید : و کەسانی وەک بەاڵم ئەو سەردەمە، حیزب، لە بواری تەشکیالتییەوە خاوەن کادر
، (ھاشم ئەقەلوتتولالب)دوکتور قاسملوو، نەمرکاک ئەحمەد تۆفیق، شەھید کاک قادر شەریف 

و چاالکی تر بوو کە  و گەلێک کادری بە وەج سمایلی قاسملوو، ھاشمی جەاللی، کاک جەلیل گادانی
کادرە خەباتگێڕانە، توانرا تەشکیالتێکی  و کۆشیشی ئەو  بە ھەوڵ... ناوی ھەموویانم لەبیر نیە

حیزبی  ٤٩٩١ا ساڵی ھەت! بەھیزو پتەو لەشارو گوندەکانی کوردستان، دامەزرێندرێتەوە
دێموکراتی کوردستان، شانەو کۆمیتەکانی، بۆ پۆلیسی ئیران، بەتەواوی ئاشکرا نەببوون، بەاڵم 
بەداخەوە، بەگوێرەی وتەی شەھید کاك قادر شەریف، بە ھۆی دەگیرکەوتنی سمایلی قاسملوو 

 ...ەوەدەسبەسەرکردنی، پۆلیسی ئێڕان، توانی بەشی ھەرە زۆری کۆمیتەو شانەکان بدۆزێت
 .دا٤٩٩١پۆلیس بۆسەرکۆمیتەکانی حیزب لە مانگی سەرماوەزی_ یەکەم ھێرشی_ 

دا، پۆلیسی ئیران ساواك، لە یەک شەودا، بە ھێرشێکی ٤٩٩١لە مانگی سەرماوەزی 
کەس لە کادرو ئەندامانی چاالکی حیزبی دێموکراتی کوردستان  ٣٢٢سەرانسەری توانی، زیاتر لە 

ەو کادرو ئەندامانەی کە بەھەر ھۆیەك دەگیری پۆلیسی ئێران ئ. دەسگیرو دەسبەسەر بکات
 ٣٢٢ئەوانیش لە  : وەک دەیانگوت.  نەکەوتبوون، خۆیان دەرباز کردو ئاوای دیوی گەرمین بوون

ئەو سەردەمە . بەشی ھەرە زۆری ئەو ئەندامانە، ڕوویان کردە شاری سلیمانی. کەس زۆرتر بوون
م کرابوو، ڕەحمەتی مەال مستەفاو بارزانییەکان لە سۆڤیەت لە عیراق ماوەیەک بوو کودیتای قاس

ھەوایەکی   و گەڕابوونەوە، چاالکیی پارتی دێموکراتی کوردستان لە عێڕاق، ئازاد بوو، کەش



نەمر کاک ئەحمەد تۆفیق دوای . لەباری سیاسی، نیسبەت بە ڕابردوو لە عێڕاق بەدی ھاتبوو
ببوو، دەگەڵ مەال مستەفا، و کاربەدەستانی حکومەتی  کودیتای عبدالکریم قاسم، لە عێراق جێگیر

پارتی دێموکراتی . و پارتی دێموکراتی کوردستان، پێوەندییەکی زۆر دۆستانەی ھەبوو عێراق
و زۆر بە ڕێزەوە پێشوازییان لە  کوردستان، و خەڵکی نیشتیمانپەروەری سلێمانی، بە گەرمی

زیندوویاد، دوکتور عبدالرحمان قاسملوش، لە . ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان کردبوو
 ...خۆی ڕزگار کرد بوو، گەیشتبووە بەغدا دەست پۆلیسی ئیران لە تاران 

 

 ك. د. ح یەکەم ناکۆکی کە بوو بە ھۆی، دابڕانی ئەندامانی 
 

و کاک ڕەحمانی قاسملوو، کە، ھەر دووکیان کادرو ئەندامی  ھاوکاریی نێوان کاك ئەحمەد تۆفیق
لە جیاتی . زۆری درێژە نەکێشا( ئەو دەم شەھید قاسملوو دوکتور نەبوو)ڕێبەریی حیزب بوون 

و بیری چارەسەرکردنی گرفتەکانی ئاوارەیی،  نابەرانی حیزبی ڕاگەیشتن بە وەزعی شپرزەی په
و کرمانجی، ئاویان بەجۆگەیەکدا   کورت. و ناکۆکی کەوتە نێوان ئەو دوو بەرپرسەی حیزب نێملمال

ناکۆکیی ئەو دوو بەرپرسە، شوێنی لە سەر ئەندامانی حیزبی نیشتەجێ لە . نەدەڕۆیشت
بە کردەوە، ئەندامانی حیزب دابەش بوون بەسەر نەتەوەیی، و بیری . و عیڕاقیش دانا سلێمانی

ن، دوای  ممول بکه حه و ئاوارانە، ھەموویان نەیانتوانی ئەو وەزعە دژوارە تهئە! بەرەی چەپ
ماوەیەک بەشی زۆری ئەندامانی پەنابەر، ھەر یەکەی بە ھۆی واستەیەک، گەرانەوە ڕۆژھەاڵتی 

 . و ماڵی خۆیان کوردستان، بۆ سەر ژیان
بوون، دەگەڵ کاک ئەوانەی ھەستی نەتەوایەتییان بەھێزتر بوو، یان الیەنگری کوردایەتی 

و نەزەری کاك ڕەحمانی قاسملوو یان  چەپەکانیش دیارە، بۆچوون. ئەحمەد تۆفیق کەوتن
و شێوە بیرکردنەوەیە، ڕۆژ لە  ئیدی ئەو دوو بۆچوون. یان بەالوە پەسندتر بوو(عەبباسی ئەنوەری)

توند دەبێ کە، کێشەکەیان بەڕادەیەک ! و دژایەتییان زۆرترو بەتەوژمتر دەبوو دوای رۆژ، ناکۆکی
کاک ئەحمەد ئەو سەردەمە، لە کەسانی . قەزاوەتەکەی دەبەنە، الی مەال مستەفا  و حەکەمییەت

زۆر خۆماڵییانە ھاتوچۆی ماڵی مەال مستەفای دەکردو : وەک دەیانگوت. نزیکی مەال مستەفا بوو
 ...بەربەستێکی لە پێش نەبوو

و کاک کەریمی حیسامی  ەحمەد تۆفیقشەوێک مەال مستەفا، کاک رەحمانی قاسملو، کاک ئ  
کاک کەریمی حیسامی لە ... بانگ دەکا بۆ ماڵی خۆیان بەڵکوو بتوانێ ئاشتیان کاتەوەو

ئەمن لەو بوارەوە لە کاک حەمەی . بیرەوەرییەکانی دا، لە مەر ئەو بەسەرھاتەی نووسیویە
و کۆڕەدا حوزووری حاجی سەعیدم پرسیار کرد، ئەویش ئەو دەم دەگەڵ دوکتور قاسملو بوو، لە

شادڕەوان حەمەی حاجی سەعیدی، قسەکانی کاک کەریمی حیسامی بە ھێندێک . بووە
مەال مستەفا ھەوڵی دەگەڵ دابوون، بەاڵم ئیختیالفەکەیان ئەوەند زۆر . جیاوازییەوە تەئیید کرد

 ...!بووە، بە قسەی مەال مستەفاش، چاری نەکراوەو ئاشت نەبوونەوەو یەکتریان تۆمەتبار کردوە
لە بیرم نەماوە، نازانم، کۆبوونەوەی ماڵی مەال مستەفا لە بەغدا، پێش تیرۆری ئەسعەدی 
خودایاری بووە، یان دوای تیرۆری وی؟ بەھەر حاڵ، ئیدی بەرە بەرە، بەرەی چەپ گڵۆڵەیان 

ئەودەم کە لە دانێشگای بەغدا، ( عەبباسی ئەنوری)کاک ڕەحمانی قاسملو . لێژی   وێته که ده
ھەتا ئەو دەم وەک مام . دەدا، دەرسەکانی لێ دەستێننەوەو مووچەکەی لێ دەبڕن دەرسی

 ...وەزعی لە عێراق، باش بووە، دەیگوت جاروبار چاوەدێریی ئێمەشی دەکرد: چووکەڵ دەیگوت
ھەر یەکە بە : ئەو کەسانە کە دەگەڵ کاک ڕەحمانی قاسملو ھاوڕا بوون، وەک دەیانگوت

ئەو کادرە ! ڕێزیی کاک ئەحمەد تۆفیق و گوشارو بێ و تووڕەیی بیانوویەک، کەوتنە بەرقین



! و دەرکردنیان لە عیڕاق  پێوەنان و تەنانەت پاڵ ڕێزی چەپانەی کەوا کەوتنە ژیر گوشارو بێ
ری، یووسفی ریزوانی، ھاشمی  یووسفی ئەنوه: زیندوویادان: دەتوانم ناوی کەسانی وەک

ئیدی ئەوانە ... و کەماڵ_ و قاسمی سوڵتانیان ەرۆییحوسینزادە، ھاشمی جەاللی، ڕەشیدخانی کێو
ھێندێ کەس لەوانە، . بەدەر کران ھەر یەکە بە شێوەیەک لەالیەن کاک ئەحمەد تۆفیقەوە، مەیدان

لە نێو  ...خۆیان بە ساواک دەناسێننو  بەھۆی واستەی کەسوکاریان، دەگەڕێنەوە بۆ ئیران
دوویاد، یوسفی ئەنوەرییە کە، خۆی بەساواک نە ئەوانەدا، ئەوەی ئەمن پێم شک دێ، تەنیا زین

و زیاتر، یان   و حوکم دەدرێ و دەسگیر دەکرێ ناساند بوو، ئەویش لە تاران پۆلیس شوێنی ھەڵدەگرێ
لێرەدا، پێویستە بگوترێ تەنیا ھەر چەپەکان . کەم تر لە چوار ساڵ لە ئێران، زیندانی کێشا

مەال ئەبووبەکری فەلسەفی، : تۆفیق، وەک دەیانگوتو قینی کاک ئەحمەد  نەبوون کەوتنە بەر رق
مەال ڕەحمانی سێوەتاڵی، مەال جەمیلی مەردۆخ، عومەر سادق نگڵی، ئەوانە گشتیان کەسانی 

ئەوانەش ھەر یەکەی بەشێوەیەک . و نەتەوەیی بوون، بەاڵم دژی دیکتاتۆریی ناوبراو بوون میللی
و عومەرسادق نگلی، بەیانی  ووبەکری فەلسەفیکاک ئەحمەد لەسەر مەال ئەب. مەیدانبەدەر کران

 ...!و وەک خایینی ناساندن حیزبی دەرکرد
بە کاک ڕەحمانی پولیسی عێراق : ، زۆر جاریش بۆی باس کردووم دواتر، کاک کەریم نووسیویە

ئیدی ئەویش ویزای ... و ڕادەگەیەنێ کە لە ماوەیەکی کورتدا دەبێ عیڕاق بەجێ بێڵێقاسملوو 
م جار، حیزبی دێموکراتی  ئەوە بۆ یەکه. عیراق بەجێ دێلێ، دەڕوا بۆ چیک بۆ دێت، چیکوسلواکیی

و  و تێرۆری کادرێکی حیزبی وەک شەھید ئەسعەدی خودایاری،  دان کوردستان بە لە دەست
و  مەیدانبەدەر کردنی کادرەکانی وەک شەھید دوکتور قاسملوو، زیندوو یاد کاک کەریمی حیسامی

. بەو جۆرە، یەکەم دابڕانی خۆی تەجروبە دەکا ەرەوە ناویان ھاتوە ئەوانی تر کە لە س
سری تارانیش،  و دوو دەستەییە، لە زیندانی قه ئەو دابڕان: لێرەدا،جێگای خۆیەتی ئەوەش بڵێین

یەکانی حیزبی دێموکرات ڕەنگی  و نەتەوەیی لەنێوان چەپەکانی سەر وەحیزبی توودەی ئیران
ناکۆکی ھاتبوون، بەاڵم شوێنەکەیان جیا بوو؟ ئێمە بەھۆی   و وەو تووشی دوو دەستەیی دایه

 !یەکان ناکەین نەبوونی ئاگاداریی تەواو باسی دوو دەستەیی زیندانی
* * * 

 !کۆمیتەی ساخکەرەوە_ دووھەم دابڕان 
 

دەگەڵ ھەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلوول، لە کوردستانی گەرمێن، کاک ئەحمەد تۆفیق، کاک 
و مەالسەید ڕەشیدی حوسێنی، ھەر لە  و مەالباقیی ڕەحمەتی سولەیمانی موعینی، قادر شەریف

و  و ھاوبەشی شۆرش بوون رۆژەکانی سەرەتای شۆرشەوە، وەک پێشمەرگەیەک وە بەندەنێ کەوتن
پێشمەرگەیەکی بە وەفاو . یان لە ھیچ فیداکارییەک بۆشۆڕش، خۆیان نەبواردبەگوێرەی توانای خۆ

  زیندوو یاد کاک سولەیمانی موعینی.  یارمەتیدەرێکی باش بوون بۆ شۆرشی کوردستانی گەرمێن
و بی دەرەتانیی  دەگەڵ ژمارەیەک لە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات، لە ڕۆژانی رووتی

و الیەنگرانی  کی باش لە ئەندام ناوبراو، توانی یارمەتییه.  خۆی واڵتوە بۆ نێو  دا، گەڕایه شۆڕش
و الیەنگرانی حیزب، لە ڕۆژھەاڵتی کوردستان، ئەوەی  ئەندام. حیزب، بۆ شۆرشی کورد، کۆ کاتەوە
وەک . دانی شۆڕشی کوردستانی گەرمێن، درێخییان نەکرد لە دەستیان ھات لەمەڕ یارمەتی

زانی وە بەندەنێ کەوتبوو، شۆڕش لە ناوچەی بادینان ھەڵگیرسا بوو، لە کاتێکدا، بار: دەیانگوت
بەاڵم ھێشتا ئەندامانی مەکتەبی سیاسی پارتی دێموکراتی کوردستان، بەشی زۆریان ھەر لە 

لەو کاتەدا، شۆرشی کوردستان دەنگی بەھیچ کوێ ڕانەدەگەیشت، نە رادیۆیەک . بەغدا مابوون
ئەوەی بەگوێ . شۆرش بە گوێی دنیای دەرەوە بگەیەنێھەبوو، نە رۆژنامەیەک کە، دەنگی 



و گرمەی تۆپ و بۆمباو بۆمباران بوو گوێی  دەگەیشت، ھاڕەی فڕۆکە جەنگییەکانی حکومەتی قاسم
تەنانەت ھەواڵدەرێکیش نەبووە دەنگی شۆڕشی کورد، لە ! خەلکی کوردستانی کەڕ کردبوو

و بێدەرەتانییەدا  ئا لەو کاتە بێ دەنگی! ێو دواتر خەڵکی دەرەوەی لێ تێگەیەن نزیکەوە، ببیسێ
بوو، کاک ئەحمەد تۆفیق، بە پێی پیادە، رووی کردە واڵتی لوبنان، بەھۆی کوردەکانی دانیشتووی 

و  گرت  وه ه"دانا ئادامز شمیدت"لوبنان پێوەندیی بە ڕۆژنامە نووسی بەنیوبانگی ئەمریکایی
و بردی بۆ الی ڕێبەری شۆڕش مەال  کوردستان قەناعەتی پێ ھێنا، بە قاچاخی دەگەڵ خۆی ھێنایە

 ...! ئازایەتیی کاک ئەحمەد تۆفیق لە زمان ئەو ڕۆژنامە نووسە بزانە... مستەفا بارزانی و
و شۆڕشگێری رۆژھەاڵتی  بە پەرە ساندنی شۆڕش لە گەرمێن، الوانی خاوەن ھەست

چەند  ٤٩١٤ساڵی . پێشمەرگایەتیو ڕوویان کردە  کوردستانیش، بە پیر شۆڕشی کوردەوە ھاتن
کەسێک لە الوانی شۆڕشگێر، لە نێو ئەوانەدا، کاک سەالحی موھتەدی، شادڕەوان کاک محەمەدی 

وەک ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستان ھاتنە نێو شۆرش، دەگەڵ ئەحمەد ... ئیلخانیزادە
ەیانتوانی دەگەڵ کاک و کاک محەمەد، ن بەاڵم دوای ماوەیەک، کاک سەالح. تۆفیق ئاشنا بوون

و حکوومەتی  ئەحمەد درێژە بە ھاوکاری بدەن، زۆری نەخایاند، دوای یەکەم وتووێژی شۆڕش
دا لە شاری کۆیە، کاک ئەحمەد تۆفیقیان، بەجێ ھێشت، چوونە گوندی ھێرۆی  ٤٣٤٩بەعس لە 

و  دامەزراندیان  پشدەر، لە نزیک سنووری ئیران نیشتەجێ بوون، دواتر رێکخراوی کومەڵەی ڕزگاری
 ...ھاوکارو ھاوڕێی خۆشیان ھەبوو

بوو؟ کاک مەالحەسەنی رەستگارو کاک مەال ڕەسووڵی پێشنەماز، کاک ٤٩١٣وابزانم لە بەھاری 
تری رۆژھەالتی کوردستان، وەک ئەندامی  حوسینی مەدەنی، دەگەڵ کۆمەڵە الوێکی شۆڕشگێری

و دەگەڵ کاک ئەحمەدو  نێو شۆڕش،  ، ڕوویان کردبووە حیزب، بەمەبەستی خەباتی ڕزگاریخوازی
ئەودەم، حیزبی دێموکراتی . کادرو ئەندامەکانی نشتەجێی گەرمین، لە دەوری یەکتر کۆ بوونەوە

کوردستان، جیا لە تاقمێک پێشمەرگەی ئازا، کە سەرپەلەکەیان شەھیدی لە دڵدازیندوو مینەشەم 
ڵەکایەتی لە زینوێ شێخی، بنکەی بوو، سێ بنکەی دیکەشیان ھەبوو کە بریتی بوون لە بنکەی با

سوونێ، لە نزیک سنووری سەردەشت و بنکەیەکیش لە سەنگەسەر، لە نزیک بارەگای سەرۆک 
دوای ماوەیەک کە ئەو کۆمەڵە کادرو پێشمەرگەیە، دەبینن کاک ئەحمەد تۆفیق، ئامادە . بارزانی

یان  بەرە بەرە ناکۆکیو حیسابێکی شیاویان بۆ بکا،  و ویستی ئەوان بە ھێند بگرێ نیە ھەست
ئەو کۆمەلە الوە کاتێ دەبینن لە زۆرینە دان، بەشی ھەرە زۆری کادرو ... کەوێتە نێوان ده

و ھاوڕایانن، تووشی ھەڵویست گرتن دەبن، دروست یان نادروست ئەوە  پێشمەرگەکانیان دەگەڵدان
سێک دەنێرن بۆ بنکەی لەو دەمەدا ئەو برادەرانە لە قەاڵدزە، چەند کە! لێرەدا، باسی ئێمە نیە

لە بنکەی سوونێ دەگەڵ برازاکەی کاک ئەحمەد تۆفیق، بە ناوی  کە لەوێ نیشتەجێ بن؟ . سوونێ
سەید حەسەن، لێیان دەبێتە دەمەقاڵی، دواتر ھەستی الویەتی بە سەریاندا زاڵ دەبێ، تووشی 

دوای ئەو !... ەلێرەدا چۆنایەتیی ئەو کێشە جێگای باسی ئیمە نی...! دەرگیریی فیزیکی دەبن
ئەوجارە ناوچەی قەاڵدزە ... رووداوە، ئەو جەماعەتە دەگەڕینەوە الی ھاوڕێکانیان لە قەاڵدزە

 ...و بەرەو باڵەکایەتی بۆ بنکەی زینوێ شێخی دەگەڕێنەوە بەجێ دێڵن
کاک ئەحمەد تۆفیق، کاتێ لەو بەسەرھاتە و چوونی ئەو جەماعەتە بۆ بنکەی : وەک دەەڵین

تێکھەڵچوونی فیزیکییان دەگەڵ حەسەنی برازای، ئاگادار دەبێ، ئەوەی بەبێ   و کێشەی سوونێ
دەچێتە الی مەال مستەفاو بەسەرھاتەکەی بۆ ... بڵێنێ سەبارەت بەخۆی دەقه  حورمەتی

سەرۆک بارزانی لە سەر داوای کاک ...( بێشک داوا لە بارزانی دەکا سزایان بدا)دەگێڕێتەوە 
ک کە، بۆ گەاڵلەی لێ دەدا، دەستوور بە زەکی ئاکرەیی دەدا،  یەیهئەحمەد تۆفیق، بەھۆی بەرقی

 ! و ئەو پێشمەرگانەی لە بنکەی زینوێن چەکیان بکات بچێتە سەر بنکەی زینوێ شێخی



بەگەیشتنی بەرقییەکەی سەرۆک بارزانی، لە شەوێکدا، زەکی ئاکرەیی، دەگەڵ کۆمەڵە 
درو پێشمەرگەکان، دەگەڵ زەکی ڕوو بەڕوو کاتێ کا... بارزانی دەچێتە سەریان پێشمەرگەیەکی

دوای ئەو بەسەرھاتە، کادرو پێشمەرگە . و دەستووری بارزانی دەبن دەبنەوە، تەسلیمی فەرمان
کراوەکان، دەگەڕێنەوە بۆ قەاڵدزە، و دواتر شەھید قادر شەریف، مەال حەسەنی  الوە چەک
نە سەنگەسەر، الی سەرۆک گشتیان دەچ... و مەدەنی، سەعید کویستانی حوسینیرەستگار، 

کە ناوبراو، ھیچ حیسابێکی سیاسیی شیاو بۆ  لە دەست کاک ئەحمەد، شکایەت دەکەن . بارزانی
ژێر چاودیری خۆیدا،   داوا لە سەرۆک بارزانی دەکەن، ڕێگایان پێ بدا، له! ئەوان ناکا

کە دەبینن . ابارزانی ئەوەیان لێ قبووڵ ناک... بەشێوەیەکی دێموکراتیک ھەڵبژاردنێک بکەن
با سەرۆک بارزانی کەسێکی : و ھەڵبژاردنیان لێ قبووڵ ناکا؛ دەڵێن سەرۆک بارزانی، کۆنفرانس

جگە لە ئەحمەد تۆفیق، ھەرکەس بێ ئەوان پێی ڕازی . دیکەیان بۆ دیاری بکا وەک بەرپرس
ھەوڵ گوایە سەرۆک بارزانی زۆریان ! مەبەستیان مامۆستا ھەژار دەبێ: وەک دەیانگوت... دەبن

دەگەڵ ئەحمەد پێک وەرنەوە، بەاڵم دیسان ھەر قسەی پێشووی خۆیان دووپات : دگەڵ دەداو دەڵێ
ئیدی ... و ئەمن ئەحمەد بە ئیوە نادەم: دەکەنەوە، و بارزانییش زۆر بە ڕاشکاوی پێیان دەڵێ

ێ بەاڵم کاک سەعید کویستانی کە دەیەو. و دەگەڕێنەوە بۆ قەاڵدزێ دوایی بارزانی بەجێ دێڵن
ڕەحمەتی مەال مستەفاش بە وشەی ! ، بە بارزانی دەڵێ مامۆستا دەردی دڵی خۆی بە بارزانی بڵی

جڵێ دیسان دەڵی  سەعید دەخه! دەڵێ ئەمن پێم ناخۆشە پێم بڵێن مامۆستا. مامۆستا قەڵس دەبوو
و  بارازنییش وەک زیندانی... پاتەی دەکاتەوە بەڵێ مامۆستا؟ ئیدی سەعید دووپاتەو سێ

؟ دواتر ئازادی دەکاو دەچێتەوە ...سەر دەیگێڕێتەوە، چونکە سێ جاری پێ گوتوە مامۆستادەسبە
 ...الی ھاوڕێکانی

یەکە بارزانی کەوتۆتە وتووێژ دەگەڵ حکوومەتی  یە، ماوه یی زایین٤٣٤١ئەوە سەرەتای ساڵی 
ئەحمەدو مام و مەکتەبی سیاسی مامۆستا برایم  نێوانی بارزانی. عبدالسالم عارف لە عێڕاق

ھیوابڕ دەبن، ڕوو دەکەنە   ئیدی ئەو جەماعەتە کاتێ لە بارزانی. دایە جەالل، لەو پەڕی ناخۆشی
و مەکتەبی سیاسی لە  مەکتەبی سیاسیی پارتی، وابزانم ئەودەم لە گوندی مالوومە جێگیر دەبن

: وتەی خۆیانئەو جەماعەتە، بە ... یان دەدا دژی بارزانی و ئەحمەد تۆفیق، بەباشی یارمەتی
و مەال  تر بەڕیبەرایەتیی خۆیان زیاد دەکەن بە ناوی مەال ئەبووبەکری فەلسەفی دووکەسی

ئیدی ...  دەمەزرێنن ئیتر لەوێ کۆمیتەی ساخکەرەوە دمەزەرد دەکەنەوەو دای. حەسەن ڕەستگار
 ..!.حیزبی دێموکراتی کوردستان بە کردەوە، بۆ دووھەم جار، دابڕانێکی دیکە تەجروبە دەکا

و مەکتەبی سیاسیی  دامەزرانی کۆمیتەی ساخکەرەوە، ھاوکات بوو دەگەڵ شەڕی نێوان بارزانی
لەو . ھێندەی مەودا نەبوو، مەکتەبی سیاسی، کەوتە بەر ھێرشی پێشمەرگەکانی بارزانی. پارتی

، خۆیان ڕادەستی حکوومەتی ئێران  شەرەدا، مەکتەبی سیاسی تێشکاو ئاوای ئەو دیوی سنوور بوو
و ئاوای  کادرو پێشمەرگەکانی کۆمیتەی ساخکەرەوش ناچار بوون شوێنی خۆیان بەجێ بێلن. ردک

بەو نیازە کە لە ڕۆژھەاڵتی کوردستان، دەست بکەن بە . دیوی رۆژھەاڵتی کوردستان بنەوە
ئیتر دوای ماوەیەک، بە ھەر نێوێک، لە دیوی . و دامەزراندنی تەشکیالت خەباتی سیاسی

ناچار ھەموویان گەڕانەوە نێو شۆڕش، ... و لێکدابران ھاتن ان، تووشی قەیڕانرۆژھەاڵتی کوردست
سەرۆک بارزانی، . چوون لە شاری ڕانیە نیشتەجێ بوون. ھیچی پێ نەگوتن و  بارزانی سزای نەدان

و خەرجی پێداویستیی ژیانیان بۆ  و بژیو  خانوو  مەال عەواڵی بارزانیی کردە بەرپرسیان کە، کرێ
کەسیان لە دیوی ڕۆژھەاڵتی کوردستان  3لە سەرجەم کۆمیتەی ساخکەرەوە تەنیا ...  دابین بکات

. شەھید قادرشەریف -٩کاک سەعید کوێستانی -٣شەھید مەال ئاوارە -٤مانەوە کە، بریتی بوون لە
و تەشکیالتی  خەریکی کاری سیاسی ... و ئەو سێ کەسە وێرای ئەوەی لە ناوچەی بانەو سەردەشت



ھەتا دوای گۆنگرەی . ورچەکیان کردبوو بەناوەندی خۆیان زۆرتر لەو گوندە دەمانەوەبوون، گوندی 
 .دواتر باسیان دەکەینەوە...! ی حیزبی دێموکراتی کوردستان ھەر لەو نێوە بوون2

 
ھێرشێکی دیکەی ساواک بۆ سەر ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، لە سەرەتای ساڵی 

٤٩١٩. 
 

