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 چەند رتە ەک

 

 خوێنەری هێوا؛
 

تێکۆشاانی تباتاەتمەدار  نووتاەری و تابمای دیااری رۆژهەاڵتای تااڵ خەواا  و  ٢٦وۆتاپاس و پێازانبن زیااتر لە 
کوردت ان و ئەندامی پێشاووتری ڕێاەەری حبزوای دێماوکراتی کوردتا ان هااوڕێی تێکۆشاەر کااک هاشام کەریمای  وە 

وۆ رێزگرتن لە  کەتایەتە ( کەریمی هاشم هاوڕێ كانی ته حمه زه و رك ئه ریای ده  له دڵۆپێك)واشم زانی نامبلکەی 
واۆ ئە  مەوەتا ە داوا  لە چەناد دۆتا  و هااوڕێ کااک هاشام کە لە راواردوو لە . زنەی گەلەکەمان ئامادە وکە مە

ئۆرگانەکااانی حبزواای هاوکااار و هاوخەوااا  وااوون کاارد کە وباارەوەری یااان وبااروڕای خۆیااان لەتااەر ئە  کەتااایەتە 
مەوە و واوەتی جوان و پاڕ نێوەڕۆکباان تباتببە ونووتن  وەخۆشبەوە وەشی هەرە زۆری دۆت ان وەاڵمی ئەرێنبان دا

وااۆ رەوانە کاارد    یکاادنبا تپاتاابان دەکە  هبااوادار  هەروا قەڵەمبااان ڕەنتاابن و تەمەنبااان درێااو وااێ وااۆ گەل و 
 .نبش مان

 

  ٢٦٥٧ مانتی جوالیی ٧رۆژی  كوردت انە کە اڵتی ڕۆژهه ی ونكه لێنانی ڕێز كۆڕێكیوەشی دووهە  ئە  نامبلکەیە * 
 . خو ەوو ڕێكی ریمی كه هاشم كاك ڕێز وه هاوڕێ وۆ ندن لە واڵتی وری انبا لهشاری   له
 

هەوڵم دا هەموو ئە  وتارانە کە واۆ ئە  کاۆڕە رەوانە کراواوون  لەو ناامبلکەیە وباانتونببنم وەاڵ  وە هاۆی ئەوەی 
گرتە ڤبادیۆیانە  ون و وازر   ڤبدیۆیی ووو و وەداخەوە وەشێک لە ی گرته ی وەشی هەرە زۆری پەیامەکان لە ڕێته

ووون  وۆیە تەنبا توانبمان ئە  چەند وتارە کە وە نووتراوە واۆ ئە  کاۆڕە رەوانە کراواوو و هەروەهاا وە هاوکااری 
جەلبا  گاادانی و کااک تامای  وازیاار  کااک هاورێباان تااهبر حااجی عەوەاتای دوو وتااری خاتوو وەیان کەریمای و

 . ە  دوو هاوڕێبش خۆ  وێ وبنبنە تەر کاغەز  تپاس و دەت ی ئ
 

هبوادار  توانی وب م وە ئامادە کردنی ئە  وەرهەمە ئەرکی تەرشانی خۆ  تەوارە  وە خزمە  و لەخۆوردوویی ئە  
کەتایەتە گەورەیەی نەتەوەکەمان کە هەموو تەمەنای خاۆی و ونەمااڵەکەی واۆخزمە  وە گەل و نبشا مان تەرخاان 

ەب خان و گەش  ونەماڵەی گەریمی هەر تاخ و تەمەن درێو ون واۆ کاورد و هبوادار  هاوڕێ کاک هاشم و زین. کرد
 .کوردت ان و وێنە ئە  تێکۆشەرانە هەر زۆر ون وۆ خزمە  وە گەڵی وەشخورای کورد

 وەرێزو حورمەتەوە رەحمان نەقشی                                                                                                                                   
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 هە مان
 

   کە   ی پێشكەش بە مامۆس ای  ەڕێزم كاك هاش ی
 

 بێبەش پیرۆتی
 

شنەی واڵوێنی هەت ی پبرۆزی كوردایەتی و وە لە داوێنی ئاروەوا و وە 
عەتری گوڵەواغەكانی تاەەمانەە  پەڕ و واڵا  كارایەوە و لە  ێارگەی 
ئااۆگرانی رەهااا وااوون و یەكوااانی و زانكااۆی پێشااەوا و تااەرۆك كۆمااار 
خااۆێنی نێااو دڵ و دەمااار  وە تبناای خااۆری هبااوای گەیشاا ن وە وەهاااری 

ەدی هێنااانی ژیااانی تەروەتاا ی كوردتاا ان هاااتە جااۆ  و خرۆشاا  وااۆ و
 .هەرمان و لێواولێو لە تەروەرزی دەت ی پێكرد

 

وە وۆن و وەرامی ناتك رین و جوان رین گوڵەكانی نێو گوڵو انی هێمن 
و شااێركۆكان و پەشااێوەكان عەتاار پوێناای رێتااای رووەو كااانی ماارادان 
وەاڵ  پڕ لە خار و مار  كرد و  پازدە وەرز تۆوی گەنم و نەمامی تێو 

انە  چانااد و لە دروێاانەی دڕك و هەڵكەناادنی گباااكەڵە و و شاا ەی ری اا
 .وواری وێو انی ئەوین هەر نەوەت ای

 

وەك چاااۆن هەتااا ای چاااۆكی دامانااا  دانەدا  هەدا  نەدا وە هەناتاااەی 
ماندووووون  پۆلووی هەت ی هەت داران   چەند وێادەری،  گەشااندەوە 

  .تا لە شەوانی دەیبووردا گڕیان هەت ا
 

مامۆت اكە  پازدە وەرز تەروەرزی مان   .مامۆت اتاڵو لە تۆ ئەی 
 . پبرۆز وێ
 6931گەالوێوی 
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  ی تێکۆشە  هاشم کە ی هارڕێی  اننام ژ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك  یااه  ی وااه ڕه دوو الپااه  لااه  كااه یه وه ڕاتاا بدا ئاوڕدانه  ریمی  لااه كانی ژیااانی كاااك هاشاام كااه ڕه الپااه  وه لااه ئاوڕدانااه
 . اڵتی كوردت ان ڕۆژهه  رخمان له ت راوی مێوووی هاوچه وه
 
یەك  ده تاه  ئێاران و زیااتر لاه  ر لاه تانی ماودیڕنی داگبركاه وڵه ڵدانی ده رهه مێوووی ته  وه  ڕه  گرێدراوه   الپه كه یه

 . كوردت ان یاڵت ڕۆژهه  پاو له ڕی داته ری و شه روه    نادادپه ت ه
 

ئااڵ و گاۆڕی   ڵدانی شۆڕشای ڕزگااریخوازی كاورد  واه رهه تاه    مێاووه  هاوكاا  گرێادراوه واه ی ئاه یەكی دیكاه ڕه الپه
  .  لێكراو لێكی ت ه ی گهرخۆدان وا  و وه خه  كوردت ان و وه  تی و تباتی له اڵیه كۆمه

 
مچێنانی  كار و گووتاریاادا  رهاه وه  ڵكوو لاه وووه  واه دا هاه   مێاووه نبا ڕۆڵای گرنتای لااه تاه  ریمی ناه كااك هاشام كاه 

 . شداری كردووه وخۆ وه ڕات ه
   .دایك وووه  له  شاری وانه  نی لهبی زای٥١١٦  ر وه رامەه وه ٥٣٥١تاڵی   ریمی له كاك هاشم كه
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ڕی  كاانی شاه زا شاا  رووداوه كاانی رژیمای ره ژێار ئاتاەواری دواڕۆژه    لاه شاری واناه  كانی ژیانی له تایه ره ته   قۆناغه
 .  ر وردوه ته  ڵدان و ئاواووونی كۆماری كوردت ان وه رهه ها ته روه   و هه جبچانی دووهه

 
   تایەااه  وااه.  ر ژیانباادا دیااار وااووه تااه    لااه ر ده هااه  ه  ڕووداوه مێووویاناا ری ئااه نی منااداڵی  كاریتااه مااه ڕای ته ره تااه
ك  و وه و وبری تباتای ئاه  ندیشه پێكچاتنی ئه  تایەك له ره هۆی ته  هاواد وووه مه  ڵدانی كۆماری كوردت ان له رهه ته

 . ملێكراو یەكی داوڕاو و ت ه شارۆچكه  مرۆڤێكی نبش مانپەرەوەری كورد له
 

ڕ  تی تێپاه تا ی كوردایاه ن هه ر و خااوه روه یكی نبشا مانپه ماڵاه ناو ونه  له  وانه  و الویی لهكاك هاشم ژیانی منداڵی 
هاندان و داچاندنی  كاری تباتای   له  وووه كه  تانه و كه كێك له یه - ریمی د كه مه كاك م ه -ی  كه وره ورا گه.  كردوه

