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پێشەکی

بەرێزان: 
ئــەو  بتوانیــن  ئەگــەر  هەموومــان  لەســەر  ئەمگناســییە  و  ئــەرک 
تێکۆشەرانەی کە هەموو ژیانی خۆیان لە پێناوی وەدەستهێنانی مافی 
نەتەوایەتی و رزگاری گەل و نیشتمانی ژێردەستەدا تەرخان کردووە. 
مافــی خۆیــان چی یە، پێیان بدەین. ژیانی ســەختی شۆڕشــگێڕانەیان 
بخەینــە نێــو الپــەرەی کتێبــەکان هەتا نــەوەی داهاتوو ئــەو مێژوو و 
بەسەرهاتانە بخوێننەوە و بزانن نەسلی بەرلەوان چ زەحمەت و ئازار 
و لەخۆبردووێکیان لەخۆ نیشــان داوە. ئەو کات هەســت بەوە دەکەن 
کــە ئــەو مێژوویە هەروا ئاســان دروســت نەبــووە، قارەمانەکانیشــی 
بــە بــێ لەخۆبردوویــی نەبوونەتــە کەســایەتی و نــاو و ناوبانگیــان 
دەرنەکــردووە. جــێ خۆیەتــی نەوەی نــوێ وانەی بــاوەڕ بەخۆبوون، 
لەســەرپێ خۆوەســتان و ئیمان بە رێبازو خۆئامادەکردن بۆ نسکۆ و 



هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  8

هیوا بە هەستانەوە و سەرکەوتنیان لێ فێربن.  ژیانی خەڵکی و خاکی 
بوون و رۆحی لێبوردن بکەنە سەرمەشقی خەبات و تێکۆشانی رەوا 
و بەردەوامیان، لە الیەکی دیکەوە ئەو هاورێ و هاوســەنگەرانەی کە 
ئێســتا لەحالی ژیان دان دەیان بیرەوەری تاڵ و شــیرینیان لەگەڵ ئەو 
شەهیدانە هەیە. ناسیاوییەکی باش لەسەر کەسایەتی و تایبەتمەندییە 
شۆڕشــگێڕەکانیان دەزانن. حەق نیە ئەو گەنجینە بەنرخە لە ســینگی 
خۆیــان دا رابگــرن و دەری نەبــڕن یان بەرنە ژێرخاک و نەوەی تازە 
سوودی لێ وەرنەگرێ، ئەمە غەدرە لە خۆیان و لەوان بکەن. چونکە 
ئەو ســاتانە کەم نین کە شۆڕشــگێڕان زۆرجار لەسەر لێواری مەرگ 
دەستیان لەنێو دەستی یەکتر ناوە بە مانای دواماڵئاوایی. بەاڵم جارێکی 
دیکە ئەجەل لەســەر پشــتی ئەسپی سەرکەشــی دابەزیوە. ئەو ساتانە 
قــەت لەبیــر ناچنــەوە کە مەرگ هەرەشــەت لــێ دەکا. هاوســەنگەری 
زامدار هیوا و ئومێدت پێ دەبەســتی. شــەهیدەکان چاو لێک نانێنن و 
تیتڕادەمێنــن، دوا ماڵئاوایــی یەکجارەکیــت لێ دەخوازن. لــەو کاتانەدا 
فەرمانــدە و پێشــمەرگە پێکــەوە دەور و رۆڵی ئازایەتی و ئەمگناســی 
دەنوێنــن. ئــەوەش تەعبیــر لە ژیانــی شۆڕشــگێڕانەی ئــەوان دەکات. 
لێــرەدا کــە کتێبــی »هەڵۆیەک لە کوردســتان و تەمەنێک لە غوربەت« 
دەبێتە پێناســەی تێکۆشــەرێکی رێگای ئازادی بەناوی »ســەید عەلی 
ئــازەری«، ئــەوە لەخۆیدا مێژوویەکی زیندوویــە کە نەک هەر خەبات 
و تێکۆشــانی کاک ســەید عەلی لەخۆ دەگرێ، بەڵکوو مێژووی ژیانی 
شۆڕشــگێڕانەی هەموو ئەو کەســانەش لەخۆ دەگرێ  کە بە جۆرێک 
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لــە جــۆرەکان لــەو خەباتــەدا بەشــداریان کــردووە. کۆی گشــتی ئەو 
مێژوویەش دەبێتە مێژووی پرلە سەروەری حیزبی دێموکرات. 

لێرەدا پێویستە سپاسی هەموو ئەو کەسانە بکەین کە لە هەر پلەیەکی 
تەشــکیالتی و حیزبــی دا لەهــەر قۆناخێــک لــە قۆناغەکانــی خەبات دا 
هــاورێ و هاوبیــری خوالێخۆشــبوو کاک ســەید عەلــی بوونــە کە بە 
نۆڕەی خۆیان لەسەری دواون. لە هەمان کاتدا کەم نین ئەو کەسانەی 
کــە دەبــوا لە یەکێک بوارەکان دا لەســەر کەســایەتی و ژیانی ناوبراو 
دوابــان و نێوەڕۆکــی کتێبەکەیان زیاتر دەوڵەمەنــد کردبا. بەاڵم هەلو 

مەرجی رۆژگار ئەو بواەری پێ نەداین.
جارێکــی دیکــە پڕ بەدڵ سپاســی هەمــوو ئەو کەســانە دەکەین کە بە 
جۆرێــک لــە جــۆرەکان هاندەر و یارمەتیدەر بوون بــۆ ئامادەکردن و 
بەچــاپ گەیاندنــی ئەو کتێبە. ئەوەش نیشــانەی وەفاداری و رێزدانانە 
بۆ خەبات و تێکۆشانی بێ وچانی خوالێخۆشبوو سەید عەلی ئازەری، 

تێکۆشەری ناسراوی حیزبەکەمان. 

 1394/11/4
لوقمان مێهفەر
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کورتەیەک لە ژیان و بەسەرهاتی 
کاک سەید عەلی ئازەری  

گوندی »هێی« سەربە شارستانی 
شنۆ، لەســەر لێواری چۆمی گادر 
و لە بناری کێلەشــین و ســپی رێز 
هەڵکەوتــووە. لەبــەرە بەیانێکــدا و 
لــە ســاڵی 1319 هەتــاوی )1940 
زایینی( لەو گوندە، لە بنەماڵەیەکی 
کۆمەاڵیەتــی  پێگــەی  خــاوەن 
چریکــەی دەنگــی مندالێــک کەوتە 
بەر گــوێ. ئەوە دووهەمین چرای 
بنەماڵــەی  نــاو  روونکــەرەوەی 
کاک ســەید ئەحمــەدە؛ بــە نەریتی 
کــوردەواری گوێــزە بانیــان بــۆدا 
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و ناویــان لــێ نــا »عەلــی«. ماڵیان لــەو گونــدە دەڕوات و لە گوندی 
میــراوێ دەگیرســێنەوە. ســەید عەلــی گــەورە بوو، بــەاڵم بەداخەوە 
وەک هــەزاران منداڵــی هاوتەمەنــی لەبــەر نەبوونــی قوتابخانــە لــە 
چــرای زانســتی خوێنــدەواری بــێ بەش بــوو. بەاڵم وێــرای باوک و 
مام و برایەکەی شــانی دایە بەر کارو کاســبی. لە تەمەنی یاسایی دا 
واتــە ســاڵی 1339 بــە ســەرباز گیرا و دوای تــەواو کردنی خزمەتی 
ســەربازی دەگەرێتــەوە زێدەکــەی، بــەاڵم هەر لەو تەمەندا هەســتی 
نەتەوایەتــی و بیــری حیزبایەتــی هانی دەدا و تێکــەاڵو دەبێت لەگەڵ 

کاری سیاسی.  
 ســااڵنی 46- 47 جوواڵنەوەیەکــی ئازادیخــواز و رزگاریخــواز بــە 
رێبەرایەتی حیزبی دێموکرات لە ئارادایە کاک سەید عەلی زیاتر قۆڵی 
هیمــەت هەڵدەماڵــێ و لە ژێــر رێنوێنی و رێبەرایەتــی حیزبدا لەگەڵ 
پۆلێک لە هاورێیانی تری حیزبی کاری تەشــکیالتی و کۆکردنەوەی 
یارمەتی بۆ حیزب دەســت پێ دەکەن و ئەو ئەرکە بە باشــی بەجێ 
دەگەێنــن، بــەاڵم دواتر لە الیەن ســیخورەکانی رێژیــم راپۆرتیان لێ 
دەدرێت. ناوبراو دەگیرێ و لە شاری نەغەدە دەخرێتە ناو بەندیخابە 
و ئەشکەنجەیەکی زۆر دەدرێ و تەنانەت نینۆکەکانی دەردێنن بەاڵم 
بەو حاڵەش ئیعتراف ناکات. پاش هەولێکی زۆری بنەماڵە و دۆستان 
بە دانی بەرتیلێکی زۆر بە بەرپرسانی ساواکی رژیم ئازاد دەکرێ.

و  ژانــدارم  ئەشــکەنجەی  و  هەرەشــە  عەلــی  ســەید  کاک  بــەاڵم 
ئەشــکەنجەی زینــدان ورەی پــێ بەرنــەدا، بەڵکــوو ســوورتر و رق 
ئەســتوورتر لــە جاران دەســتی بــە کاری حیزبی کــردەوە و رژیمی 
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پاشــایەتیش ســیرەی لەســەر هەڵنەدەگــرت، ســەرئەنجام بۆ ئەوەی 
نەکەوێتە زیندان هاتە کوردســتانی باشــوور و لە شۆڕشــی بارزانی 
دا بەشــداری کرد هەتا دوای نســکۆی شۆڕشی کوردستانی عێراق، 

دواتر گەڕایەوە کوردستانی ئێران.
 لەســاڵی 1348 ژیانی هاوبەشــی لەگەڵ کچێکی رووسوور بە ناوی 
»رابــی« پێــک دێنێــت. خوشــکە رابــی نەک هــەر هاوســەری دەبێت 
بەڵکوو هاورێ و پشــتیوانێکی بەهێزی کاک ســەید عەلی دەبێت. لە 
هەمــوو قۆناغەکانــی ژیانیدا رۆڵی خوشــکە رابی بەرچــاوە لە دابین 
کردنی بژێوی بنەماڵەوە بگرە هەتا بەخێوکردن و  پەروەردەکردنی 
منداڵەکانی و تەحموول کردنی ژیانی دوور لەیەکتر و یان ژیانی تاڵ 
و سەختی تاراوگەنشینی. بەرهەمی ئەو ژیانە پێنج کوڕ و سێ کچن. 
کاک ســەید عەلی لە دوای ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەاڵنی ئێران بە 
شــێوەیەکی فەرمــی وەک بەرپرســێک لــە ناوچەی شــنۆ دەســت بە 
رێکخســتنی ئەندامانی حیزب دەکات. دوای پێک هاتنی هێزی ســمکۆ 
کاک ســەید عەلــی وەک فەرمانــدەی لک و دواتــر وەک جێگر هێز و 
سەرپەرســتی هێــزی ســمکۆ بەرپرســایەتی دەبێت. لە زۆر شــەری 
گــەورە و بچووکــی ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردســتان بەشــداری 
و فەرماندەهــی کــردووە، چوار جار لە مەیدان خەبات و تێکۆشــاندا 
بڕینــدار بــووە، دووجــار بڕینەکانــی زۆر قــورس بــووە. بــەاڵم نــە 
ئەشکەنجەی ساواک و دەرهێنانی هەموو نینۆکەکانی نە زامە بەئێش 
و پڕئازارەکانــی شۆڕشــی نوێ خوازمــان و نە ژیانی دوورە واڵتی، 
هیچ کامیان لە سەر ورەی بەرزی کاک سەیدعەلی شوێندانەرنەبووە، 
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بەڵکوو ئەو بەو ئازار و زامانە زیاتر لەســەر رێباز و بیرو باوەڕی 
ســوور بووە و چاالک و ورەبەخشــتر لە جاران بووە. بۆیە جێگای 
رێز و بڕوا و متمانەی بەرپرســانی حیزبی و هاوســەنگەرانی بووە. 
ئــەو خۆشەویســتییە وای کردبــوو کــە هاورێیانی بە »خاڵە شــێخ« 

ناوی بەرن، ئەو ناسناوەی هەتا سەر پێ بڕا. 
خاڵە شێخ هەتا ساڵی 1367 وەک فەرماندەیەکی ئازا و بە بەرنامە و 
پێشمەرگەیەکی بە بیرو باوەڕ درێژەی بە تێکۆشانی پێشمەرگایەتی 
خۆی دا. لە سااڵنی دوای دەیەی 60 خاڵە شێخ بەهۆی بەساڵداچوون 
و چەندجــار بڕینــدار بــوون نەیتوانــی چــی دیکــە درێــژە بــە ژیانــی 
پێشــمەرگایەتی بــدا. بــەاڵم قــەت لــە حیــزب و بنکــە و بارەگاکانــی 
حیزبــی دوور نەکەوتــەوە و وەک ئەندامێکــی بەنەزم و دیســیپلین و 
کەسایەتێکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی درێژەی بە تێکۆشانی حیزبایەتی 
خۆی دا. لە هەر شوێنی بووبێ وەک بەرپرسێکی حیزبی هەستی بە 
بەرپرســایەتی کردووە و لە هەر جێگایەک نیشــتەجێ بووبێ حیزب 

لە کارو تێکۆشانی ئەو شوێنە دڵنیا بووە لەبەر خاڵە شێخ. 
لــە دەیــەی 70دا قۆناغیکــی تێرۆر کران لە کوردســتانی باشــوور لە 
الیــەن دەســت و پەیوەندییەکانــی کۆماری ئیســالمی ئێران دەســتی 
پێکرد کە زیاتر لە دووســەد تێکۆشــەری حیزبی تێرۆر کران و هەل 
و مەرجێکی نەخوازراو بەســەر کوردســتانی باشــووردا باڵی کێشا. 
خەڵکــی زۆر رووی لــە ئوروپا کرد، خاڵە شــێخ بــە پێچەوانەی حەز 
و ئارەزووەکانی بە ناچاری رێگای هەندەرانی گرتەبەر و لە ســاڵی 
1377 چووە واڵتی نۆروێژ و لەوێش لە تێکۆشان نەوەستا هەتا دوا 
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کاتەکانی ژیانی.
وەســیەتی کرد تەرمەکەی ببەنەوە بۆ کوردســتان و لە گۆرســتانی 
شــەهیدان لەپەنــای هــاورێ و هاوســەنگەرانی بــە باوەشــی دایکــی 

نیشتمانی بیسپێرن. 
رۆژی 24 /1 /1385جەنازەکەی گەیشــتەوە کوردســتان، لە شــاری 
کۆیــە لــە گۆڕســتانی شــەهیدانی حیــزب لەنێــو ئاپــۆڕای بەرینــی 
هاوســەنگەرانی رۆژانی ســەختی خەباتی شــاخ و شــار و بەشداری 
ئەندامانی رێبەرایەتی حیزب و ســکرتێری گشــتی حیزب بە باوشــی 

ئەو بەشە لە کوردستانی ئازادکراو سپێردرا.

 دوایین وتە
تەختــی  لەســەر  نیشــتمان،  و  زێــد  لــە  لــە واڵتــی غوربــەت، دور 
نەخۆشــخانەیەکی شــاری »هونافــۆس« لــە واڵتــی نەرویــژ، لە دوا 
کاتەکانی سەرەمەرگ هەڵۆیەکی لە پەلوپۆ کەوتوو لە ژیانی تاراوگە 
روو بــە ئەندامانــی بنەماڵــە و هاورێ و هاســەنگەرانی لەمێژینە بەو 

جۆرە لە ژیان و بەسەرهاتی خۆی دوا. 
خۆشەویستەکانم:

بــە کورتــی زۆر ناگەڕێمەوە بۆ دواوە، لە تەمەنی بیســت ســاڵییەوە 
بووم بە ئەندامی حیزب، ئەو کات جوواڵنەوەی ساڵەکانی 46- 47 لە 
ئارا دابوو. ناوی ئەحمەد تۆفیق وەک ســکرتێری حیزب دەهاتە بەر 
گوێ. لەو سەردەمەدا بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی حیزب لە دەستی 
ســاواکی »شــا« رایان کردبوو و لە کوردستانی باشوور دەژیان و 
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تێکۆشــانی حیزبیان ئەنجام دەدا. بە ئێمە راســپێرابوو جل و بەرگ 
و پێــالو و پــارە کۆبکەینــەوە و بینێریــن بــۆ شۆرشــی کوردســتانی 
عێراق. ئێمە ئەو ئەرکەمان بە جێ هێناو و هاتین لە حاجی ئۆمەران 
تەحویلــی ئەوانمــان دان و لە کار و چاالکی تەشــکیالتی و تەبلیغاتی 
بــەردەوام بوویــن. بــەاڵم کەوتبووینــە ژێــر چاوەدێــری ســاوک و 
دەست و پەیوەندییەکانی؛ بەردەوام بەدوامانەوە بوون. سەرئەنجام 
گوزارشــتیان لــێ دایــن و گیرایــن. خەڵکێکــی زۆر گیــرا، بــە تایبەت 
مامۆســتایانی ئایینی، چونکە ئەو کات مزگەوت و حوجرەی فەقێیان 
مەکــۆی حیزبایەتــی و تێکۆشــان بــوون. ئەمنیــش لــە بنەماڵەیەکــی 
خاوەن پێگەو ناسراو بووم. لەو گیرانە بێ بەری نەبووم. لە زیندانی 
نەغــەدە بەند کرام و زۆر ئەشــکەنجە درام، تەنانــەت نینۆکەکانمیان 
دەرهێنا، بەاڵم ئیعترافم نەکردو کەســم بە گرتن نەدا. بنەماڵەی ئێمە 
و هاورێیانی حیزبی لە زۆر دەرگەیان دا و پارەیەکی باشیان بەرتیل 
بە بەرپرسانی ساواک دا، هەتا توانیان دوای ماوەیەک زیندانی ئازادم 
بکەن. بەاڵم دەســتم هەڵنەگرت و لە شۆڕشــی خوالێخۆشــبوو مەال 
مستەفای بارزانیدا بەشداریم کرد. لە پەنای ئەوەش لە کارو چاالکی 
تەشــکیالتی حیزبــی غافل نەبووین. بەاڵم خۆش لێمــان نەدەگوزەرا، 
چونکــە هــەم لە شــۆڕش بەشــدار بووین، هــەم دەبــوا کارو چاالکی 
حیزبــی بکەیــن و خۆشــمان بەخێو بکەین، ســەرەڕای ئەوەش چەند 
پێشــمەرگەیەکی ئێمە کە چاالکیان کردبوو لە ئێران دوای گەڕانەوە 
تەحویــل درانــەوە و لــە پادگانــی جەڵدیــان لــە ســێدارە دران. دوای 
نسکۆی شۆرشی کوردستانی عێراق گەڕامەوە بۆ ئێران و خەرێکی 
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کارو کاســبی بــووم. لەهەمــان کاتدا کاری حیزبیم هــەر دەکرد هەتا 
سەرکەوتنی شۆرشی گەالنی ئێران و دەست پێکردنەوەی تێکۆشانی 
حیزبی دێموکرات بە شــێوەی عەلەنی. ناوی دوکتور عەبدالرەحمان 
قاسملوو کەوتە سەرزارو زمانی خەڵک. حیزب گوند بە گوند دەگەڕا 
و ئیــدی حیزب بوژایەوە. بۆ رێکخســتنی شــانەکانی حیزبی چوومە 
ناوچەی الجانی پیرانشــارو چاوم بە ســەید رەسووڵی دیهقان )بابی 
گــەورە(و رەحمــان کریمی کەوتــوو و خۆم پێناســاندن. زۆریان پێ 
خۆشــبوو، تفەنگیــان دامــێ و رێنوێنی پێویســتیان پــێ دام و ئەرکی 
تایبەتیان پێ ئەســپاردم و بە دڵێکی خۆشەوە گەڕامەوە بۆ ناوچەی 

شنۆ و دەستم بە کاری حیزبی کرد.
لــەو کاتــە هەتــا ســاڵی 1367هەتــاوی کــە 10 ســاڵی رەبــەق دەکات 
پێشــمەرگە بــووم. پلەکانــی نیزامیــم یــەک بــە دوای یــەک دا بڕی و 
بوومە فەرماندە لکی مســتەفا جوان لە هێزی ســمکۆ هەتا رێکەوتی 
1359/1/20 کــە کاک محەممــەد کوردنــژاد )محەممەد عەلی پیرێژن( 
شــەهید بوو ئەوجار منیان بردە لکی کوردنژاد و بوومە فەرماندەی 
ئــەو لکــە و دواتــر جێگــر هێــز و سەرپەرســتی هێــز لــە ئەرکەکانــم 
بــووە. لەو ماوەیەدا لــە زۆربەی مەئموریەت و ئەرکەکانی کۆمیتەی 
شارستانی شنۆ و هێزی سمکۆی ئەوکات بەشداریم کردووە. چوار 
جــار بە ســەختی بڕینــدار بوومە، دوای ســارێژبوونەوەی برینەکانم 
گەڕاومەتەوە نێو کۆڕی خەبات و لەگەڵ هاوســەنگەرەکانم درێژەم 
بە تێکۆشانی خۆم داوە و ژیانی من چیرۆکێکی درێژ و حەقیقییە و 

کاتی زۆری دەوێت هەمووی باس بکەم. 
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خەڵکی ناوچە و بەرپرســانی حیزب و هاورێ و هاوســەنگەرانم بە 
ویژدانــەوە ئــەو شــاهیدێم بــۆ دەدەن. من لــە هیچ ئەرکێکــی حیزبی 
دەریغــم نەکــردووە، هەمــوو بڕیارەکانی حیزبم بەو پــەری ئەالقە و 
بیروبــاوەڕەوە جــێ بــە جــێ کردوون و ســڵم لــێ نەکــردوون و لە 

رابردووی خۆم نەک پەشیمان نیم بەڵکوو شانازی پێوە دەکەم. 
هەمــوو ئیفتخاراتــی مــن ئەوەیــە کــە خەڵکــی کوردســتان مــن بــە 
پێشمەرگەی حیزب و گەل ناو دەبەن، بۆیە بڕیارم داوە هەتا دواین 
هەناسەی ژیان وەفادار بە رێبازی شەهیدان بم. هەموو کات ئامادەم 
ئەوەنــدەی لــە هێزو توانام دابێ گیانم لــە پێناو حیزب و گەلەکەم دا 

ببەخشم. 
بۆیــە لــە کۆتاییــدا ســەری رێز و نەوازش بۆ ســەرجەم شــەهیدانی 
و  قاســملوو  قــازی،  هەموویــان  ســەرووی  نەتەوەکــەم  و  حیــزب 
شــەرەفکەندی دادەنوێنــم. بــەو ئاواتــە کــە قوتابیەکــی بەوەفای ئەو 
رێبازە بم، رۆڵەکانیشم لەسەر رێباز و بیروباوەڕی من بن و دوای 
مردنیــش لــە گــۆڕدا رۆحــی مــن شــاد بکەن و لــە ئاســتی نەتەوە و 

نیشتماندا رووسوورم رابگرن. 
سەید عەلی ئازەری 
هونافۆس ــ نەرویژ 2006 ی زایینی



هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  18

ئەمــرۆ لێــرە لــە رێ و رەســمی 
پرســەو سەرەخۆشی هاورێیەکی 
ئەندامێکــی  خۆشەویســتمان، 
دڵســۆز و بە وەفای حیزبەکەمان 
حیزبــی  پێشــمەرگەیەکی  و 
عەلــی  ســەید  کاک  دیموکــرات، 
ئازەری  بەشدارین کە بە داخەوە 
چەنــد رۆژ لــەوە پێــش لــە واڵتی 
نۆروێــژ کوچــی دوایی کــرد، بەو 
بۆنــەوە ئیجــازەم بدەن لــە الیەن 
هەموومانــەوە، خــەم و پــەژارەی 
خۆمــان بــۆ لــە دەســت چوونــی 

حەسەن شەرەفی: 
ئەم وەفاداری و ئەمەگەی هەرگیز لە بیرناچێ و 

رێزی دەگرین
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هاورێیەکــی دڵســوزمان دەر ببریــن، هەروەهــا سەرەخۆشــی لــە 
ئەندامانــی بنەماڵــەی گــەورەی کاک ســەید عەلــی، ئەندامی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و هەموو ئەندامــان و الیەنگران و 
دۆســتانی ئەو حیزبە بکەین، بە تایبەت سەرەخۆشــی لە ئەندامانی 
بنەماڵــەی کاک ســەید عەلــی بکەیــن کە لــە رێگایەکــی دوورەوە لە 
ناوخــۆ و دەرەوەی واڵتــەوە هاتوون بۆ ئەم کــۆرە ماتەمینە، ئێمە 
حەزمــان دەکــرد کە دیداری ئەو خۆشەویســتانە لە موناســبەتێکی 
خۆشی دا بوایە بەاڵم بە داخەوە، ئەمرۆ دیدارمان لەم شوێنە و لەم 
کۆرە ماتەمینە دایە بە بۆنەی کۆچی دوایی ئەو خۆشەویستەمانەوە 
کاک ســەید عەلی ئازەری، بۆیە بە ناوی هەموومانەوە جارێکی تر 
سەرەخۆشــی لــەو ئازیزانــە دەکەین کــە لە ناوخۆ و لــە دەرەوەی 
واڵتــەوە تەشــریفیان هێنــاوە و ئــەوە بزانــن کــە ئێمەش لــە لەگەڵ 
ئێوەدا شــەریکی ئەم خەمە گەورەین، خۆمان بە تازیەبار دەزانین، 
ئــەو کەســانەی کــە لە نێو حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێران 
دا تێکۆشــانیان هەیــە کاک ســەید عەلــی یــان بــاش دەناســی کە لە 
نــاو ریزەکانــی حیــزب دا تێکۆشــەرێکی دیــاری حیزبەکەمان بوو، 
بــە دەســت پێکردنــی شۆرشــی گەالنــی ئێــران و ئاشــکرا بوونــی 
شۆرشی گەلی کورد و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، کاک 
ســەید عەلــی بوو بە ئەندامێکی دڵســۆز و بوو بە پێشــمەرگەیەکی 
ئــازا لــە ســەنگەری پێشــەوەدا، شــان بــە شــانی پێشــمەرگەکانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و لە ماوەی ئەو ســااڵنەی 
پێشمەرگایەتی دا بەرپرسایەتی سەرپەل و دواتر سەر لکی هەبوو، 
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هەروەها لە مەیدانی بەربەرەکانی لەگەڵ رژیمی ئاخوندی دا چەند 
جار بریندار بووە، بۆیە دوای ئەوە نەیتوانی وەک پێشمەرگەیەکی 
تــەواو وەخت لە خزمــەت حیزبەکەی دا بێت، بەاڵم بەردەوام وەک 
ئەندامێکی دڵسۆز لە هەموو کات و ساتەکانی وەک کەسێکی دڵسوز 
و پێشــمەرگەیەکی تێکۆشــەر ئەرکەکانی حیزبی بــە جێ دەگەیاند، 
ئەو کەســێکی خۆشــناو لە ئاوایی میراوێ زێدی خۆی و هەروەها 
لە ناوچەی شــنۆ، و هەموو ئەو جێگایانەی کە ئەو هەلســۆراون و 
تێکۆشانی حیزبی تێدا کردووە کەسێکی خۆشەویستی خەڵک بوو، 
بێگۆمان لە دەســت چوونی کەســێکی ئاوا، کە لەگەڵ ئەوەی کە بە 
ناچاری واڵتی بە جێ هێشت و لە واڵتی نۆرویژ جیگیر ببوو، بەاڵم 
لەگــەڵ ئــەوەش دا هەمــوو کات وەک ئەندامێکــی دڵســۆزی حیزبی 
هەمــوو ئــەرک و کارەکانــی خۆی جێ بە جێ دەکــرد، هەموو کات 
خۆشەویســتی هاورێیانــی بــووە لەوێش و هەمــوو کات بیری هەر 
لــە رێبــازی حیزبەکــەی و الی هاورێیانی بــووە و هەر بۆیە داوای 
کردووە وەک دوایین وەسیەت تەرمەکەی بگێرنەوە بۆ کوردستان 
و لە ناو کۆری هاورێیانی دا و لە گۆرستانی شەهیدان دا بە خاکی 
بسپێرن، بۆیە ئەم وەفاداری و ئەمەکەی کاک سەید عەلی هەرگیز 
لــە بیــر ناچــێ و رێزی دەگرین و تا ســەر وەفادار بــە رێبازی ئەو 
و هەموو شــەهیدانی گەلەکەمان دەبیــن، بۆیە لەم کۆرە ماتەمینەدا 
ئەوەی زیاتر دەبێت بیری لێ بکەینەوە رێبازی ئەو شەهیدانەیە کە 
هەموو ژیانیان لە پێناوی ئازادی گەلەکەیان دانا. هیوادام ئەندامانی 
بنەماڵەی کاک سەید عەلی وەک چۆن وەسیەتی گەڕانەوەی تەرمی 
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کاک سەید عەلی یان بە جێ گەیاندووە، هەر وا هەموو نەسیحەت 
و ئامۆژگارییەکانــی دیکــەی کاک ســەید عەلی لەبــەر چاو بگرن و 
هەرگیز رێگە و رێبازی کاک سەید عەلی بەر نەدەن و لەو رێگە دا 
بەردەوام بن لە خەبات، بەو رێگایەدا برۆن کە کاک سەید عەلی پێدا 
رۆیشت بەرەو خەباتی گەلەکەی بۆ رزگاری نەتەوەی کورد، بۆیە 
جارێکــی تر من وێــرای هاودەری خۆم و هەموو ئەندامانی حیزبی 
سەرەخۆشــی خۆمان لە هەموو ئەندامانی بنەماڵەی گەورەی کاک 
ســەید عەلــی ئــازەری دەکەیــن و پــەژارەی خۆمــان دەردەبرین و 

هاوخەمتانین. 
كۆیه  سالی25 / 1385/1 هەتاوی 
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قادر وریا: 
فەرماندەیەکی بە پالن و خەڵکی و خاکی بوو

کاک ســەیدعەلی لــە بنەماڵەیەکــی 
خۆشەویست و نیشتمان پەروەردا 
لــە دایک بــووە. لە ســاڵی 1346ی 
هەتــاوی پێوەنــدی بە تەشــکیالتی 
حیزبــەوە دەگــرێ و دواتــر کە لە 
الیــەن رژیمــی پاشــایەتی ئاشــکرا 
دەبیــت و دەکەوێتــە ژێر فشــاری 
ســاواکی  ســیخوریەکانی  دەزگا 
رۆژهەاڵتــی  دەبێــت  ناچــار  شــا، 
بــۆ  بێڵــێ  جــێ  بــە  کوردســتان 
کوردســتانی عیــراق و لەوێ ببێتە 
دیموکراتــی  پارتــی  پێشــمەرگەی 
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کوردســتانی عیراق بۆ ماوەی یەك ســاڵ، دواتر دێتەوە و بە نهێنی 
کاری حیزبــی دەکات تاکــوو شۆرشــی ســاڵی 1357ی هەتــاوی و 
ئاشــکرا بوونــی هێزەکانی حیزبی دیموکرات لە هەموو کوردســتان، 
بۆیە کاک ســەید عەلی بە فرســەتی دەزانێ و هەموو خزم و کەســی 
خۆی کۆ دەکاتەوە و دەست دەکەن بە چەک کردنی هێزەکانی رژیم 
لــە گوندەکــەی خۆیان و هەروەهــا لە ناوچەی خۆیان  و هەر لە ناو 
گوندەکــەی خۆیــان مقەرێکی  پێشــمەرگە دادەمەزرێنــێ، دوای ئەوە 
ئیتــر لــە هەمــوو کار و چاالکییەکانــی حیزبی دژی رژیم بەشــداری 
چاالکانەی دەبێت لە ناوچەکەدا، بۆیە بەهوی ئەو رۆڵەی کە هەیبوو 
ســەرەتا وەک ســەر دەستە و دواتر وەک جێگری لک و دواتر وەک 
ســەر لک بەرپرســایەتی پێ دراوە لە لکی شەهید مستەفا جەوان، لە 
هێزی شــنۆ، واتە سمکۆی ئەو کات، ئەرکەکانی بەرێوە دەبات، بۆیە 
راســتەو خۆ لە ســاڵی 1359 دەبێتە بەرپرســی لکی شــەهید مستەفا 
جوان. دیارە کاک ســەید عەلی کەســایەتییەکی ناسراوی ناوچە بوو، 
هەمــوو کات هەوڵــی دەدا کــە کار و چاالکییەکانی بباتە ناو خەڵک و 
خەڵکێکی چاالک و لکێکی سەرکەتووی دروست کردبوو، بۆیە پاش 
چەنــد جــار برینــدار بوون و چوونە ســەری تەمەنی لە ســەر ئیزنی 
حیزبەکــەی و بــۆ چاوەدێری بنەماڵەکــەی ئیزنی پێ درا تاکوو وەک 
ئەندامێکی حیزبی لە ناوچەکانی نزیک مقەرەکانی حیزب واتە لە سڵێ 
و دواتر لە نزیک دیانا بژی، بەاڵم ئەو هەر دڵی الی حیزبەکەی بوو، 
بویە هەموو کات هەر بەردوام بوو لە کار و چاالکی بۆ حیزبەکەی، 
دواتر بە هاوکاری UN توانی خۆی و بنەماڵەکەی بچنە واڵتی نۆروێژ 
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و لــەوی ژیــان بە ســەر ببــەن. کاک ســەید عەلی ســەرەڕای ئەوەی 
کــە لــە دەرەوەی واڵت دەژیــا ئەمە کاری لە هەســتی شۆرشــگێری 
ئــەو نەکــرد و هەم خــۆی و هەم بنەماڵەکەی بە شــاهیدی ئەندامانی 
چاالکــی  ئەندامــی  وەک  ئــەوان  واڵت  دەرەوەی  لــە  حیزبەکەمــان 
حیزبــی لــە دەرەوەی واڵت کار و تیکۆشــانیان هەر بەردەوام بووە، 
ســەرەڕای ئەوەی کە لە بواری خوێندن دا کاک ســەید عەلی رادەی 
خوێندەواری کەم بوو، بەاڵم خویندەواری سیاسی ئەو و تیگەیشتن 
و خویندنەوەی ژیان و خەبات لە دیدی ئەو دا هەموو کات لە لوتکە 
دا بــوو. تێگەیشــتنی ئــەو هەمــوو کات بووە هۆی ســەرکەوتنی ئەو 
لــە کار و کردەوەکانــی دا. ســەرەرای ئەوەی کە ئــەو فەرماندەیەکی 
نیزامی ســەرکەتوو بوو، هەموو کاتەکان دەیتوانی فەرماندەیەکی بە 
پالن بێت بۆ چاالکییەکانی حیزبەکەمان، و لێوەشــاوەیی ئەو مایەی 
ســەربەرزی ئەو بوو، لەگەڵ ئەوەش دا ئەو کەســایەتییەکی سیاسی 
و کۆمەاڵیەتی و خەڵکی و خاکی  بوو بۆیە ئەم ســیفەتانە ئەوەندی 
دیکە کاک سەید عەلی جوانتر و باشتر و پێگەیشتوتر و تیگەیشتوتر 
نیشان دەدا. هەر ئەمە بوو کە کاک سەید عەلی ببووە خۆشەویستی 
هەمــوو پێشــمەرگەکان و هەمــوو خەڵکــی ناوچەکــە و کەســێکی بە 
نفوزی ناو کۆمەاڵنی خەڵک و دەیتوانی بە ئاســانی لە ســەرکەوتنی 
کارەکانی دا نەخشی بەرچاوی هەبێت. بۆیە من ئەوەم باش لە بیرە 
هــەم ئــەو کاتــەی کە فەرماندە بوو لە ناو ریزەکانی حیزب دا و هەم 
ئەو کاتەی وەک کەســێکی دانیشــتوو بوو هەموو کات دەبووە هۆی 
ئــەوەی کــە خەڵــک لــەو کۆبنــەوە و رێگە و رێبــازی ئەو بــە پیروز 
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بزانن، بۆیە لە ناخی خۆیدا ئەو کەسێک بوو هەموو کات بۆ تەبایی 
و یەکریزی هەوڵی دەدا. هەموو کات هەوڵی ئەوەی دەدا کە رێنوێن 
بێــت بــۆ خەڵک و ئەوەنــدەی بۆی کرابا بە دەنگــی خەڵکەوە دەچوو 
تاکوو گیرو گرفتەکانیان بۆ چارەسەر بکات، هەر ئەوە وایی کردبوو 
کە لە هەموو شوێنێک وەک باب و برا گەورەی خۆیان سەیری بکەن 
و پرس و راوێژی پی بکەن، ئەمە هەم لە دەورانی پێشمەرگایەتی دا 
وابوو هەم لەو دەورانەی کە لە تەنیشتی حیزب وەک ئەندام دەژیان 
و دواتــر لــە دەرەوەی واڵتیــش هەر بەم شــێوە بوو. لــەوەش زیاتر 
کەســێک نەبــوو کە هەوڵی وەســەر نانــی ماڵ و ســەروەتی هەبێت، 
بەڵکــو ئــەو مــاڵ و ژیان و ســەروەتی خــۆی لە پێنــاو حیزبەکەی دا 
هەموو لە دەســت دا بۆیە هەموو کات تەنیا لە بیری ئەوەدا بوو کە 
چــی لــە توانای دایە بۆ گەلەکەی تەرخانی بکات، بۆیە دوایین داوای 
ئەو ئەوە بووە لە ناو کۆری هاورێیانی دا بە خاکی بسپێرن و هەر 
ئەوەی کە ئێوەی بەشدار بووی ئەم کۆرە ماتەمینە لەم چەند رۆژە 
دا نیشانتان دا کە هاو رێگە و هاورێبازی کاک سەید عەلین و لەگەڵ 
خەمــی لە دەســت دانــی ئەو دا بــوون گەواهی شەخســیەتی بەرزی 
کاک ســەید عەلــی نیشــان دەدات، بۆیــە منیش بە نۆبــەی خۆم و لە 
کۆتایی قسەکانم دا جارێکی دیکە سەرەخۆشی لە بنەماڵەی بەرێزی 
کاک سەید عەلی دەکەم  لە دەرەوە و ناو خۆی کوردستان، دیسان 

جارێکی تر سەرەخۆشی لە خۆمان و لە ئێوەش دەکەم.
سالی 1385/1/25ی هەتاوی کۆیە
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برایم الجانی: 
کۆچـی دوایـی کاک سـەید عەلـی نـەک بـۆ بنەماڵەکەی، 
نۆروێـژ  کۆمیتـەی  لـە  حیـزب  تەشـکیالتی  بـۆ  بەڵکـوو 

کوسـتێکی گـەورە بـوو

لە راستی دا سەرەتا دەمهەوێ بڵێم 
کە ماوەیەک بە سەر کۆچی دوایی 
کاک ســەید عەلی دا تێپــەر دەبێت، 
ئەگــەر کۆچــی دوایــی کاک ســەید 
عەلــی بــۆ بنەماڵەکــەی کۆســتێکی 
دڵنیایییــەوە  بــە  بووبــێ،  گــەورە 
بــۆ تەشــکیالتی حیــزب بــە گشــتی 
و کۆمیتــەی نۆروێــژ بــە تایبەتــی، 
کۆســتێکی یەکجــار گــەورە بــووه، 
ئــەوەی  وێــرای  ســەیدعەلی  کاک 
ســااڵنیکی زۆر لــە نــاو ریزەکانــی 
حیزبــی و لە بــوارە جیاکانی کاری 
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حیزبــی تێکۆشــانی هەبــووە لە واڵتی نۆرویــژ دا، دەتوانم بڵێم یەکێک 
لە کەســە چاالکەکانی حیزبی بووە لەم واڵتە بە شــاهیدی هەموو ئەو 
کەسانەی کە لە کۆنفرانس و کوبونەوەکانی حیزبی لەم واڵتە بەشدار 
بــوون. ئــەو یەکێــک بووە لە کەســە چــاالک و بەرچاوەکانــی حیزبی، 
کاک ســەید عەلی کەســێکی تا بڵی چاالک بە ئینزبات و بە توانا بووە 
کەســێکی زانــا و نیزامــی کار و ئاشــنا بــە بەرنامــە و سیاســەتەکانی 
حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــووە. بۆ یــەک جاریش نەم 
دیــوە دوردۆنگــی و گومانــی لــە ســەر حەقانییەتــی سیاســەتەکانی 
حیزبــی دیموکــرات هەبووبــێ، لەگەڵ ئــەوەی دا کــە زۆر جار حیزب 
تووشــی قەیرانی تەشــکیالتی و سیاســی بووە، بەاڵم ئەو هەموو کات 
یەکێــک بــووە لەو کەســانەی کە قــورس و قایم بۆ دیفــاع لە بۆچوون 
و سیاســەتەکانی حیزب  هەڵوێســتی مەسئوالنەی حیزبی گرتۆتەبەر. 
لە راســتی دا شــەرایەتی واڵتی نۆرویژ بۆ کاری تەشــکیالتی حیزبی 
زۆر جیــاوز و ســەختترە، چونکــە  بــۆ کۆر و کۆبونەوەکان کەســانی 
حیزبی چەند ســەعاتێک دەبێت ببرن تا بگەنە شوێنی کۆبونەوەکان و 
لــەو بــارەوە کاک ســەید عەلی خۆی و بنەماڵەکــەی وێرای ئەوەی کە 
زۆر دوور بوون بەاڵم هەموو کات ئامادەی هەموو دانیشتن و کۆرو 
کوبونەوەکانــی حیزبــی بــوون و بوونی کەســانی وەک ئەو روحیە و 
هەیبەتی بۆ ئێمە زیاد دەکرد کە جێگەی شانازی بوو. لەو دا ئەندامێکی 
باش و کەسایەتییەکی حیزبیمان دەدیت و شاییمان بە خۆمان بوو کە 
کەســانی پێشمەرگەی قەدیمی حیزبی لە کۆرو کۆبونەوەکانی حیزبی 
دا ئــاوا چاالکانــە و بــە ئینرژی و تواناوە بەشــداری دەکــەن بۆیە لەم 
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چەند ســاڵە دا بە هاوکاری کەســانی وەک کاک ســەیدعەلی کومیتەی 
نۆروێــژ ، بەربــاوی باشــی بــە خۆیــەوە بینیوە لە کاری تەشــکیالتی 
دا لــە دەرەوەی شــاری ئوســلوی پایتەخــت بــۆ شــارەکانی دیکــەی 
واڵتــی نۆروێــژ کە ئەمە بە هاوکاری بەشــێکی زۆر لەو کەســانە بوو 
کــە کەســانێک بــوون کە ســااڵنێکی زۆر تێکوشــانیان هەبــووە لە ناو 
رێزەکانــی خەبات و شۆرشــی حیزبی دیموکراتی کوردســتانی ئێران 

دا، کە کاک سەید عەلی یەکێک بووە لەوانە.
 لە رۆژەکانی یەکەم کە هاتە ئەو شارە کە لێ دەژیان، هەر ماڵەکەی 
خــۆی بــووە پایگایەکی پتەو  و قەاڵیەکی بەرز بۆ تەشــکیالتی حیزب 
لەو شــوێنە و ماڵەکەی بووە جێگە و پێگەی کاری حیزبی لەو شــارە، 
بۆیە بە داخەوە دیسان دەڵێم کە ئەگەر کۆچی دوایی کاک سەید عەلی 
بۆ بنەماڵەکەی کۆستێکی گەورە بوو ئەوە بۆ تەشکیالتی حیزبی زۆر 
سەختتر بووە، لە راستی دا دەتوانم بڵیم رێ و رەسمی کۆچی دوایی 
ئەو  بووە کۆبوونەوەیەکی بەرینی حیزبی، کە هەموو ئەندامانی حیزبی 
لــەم واڵتــە و لــە زۆر واڵتانی دیکەوە لە دەوری یەکتر کۆ کردەوە کە 
ســااڵنێکی زۆر هــاورێ و دوســت و هاوخەباتــی کاک ســەید عەلــی 
ئــازەری بــوون لێرە لە کۆری پرســەی ئــەو دا کۆبوونەوە و جارێکی 
تــر بەهێزیــی تەشــکیالتی حیزبی لــە کۆچــی نــاوادەی ئەندامێکی ئەم 
حیزبەدا دەرکەوت، کە ئەگەر هاتنی ئەو هەموو خەڵکە بۆ هاودەردی  
و هاوخەمــی لەگــەڵ بنەماڵەی کاک ســەید عەلی بووە لە پاڵی ئەوەش 
دا هاورێبازی و هاوبیری و پەیمان نۆێ کردنەوە بووە لە گەل رێباز 
و رێگای کاک سەید عەلی و ئەو خەباتەی کە کاک سەید عەلی یەکێک 
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بــووە لــە رێبوارەکانی رێگاکــەی، کە واتە ئەگــەر خزمەتەکانی ئەو لە 
جێــگای خۆی دا کە وەک پێشــمەرگەیەک جێگــەی خۆی هەبووە و لە 
هەمان کات دا کۆچی دوای ئەویش دیسان بووە، هۆی کۆبونەوەیەکی 
گەورە و بەرینی تەشکیالتی حیزبی لە دەرەوەی واڵت کە ئەمە خۆی 

جۆرێکی تر لە شانازی  وکەسایەتی ئەو دەر دەخات.
 ئەگەر پێشتر کاک سەید عەلی شانازی دەکرد کە ئەندامی تەشکیالتی 
حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە، ئێمــە ئەندامانــی حیزبــی لە 
واڵتی نۆروێژ شــانازیمان دەکرد کە حیزب ئەندامی ئاوا تێکۆشــەر و 
وەفاداری بە رێبازی دیموکراتی هەبووە، کە کەســێکی خۆشەویســت 
و کۆمەاڵیەتــی و بــە پرســتیژ و دیســپلین بووە  بە تایبــەت لە بواری 
کۆمەاڵیەتییــەوە، ئەو کەســێکی زۆر بە توانا بــوو کە خەڵکانێکی زۆر 
گوێیــان لــێ دەگــرت و رێنوێنییەکانی ئــەو ســەرچاوەی ژیانیان بوو. 
ئەگەر توزێک بگەرێمەوە بۆ دواوە، دەبێ بڵێم کاک ســەید عەلی هەر 
لــە ســەرەتای دەســت پێکردنی شۆرشــی گەلی کورد لــە رۆژ هەاڵتی 
کوردستان نەخشێکی گرینگی لە بزوتنەوەی شۆرش دا هەبووە، هەر 
لە هێزی بەرگرییەوە بۆ پێشــمەگەی ســازمان دراوی حیزبی و دواتر 
فەرماندەیــی و خەباتــی چەکداری لە هەموو بوارەکان دا دژی رژیمی 
داگیرکەری ئێران. لە راســتیدا دەتوانم بڵێم کاک ســەید عەلی هەموو 
تەمەنی بە شۆرشگێری تێپەر کرد و لە هەموو قوناغەکان خزمەتێکی 
بزوتنــەوەی  و  ئێــران  دیموکراتــی کوردســتانی  بــە حیزبــی  زۆری 
رزگاریخوازانەی گەلی کورد کردووە، گرینگی کەسایەتی کۆمەاڵیەتی 
و سیاســی و تەشــکیالتی ئەو زۆر جێگەی رێز گرتن و تەقدیرە. لەو 
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کادرە تێکۆشەرانە بوو کە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران وەک 
کادرێکی لێوەشــاوە و وشــیار دەیناســی و رێزی دەگرت و شــۆرش 

پێویستی بە کەسانی وا هەبوو لەو شەرایەتە دا.
 شــتیکی تر کە پێویســتە باســی بکەم، ئەو کاتە بوو کە شــەرایەتێک 
بــۆ کاک ســەید عەلی هاتە پێش کە نەیدەتوانی وەک پێشــمەرگەیەکی 
تــەواو وەخــت لە خزمەت حیزبەکەی دابێت، بۆیە بە شــاهیدی مێژوو 
ئــەو کاتیــش هەمیشــە لــە نێــو بزوتنــەوە دا بــوو، لــەو شــوێنانە بوو 
کــە هێــزی پێشــمەرگە لەوێ بــوون، ئــەو کاتیش وەک تێکۆشــەرێکی 
تەشــکیالتی حیزب پێوەندی تۆند و تۆڵی لەگەڵ تەشــکیالتی حیزب و 
رێبەرایەتی حیزب و خەڵک هەبوو، پەیرەوی لە رێبازی حیزب دەکرد 
و بــە سیاســەتەکانی حیزب وەفــادار بوو. لەگەڵ ئــەوەش دا زیاتر لە 
جــاران پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانــی خۆیی لە ناو خەڵــک هەر بەهێز 
و قایــم راگرتبــوو، بــۆ کاری حیزبــی و بەڕێوەبردنــی سیاســەتەکانی 
حیــزب هەمــوو کات هەوڵــی جیــدی دەدا، بۆیــە کاک ســەید عەلــی لە 
هەر شــۆێنێک بوایــە، دەنگ و رەنگی حیزبی دیموکراتی کوردســتانی 
ئێران بوو لەو شوێنە. حیزب هەموو کات وەک پەنایەکی تێکۆشەرانی 
حیزبی دەدی و رێزی دەگرت، چونکە زۆر گرینگی دەدا بەو کەسانەی 
کــە بــە هــەر هۆیەک لە حیــزب دا پەراوێــز ببوون ئەوانــی لە دەوری 
خــۆی کــۆ دەکــردەوە و وەک تەشــکیالتێکی بەهێزیــی حیزبی هەموو 
کات هەموویــان لــە خزمەت حیزبەکەیان دا بوون، بۆیە ئەوان ببوونە 
قەاڵیەکی بە هێز لە سنوورەکان بۆ کاری حیزبی و ئاگادار کردنەوەی 

حیزب لە پالنەکانی رژیم و پووچەل کردنەوەیان. 
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بۆیــە حیزب بە لە دەســتدانی کاک ســەید عەلــی ئەندامێکی زۆر بوێر، 
نەتــرس و چــاالک و زیــرەک و زانای لە دەســت دا و ئێمەش جارێکی 
دیکە وەک کومیتەی نۆروێژی حیزبی دیموکراتی کوردســتانی ئێران، 
بــە لە دەســت دانــی هاورێی خۆشەویســتی هەمووان دڵگــران بووین 
و خەســارێکی گەورەیــە بۆمــان و جێگەی کاک ســەید عەلی لە کۆرو 
کۆبونەوە و کۆنفرانسەکانمان دا خاڵی یە. ئێمە تێکۆشەرێکی گرینگمان 
لــە دەســت دا، چونکــە بوونــی ئــەو ورە و توانا و هێــز و هیوا بوو لە 
رابردوو و هەروەها بۆ داهاتوومان، هەر چەند ئەو ئێستا لە ناوماندا 
نەماوە و بە داخەوە کۆچی دوایی کردووە، هیوادارین رێگەو رێبازی 
ئەو کە رێبازی بەرز و پیرۆزی هەموو شەهیدانی کوردستانە ببەینە 
پێش و هەرگیز رێگاو رێبازیان ون نەکەین. ئاواتی هەموو شــەهیدان 
و کاک ســەید عەلی وەدی بێنین و ئازادی بۆ گەلەکەمان دەســتەبەر 
بکەیــن بــە بــەردوام بوون لــە رێگــەی شــەهیدانمان دا، جارێکی دیکە 
وەک هەموو هاورێیانی حیزب لە واڵتی نۆروێژ و کومیتەی نۆروێژی 
حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران بۆ کۆچی دوایی کاک ســەید 
عەلی هاوخەمی دەردەبرم و هیوادام بنەماڵەی کاک سەید عەلی، کور 
و کچەکانــی لــە رێبــازی کاک ســەید عەلی دا کە رێبــازی بزوتنەوەی 
رزگاریخوازانــەی گەلــی کــوردە، هــەر وا برۆنــە پێش، ئێمــەش خودا 
ئەو شــەرف و شــانازییەمان بداتێ کە بتوانین قوتابییەکی بە ئەمەگی 
رێبــازی کاک ســەید عەلــی و هەموو شــەهیدانی ســەربەرزی دیکەی  

گەلەکەمان بین، یادی بە خێر و رێگای پڕ ریبوار بێت.
نۆروێژ سالی 2007 ی زاینی



هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  32

لوقمان مێهفەر: 
فەرماندەیەکی ژیر و وردبین بوو

چۆنیەتــی ئاشــنابوونی مــن لەگەڵ 
کاک ســەید عەلی ئازەری بە ســێ 
قۆناخــی جیــاوازدا تێپەر دەبێت: لە 
قۆناخــی مێرمنداڵیــم دا نــاوی کاک 
کەســایەتێکی  وەک  ســەیدعەلی 
کۆمەاڵیەتی و کەسێکی شۆڕشگێڕ 
و جــێ متمانــەی خەڵک لە ناوچەی 
شــنۆ ناســیبوو و ناوی لەسەر زار 
و زمــان بوو چونکە ئەو پێشــینەی 
وای  ئــەوەش  هەبــوو،  سیاســی 
کردبــوو کــە پیر و گەنــج بە چاوی 

رێزەوە سەیری بکەن. 
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قۆناخی دووهەم دەگەڕێتەوە بۆ داوی ســەرکەوتنی شۆڕشی گەاڵنی 
ئێران و ئەو کاتەی کە حیزبی دێموکرات بە شێوەی ئاشکرا دەستی بە 
تێکۆشــانی خۆی کرد و هێزی پێشمەرگەی دروست کرد. بەاڵم ئەمن 
هەر لە ســەرەتای ســاڵی 1359وە لەســەر بڕیاری دەفتەری سیاســی 
درامە ناوچەی پیرانشار، ئەوەش بوو بە هۆی ئەوەی لە ئەزموون و 
ناســیاوی زیاتر لەگەڵ کاک ســەید عەڵی بێ بەری بم، چونکە ئەو لە 
ناوچەی شــنۆ لە هێزی ســمکۆدا بەرپرسایەتی نیزامی پێ سپێردرا و 

چوارچێوەی تێکۆشانی هەر لەو ناوچەیە دابوو. 
کردبــوو،  هێرشــی  دوژمــن   1360/9/22 رێکەوتــی  یەکــەم:  جــاری 
گردەســووری گرتبوو، ئەو بەرزاییە زاڵە بەســەر ئاوایی گەپلەسەندا، 
دوژمن لە پێشــڕەوەی دابوو بەرەو ئاواییەکانی گەپلەســەن و الوێن. 
هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بــوو ســەنگەرەکانی بەرگری بەرەی شــەر لەو 
میحوەرە تێک بشکێنێت. شەڕێکی قورس لە نێوان هێزەکانی دوژمن و 
هێزی پێشــمەرگە لەو میحوەرە لە ئارادابوو. هاوکات شەر لە جادەی 
بانە – سەردەشــتیش بە توندی بەردەوام بوو. کاک ســەید رەســووڵ 
دیهقــان )بابــی گــەورە( فەرماندەی هێــزی ئەو کاتی »ئــاوارە«ش بۆ 
یارمەتــی دانــی پێشــمەرگەکان چووبوو بۆ ئەو شــەڕە. دیارە لەوێش 
شــەرێکی قورس و خوێناوی هەبوو. بەداخەوە هەر لەو شــەڕە دابوو 
هاورێ سەروان ئەحمەد جاویدفەر )کاک هەژار( شەهید بوو. دوژمن 
دەیزانــی کە هێزێکــی تۆکمەی ئێمە لەژێر بەرپرســایەتی فەرماندەری 
هێــز بــۆ ناوچەی بانــە – سەردەشــت رۆیشــتووە. دەیهەویســت لەو 
دەرفەتــە کەڵــک وەرگرێــت بە هێزێکــی زۆرەوە لەژێر ئــاوری توندی 
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تۆپخانەدا ئاواییەکانی گەپلەسەن و هەبلەس و زێدانی گەمارۆ دابوو. 
شەرێکی دەستەویخەی تەن بە تەن دەستی پێکردبوو. 