و  و بەرینی کردە سەر ئەندام ، پۆلیسی ئێران، ساواک، ھێرشێکی پان٤٩١٩سەرەتای بەھاری 
. و ڕاگوێزران بۆ تاران جەماعەتێکی زۆر دەسبەسەر کران. الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

لە بنکەکانی . جەماعەتێکی زۆریش کە دەگیر پۆلیس نەکەوتبوون، ئاوای دیوی گەرمێن بوون
ئیدی ئەو جەماعەتە زۆرە، ببوو بە بارێکی . ر، جێگیر ببوونسوونێ، سەنگەرسە: حیزب، وەک

گران، بەتایبەت بۆ خودی کاک ئەحمەد تۆفیق کە، خۆی بە بەرپرسی یەکەمی ئەودەمی حیزب 
لە . کەمەوە دابین بکا یەکانیان بەالنی حاوێنێتەوەو پێویستی دەبوو، بەجۆرێک بیان. دەزانی

مانی موعینی، کەسی تریش نەبوو کە، وەاڵمدەری راستیدا، جگە لە کاک ئەحمەدو کاک سولەی
ھەرچەند سەرۆک بارزانی بە گوێرەی دەسەاڵتی مادیی خۆی، ! پێداویستیی ئەو ھەموو میوانە بێ

پووچکەیەک بوو کە، کردنەوەی ھەروا ھاسان  بەاڵم دیسان، گرێ. لەو سەردەمەدا، یارمەتی دەدان
ڕانەوە بۆ ئیران گوایە حکوومەت ھیچیان پێ دا بۆ گە کاک ئەحمەد، ھانی زۆر کەسانی. نەبوو
بەشی ھەرە . چوو بوو  و تەمەنیان دەنێوەوه بوون  و منداڵ بەتایبەتی ئەوانەی خاوەنی ژن! ناڵێ

تەنیا چەند کەسێک مانەوە، ئەوانیش، کاک ئەحمەد تۆفیق، بە حیساب . زۆریان گەرانەوە
 ...گێڕابوونیەوە

دا چەندکەس خوێندکاری  ەرانی رۆژھەاڵتی کوردستانلەنێو پەناب: جێگای وەبیرھینانەوەیە
ئەوانە لەپێشدا ھاتبوونە . حیزبی ھەبوون کە روویان کردبووە نێو شۆڕشی کوردستانی گەرمین

دوایی لە سەنگەسەر چوونە قەاڵدزە لەوێ ماڵیان . سەنگەسەرو ماوەیەک لە بنکەی حیزب مانەوە
شوێنێکی شیاوو ئاسایی نەبوو، لە بواری بیرو  دا بنکەی پێشمەرگەکان، بۆ ئەوان لەڕاستی. گرت

لەنێو ئەو کەسانەدا، دەتوانم . بۆچوونیش دەگەڵ کاک ئەحمەد تۆفیق، مەودایان لێک نزێک نەبوو
ئەوانە، . کاک حەمەدەمینی سیراجی، شەھید سمایلی شەریفزادە، کاک ساالری حەیدەری ناو بەرم

و چوونەئورووپا  دواتر بەنیازی خوێندن. تنو ئۆپۆزیسیۆن کەو دوایی دەگەڵ خێڵی ناڕازییان
 ... سەفەری بەغدایان کرد کە دواتر لە جێی خۆیدا باسیان دەکەین

ی ھەتاوی بەو الوە، ھاتوچۆی کاک ئەحمەد تۆفیق، بۆ الی مەال (٤٩١٩)،٤٣٤١لە ئاخری بەھاری 
بەغدای کرد، دا کە بۆ  کاک ئەحمەد لە سەفەرێک. ست دابوو مستەفا، ڕەواڵی پێشووی خۆی لەده

لە الیەن پۆلیسی ئەمنییەتی بەغداوە، دەسگیر کراوە؟ دوای  ئەحمەد تۆفیق، : بوو بەدەنگۆ
دەرو دا، ھاتۆتە  بەالباجەی حەمام( امن عام)لە زیندانی : گوتی. وە ماوەیەک کاک ئەحمەد گەڕایه

  وه عێڕاقهئەحمەد تۆفیق، پێوەندیی بە پۆلیسی : کەسانیش ھەبوون دەیانگوت...! ڕای کردووە
؟ ئیتر لەوە بەدواوە، کاک ئەحمەد وەک ...بارزانی پێی زانیوەتەوەو زۆری لێ قەڵسە ، گرتوه

بەاڵم بارزانی خۆی ڕاستەوخۆ، دەگەڵ حکوومەتی . ڕابردوو، ھاتوچۆی الی مەال مستەفای، نەما
ایان یەکان، دەوری مەال مستەف ئێرانی: ئێران پێوەندیی بەر قەرار کردبوو، وەک دەیانگوت

 ...!تەنیبوو
و سەروبەر کردنیان کارێکی ھاسان  و ئابورییەوە بەو خەڵکە، لە باری سیاسی  پێڕاگەیشتن

ئیتر ! و قەیرانەکانی ڕابردووشی لەبەرچاو بوو کاک ئەحمەد تەجروبەی دابڕان. نەبوو
 و زۆر گیرو گرفتی سیاسی بەڕێوەبردنی ئەو کۆمەڵە خەڵکە لەبواری بژیوی ژیانیان لەالیەک



: رۆیشتنی کەسایەتیی وەک... ھێشتا بە چارەسەرنەکراوی مابوونەوەناوخۆییش ھەبوون کە 
سێبەری . دا، دواین کادرەی حیزبی کە پێشتر لەبارەیان دوکتور ڕەحمانی قاسملوو، ئەو کۆمەڵە

ھەروەھا ! ھەڵوێستی سیاسیی ئەوانەی بۆ داھاتووی خۆی، لەبەرچاو بوو و بە گرفتی دەزانین
وونی بەرنامەو پێڕەوی ناوخۆی حیزبیش ببوو بە جێگای موناقەشەو باسی زۆربەی گرفتی نەب

 ... ئەندامە وریاکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ئەو جار، ! حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو سەردەمەدا چیدی بە زەبروزەنگ بەڕێوە نەدەچوو

حیزب پێویستیی بە . نەبوودا  و چەند کەس ئیدارە کردنی حیزبێکی سیاسی لە توانای کەسێک
کاک ئەحمەد ھەرچەند . ھەبوو  کردن بە کۆمەاڵنی ھەراوی کۆمەڵگاوه و پێوەندی ڕاھێنانی کادر

ھەتا ئەودەم خۆی، لە سیستمی حیزبێکی دێموکراتی گەشەکردوودا، تەجروبە نەکردبوو؛ بەاڵم بە 
جۆرە حیزبانە، ئەوەندەش بێ ئەو   خوێندنەوەو سەفەر بۆ واڵتانی دەرەوە، لە شێوەی ڕێبەرایەتیی

 !ئاگا نەبوو
و گرفتانە، بەگرتنی کۆنگرەیەکی حیزبی چارەسەر بکات،  بەو ئاکامە گەیشتبوو، کە ئەو قەیران

و کۆنگرەش بۆی تەئیید بکات، و  دژبەرەکانی خۆی، وەک تاوانبارو خایین بناسێنێ و  
 ...!ھەڵبژێرێڕێبەرایەتییەکیش کە، دەگەڵ مەیل و مەرامی خۆی تەبا بێتەوە 

ھەتاوی، دەگەڵ چەند کەس لە کادرەکانی (٤٩١٩)لە کۆبوونەوەیەکی بەھاری ئەو ساڵەدا
جێگای متمانەی خۆی، لە سەنگەسەر کۆبوونەوە، بەشێوەیەکی نھێنی بڕیاریان دا کە لەو ساڵەدا، 

ئەو کادرانەی لەو کۆبوونەوەیەدا ھاوبەش بوون، بریتی بوون لە کاک . بگیرێ ٣کۆنگرەی 
سی، سەید  لەیمانی موعینی، کاک نەحۆی پاشایی، مەال قادر الچینی، مەال سمایلی فەقێیهسو

تاھیری ئیمامی، عەبدوڵاڵی موعینی، عەبدوڵاڵی مەال عوسمانی، مرادڕەسوڵی لەیالنی، رەئووف 
... و مەال کەریمی ساردەکۆسانی، و چەند کەسی دیکە مەال حەسەن، مەال سەید ڕەشیدی حوسینی

بە کۆبوونەوەی ئەو کۆمەڵە خەڵکە، بریاری گرتنی کۆنگرە  ئیدی . ویانم لە بیر نەماوەناوی ھەمو
 . درا بوو

دوای ئەو کۆبوونەوەیە کە پێشتر ئاماژەمان پێکرد، لە ئاخری مانگی ڕەزبەری ئەو ساڵەدا، کاک 
و  سولەیمانی موعینی، دەگەڵ چەند کەس لە کادرو پێشمەرگەکان بەرەو ناوچەکانی سەردەشت

ھەروەھا دەستەیەک کادرو پێشمەرگە بەرەو ناوچەکانی شنۆ، . وە نێوخۆی واڵت وکریان گەڕایهم
سی، بەرەو  و مەالسمایلی فەقێیه شەھید کاک نحۆی پاشایی. و شاروێران، رۆیشتن الجان، سندووس

ئەوانە گشتیان بۆ لێگێرانەوەی نوێنەرانی کۆنگرەی حیزب، ... و ماکۆ ناوچەکانی سەڵماس
 ...نەوە ناوچە جۆربە جۆرەکانگەڕابوو

ی ٤٩١٩ی بۆ مانگی سەرماوەزی  ٣و ڕۆژی گرتنی کۆنگرەی  کۆمیتەی تەداروکاتی کۆنگرە، کات
کاک ئەحمەد، چادرو پارەی ھەزینەی کۆنگرەی لە مەال مستەفا . ھەتاوی، دیاری کردبوو

ا نەبوو، بەاڵم لە و شتی و ئەو دەم مەال مستەفا، ھەر چەند خۆی زۆری بڕوا بە حیزب. وەرگرتبوو
یەوە ھێشتا پێویستیی بە ھێزی دژی مەکتەبی سیاسیی کۆنی مامۆستا برایم  باری سیاسی

دژی مەکتەبی   کاک ئەحمەدیش بۆ ئەو کارە بۆ دەرکردنی ئیعالمیەو بەیاننامه. ئەحمەد، ھەبوو
ی دەفتەری ناسین بە خایین ٣یەکەم خاڵی بریارەکانی کۆنگرەی ! )سیاسیی کۆن، سەری پێوە نەبوو

 .(و کۆمیتەی ناوەندیی پارتی بوو سیاسی

 ٣کۆنگرەی 
 

یەکی داوێنی چیای مامەندە، دوور لە ئاوایی  دا، لە بەرزایی٤٩١٩لە ئاخر مانگی پاییزی 
و یەکی  ئیدی ھەتا ڕۆژی بیست. ھەڵدرابوون ٣سوونێ، چادر بۆ میوانداری لە میوانەکانی کۆنگرەی 



دوو کەس بەھۆی کڕێوەو سەرما، . مانگی سەرماوەز، ھەموو نوێنەرانی کۆنگرە گەیشتبوونە سوونێ
ئەوانەش کاک سەید ڕەسووڵی بابی گەورەو مام حەبیب . توانیبوو ھاوبەشیی کۆنگرە بکەن یاننە

_ و دۆڵەتوێ  توانیبوو، نێوان کونەمشکێ بەھۆی بەفرو کڕێوە، نەیان. بوون( وەرزێر)قەرەگوێزی 
گوللەی  ٣٤دا، بە تەقەی ٤٩١٩ی مانگی سەرماوەزی ٣٤ئیدی، لە ڕۆژی ! دەشتی وەزنێ ببڕن

، بە دەستووری کاک ئەحمەد تۆفیق، چیاو بەندەنەکانی کوردستان "کەریم ڕەشاش"ڕەشاشی 
بۆ " )ئەوە پەیامێک بوو بۆ قوڵی"  : وە، بە وتەی شەھید کاک سولەیمانی موعینی دەنگیان دایه

کە، ئەوە تەقەی گوللەی ڕێبوارانی ڕێبازی قازی محەممەدی ( دامودەزگاکەیحەمەڕەزاشاو 
 !...مرە نه

بە ھۆی . و شەوێک، کۆنگرە نەیتوانی لەو بەندەنە درێژە بەکارەکانی خۆی بداجگە لە ڕۆژ
کۆنگرە چوار، یان پێنج رۆژی . کڕێوەو باسریشک، ناچار بووین بگەڕێینەوە بۆ مزگەوتی سوونێ

. ڕاپۆرتی سکرتێری ح"زۆرترین کاتی کۆنگرە، بۆ باسەکانی کاک ئەحمەد تۆفیق، بە نێوی . خایاند
و بێ ڕەخنەترین کۆنگرەی حیزب  ھەڵوێستترین ، بێ٣کۆنگرەی . تەرخان کرابوو" ٣ك بۆ کۆنگرەی. د

نوێنەرانی کۆنگرە زۆرتر لە کەسانی . بووە، لە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا
دا، زۆر الوازو  تەنانەت لە بواری کادری ڕێبەرییش. خوێندەواری، پێکھاتبوون نەخوێندەوارو کەم

لە کاک ئەحمەدو کاک سولەیمانی موعینی، لە کەسایەتییە خاوەن نەزەرەکان جگە . توانا بوو کەم
دا بوون، یان  ئەوانی تر زۆربەیان، یان لە زیندان! تەنیا، سەدیقی ئەنجیری حوزووری ھەبوو
، دواییش ٣نە ھاوکاریی ھەڵبژێردراوانی کۆنگرەی ! ئامادە نەبوون ھاوبەشیی کۆنگرە بکەن

 !وە چ شوێنێک نەرەنگدانەوەی ھەبوو نە خێریان بۆ حیزب دایهبەکردەوە، لە ھی ھەرگیز، 
، ڕیبەرایەتیی کابینەی حکوومەتی ٣کاک ئەحمەد تۆفیق، لە ڕاپۆرتی خۆیدا بۆ کۆنگرەی 

و بەبێ کیفایەتی نێو بردن، تەنانەت نرخی پێشمەرگەیەکی  بەر تەشەر  کۆماری کوردستانی دایه
یان چاو پێ کەوتبێ  ٣ەی بەیاننامەی ڕاپۆرتی گونگرەی ڕەوا نەدیتن؟ ئەو کەسان  بارزانییشی پێ

جگە لەوانەش لە کۆنگرەدا، زۆر بە ! و خوێندبێتیانەوە، و لە بیریان مابێ؟ ئەوەی باش دەزانن
زیندوویادان، : توندی ھێرشی کردە سەر ھێندێ لە کادرەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، وەك

ی قاسملوو غەنی بلووریان، کەریمی خامچی، جەلیلی کاک عەزیزی یوسفی، شەھید عەبدوڕڕەحمان
ری، یووسفی ریزوانی، ھاشمی حوسینزادە، ھاشمی جەاللی، ھاشمی  گادانی، یووسفی ئەنوه

ھێندێک کەسی لەو . سەعید کویستانی،و زۆرێک لەوانەی کە جیابیری بوون. للوتتولالب ئەقه
 ...!دەرکردنو ئیعالمیەی لەسەر  کادرانە، بەالدەرو خایین ناو بردن

و ( عەبباسی ئەنوەری)کاک ئەحمەدتۆفیق، زۆر سوور بوو لەسەر دەرکردنی، ڕەحمانی قاسملوو 
و کۆنگرە دەنگ  و ھاوکاری ساواکیان بناسێنێ دەیویست وەک خاین. ئەسعەدی خودایاری

دیارە بەداخەوە، ئەو داوایەشی بەجێ گەیشت، بەشی زۆری نوێنەرانی . بەدەرکردنیان بدا
زۆربەی نوێنەرانی کۆنگرە، بەالیانەوە . رەئیی پێویستیان بە دەرکردنی ئەو دوو کادرە دا کۆنگرە،

 گوناح بوو دڵی کاک ئەحمەد بشکێ؟
. کاک غەنی بلووریان، کاک عەزیزی یوسفی، ھێندێ کەس وەجواب ھاتن: لەسەر کەسانی وەک

کاك سەدیقی : وون، وەکئەوانە لەو کەسانە بوون کە، پێشتر لە زیندانی قەسردا دەگەڵیان ژیاب
ئەوانە بوونە بەرھەڵست، کاک ... ئەنجیری، مامۆستا مەالکەریمی ساردەکۆسانی، مەال ئەفەندی،و

و ویستی کاک ئەحمەد، نەمر کاک  دواتر بە پێچەوانەی مەیل. ئەحمەدیش پاشەکشەی کرد
ندی دەگەڵ و کاک غەنی بلووریان، بوون بە ئەندامی ئیفتخاریی کۆمیتەی ناوە  عەزیزی یوسفی

 ! بژێردران دوکتورعەلیی مەولەوی، ئەو سێ کەسە، بەئەندامی ئیفتیخاری کۆمیتەی ناوەندی ھەڵ



مەال ئەبووبەکری فەلسەفی، : جیا لەوانە، لە سەر ئەندامانی کۆمیتەی ساخکەرەوەش وەک
ھەروەھا . قادرشەریف، سەعید کوێستانی، زۆر مکوڕ، بوو کە، دەبێ کۆنگرە بەخایینیان بناسێ

 ! و عومەر سادق نگڵییش، ھێرشەکەی نەرمتر نەبوو لەسەر کاک سەالحی موھتەدی
کەس ھەر  ٤١وە کە، بریتی بوون لە  دواتر لیستی ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی باڵو کرایه

چونکە ھەر ئەو پازدە کەسە . و بوون بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی وە یان ھێنایه پازدەش رەئی
ئەندامی   وە ھەر دەبوونه رکەبەریان نەبوو، یەک دەنگیشیان ھێنابایه نیشان کرابوون، دەست

نوێنەرانی کۆنگرە، ئەوەندە گوناح بوون ھیچیان   پێویستە ئەوەش بگوترێ که)کۆمیتەی ناوەندی؟ 
ناوی ئەندامانی !( دەویرا قسە بکەن لە سیاسەت نەدەزانی، یان لە ترسی کاک ئەحمەد، نەیان

سولەیمانی  -٣،(ئەحمەد تۆفیق)سەید عەبدوڵاڵی ئیسحاقی  -٤: ۆرە بووکۆمیتەی ناوەندی بەو ج
 -١، (باپیر)نحۆپاشایی  -١، (میرزائەحمەد) مەال ڕەحیمی وردی . -٩، (فایق ئەمین)موعینی 

ی ناوەندی،  سەدیقی ئەنجیری ئازەر، لە کۆی ئەندامانی كۆمیته -٤مەالسەید ڕەشیدی حوسێنی، 
 ە، دەبوو حیزبی دێموکراتی کوردستان ھەڵسووڕێنن؟ئەو شەش کەسەی دوایی بوون ک

ڕەحیمی جەوانمەردی  -٣، (ئاوات)سەید کامیلی ئیمامی  -١وزیری،  الدین صادق کاک صارم -٤
 -٤٩عەزیزی یووسفی،  -٤٣وەرزیر، _ حەبیب قەرەگویزی  -٤٤دوکتور عەلی مەولەوی،  -٤٢قازی، 

کاتێک بە مامۆستا ! )ھەژاری موکریانی مامۆستا -٤١ئەمیری قازی،  -٤١غەنیی بلووریان، 
خۆ ئەمن : ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ھەڵبژێردراوی گوتبووی. ھەژاریان گوتبوو، بۆ ک

ئیدی جگە لەو شەش کەسەی لە سەرەوە ناویان براوە، کەس بەرپرسایەتیی !(. کوردی ئێڕان نیم
لەوانەیە لە سەر ناوی کاک ! تکۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دیموکراتی کوردستانی وەرنەگر

 ئەمیری قازی پرسیار بێتە گۆڕێ؟
لە  ٣ناوی نوێنەرانی کۆنگرەی. لە پەنجاوسێ، یان پەنجاو چوار نوێنەر پێکھاتبوو ٣کۆنگرەی  

 .نووسراون..." الپەرەیەک لە تیکۆشانه"_ کتێبێ
ڕیگای بەغداوە،  دا، لە٤٩١٩ناوبراو لە ھاوینی ! کاک ئەمیری قازی، باسی تایبەتیی خۆی ھەیە

کاک ئەحمەد تۆفیق، ناردبووی بۆ دەرەوەی واڵت لەوێ بخوێنێ، بەرپرسی حیزبی دێموکراتیش 
ناوبراو بە ئەندامی ! لە کۆنگرەدا، بە نوێنەرانی کۆنگرەی ناساندو زۆریشی تاریف کرد. بێ

یی ئەو دەم ئەندامانی کۆمیتەی ناوەند. دوای کۆنگرە، بەھار ھات. کۆمیتەی ناوەندی ھەڵبژێردرا
لە گوندی دێلۆ بوون کە، ھەواڵی گەڕانەوەی کاک ئەمیر ھات؟ ئەو دەم نووسەری ئەم دێڕانە، لە 

 . شۆڕشی کوردستان بوو گوندی شێنێ کێشکچیی بەندیخانەی 
ئەمن ئەتۆم ناردبوو : کاک ئەحمەد تۆفیق، دەیگوت! کاک ئەمیر، لە ڕیگای ئێرانەوە گەڕابۆوە

ئێستا کە بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی . و بەرپرسی حیزبیش بی بۆ ئورووپا، لەوێ بخوێنی
کاک ...! ھەڵبژێردراوی، بە ئیرانیشدا ھاتوویەوە، دەبێ ڕاپۆرتی گەڕانەوەی خۆت بنووسی

و نە ڕاپۆرتیش بۆ ئێوە  ئەمن نە خۆم بۆ ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی ھەڵبژاردوە: ئەمیریش دەیگوت
 !ە خوێنەر نامەوێ لەوە زۆرتر لێرەدا، لە سەر کاک ئەمیر، بنووسمبە داوای لێبوردن ل !...دەنووسم

ئەندامانی ھەڵبژێردراوی کۆمیتەی ناوەندی کە پاشملە کۆنگرە دەنگی پێ دابوون، ھەرگیز 
جگە لە . و پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان نەکەوت رۆژێک لە ڕۆژان چاویان بە ئەندام
و شەریفە،  پیاو ھەق بڵێ ئەو، مرۆڤە ھەست ناسک و نازەنین زیندوو یاد، سەید کامیلی ئیمامی،

مرۆڤ ھەق بێژێ، سۆزێکی لە .   ماڵەکەی لە قاقاڵوا بوو، زۆر جار پێشمەرگەکان دەچوونە زیارەتی
 !ڕادە بەدەری بۆ نەتەوەکەی و پێشمەرگەکانی ح د ك ھەبوو، ڕووحی شاد بێ

ەندی، ئۆرگانێکی دیکەش بە نێوی کۆمیتەی دا، جگە لە ھەڵبژاردنی کۆمیتەی ناو ٣لە کۆنگرەی 
ئەندامانی کۆمیتەی چاوەدێرییش . کەس بوون ٤٤چاوەدێریی بەرز، ھەڵبژێردرا کە، ئەندامەکانی 



نەبوو کە ببێتە رکەبەریان؟ دەنگی خۆیان  ھەروەک کۆمیتەی ناوەندی کەسێک لە خۆیان زیاتر 
 ! بەس بوو، بۆ ئەندامی ئەو کۆمیتەیە

 !یان بەو جۆرەیە کە لە خوارەوە نووسراونئەوانەش ناوەکان
خوالێخۆشبوو، کاک ڕەئووف مەالحەسەن، -٣مەرگ، عەبدوڵاڵی موعینی،  شەھیدی جوانه -٤
خوالێخۆشبوو مەال قادری -١، (ڕەشەی قاچاخچی)خوالێخۆشبوو، ڕەشیدی فەلالحی -٩

اھیری خوالێخۆشبوو، سەید ت -٤زیندوویاد مەال کەریمی ساردەکۆسانی،  -١الچینی، 
گۆڕغەریبی خوالێخۆشبوو،  -١( بابی گەورە)شەھید سەید رەسوڵی دێهقان  -٤ئیمامی، 