 . وووه ریی كاك هاشمدا ڕۆڵی گرنتی هه روه و نبش مانپه
 

ناادی  تایی و ناوه ره كانی تااه كاااك هاشاام قۆناغااه( ٥٣٣٧تااا ٥٣٢٢  وااه ر رامەااه وه)٥١١١تااا   ٥١١٧تااااڵنی نێااوان   لاه
 .  دانشورای تنه  ته خوێندنی تەواو کردووە و دواتریش وۆ خوێندنی مامۆت ایی چۆ

 
رجی  ل و مااه اندنی هااهنت ڵوااه وااێ هه  ی  وااه ژیااانی كاااك هاشاام وكااه  پێناتااێك لااه  ناكرێاا  كااه  تاا ه وه   مه وااۆ ئااه
 . دا مه رده و ته كوردت ان  له یاڵت رۆژهه

 
هێزترواوونی   می واه رده ونی ئازادیخوازی كورد ووو  تاه می رووخانی خه رده تهی زاینی  ٥١١١تا  ٥١١٧تااڵنی نێوان 

تی  ڕه وه ونااه وڵاادان وااۆ تااڕینه می هه رده تااەاڵتداری داتااەپاو و تااه وااوونی گووتاااری ده ر راوان ر ڕژێماای شااا و وااه
 یاڵت ڕۆژهاه  كان لاه تی و ئاوووریاه اڵیاه كۆمه  می  گۆڕنكاریاه رده هااو كاا  تاه. وی رزگااری خاوازی كاورد واوو جوواڵنه

   یكی دیكاه واتاه  واه. کردنای گوتااری تباتای واوو ڕی وێادەن  وپه می ئه رده موو گرینت ر  ته هه  له. كوردت انی ووو
موو  هاه  تاا تااواك لاه  تاوپاوه  ركو  لاه كاانی تاه هێزه. تی واوو زایی و دژایاه نتێكای نااڕه ر ده می خنكاندی هه رده ته

 . ریان گرتەوو نته قوژونێكی واڵتدا له
ئۆمێااد و   وڕان لااه ك قۆناااغی دانااه وه  ۆناغااه  ق كاارێ ئااه كوردتاا ان  ده  لااه  زایااه    ه زاڵەااوونی ئااهڕای  ره اڵ  تااه وااه
 .  واتبش پێناس وكرێ  خه  دان له  رنه ت ەه ده
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ك قۆناغێااک  كاارێ وه گشاا ی  ده  وااه( كااانی هەتاااوی٥٣١٦و  ٥٣٣٦  ر وااه رامەااه وه)  ٥١٢٦ناای تااا بزای ٥١١٦تاااڵەکانی 
 .ووو رچاوی هه یكی وهر ر  كر و هزری تباتی كاك هاشم كاریته ته  له  ر وكرێ  كه ته  ڕوانبنی له

 
و  وتنی ئاه ركاه تی حبزوای دیماوكڕاتی كوردتا ان و ده رایاه ژێار ڕێەه  وی كاورد لاه ی جوواڵناه وه ڵدانه رهه وه تاه دیوانه
ك كاااك  تااانی وه دڵاای كه  تااوانی تااۆوی ئۆمێااد و ئاتااۆ لااهنتاای ئااازادی كااورد   وی ده رێكی پێشااڕه ك ڕێكخااه وه  حبزوااه

 . هاشمدا دا وەووژێنێ ەوە
 

ڵدانی وباری ئاازادیخوازی  رهه ی زاینای  تاه٥١١٦تاااڵنی دوای . ووون نبا  اك ۆری گۆڕانكاری ناه ته   مانه وێ گومان ئه
ناادین  پۆلی چه وه شااه شااه الیكاای دیكه  وه  لااه كااه الیه  ویی لااه تااه ی ڕزگاااریخوازی نه وه وزوون ااه  پ و گرێاادانی وااه چااه

 .كوردت انەوە وووی واشوور   له  واته وه  ودیوی تنووره تی له ڕه گۆڕانكاری ونه
 
نای کە دیاارە لەوەر گرنتبای وە شاۆڕ  ناتاراوە  بی زای٥١١٧دوای كوودتاای   ی شۆڕشی كاورد لاه وه وووژاندنه  وانه له

ی  وه واڵوكردناه  ر راون واوون لاه موو گرنت ار واه هه  كوردت ان  له یواشوور  یك ئازاد له دروت ەوونی کەشێکی تا ڕاده
یكی  شاێوه  رێك واه هاه  كه. كان تی و تباتبه اڵیه كۆمه  ته تا واوه  وتره  وه وه ده شبسر و ئه  و نووتبنی كوردی  لهك ێخ 

پردێكی   رتنوور وەوو وه ك شارێكی ته وه  دا  وانه مه رده و ته له. ووو كوردت انبش هه ری لە رۆژهەاڵ  رواڵو كاریته وه
 . اڵتی كوردت ان وۆ رۆژهه   نوێبانه  ندیشه هزر و ئه   پۆلی ئه هێز وۆ راگوێزانی شه  وه
 
تی تباتی  تایه ر دروت  ووونی كه ته  و خۆیان له ری گرن  و ڕات ه كاریته  مانه  ك له ر یه گش ی هه  وێ شك  وه  وه

 . وووه كاك هاشم هه
 

وخۆتر و  کاااریتەریی ڕاتاا ه( كااانی هەتاااوی٥٣١٦كااان و ٥٣١٦  واتااه)كااان ٥١٧٦تای  ره كااان و تااه٥١٢٦ی  یااه اڵ  ده وااه
 تری  تبو ماتبك كردنی  ره  اڵتی ڕژێم  وه ته ر راون ر كردنی ده ڵ وه گه  له. وووه ر كاك هاشم هه ته  گرنت ری له

اڵتی  ڕۆژهااه  رخۆدان لااه وا  و وااه جی شۆڕشاای تااپی  خااه اناادنی پاكااهز دوای داوه   دواوااه تایەااه    وااه الته تااه   ده ئااه
 . خۆیەوە گر   و پێناتێكی نوێ ری وه  وه ناو قۆناغێكی تره  كوردت ان پێی نایه

 



كانی هاوڕێ هاشم کەریمی ته حمه رك و زه ریای ئه ده  دڵۆپێك له  

 

 

10 
 

  و موعبنی و ئاوارە ئومێدیكی نوێی له  ریفزاده ری شه ڕێەه  ی هەتاوی وه ١٧ - ١٢ی  وه ڵدانی جوواڵنه رهه ڵ ته گه  له
 .ك كاك هاشم دروت  كرد نبانی وه گهر دڵی  ته
 
ڵوووڕێكی تباتی  ك هه وه  و یش وو پێته  ك ڕۆشنەبرێكی تازه ترتی تاواكدا  كاك هاشم وه ژێر مه    ماوەیەدا  له له
رچاوی  خشای واه نه  تباتابه    هزره ی كورد و ئاشنا كردنی الوانی كورد وه وه ی هزری تباتی جوواڵنه وه واڵو كردنه  له
ی   كه ڵكه خه  ی له وه ت ی دوور خو نه وه مه  وه  وه ن تاواكه الیه  ند جار له چه  ی كه وه مە  وووه هۆی ئه ر ئه هه. اگێڕ

 . وه اڵ  دوورخرایه ڕات ی ئێران و جارێكبش وۆ گوندێكی داوڕاوی ڕۆژهه كانی ناوه دوو جار وۆ شاره
 
ی ئازادی خوازی  وه پۆلی وێ پوانه شه   اك هاشم و نه کۆتایی وەنەكۆتایی ووو وە خەواتی ك  مه اڵ   وێ گومان ئه وه
 . اڵ  ڕۆژهه  له
 

  لاه. واتی كااك هاشام واوو ژیاان و خاه  ت پێكی قۆناغێکی نوێ له كان  ده٥٣١٦تای  ره كان و ته٥٣١٦تااڵنی كۆتایی 
شادا  و تاڵه ر لاه وه گار  و هاه نهحبزوای دیماوكڕاتی كوردتا ا  وخۆی وه ندی ڕات ه  یوه دا كاك هاشم په٥٣١٦تای  ره ته
ی  ڕشا ه  شدا تاوانی لاه و تاڵه هاوكا  له. ت ۆه گر  ئه  ی وه   حبزوه ركی ڕێكخو نی ئه لوووڕێكی تباتی ئه ك هه وه

 .روترێ  ی حقووقی زانكۆی تاران لبوانس وه ده تباتی دانشكه
 

نااوی   نی كچێاك واه خااوه    و دواتر وووه. پێكچێنا شی نا ژیانی هاووه تووڵپه ب ره ڵ خانمی زێنه گه  تاڵێك دواتر له
 .كانی گۆران  تۆران و واوان ناوه  یان و تێ كوڕ وه وه
 
نێاوان   ر و لاه وروواه كانی ده شااره  و لاه  شااری واناه  توانا له  ك كادرێكی وه كاك هاشم توانی وه  دا ووو كه یه   ده له
  ی كوردیدا له وه ی وبری نوێ و ئازادی خوازی وزووتنه وه واڵو كردنه  انی لهوێ  و تو روكه تاراندا ده  وندی كورد له ره