دوژمــن جــار لەگــەڵ جار ئەڵقــەی گەمــارۆی توندتر دەکــرد. ئێمەش 
پێویســتیمان بــە هێزی یارمەتیــدەر بوو.  بە نامەیــەک داوای هێزمان 
لــە هاورێ ســەید عەلی ئــازەری کرد. هێندەی پــێ نەچوو بە خۆی و 
هێزێکی ئامادە گەیشــتە المان. دەســت بە جێ بەرنامەریزیمان کرد و 
شــوێنەکان دەســت نیشان کران. ناوبراو فەرماندەکانی بانگ کردوون 
و هەر کامیان شوێنی خۆیان پێ گوترا. دواتر پێ گوتن کوڕینە ئەمڕۆ 
رۆژی کوڕانــی ئازایــە. ئەمــڕۆ لە بەیانیەوە کاک محەممەد شــیرێژ بە 
پۆلــە پێشــمەرگەیەکی کەمەوە بەری ئەو هەمــوو هێزەی گرتووە، من 
چاکی دەناسم هەتا شەهید نەبێت ناهێلێت پێ دوژمن بگاتە ناو ئاوایی 
گەپلەسەن. دەی لە کاکۆ کەوێ بزانم فالن، فالن و ئێوە چ ئازاییەتێک 
دەنوێنــن. گەمــارۆی دوژمــن چۆن چۆنی تێک دەشــکێنن هەتا خەڵکی 
شــنۆ شــانازیتان پێــوە بکەن و خوشــک و براکانی ئێوە لــە مەڵبەندی 
پیرانشــار داســتانی قارەمانەتی ئێوە نەوە بە نەوە بگێڕنەوە. ئەو ورە 
بەخشــییە وای کرد پێشــمەرگە وەک هەڵۆ دارژانە ســەر دوژمن و لە 
ماوەیەکی یەک ساعەت و نیویدا واتە سەعات 4ی ئێوارێ دوژمن بە 
تەواوی تێکشکا و تەلەفاتی زۆری وێ کەوت و ئەو شەڕە لە مێژوودا 
بە شــەڕی گەپلەســەن بەناوبانگە. لە نەواری »دایە مەگری بۆ رۆڵەت 
ئەگەر نەمرم دەستێنم تۆڵە« دەڵی دایە بڕوانە شێرەکچانی گەپلەسەن 
هەر وەک تەواری ســەر بەرز بەســەر ســەنگەری پێشــمەرگەکاندا لە 

شەقەی شاباڵ دەدەن. 
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یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانی بەرزی کاک ســەیدعەلی کــە بینیم ئەوە 
بــوو شــارەزایی باشــی لەســەر فەرمانــدە و پێشــمەرگەکان بــوو و 
دەیزانی چۆنیان سازمان بدات و کامیان بۆ کام کار موناسبە. بۆیە کە 
پێداگری دەکرد لەســەر کەســێک بۆ شــوێنێک دواتر بۆم دەردەکەوت 
حکمەتێکــی تێدابــووە. هــەر ئــەوەش وای کــرد کــە کاک ســەید عەلی 
نــەک لــە الی پێشــمەرگەکانی هێزی ســمکۆ، بەڵکوو لــە الی فەرماندە 
و پێشمەرگەکانی هێزی ئاوارەش جی رێز و حورمەتی تایبەتی بێت.

بــۆ دووهــەم جــار لە هاوینــی 1361 جارێکــی دیکە بــە خزمەتی کاک 
ســەید عەلــی گەیشــتم، ئەو کات فەرماندە لک بــوو. ئەوان لە ناوچەی 
شنۆ پاشەکشەیان کردبوو و هاتبوونە ناوچەی الجانی پیرانشارو ئەو 

لکەی کە ئەو فەرماندەی بوو درابوونە ئاوایی سەرینچاوێ الجان.
رژیــم هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بــوو جــادەی پیرانشــار – سەردەشــت 
بگرێتــەوە. قۆنــاخ بــە قۆنــاخ دەچــووە پێــش ئاوایی چیانــەی ناوچەی 
پیرانی لە رێکەوتی 1361/4/24 گرتبووەوە و چەند کیلومیترێک مابوو 
بگاتــە ناوچــەی بــەری میرگان. هێــز پالنەکێکی دانا کــە گوندی چیانە 
بگرێتــەوە و پێشــی پێشــڕەوی دوژمن بگرێت. بۆ جــێ بە جێ کردنی 
ئــەو عەمەلیاتە پێویســتی بە هێزێکی زیاتــر هەبوو. بۆیە بە نهێنی ئەو 
هێــزەی لــە میحوەری الجان بوو بە شــەو راگوێزرایە ناوچەی پیران 
بۆ بەشــداری کردن لەو عەمەلیاتە. دیار بوو دوژمنیش هەســتی بەو 
بەرنامەیە کردبوو. رژیم پێش ئەوەی هێزی پێشمەرگە دەست بە کار 
بێت، دەســتی خۆی وە پێش خســتوو و هێرشــێکی بەرباوی بۆ سەر 
ئاواییەکانــی کێلــێ، کوندرێ، بەلەبان، شــنۆزەنگ و بەردەقەل دەســت 
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پێ کرد. بە هۆی کەمی پێشمەرگە لە ماوەیەکی کورت دا ئەو ئاوایانە 
گیران. پێشمەرگەیەکیش بە ناوی عوسمان جەنگی کە پێشتر لە شەڕی 
بەناوبانگی چیانەدا بڕیندار ببوو. تازە لە نەخۆشــخانە گەڕابۆوە و بە 
بــێ چەکــی بەدیل گیرا و دواتــر لە زیندانی دەریــای ورمێ بەداخەوە 
ئیعــدام کــرا. ئــەو هێزە کەمە کــە لەو گوندانــە پاشەکشــەیان کردبوو 

هەموو لە گوندی زەنگیاوێ کۆ ببوونەوە. 
مــن لــە مەئمووریەتێکدابووم، شــەو گەڕامەوە ئاوایــی بەرکەمران کە 
کۆمیتەکەمــان لــەوێ بــوو. هــەر ئەو شــەوە لــە ســتادی عەمەلیاتەوە 
نامەێکیان بۆ هێنام و تێیدا نووسرابوو بەیانی زوو سەرێکی میحوەری 
الجان بدە، چونکە هێزێکی کەمی لێ ماوە با ئیحتیاد لە دەست نەدەن، 
جمــو جۆڵــی دوژمن لــە ژێرچاوەدێــری بگرن. بەیانی زوو هەســتاین 
حەرەکەتمان کرد و گەیشتینە پشتی ئاوایی »خرێ بەرداشان« بینیمان 
پێشــمەرگە بەرەو پیرمان دێن، کە لێمان پرســین چ خەبەرە گووتیان 
لەگەڵ تاریک ڕوونی بەیانی دوژمن هێرشــی هێناوە و ئەو ئاوایانەی 
ســەرەوە هەموویــان گیــراوون، هێــزی ئێمەش هەموو پاشەکشــەیان 
کــردووە بــۆ زەنگیاوێ. ئێمە خێرا چووین بۆ زەنگیاوێ کە گەیشــتینە 
وێ بینیمان کاک ســەید رەســووڵی ســەید ئەحمەدی )چوکە( لەوێیە. 
ئەویش پێشــتر لە شەڕی بەرزاییەکانی هەنگاوێ بڕیندار ببوو و تازە 
لــە نەخۆشــخانە مورەخەس کرابوو و ناوبــراو فەرماندەی لکی چوار 
بوو. پێکەوە قسەمان کردوو و هێزەکەمان کۆ کردەوە و گەاڵلەیەکمان 
دانا کە هێرش بکەین بۆ گرتنەوەی ئەو گوندانە. کاک سەید رەسووڵ 
گوتــی هێزەکــە کەمــە بــا نامەیەک بنووســین بۆ کاک ســەید عەلی کە 
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بنکەیان لە سەرینچاوێ ناوچەی الجان بوو. نامەکەمان نارد هێندەی 
پــێ نەچــوو بە هێزێکی باشــەوە گەیشــتە المــان. گووتــی بەرنامەتان 
چییــە ئێمــەش پێیمان گوت ئــەوە گەاڵلەکەیە و هێــرش دەکەین. چەند 
تێبینییەکــی ورد و دەقیقــی هەبــوون لەســەر گەاڵلەکە، هــەر ئەو کات 
وەک شــەهیدی فەرماندە محەممەد عەلی پیرێژنم هاتە بەرچاو ئارام، 
لەســەرەخۆ و وردبیــن. ئەو تێبینیانەی گەاڵڵەکــەی دەوڵەمەندتر کرد، 
هەستم کرد ئێمە بەرێک پەلە و کەم دیقەتیمان بە خەرج داوە. هاوکات 
لەگەڵ هێرشی ئێمە، هێزەکەی دیکەمان لە بەری چیانە ڕا گەیشتنەوە 
المــان. کاتێــک دوژمن چاوی بەو هێــرش و هێزە کەوت لە ماوەیەکی 
کــورت دا هەمــوو ئاواییەکان و بەرزاییەکانی کە گرتبوونی چۆل کرد 
و بەرەو دوا گەڕایەوە و ئەوە سەرکەوتنە بە بێ تەلەفاتی پێشمەرگە 
کۆتایی پێهات. بەاڵم ئەوەی راستی بێت تێبینییەکانی ئەو فەرماندە بە 

ئەزموونە سەرکەوتنەکەی زیاتر دەستەبەر کرد. 
جــاری ســێهەم: هێزی ســمکۆ بــە فەرماندەیی کاک مــوراد ئەحمەدی 
چووبوونــە مەئموورییەتــی حیزبــی لــە جنووبــی کوردســتان. دوای 
تــەواو بوونی ماوەی مەئمووریەتەکەیان گەڕانەوە دەفتەری سیاســی 
لەوێشەوە بەرەو ناوچەی خۆیان دەگەڕانەوە. ئێمە لە ناوچەی پیران 
بووین بە پەیامی بێسیم ئاگاداریان کردینەوە کە ئەوە پێشمەرگەکانی 
هێــزی ســمکۆ بــە الی ئێــوە دادێــن، هــاوکاری تەداروکیــان بکەن بۆ 
دەربازبوونیــان بە ناوچەی شــنۆ یارمەتی و رێنوێنیان بکەن. ئێمەش 
تەداروکاتی باشــمان بۆ ئامادە کردن و شــوێنی مانەوەشمان بۆ رۆژ 
دیــاری کــرد. کاتێک هاتــن لەبیرمــە کاک ســەیدعەلی رووی تێکردین 
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و گوتــی یانــی هەموومــان بە رۆژ لێــرە دەبین، گوتمــان بەڵی، رووی 
لــە مــراد کرد و گوتی ئەمن لەگەڵ دەســتەیەک لە پێشــمەرگەکان لەو 
بەرزاییانــە نایەمــە خوارەوە. ئەویش گوتی بــۆ خۆت موختاری چۆن 
پێــت باشــە وابکــە. ئێمە گوتمان هیچ نیە ناوچــە ئارامە ئێمە بەردەوام 
لێرەین. قەت ئەو بەرزایانەمان نەگرتووە، دوژمنیش ئەو توانایەی نیە، 
ئەگەر هەر دڵنیا نین ئێمە دەســتەیەک پێشــمەرگەی خۆمان دەنێرین. 
فەرمــووی بنێــرن پێم خــراپ نیە، بــەاڵم ئەمن هەر ناهێمــە خوارەوە. 
زۆرمــان هــەوڵ دا فایــدەی نەبــوو. مــراد گوتی کاک ســەید کارقایمی 
خۆی هەر دەکات، ئێمەش کە توانیومانە لە جنوب بە ســەرکەوتووی 

بگەڕینەوە، هۆیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو کار قایمی و ئیحتیادە. 
ئێــوارە داهــات ئــەو رۆژە زۆر بە خۆشــی گوزەرا. پێشــمەرگەکان لە 
»گرمــەم« لە پشــتی ئاوایی »گەز گەســک« دەســتیان بــە هەڵپەرکێ 
کــرد. کاک ســەیدیش هاتــە خــوار لــە بەرزاییــەکان. کۆبوونــەوە گیرا 
و بەرنامــەی حەرەکــەت دیــاری کــراو کاک مــراد ئەحمــەدی وەک 
فەرمانــدەی هێــزی ســمکۆ سپاســی کردیــن. دواتر کاک ســەید عەلی 
روخســەتی وەرگــرت، رووی لە ئێمــە، بەرپــرس و فەرماندەکان کرد 
گوتی براینە وادێتە بەرچاوم یان ئێوە لەگەڵ رژیم رێک کەوتوون یان 
وتووێژ لە ئارادایە. ئەگینا چۆن ئێوە لە پشتی ئەو ئاوایانە و لە بناری 
ئەم کێوانە دەمێننەوە بە بێ ئەوەی پشــتی خۆتان بگرن. باشــە ئەگەر 
دوژمن بە شــەو هێزێک بنێرێتە ئەو بەرزاییانە بگرێ، پێم ناڵێن چۆن 
نجاتتان دەبێت. کاکی برا ئیحتیاد ماوەرای ترســە. ئەگەر کەمتەرخەم 
بــن تووشــی زیانی گــەورە دەبن، ئەو ئامۆژگارییەی بــرای خۆتان لە 
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گوێ بگرن، چاوتان ماچ دەکەم بە خواتان دەســپێرم. لەهەر شــوێنی 
مانەوە قەت بەرزاییەکان بەر مەدەن.

ئــەوان مــاڵ ئاواییــان لــێ کردیــن و بــەرەو ناوچەی شــنۆ رۆیشــتن. 
چەنــد رۆژێــک بەســەریدا تێپــەری، ئێمــەش بە بــێ لەبەرچــاو گرتنی 
رێنوێنــی و ئامۆژگارییەکانــی کاک ســەید هــەر وەک جــاری جــاران 
لــە گرمــەم و خەیلــە و زارگەلــی تــوان دەماینــەوە، رۆژێــک بــە پەیام 
ئــاگادار کرامــەوە بگەرێمەوە کۆمیتە شارســتان کە لە ســەر ســنوور 
بــوو بــۆ کۆبوونەوەیەکی تایبەتی. پێشــمەرگەکانیش لە جەولەدابوون 
رێکەوتــی 1365/7/9 بــۆ حەســانەوە دێنــە ›زارگەلــی توان«لە بناری 
بەرزاییەکانــی »هــەوار قاســمە«و »گەپلوکان« شــەو دوژمن هێزێک 
بە ســنووری حاجی ئومەراندا دەنێرێتە زینوی گەز گەســک لەوێ ڕا 
دێنــە گەلــی حاجــی برایم و دەپەرنــەوە بۆ بەرزاییەکانــی »مەحموود 
ئاکــۆ« و »قۆچــی قــەالن«. تــەواوی بەرزاییە ســتراتیژکەکان دەگرن 
بە راحەتی شــۆر دەبنەوە بۆ ســەر هەوار قاســمە و زال بەسەر گەلی 
توانــدا لە ســەرێڕا پێشــمەرگەکان دەدەنە بەر دەســترێژی چەکەکانی 
ئارپــی چــی و بی کێ ســی و کالشــینکۆف. گەاڵلــەی دوژمن جۆرێک 
دارێــژراوە کــە کۆمیتــەی ناوچــەی پیــران و لکی 3ی کەســی لێ دەر 
نەچێت. ئەگینا بە برینداری و دیلی بکەونە دەســتی دوژمن، پاســگای 
کۆنەالجــان لــە دوو کیلومتری و پایگای گوندی گەز گەســک لە ســێ 
کیلومتی شوێنی مانەوەی پێشمەرگەکان هەڵکەوتوون، هاوکات لەگەڵ 
هێرشــی جاش و پاســدارەکان لە بەرزاییەکان را گوردانی جوندواڵش 
لە ئاوایی گەز گەسک را هێرش دەباتە سەر پێشمەرگەکان . بەڕاستی 
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ئــەو چرکــە ســاتانە بە مەرگبــار دەهاتە بەرچــاوم، بەاڵم لە شانســی 
پێشــمەرگەکان چەند پێشــمەرگەیەکی ئەو لکە لە مەئموورییەت بوون 
و شــەو گەڕابوونــەوە لەبــەر ماندوویەتی نەیانتوانی بــوو  بگەنە الی 
پێشــمەرگەکان لــە میشــەی »محەممــەدی ســۆفی نەبی« چەند ســەد 
متری ئاوایی گەز گەســک دەمێننەوە، کاتێک شــەڕ دەستی پێکرد. ئەو 
پێشمەرگانە کە رادەیان لە قامکی دەست تێپەر نەدەبوو بە فەرماندەی 
شــەهید »رەســووڵ مستە« لە پشــتەوەڕا گوردانی جوندوواڵیان دایە 
بەردەســت رێژ. گوردان ســەری لێ شــێواو ئاریش شــەڕیان لێ تێک 
چــوو. پێشــمەرگەکانیش جگە لە هێرشــی رووبــەڕوو لەگەڵ گوردانی 
جوندواڵ هیچ چارەێکیان نەبوو. تەنیا ئەوە نەبێ بۆ شکاندنی گەمارۆی 
دوژمن، پێشمەرگەکان شەر بکێشنە ناو باغەکانی کۆنە الجان و زێوە 
و گــەز گەســک. راســتی پێشــمەرگەکان وەک موعجیــزە دێتە بەرچاو 
کــە چــۆن چۆنی رزگاریان بــوو، ئەگەر ئەو چەند پێشــمەرگەیە وەک 
فریشــتە پەیــدا نەببــان لــەو کاتــەدا چ زیانێکــی گەورە وە پێشــمەرگە 

دەکەوت. دوژمن لەو شەڕەدا تەلەفاتێکی زۆری دا. 
18 تەرمــی جوندوواڵیــەکان کەوتنە دەســتی پێشــمەرگەو شناســایی 
کــران. ئەو رزگاربوون و قارەمانەتیە بە خوێنی پیشــمەرگەیەکی ئازا 
و قارەمــان بــە ناوی »محەممەد حوســێنی« خەلکی گوندی جەران و 
بڕیندار بوونی دوو پێشمەرگە بە ناوەکانی محەممەد میقدادی ناسراو 
بــە »محەممــەدە رەش«  فەرماندەی لک کە ئێســتا لە واڵتی نۆروێژە 
و رەحیــم بەرشــان کــە دواترلە ســاڵی 1368 لەگەڵ شــەهید ســلێمان 
رەســولیزادە لە گوندی کێلی ناوچەی الجان بەداخەوە شــەهید بوون. 
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ئەمن هەر ئەو ئێوارە گەیشــتمە ناوچە و شــەو لە گوندی »نەمنجی« 
یەکترمــان گرتــەوە. بڕیندارەکانمــان بــەرێ کــردن بۆ نەخۆشــخانە و 
شــەهید محەمەدیش لە ئاوایی دۆڵی نێی بە باوشــی دایکی نیشــتمان 
ســپێرا. دواتر کۆبووینەوە و خاڵە بەهێز و الوازەکانی ئەو شــەڕەمان 
لێکدەدایــەوە، بە تێکــڕا فەرماندەکان گوتیان بە راســتی کەمتەرخەمی 
نوانــدن و لەبەرچــاو نەگرتنــی ئامۆژگارییەکانــی کاک ســەید عەلــی 
گەورەتریــن هەڵــەی ئێمــە بوو لەو شــەڕەدا. ئەو کات بریــارم دا هەتا 
هــەم ئامــۆژگاری و ژیری ئــەو فەرماندە بە ئەزموونە لە بیر نەکەم و 
ئەگــەر فەرماندەکانی ئێمە ئامــوژگاری ئەویان لەبەرچاو گرتبا لەوانە 
بــوو ئێمــە شــەهید و بڕیندار نەدەین و تەلەفاتــی دوژمنیش زۆر لەوە 

زیاتر دەبوو کە هەبوو. 
کاتێک ناوچە رزگارکراوەکان لە الیەن رژیمەوە گیرانەوە، پێشمەرگە 
پاشەکشــەی کرد بۆ ســەر ســنوور. قۆناخێکی نوێ شەری پارتیزانی 
دەســتی پێ کرد بەداخەوە کاک ســەید عەلی لەبەر خراپی وەزعیەتی 
جسمانی کە چەند جارێک بە سووک و قورسی بڕیندار ببوو. لەسەر 
ئیزنــی حیــزب دانیشــت وەک ئەندامــی حیزبی لە دەوروبــەری حیزب 
خەریکــی ژیانــی ئاســایی خۆی بــوو. بەاڵم قــەت لە کارو تێکۆشــانی 
حیــزب غافــل نەبــوو. هــەر جێگایــەک ئــەوی لێ بــوو ئێمــە خاترجەم 
دەبووین چونکە خەڵکەکەی تەواوی رێزیان بۆی هەبوو و بە قسەیان 
دەکرد. بۆ هەموویان سەنگی سەبوور بوو، هەموو هاورێیانی حیزبی 
بە راشکاوانە بە الی ئەو قسەی دڵی خۆیان دەکرد و ئەویش زۆر بە 
دڵســۆزی  و هەســتێکی باوکایەتیەوە رێنوێنی دەکــردن و گرفتەکەی 



هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  42

بــۆ چارەســەر دەکــردن. بۆیە چ ئــەو کاتەی لە گوندی ســڵێ بوو یان 
لــە حامیــەی رواندز هەرکاتیێک ئێمە ســەردانی ئەوێمــان کردبێ هەتا 
لەگەڵ کاک سەید راوێژمان نەکردبێ لەگەڵ خەڵکی کۆ نەبووینەتەوە. 
چونکە ئەو بۆ ئێمەش چاو ساغ و رێنوێنی کەر بوو هەتا ئاخرەکانی 
ساڵی 1366 و سەرەتای 1377 بە هۆی هەل و مەرجی نەخوازراوی 
ناوچــە بــە پێچەوانەی حــەز و ئارەزووییەکانی لەگــەڵ دەیان رۆڵەی 
دیکــەی ئــەوە حیزبــە بە ناچاری رێــگای هەندەرانیــان گرتەبەر. وەک 
پەنابەری سیاســی لە واڵتی نۆروێژ وەرگیرا لە پاییزی ســاڵی 1377 
لەگــەڵ دوو هــاورێ حیزبی بۆ ســەردانێک چووینــە دەرەوەی واڵت. 
کاتێک گەیشــتینە ئۆســلۆی پایەتەختی نۆروێژ رۆژی دواتر تەلەفونی 
بۆ کردین دەعوەتی کردین لە شــاریکی دەورووبەری ئۆســلۆ بوو بە 
ناوی »هینی فۆس« کە چووین میوانی بووین زۆر دڵی بە ئێمە کراوە 
و خۆشــحال بــوو. دوو رۆژ لــە الی بوویــن و زۆر پێکــەوە قســەمان 
کرد. رۆژی ئاخر چووینە ســەردانی هەندێک شــوێنی گەشت و گوزار 
و مێژووی ئەو شــارە و زۆر شــتی ئەو واڵتە ســەرنجی منی راکێشا، 
رووی تێکردم گوتی ئەو واڵتەت پێ چۆنە. ئەمنیش گوتم زۆر خۆشە 
و ئاســەوارەکانی بــە باشــی پاراســتووە، ئــەم واڵتە واڵتی زانســت و 
فێربوونە. گوتی بۆ لە من ناپرسی ئەو واڵتەت پێ چۆنە. ئەمنیش لێم 
پرســی. گوتی خۆشــترین شوێن و بۆنی نابێتە شنەباییەکی سروشتی 
کە لە کوێستانەکانی کوردستانەوە ئارەقەی نێو چاوانمی دەسرییەوە. 
بــە تــام ترین چێشــتی ئێــرەش نابێتە ماســتاوێکی ژێر رەشــماڵەکانی 
کێلەشــین و ســپی رێز رەندۆلە و گورگو کە تینویەتیم پێ دەشــکاند. 
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هەمــوو میوەیەکــی ئێرەش ناگۆڕمەوە بە گێالســەکانی شــاری شــنۆ. 
لەوانەیە بڵێ ئەدی بۆ لێرەی. ئەمن ئەم واڵتەم هەڵنەبژاردووە، جەبری 
زەمانــە ئــەوەی بە من تەحمیل کردووە. ئاواتی من ئەوەیە رۆژێک بە 
ئــازادی بگەڕێمەوە بۆ کوردســتان. بەاڵم ئەگەر ئەجەل مۆلەتی نەدام 
وەسیەتم کردووە لێرە مەمنێژن، بمبەنەوە بۆ کوردستان. با گۆرەکەم 
لەنێــو خــاک و نەتەوەی خۆم دابێت. بەداخــەوە ئەجەل مۆلەتی پێنەدا 
و دڵــە گەورەکــەی لــە لێدان کــەوت، بەاڵم وەســیەتەکەی بەجێ هێنرا 
و تەرمەکــەی رۆژی 24 /1 / 1385 لــە گۆرســتانی شــەهیدانی حیزب 
لــە شــاری کۆیــە لەنێــو ئاپــۆرای بەرینی خەڵکــی حیزبــی دا بە خاکی 
نیشــتمان ئەســپێردە کرا. ئاواتــی دووهەمی ئەوە بوو کــە منداڵەکانی 
لەسەر رێگا و رێچکەی باوکیان بڕۆن. بە خۆشییەوە منداڵەکانی هەتا 
ئێستاش هەر بەردەوامن لەسەر رێبازی ئەو حیزبە کە باوکیان تیێدا 

ژیا و تێیدا مرد. 
هەزاران ساو لە گیانی پاک و نەمری

کۆیە ــ لوقمان مێهفەر
2007
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چەکو رەحیمی: 
ماڵەکەی ماڵی پێشمەرگە بوو

ئاریاکۆی کچم لەوێ لەدایک بوو

یادکردنەوە و باس کردن لە ســەر 
تێکۆشــەرانی نەتەوەیــی ئەرکێکــی 
گەورەیە و هەر کەس باسی دەکات 
بە ئامانەتەوە و بە هەڵسەنگاندنێکی 
بکاتــەوە،  یادیــان  دەبێــت  وردەوە 
یەکێک لەو تێکۆشــەرانەی مەیدانی 
دیفــاع لــە ئــازادی و دیموکراســی، 
نامــوس و حەیســیەتی  لــە  دیفــاع 
کوردســتانی  لــە  کــورد  گەلــی 
ئێــران وەکــوو ئەندامێکــی حیزبــی 
دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران و 
کەســایەتییەکی ناسراو لە ناوچەی 
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شــنۆیە، خــوا لــێ خۆشــبوو کاک ســەید عەلــی ئازەری کوری ســەید 
ئەحمەد خەلکی گوندی میراوێ شنۆیەیە.

ســەرەتای باســەکەم حەز دەکەم بەوە دەست پێ بکەم کە کاک سەید 
عەلــی لــە مەیدانــی بەرخــودان دا چەنــد جارێک بریندار بــوو، جارێک 
زۆر بــە ســەختی برینــدا بــوو، بەاڵم هەرکــە چاک بــووەوە گەڕایەوە 
ســەنگەری دیفــاع، بۆیــە دەبێ بڵێم ئەو شــەهیدێکی زینــدوی مەیدانی 
خەبات بووە. ئێستا بەداخەوە لە ژیان دا نەماوە. لە مانگی رەشەمەی 
ســاڵی 1359 بــوو کــە من بــۆ مەئموریەتێک لەگەڵ بەرێز ســەرهەنگ 
چیا لە ناوچەی شــنۆوە دەمانهەویســت بچین بەرەو ناوچەی شیمالی 
کوردســتان، یەکــەم جــار شــەهید کاک ســەید عەلی لەگــەڵ ئێمە هەتا 
گەاڵزێ هات، یەکەم جار بوو کە بیبینم، لەو ماوە ئینسانێکی رووخۆش 
و قســەخۆش بــوو کە ناســیم و دوایــی ئێمە لە یەک جــودا بووینەوە. 
دوای مەئموریەتەکەمــان ئێمــە گەڕاینەوە کە مانگی پوشــپەری 1360 
بــوو، مــن وەک فەرمانــدەی هێزی ســمکۆ، لە مەنتەقەی شــنۆ دیاری 
کرام، تازە شار بە دەستی دژی گەلیەکان داگیر کرا بوو، بۆیە هێزی 
پێشــمەرگە کۆبوونەوەیەکــی لە ئاوایی میراوێ گــرت و لەوێدا منیان، 
وەک فەرمانــدەی هێــز ناســاند، بــۆ جارێکی دیکە چاوم بە کاک ســید 
عەلی کەوتەوە لەوێ، پێکەوە قســەمان کرد، ئەو کات ئەو فەرماندەی 

لکی شەهید فەرزەندەی باقری بوو.
شــەهید ســەید عەلی بەر لەوەی کە شۆرشی گەالنی ئێران دەست پێ 
بــکات ئــەو بــە هۆی هەســتی نەتەوایەتی کە هەیبوو لە شۆرشــەکانی 
دیکــەش دا بەشــداری کردبــوو، دوای دەســت پــێ کردنــی شورشــی 
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گەالنی ئێران دژی رژیمی پاشــایەتی و پێکهێنانی هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان لە هەموو ناوچەکان دا، ئەو یەکەم کەس بوو لە ناوچەی 
خۆیــی دەســتی کــرد بــە کۆکردنــەوەی گەنجــەکان و هێزێکی باشــی 
دروســت کــرد و لکێکی پێکهێنا کــە ناوچەی پارێزگاری کردنی ئەو لە 
ناوچــەی کانیــەرەش را دەیگرتــەوە تا چۆمــی گادەر، ئەو کات کە من 
چوومــە ئــەوێ ئەو بەرپرســایەتی نیزامی  ئــەو ناوچانەی بوو، دیارە 
من ناسینێکی زۆر باشم لە سەر ناوچەی شنۆ نەبوو و بە هۆی ئەو 
ناسینەی کاک سەید عەلی کە لە ناوچەی هەبوو هەروەها کاک ئەحمەد 
عەزیزی و شــەهیدان محەمەد پیروت، مەال ســمایل کوردنژاد،  ســەید 
قادر عەلەوی و هەروەها ســەید عەلی برای شــەهید ســەید ئەنور، کە 
هەر کام لەوانە فەرماندەی لکێکی ناوچەی شنۆ بوون، کە ناوچەیەکی 
بەربــاوە، هــەر چەنــد ناوشــار بە دەســت داگیرکەرانەوە بــوو، بەاڵم 
هەموو گوندەکانی ناوچە لە ژێر کونتروڵی هێزی پێشمەرگەدا بوون.
کاک سەید عەلی بە هۆی ئەو دڵسوزیەی کە هەی بوو، کەسێکی قسە 
خــۆش بــوو لەنێو پێشــمەرگە و خەڵکــی ناوچەدا، خۆشەویســتییەکی 
زۆری هەبــوو دیــارە بێجگــە لــەوە بــە هۆیــی ئــەوەی خــۆی لــە نــاو 
بنەماڵەیەکی نیشتمان پەروەری ئەو ناوچەدا گەورە ببوو کە لە باری 
دینییــەوە بنەماڵەیەکــی ناســراوی ناوچەکــە بــوون، هەروەها بە هۆی 
ئەوەی وەکوو کەسێکی نیشتمان پەروەر و شۆرشگێرێکی دیمۆکرات 
خەباتی دەکرد، خۆشەویستییەکەی زیاتر ببوو. لە ساڵی 1360 تاکوو 
ســاڵی 1361 کــە مــن لە ناوچەی شــنۆ بووم ئەو هەمــوو کات ئامادە 
بــوو، بــۆ هەر ئەرک و کارێکــی حیزبی کە چەند جارێکی مەئموریەتی 
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بــۆ ناوچەکانــی تــر و هەر وەهــا بۆ دەفتەری سیاســی حیــزب پێدرا، 
زۆر بــە باشــی ئەرکەکانــی جــێ بــە جێ دەکــرد و ئەو لکــەی کە ئەو 
فەرمانــدەی بــوو زۆر بــە باشــی توانیبووی ســنورەکان  بپارێزێ، لە 
گــەل کۆچەرەکانــی هــەر دوو بەری ســنوور هەم دیوی کویســتان و 
هەم دیوی گەرمێن لە کوردســتان پێوەندی باشــی هەبوو، بەراســتی 
توانیبووی جێگەی خۆیی بکاتەوە و ئەرکەکانی بە باشــی جێ بە جێ 
بکات، ســەرەرای ئەوە کاک ســەید عەلی ئینسانێکی دیموکرات بوو لە 
هەموو کۆر و کۆبونەوەکان دا نەزەری تایبەتی خۆی هەبوو، رەخنەی 
دەگرت و پێشــنیاری جوانی هەبوو بۆ کارا کردنی ئەرکەکانی حیزبی 
هەموو کات ئامادە بوو بۆ هەر مەئموریەتێکی کە حیزب پێی بسپێری، 
ســەرەرای ئــەوە بنەماڵەکەشــی ببــووە بنکەیەکی شــۆرش و تەنانەت 
ئەمبــاری تەقەمەنــی پێشــمەرگەکانیش لــەوێ دەپارێــزرا. هەروەهــا 
دەفتــەری لکەکــەی لەوێ کردبوەوە کە زۆرجار میوانەکانی حیزبی لە 
ماڵەکەی کاک سەید عەلی دەمانەوە و نەدەچونە مەقەر، چونکە وەک 
مەقەرێکــی لێهاتبــوو لــەو ناوچــەدا. بۆیە یار و هاوســەرەکەی حاجی 
رابــی خانــم بەراســتی دڵســۆزی نیشــان دەدا ئەگەر کەســێک دەچوو 
بۆ ماڵیان وەکوو منداڵی خۆیی و برای خۆیی هێندە بە روو خۆشــی 
پەزیــرای و بــە خێرهاتنــی دەکردن کە کابرا هەســتی بــە بێگانە بوون 

نەدەکرد.
من خۆم یەکێک لەو کەسانە بووم کە لە ناوچەیەکی دیکەوە هاتبووم 
و بەراستی لەگەڵ کۆری ماڵەوە هیچ جیاوازییەکم نەبوو و بەڵکو زۆر 
زیاتر قەدر و حورمەتم الی ماڵی کاک سەید عەلی و بە تایبەت حاجی 
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رابی خانم هەبوو. بۆیە بەردەوام لە هەموو ژیانی پێشــمەرگایەتی دا 
پێوەندیمــان بــە یەکــەوە هەر مابــوو، دوای ئەوەی کە مــن لەو ناوچە 
رۆیشتم و ناوچەکان بە دەستی هێزەکانی رژیمی ئاخوندی گیرانەوە 
و هێــزی پێشــمەرگە پاشەکشــەی کــرد، دواجار کاک ســەید عەلی بە 
هۆی ئەوەی لە شــەرێک دا بە ســەختی بریندار بوو و نەیتوانی وەک 
پێشــمەرگەیەکی کارای حیــزب لــە ناوچــە تێکۆشــانی هەبێــت، دوای 
ســارێژ بوونــەوەی برینەکەی حیزب ئیزنــی دا وەک ئەندامێکی حیزب 
لە گوندی ســڵێ ژیان بە ســەر ببات لەگەڵ بنەماڵەکەی دا، کە کۆمەڵە 
بنەماڵەیەکــی زۆری حیزبــی لــەو گونــدە کــۆ ببوونەوە و هــەم ژیانی 
خۆیان بەرێ دەکرد و هەم ئەرکەکانی حیزبی یان جێ بە جێ دەکرد، 
لەو کاتانەش دا هەر کات سەردانمان دەکرد زیاتر ورەمان بە شۆرش 
و خەبــات بەرزتــر دەبوو، هەر چەند گوزەرانی ژیانیان زۆر ســەخت 
بــوو بــەاڵم بەو وەزعەشــەوە هەموو کات ئەو کادر و پێشــمەرگانەی 
کــە دەچــوون ســەردانیان دەکرد بە قســەی خــۆش و بــە گێرانەوەی 
بیرەوەری رۆژانی سەختی ژیانی پێشمەرگایەتی لە ناوچەدا روحیەی 
دەدا بــە پێشــمەرگەکان و دوایــی ئــەوەی لە ســڵێ  بە هۆیی هێرشــی 
هەوایی و توپبارانی رژیمی ئاخوندی ناچار کران گوندەکە چوڵ بکەن 
و بچنە ناوچەی دیانان ئێمە هەر پێوەندیمان بەیەکەوە هەبوو تەنانەت 
لە کاتی تۆپباران کردنی مقەرەکانی حیزبی لە قەندیل لە ساڵی 1372 
دا، ئــەو کات خێزانــی مــن دووگیــان بــوو، کــە کاک ســەید عەلی هات 
بــردی بــۆ ماڵی خۆیان لە ناوچەی دیانان کە ناوچەیەکی ئارامتر بوو 
نیســبەت بــە قەندیل کچەکەمــان ئاریاکۆ لە ماڵی کاک ســەید عەلی لە 
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دایک بووە، کە دڵنیام زۆر ئەرک و زەحمەتی بۆ بنەماڵەی کاک سەید 
عەلــی هەبــووە کە هەرگیز لە بیرم ناچێتەوە، دواتر پیالنی رژیم ئەوە 
بوو کە ئەندامانی حیزبی لە ناو شــارەکانی باشــووری کوردســتان دا 
تیرور بکات،  لەو پالنەش دا بە داخەوە زۆر کادر و پێشمەرگە تیرور 
کران. چەند جارێک لە بیرمە نارنجوکیان خستە ماڵی کاک سید عەلی 
تاکــوو تیــروری بکەن، دوایی ئەوە هەمــوو ئەو بنەمااڵنەی حیزبی کە 
لەو ناوچە بوون لە ناو حامیەی رەواندز نیشــتەجێ کران، لەوێش بە 
هۆیی خۆشەویستی، کاک سەید عەلی وەک ئەنجومەنی ئەوێ دیاری 
کــرا بــوو، کــە کار و بــاری ئــەو ئاوارانەی جێ بە جــێ دەکرد کە لەو 
کامپەدا نیشــتەجێ بوون، دواتر کە فشــار و توند و تیژی زۆر زیاتر 
بــوو بۆ ســەر ئاوارەکانــی رۆژهەاڵتی و زۆر جار تەهدیدی کوشــتن 
کــران و لــە ئێرانــەوە گروهی زەربەتــی کۆماری ئیســالمی دەهاتن و 
 ،UN ،هێرشیان دەکردە سەر ئوردوگاکە، ئیتر ناچار بوون خۆیان بە
واتە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بەشی پەنابەری بناسێنن تا لە 
ئەماندا بن، UN کاری بۆ ئەوە دەکرد کە ئەو پەنابەرە رۆژهەالتییانە 
بــۆ واڵتێکــی دیکە بگوازێتــەوە تا ژیانێکی ئارمیــان هەبێت، هەر چەند 
کاک ســەید عەلــی بــڕوای بەمــە نەبــوو و هەمــوو کات دەیگوت یەک 
سەعات ژیان لە کوردستان بە هەزاران سەعات ژیانی دەرەوە نادەم 
و نیشــتمان لــە هەمــوو شــت پیروزتــرە. بــەاڵم بــە داخەوە بــە هۆیی  
شــەرایەتی  ســەختی ژیــان و هەروەهــا خراپی تەندروســتی خۆیی و 
UN مەترســی تیرورکــردن ناچــار بوو مــل بەوە بدات کە لــە رێگەی

ەوە رێگەی غوربەت و هەندەران هەڵ بژێرێ، و هەر لەو رێگەشەوە 
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گوازرانەوە بۆ واڵتی نۆروێژ. هەرچەند ئیتر بە هوی دوورکەوتنەوەی 
لە رادەبەدەری مەوداکانی رێگا، نەمانتوانی وەک جاران یەکتر ببینین، 
بــەاڵم مــن بە خۆشــییەوە، بــۆ مەئمورییەتێکی حیزبــی دەبوو بچم بۆ 
دەرەوەی واڵت و لــەو سەفەرەشــم دا بــە خۆشــییەوە جارێکــی دیکە 
کاک ســەید عەلیــم بینــی کە زۆر شــادمانی کردم و لــەوە زیاتر ئەوە 
بــوو کــە خســلەت و تایبەتمەندییەکانــی ژیانــی پێشــمەرگایەتی هــەر 
وەک خۆیــی بــوو زیاتــر لــەوەش بنەماڵەیەکــی زۆر شۆرشــگێری لە 
نــاو جەرگــەی ئوروپــا دا پــێ گەیاندبــوو، کــە هەمــوو بنەماڵەکەی بە 
خۆشــییەوە بەرەو گەشــەی زیاتر و هەنگاوی زانستی بەرزتر بەرەو 
پێش چوو بوون. دەکرێ بڵێم یەکێک لەو بنەماڵە سەرکەوتووانە بوو 
کە لە دەرەوەی واڵت توانیبووی بە باشی ژیانی بنەماڵەیەکی ئاسایی 
و بــەاڵم رێــک و پێــک و کوردانە خۆیی بگونجێنی لەگــەڵ ئوروپادا و 
بە جوانی کاک ســەید عەلی منداڵەکانی پەروەردە کردبوو، دێموکرات 
بوونــی ئــەو بــروای پتــەوی بــە تواناکانی ئینســان وایی کــرد بوو کە 
هەمــوو بنەماڵەکــە لە ســەر رێرەوێکی پەروەردەیی ســالم بار بێت و 
بەرەو گەشە کردن بروا، هەرچەند بە داخەوە بە هۆی چوونە سەری 
تەمەنــەوە ئیتــر خۆیی دەیزانی ئوروپا هیچ کارێکی بۆ ئەو نییە، بەاڵم 
هەوڵــی جیــدی دا تــا کــور و کچەکانی بە باشــترین شــێوە پەروەردە 
بکات تا قوناغەکانی خوێندن بە باشــی و ســەرکەوتووی ببرن و ببنە 

کەسێکی ئەکتیڤی کۆمەڵگا.
دەتوانــم بڵێــم کە کاریگەری کاک ســەید عەلی بە شــێوەیەک بووە کە 
وا زوو ناکــرێ لــە بیــر بکــرێ هــەم لــە ســەر بنەماڵەکــەی و هــەم لە 
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ســەر ئەندامانــی حیزبــی کــە لــە دەرەوەی واڵتن، ئەوەی کــە جێگەی 
داخــە ئەوەیە کە کورتی تەمــەن رێگەی نەدا جارێکی دیکە بگەرێتەوە 
کوردســتان و لــە دەرەوەی واڵت کۆچــی دوایــی کرد.  رێوورەســمی 
ماتەمینــی لــە دەرەوە و لــە باشــووری کوردســتان و لــە ناوخــۆی 
کوردســتان بۆ گیڕا و زۆر بەشــکۆوە بە خاک ســپێردرا کە شــایانی 
ئەو شەهیدە گەورەی گەلەکەمانە و جێگەی خۆیەتی کە لەسەر ژیان 
و کارەکانی زۆر بنوســرێ.  لە ســەر خۆراگری و نیشتمان پەروەری 
و شۆرشــگێری، بــە تایبــەت بــاوەڕی قوولی بە رێبــازی دێموکرات و 
شــەهیدان قازی، قاســملوو و شــەرەفکەندی. هەموو کات هەوڵی دەدا 
کــە لە راســتای ئەو رێبازەدا بەرەوپێش بــڕوا و لەو رێگەو رێبازەش 
دا هەموو بنەماڵەکەی فێری شۆرشگێری و خەبات کرد. بۆیە هەموو 
کات یادی لە ناو دڵماندا بە زیندووی دەمێنێتەوە. هیوادارم رێگای پڕ 

ریبوار بێت .