خوالێخۆشبوو  -٤٢( قولە)مستەفای ئیسحاقی  -٣شاد،  مامۆستا مەال نەجمەددینی کەوکەبی
 .زیندوو یاد، مەال سەید حاجی کەڵەوێ  -٤٤دوکتور عەبدوڵاڵی مەولەوی، 

زیندوویاد  -٣کاک مستەفای ئیسحاقی،  -٤:ریی بەرز وەکچاوەدێ. سێ کەس، لە ئەندامانی ك
شاد، ئەوانە لە نێوخۆی  مامۆستا، مەال نەجمەددینی کەوکەبی -٩دوکتور عەبدوڵاڵی مەولەوی، 

 . واڵت بوون
زیندوو یادی گۆرغەریب، مامۆستا مەال نەجمەددین، نوێنەری کۆنگرە بوو، ھەروەھا ئەندامێکی 

ر کرا، دوای شکەنجەیەکی زۆر،  لەالیەن ساواکەوە دەسبەسه ٤٩١٤ساڵی. چاالکی حیزب بوو
دوای . دیان بەسەردا سەپاندو ھەتا رووخانی حکوومەتی شا، لەزینداندا بوو حوکمی ئەبه

و بڕوا سەبارەت بەمافی  کی خاوەن ھەست یه ئازادبوونیشی لە زیندان، دیسان وەک کەسایەتی
ئەوجارە، کەوتە بەر .  ھێنا ڕزگاریخوازی نە ڕەوای نەتەوەکەی، کۆڵی نەدا، وازی لە خەباتی

ناچار بوو زیدی خۆی بەجێ بێڵێ، دەگەڵ . و ھەرەشەی کۆماری ئیسالمیی ئێران ھێرش
ناوبراو، . بێ  و دوا جار پەڕیوەی ھەنداران . پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات، وەبەندەنێ کەوێ

ئاواتی . ایەوەو گۆڕغەریب بووبە پیریی دوور لە نیشتیمانی خۆی لە واڵتی نۆڕوێژ سەری ن
و نەتەوەکەی بردە ژێر گڵ، یادی ئەو گەورەمرۆڤەی لە دڵدا زیندووە، ھەر بەرزو  رزگاریی نیشتمان

 ! بەڕێز بێ
و لێگێرانەوە  دوای ھەڵبژاردنی ئەو دوو کۆمیتەیە، ھەیئەتێک، بە نێوی ھەیئەتی لێبووردن

دیاری کرا کە، لە   ٣ەرانی کۆنگرەی و نوێن ، لە الیەن کۆمیتەی ناوەندی(حوسنی نییەت)
ئەندامانی کۆمیتەی ساخکەرەوە بگێرێتەوە، بگەڕێنەوە بۆ نێو ئۆرگانەکانی حیزبی دێموکراتی 

٪ ٤٢ئەوە ئیبتیکاری کاک سەدیقی ئەنجیری بوو، نوێنەرانی کۆنگرەش بە زۆرینەی . کوردستان
ناوبراوو !  کاک ئەحمەد تۆفیق بوو ی ئیدی ئەوە، لە قەباحەتەکانی رۆژگاری ژیان... یان پێدا رەئی

تەنانەت کاک ئەحمەد ... دا ڕاوەستابوون مەال سەید ڕەشید، بە جیددی لە بەرامبەر ئەو نەزەره
 !...و ھەتا سنووری تاوانی نێو برد ئەوەی بە پێچەوانەی یاسای حیزب دەزانی

نەزەری کاک  و لە ئەندامانی چاوەدێری، تەنیا کاک ڕەئووف مەالحەسەن، دەگەڵ بۆچوون
و گەڕانەوەی کادرو پێشمەرگەکانی  ئەوانی دیکە الیەنگری ئاشتی. ئەحمەد تەبایی ھەبوو

. بەشی زۆریشیان بۆ ھەیئەتەکەو لێگێڕانەوەیان ھەڵبژێردرابوون. کۆمیتەی ساخکەرەوە بوون
و مەال سەید حاجی و عەبدوڵاڵی موعینی ناوی ئەوانی دیکەم بە  جگە لە کاک ڕەشەی فەلالحی

 !روستی لە بیر نەماوەد
کاک ئەحمەد زۆر بەجیددی دژی بڕیاری گەڕانەوەی کۆمیتەی ساخکەرەوە بوو، بە ھیچ جۆر 

ناوبراو مەال ئەبووبەکری فەلسەفی، ! ئامادە نەبوو بچێتە ژێرباری گەڕانەوەی ئەو جەماعەتە
بەاڵم  و سەرۆک بارزانی، ناو بردبوون، قادر شەریف، سەعید کویستانی وەک خایین بەحیزب

لە مەر مەال ئاوارە،  ! و پێویستیی بە زۆرینەی دەنگ ھەبوو ھێشتا نەخرابوونە دەنگدانەوە



مەال ئەحمەدی شەڵماشی، ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستان نیە، ئەو ئەندامی : "دەیگوت
 ...!یە دەرکراوی سەرۆک بارزانی  پارتییە ئەویش دەگەڵ جەماعەتی خایینی برایم ئەحمەد،

و بناخەی دابڕانێکی دیکەی حیزبی دێموکراتی کوردستان، دوای  لێرەوە گەرای ناکۆکی ئیتر
کۆمیتەی ساخکەرەوە، لەوانە کاک مەالحەسەنی ڕەستگار، کاک . شکڵ دەگرێ ٣کۆنگرەی 

شەوباش،  مەالڕەسووڵی پێشنەماز، کادرەکانی وەک شەھید سەید فەتاحی نیزامی، شەھید خەلیل 
دوو پێشمەرگەشیان دەگەڵ مابوون بە ناوەکانی قادرو ( مامەند)زی خوالێخۆشبوو، قادری قا

 ...ھەموویان گەڕانەوە بۆ بنکەی سوونێ کە ئەو دەم بنکەی سەرەکیی حیزب بوو شەریف، 
اڵدزێ  ناوەندیی حیزب کۆبوونەوەکانی خۆی لە گوندی دێلۆی نزیک قه. ، ك٣دوای کۆنگرەی

، لەو ٤٩١١تای بەھارەوە ھەتا مانگی پووشپەڕی لە سەرە. دەگرت، ھەر لەو گوندەش دەمانەوە
یەکانیان  ند کۆبوونەوەیان کرد، بەاڵم نەگەیشتنە ڕێکەوتنێکی تەباو ڕەبا؟ ناکۆکی گوندە چه

مەال سەید ڕەشیدی حوسێنی، کە وەزعەکەی . دەگەڵ کاک ئەحمەد، تۆفیق، قووڵترو توندتر دەبوو
دواتر چووە الی پێشمەرگەکانی . دی سوونێبەو جۆرە دی کۆبوونەوەی بەجێ ھێشت، ھاتەوە گون

دوای ئەوە کە، مەال سەید ڕەشید . گوندی سیدەاڵن کە لەژیر فەرماندەیی حەسۆ میرخاندا بوون
ی بەجێ ھێشت، سەر بەخۆ بوو، ھەر شوێنێک خۆی حەزی لێبا لەوێ دەماوە، "دێلۆ"کۆبوونەی 

 ١، لە سەر ٣ھەڵبژێردراوی کۆنگرەیناوەندیی . لە ئاکامدا، ك. جیگای ڕێزی پێشمەرگەکانیش بوو
و کوردو کوردستان، بەتەبایی مانەوە  کەس ساخ ببۆوە کە ھەرچواریان ھەتا ماڵئاوایی لە ژیان

ئەو چوار کەسەش بریتی بوون لە، کاک سەدیقی ئەنجیری، کاک سولەیمانی . رووحیان شاد
 ! موعینی، مامۆستا مەال ڕەحیمی ویردی، کاک نحۆی پاشایی

بەاڵم . و ھاورەئی بوون و مەال سەید ڕەشید ھاودەنگ ویستە بگوترێ کاک ئەحمەد تۆفیقلێرەدا پێ
 !موخالەفەتی کاک ئەمیر لە بواری سیاسی دەگەڵ ھەموو ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی بوو

بە ناڕەزایەتی کاک ئەحمەد تۆفیق، دوایی بە کارەکانی خۆی " دێڵۆ"کۆبوونەوەکانی گوندی
 ! بکرێنەوە ، کادرو ئەندامەکانی دەرەوەی ڕێبەرایەتی، بە شێوەیەک ئاگادار ئاسایی بوو کە. ھێنا

کاک ئەحمەد بە ئیستیعفانامە دەست لەکار کێشانەوەی خۆی، بە نووسراو، بەھەموو بنکەو 
کاک ئەحمەد تۆفیق، بۆ ھەر بنکەیەک  ! و پێشمەرگەکانی حیزبی ڕاگەیاند بەرپرس

ەکانی بە ھۆی نووسەری ئەو چەند دێرانە، بۆ بنکەکان، ئیستیعفانام. ئیستیعفانامەیەکی نارد
ئەو بنکانەی کە ئیستیعفانامەکەی بۆ ناردن، بریتی بوون لە، پێنجوێن، شێنێ، سوونێ، ! ناردبوو

لەکارکێشانەوەی خۆی، لە بەرپرسایەتیی  ئیستیعفانامەو دەست. سیدەکان -سیدەاڵن -باڵەکایەتی
دا ناردی ؟ ئەو کاناڵی پێوەندیی دەگەڵ مەال مستەفا  بەکێئیدی . حیزبی، بۆ مەال مستەفاش نارد

 ....ھەبوو
کۆمیتەی ناوەندی، ئیستیعفانامەو دەست لە کار کێشانەوەکەی کاک ئەحمەد تۆفیقی قبووڵ 

ناوبراو، کاتێ ! نەکرد، پێیان گوتبوو، ھەتا کۆنگرەی داھاتوو، ئەتۆ نابێ دەست لە کار بکێشییەوە
ئەو . ووڵ ناکەن، ئەو جارە، داوای سێ مانگ ئیجازەی وچانی کردزانی ئیستیعفانامەکەی قب

 . داوایەیان لێ قبووڵ کرد
. کاک ئەحمەد بەبیانووی وچان، خۆی ئامادە کرد بچێتە قەندیل بوو، ٤٩١١مانگی پووشپەری 

چەند پێشمەرگەیەکی وەک برازاکەی خۆی حەسەن، خوارزاکانی غەفور، یەکی دیکەش وا بزانم 
و سمایل بایز، چادرو پێداویستیی خۆیان لە  ناساند بوو؟ دەگەڵ محەممەد حەرەس خۆی بە کاروخ

 . ھێستر بار کردو رۆیشتن بەرەو قەندیل
وە الی  گەڕانەوەی کاک ئەحمەد تۆفیق بوو کە، ھەرگیز نەگەڕایه ئەوە یەکەمین سەفەری بێ

وو جارەی کە، لە و تەنانەت قسەیەکی دۆستانەشی دەگەڵ نەکردن جگە لەو یەک، د ھاوڕێکانی



کایەتی دەگەڵ سەدیق چاویان پێک کەوتبوو، یان بە ھەڵکەوت تووشی یەکتر ھاتبوون،  باڵه
 ! و ھەڕەشەی کاک ئەحمەد کۆتایی ھاتبوو بەداخەوە، ئەویش بە قسەبەشەڕدان

کاک ئەحمەد ھەر بە گەیشتنەقەندیل پێوەندیی توندو تۆڵی خۆی دەگەڵ ئەندامانی دەشتی 
ھەر وەھا بە . بە دوای مامۆستا مەالسەید ڕەشیدیدا نارد بێتە الی. ن، بەرقەرار کردو پیرانا الجان

دواتر بەدوای چەند ... دوای کاک سەید ڕەسووڵی بابی گەورەش دا دەنێرێ بێت بۆ قەندیل
و لەوێ کالسی کادریان بۆپێک  کەسێکیش لە دیوی ئێران دا دەنێرێ کە، بێن بۆ گوندی شێخان، 

گەڕانەوە بۆ دیوی ئێران، دوای   اخەوە ئەو کەسانەی لە ئیرانەوە ھاتبوون کهبەالم بەد! دێنێ
ماوەیەک لەالیەن ساواکەوە دەسگیر کران، و ھەر یەکەی چەند ساڵێک لە زیندانی شای ئێراندا 

 !... مانەوە
کاک ! و ئیعالمیەی حیزبی، بە بیانووی وچان، بەکردەوە ھاتە دی ئیتر دابڕانێکی بێ ڕاگەیاندن

و تۆمەتی بۆ  دژی ھاوڕێکانی پروپاگەندەی دەکردو تەپڵی دژایەتی)ئەحمەد تۆفیق، راشکاوانە،
بەداخەوە دواتر . جارەش بەشێوەی پێشووی، دەستی کرد بە چاالکی ، ناوبراو ئەم!(لێدەدان

 ؟... !ھاوڕێکانی ھەر یەکەی بە نێوێک تاوانبار کرد
کە لە ناوچەی باڵەك الی مەال ئەمینی  کاک ئەحمەد تۆفیق، کۆمەڵە پێشمەرگەیەکی ھەبوو

کەس  ٤٣ژمارەیان دەگەیشتە . بارزانی لە دۆڵی ئاکۆیان لە جەبھەی رواندزێ، جێگیری کردبوون
مام سوارە  -٤یان زۆرتر نازانم؟ بەاڵم کادرە ھەڵسوڕاوەکانی تەشکیالتی ناوبراو، بریتی بوون، 

مەالسەید ڕەحمانی  -١وڵی عەلی لەیالنی،مرادرەس -٩عەواڵی مەالعوسمانی -٣سەکر، لە پیرانشار
دێلزێ کە، دواتر لە بنکەی شێخان نەما چوو بۆ چاپخانەی شۆرش، الی مامۆستا ھەژار، دەگەڵ 

عەواڵی مام . و کورد ھەتا نسکۆی شۆرش، لە چاپخانەی کاری کرد چەند برادەرێکی عارەب
مەن دەنێوەچووی حیزبی و مام حەسەن حەوتەوانەش کە دوو ئەندامی ھەڵسووڕاوی تە سەعیدی

و جیگای رێزو حورمەتی ھەموو کادرو پێشمەرگەکان بوون، بە تایبەت مام عەواڵ  بوون
و قسەلەڕوو بوو، جێگای تایبەتی خۆی ھەبوو یادی بەخێر، ئەوانەش  کی بە جورئەت یه کەسایەتی

دیکەی دەبێ ئەوەش بگوترێ، لە ناوچە قەاڵدزێش، جەماعەتێکی . لە بنکەی شێخان دەمانەوە
پێشـەرگە ھەبوون کە، کاک ئەحمەد، لەالی حەسۆ میرخان، حاواندبوونیەوە، بنکەیان لە گوندی 

و کرداری  بەاڵم پێشمەرگەکانی سیدەاڵن، ھەموویان دەگەڵ بۆچوون. سیدەالنی مەنگوڕایەتی بوو
و  ئەحمەد ھاوڕا نەبوون، بەشی ھەرە زۆریان دەگەڵ زۆرایەتیی کۆمیتەی ناوەندی کەوتن

ئەگەر .  ی کادرو پێشمەرگەکان کەوتن١٤-١٤انەت، دەگەڵ جوواڵنەوەی بەرگریی ساڵی تەن
 .دەرفەت ھەبێ، زۆرترو ڕوونتر لە بارەیان دەدوێم

و  و بڕیاری کۆنفرانس و رووداوانەی لەوە پێش باسیان لێوە کرا، بێ ڕاگەیاندن بەو بەسەرھات
کاک ئەحمەدو مەال : جیاوازی دژ بەیەكپلینۆم، حیزبی دێموکراتی کوردستان، ببوو بە دووبەشی 

، و چوار کەسەکەی دیکەی ھەر یەکەی لەو شوێنە کە بۆیان دیاری  سەید ڕەشید، لە شیخان
بەکردەوە حیزبی دێموکراتی . و ڕێکخستنی تەشکیالتی حیزبی بوون کرابوو، خەریکی کاری سیاسی

ئەگەر ماوە ھەبێ ! پشکندەنێن خۆتان سەر کوردستان ببوو بە دوو قۆڵ، جا چ نێوێکیان لێ
 ...دەدوێین  زۆرتریان لە بارەوه

* * * * 
 

، لە سەر بڕیارێک کە خۆیان دابوویان، بۆ ٣زۆرینەی کۆمیتەی ناوەندی ھەلبژێردراوی کۆنگرەی 
بووژاندنەوەو کاراکردنی شانەو کۆمیتە ناوچەکان، دەبوو دەگەڵ کادرەکانی تەشکیالتی، 

و  لەوێ چاویان لەسەر کاری تەشکیالتی بێ. بگەڕێنەوە بۆ نێوخۆی واڵت، بۆ ماوەی سێ مانگ



و دوای سێ مانگ، بگەڕێنەوە بۆ دیوی کوردستانی  ن دیاری کراوە ئەنجامی بدەنئەوەی بۆیا
 . ن. و ڕاپۆرتی کاری خۆیان بدەنەوە ك گەرمێن

لە ھەمان کاتدا، ماوەیان ئەوەندە نەمابوو، کەوتبوونە پەلەکردن بۆ گەڕاندنەوەی کادرەکانی 
و  مانگە، پلینۆم بگرن مەبەستی سەرەکی ئەوە بوو کە دوای ئەو سێ. کۆمیتەی ساخکەرەوە

بەتااڵیی ڕێبەرایەتی بە کادرەکانی کۆمیتەی ساخکەرەوە، کەسانی وەک کاک مەال حەسەنی 
 . پڕکەنەوە... و ڕەستگارو مەال رەسوڵ، سەعید کوێستانی

رییش بە بۆچوون لە  یده و کاک سمایلی شەریفزادەو ساالری حه کاک حەمەدەمینی سیڕاجی
بەاڵم ھەر دەکرێ بگوترێ لە بواری بۆچوونەوە ئۆپۆزیسیۆن . بوونکۆمیتەی ساخکەرەوە نزیکتر 

قەاڵدزەیان . و دەستەیەکی تایبەت نەبوون بوون، دەنا بەکردەوە سەربەخۆ بوون، دەگەڵ ھیچ تاقم
و کۆمیتەی ساخکەرەوە  زێ، ئەوانیش دەگەڵ خێڵی نارازییان بەجێ ھێشتبوو، ھاتبوونەوە گەڵوەڕه

و موشاویر ھەتا کۆنگرە کەڵکیان لێ  بۆ جێگری کۆمیتەی ناوەندی لەوکەسانە بوون. کەوتبوون
 ...!وەرگیرێ

و کاک  و سمایل دەگەڵ مەالحەسەن ٣شەھید مەال ئاوارەو کاک سەعید کویستانی دوای کۆنگرەی
شەھید ئاوارە، لە . ن بوون. حەمەدەمین لە پێوەندیدا بوون، چاوەڕوانی ھەڵویستی ئەندامانی ك

مەال ئاوارەو . برادەرانی ڕێبەرایەتی، چاویان بەیەکتر کەوتبووسەر سنوور، دەگەڵ 
بەاڵم بەداخەوە زیندوویاد، کاک قادر شەریف، ملی . سەعیدکوێستانی بڕیاری گەرانەوەیان دابوو

و  و لێگێڕانەوەیەی بە پیالنی ئەحمەد تۆفیق ت بە گەڕانەوە نەدەداو بە بۆچوونی خۆی ئەو دەعوه
 ... کاک سەدیق لە شێنێ چاویان بە یەکتر کەوت اوارەو مەال ئ بارزانی دەزانی؟ 

مەال ئاوارە، زوو دەگەڵ مەال رەحیمی لۆمانی کە، پێشمەرگەو ھاوڕێی خۆی بوو، گەڕانەوە 
ئەو جارە بۆ گەڕاندنەوەی کاک قادر شەریف، و کاک سەعید کوێستانی، بڕیار درا، . شێنێ

کاک مەالڕەسووڵی . ۆ ورچەک بیانھێننەوەدەستەیەک لە کادرو پێشمەرگەکان ئامادە بن بچن ب
و مەال ئاوارە، نازانم  پێشنەماز، کاک مەالحەسەنی ڕەستگار، خوالێخۆشبوو مونتەقیمی قازی

دیسانیش . چوون بۆ گوندی ورچەک لە ناوچەی بانە... و   عەبدوڵالی موعینی دەگەڵ بوو یان نا؟
؟ وەک مەال  بەپیالن دەقەبڵێنێ شەھید قادر شەریف، ھاتنی ئەو جەماعەتە بۆ ورچەک، ھەر

کاک  ؟...دەگەڵ کاک مەالحەسەنی ڕەستگار، قسەیان لێک ھەڵدەبەزێتەوە: ڕەسوڵ دەیگوت
قادرشەریف، پپالپیتکەی کاڵشینکۆفەکەی دەکێشێ، و کاك مەالحەسەن، لوولەکەی دەحەوا دەکاو 

ئیتر لە وێرا بە ... گژیدا دێن به... و و مەال ڕەسووڵ ئەو جار کاک مونتەقیم!... لە مەرگ دەگەڕێتەوە
! دیسان کاک قادر پێی وابوو ئەویان ھێناوەتەوە لێرە بیکوژن. ر زۆر دەیھێننەوە بۆ دیوی پشده

ئەمن کە خۆم بە موخلیسی کاک قادر دەزانی لە خزمەتی . ئەو بەسەرھاتە دوورو درێژە)
داوام ... و بۆچوونەکانی دانیشتم، زۆرم باسی کۆنگرەو ھەڵوێستی برادەران کرد سەبارەت بەخۆی

ئەو جارە کاک سەدیق . فایدەی نەبوو ... بێشک ئەتۆ جێگای ڕێزی ھەموومانی: لێکرد بمێنێتەوە
کاک ! ھێناوەتەوە بۆ کوشتن یگوت ئێوە منتان  ئەو ھەمووە ھەوڵەی دەگەڵ دا، دیسان ھەر ده

تێناگەی، دەبڕۆ کەیفی  و کاکە، برالە، بە نووری ئەو ڕۆژەی ئەتو ھیچ حاڵی نابی: "سەدیق گوتی
تفەنگەکانی داوەو ئیتر کاک قادر بەند نەبوو، دیسان ھاوڕێکانی خۆی بەجێ ھێشت !" خۆتە پیاو

کادرو پێشمەرگەکان، ھەموویان بە ھاتنەوەی ھاوڕێیانی ...( بەرەو ھەڵشۆ ڕۆیی، بۆ سلێمانی
. ان شاگەشکە ببوونی کۆمیتەی ساخکەرەوەو جەماعەتی ناڕازیی پێشوو، لە خۆشی -پێشووی خۆیان

 ...خوازی ئەو جارەش بوونەوە ھاوڕێی خەباتی رزگاری
، وەك ئەندامی کۆمیتەی (نحۆ پاشایی)لە کاتی گەڕانەوەی ئەو ھاوڕێیانەدا، کاک باپیر 

ئامادەی  . و بەرپرسی لکی یەکی حیزبی دێموکراتی کوردستان، لەسەر سەفەر بوو ناوەندی



دوو، یان سێ ڕۆژ، . ی، لە باکووری رۆژھەالتی کوردستان بووگەڕانەوە بۆ ناوچەکانی سەڵماس، خۆ
ئیدی ناوبراو بەرەو شوێنی بەرپرسایەتیی . وە وە لە شێنێ مایه دەگەڵ ھاوڕێیانی تازە گەڕایه

 ...!و ئاواتەکانی نەھاتە دی خۆی وەڕێ کەوت، رۆیی، بەداخەوە بەرھەمی ھەوڵەکانی 
کادرو پێشمەرگەکانی ھاوکاری، بەرەو باکووری بوو، نابراو دەگەڵ  ٤٩١١رمانانی مانگی خه

کەسی وەک کادری تەشکیالتی دەگەڵ  ٩،(نحۆ شکاک) کاک باپیر . وە رۆژھەاڵتی کوردستان گەڕانه
ساالر  -٣سێ،  مەال سمایلی فەقێیه -٤:کەسە بریتی بوون لە ٩ئەو. گەڕانەوە بۆ نێوخۆی واڵت

مام : رگەی خۆشی ھەبوون بە ناوەکانیپێنج پێشمە. مەال محێدینی مودەریسی -٩حەیدەری، 
دوو پشمەرگەی دیکەشی . ڕەزای مامی، برا چووکەی بە ناوی فیروز، خوارزاکەی بەناوی ناجی

! وە کە بەداخەوە، خێریان نەدایه. و حەسەن دەگەڵ بوون کە، ھەر دووک برا بوون بەناوی جەمیل
 بەکورتی، کوڕی چیاوچۆل نەبوون

زۆری لە سەر ھاوڕێیانی تازەگەڕاوەی حیزبی دێموکرات کومێتەی ناوەندی، ھیوایەکی 
ی ساخکەرەوەو جەماعەتی ئۆپۆزیسیۆندا، مەال ئاوارەو کاک  بەاڵم لە نێو كومیته! ھەڵچنیبوو

سەعید کوێستانی، و ساالری حەیدەری و سەید حەسەنی ھاشمی، ئەو چوار کەسە بە فەرمی 
سێ کەسەکەی دیکە بوون بە . ەی سوونێکاک سەید حەسەن کرا بەربەرسی بنک. کاریان وەرگرت

 ! ئەسپێردراوی، لە نێوخۆی واڵت کەوتە شوێنی ئەرکی پێ  ھەر کەسەی. کادری تەشکیالتی
. و کاک سمایلی شەریفزادە، ھەرچەند بۆ گەڕاندنەوەی ك کاک حەمەدەمینی سیڕاجی: 

م بەکردەوە ھیچ بەاڵ. ھەم بە گەڕانەوەیان زۆر خۆشحاڵ بوون. ساخکەرەوە ھەم لە ھەوڵدا بوون
 وەدا بوون یان نا؟  ئیدی نازانم دەبیری چوونەدەره! یەکیان وەرنەگرت بەرپرسایەتی