دا  كااك هاشام    مااوه كبار زۆر دا  لاه ترتبكی یاه ژێر مه  گش ی له  وه .وێ كی هه ره خشی ته اڵ  نه كانی ڕۆژهه شاره
  له  ریانه   كاریته ێ گومان گش  ئهو  ووو  كه تبدا رۆڵی گرنتی هه پاوی ڕژێمی پاشایه تێكشكاندی گووتاری داته  له

 . وه نتی دایه دا ره ٥١٧١شۆڕشی 
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ی  ڵدانی دووواااره رهه تااه    وتبردرێاا  لااه كااه ك كاااك هاشاام وە  تااانی وه خشاای كه   ناااكرێ نه یكی دیكااه واتااه  وااه
مانااای   ر وااه ماوه هی جاا ی وره وه رزكردنااه وه  كاناادا  لااه٥٣١٦تااااڵنی   اڵ  لااه رۆژهااه  ی رزگاااری خااوازی لااه وه جوواڵنااه

 گودا وااه  وەرخااۆدان لەوەرانااەەر هێاازی تااەرکوتکەر  شااکاندنی تااامی خەڵااک لە تباتااەتی تاارس و تۆقاناادن  لااه
 .   دا٥٣١٧ڵدانی شۆڕشی تاڵی  رهه ته  نبامدا له ئه  كان و له ره ك ه   و چاالك كردنی ئه ی كۆشكی ت ه وه چوونه

 
ر  هاه.   مامۆتا ا واووه ك پبشاه كااك هاشام وه(  ٥٣١٥تاا  ٥٣١٦)نێوانتااڵنی   له  وكرێ  كه  وه   وه ئاماژه  پێویو ه

وی  نادێك واۆ گواتا نه ناوهك  ندی وه تی ناوه اڵتداری دیك اتۆڕی حكوومه ته ژێر ده  تبو می خوێندن له شدا    ماوه له
 .تووڕا ڵده ههوه  كانی ڕژیمه ره ك ه ن ئه الیه  هێنرا و له كارده ال  وه ته گووتاری ده

 
  كانی ڕژێام لاه ره ك اه ڵ ئه گاه  له  وخۆی كردووه تی ڕات ه نبا دژایه ك ته نی مامۆت ایدا  كاك هاشم نه مه ی ته ماوه  له

نبانادا  نێو مندااڵن و گه    هێنانی وبری ئازادی له رهه وه  له ك ئەرک هەڵترێکی لێ هاتوو   می خوێندندا وه تبو ه
ن  و كااار  رهااه ن وەرپرتاای  ه الیااه  ناادین جااار لااه چه  وه وااوو كااه شااه   هۆیه ر وااه هااه. وووە هااهكی  ره خشاای تااه دا نه
تی وااڵو كاردنەوە و  ێركردنای تاروودی كاوردی  ی لێ كاراوه و تۆماه شه ڕه ت انی مەرزەوانی وانتچێش  كراوه  هه ده وه

 .  نبش مانی لێ دراوه
 
ژێار  شاار     له(٥٣١٢نەورۆزی  )دا  ٥١٧٣تالی   وه  له داخێكی زۆره  هووون  و كان وێ ئاكا  نه شه ڕه ڕات بدا هه  له

نبا چااوار ماناا   تااه  ی  كااه تااواكه  ر و كچااه زێاادی خااۆی  هاوتااه  كاارێ كاه و زۆرداری تااواك  كاااك هاشاام ناچااار ده
ک واڵ  وە جاێ کااک هاشام کاتێا. وێا   ی شە  تاڵ ئااواره ران وۆ ماوه نده جێ وچێەێ   و وۆ هه  وێ  وه نی ده مه ته

كی ڕژێم  ره ت ی ته وه ی وێ گومان مه كه ڵكه خه  داوڕان له. دێەێ کە کاک عوتمانی ورای لە زیندانی ریویمی شادا ووو
هێاانن وااۆ دوور  كاااری ده  اڵتداران وااه تااه ده  ناادێ تاااك بكی گاارنتن كااه وه  هه   دوورخواا نه نبه شااكه زیناادان  ئه.  وااوو

 . هایان اڵتی ڕه ته وا  ووونی ده رده ر وه ته  نه خه ترتی ده مه  كه و کەتایەتبانەی ی ئه وه خو نه
 
وە هاۆی   ی نچێنای حازب لاه شااری واناه وه شاانه داخێكای زۆره  اڵتی تاواكدا  وه ته ی ده لووتكه    له٥١٧٣تاڵی   له

نبامادا كااك قاادری وێاردی هەر لە شااری  ئه  لاه. وێ  جاتووتێکی تاواک وە ناوی تەلبمی خا شەرا ە  ئاشکرا ده
   ازاده زیز مو ه دیق و كاك عه د ته مه حه دەوێ و كاك مه وانە وەوەر دت رێوی وەکریتبراوانی ریویم دەدری و شەهبد
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و  كێك لاه كاك هاشم یه. ووون یان زیندانی كران  یان ئاواره  ڵوووڕی تباتی دیكه ڵێك هه دەدرێن و كۆمه  تێداره  له
غباوبادا    رچی لاه گه ئه. ڵەێ رواز وكا  و هه گبانی ده  ت  دوژمن و توانی  ده  وته كه وه نه خۆشبه  وه  ووو كه  تانه كه
 . رچوو ووو وه ده ن ڕژیمه الیه  دانی له تێداره  ت ووری له ده
 

  تااوكار و هاواڵتبااانی لااه ژن و مناداڵی  خااز  و كه  ی شااە  تاااڵ و داوڕاناای لااه وااوونی كاااك هاشاام وااۆ مااوه  ئااواره
 . تی دانا تایه ر رۆح و كه ته  تی له ڕه ریكی قووڵ و ونه ال   وێ گومان كاریته رۆژهه

 
  تی گرن   وۆ نموونه ر ه ندێ ده وی هه هۆی كرانه  كوردت انی  ووو وه یواشوور  ووونی دا له ورانی ئاواره ده  اڵ  له وه

نادێ  هه  ها تاوود وەرگارتن لاه روه هاه  ی واڵ  وه وه ره ده  تی گرنتای كاورد لاه تاایه نادێ كه ڵ هه گاه  ئاشنا واوونی لاه
 . زای ئازادی تباتی  ه
 

  تی خاۆی و لاه اڵیاه ی تباتای  كۆمه ندیشاە ند كردنی وبار و ئه مه وڵه وۆ ده  وه ی قۆت ه رجه ل و مه   هه كاك هاشم ئه
 . ی كه ڵكه ئاكامدا خه

 
تی كاردن  دژایاه  جااران واه  كاك هاشم نەدا و خۆڕاگران ر لاه  ویو ان كۆڵی وه خۆشه  یی و دووری له نی ئاواره مه ته 
 . كرد ی كاری ده كه ڵكه ت چێنانی ما ی خه ده تی و وۆ وه ی پاشایهم ڵ تبو ه گه  له
 
ئاتاانی     واه   هاتنی نامه نانه وه و ته پۆكی تاواكدا ماووونه ژێر چه  س و كاری له دا  ژن و منداڵ و كه   ماوه له
 . ت بان ده  وته كه ده نه
 
نی دووری كور  وۆوە و كاك  مه ئێران و كوردت ان  ته  لهڵدانی شۆڕشی دژی شا  رهه ڵ ته گه    له خ انه اڵ  خۆشەه وه

 ت ی ڕێكخو نی شۆڕشی دژ  وه مه  اڵ   وه وه وۆ رۆژهه ڕایه وتنی شۆڕ  گه ركه ته  ر له ی چوار مان  وه هاشم وۆ ماوه
 .  اڵتی كوردت ان ڕۆژهه  تی له ڕژێمی پاشایه  وه
 
 اڵ  ناترا و ئەمبارە  ڕۆژهه  ی له كه ڵكه رانی لێ هاتووی خه ك یەکێک لە ڕێەه كاك هاشم وه  دا ووو كه   ماوه  له
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 .یدا كه ڵكه ناو خه  ڵوووڕانی تباتی له ئازادی دەت  وکا وە هه  توانی وه
 

وتبنی شاۆڕ   كااك هاشام  هرك ڕۆژێاك دوای تاه    واتاه٥٣١٧نادانی رێەه ٢٣ڕۆژی   واوون  لاه  دوای شە  تاڵ ئاواره
 . ی پێشوازیی لێكرا كه ن زۆر لە دانبش وانی شاره الیه  و له  وه وۆ شاری وانه ڕایه گه
 

ڵكی  ری خاه ماوه ڕێكخوا نی جاه  ڵدانی كۆمااری ئبواالمی  لاه ر هه ته  ر له ی كورتی ئازادی دا  وه ماوه  كاك هاشم له
و پاێش واردن  ره واه  ڵوووڕی حبزوی دیموكڕاتی كوردت ان  له ندامێكی هه ك ئه وه. ووو ركی هه ره كوردت اندا رۆڵی ته