کۆیە ــ چەکۆ رەحیمی
2007
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ئەحمەد عەزیزی: 
هیچ کات لەبەر چاوەکانم ون نابێ

 باس کردن لە کەسێک کە هاورێت 
بێــت و ئێســتا لــە ژیانــدا نەمابێــت 
شــتێکی ئاســان نییــە، چونکــە کاک 
ســەید عەلــی یەکێــک لــەو ئازیــز و 
خۆشەویســتانە بــوو کــە هیچ کات 
لــە بــەر چاوەکانــم ون نابێت. کاک 
ســەید عەلی هــەم پێشــمەرگەیەکی 
بــە ئیمان بــوو هــەم فەرماندەیەکی 
الیەق بوو، ئەو هاورێیەکی  بەوەفا 
بوو و کەسایەتییەکی زۆر جیاوازی 
هەبوو. کەســێکی  کۆمەاڵیەتی و بە 
شەخســیەت بوو و ســەرچاوەیەک 
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بــوو بــۆ فێــر بــوون،  بۆیــە هــەم پێشــمەرگەکان و هــەم فەرماندەکان 
دەیانتوانــی کەڵــک لــە ئەزمونەکانی ئــەو وەربگرن. ناکرێ کاک ســەید 
عەلی تەنیا لە یەک گوشەنیگاوە سەیر بکەین، بەڵکوو دەبیت لە هەموو 
گوشــەنیگاکانی ژیانــی ئــەوەوە باســی بکەین و هەر باســێک بۆ خۆی 

کاتێکی زۆری دەویت. 
ئەگەر بگەڕێمەوە بۆ دواوە، باسی ئەو کاتانە بکەم کە ئێمە وەک هێزی 
پێشــمەرگە لە ناوچەی شــنۆ بووین، ئەو ناوچەیه  بە ســەر سێ لک دا 
دابــەش کرابوو،لکــی مســتەفا جەوان، لکی کورد نژاد، لکی ســەید قادر 
عەلــەوەی، لە راســتی دا بۆ بــاش بەرێوەچوونی ئەرک و خزمەتەکانی 
حیزبی هەموو لکەکان بە توانای زیاترەوە تێدەکۆشــان تا بە باشــترین 
شــێوە ئەرکی حیزبی بەرێوە بەرن، بەاڵم کەســایەتی کاک سەید عەلی 
لە پاراستنی دیسپلین و ئیحترام و ئەرک دا زۆر زیاتر دەر دەکەوت.

 لە راستی دا ئەو ماوەی کە من وەک فەرماندەی هێزی سمکۆ دیاری 
کرام، کاک سەید عەلی جێگەی بڕوای تەواوی من بوو، یەکێک بوو لە 
هاورێ و هاوکارانم لە راپەراندنی ئەرکەکانی سەرشانم دا، لە راستیدا 
ئەوەی گرینگ بوو ئەوە بوو کە ئەو جێگەی بروای خەڵکی ناوچە بوو، 
بۆیە ئەمەش ببووە یەکێک لە باشترین هۆکاری سەرکەوتنەکانی، بۆیە 
بەشــداری ئــەو لــە کوبونەوەکانی حیزبی بۆ دارشــتن و بەرێوەبردنی 
ئەرکەکانی زۆر گرینگ بوو، چونکە ئەو نەخشی زۆر بەرچاوی هەبوو 
لە پالن دارشتن دا بۆ راپەراندنی ئەرکەکانمان. لەو ماوەی کە بەیەکەوە 
بووین لە راستی دا وا چووبووە ناو دڵمەوە وەک کەسێکی زۆر نزیک 
لە خۆم چاوم لێ دەکرد، چونکە هەموو کات لە غەم و شــادی هەموو 
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پێشــمەرگەکان دا وەک هاورێیەکی دڵســوزی حیزبی بوو. ئینســانێکی 
پــڕ لــە هەســتی کوردانە کە جێگــەی متمانە و بڕوا پێکــردن بوو، بۆیە 
کەسێکی وەک کاک سەید عەلی زۆر کەمە و بە نودرەت هەڵدەکەوێ. 
باســی یەکێک لە چاالکییە هاوبەشــەکانمان دەکەم کە کاک سەید عەلی 
خۆی ئەو کات تەرحی عەمەلیاتەکەی دارشــتبوو، منی ئاگادار کردەوە 
کە بەرنامەیەکی وای هەیە، لە راســتی دا ئەو دابەش کردن و شــوێنی 
عەمەلیاتەکەی هەڵبژارد بوو، منیش بێ ئەوەی کە ئەو هەست پێ بکات 
لــە دوور و نزیکــەوە چاوەدێری چونیەتــی عەمەلیاتەکەم دەکرد، کاک 
ســەید عەلــی هــەر چەند کەســێکی توزێــک بە کێش قــورس بوو بەاڵم 
بــە توانــا و فرز بوو، بەراســتی لــەو کاتەدا زیاتر بــۆم دەرکەوت توانا 
و لێهاتویییەکانــی، چونکــە هــەر لە ماوەی چــاو تروکانێک دا هێرش و 
کوتایی یەک بوو کە بووە هۆی ســەر ســوورمانی من، لێهاتووی کاک 
ســەید عەلــی زیاتــر لەوە بوو کــە تەنیــا فەرماندەی لکێک بێــت، بەڵکو 
دەکــرا ئــەو فەرمانــدەی هێزێکــی گــەورەی حیزبــی بێــت، ورد بینی و 
تەجروبە و لێهاتووی کاک سەید عەلی بەراستی بێ وێنە بوو. پێویسته  
وه بیرتــان بێنمــه وه  كــه شــه ش مانگ دواتر  لــە رێکەوتــی 1362/6/8له  
کانی باغ لەو شــوێنه ی كاك ســه ید عه لی عه مه لیاتی لێ كرد به داخه وه  
فه رما نده یه كی به وه جمان شــه هید بوو به  نێوی ســه ید له تیف حوسێنی  
كه  كاك سه ید عه لی زۆر زۆر بۆی به  په رۆش بوو به  هیچ شێوه یه ك 

له  دلی ده رنه ده چوو.
 بــێ ئیمکاناتــی ژیانــی پێشــمەرگایەتی ســەختی و دژواری زۆری بــۆ 
هەموو پێشمەرگەکان دروست دەکرد بەالم ئەو ورەی بەرز و پۆاڵیین 
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بوو کە پێشمەرگەی راگرتبوو، بۆیە گرینگ بوو کە فەرماندەیەکی خاکی 
و خەڵکــی بێــت کــە کاک ســەید عەلی یەکێک بوو لــەو فەرماندانەی کە 
بەراســتی لەگەل هەموو پێشــمەرگەکان دا وەک یەک دۆست و هاورێ 
بــوو  گوێــی بــۆ هەمــووان رادەگرت و بــە دڵەوە لە دەرد و ناخۆشــی 
و کێشــەکانیان دا بەشــداری دەکــرد و هەوڵــی چارەســەر کردنــی بــۆ 
دەدا، بۆیە ئەو بە پێی لیاقەتی پێشــمەرگەکان داواکاری بۆیان هەبوو، 
هــەر کات پێشــمەرگەکان لە شــایی ســەرکەوتن دا بوایەتــن ئەو خۆی 
ســەرچوپی کێشــی داوەتەکە بوو، کە نیشــان بدات کە ســەرکەوتن و 
شادی هی هەموویانە بێ جیاوازی، ئەوەی کە ئەو کەسە لە چ پلەیەکی 
بەرپرســایەتی دایــە، هەمــوو کات وزەو توانای بــوو بۆ هەموو الیەک، 

وەک چیروکێکی خۆشی نێوانمان.
باســی بــە ســەر هاتێکــی خۆمتــان بۆ دەکــەم؛ لــە بیرمە کــە ماڵەکەی 
ئێمــە رووبــەڕووی مەقەری لکەکەی کاک ســەید عەلی بــوو، ئەو کات 
کەڵەبابێکمان هەبوو، شــەوانە دەیخوێند، رۆژێک کاک ســەید عەلی، بە 
خێزانــم دەڵــێ، ئــەو کەڵەبابە ئەم شــەو دەیخوێند، ئەویــش دەڵی بەڵێ 
وایــە، دەڵــێ ئاخــر زۆر خراپە کە کەڵەباب بخوێنی بۆ ســەر ســاحێبی 
خەتەرە، بۆیە خێزانم دەڵێ ئەی چی بکەین، کاک ســەید عەلیش دەڵێ 
ئەوە شــوومی خراپە، بیهێنە با بیکوژینەوە، خێزانیشــم بڕوا دەکات و 
دەڵێ باشــە با ئەحمەد بێتەوە کە هاتمەوە ئیتر ســەرمان بری، روژی 
دوایــی بــە پیکەنینــەوە وتــی وەاڵ دو قازانجمــان کــرد، یەکــەم ئێمە لە 
دەنگــی ئــەو کەلەبابــە رزگارمان بــوو، دوهەم ئیزنی کوشــتەوەکەمان 
وەرگرت ئێوەش گوشــتیکتان خوارد، بۆیە هەموو بنەماڵەکانمان وەک 
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باب و کەسی گەورەی نێو خۆمان سەیرمان دەکرد.
کاک سەید عەلی بەراستی خاوەن تێگەیشتن و دیسیپلینی تایبەت بوو، 
ئــەو هەمــوو بریارەکانــی حیزبی بــە گیان و دڵ جێ بە جــێ دەکرد تا 
پێشمەرگەکان چاو لەو بکەن هەر چەند بە تەمەن ئەو لە ئێمە گەورەتر 
بــوو، بــەاڵم هیــج کات وایی نیشــان نــە دەدا. هەمــوو کات وەک برا و 
هاورێ و هاوکار سەیری دەکردین، ئەوە تەنیا قسەی من نییە، قسەی 

زۆربەی ئەو کەسانەیە کە دەیانناسی.
کــە هەواڵیــان پێــدام هاتووەتــە ئوروپا، ژمــارە تەلەفونەکــەم وەرگرت 
و پێکــەوە قســەمان کــرد، چەنــد ســالێک بــوو یەکترمان نەدیتبــوو. لە 
نــاو قســەکانی دا دەنگەکــەی گــۆرا، دیار بوو کە دڵی لە خۆشــییان پر 
بــوو کــە جارێکــی دیکە توانیبــووی ئــاگاداری وەزعی من بێــت. دوای 
ئەوەی ســەردانم کرد و یەکترمان لە نزیکەوە بینی، فرمێســکی شــادی 
بــە چاوەکانیــدا هاتنــە خوار کە پڕ بوون لە ســۆز و بەزەیی باوکانە و 
میهرەبانی هاورێیەکی زۆر دڵســۆز، بۆیە هەرگیز ئینســان ناتوانێ ئەو 

کاتانە لە بیر و مێشکی خۆی دەر بکات. 
بەراستی مەرگی کاک سەید عەلی هەموومانی تاساند، مردن حەقە بۆ 
هەموومان، بەالم گرینگە ئینسان چون بمرێ، کاک سەید عەلیش یەکێک 
بوو لەو کەســانەی کە لە رێگەیەکی شــەرافەتمەندانە و شۆرشگێرانەدا 
ژیان و گیانی خۆی بەخشــی بە گەل و نیشــتمانەکەی، بۆیە هیوادارین 
ئێمە بتوانین وشەکانی ئەو بکەینە چرای روناکی رێگەی سەرکەوتنمان 

لە خەباتی رزگاریخوازانەی نەتەوەکەمان دا.
نۆرێژ سالی 2006 زاینی
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سەید رەسوڵ سەید ئەحمەدی: 
هەم فەرماندە بوو 

هەم کادرێکی پێگەیشتوو و تێگەیشتوو

ســەرەتای ئاشــنابوونی من لەگەڵ 
کاک ســەید عەلــی دەگەڕێتــەوە بۆ 
ساڵەکانی 1361-1360 ی هەتاوی،

ئــەو کاتــە کــە هێــزی ســمكۆ بــە 
هۆیی باری ئاڵوزی ناوچەی شــنۆ 
ناچــار بــوون بنکــە و بارەگاکانیان 
نەغــدە  پیرانشــارو  ناوچــەی  بــۆ 
بگوازنــەوە، ئــەو کات کە بۆ یەکەم 
جار لەگەڵ کاک ســەید عەلی ئاشنا 
بــووم و ناســیم، هەســتم کــرد کــە 
فەرماندەرێکی زۆر خۆشەویســتی 
ژێــر  پێشــمەرگەکانی  هەمــوو 
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فەرماندەیــی لکەکــەی خۆیەتــی و رێزێکی تایبەتی هەیــە لە ناویان دا، 
جێگەی خۆی لە ناو دڵی ئەوان دا کردبووەوە، خۆشەویســتی ئەو لە 
ناو پێشــمەرگەکانی هێزی ســمکۆی ئەو کات بەڕادەیەک بوو کە ئەو 
توانیبووی ئەو خۆشەویستییە بگوازێتەوە بۆ ناو دڵی پێشمەرگەکانی 
هێزی ئاوارە لە ناوچەی پیرانشار، بۆیە هەموو پێشمەرگەکانی هێزی 
ئاوارەش لە خۆشەویســتی دا نازناوی خاڵە شــێخ یان بە کار دهێنا و 
بە رێز و خۆشەویســتییەوە ســەیریان دەکرد. لە بیرمە لە چاالکییەکی 
هاوبــەش دا کــە داگیرکــەران هێرشــیان بۆ ســەر گوندەکانــی کێڵێ و 
بەلەبان لە ناوچەی الجانی پیرانشــار هێنابوو، بریار بوو ئێمە هێرش 
بکەینە ســەر دوژمن بەاڵم توانای جێ بە جێ کردنی پالنەکە بەهۆی 
کەمی هێز نەبوو و دوژمن هێرشی کردە سەر بنکەکانی ئێمە لە گوندی 
کونــدرێ و کێڵــێ، ئەو کات کاک ســەید عەلی لە گوندی ســەرینچاوێ 
لە ناوچەی الجان بوو و داوای یارمەتیمان لێ کرد، کاک سەید عەلی 
بــە هێزێکی پێشــمەرگەوە بە هانای ئێمەوە هــات و هاوکاری لکەکەی 
کاک ســەید عەلــی بــوو بە ورە و وزە بۆ هێزەکانــی ئێمە کە رژیم بە 
هێزێکــی زۆرەوە هێرشــی هێنابــوو، بەاڵم ئێمە توانیمــان بە هاوکاری 

یەکتر پاشەکشە بە دوژمن بکەین. 
لــە عەمەلیاتێکــی دیکە کە لەگەڵ کاک ســەید عەلــی ئازەری بووین، لە 
ناوچەی شــنۆ بوو، ئەو کات حیزب قەراری چاالکییەکی دابوو کە بە 
هەماهەنگی کۆمیتە شارســتانی شــنۆ و پیرانشــار کە لە شــاری شنۆ 
بەرێوە بچێت، لەو عەمەلیاتەدا من کاک سەید عەلیم وەک فەرماندەیەکی 
لێهاتوو و تیگەیشتوو و بە پالن و شارەزا بە ناوچەوە هاتە بەرچاو و 



59 هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  

زۆر هاوکاری کردین لە دابینکردنی شوێن و جێگەی ئەرکەکانمان و 
تەنانەت کاتی پاشەکشە و گەڕانەوەش، بۆیە بە هاوکاری ئەو بوو کە 
بێ کێشــە دوای چاالکییەکەمان گەڕاینەوە دواوە. بەراستی دەبێ بڵێم 
کە ئەو سەرکەوتنە گەورە رۆڵی فەرماندەیەکی وەک کاک سەید عەلی 
ئــازەری تێــدا بەرجەســتە بوو. جگە لــەوەی کــە فەرماندەێکی نیزامی 
لێوەشــاوە بــوو، دەتوانــم بڵێم کادرێکی تێگەیشــتوو و پێگەیشــتووی 
ماڵــی  کادرێکــی کۆمەاڵیەتــی و  تەشــکیالتی و هەروەهــا  سیاســی، 
حیزبەکەمــان بــوو. لــە هــەر کات و ســات دا مەجال هەبــا تەبلیغی بۆ 
سیاســەتەکانی حیزب و لەقاودانی پیالنەکانی کۆماری ئیسالمی دژی 
کــورد دەکــرد و بە ئەرکــی خۆی دەزانی کە خەڵک لە سیاســەتەکانی 
راســت و دروســتی حیزبی ئاگادار بکاتەوە، لە هەمان کاتدا بە پیالنە 
گالوەکانی رژیمی دژی گەلی ئاشنایان بکات. لەبەر ئەوەی کاک سەید 
عەلی تەمەنی لە سەرەوی ئێمە بوو، جگە لە ئێمە خەڵکی دیکەش رێز 
و حورمەتیان بۆ دادەنا و بە وردی گوێیان بۆ  دەگرت. لە مزگەوت، 
قوتابخانــە و هــەر شــوێنێک مەجالــی بــۆ رەخســابا قســەی بۆ خەڵک 
دەکــرد و خەڵکــی هیوادار دەکرد بە شــۆرش و ســەرکەوتنی خەباتی 
بەرحەقــی گەلــی کورد لە پێنــاوی ئازادی دا. پێوەندی لەگەڵ هەســتە 
و تەشــکیالتییەکانی نێوخۆیــی زۆر بــە هێز بوو، هەموو کات رێنوێنی 
پــێ دەدان کــە چون لــە ناوخۆی واڵت هەڵســوکەوت بکەن و خەباتی 
نهێنــی ئەنجــام بــدەن و ئەرکەکانیــان بەجــێ بگەێنن تــا رەنگدانەوەی 
هەبێت و ببێتە مایەی سەرکەتن و یارمەتی دانی هێزی پێشمەرگە لە 
بواری تەداروکاتی و پێداویســتییەکانی کە زۆر گرینگ بوو، هەروەها 
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لــەو شــوێنانەی کــە پێویســت بایــە، کاک ســەید عەلــی خــۆی کاری 
ماڵــی دەکــرد و خەڵکی هــان دەدا کە یارمەتی بە هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان بکەن و کەل و پەل و پیداویســتییەکانی هێزی پێشــمەرگە 
دابیــن بکەن، پشــتیوانی بەرحەقی هێزی شۆرشــگێری گــەل بن. کاک 
ســەید عەلــی هەرچەند وەک فەرماندەیەکی نیزامی چوســت و چاالک 
ناوبانگی هەبوو، بەاڵم بەراستی دەکرێ بڵێم کە کادرێکی تەشکیالتی 
و کۆمەاڵیەتــی و ماڵــی حیــزب لە ناوچە بوو، بۆیــە رەوایە کە حیزب 

شانازی بە تواناکانی ئەو بکات.
بەشێکی دیکە کە دەمهەوێ باسی بکەم ئەو کاتە بوو کە من بەرپرسی 
کۆمیتــە شارســتانی شــنۆ بــووم و بــە ناچــاری هێزی پێشــمەرگە لە 
ســنوورەکان جێگیــر ببــوو، بە هوی چوونە ســەری تەمــەن و ئەرکی 
خێزانــی کاک ســەید عەلی بــۆی نەدەکــرا وەک فەرماندەیەکی نیزامی 
و پێشــمەرگەیەکی تــەواو وەخــت لــە خزمەتــی حیزبــدا بێــت، بەڵکوو 
لــە پەنــای بنکەکانی حیزب دوو ئەرکی لە سەرشــان بــوو، کە یەکێک 
ئەرکــی ســەختی ژیانی بنەماڵەکەی و دووهەم وەک هەمیشــە ئەرکی 
شــۆرش بــوو کە وەک ئەندامێکــی چاالکی حیزب بــەردەوام یارمەتی 
حیزبی دەدا. بۆیە ئێمە وەک کۆمیتە شارستان، کادرەکانی حیزبیمان 
رێنوێنی دەکرد وێڕای ســەردان و بەســەرکردنەوەی ناوبراو لە کاک 
سەید عەلی رێنوێنی وەرگرن و بە بەرچاوڕوونیەوە ئەرکەکانیان جێ 
بە جێ بکەن. ماڵێکی ئەمین و بەحەق مقەرێکی هێزی پێشمەرگە بوو 
لەو کاتەدا، دواتر کە من وەک فەرماندەی هێزی ئاگری دیاری کرام و 
مەڵبەندی شــیمالیش مقەرەکانیان لە نزیک کۆمیتەی شــنۆ بوو، هێزی 
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ئاگریش کەڵکی لە تواناکانی کاک ســەید عەلی وەردەگرت، بۆیە وەک 
کەسێکی دڵسوزی دێموکرات هەموو کات ئەرکەکانی زیاتر لە پێویست 
ئەنجــام دەدا و زۆر بــە ورە و توانــا پارێزگاری لە هێزی پێشــمەرگە 
دەکــرد. زۆرجــار پێشــمەرگەکان دەیان گێڕایەوە کە ئــەو کاتانەی کە 
لــە ماڵــی ئــەو ماونەتەوە کاک ســەید عەلی بۆ خۆی شــەو تــا بەیانی 
نیگەهبانــی لــە پێشــمەرگەکان داوە تــا لە ئەگەری هێرش و مەترســی 
دوژمن بیانپارێزێت. نەیهێشــتووە پێشــمەرگە هیــچ کات غافلگیر بێت، 
شارەزایی و زانیاریی ئەو لەسەر ناوچە و خەڵکەکە وای کردبوو کە 

زانیاریی دروست لەسەر مۆرەکانی رژیم بداتە هێزی پێشمەرگە.
 هەروەهــا ئەوەنــدی کە من ئاگام لێ بێت کاک ســەید عەلی هاوکاری 
باشی لەگەڵ کۆمیتەی ئەمنیەت هەبووە و ئەندامێکی چاالکی ئەو کۆمیتە 
بــووە بــۆ راپەراندنــی ئەرکەکانیان لە پاراســتنی هێزی پێشــمەرگەدا. 
لــەوەش زیاتــر کاک ســەید عەلی یەکێک بوو لە ئەندامە بەشــداربووە 
چاالکەکانــی هەمــوو کۆروکوبونەوە و ســمینار و بەرنامەکانی حیزب 
کە خۆی و بنەمالەکەی چاالکانە بەشــداریان دەکرد لە هەر شــوێنێک 
کە حیزب بوونی هەبوو بێت. لەگەڵ ئەوەش دا کە بە ناچاری بەشێک 
لــە ئەندامانــی حیزبی مەجبوور بوون کە نێو خۆیی واڵت بە جێ بێڵن 
و ڕوو بکەنە هەندەران، کاک سەید عەلی لەگەڵ بنەماڵەکەی لە واڵتی 
نۆروێــژ گیرســایەوە و لێــرەش هەرگیــز لــە خەبات و شۆڕوشــگێری 
نەوەســتا و بگــرە بــەو پەری توانــا و لێهاتووی خــۆی و بنەماڵەکەی 
هەردەم لە خزمەتی حیزب و جواڵنەوەی کورددا بوون. هەرچەند ئەو 
شــارەی کــە لێ دەژیا شــاری هونوفوس کە بە مــاوەی یەک کاتژمێر 
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لــە پایتەختــەوە دوور بوو، بەاڵم ئەو لــەو ناوچە کۆمیتەیەکی چاالکی 
حیزبی دامەزراندوە و تێکۆشــانی سیاســی خۆی و ئەو کەســانەی کە 
ئەندام و الیەنگر و دۆســتی حیزبی بوون لەو ناوچەدا کۆکردوەتەوە 
و ئەرکــی حیزبــی وەک جــاران جێ بە جێ کردووە بە بێ دوو دڵی و 
پســانەوە. من وەک هاورێ کاک ســەید عەلی شــانازیی بەوە  دەکەم  
کە توانی بنەماڵەکەی بە هەســتی شۆرشــگێری پەروەدە بکات و وەک 
شــانازییەکی گــەورە ئەژمــار بکــرێ لــە مێــژووی ژیانــی کاک ســەید 
عەلــی دا. هەمــوو کــچ و کوڕەکانــی بە خۆشــییەوە رێچکــەی خەباتی 
باوکیان گرتووەتەبەر و رێگەکەی ئەو درێژە پێ دەدەن؛  بۆیە ئێستا 
بنەماڵەکــەی لــە دوایــی ئەویش هــەر وەک جــاران ئەرکەکانی حیزبی 
بەرێوەدەبەن و هەموو کەس دەیانناســێ و مایەی شــانازی هەموانن، 
ئــەوان بە باشــی هــاوکاری حیزب دەکەن و بە خۆشــییەوە زۆر باش 
پێگەیشتوون و بە کەڵک و پێویستن بۆ حیزب، ئەوان لە یەکیەتیەکانی 
الوان و خویندکاران و ژنان و هەروەها حیزب دا ئەندامن و بە حەق 
چاالک و دڵسۆزی حیزبەکەیانن کە ئەمە شانازییەکەی بۆ کاک سەید 

عەلییە.
ئێمــە وەک ئەندامانــی کۆمیتەی حیزبی دیموکراتی کوردســتانی ئێران 
لە واڵتی نۆرویژ، هەموو کات ئیفتخار بە بنەماڵەی کاک ســەید عەلی 
دەکەین لە ســەروی هەموانەوە بە هاوســەرەکەی، چونکە ئەگەر ئەم 
ژنە تیکۆشــەر و ماندوو نەناســەی لە پشــت نەبا بیگومان نەیدەتوانی 
کەســیکی وا ســەرکەوتوو بیــت بە تایبەت لە بــواری پەروەردەکردنی 
منداڵەکانــی دا کــە ئەمە شــانازی و ســەروەری هاوســەرەکەیەتی کە 
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توانیویەتــی بە باشــی یارمەتیــدەر بێت بۆ بەخێوکــردن و پێگەیاندنی 
منداڵەکانی. حاجی رابی جێگەی رێزی هەموومانە، بە لە دەســت دانی 
کاک ســەید عەلــی بنەماڵەکــەی گەورەیەکیــان لە دەســت دا و ئێمەش 
وەک حیزب ئەندامێکی هەڵســوور و چاالک و بە توانامان لە دەســت 

چوو کە جێ داخ و کەسەرە.
 کاک ســەید عەلی وەســیەتی کردبوو لە خاکی کوردســتان بنێژرێت، 
بۆیــە لەســەر داوای خــۆی و بــە هــاوکاری بنەماڵەکــەی و کۆمیتــەی 
حیــزب لەم واڵتــە جەنازەکەی گوازرایەوە بۆ کوردســتانی باشــوور. 
هیواداریــن رۆژێــک کوردســتانی رۆژهــەاڵت ئــازاد بێــت و تەرمی بە 
ئەمانەت نێژراوی لە سەرشانی هاوسەنگەرانی بگوازرێتەوە بۆ زێدی 
خۆی و لەوێ لە خاکی باب و باپیرانی دا بۆ هەمیشــە ئارام بگری و 

گڵکۆکەی ببێتە جێگەی ئەویندارانی دیموکرات.
 لــە کۆتاییــدا هیوادارم بتوانین هاورێ و هاوســەنگەرێکی بە ئەمەگی 
رێبازەکەی بین و رۆحی سەرجەم شەهیدانی کوردستان شاد بکەین.

نۆروێژ سالی 2007ی زاینی
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عەبدواڵ فەتاحی: 
لەبەر خۆشەویستی بە »شێخ«یان بانگ دەکرد 

قسەکردن لەسەر ئەو کەسانەی کە 
شەهیدبوونە یان لە سەر کەسایەتی 
پێشــمەرگە بە گشــتی کارێکی باش 
و لــە جێگەی خــۆی دایە، بە تایبەت 
قســەکردن لەســەر کەســایەتییەکی 
وەک کاک ســەید عەلــی ئازەری کە 
نەک هەر لە ناوچەی شنۆ بەڵکوو لە 
ناوچەی پیرانشاریش)بە تایبەت ئەو 
ســااڵنەی کــە بنکەکەیان لــە گوندی 
ســەرینچاوێ بــوو و دواتــر چــووە 
گوندی کانی مەال(، کاک سەید عەلی 
کەسێکی ناسراو و دیاری ناوچەکە 



65 هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  

بــووە. ئەوەنــدی من ناســیوومە لــە ناو لکەکانــدا، لەنێو هێــز و کۆمیتە 
شارستانیشــدا رێــزی تایبەتــی هەبوو، ئەوەیش هی ئــەوە بوو کە کاک 
ســەید عەلی کەســایەتیییەکی زۆر بەرێز و بەرزی بوو. هەڵســوکەوت، 
قســەکردن، کار و کردەوەکانی ئەویان لە ناو خەڵکی ناوچە، بە تایبەت 
لە نێو هێزی پێشــمەرگە و کادرەکان دا زیاتر خۆشەویســت کردبوو و 
هەموو رێزی تایبەتییان بۆی هەبوو و لە بەر خۆشەویستی لەڕادەبدەر 

بە »شێخ«یان بانگ دەکرد.
ناســین و ئاشــنابوونی مــن لەگــەڵ  کاک ســەید عەلــی دەگەڕێتــەوە بۆ 
رۆژەکانــی ســەرەتای ســاڵی 1358ی هەتــاوی کــە بووینە پێشــمەرگە. 
هێزەکانی پێشــمەرگە سەرەتا سازماندەهییەکی وایان نەبوو، بۆیە هەر 
دەســتە دەســتە کرابووین و کاک سەید عەلی بەرپرسایەتی دەستەیەک 
لــە پێشــمەرگەکانی پێ ســپێردرا بــوو. دواتر بە هەوڵی چەند کەســێکی 
شارەزا لە کاری نیزامی سازماندەهی لە نێو هێزی پێشمەرگەی حیزب 
دا دەســتی پێکــرد و هێــز دروســت بوو. هێــزی پێشــمەرگەی ناوچەی 
شــنۆ ناوی شــەهید »ســمکۆ«ی بــۆ دیاری کرا )ڕەنگە ئــەوەش لە بەر 
ئــەوە بێ کە ســمکۆی شــکاک بــە پێی پیالنێکــی ناجوامێرانــەی رژیمی 
ئەوکاتی ئێران لە شاری شنۆ تێرۆرکرا(. هێزیش بە سەر چەند لکێک دا 
دابــەش کــرا و کاک ســەید عەلی بوو بە بەرپرســی یەکێــک لە لکەکانی 
هێزی ســمکۆ. ســاڵی 1359 لە ناوچەی شــنۆ شــەر و پێکدادان لەگەڵ 
هێزەکانــی رژیمــی داگیرکەری ئاخونــدی کە لــە دواڕۆژەکانی بەهاری 
ئــەو ســاڵەوە دەســتی پێکردبــوو،  زۆر بەچــڕی دڕێــژەی هەبــوو. ئەو 
ســاڵە دەشــتی  شــنۆ ببوو  بە پادگانێکــی گەورەی نیزامــی؛ ئەوەندەی 
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هێزی نیزامی تێدا کۆکرابۆوە کە جێگای ئەوەی نەمابوو هێزی زیاتری 
تێخزێنرێ. لە هەموو شارە دوور و نزیکەکانەوە ڕژیم هێزی چەکداری 
رەوانــەی  دەشــتە چکۆڵەکــەی شــنۆیە دەکــرد. هێــزی رژیم ئــەو کات 
هــەر بــە ســتوون حەرەکەتــی دەکــرد و هــەر بــە ســتونیش لە شــوێنە 
ســتراتێژییەکان دادەمەزرا. بەمجۆرە هێزێکی یەکجار زۆری بە هەموو 
جۆرە چەکێکەوە لەو ناوچە بەرتەسکەدا جێگیر کرد. ئەرکی ئەو هێزەش 
تەنیا و تەنیا ســەرکوتی خەڵکی کوردســتان و بەگژداچوونەوەی هێزی 
پێشــمەرگە بــوو. بۆیــە بــەردەوام بە شــەو و بە ڕۆژ شــەڕ و پێکدادان 
لــە نێــوان هێزەکانی رژیم و پێشــمەرگاکان دا رووی دەدا تا ئەو کاتەی 
شــەری ئێــران و عێــراق کــە لــە رۆژەکانی ســەرەتای پاییــزی 1359ی 
هەتاوی  دەستی پێکرد، ئەو وەزعە درێژەی کێشا. بەاڵم کاتێک شەڕ لە 
نێوان  ئێران و عێراق هەڵگیرســا رژیم  بەشــی هەرە زۆری هێزەکانی 
خۆی لە ناوچەی شــنۆیە کۆکردەوە و بەرەو جبهەکانی شــەڕی ئێران 
و عێراقــی نــارد. تەنیــا چەنــد موڵگەیەکــی بچوکــی لــە ناوچەی شــنۆدا 
هێشــتبۆوە و شــاری شــنۆ و دێهاتەکانی تا ســاڵی 1360ی هەتاوی، لە 
ژێر دەســەاڵتی هێزی پێشــمەرگەدا بوون. هەر لەو ســاڵەدا کاک سەید 
عەلــی مەئموورییەتــی پێدرا و چوو ناوچەی »دۆڵێ«. ئەوکات  کۆمیتە 
ناوچەیەکی حیزبیشــمان لەو ناوچەیــە هەبوو، ئەو هێزەمان هەر لەوێ 
مانەوە تا ئەو کاتەی بەداخەوە شەڕی »قیادەی موەقەت«مان بەسەردا 
ســەپا. ئــەو دەمــی کاک »شــاهو« فەرمانــدەی »هێزی ســمکۆ«  بوو، 
کاک »حوســین مەدەنی« بەرپرسی »کومیتەی شارستانی شنۆ« بوو، 
ئیدی بە هۆی گوشاری شەرەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان شاری 
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شــنۆی بە جێهێشــت. من نەمزانیبوو کە هێزی پێشــمەرگەوا بە خێرایی 
نێو شاریان بەجێهێشتووە. کاتێک وەخۆهاتمەوە بینیم بە تەنیا لە شاردا 
بە جێماووم. دوانیوەڕۆ بە تەنیا لە شار چوومەدەر و هەر بەپێیان بەرەو 
شــارۆچکەی »نەڵــۆس« وەڕێکەوتــم. شــەوەکەی لە نەڵۆســی لە ماڵی 
خزمێکــی خۆمــان مامەوە، رۆژی دوایی وەدەر کەوتم تا روو لە الیەک 
بکەم و هاوڕێکانم لە شوێنێک بدۆزمەوە؛ لە چیمەنەکانی نێوان نەڵۆس 
و »چەپەرئاوێ« کاک ســەید عەلی بە بیســت تا ســی پێشمەرگەوە، بە 
ماشــێنێکی »تویۆتا«وە پەیدا بوون، تا الی »بابخااڵوێ« لەگەڵ ئەوان 
سوار بووم. دوای یەک - دوو رۆژ دیسان هەموو هێزی پێشمەرگە لە 
ناوچەی نەڵۆســێ یەکترمان گرتەوە؛ زۆربەی پێشــمەرگەکان لەوێ کۆ 
ببوونەوە،  کاک سەید »رەسوڵ دێهقان« بە ژمارەیەک پێشمەرگەوە بە 
یارمەتی هێزی سمکۆوە هاتبوون و کاک هەژار)ئەحمەد جاویدفەر(یش 
لەگەڵ ژمارەیەک پێشمەرگەی »هێزی پێشەوا« لەوێ بوون. هەروەها 
لکێکی »هێزی موعینی«ی سەردەشتێش خۆیان گەیاندبووە ئەو شوێنە. 
بەمجۆرە ئاوایی نەڵۆس هیزێکی باشــی پێشــمەرگەی تێدا کۆ ببووە لە 
نێــوان گوندەکانی »چەپــەراوێ« و »بابخااڵوێ« ڕا هەتا دەگاتە نزیک 
گوندی »ئاسناوێ« و مەزراکانی نێوان نەڵۆس و گوندی »دێگورجێ« 
پێشمەرگەی تێدا باو ببۆوە. رێکەوتی 1360/6/22پێش نیوەڕۆیەکەی، 
هێزەکانی پارتی هێرشــیان بۆ ســەر پێشمەرگەکانی حیزبی دێمۆکڕاتی 
کوردســتانی ئێران لەو ناوچەیە دەســتپێکرد، لە هەموو الیەکی شــەر و 
پێکدادان بوو. چەند کەس لە پێشمەرگەکانی هێزی سمکۆ لە نێو ئاوایی 
نەڵۆســێ را بــەرەو بەرزایــی شــاخی »داوەاڵن« ســەرکەوتن کــە زۆر 
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بەداخەوە ســێ کەس لەو پێشــمەرگانە لەوێ شــەهید بوون تا ئێوارێ 
شــەرەکە لــە چەند الوە  درێــژەی هەبوو. لە بــەرەی الی چەپەراوێش، 
دوو پێشــمەرگەمان بە ناوەکانی »مووســا روســتایی«  خەڵکی ئاوایی 
»مێراوێ«ی و مەولود شێخی خەڵکی گوندی »دروو«  شەهید بوون. 
لــە بــەری داوەاڵنیــش، ســێ پێشــمەرگەمان شــەهید بوو؛ شــەهیدەکان 
بریتیــی بوون لە »حەســەن پەرنیان« خەڵکی گوندی »چەشــمەگۆل«، 
»قاســم خاتوونباغــی« خەڵکــی شــاری شــنۆ و »شــێرزاد خۆشــناو« 
خەڵکی گوندی »ئاژگە«ی باشــووری کوردســتان. لە کاتی شــەرەکەدا 
بە داخەوە تەرمی شــەهیدان حەســەن و قاســم بە جێ مابوون لە بەر 
تونــد بوونــی شــەرەکە نە دەتوانرا تەرمــی بێگیانیــان رابگوێزێن، بەاڵم 
دووکەس لە هاورێیان  تەرمی شەهید شێرزادیان لە سەر شانی دانا و 
بــەرەو ئاوایی نەڵۆســیان هێنا خــوارێ، بەاڵم بە هۆی ئەوەی بە توندی 
لــە الیــەن هێزەکانی پارتییەوە دەدرانە بەر دەســڕێژ، بە ناچار جارجار 
جەنــازەی شــەهیدەکانیان دادەنا  و خۆیان بەعــەرزی دادەدا. ئەو دوو 
پێشــمەرگەیەی کــە تەرمی شــەهید شــێرزادیان هێناخــوارێ  یەکێکێان 
»قــادر رەســوڵیان« و ئــەوی دیکەشــیان نــاوی »عوســمان عەزیزی- 
بەکــرە« بــوو. ئیــوارێ جەنــازەی شــەهید شــێرزادیان بــرد بــۆ ئاوایی 

»سەرگێز« و لەوێ بەخاکیان سپارد.
 الی ئیوارێ کە پێشــمەرگەکان پاشەکشــەیان کرد من لە نێوان گوندی 
»ســەردەرێ« و نەڵۆســێ تووشی کاک ســەید عەلی ئازەری بووم کە 
دوو پێشــمەرگەی دیکــەی لەگەڵ بوون، هەوا تاریــک داهاتبوو، پێکەوە 
بــە قســەکردن بــەرە و ئاوایی ســەرگیز رۆیشــتین. لە بیرمــە ئەو چۆن 
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ئاخی بۆ ئەو شــەهیدانە هەڵ دەکێشــا کە لەو شــەڕەدا شــەهید ببوون، 
بەردەوام باسی شەهید شێرزادی دەکرد کە پێشمەرگەیەکی چەندە ئازا 
و قارەمان و جەوان بووە. شــەهید شــیرزاد لەمێژ نەبوو لە ســەردانی 
دواجاری بنەماڵەکەی گەڕابووەوە و بە داخەوە شەهید بوو، کاک سەید 
ئــەوەی لــە دڵ دەرنەدەچــوو تا گەیشــتینە نزیــک ســەرگێز، لەوبارەوە 
بەیەکــەوە قســەمان دەکــرد. لــەوێ ئــەو وتــی دەبــێ بچیــن جەنــازەی 
شەهیدەکەمان تەسلیم بە خاک بکەین. منیش  خودا حافیزیم لێکردن و 
بەتەنیا بەرەو ئاوایی »دێشەمس« ڕۆیشتم، لەوێ لەگەڵ پێشمەرگەکان 
یەکمان گرتەوە و بۆ الی دۆڵی »بایزاوێ« و »شــاوەلێ« ڕۆیشــتین. 
پێشمەرگەکان زۆر بوون، ئەوکات هێزەکانی »دێمۆکرات« و »کۆمەڵە« 
پێکــەوە لــە پاشەکشــە دا بوون، بەاڵم کاک ســەید عەلــی چەند رۆژێکی 
دیکــەش لــە ناوچــەی شــنۆیە مایــەوە و دواتــر ئەوانیش بــۆ ناوچەی« 
الجان« و دێهاتی »دەشــتی قوڕێ« و«کانی مەال« و »سەرینچاوێ«، 

پاشەکشەیان کرد و هاتنەوەالی هێزی سمکۆ.
جارێکیــش لەگــەڵ »پەیمــان« کە لــە »کۆنگــرەی پێنــج« دەگەڕاینەوە، 
لەنزیک گوندی  سەرینچاوێ، شەومان بەسەرداهات و لەوێ الماندا و 
بووینە میوانی بنکەی پێشــمەرگەکانی لکی کاک ســەیدعەلی، ئەو شەوە 
پێشــمەرگەکان باســی کاک شــێخیان دەکرد لە کۆی قســەکانیان دا بۆم 
دەرکــەوت کــە ئەوان زۆر رێزی کاک ســەید عەلی دەگــرن و لە دڵەوە 

خۆشیان دەوێ. 
نۆروێژ  سالی 2015 زاینی
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حەسەن عەلی پوور )حەسەنە سوور(: 
بە پێکەنینەوە گوتی سوورە چ دەکەی 

وەرە خەبەرێکی خۆشم پێیە 

ســاڵی 1358 مــن و کاک مســته فا 
خوره مــی کە هه ردووكمــان خه لكی 
هاتیــن  بوویــن،  ســیاوانی  گونــدی 
کــە  مقەرێــک  پێشــمەرگایەتی،  بــۆ 
لــە نەڵیــوان بــوو خۆمان پێناســاند. 
ئــەو کات ئێمــە بە باشــی ئــاگاداری 
بارودۆخی پێشمەرگایەتی نەبووین. 
هەمــوو  بەفــر  و  بــوو  زســتان 
کردبــوو.  ســپیپۆش  ناوچەکــەی 
چەنــد رۆژێــک لەو مقــەرە ماینەوە، 
پێشمەرگەکان چاوەرێی کاک سەید 
عەلییــان دەکــرد بێــت کە ئــەو کات 
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جیگــر لــك بــوو و لكه كه ش به نیوی لكی شــه هید مســته فا جــه وان بوو. 
مــن کــە تــازە هاتبووم، نــاو ی کاک ســەید عەلیم تەنیا وه ك مه ســئوول 
بســتبوو و پێشــتر نەمبینیبــوو ، بــەاڵم پێشــمەرگەکان زۆر خۆشــحاڵ 
بوون، پێشــمەرگەیەک بە ناوی فەرج عەجەم  کە لەو شــوێنە سەرپەلی 

پێشمەرگەکان بوو .
دەمــەو نیــوەرۆ بوو تیشــکی هەتــاو گەرمی دەبەخشــییە نــاو گوندەکە 
و سرۆشــتی زســتانی جوانتــر دەکرد، کاک ســەید عەلی هــات و چەند 
پێشــمەرگەیەکی لەگــەڵ بــوو، یەکێــک لــەو پێشــمەرگانە نــاوی مەولود 
شــێخی بوو کە دواتر بە داخەوەشــەهید بوو؛ کاک سەید عەلی هەر کە 
هاتــە نــاو مقەرەکە یەک بە یەکی هەموو پێشــمەرگەکانی لە ئامێز گرت 
و ماچــی کــردن و دواتــر دانیشــت و ئەوانیــش ئێمەیــان پێ ناســاند کە 
تازە هاتبووین. کاک ســەید عەلی زۆری قســە بۆ پێشــمەرگەکان کرد، 
لــە ســەر وەزعی گونــدەکان و خەڵکی ناوچە، هەروەها  هەڵســوکەوتی 
پێشــمەرگە لەگەڵ خەڵکی ناوچە ، شــەرەکان ، رژیم و زۆر شتی دیکە. 
دواتر بەجیا لەگەڵ من و کاک مســته فا دانیشــت، باســی پێشمەرگایەتی 
بۆ کردین و پاشان گوتی ئەگەر بەراستی ببینە پێشمەرگە دەبێ ئامادە 
بین تەنانەت گیانمان بۆ گەلەکەمان ببەخشــین؛ مادام دەبینە پێشــمەرگە 
واتە مەرگ هەموو کات لە پێشمانە، دیارە ئەو کات یەک تێبینی لە سەر 
من هەبوو کە دەیگوت تۆ ژن و منداڵت هەیە ئەگەر پێت وابێت سەختە 
بــەم شــێوە ئــەوە بڕیار بە دەســت خۆتە. بانگی فــەرج عەجەمی کرد و 
گوتــی ئەم دو برادەرە ســازمان بدە، بەاڵم ئــاگات لەم برادەرەیان بێت 
واتە مەبەســتی من بوو، ئیتر ئەو رۆیشــت و ئێمەش لەو پەلە ماینەوە 
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تــا چەنــد مانگێک کە بــووە بەهارێکی خۆش، دواتر هــەواڵ هات دەبێت 
خۆمان ئامادە بکەین؛ کاک سید عەلی لەگەل چەند پێشمەرگەیەک هات، 
خومپارەیەکشیان هێنا، دوایی پێشمەرگەکانی سازمان دا و هەموویانی 
تیم تیم کرد، ئێمەی تێدا نەبووین؛ بۆیە روم کردە کاک ســەید عەلی و 
وتم ئەی من، کاک سەید عەلی بزەیەکی کرد و وتی بۆ تۆش دەتهەوێ 
بێ بۆ شــەر، وتم بەڵێ، وتی ئاخر ئێمە دەچینە شــەر و ئێوە نابەڵەدن 
و شــارەزای شــەر نیــن؛ لێرە لە مەقەر بمێننــەوە و ئاگاتان لە مقەرەکە 
بێــت، منیــش وتــم بە خــوای من هەر دێــم، زۆری هەوڵدا کــە من نەچم 
بــەاڵم فایــدەی نەبوو، دوایی وتی بە یەک شــەرت هەر لەگەڵ خۆم بێ.  
منیش رازی بووم و وتم تۆ چی بڵێت من وادەکەم، رۆیشــتینە گوندی  
شــێروان شــەلیان كه  پایه گایه كی پاســدارانی لێبوو، گوندێکی عەجەمان 
بوو، پێشــمەرگەکانی هەموو لەوێ دامەزراند و دوایی هاتەوە الی من 
و گوتی ئێستا تەقە دەست پێدەکات مەترسێ، منیش وتم ناوەاڵ ناترسم 
بۆ دەترســم؛ وتم بۆ نەچمە گەڵ تیمەکانی پێشــمەرگە؛ وتی نا تۆ لێرە 
چاوەرێ بکە و الی من بمێنەوە.دوای ئەوەی لە پایگاکەیان دا و دوای 
کۆتایی هاتنی عەمەلیاتەکە بڕیاری پاشەکشــەی دا و بە خۆشــییەوە بە 

سەالمەتی گەڕاینەوە.
 لەبیرمــە جارێکــی دیکــە بەرەبــەرەی هاویــن بوو کە رژیــم بە هێزیکی 
زۆرەوە هــات بــۆ گرتنەوەی ناوچەکانی ژێر دەســەاڵتی پێشــمەرگە لە 
ناوچەی دەشەبێڵ. یەکەم شوێن سێڕایی کانی سپی گرت کە شوێنەکەی 
زۆر گرنــگ بــوو لە باری نیزامییــەوە و هێزێکی زۆری تێدا جێگر کرد؛ 
ئێمەش لە نزیک ئەو شوێنە سەنگەرمان گرت و ئامادە بووین تا پێش بە 
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هاتنە پێشەوەی دوژمن بگرین، زیاتر لە دوو مانگ تێپەر بوو و دوژمن 
نەیتوانــی پێشــڕەوی بکات. شــەوێک هێزی ســمكۆ هەمــوو کۆبوونەوە 
و هەر ســێ لک واتە لکی مســتەفا جەوان و لکی ســەید ئەنوەر و لکی 
کــورد نــژاد، پێکەوە پالنێکیــان ئامادە کرد تا هێرش بکەیەنە ســەر ئەو 
هێزە موڵدراوە کە لە ســێ رایانی كانی ســپی ده شــته بیلێ جێگر ببوو. 
هێــزەکان بۆ هێرشــکردن دابەش کــران و فەرماندەی ئێمە کاک ســەید 
عەلــی، بازوکەیەکــی بە من و کاک ســاڵح شــاداب )ناســراو بە ســاڵحی 
ئەحمــەد بیلمــەس( دا، کاک ســاڵح دەورەی بازوکەی دیتبوو و دەیزانی 
بــەکار بێنێــت. ئێمــە پێنــج نەفــەر بووین و لــە الی ســەرەوە دامەزراین 
و ئەرکــی ئێمــە ئــەوە بــوو کە بــە بازوکــە هیزەکانی رژیــم بکوتین کە 
چادریــان لێدابوو لەو شــوێنە،  چەنــد بازوکەیەکمان لێدان و لە هەموو 
الیەکــەوە پێشــمەرگە دوژمنــی دایــە بــەر دەســریژی گوللــە و تەنانەت 
خومپــارەش، لەو شــەڕەدا کاک ســاڵح شــاداب بە تونــدی بریندار بوو، 
چونکە دەیانزانی هیزەکانی ئێمە لە کوێوە هێرشــیان دەست پێکردووە. 
ئەو شوێنەی دەکوتا ،کاک ساڵحمان لە مەیدانی شەڕەکە دوورخستەوە 
و ئــەو کات ئیمکاناتــی پێوەنــدی زۆر کەم بوو کە گەیشــتینە شــوێنیک 
لەوێ سواری ئامبوالنسەکەمان کرد بۆ شاری شنۆ و کاک سەید عەلی 
فەرمووی تۆ لەگەڵی بچو بۆ نەخۆشخانە، شنۆ لە ژێر دەسەاڵتی هێزی 
پێشــمەرگەدابوو، دوای ســارێژبوونەوەی برینەکــەی وێکــرا گەراینەوە 