، کە ئەو دەم لە قەاڵدزە نیشتەجێ بوون، 5691لە ھاوینی ئەو ساڵەدا : جێی وەبیرھێنانەوەیە)
ووپا، و ساالر، بە نیازی چوونەدەرەوە بۆ ئور و سمایل ھەروەک پێشتر گوتمان کاک حەمەدەمین

دا ساواک لە ئێرانەوە،  لەو کاتە! بەڵکوو لەوێ بۆیان بلوێ خۆیان دەرباز بکەن. چووبوون بۆ بەغدا
کاک سەدیقی حەیدەری باوکی ساالر، کاک غەفووری شەریفزادە . کەسوکاریانی بەدوادا ناردبوون

نە براگەورەی سمایل، مام عەلی سیراجی مامی کاک حەمەدەمین، ئەوانە ھەموویان ھاتبوو
نازانم پێشتر زانیبوویان کوڕو براکانیان لە . قەاڵدزە بۆ بردنەوەی ئەو سێ کەسەی ناومان بردوون

. قەاڵدزە نەماون، یان نا؟ کە ھاتنە قەاڵدزە، ئیمە ھێشتا بنکەمان لە سەنگەسەر ھەر مابوو
ش و شۆڕش، شەڕ دەستی پێ نەکردبۆوە، بەاڵم نێوانیان خۆ ھێشتا لە نێوان حکوومەتی عێراق

و سمایل و ساالر ھەواڵی ھاتنی  کاتێ کاک حەمەدەمین. لە شەڕ نزیکتر بوون ھەتا ئاشتی. نەبوو
بەاڵم . و برایان دەزانن، لە بەغدا دەگەڕێنەوە بۆ قەاڵدزە، بە کەسوکاری خۆیان شاد دەبن باب

ی و مام عەل دوای ماوەیەک نازانم چەند ڕۆژ، کاک غەفورو کاک سەدیق. ناگەڕێنەوە بۆ ئیران
و بارزانی بەرەو  ت  لەوە بەدوا رۆژ لەدوای رۆژ نێوانی حکوومه. سیراجی گەڕانەوە بۆ ئێران

و سمایل و ساالر جارێکی دیکە نەگەڕانەوە بۆ  ناخۆشتربوون دەچوو، ئیتر کاک حەمەدەمین
 ...(غدا بە

 
 :بەرپرسایەتی

 
. ناوچەی سەردەشت مایەوەمەالئاوارە دیسان بە ڕەواڵی ڕابردووی خۆی، وەک کادرو بەرپرسی 
ناوچەی سەردەشت بە پێی . ناوبراو، لە ناوچەی سەردەشت، تەشکیالتێکی پتەوو بە نەزمی ھەبوو

دابەشکردنی بەرپرسایەتی بەشێک بوو لە لکی سێ کە بەرپرسەکەی کاک سولەیمانی موعینی 



وە، دەست  وەک بەرپرسێکی سەربەخۆی ناوچەی سەردەشت مایه  بەاڵم مەال ئاوارە، خۆی. بوو
 .کاک سولەیمان دەخالەتی تێدا نەکرد. بەکار بۆوە

و  وە، بۆ ناوچەکانی بۆکان سولەیمانی موعینییش، دەگەڵ ژمارەیەک کادرو پێشمەرگە گەڕایه
عەبدوڵالی موعینی کادرو ئەندامی چاوەدێری، مەال : بریتی بوون لە ٩کادرەکانی لکی . مەھاباد

ێری، کاک مونتەقیمی قازی، قادری قازی، مەال مەحموودی قادری الچینی کادرو ئەندامی چاوەد
زەنگەنە، مەالمحەممەدی عەجەم، محەممەد قەرەقشالقی، دەگەڵ دەستە پێشمەرگەیەکی ئازاو 

  ! فیداکار
، (قەرەقشالقی)مەال قادری الچینی، مەال عەجەم، محەممەدی خزری : کادرەکانی وەک

و نەڵێن،  تیی ناوچەی مەنگوڕایەتی بەرپرسایه. نھەریەکەی گەڕانەوە ناوچەی دیاریکراوی خۆیا
بۆ مەال قادری الچینی، سندووسی خوار نەغەدە، شاروێران، شامات، مەحاڵی شازدەی، بۆ مەال 

، بەرەو واڵت ٤٩١١رمانانی  مانگی خه. محەمەدی عەجەم و محەممەدی خزری دیاری کرابوون
 ... وەڕێ کەوتین، باشووری کوردستانمان بەجێ ھێشت

روەھا مامۆستا مەال رەحیمی ویردی، وەک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی، بەرپرسی لکی چواری ھە
و چەند کەسی تر، لە برادەرانی ھەورامی  حیزبی دێموکراتی کوردستان، دەگەڵ خەلیل شەوباش

  . باشووری رۆژھەاڵتی کوردستان  و سەقزو ھەورامان له گەڕانەوە ناوچەکانی بانە
درو پێشمەرگانە بەرەو واڵت، کاک سەدیقی ئەنجیرییش، کە بەرپرسی دوای ڕۆیشتنی ئەو کا

و دوو پێشمەرگەی تر بە ناوی شێرزادو  یەکانی حیزب بوو، دەگەڵ کاک سەعید کوێستانی ندی پێوه
شوێنی کاری . و لە ئاوایی دەربەندی ڕایەت، نیشتەجێ بوو شێرکۆ، بەرەو ناوچەی باڵەکان ڕۆیشت

 .بوو... چەکانی سندووس، شنۆ،کاک سەعید کوێستانییش ناو
،کارو بەرپرسایەتیی حیزب بەو جۆرە بوو کە لەسەرەوە باسمان لێوە ٣ئاکامی دوای کۆنگرەی

 . کرد
رمانانی  لە مانگی خه! پرۆسەی کاری تەشکیالتی لە ڕۆژھەاڵتی کوردستان، دڕێژەی کێشا

ۆی واڵت مانەوەو لە ئەو کادرو پێشمەرگانەی لە نێوخ. ی خایاند ٤٩١١ھەتا خاکەلێوەی ٤٩١١
دەگەڵ ڕێزو حورمەتێکی لەڕادەبەدەری خەڵکی ناوچەکانی ڕۆژھەالتی کوردستان، . جەولەدا بوون

لەو ! بەرەو ڕوو بوون، لەو ماوەیەدا تەنیا یەکجار لە پانەسەر تووشی دەرگیری بوون
 ...ان کردبوونیەشدا، دوو ژاندارمیان، گرتبوون، دوایی تفەنگەکانیان دابوونەوەو ئازادی دەرگیری

دوای نزیک بەچوار مانگ، نووسەری ئەو دێڕانە و مەال عەجەم، لە دۆڵی شێخان، دەگەڵ 
 ... سولەیمان یەکترمان گرتەوە

ئیدریس بارزانی، لە ورمێ بەڵێنی بە سەرتیپ : رؤژێک کاک سولەیمانی موعینی، گوتی
 ! سەیادیان داوەکە ئەمن ڕادەستی ئێران بکاتەوە

پێم وا نەبوو رۆژێک لە رۆژان مەال مستەفا، سەبارەت بە ! ەبەرەی نەبووئەمن بڕوام بەو خ
 !ھەڵوێستێکی وەھا بگرێ، یان ئەنجام بدا سولەیمانی موعینی، 

بگەرێنەوە بۆ : ، داوایان لە کاک سولەیمانی موعینی کرد٩کانی لکی لە کۆبوونەوەیەکدا کادره
ئاخرەکەی، رؤژێک لە . ن، خۆی دەبواردکاک سولەیمان ھەر دەیگوت جارێ سەبرکە. بنکەی سوونێ

گوندی کونەکێچ لە ناوچەی نەڵێن، دەگەڵ کاک سولەیمان، دیسان کۆ بووینەوەو گوشارمان خستە 
 : و وتوێژی ئەو کۆبوونەوەیە بوو بە بڕیار  ئاکامی باس. سەری بۆ گەڕانەوەی بۆ بنکەی سوونێ

و ھەوای شۆڕش، بە وردی  کەش. چەند کەس لە کادرەکان بگەڕێنەوە، بۆ بنکەی سوونێ
ھەڵسەنگێنین، چاویان بە کاک سەدیق بکەوێ، ئەگەر کاک سەدیق زەمینەی گەڕانەوەی بە لەبار 



لەسەر ئەو بڕیارە چەند کەسێک کە لە خوارەوە ! زانی، ئەوە دەم کاک سولەیمان ئاگادار کەنەوە
 : بەرەو بنکەی سوونێ گەڕانەوەناویان دەبرێ 

کاک  -٣عەبدوڵالی موعینی، -٤:دا، حەوت کەس لە کادرەکان٤٩١١لە مانگی خاکەلێوەی
 -٤مەالمەحمودی زەنگەنە،  -١مەالقادری الچینی، -١قادری قازی،  -٩مونتەقیمی قازی، 

وەزعی ! زو گەڵوەڕە محەمەدی قەرەقشاڵقی، گەڕاینەوە بۆ بنکەی سوونێ -٤مەالمحەمەدی عەجەم،
ھاباد، کەس  کاک سەید حەسەنی ھاشمی گەڕابۆوە مه. بنکەی سوونێ لەوپەڕی شپرزەییدا بوو

... و بژیوی  و بەرگ بێ نان. بەرپرسایەتیی ئەو پێشمەرگانەی لەوێ مابوون، وەستۆی خۆی نەگرتبوو
 ...!و شپرزەیان ھەبوو وەزعێکی لەڕادە بەدەر خراپ

و شەھید سەید ڕەسووڵی  ئسیری کاک ئەمیری قازی ە ژێر تهشەوێک لە بنکەی گەڵوەڕەز، کەوتین
و سمایلی شەریفزادە کە، کۆ بینەوە، داوا لە کاک سەدیق،  بابی گەورەو کاک حەمەدەمین سیراجی

و کاک سولەیمانی موعینی  کاک ئەحمەد تۆفیق، مەالسەید ڕەشید، مامۆستا مەال ڕەحیمی ویردی
یانە بکەن کەوا، دوای  و ناکۆکی ەسەری ئەو قەیرانبکەین بگەرێنەوە بۆ بنکەی سوونێ، چار
بەتێکڕایی کۆ بووینەوە، بە نووسراوە، داوامان لە ...! کۆنگرە، داوێنی حیزبی دێموکراتی گرتوە

نووسراوەکەمان لە چەند ...  بەرپرسانی کۆمیتەی ناوەندی کرد ھەموویان بێنەوە بۆ سوونێ
 ! ...و ھەموومان ئیمزامان کرد نوسخەدا نووسی

و زۆر،  کەم. و باشووری کوردستان، دوور بووین ئێمە زیاتر لە حەوت مانگ بوو، لە شۆڕش
بێگومان گەڕانەوەی ئەندامانی !... و رێبەرایەتیی حیزب نەبوو ئاگامان لە برادەرانی خۆمان

نامەی ئەندامانی . و چارەسەری گرفتەکانی نێوحیزبمان، بە کارێکی باش دەزانی ڕێبەرایەتی
نامەی کاک ئەحمەد تۆفیق، مەال سەیدرەشید، ... کەس ئیمزامان کرد ٤١نووسرا،   ناوەندی کۆمیتەی

، داوایان لە نووسەری ئەو چەند دێرە کرد، بیبات بۆ کاک  کاک سەدیق ئەنجیری، ئامادەکران
نامەکانیان بداتێ، بەڵکوو قەناعەت . و مەالسەید ڕەشید لە ناوچەی باڵەک ئەحمەدو کاک سەدیق

 ...و قەیرانەی نێوخۆ و گەڕانەوەو چارەسەری ئەو گرفت بێنن بۆ
و شەھید مەال مەحموودی زەنگەنەش، بەرەو دیوی سنوری ڕۆژھەاڵتی  مەالمحەمەدی عەجەم

 ...کوردستان، گەڕانەوە بۆ ناوچەی کەڵوێ، کەوتنە شوێن کاک سولەیمان و نامەی ناوبراویان برد
و بەرەو باڵەکایەتی  ێشمەرگایەتیم گۆڕیبەیانیی ئەو شەوە، بێ وەرەقەی شۆڕش، جلکی پ

لە گۆندێکی نزیک کۆمتان، ناوەکەیم لەبیر نەماوە، میوانی کاک ڕەئووف مەال . کەوتمە ڕێ
کاک ڕەئووف ! وقوڕشمان کرد ئەو شەوە الی کاک ڕەئووف مامەوەو باسی عەڕش. حەسەن بووم

ە دەچم بۆالی کاک ئەحمەدو گوتم ئەو! فالنکەس، کۆنگرەکەمان بەداخەوە ئاخرخێر نەبوو: گوتی
بەڵکوو بتوانم قەناعەتیان پێ بێنم بۆ گەڕانەوەی سوونێ؟ کاک ڕەئووف ... مامۆستا سەید ڕەشیدو

نزیک بە دوو حەوتوویە بە ئەمری مەال مستەفا، دوور   کاک ئەحمەد ئەوه: سەری باداو گوتی
 !بۆ الی ئەسعەد خۆشەوی( کانی ماسی)خراوەتەوە بۆ 

زار جار تفم لە سیاسەت کرد، ئەوەیە پاداشی ئەو ھەموو فیداکارییەی لە دڵی خۆمدا ھە
سبەی بەیانی بەرچاییم خواردو وەڕێ کەوتم، بۆ . ؟ ئیتر ھیچم نەگوت...ئەحمەدتۆفیق بۆ بارزانی

منیش ! کاتێک کاک سەدیق چاوی پێم کەوت زۆر خۆشحاڵیی خۆی دەربڕی. شەو گەیشتمە دەربەند
وو یەکترمان نەدیتبوو، دیدارێکی لەڕادە بەدەر خۆش بوو، حەوت مانگ ب. شاگەشکە بووم

دیدار دەگەڵ ناوبراویش بۆ من ھەر زۆر . کاک سەعید کوێستانییشی لەال بوو. بەتایبەت بۆخۆم
و بەسەرھاتی  و بیستن و سەفەری ئەو شەش، حەوت مانگە، دیتن دوایی لە مەر واڵت. خۆش بوو

 ...خۆمان بەگشتی، باسم بۆ کردو



ئەوانەی ئەم نامەیان ئیمزا کردوە کێن؟ منیش : نامەکەی خوێندەوە، گوتی. امەکەم دایەدواتر ن
 !ئیتر کەوتمە بەرلۆمەی کاک سەدیق، زۆری لۆمە کردم... ناوی ھەموویانم ھێنا

، نە یاندەزانی ئەحمەد لێرە نەماوە؟ گوتم نامەی  گوتی ئەمیرو ئەو کەسانەی لە سوونێ بوون
 ... پێیە کە دەبوو بردبام بۆ شێخان ەحمەد تۆفیقیشم مەال سەید ڕەشیدو کاک ئ

 !کاک سەدیق لە مەر کۆبوونەوەکەی ئێمەو نووسینی ئەو نامەیە زۆر بەگومان بوو
دواتر بیرم کردەوە ئەرێ داخوا، ئەوانەی منیان ساز دەکرد بۆ ئەو سەفەرە تۆ بڵێی ئاگاداری 

ویەکە ناوچەی باڵەکایەتیی بەرەو ئەوەی نەبووبن کە، کاک ئەحمەد تۆفیق زیاتر لە حەوتو
 بادینان بەجێ ھێشتوە؟ 

ترسی ئەوەی ھەبوو . کاک سەدیق لە مەر گەڕانەوەی سولەیمان، نیگەرانیی پێوە دیار بوو
ھەرچی زووە : حەسۆ میرخان، پێ بزانێ، تووشی موشکیلەیەکی بکا؟ دوو ڕۆژ الی مامەوە گوتی

الیەن حەسۆ، یان کەسێکی دیکە داوا کرابوو، دەبێ بگەڕێیەوە بۆ سوونێ، ئەگەر سولەیمان لە
 !  ھەتا چاوی بەمن نەکەوێ نەکا بچێ: بڵێ 

کە گەیشتمەوە، کاک سولەیمان، بەیانی ئەو ڕۆژە گەیشتبووە . ئەمن بەرەو سوونێ گەڕامەوە
نامەی حەسۆ میرخانی دەدەنە دەستی؟ کاک حەسۆ بۆی " شێنێ"کاتێ دەگاتە گوندی . شێنێ

ئەوە باسێکی بەژانە  ... ق بە زووترین کات تەشریف بێنە بۆ ھێزی کاوەکاک فای: نووسیبوو
 ...!باسکردنی ناخۆشە

درێژەی . )و ڕاسپاردەکانی کاک سەدیقم بەکاك سولەیمان گوت بەکاتی خۆی گەیشتمەوە سوونێ
ئیدی ئەمن بۆ سبەی .( نووسیوە... م لە توێی کتێبی، الپەڕەیەک لە تیکۆشانه ئەو بەسەرھاته

 ...دەگەڵ مەال عەجەم گەڕامەوە بۆ نێوخۆی والت ئێوارە
کاک سولەیمان دەچێ بۆالی کاک سەدیق، دواتر، بە یەکەوە دەچنە مەکتەبی سیاسیی پارتی، 

 !بە خێر دەگوزەرێ. ئەو دەم ھێشتا کاک حەبیب فەیلی سکرتێر بوو. الی کاک حەبیب فەیلی
و پێشمەرگەکان، دوور  انلەسەر پاراستنی مەسڵەحەتی شۆرشی کوردستان، کاک سولەیم

و ھاورێکانی، دیاری کرابوو،  بۆ ئەو شوێنەی کە پێشتر بۆ مام جەالل" دۆڵەڕەقە"دەخرێنەوەی بۆ 
  !...خۆیان لێ دەرباز کرد

 
 !بەھاری خوێناوی

 
ی ھەتاوی، بۆکادرو پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەبێتە ٤٩١١بەھاری 

بەھاری کوردەواری )_ :کە شاعیری نەمر، مامۆستا ھێمن دەڵێ ئەو شێعرە . بەھارێکی خوێناوی
 ! دێتە دی( سوورو شینە

دوور " دۆڵەرەقە"بۆ  ٩دوای ئەوەی کاک سولەیمانی موعینی دەگەڵ کادرو پێشمەرگەکانی لکی 
و لەوێ نیشتەجێ دەبن، کاک سەدییقی ئەنجیرییش، دەگەڵ کاک سەعید کوێستانی  دەخرێنەوە

دا چەندڕۆژ پێش دەست پێکردنی ٤٣٤٤لە مانگی ئاپریلی . یەت دەمێننەوەھەر لە دەربەندی ڕا
و شێرزاد، بۆ  ندرێن، کاک سەدیق ھاوڕێ دەگەڵ سەعید کوێستانی شەڕە بە نێوبانگەکەی ھه

 ... دیدەنیی مامۆستا ھەژار، بەرەو گوندی لێوژێ، دەچن بۆ ناوچەی ناودەشت
وەدا، دەچنە گوندی سوورەبانی نزیک قەسرو بە وتەی کاک سەعید کوێستانی، دواتر لە گەڕانە

بە وتەی کاک سەعید . و الی ئەو دەمێننەوە ماکۆسان، دەبنە میوانی کاک خالیدی حیسامی
ئێوە دەگەڵ شێرزاد، بچنەوە بۆ دەربەند، منیش جارێ الی کاک : کوێستانی، کاک سەدیق دەڵی

ئیتر کاک سەعیدو شێرزاد  .بەڵکوو کرا چاوم بە سەرۆک بارزانی بکەوێ. خالید دەمێنمەوە



رۆژ،  51بۆ ماوەی زیاتر لە . ندرێن، دەست پێدەکا لەو دەمەدا، شەڕی ھه. دەگەڕێنەوە بۆ دەربەند
. وەدەرکەوێ دەتوانی لە بەر بۆمباران، بەرۆژ  جگە لە شەوانە، ھیچ گیانلەبەرێک نەی

او بن ئەشکەوتان یەکان بەرەو چی خەڵکی ئاوایی. یەکانی ناوچەی باڵەك چۆل ببوون ئاوایی
ستی تیرۆر، دوژمنانی خوووخدەی  ئەمانەدا ده لە جەنگەی ئەو شەڕە بێ  ئیدی... کشابوون

ئەو خۆینڕێژانە کاتێکی ! و تاوان، تیرۆرو شوێنەون دەکەن سووچ مرۆڤایەتی، کاک سەدیقی بێ
و چیاو و بەرە کاک سەدیق دەگرن: وەک دەیانگوت! تە سامناکە ھەڵدەنێن لەبار بۆ ئەو جینایه

کەم ئێمە  کەس بوونەو چۆن لە کن کاک خالیدڕا دەیبەن؟؟ النی چەند . یانی دەبەن دۆڵی باڵەیی
ئەو مرۆڤە  دوای کوشتنی  !! جینایەتەکەی ئەنجام دەدەن  لە دۆڵی وەسان: وەك دەڵێن! نازانین

 ...! و و تەرمی بێ سەری دەڕووباری وەسانێ داوین فریشتەئاسایە، سەریشی دەبڕن
دا، خەریکی مەلەکردن  مانگ دوای ئەو بەسەرھاتە، دەستە پێشمەرگەیەک، لە چۆمی چەند

و  دواتر برادەرانی حشع لە دەرگەڵە ئاگادار دەکرێن. سەر دەدۆزنەوە کی بێ یه دەبن، جەنازه
لەو نیشانانەی بەدەنی : ناوبراو دەیگوت... ئەوانیش بە کاک سولەیمانی موعینی ڕادەگەیەنن

بەو جۆرە کاک سەدیقی ...! ن باس کردم، زانیم ئەوە تەرمی کاک سەدیقەتەرمەکە کە بۆیا
وگوم دەکرێ، دەبێتە یەکەم شەھیدی بێ سەرو شوێنی حیزبی دێموکراتی  ئەنجیری ئازەر، شرت

 ! کوردستان
بۆ کاک کەریمی حیسامیی   لێرەدا بە پێویست دەزانم نامەی کاک حەمەدەمینی سیراجی که

بوونی کاک سەدیقی ئەنجیری، لێرەدا جارێکی دیکە بخەمە  سەرو شوێن نووسیوە، سەبارەت بە بێ
 : بەرچاوی خوێنەرو خاوەن نەزەران

پێی کوژرانی   کاک کەریمی حیسامی لە بەرگی چوارومی بیرەوەرییەکانیدا، دەکەوێتە شوێن}
ئێوە : و کاک حەمەدەمین سیراجی نووسیوە نامەی بۆ کاک سەعید کوێستانی. سەدیقی ئەنجیری

کە لە نزیکەوە پێوەندیتان بەکاک سەدیقەوە ھەبووەو لە جەرەیاندا بوونە، ئەوەی لەو بارەیەوە 
ئەوەی لە خوارەوە دەیخوێننەوە وەالمی کاك حەمەدمین . و ئاگاداری ھەن بۆم بنووسن دەیزانن

 :سیراجییە بۆ کاك کەریمی حیسامی نووسیوە
ئەوە دەقی نووسراوەکەی ئەوە . سیراجی لەگەڵ سوپاس بۆ وەاڵمدانەوەی کاك حەمەدەمینی..."
 :نامەی کاك حەمەدەمین_ " بۆی ناردووم٤/٤/٤٣١٣کە لە
و لەو کاتە ئەحمەدی پێ فیدل  چووە کوردستانی عێراق ٤٣٤١شەھید سەدیق لە سالی ... 