 . رچاوی گێڕاوه خشی وه ی نه كه لكه كانی  خه رگریكردنی ماف و ویو ه و وه
 
دروشامێكی   واه  مكاری دیكاه خواز و تا ه نی ئاازادی كاور  واوو و دیواان رژێمێكای كۆناه مه وه دیوان ته داخه  اڵ  وه وه

ك پێشاامەرگەی گەل  دا كاااك هاشاام وه   ماااوه لاه. پاند ڕێكی نااوێبی داتااه پۆلی شااه كورتاادتاندا شاه  لااهوه  ناوێی دیكااه
واارای   وه داخێكای زۆره  ر  واه نته یاان هااوڕێ و هاوتااه تا انی ده ده  رای لااه ره تاه. تا ا راوه  ڕژێمای تااازه  رامەەر واه واه

 . هبد كرا دا شه ده غه ڕی نه شه  له ٥٣١٧ڕی تاڵی  مه وانه  ریمی  له كاك عوتمان كه - ویو ی خۆشه
 

ناادامی  ك ئه پاوی كوردتاا اندا وه ڕی داتااه ی شااه رمااه گه  ریمی لااه   كاااك هاشاام كااه٥١١٧تااا  ٥١٧٦تااااڵنی نێااوان   لااه
ڕای  ره دا تاه   مااوه لاه. دژی كۆماری ئبواالمی دا واووە  لی كورد وه تی شۆڕشی گه رایه ری تباتی حبزب  لە ڕێەه   ه ده

   كاداری واووه رانی  شۆرشای چه نبا یەکێاک لە ریەاه تاه  ر كا  دژوارتر  كاك هاشم نه هه  ڕكردنی قۆناغێكی له تێپه
تا ی زانوا ی و  ی هه وه رزكردناه تا ی وه وه مه    چبارۆك  ك ێاخ  واه یان نووتاراوه رگێڕانی ده نووتبن و وه  ڵكوو له وه

رچاوی  خشای واه گش ی جبچان نه  ی كوردت ان و وه كانی دیكه شه وباتی وه ئەده  ی و ئاشنا كردنبان وه كه ڵكه  كری خه
 .وووه هه
 

 . وووه ڵتای كوردیدا هه كۆمه  كوانی له ی یه قبنه داوبن كردنی رات ه  رچاوی له خشی وه نه  مانه ڕای ئه ره كاك هاشم ته
تی  و  اڵیااه وری كۆمه ره گۆڕی دادپااه نانااهنێااوان ژن و پباااو  هێ  مكی یكوااانبخوازی لااه داهێنااانی چااه  لااه  وااۆ نموونااه

  شااێك لااه ر وه هااه  لااه. وووه رچاوی هااه خشاای وااه ڵتای كوردیاادا نه كانی گۆمااه وتاااوه چه  ره هااه  پشاا بوانی كردناای چبنااه
 و  خواز و ئه دژی چبنی زۆردار  كۆنه  ی كورد زانبوه  وه وتاوه هاوڕێ و هاوپش ی چبنی چه  كوردت اندا  خۆی وه
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 . واندا ووون خەواتی کردووە ندی ئه وه رژه   وه خزمه  اڵتدارنی كوردت ان و له ته می حزووری ده رهه وه  كه ی چبنانه
 
وڵادان واۆ داوابن كردنای ژیاانێكی واشا ر   هه  تێكۆشاان  لاه  ژیانبدا ووووێا   كااك هاشام لاه  ر قۆناغێك له هه  له

 . كردوه ی درێغی نه كه هڵك كوانب ر وۆ خه تر  و یه روەرانەتر  مرۆڤانه دادپه
 

ی شۆڕشاای  وه    دژوارووونااه وامی تاا ه رده ئێااران  وااه  نی رژێماای كۆماااری ئبوااالمی لااه مااه ی ته وه ڵ دریوووونااه گااه  لااه
تااڵی   لاه. ری كارد  ه ران تاه نده وه هه ره دا وه٥١١٧تاڵی   مان و گۆڕنكاری تباتی ناو خۆیی  كاك هاشم له كه له گه

 . ژی ر ده ناوه ك په وری انبا وه  مڕۆ له تا كوو ئه  وه٥١١٧
 

ی ژیاانی  مااوه  لاه.  نتاه ی هاو دڵ و هاوده كه ڵكه ڵ خه گه  ری  كاك هاشم هێش ا  له ناوه ڕای ژیانی دژواری په ره ته
ی و  هك ڵكه ر ڕێپێوان و خۆپبشاندان وۆ پش بوانی خه چوونی هه  ڕای كاری نووتبن و وەرگێڕان  له ره تدا ته غوروه  له
پێكچێنانی   وری انبا  له  ڵتای كورد له ویو ی كۆمه ندامێكی خۆشه ك ئه وه.  پارات وه دژی كۆماری ئبوالمی خۆی نه  وه

رچاوی  خشاای وااه اڵتاادا نه كااانی ڕۆژهه   كورده تایەااه  كااانی دایوااپۆرادا وااه نێااوان كورده  نتی لااه كااده تی و یه دۆتاا ایه
اڵ  دا  كانی رۆژهه نێوان كورده  له  كی ره نتی   و تێكشكاندنی دوووه كڕیزی  هاوده هت ی ی وكردنی هه پ ه  له. وووه هه

 .وووه ری هه كاریته  ره رۆڵی هه
 
ی ڕاتا تۆیی  قبنه مەوولێكی ڕاتا ه ك مرۆڤێكای ڕوو خاۆ   دڵفاراوان  زاناا  و تاه كۆڕی دۆت اندا  كاك هاشم وه  له

 . ری داونێ ور ووه تانی ده ر كه ته  لهری  تی كاریته   توانبویه رده ناتراوه و هه
 

*************************** 
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 کاک هاشم کە   ی  رناکبیرێکی خاکەڕا
 
 
 
 
 
 
 

 خالید حەسەنپو 
 

ەکان وۆ ێەکەمبار کە ناوی کاک هاشم کەریمبم وبو   وەک کادر لە کۆمب ەی شارت انی مچاواد لە ێەکێک لە ناوچ
نااوی کااک هاشام لە مباانەی ئەوواتاانەدا دەهااتەگۆرێ کە پێوەنادی هەواوو وە . واوو خەریکی تێکۆشاانی حبزوای 

دیااارە ئەو تااەردەمە لە نێااوو ریزەکااانی حبزواادا جۆرێااک رێزوەناادی هەوااوو . رێزوەناادی  بکرێکااانی نێااوو حێاازوەوە
گەڵ روانتاای لەنێوان ئەو کەتانەی کە هەڵتری وبروواوەری چەپ ووون دەگەڵ ئەو کەتانەی وەجۆرێک دانوویاان دە

کاااک هاشام وەک کەتاااێەتێک دەناتاارا کە خااوەن رونااتەی چەپ واوو و وەهااۆی ئەوە  کە وەناادە . چەپ نەدەکاوواڵ
کاااک هاشاام وناتاام و دەگەڵاای لەوتااەردەمەدا خااۆ  لەو تااوێوە  کاارێەدا دەتباا ەوە  عەوداڵ وااوو  کە لە نباازیکەوە 

ە هااۆی کێشااەی  کااری هاااتەوونە ناااوو حباازب کە نە ئێواا ا کە دەرواناامە ئەو دەورانە  هێناادێک دیاااردە و. ئاشااناوم
وەاڵ  ئەوە واتێکی زاڵی ئەو تاەردەمە . حبزب هەووو توودیان وۆ جوواڵنەوەکە هەووو و نە توودیان وۆ ێەک رێزی

وەاڵ  وە هەر پێوانێاک    پێاوانەی . و رێزوەندێەکانی نێاوو حبازب دەدا ووو و شقەی لە شبوەی وبرکردنەوەی ئبمە
انەی ئەوکا  لە کاک هاشم وروانبن  وە هۆی کۆووونەوەی هێندێک لە وایخە وەرزە ئبنوانێەکان لەو ئێو او   پێو

 .مرۆڤەدا  کەتاێەتێکی پێشکەوتوو ووو
  

 ی هەتاوی کە لە دەورووەی دە  ەری تباتی دەمامەوە  زیاتر چاو  وە کاک هاشم ٥٣٢١و  ٥٣٢١لە نێوان تااڵنی 
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لەو تااااڵنەدا ماان . ا کە لە نباازیکەوە دەگەڵاای ئاشااناومئەوتااۆ  وااۆ نەدەرەخواا دەکەو  وەاڵ  وە داخەوە مەجاااڵێکی
وەرپرتاای تەشااکبالتی ئاشااکرای حباازب وااوو  و وااۆ دی ناای کااوردە ئاوارەکااانی رۆژهەاڵتاای کوردتاا ان کە زۆروەشاابان 
 پێشاا ر پێشاامەرگە وااوون وەاڵ  وازیااان هێناااووو  یااان وەهااۆی شبرشااەوە قاچاااس وەااوون  رێتااا  دە تااولێمانێە 