الی پێشمەرگەکان. 
پاییــز دا هــات و مقــەرەکان کۆکرانــەوە، لکەکەی ئێمەیــان بردە گوندی 
›‹هێیە‹‹ و لەوێ مقەرمان دانا، ئیتر هێزەکەمان لەوێ مایەوە تا بەهار 
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داهــات. دیــارە لەو ماویــەەدا هەموو لکەکان بە نۆبــە مەئموریەتیان پێ 
دەســپێردرا کــە بــۆ مــاوەی مانگێــک لە نــاو شــاردا بمێننــەوە و هێزی 
ئینتزامی و پاراســتنی شــار بن. فەرماندەی لکی ئێمە کاک ســەید عەلی 
بــوو و ئێمــەش بــۆ ماوەی یەک مانگ لە نێو شــاردا بــە نۆرەی خۆمان 
ئەرکەمــان بــە جێ گەیانــد. دواتریش لە الیەن هێزەوە بــۆ ماوەی یەک 
مانگــی دیکــە ناردینیانــە گوندەوێڵــە و مانگێکێــش لــەوێ بوویــن  کــە 
مەبــادا هێــزی رژیــم الی نەغــەدەوە هێرشــێکی بەرباو بێنێ بۆ ســەر 
شــنۆ و دەوروبەری،بــەاڵم لــەوێ مقەرمــان نەبــوو و هەر لــە مااڵن دا 
دابــەش دەبوویــن و دەماینەوە، شــەوان و رۆژانیش لە ناو مزگەوت دا 
کۆدەبوینەوە، دیارە لکەکەی ئێمە لە سێ پەل پێکهاتبوو، هەر پەلە  نزیک 
ســی و پێنــج نەفــەر دەبووین کە ســەرجەم لکەکە لە ســەد کەس زیاتر 
بوو، چونکە جگە لە پەلەکان ئەرکانی لکیش هەبوو. شــەهید فەرامەزی 
كشــوه ری لە میراوێ بەرپرســی بەشــی عەمباری لکەکەمان بوو، ئیتر 
دەمــەو پاییــز بــوو، بریــاری هێز هــات کە دەبــێ بچین بــۆ عەمەلیاتێک 
لەنێــو شــاری ورمــێ؛ تیمێکی بیســت کەســیان جیــا کــردووە، ئەوانەی 
لــە بیرمــن مــن و فەرعانــی رەســوولی و خەلیلی حاجــی محەمەدی بە 
فەرماندەیی ســەید عەلی مەهدەوی ناســراو بە ســەید عەلی سەرســپی 
جیایــان کردینــەوە. من لەگەڵ کاک فەرعانی ره ســولی  وەرێ کەوتین، 
لە ناوچەی شــەملەکان و مەندەدۆڵی  ســه ر به ناوچه ی گه لی به راندیزیی 
ورمێ  جێگیر بووین، هەروەها لەگەڵ هێزی شــەهید نحو کە ســەروان 
حاتم ئەو کات فەرماندەی بوو، کاک چەکۆ فەرماندەی هیزی ســمكۆ و 
ئەحمــەد عەزیــزی  جیگری بوو، رێکەوتی 1359/7/19دابەش بووین بە 
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چەند دەستە و شەو کۆبونەوەیان بۆ گرتین کە دەبێ چی بکەین. دیارە 
سەرگورد عەباسی رەحمەتی ئەو گەاڵلەی دانابوو چونکە خۆی لەگەڵ 
چەنــد کەس لە ئەرتەشــییەکانی ســەر بە رژیم پێوەنــدی هەبوو، تاکوو 
هــاوکاری ئێمــە بکەن لە کاتــی عەمەلیاتەکەدا. ئیتر ئەو کات وەســیلەی 
پێوەنــدی کــردن بەداخەوە هەر نەبوو، کە گەیشــتینە پشــت دانیشــگای 
ورمــێ، کەوتینــە نــاو کەمینــی دوژمنــەوە، هێزەکانــی ئێمە لــەو تەقە و 
لێکدانەدا لە یەک دابران، بۆیە کۆمەڵەلێک لە پێشمەرگەکان بەرەو دواوە 
گەرابوونەوە  و ئێمەش لە گەل ئەحمەد بەندەیی کە یەکێک لە فەرماندە 
لکەکانــی هێزی نحۆ بوو وەک شــارەزا لەگــەڵ تیمی ئێمە داندرابوو کە 
بــەرەو پــادگان وەرێ کەوتین، زۆر هەولمان دا بچینە نێو پادگان بەاڵم 
دیــوارەکان زۆر بــەرز بــوون و ئــەو ئیمکانــە نەبوو کــە بتوانین بچینە 
ژوورێ و بــەرە بــەرە رۆژ هــەاڵت، تیمەکــەی ئێمە بەناچاری لە پشــت 
پــادگان باخچەیــەک هەبــوو، چووینە نــاو باخچەکە و لــەوێ دا خۆمان 
حەشــار دا، کــە بــە تــەواوی رۆژ هــەاڵت ئیتــر تەقــە لە زۆر شــوێنەوە 
دەســتی پــێ کــرد، لــە الی ئێمــەش شــەر دەســتی پــێ کرد بــە داخەوە 
ئێمە دوو پێشــمەرگەمان لەوێ شــەهید بوون، یەکیان محیەدین کۆخە 
)گەرمێنی( و ئەوەی دیکەش سەعدون ئاب برای کاک سەعید ئاب بوو. 
سێ پێشمەرگەش بریندار بوون، کاک فەرعان و خوالێخۆش بوو حاجی 
محەمەد ئەســکەندەری و کورێکی دیکەش ناوی خالید بوو . شــەرەکە 
تا ئێوارە بەردەوام بوو، دەبوو هەر شەر بکەین چونکە رێگەی دەرباز 
بوون نەبوو، یان دەبوو شــەر بکەین یان خۆ بە دەســتەوە بدەین بۆیە 
پێشــمەرگەکان بــە ورەی بەرزەوە بریــاری خۆراگریان دا، الی نیوەرو 
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بــوو، کــە لە نــاو ئەو جوگەیە وشــکەدا کە مابوینەوە، لە نــاکاو ئاوێکی 
زۆر هــات، دیار بوو ئاوەکەیان بەردابووەوە، پێشــمەرگەیەک کە ناوی 
سەلیم بوو و دواتربە داخەوە ئەویش شەهید بوو، لەگەل من هەستاین 
و چووین بەرەو ســەرچاوەی ئاوی جوگەکە و هەر بە ســینگە خشــکە 
دەرۆیشتین چونکە شەرەکە بەردەوام بوو، بۆیە گەیشتینە بەر ئاوەکە 
و مه ســیری ئاوەکەمــان گــۆری بەو ســەرەنەیزانەی کە پێمــان بوو بۆ 
ریرەوێکی دیکە. تاکوو ئێوارە تاریکان شەر بەردەوام بوو، کەسێک کە 
تەنیا توزێک شــارەزایی لەو ناوچە دا هەبوو خەلیلی حاجی محەمەدی 
بوو ئەویش وەپێشــمان کەوت و لەو شــوینە پاشەکشــەمان کرد، هەر 
چەند نەمان دەزانی دەبێ بەرەو کوێ بچین، بە ناو باخچەکاندا رویشتن 
کەمێک دوور کەوتینەوە لەوێ پشــویەکمان دا، پێشمەرگەکان برسی و 
تینــوو و  مانــدوو هیــالک بوون، هیچ نــان و پێخورێکمان پی نەبوو، لە 
ناو باخەکەدا دار ســێوی لێ بوون کە ســێوەکان هێشــتا بە باشــی پێ 
نەگەیشــتبوون و ئێمــەش لــە ناچــاری و لە برســان کەوتینــە خواردنی 
ســێوەکان، لە بەر شــەکەتی و ماندووی شەر هێندێک لە پێشمەرگەکان 
هەر لەوێ دا خەویان لێ کەوت، رژیم بە شێوینی پاشەکشەی ئێمەیان 
زانــی بــوو، وەدوامان کەوتبوون، پێشــمەرگەکانمان بە خەبەر هێنان و 
ئامــادەی دیفــاع بوویــن و  هــەر کە نزیــک بوونەوە چەند دەســریژێکی 
گوللەمان باراندە ســەریان و ئەوانیش لە ترســان بەرەو دواوە هەاڵتن 
ئێمــەش بەرەو گونــدی تەرزەلیان وەرێ کەوتین ،خەڵکی گوندەکە هەم 
کوردی تیدایە و هەم عەجەم، لە ناکاو هەلیکوپتەرێکی رژیم هاتە سەر 
گوندەکــە، ئێمــەش خۆمان لــە کەنداڵێک دا حەشــار دا و هەلیکوپتێرەکە 
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چەند خولێک بە سەر گوندەکەدا سورایەوە و دواتر وەک ئەوەی شکی 
هیچــی نەکردبێــت بــەرەو  دواوە گەرایەوە، ئێمەش دواتر چوینە پشــت 
گوندەکــە و خەڵــک هاتــن بــەرەو پیرمان و نان و پێخوریــان بۆ هێناین 
و  بڕینی فەرعان قورس بوو و توانای رویشــتنی نەمابوو، ئەســپێکمان 
لــە گوندەکــە وەرگرت و فەرعانمان ســوار کرد و بەرەو گوندێکی دیکە 
رۆیشــتین، لــەوێ دا شــورای گوندەکــە دابەشــی ماڵەکانــی کردیــن و 
نانمــان خــوارد و بە هیوای ئەوە بوویــن کە بپەرینەوە بەرە و ناوچەی 
شــەملەکانی مەندەدۆڵــی، کە جێگەی کۆبونەوەی هێزەکانی پێشــمەرگە 
بــوو، بــە تەراکتــور چوینە نزیــک گوندێکی دیکە   زۆربــه ی خه لكی ئه و 
گونده  چه كداری رێژیم بوون، لەو کاتەدا خەلیل نەی دەویســت خەڵکی 
گونــد بیبینن چونکە کەســیکی ناســیاو بوو لــە ناوچەكه ، من و کورێکی 
دیکــەی ناوچــەی خۆمــان کە نــاوی مەال بــوو، چوینە نــاو گوندەکە کە 
گەیشــتینە گوند خەلک دەوریان داین و پرســیاریان لێ کردین کە ئێوە 
کێین، ئێمەش وتمان پێشمەرگەی حیزبین، خەڵک دەیان زانی کە رۆژی 
پێشــتر لە ورمێ شــەر بووە، بۆیە وتیان بۆ هاتونە ئێرە مەگەر نازانن 
چەکداری رژیمی لێن ، هەست بە مەترسی ناکەن ، ئیتر منیش پێم وتن 
دەزانین بەاڵم کارم بە فەرماندەی ئێوەیە واتە فەرماندەی چه كداره كانی 
ئــەو گونــدە، یەکێــک لــە چه كداره كان وتــی جا ئەمە چــون دەکرێ ئێوە 

پێشمەرگە و ئێمەش چەکداری رژیمین.  
وتم ئەوە کێشە نیە ئێمە  هاتووین بو چاوپێكه وتن خۆ ئێمە هەموومان 
کوردیــن و بــرای یەکیــن، ئەوانیش بانگــی فەرماندەکەیان کــرد و هات 
و پــاش هــەواڵ پرســی وتــی بۆچــی بۆ ئــەم  گوندە هاتــوون کە دەتان 
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زانی ئێمە سەر بەهێزی رژیمین، منیش بە فەرماندەکەم گوت دەتوانین 
دوو بە دوو قســە بکەین، چووینە ژورێک و بە یەکەوە دانیشــتین ئەو 
گلەیــی ئــەوە بــوو کە حیزب بــۆ بــەو چەکدارانە دەڵێ جــاش لە کاتێک 
دا دەی گــوت ئێمــە تەنیــا پارێــزگاری لــە گوندەکــەی خۆمــان دەکەین، 
منیــش وتــم وایــە بۆیــە ئێمــەش هاتوین بــۆ الی ئێوە و حیــزب ئێمەی 
نــاردووە تــا پێــت بڵێن تــو کوردی و دەبــێ خزمەت بە کــورد بکەی و 
یارمەتیمان بدەی، دەنا هەرگیز دوو نەفەر پێشمەرگە نەدەهاتین بۆ ناو 
گوندەکــە، حیــزب پێ وتووین کە بینە ماڵی تۆ و قســەت لەگەل بکەین ، 
بۆیــە دەبێــت یارمەتیمان بکــەی تا بپەرینەوە ئەو بــەری، ئێمە زیاتر لە 
ســەد پێشــمەرگەین لــەو ناوچــەدا،  هاوکاریمــان بکە تا لەگــەل ئێوەش 
توشــی شــەر نەبینن، هــەر چەند هێزەکەی ئێمە لــەوە کەمتر بوو بەاڵم 
ئەمــەم بویە پێ وت تا هەســت بــکات هێزێکی زۆرین لەو ناوچەدا، وتم 
گــەر رژیــم بزانــێ ئیمە هاتوینە ئەم ناوچە بۆ ئێــوەش خراپ دەبیت  و 
باشترە یارمەتیمان بدەن بپەرینەوە، ئەویش هاوکاری کردین. یارمەتی 
هێزەکانــی ئێمەی دا و وەپێشــمان کــەوت و لەو ناوچە پەرینەوە. دیارە 
برازایەکــی لەگەل ئێمە بوو گەیشــتینە ناو بەنــداوی چومەکە، وتی چرا 
الیتــت پــێ یــە، وتــم نــا تەنیــا چەخماخم پــێ یە بۆ ســیگار کێشــان، لێ 
وەرگرتــم و یــەک دوو جــار هەلــی کــرد و کوژاندییەوە زانیــم کە ئەوە 
عەالمەت بە شــوێنێکی دیکە دەدات، ئێمە هەر بە دوای دا چوین ناچار 
بوویــن رێگــەی دیکەمان نەبــوو، تا دوور کەوتینــەوە ئەوجار وتی جێ 
مەترسی نەماوە پێویست بە هاتنی من ناکات ئێوەش بەو رێگەدا برۆن، 
ئەوە بوو کە ئێمەش بە سەالمەتی رزگارمان بوو ئەو شەوە گەیشتینە  
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شێوینی پاشه كشه كه مان كه  گوندی مه نده دۆل بوو كه  هه موو هیزه كان 
لــه وێ كۆببونــه وە بــۆ به یانــی  هاتینەوە بۆ شــنۆ، بــەاڵم خەڵکی ناوچە 
ماتــەم باربــوون چونکە لەو شــەرەی ورمــێ دا لە هەمــوو قوڵەکانەوە 
زیاتــر لــە چل و یەک شــەهیدمان دابــوو، ئەو پێشــمەرگانەی کە لە ناو 
شــاری ورمــێ دا مابــوون و یەکێک لــەوان بە ناوی نادر بــە برینداری 
رزگاری ببــوو، باســی ئــەوەی دەکــرد کــە لــە هەندێــک لــە پەنجەرەی 

ماڵەکانەوە ئاوی گەرمیان دەکرد بە سەر سەرمان دا.
جارێکــی دیکــە پاییــز بــوو و مقەری ئێمــە لە هێ یە بــوو، رۆژیک کاک 
ســەعید عەلــی هــات بــە پێکەنینەوە، گوتی ســوورە چی دەکــەی، وەرە 
خەبەرێکــی خۆشــم پێ یە، هەموو پێشــمەرگەکانی کۆ کــردەوە، حیزب 
رادیۆیەکــی دانــاوە بــە نــاوی »ئێرە دەنگی کوردســتانی ئێرانــە«، ئیتر 
هەموو هەواڵەکانی حیزب باو دەکاتەوە. بە هەر کام لە پێشمەرگەکانیش  
پەنجا تمەنی پێ داین جا نازانم ئەو پوڵە هی خۆی بوو یان هی حیزب 
کە دای بە پێشــمەرگەکان، وەکوو شــیرینی کردنــەوەی رادیۆی دەنگی 

کوردستانی ئێران.
بەراســتی هەرچەنــدی لەگەڵی دەبووم زیاتــر دەمزانی کە خەڵک چەندە 
خۆشــی دەوێ و رێزی دەگرن، دەچووینە هەر کوێ ئەگەر کاک ســەید 
عەلیمــان  لەگــەڵ بوایــە ئــەوە رێزێکــی تایبەتمان هەبــوو و خزمەتێکی 
زۆریــان دەکردیــن. هــەر گوندێــک دەچویــن خەلــک لــە دەورمــان کــۆ 
دەبونــەوە و کاک ســەید عەلی باس و خواســی شۆرشــی بــۆ دەکردن  
ئەوانیــش بــە تامەزرویــی گوێ یان بــۆ دەگرت، دابیــن کردنی خوراکی 
پێشــمەرگە زۆرتر لە ســەر شــانی خەڵــک بوو، بویە ئــەو جێگەی کاک 
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سەید عەلی لێ بوایە ئەوە خەڵک باشتر خزمەتی پێشمەرگەیان دەکرد. 
چەندە کاک ســەید عەلی ئینســانێکی سادق و دیموکرات بوو ئەوندەش 
پێگەی کومەاڵیەتی لە ناو کۆمەاڵنی خەڵک دا بەهێز بوو. فەرماندەیەکی 
مودیر و لێهاتوو، لە ســەرخۆ و بە پالن کارەکانی دەکرد ، زۆر خەڵک 
خۆشەویســت بــوو، لــە بــارەی خوێنــدەواری یــەوە ئــەو دەرفەتەی بۆ 
نەرەخسابوو کە بخوێنێ، بەاڵم لە بارەی کارامەیی و فەرماندەیی یەوە 
کەسێکی بە تەواو مانا لێهاتوو و شارزا بوو، لە هەر کۆر و کۆبونەوەیک 
قسەی کردبا بەو زانیارییانەی هەی بوو وەک کەسێکی شارەزا چاویان 
لێ دەکرد و حیســابیان بۆ قســەکانی و ورد بینی ئەو دەکرد، بۆیە ریز 
و حورمەت و قەدری ئەو لە ناو خەڵک و پێشمەرگەکان دا زۆر زیاتر 
لــەوە بــوو کــە چــاوەروان دەکرا، نەم دیت  پێشــمەرگە لە قســەی کاک 
سەید عەلی دەر بچن، بۆیە ئەویش دڵی هەموانی رادەگرت، دەی زانی 
لە گەل هەر کەسە و بە زمانی  خۆی قسە بکات، لە گەل مەال مەال بوو، 
لە گەل شــوان شــوان بوو، لە گەل حاجی حاجی بوو، بۆیە هەر کەســە 
و بــە شــێوەی خــۆی قســەی لەگەل دەکــرد و هەر ئەمە بــووە رەمزی 
ســەرکەوتن و خۆشەویســتی ئەو لە ناو خەڵکی ناوچەکەدا بە گشــتی ، 
بــۆ هــەر گوندیــک دەچــوو خەڵک بەرەو پیــری دەچــوون، زۆر جار بە 
شوخی بە خەڵکی گوندمان دەگوت بۆ بۆ الی ئێمە نایەن و هەر بەرەو 
پیری کاک شێخ دەچن، ئەوانیش دەیان گوت کاک سەید عەلی جیاوازە 
لــە هەمــوو پێشــمەرگەکانی دیکە و کەســێکی بەراســتی قســە خۆش و 
لێهاتووە و رێزی لە ســەروی هەموانە،  هەم خاکی و هەم کۆمەاڵیەتی 
بــوو، لــە بیرمە ســاڵی 1359 بــوو مانگی بەهار کاک ســەید عەلی کۆی 
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کردینەوە گوتی کە هەواڵمان پێ گەیشــتووە رژیم هێرش دەکاتە ســەر 
ئــەم ناوچەیــە ئــەو کات ئێمــە لــە ناوچــەی قەاڵتــان بووین و هــەر بەو 
بۆنــەوە خۆمــان ئامادە کرد بــۆ بەرگری کردن لە ناوچەکە لە بەرامبەر 
ئەگەری هێرشی دوژمن دا، کاک سەید عەلی پازدە کەس لەو کەسانەی 
هەڵبژارد کە یەکیان من بووم و چوین بۆ جوگەی دیالن چەرخ و لەوێ 
ســەنگەرمان هــەڵ کەند و دوشــکە و چەکــە قورســەکانمان دامەزراند، 
رژیم هێرشــی دەســت پێ کرد کە ئەو کات بە پاســدارەکانیان دەگوت 
›موجاهیــد« ، توپخانەی رژیمیش بەردەوام ناوچەکەی دەکوتا، و کاک 
ســەید عەلیــم دەدی کە نیگەران بــوو، هەر هات و چوی بوو، بە ئێمەی 
دەگوت خۆتان مات بکەن و با هێزەکانی رژیم نەمان بینینن بەالم خۆی 
نەیدەتوانی بوەستێ، دیار بوو بیری لە پالنێک دەکردەوە، بۆیە روم تێ 
کرد و گوتم کاک سەید عەلی تو بە ئێمە دەڵێ خۆتان مات بکەن بەاڵم 
خۆت لە قەراغی جوگەکە هەر هات و چۆتە، پاش ماوەیەک وتی کورینە 
هەستن با شوینەکەمان بگویزینەوە، هەر بە جوگەکەدا لە سەر بریاری 
ئەو بەرەو دواوە هاتینەوە، گوتی باشترە ئێمە هێندێک دوور بکەوینەوە 
تا بە هۆی ئێمەوە رژیم زۆرتر ناوچەکە توپ و خۆمپارە باران نەکات 
و خەڵکــی بــێ تــاوان نەکوژرێــن، هــەر چەند بــە داخەوە رژیــم هەموو 
کوردی هەر بە دژی خۆی دەزانێ و بۆیە لەو شوێنە دا نۆ کەسی بێ 
تــاوان بوونــە قوربانــی، کە یەکێک لــە قوربانییەکانی حاجــی ره مه زانی 
تەمــەن 80 ســاڵ بــوو، یەکێکــی تر لەوان کاک ســەید حوســین بوو کە 
القێکی نەبوو، مەال محەمەد ره سولی فەرماندە هێز و کاک مراد قادری 
بەرپرســی کومیتە شارســتان بوو کە گەڕاینەوە ناو گوند، خەڵک زۆر 



هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  82

شڵەژابوو، بەشیکی زۆر خەڵکی گوندی، لە ترسان هەاڵتبوون و پەنایان 
بۆ شاخەکان یان گوندەکانی دەورو بەر برد بوو، کاک سەید عەلی ئەو 
خەڵکانەی کە لە ناو گوند مابونەوە کۆ کردەوە و دەستی بە دڵدانەوەی 
خەڵکەکــە کرد، بە دڵســوزییەوە دەی دوانــدن و هاوخەمی ئازارەکانیان 
بوو، هەرچەند ئەو کات مقەرمان له و گونده ی كه  كوشتاره كه  لێكرابوو 
و واتــە گونــدی قه التــان کــە ســه ر  به شــاری نه غەده یــە دانــا و خەڵــک 
هاوکاری باشی هێزی پێشمەرگەیان کرد چونکە دەیان زانی کە زامنی 
پاراســتی ئــەوان لــە دەســت دوژمنــی درەنــدە و نــەزان تەنیــا هێــزی 
پێشــمەرگەیە، رۆژانە بەردەوام کاک ســەید عەلی لە ناو خەڵک دا بوو، 
ئەوەندە خاکی و خەڵکی بوو کە بەراســتی جێگەی سەرســورمان بوو، 
تا ئاخری ساڵی 1359 من الی کاک سەید عەلی بووم و دوایی لە سەر 
داوای کومیتە شارستان منیان نارد بۆ کومیتەی ناوچەی دوڵ و دەشتە 
بێــڵ، هەتــا ســاڵی 1364 لە ســیدەکان یەکترمــان بینیوە.  ســاڵی 1365 
هاتینە گوندی مامە خەتیب لەوێ جێگیر بووین، لە کوبونەوەیەکی هێزو 
کومیتــە شارســتان دا بە یەکەوە بویــن، مراد ئەحمەدی فەرماندەی هێز 
بــوو، کاک ســەید عەلــی داوای کردلە ئێمە بە تایبــەت کومیتەی دوڵ و 
دەشتە بێڵ، کە هاوکاری بکەین بچین عەمەلیاتیک بکەین لەو ناوچەیە، 
دیار بوو زۆر پشتی بە ئێمە بەستبوو، بۆیە ئێمەش بریاری خومان دا 
کــە لەگەڵــی بچیــن و ئامادەیــی خۆمــان دەر بــری، چونکــە ئیمــە هــەم 
شــارەزای ئــەو ناوچەیــە بووین و هــەم خەڵکی ناوچەکەمان دەناســی، 
پالنــی عەمەلیاتێکمــان دانــا، کە لێدانــی دوو موڵگەی رژیــم بوو یەکیان 
پایــگای نــارێ، ئــەوی دیکەیان پایگای دەلۆ  بــوو، چوینەوە ناوچەکە و 
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کاک نەعمــەت تــەوارە لــە گەل مــراد ئەحمەدی و چەند کەســێکی دیکە 
چــوون بــۆ لێدانــی پایــگای نــارێ، مــن و ســامی حاته مــی و چەنــد 
پێشــمەرگەیەکی دیکە لە خزمەت کاک ســەید عەلی دا بووین بۆ لێدانی 
پایگای دەلۆ. ئەو ناوچەیە زیاتر لە 70 پێشمەرگەی هەبوو و هەموویان 
ناوچەکــە بە باشــی شــارەزا بــوون، رێکەوتی 1364/7/23چوینە پشــت 
گوندەکانی دەربەند و دەلو، لەوێ ماینەوە شــوێنێکە بە ناوی یه کەدار، 
دوو ســێ ســەعاتی رۆژی مابوو کە هێزەکانمان دابەش کرد بۆ لێدانی 
پایگاکــەو ئامــادەی فەرمان بووین، هەموو تیمــەکان ئامادە بوون تیمی 
هێرش و تێمی پشتیوانی، لە بەینی ناز ناز و دەلو تەپکەیەک هەبوو زاڵ 
بەسەر شوێنی عەمەلیاتەکەدا منی دانابوو بۆ ئەو شوێنە، هەر چەند من 
زۆرتر حەزم دەکرد لەگەل تیمی هێرش بەر دابم، بەاڵم کاک سید عەلی 
وتی دەبێت تۆ لەوێ بیت، هەر چەند من توزێک پێم ناخۆش بوو بچمە 
سەر ئەو تەپکە و بەکاک سەید عەلیم گوت بەاڵم ئەو گوێی لێ نەگرتم 
و گوتی ئەوە بریارە،  گوتی تۆ دەبێت لەو شوێنە بیت چونکە شارەزای 
ناوچەکەی و گەر لەو ال را هێرشــمان بکەنە ســەر خۆ دەبیت کەســێک 
هەبێــت بتوانــێ بەرگــری بــکات تــا هێزەکانمــان ســەالمەت بــن، مــن و 
پێشمەرگەیەکی دیکە بە ناوی جەالل گاری بی کەی سی یەکمان برد و 
چوینــە ســەر ئــەو تەپوڵکە کــە ئەو بۆی دیــاری کرد بووین، شــەرەکە 
دەســتی پێ کرد و بەرپرســی پایگاکە ناوی کەماڵ بوو كه  له و پایه گایه  
دا كوژرا  کە برای جاشێکی پیسی ناوچه ی ورمێ بوو بە ناوی حاجی 
مســته فا ناســراو بــه  )حاجــی مســتۆ( هه ر له و شــه ڕه دا چه نــد كه س له  
پاســداره كان كــوژران و هەندێکیش به دیــل گیران، به الم بە داخەوە لەو 



هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  84

شەرەدا کاک عەبدوڵال عەبدی )دوڵەیی( شەهید بوو، بۆیە دوای شەهید 
بوونی ئەو کاک ســەید عەلی بریاری پاشەکشــەی داو نەمان توانی بە 
تەواوی دەست بە سەر هەموو پایگاکە دا بگرین، دیارە پێشمەرگەیەکیش 
بریندار بوو هەر لەو شەرەدا، پێشمەرگەکان هاتنە سەر ئەو تەپوڵکەی 
ئێمەی لێ بووین لە پشتی ناز نازێ کۆبووینەوە، لەوێ پالنی ئەوەمان 
دا دەنا کە لە کوێ لە گەل ئەو پێشمەرگانەی دیکە کە بۆ لێدانی پایگای 
گونــدی نــارێ  چــوو بــوون یەکتــر بگرینــەوە چونکــە پێشــتر گونــدی 
دۆستەکمان دیاری کرد بوو، بۆیە پێم گوت ئەگەر تۆزێک پەلە نەکەین 
ناتوانین بگەینە گوندی دۆستەک، چونکە من شارەزانی ناوچەکە بووم  
دەمزانی پەلە نەکەین ناگەینێ، بویە کاک ســەید عەلی گوتی مادام وایە 
تۆ پێشــمان کەوە با وەرێ کەوین، هەر چەند پێشــمەرگەکان شــەریان 
کــرد بــوو و لــە رێگەکەش مانــدوو بوون بــەاڵم هەر دەبوو ئــەو رێگە 
ببرین و بۆیە بە بێ وەســتان دەرۆیشــتین بەرەو شــوێنی مەبەست، له  
نزیــک گونــدی دۆســته ك کۆ بوینــەوە، گوندێکی خامــۆش و بیدەنگ لە 
خامۆشــی تــەواو دا بــوو، گومانــی لــە دڵــدا دروســت کــردم کــە تەنیــا 
تروسکەی یەک چرا دیار بوو، بویە زیاتر گومانی ال دروست کردم، بە  
پێشــمەرگەکانم گوت بوەســتن، چووم بۆ الی کاک ســەید عەلی، گوتم 
بارودۆخەکــە بە ئاســایی نابینــم چونکە گوندەکە زۆر مــات و بێدەنگە، 
گوتــی دەی چــی بکەین، وتم دەبیت کەمی وریا بین رەنگە نێو گوندەکە 
پاســداری لێ بێت، بۆیە پێم وت دەبیت توزیک چاوەروان بین و من و 
چەند پێشمەرگەیەک دەچین و بزانین مەسەلەکە چییە، گوتی تۆ مەچو، 
گوتــم نابێــت چونکە من شــارەزای گوندەکەم، وا باشــە مــن بچم. وتی 
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باشــە بــەاڵم تــو لە دواوە برۆ، مەبادا کەمین بێــت، چوینە ناو گوندەکە، 
خــۆم گەیانــدە ئــەو ماڵــەی کــە چراکــەی دایســا، ماڵەکــەم دەناســی بە 
لەســەرەخۆیی لە دەرگام دا، ژنێک وەاڵمی دایەوە، گوتی کێ یە، منیش 
وتــم منــم فــالن کــەس، چونکــە خەڵکی ئــەو گوندانــە هەموویــان منیان 
دەناسی و دەنگی من بۆیان ئاشنا بوو، دیارە من بۆ زۆر مااڵن رەمزی 
تایبەتیــم دانابوو، مەبادا کەســێک بە ناوی منــەوە کارێکی خراپ بکات، 
کاتێــک کــە رەمزەکەم گــوت دەرگای کردەوە و ئێمــە چوینە ژوورەوە، 
ئەوانیــش دەســتیان کرد بە گریان، وتم جی بــووە چی قەوماوە، وتیان 
دوێنی لێرە شــەر بووە، وتم شــەری چی وتیان شەری جاش و پاسدار 
لەگەڵ پێشمەرگە، وتم پێشمەرگەی کوێێ، وتی پێشمەرگەی هێزی نحو 
لێــرە بــوون بە فەرماندەهی ســەعید گوڵی لەگەل جاش و پاســدارەکان 
شــەریان کــرد و چەنــد جاشــێک برینــدار بــوون، بەاڵم شــوکر بۆ خوا 
پێشــمەرگەکان هەمویــان ســەالمەت بــوون، و چوونــە دەرەوە، مــن 
گەرامەوە الی کاک سەید عەلی و باسەکەم بۆ گێرایەوە کە چی بووە، 
پێــم وت ناتوانیــن لەو گوندە بمێنینەوە چونکە لەگەڵ رۆژ هەاڵت هێزی 
رژیم بەرەو ئەم گوندە دێت، بویە باشترە لە دەرەوەی گوند بمێنینەوە، 
کاک ســەید عەلــی فەرمــووی زۆر باشــە، دیارە من نــان و پێخۆرم بۆ 
پێشــمەرگەکان لەگــەڵ خــۆم هێنابــوو، چەنــد کیلومەترێک لــە گوندەکە 
دوور کەوتینــەوە و تیشــکی روناکــی رۆژ لــە ســەر یاڵــەوە دەرکەوت، 
دوژمن دەستی کرد بە خۆمپارەبارانی ناوچەکە، لە الیەکی دیکەوە کاک 
مــرادی ئەحمــەدی و نەعمــەت تــەوارە و پێشــمەرگەکانی دیکە بەرەوە 
گوندەکانــی ســۆرکان و لولــکان چوبــوون، لــە شــوێنێک کە پــێ دەڵێن 
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»گــه روێ بێرریــان« و پشــتەکەی دەبێتــە چیــای ئــازێ، لــە ناوچــەی 
مەرگەوەر و دەشــتە بێڵ مابوونەوە ، هەموومان لەو شــوێنە یەکترمان 
گرتەوە و دوژمن بەردەوام توپ و خۆمپارە بارانی دەکردین بە داخەوە 
پریشــکی خۆمپارەیــەک بــە پێشــمەرگەیەک بە ناوی  »ئــازاد مامه لی« 
کەوت و هەر لەوێ القێکی پەری، لە الیەکی دیکەوە تێمێکی پێشمەرگە 
جەنــازەی شــەهید ســەالح ســوله یمانی یــان )ســەرپەل( لەگــەڵ خۆیان 
هینابــوو  کــە لــە عەمەلیاتەکــەی پایه گای نارێ دا شــەهید ببوو، لە بەر 
خەســتی تــوپ و خۆمپارەبارانەکــە نەیــان دەتوانی بگەنــە الی ئێمە، لە 
پشــتی گوندی دۆســته ك له بن پوش وپه الشــدا دا شــاردبویانەوە، ئەو 
رۆژە هــەر لــە بەیانــەوە تــا ئێــوارە هــەر بەردوام تــۆپ و کاتیوشــا و 
خۆمپــارە بــە ســەرماندا دەبــاری، دیــارە توپخانەکەی رژیم لــە دزەیی 
مەرگەوەر بوو بە غەیری ئازاد هەموو پێشمەرگەکانی دیکە بە خۆشی 
یەوە سەالمەت بوون، لە گەل تاریکی داهات بڕیار درا کە بچین شەهیدە 
کــە بێنینــەوە، موســا لەگــەڵ چەنــد کەســی دیکــە چــون و جەنــازەی 
شــەهیدەکەیان هێنایــەوە و لــە گونــدی ســۆركان كــه  ســه ر بــه  دزێــی 
مەرگەوەره  بە خاکمان سپارد، ئازادیش کە بە برینداری لەگەڵمان بوو 
هەر ئەو کاتە رۆیشــتین بۆ پشــتی دزێی مەرگەوەر، الی بوزی ســینا، 
هەموومــان لــەوێ یەکترمــان گرتــەوە لەگــەڵ کاک مــراد ئەحمەدی کە 
فەرماندەی هێز بوو، پێشــمەرگەکان برســی و بێ نان بوون، رێگایەکی 
دووریــان بریبــوو، کاک ســەید عەلی چەند پێشــمەرگەی نــارد و نان و 
پێخۆرێکــی زۆریــان هێنــا، یــەک دوو رۆژ لــەو شــوێنە ماینــەوە بــۆ 
حەســانەوە، دوایی هەموو پێشــمەرگەکان گەڕاینەوە بۆ هێز کە بنکەی 
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سەرەکیمان لە مامە خەتیب بوو. بەراستی کەسایەتی کاک سەید عەلی 
جیــاواز بــوو دیارە ئەمە بۆ تەعریف کردن نییە، بەاڵم کەســایەتی کاک 
ســەید عەلــی وابوو کە بەردەوام خەڵک ســەردانیان دەکــرد لە کوردی 
رۆژ هــەاڵت و کــوردی باشــوور، بەردەوام ماڵیان پڕ لــە میوان بوو و 
خەڵکێکی زۆر دەیناســی و خۆشــیان دەویست و دەهاتن بۆ الی، دیارە 
زۆرتــر پێیــان دەگــوت کاک شــێخ وەک رێــز گرتنێــک، زۆرجــار پێیان 
دەگــوت یــا شــێخ وریــای خــۆت بــە مەبــادا رژیــم کەســێک بنێــرێ بۆ 
تێرورکردنــی تــۆ چونکە کەســێکی ناســراوی و دەبێــت زۆر وریا بیت، 
لــەوێ زۆرتــر وەک دوو هاورێی لەیەک نزیک بووین، جارێک من خۆم 
نــەم زانــی بــوو خەبەریان بــەو دابوو کــە هاوســەرەکەم کۆچی دوایی 
کردووە، خۆی هات بۆ جێژنەکان و لەوێ سەرەخۆشی بۆ دانام و بۆ 
مردنی باوکیشــم هەر وابوو، بۆیە دایم هاوکار و هاورێ و دڵســوزی 
مــن بــوو وەک بــرا و هاورێیەکی زۆر باش بوو، من بە نۆرەی خۆم پڕ 
بە دڵ سپاسی دەکەم. بە رەحمەت بێ وێنەی کەم بوو بەقەولی شاعیر 
گوتنــی کــەم بــژی و کەڵ بژی. ئەمە لە ژیانی شۆڕشــگیڕی و ئاســایی 

کاک سەید عەلی دا رەنگ دەداتەوە.

نۆروێژ سالی 2015 زاینی 
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فەرعان رەسوڵی: 
چۆنت بدۆزمەوە؟

کە هاتی ماڵەکەمان بە منارەکەوە بناسەوە

لــە  مــن  کــە  یــە  بیــرەوەری  ئــەو 
گــەل کاک شــێخ هەمــە، کاک شــێخ 
مەبەســتی من کاک ســەید عەلی یە 
ئێمــە لە بەر خۆشەویســتی بە کاک 
شــێخ نــاوی دەبەیــن، لە راســتی دا 
کەلێنــی کۆچــی ناوادەی کاک شــێخ 
الی ئێمــە بڕینێکی تازەیە، ســاو لە 
رۆحی پاکی کاک شــێخ. لە راستیدا 
بیرەوەرییەکانــی مــن لــە گــەل کاک 
شــێخ لــە دوو بەشــدایە، بەشــێکی 
دەورانی پێشمەرگایەتییە کە دەکاتە 
پــاش روخانی رژیمی پاشــایەتی و 



89 هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  

هاتنە سەر کاری رژیمی ئاخوندی و دەست بەکارکردنەوەی تیکۆشانی 
ئاشــکرای حیزبــی دیموکــرات لــە هەمــوو ناوچەکانــی کوردســتان دا، 
ئێمەش ئیفتخاری ئەوەمان بە نەسیب بوو کە ببینە پێشمەرگە، ناسینی 
مــن و کاک شــێخ دەگەرێتــەوە بــۆ ســاڵی 1358 ی هەتــاوی کــە بوینە 
پێشــمەرگەی حیزبــی دیموکرات لە شــاری شــنۆ  ئــەو کات من لە ژێر 
فەرماندەیی کاک شــێخ دا ســازمان درام و ماوەی زیاتر لە 8 مانگ من 
لەگەل کاک شــێخ دا بووم، وەک پێشــمەرگە لە ساڵی 1359 ی هەتاوی 
تــا ئاخــری ئەو ســاڵە لە الی ئــەو بووم، ئــەو کات چاالکییەکانی حیزب 
ئــاوا بــوو، هێــزی ئیمە الی دێشــەمس و ئەو ناوە بوو کــە ئەرکەکەمان 
بەرگــری لــە ئەگەری هێرشــی دوژمــن بوو بۆ ناوچەکــە، چەند جارێک 
دوژمن هێرشــی هێناو ئێمەش بەرگریمان لە ناوچەکە دەکرد. هەر دەم 
لە حاڵەتی ئامادە باش دا بووین، لە پاییزی 1359 ی هەتاوی دەفتەری 
سیاســی، بــە هێزەکانی پێشــمەرگە راگەیندرابوو کە هەمــوو هێزەکانی 
پێشمەرگە چاالکی گەورە دژی داگیر کەرانی کوردستان ئەنجام بدەن، 
ئــەو کات دوو هێــزی ، نحۆ و ســمکۆ، قــەرار بوو پێکــەوە چاالکییەکی 
بەرین ئەنجام بدەن، کاک چەکۆ فەرماندەی هێزی شــەهید ســمکۆ بوو، 
فەرمانــدەی هێــزی شــەهید نحو  خەلەبان ســەروان حاتمــی دوعاخان 
بــوو، لــەو دوو هێــزە، هێزیکی 400 کەســی لە چوار لــک دا رێکخرا بۆ 
عەمەلیاتێکی گەورە لەنێو شاری ورمێ دا، ئەو کات لکەکان بە بەتالیون 
نــاو دەبــران  کاک چەکــو هەموو هێزەکەی لە دوو لکی 200 کەســی دا 
سازمان دا. ئێمە لە میراوێ بووین کاک شێخ هات و کاک سەید عەلی 
ئاموزای ناسراو بە سەید عەلی سەرسپی جێگری بوو، رویی لە سەید 
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عەلــی کــرد و گوتــی، عەلــی ئەمن نایەم ، تۆ دەچــی و دەبێت وەک ئەو 
پێشــمەرگانەی دیکە بیت و هەرگیــز وەک فەرماندەیەک رەفتار نەکەی. 
مــن بــە خوداتــان دەســپێرم و بــە هیوای ســەرکەوتن و بە ســەربلندی 
بگەرێنــەوە، ئــەو رێنوینییانەی کە هەیبوو کاک شــێخ هەمووی بە کاک 
ســەید عەلــی سەرســپی دا، هێزەکــەی ئێمە بەرەو ورمــێ کەوتە رێگاو 
چوویــن بــۆ چاالکــی یــەک کــە پێمــان ســپێردرابوو و عەمەلیاتەکەمان  
ئەنجــام داو گەڕاینــەوە، دیارە من لەو شــەرەدا بریندار بووم، کە هاتمە 
نەخۆشــخانەی شــاری شــنۆ. لە بیرمە کاک شێخ هات بۆ الم و دەستی 
کــردە ملــم و دڵنەوایی کردم و ســەردانی بریندارەکانــی دیکەی دەکرد 
و نارەحەت بوو لەوەی کە خۆیی نەهاتبوو تا لەو شــەرەدا بەشــداری 
بکات، بۆیە هەر ئەو کات من بەرێ کرام بۆ نەخۆشــخانە حیزب دوای 
چاک بونەوەم کە گەرامەوە من نەقل کرابووم بۆ لکی مســتەفا جەوان، 
پاییز بە سەردا هاتەوە دوژمن هێرشی بەرباوی دەست پێ کرد و بە 
داخــەوە ناوچەکانــی داگیر کــرد و لکەکەی ئێمە چــووە ناوچەی الجان 
ئەو کاتە هەر لە یەک هێز بووین و کاک شێخ فەرماندەی لکی کوردنژاد 
بوو، منیش فەرماندەی لکی مســتەفا جەوان بووم، زۆر جار لە کۆر و 
کوبونەوەکان دا کە دادەنیشــتین بەراســتی کار و کردەوە و قســەکانی 
کاک شێخ سەرمەشقی ژیانمان بوو، کەسێکی بە ورە و بە جەرگ بوو، 
هەرگیز لە دوژمن نەدەترســا لە گەل ئەوەش دا کەســێکی لە ســەرەخۆ 
و بــە تەجروبــە بوو و زۆربەی بریارەکانی راســت دەردەچوو لە پالن 
دانــان دا چونکــە ئەزموونی باشــی لە ژیانی پێشــمەرگایەتی هەبوو، لە 
کاتی شۆرشی خوالێخۆشبوو مەال مستەفا بارزانیش دا هەر پێشمەرگە 
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بوو لە باشــووری کوردســتان، بۆیە ئێمە ئەزموونێکی ئەوتۆمان نەبوو 
لــە دوای شۆرشــی گەالنــی ئێــران لە ســاڵی 1358 دا ئیتــر وردە وردە 
کەوتینە ســەر دەور ، بەاڵم هەموو کات دەیگووت دەبێت بە شــێوەیەک 
زەربە لە دوژمن بدەین کە زەربەی قورس هەموو کات بەر ئەوبکەوێ 
و هێــزی پێشــمەرگە کەمترین زەربەی وێ بکەوێــی، هەرگیز نابێ پەلە 
بکەیــن شۆررشــی کــورد درێژخایەنە، ئێمەش دەبێت بــەردەوام بین تا 
شۆرشی گەلەکەمان سەر دەکەوێ، دەیگوت شۆرش دوور و درێژە و 
یــەک رۆژ و دوو رۆژ نــی یــە و دەبێت خۆراگر بیــن بویە دەبێ بیر لە 
دەســکەوتی گەورە بکەینەوە بە خەســارێکی کەمەوە. لە کۆبونەوەکان 
دا کاک شــێخ زۆر بە هەڵوێســت و خاوەن نەزەر بوو،  توانای باشــی 
لــە بیــر کردنــەوەی بریــارەکان دا هەبــوو  ، ئێمە چەنــد فەرماندەی لک 
بووین، کاک شــێخ، من و خالید ســێزدەی رەحمەتی، یادی بەخێر نادر 
گــۆری، »شــەریف«یش جێگــر هێز بوو، راســتە ئــەو کات فەرماندەیی 
هێــز بریــاردەر بــوو، بەاڵم قســەکانی کاک شــێخ بە شــێوەیەک بوو کە 
هەموومــان بروامــان پێــی بــوو، بــە بریارەکانی سەرســام بووین و بە 

تواناکانی شانازیمان دەکرد.
مەرحەلەیەکــی تری پێکــەوە بوونمان ئەو کاتە بوو کە بە ئیزنی حیزب 
ئێمە دانیشتین لە گوندی سڵێ. هەر ئەرکێکی حیزب پێ سپاردبین جێ 
بــە جێمــان کردووە و کاک شــێخ رۆڵی براگەورەی هەبوو لەو شــوێنە 
و ئێمــە هەمــوو ئەندامــی حیزبــی بوویــن و کارەکانــی حیــزب لەوێ بە 
تایبەت کارەکانی تەشکیالتی و ئەمنیەتی هەمووی لە رێگەی پرس و را 
بە کاک شــێخەوە ئەنجام دەدرا بۆیە کاک شــێخ هەموو جارێ لە گەڵ 
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ئێمە کۆ دەبویەوە ، ئەرکەکانی پێ دەســپاردین لە نەزەری منەوە کاک 
شــێخ وەک ئەندامــی بنەماڵــەی خۆمان ســەیرمان کــردووە، هەر گرفت 
و کێشــەیەکمان هەبــا یەکســەر لــە دەوری کاک شــێخ کــۆ دەبوینەوە ، 
ئەوەنــدی لــە ســڵێ بوویــن و دواتریش کــە هاتینە دیانان هــەر وا بوو.  
لــە ســاڵی 1991 تــا 1994 لە حامیــەش هەر پێکەوە بووین، کاک شــێخ 
هیــوا و ئومیــد بــوو، پشــت و پەنــا بــوو، مــن نامهــەوێ وەک تەعریف 
کــردن بێــت بــەاڵم زۆر بەداخــەوە نەمانتوانــی وەک خۆیی بیناســین و 
خزمەتی زیاتری بکەین، بۆیە بەراســتی قســە کردن لە سەر کەسایەتی 
ئەو ســەختە ، زۆر لەوە زیاتر هەڵدەگرێ کە باســی بکرێ  ، بۆیە ئەمە 
تەنیا وەک بیرەوەرییەکی کورت بوو، چونکە ئەگەر بەراســتی لە ســەر 
ئــەو مرۆڤــە گەورەیە  قســە بکەین زۆر زیاتر لەمــە هەڵ دەگرێ. ئیدی 
دوای ســالی 1994 ئەمــن چوومــە کویــە، دواتریــش چوومــە تورکیە و 
لەوێشەوە بۆ دەرەوەی واڵت و لە واڵتی سوئید گیرسامەوە، ئەو کات 
کاک شــێخ هەر لە کوردســتان مابوو، دوای ماوەیەک هەواڵم زانی کە 
کاک شــێخ هاتۆتە واڵتی نۆروێژ و بە تەلەفون ئاگاداری یەکتر بووین 
و قســەمان پێکەوە دەکرد. بۆیە داوای کرد ســەردانی بکەم وتم باشــە 
چونــت ببینمەوە بە قســە خۆشــەکانی وتی فەرحان گیــان، ئەگەر هاتی 
منارەیــەک لە تەنیشــت ماڵی ئێمەیە بە ئاســانی بــەو منارەیە ماڵەکەمان 
دەدۆزییــەوە. منیــش وتــم بۆ منــارەی مزگەوتی لێ یە وتــی نا منارەی 
کلیســایە لە نزیکی ماڵمانە، بۆیە منیش، مندالەکانم هەڵگرتن و بە قەتار 
بــەرەو و نۆروێــژ کەوتینــە رێگاو بە خۆشــییەوە ئەو کات ســەردانمان 
کــرد لــە واڵتــی نۆروێژ و چوینە ماڵــی و لە کاتی گــەران دا منارەکەی 
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نیشــان دام و منیش وتم نیشــانەیەکی چاکە بۆ دوزینەوەی مالەکەتان. 
بەراســتی ئەو ماوە کە الی ماینەوە زۆر بیرەوەری و دەردە دلمان بە 
یەکەوە کرد، سالی 1998 ئەو لەگەل چەند برادەرێک هاتن و سەردانی  
منیان کرد بەراستی گرتەویدۆییەکمان ماوە هەرگیز ئەو رۆژانە لە بیر 