بە ئەندامی ڕێبەری ھەڵبژیردراو بۆ وتووێژ بە مەبەستی  ٣لە کۆنگرەی. کاسترویەک بوو
ڵ شەھید سولەیمان، نحۆ پاشایی، کاک ئەمیری قازی لە الیەن کۆنگرەوە دیاری یەکگرتنەوە لە گە

و  و کاک سەدیق دەستەی نوێنەرایەتی بە گشتی. وتووێژ ڕێک کەوتن لەسەر چەند خاڵ  پاش. کران
و نحۆ لێی  شەھید سولەیمان. کاک سولەیمان بەتایبەتی کەوتنە بەر پالرو ھێرشی ئەحمەدەوە

و زیزبوون  ئەحمەد وەک تووڕەیی. ی ئێمەی قۆڵی پێشکەوتووی حیزبدا ھاتندوور کەوتنەوەو بە ال
و بنکەی شێخانی لە نزیک دەربەندی  ھێندێ لە الیەنگرانی لەگەڵ خۆی ھەڵگرت. ئیستیعفای کرد

مەودای دۆستەکانی دوێنێی ئەحمەدو بەرھەڵستەکانی . باڵەکایەتی کردە ناوەندی کاروباری
ئێمە ھەوڵی . دوور خرایەوە" کانی ماسی"راست لەو کاتەدا بەرەو  .ئەمڕۆی ھەر لە زیادی دەدا

و سەرلە نوێ ڕابەریی  بەستنی کونفراسێکمان دەدا کە دەسەاڵتی کۆنگرەی پێ بدرێ
پێوەندی بە ڕابەریی پارتییەوە دەگرت . کاک سەدیق لە الیەك لەو ھەوڵەدا بوو. ھەڵبژێرێتەوە

و ناسیارەکانی ناوخۆی  سازکردنەوە لەگەڵ دۆست و لە الی تر نەخشەی پێوەندی(حبیب کریم)
" الجان"لە ناوخۆی واڵتیش مرادو چەند نوێنەری ئەحمەد تۆفیق بەتایبەت لە . واڵتی ھەبوو

سوارە سەکر یەکێک لەو کەسانە بوو کە . و لەو بوون و ھەڕەشە لەم خەریکی کۆکردنەوەی یارمەتی



گویا کاک . یش لە بنکەی شێخانەوە دابین دەبووو تەقەمەن تفەنگ. و دەچوو لە پێوەندییەدا دەھات
ھەر لەبەرئەمەش بوو سوارە . و فرانسوا درکاندبوو سەدیق ئەم مەسەلەی لەالی سەدیق ئەفەندی

ئەم کارە بەگوێی ئەحمەد دەگاتەوەو تەنووری تووڕەیی *. سەکر گیراو درواتەوە بەئێران
کردنی ئەم کارەی  بەجێ حمەد جێحەسەنی برازای ئە. و بڕیاری کوشتنی دەدا دەھارووژێنێ

 .دەخرێتە ئەستۆ
و ساالرو  دوای ئەوە کە لە لێوژە بە یەکەوە لەگەڵ کاک سەدیق رۆژ  ٩تەنیا** دا٤٣٤٤لەھاوینی

سر، جێگای  و سەعید نانی نیوڕۆمان خواردو ئەو بۆ دیتنی حبیب بەرەو قه  مەال سەید ڕەحمان
. ڕۆی بەجێ ھێشتوەو نەگەڕاوەتەوە نانی نیوهرادیۆی شۆڕش چوو، بوو بەدەنگۆ کە کاك سەدیق 

و دواکەوتن بەدوای ئەم  پەیگیریی. زۆر شایعەی سەیر سەیر لەم بارەوە باڵو دەکرایەوە ماوەیەکی 
رووداوەدا، نیشانی دا دوای ئەوەی حەسەنی برازای ئەحمەد تۆفیق لە جەماعەتی ڕادیۆی شۆڕشی 

حەسەن . ر سەدیق بە زیندوویی نەدیتراوەتەوەئیت. ھەڵکشاون" وەسان"دوور خستۆتەوەو بەرەو 
و   کاك ھەژار ئەگەر لەبیری مابێ. و دوو کەسی تریشی لەگەڵ بووە س گویا حاصڵ، محەمەد حەره

شەو گوڕەشەی ئەوی کە ئەگەر  باسی چاوپیکەوتنی ئەحمەدو ھەڕه ٤٣٤٤حاشا نەکا؟ خۆی ساڵی 
 {"دەتۆپێنێ"کانی تریشی  هو وابکرێ وەك سەدیقی کە تۆپاندوویەتی بەرھەڵست وابێ

بوونی کاك سەدیق برادەرانی حشع الشەیەکی سەربڕاویان لە  سەروشوێن چەند مانگ دوای بێ
بۆ کاک   ئەوە نامەی کاک حەمەدەمینە که{ .چۆم دۆزیبۆوە کە پێیان وابوو دەبێ کاک سەدیق بێ

 .کەریم حیسامی نووسیوە
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !وە چوونی کاک سەدیق، ڕادەستی ئێران کرایه سەروشوێن سوارە سەکر زۆر دوای بێ* 
بەاڵم ! بوو ھاوین نەبوو، بەھار بوو مانگی بانەمەڕ_ ئەو کاتەی کاک حەمەدەمین نووسیویە**  

 وا بووە ھاوینە؟ لەبەر ئەوەی ناودەشت گەرم بووە پێی
**** 

 
چاوم بە کاک سەعید . سەروسۆراغە، کەوتینە شوێنی دوای ئەوەی زانیمان کاک سەدیق بێ

ھەواڵم بۆ کاک سولەیمانی موعینی ناردوە کە سەدیق، دیار نەماوەو : کوێستانی کەوت، گوتی
چوومەتە الی مامۆستا، ھەژارو خالیداغا، دەڵێن، ئێمە نازانین ھەر ھەرچی بە شوێنیدا گەڕاوین و 

 !یەک بە جیا شتێ دەڵێ
دوای چەند رۆژ، کاک سولەیمان ھاوڕێ دەگەڵ مونتەقیمی قازی، عەبدوڵاڵی موعینی، مەال 
مەحمودی زەنگەنە، مەال قادری الچینی، و چەند کەس لە پێشمەرگەکان، ھاتن بۆ دۆڵی 

حمان بەزازو سەرۆک بارزانی دەستی  ان سێ رۆژ بوو، وتووێژی نێوان عەبدوڕڕهدوو، ی. باڵەکایەتی
... ئۆمەران کە چاوی بە مەال مستەفا بکەوێ شەوێک کاک سولەیمان چوو بۆ حاجی. کردبوو پێ

ئەمن نازانم چاوی پێ کەوت یان نا؟ بەاڵم کاک سولەیمان زۆر بە پەشێوی گەڕابۆوە؟ لەبەر 
 ؟...یانپەرۆشی کاک سەدیق بوو، 

باوکی کاک . دا وە، ناردی بە دوای باوکی کاک سەدیق چەند ڕۆژێک لە ناوچەی باڵەک مایه
دەگەڵ کاک حەمەڕەسووڵی بابی کاک سەدیق، بچینە پێش : بەمنی گوت... و سەدیق ھات

کاتێ مەال مەستەفا ھاتە . و مەال مستەفا شوێنی وتووێژی وفدی حکوومەت مەکتەبەکەی خەالن 
ستاین  دەگەڵ کاک حەمەڕەسووڵ چووین بۆ پێش مەکتەبەکە، راوه. و نیشانی بدەم بم دەر، دەگەڵی

ھەتا الی  مەال مستەفا دەگەڵ میوانەکانی ھاتە دەر، . ھەتا میوانەکان کاتی ڕۆیشتنیان ھات
وە  مەال مستەفای ڕەحمەتی گەڕایه. ھێلیکۆپتیرەکە دەگەڵیان چوو، میوانەکان سوار بوون ڕۆیشتن



مەال مستەفا سەرنجی ئێمەی . ەی خۆی دەگەڵ کاک حەمەڕەسووڵ چووینە پێشیک بۆ ژووره
سەرۆک بارزانی سەرنجی . کاک حەمە ڕەسووڵ لێی نزیک بۆوە، ساڵوی لە بارزانی کرد. نەدابوو

 مامە ئەمرو فەرمایشتێکت ھەبوو؟ : ساڵوەکەی لێ وەرگرتەوە  دایەو زۆر بەڕێزەوه
ک بارزانی ئەمن حەمەڕەسووڵی ئەنجیریم بابی جەنابی سەرۆ: کاک حەمە ڕەسووڵ گوتی

بێ سەرو شوێن   ئەوە ماوەیەکه.... گوتی سەدیق ئەنجیری ئازەر سەدیقی کێ؟ : سەرۆک. سەدیقی
ھەر ئەتۆ نەبووی ئەو شەوە نامەت : وە، گوتی بارزانی زۆر بە مێھرەبانی وەاڵمی دایه... کراوە

بارزانی گوتی ئەمن بە . ئەزبەنی ! بەڵێ! یدرسئ: بارزانی گوتی. گوتی بەڵێ خۆمم ؟ ...ناردبۆم
: وە کاک حەمە ڕەسووڵی دایه دوایی بارزانی دڵخۆشیی ... تۆم نەگوت وەدوای ئەم مامە بکەوی

 ...ڵاڵ دەگەڵ کوڕەکەت پێک شاد دەبنەوە ئیشه
و  جەنابی سەرۆک بارزانی کوڕی من سەدیق، ھیند دەگەڵ خودای خۆی: کاک حەمەڕەسووڵ گوتی

بوو، گوتی تەنانەت گورگی ئەو شاخانەش ( چیای کەوشان)ن پاکە، لەو کاتەدا رووی لە کوردستا
ئەحمەد تۆفیق، لە بەین _ کوڕی من ھەرچی بەسەری ھاتبێ بەدەستی عەبەی ئیسحاقی. نایخۆن

 ...و جوواڵنەوەی ح د ك الپەڕەیەک لە تێکۆشان"ئەو بەسەرھاتەم، لە توێی کتێبی بەنێوی ! )چووە
 (.لی نووسیوە بە تەسه" ١٤-١٤ساڵەکانی 

ئیدی دوای ئەو چاوپێکەوتنە، بۆ سبەی ئەمن دەگەڵ مام چووکەڵ، کاک حەمەڕەسووڵمان بەرەو 
" چۆمان"کاک سولەیمان ھەر لە دەربەند بوو، یان لە چاخانەی ! دیوی ئیران بەڕێ کردەوە

 -٤: _ ی بوون لەئەوانە بریت. شەھیدی دیکەی حیزبی دێموکرات کوردستانمان پێگەیشت ١ھەواڵی
فیروز پاشایی براچووکەی کاک  -٩رەزا پاشایی مامی کاک باپیر،  -٣( نحۆ پاشایی) کاک باپیر

بەداخەوە، ئەو کادرو پێشمەرگانە، . سێ شەھید مەال سمایلی فەقێیه -١ناجی خوارزای، -١باپیر،
ڵێکی نزیک و بگەنەوە الی کاک سەدیق، لە دۆ پێش ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ باشووری کوردستان

ھێزێکی گەورەی ژاندارمیان وەسەر دەگەڕێ و لەو شەڕە " سۆما"گوندی ساکان لە ناوچەی 
 ... بنە شەھیدانی سوورخەاڵتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ناھاوسەنگەدا، ھەر پێنج کەسیان، ده

 لە. باپێکەوە ھێندێ پیاسە بکەین: "لە گوندی دەربەند بووین کاک سولەیمانی موعینی گوتی
تۆ : ناوبراو گوتی... وەی گوندی دەربەندی ڕایەت، بەرجادە بووین، دوای ھێندێ قسەوباس دەره

 "و ھاوکاری بدەی؟ نیازی چیت ھەیە؟ داخوا دەتەوێ درێژە بە خەبات
و نەمانمان پێکەوە  بەڵێنیت پێ دەدەم ژیان! نیم  ئەمن ڕەفیقی نێوەڕێیه! کاک فایق: گوتم 

ئێستا ئەحمەد ! مەرد بن مەیدان چۆل مەکەن: ئەوجار گوتی.. .قسەکەمی پێ خۆش بوو. دەبێ
تۆفیق لە مەیداندا نەماوە، ھیممەت بەر مەدەن، شۆڕش بێ ھەزینەو خوێن ناکرێ، نابێ بە 

 ..."الپەڕەیەک لە" بڕوانە ..." و کاک باپیر دەست لە کراسی بێنینە دەر نەمانی کاک سەدیق
لە سەعید ڕادەبینم ھاوکارمان : کردم، گوتم ی لێدوای ئەوە، پرسیاری کاک سەعید کوێستانی

یادی بەخێر مەال قادری الچینی، ئەویش لە سەر سەعیدو ڕابردووەکەی، نەزەری موسبەتی ! بێ
کەوایە ئێستا دەچین ھەموومان، بەتێکرایی دادەنیشین لە سەر : کاک سولەیمان گوتی... ھەبوو

 ...ھاتوومان قسە دەکەینکی نوێ، و کاری دا یه ھەڵبژاردنەوەی ڕێبەرایەتی
کۆمیتەیەکی ئیجرائیی _ ھەموومان دانیشتین، لە سەر ھەڵبژاردنی کۆمیتەیەکی بەڕێوەبەری 

گوتی ئێوە كێتان پێ  کاک سولەیمان ڕووی کردە ئێمە ! نوێ، قسەمان کردو ھەموومان کۆک بووین
 باشە دەعوەتی کەین؟ 

مەد، و کەسانی سەروە پاراستن، ھەر ئەمن جگە لە دارودەستەی ئەح: گوتی، با ئەوەش بڵێم
 . کەسێک بێت قسەم نیە



و ساالرو مەال عەبدوڵاڵی  و سمایل ئەمن مەال ئاوارەو کاک حەمەدەمین: سەعید کوێستانی
 . خۆش بوو ئەمنیش زۆرم پێ. کاک سولەیمان قسەی نەبوو. پێ شک دێن  م، بۆ ھاوکاری عەبدوڵاڵھی

و حەمەدەمین ھاوکاریمان بکەن؟ دیار  وایە سمایل پێت: کاک سولەیمان بە کاک سەعیدی گوت
کاک سەدیق، ئەو ھەموو ! بۆخۆتان لە بیرتانە: ھەروەھا گوتی. بوو لەسەر ئەو دووکەسە دوودڵە

ڕا نەدیت، یان نەیانویست کارێک وەستۆی خۆیان  ھەوڵەی دەگەڵ دان، ئەو برادەرانە دەخۆیان
 ؟...بگرن

ی حیزبی دێموکراتی ٩ردنی رۆژنامەیەکی ئۆرگانی لکیدوای ئەو باسە، قسەمان لە سەر دەرک
بەداخەوە ئەو ڕۆژنامەیە بەھۆی ! ساخ بووینەوە" ڕۆژ"بە تێکڕایی لەسەر نێوی  . کوردستان کرد

ئەوەی لێرەدا بەرچاو دەکەوێ تەنیا الپەڕەیەکی . دەرچوو ژمارەی لێ ٩بێ ئیمکاناتی، تەنیا
یەکانی، گۆڕغەریب، زیندوویاد کاک کەریم حیسامی  کە لە بیرەوەری.  ه"رۆژ"ی ڕۆژنامەی ٩ژمارە

 .گرتوە وەرم 

 
کی بەکۆمیتەی  یه ڕۆژنامەی ڕۆژ ھیچ پێوەندی: لێرەدا پێویستی بە وردبوونەوە ھەیە)

یەکیەتی،خەبات، سەربەخۆیی، دێموکراتی، شاھیدێکی  ٣ئینقالبییەوە نیە، دروشمی کۆنگرەی
 !( بۆیە نابێ قسەی لەسەر بکەین . زیندوویە

کەس مابوون (  ٣)تەنیا دوو، ٣لە ھەموو ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی ھەڵبژێردراوی کۆنگرەی
کاک : ئەوانیش بریتی بوون لە. کە بەکردەوە لە بەرپرسایەتی نەکشابوونەوەو کۆڵیان نەدابوو

کە : دا  لەسەر کۆبوونەوەی داھاتوو بڕیارمان. و مامۆستا مەال ڕەحیمی ویردی سولەیمانی موعینی
دوورە لە چاوی  ەس پێی نازانێ، کە بگرین، شوێنێکی الپەڕەو ک کۆبوونەوه" دۆڵەڕەقە"بەزوویی لە 

 ...! پاراستن
* * * 



رۆژێک مەال ئاوارەو کاک . چەند ڕۆژ لە گەڕانەوەی کاک سولەیمان بۆ دۆڵەڕەقە بەسەر چووبوو
کاتێ زانیبوویان کاک سەدیق بێ . و ساالر لە خەالن پەیدا بوون حەمەدەمین و سمایل 
دا دەچنە الی مامۆستا ھەژارو  لێوژە، دەپێش ز دادەگەڕێنە خوارو بەرەو سەروشوێنە، لە گەڵوەڕه

ئەوانیش ھەر ئەوە دەبیسن کە پێشتر بە کاک . دواتر دەچنە سوورەبان بۆ الی کاک خالید
 ! سەعیدیان گوتبوو؟ بە ھێندێک جیاوازییەوە و سولەیمان

ی "دۆڵەرەقە"سەعید بابەتی کۆبوونەوە لە . ئیمە دەگەڵ کاک سەعید، ماڵمان لە خەالن بوو
 !ھەڵبەت ئەوە بۆچوونی خۆم بوو. یەوە قبووڵیان کردبوو ئەوانیش بەخۆشی. گەڵ باس کردبووندە

". دۆڵەڕەقە"نازانم چەند رۆژ لە خەالن مانەوە، خۆمان سازکرد بۆ کۆبوونەوەو چوون بۆ
مەبەست لە دڕێژداڕیی ئەو باسە پڕتراژیدیایە، زۆرتر روون بوونەوەیە لە سەر چۆنایەتیی 

اریخەکەم بەدروستی لەبیر نەماوە؟ ئەوەندە دەزانم سەرەتاکانی مانگی یونی ت! ڕووداوەکان
تای مای،  و حکومەتی عیراق لە مانگی ئاپریل یان سەره بوو، وتووێژی نێوان شۆرش ٤٣٤٤سالێ 

 .دەستی پێ کردبوو
سمایلی  -١سەعید کوێستانی، -٩مەال ئاوارە، -٣حەمەدەمینی سیراجی،-٤: ئێمە ئەو چەند کەسە

 -١مەال محەممەدی عەجەم،  -٤مەال عەبدوڵالی سەرباز،  -٤ساالری حەیدەری،  -١یفزادە،شەر
و بە  و پێخۆری ڕێگامان کڕی محەممەدی خزری، ھەتا گەاڵڵە سواری ماشین بووین، لە گەاڵڵە نان

یەک پشوو بۆ شەو گەیشتینە " دۆڵەڕەقە"پێیان کەوتینە ڕێ بەرەو زارگەڵی، لەوێشەوە بۆ 
سولەیمانی موعینی لەخۆڕا لێرە خۆی زیندانی کردووە، : یادی بەخێر سمایل، دەیگوت ".دۆڵەڕەقە"

 !ی تاران ھێندەی ئێرە ناخۆش نیە " قزڵ قەاڵ"بۆ ناچێتەوە ئێران خۆ 
ئەگەر ئێمە گەیشتینێ مامۆستا مەال ڕەحیم، دەگەڵ کادرەکانی بانەو ھەورامان، گەیشتبوونە، 

. و خواسی سیاسی بووین، لەبەر ماندوویەتی نەپڕژاینە سەر باسئەو شەوە زۆر ماندوو . دۆڵەڕەقە
وەختان بوو، خۆمان ئامادە  سبەی درەنگ. بکەین بڕیارمان دا سبەی دانیشتنەکانمان دەست پێ

! و لەوێ بان، چونکە بانگ نەکرابوون کەس ھاتن کە نەدەبوو ھاتبان ٩دەکرد بۆ کۆ بوونەوە،
و  مەت، بەگومان بووین پێمان وابوو نێردراوی حەسۆ میرخانو ھەڵ  سەبارەت بە کاك ئەمیری قازی

 !...پاراستنن
ئێمە ئەو کۆمەڵە کادرەی لە دۆڵەڕەقە، لە دەوری یەک کۆببووینەوە، ھەموومان سەرمان لە 

ھەموومان بە عەالمەتی پرسیار، چاومان لێکتر دەکرد، ! ھاتنی ئەو میوانە تازە ھاتوانە سوڕ مابوو
و سمایل  و کاك حەمەدەمینی ڕەحمەتی دوایی دەگەڵ کاک سولەیمان. ووھیچمان دەستگیر نەب

و بانگ کردنی  چووینە خوار کانییەکەی دوڵەڕەقە، لەوێ دەستمان کرد بە پرسیاران؟ کەس ھاتن
دوایی ھاتینە سەر . ئاگایی خۆیان دادەگرت و پێیان لە سەر بێ ئەوانەی وەئەستۆی خۆی نەگرت

مونتەقیمی قازی کە زۆر زاربەھاوار بوو، ئەو ڕازەکەی درکاندبێ؟ ئەو ڕایە لەوانەیە ڕەحمەتی 
! مونتەقیم ھات گوتی بە قەبری قازی محەمەد نە بەکەسم گوتوە، نە ئاگادارم کێ بەوانەی گوتوە

 !گوتمان ھاتوون بەخێرێن. بەھەرحاڵ گوتیان ھاتووین بۆ کۆبوونەوەی
لەسەر : و گوتمان بڕیکۆبوونەوەکەمان بە الڕیدا برد مەبەستی خۆمان دەرنە

بوونی کاک سەدیق، پێویستە کۆ بینەوەو داوا لە سەرۆک بارزانی بکەین بەڵکوو بۆ  سەروشوێن بێ
لە کوتاییدا ... کردو دۆزینەوەو سەروسۆراخی ناوبراو، یارمەتییەکمان بکا؟ کۆبوونەوە دەستی پێ

انم نامەکە درا بە کاک وابز... نامەیەک بۆ سەرۆک بارزانی نووسراو ھەموومان ئیمزامان کرد
بەداخەوەی ھیچ ئاکامی . ھات دوایی پێ" دۆڵەڕەقە"کۆبوونەوەکەی . ئەمیری قازی کە بیگەیەنێ

نامەکەش . وە دوایی ھەر کەسەی بۆ شوێنی کاری خۆی گەڕایه. نەبوو، مەبەستی خۆی نەپێکا



ناوی ! )وەنەکردە گەیشتە دەستی مەالمستەفا یان نەگەیشت، کەس جارێکی دیکە پرسیاری لێ
 .(نووسیوە..." الپەرەیەک لە تیکۆشان"بەشداربووانی ئەو کۆبوونەوەیەم لە 

 

 چۆن درست بوو، ئەندامەکانی کێ بوون و" کۆمیتەی ئینقیالبی"
 چەند کەس بوون؟ 
 

و ئاوارەو ساالرو  و سمایل بۆ باڵەکایەتی، کاک حەمەدەمین  وه"دۆڵەڕەقە"  لە گەڕانەوە له
ئێمە ئەو جارە بە ڕێگای زینوێ . دەگەڵ ئێمە ھاتنەوە باڵەکایەتیمەالعەواڵی سەرباز، 

ھاتینەوە پردی سوور، لە سەر جادە سواری ماشین بووین . دا گەڕاینەوە ئەستێرۆکان، دۆڵی وەرتێ
بەاڵم کاک . و ساالرو مەال ئاوارە، دەگەڵ ئێمە ھاتن سمایل. بۆشەو گەیشتینەوە خەالن

سبەی ئەو . رباز، لە ئێمە ھەڵبڕان چوون بۆ ناحیەی گەاڵڵەو کاک مەال عەواڵی سە حەمەدەمین
 .وە بۆ گوندی خەالن شەوە یان دووسبەی ئەو شەوە بوو؟ کاک حەمەدەمین گەڕایه

برا ژن سبەی میوانم دێ، : شەوێک شەھید سمایل، ھاتە ماڵی ئێمە، بە تووبای ھاوسەرمی گوت
ئەوە چ : تووبا گوتی. خانەقا بن ھیچ ھەیە بۆ نیورۆژ بۆیان لێنێین؟ حەز ناکەم میوانی

 ! فەرمایشتێکە کاک سمایل؟ نێوچاوانی تۆ خۆش بێ شتێک ھەر دەبێ
نازانم تووبا، لە کوێ مستەبرنجێکی پەیدا . شک نەدەھات ئەمن خۆم، ھیچم لە ماڵی خۆمان پێ

ک لە یەکێ! نەھار ئامادە نەببوو، ماشێنێک ھات سێ، چوار چەکداری لێ دابەزین!.. نا کردبوو لێی
و شەمایلی پێشمەرگەی پێوە  و ئەفسەری پلە بەرزی ئێرانی دەچوو، شکڵ چەکدارەکان، وەک ژنڕاڵ

ئەمن ھەرگیز لە نزیکەوە کاک . سمایل بەرەو پیریان چوو، بەرەو ماڵی خۆمانی ھێنان. دیار نەبوو
ەیان و ھەژاران نانێکی دەروێشی. کە قسەیان کرد زانیم شکاکن. دیم نەدیتبوو سەنناری مامه

ئیدی ھەتا دوانێوەڕۆیەکی درەنگ . ڕۆیشتن" دۆڵی ئااڵنێ" خوارد، یەک یەک، دوو دوو، بەرەو 
ئیدی ئەمن پرسیارم نەکرد چ . کاتێ گەڕانەوە مەال عەواڵش دەگەڵ ئەوان ڕۆیشت. نەگەڕانەوە

لە دەیەی : بەگوێرەی نامەی کاك سەعید کوێستانی، کە بۆ کاک کەریمی نووسیوە}کەسن؟ 
و پێکھاتنی خۆی  دامەزران( کۆمیتەی ئینقالبی)دا ئەو کۆمیتەیە ٤٣٤٤مانگی یوونی یەکەمی 

 {!ڕاگەیاندوە
ئەو ڕۆژە بوو یان دواتر؟ دەگەڵ کاک سەعید چووینە دەرەوەی ئاوایی خەالن، وا بزانم بۆ الی 

یەک ھەیە  مەال پیرۆت نھێنی: ڕێگاوە، گوتی کاک سەعید بە دەم  مەکتەبەکەی خەالن چووین؟ 
. ئەمنیش بەڵینیم پێدا. دەمەوێ پێتی بڵێم، بەاڵم بە مەرجێک ھەر لە نێوان خۆماندا بمێنێتەوە

: گوتی! گوتم پێویست ناکات! و ساالر بە ھیچ جۆر بزاننەوە و سمایل نابێ حەمەدەمین: گوتی
بەھەرحاڵ کاک سەعید ڕازەکەی درکاندو ! ناوەڵاڵ: دەزانی ئەو ژەنڕاڵە کێ بوو ھاتبوو؟ گوتم

. مان پێکەوە ناوە" کۆمیتەی ئینقالبی"دی بوو، ھاتبوو،  کاک سەنناری مامه  تی ئەوهگو
" تیشک"ئەوەش : کراوی پێشان دام، گوتی نووسراوەیەکی یەک الپەڕەیی بە تایپێکی زۆر ورد تایپ

بڕێکی بۆ خوێندمەوە، بەاڵم بەداخەوە ئەمن ھیچی لێ حاڵی . ە رۆژنامەی ئۆرگانەکەمانە
 !گوت پێرۆزباییم پێ نەبووم، بەالم

" دۆڵەڕەقە"ئیدی ئەمن لەوێ بەو قەناعەتە گەیشتم کە، ھاتنی ئەو دۆستانە بۆ کۆبوونەوەی 
کۆبوونەکەیان بە دەرفەت قۆستۆتەوە، زۆرتر بۆ ڕاگۆڕینەو رێکەوتن، لە سەر ! ھەر رواڵەتی بووە

ەیە جگە لەو الپەڕەیە، ئیدی ئەو کۆمیت! ھاتبوون بەرنامەی ئەو ڕێکخراوەیە، کومیتەی ئینقاڵبی، 
ئەو برادەرانەی کۆمیتەی . ی نێو برد، ھێچی دیکەم لێ نەدیتەوە"تیشک"کە کاک سەعید بە 