ئەو ناوچااانە چااوونکە پشاا بان وە شاااری وااانەوەیە  زۆروەی خەڵکاای . واالن  کااارێزە و کااوڕاداوێ دەکەو قەاڵچاا
لەوێ زیااتر دەگەڵ نااو و ناوواانتی کااک هاشام کەریمای ئاشانا واوو  کە . رەی واانەو دەورووەر لە وێ دەژیاانئاوا
ووەرینەی کە کاک هاشم دەنێوو خەڵاکەکەدا لە رووی ئەو خۆشەویو ێە پان. نێوو خەڵکەکەدا زۆر خۆشەویو  ووودە

هەیەااوو  دەم ااوانی ئەوە وبخااوێنمەوە کە کاااک هاشاام جااتە لەوێااکە تااەر وە ونەماااڵێکی گەورە و نبشاا مانپەروەری 
ەو رێزوخۆشەویوا ێە دەنێاوو وانەیە  وەک خۆشی کەتاێەتێکی کۆمەاڵێەتێە و هەر وۆیە توانبوێەتی وەێ ە خااوەن ئ

 .خەڵكدا
 

دەر ەتێکاای زیاااتر  وااۆ . ی هەتاااوی هەڵوێواا ی گاار ٥٣٢٧ - ٥ - ٥ە رێەەراێەتاای شۆرشااتێر ل ک. د. ێااک حکات
زۆر جااار وەوااۆنەی جۆراجااۆر دەگەڵ ێەک اار دەکەوتباانە . باازیکەوە دەگەڵ کاااک هاشاام ئاشاانا واامهەڵااکەو  کە لە ن

ئەوە . ووهاشاام دەوری قوااەرکردنی تێاادا هەوااواتومناقشااەوە  یااان دەچااوومە ئەو کااۆرو کۆوااوونەوانەی کە کاااک 
وۆ مان وەێا ە  دەر ەتێکی واشەوو کە هە  زۆر ش  لە کاک هاشم  ێر ووو  و هە  کەتاێەتی شێوەی وبرکردنەوەکەی

 . جێتای لێوردووونەوە
 

ی هەتاوی پێکچا  وە ئەنادامی ٥٣٧٦تی شۆرشتێر کە واوزانم تاڵی دوای ئەوەی لە کنترەی نۆهەمی حدکا رێەەراێە
تێکەاڵوی و دۆتا اێەتبم دەگەڵ کااک هاشام کەریمای هە  وەک هەوکاار و هە  وەک  کۆمب ەی ناوەنی هەڵەوێردرا  

وەک لە تەرەتاوە ئاماژە  پێدا زانبەوو  کە کاک هاشم الێەنتری وبرووااوەری چەپ دەکاا  وەاڵ  . زیاتر ووودۆت  
چەپێکای  هاشام پێمواووو کە ئەو روانتەیە لە کاک هاشامدا شا ێکی رواڵەتاێە و وەک لەو تاەردەمە وااوو واوو کااک

  دوای چەناااد تااااڵ تاااێکەاڵوی هەڵواااەنتاندی رواناااتە و کردەوەکاااانی کااااک هاشااام و پێترتنااای اڵوە. تاااوونەتێە
زۆر . چەپ و ئارماان گەرایە وبرووۆچوون و هەڵووکەوتەکانی  وۆ  دەرکەو  ورات ی کاک هاشم لەناخەوە پباوێکی

ە رێزوەناادێەکانی ناااوچەیی و جبچانباادا وەاڵی جاار کە هەلااومەرجەکە وایدەخواتاا  حباازب هەلوێوا ێک وتاارێ کە ل
رۆژئاااوادا داشااکێنێ  کاااک هاشاام زۆر تااورە دەوااوو و وااێ ماناادوووون ئبواا داللی دەکاارد و هەوڵاای دەدا جەمااسەکە 

دیاارە جەماسەکە    لەرووی خۆشەویوا ی کااک هاشامەێ یاان . ەێنێ کە هەڵوێوا ێکی ئەوتاۆ نەگبارێقەناعە  پێ
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وەاڵ  . ەڵوێو بکبان دەگر  کە وۆچوونەکانی کاک هاشمی تێدا وەوەرچاوو گبراواێدروت ی وۆچوونەکانی  ه و رات 
. ری وە کاورداێەتی خەوااتی نەتەوەیایهاشمدا وەجۆرێک نەووو کە تاێەەر وخااتە تاەر وااوە روانتای چەپ لە کاک 

وانااد کە وەڵکااو لە نێااوان وبااری چەپ و روانااتەی نەتەواێەتباادا  هاوتااەنتێک لە ئە کاااری کاااک هاشاامدا خااۆی دەن
واۆیە . ۆ نەتەوەکەی تێدەکۆشاێ پاشاان چەپەوەروونی هەت   دەکرد کە کاک هاشم وەر لە هەموو ش ێک کوردە و و

 . کوردێکی چەپ ووو نەک چەپێکی کورددەکرێ وەێن کاک هاشم وەمانای واقسی ووشە  
 

یی خااکی واوونی ئەو االێەنێکی دیکەی کەتاێەتی کاک هاشم کەریمی کە ئەوی کردووو خۆشەویو ی خەڵاک  خااکەر
دەگەڵ ئەوەی خاوەن خەوا  و تبكۆشان راوردوێکی خاوێن و درەوشاوە ووو و لە نێو حبزوبشدا ئەندامی . مرۆڤە ووو

. کادا خۆنەویوا   خاۆنەگر و تاادە واوودە  ەری تباتی واوو  وەاڵ  لە هەڵواوکەو  و روووەروو واوون دەگەڵ خەڵ
و دەت ە و جبلێک وان  وە جبادی دەگارتن و  ونانەکاندا  جا لە هەر گروپنکاک هاشم لە روووەروو وون دەگەڵ ئب

دواتر وۆ  دەرکەو  کە ئەوەی کاک هاشمی لەالی خەڵک خۆشەویوا  . ر لەوە  خۆی وەتەردا نەدەتەپاندنگرینت 
ەڵ دەگکردوە  لە پلەی ێەکمدا نەک راوردووی خاوێن و خەواتکارانە  وەڵکو ئەو هەڵووکەوتە شۆرشتێرانە ووو کە 

 .دەورووەری خۆی دیکرد
   

زۆر جار کە . لە م اال و  ێرووون رانەدەوەت ا کاک هاشم کەریمی دەگەل ئەوەی دەرچووی زانکۆ ووو  وەاڵ  هبچکا 
واۆیە خوێنادن . دەتا ی یاان وان هەنتەبادا پاێ واووتووشی دەووو   ک ێەاێکم یاان یاان گۆڤاارێکی لە نێاو تااکەکەی 

وەاڵ  وە هەر وەو ئەناادازە کە خەریکاای . هاشاام تااێکەڵ وەااووخوێناادنەوە و وەدوادا چااوون دەگەڵ تروشاا ی کاااک 
خاااۆی واااۆ دەوروەری خاااۆی  و هەوڵااای دەدا زانبارێەکاااانی. وەو رادەێە  خەریکااای  ێرکاااردن واااوو خوێناادنەوە واااوو 

نی کاێ و وەجۆرێاک  ێاری دەکاردن  کە مارۆی نەیادەزا وەاڵ  زانبارێەکانی وها دەدا وەدەورووەری خۆی. وتوێزێ ەوە
ئەوە تایەەتمەناادێکی هەرە وەرچاااوی کاااک هاشاام لە کاااری رۆشااەنتەریدا وااوو و ئەو . ماموتاا ایە و کااێ قوتاااوێە

لە هەر واارێکەوە کە کااک هاشام  دوانادوا  زانبااری تەواوی هەواوو و . وەدی کاردوە هەڵووکەوتە  لە کە  کەتدا
 .ئاگاهیدەکرێ وەێن دەریاێک ووو لە زانباری و  لەرات بدا کاک هاشم

  
وەکورتی ژیانی کاک هاشم و کەتاێەتێکەی دەکرێ لە زۆر وواردا هەڵەوەنتێندرێ و ڵبکادانەوەی واۆ وکارێ  وەاڵ  

حەقای خاۆی وەهەماوو مخاون وەندەی حەقبر لەو وارەوە دەت م کورتە و تەوادو زانبارێەکاانم لە ئاتا ەدا ناێە کە 
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ئەوەندە دەڵێم هبوادار  مرۆڤی وەک کاک هاشامی کەریمای  واێ پاۆزوهەوا  خااکی و خااکەڕا و لە . دە الێەنەکان و
 . و وانی زۆرترین کەڵکبان لێوەرگرێحەینی حاڵدا رووناکەبر زۆرون هەتا نەتەوەکەمان 

 
 ٢٦٥٧ی ئۆک ۆوەری ٥٢

 
 

*************************** 
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 ژ انی مرۆڤێکی گەر ەکو تیلە ەک لە 
 
 
 
 
 
 
 

 کەماە کە   ی
 

ئەوەی یەکباان لە کۆشاک و ئەوی دیاکە لە خاانووچکەیەکی هەژارانەدا . مرۆڤەکان هەماوو وەک یەک لە دایاک دەوان
وەڵکاوو شاێوازی گەورەواوون و وبرکردنەوەیاانە کە لێکباان . دەکەوێ ە کۆشی دایکبەوە جباوازیبەک ناخاتە نێوانباان