ناکرێن کە پێکەوە بووین.
هەســتم بەو راســتیە کرد  کە کاک شــێخ لێرەش هەر پشــت و پەنایە، 
دلی گەورەی جێگەی بیرەوەری و دەردە دڵەکانی ئێمەی تیدا دەبێتەوە  
کــە لەگەڵ ئەو قســەمان دەکرد ســوکنایی بە دڵمــان دا دەهات، لەوەش 
زیاتــر، وەک ئەندامێکــی حیزبــی هــەم خــۆی و هــەم بنەماڵەکــەی زۆر 
زیاتــر لــە جــاران خزمەتی حیزبیان دەکردو شۆرشــگێری لە ناخیان دا 
گڵپەی دەسەند. لە هەموو کۆر و کۆبونەوەکانی حیزبی دا ئامادە بوون 
بنەماڵەی کاک شێخ جێگەی شانازی بوو، بۆیە کە قسەمان دەکرد هەر 
باســی خــۆ راگــری و بەرگــری و بەردەوامــی لە خەبات دەکــرد، بەالم 
مخابن کە مەرگ بواری ژیانی زیاتری بە کاک شیخ نەدا تاکوو بتوانین 
زیاتر کەڵک لە کەســێکی وا بە ئەزمون وەربگرین بویە دەبێت وتەکان 
و رێبــازی ئــەو بکەینــە چرای سەرمەشــقی ژیانمان. بەراســتی مەرگی 
ناوەختی ئەو ئازاری دڵی دام و من وەک یەکێک لە هاورێ نزیکەکانی 
ئەو بەراســتی لە ناخمەوە بە مەرگی ئەو ماتەمبار بووم ، ئەو کەســەم 
لــە دەســت دا کــە سەرمەشــقی ژیانــم بــوو، بۆیە لــە کۆتایــی دا دەڵێم 
هەزاران رەحمەت بۆ رۆحی کاک شێخ و جێگەی بەهەشتی بەرین بیت، 
هــەزاران ســالو بۆ رۆحی شــەهیدان و لە ســەروی هەموانــەوە قازی، 
قاســملوو و شــەرەفکەندی. پێــت دەڵیم کاک شــێخ ئارام بنــوو، ئێمەش 
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یان رۆژێک بە سەربەرزی دەگەرینەوە کوردستانی ئازاد یان بە مردن 
دێــن بــۆ الی تــۆی ئازیزو لە گورســتانی شــەهیدان الی یــەک دەبین و 
ریگەت هەرگیز بەر نادەین تا ســەرکەوتن. هەزار رەحمەتت لێ بێ بۆ 
پەروەردە کردنی ئەو منداالنە و بنەماڵە بەرێزەت کە جێگەی شــانازی 
هەموو الیەکن. هیوادارم هەرگیز رێگەی تو بەر نەدەن، ئیشــەاڵ ئاواتی 
کاک شــێخ و هەموو شــەهیدانی گەلەکەمان بێتە دی و دوژمن لە گۆر 
بنێین و تەرمی بە ئەمانەنت نێژراوی تۆ بە سەر شانی هاوسەنگەرانی 
ئازیزتەوە بەرەو رۆژ هەالت  زێدی خۆت بەرینەوە و لەوێ بە خاکت 

بسپێرینەوە. جێگەت بەهشتی بەرین بێ کاکە شێخی من

سوێد سالی 2007 زاینی
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مەولوود عەبدیزادە)قەرە(: 
قسەکردن لەسەر مامۆستا و فەرماندەی خۆت سەختە

کــە  دەرفەتــەی  ئــەم  بــۆ  ســپاس 
بۆمنتان رەخساند تا بتوانم لە سەر 
کەسایەتی کاک سەید عەلی ئازەری 
قسە بکەم. لە راستی دا ناسینی من 
لەگەل کاک سەید عەلی دەگەرێتەوە 
بۆ ساڵی 1359ی هەتاوە کە ئەو کات 
ناوچەی ئێمە واتە »ناوچەی دزەی 
دوڵێ« ســەر بە کومیتە شارستانی 
نەغەدە و هێزی ئەفشــینی ئەو کاتی 
بــوو کــە دواتــر بــوو بە هێــزی دم 
دم، بــەاڵم بە هــۆی ئەوەی ناوچەی 
نەغــەدە ناوچەیەکەیی بەر باو بوو 
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هێــزی ئەفشــینیش بەوجــۆرە کە پێویســت بــوو نەیدەتوانــی کۆنترۆلی 
بکات لەبەر ئەوە دوژمن زیاتر لەو ناوچەیەوە هێرشــی دەکرد، ســاڵی 
1359  لکی مستەفا جەوان لە هیزی سمکۆ  بە فەرماندەهی کاک سەید 
عەلــی ئــازەری بۆ پارێزگاری نێردرابویە ناوچەی »دۆڵێ«، لەوێ هاتە 
دێیەکــەی ئێمــە واتــە گونــدی » نەنــاس«، یەکــەم جار کە ناســیم کاک 
ســەید عەلی وەک کەســایەتیەکی کۆمەاڵیەتی دەرکەوت، هەر چەند ئەو 
فەرماندەیەکــی نیزامــی بوو لــەو ناوچەیە، بەاڵم دەتوانــم بڵێم کادرێکی 
بەتوانای کۆمەاڵیەتی بوو، زۆر جار حیزب بۆ چارەســەری کێشــەکانی  
خەڵــک لــە کۆمیتــەی ناوچــە و تەنانــەت جــار هەبــووە لــە کۆمیتــەی 
شارســتانیش ئاریشــە کۆمەاڵیەتییەکانی خەڵکیان بــە میانجگەری کاک 
ســەید عەلــی چارەســەر دەکرا. ئەو کەســایەتییەکی بــەرزی هەبوو  لە 
ناوچەی شــنۆ و ئەو ناوچانەی کە تێدا کاری دەکرد، ئەمە ببووە هۆی 
ئەوەی کە خۆشەویستییەکی تایبەتی هەبێ هەم لە نێو خەڵک و هەم لە 
نێو پێشــمەرگەکان. شــتێکی تر کە زۆر گرینگ بوو کارامەیی ئەو بوو 
لــە بەشــی نیزامــی کە خۆی بەرپرســایەتی تێدا هەبوو.  ئــەو کاتەی لە 
ناوچەی ئێمە بوو ، هەر چەند ئێمە لە باری تەشــکیالتییەوە  ســەر بە 
نەغەدە بووین بەاڵم لە باری نیزامی یەوە ئەو ناوچە لە ژیر دەسەاڵتی 
هیزی سمکۆ دابوو بە هاوکاری لە گەڵ کومیتەی ناوچەی دوڵ کە دوای 
هاتنی کاک ســەید عەلی لە باری تەشــکیالتیەوە خرایە ســەر کومیتەی 
شارســتانی شــنۆ و کاک قادر ڕەســووڵیان وەک بەرپرســی کومیتەی 
ناوچەی« دۆڵ« دیاری کرا. شــتیکی دیکە کە من لە کاک ســەید عەلیم 
بینــی ئــەوە بوو کــە ئەزموونێکی  زۆری هەبوو لە شــورش دا، یەکێک 
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لــە نیزامــی کارەکانــی کۆنی حیــزب بوو، دیارە لە شــەڕی  تێکشــکانی 
ستوونی قەزوێن لە دەرەی قاسملوو بەشداری چاالکانەی هەبوو،  ئەو 
ناوچە لەگەل ناوچەی ئێمە هاوســنوورە،  پێشــمەرگەکان دەچوون کە 
بــۆ پاراســتنی ناوچــە دەچوونــە دەرەی قاســملوو ، کاک ســەید عەلــی 
دەورێکــی  کاریگــەر و گەورەی لەو  ناوچەیەشــدا بینی ، بۆیە کارێکی 
کردبوو کە بۆ خەڵکی ناوچەی ئێمە و هێزی پێشمەرگە ناسیاوتر بێت، 
لــە بــواری رۆحیەوە کەســێکی بــە ورە بــوو، دەبوو هــۆی ورەبەرزی 
هێزی پێشمەرگە و خەڵکی ناوچە، بۆیە بە تێکڕا ئومیدێکی زۆریان پی 
بوو، کارێکی کردبوو کە دوژمن نەتوانێ لەو ناوچانە نزیک ببێتەوە کە 
هێــزی ئــەوی لێ بوو یــان دزە بکاتە ئەو جێگایانە کــە ئەو پارێزگاریی 
لــێ دەکــرد. ئەو بە پێچەوانــەی فەرماندەکانی دیکە ســنووری بەرگری 
لــە ناوچە رزگارکراوەکانی خســتە ناوچە تورک نشــینەکان، کە دەکاتە 
دێهاتی دۆڵەمەوە و نەورۆز باغی، پێشمەرگە و هێزی بەرگری دەناردە 
ئــەو ناوچەیــە، دەیگــوت ئەگەر شــەر لە نێو ماڵی دوژمــن بێت، دوژمن 
ناتوانێ شەر بکات، چونکە دوژمن هەموو کات دەی هەوێ شەر بخاتە 
نێــو ماڵــی کــورد، بۆیە زۆر بیری لەوە دەکردەوە کە شــەر لە نێو ماڵی 
کــورد نەبێــت تا کورد کەمتر زیانــی بەر بکەوێ.  ئەم پالنەی بەرێزیان 
بووە هۆی ئەوە کە دوژمن نەتوانێ لەو ناوچەیەوە هێرش بکاتە ســەر 
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان، چونکە دەیزانی کە شەر لەو ناوچە بە 
زیانــی تەواو دەبێت. هــەر چەند هێزێکی رژیم بە ناوی »موجاهید« بە 
فەرماندەهی پاسدار  حەسەنی کە کەسێکی چڵکاوخۆری رژیم بوو لەو 
ناوچەیە، بە بەردەوامی هێرشیان دەکرد بۆ سەر ناوچەی ئێمە  )دۆڵێ 
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( بەاڵم بە هاتنی ئەو هێزە بە بەرپرســایەتی کاک ســەید عەلی ئاشــتی 
و ئارامــی جێگیــر بــوو. ئــەوە بوو کە جــم و جوڵی دوژمن لــەو ناوچە 
بوەستێ و خەڵک هەست بە ئارامی و ئەمنیەت بکات و دەست بکەنەوە 
بە کارو کاســبی رۆژانەی خۆیان، ســەرەرای ئەوەش بەشــێکی زۆری 
خەڵکی ناوچە وەک هێزی بەرگری بۆ پشتیوانی لە پێشمەرگە و  ناوچە 
رزگار کــراوەکان چەکیــان هــەڵ گرتبــوو، تەنانەت ئەوانــەی کە توانای 
کرینــی چەکیــان نەبــوو، حازربــوون لە قوتــی منداڵەکانیــان بگرنەوە تا 
بتوانن چەکێک بەدەست بێنن  و شان بە شانی پێشمەرگە لە سەنگەری 
دیفاع لە ئازادی و کەرامەتی خەڵک و خاکی کوردستان بەرگری بکەن. 
ئەمەی باســم کرد ســەرەتای ناســینی من بوو لەگەڵ کاک ســەید عەلی 
لە نزیکەوە، ئەو زۆر لەبیری دوا رۆژی نەتەوەکەی دا بوو، بەراســتی 
وەک خۆم هێندێک خســڵەتم لەودا دیت کە زۆر ســەرنج راکێش بوون 
چونکە ئەو تەجروبەی هەبوو لە شۆرشی ساڵەکانی 46و 47 کە ئاشکرا 
دەبێــت و دەچێتــە باشــووری کوردســتان و لەوێ درێژە بــە خەبات و 
تێکۆشــانی سیاســی خــۆی دەدات. ئــەو زۆر دەربــەدەری و ماڵوێرانی 
دیتبوو، تەجروبەی شــەر و ئاکامی شۆرشــی باشــووری کوردســتانی 
دیتبوو، بۆیە نەیدەویست خەلکی ناوچەی خۆمان تووشی ئاوارەبوون 
و ماڵوێرانی بن، بە وردبینی هەموو شتەکانی هەڵدەسەنگاند، لە راستی 
دا مــن وەک کادرێکــی بــە ئەزمونــی رێبــەری ئــەوم دەهاتــە بــەر چاو، 
هــەر چەنــد ئەو لە بواری خویندەوارییەوە بە داخەوە کەســێک بوو کە 
خوێندەواری نەبوو، بەاڵم لە باری بیر و هزر و تێگەیشتنەوە کەسێکی 
تێگەیشــتوو و پێگەیشــتوو بــوو. لــە بــاری مودیریــەت و وردبینییەوە.  
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دەتوانــم بڵێــم ئەگــەر لــە شــۆرش دا مەدرەکیــان بــە کەســەکان دابا لە 
بــاری کالســیکەوە، ئــەو لــەو پلەیەدا دەبوو کــە بروانامــەی دوکتۆرای 

شۆرشگێری پێ بدرێت، ئەو لە کارەکانی دا دوورئەندیش بوو
 نمونەیەکــی روونــی ئــەو کارانەی ئەوە بوو  کاتێــک رژیم لە ناوچەی 
مەرگــەوەر و ناوچــە شــاخاوییەکانەوە هێرشــی دەکــردە ســەر هێــزی 
پێشــمەرگە لــە پشــتەوە ناوچــە رزگار کراوەکانــی ناوچــەی شــنۆی 
داگیــر دەکرد،لــەو کاتە دا لــە الیەن کۆمیتەی شارســتان و هێز پەیامی 
بــۆ هــات کــە دەبێت ئــەو ناوچە بە جــێ بێڵــی چونکە ناوچەکــەی ئێمە 
کەوتبووە قواڵیی ناوچەکە دوژمن پشــتی ئێمەی گرتبوو، ئەمە ترســی 
لــە ناو خەڵکی ناوچەدا دروســت کردبوو کە دوژمــن ناوچەکانی داگیر 
کردوتــەوە و ئــەو ناوچەیــە لە گەمارۆی تەواو دایە ، بەاڵم کاک ســەید 
عەلــی بــۆ ئەوەی ورە بدات بە خەڵکی ناوچــە، بەردەوام لە گەل خەڵک 
قسەی دەکرد و داوای لە خەڵک دەکرد کە ئەو کەسانەی کە لە خۆیان 
رادەبینــن و توانــای بەرگرییــان هەیــە، ئــەوە دیفــاع لە ئــازادی و خاک 
و خەڵــک بکــەن، ئێمە بەشــێوەیەکی ئاشــکرا خەباتمان دەکــرد، هەموو 
ئەندامــان و شــانەکانی حیزبــی یەکتریــان دەناســی و هیــچ نهێنیێــەک 
نەبــوو لــە ناو پێشــمەرگە و خەڵــک دا و هێزی بەرگــری وەک هێزێکی 
چەکدار پشــتیوانی پێشمەرگە بوو، بۆیە یەکترمان دەناسی لە نزیکەوە، 
کاتێــک زانــرا بریاری کشــانەوە لە هێــزەوە هاتووە دەرکــەوت کە ئێمە 
هیــچ هێزێکــی نهێنیمــان نیە کە لەنێوخــۆدا بمێنێتەوە بەڵکــوو هەمووی 
بــە الی دوژمنــەوە ئاشــکرایە کەوابوو دەبێ ناوچەکــە بەجێ بێلین، من 
ژیــری کاک ســەید عەلیــم لێــرەدا بــۆ دەرکەوت کــە لە گونــدی دەلوی 
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ناوچــەی دۆڵێ، هەمــووی کۆکردنەوە لەگەڵ ئەوە کاک قادر رەســوڵی 
بەرپرســی کۆمیتــەی ناوچــە بــوو کە ئێســتا لە واڵتــی ئوتریش دەژیت 
لەو کۆبونەوەدا کە هێزی پێشمەرگە و هێزی بەرگری میللی و خەڵکی 
ناوچەکە تێدا بەشــداربوون، کاک ســەید عەلی لەوێ پەیامێکی گەورەی 
دا، کــە مــن ئــەو پەیامەم هەرگیــز لە یاد ناچێ، داوای لــە خەڵکەکە کرد 
کە راســتە ئێمە شێوەی کاری تەشــکیالتیمان شێوەیەکی ئاشکرا بووە، 
بــەاڵم شــۆرش بەرنامەیەکــی درێــژ خایەنــە  و نابــێ ئێمە شــۆرش بە 
کــورت خایــەن چاو لێ بکەیــن، بۆیە ئەو خەڵکە هەمــووی ناتوانێ ماڵ 
و منداڵــی خۆیــی بــە جێ بێڵێ و ناوچەکە چــوڵ بکەین بۆ دوژمن، گەر 
هەموو خەڵک ئەو ناوچە جێ بێڵن ئەو ناوچەیە بۆ هەمێشــە لە دەســت 
دەچــێ و دوژمــن خاکەکەمــان داگیر دەکات و ناتوانیــن بگەرێنەوە ئەو 
ناوچەیــە، ئــەو نفــووز و ئیعتبــارەی کــە حیزب لــەو ناوچە بە دەســتی 
هێناوە لە دەستی دەدەین، بۆیە داوای لە هێزی بەرگری میللی سازمان 
دراو کرد هەوڵ بدەن بگەرینەوە سەر موڵک و ماڵی خۆیان بە کۆمەڵ 
تــا دوژمــن نەتوانــێ کێشــە بۆ خەڵک دروســت بکات، خەڵــک بکوژێ و 
یا بیان گرێ، تەنیا ئەو کەســانەی کە پێشــمەرگەی فەرمین بۆ کاتێکی 
دیــاری کراو پاشەکشــە لە ناوچەکــە دەکەین، لە دێیەکەی خۆمان چەند 
کەسێکی وەک شەهیدان  سەلیم مەال ئەحمەدی ، مەجید نوری ، سادق 
کوهــی کــە ئەوانە خەلکــی گوندەکەی خۆمان بــوون ، بۆیە ئەوانەم ناو 
هێنــا کــە بە داخەوە هەر ســێکیان شــەهید بوون هــەر چەند زۆرن ئەو 
کەســانە کــە ناتوانــم نــاوی هەموویــان بێنم کە ئەو کات لــە گەڵ هێزی 
پێشمەرگە لە ناوچەکە دەرکەوتن بوونە پێشمەرگەی داییمی و روومان 
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لە ناوچەکانی دیکەی شــنۆ و الجانی پیرانشــار کرد و لەو رێکەوتە بە 
دواوە لە خزمەت کاک سەید عەلی دا بوومە، دواتر کە ئێمە لە ناوچەی 
الجان جێگیر بووین ، من لە لکی فەرزەندەی باقری سازمان درا بووم، 
لە گەل شــەهیدی هەمیشــە زیندوو کاک برایم حەســەنی ناســراو بە« 
برایم باشــوو« کە فەرماندە لکمان بوو، لکی کورد نژاد کە کاک ســەید 
عەلــی فەرمانــدەری بــوو لــە چەنــد چاالکییەکی هاوبەش دا بــە یەکەوە 
بووین، لە یەکێک لە چاالکییەکان دا کە من پێم خۆش نییە باسی بکەم، 
بــەاڵم لەبــەر ســینگ فراوانی و رۆڵی کاک ســەید عەلی بــۆ پێگەیاندنی 
فەرمانــدەکان بــاس دەکەم، کاک ســەید عەلی لــەو عەمەلیەتەدا دەوری 
فەرماندەیــی خــۆی بە مــن دا وەک فەرمانــدەی عەمەلیــات، چونکە لەو 
ناوچەیــە کــە چاالکیمان تێــدا ئەنجام دەدا من شــارەزا بووم، گەورەیی 
کاک ســەید عەلیــم زیاتــر بــۆ دەرکەوت کــە هەرگیز بەرپرســایەتی بۆ 
گرینــگ نەبــوو، بەڵکوو کاری بۆ گرینگ بــوو، بۆیە کەم فەرماندە هەیە 
کە نەخشــی فەرماندەیی خۆی بە پێشــمەرگەیەکی سادە بسپێرێ، بۆیە 
ئەمە زۆر گرینگە کە ئینسان بیری لێ دەکاتەوە، ئەو ئەرکە گرینگەی بە 
من سپارد هەر چەند من  لە  لکەکەی ئەویش  نەبووم و پێشمەرگەی 
لکێکــی دیکــە بووم. ئــەو تواناو خەالقیەت و پســپۆری پێشــمەرگەکانی 
لــە بەرچــاو دەگرت، بۆیە ناســینی پێشــمەرگەکان و ناســینی ناوچەکە 
لــە تایبەتمەندییــە گرینگەکانی کاک ســەید عەلی بــوو.  تایبەتمەندییەکی 
دیکــەی بــەرزی کاک ســەید عەلــی ئەوە بوو لەو کارە دا ، کە تا ســاڵی 
1362 ی هەتاوی کە من ئەو کاتی کادری کومیتە شارســتان بووم، لە 
ناوچەی دوڵ و دەشتە بێڵ، خەریکی کاری تەشکیالتی بووم  بە نهێنی 
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، زۆربەی کادرەکانی ناوچەی ســینگان و نەڵۆس و حەســەن نوران و 
دۆڵ و دەشــتە بێــڵ هەموومــان لــە ناوچــە بووین و کاری تەشــکیالتی 
حیزبــی مــان دەکرد، کە ئەو کات رژیم هێرشــێکی بەر بالوی بۆ ســەر 
هەموو ناوچەکان دەســت پێکرد،  ناوچەی ســەر شاخان کەوتە دەست 
رژیم ، پێشمەرگەکانی حیزب لە هێزی سمکۆ و ئەفشین، پاشەکشەیان 
کردبــوو بــەرەو ســنووری باشــووری کوردســتان و لە بنــاری قەندیل 
جێگیر ببوون ، ئەو ناوچانە لە دەست هێزی پێشمەرگەدا بوو، دوژمن 
کەمینی دانابووە تا پێش بە پاشەکشەی پاشماوەکانی هێزی پێشمەرگە 
بگرێ، کاک ســەید عەلی  لەگەڵ لکەکەی بە توانایەکی بێ وێنە کەمینی 
دوژمنی تێک شکاند تا رێگای پاشە کەشە بۆ هێزی پێشمەرگە بکاتەوە 
و دواتــر بــەرەو قوواڵیی ناوچەی شــنۆ گەرایەوە تــا دوژمن پالنەکانی 
بۆ داگیر کردنی هەموو ناوچەکان تێک بشــکێ، کە گەورەیی و توانای 
ئــەو لــەو حەرەکەتــە بێ وێنــەدا وەک شۆرشــێکی نوێ بــوو بۆ هێزی 
پێشمەرگە، بۆیە دوای لە دەست دانی ناوچەکان لە سالی 1362 و هەر 
وەها داگیر کردنی ناوچەی سەر شاخان و گەرانەوەی هێزی پێشمەرگە 
بــۆ قوواڵیــی ناوچەی شــنۆ  شــانازییەکەی هی کاک ســەید عەلی بوو، 
بۆیە جارێکی تر هەموو کادرەکانی تەشــکیالتی و هێزی پێشــمەرگە لە 
کویســتانەکانی پشــتی گونــدی »گــەاڵز« کۆ بوینەوە، بۆ ســازماندەهی 
نوێ و بەرزکردنەوەی روحیەی هێزی پێشــمەرگە و دارشــتنی پالن و 
بەرنامەی نوێ بۆ کاری داهاتووی کادر و پێشــمەرگەکان لە ناوچەدا. 
کــە چ نەخشــێکمان هەبێــت و چۆن بتوانین ورەی خەڵکــی ناوچە بەرز 
بکەینــەوە روون بــوو ئەگەر پێشــمەرگە عەمەلیاتــی کردبا، ئەوە ورەی 
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خەڵــک بــەرز دەبــووە و ئەگــەر پێشــمەرگەش بێدەنــگ بوایــە ئــەوە بە 
داخەوە ورەی خەلک دا دەبەزی، لە راستی دا کاک سەید عەلی هەموو 
کات دەی فەرموو، نابێت ورەمان بەر بدەین چونکە شــەر شــتێک نییە 
کــە ئێمــە هەڵمان بژارد بێت، بەلکوو شــەریان بە ســەر دا ســەپاندوین، 
شــەر بەرنامەیەکــی درێــژ خایەنــی دەوێ و دەبێت بە پــالن و بەرنامە 
بیــن. شــەری ئێمە شــەری دیفــاع لە ئــازادی نەتەویەکە، شــەر لە پیناو 
دیفــاع لــە گیان و ماڵی خەڵکی کوردســتانە، بۆیە ئەم شــەرە شــەرێکی 
نەخوازراوە کە بەرۆکی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانی گرتووە، 
بۆیــە وێــرای کاری تەشــکیالتی دەبوا رۆحیەی خەڵکــی ناوچەکە بەرز 
بکەینەوە، ئەوەش تەنیا بە سەرکەوتنی هێزی پێشمەرگە لە شەر دژی 
دوژمــن دەکــرا بــۆ ئــەو مەبەســتە کۆبونەوەیەکی بۆ هەمــوو فەرماندە 
و کادرە تەشــکیالتییەکانی ناوچەکــە پێــک هێنــا، تاکــوو گەاڵڵەیەکــی 
بــاش بــۆ کاری نوێ لــە ناوچە دابرێژیــن، چەند خاڵێکــی جەوهەریمان 
دارشــت، یەکەم شــت ئەوە بوو کە هێزی پێشــمەرگە پوشــتەو پەرداخ 
بکەیــن  لــە هەموو بوارەکانــدا، دووهەم ئەوەی کە بــۆ بەرزکردنەوەی 
ورەی خەڵــک و پێشــمەرگە چەنــد چاالکییەکــی گرینگ و ســەرکەوتوو 
ئەنجام بدەین کە تێکشــکانی دوژمن ببێتە دەســکەوتێک بۆ پێشــمەرگە 
و خەڵک و دەرســێک بێ بۆ داگیرکەرانی کوردســتان، ســێهەم بتوانین 
حزوورمان لە ناوچەداهەبێت وەکوو کادرو پێشمەرگە لەبەر ئەوە ئەو 
خاوەنی ئەزموونێکی دەولەمەند بوو ، بۆیە دەیکوت ئەگەر پێشــمەرگە 
لــە نێــو خەڵــک نەما هەیبەتــی خۆی لە دەســت دەدات. پێمــان وایە بەو 
خۆشەویســتییەی کــە حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران هەیەتی 
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لــە نێو خەڵکــی ناوچەدا دەتوانێت بۆ ماوەیەکــی درێژخایەن بمێنینەوە، 
تەنانــەت ئەگــەر ناوچەکان داگیرکراویش بن، دەتوانین  خەباتی نەهێنی 
بکەین، بۆیە بەشێکی زۆر لە کادرەکان لە شانە تەشکیالتییەکان کەڵکیان 
وەرگرت بۆ ئەوەی پێوەندی بە دوکتوری جەراح و نەخۆشخانەکانەوە 
بگریــن لــە نیــو شــارەکان دا و ئەوان هان بدەین کە هاوکاری شــۆرش 
بکــەن و داو دەرمانیــان بۆ هێناین تاکوو پێشــمەرگەکان پێ چارەســەر 
بکەیــن و کادرە دەرمانییــەکان بــێ دەواو دەرمــان نەمێنەوە بێ ئەوەی 
بچمە ناو وردەکارییەوە لەو پالنەی کە دامان رشتبوو تێیدا سەرکەوتین 
و توانیمــان تــا زســتان لــە ناوچــە دا بمێنینەوە، بەاڵم گرفتی ســەرەکی 
ئێمە نەبوونی پەیوەندی بێســمی بوو لەگەڵ کۆمیتەی شارســتان تاکوو 
پەیوەنــدی بــە ئۆرگانــی ســەرەوەتری خۆمــان بکەیــن، ئــەوەش گرفت 
بــوو بۆیــە کە زســتان داهــات کۆمیتە شارســتان نامەیەکی بــە تیمێکی 
پێشــمەرگەدا نــارد نێوەڕۆکــی نامەکە ئــەوە بوو کە بڕیــارە کە هەموو 
پێشــمەرگەکان دەبێــت بگەڕینەوە بنکەی شارســتان و هێــز لەبەر ئەوە 
پێشبینی کرابوو کە لەوانەیە لە زستاندا هیرشێکی بەرباو بکرێتەسەر 
ئێمە بۆ ئەوەی تووش زیانی گەورە نەبین بڕیار درابوو کە لە ناوچەکە 
بێنــە دەر هەرچەنــدە پێمــان ناخۆش بوو بەاڵم ناچــار بووین بڕیارەکە 

جێبەجێ بکەین.
بە بڕوای من هەموو کەس دوو شەخسیەتی هەیە، یەکیان شەخسیەتی 
حقووقی و یەکیان شەخسییەتی حەقیقی خۆیەتی، شەخسیەتی حقووقی 
شــتێکە کە لە الیەنێک یان حیزبێک یان واڵتێکەوە بە کەســەکە دەدرێ، 
ئەمە زۆر گرینگ بوو بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتانی ئێران، کە ئەم 
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کەســە چییــە لــە نێــو حیزبــی دیموکراتی کوردســتانی ئێــران دا، داخوا 
پێشمەرگەیە، کادرە، فەرماندەیە، بۆیە بۆ پارستنی شەخسیەتی حقووقی 
حیزبیمان، هەر چەند بەالمانەوە سەخت بوو کە ناوچە و خەڵک بە جێ 
بێلیــن بــەاڵم بریاری کومیتەی شارســتان بوو دەبوا جێبەجێی بکەین و 
ناوچەکــە بــە جێ بهێلین و بگەرینەوە بۆ کومیتە شارســتان، هەر چەند 
زستانەکە زۆر سەخت بوو و بەفرێکی زۆر باریبوو، دەبوو ئەو بەفرە 
زۆرە ببرین و دڵنیا نەبووین لە دەرچوونمان  بە سەالمەتی لەو کاتەدا، 
بۆیــە لە هەمووی ســەختتر ئەوە بوو کــە گەرانەوە بۆ قەندیل لەو کاتە 
ســەختە دا زۆر ئاســتەم بوو، چونکە قەندیل بە ســەختی بەناوبانگە و 
هەر لە پاییزەوە هاتوو چۆ ســەخت و ئاســتەم دەبێت بۆ قەندیل،بەاڵم 
دیســان هەر کاک ســەید عەلی گرێپوچکەکەی بۆ کردینەوە چونکە ئەو 
شــارەزاییەکی باشــی لە ناوچەی ســیدەکان کە هاوســنوور بوو لەگەل 
ناوچــەی شــنۆیە، گوتی تەنهــا رێگەی کورت و مناســب ئەوەیە کە لەو 
ســنوورەوە دەرچین و روو بکەینە کوردســتانی باشــوور کە کۆمیتەی 
شارستان و هێز لەو سنوورە جێگیر ببوون، ئیدی کەس قسەی نەبوو 
بڕیارمان دا لە ماوەی دوو هەفتە هەر کارێکی شەخســی و حیزبی کە 
هەیــە جــێ بە جێ بکەیــن بۆ ئەو مەبەســتەش جەولەیەکی سیاســیمان 
لــە هەمــوو ناوچــەکان لــێ داو و هەمــوو خەڵکمان ئاگادار کــردەوە کە 
رۆشــتنی پێشــمەرگە نابــێ ببێتە هۆیــی رووخانی ورەی شۆرشــگێری 
کۆمەاڵنــی خەلکــی کوردســتان، بۆیــە قــەرار درا هەموومــان  دوای 
جەولەکــە  لــە پشــت گوندی کانیە رەشــی شــنۆیە یەکتــر بگرینەوە،  لە 
رۆژی دیاریکراو دا هەموو یەکترمان گرتەوە هەرچەند ماندووبوونێکی 
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زۆرمان چێشت بەاڵم بە سالمەتی لە ناوچە دەرچووین لەو سنوورەوە 
گەیشتینە کۆمیتە شارستان و هێز.

شــتێکی دیکــە کە بۆ من زۆر خۆش بوو باســی بکــەم، ئەوە بوو کە لە 
ســیدەکان را  جارێکــی دیکە بــەرەوە ناوچە گەراینەوە، من بۆ ناوچەی 
ســنیگان دیــاری کــرام کــە لــەوێ وەک کادری تەشــکیالتی کار بکــەم، 
گوندی میراوێ کە زێدی کاک سەید عەلی یە لەو ناوچەیە هەڵکەوتووە، 
من لەو ناوچە شــارەزا نەبووم، بۆیە چوومە خزمەت کاک ســەید عەلی 
و گرفتەکــەم بــۆ باس کرد . داوام لێ کرد یارمەتیم بدات ئەگینا ناتوانم 
ســەرکەوم  ئەو بە دڵفراوانییەوە وەری گرتم و یارمەتی زۆری دام و 
هەر چەند بە داخەوە دوو کەس لە کادرەکانمان شــەهید بازید بازیدی 
و شــەهید غەفــور راوەنــدی لــە الیەن رژیمــەوە بەدیل گیرابــوون و لە 
بەندیخانــەدا بــوون  چارەنووســیان نادیار بوو، هەروەهــا لە ئەندامانی 
تەشــکیالتی و هــەوادارن و دۆســتانی حیزبــی لە شــانەکان دا زیاتر لە 
هەفتا کەس دەستبەسەر کرابوون، بۆیە مەئموریەتی من بۆ ئەو ناوچە 
زۆر ســەخت بــوو، چونکــە دەبــوو لە خاڵی ســفرەوە دەســت پێ بکەم،  
خۆم لە تەشــکیالتی پێشــوو بپارێزم  چونکە مەترسی گیرانی زۆرتری 
ئەندامانی حیزبی بە دوادا دەهات، چونکە لەوە دڵنیا نەبووین کە داخوا 
کام ئەندامــی ئێمــە لــە الیــەن رژیمەوە شناســایی کراوە و یــان لە ژێر 
چاوەدێــری دەزگا ســیخورییەکانی رژیــم دایــە، بۆیــە لە ســەر بریاری 
حیزب نەدەبوو من هیچ پێوەندی بە شانە تەشکیالتیەکانی رابردووەوە 
بکــەم، هــەر بویــە داوام لە کاک ســەید عەلــی کرد کە دەبێــت یارمەتیم 
بــدات، بــۆ من جێگەی شــانازی بوو کە مــن وەک کادرێکی تازە بۆ ئەو 
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ناوچــە دیــاری کرابووم و کاک ســەید عەلی بــە دڵێکی گەورەوە وەری 
گرتم و هەموو تواناکانی خۆی خســتەگەر بۆ ســەرکەوتنم لە کارەکانی 
تەشــکیالتی حیزبی دا، بەرێزیان زۆر  کەســایەتی بە ناوبانگی ناوچەکە 
و کەســی بە توانا و دڵســۆزی حیزبی پێ ناســاندم کە هاوکاریم بکەن، 
هەر چەند کاری هەمووان ئەرک و کاری حیزبی بوو، بەاڵم رەنگ بوو 
ئەگەر لە بەر ناســینی پێشــووی من و متمانەی ئەو بە من نەبوایە ئەو 
کەسانەی بە من نەناساندبا و کارەکانم باش بەرێوە نەچووبا، بۆیە من 
لە توانای سیاســی و پێگەی کۆمەاڵیەتی کاک ســەید عەلی زۆر کەڵکم 
وەرگــرت، دەتوانــم بڵێم بە هاوکاری ئەو بوو کــە توانیم لەو کومیتە دا 
سەرکەوتوو بم، وەک یەکێک لەو سەرکەوتنانە دەیبینم کە لە کارەکانی 
حیزبیم دا تۆمار کراوە و شــانازی پێوە دەکەم. تا ســاڵی 1364 لەوێ 
بووین و کە گەراینەوە  هێزی کێلەشین لە »مامە خەتیب« بوو، بە پێی 
ســازماندهی تــازەی کــە حیزب کردبووی کومســیونێکی تــازە بە ناوی 
کۆمیسیۆنی سیاسی – نیزامی پێک هاتبوو کە یەکیک لە رێنوینییەکانی 
ئەو کومســیونە، ئەوە بوو کە دەبێت هەر پێشــمەرگەیەک کادرێک  بێ 
و هەر کادرێکیش پێشمەرگەیەک بێ ، لەو کاتەدا من ئەندامی کومیتەی 
شارستانی شنۆ بووم، کە لە تازەترین کۆنفرانسی کومیتەی شارستان 
دا دەنگی متمانەم پێ درا بوو، داوایان لێ کردم  لە کاری نیزامیدا کار 
بکــەم، راســتە من پێشــتر وەک پێشــمەرگەیەک کاری نیزامیــم کردبوو 
و زۆرجــار هاورێیانــی نیزامــی لــە بەرنامەکانــی نیزامــی وەک تەرح و 
شناســایی لــە یارمەتــی دانــی من کەلکیــان وەر گرتبوو، یەکێــک لەوانە 
بەرێــز کاک ئەحمــەد عەزیــزی، کــە ســاڵی 1362 فەرمانــدەی هێز بوو، 
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بۆیــە زۆر لــە هاورێیان منیان پێشــنیار کرد بوو کە کاری نیزامی بکەم 
و فەرماندەیی لکێک لە لکەکانی هێزی ســمکۆ بە ئەســتۆوە بگرم، هەر 
چەنــد مــن لە راســتی دا عەالقەیەکی ئەوتۆم بــە کاری نیزامی نەبوو، و 
ئــەو پێشــنیارەم پێ ناخــۆش بوو، چونکــە ئەوەی کە زۆرتــر نیگەرانی 
دەکــردم ئــەوە بوو ئەو لکەیان بۆ من پێشــنیار کردبوو کە کاک ســەید 
عەلی فەرماندەیی بوو، کە من دەبێت بچمە جێگەکەی ئەو، لە راستی دا 
ئەوەی زۆر ئازاری دەدام ئەوە بوو کە من و کاک سەید عەلی هاورێ 
بوویــن و رەنگــە ئــەو ئەم ئاڵ و گۆرەی پێ خــۆش نەبێت، هەروەها لە 
الیەکی ترەوە خۆشەویســتی کاک ســەید عەلی لە ناو پێشمەرگەکان دا 
بە رادەیەک بوو کە بەراستی وات هەست دەکرد هەموویان تەنیا یەک 
بنەماڵــەن و هیــچ جیاوازییان نییــە بەیەکەوە، بۆیە کــەس ئامادە نەبوو 
کــە ئــەو لکــە وەر بگرێ، لەگەڵ ئەوەی کە خۆم زۆرم پێ ناخۆش بوو، 
بــەاڵم ئەمــە بریاری حیزبی بوو دەبــوو قبوڵم کردبا، چونکە من لە ژێر 
دیســیپلینی حیزبــی دا کارم دەکــرد و دەبــوو بریارەکانــی حیزبی وەک 
خۆیی جێ بە جێ بکەم، بۆیە چووم و لەگەل کاک ســەید عەلی باســی 
کارەکــەی خــۆم کــرد . پێم کوت دوو حەوتووە داوایەکی وام لێ کراوە 
و مــن وەک کــوری حیزبــی هەرگیز بۆ بریارەکانــی حیزبی نەم وتووە 
نــا، بۆیــە هاتــووم لە گــەل جەنابت باس بکــەم ، لە والم دا کاک ســەید 
عەلی وتی ئەمن شــانازی بەوە دەکەم کە کادرێکی تەشــکیالتی حیزب 
دێــت دەبێــت بــە فەرماندەیەکــی نیزامی، ئەمــن  وەک پێشــوو لە کاری 
کومیتەدا چۆن یارمەتیم دایی لێرەش پێم خۆشــە یارمەتیت بدەم، بۆیە 
نیگەران مەبە، من پێت دەڵێم ئەو پێشمەرگانە پێشمەرگەی سەید عەلی 
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نیــن بەڵکوو پێشــمەرگەی حیزبــی دیموکراتی کوردســتانی ئێرانن و لە 
داهاتــوو دا بــۆت دەردەکــەوێ کــە مــن پێشــمەرگەکانم بــۆ خزمەت بە 
حیزبــی دیموکراتی کوردســتانی ئێران پەروەردە کــردوون تا خزمەتی 
گەلەکەیــان بکەن، ئەوجار ئەمن خۆم خوازیار بوومە لەبەر بارودۆخی 
جەســتەیی کارەکەم بۆ بگۆڕن ئێســتا کە بڕیارە زۆرم پی خۆشــە، بۆ 
مــن جێ شــانازییە کــە توانیومــە فەرماندەیەکی وەک تۆ بــۆ حیزب پێ 
بگەێنــم، دڵنیــا بــە بە هەموو توانامــەوە یارمەتیت دەدەم. بە راســتی لە 
عەمەل دا ســەڵماندی کەوایە، سەڵماندنەکەشــی ئەوە بوو کە ئەو لکەی 
کــە مــن زســتانەکەی بوومــە فەرماندەیــی و بەهارەکــەی چوینــەوە بۆ 
ناوچــە، لــە مــاوەی شــەش مانگی یەکەم دا ئــەم لکە توانی ســەرکەتنی 
گەورە بە دەســت بێنی بۆ حیزبەکەمان و گرتنی ســێزدە موڵگەی رژیم  
بــوو. لــەو ناوچانەدا کە ئێمــە تێدا چاالک بووین، لەوانە حەوت پایەگای 
گەڵی گادەران، نمونەی هەرە بەرزیانە کە تۆمار کراون و سەرکەوتنی 
گەورەن بۆ هێزی پێشمەرگە،  پێم خۆشە ئەو راستییە بڵێم ئەو شانازییە 
بۆ رۆلی کاک ســەید عەلی دەگەرێتەوە ، ئەوە ئەو بوو ئەو پێشــمەرگە 
قارەمانانەی پەروەردە کردبوو کە من متمانە و شانازیم پێوە دەکردن 
وەک فەرماندە لکێک، چونکە ئەوە من نەبووم لەو ماوە کورتەدا بتوانم 
ئەوەندە کاریگەری پەروەردییم هەبێت لە ســەر پێشمەرگەکان، بەڵکوو 
ئەوە ئاکامی زەحەمەت و ژیری کاک سەید عەلی بوو، لەوەش گرنگتر 
ئەوە بوو کە کاک سەید عەلی چووە جێگەکەی من بەرپرساییەتی ئەو 
کۆمیتە ناوچەییەی وە ئەستۆ گرت کە من لێی بەرپرس بووم . ئەمە بۆ 
من زۆر جێگەی دڵخۆشــی بوو، چونکە لە تواناکانی کاک ســەید عەلی 
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هیج شک و گومانێکم نەبوو. کەسێکی تا بڵێ بە توانا و سەرکەوتووە، 
لەگــەل یەکێــک لە هــاورێ کانم کاک قادر ئەحمەد پــوور یادی بە خێر، 
کاری دەکــرد، دروســت وەک جــێ گورکــێ بــوو، مــن چوومــە جێگەی 
ئــەو لــە بەشــی نیزامــی و ئــەو چــووە جێگەی من لە بەشــی سیاســی، 
ئەمــە یەکێکــی تر بوو لە بیرەوەرییەکانی من کە بەراســتی لە هەر دوو 
مەرحەلەدا کاک ســەید عەلی رێنوینی کردم و زۆر شــتی باشی لێ فێر 
بووم و لە ئەرکەکانم دا سەرکەوتوو بووم کە بەشی هەرە زۆری ئەو 
سەرکەوتنانەم لە کاک سەید عەلی دەزانم، کە هەموو کات یارمەتیدەر 

و رێنوینی ژیان و خەباتم بووە. 
ئەگەر باســی مێژوو و بە ســەرهات و بیرەوەرییەکانی ئەو فەرماندەیە 
بکەین هەرگیز کۆتایی پێ نایە، بۆیە مێژوو و ژیانی ئەو مێژوویی ئەو 
کەسانەشــە کە لە ماوەی ژیانی لەگەلی بوون و مێژووی هەمووشــمان 
مێــژووی حیزبی دیموکراتی کوردســتانی ئێرانە، بەراســتی هەموومان 
دەتوانیــن بەیەکەوە مێژووێک دروســت بکەین کــە ببێتە مێژووی پڕ لە 
سەرەوەری حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، هەر چەند لە راستی 
دا من لەوە چوکەترم کە لە ســەر فەرماندەی خۆم و مامۆســتای خۆم 
قســە بکەم، من هەموو کات شــانازی بەوە دەکەم وەک پێشــمەرگەیەک 
کــە لــە ژێــر فەرماندەهــی ئــەو دا فێری زۆر شــتی بە ســوود بــووم لە 
ژیانی شۆرشــگێریم دا، بۆیە هەموومان شــانازی بە کاک ســەید عەلی 
و هەموو شــەهیدانی گەلەکەمانەوە دەکەین و رێگەو رێبازیان هەرگیز 

بەر نادەین.
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خدر ئەڵماس: 
ئەو بۆ ئیمە کێوێک بوو لە ورە 

مــن خــدر ئەڵمــاس کــە لــە ســاڵی 
1358ی هەتاوی بوومە پێشمەرگە ، 
لە ریزەکانی دیموکرات دا زۆر جار 
باســی کاک ســەید عەلیم بیســتبوو، 
بۆیــە بــە حەســرەت بــووم کــە لــە 

نزیکەو بیبینم و بیناسم.
کاک  بــە  چــاوم  جــار  یەکــەم  بــۆ 
گوفتــار  و  رەفتــار  کــەوت،  ســەید 
زوویــی  بــە  زۆر  ئــەو  وکــرداری 
لــە  ســەرنجی راکێشــام، کەســێکی 
هەروەهــا  و  هێمــن  و  ســەرخۆ 
پێوەندییەکــی زۆر گــەرم و گــوری 
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لــە گــەڵ ئــەو خەڵکانە دا هەبوو کــە دەی دیتن  قســەی لەگەڵ دەکردن 
هــەر چەنــد لــە حیــزب دا بەرپرســایەتی هەبــوو بەاڵم هەرگیز هەســت 
بــەوە نەدەکرا کە ئەو بەرپرســێکە بە هۆیی ئــەو تێکەاڵوییە زۆرەی کە 
هەیبوو لەگەڵ پێشــمەرگەکان، وەک پێشــمەرگەیەیکی ســادە و ســاکار 
رەفتاری دەکردو هیچ کات نەدەبینرا بۆ یەک جاریش بێ حورمەتی بە 
کــەس یــا   کەســانێک بکات. نمونەی رەوشــت بەرزی پێشــمەرگە بوو، 
بۆیــە بــە هۆیــی ئەم ســیفەتە جوانانەی ببــووە خۆشەویســتی خەڵک و 
پێشــمەرگەکان، هەروەها لە ناوچەدا خەڵک بروا و متمانەیەکی باشــیان 
پێ  بوو، بەراســتی هەر چەندە لەســەر شەخســیەتی کاک ســەید عەلی 
بــاس بکــەم کەمە، لە کۆر و کۆبوونەوەکانی حیزبی دا زۆرجار باســی 
ئــەوەی دەکــرد کــە دەبێت پێشــمەرگە نمونەی جوانی رەفتــار و کردار 
بێــت لــە نــاو خەڵک دا و خۆیــان بە کوری خەڵک بزانــن، نابێت هەرگیز 
بــێ حورمەتی بە خەڵکی کوردســتان بکــەن، ئەوەندەی لە توانای هێزی 
پێشمەرگەدا بێت دەبێت لە خزمەتی خەڵکی کوردستان دا بین و خۆمان 
بەخزمەتکاری نەتەوەکەمان بزانین  تاکوو خەڵک لە پێشمەرگە نیگەران 
نەبن، هەروەها لە کۆبونەوەکان دا باسی رەفتار و هەڵسوکەوتی جوان 
و ئەخالقی پێشمەرگەی دەکرد، لەو کاتانەی کە پێشمەرگەکان بۆ پشوو 
دان دەچوونــە نێو شــار و گونــدەکان و لە ماڵــەکان دەمانەوە دەیگوت 
دەبێــت نمونــەی ئەخــالق و شۆرشــگێڕی بــن تــا پێشــمەرگە متمانــەی 
خەڵک لە دەســت نەدەن. لەهەر شــوێنێک بنکەیەکی حیزبی لێ بوایە و 
کاک ســەید عەلی بەرپرســی ئەو بنکەیە با، ئەوە خەڵک زۆر بە چاوی 
رێــزەوە لێیــان دەروانی، چونکە خۆشەویســتی ئەو لە نــاو دڵی خەڵکی 
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دا لەرادەبــەدەر بوو. لە زۆربەی شــەرەکانی لەگــەڵ دوژمنی داگیرکەر 
لەو ناوچە، کاک ســەید عەلی بە زانایی و دانایی یەکی زۆرەوە هەوڵی 
شکســت پێهێنانی دوژمن و ســەرکەوتنی پێشــمەرگەی دەدا. بۆ نمونە 
کاتێک شــەری دۆڵێ بوو پێشــمەرگە هێرشــی کردە سەر دوو مۆڵگەی 
رژیم، من لەگەڵ گروپی یەکەم بووم کە هێرشمان کردە سەرموڵگەکان 
و بەداخــەوە لــەو عەمەلیاتــەدا دوو پێشــمەرگەی قارەمانــی دێموکرات 
شــەهید  بوون و منیش بە برینداری لە ناو موڵگەکەدا مابومەوە. شــەر 
بەردەوام بوو  کە کاک سەید بە بەرنامەیەکی دارێژراو، خۆی و چەند 
پێشــمەرگەیەک بە شــەڕکردن بەرەو موڵگەکە هاتن و منیان لە مەیدانی 
شەرەکە دوور خستەوە. برینەکەیان بۆ پێچام و سواری ئەسپی خۆیی 
کــردم و لــەو ناوچەیــە دوور کەوتینــەوە. پێشــمەرگەکان زیاتــر لە 24 
کاتژمێــر بــە پێیان رۆیشــتن لەگەڵ ئەوەی کاک ســەید لــە بواری کێش 
قورس و بارودۆخی جەســتەیی باش نەبوو وەک فەرماندەیەکی خاکی 
لەگەڵ پێشمەرگەکان بە رێگادا دەرۆیشت، ئەمە نمونەی فەرماندەیەکی 
خۆیــی ، خاکــی و لــە خۆ بردوو بوو. ئــەو تایبەتمەندییانە وای کردبوو 
کە هەم هاورێیەکانی وێڕای متمانە پێکردن رێزی تایبەتی بۆ دابنێنن و 

دوژمنیش کەمتر بتوانێ زەفەری پێ بەرێت. 
باسێکی دیکە کە دەمهەوێ ئیشارەی پێ بکەم ئەوەیە کە ئەو کاتەی لە 
بەشی گومرک دا کارم دەکرد و لە نزیکەوە کاک سەید عەلی ئاگاداری 
کارەکانــی مــن بــوو و ببــوو رێنوێنی دەرێکــی باش بــۆ کارەکانمان لە 
گومــرک، هیــچ کات ئامۆژگارییەکانــی ئەومان لە بیــر ناچێ کە دەیوت، 
کاتێک کارەکەتان راستەوخۆ لەگەڵ خەڵکە، بە تایبەت خەڵکی زەحمەت 
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کێشی ناوچە، زۆر زیاتر و باشتر لەگەڵ خەڵک تێکەاڵو ببن و هەرگیز 
نەبنە هۆیی ئازار بۆیان، بەڵکو ئەو رادە گومریکەی کە لەوانی وەدەگرن 

نابێت ئەوەندە زۆر بێت کە کاریگەری لەسەر ژیانی ئابورییان دابنێ.
ئــەو کاتــەش کە لە ســەر ئیزنی حیزب بە هۆیی بارودۆخی جەســتەیی 
و چوونە ســەری تەمەنەوە حیزب ئیزنی پێ دا کە واز لە کاری تەواو 
وەختی حیزب بێنێ، ببووە سەرچاوەی بیر و راسپاردەی ئەو کەسانەی 
کە دەیان ناسی و یان لەو نێزیک بوون، ئەو یارمەتیدەری بەرەو پێش 
چوونی کارەکانمان بوو، زۆر بە دڵسۆزی یەوە لە گەل هەموو هاورێیان 
و بنەماڵەی پێشمەرگەکان دەجوالیەوە و لە زۆر بواردا یارمەتی دەدان، 
هەرگیــز لــە کار کــردن مانــدوو نەدەبوو لە خزمەت کــردن بە حیزب و 
گەلەکــەی نەدەوەســتا و نەســیحەتەکانی هەمــوو کات رێ نیشــان دەر 
بــوون بــۆ ئێمە، کــە دەیگوت دەبێــت هەمووتان دڵســۆزی حیزبەکەتان 
بــن و گــەر رۆژێــک بە هــەر هویەکیش نەتــان توانی پێشــمەرگەی ئەو 
حیزبە بن نابێ هەرگیز رێگەی خەیانەت بە گەل هەڵبژێرن بەڵکو دەبێ 
دڵتان بۆ حیزبەکەتان بســوتێ و لە هەموو بوارەکان دا یارمەتی دەری 

سەرخستنی جواڵنەوەی گەلی کورد بن.
ئەو کاتەی کە لە باشووری کوردستان تیرور دژی کادر و پێشمەرگەکان 
حیزب دەستی پێکرد، دەورانێکی تازەو ناخۆش بوو، بە تایبەت بۆ ئەو 
کەســانەی کە ســەر بە الیەنیکی سیاســی بوون دەتوانم بڵیم ئەندامانی 
حیزبی دیموکرات لە هەموو حیزبەکان زیاتر کەوتبونە ژێر هەرەشەی 
تیــرور کــردن لە الیەن دەســت و پێوەندەکانی جمهوری ئیســالمییەوە، 
بۆیــە ئێمە کە هەر دەم کاک ســەید عەلیمان بــە رێنوێنی کەری خۆمان 
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زانیوە و لە نزیکەوە زۆر جار باس و خواســی ئەو کێشــانەمان دەکرد 
کە بەرۆکی حیزبەکەمانی گرتووە بە ناوی تیرور، ئەو لەو بارەوە ڕا و 
بــۆ چوونــی خۆیی هەبوو و لەو حالەتانەدا ورەی بەرز و پواڵیین بوو، 
هەرگیز لە مردن نەدەترسا و دەیگوت ئێمە کە هاتین بۆ شۆرش ئامادە 
بوویــن گیانــی خۆمان بەخت بکەین بۆیە ئەمەی ئێســتا دوژمن دەیکات 
بــە ناوی تیــرور جورێکی ترە لە دژایەتی کردنی شۆرشــی گەلەکەمان 
دەبێت خۆڕاگر بین و هەرگیز کۆڵ نەدەین، بەراستی نیشانی دا هەموو 

کات نەترسە لە بەرامبەر دوژمن دا. ئەو بۆ ئێمە کێوێک بوو لە ورە.