بەکردەوە ! درکاند ھەرگیز باسیان نەکردو نەیان ٩و کادرەکانی لکی الی سولەیمان" ئینقالبی"
ەوە قەناعەتی ئەوان ئ! نیە ٩و کادرەکانی لکی  خست، کە ئەوان ئیعتیمادیان بە سولەیمان دەریان

با بزانین ئەو کۆمیتەیە، کە لە حەوت کەس پێکھاتبوو؛ لە مەیدانی ! بوو، ھەقی خۆیان بووە
 کەوتەوە؟؟ و ئاکامی چیی لێ خەباتدا بەکردەوە، بەرھەم

بەسەرھاتەکەی   وێرای ڕێزو حورمەت، بۆ ھەمووی ئەو بەڕێزانەی کۆمیتەی ئینقالبی، ئاکام و
لێرە جارێ باسی ئەو کۆمیتەیە بەجێ دێلم و دواتر لە بارەیدا  ھات؟ بوو بەچی وچیی بەسەر 

 . دەدوێم
 

* * * * 
مەرگە لە خوێنداشەڵاڵنە دوور نەکەوینەوە، درێژە بە یادی  بۆئەوەی لە یادی ئەو جوانه

ئەمن لێرەدا، ئاماژەم بە چاالکیی کاک سولەیمانی . جوواڵنەوەو خەباتی خوێناوییان دەدەم
" و بەرپرسی لکی سێی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆمیتەی ناوەندی"ئەندامی : موعینی، وەک

 ! و دروشمەکەی بەڵگەیەو ئەوە دەسەلمێنێ(ڕۆژ)کردوەو ڕۆژنامەی
ی کاک سولەیمانی موعینی، لە نێوخۆی واڵت،  دەسکەوتی ئەو شەش، حەوت مانگ مانەوەیه} 
. و کادرو پێشمەرگەکانی بوو کوردستان کی زۆر بۆ حیزبی دێموکراتی یه ی ڕێزو خۆشەویستی مایه

و پێشمەرگەکان، لە مەڵبەندی  خۆشەویستیی حیزبی دێموکراتی کوردستان: دەکرێ بگوترێ
،  کانی  یه تەنانەت خەڵکی مەڵبەند سکااڵی گیروگرفتە کۆمەاڵیەتی. موکریان گەیشتبووە لوتکە

! بووبێ یان خراپ، باسی ئیمە نیە ئەو کارە چاک. و الی پێشمەرگەکان بنکەکان  ھێنایه خۆشیان دە
و پشتیوانی  خەڵکی کوردستان، لەو سەردەمەدا پێشمەرگەیان بە دڵسۆزو پارێزەری کەرامەت 

 { ...خۆیان دەزانی
کاک سولەیمان وەک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، لە دۆڵەڕەقە 

جاروبار بە نھێنی . کان لێی دوور نەکەوتنەوەوە، کادرو پێشمەرگە بەوەفا بە دوورخراوەیی مایه
بۆخۆی نەدەچۆوە، بەاڵم کادرو پێشمەرگە . دوور لە چاوی پاراستن، سنووریشیان دەپەڕاند

  چاالکیی  نەیتوانی ببێتە بەرھەڵستی" دۆڵەرەقە"دوورخستنەوەی بۆ . دەچوونەوە دیوی ڕۆژھەاڵت
و تەشکیالتەکان، بە نەپساوەیی  یی خۆیپێوەندی دەگەڵ ناوچەکانی شوێنی بەرپرسایەت. سیاسی

دا ساواك، یان ژاندەرمری، پیالنی تیڕۆری خۆی یان ٤٩١١لە ئاخر مانگی ھاوینی . درێژەی ھەبوو
لێرەدا ئەمن ئاماژە بەقسەی خۆدی ! بێ ئەوەی خۆی گومانی ھەبووبێ. پێشمەرگەکان دادەڕێژن

! ئازاو ھەڵکەوتوومان بۆ ھاتوە پێشمەرگەیەکی زۆر: "... خۆی دەکەم، بۆی باس کردم، گوتی
و ئازاو  لە ژیانمدا کەم کەسی وەھا زیرەک_ .( ناوێک خۆی ناساندبوو لەبیرم نەماوە بە چ... )ناوی

 ...!"بەکارم دیوە؟ چەکمان نەبوو بیدەینێ، جارێ پێنج تیرەکەی تۆمان داوەتێ
دێرێ گوتبووی ھاتوە   ناوی خۆی گۆڕیبوو، چووبووه. ئەو پێشمەرگە ئازایە محەمەد سەرباز بوو

و  بە دارھێنان. دا سەرنجی ھەموویانی بۆالی خۆی ڕاکێشابوو لە ماوەیەکی کەم! ببێتە پێشمەرگە
دوای ماوەیەک، سەفەرێکی دیوی ! و چوستوچاالکی ھەموویانی فریو دابوو و خاوێنی خزمەت

ۆیشتن محەمەد کاتی ر. ڕۆژھەاڵتی کوردستان، بۆ دەستەیەک لە کادرو پێشمەرگەکان ڕێک دەخا
نازانم چ دەکاتە بیانوو ... سەرباز، داوا دەکا بۆ ئەو سەفەرەی ئێران ئەویش دەگەڵ خۆیان بەرن

بێ ئەوەی لێی دڕدۆنگ بن، وەک پێشمەرگە ... و حیسابی الی کەسێک ماوە دەڵێ لە والت ھەق
... و ئەو نێوە و غەوسابات دەڕۆن ھەتا دەوروبەری خانەقای بورھان. دەگەڵیان دەکەوێ

ئموورییەتەکەی بۆ ئەنجام نادرێ؟ دەگەڕێنەوە  پێشمەرگەکان وریا دەبن، یان نازانم چۆن بووە مه
زۆر ماندوو دەبن، لە : وەک دەیانگوت. بەری دێبوکرو برایمەو دواتر دەچنە گوندی ھەوشینان



 ...سەرنج دەدەن پێشمەرگە. وچاخواردن دەبن و نان گوندی ھەوشینان، الدەدەن خەریکی وچان
. لە ھیچ یەک لە ماڵەکان نابێ. ھەوشینان ھەمووی چوار، پێنج ماڵە! دیار نیە( محەمە سەرباز)

و بەرەو گوندی بازاڕگەو قەاڵتی  چەکەکانمان  دایه نیگەران بووین دەستمان : عەبدوڵاڵی موعینی
ەد ، سەیرمان کرد ئەوە محم زۆر لە ئاوایی دوور نەکەوتبووینەوه. شای وەبەندەنێ ھەڵگەڕاین

سەرباز، تفەنگێکی بڕنووی درێژی لەسەر شانەو گەیشتۆتە نزیک ئاوایی بە ھەموو ھێزی خۆی 
عەبدوڵال موعینی چۆن خۆت لە دەستی محەمەد سەرباز ڕزگار دەکەی؟ ... دایکت: ھەرا دەکا

. بنەوە تەماشامان کرد دەپازدە، ژاندارم، ئەوە دێن لە ئاوایی ھەوشینان نزیک ده: عەبدوڵاڵ گوتی
ژاندارمەکان ئێمەیان نەدیبوو، ئەگەر . مە گەیشتبووینە تاشەبەردەکانی سەرەوەی ھەوشینانئێ

بەاڵم مەسەلەی مەسڵەحەتی .  مەبەستمان لێدانیان بووایە دەمانتوانی قەڵتوبڕیان دەنێو خەین
. گوتی ئەگەر فریای خۆمان نەکەوتباین ھەموومان غافڵگیر دەکراین. شۆرشمان بۆ گرینگ بوو

 خێرا گەیشتە پاسگای لگبن، ئەو ژاندرمانەی ھێنان؟  ەرم لەوە سوڕ ماوە، ئەو ھەتیوە چبەاڵم س
و کادرەکانی  مەبەست لە گێڕانەوەی ئەو بابەتە، چاالکیی سولەیمان... بە ساڵمەتی گەیشتنەوە

و کۆڵیان نەدا ڕووحیان  وەک مەال مەحموودو عەبدوڵالو مونتەقیم بوو کە بەڕاستی کۆڵنەدەر بوون
 !شاد

و مەال  دا، کادرو پێشمەرگەکان، عەبدوڵاڵو مونتەقیم، مەالقادر الچینی٤٩١١و پاییزی  لە ھاوین
مەحموودی زەنگەنەی دەگەڵ چەند کەس لە پێشمەرگەکان دوو جار سەردانی نێوخۆی واڵتیان کرد 

ان لەگەڵ زۆر لە ناوچەکان پێوەندیی تەشکیالتیی ڕاستەوخۆی. و ناوچەکانیان بەسەر کردنەوە
 ...ھەبوو

م  لە دوایین جاری سەفەری کادرو پێشمەرگەکان بۆ نێوخۆی واڵت، لە گەڕانەوەیاندا، مریه
دواتر، . و سیامەندی کوڕی کاک سولەیمانیان، دەگەڵ خۆیان ھێنا بۆ دۆڵە ڕەقە خانمی ھاوسەری

 ...یان پێشتر؟ بنکەیان گواستەوە بۆ گوندی دێرێ
رۆژێک . کام مانگ بوو، ئەوەندەم لە بیرە زۆرسەرما بووپاییزی ئەو سالە، لە بیرم نەماوە  

شەو الی ئێمە نەمانەوە، گوتیان . و کاک سولەیمان لە خەالن پەیدا بوون مامۆستا مەال ڕەحیم
ی  ٤تی کردووین بۆ کۆنگرەی  پارتی وەک میوان، دەعوه. خۆتان ساز کەن دەچین بۆ ناوپردان

قادرو مەال مەحموودی زەنگەنە دەگەڵیان چووین بۆ  و مەال دەگەڵ کاک سەعید کویستانی. خۆیان
یەکیان بۆ ئێمەو ئەوی تر بۆ برادەرانی پارتی . لە ناوپردان دوو خێوت ھەڵدرابوون. ناوپردان

بۆ سبەی چووینە گەاڵڵە، دوای باسی ئازادی ... دێموکراتی کوردی سووریا، لەژیریاندا خەوتین
وە، دەگەڵ کاک سەعید ئێمە گەڕاینەوە بۆ  ێندرایهیامی حیزبەکان خو کۆنگرە بۆ میوانان، په

چەند . حیم دەگەڵ جەماعەت ھاتنەوە بۆ خەالن و مامۆستا مەال ره دواتر کاک سولەیمان. خەالن
کاک . و شاماتم ھەڵگرت ژمارەیەک ڕۆژنامەی رۆژیان ھینابوو، بەشی ناوچەکانی شاروێران

پۆستە ھەیە . بینێرین بۆ ئورووپا پێویستمان بەچەند ژمارەیەک ھەیە،: سولەیمان گوتی
بیانبەی بۆ مەکتەبی سیاسیی پارتی، کاک : بەمنی گوت، دەتوانی. دەگەڕێتەوە بۆ ئورووپا

تا  راوەستە ھه: گوتم ئەگەر لەوێ نەبوو؟ گوتی! عیسمەت شەریف لەوێیە بەاڵم بیاندە دەست خۆی
 ...و ساکی ئەو ناگەڕێ کەس کیف دا دەگەڕێتەوە، بەاڵم قسەمان دەگەڵ کردووە، بە ئێران. دێتەوە

ئەوە ھی کاک فایقە : بەستەکەم دایە، گوتم. شەریف لەوێ بوو  چوومە ناوپردان، کاک عیسمەت
کردیە ! گوتی کاکە ناترسن لە ئێڕان بیدەم بە ساواک؟. بۆ کاک عەبدوڕەحمانی قاسملووی ناردوە

گوتی ئێستا بنکەکەمان گواستۆتەوە کاک سولەیمان . کرد وەو ماڵئاواییم لێ و چایەکم خوارده شۆخی
بجەو  جەماعەتی الی ھەڵه. بۆ دێرێ، دەگەڵ کاک سەعید پێش نەورۆز وەرن بۆ الی ئێمە

 …پێنجوێنیش دێن



کە چووین کاک . دەگەڵ کاک سەعید چووین بۆ گوندی دێرێ. بوو ٤٩١١مانگی رەشەمەی 
و مام  مامۆستا مەال ڕەحیم ھەروەھا. و ساالرو ئاوارەش ھاتبوون و سمایل حەمەدەمین سیراجی

دیدارێکی خۆش بوو، بەاڵم ئەوجارە باسی ھەڵبژاردنی . ئەسکەندەرو میرزا سەعیدیش ھاتبوون
چەند ڕۆژێک لەدێرێ . و دیداری دۆستانە بوو تەنیا چاوپێکەوتن! و کۆنفڕانس، نەکرا ڕێبەرایەتی

و ئەوانی دیکە  ەمەدەمینسەعید دەگەڵ ئاوارەو کاک ح. دوایی ئەمن تەنیا گەڕامەوە. ماینەوە
لەوانەیە ... )و ھاوڕێیان دەمێنێتەوە ز، گوتی ماوەیەک الی کاک حەمەدەمین چوو بۆ گەڵوەڕه

 !(ئەوانەی کە وا لە دێرێ کۆ بوونەتەوە، شتێکیان لەبن سەردا ھەیە: بەپاراستنیان قەباڵندبی
مان موعینی دەگەڵ بوو، کاک سولەی ٤٩١٤دروست لە بیرم نەماوە، چەند ڕۆژ دوای نەورۆزی 

و  ژمارەیەک لە ھاوڕێیانی پێشمەرگەو کادر ھات بۆ باڵەکایەتی، لە خەالن میوانی خانەقا، بوون
 . چەند ڕۆژێک لەو نێوە مانەوە. لە زینوێ میوانی کاک مستەفای شیخ عوبەیدیلال بوون

کاک دەگەڵ . لەو سەفەرەدا دەگەڵ کاک سولەیمان بوو -ڕووحی شاد-کاک مونتەقیمی قازی 
! ھەموومان دەمانزانی کە مونتەقیم خۆی بە پەلێکدا دەدا! مستەفای شێخی ھەر سرتوخورتیان بوو

مەبەستی لە " ین؟ ئەتۆ تێدای لە دێڵەزەردێ بده: "دا دەیگوت چونکە گەیشتبا ھەر کەس، لە پێش
دوڵاڵ عەب. و جەفەنگیان ھەبوو دەگەڵ عەبدوڵالی موعینی شۆخی. دێڵەزەرد، حکوومەتی ئێران بوو

نگێدا سووتاوە لە بیست  ی؟ بڕنوێکت پێیە لە ژه دەیگوت مونتەقیم بە چی لە دێڵەزەردێ دەده
 ؟...بخۆی دەنا بەچ... مەگین! جێگا خانەبڕ بووە

کاک سولەیمان ھاتەوە خەالن، لە ... دا مونتەقیم لە داوی کاک مستەفا دەکەوێ لەو سەفەره
مونتەقیم خەریکە : کاک سولەیمان بە منی گوت. نەبوو وە بۆ دێرێ، مونتەقیمی دەگەڵ وێڕا گەڕایه

دا، فایدەی نەبوو، بەقسەی   ئەمن زۆرم ھەوڵ دەگەڵ. بەقسەی کاک مستەفا بچێ بۆ ھەولێر
 . نەکردم
ئیدی ئەمن ھەتا ! مەردی خودا بن ھەوڵی دەگەڵ بدەن پەژیوان بێتەوە، پاراستن دەیگرێ: گوتێ

 ...ئەو خواحافیزیی کردو بەرەو گەاڵڵە ڕۆیی. ڕایەت بۆ بەڕێکردنی دەگەڵی چووم
و تفەنگەکەی لە ماڵی  کۆڵەپشت. وە بۆ خەالن، ھاتە ماڵی ئێمە ڕا گەڕایه مونتەقیم لە زینوێ

ھەوڵم دا مونتەقیم پەژیوان بێتەوە بەاڵم تازە تەسمیمی گرتبوو، . ئێمە دانا گوتی دەچێتە ھەولێر
و  دوایی من. الر لە ماڵی کاک سەعید کوێستانی بوونو سا و سمایل کاک حەمەدەمین! فایدەی نەبوو

و کاک حەمەدەمین، ھێندێکیان  شادڕەوان مونتەقیم دەگەڵ سمایل. مونتەقیم چووینە ماڵی سەعید
... ی  دە بڕۆن ھه: " مونتەقیم کەنگێ لە دێڵەزەردێ دەدەی؟ گوتی: گوتیان. جەفەنگ لێدا

بۆ ئەو سەفەرە کەسێکی . سوار بوو بەرەو گەاڵڵە و مونتەقیم ئیدی ماشێن ھات...". نۆکینە ترسه
دیکەی دەگەڵ بوو، بەاڵم ئەو کەسە، لەسەر قەراری خۆیان لە دەربەند یان چۆمان دەگەڵ 

مونتەقیم لەسەر قەراری پێشتر دەگەڵ کابرا، پێکەوە دەڕۆن بۆ . مونتەقیم یەکتر دەگرنەوە
اتر دەچنە ماڵێ قادر مەنتکی میوانی دو.  میوانی کاک عومەری شێخ عوبەیدیلال دەبن. ھەولێر

گوتی . قادر مەنتک ماجەڕای ئەو سەفەرەی مونتەقیمی، بە تەسەلی بۆ گێڕامەوە. ئەویش دەبن
بەاڵم ئاگای سەرو . ؟ قادر مەنتک کابرای دەناسی، ئەمن ناوی ناھێنم...کابرایەکی دەگەڵ بوو

 !نەبوو سیڕڕیان 
ی پاراستن لێمان وەشک نەکەوێ ئەمن دەپێشدا بۆ ئەوە: کابرای ھاوڕێ، بە مونتەقیم دەڵێ

: مونتەقیمی سادەو ساکاری دوور لە ھەموو فڕوفێڵیک؛ دەڵێ. دەڕۆم، ئەتۆش دوای من وەرە
کابرا دەڕوا، بەدوای ئەودا مونتەقیم، لە ھەولێر سواری ماشێن دەبێ دەگەڕێتەوە بۆ ! زۆرباشە

ھەویەکانتان؟ : و پێشمەرگە دەڵێن گرندەگاتە بازگەی بەرزێوە، ماشێنەکەی ڕادە. باڵەکایەتی
کاکە زەحمەت نەبێ جەنابت : بەمونتەقیمی دەڵێن. دەبێ مونتەقیم ئیجازەنامەی شۆڕشی پێ



دادەبەزێ، ھێشتا وەک عادەتی ھەمیشەیی خۆی، بە خۆی نازانێ دەیکاتە ! دابەزە کارمان پێتە
سەری ڕادەوەستێ؟ دوایی  کابرای شۆفیریش لە! ئیدی نازانێ بۆچیانە... و قسەی خۆش جەفەنگ

کە دەلێن کاکە ڕامەوەستە ئەتۆ بڕۆ، بەاڵم بەکابرای شوفێر دەڵێن لە  پێشمەرگەکان بە شۆفێره
ئیدی شۆفیری بێچارە ! زارت نەیەتە دەر، کی سواری ماشێنەکەت بووەو لە کوێ دابەزیوە؟

بەیانی وەكوو  .شەو دەیبەنە بەندیخانە. بە شەو مونتەقیم دەگوێزنەوە بۆ گەاڵڵە. دەڕوات
مونتەقم ھەڵدەستێ . نەفەرێک ھەستێ بچین بۆ فڕنی نان بێنین: ھەمیشە، پێشمەرگەیەک دەڵێ

  مەبەستی مونتەقیمی له. بچن نانی بێنن  و دەگەڵ پێشمەرگەیەک دەکەوێ تەلیسێک ھەڵدەگڕێ
ەکانی بزانن و برادەر ھێنان دەکاتە بیانوو، بەڵکوو بیبینن نان! چوون بۆ فڕنی خۆئاشکراکردن دەبێ

مونتەقیم ئەو کارەی زۆر ئاقاڵنە دەبێ دەزانێ دزیویانەو . فڕنەکە لە نێو بازار بوو... کە گیراوە
 لەوانەیە بەدزی تەسلیمی حکوومەتی شای ئیرانی بکەنەوە؟ 

دەبینن مونتەقیم . ھێندێک برادەری حیزبی ھەورامیمان ھەبوون لە گەاڵڵە دوکانیان ھەبوو
ئەوە ! کاک مونتەقیم: یەکێک لەو برادەرانە، نازانم کامیان دەبێ دەڵێ تەلیسی بە پشتەوەیە؟

چیە سەری سوڕ دەمێنێ؟ دەڵێ ھیچ نیە بە برادەران ڕابگەیەنە، ئەمن لە ھەولێر گەڕاومەتەوە، 
بە ئاماژە ئەو برادەرەی تێدەگەیەنێ کە . لێرە ھێندێ پرسیاریان لێم ھەیە، بە زوویی دێمەوە

ەو برادەرە وەاڵم بۆ کاک سەعید کوێستانی دەنێرێ کە مونتەقیم لە گەاڵڵە ئیدی خێرا، ئ! گیراوە
ئەوانیش نەقڵ و . کاک سەعید ھەر ئەو دەم چوو بۆ گەاڵڵە، بۆ الی برادەرانی ھەورامی! گیراوە

ئیتر ئێمەش کردمان بە ...! ھەقایەتی تووشبوونی مونتەقیم، بۆ کاک سەعید کوێستانی دەگێڕنەوە
ھیوادارم زیندوویاد ...! مونتەقیمی قازی لەالیەن پاراستنەوە گیراوە:  اتەوهدەنگۆ کە دەنگ بد

و کەسانی نزیک لە خۆی گێڕابیتەوەو لە مێژووی خەباتی  مونتەقیم ئەو بەسەرھاتەی بۆ براکانی
 ...!خوێناویدا، بە لێڵی نەمێنێتەوە

ێرن بۆ کاک سولەیمانی یان زۆرتر؟ نووسراوێک دەن ٣-٤نازانم چەند ڕۆژ دوای گرتنی مونتەقیم، 
و خێرا وەڕێ دەکەوێ  کە نامەکەی بۆ دێت وە شک دەکەوێ. موعینی کە بچێتە مەکتەبی سیاسی
شەو دەبێ : بە گوێرەی ئەوەی سەعید بۆ منی گێڕاوەتەوە. دێت بەرەو حافیزو ناوچەی باڵەک

، دەگەڵ شەوەکی: سەعید. دا ئەحمەدە کوێری بارام میرزای دەنێرێ بەدوای سەعید کوێستانی
گوتی بەیانە بوو گەیشتمە نزیک پردی حافیز، چووین . ئەحمەدی بارام میرزای وەڕێ دەکەون

سولەیمان پێی گوتم نووسراوەیەکم بۆ ھاتوە بە نێوی : سەعید گوتی. سولەیمان لە بەندەنێ بوو
 ئەتۆ بچووە الی مامۆستا عەلی عەبدوڵال، یان نووری شاوەیس، بزانە ئەوان. مەکتەبی سیاسی

ئەم نووسراوەیان بۆ من ناردوە بچم بۆ دەفتەری سیاسی؟ یان کاک ئیدریس بارزانی بەنێوی 
دەچێتە الی مامۆستا نووری شاویسی : ؟ سەعید دەڵێ...مەکتەبی سیاسی دەیەوێ بانگم بکا

ئیتر ! پێی دەڵێن ئێمە ئاگامان لە ھیچ شتێک نیە. بەسەرھاتەکەی بۆ باس دەکا. ڕەحمەتی
 ...و بێ ئاگایی مەکتەبی سیاسیی پێ ڕادەگەیەنێ دەگەرێتەوە بۆ الی سولەیمانسەعید خێرایەک، 

و  پاراستن : گەیشتین  کردەوە بەو نەتیجەیه دەگەڵ سولەیمان دانیشتین، زۆرمان بیر لێ: سەعید
 . کاک ئیدریس، نییەتی باشیان نیە

دەگەڵ دۆستانی : ؟...ئەمن جارێ خۆم دەبوێرم، بزانین بارزانی دەڵێ چی: سولەیمان گوتی
گوتی ئێوە ھەتا بۆتان دەکرێ دەگەڵ مەال پیرۆتی لە جێگای خۆتان . و ڕا دەکەم  دەرگەڵەش پرس

ئەمن خەوتبووم، ئاگام لەو ... بزانین چمان بەسەر دێ ئەمن پێوەندیتان پێوە دەگرمەوە. مەبزوون
 ... بەسەرھاتە نەبووە سەعید دوای گەڕانەوەی بۆی گێڕامەوە

 



م میرزای خۆی لە سولەیمانی موعینی دەدزێتەوە، دەچێتە الی فەرانسۆ، ھەرچی ئەحمەدی بارا
جاچەند لەوە پێش دەستی دەگەڵ پاراستن ھەبووە ھەر خوا ...! دەیزانێ بە فرانسۆی دەڵێ

ئیدی نازانم ھێزەکە . دەزانێ؟ لە الیەن پاراستنەوە، ھێزی پێشمەرگە دەنێرن بۆ سەر بنکەی دێرێ
؟ دەچنە سەر بنکەی دێرێ، ھیچی لێ نیە جگە لە چەند کۆنە ... ان لە کوێوهلە بێتواتەوە دەچێ ی

ئیدی سولەیمان دەگەڵ پێشمەرگەو کادرەکانی نیشتەجێی دێڕێ، بەرەو چیاکانی ! لێفەی شڕ
بەدوای مینە شەمی بەوەفاو ھەمیشەزیندوودا . سنووری رۆژھەاڵتی کوردستان دەگەڕێتەوە

سەر کاک سولەیمان  ھەتا ئێرە ئەوەندە ئاگاداریم لە . ..دەنێڕی، مەال ڕەسووڵی پێشنەماز
 .ھەیە. کان و کادرو پێشمەرگه موعینی

 :پێشتر باسی کۆمیتەی ئینقالبیمان کرد پاشماوەی ئەوباسە
رۆژێک کاک مەال عەبدوڵاڵی سەرباز کە، ئەندامی کۆمیتەی ئینقالبی بوو ھات بۆخەالن، میوانی 