وۆ ئەوانەی تەمەنی خۆیان وەواشی و لە پێناو ژیان و ئازادی مرۆڤەکاندا تێاپەڕ دەکەن واا ئەوە  . جبا دەکاتەوە
 .تووشی تەخ ی و نەهامەتببان وکا  وەاڵ  وەک وەشێک لە شانازیبەکانی خۆیان و خەڵکەکەیان دەمێنێ ەوە

 
لەتاەر کەتاێک ونووتای کە کەتاایەتببەکەی لەال  گەورەتار واێ لەوەی هەتا ی . ئە  نووتبنە  وەالوە زۆر قورتە

یاا لەوەر ئەوەی کە خۆشەویوا ببەکەی گەیەێا ە ئەو ڕادە کە . پێدەکەی و یەکێک لە گەورەترین شاانازیبەکان  واێ
ک هەر ونووتام هەرچەناد دەترتام لەوەر لەگەڵ ئەوە  حەز  لێبە وە کورتی چەند وشاەیە. نەتوانی وەتفی وکەی

 .  وۆیە لە ئبو اوە داوای لێەووردنی لێدەکە . وێ وانایبم لەتەر  وەێ ە عەیەە
 

تاڵ لەمەووەر  لە ونەمااڵەیەکی وە پێاوانەی ئەو تاەردەمە ماا  ناوەنادی لە شااری  ٧٦وەک خۆی واس دەکا نزیک 
هەاڵتااای منااادااڵنەی لە نێاااو مااااڵ و کاااۆاڵن و  و هەاڵ  لە دوای دارەدارە و کەوتااانە تاااەرپێ. وااانە لە دایاااک واااووە
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شەڕی دووهەمی جبچانی دەتاپێدەکا . وەردەرگە  تەقەی تفەن  و دەنتی تۆپ و تەیارە  دنبای منداڵی لێ تێکدەدا
و دوای داگبرکردن و تااڵنی پادگانی واانە لە الیەن ئەرتەشای تاوورەوە و گەڕانەوەی هێزەکانباان وەرەو موکریاان  

دەتاەاڵتی هاابە دەوڵەتێکای وەتاەرەوە نااامێنێ  دەکەوێا ە ژێار دەتااەاڵتداری عەشاایری وەگازادەی وااانە و واانە کە 
   حەمە ڕەشبد خان کە وە هۆی تەروزێویبەکانی لە دژی دەتاەاڵتداری پاشاایەتی حەمەڕەزاشاا ناوواانتی هەواوو و

ک تواناای وەروەرەکاانی لەگەڵ تااڵ کاتێا٣حەمە ڕەشابدخان دوای . تااڵ وەتاەر واانەدا حاوکمڕانی کارد٣وۆ ماوەی 
خەڵکی وانە لەالیەک لە ترتی هێرشی . هێرشی ئەرتەشی ئێرانی نەما  شاری تووتاند و وە وێرانی وەجێی هێش 

ئەرتە  و لەالیەک لە وەر تاااووتمان و واااێ مااااڵ و حااااڵی شاااار وەجێااادێەن و ڕوو لە دێچاااا  دەکەن و تەناااانە  
اشووری کوردت ان کو  دەکەن کە ونەماڵەی ئەوانابش کە ماڵەکەیاان وەشێکبان وەرەو پێنبوێن لە ناوچەی شلێری و

 . تووتێنراووو و جێتە و ڕێتەیان وۆ ژیان نەماووو یەکێک لەو ونەماڵە کۆچەەرانە دەون
 

وە  جۆرە لە تەرەتای منداڵببەوە کاک هاشم کەریمی چاوی وە شەڕ و تووتانی شار و کاۆچی وە ناچااری و دی نای 
وااۆیە تااەیر ناابە منااداڵێکی وا دواتاار دەیااان پرتااباری لە . دەوڵەتاای و عەشااایری دەکاارێ ەوەتاا ەمی دەتااەاڵتداری 

مێشکدا گەاڵڵە واوووێ و دواتار کە گەورە دەواێ لە گەڵ هەر ڕووداوێکای ناوێ  وە دوای واڵمای پرتابارەکانبدا وێا  
ژیاان لە تاەردەمی دوک اور  دامەزرانی کۆماری کوردت ان و تێکچوونی  ئەزموونی دەورانێکی کاورتی وە ئاازاد. ووووێ

دا و هەڕەشااە و تاارس وااۆ تااەر ونەماااڵەکەی وە هااۆی تێکۆشااانی واااوکم کە واارا گەورەی کاااک هاشاام وااوو   موتااەدیق
هەموویان پاێش ئەوەی ئەو وتااتە تەمەنای کاامەی وەرپرتابارووون  دەواێ هانادەروووون واۆ وبرکاردنەوەی زیااتر و 

 .دی نەوەی واڵمی پرتبارە نوێبەکانی
 

ژیانی کاک هاشم کە دەکرا دواتر وەک مامۆت ایەک یا وەڕێوەوەرێک و تەنانە  وەک توانایبەکانی دواتری  رێچکەی
دەریخواا  وەک کاروەدەتاا ێک ژیااانی ئاتااایی لە تااەر زێااد و ماااڵی خااۆی وەااردایەتە تااەر  لە ژێاار کااارتێکەری 

ئەو وبرکردنەوەکانی خو ە . ە ڕۆیش ڕووداوەکانی ئەو تەردەمە لە ژیانی منداڵی و مێرمنداڵی وەرەو ئاقارێکی دیک
خزمە  هەوڵدان وۆ پێکچێنانی گۆڕانکاری لە دەتەاڵ  و کۆمەڵتەدا و هەر لە تەرەتای تەمەنی تازەپێتەیبش وویی 

وەک خاۆی دەڵاێ  تاەرەتا وە واێ . خۆیەوە یەکە  هەنتاوەکاانی خاۆی لە ڕێاتەی تباتاە  واۆ ڕزگااری هەڵێناایەوە
ئەمە دەکارێ تاەرەتایەک . اوکاریی کاکی کردوە کە وەرپرتی حبزب وووە لە وانەئەوەی وە ڕەتمی حبزوی ووووێ ه

ووووێ وۆ لەتەرپێ ڕاوەت ان و دەتپێکێک وۆ داڕش نی پالنی کاری تباتی تاەروەخۆی  هەر وەک لەو دەمەوە هەتاا 
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لەو ڕێتەدا . کردوەتاڵی تەمەنی خۆی لە پێناو وبر و ئامانببدا تێپەڕ ٢٦و ا وەوێ هەت  وە دوودڵی زیاتر لە ێئ
ە و وە دوورخرانەوەی ئببەاری لە شار وۆ گوند و تەنانە  واۆ شاارەکانی دیاکەی وزۆر جار تووشی چەرمەتەریش وو

وەاڵ  دواجااار وە هااۆی درێااوەدان وە کاااری تباتاای و حبزواای و وەرپرتااایەتی لە کومب ەکااانی . ئێاارانبش تاازا دراوە
و وە دوای شەهبد واوونی مەال  ٥٣١٢و دوای ئەوەی لە وەهاری تاڵی حبزوی دێموکراتی کوردت ان لە تاران و وانە 

قادر وردی ئەندامی کومب ەی ناوەندی حبزب لە ناو شاری وانە و دەت ەەتەرکرانی دوو کەس لە ئەندامانی حبزب  
هەتاا  تاڵ١دەکا و وۆ ماوەی  کوردت ان یدیار ووو دەگبرێ و تزای ئێسدامبش چاوەڕێی دەکا  ناچار ڕوو لە واشوور

 .چەند مان  پێش رووخانی دەتەاڵتی حەمە ڕەزا شا دووری لە زێد و کەس و کار و ئازیزانی تەحەمول دەکا
 

وااوو لە گەڵ شااەهبد عوتاامانی مااامم کە واارا وچااووکی کاااک هاشاام وااوو ی هەتاااوی ٥٣١٧کۆتااایی پااایبزی تاااڵی 
ینە تانە  واۆ زەحامە  پێادانبان تە ەرێکی تانەمان کارد و چاووینە مااڵی ئاغاا ئەقای ڕەشابدیان کە هەتاا دەچاوو

زۆرجااار کاااک عوتاامان لەگەڵ خااۆی دەیەاارد  وااۆ تااەردانی زۆر شااوێن  ئەو جااارە  . مەناازڵتەی هەمبشااەیبمان وااوو
لە وبرمە کاک عوتمان پێی وتم کەمال واتای ئە  تاە ەرە الی کەس . وەالمەوە ئاتایی ووو وە یەکەوە وچبنە تنە

اڵتێکی ڕۆحای تلەپااتی وەتاەرمەوە هەواوو  لە یەکە  ئبشاارەی و یەکە  لە منداڵبمەوە هەت م دەکرد دەتاە. مەکە
. وەاڵ  ئەو تە ەرەیان واۆ مان تاایەە  واوو. وشەی تێدەگەیش م مەوەت ی چبە  دیارە ئەودە  ئب ر زۆر گەورە ووو 