سۆران 2007
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برایم بابۆڵی: 
ئەو کەسێکی واقع بین و نەترس بوو 

ســااڵنێک  کــە  بابۆڵــی  برایــم  مــن 
لــە  و  بــووم  پارتــی  پێشــمەرگەی 
شۆرشــی ئەو کاتی مەرحومی مەال 
بەشــداریم  دا  بارزانــی  مســتەفای 
هەبــوو، دەمهــەوێ چەند شــتێک لە 
ســەر خوا لێخۆش بوو کاک ســەید 

عەلی ئازەری باس بکەم.
ئینســانێکی  عەلــی  ســەید  کاک 
خەڵــک  ناوچــەدا،  لــە  ناســراوبوو 
زۆر رێزیــان لــێ دەگرت.ئــەو کاتێ 
کە ئاوارەی باشــووری کوردســتان 
بوو لە ناوچەی سیدەکان بەشداری 
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شۆرشــی بارزانــی کــرد. منیــش ئــەو کات پێشــمەرگەی پارتــی بووم، 
بەرپرســانی شۆرشــی بارزانــی لەو ناوچەیــە زۆریان رێــز لێ دەگرت 
چونکە کەســێکی واقیع بین و نەترس بوو، خودا وەکیلە ئینســانێک بوو 
کە هەر چەندی باسی بکەم هەر کەمە و زۆر زیاتر لەوە هەڵ دەگرێ، 
خەڵکی ناوچەی سیدەکان هەموویان دەیان ناسی و هاتو چۆیان دەکرد 
و شەخســیەتێکی گــەورەی هەبــوو لــە نــاو خەڵــک دا کاتێک شۆرشــی 
گەالنی ئێران دژی رژیمی پاشــایەتی دەســتی پێ کرد کاک سەید عەلی 
چــووەوە ئێــران، لەوێ بەشــداری شۆرشــی راپەریــوی خەڵکی کرد و 
بووە شۆرشگێرێکی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و دەستی بە 
تێکۆشــانی خۆیــی کرد، ئەو لە گوندەکەی خۆیــان واتە میراوێ مقەری 
حیزبــی دانــا و ژمارەیەکــی زۆری خەڵکی ناوچەکــەی لە دەوری خۆی 
کــۆ کردەوە، دیــارە لە الیەن حیزبی دیموکراتەوە ئەو وەک بەرپرســی 
ئەو ناوچەیە و دواتر وەک ســەر لکی یەکێک لە لکەکانی هێزی شــەهید 
سمکۆ دیاری کرا. زۆرێک لەو پێشمەرگانەی لە گەلی بوون بە داخەوە 
شــەهید بوون ، کاک ســەید عەلی دوایی چەند ســاڵ پێشــمەرگایەتی و 
چەند جار بریندار بوون لە سەر ئیزنی حیزبی دیموکراتی کوردستانی 
ئێــران لــە حامیــەی رەواندز لــە ناوچــەی دیانان لە ســەر ئێزنی حیزب 
لــەوێ دەژیــا خۆیی و بنەماڵەکەی و منیــش هەر پێوەندیم پێوە هەبوو، 
هاتــو چــوم دەکرد ئــەو کاتیش ئەو پێوەندی بــە دیموکراتەوە هەبوو و 
کاری حیزبــی دەکــرد وەک ئەندامێکــی چاالکی ئەو حیزبە، زۆر زیرەک 
و بە روحیە بوو. یەکێک بوو لەو کەســە چاو نەترســانەی کە هەرگیز 
ســەری بۆ هیج کەس دانەدەنواندو بگرە کەم واهەبوو بەســەر دوژمن 
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دا سەرکەوتوو نەبێت. 
جاریــک لــە ناوچەی شــنۆ چەند کەســێکی هەل پەرەســت ملکــی منیان 
داگیــر کردبــوو، منیــش پەنام بۆ کاک ســەید عەلی برد و کێشــەکەم بۆ 
بــاس کــرد، ئەویش نامەیەکی بۆ نوســیم، توانیم هەموو موڵکەکانم وەر 
بگرمــەوە، چونکــە ئەو هەموو کات لە گەل حەق و حەقانیەت بوو، بۆیە 
خۆشناو وباوەربەخۆ و بە توانا بوو لە ژیانی خویدا بەراستی نمونەی 
پاکی و باشی و دڵسوزی بوو. بۆیە جێگەی داخە کە ئێستا ئەو لە ژیان 

دا نەماوە و نەیتوانی ئازادی کوردستانی رۆژهەاڵت ببینێ.
بە سەداقەتەوە دەڵێم کاتێک کاک سەید عەلیم ناسی سەرسام بووم بە 
شەخســیەت و هەڵســو کەوتی، هەروەها لە ناوچەدا خاوەن پێگە و جێ 

رێز و متمانەی خەڵک بوو.  
لە ناوچەی سیدەکان  یەکترمان دەبینی و زۆر جار پێکەوە گفتوگۆمان 
کردووە و بۆیە کەسێکی تا بڵێ مەنتقی و لە سەرخۆ بوو، بیرکردنەوەی 
باش و گوفتاری شــیرین خسڵەتەکانی ئەوی زۆر جوانتر کردبوو بۆیە 
هــەر چی لە ســەرە شەخســیەتی ئەو بــاس بکەم هێشــتا کەمم گوتووە 
چونکــە ئــەو بەراســتی شــایانی ئەوەیــە کــە پــێ بڵێین شۆرشــگێرێکی 
راستەقینە، ئەو لەو ماوەی کە هاتو چۆی باشووری کوردستانی دەکرد 
لە الیەن پارتی دیموکراتی کوردستانیشەوە بە باشی ناسرا بوو، وەک 
کەسایەتێکی کۆمەاڵیەتی رێزی لێدەگیرا من لەو کاتەوە ناسیم کە تازە 
ژیانی هاوبەشی پێک هێنابوو و منداڵیان نەبوو، لە ساڵی 1979 بەر لە 
شۆرشــی گەالنی ئێران لە ناوچەی ســیدەکان دەژیا، دوایی کە لە ئێران 
شــۆرش کــرا ئەویش گەرایەوە کوردســتانی ئێران،لــەو کاتیش دا ئێمە 
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بەردەوام سەردانی یەکترمان دەکرد،  ببوو بە کەسایەتێکی  ناسراوی 
ناوچەکــە بــە تایبــەت چونکــە هــات و چۆی ئــەم دیوی ســنووری زۆر 
دەکــرد، ، مــن لە نزیکەوە ئاگام لێ بوو کــە ئەو کات حیزبی دیموکرات 
لە هەموو شــارەکان دا بنکە و بارەگاکانی کردەوە، کاک ســەید عەلیش 
یەکێــک بــوو لــەو کەســانەی کە وەک بەرپرســێکی چاالکی ئــەو حیزبە 
دەســتی بە خەبات کرد، هەموو کات چەند پێشــمەرگەیەکی لەگەڵدا بوو 
لەوانــە کاک موســا، کاک فەرامــەرز و حەســەن شــکاک، کــە بەداخەوە 
زۆریان ئێســتا لە ژیان دا نەماون. بارەگاکەیان لە میراوێ بوو، دوایی 
دەست پێ کردنی شەڕ لە دژی جمهوری ئیسالمی بنکەی میراوێ نەما. 
کاک سەید وەک پارتیزانێک، وێڕای پێشمەرگەکانی دیکە لە ناوچەکانی 
شنودا خەریکی چاالکی و ئەرکی پێشمەرگایەتی خۆیان بوون بەردەوام 
ئــاگام لێیــان بــوو، بــە هۆی ئــەو نزیکایەتی یەوە کە لەگەل کاک ســەید 
هەم بوو. دواتر ئەوان چوون بۆ ناوچەی ســەر شــاخان، و لەوێش را 
پێوەندمــان هــەر بــە یەکەوە هەبوو، چونکە ئەو کەســێکی ناســراو بوو 
هــەم لــە نێو پارتــی دیموکرات دا و هەم لە نێــو حیزبی دیموکرات دا و 
هەم لە نێو خەلکی ناوچەدا، لە بیرمە ئەو کات پلەی بەرپرسایەتی ئەو 
لــە نێــو ریزەکانی دیموکرات دا ســەرلک بوو، بە داخەوە من ســاڵەکانم 
لــە بیــر نەمــاوە بە هویــی ئەوەی کــە خوێندەواریم نی یە، بــەالم ، هەر 
لــە ســاڵەکانی پێش روخانی رژیمی پاشــایەتی لە ئێــران تا کوچ دوایی، 
کاک ســەید عەلــی لــە خزمەتی گەل و شــۆرش دا بــووە و هیچ کات لە 
خەبــات کــردن نەوەســتاوە و دڵســۆزیکی گــەل و نیشــتمانەکەی بووە، 
دیارە ســااڵنێک لە حامیەی رەواندز بوو، ئەو ســاالنەش من ســەردانم 
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دەکــرد  بــە هۆی ئەو تێکــەاڵوی بنەماڵەیەیەی کە هەمــان بوو، بۆیە لە 
نزیکەوە لە ئەرک و کارەکانی ئەو ئاگادار بووم.

لەو سااڵنەی دوای دا ئەو پێشمەرگەی دیموکرات بوو، منیش پێشمەرگەی 
پارتی دیموکرات بووم، ئەحمەد مســتێ له  ناوچه ی سیده كان بەرپرسم 
بوو، رۆژیک کاک سەید عەلی لەگەل کەسێک بە ناوی حاجی عوسمان 
هاتن ماڵیان لە کوێســتانەکانی  شــەترە بوو کێشــەیەکیان بۆ دروســت 
ببــوو لەگــەڵ ئاغاکانی ئــەو ناوچەیە، هاتنە الی ئێمە لە ســیدەکان،پاش 
راوێــژ کــردن منیش چەند پێشــمەرگەیەکم هەڵگرتــن و پێکەوە چووین 
بۆ کوێســتانەکانی شــەترە کێشەکەمان چارەســەر کرد، هەر چەند ئەو 
کەســێکی دەســت کــەرەوە و بە توانا بــوو، بەاڵم هەرگیــز حەزی لەوە 
نەبوو کە کێشــەکان بە شــەر و تفەنگ چارەســەر بکات و هەموو کات 

بروای بە دانوسان و وتووێژی برایەتی هەبوو.
هاتــو چــووی مــن لەگەڵ کاک ســەید عەلی تەنیا وەک دۆســتێک نەبوو 
بەڵکــو وەک بــرا هەڵســووکەوتمان دەکــرد ئەو دەهاتــە گەرمیان و من 
دەچوومــە کوێســتان یەکســەر دەچوومە ماڵی ئــەوان، ئەویش کە دەها 
یەکســەر دەهــات بــۆ ماڵــی ئێمــە لــە ســیدەکان لەگــەڵ ئەوە کەســێکی 
کۆمەاڵیەتــی و رووخــۆش بــوو لەهەمان کاتدا کەســێکی بە ســام و بە 
هەیبەت بوو و سەری بۆ ناعەداڵەتی نەوی نەدەکرد، رۆحی شاد بێت.  

به  سپاسه وه  برایم بابۆلی پێشمه رگه ی شۆرشی ئه یلول.

دیانان سالی 2007 زایینی
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خالید سەرخۆش: 
نامەیەکم پێدا چیا کڕنۆشی برد و فەرماندە گریا

زۆر خــۆم بــە بەختیــار دەزانــم کە 
بتوانم لە ســەر کەســایەتی  هاورێم 
کاک شــێخ قســە بکــەم لــە هەمــان 
کات دا زۆر ســەختە کــە بــاس لــە  
کەسێک بکەێ لە هاورێ نزیکەکانت 
بــێ کــە ئێســتا لــە ژیــان دا نەماوە، 
بــەاڵم بــە دەرفەتــی دەزانــم  چەنــد 
بیرەوەرییەکی ژیانی هاورێیەتیمان 
بگێرمەوە بۆ مێژوو، تا نەوەی نوێ 
ئــەو گــەورە پیــاوە  شــانازییەکانی 
بزانن، سەرەتای ناسینم لەگەڵ خاڵە 
شــێخ دەگەرێتــەوە بۆ ســاڵی 1362 
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ی هەتــاوی، من ســەرپەلی پەلی شــەهید مراد شــیرێژ بــووم لە هێزەی 
ئاوارەلــە مەڵبەنــدی پیرانشــار، مەئموریەتێکیــان پــێ دام کــە بچیــن بۆ 
ناوچەی شنۆ، لە کاتێک دەمهەویست بچم بۆ ئەو ناوچەیە چەند کەسێک 
کاک سەید عەلی یان پێ ناساندم کە کەسایەتییەکی ناسراوی ناوچەی 
شــنۆیە لە باری سیاســی،  کۆمەاڵیەتی و نیزامییەوە، لکی کوردنژاد لە 
بەرکەمران بوون، کاک سەید عەلی بەرپرسی ئەو لکە بوو، ئێوارە بوو 
من چوومە ئەوێ، لە پێشــمەرگەیەکی نیگەهبانم پرســی دەمهەوێ کاک 
ســەید عەلــی ببینــم، ئەویش چــووە ژوورێ و هاتەدەرگوتی فەرموو و 
منیش چوومە ژوورەوە و بۆ یەکەم جار لەوێ کاک شێخم بینی، دیارە 
چەند پێشــمەرگەم لە گەل بوو دوایی کە لە گەڵی دانیشــتم باسی ئەرک 
و کارەکــەی خۆمــم بۆ کــردو داوای هاوکاریم لێ کرد، کەســێکی بانگ 
کرد نامەیەکی بۆ نوسیم  و پێدام و ماڵێکیشی پێ ناساندم لەو شۆێنە 
کــە دەبوو بچیــن یارمەتیمان بدات، ئێمە رۆیشــتین ئێوارەیەکی درەنگ 
بوو گەیشتینە ئەوێ، ناوچەکە میلیتاریزە بوو، خەڵک بە زەحمەت دەی 
وێرا بروا و متمانە بە کەسانی چەکدار بکات، لە دەرگامان  دا ساحێب 
ماڵەکــە وتــی ناتوانــم راتــان بگرم  چونکــە ناتان ناســم، کەنامەی خاڵە 
شــێخمان پــێ دا و نــاو نیشــانەکەمان پــێ وت هــەر خێــرا دەرگای لــێ 
کردینەوە  وتی دەتوانن تا کەی بتان هەوێێ لێرە بن، سێ شەو و رۆژ 
لەوێ ماینەوە، خزمەتێکی زۆری کردین و رێزێکی زۆری لێ ناین، بۆیە 
لەو ماوەدا ئەرکەکانمان زۆر بە سەرکەوتووانە جێ بە جێ کرد، دیارە 
دوای راوێژکردنمــان زانیمــان کــە ئــەم بنەماڵە کۆرێکیان پێشــمەرگەیە 
و لــە لکەکەی کاک ســەید عەلی یە بۆیــە دوای مااڵوایی نامەیەکیان پێ 
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دایــن کــە بیدەینە دەســت کاک ســید عەلی بۆ کورەکەیــان، لە گەڕانەوە 
چووینــە خزمەت خاڵە شــێخ و ســاوی ئــەو برادەرەشــمان پێگەیاند و 
نامەکەشمان پێ دا نەمزانی بۆچی ئەو فەرماندە ژیر و بەهەیبەتە گریا 
دیارە هەر ئەو رۆژە ئەو پێشمەرگەیە لە شەڕێک دا شەهید ببوو، خاڵە 
شــێخ فەرمــووی ئەو خەبەری ســاغ و ســامەتی دایــک و بابی نەزانی، 
بەاڵم دایک و بابی ئەم ئێوارە بەداخەوە هەواڵی شــەهید بوونی ئەو لە 
رادیۆ دەنگی کوردستان دەزانن. دیاربوو زۆر پەرۆشی بوو و ئێمەش 
بــۆی بــەداخ بووین و هادەردی و هاوخەمــی خۆمان دەربری و دوایی 

مالئاوایمان لێکرد. 
بۆ جاری دووهەم کە خاڵە شــێخم بینی لە شــێخ ئایش بوو، کاک شــێخ 
هاتبوو بۆ ئەوێ و چاوەروانی بنەماڵەکەی دەکرد، کە چاوم پێ کەوت 
لە بن خێوەتێک لەگەل پێشمەرگەیەکی تر بە ناوی مستەفا بەگم قەاڵیی 
کە بەرپرســی گومرک بوو دانیشــتبوو کە بەداخەوە دواتر شــەهید کرا، 
چووم بۆ الیان و پێکەوە دانیشــتین زۆر خۆشــحاڵ بووم کە دووبارە 
بە دیداری شــاد بوومەوە، پێکەوە زۆر قســەو باســمان کرد، لە راستی 
دا خاڵــە شــێخ تەنیــا پێشــمەرگەیەکی نیزامــی نەبــوو، کەســایەتییەکی 
کۆمەاڵیەتی بەرزی هەبوو، لە بواری سیاسیشەوە کەسێک بوو شارەزا 
بــە سیاســەت و هەڵوێســتەکانی حیزب، کە دەتوانم بڵێــم فەرماندەیەکی 
بە ناو بانگی ســەرکەوتوی ئەو ناوچەیە بوو، هەروەها جاری ســێهەم 
کــە یەکترمان بینییەوە لە گوندی ســڵێ لــە بناری قەندیل بوو، ئەو کات 
ئێمــە وەک ئەندامــی دانیشــتووی حیــزب لــەوێ دەژیایــن، لەگــەل کاک 
شــێخ جیــران بووین، بەراســتی جارێکــی دیکە هەلســوکەوتی ئەو زۆر 
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ســەرنجی راکێشــام، ماڵەکەی وەک خانەقا بوو هەر کەس لە دوورەوە 
هاتبــا دەچــووە ماڵیان و ئــەوان خزمەتیان دەکرد بە بێ جیاوازی، و لە 
هەر دوو بەشی کوردستان خەڵکی دەناسی و خزمەتی دەکردن، ببووە 

مایەی خۆشەویستی هەموو ئەو خەڵکانەی کە لەوێ دەژیان.
 زۆر زەحمەتــە بــۆ مــن بتوانم وەســفی شەخســیەتێکی وا گەورە بکەم 
، بۆیــە هیــوادارام کەســانی قەڵەم بە دەســت و بە توانــا رۆژێک بێت لە 
ســەر کەســایەتی ئەم جۆرە کەســانە وەک خۆیان بنووســن و نەوەی 
نوێی گەلەکەمان بە قارەمانەتی و لێهاتوویی ئەم جۆرە کەســانە ئاشــنا 
بکەن ، تا بزانن کەســایەتی کاک ســەید عەلی و ئەو کەســانەی کە وەک 
ئــەو بــوون چ خزمەتێکی بێ وێنەیان بە شۆرشــی گەلی کورد کردووە 
و لــەو رێگــەو ریبــازەدا چ کەســانێکی فێــداکار و لــە خۆ بــردوو بوون 
، بۆیــە شــانازییە بــۆ مــن کە ئەوم ناســی و بــە تایبەت لــەو ماوەی کە 
بەیەکــەوە بوویــن لــە باشــووری کوردســتان، وەک ئەندامــی حیزب لە 
نزیکــەوە پێکــەوە دەژیایــن و زۆربەی رۆژان بە یەکەوە دادەنیشــین و 
قســەو باسمان دەکرد ئەمەش سەرفەسلێکی دیکەی ژیانمان بوو. بۆیە 
بــە کۆچــی دوایی حاجی شــێخ بەراســتی غەمبــار و نیگــەران بووم، بە 
لە دەســت دانی ئەو من هاورێ و دۆســتێکی زۆر نزیکم لە دەســت دا 
کە بەراســتی داخ و ئازارێکی هەمیشــەیی خســتە ناو دڵمەوە، هیوادارم 

جێگەی بەهەشتی بەرین بێت.
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رەحمان پەناوەندی: 
بە مانای وشە شۆڕشگێر بوو 

ســەرەتا سپاســی ئێــوە کورەکانــی 
کاک ســەید عەلــی دەکــەم کــە ئــەو 
دەرفەتەتــان بــۆ رەخســاندم کــە بە 
گوێــرەی توانــای خــۆم توزێــک لــە 
ســەر شەخسیەتی کاک سەید عەلی 
قســە بکەم، دیارە ناســینی من هەر 
لــە رێگــەی بنەماڵەکەی کاک ســەید 
عەلییــەوە بــوو کــە دەگەڕێتــەوە بۆ  
پێش شۆرشی گەالنی ئێران، چونکە 
ناوچەکــە  ناســراوی  بنەماڵەیەکــی 
لــە  ماڵیــان  رابــردوودا  لــە  بــوون، 
گونــدی ئێمە بووە واتە کاک ســەید 
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خــۆی لــەو گوندە لە دایک بــووە دوای مالیان چووتــە گوندی میراوێ، 
ئەو گوندەش لەگەڵ گوندی ئێمە لە نزیک یەکن و هاتوو چۆمان بەسەر 
یەکــەوە بــوو. بویــە ئاســان بوو کە یەکتر بناســین، بەراســتی لە ســەر 
کەسایەتی و تایبەتمەندیەکانی کاک سەید عەلی دەبێ بڵێم ئەو کاتانەی 
کە من ئەوم ناسی کە پێشمەرگە بووم ، ئەویش بەرپرسایەتی هەبوو، 
کەسێکی پاک و بێگەرد و شۆرشگێر ێکی بە تەواو مانا بوو، سەداقەت 
و ئەخالق بەشــێکی گرینگ بوو لە ژیانی سیاســی ئەودا ، جێگەی بڕوا 
و متمانــەی خەلکــی ناوچــە بــوو بە تایبــەت ئەو شــوێنانەی کە مقەری 
ئــەو لــێ بــا، خەڵک ســەر و ماڵی خۆی بە کاک ســەید عەلی دەســپارد. 
کەســێک بوو ئیمانی بە رێبازی دیموکرات بوو، کەســێکی دســت و دڵ 
پــاک بوو، کەســێک بوو کە حیزب بــڕوا و متمانەی تەواوی پێ بوو بۆ 
هــەر ئەرکێکــی حیزبــی ئامادە بــوو، زۆر جار لە کــۆرو کۆبونەوەکاندا 
بــە درێــژی باســی ئەخالقی شۆرشــگێری بــۆ پێشــمەرگەکان دەکرد و 
دەیگــوت دەبــێ ئەوە بزانــن ئێوە کوری ئەو خەڵکەن و دەبێ شــەرەف 
و نامــوس و کەرامەتــی ئــەو خەڵکــە بپارێــزن، لە تاکتیکی شــەڕ لەگەل 
دوژمــن دا کەســێکی تــا بڵێــی بە ئەزموون بــوو، کەســێکی  هێمن و لە 
سەر خۆ، هیچ کات لە شەرایەتی سەخت دا کونترولی خۆی لە دەست 
نــەدەدا، بگــرە هەموو کات هێمنی خۆی دەپاراســت، ئــەوەش یەکێک لە 
گرنگتریــن تایبەتمەندییەکانــی فەرماندەیەکی ســەرکەوتووە.  هەر کات 
پێشمەرگەیەک شەهید بوایە ئەو بەراستی زۆر بۆی بە پەرۆش دەبوو 
هەمــوو کات پێشــمەرگەکانی وەک نزیکتریــن ئەندامانی بنەماڵەی خۆی 
سەیر دەکرد، زۆرجار لە ناو خەڵک دا وەک برا گەورە سەیر دەکرا بۆ 
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چارەسەری گیرو گرفتەکان، بۆیە خەڵک خۆشیان دەویست ئەمە چەند 
هۆیی هەبوو، یەکەم شەخســیەتێکی کۆمەاڵیەتی بوو، دووهەم ســەربە 
بنەماڵەیەکی بە ناو بانگ و شــیخ زادە بوو، ســێهەم کەســێکی بە بیرو 
باوەر و بە ئەخالق بوو، لەگەڵ هەر کەسێک وەک خۆی دەدوا، لەگەڵ 
منــداڵ منداڵ بــوو، لەگەڵ گەورە گەورە بوو، بۆیە ئــەو تایبەتمەندییانە 
ئەوی کردبووە خۆشەویستی خەڵک. سەبارەت بەو کەسانەی کە خۆش 
خزمەتیــان بــە رژیم دەکرد هەرگیز ئەو دوو دڵ نەبوو لە ســزا دانیان. 
باســێکی دیکە کە دەمهەوێ باســی بکەم ئەو چاالکییانەیە کە رێکەوتی 
1363/5/28، رژیم هێرشــێکی بەرباوی بۆ ســەر ناوچەی سەرشاخان 
دەســت پێ کرد  شــەڕێکی توند لە ئارا دابوو، بەداخەوە ئەو کات ئێمە 
وەک هێزی شەهید سمکۆ پێنج شەهید دوو بریندارمان دا. لکەکەی ئێمە 
بە دوو بەش دابەش کراین دەســتەی یەکەم لەگەڵ بریندارەکان بەرەو 
الی هێز چوون و ئێمەش لەوێ ماینەوە، ئەو ئێوارە لە پشــتی کێلێ  و 
بابەکراوێ هێزی ئەفشــین لەگەڵ هێــزی دوژمن دەرگیر بوون، کە ئەو 
شاخەی کە شەرەکەی تێدا بوو قەاڵتی شایی پێ دەڵێن. شەرێکی زۆر 
تونــد بوو، شــەو ئێمــە لە ئەشــکەوتێک بووین تا رۆژ بویــەوە، بینیمان 
هێزی دوژمن بەرەو ئەو ئەشکەوتە دەهاتن کە ئێمە لەوێ بووین ئێمە 
چاومــان لە پێشــرەوی دوژمن دەکرد، کاک ســەید عەلــی وتی کورینە، 
ئەمرۆ رۆژی پیاوانە، دەبێت لێیان گەڕین، چونکە چواردەورمان گیراوە 
تــا نەگەنــە زار ئەشــکەوتەکە نابێ تەقــە بکەن ئەوکات دەبــێ زەبرێکی 
وایــان لــێ بدەین کە ببێتە دەرســێکی تاڵ بۆیان کــە لەمێژوودا لە بیری 
نەکــەن، بۆیــە دەبێ بســەلمێنین بــە دوژمن کە ئێمە هــەر چەند هێزمان 
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کەمــە، بــەاڵم  خــاوەن ئێرادەێکی پواڵینین  و هەرگیــز لە هێزی زۆر و 
بۆری دوژمن ناترسیێنن ، چونکە ئامانجەکانمان رەوایە، هێزی دوژمن 
کــە هەســتی بــە بوونی ئێمــە کرد دەســتووری پاشەکشــەیان دا   بۆیە 
ئەو رۆژە دەرگیر نەبووین تا ئێوارە ماینەوە و دوایی چوینە ناو گوند 
و هێندێــک نــان و پێخۆرمــان هێنــا و چووینــە ناو ئەشــکەوتێکی دیکە، 
چونکــە رێــگای دەرچوونمان نەبــوو، هەروەها نەبوونی بێســیم یەکێک 
لــە گرفتــە ســەرەکیەکانمان بــوو ئــەو کات چونکە ئێمە لێــک دابرابوین 
هیــچ پیوەندیەکمــان پێکەوە نەبــوو  هەتا بزانین دوابریــاری هێز چییە، 
بویــە مــاوەی یەک حەوتوو هەر لــەو ناوچە بووین، دیارە ئەو کات من 
سەرپەلی یەکێک لە پەلەکانی ئەو لکە بووم، دەستەکەی دیکە کە کەریم 
پەناوەنــدی ســەر دەســتەی بــوو لەگەل هێــز بوو، عەواڵ نەســیری  کە 
یەکێکی دیکە بوو لەو پێشمەرگانەی کە کاک سەید عەلی زۆری خۆش 
دەویست، بەراستی زۆر متمانە بە کەریم پەناوەندی و عەواڵ نەسیری 
هەبــوو، بۆیــە ئــەوان هەر دەم لــە خزمەتی دابــوون، هەرچەند لە باری 
تەداروکاتییەوە حاڵمان زۆر خراپ بوو، بۆیە مانەوەمان زۆر ســەخت 
ببوو، لە بیرمە کە چوینە شــوێنی نەخۆشــخانەکەی خۆمان )حیزب( لە 
کانــێ زەرد لــەوێ هێندێک ورکەنانمان کۆکردەوە تا پێشــمەرگەکان لە 
برسیەتی رزگاریان بێت، کاک سەید عەلی وتی، هەر چەند زۆر سەختە 
لــەم کوردســتانە پــان و بەرینــەدا ئێمە تەنانــەت نانمان نی یــە بیخوین 
،بەاڵم نابێ بێ ئیرادە و ورە بین ئەمە ژیانی ئینســانە شۆرشــگیرەکانە 
کــە لەپێنــاو رزگاری و ئازادی گەلەکەیاندا خەبات دەکەن، بۆیە بریاری 
دا بگەڕێنــەوە ناوچەی شــنۆ و لەپشــتەوە را زەرەبە لــە دوژمن بدەین 
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و لەباری تەداروکاتیشــەوە خۆمان دابین بکەین. ئەم تاکتیکە لە الیەک 
سەری لە دوژمن شێواند لە الیەکی دیکەوە ناوچە لە بوونی پێشمەرگە 
چــۆل نەبــوو و ورەی پێشمەرگەشــی پــێ بەرز بووەوە هەتــا پاییز کە 
هێز بڕیاری دا بگەڕێنەوە هەر لە ناوچەدا ماینەوە. ئەم ســەرکەوتن و 
مانەوە لە ناو خەڵک دا شانازییەکەی بەشی زۆری بۆ رۆڵی کاک سەید 

عەلی دەگەرێتەوە. رۆحی شاد بێت.

نۆروێژ سالی 2006 زاینی
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خدر ئازەرئەفشان )دۆڵەیی(: 
بڕینی قورسە و خوێنی لە لەش دەچۆڕێ، 

ورەی بەرزە و بڕۆن جێم بێڵن

 ئێمــە ئــاوات و ئارەزومــان زوور 
بــوو کەچــی کەوتوینــە هەنــدەران 
کاک  هاوســەنگەرانی  ئێمــە  بــۆ  و 
ســەید عەلــی زۆر قــورس و زۆر 
تاڵــە کــە قســە لەســەر کەســایەتی 
لــە  بکەیــن.   تایبەتمەندییەکانــی  و 
ســەر چونیەتی ناســینی مــن لەگەڵ 
تایبــەت  بــە  و  عەلــی  ســەید  کاک 
ئــەو کاتانــەی کــە لە نــاو ریزەکانی 
حیزبــی دیموکــرات دا بوویــن وەک 
بــە  کــرد  دەســتمان  هاوســەنگەر 
بوویــن  یــەک  لەگــەل  و  شــۆرش 
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سەرەتای دیدارم لەگەل کاک سەید عەلی  دەگەرێتەوە بۆساڵی 1362ی 
هەتاوی، من مەئموریەتی حیزبیم هەبوو چووم بۆ شیمالی کوردستان 
لەوێــوە کــە گەرامــەوە چــووم بــۆ گوندێک بە نــاوی کویــکان پێوەندیم 
بــە لکــی کوردنــژادەوە گرت کە کاک ســەید عەلی فەرمانــدەی ئەو لکە 
بوو، دیارە پێشــتریش کاک ســەید عەلیم دەناســی، بەاڵم من لەو لکە دا 
کارم نەدەکــرد چونکــە مــن لە لکەکانی دیکە یــان لە گروهی زەربەت دا 
ســازمان درابووم، دوایی کە چوومە لکی کوردنژاد، ئەوم زیاتر ناســی 
لە ناوچەی سندوســی نەغەدە و ناوچەکانی دیکەی شــنۆیە لە جەولەی 

سیاسی دا بووین. 
مــن دەمهەوێ باســی ئەو چاالکییانە بکەم کە لــەو کاتەدا بەرێوەچوون 
کــە ئــەو فەرماندەهی دەکردن، شــەهید کەریم شاشــان و کاک محەمەد 
رەفعەتی ســەر دەســتە بوون، کاک ســەید عەلی مەهدەوی )سەرسپی( 
جێگر لک بوو، یەکەم چاالکی رێکەوتی 1361/12/9 لە کوێکان بوو، الی 
بەیانــی بــوو بە حاســتەم دنیا رونــاك بوو، پێشــمەرگەکان لە مزگەوت 
نووســتبوون، 3 پێشــمەرگە نیگەهبانی ئەو شــوێنە بوون، یەک لە سەر 
گردەکــە و دوو لــە خــوارەوە بوویــن، لەنــاکاو هەواڵیان هێنــا دەورتان 
گیــراوە، نیگاهبانــەکان دیتبویــان کــە دوژمــن بــە شــاخەکانەوە دیــارە. 
پاســدارەکان بەرەو ئێمە لە حەرەکەت دان  کە پێشــمەرگەکان هەستان 
لــە خــەو کاک ســەید عەلــی وەک فەرماندەیەکــی ئارام و بــە ورەیەکی 
بەرزەوە پێشــمەرگەکانی دابەش کرد بە ســێ بەشــەوە بۆ الی راســت، 
چەپ و ناوەند و خۆشی لە سەر گردەکەوە چاوەدێری هەموو تیمەکانی 
دەکرد. من لەگەڵ ئەو تیمە بووم کە بەرەو شــاخەکە چووین لە پشــت 
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کوێــکان کــە دەروانێتــە ســەر قەبرەکانی کوێــکان، کە گەیشــتینە ئەوێ 
دوژمن لە کاتی پشوو دان دابوو و ئێمە تیمێکی 6 کەسی بووین لەوانە 
یەکیــان شــەهید لەزگین بادپەیمــای رەحمەتی بوو، لــەو کاتەدا دوژمن 
خەریکی جم و جۆڵ بوو تا لە پشتەوە را هێرش بێنێ، کە ئێمە دیتمانن، 
بە رەحمەت بێت لەزگین ئەو کاتی لە گەل من بە جووت بەرەو پێشەو 
دەرویشتین کە ئاورمان دایەوە کاک سەید عەلی سەر سپی جێگری لک 
لــە دوایــی ئێمەوە بوو، ئێمە زۆر لە پاســدارەکان نزیک بووین و ئەوان 
خەریکــی دابــەش کردنی شــت و مەک لە نیوان خۆیــان دابوون بۆ خۆ 
ئامــادە کــردن و هێــرش بۆ ســەر ئێمە، ئــەوان ئاگایان لــە چوونی ئێمە 
نەبــوو وایــان دانابــوو هەر لە ناو گوندەکە بین و دەتوانن بە بێ دەنگی 
هێرش بکەنە سەرمان، بە رەحمەت بێت یەکەم دەسرێژ لەزگین کردی 
لــە پاســدارە مــوڵ دراوەکان کــە لەوێ بوون و شــەر لــە نێوانی ئێمەو 
دوژمــن دا لــەو قۆڵە دەســتی پێ کــرد، لە قۆڵی خــوارەوە لە کارێزەش 
لەگەڵ پەلێک لە پەلەکانی هێزی ئەفشــینی ئەو سەردەم بە فەرماندەهی 
مستەفا سارمی شەرەکە دەستی پێکردو شەر تا دەهات توندتر دەبوو، 
دوژمن بە هێز و تەجهیزاتی نیزامی زۆرەوە هەوڵی پێشــرەوی دەدا تا 
رۆحیەی پێشــمەرگە تێک بشــکێنی ئاور و ئاســنی لە هەموو الیەکەوە 
بەســەر دا دەباراندیــن، لــە »وەزنــێ »وە بگرە تا کوێــکان لە هەمووی 
شەر دەستی پێکرد و لەگەڵ ئەوەش دا زستانێکی سەخت بوو کە بەفر 
لــە ســەرەوەی پشــتێنی بــوو، بۆیــە بوونــی بەفــری زۆر لەبەردەمیــان 
بەربەســت بوو و  تەنیا دەبوایە شــەر بکەین و چارەیەکی دیکە نەبوو، 
ئێمــە دەمانهەویســت بڕۆینە پێــش فەرماندەکەمان دەنگــی ئێمەی دا کە 
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نابێت لەوە زیاتر بەرەو گردەکە سەرکەوین. هاورێ سه عید ده روێشی 
ناســراو بــه  ســه عید پاســدار بازوکەیەکــی تێگرتــن و ئیــدی لــە هەموو 
قۆڵەکانەوە بە ورەیەکی بەرزەوە پێشمەرگە هێرشی کردە سەر دوژمن. 
هەندێ نەخایاند دوژمن بەرەو دوا پاشکشەی کرد تا پشتی وەزنێ. بە 
داخەوە لە گەرمەی شەڕەکەدا لەزگین شەهید بوو، حاجی و تەوفیق کە 
نازانــم ئیســتا لــە ژیان دا مــاوەن یان نا، ئــەوان خەلکی ســیدکانی الی 
دیانان بوون و پێشــمەرگەی دیموکرات بوون، لە فەنی شــەڕ شــارەزا 
بوون،  توانیان بگەنە شــاخەکە و پشــتیوانی بکەن لەو هێزە پێشمەرگە 
کە لە شــەڕەکەدابوون، دوژمن تێکشــکا و بەرەو دواوە هەاڵتن و ئێمە 
کــە خەریکــی راگواســتنی تەرمــی شــەهید لەزگیــن بوویــن، دوژمــن 
تاکتیکەکەی گۆری و جارێکی دیکە  لە پاشەکشــەوە  هێرشــی بۆســەر 
گوندەکە دەست پێکرد، لەو تێکهەڵچوونەشدا بەداخەوە دوو پێشمەرگە 
بە ناوەکانی محەممەد ئەمین مەغدوری و باقی شــەهید بوون، دوژمن 
درێــژەی بــە پێشــڕەوی دا و توانــی بگاتە نــاو گوند، لەوێش کەســێکی 
مەدەنی کە تورکی ئازەریش بوو کوشت. لە ئێوارە دا دوژمن ناچار بە 
پاشەکشە بوو، ئێمەش گەڕاینەوە بۆ ناو گوندەکە. خەڵک نیگەران بوون 
چونکە هێزی پێشمەرگە ماندوو و شەکەت و برسی و هیالک بوون و 
شــەهید و برینداریــان هەبــوو و ســەرما و بەفریش شــااڵوی هێنابوو، 
بڕیاردرا کە هێزی پێشمەرگە بەرەو قەاڵتان و گوندەکانی دەوروبەری 
ئاڵیاوێ بڕوات و لەو شــوێنانە جێگیر بن. تا بەیانی بەفرێکی زۆر رێگا 
و بانەکانــی گــرت ئێمە ناچار بەرەو دەشــتی الجانی پیرانشــار کەوتینە 
رێ، دواتر لەوێ گەاڵلەیەکی نوێ دانرا بۆ سەر پایگای گوندەوێڵە و بە 
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چەنــد دەســتە دابەش کرایان، کاک ســەید عەلــی فەرماندەیی دەکردین. 
هــەر کام لە دەســتەکان شــوێنی خۆیــان پێ ســپێردرابوو. هەندێک لەو  
پێشــمەرگە و بەرپرســانە کە ئەوکات حوزووریان بوو بریتی بوون لە؛ 
کەریــم شاشــان، عەلــی خەڵکی شــێخان، عــەواڵ دۆڵەیــی، حەمەدەمین، 
خالیــدی حاجــی قادری، جەعفەر کۆمەڵە، محەممەدی رەفعەتی، موســا، 
حەســەن، خالیــد، دەروێــش حەمەدەمیــن، حەمەدەمیــن گــۆران، عەلــی 
عەودول بەخت و عەلی بێکەس. دەســتەی یەکەم کەریم شاشــان، الی 
پیــر ناســری پــێ ئەســپێردرا، دەســتەی دووەم کــە ئێمە بوویــن بەینی 
خانلەر و گوندەوێڵەمان پێ سپێردرا،دەســتەی ســێهەم کە کاک ســەید 
عەلــی خــۆی لەگەڵیــان بــوو نێو گوندیان بەئەســتەوە بــوو، دیارە پێش 
عەمەلەیاتەکــە ئیمــە هەمــوو کۆبووینــەوە زیاتــر لــە پەنجا پێشــمەرگە 
بوویــن، قــەرار بــوو ســەعات پێنجی ئێوارە شــەرەکە دەســت پــێ بکا، 
هەموو پێشمەرگەکان ئامادەی فەرمان بوون، لەگەڵ دەست پێ کردنی 
تەقە ئێمەش هجووممان کردە ســەر جادەکە هەر زیلی ئەرتەشــی پڕ لە 
چەکــداری رژیم بــوو دەهات و ئێمەش وەبەر رەگباری گوللەمان دەدا، 
پێش مااڵن جۆگەیەکی لێ بوو، ئێمە گەیشتینە جوگەکە و دوشکەیەکی 
دوژمن لە پشت ماڵی خانلەری دەستی کرد بە تەقەو رێگەی پێشرەوی 
لــێ گرتیــن، ئێمە پێمان وابوو جەعفەر كۆمه له یه  تەقە لە ئێمە دەکات بە 
هەڵــە چونکــە ئــەو بەشــە بەو ســپردرابوو بۆیە توشــی سەرســورمان 
بوویــن و تەنانــەت تەقەمــان رووبــەو شــوێنە نەدەکــرد. کــە زیلەکانــی 
دوژمن بەرەوە شــنۆ پاشەکەشــەیان کرد، لەو کاتەدا کاک ســەید عەلی 
هــات و گوتــی ئــەوە بــۆ لەو جوگــەدا خۆتــان مــەالس داوە، بۆ هێرش 
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ناکەن، ئێمەش گوتمان ئەو دوشکە ناهێڵی بجولێن، ئیتر هاتنی ئەو بوو 
بــە هــۆی ورەبەخشــین بــە ئێمە ئیدی دەســتووری هێرشــی پــێ داینو 
پێشــرەویمان کرد تا گەیشــتینە ســەر گردەکە، مــن و دەروێش حەمەد 
ئەمیــن پیکەوە گەیشــتینە ســەر گردەکە، حەمەد ئەمیــن گۆران لە دوای 
ئێمە بوو کاک سید عەلی و خالید و بێکەس و محمەد شێخانی گەیشتنە 
نێــۆ جوگەکــەی پشــت ئێمە و موســاو ئەوان هەر لە بانەکــەوە تەقەیان 
دەکــرد، هێرشــەکەمان توندتــر کــرد بــۆ ســەر پاســدارەکان، مــن و 
حەمەدئەمین لە تەنیشت یەک بووین، بە داخەوە مەخزەنی تفەنگەکانمان 
فیشــکەکی تێــدا نەما، لەو ســاتەدا پێشــتر مــن لە کاک ســەید عەلی فێر 
ببووم هەموو کات دوو مەخزەنم لەبەر دەست بێت بۆ ئەوەی لە کاتی 
تەنگانــەدا دەســت و بــرد بکــەم لــە گۆرینــی مەخزەنــی تفەنگەکەم هەر 
یەکسەر یەکیانم  خستمە سەر تفەنگەکەم، کاک دەروێش حەمەد ئەمین 
وتــی خــدر ئــاگادار بــە مەخــزەن دەگــۆرم، گوتــم خۆت خــوار کەوە و 
مەخزەنەکــە بگــورە، لەو کاتــەدا کە من خەریکی گورینــی مەخزەنەکەم 
بــووم، دەروێــش حەمــەد ئەمین، دەنگێکــی لێ بڵند بوو گوتــی ئایی، بە 
داخــەوە هیــچ دەنگی دیکەی لێوە نەهات و شــەهید بوو، حەمەدەمین لە 
دوای منەوە بوو، باوەشی بە دەروێش حەمەدەمین دا کرد و  رایگواست 
بەرەو دواوە، من تەقەم دەکرد تاکوو دوژمن بەرەوپێشــەوە نەیت لەو 
کاتەدا ئاورم بۆ دواوە دایەوە، کاک ســەید عەلی بە دەســتی ئیشــارەی 
پێی دام کە هەستم بچم بەرەو الیان، کە هاتم بینیم خالید و سەید عەلی 
و بێکــەس هەرســێکیان برینــدار بوونــە، خالید برینەکەی ســووک بوو، 
بــەالم کاک ســەید عەلــی لــە نێو جوگەکــە دا مابووەوە، عەلــی عەبدول 
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بەخت لەوی بوو، من ئەو کاک ســەید عەلیمان  برێک کێشــایە دواوە و 
لەو کاتەدا دوو کچی قارەمان پەیدا بوون، بە پەلە ئەســپێکیان هێنا  و 
ویســتیان کاک ســەید عەلی سوار بکەن بەالم تاقەتیان نەبوو، ئەسپەکە 
لــەو کاتــەدا هەر ســەر شــێتی دەکــرد، کاک ســەید عەلیــش حالی باش 
نەبــوو، هــەر خوێنــی لە بەر دەڕۆیشــت، من و عەبدول بەخت و ســەید 
یاســین لە الی مابووینەوە، کاک ســەید عەلی وتی باشــترە ئێوە بڕۆن، 
بەالم وتمان نا هەر دەت بەین، بێ خەم بە،  دوژمنیش بە دوشکا تەقەی  
لەو ناوە دەکرد کە مەجالی هیچی نەهێشتبوو، رەختەکەم لە کاک سەید 
عەلــی کــردەوە دەمانجەکەم لە رەختەکە دەرهێنا و بە جیا لەبەر پشــتم 
نا و کاک ســەید عەلیم دا بە ســەر شــانمدا و بەرە دواوە و تەقە  هەر 
بــەردەوام بــوو، بــە دوشــکە و بی کــەی ســی و خۆمپــارە، گوندەکەی 
دەکوتا. لە قۆڵی کەریم شاشان، نۆ کەس لە هێزەکانی رژیم بە دیل گیرا 
بــوون، کــە چوینــە دەرەوەی گونــد مــن کاک ســەید عەلیــم دانــا و ئەو 
دەستەی کە کەریم شاشان فەرماندەهه دەکرد ئەسیرەکانیان هێنا، کاک 
سەید عەلی هەر دەیگوت بە جێم بێڵە با لەسەرە من نەکوژرێ، ئەوەی 
راســتی بێــت وەک تــەرزەی بەهــاران گوللە دەهات لێــرەدا ورەی کاک 
ســەید عەلــی زۆر بــەرز بــوو بــەو برینەوە قورســەوە نــەی وت ئایی، 
بەڵکوو هەر دەیگوت من خەمی ئێوەمە بە جێم بێڵێن، بەاڵم من تا پشت 
قەبرەکانی گوندەوێڵەم برد، ماندوو و شەکەت بووم و خوێنی جەستەی 
ســەید تەواو جلەکانی خووساندبووم و هێزی ئەژنۆم تاقەتی لێبڕابوو، 
کاتێــک دامنــا ســەید یاســین ویســتی یارمەتیم بــکاو هەڵیگــرت و چەند 
هەنگاوێک رۆیشت و نەیتوانی دیسان کاک سەید عەلی گوتی ئیتر لێرە 
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دامنێنــو بــڕۆن جێم بێڵن، بــەاڵم تاقەتم دایە بەرخۆم و جارێکی دیکە لە 
کۆڵم کردەوە تا گەیاندمە شاخی بەردە زەرد، برینەکەی سارد ببوەوە 
و سەرما هەستی لێ دەبڕی، برینەکەی قورس و خوێن هەروا لەبەری 
دەڕوا، لەوکاتەدا کادرەکانی دەرمانی عەلی فەتحی و تاهیر شێخ بزونی 
گەیشتنە الی دەست بەجێ بڕینەکەیان پێچاو هێزی یارمەتیدەر گەیشتە 
المان موســا دەســت بەجێ بە تفەنگی بڕنۆ دارمەیتێکی دروست کرد و 
کاک ســەیدمان لەســەر دانــا، بڕیــار درا کاک ســەید هەرچــی زووتــر 
بگەێنینــە نەخۆشــخانە مــن و موســا خەنجەر قلــۆس لەو پێشــمەرگانە 
بوویــن کــە دەبوایە تا گەیشــتن بە نەخۆشــخانە هاورێیەتی بکەین هەتا 
گوندی چەشــمەگول بەو شــێوە بردمان لەوێ کاک عەوال نەســیری و 
کەریــم پەناوەنــدی لەگەڵــی ســوار بوون بــەرەو نەخۆشــخانەی حیزب 
ئێمــەش لــە ناوچــە ماینــەوە، دوای ســارێژبوونی برینەکــەی گەڕایەوە 
المــان و زۆر سپاســی مــن و ئــەو پێشــمەرگانەی کــرد کە لەو شــەڕە 
ئەستەمەدا و لەناو ئەو هەمووە کەمینە دا ئەومان رزگار کرد، منی زۆر 
خۆشدەویســت منیــش رێزێکــی تایبەتیــم بــۆی هەبــوو بۆیــە ئەگــەر 
بمانهەوێت لەسەر ئازایەتی و تایبەتمەندییەکانی کاک سەید عەلی باس 
بکەین بە چەند کتێبێک تەواو نابێت، ئەو برینە کاریگەری لەسەر ورەی 
دانەنا و چاالکتر لە جاران تێکۆشا و چاالکی نواند، کاتێک لە باشووری 
کوردســتان دانیشــت لــە تیکۆشــانی حیزبــی غافل نەبــوو، بۆیە دوژمن 
هەســتی بــە دەور و رۆڵــی ئــەو دەکــرد بۆیــە دایــم لــە لــەدوای بوو و 
تێیــدا  بــەاڵم  بکــەن،  تێــرۆری  کــە  نەفــەس نزمــی دەنــارد  خەڵکێکــی 
سەرنەکەوتن. لە کۆتایید سپاس بۆ ئەو دەرفەتەی کە بۆتان رەخساندم 
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کــە لەســەر فەرماندەیەکــی بەوەجی حیزب و مامۆســتا و هاورێیەکەی 
خــۆم چەنــد دێریــک بڵێــم. رۆحی شــاد بێــت هیــوادارم بتوانیــن رێز لە 
تــا ببنــە  شــەهیدەکانمان بگڕیــن و بیرەوەرییەکانیــان تۆمــار بکەیــن 

ئەزموونێک بۆ نەوەی نوێ. 