لە بیرم نەماوە، پێش رۆیشتنی کاک سولەیمان بوو یان  بەدروستی. کاک سەعید کوێستانی بوو
و ھەتاو بوو، ھەوای خۆش بوو، لە سەربان دەگەڵ کاک  دەزانم رۆژێکی گەرم دوای رۆیشتنی ئەو؟ 

ماوەی پیاسەکەیان، سنووری ئاسایی تێپەڕاندبوو، زۆری : دەتوانم بڵێم. سەعید پیاسەیان دەکرد
. ئەو ڕۆژە، ماڵئاوایی لە کاک سەعید کردو ڕۆیشت مەال عەبدوڵاڵی سەرباز، ھەر. خایاند

ئەمن پرسیارم لە سەعید : ھەروەک پێشتر گوتم ! وە و بۆی دەرچوو ئێستاشی دەگەڵ بێ نەگەڕایه
نەکرد کە، دەگەڵ مەال عەبدوڵاڵ باسی چییان کردوە، یان بۆ کوێ چووە؟ ڕۆژێک دەگەڵ کاک 

وە بۆ  مەال عەبدوڵاڵ بەیەکجاری گەڕایه: گوتیسەعید دەچووین بۆ گوندی زینوێ، بەدەم ڕێگاوە، 
؟ سەعید قسەی ...چما ناوبراو قاچاخ نەبوو، ساواك دەردەسەری بۆ دروست ناکات: گوتم. ئێران

دوایی سەعید . نەکرد گوتنی ھەبوو، بەاڵم باسی ھیچی نەکردو ئەمنیش ھیچ پرسیاری دیکەم لێ
یسان ئەمن پرسیارم نەکرد بۆ؟ مەالعەواڵ، د! مەال عەبدوڵاڵ تازە ناگەڕێتەوە: ئەوەندەی گوت

بەاڵم ماڵئاوایی لەو ! کەسێکی بەوەجی خاوەن نەزەر بوو" ئینقالبی"لەنێو ئەندامانی کۆمیتەی 
 !رێکخراوە کردو بەجێی ھێشتن

و  کردنەوەی مونتەقیم بە ئێران، کاک حەمەدەمین و ڕادەست  دوای دەربەدەربوونی سولەیمان_
خەبەر ھات گوتیان سەننار . ن، میوانی کوڕانی شێخ عەالئەددین بوونو ساالر، لە خەال سمایل

گوتوویە دەگەڕێتەوە بۆ ئێران، لەوێ شۆڕش دەکا؟ لە ماڵی کاک سەعید کوێستانی بوون، ساالری 
چۆن لەو ھەلومەرجەدا ! و نەھێڵێ بڕوات یان بەپەلە سازکرد، وەدوای سەننار کەوێ حەیدەری

و کاک  سمایل! ریان گوت دەبێ پەلە بکەی، بچی بۆ سیدەکان؟ بە ساال...کاری وەھا دەکا
و خێراش  بۆ سیدەکان  داوایان لە ساالر کرد خێرا بچێت. زێ حەمەدەمین گەڕانەوە بۆ گەڵوەڕه

دوای چەند ڕۆژان ! ئیدی ساالر ڕۆیشت ئیستاشی دەگەڵ بێ ھەردەڕوا! بگەڕێتەوە بۆ الی خۆیان
چەکانی باکووری رۆژھەاڵت، نووسراوەیەکی چەند دێڕیی بەھۆی کابرایەکی خەڵکی یەکێک لە ناو

 :لە کوتە قاقەزێک بۆ سەعید نووسیبوو
! دەدەین" دێلە زەرد"ئەمن دەگەڵ کاک سەننار گەڕامەوە بۆ ئێران، بە وتەی مونتەقیم لە:"

ئەوە ...!" نابێ " یە دوژمن بەبری قاقەزی"_ ی کردبووە نێوئاخنی نووسراوەکەی"مائۆ"وتەیەکی 
. ناوەرۆکی نووسراوەکەی ساالر بابەتێکی لەو جۆرە بوو." و کاک سەننار گەڕاینەوە بۆ ئێران ئەمن

یان بەرەو ئێران  لە حەوتان سێ. کاک سەننارو ساالریش رۆیشتن لە ئێران ئینقالب بکەن
 ...!چوارکەسیان مانەوە. گەڕانەوە

 

 و حەمەدەمینی سیراجی چی بەسەردێ؟ چارەنووسی سمایل
 



و  ز، رۆژێک کابرایەک دەبێتە میوانیان و سمایل گەڕانەوە بۆ گەڵوەڕه کە حەمەدەمیندوای ئەوە 
لەبەغدا ئەو الوەی دەست کەوتوەو . یە نامەکە ھی کاک کەریمی حیسامی. نامەیەکیان دەداتێ

نامەکە . کردوە کە بە زووترین کات ئەو نامەیە بەرێ بۆ گەڵوەڕەز بۆ سمایلی شەریفزادە داوای لێ
خێرا تۆ بڕۆ بۆ بەغدا، لەوانەیە . ھێناوە وە، زیندوویاد حەمەدەمین دەڵێ چاکی دەخوێننە

 !ساالریش بگەڕێتەوە
غدا، لەوێ دەگەڵ کاک کەریمی حیسامی یەکتر دەگرنەوە، دەچنە الی  سمایل دەڕوات بۆ به

یەک  دوای ئەوەی سمایل دەڕوا بۆ  بەغدا، حەسۆ میرخان، مەفرەزه...  یووسفی ریزوانیی گۆڕغەریب
سمایل . و حەمەدەمین بەرن بۆ سەنگەسەر بۆ الی حەسۆ ز، سمایل پێشمەرگە، دەنێرێ بۆ گەڵوەڕه

ئیدی لە سەر ! چۆتە قەاڵدزە: لە کاک حەمەدەمین دەپرسن سمایل لە کوێیە؟ دەڵێ. لە بەغدایە
کاک حەمەدەمین بەھۆی ئاشنایان لە . سمایل بەند نابن کاک حەمەدەمین دێنن بۆ سەنگەسەر

 ...! نێتە مەال ئاوارە یل ڕادەسپێرێ نەیەتەوە بۆ گەڵوەرەز، خۆی بگەیهسما
و حەمەدەمین بەرن بۆ سەنگەسەر،  ئێمە لە خەالن زانیمان حەسۆ میرخان ناردوویە سمایل

 ...!سمایل چۆتە بەغدا،و حەمەدەمینیشیان ھێناوەو لە سەنگەسەر دەسبەسەرە
ھەواڵمان زانی کە . ان لە گوندی خەالن بووئەو دەم ئەمن دەگەڵ کاک سەعید کوێستانی ماڵم

حەسۆ میرخان، کاک حەمەدەمینی ھێناوە بۆ سەنگەسەر، لەوی دەسبەسەرەو سمایلیش چۆتە 
دا نامە چەند دێڕییەکەی ساالریش ھاتبوو، پێداگری کردبوو، کاک  لە ھەمان کات... سلێمانی

دەگەڵ کاک سەعید، ...! کرێنەوە و سمایل لەسەر گەڕانەوەی ساالر بۆ ئیران ئاگادار حەمەدەمین
فەقێ برایمی، برای فەقێ مستەفای کە خزمی ساڵح الجانی بوو، سازمان کرد، بە بیانووی 

کاک سەعید، نەوێرا نامە بۆ کاک . ناردمان بۆسەنگەسەر. سەردانی ماڵی ساڵح الجانی
ھەواڵی ! و سمایل بنووسێ نەوەک دەگیر بکەوێ و فەقێ برایمیش سەری تێدا بچێ حەمەدەمین

ئەو بەسەرھاتە ئەوەندە درێژە لێرەدا ... ساالر و کاک سەنناری بۆ ناردن بەبێ نووسینی نامە
و قادرالجانی، ھەر دووک  فەقێ برایم دەچیتە ماڵە پوورە گوڵێ دایکی ساڵح! ھەمووی نانووسرێ

ستی ئەوەی پێوی. ئیدی فەقێ برایم چاوی بە کاک حەمەدەمین دەکەوێ... برا پێشمەرگە بوون
کاک حەمەدەمین، دەڵێ دوای رۆیشتنی ... مینی دەڵێ بەگوتن دەبێ لەمەڕ ساالر بەکاک حەمەده

سمایل پیاوەکانی حەسۆ منیان ھێناوەتە ئێرە، ئێستێ ڕۆژانە، بۆ ھەر شوێنێک دەچم، چەند کەس 
و کەریم  ئەوە دەگەڵ پێشمەرگەکان، ساڵح: کاک حەمەدەمین دەڵێ! پیاوی حەسۆم بەدواوەن

قەسەمان کردووە، دەرفەتمان دەست کەوێ شەوێک خۆمان ڕزگار ... ، عومەر حەوتەوانەوڕەشاش
ھەر چۆنێک بۆی . سمایل لە بەغدا گەڕاوەتەوە، ڕامسپاردووە نەیەتەوە بۆ سەنگەسەر. دەکەین

وەک زانیومە سمایل لە مەترسی رزگاری بووە، ئاوای ئەو دیوی سنوور . دەکرێ خۆی دەرباز کات
 ...ڵاڵ بەو زووانە خۆمان دەرباز دەکەین نیش چاوەڕوانی دەرفەتم ئیشهئەم... بۆتەوە

چەند . و سمایلی بۆ گێڕاینەوە ھەواڵی کاک حەمەدەمین. وە دوای چەند ڕۆژ فەقێ برایم گەڕایه
ڕۆژ دواتر، ھەواڵمان زانی، کاک حەمەدەمین دەگەڵ دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی سەنگەسەر، 

 .وە، بەرەو سنوور رۆیشتوون و ئاوای ئەو دیو سنوور بوونشەوێک دەرفەتی بەدەست ھێنا
ئەگەر ئاگاداریمان ھەیە، چۆنی ھەبووە ئەو جۆرەی : ویژدانی مرۆڤایەتی حوکم دەکا} 

چۆن سەری  ١٤-١٤شێوێنین، بەدروستی واقعییەتی رووداوەکانی ساڵەکانی بگێڕینەوەو نەی
گێڕانەوەی ... سۆزو عاتیفە دوور بگرین خۆمان لە ئاویتەکردنی. ھەڵداوە بەوجۆرەی بگێڕینەوە

و فیداکاریی ئەو ڕۆڵە لەخوێندا خەوتووانە  لە نرخی خەبات واقعییەتی ئەو بەسەرھاتانە، ھیچ 
 {!کەم ناکاتەوە



لێرە بەوالوە ئاگاداریی ئێمە لەسەر ھاوڕێکانمان سنووردارترە، پێوەندیمان پساوە، ئەوەی 
بەو جۆرە بۆیان . نەکەن بەدروستی ئاگامان لێی نیەلێرەولەوێ، نەیبیسین، یان بۆمان باس 

 :گێڕاوینەوە
و  ئەو کۆمەڵە کادرو پێشمەرگەیە، لەو دیوی سنوور، لە نزیک کاوالن: وەك دەیانگوت}

ڕەزگەیان، ماوەیەک، بێ ئەوەی شەڕو تێکھەڵچوون ڕوو بدا، لە ھەوڵی   یه و زەوی ئاڵیەمەران
بکەن، ڕێگایان پێ بدا بگەڕێنەوە  نە، بەڵکوو داوای لێگرتن لەگەڵ مەال مستەفادا بوو پێوەندی

بەاڵم لەو دەمەدا کە بیر لە چاری ئەو ھەڵوێستە نابەجێیەی پاراستن دەکەنەوە، ... دیوی گەرمێن
دەزانن لە . و فسۆسان، شوێنی حەشارگەیان ھەڵدەگرن و ژاندەرمریی ئێران بەھۆی جاسووس ساواک

ئەو دەم ئەو نێوە بەھۆی بوونی . ، دەجووڵەدان و میراوێ نداوێنی قەندیلی لە نزیک ئاڵیەمەرا
ھێشتا جادەی . و دارستانی چڕو پڕ، حەشارگەیەکی لەبار بوو بۆ خۆپاراستنی پارتیزان جەنگەڵ

لە ھەمان کاتدا، . ماوەیەک لەو نێوەدا مانەوە. و سەردەشت نەکێشرابوو ماشێنی نێوان خانێ
و شۆڕش کە، ھێزی چەکدار بنێرنە سەر ئەو  استنحکوومەتی شا، گوشاری خستبووە سەر پار

پاراستن، ئەو ! کۆمەڵە کادرو پێشمەرگەیە لە دیوی ئێران، بۆ حکوومەتی شای ئێران ڕاویان بکەن
ناوبراو بە ھێزێکی پێشمەرگەوە، ئاوای . ئموور سپاردو کردیە مه" مام وسوو دزەیی"ئەرکەی بە

و ھاوڕێکانی کە، بە زیندوویی یان بە    نی موعینیو کەوتە شوێن کاک سولەیما دیوی ئێران بوو، 
 ! مردوویی تەسلیمی حکوومەتی شای ئیرانیان کاتەوە

سپاردبوو،  ەی پێ"پیرۆز"نەبوو کە پاراستن ئەو ئەرکە " مام وسوو دزەیی"ئەوە تەنیا ھەر 
شی و فەرماندەی دیکەش ھەبوون کە بە دەستووری کار بەدەستانی شۆڕ بەڵکوو چەند دەستەو پەل

لەوانە دەتوانین ! سگیرکردنی ڕۆڵەکانی دێموکڕات کوردی گەرمێن، سنووریان پەڕاندبوو، بۆ ده
ئەوانە بە  ...ئاکۆعەبدوڵاڵ  -٩موالزم ئەحمەد، -٣گرکۆ ئیزیدی،  -٤: ناوی ئەو کەسانە بەرین

ھەڵدەگرت، دەستووری پاراستن لە دیوی ئێران، گوند بە گوند، شوێنی ھاوڕێیانی دێموکراتیان 
 !نشای ڕاویان بکەن بۆ شاھه

و تێکھەڵچوون   بە ڕەچاوکردنی سیاسەتێکی حەکیمانە، کادرو پێشمەرگەکان، خۆیان لە دەرگیری
داوێنی قەندیل بەجێ دێلن، لەچۆمی کەڵوێ دەپەڕنەوە ڕوو . دەگەڵ ھێزەکانی شۆڕش دەپارێزن

یەکەمجار لە دیوی ڕۆژھەاڵتی  لە گەدەی، بۆ...!  و مەنگوڕایەتی دەکەنە ناوچەکانی گەورک
لەو شەڕەدا، . کوردستان، دەگەڵ ھێزی ژاندارمریی ئێران، تووشی یەکەم شەڕو دەرگیری بوون

وانیش زەبڕێکی گورچوبڕیان لە ھیزی ژاندەرمریی  عەبدوڵالی موعێنی باسکی بریندار بوو؛ ئه
ەرگە بوو، گوایە بە بێ سووڵ پیران کە پێشم ره: وەک دەیانگوت. ) نشایی دابوو دەوڵەتی شاھه

و  نان بۆھاوڕێکانی بەرێ، لەوێ بەسەر ژاندارماندا دەکەوێ"کانی خەلیل"چەک دەینێرن بۆ گوندی 
بەو جۆرە ڕاپەڕینی ...( شکەنجەدا شەھیدی دەکەن و دواتر بەداخەوە لە ژێر ئه ئەسیر دەکرێ

 !لە رۆژھەاڵتی کوردستان دەستی پێکردو ھەاڵیسا ١٤-١٤ساڵەکانی
سەنگ، یان پێش ئەو شەڕە، نازانم؟  ۆژ دوای ئەو شەڕو تێکھەڵچوونەی گەدەو سپیچەند ڕ

و بانەو  و بە سەر ناوچەکانی سەردەشت کادرو پێشمەرگەکان، کاری خۆیان دابەش دەکەن
 ... و بۆکاندا دابەش دەبن و دەست دەکەن بە جەولەو کاری سیاسی ھاباد پیرانشارو مه

چیاو . و کوردستان ئیمزا کرد نووسراویان بۆ نەتەوەکەیان ێنو پەیماننامەیەکی بەخو  بەڵێنی
و  لووتکە بەرزەکان لە حاند ئیرادەو ئەمەگ. و دۆڵەکان، شایەدێکی بەرچاوی بێدەنگن داوێن

بۆ  فیداکاری، و ئەو خوێنەی کە بەدڵ ئاواڵەیی بە نەتەوەو نیشتیمانیان بەخشی، سەری رێزیان
 ...!و دروودیان بۆ ناردن چەماندن

 {...!سەنگ، ئێمە ئاگامان لە ھاوڕێکانمان بڕا دوای شەڕی سپی



ئەگەر . ئێمە لە سەر سنوور بووین لە دیوی باشووری کوردستان بە نیشتەجێیی ماینەوە
. بەھەڵە نەچووبم، مانگی سپتامبر بوو، چووم بۆ بەغدا، چاوم بە کاک کەریمی حیسامی کەوت

چەند ڕۆژێک . اڵنیان و ھاوه و حەمەدەمین ولەیمانناوبراو، کەوتبووە شوێن سەرو سۆراغی کاک س
کاک قادری وە دوای . لە بەغدا لە ھوتیل بەشار ماینەوە، چاوەڕوانی شەھید قادر شەریفی دەکرد

ساڵ چاومان  3دوای . دوای چەند رۆژ، شەھید کاک قادر ھات. و سولەیمان خستبوو سۆراغی سمایل 
لە سنوور دوورن، لە ناوچەکانی  : و جەماعەت گوتی نکاک قادر لە مەڕ سولەیما... پێک کەوتەوە

دوایی کاک قادر ... دۆزنەوە توانیوە بیان مھابادو بۆکانن، ناردوومە بە شوێنیاندا، بەداخەوە نەیان
الی ئێمە نەماوە، شوێنی مانەوی خۆی ئاشکرا نەکرد، بۆ نیوڕۆژ خواردن چووینە چێشتخانەیەک، 

لێیدە لەو  ! کەریم: کاک قادر، بە کاک کەریمی گوت .دا نانمان خوارد کاک کەریم پارەکەی
 ... ئیدی خواحافیزیی کردو ڕۆیی...! دۆاڵرانەی ڕادمەنیشی

و جەماعەت خۆش بێ، حەز دەکەم بگەڕێنەوە   ئەگەر بارزانی لە سولەیمان: کاک کەریم گوتی
؟ گوتم ئەگەر یان پێوە بگرن ئێوە دەگەڵ سەعید دەتوانن پێوەندی... بۆ کوردستانی گەرمێن

بارزانی بەڵینێکی وەھا بدا، ئێمە دەتوانین ئەو کارەی زۆر بەھاسانی لە ماوەیەکی کەمدا 
 . ئەنجام بدەین

و  برادەرێکم ڕاسپاردوە، چۆتە الی بارزانی، کە بەڵکوو بارزانی لە سولەیمان: کاک کەریم گوتی
ەرشوێنێک ئەو بۆیان دیاری ھ. و جەماعەت خۆش بێ بگەرێنەوە بۆ کوردستان و حەمەدەمین سمایل

تەلێفوونم بۆ جێی کارەکەی کردووە، ! گوتی با بچین بۆ الی ئەو برادەرە ...! بکا، لەوێ دەمێننەوە
ناوی شەقامەکەم لە یاد نەماوە، چووینە شوێنی کارەکەی . دەگەڵ کاک کەریم ڕۆیشتین .ھاتۆتەوە

دا  و نابراو لە ھۆدەیەک کاک کەریم .ئەو برادەرە شەھید کاک دارا تۆفیق بوو. برادەری ناوبراو
یەکەی کەوتبوو، ئەمن گوێم لێ  داخوازی کاک کەریم وەشوێن وەاڵمی. پێکەوە قسەیان دەکرد

: بە وتەی کاک کەریم، کاک دارا...! دەزانی ئەوەی کاک کەریم بۆی باس نەکردبام نەم. نەبوو
لە . بارزانی گەیاندبوو و حەمەدەمین و سمایل بە سەرۆک یەکەی لەمەڕ سولەیمان داخوازی

! بۆ فایق ئەمین، کوردستانی ئێران باشترە، با لەوێ بێ: "وەاڵمدا، سەرۆک بارازنی پێی گوتبوو
 "...!بەاڵم حەمەدەمین سیراجی و سمایل شەریفزادە مانعم نیە بگەڕێنەوە

، داوات کاك دارا: کاک کەریم گوتی. و قاوەیان ھێنا دوایی کە دەگەڵ کاک دارا، دانیشتبووین چا
لێدەکەم سێ برادەرمان لە دۆڵی باڵەك ماون، تکایە ئەگەر چوویەوە سەرێ، بەخێری خۆت بەڵکوو 

ئەوانە موخیلسی ! بە سەرۆک بارزانی بڵێی ئەوەندە لوتفەی بکا دەستوور بدات لێیان گەڕێن
ە، سەریان داخستو...! ھیچ کارێک بەزیانی شۆڕش ناکەن و بارزانین، قەولتان پی دەدەم  شۆڕش

گوتی ناوەکانیانم دەیە ئەگەر چوومەوە سەرێ، ! و منداڵەکانیانن یداکردنی بژیوی ماڵ خەریکی په
و مام  چەند دێرە، و کاک سەعید کوێستانی ئیتر ناوی نووسەری ئەو . بێشک دەگەڵیان باس دەکەم

ک دوای چەند ڕۆژ مانەوە الی کا... چووكەڵی گەوھەریی دا بە کاک دارا تۆفیق، ڕووحی شاد
و بەاڵم لەژێر  ئیدی لەو ماوەیەدا ئێمە لە برادەران بێ خەبەرین... کەریم، گەڕامەوە بۆ ماڵ

کوێری بارام میرزای، لێمان ببوو بە کەڵەگا سێ سەرەی   چاوەدێریی پاراستنداین، ئەحمەده
پیاوی لە قەوارەی ئەحمەدی بارام میرزای،  و لەخوای بەزیاد بێ پاراستن نەدەگرتین لەسەر ھەڵ
 ؟...کەم نەبوون

بوو، رۆژێک مام چووکەڵ ھات، دەستی بۆ گیرفانی برد، دە دیناری دەرھێناو  ٤٩١٤زستانی
وا بەھاسانی دەست بۆ گیرفانی  ئەوە بۆمن لە عەجایباتی رۆژگار بوو، مام چووکەڵ بێ، . دایمێ
! ناردوویە ریم و دە دینارم پارە بداتێ؟ گوتی ھانێ گوتم ئەوە ئی چیە؟ گوتی وەرگرە، که بەرێ



گوتی ! دیسان حاڵی نەبووم. حاڵی نەبووم گوتی کابرا ناردوویە! ناردوە، کەریم ناردوویە خوا نەی
 .کەریمی حیسامی سی دیناری بۆ من و  سەعید و تۆ  ناردووە بۆ زستان بیدەین بەدار

سبەی لە خات زێڕنی . ئیدی مام چووکەڵ ڕۆیی. ھەروەھا گوتوویە ھەتا زووە بێن بۆ بەغدا
و  ئەمن... ناوبراو گوتی چووکەڵ بەیانی رۆیشت بۆ بەغدا. خێزانیم پرسیارکرد یادی بەخێر

بەیانە بوو . دا بەرەو بەغدا کەوتینە ڕێ سەعیدیش چووین بۆ ھەولێرو لەوێوە بەڕێگای مووسڵ
و خۆشی،  دەگەڵ کاک کەریم دەستمان بە چاک. چووین بۆ ھوتێلی گۆرین .گەیشتینە بەغدا

ھیچ بیرم لە . لە ناکاو لە پشتەوەڕا کەسێک خۆی بەسەردا دام... حواڵپرسیی ئەم و ئەو ئه
ئاخر ...! و نەزمەکانی ڕابردووی خۆیەتی ئیتر زانیم ئەوە فێڵی ھەمیشەیی! سولەیمان نەکردبۆوە

دەگەڵ کاک سولەیمان بە ...! گەڕێتەوە؛ ناتوانم تەوسیفەکەی بنووسمیەم بۆ نا ئەو تاریفی خۆشی
ئەو جار باسی شەھید بوونی عەواڵ گڕوێ، ...! شاگەشکەیی، دەستمان کرد بەپرسیاری ھاوڕێیان

واڵی شەھیدبوونی مەالمەحموود زەنگەنە،  ئیتر بیستنی ھه. مەال مەحموودی زەنگەنەی بۆ کردم
و  و دۆست سێ چوار ڕۆژی تەواو باسی واڵت...! و ماتەم گێڕا یەکەمی وەسەر خەم تامی خۆشی

. ھاوڕێیانمان کرد، بۆچما پرسیار تەواوبوونیان ھەبوو؟ دەگەڵ کاک حەمەدەمینیش ھەر بەو جۆرە
مەبەست لە کاک ڕەحمان، شەھید دوکتۆر ڕەحمانی . دوایی گوتیان کاک ڕەحمانیش لێرەیە

لە شوێنێک چاومان بە کاک دوکتۆر کەوت، دواتر . ئەوەندەی دیکە خۆشحاڵ بووم. قاسملوو بوو
گوتیان باشترین شوێن، کەس فکری نەکا، . قسەمان لە شوێنی کۆبوونەوەی رۆژانەمان کرد

دوکتۆر قاسملووی نەمر، زانیبووی کە ئەمن لە . یان دیاری کرد( مدنیةالعاب! )مەدینەتول ئەلعابە
دانیشتن لەبەر ھەتاوی زستان لە بەغدا، دوکتۆر عات  دوای چەند سه. دا نوێنەر بووم 2کۆنگرەی، 

 . خواردن و مەال محەمەد پێکەوە دەچین بۆ نان لەسەر ئیزنی برادەران، ئەمن: گوتی
! بووی، وەنا؟ گوتم بەڵێ 2کۆنگرەی   ئەتۆ له: دوکتۆر گوتی. چووینە شوێنێکی چووکە دانیشتین