ماان . تااتێکی لە وباار نەچاوەوە وااۆ ژیاانم. تااڵ دووری و چاااوەڕوانی  کااک هاشاامم لەوێ دیا ەوە ١دوای نزیاک وە 
نەمااااادەزانی کە ئەو و وەشاااااێک لە هاوڕێباااااانی ڕێاااااەەری حبااااازب وە نچێنااااای گەڕاونەتەوە ڕۆژهەاڵ  و خەریکااااای 

پێم وایە هەر ئەو دیدارە  ووو کە هانادەر  . خۆڕێکخو نەوە و دانانی وەرنامەن وۆ داهاتووی تێکۆشانی حبزوببان
ئااخر . انی حبزوای دێماوکراتی کوردتا انداووو وۆ تاغەوونەوە  لەتەر کاری تباتی و درێاوەی تێکۆشاانم لە ڕیزەکا

ئەوکاتە لە نێو گەنبەکاندا واو ووو کە  واۆ ئەوەی وەێای تباتابم دەواوو تاوودەیی واای و الینتاری لە چریکەکاانی 
زۆری پاێ نەچاوو . خەڵقبش نبشانەی شۆڕشتێڕ ووون  ووو  ئێمە  لەو  ەزایەدا دەژیاین و کااری تباتابمان دەکارد

ە و لە ماااڵی زیناادوویاد جەلبلاای مواا ە ازادە واارای شااەهبدان خەلباا  شااەووا  و عەزیااز کاااک هاشاام گەڕایەوە وااان
کۆمەڵێااک گەنباای واشاام لە وباارە کە لەوێ وااوون و هەر ئەو ڕۆژە کااومب ەیەکی کاااتی . کۆوااوونەوەیەکی تاااز کاارد

 . دەتنبشان کرد وۆ وەڕێوەوەری کاروواری حبزب لە وانە  کە من یەکێک لەوان ووو 
 

 کاک هاشم تەنبا دەورانێکی کورتی کەم ر لە دوو تاڵەیم لە وبرە کە لەگەڵمان ووووێ ئەویش لەگەڵ ئەوەی 
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ئەوکاتەی لە قوتاوخانەی تەرەتایی مامۆت امان ووو  وە هۆی ژیانی دوورخراوەیی وەردەوامی و خوێندنی لە تاران 
ریبەکای زۆرماان نەواوو  وەاڵ  دوای کە  لەگەڵ ئێمە ژیاووو و تەنبا وۆ کاتی پشاووەکان دەهااتەوە واانە و  وبرەوە

دەمخوێناد زۆر شا ی لە خاۆی واۆ  ٥٥تااڵ واوو  و لە کالتای  ٥٢ڕویش نی واۆ واشاووری کوردتا ان کە ئەو کااتە مان 
هبشا ا کااک عوتامان کە چەناد مانا  پێشا ر ئەودە  کە لە دەوبرتا ان مامۆتا امان واوو لە الیەن . وەجێ هێش بن

لە نەوااوونی کاااک عوتااماندا  گەڕانەوەی کاااک هاشاام لە تااارانەوە وااۆ . ا وااووتاااواکەوە گبراوااوو  هەر لە زیندانااد
. وەداخەوە ئەو جاارە  خۆشاببەکانمان کاور  خاایەن واوو. ڕۆژانی نەورۆز گەر  و گوڕی و خۆشی خو ەوەوە نێوماان

ەوڵ ئە  ڕووداوانە لەگەڵ ئەوەی قورتااایبەکی زۆری ڕۆحاای خواا ەوە تااەرمان وەاڵ  هاناادەرمان وااوون کە دواتاار ه
خوێنادنەوەی ئەو ک ێەاانەی ئەوان لە ک ێەخاانەکەی . ودەین وەک ئەوان وچبن  هەرچەند کاارێکی زۆر زەحامە  واوو

ماڵەوە کۆیان کردووەوە و وەشێکی زۆری لە تااڵنی تاواکببەکان دەروازیان وەوو  وبرکردنەوە لەوەی کە وۆ لە ماڵی 
ان هەڵەێن و ماڵ و حاڵی خۆیان وەجێ واێەن  هەتا  کاردن ئێمەدا هەموو وە نۆوە دەچنە زیندان یا دەوێ لە چنتب

وەو هەموو ناڕەحەتببانەی کە واوکم و کاک رەئوو ی مامم و ونەماڵەکەمانبان خە ەتەار کردووو و زۆر ش ی دیاکە  
لەگەڵ ئەوەی ئێمەشی لەو تەمەنەدا تووشی خە  و ناڕەحەتی کردووو وەاڵ  تابمایەکی ئە واانەیی لە کااک هاشام 

تبمای ئبنواانێکی ئاازا و خەواتکاار کە دوای گەڕانەوەی و هەتاا ئبوا ا وە تافاتی وەرزی . دروت  کردووو لەالمان
 .ئبنوانی خۆی نبشانی دا کە شایو ەی ئەو جۆرە هەڵوەنتاندنانەیە کە خەڵکی شار و دۆت انی وۆیان دەکرد

 
مرۆڤێکاای ڕاتاا تۆ و دڵپاااک  . ووحبزوای دێمااوکرا  کە خاااوەنی کااک هاشاام وااوو وە هاۆیەوە زۆر شاا ی لە وااانە هەوا

خوێناادەوار و ڕۆشاانەبر  وە پشاا بوانی ڕاوردوویەکاای پاااکی خااۆی و ونەماااڵەکەی و خاااوەنی گەورەتاارین حباازب لە 
کوردت اندا  وەاڵ  تادە و خۆماڵی  دۆت ی نەیاارە تباتاببەکانی  خەمخاۆری خەڵاک و ژیاان و تاەروماڵبان و زۆر 

تر و ڕێزدارتر لە هەمبشاە کردواوو  پشا وانەیەکی وەهێاز واوو کە  ویو تایەەتمەندی دیکە کە کاک هاشمبان خۆشە
ئەو خۆشەویو ببەی کە هەتا ئێو ا  نە تەنبا کەمی نەکردوە وەڵکاوو لە . وە هۆیەوە واوەڕ وە حبزب زیاتر وەوو

کە لەگەڵ ئەو لەو مرۆڤاانەیە . نێو ئەوانەشدا کە نەیاندیوە و تەنباا ناووانتباان وبوا وە ڕوو لە زیااد واوون واووە
دی نی جوانبەکاانی ژیاان  جاوانی مرۆڤەکاان لە ناخبانادا دەوبنێا ەوە نە لە تابما و ڕە  اریانادا  چاونکە خاۆی لە 

ئەو زۆرجااااار تااااووڕە دەوااااوو وەاڵ  وە هااااۆی هەڵوااااوکەوتی ڕاتاااا تۆیانەی   .ناااااخبەوە ئبنوااااانی وباااار دەکاااااتەوە
خاۆ . ە دەواوونە وەز  و گێاڕانەوەی لە مەجلبواانداتووڕەووونەکانی نە تەنبا نەدەووونە هۆی دڵ ئێشە وەڵکاوو دوای

 ئەمە  لەوەوە تەرچاوە دەگرێ کە . ئەگەر وبزانبایە دۆت ێکبشی دڵتبر کردوە وە پێکەنبنەوە دڵی دەهێناوە جێ
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 کاک هاشم وە خۆشەویو ی تەیری ئبنوانەکان دەکا و جتە لە دوژمنان و چەوتێنەرانی هەژاران هەرگبز رقی لە 
 . کەس نەوووە و پێم وانبە وۆ جارێکبش وبری تۆڵەی جتە لە دوژمنان وۆ کەس چوووێ

 
ئەوەی لە تاااەرەوە وااااس کااارا وەشاااێک لە تاااەرووردەی ژیاااانی تێکۆشاااەرێکی نەتەوە وەشاااخوراوەکەمان و خەڵکااای 

ردوەتە زەحمەتکێش و ت ەمدیدەی واڵتەکەمانە کە دەوبنبن هەموو تەمەنی خاۆی خەمخاۆرانە لە خازمە  وەوانادا وا
. کە ئەوە وۆ خۆی گەورەیبەکی کە  هاوتای کااک هاشام و کەتاانی وەک ئەو لە نێاو خەڵکەکەمانادا دەردەخاا. تەر

ئەو تەنبا کەتاێکی . وەاڵ  کاک هاشم تەنبا وەوەوە ناناترێ ەوە کە پباوێکی وەردەوا  وووە لە خەوا  و تێکۆشان
تێڕانەی کردواێ  وەڵکاوو زۆرتار وە وبار و ئایادیاکانبەوە خەواتکار نەوووە کە لە وەت ێنێکی تایەەتدا کاری شۆڕش

ناتراوەتەوە کە لە هەر هەلومەرجێکی تباتی و حبزوبدا ووووێ واۆ جاارێکبش ئەو ئایادیا  کریاانەی خاۆی لە وبار 
ئەمە دەریاادەخا کە مرۆڤێکاای خاااوەن وباار وااووە و وە . نەکااردوە و  باادای هاابە مەوقسبەتێکاای تااایەەتی نەکااردوە