دیسان سپاس خدر دۆله یی سوێد سالی 2007زاینی  
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مام رەسول عەلیزادە: 
ئەو زۆری متمانە بە من بوو

عەلیــزادە،  رەســوڵ  مــام  مــن 
پێشــمەرگەی ئەو لکە بووم کە کاک 
ســەید عەلــی ئــازەری فەرمانــدەی 
بــوو، ئێســتا دەمهــەوێ کەمێــک لــە 
سەر کەسایەتی ئەو بەرێزە بدوێم.

باس کردن لەســەر کەسایەتی کاک 
ســەید عەلــی زۆر بــۆ مــن ســەختە 
چونکــە کاک ســەید عەلی زۆر لەوە 
گەورەترە کە من بتوانم باسی بکەم، 
مــن بەش بە حالی خۆم پێشــمەرگە 
و هاورێکــی نزیکــی بــووم زۆر لــە 
خزمەتی دا بووم لە پێشــمەرگایەتی 
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دا و زۆر متمانــەی بــە من هەبوو، ئەو  کەســێکی بە شەخســییەت بوو 
هەروەهــا ئــەو کەســانی بــە شەخســییەت و بــە غیرەتــی زۆر خــۆش 
دەویســت، لــە هەمــان کات دا زۆر رقــی لە کەســانێک بوو کــە لە باری 
هەلســوکەوتی کۆمەاڵیەتییەوە الواز بوون لە ناو کۆمەاڵنی خەڵک دا و 

ناوبانگیان خراپ بوو. 
کاک ســەید عەلــی هیــج کات بیــری لــە ماڵــی دنیــا نەدەکــردەوە، ئــەو 
وەک مامۆســتا و فەرماندەیــەک بــوو بــۆ ئــەو پێشــمەرگانەی کــە لــە 
ژێــر فەرماندەیــی ئــەو دا بــوون، هەمــوو کات بە جوانی سەرپەرســتی 
دەکــردن و ئــاگای لێیــان بوو، ئەو لکەی کە ئــەو فەرماندەی بوو زیاتر 
لــە ســەد و بیســت پێشــمەرگەی هەبــوو، هەموویانی وەک یەک ســەیر 
دەکــرد بــە بــێ جیاوازی، ئەو لــە هەر ناوچەیەک بوایە، خەڵک هەســتی 
بــە ئارامــی دەکــرد، بە تایبەت لە ناوچەکانی دۆڵێ و دەرەی قاســملوو، 
هەروەها مەئموریەتەکانی بۆ سندوس و الجان من لەگەڵی بووم و بۆم 
دەرکەوت کە خەڵکی ئەو ناوچانە چەندە باوەریان پێ هەیە و چەندە بە 
بوونی ئەو هەســت بە ئەمنیەت و ئارامی دەکەن. ئەو  دەیزانی لە هەر 
شوێنی بە داب و نەریتی ئەو خەڵکە هەستێ و بە زمانی ئەوان بدوێ. 
ئەو کەســانەی کە لەو ناوچانە دەژیان هەموویان کورد نەبوون، بەاڵم 
ئەوانیش هەر بڕوایان بە کاک ســەید عەلی هەبوو و هەر کێشــەیەکیان 
هەبا دەهاتن لەگەڵ ئەو باسیان دەکرد، داوای چارەسەری کێشەکانیان 
لەو دەکرد وەک کەســێکی لێزان و تێگەشــتوو، ئەو شــوێنەی ئەوی لێ 
بایــە هەرگیــز ئاژاوە و کێشــەی لێ نەبوو یــان زۆر کەم بوو. هەروەها 
لــە کاتی شــەڕ و بەرگــری دا،وەک فەرماندەیەکی ئازا و چاو نەترس و 
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بە پالن هەلســوکەوتی دەکرد. لە ســازماندەهی پێشمەرگەکان دا کەمتر 
هەڵەی دەکرد کە چون و بە چ شێوەیەک و چ کەسانێک دیاری بکا بۆ 
چ ئەرکێکی حیزبی، بۆیە وەک کەسێکی جێگای باوەر زۆرجار لە الیەن 
هێــز و کۆمیتە شارســتانەوە پــرس و رای پێ دەکرا و داوای هاوکاری 
لێ دەکرا، تەنانەت ئەو شتانەش کە نهێنی بوون لەگەل ئەو باس دەکرا 
چونکە جێگەی متمانەی تەواوی هێز و کۆمیتە شارستان بوو، ئەو کات 
کە من لە پیرانشــارەوە نەقلی شــنۆ کرام و لە لکی کوردنژاد ســازمان 
درام. ئەو نەک وەک فەرماندە بەڵکوو وەک کەسێکی دڵسوز و برایەکی 
بــاش هەمــوو کات لەگــەل مــن هەلســوکەوتی دەکــرد، زۆر جیدی بوو 
لــە جــێ بە جــێ کردنــی بریارەکانی حیزبــی دا بە جدییەتــەوە عەمەلی 
دەکــرد، بۆیــە پێشــمەرگەکانیش بــە و پەری دڵســوزی یــەوە هاوکاری 
ئەویــان دەکــرد، هــەر چەنــد کاک ســەید عەلــی تەنیــا ئــەو یارەمەتییــە 
کەمــەی وەردەگــرت لــە حیــزب کە وەک جیــرەی مانگانەی پێشــمەرگە 
و بــۆ کرینــی پیداویســتییەکانی رۆژانــە دانــرا بوو بەاڵم ئــەو زۆر جار 
دەیدا بەو پێشــمەرگانەی کە دەیزانی پێویســتییانە، هەوڵی باش بوونی 
ژیانی پێشــمەرگەکانی دەدا کە ژیانی ســەختی پێشــمەرگایەتی کاریان 
تــێ نــەکات و بە ورەوە درێژە بە خەبات بــدەن، چەند مەئموریەتێک لە 
خزمــەت کاک ســەید عەلی دا بووم و چەند جــار دەرگیر بووین لەگەل 
دوژمــن، یەکێــک لەو مەئمورییەتانە بۆ ماوەی ســێ مانگ بوو بۆ دوڵێ 
کە شــوێنەکە زۆر ئاڵوز بوو چونکە کورد و تورکی ئازەری لێ بوون. 
هەوڵی دا تا ئەرکەکەی بە سەرکەوتووییانەوە بە ئەنجام بگەێنێ، بۆیە 
ئەو دەسەالتی تەواوی هەبوو لە ناوچەیە دا و توانی ئاشتی، ئارامی و 



هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  142

تەبایی لە ناوچەکەدا سەقامگیر بکات.  
جارێکیــان پایگایەکــی رژیم لەو ناوچەیە بوو و بریار درابوو کە لەگەڵ 
پێشمەرگەکان گورزێکی کوشندە لەو پایەگایە بوەشێنین، چونکە هەموو 
کات ناوچەکەی تۆپباران دەکرد، چەند جارێک لەگەڵ کاک سەید عەلی 
چووین بۆ شناســایی و ئەو دەی گوت دەبێ لە شناســایی دا زۆر ورد 

بین و بە جۆرێک کە تەلەفاتی پێشمەرگە یەک بە سەد بێت.  
حەوزەی تێکۆشانی ئێمە زۆر بەر باو بوو بویە دەبووایە زۆر جەولە 
بکەیــن بــۆ هەموو ئەو ناوچانە و ئەرکی حیزبی خۆمان بەجێ بگەێنین. 
ئەوەی کە من دەم دیت لە کاک سەید عەلی کەسێک بوو لە کاتی شەر 
و لــێ قەومانــدا هەرگیز ورەی خۆیی لە دەســت نــە دەدا و بە زانایی و 
تێگەیشــتنی خۆی کێشــەکانی چارەســەر دەکرد و زاڵ دەبوو بە ســەر 
پیالنەکانی رژیم دا، لە دەیان شــەری قارەمانانە لە دژی داگیر کەرانی 
کوردســتان بەشــداری چاالکانــەی هەبووە و هەرگیــز کۆڵی نەداوە، بۆ 
وەدی هاتنی ئامانجەکانی گەلەکەی، لە زۆربەی عەمەلیاتەکاندا بەشداری 
چاالکانەی کرد بۆ نمونە شــەرەکانی شــێخ رەش، کانی رەش و دەورو 
بەری و زۆر شوێنی دیکە، کە ئێستا ناوەکانیم لە یاد نییە، لە کاتی روو 
بــەروو بونــەوە لە بەرامبــەر دوژمن دا دەی وت ئەمــرۆ رۆژی پیاوانە 
دەی کــورەکان بتــان بینــم چ لە دوژمن دەکەن  و باشــترین تاکتیکی بە 
کار دێنــا بــۆ شکســت پی هێنانی هێزەکانی رژیمــی ئاخوندی، ئەو دەی 
گــوت ئێمــە حەزمــان لە شــەر نییــە، ئەوە دوژمنــە هێرش دێنــێ و واز 
ناهینــێ و ئێمــەش ناچارین لە خاک و نەتەوەی خۆمان بەرگری بکەین.  
کاک ســەید عەلی لە گەل ئەوەی کە کەســێکی بە دین بوو لەوســااڵنەی 
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دوای دا کــە لــە ئوروپا بوو لەگەڵ هاوســەرەکەی خاتــوو رابی چوونە 
حــەج و بــوون بــە حاجــی، لــە هەمــان کات دا کەســێکی بە تــەواو مانا 
دیموکرات بوو، چ لە ناو پێشمەرگەکان و چ لە ناو بنەماڵەکەی دا. ئەو 
وەک کەســێکی کۆمەاڵیەتی پێگەیەکی زۆری جەماوەری هەبوو، لە ناو 
خەڵکی ناوچەکەدا، خەڵکی ناوچە هەر کێشەیەکیان هەبایە ئەوە دەهاتنە 
الی ئــەو و ئــەو رێگــە چارەی کێشــەکانی بــۆ دەدوزینــەوە و یارمەتی 
دەکــردن لــە چارەســەری هەمــوو کێشــە و گیــرو گرفتەکانیــان چونکە 
هەمــوو الیەک بــاوەری تەواویان پێی هەبوو، زۆر کەس حەزی دەکرد 
لەگەڵی نزیک بێت چونکە کەسایەتی یەکی زۆر بەرز و بەرێزی هەبوو.
 لــە چاالکییەکــی دیکــەدا کــە من لەگەڵی بــووم، حیزب لەکاتی هێرشــی 
دوژمن دا  دەستی بە سەر تانکێک داگرت، دوژمنیش فشاری هێنابوو، 
دەیهەویســت هەر چونێک بێت تانکەکە وەربگرێتەوە، ئەو کات شــۆرای 
شــار و کاک نەبی قادریش بەرپرســی گشــتی بوو لە ناوچە، بریاریان 
دابــوو کــە تانکەکــە بدەنــەوە بە رژیم، کاک ســەید عەلی ئــەم هەواڵەی 
زانی، وتی با برۆین ئێمەش چوینە ناو شاری شنۆ، کە چوین کاک نەبی 
قــادری لــە مزگــەوت بۆ خەڵک قســەی دەکرد، پێ دەگوتــن کە ئامادەن 
تانکەکــە تەحویلــی رژیــم بدەنەوە، کاک ســەید عەلــی وەدەنگ هاتوو و 
زۆریــش تــورە بــوو، هاواری کرد کە ئەو تانکە ماڵی دوژمنە و لە کاتی 
شــەردا گیــراوە و بــە هیــچ نرخێک ئێمــە ئامادە نابیــن تەحویلی رژیمی 
بدەینــەوە، رووی کــردە قەســیم گوتــی بڕۆ بیبە، ئەویــش تانکەکەی لێ 
خۆری و بردی بۆ سەرەوە، ئیتر دوژمن فشاری توپ بارانی بۆ سەر 
پێشمەرگەکان توندتر کرد، کاک سەید عەلی گوتی دەبێت خۆ راگر بین 
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بەاڵم ئامادە نابین تانکەکە بدەینەوە بە رژیم. 
شــتیکی دیکــەی کاک ســەید عەلــی ئــەوە بوو کــە متمانەی تــەواوی بە 
خەڵکی ناوچەکە هەبوو، کە زۆر جار ئێمە لە گەلی دەچوین بۆ زۆرێک 
لــە گونــدەکان و تەبلیغاتــی سیاســی دەکــرد و دەیگــوت خەڵکــی ئێمــە 
پێشمەرگەیان خۆش دەوێ ئامادە نابن خزمەت بە رژیم بکەن، ئەوانیش 
بــە قســەیان دەکــرد چونکە ئەو جێگەی لە نێو دڵــی خەڵک کردبووەوە، 
کەســیش ئامادە نەبوو دژی کاک ســەید عەلی تەنیا بۆ خۆش خزمەتی 
بە رژیم گوزارشی لێ بدات، بویە هیج کات جێگە و پێگەو مەکانی ئێمە 

بۆ دەژمن ئاشکرا نەدەبوو، 
کاک ســەید عەلــی باوەرێکــی قوولــی بــە رێبــازی دیموکــرات هەبــوو ، 
هەمــوو کات بــۆ وەدســت هێنانــی مافەکانی گەلی کــورد ئامادەی گیان 
بەخــت کــردن بــوو  هیچ کات لە هیــچ هەوڵێک دریغــی نەدەکرد،  بۆیە 
لــە کۆتایــی دا ســەری رێــز و نەوازیش بۆ گەورەیی کاک ســەید عەلی 
هاورێم و هەموو شــەهیدانی گەلەکەمان دا دەنوینم و هیوادارم رێگا و 

رێبازیان تا سەرکەوتن بە ئازادی بەردەوام بێت.

جێژنەکان2007 زایینی
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مەال محەمەد بیگزادە: 
ئەو بەڵێنی دا هەتا سەر ئەو رێگایە بەر نەدات

بەرێــزان حــەزم لــی یــە ئاورێک بۆ 
دواوە بدەمــەوە تاکــوو بزانن من لە 
کەی و لە چ کاتێک کاک سەید عەلیم 
ناســیوە لە کۆتایی ســاڵی 1345 کە 
وەرزی زســتان بوو من کاک سەید 
عەلیــم بە هۆی برادەرێــک بە ناوی 
عەبدوالی حاجی سمایلی لە یەکێک 
لە گوندەکانی شنۆ یەکەم جار بینیم 
و ناســیم دیــارە دەبێ ئــەوەش بڵێم 
کــە مــن لــە ســاڵی 1343 ببــووم بە 
ئەندامــی حیزبــی دیموکــرات و ئەو 
ئەرکەم پێ سپێردرا بوو کە کار بۆ 
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حیزبەکــەم بکــەم بۆیــە ئەو کاتە کە باســی حیزمان پێکــەوە کرد لەگەل 
کاک سەید عەلی هەر ئەو کاتە بەڵێنی دا کە تا کۆتایی ژیانی خزمەت بە 
حیزب و گەل بکات و یەک دەقە لە خەبات کردن نەوەســتێ و تەنانەت 
ئامــادە بێ کە گیانی خۆشــی فیدای رێــگای رزگاری نەتەوەکەی بکات، 
بۆیــە لــەو کاتــەوە دەســتمان کرد بــە کاری حیزبی و تا کۆتایی ســالی 
1346 کە دیســان وەرزی زســتان بوو وێرای کاک مستەفای کوێخا، و 
کاک مســتەفا دۆمە لە شــاری نەغەدە لە قاوەخانەی کەریم کاشــانی لە 
الیەن ساواک دەستگیر کرام، هەربویە بە هۆی ئەوەی کە مەبادا ئەوان 
ئاشکرا ببن، بە هۆی دەسگیرکردنی منەوە لە الیەن ساواک، کاک سەید 
عەلی و کاک محەممەد و کاک برایم و کاک بەهرام و کاک میرزا کەریم 
و برادەرانی دیکەی دیموکرات ناچار بوون کە رۆژ هەاڵتی کوردستان 
بە جێ بێڵن و بەرەو گەرمێن برۆن، من کە لە گەل ئەو دوو برادەرەی 
دیکە گیرا بووم، ئەوان هەر دوای چەند رۆژ ئازاد کران و من بە تەنیا 
لە بەندیخانەی ساواک مامەوە و دوایی منیان گوازتەوە بۆ بەندیخانەی 
ورمێ کە ناوی بەندیخانەکە »لەشکر« بوو کە ئەو بەندیخانەیە  تایبەت 
هــی ســاواکی رژیمــی پاشــایەتی بــوو. دوای ماوەیــەک لە مانــەوەم لە 
دادگایــەک حوکــم درام و بەاڵم لە کاتی تاج لەســەر نانی کوری شــادا، 
وەبەر عەفووی کەوتم و لە بەندیخانە ئازاد بووم کە دەکاتە کۆتایەکانی 
ســاڵی 1350. کە لە بەندیخانە ئازاد بووم هاتمەوە بۆ ناوچەی شــنۆ و 
بۆ ناو بنەماڵەکەم و بەاڵم دەمزانی کە جارێکی تر لە الیەن ســاواکەوە 
لە ژێر چاوەدێری دام و رەنگە دەســگیر بکرێمەوە. بۆیە منیش بریارم 
دا لەگــەڵ بنەماڵەکــەم بــەرەو گەرمێــن برۆم.  هەر دەســت بە جێ ئەو 
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کارەم کرد و چووم بۆ گەرمێن و بۆ دوهەمین جار کاک سەید عەلیم لە 
گوندێک بە ناوی »ژووژیلە« دیتەوە، بەالم ئەو کات کاک ســەید عەلی 
پێشمەرگەیەکی تەواو تەیار بوو چەک لە شان، بە دیتنی زۆر شادمان 
بووم لەوەی کە من جاریکی تر بە خزمەتی هاورێیەکی لەمێژینەی خۆم 
کاک سەید عەلی گەیشتمەوە،بۆیە ماوەیەک الی ئەو مامەوە کاک شێخ 
ئەو کات لە لکی شــێخ کەوکەس بوو کە مقەرەکەیان لە ســەری بەردی 
بوو، کاک شێخ زۆر بە ورە بوو بۆیە قامەتی شۆرشگێری لەسیمای دا 
زۆر بە ئاســانی دیار دەکەوت، زۆر شــادمان بووین و کە پرسیارم لی 
کرد کێی لەگەلە ، وتی ئێستا کاک محەمەد و کاک برایم و کاک مەجید 

و کاک مەولود و جەماعەتێک لێرە پێشمەرگەین.

سوێد سالی 2007 زایینی
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مام مه حمود نووری: 
توانیبووی دڵی هەموو پێشمەرگەکان 

بۆ الی خۆی رابکێشێ 

بــە ســاو لــە گیانــی پاکــی هەمــوو 
ئــەو  و  کــورد  گەلــی  شــەهیدانی 
شەهیدە نەمرە، قسەکانم دەست پێ 

دەکەم.
کاک ســەید عەلی کەســێکی لێهاتوو 
بــوو کە لــە ناو هێزی پێشــمەرگەدا 
فەرمانــدە  کــە  ئــەوەی  وێــرای 
نەبــوو  خۆبایــی  لــە  نــەک  بــوو، 
وەک  هەڵســوکەوتەکانی  بەڵکــوو 
کــە  بــوو  ســادە  پێشــمەرگەیەکی 
توانیبووی دڵی هەموو پێشمەرگەکان 
بۆ الی خۆی رابکێشێ، بۆیە هەموو 
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پێشــمەرگەکان بــە دڵــی پاکــەوە دەیانروانییــە کاک ســەید عەلی و هەر 
کارێکــی پــێ گوتبــان بــێ ســێ و دوو کــردن بــە ئەنجامیــان دەگەیاند. 
جارێک لە خزمەت کاک ســید عەلی دا هاتین بۆ شــاری رەواندز تاکوو 
ئازوقە بۆ هێزی پێشــمەرگە ببەین، لە گەرانەوەدا لە مێرگە کاروان کە 
بنکەیەکی پێشــمەرگەی لێبوو، پشــویەکمان داو هەستاین بەرەو مقەری 
خۆمان بچین لە میراوێ، لە رێگەدا ماشینەکە وەرگەرا و ناو ماشینەکە 
چەنــد دەبــەی بەنزینــی تێدا بــوو کە بۆ بنکەکەمــان دەبرد، لــەو کاتەدا 
هەمــوو بەنزینەکــە رژا، بــە منــدا و منیــش ســەرەتا وام زانی ئــاوە، کە 
پــاش توزێــک خەریــک بوو ئــاور لە جەســتەم بەر ببێ، بــە پەلە بەرەو 
چومەکە چووم و لەو هەوا ساردە دا خۆم خستە ناو روبارەکە، دوایی 
گەرامەوە بۆ الی ماشــێنەکە، دیتم کاک ســەید عەلی خوێنی بە دەســتی 
دا دەهاتە خوارەوە، گوتم کاکە ئەوە چی یە دەڵێی بریندار بووی، وتی 
نا هیچ نی یە، بەراســتی بە غیرەت  بوو  هەرچەند برینەکەی بە ئازار 
بــوو بــەاڵم ئێرادەی ئەو زۆر لەوە زیاتر بوو کە ئازارێکی وا کاری تێ 
بکات، دەستی لە سێ جێگەدا شکا بوو، هەموو ئیسکەکانی دیار بوون، 
بــەاڵم ئــەو هــەر دەیگوت هیچ نــی یە خەمــی منتان نەبــێ، فەرامەرزی 
دەربێنن لە نێو ماشینەکەدا، من و پێشمەرگەیەکی دیکە بە ناوی یونس، 
لە هەوڵی دەرهێنانی فەرامەرز دا بووین کە شــۆفیری ماشــینەکە بوو، 
بــە هەوڵێکــی زۆر دەرگاکەمان کــردەوە و کە ســەیرمان کرد فەرمانی 
ماشــینەکە لــە زگی چەقیبوو، هەر چی ئازوقەی کــە هێنابوومان لە نێو 
ماشــینەکە رژابوو، کە فەرامەرزمان دەرهێنا لێمان پرســی داخوا ژانت 
هەیە، گوتی نا، دوایی کاک سەید عەلی بەو ئێش و ئازارەوە  بە یونسی 
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گوت بچۆ ماشــێنیکی دیکە بێنە، پاش ماوەیەکی کەم هاتەوە ماشــێنیکی 
لەگەل خۆی هێنابوو و ســوار بووین بەرەو میراوێ، پێش ئەوەی ئێمە 
بگەنێ  بنەماڵەکەی ئەو هەواڵەیان زانیبوو، کە گەیشتینە وێ ژنان هاتن 
بــەرەو پیرمــان، کــە چاویان بە کاک ســەید عەلی کەوت کردیانە شــین 
و رۆ رۆ، کاک ســەید عەلــی گوتــی هیچ نەبووە کــەس نەیکاتە هاوار و 
بەدڵدانەوە هێوری کردنەوە، دوایی نان و چامان خوارد و کاک ســەید 
عەلی ناردی بە دوای بەیتاڵ دا تاکوو  باسکی  بۆ هەڵبەستێتەوە چونکە 
لــەو کاتــەدا دوکتور لەبەر دەســت نەبوو، دوایی ئیمــەش گەراینەوە بۆ 
مێرگە کاروان، پاش ماوەیەک هەواڵمان پیێ گەیشت کە بە خۆشییەوە، 
دەستی چاک بۆەتەوە. هەروەها لە بیرمە جارێکی دیکە فرۆکەکانی رژیم 
بنکەکانی ئێمەیان بۆمب باران کرد، لە کاتی تەقینەوەی موشەکەکان لە 
بەدشانســی جارێکی دیکە بە پریشــکی بەرد دەســتی کاک ســەید عەلی 

شکایەوە. جارێکی دیکە سەرلەنوێ بریندار بووە.
جاری ســێهەم الی ســیدەکان بووین، شــەری ئیران و عیراق توند بوو، 
ئێمــەش هاتینــە دیانــان، بە بریاری دەفتەری سیاســی چەنــد ئوتوبوس 
هاتبــوون بــۆ گوازتنــەوەی ئێمــە، کــە ئــەو کات رەحیم بەغــدادی وەک 
نوێنــەری حیــزب هاتبــوو بۆ المان، لەو کاتەدا کە ســواری ماشــینەکان 
دەبوویــن، رەحیــم بەغدادی وتی پێویســت ناکات، هەمــوو موهیماتەکە 
ببەین و دەتوانن بە جێ بێڵین، من زۆر نیگەران بووم و بە کاک رەحیمم 
گــوت کــە نابێــت. لــەو کاتەدا کاک ســەید عەلی هات و گوتــی ئەوە چی 
یــە گوتم کاک رەحیم دەڵــێ موهیماتەکە نابەین، فەرمووی کاک رەحیم 
ئێمــە ناتوانیــن بــە بــێ تەقەمەنی بۆ هیچ شــوێنێ بڕۆین و دروســتیش 
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نیــە غەمــت نەبێ ئێســتا بــاری دەکەیــن، رووی لە پێشــمەرگەکان کرد 
گوتــی دەی کورینــە خێراکــەن موهیماتەکە  لە ماشــین هاوێن، لە چەند 
چرکەدا هەرچی موهیمات بوو بار کرا چونکە کەس قســەی لە قســەی 
ئــەو دا نەدەکــرد، هەروەهــا دوو کەس لە پێشــمەرگەکانی راســپارد کە 
یەکێکیــان مــن بووم کە ئەو واڵغانەی بەرینــە الی هێزی قەندیل، گوتی 
الی ئەوان بمێننەوە تاکوو خۆم بە پەیام ئاگادارتان دەکەمەوە، ئێمەش 
واڵغەکانمــان بــردن و تــا گەرانەوەی ئەوان الی هێــزی قەندیل بووین. 
ئــەو رێــزی زۆری لــێ دەگرتــم، منیــش قەت بە بیــرم دانایە لە قســەی 

دەرچووبم.

سالی 2007 ی زایینی جێژنیكان
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حاجی رابی: 
تەوارێک چۆن لە سەربوردەی خۆی و 

هەڵۆی هاوژینی دەدوێ 

لە راســتیدا سەید عەلی هەر خووی 
بە شۆرشــەوە گرتبوو، وەبیرم دێ 
منداڵمان نەبوو کە چووین بۆ عیراق 
و لەوێ چوینە گوندی »ژوژیلە«ێ، 
ســەید بوو بــە پێشــمەرگەی پارتی 
ئــەو کات رژیمــی شاهنشــاهی لــە 
ئێــران حوکمــی دەکــرد، لــەو دەمــە 
دا ئاغــاکان دەســەالت دار بــوون و 
هــەر کــەس بــە کەیفیــان نەبــا ئەوە 
جارێــک  بۆیــە  دەدا،  گرتنیــان  بــە 
ســەید عەلی یان لــە نەغەدە گرت و 
ئەوەندەیان ئەشــکەنجە کردبوو کە 



153 هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  

ســێ پەراســووی شــکابوو، دواتــر زۆربەکەمــی دەیتوانی لەنــاو و ماڵ 
و منداڵــی خــۆی بمێنێتــەوە چونکــە دەســت و پەیوەندییەکانی ســاواک 
و ئاغایــەکان ســێرەیان لەســەر هەڵنەدەگــرت، بۆیــە بریــاری دا ببێتــە 
کوردستانی باشوور و لەژێر سێبەری شۆرشی ئەوکاتی خوالێخۆشبوو 
مەال مســتەفای بارزانی درێژە بە ژیانی سیاســی و ئاسایی خۆی بدات، 
بــەردەوام لــە تێکۆشــان و مەئموریــەت دابــوو جارێــک چــوو بــۆ الی 
سەرۆک بارزانی کە لە ناوچەی قەالدزێ و رانیە بوو، ئەوکاتیش کەمتر 
لــە مــاڵ دەمایەوە، دایم لە ناوچەکانی حاجــی ئۆمەران، دیانان، رانیە و 

قەالدزێ لە مەئموورییەت دابوو.
سەر و بەندی روخانی رژیمی پاشایەتی بوو، سەید عەلی هەر ئەم دیو 
و ئەو دیوی دەکرد ئەو دەمی،  چاوەرێی دەرفەت بوون تا شۆرشێکی 
جەمــاوەری بــەر پــا بکرێ، ئــەوە بوو رۆژێک ســەید مەحمــودی برای 
ســەید عەلی، کەســێکی نارد گوتی دەبێ بچین پاسگایەک بگرین. سەید 
عەلــی و ســەید کەریمــی برای یەکەم کەس بــوون لەگەڵ خەڵک چوونە 
ســەر پاســگای گوندەکە و عەجەمەکان لەوێ نەمابوون خەڵکەکە چونە 
نــاو پاســگاکە، بەرەبەیــان بــوو کاک ســەید کەریمــی برای بــە دوای دا 
هــات، گوتــی بــا بچیــن چەنــد چەکدارێکــی رژیــم  هــەن با بیــان گرین، 
کــە هاتنــەوە توانیبوویان بە هاوکاری چەند کەســی دیکە لە جیرانەکان 
هەشــت کەســی چەکداری رژیم چەک بکەن کە چەند کەســێکیان کورد 
بــوون، تفەنگەکانــی دا بــە خەڵکەکــە و یەکیشــی بــۆ خوی کردە شــان، 
وێرای خەڵکە مقەرێکیان لە پشت گوندەکە دانا، ئەو کات من پێنج منداڵم 
هەبوو، زۆرجار دەمگوت وا نابێت زۆر سەختە بۆ من، دەیگوت هەموو 
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ماڵ و منداڵ و بنەماڵەکەم بە قوربانی شۆرش بێت، بۆیە چەکی شەرف 
و نامووســم لــە شــان کــردووە تــا رزگاری نەتەوەکــەم، دواتــر لەگەڵ 
هێــزی پێشــمەرگە مقەرێکیان لە کێلەشــین  دانا، هــەواڵ هات کە دەچن 
بــۆ شــەری ورمــێ، کە لە رێــگا دا ماشــینەکە وەرگــەرا کاک فەرامەرز 

کیشوەری بە رەحمەت بێ رانندەی بوو.
 سەید عەلی زۆر بە سەختی برینداربوو، دەستی لە سێ شوینەوە شکا 
بوو، بۆ ماوەی زیاتر لە یەک مانگ لە جێدا کەوت، کاک چەکۆ و هەموو 
پێشمەرگەکان سەردانیان دەکرد، رۆژانە سەردانی مقەرەکەی دەکرد و 
دواتر دەهاتەوە بۆ ماڵەوە، تا چاک بویەوە، پێشمەرگەیەک هات کە ناوی 
مەولودی شــێخی بوو، بە ســەیدی گوت دەســتوور هاتووە پێشــمەرگە 
تووشی دەرگیری بوونە و دەبێت بچین بۆ یارمەتی دانیان، خۆی توند 
کردەوە و چەکی کردە شــان و چوون بۆ مقەرەکەی پشــت گوند، لەو 
کاتــەدا دوو تەیــارەی دوژمن هاتن و دوو بومبیان بەردایەوە بە ســەر 
گوندەکــەدا، پارچەیەک بەر شــانی ســەید کەوت،جارێکی دیکە ئێســکی 
شــانی شکایەوە، هەر دوایی چارەســەری دیسان لەگەل پێشمەرگەکان 
رۆیشــت. بەیەکجاریــی بــوو بە پارتیزانێکی شــاخ و کەمتر کاتی هەبوو 
تــا ســەردانی ماڵــەوە بکات، جاری وا بوو ســێ تا چــوار مانگ ئاگامان 
لێــی نەبــوو، چونکە پێشــمەرگەکان بەردەوام لە ناوچــەکان دا خەریکی 
گــەران بــوون، هێزی دوژمن توانــی گوندی میراوێ بگرێتەوە، لە الیەن 
دوژمنەوە ئەو بنەمااڵنە کونتروڵ دەکران کە کەسێکیان پێشمەرگە بوو، 
بۆیە ژیانی من لەگەل ئەوەی کە پێنج منداڵم هەبوو زۆر ســەخت بوو، 
زۆربەی شەوان بێ ئاگادارکردنەوە لە دەرگایان دەدا و خۆیان دەکرد 
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بــە ژوورەکان دا بــە بیانــوی ئەوەی کە لە پێشــمەرگە دەگەرێن، مەبادا 
ســەید عەلــی هاتبێتــەوە ماڵــەوە، بەاڵم ئــەوەی بە الی ئــەوەوە گرینگ 
بــوو خەبــات و ســەرکەوتنی کــورد بــوو، بۆیە هــەر چەنــد ژیانی ئێمە 
زۆر دژوار بــوو، بەالم ئەو شۆرشــی بــەالوە گرینگ تر بوو. یەکێک لە 
شەوەکان هاتەوە میراوێ، جاش و پاسدار هاتن هەموو گوندیان گرت 
بەو مەبەســتەی کە دەســت گیری بکەن یان بیکوژن، ســەید گوتی ئێوە 
بچنە دەرەوە من شــەری مان و نەمان دەکەم، جاشــەکان کە هەستیان 
کــرد دەســت نــادا وایان نیشــان دا کە کەســی لــێ نیــە و پێچایانەوە و 

دەوروبەری ماڵەکەیان چۆل کرد. 
جارێکــی دیکــە لــە گەلی گادەر شــەری ســێ رۆژە بوو، ئێمــەش نان و 
خواردنمــان بــۆ بــردن کــە گەیشــتینە الیان ئــەو و مەجیــدی رەحمەتی 
پێکــەوە بــوون و بــە دووربیــن ســەیری دەوروبەریان دەکــرد، لەناکاو 
گوتی ئایی ئەوە خۆ کەریم جاشــێرانییە کە جاشــێکی پیس بوو لەگەل 
هێزێکی رژیم هاتبوونە بەرامبەر پێشــمەرگەکان، دوایی زانیمان کەریم 
جاشــێرانی بە بەرپرســەکانی گوتبو ئەو شــوێنە حەســتەمە و هەســت 
دەکــەم ســەید عەلــی لێ بێ دەزانم دەســت نــادا و تەلەفاتیــش دەدەین 
واباشــە خۆیــان لە قــەرە نەدەینە ئــەوە بوو لەگەڵیــان دەرگیر نەبوون. 
ئەوانیش هەتا سێ شەو و رۆژ لەو شوێنە مابوونەوە، نان و پێخۆریان 
پێ نەمابوو هەر گیایان خواردبوو، دوایی هاتبوون لە جادەکە بپەرنەوە 
توشــی کەمینــی دوژمــن ببوون و دیســان نەیان توانیبــوو دەرباز ببن. 
ئەوان لەسەر کانییەک دەبن، سێ  جاشیش دێن بۆ ئەوێ و جاشەکان 
هاواریــان کردبــوو، مەمــان کــوژن و پارابونەوە، ئامادەیــن یارمەتیتان 
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بکەیــن، ســەید بــروای پــێ نەکردبوون بویــە وتبووی بــرۆن، ئەوانیش 
چووبوون هێزێکی زۆریان هێنابوو، لەگەل گەیشتنیان و تەقە کردنیان 
یــەک بوو، کە چەند فیشــەکێک وە رەختەکــەی  کەوتبوون، بەالم خۆی 
ســالمەت بوو، ســەید و مەجید لێیان وەدەســت هاتبوون و هەر لەگەل 
یەکــەم دەســت درێــژدا چوار پێنج کەســیان لێ کوشــتبوو ئەوانی دیکە 
رایــان کردبــوو، تــا شــەو داهات ســەید و مەجیــد هەر لە نــاو دارەکان 

مابونەوە. 
ژیانمان تا دەهات سەختتر دەبوو، ئاخر ماڵێکی گەورە بووین و زیاتر 
لــە دو ســەد ســەر حەیوانمان هەبــوو، بوونی ئەو ئەرکــە زۆرە و پێنج 
منداڵیش سەخت بوو، بە یارمەتی خەسووم و ئەندامانی دیکەی بنەماڵە 
هەر چونێک بوو ژیانمان بەرێ دەکرد، کورێکم کردبووە شوان، لەگەل 
هەمــوو ســەختییەکانی ژیــان فشــاری رژیــم زۆر ئــازاری دەداین، ئەو 
کاتانــەی کــە دەهاتن و دەیانگوت دەزانین ســەید عەلــی دیتەوە، جاری 
وا هەبــوو بــۆ مــاوەی یەک حەوتــوو دەوروبــەری ماڵەکەمــان هەموو 
گەمارۆ دەدرا دەیانگوت هەر دێتەوە کە هاتەوە دەی گرین، لە ترســان 
غەفورمان ناردبوو  الی حەیوانەکان تا لە ئەمان دا بێت، بەاڵم لە رێگادا 
تووشی هێزێکی رژیم دەبێ و دەیگرن. لێیان پرسی بوو کە کوری کێ 
ئەویش نەی گوتبوو، بەالم یەکێک لە جاشەکان ناسی بووی، دەیگوت، 
ئارپی جی یان لە کوڵ کردم و دەیان ناردمە ســەر شــاخەکە و دەیان 
هینامە خوارەوە ئازاریان دەدام و دیان گوت بابت پێشمەرگەیە، دوایی 
پێیــان وتبــوو دەبێت هەرچی چەک و تەقەمەنی بابت و پێشــمەرگەکان 
هەیە دەزانین کە تو دەزانی لە کوێ یە دەبێت پێمان بڵێی ، کاک سەید 
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مەحمودی مامی تازە لە بەستەســتێن را هاتبووەوە، کە ئاگادار بوو بە 
دوای غەفــور داچــوو، ئێمــەش هــەر چی موهیمات و چــەک و چولی لە 
مالەوە هەبوو، بردمان بۆ مەزرا و لەوێ شاردمانەوە چونکە دەترساین 
کــە غەفــور منداڵە و ئاشــکرای بکات، گوتبووی لە ماڵی ســەلیم خانەیە 
لــەوێ گەرابوون نەبوو، دوایــی لەگەڵ خویان بردبویان بۆ کانیە رەش 
، گوتبوویان وەرە بابت بدوزەوە بۆمان، سەید عەلیش لە الی گەالزێ 
بــوو، نامەیەکــی بــۆ ئاغــاکان ناردبوو، کــە دوژمن ئــاگادار بکەنەوە کە 
بــە زوتریــن کات غەفور ئازاد بکەن دەنــا، تۆڵەیان لێ دەکاتەوە، کوری 

سەلیم خان لە ترسی خۆیان چوون غەفوریان هێنایەوە. 
لــە راســتی دا دەکــرێ بڵێم منیــش هەموو ژیانم هەر لەگەڵ پێشــمەرگە 
بــوو چونکــە ئــەو کات کــە لە میــراوێ بویــن مالەکەمان مقــەر بوو، کە 
لەوێــش چوینــە چــادران ماڵەکەمان بنکەی پێشــمەرگە بــوو، زۆر کات 
پێشــمەرگەکان لــە ماڵــی ئێمــە دەمانــەوە خزمەتی زۆرم بە شــۆرش و 
پێشــمەرگەکان کــردووە ئەمــەش بــە ئەرکــی خــۆم دەزانــی، شــەری 
سەرشــاخان بــوو، پێشــمەرگەکان بــەرەو دیوی عیراق دەچــون من لە 
ماڵــی خــەزورم بــووم شــەوێک خالید ســیزدە هاتــە پشــت پەنجەرەکە 
دەیگوت کاک سەید عەلی گوتویەتی پێی بڵێ بێتە پشت شاخی میراوێ، 
منیــش نــەم دەویرا هیچ بڵێم و خەسوشــم هــاواری دەکرد ئێمە نازانین 
ســەید عەلــی لــە کوێیە، راســتیش دەگــوت چونکە زیاتر لە بیســت رۆژ 
بــوو ئاگامــان لێ نەبوو، دەیگوت ئەمن خالیدم ئەو هەموو پێشــمەرگەم 
لەگەڵــە، هــەر نەمــان ویرا قســە بکەین، دوای رۆیشــت و ماوەیەکی پێ 
چــوو ئەوجار خالید ســیاوانی هــات خالید لەگەڵ چەند پێشــمەرگەیەک 
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هاتەوە میراوێ، چووبوو الی غەفوور و سید حوسینی مامی کە لەکن 
مــەری بــوون، بەواندا هەواڵی ناردبوو، کــە کاورێکمان بۆ بکوژنەوە و 
لەگەڵ نان بۆمان بنێرن. نانیکی زۆرمان کرد و کاورمان کوشتەوە  و 

کوندە پەنیرمان دەرهێناو سەید حوسین و غەفور بۆیان برد.  
جارێــک دیکــە کە بە ســەختی برینــدار ببوو، بە منیــان نەگوتبوو، بەاڵم 
بــە مەحمــودی برایان گوتبــوو، ئەویش چووبوو و ســەردانی کردبوو، 
لەگــەڵ پورە نەخشــێ چویــن بۆ مالی خەزورم، پورە نەخشــێ وایزانی 
کــە مــن زانیومە، گوتــی وەال عەلی برینــدارە بەالم برینەکەی ســووکە، 
منیــش دەســتم بە گریــان کرد، کاک کەریــم و کاک مارفیش چووبوونە 
ســەردانی، بــەالم منداڵــەکان هەر نەیان زانی، ئاخر ئــەو زیاتر لە چوار 
پێنــج جــار بریندار بوو منیــش بە هــۆی زۆری و وردی مندالەکان نەم 
دەتوانی سەردانی بکەم زۆر سەخت بوو بۆ من، بێگۆمان ئەوەی ژیانی 
شۆرشــگێری هەڵبژێــری دەبێــت لەوەدڵنیا بێت کە ژیانی شۆرشــگێری 
پڕە لە ســەختی و ناخۆشــی بویە منیش بێ بەش نەبووم لەم ژیانە، لە 
بیرمــە،  ئــەو کات مقــەر لە ســیدەکان بوو ،جارێک ســەید عەلی لەگەڵ 
عــەواڵی نەســیری و کەریــم پەناوەنــدی، لەوێــرا هاتنەوە بۆ ســەردان 
هەر گەیشــتنە بەر دەرگا  لە کەمین کەوتن. ناچار کەوتنە شــەر لەگەل 
هێــزی زۆری دوژمــن و زۆر بــە ســەختی دەربازیــان بــوو، دیارە ئەو 
ســەختییانەی کە لە ژیانمدا تووشــیان بوومە هەرگیز لێی پەشیمان نیم 
، چونکــە ســەربەرزم بــەوەی لــە رێبازێکی دیموکــرات و رەوا دا نرخم 
بــۆ داوە، لــە الیەکــی دیکەوە شــانازی دەکەم کە هاوســەری کەســێکی 
شۆرشــگێڕی وەک سەید عەلیم ئەو زۆرجار دەیگوت ئامادەم قوربانی 
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بدەم لە پیناو رزگاری نەتەوەکەم دا بۆیە چەکی شەرفم کردۆتە شان، 
ئەمــە گەورەتریــن شــانازی یــە لــە ژیانــم دا، تا ئــەو کاتەی کــە دەمرم 

هەرگیز واز لەو رێبازە ناهێنم و دەبێت سەربەرزانە بمرم.  
جارێکی دیکە شەر بوو لە شنۆ، هێزی پێشمەرگە خەریکی پاشەکەشە 
بــوون بــەاڵم ســەید عەلــی لەگەڵ چەنــد پێشــمەرگەیەک ئامــادە نەبوو 
پاشەکشە بکات و هەرچی پێ یان دەگوت رازی نەدەبوو، دوایی کەمینیان 
بۆ دوژمن دانایەوە هێزێکی زۆری دوژمنیان لەداو خست و زەربەیەکی 
قورسیان لێدا کە بوو بە داستانێکی مێژویی بۆ سەرکەوتنەکانی هێزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان، ناکــرێ وەک تەعریــف کــردن ســەیر بکرێ 
بــەاڵم ســەید عەلــی بــە خــۆی و بنەماڵەکــەی پارێزگاریان لــە ناوچەی 
شــنۆ دەکرد و ئەم شــانازیە بە حەقە دەبێ شۆرش دەور و رابردووی 
ســەید عەلــی لــە بیر نەکات، ســەید مەحمودی برای لە الیــەن رژیمەوە 
بــە زۆری دەبرایــە ئیتالعــات و ئەشــکەنجە دەدرا و لــە بەندیخانەیــان 
دەخســت، جارێکــی لــە ســیدەکان، ســەردانی ســەید عەلی کــرد، لەوێ 
بەشی شەهیدانی حیزب پارەیان پێدابوو تاکوو بۆ بنەماڵەی شەهیدانی 
ناوچەکانی شنۆی بێنێ، بە داخەوە سیخورەکانی رژیم گوزارشیان لێ 
دابوو، هەر گەیشتە ماڵەوە هێزەکانی رژیم هاتن  و ئەو و مامە عەواڵ 
و تاهیر تەهاییان، برد هەر سێکیان، زیاتر لە چل شەو هەر بێ سەر و 
شوین بوون و هەر چی هەوڵمان دەدا سوراخمان نەدەزانین، دوایی بە 
هەوڵێکی زۆر زانرا کە لە بەندیخانەی ورمێ دان، ئەوەندە ئەشــکەنجە 
کرابــوون کــە هێزی لەشــیان لە دەســت دابوو، بە داخەوە کــە هاتنەوە  
لــە ژێر کاریگەری ئەو ئەشــکەنجانەدا لەگەل مامــە عەواڵ زۆری نەبرد 
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هەردووکیان مردن، دەبێ بڵێم دوژمن ئەوانی هەر بە لێدان کوشت، بە 
داخەوە دوژمن هەموو کات لە دەوروبەری ماڵی ئێمە لە کەمین دابوون 
ژیانمان زۆر ســەخت بوو، بە هیوا بوون ســەید بگەرێتەوە و زەربەی 
لێ بدەن، جارێک هێزێکی رژیم هاتبوون کە فەرماندەی گشــتی نیزامی 
نەغەدەیــان لەگــەڵ دا بــوو، مــام محەمەدیان بانگ کرد بــوو، گوتبویان 
دەبێــت خێزانەکــەی ســەید عەلــی ببینین و چەند پرســیاری لــێ بکەین 
ئەویش گوتبووی کە ســەید عەلی خێزانی لەگەڵ خۆیی بردووە و لێرە 
نییە، هەر چەند من لەوێش بووم و خۆم شــاردبووەوە تاکوو لە الیەن 
هێزەکانی رژیم بە دیل نەگیرێم، بۆیە پاسدار و جاشەکان ژیانی هەموو 

بنەماڵەکەمانی تاڵ کرد بوو.
جارێک پاســدارەکان هاتن ســەید لە ماڵەوە بوو، کە دەوری ماڵەکەیان 
دایــن و هاواریــان دەکــرد کە دەزانین لە ماڵــەوەی وەرە دەرەوە خۆت 
تەســلیم بکــە، ســەید بریــاری دا کــە تا مردن شــەر بــکات ، خەزورم و 
سەید کەریم و ئەوانی دیکە داوایان لە سەید عەلی کرد کە شەر نەکات 
چونکــە هــەم هێزی دوژمن زۆر بوو هەم ماڵەکەشــیان کاول دەکرد بە 
ســەرماندا، لە ماڵەکەدا جێگەیەکی شــاراوە دروســت کرا بوو ،  هەموو 
وتیان دەبیت لەم شوێنەدا خوت بشاریتەوە تا رێگایەکی دەرباز بوون 
دەدۆزرێتەوە ، ئێمەش ماڵەکەمان چول کرد، ســەید تفەنگەکەی لە بەر 
دەســتی خۆی دا نابوو گەر ئاشــکرا بوو شــوێنەکەی ئەوە شــەر بکات 
، بۆیــە چەند جارێک پاســدار و جاشــەکان هاتبوونــە ژوورەوە و گەرا 
بوون بەاڵم نەیان دوزیبوەوە تا رۆژ بویەوە و ئەو رۆژە تا شەو داهات 
هەر لە ماڵەوە مایەوە و جاش و پاســدارەکان نائومید بوون لە گەران 
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و چوار دەوەری خانوەکەیان جێ هێشت، و چونە نێو مقەرەکەی گوند، 
کە شەو داهات سەید عەلی گوندی بە جێ هێشت. 