مەیل نەبوو بزانێ شێوەی  ؟ دیار بوو، بێ...کردم ھێندێ پرسیاری کۆنگرەو کاک ئەحمەد تۆفیقی لێ
، سەبارەت بەخۆی بەالنی کەمەوە  و کاردانەوەی لە الیەن نوێنەرانی کۆنگرەوه تەرحی تاوانەکانی

ئەو جارە دوکتور لەسەر . و تەسەلی بۆم باس کرد ؟ ئەوەی ئەمن دەمزانی بە دروستی...بزانێ
زۆر بابەتی دیکە پرسیاری ... و نی چوورۆڵی کاک سەدیق، لە کۆنگرە، و دوایی بێ سەروشوێن 

 ...لەوبوارەشەوە بەدروستی وەاڵمم داوە...! لێکردم
. دواتر، ھاتینەوە سەر جەلەسەی کۆبوونەوە، زۆرتری باسەکان لە سەرکاری تەشکیالتی بوون

. ھەتا دەکرێ لە دەرگیری دەگەڵ ھێزی دوژمن، خۆمان بپارێزین: کاک کەریمی حیسامی پێی وابوو
ئەو زۆرتر، پێی لەسەر . ی کوردستانی ئێرانی بۆ کورد بەگونجاو نەدەزانی رجی ئەو ڕۆژهھەلومە

لەھەمان کاتدا، ئامادەیی خۆی بۆ گەڕانەوەو کارکردن لە کوردستان . دادەگرت  خەباتی سیاسی
ئەمن ئامادەم بۆ گەڕانەوەو ھەرکارێکم بۆ دیاری بکەن بە شانازییەوە ئەنجامی : دەربڕی، گوتی

 ..!.دەدەم
  وه یه سەعید ئەتۆ، لە بارەی ساالر حەیدری: ئەو جارە لە کاک سەعید کوێستانیی پرسی

ئێمە . ساالری بەالوێکی چەپی تێگەیشتووی خاوەن بڕوا دەزانم: سەعید گوتی نەزەرت چۆنە؟ 
ناردمان سەننار بگێڕێتەوە ھەروەک بۆم نووسیبووی؛ کە چی بیستوومە ئەوە لە شەقامەکانی 

 گەرێ؟مەھاباد دە
ئەتۆ چۆن نەزەر لە سەر ساالر دەدی، و ئەو لە  : کاک کەریم سەری سەرسوڕمانی بادا، گوتی

بارەی تۆدا چیی گوتووە؟ ئەو جارە رووی کردە کاک حەمەدەمین کە مات بوو؟ گوتی کاک 
!  حەمەدەمین، ئەوەی بۆ ئێمەت باس کردووە، بەحوزووری جەماعەت بیگێرەوە، با گوێیان لێبێ

کاتێک ئەمن دەگەڵ سەننار بەرەو : دەمین گوتی ساالر، وەاڵمی بۆمن ناردووە، گوتوویەکاک حەمە



کاتێک لە ...! کەوتم نامەیەکم بۆ ئێوە نووسی کە سەعید بۆتان بنێرێ باکووری کوردستان وەڕێ
کە وابێ دەبێ ئەو ! کردووم یان پرسیار لێ ساواک خۆم ناساند باسی ناوەرۆکی ئەو نامەیه

ری  دابێتەوە ساواک؟ ئەگەر باسی نامەی کرد ئەوجارە ئەمن سەرم سوڕما؟ نامەی نامەکەی ساال
کاک ! یە ئیدی ئەوە گەڵەگایی. ساالر دوو دێر زیاتر نەبوو، ئەوەی ئەمن دیتم خەتی ساالر بوو

و چۆنایەتیی ھاتنی نامەی  ئەو جارە ئەمن وەک شایەد، بەسەرھات. سەعید، زۆر ناڕەحەت بوو
و گەڕانەوەی دەگەڵ سەننار، ناردنی فەقێ برایم بۆ سەنگەسەر بۆ الی کاك  یو دڕاندن  ساالری

 ... حەمەدەمین، ھەموویانم بە درێژی بۆ گێڕانەوەو
ئەوە مەال محەممەد، بەسەرھاتەکەی ڕوون : سەعید گوتی  ئەو جارە کاک کەریم رووی کرده

کانی کاک حەمەدەمین  سەکردەوە، ئێستا پێم بڵێ تۆ چ کارێک وەستۆی خۆت دەگری؟ سەعید بە ق
ئەمن دەگەڵ کەسانێک کاری سیاسی ناکەم کە : بە کاک کەریمی گوت... زۆر ناڕەحەت بوو

گوتی ئەوە بە حوزووری ! سەبارەت بەمن دردۆنگ بن بەجێی خۆی، ڕابردووشم بێننە ژێر پرسیار
ن دەگەڵ ئەمن چۆ . خۆتان مەال محەممەد، بەسەرھاتەکەی چۆن بووە گێڕایەوەو بۆی باس کردن

! کەسێک دەتوانم کار بکەم ئیعتیمادی بەمن نەبێ؟ ئەوجار منیش سەبارەت بەو بێ ئیعتماد دەبم
ئەگەر ئەو فەزایە شێوا، . دا مرۆڤ دەتوانێ کار بکا و ڕەفاقەت لە فەزای ئیعتمادو دۆستیایەتی

ەفاقەتە، کاک حەمەدەمین، لەسەر ئەو ھەموو ڕ! دیواری ئیعتماد ڕووخا، ھەرگیز ھاوکاری ناکرێ
 ...ئەمن بەشتێک تاوانبار دەکا، کە لەڕاستی دا نەبووە
کاک کەریم و دوکتور، شکیان لە ڕاستگۆیی . کاک سەعید، زۆر لە کاک حەمەدەمین ڕەنجابوو

دوایی روویان کردە من، ئەتۆ دەڵێی چی؟ ئامادەی، یان وەک سەعید . کەی من نەبوو یه شایەدی
و زۆر  سولەیمان کەم_ و کاتی خۆشی دەگەڵ کاک فایق  مادەم،ئەمن ئا: خۆت دەکێشیە دواوە؟ گوتم

و ئامادەم بۆ گەڕانەوە، بە مەرجێک  قسەمان کردووە، ئێستاش ھەر لەسەر بەڵێنی خۆم سوورم
گوتیان ئەگەر شوێنیان بۆ . و کوڕە چووکەکەم شوێنێکیان ھەبێ تێیدا بحاوێنەوە تووبای ھاوسەرم

و شاروێران  ؟ گوتم لەو ھەلومەرجەدا ناتوانم ھاتوچۆی شاماتدابین کرا دەتەوێ لە کوێ کار بکەی
بەاڵم ئامادەم بچم بۆ ناوچەی سەردەشت یان بۆ بانە الی ! ڕا نابینم بکەم وبۆم ناکرێ یان، دەخۆم

 ...!و سمایل خەلیل شەباش
گوتی ھەوڵ دەگەڵ سەعیدی بدە، ھەر . دەگەڵ سولەیمان قسەمان لە بارەی سەعیدەوە کرد

ست لە کاری سیاسی  گوتم بڕوا ناکەم سەعید ده...! بیهەوێ ئێمە ئامادەین کارێک خۆی
و ئیتیهامەکەی کاك حەمەدەمین لە سەعیدی داوە، بە  بکێشێتەوە، بەاڵم ئەو قسانەی کاک کەریم

بەاڵم جارێ ناڕەحەتە لەوانەیە پەژیوان ! منیش گوترابا، ھەڵوێستم لە کاک سەعید توندتر دەبوو
! و شاھۆ مەبە کاک سولەیمان گوتی نیگەرانی براژن. ڵی خۆمی دەگەڵ دەدەمئەمن ھەو. بێتەوە

ئێمەش خۆمان، . وا دەکەم لە یەکتر نزیک بن ئەمنیش خێزانم دێنم بۆ سولەیمانی، کارێکی
 ...!دەچینەوە، ھەروەک پێشوو، درێژە بە خەبات دەدەین، خەمت نەبێ

. نەوەیە ئێمە گەڕاینەوە، بۆ باڵەکایەتیدوای ئەو کۆبوو. چەند ڕۆژێک لە بەغدا پێکەوە بووین
ئەمن خەریکی . ٤٩١٤ماوەی یەکترئاگادارکردنەوەمان دیاری کرد بۆ کۆتایی مانگی خاکە لێوەی

خەریکی وەرگرتنی دەفتەر . سپاردبوو، بۆم بفرۆشن بوو، ڕام دەمانچەیەکم ھه. خۆئامادەکردن بووم
، ناوی نابەم نەوەک بێژن کارێکی دوور لە لە دەربەند  نفووس بووم، بەھۆی دۆستێکی نزیکی خۆم

. لە ماوەی دوو مانگدا کاری وەرگرتنی دەفتەرنفوسەکەم تەواو کردبوو! یاسای ئەنجام داوە
 ...و ئامادەو چاوەڕوانی ھەواڵی کاك سولەیمان بووم، بۆ چوون بەرەو سلێمانی

یریی کاک بوو، ھەواڵی دەسگ٤٩١٤ئەگەر بەھەڵە نەچووبم، ئاخری مانگی خاکەلێوەی 
کاتێ ئەو ھەواڵەمان زانی، دەگەڵ کاک سەعید کوێستانی، وێڕای . سولەیمان گەیشتە الی ئێمە



و پەشۆکاو   نیگەران ! وە ئەوە کە شۆکە بووین، پێمان وابوو دەنگۆیە، یان دڵخۆشیی خۆمان دەدایه
ۆ الی بووین، بۆ سبەی ئەو ڕۆژە دەگەڵ کاک سەعید کوێستانی پێکەوە چووین بۆ گەاڵڵە، ب

کاتێ . داوە لەوێ دوکانیان ھەبوو ھەروەک پێشتر ئاماژەم پێ. ھاوڕێیانی دڵسۆزو سادقی ھەورامی
ھەواڵەکەیان . نیگەران بوون ، ئەو برادەرانەش وەکوو ئێمە لەو بەسەرھاتە ناخۆشە دڵ چووین

و   رتلە نێو بازاری گەاڵڵە بە پە... دەگەڵ خەلیل شەوباش گیراوە: پشتڕاست کردەوە، گوتیان
ھەواڵی فایق : "وخۆشی گوتی دوای چاک. پەرێشانی دەخوالینەوە، تووشی کاک ئەمیری قازی بووین

 ؟"ئەفەندیتان ھەیە
 گوتمان نا، چما چ بوە؟

و دەسبەسەری  دەگەڵ خەلیل شەوباش گرتوونی" سیتەک"سەدیق ئەفەندی لە نزیک : گوتی"
. م کە بەرقییەی دەسگیرکردنیان ھاتئەمن لە مەکتەبی تەنفیزی بوو: ھەروەھا گوتی. کردوون

! ھەتا چەند ڕۆژی دیکە بەخزمەتتان دەگەن. ھێنن بۆ مەکتەبی تەنفیزی ن دەیان ئەوە بەڕێوه
 ! "و زۆری یە، بێ کەم ئەوە قسەی کاک ئەمیری قازی

و دوایی  جارێ بەپەلەم لێرەم: خواحافیزیی کردو گوتی! دیار بوو کاک ئەمیر زۆر بە پەلەیە
 .نینەوەیەکتر دەبی

ئەو جارە مەترسیمان لە دەورو بەری خۆمان ھەست . و نیگەرانی گەڕاینەوە ماڵ بە پەرێشانی
 ! پێدەکرد

لە گوندی ئازادی لە . و دوو کوڕە چووکەکەی تازە ھاتبوون مامۆستا ھەژاری ڕەحمەتی، خێزانی
ڵ، کاتێ مامۆستا ئێوارانە دەھاتەوە ما. خانووە چووکەکەی ئەحمەدی بارام میرزادا بوون

ئەو باسی گیرانی کاک سولەیمانی نەدەکردو ئەمنیش پرسیارم لێ . دەھاتەوە دەچوومە خزمەتی
دوایی رۆژێک کاک ئەمیری قازی دەگەڵ مامۆستا ھەژاری ھات بۆ ئازادی، مامۆستا . نەدەکرد

ستا مامۆ! ؟..."گرمەی تۆپەکەی فایق بوو تەقاندی دەنگی دایەوەو  ئەوه: "ھەژار بە تەوسەوە گوتی
ئێمە بەمافی خۆمان نازانین لەمەڕ ! ھەژار، الی بارزانی قسەی لە ھەموو کەس زۆرتر دڕۆیشت

بۆ ئەوەی خوێنەر بزانێ مامۆستا چۆن کەڵکی لەخۆشەویستیی خۆی ! مامۆستا ھەژار لێدوان بدەین
چێشتی :  "ن، بەنێوی الی سەرۆک بارزانی وەرگرتوە، پێویستە سەرێکی نووسراوەکەی خۆی بده

 "... ێورمج
کۆڵی پیرانشار ھاتبوون، لە  قاوەڵتوون بوو، کرێ. بوو، چووم بۆ زینوێ شێخی ٣١-١-٤٣٤١رۆژی 

و ھاوڕێمان دانیشتبووم خدرە سوور ھات  الی حەمە خاڵەی دۆست. قاوەخانەی خدرە سوور بوون
مەری یان لەبەر دەرگای ژاندەر دوێنی تەرمی سولەیمانی موعینی: کۆاڵنە دەڵێن گوتی، ئەو کرێ

ئەوان : کۆڵەکان دەیانگوت پێچ کردبوو، کردبوویان بە پێشانگا؟ کڕێ دیوە، لە نەردیوانێکیان شریت
ئا بەوجۆرە دواتر تەرمی ! کەوتوە، کەسی دیکەی دەگەڵ نەبووە تەنیا ھەر سولەیمانیان چاو پێ

ە بەجێ خوێناویی سولەیمان لە الیەن ساواك دەبرێتەوە بۆ مھابادو باقی داستانەکەی بۆ ئێو
و، نەبوونی پشتی جەبھە، نەبوونی ھەلومەرجی عەینی  ئێمە لە نەبوونی تەشکیالتی پته... دێلم

 ! بێ ئاگا نەبووین، بەاڵم جارێ ئەوەندەی دەڵێم
 

* * * 
 

دا، بەربەرەکانیی کادرو پێشمەرگە ھەمیشە ٤٩١٤بەداخەوە، بەوجۆرە لە ھاوینی    
ەستی بەکرێگیراوانی شای ئێران، بەڕواڵەت سەرکوت کانی رێبازی پێشەوای نەمر، بەد زیندووه

و  کردنی دەنگی ڕزگاریخوازی جینایەتکارانی حکوومەتی حەمەڕەزاشا، بە مەبەستی کپ! کرا



داری سێدارەیان چەقاند، گەلێک شۆڕشگێری مافخوازی کورد، لە ناوچە ... عەداڵەتخوازی
  ڕاسته! گیانیان لێ ئەستێندراجۆربەجۆرەکانی کوردستان، بەسەری بەرزەو چوونە سەردارو 

و شکەنجەگای پێشمەرگەو شۆڕشگێرانی  و خانێ، کرابوونە قەسابخانە  سەربازخانەکانی جەڵدیان
جگە لە ئێعدامیەکان، بەسەدان خەباتگێری شۆڕشگێڕ لە زیندانەکانی شای ئێراندا . کوردستان

ڕەشەکانی ڕێژیمی شادا وعەیامان لە چاڵە دوای شکەنجەی بەدەنی، بەسەریاندا سەپاندن ساڵ
بەاڵم بێشک ئەوان بوونە ئااڵھەڵگری ! بەئازارو شکەنجەی رووحیەوە ژیان بەسەر بەرن

 ! و جیگای شانازیی ھەموو نیشتیمانپەروەرانی کوردستان ئازادیخوازی
،و چاولەمستەکانی، بەو زەبرو زەنگ و کوشتوکوشتارە، توانیان دەنگی  داخوا شای خایین

و ئاوارەو  و شەریفزاده و بڵێسەی ئەو شۆڕشەی سولەیمان ی کوردستان کپ بکەنمافخوازانەی خەڵک
ڕاستە ئەو سەردەمە ھەلومەرجی ! گیرساند دایمرکێننەوە؟ خەیاڵی خاو ھەڵیان  زەنگەنەکان

دا  عەینی بۆ شۆڕشی چەکدارانە لە رۆژھەاڵتی کوردستان نەڕەخسابوو، بەسەر کادروپێشمەرگان
ئەوە . و بوون بە ڕچەشکێنی بەرەی دوای خۆیان  وه سڵیان لە مەرگ نەکردهسەپا بوو، بەاڵم ئەوان 

نیە، شۆرشگێرانی کیژو الوی کورد، لە فەزایەکی نەختێ لەبارترو کراوەتردا، دەنگی شێرانەی 
و  تر و ئاوارەو زەنگەنەکانی و شەریفزادە بڕیوەو بوونەتە، سولەیمان مافخوازانەیان بە گوڕتر ھەڵ

کوڕانی  کورد بەگوێی دنیا دەگاو  ئەواندا، دەنگی تەقەی چەکی شێرەکچ و شێره لە مەتەرێزەکەی
 ! زەندەقی دوژمنی داگیرکەریان بردوە

بێشک ! بەداوای لێبوردن لە کەسوکاری ئەو شەھیدانە کە ناوی ڕۆڵە شەھیدەکانیانم نەھێناوە
بەداخەوە نە . زانمب 64-69زانیاریی من لەوە کەمتر بوو کە ناو و شوێنی ھەموو شەھیدەکانی 

. ، ناویان بەرم وه رووی سەرچاوەکانه  سەرچاوەشم لەبەردەستدا بوو کە له  و نه خۆم لە بیرم ماون
نەبوونی ناوی ئەو جوانمەرگە  سەربەرزانە، ڕاستە کارەکەی ئێمەی سەقەت کردووە، بەاڵم بێشک 

 .ڕووحیان شاد! و عەزەمەتی ئەوان گەزگەز بەرز دەبێتەوە گەورەیی
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : یە ناھاوسەنگە بەوجورەی خوارەوە بوو ئەو بەربەرەکانیناو، شوێنی شەھیدەکانی
 

ن لە باشووری کوردستان، لەالیەن ڕێبەراتیی شۆرشی . سولەیمانی موعینی ئەندامی ك-٤
 .وە کوردستانەوە شەھید کراو تەرمەکەی تەسلیمی ئێران کرایه

 
موھەندیسی ئەلیکترونیک، لە چۆمی دارێنە ناوچەی _کادری ح د كسمایلی شەریفزادە  -٣

 .و تەکاوەران شەھید کرا بانە، لەالیەن ھێزی ژاندارم

 
و  و ئیسکی بەغدا لەالیەن ھیزی ژاندارم ك لە نزیک قالوێ.د. ح_ عەبدوڵال موعینی کادری-٩

 .شەھیدکرا  وه ئەرتەشه

 
ەبدولوھاب، ئەترووشی، ئامرھێزی و دەستووری ع ن بەدەست. مەالرەحیمی وردی ئەندامی ك -١ 

 .شۆڕشی کوردستان، لە ناوچەی ھەورامانی عێڕاق شەھیدکرا

 



ڕ دەگەڵ ھێزی ژاندەرمەری لە بەیرەم  شه  ك له.د.مەال مەحموودی زەنگەنە کادری ح -١ 
 .نزیکی مھاباد شەھید کرا_

 
چیای حاجی کیمی ناوچەی موکریان نزێک   د ك له.سەید فەتاحی نیزامی کادری ح -٤ 

 .ھەڵچوون دەگەڵ ھێزی ژاندارمەری تێک  قەرەگوێز له

 
 .چیای حاجی کیمی دەگەڵ ژاندارمەری  رویش عوسمان پێشمەرگە له ده-٤ 

 
 .ەریمەال عەلی وەرگێڵی پێشمەرگە چیای حاجی کیمی بەدەستی ھێزی ژاندارم -١ 

 
 .و تەکاوەران میرزا محەممەدی شادمانی کادری ح د ك، لە دۆڵە دارێنە، بە دەستی ژاندارم --٣

 
 
 
 
 
 



 .ستی ژاندارم و تەکاوەران حوسێنی رەحمانی ڕابێ پێشمەرگە دۆڵی دارێنەی بەده -٤٢ 

 
 .ڵ ھێزی ژاندارمەری گه ڕ ده عەلی کۆڵۆ پێشمەرگە دۆڵی دارێنەی بانە، شه -٤٤ 

 
و گۆڕ لە دۆڵێ باڵەکایەتی بە دەستی   لیل شەوباش، کادری ح د ك، بێ کێل خه -٤٣

 .ڕێبەرایەتیی شۆڕشی کوردستانی باشوور شەھیدکرا 

 
کرێگیراوێکی ساواک  ك لەقەاڵدزێ بەدەستی به. د. مەالحوسێنی مارەغانی کادری ئازای ح -٤٩ 

 .تیرۆر کرا

 
 .د ك لە سلێمانی تیرۆر کرا. ھاشمی ئەقەللوتتولالب کادری بەوەجی ح_قادر شەریف -٤١ 

 
 
 



 
 
 
 
 
مینە شەم پێشمەرگەی بە وەفاو ئازا، لە نزیک قالوێ، ئیسکی بەغدا، بە ھێرشی  -٤١ 

 .ھید بوو و ئەرتەش شه ژاندارمەری

 
 .عەواڵ گڕوێ پێشمەرگە لە جاسووسان لە کەمینی ژاندارمان کەوت-٤٤ 

 
 

وەو  ساڵح الجانی پێشمەرگە، لە الیەن شۆڕشی کوردستانی گەرمێن، تەسلیمی ئێران کرایه -٤٤
 .لە پادگانی خانێ ئیعدام کرا

 
سولەیمان کەرقەشان پێشمەرگە، لەالیەن شۆڕشی باشووری کوردستان تەسلیمی ئێران  -٤١
 .رایەوەو لە پادگانی خانێ ئێعدام کراک

 



ڕ دەگەڵ ھیزی ژاندارم  شه  تاژاندەرەیی پێشمەرگە لە دۆڵەنێ له_ محەممەد دەروێش  -٤٣ 
 .ھید بوو شه

 
 .ھید بوو ڕ دەگەڵ ھیزی ژاندارم شه شه  عوسمان قڕووچاوەیی پێشمەرگە لە دوڵەنێ له -٣٢ 

 
 .ئەسیر کراو لەالیەن ژاندارمەری  ئیعدام کرارەسووڵ پیران پێشمەرگە لە سپی سەنگ  -٣٤ 

 
حەسەن خوڕخوڕەیی پێشمەرگە بەبرینداری لەالیەن ئەرتەشەوە ئەسیر کراو ناجوانمێرانە لە -٣٣ 

 .مھاباد ئێعدام کرا

 
کوردستانی عێڕاق، لەالیەن   برایمە سووری دەاڵوەیی پێشمەرگە، لە گوندی ئاالنێ له -٣٩  

وە بە ھێزی ژاندارمەری بردیانەوە  پێشمەرگەی شۆڕشی گەرمێن شەھید کراو تەرمەکەی درایه
 .خانێ کرا بە پێشانگا

 

  
 
 
 
 



 
  لەالیەن پێشمەرگەی شۆڕشگوندی ئاالنێ، کوردستانی عێراق،   ڕەش پێشمەرگە، له عەلی گوێ -٣١

 .وەو لە پادگانی خانێ ئێعدام کرا بەبرینداری ئەسیرکراو تەسلیمی ئێران کرایه

 
و تەسلیمی  قادرچلچۆک پێشمەرگە، لەئااڵنی، لەالیەن شۆڕشی کوردستان، ئەسیرکرا -٣١ 

 .وەو لە سەربازخانەی خانێ ئێعدام کرا ژاندارمەری کرایه

 
و مرادحاسڵی الجانێ لە الیەن ھێزی   سووڵ پێشمەرگە لە نزیک مرادڕهمحەممەد ڕیتاڵ  -٣٤

 .ژاندامەری شەھید کرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 .ستی سەید باپیری چیانە شەھید بوو مراد شیرێژ پێشمەرگە لە خەرپاپی بەده -٣٤ 

 
 
الیەن شۆڕشی کوردستانی گەرمێن تەسلیم کرایەوەو   قادر پەنیرە پێشمەرگە، له -٣١ 

 .سەربازخانەی خانێ ئیعدام کرالە

 
ك دوای یەخسیرکرانی لە شاری . د. مەال ئاوارە کادرو بەرپرسی ناوچەی سەردشتی ح -٣٣ 

 .سەردەشت ئێعدام کرا

 
 .  ١٤-١٤شەھیدانی ساڵەکانی   شێک له ئەوانە بوون به 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :یش حیساب کەین وەک٤٩١١ئەگەر شەھیدانی سالی
 
 .ن لە کوردستانی عیراق لەنێو شۆڕش، شوێنەون کرا. سەدیقی ئەنجیری ئازەر ئەندامی ك -٤ 

 
 .ن. نحۆ پاشایی ئەندامی ك -٣ 

  
 .ك. د. سێ کادری ح مەالسمایلی فەقێیه -٩

 
 .فیروز پاشایی پێشمەرگە-١ 

 
 
 .پێشـەرگە... ناجی-١

 



 
 
 
 
 
 .کادرو پێشمەرگەی شەھید ٩١رەزاپاشایی پێشـەرگە، سەرجەمی دەبنە  -٤ 

 
 

ئەو ڕووداوو بەسەرھاتانەی، لە چوارچێوەی ئاگاداریی ئێمەدا بوو، لە توێی نووسراوەیەکی 
و  الپەرەیەک لە تێکۆشان: "تەوە، بەنێوی الپەڕەییدا، بۆ نەوەی خەباتگێری داھاتوومان گێڕاوه ٩٢٢

 "حیزبی دێموکراتی کوردستان ١٤-١٣کانیجوواڵنەوەی ساڵە
 

 .سوید -ی زایینی٣٢٤١ی ھەتاوی ٤٩٣١ستۆکهۆڵم، سەرەتای جۆزەردانی 
 