چیروکەکانــی ژیانــی ئێمــە لــە بــران نەهاتــووە، بۆیــە هــەر جــارەو بە 
شــێوەیەک رژیــم هەوڵــی دەدا کــە ئێمــە ئازار بــدات تاکــوو بتوانن لەم 
رێگەوە فشــاری روحی بخەنە ســەر سەید عەلی و ساردی بکەنەوە لە 
شۆرش، زۆر جار دەهاتن و خۆیان وەک پێشمەرگە دەناساند و دەیان 
وت سەید عەلی ئێمەی ناردووە تا بروایان پی بکەین و ئەوان قسەمان 
لێ ئاشکرا بکەن، بەاڵم بە خۆشییەوە هیج کات نەکەوتینە داوی پیالنی 
خۆ فروشەکانەوە، ئاخری لە ژێر ئەو هەموو فشارەدا و لە بۆئ ئەوەی 
ماڵــی خــەزورم لــەوە زیاتــر ئــازار و ئەزیەت نەدرێن لە ســەر قســەی 
سەید عەلی بریارمان دا کە ئەوێ بە جێ بێلێن و بینە دیوی گەرمێنی، 
هاتینــە شــنۆ، ئەو کات مندالەکانم زۆر ورد بــوون، تەنیا غەفور گەورە 
بــوو، ژیانــم زۆر هەژارانە بوو، جلوبەرگی مندالەکانم هەموو دڕابوون، 
خــەزورم پیــر ببوو توانــای کاری نەمابــوو، بۆیە ژیــان و گوزەرانمان 
رۆژ بــە رۆژ ســەخت تــر دەبوو، لەگەڵ مەالبانگدان لە شــنۆوە بەرەوە 
خانێ بە ماشــینێکی جیب رویشــتین گەیشتینە گوندی نەمنجێ ناوچەی 
پیرانی پیرانشــار .جاش و پاســداری زۆری لێ بوو، لە ناو گوندەکە، لە 
نەمنجێ را ناچار بوین بە پێیان برۆین بەو هەموو منداڵەوە تاکوو شێخ 
ئایش، کە شەو داهات گەیشتینە جێ و زۆر ماندووو و هیالک بووین، 
هەر ئەو شەوە لە شێخ ئایش هەواڵ باو بویەوە کە ئەم شەو دوژمن 
هێرشــی بەر باو دێنێ بۆ شــێخ ئایش، زۆر بە ترسەوە ئەو شەوەمان 
بــە ســەر بــرد، لە روناکــی بەیان دا کەوتینە رێگا دیســان تا گەیشــتینە 
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گونــدی بۆڵــێ لــە بناری قەندیل تەنیا چەند نانێکی وشــکمان پێ بوو بۆ 
ئەوەی کە لە برسیەتی رزگارمان بکات تا گەیشتینە ئەوێ سەید عەلی 
لەوێ بوو، رۆژانێکی سەخت بوو لە ژیانمان دا من و هەموو منداڵەکان 
، لــەوێ حیــزب یارمەتــی داین کەم کــەم پێخۆر و نانیان پــی دەداین و 
شوێنی ژیانمان تەنیا خێوەتێک بوو لە بەر ئەوەی کە چرای روناکیمان 
نەبوو، هەر ئێواران نانمان دەخوارد و تا تاریک دا دەهات دا دەنیشتین 
و دوایی دەچوینە ژوورەوە بۆ نوستن، لەوێ چی پێشمەرگەکان دەیان 
خــوارد ئێمــەش هــەر ئەوەمــان هەبــوو رۆژانــە، ماوەیــەک لــەو ناوچە 
ماینــەوە، ئێران تۆپبارانی دەفتەری سیاســی دەســت پــێ کرد، لە بۆڵێ، 
ئێمەش ماڵەکەمان چووە دیانان، و ئەو کات حیزب هەر چی ئارشــیڤ 
و مەدرەک و شتی گرینگ بوو هێنایانە ماڵی ئێمە لە دیانان تا پارێزراو 
بێت، وەک بنکەیەکی حیزبی بوو ، ئەو کات سمایل ئەرجمەندی و سەید 
رەسوڵ زۆر سەردانی ئێمەیان دەکرد، کاک چەکوش هەر وا، لەو کاتە 
کە ناخۆشی زۆر بە سەر حیزب دا دەهات بە هۆیی تۆپبارانی ئێرانەوە 
، لە بیرمە خێزانی کاک چەکۆ ، دووگیان بوو کاک چەکۆ  هێنایە ماڵی 
ئێمە و گوتی ئاگاتان لێ بێت، منداڵەکەی کە کچێک بوو لە ماڵی ئیمە لە 

دایک بوو، ناویان نا ئاریاکۆ. 
دوای چەنــد ســاڵێک چەرمەســەری و ژیانــی ســەخت لە گوندی ســڵێ 
و لــە ناوچــەی دیانــان، و زۆر بوونــی تیرور لە باشــوری کوردســتان 
دژی ئەندامانــی حیزبــی، بەاڵم هەر وەک ئەندامــی حیزب ماینەوە، هەر 
چەند پێمان خۆش نەبوو کوردستان بەجێ بێلین چونکە ئەوە خواستی 
ســەید عەلــی نەبــوو ئــەو دەیگوت نابــێ برۆین بــەاڵم ئەو کاتــە ناچار 
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بوویــن چونکە ســەید عەلی تەمەنی بەرەو ســەرەوە دەچــوو و توانای 
جارانــی نەمابــوو، لــە عیراقیش  فشــاری زۆری تیرورکــردن تەنگی بە 
ئەندامانــی حیزبــی هــەڵ چنی بوو، منداڵەکانیــش ورد بوون بۆیە ناچار 
بوو قبوڵی بکات، رۆژێک ئەحمەد عارف کە کارگێری یو ئێن بوو هات 
بــۆ ئــەوێ و هەمــوو خەڵکــی کەمپەکەی کــۆ کــردەوە و داوای لێکردن 
خۆیــان بنوســن تا لــە رێگەی یو ئێنــەوە بچنــە دەرەوەی واڵت خەڵکی 
هەمــوو ئوردوگاکــەی حامیــە خۆیان نوســی، تەنیا ئێمــە مابوین، من و 
سەید دانیشتین و تەگبیرمان کرد، گەر هەموو خەڵکەکە برۆن کە واتە 
ئێمــە تەنیــا دەبیــن بۆیە ناچــار، بریاری دواییمان دا و خۆمان نووســی 
و دوای مــاوەی چەنــد مانگــی هاتینــە واڵتی نۆروێژ، لێــرەش هەر زوو 
پێوەندی بە کومیتەی نۆرویژەوە گرت و خۆی لەم ناوچە کومیتەیەکی 
دامەزرانــد بــۆ کــۆ کردنــەوەی ئەندامانی حیزبی، لە هــەر کۆر و بونەو 
و جەژنێکــی حیزبــی بوایــە دەیگوت دەبێ بچین و بەشــداری بکەین، بە 
داخەوە لێرە سەید نەخۆش بوو، زۆر جار سەردانی دوکتۆری دەکرد، 
بەاڵم هەرگیز بە منی نەگووت کە نەخۆشەیەکەی چی یە هەر دەیگوت 

هیچ نییە خەم مەخۆ چاک دەبمەوە.
کــە بــە داخــەوە چاک نەبــوو و مەرگ مەودای نەدا کــە زیاتر بژی و تا 

زیاتر بتوانی خزمەت بە گەل و نیشتمانەکەی بکات.

نوروێژ هۆنافۆس 2007
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غەفور ئازەری: 
رۆژێک ژیانی سەربەرزی ئەم شاخە 

بە جوانترین و رازاوەترین قەسری شاری ورمێ نادەم 

بە ناوی خوای گەورە
دەمهــەوێ چەنــد شــتێک لــە ســەر 
ژیانــی باوکــم بــاس بکــەم. باوکــم 
ســاڵی 1319 لــە گونــدی هــێ یە لە 
لــەوی  ماوەیــەک  و  بــووە  دایــک 
بــوون و دواتــر باریان کــردووە بۆ 
نیشــتە  لــەوێ  و  میــراوێ  گونــدی 
جــی بوون،  کە تا ئێســتاش هەر لە 
میراوێن، بە هۆیی ژیانی ســەخت و 
نەبوونــی قوتابخانە لە گوندەکەمان 
نەیتوانیوە بخوێنی، بۆیە لە زانستی 
خوێندەواری بێبەش دەبێ، بنەماڵەی 
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ئێمــە بنەماڵەیەکی ناســراو و گــەورە بوون، خەڵکانێکی زۆر ســەردانی 
ماڵــی ئێمەیــان کــردووە و ئەو هاموشــۆ و تێکەاڵو بوونــە بابمی فێری 
زۆر شــت کردووە و تەجروبەی لە ژیانی دا بە دەســت هێناوە، ئاســتی 
تێگەیشــتی چووتە سەرێ،  هەســتی بە مافخوراوی گەلەکەی کردووە. 
بۆیــە لە تەمەنی گەنجی دا هەســتی شۆرشــگێری نێــو دڵی داگرتووە و 
پێوەنــدی بــە تەشــکیالتی نهێنی حیزبــەوە دەگری  لە ناوچەکانی شــنۆ 
چاالکی حیزبی ئەنجام دەدا وەک کاری رێکخراوەیی کە پاش ماوەیەک 
لە الیەن ســاواکی رژیم شــاوە دەگیرێ و دوایی ئەزیت و ئازارێی زۆر 
بە هەوڵی دۆستان  و خزمان بە تایبەت کاک سەید محەممەد و بە دانی 
بەرتیلێکی باش ئازاد دەکرێت و دەگەرێتەوە ماڵەوەو بە ورەیەکی بەرز 
و دڵگەرمتر لە جاران بە رێبازی دیموکرات دەســت دەکاتەوە بە کاری 
نهێنــی حیزبی، ئەو کات ئەندامانی حیزبی لە خاکی کوردســتانی عیراق 
بوون بۆیە بابم یارمەتی و کەل و پەلی بۆ پێشمەرگەکان کۆ دەکردەوە 
و بۆیــی دەبــردن، لە ڕاســتی دا بە هۆیی ناســراوی بنەماڵەکەمان و بە 
تایبەت بابم لە نێو خەڵکی ناوچەی شنۆ خوشەویستی لە رادە بەدەری 
هەبــوو و خەڵــک رێزیــان دەگــرت و پــرس و رایان پێ دەکرد، دیســان 
گوشــاری ســاواک دەســت پێدەکاتــەوە و ناچار دەبــێ زێدەکەی خۆی 
بەجــێ بێڵــێ و روو بکاتــە کوردســتانی عیــراق  لە ناوچەی ســیدەکان  
نیشــتەجێ دەبێت، دەبێتە پێشــمەرگە و بەشداری شۆڕشی کوردستانی 
عیراق بە سەرۆکایەتی مەال مستەفا بارزانی دەکات بۆ ماوەی یەك ساڵ، 
پاشان دەگەرێتەوە کورستانی ئێران و تا سەرکەوتنی شۆرشی گەالنی 
ئێران. ئەوجار وەک شۆررشــگێرێکی بە بیرەباوەڕ دەســتی بە خەباتی 
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ئاشکرا کرد و چەکی شەرەفی لە شان کرد و وێرای چەند کەسی دیکە 
دەســتیان کرد بە چەک کردنی پاســگای گوندی میراوێ،  چەکەکانی بە 
سەر خەڵکی گوند دا دابەش کرد، وەک هێزی بەرگری ناونووسی کردن 
بابم بۆ ماوەی چەند رۆژ سەردانی بەرپرسانی حیزبی کرد لە ناوچەی 
الجانی پیرانشار دوایی گەرایەوە لە گوندی میراوێ مەقەرێکی کردەوە،  
ســی کەس لەو کەســانەی کە چەکیان پی بوو لە مقەرەکە دا دەمانەوە 
وەک پێشمەرگەی دیموکرات لە بیرمە یەکێک لە پێشمەرگەکان بە ناوی 
کاکــە میــن خەڵکی الی مهاباد بوو بەیانیان پێشــمەرگەکانی ریز دەکرد 
و ســرودی ئــەی رەقیبیــان دەگــوت ، ئێمــەش وەک مندااڵنی دێ لەگەڵ 
پێشــمەرگەکان ســرودەکەمان دەگوتەوە، پاشان پێشــمەرگەکانی فێری 
رێژە رۆیشــتنی دەکردن و ســرودی ئەی شــەهیدانیان دەگوتەوە، ئەو 
کات کــەم کــەس خوێنــدەواری هەبــوو، بــەاڵم ئەو کاکە مینە کەســێکی 
خوێندەوار و تێگەیشتبوو بوو. بابی من لە ماوەی ژیانی پێشمەرگایەتی 
دا زۆر پلــەی نیزامــی بریــن وەک ســەر پەل و جێگری لک و ســەر لک 
و جێگری هێز، لەو ماوەدا کە وەک پێشــمەرگەی تەواو وەختی حیزب 
بووە دەبێ بڵێم شانازی زۆری بۆ خۆی و حیزبەکەی تۆمار کردووە و 
هەموو کات خزمەت کردن بە گەلەکەی وەک ئەرکی ئەسلی سەر شانی 
چــاو لــێ کــردووە و هیچ کات دریغــی نەدەکرد لە هــەر کار و فەرمان 
و ئەرکێک کە پێ ســپێردرابا، ئەو کەســێکی خۆشــناو بوو لە ناوچەی 
شــنۆ بە گشــتی و ناوچەکانی دیکەش رێزی هەبوو، کاریگەری لە سەر 
خەڵکی دوست و ناسیاو و خزم و بنەماڵە زۆر بوو کە ببنە پێشمەرگە 
یــان هــاوکاری شــورش بکــەن و هیــچ خزمەتێــک بە رژیمــی ئاخوندی 
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نەکەن بەڵکوو لە خزمەت شۆرش دا بن، ئەمە لە سەر بنەماڵەی خۆمان 
هەر زۆر بە زەقی دەبینرا کە هەموو بنەماڵەکەمان خاوەنی هەســتێکی 
شۆرشگێری قوول بوون کە ئەمەش شانازییەکەی هی بابمە کە تۆوی 
شــۆرش و خەباتــی لــە ناخــی هەموانــدا چانــد بــوو، لــە بنەماڵەکەماندا 
براچوکــەی بابــم کاک ســەید مەحمودیــش ببــووە پێشــمەرگە و وێرای 
بابم لە خزمەت حیزب و گەل دا بوو، بە ماشینی خۆی پێشمەرگەکانی 
بۆ گوندەکان و شــار دەگوازتەوە بەداخەوە جارێک دەستبەســەر کراو 
ماوەیەکی زۆر لە بەندیخانە لە ژێر ئەشکەنجە و لێدان دابوو، کە ئازاد 
کــرا ئەوەنــدە ئەشــکەنجەکە کاری تێکردبوو بە داخەوە گیانی ســپارد، 
لێرەدا دەڵێم رۆحت شــاد بێ مامە گیان، مایەی شــانازیمانی. دیارە من 
کوری گەورەم هەر لە تەمەنی پازدە ساڵییەوە هاوکاری پێشمەرگەکانم 
کــردووە و هــەر لە ریگــەی باوکەمەوە کە هانــی داوم بوومەتە یەکێک 
لــە ئەندامانــی حیزبــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران، بۆیــە زۆرجار 
ئەرکــی شــاردنەوەی موهیمــات و چەک و چوڵی حیزبی لــە ناوچەکان 
بە من ســپێردراوە وەک کەســێکی جێگە متمانەی کومیتەی شــنۆ، بۆیە 
لە ســاڵی 1364 لە الیەن رژیمەوە دەستبەســەر کرام، ئەو کات بابم لە 
کوێســتانەکانی میراوێ بوو  کە زیاتر لە شەســت پێشــمەرگەی لەگەڵ 
بــوون رژیم هەســتی بە هاتنی پێشــمەرگەکان بۆ ئــەو ناوچە کرد بوو، 
بۆیــە  هێــزی جنــدواڵی نەغــەدە و هێزیکــی زۆری دیکــەی هێنا بوو بە 
مەبەستی زەربە لێدان لە بابم  و پێشمەرگەکان ، رۆژی پێشتر من بابم 
بینی بوو لە شاخەکان بابم وتی رژیم ئەو هێزەی هیناوە تا لەگەل ئێمە 
دەرگیــر ببــن و دواییــش بە بیانــوی ئێمەوە گوندەکە خاپــوور و وێران 
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بکەن، بۆیە بریاری دابوو کە لە گوندەکەدا شەر نەکرێ و بەیانو نەداتە 
دەست بەاڵم  هەر لەو ناوچە مابوونەوە و تا بزانن کە رژیم لە کۆتایی 
دا چ دەکات، بۆیە پێشــمەرگەکان دابەش کرا بوون بە چەند دەســتە تا 
ئەگەر دوژمن جم و جوڵی بەرەو شاخ کرد ئەوە پێشمەرگە بە هەموو 
هێــزەوە لێیان وەدەســت بێن و دەرســێکی وایان پێ بــدەن کە نەوە بۆ 
نــەوە باســی بکەن، بۆیە بە منی گــوت بچو الی مەری بمێنەوە لە گوند 
مەبــە مەبــادا تۆ بگرن، کە رۆژ بویەوە من بەرەو بەردی گەورە چووم 
ئەو شــوێنەی کە رۆژی پێشــتر پێشــمەرگەکان لەوێ بوون، بەداخەوە 
کەوتمــە کەمینــی هێزەکانی رژیم و دەســتگیر کرام و دەســتیان کرد بە 
پرســیار کردن کە داخوا بابت لە کوێ یە و بۆ کوێ چووە، هەر چەند 
من شــوێنی پێشــمەرگەکانم پــێ دەزانی بــەاڵم هەرگیز ئامــادە نەبووم 
باسی بکەم، زۆر ئەشکەنجە  کرام و لێیان دام هەر کۆڵم نەدا و هیچم 
نــەوت، ئــەم خــۆ راگرییەش هەر لــە بابمانەوە فێر ببــووم، زۆرجار کە 
دادەنیشــتین ئەرکی  گرینگی بە من دەســپارد چونکە متمانەی پێم بوو 
بۆیــە لــەوە دڵنیــا بوو کە ئەرکێکی پێم بســپێرێ من جێ بە جێ دەکەم، 
دیارە مامە مەحمودم هەواڵەکانی بە من دەدا و منیش بە بابم دەگەیاند، 
جارێکیــان مامــە مەحمود هــات و هەواڵێکی بە پەلەی پێ بوو کە هاتنی 
هیزی رژیم بوو بۆ ســەر پێشــمەرگەکان دەیانزانی لە کوێ ماونەتەوە، 
بە هۆی هەواڵی چڵکاو خۆرەکانی رژیمەوە شوێنەکەیان زانیبوو منیش 
هەر ئەو ئێوارە هەواڵەکەم بە پەلە گەیاندە بابم،  بابم زۆرجار دەیگوت 
کورە غەفوور ئەگەر رۆژێک گیرای پیاو بە و مەترسێ برێک لێددەدەن 
و هەرەشــەت لــێ دەکــەن بەالم راز  و نەهێنیەکان نەدرکێنێ و ســەرم 
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بــەرز راگــرە، ئــەو کاتە کە من گیــرام منیان بردە ماڵی عەزۆی ســەلیم 
خان لەوی فەرماندەی ورمێ لەگەل من دانیشــت و زۆر پرســیاری لە 
سەر بابم و پێشمەرگەکان کرد، تەنانەت ناوی چەند کەس لە ئەندامانی 
حیزبییان ال بوو کە پرسیان ئەمانە دەناسی کە سەر بە دیموکراتن من 
هەر حاشام لێکرد و گوتم هیچ کەس لەم گوندە ئەندامی حیزبی نییە تا 
کەس نەگرن، دوایی نامەیەکی نووسی و وتی برۆ بە بابت بڵێ بێتەوە 
من لە ورمێ زۆر شــتی بۆ ئەنجام دەدەم، خانوی پی دەدەم و ماشــێن 
و هەموو ئیمکاناتی ژیانی بۆ دابین دەکەم بۆیە باشــترە بێتەوە و چی 
دیکە لەو شاخانە نەبێت، کە نامەکەم بۆ بابم برد بۆیان خوێندیندەوە و 
گوتی قور بە ســەریان، ژیان لەو شــاخە زۆر بەسەربەرزتر و خۆشتر 
دەزانــم لــە قەســەری ورمــێ کە رژیم پێــم دەدا بۆیە هەتــا ئەو رۆژەی 
گیانــم لەبــەر دابێ من هــەر خەباتکار و شۆرشــگێری دیموکرات دەبم، 
هەرگیــز ناچمــە ژێــر باری ئــەو رژیمە و ژیانی پەســتی و ژێردەســتی 
هەڵنابژێرم دوایی گوتی ئافەرین دەزانم کوری خۆمی و نەترســاوی و 

هیچ نەهێییەکت نەوتووە.  
یەکێکــی دیکــە لــە بیرەوەرییەکانم لەگــەڵ بابم ئەوەیــە، جارێک لە گەل 
کاک ســەید مەحمــودی رەحمەتــی و مامــە عــەواڵ و چەنــد بــرادەری 
دیکــە کــە ئێســتا لە ژیان دا ماون بەهار بــوو لەگەڵ گزینگی بەیان ئێمە 
لــە میــراوێ دەرکەوتیــن، بــەرەو کێلەشــین چوویــن ، لــەوێ وە بەرەو 
ســیدەکان، ئێوارە بوو کە گەیشــتینە مەقەری حیزب لە ســیدەکان چەند 
رۆژێک الی پێشمەرگەکان بووین بابیشم لەوێ بوو، لە کاتی گەرانەوە 
بابــم چەنــد ئەرکێکی حیزبی بە کاک ســەید مەحمود ســپارد کە یەکیان 
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ناردنی یارمەتی مادی بوو بۆ بنەماڵەی شــەهیدانی حیزب لە ناوچەکە، 
کــە هاتینــەوە بە داخەوە نازانین کی گوزارشــی دابــوو هەر زوو  کاک 
ســەید مەحمــود گیــراو و تاوانبــار کرا بــەوەی کە پارەی بــۆ بنەمالەی 
شــەهیدان هێنــاوە، تەنانــت دەیانزانــی کــە پولەکەش ، بۆیــە راپۆرتەکە 
دەقیــق درابــوو، بــەاڵم کاک مەحمود هەر نەچووە ژێــر بار و ئەوانیش 
زۆریــان ئەشــکەنجەدا و زانیان هیچیان بۆ ناکــرێ ئازادیان کرد، بەاڵم 
وەک پێشــتر باســم کرد کاک مەحمود هەر بە هۆیی ئەو ئەشــکەنجەی 
کــە کــرا لە الیەن رژیمەوە بەداخەوە لە چەند رۆژ زیاتر نەژیا و گیانی 

بەخشی و ماڵئاوایی یەکجاری لێکردین. 
دوژمــن لــە بابــم غافــل نەبوو زۆر جــار رژیم پیالنی تیــرۆر کردنی بۆ 
دانــا، جارێــک ماڵمــان لە شــەترە بوو چەند بەکرێ گیــراوی رژیم هاتن 
و تەقەیــان لــە بابــم کرد بە خۆشــی یــەوە بە ســەالمەتی رزگاری بوو، 
رژیم هەموو جۆرە پالنێکی تاقی کردەوە بەاڵم هیج کات ســەرکەوتوو 
نەبــوو چونکــە خاوەن پێگەی کۆمەاڵیەتی بــوو خەڵک یارمەتی دەکردو 

دەیپاراست. 
بابم هەر چەند خوێندەواری نەبوو بەاڵم لە مەکتەبی حیزبی دێموکرات 
دا پێگەیشتبوو بۆیە کور و کچەکەنی خۆی  فێری دەرسی شۆرشگێری 

و بوێری و گەل خوشەویستی کردبوو.  
مــن نامهــەوێ زۆر تەعریفــی بابــم بکەم ئــەوە خەڵکە کە دەبێت باســی 
بکات چونکە بابم دڵنیام زۆر لەوە گەورەترە کە من بتوانم وەک کوری 
ئەو باسی بکەم، باشترە ئەوانەی کە هاوسەنگەری ئەو بوون و ئاگایان 
لە قارەمانەتی ئەو بووە باسی بکەن. شاعیر گوتەنی عەتر ئەوەیە خۆی 
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بۆنی لێ بێت نەک عەتار باسی بکات. هەموو کات دەیگوت سەرکەوتنی 
گەل لە هی بنەماڵە گرینگترە، هەموو ئاواتی ئازادی نیشــتمانەکەی بوو 
و هیواداربــوو کــە رۆژێــک بگەریتەوە ســەر زێــدی بــاب و باپیرانی و 
ژیانی ئاســایی خۆی بە ســەربەرزی تێپەر بکات، کە بە داخەوە مەرگ 
ئەو مەودایی پێ نەدا کە بە دوایین ئاواتی دڵی خۆی کە رزگاری خاک 
و نیشتمانەکەی بوو بگات، بۆیە وێرای پەژارە دەربرینمان بۆ لەدەست 
چوونی باوکی ئازیزم، پەیمانی وەفاداری بە رێبازەکەی نوێ دەکەینەوە  
کە هەر دەم درێژە دەری رێگای شەهیدان بین تا گەلەکەمان بە ئاواتی 
لــە مێژینــەی خــۆی دەگات یان دەبێ ســەر کەوین لەو ریبــازەدا و یان 

هەر لە پێناوی ئەو ریبازەدا ئێمەش گیانمان بەخت بکەین.
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سمکۆ بێکەس: 
ئەو یەکەم خانەخوێ و مامۆستای من بوو 

لــە  بــوو   1369 ســاڵی  بەهــاری 
نەخۆشــخانەی ئــازادی لــە قەندیــل 
وەک کادری دەرمانــی خەریکی کار 
کــردن بووم  کــە نامەیەکم لە الیەن 
حیزبــەوە  کۆمەاڵیەتــی  بەرپرســی 
بەرێــز دوکتــور خەلیقــی بــۆ هــات، 
لــە نامەکــەدا نوســرابوو کــە وێرای 
ئەرکەکــەی خۆت لە نەخۆشــخانەی 
ئــازادی وەک ماموســتای شــۆرش 
دیــاری کــراوی، بۆیە دەبــێ رۆژانە 
بچییــە گوندی ســڵێ کــە ژمارەیەک 
دەژیــن.  لــەوێ  حیزبــی  بنەماڵــەی 
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دەرس بە منداڵەکانی قوتابخانەی ئەوێ دەڵەیەوە  لە پوڵی یەکەم تاکوو 
پۆلی پێنجەم ســەرەتایی ، هەر چەند من لە بنکەکانی قەندیلیش دەرســم 
بــە پێشــمەرگە نەخوینــدەوارەکان دەگوتــەوە، بۆیە دەبوو خــۆم ئامادە 
بکــەم ، دوایــی چەنــد رۆژێــک  هەندێــک کتێبم  هەڵگرتن بــەرەو گوندی 
ســڵێ کەوتمــە رێ کــە لە خوار دەفتەری سیاســییەوە بوو، ســەرەتا کە 
چوومە ئەوێ ســەخت بوو بۆم چونکە هیچ کەســم نەدەناســی، ئەمەش 
بۆ من ئاسان نەبوو، بەاڵم چەند کەس لە خەڵکی دانیشتوویی ئەوێ کە 
هەموویــان ئەندامــی حیزبی بوون هاتن بەرەوە پیریم و خۆیان ناســاند 
کــە یەکیان کاک ســەید عەلی ئازەری بوو، تا بــەر دەرگای قوتابخانەکە 
پێکــەوە چوویــن و لە ریگەدا هێندێک قســەمان کرد، دیــارە قوتابخانەکە 
تەنیا چادرێک بوو، کە تەختە رەشەی تیدا دانرابوو قوتابیەکان لە سەر 
ئەو موکیتە دادەنیشــتن کە لە چادرەکەدا راخرابوو، زیاتر لە چل منداڵ 
لــەوێ بــوون کە لە پولی یەکەم تاکوو پولی پێنجەمی ســەرەتایی بوون، 
کاک سەید عەلی گوتی مامۆستا نیوەرۆ بۆ نان خواردن تەشریف بێنەوە 
بۆ ماڵی ئێمە، منیش قبوڵم کرد و ئەوان رۆیشتن، دوایی ناساندنی خۆم 
و هەروەها قوتابییەکان، دەستم کرد بە وانەگوتنەوە  چەند منداڵی کاک 
ســەید عەلیــش هــەر قوتابی ئەو قوتابخانــە بوون، کاتی نیــوەرۆ چووم 
بــۆ ماڵی کاک ســەید عەلی بە یەکەوە دانیشــتین کەســێکی بــە تەمەن و 
تێگەیشــتوو و قســەزان ، زۆر قســە و باســمان کرد، هەر لەســەر کاری 
پێشمەرگایەتی و شۆرش و ئەرکی من و قوتابیەکان و زۆر بابەتی دیکە، 
هــەر چی زیاتر قســەی دەکرد من کەڵکم لە قســەکانی ئــەو وەردەگرت، 
من الوێکی تازەپیگەیشــوو و کەم ئەزموون بووم لە ژیانی سیاســی دا 
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ئەوە دەرســێکی بەنرخ بوو  بۆ من بۆیە بە دڵ گوێم لێ دەگرت چونکە 
رێنوێنــی باشــی کــردم بە تایبەت لە ئــەرک و هەڵســوکەوتم لەو گوندە، 
بەراســتی ژیــان زۆر زوو تێپــەر دەبــوو هەر نازانم چون ســاڵ کۆتایی 
هــات و مــن ئــەو ئەرکــەی کە وەک ماموســتا لــەوێ پێم ســپیردرا بوو 
تــەواو بوو، لە ســەر داوای کۆری پــەروەدە گوازرامەوە بۆ قوتابخانەی 
گوندی ئینزێ، بەاڵم بەراستی ئەو ساڵە یەکێک بوو لە ساڵە خۆشەکانی 
ژیانــی پێشــمەرگایەتیم و زۆر کەســی باشــم ناســی و زۆر تەجروبەی 
باشــم لە ژیان وەرگرت و زۆر دۆســت و ئاشــنای باشــم پەیدا کرد و 
شــتی باش فیر بووم کە کاک ســەید عەلی یەکێک لەو کەســانە بوو  کە  
وەک ماموســتایەکی بــاش رێنوێنــی کردووم بۆ ئــەوەی بتوانم لە ژیانی 
حیزبی وشەخســی و ئەرکەکانم دا ســەرکەتوو بم و ببمە کەسێک لەنێو 
شۆرش دا کە لەسەرپێ خۆم بوەستم و کەڵکم بۆ شۆڕش و حیزبەکەم 
هەبێت. هەر چەند ماوەی ناســین و کار کردنی من تەنیا یەک ســاڵ بوو 
لــە خزمــەت کاک ســەید عەلی و بنەماڵە بەریزەکەی دا، بەاڵم بەراســتی 
میوانداری و هەڵســو کەوتی بنەماڵە بەریزەکەی ســەرنجی راکێشــام و 
بوونە هۆیی ئەوەیی کە بە دڵ هەست بە شانازی بکەم لە ناسینی ئەوان 
دا کــە بــە داخــەوە بە کوچــی دوایی ئــەو زۆر دڵگران بــووم و غەمێکی 
بــێ کۆتایــی لە نــاو دڵم دا جێ ما، بەاڵم بەوە خۆشــحالم کە منداڵەکانی 
تێگەیشتوو و پێگەیشتوون و لەسەر رێگا و رێبازی بابیان بەردەوامن، 

رۆحی شاد بێ و جێ بەهەشتی بەرین بێت.

نوروێژ 2007زایینی
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ساوێکی گەرم و رێزی شۆڕشگێڕانە بۆ:
کاک لوقمانی ئازیز و ماندوویی نەناس

پێش هەموو شتێک دەستخۆشی لە جەنابت و هەموو ئەو کەسانە دەکەم 
کە دەستیان داوەتە ئەمکارە گرنگە و دەستی ماندوویەتییان دەگوشم.

بەڕاســتی لەگەڵ دێڕ بە دێڕ و وشــە بە شــەی ئەم کتێبە بەنرخەدا ژیام 
و زۆر خــۆم بە ســەرفەراز دەزانم کــە ئەندامی حیزبێکم کە رۆڵەی ئازا 

و ژێر و شۆڕشگێڕی خاراو و کۆڵنەدەری هەبووە. 
بابەت و بەســەرهات و ســەربوردەکان و چیرۆکــی قۆناغە جیاجیاکانی 
ژیانی کاک »سەید عەلی« تێکۆشەری هەرمانی دێمۆکرات مووچرکیان 
بە لەشمدا هێنا و زۆر شت فێر بووم و وانە و ئەزموونێک بوو من کە 

لە سەرەتای ئەزموونی ژیان و شۆڕش دام.
لەبەر ئەوەی:

 زانیارییەکانم لەبارەی شــنۆ، نەغەدە، پیرانشــار و ورمێ و شۆڕشــی 
گەلەکەمــان و کەســایەتییە شۆڕشــگێڕەکانی زۆر کەم بــوون، بۆیە ئەم 

کتێبە زۆر زانیاریی پێ بەخشیم.
لێزانــی و  قــووڵ،  ئیمــان و بیروبــاوەڕی   خۆڕاگــری، قارەمانێتیــی، 
تێکۆشەری و کۆڵنەدانی کاک سەید عەلی و هاوسەنگەرە بە ئەمەگەکانی 

بۆ من وەک فیلمێکی سینەمایی بوون و وانەیەکی بەنرخ بوون.
 بیرەوەریــی هاوســەنەگەرانی ئــەم تێکۆشــەرە و ســادەیی ژیانیــان، 
گێڕانەوەی جوانی بەسەرهات و سەربوردەکان پڕن لە وانە و ئەزموونی 
ژیانی شۆڕش، بنەماڵەی کاک سەید عەلی نموونەی مرۆڤی تێکۆشەرن 
و ژیان و داســتانە نەمرەکانی کاک ســەید عەلی لە زۆر چیرۆکی ژیانی 
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قارەمانەکانی جیهان راست و رەوا و بەنرخترن.
 ئــەم کتێبــە تەنیا ژیان و بەســەرهاتی کاک ســەید عەلــی نییە، بەڵکوو 
بەشــێکە لە مێــژووی راســتەقینەی حیزبی دێمۆکرات و مافــە رەواکانی 

گەلەکەمان لە ناوچەیەکی نیشتمان.
 بریــا و ســەد خۆزگــە هەمــوو هاوســەنگەرانی نــەوەی هەڵگیرســانی 
شــۆڕش، نەوەی بووژێنەرەوەی شــۆڕش لە هەمبەر رووداو و پێشهات 
و ســەربوردەکانی قۆناغە ســەخت و ئەســتەمەکانی شــۆڕش و خەباتی 
شــێلگیری حیزبەکەماندا کەمتەرخەم نەدەبــوون و لەم دۆخەدا ژیاننامە 
و بەســەرهاتی ژیانــی خۆیانیان لەناو شۆڕشــدا دەنووســییەوە، چونکە 
چیرۆکــە خــۆش و ناخۆشــەکانی ناخیان کەلە شۆرشــدا روویــان داوە، 
بە چاک و خراپەوە بەشــێکن لە مێژووی حیزبی دێمۆکرات و شۆڕشــی 
رەوای کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان، چونکە ئەمانە وانە و ئەزموون 

بۆ نەوەی ئەمڕۆی شۆڕشە رەواکەمان و نەوەکانی داهاتوو.
 یەکێــک لــە ئــاوات و خەونەکانم ئەوەیە بریا ســەرلەبەری بیرەوەری، 
بەســەرهات، ژیاننامــە و خــەون و ئــاوات و خۆزگەکانی شۆڕشــگێرانی 
نەوەکانی پیشووی حیزبەکەمان بنووسرابانەوە و بکراینە دیکیۆمێنت و 
کتێــب، چونکــە رەوڕەوەی ژیــان دەڕوات و ناوەســتێ و بە نەمانی تاکە 

تێکۆشەرەکان ئەو مێژووە زیندووەش ون دەبن.
 مێژووی رەوڕەوەی ژیانی رابردوومان کە کۆڵەکەی ژیانی ئەمڕۆیە، 
دەبــێ ئێســتا بنووســرێتەوە، چونکــە داهاتوو لەســەر بنەمــای دوێنێ و 
ئەمــڕۆ بنیــات دەنرێــت، گــەر خەمــی ئــەم مێــژووە نەخۆیــن، نەوەکانی 
داهاتوو بەرچاو ڕوون نابن و لێمان خۆش نابن و قۆناغەکانی مێژووی 
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شۆڕشمان لێڵ و تاریک دەبن، با هەموومان هەوڵ بۆ ئەم خەونە بدەین.
 هــەزاران ســاو لــە گیانی پاکی تێکۆشــەری دێرین کاک ســەید عەلی 

ئازەری کە سەرمەشق و رێنیشاندەری زۆر کەس بووە.
زمانیــی  پێداچوونــەوەی  بۆیــە   
ئــەم کتێبــەم وەک ئەرکێکــی حیزبی 
ئەنجام داوە و شانازی دەکەم کە لە 
حیزبێک دام رۆڵەی نیشــتمانپەروەر 
ســەید  کاک  چەشــنی  قارەمانــی  و 
عەلی و هاوسەنگەرانی بۆ نەتەوەی 

کورد بار هێناوە.
سەرکەوێ خەباتی رەوای   -
رۆژهەاڵتــی  لــە  کــورد  نەتــەوەی 

نیشتمان.

15ی  هەولێــر   – فــەالح  شــەریف 
رەشەممەی 1394ی هەتاوی
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مرۆڤ به رگه ی هه رچی ئازار و خه مه ده گــرێ
حه تا ئه گه ر سه ر له واڵته که ی خۆی هه ڵبگرێ
ئه و زامــــه ی که هه رگیــــــز نابـڕێته وه ئازارێ
ئه وه یه که مــــرۆڤ له زێده که ی خۆی نه مرێ

1
به ڕێزان و خۆشه ویستان

لــه یــادی ده ســاڵه ی کۆچــی  ڕێبوارێکی ماندوونه ناســی ڕێــگای ئازادی 
و به ختــه وه ری نه ته وه که مانــدا، ســاو ده نێریــن بــۆ ڕوحــی شــه هیدانی 
ســوورخه اڵتی کوردســتان به تایبه ت ڕوحی به رزی حاجی کاک ســه یید 
عه لی ئازه ری که هه تا ژیا سه وداسه ری ئازادی و عه وداڵی سه ربه ستیی 
نه ته وه که ی بوو و له و پێناوه شدا سه ربه رزانه سه ری به رزی نایه وه ...

ڕوحی شاد و ڕێگای پڕ ڕێبوار بێ.
بۆ ڕێبوارێکی سه رهه ڵگرتوو

***
هه تـاو تیشـکی  هاورێیانـی  ئـه ی  به خێربێـن 
کـراو کووتکــووت  نیشـتمانی  هاوسـۆزانی 
خه بـات لووتکـه ی  به رزه فـــــڕی  هه ڵۆیانـی 
دێمـــــــــوکڕات پیـــرۆزی  ڕیـگای  ڕێبوارانـی 

شۆڕه سواری به ئه مه گی ناوچه ی شنۆ
کوڕانی ئازا و به جه رگی هێــزی سمکۆ
بـێ ئێـوه  لـه  سـاو  هـــــه زار 
بـێ نێـوه  ئـه و  هه ڵگـری  کـێ 

...



179 هەڵۆیەک لە کوردستان، تەمەنێک لە غوربەت  

بـوو له مه وبـه ر  ده یـه  چــوار  سـێ 
چـوو به سـه ر  شـا  ده ســـته اڵتی 
ده رکـه وت ئـــــازادی  تیشــــکی 
سـه رکه وت شـــۆڕشیان  گـه الن 
سـه ران په ریـه  هه تـاو  زه رده ی 
هه نــده ران بـۆ  چــوو  نێــوبانگی 
گــه ڕانه وه گه رمێـــن  مه لـــی 
توانـه وه زسـتان  سه هـــۆڵی 
ده ر هاتـه  ڕووناکیـی  خـۆری 
کرده بـه ر به هــــاری  به رگـی 
نیـزار و  کێـو  و  ده شـت  خه مڵـی 
ژیــــــــــوار و  ژیــــن  بـۆژایــه وه 
شـه ماڵ شـنه ی  زریـان،  سـۆزه ی 
دایـه ده سـت« بـا« خـه م و خــه یاڵ
کـه وت وه خـۆ  خه بـات  لـه  کـورد 
زه وت بـکا  ڕه وای  مافـــــــــی 

2
مه یــدان هــــاته  دی  جارێکـی 
پێشـمه رگان هێــزی  بـه  هێـزی 
بختـــیاری و  خۆشـبه ختی  بـۆ 
خـــودموخــتاری بـکات  دابیـن 
خـه زان بـه  بـوو  به هـــار  پـڕ  لـه 
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ڕه زان بـه ری  بـردی  شـه خته 
شـه و بوونـه وه  گشـت  ڕووناکیـی 
خــــه و چــــوونه وه  ئیقبـاڵ  چـاوی 
خـه وت لێـی  هـات  خه ڵـک  به ختـی 
کـه وت ده ستـــیان  هه رچـی  نه مـا 
کـــــــردێ هه ڵـی  ڕه شـه بایه ک 
دێ سروشـتی  هه ڵگـه ڕا  ڕه ش 
گـه واڵ گـه واڵ  هێنـا  هـه وری 
الپـاڵ و  قـه د  کـــــرد  تاریکـی 
زه نـدۆڵ زه وی  درا  شه قـــــار 
کلـۆڵ هـه وری  تریشـقه ی  بـه 
بـاری به خــور  هـات،  ڕه هــیڵه  
دیـاری بـه  خوێـن  بـردی  ڕێژنـه 
جه مـــــــاران دێـوی  گـه وره  بـۆ 
تـاران و  قـم  شه مشـه مه ی  بـۆ 
کـرا کاول  شـوێنمان  گه لێـک 
درا دژ  جیهادمـان  حوکمـی 
سـازدران جــــۆباران  و  جۆگـه 
ڕۆڵـه کان سـووری  خوێنـی  لـه 
فرمێسک و خوێن تێکه ڵ یه ک بوون
کــوردان ده چـــیای خه بات هه ڵبوون
سـه رکه وتن تـا  نه سـره وتن  بـه 
که وتـن وه خـــــۆ  داگیرکـه ر  لـه 
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ده کـرد دێ یـان  و  شــار  حوکمـی 
ده کـرد بۆیـان  بـوو  پێویسـت  چـی 
خوێـن شــــــه تڵی  نیشـتمانی  بـۆ 
بێ سه روشـوێن ده سـتکه وتی  بـۆ 

3
ئاکـــــۆیی بـه  و  نـاکاو  لـه 
خۆیـی بنکـه ی  خائینانـی 
نه یـار ده ستـــی  دایـه  ده سـتیان 
شـار لـه  ده رکـرد  پێشـمه رگه یان 
هه ڵگـه ڕا شـاخان  بـه  خه بـات 
دڕا هـه ژار  کـــــوردی  بـه ڕه ی 
هێــــزی دوژمن پۆشـــــــته و په رداخ
که وتنه گیانی گشـت ده شـت و شـاخ
بـاران چه شـنی  ئاسـن  و  ئـاور 
شــاران و  دێ  لـه  دا  بڵێسـه ی 
تانـگ و  ته یـاره  و  تـۆپ  و  بۆمـب 
مانـگ شـه تاوی  بـه ری  گرتـی 
سه رســــۆ هاتـه  خه بـات  خــۆری 
ئه ژنـۆ بـه   ده سـت  خه ڵـک  دیسـان 
نابه رابـه ر و  قـــــــــورس  شـــه ڕی 
به سـه نگه ر سـه نگه ر  جاریـش  زۆر 
کـرد نه دیـو  پێشـمه رگه ی  هێـــزی 
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هه مـووی ئـاوه ژووی ئـه و دیـو کـرد
جـاران هێـــــــزی  و  وره  بـه اڵم 
یـاران الی  لـه  بـوو  هه مـان  هـه ر 
کورسـتانه باشـوریش  چـوون 
پێشــــــمه رگانه پاڵه پشـتی 
گه شـــایه وه خه بـات  ئـااڵی 
دایـه وه ده نگـی  له ودیویـش 
گـــــــــه رانه وه بـــۆ  جــه وله  بـه 
حه سـانه وه بـێ  شه یداسـه ر، 
پـــرد بوونـه  خۆیـان  خه ڵکـی  بـۆ 
ده بــــــــرد دوژمـنـــیان  زراوی 
کاک سـه ید عه لیـش یـه ک له وان بوو
بـوو نیشتـــــــــــمان  تێکـۆشـــــه ری 
ژیــــــــر و  لێــــــــــزان  فه رمانـده ری 
جێـی متمانـه و پـرس و ته دبیــــــــر
سـه ران نێـو  لـه  بـه رزی  سـه ری 
هه نـــده ران چـۆ  گــــرتو  هه ڵـی 

4
لـه نیشـــتمان گه رچــــــــی دوور بـوو
له سه ر بڕوای خۆی هه ر سوور بوو
دڵ لـه  بـوو  سه ربه سـتی  ئاواتـی 
گـــــڵ بـن  بــــــرده  ئاواتــه ی  ئـه و 
مخابـن هـه زاران  و  حه یـف 
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بـن هه ڵــــوه دا  ئـاوا  پیـاوی 
نه مـــــــــرن خۆیـان  زێده کـه ی  لـه 
نه گـرن بـۆ  پرسـه ی  کـورد  خه ڵکـی 
نایـه وه سـه ربه رزی  سـه ری 
گه ڕایـه وه جه سـته ی  و  ڕوح 
شـنۆیه نه چـۆوه  هه رچه نـد 
کۆیـه چـۆوه  میــــــوانی  بـه 
کوردانـه خاکـی  هـه ر  ئه وێـش 
نیشتـــــمانه دی  به شـێکی 
پێــناوێ ئـه وه ی  هیـچ  بـه اڵم 
میـــــراوێ نه چتـه وه  هــه تا 
بکـه ی بــــــڕوا  بـه وه  نه کـه ی 
ته رمـــه که ی  هه رگــۆڕغه ریبه 

هیوا ئه حمه دی
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