 . وەر راون کردنی تێتەیش نی لە تەر وبرکردنەوەکانی هەوڵبداوەوەردەوامی وۆ 
 

گەنبێک کە لە شارێکی وچووکی چەند هەزار کەتی کە لە ژێر کاارتێکەری داب و نەری ای ئاایبنی و دەرەوەگاایەتی 
ئەو لە جباااتی کەوتاانە ژێاار کاااریتەری ئەو داب و نەری ااانەوە  هەر لە تااەرەتاوە . ئەو تااەردەمەدا وااوە  پێاادەگا

هەت  وە جباوازی چبنایەتی لە نێو کۆمەڵتەکەیدا دەکا و ڕزگاری مرۆڤی زەحمەتکێش و چەوتاوەی لە چنا  کاۆ  
وپێوەندی دەرەوەگایەتی و تبوا می عەشاایری  دەوێا ە ونااخەی  کاری ئەو واۆ ئاازادی مارۆی و گەیشا ن وە ژیاانی 

 .    یەکوان لە نێو کۆمەڵتەی مرۆڤایەتبدا
                

وە هۆی تێکۆشانی قاقە وارای گەورەی لە کاومب ەی حبزوای . م پێدەگا  دەرس دەخوێنێ و دەوێ ە مامۆت اکاک هاش
حبزوی دێموکرا   حبزوێکە کە زۆرتر وۆ رزگاری نەتەوەیی تێدەکۆشای . دیموکرا  لە وانە  ئاگاداری زۆر ش  دەوێ

اڵ  وەشااای هەرە زۆری ئەنااادا  و لە گەڵ ئەوەی حبزوااای هەماااوو چااابن و توێوەکاااانی کاااۆمەڵتەی کاااوردەواریبە وە
ئەوانەی کە کااک هاشام وە وەردەوامای وباری لە ژیاان و . تێکۆشەرانی ئەو حبازوە لە چبنای هەژار و دەتا  کاورتن

تەرەڕای ئەوە  زیاتر وبر لەوە دەکاتەوە کە خەوا  وۆ ڕزگاری ئەو چبنە هەژارە پێویوا ی . ڕزگاریبان کردوەتەوە
گەڵ چەنااد کەس لە هاوڕێکااانی وباار لە دامەزراناادنی ڕێکخراوێااک وااۆ خەواااتی وە تێکۆشااانی جباااواز هەیە و لە 
وە هۆی  شااری رێاویم و دوورخوا نەوەیان لێاک . وۆ ماوەکبش ئەو کارە دەکەن. چبنایەتی لە کوردت اندا دەکەنەوە
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ندی ئێران دوای دوورخو نەوەی وۆ شاری تە ریش لە پارێزگای ناوە. پەرتەوازە دەون و ئەو کارەیان پەکی دەکەوێ
و دواتر دوای درێوەی خوێندن لە زانو تای تاران   رتەتی ئەوەی دەت  دەکەوێ خەڵکی زیاتر وناتێ و مەیادانی 

خەواتی خوێندکاری لە زانو تەکاندا کە زۆرتار ڕێکخاراوە چەپە نچێنببەکاان . دیکە وۆ تاقبکاری تباتی وەبنێ ەوە
دت ان و داتا انی خاۆ  باداکردنی ڕۆشانەبرانی پێشاڕەوی وەک لە کور ١٧-١٢وەڕێوەی دەوەن  وزووتنەوەی چەکداری 

مۆعبنی و شەریفزادە و زۆر ڕۆڵەی زەحمەتکێشی ئەو واڵتە و دەتپێکردنی خەواتی چریکی شار لە شارە گەورەکاانی 
ئێاااران لە الیەک و خوێنااادنەوەی وەردەوا  لە هەلاااومەرجی ئەو کاااا  پێویوااا ببەکانی درێوەدانااای خەواااا  لە دژی 

ئەگەر ئەو وەک گەنبێکای .   کاک هاشم وەرەو تاغەوونەوەیەکی جبددی  کری و کرداری پاڵ پێوە دەناێڕێویمی شا
خوێندەواری چەپی مارکوبو   وبر لەوە دەکاتەوە کە تاەرچاوەی وەشای هەرە زۆری ئەو وە  مەینەتباانە رێویمای 

ئەو نادادپەروەریاااانە دەواااێ تاااەرمایەداری مشاااەخۆری پاشاااایەتبە لە ئێرانااادا و واااۆ کۆتاااایی پێچێناااان وە هەماااوو 
خەواتێکی هەمە الیەنە وۆ ڕووخاانی رێاویم و گاۆڕانی تبوا می دەتاەاڵتداری وە ئەنباا  وتاا  لەو الشاەوە تا ەمی 
دووجارەی هەر ئەو ڕێویمە لە تەر گەلی وێەەشکراوی کورد لە هەموو ما ە ئبنواانببەکانی لە وبار ناکاا و لە پااڵ 

چبناااایەتی  داوبنکردنااای ماااا ە نەتەوەیبەکاااانی نەتەوەکەشااای دەخااااتە  خەواااا  واااۆ کۆتاااایی پبچێناااان وە تااا ەمی
چوارچێوەی وبرکردنەوە تباتبەکانبەوە و لە هەموو ماوەی ژیانی تباتی خۆیدا هبە کاتێک نە ئە  دووەی لێک جبا 

هەر وااۆیە لە زووەوە و هەتااا ئبواا ا  ژیااان و کەتااایەتی کاااک هاشاام . کااردەوە و نە هبچبااانی لە وباار وااردوەتەوە
تەرمەشق ووون واۆ زۆر لە ڕێەاوارانی خەوااتتێڕ و ئەوانەی واشای دەناتان  زۆر جاار و واۆ زۆر شا  ئەو وە نماوونە 

وەاڵ  جبااا لە تباتااە  کاااک هاشاام وە هااۆی جااۆری ڕوانبناای ڕاتاا تۆیانەی وااۆ دی ناای دەوروووەری و ئەو . دێناانەوە
روووەری هەواوو کە هەماوان وە شاانازیبەوە کەتانەی لە کۆمەڵتەکەیدا دەژین پێوەندیبەکی وای لەگەڵ خەڵکای دەو

ڕوانبنی ئبنوان دۆت انەی کااک هاشام واێ وبرکاردنەوە لە مەوقسبابە  و پالە و پاایەی کەتاەکان  . خۆشبان دەوێ
ئەو کە وۆ خۆی هەموو تەمەنی وە تادەیی و . نبشانەی ئات  وەرزی تێتەیش نی ئەون وۆ ژیانێکی واقسی مرۆڤەکان

یروتااەمەرەکانی ژیااان وااردوەتە تااەر  هەمبشااە خەماای لە ژیااانی دۆتاا ان و خەڵکاای دیااکە وە دوور لە چاااووڕاوە تە
هەوڵی وەردەوامی وۆ پارات نی کەتایەتی ئەوانەی وە جۆرێاک پێوەنادی پێباانەوە هەواوە  ڕێازی ئەو واۆ . خواردوە

هاشم لەگەڵ هەموو  مرۆڤەکان نبشان دەدا وەوێ وبرکردنەوە لە پلەوپایەی چبنایەتی یا کۆمەاڵیەتببان  وۆیە کاک
واێ گوماان . کەس کە شایانی دۆت ایەتی وێ دۆت ە و هەموو کەس حەز دەکا دۆتا ی کااک هاشام واێ و نااوی وێناێ

ووونی مرۆی گەلی خااوەن ئەخاالق و پرێنوابپی مرۆڤدۆتا انەی وەک کااک هاشام لە نێاو گەلەکەمانادا هە  ماایەی 
 .  ەکانی داهاتووی ئە  نبش مانەتەوەندی نەتەوەکەمانە و هە  دەوێ تەرمەشق ون وۆ نەو
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 ، کو دێکی چەپ ، چەپێکی راقعبین"هاش ی کە   ی"تێکۆشە  
 
 
 
 
 
 
 

 خەلیل غەزەڵی
 

یەوە وە پەیااا  ئاگااادارکرا  کە وەتەمااایە وەک     کاااک رەحمااان نەقشاایڵەلە الیەن دۆتاا  و هاااوڕێێ چەناادین تااا
نبشاا مانبی رۆژهەاڵتاای  -واازووتنەوەی رزگاااری وە ااایەک وااۆ تەمەنێااک خەوااا  و تێکۆشااانی تێکۆشااەری ناااوداری

وەو واۆنەوە پرتاباری لە چەنادین کەس و لەوانە لە مان . کوردت ان کاک هاشم کەریمی  نامێلکەیەک والووکاتەوە 
 .کردوە گەر وکرێ چەند دێڕێک وەک وبرەوەریی یا هاوریبەتی لەگەڵ کاک هاشم ونووتبن

 
دادەناێم یاا خاۆی وبنووتاێ یاا کەتاانێکی دیاکە کە زۆرتار لەمان لێاوە من ژیاننامە و مێوووی تێکۆشانی کاک هاشم 

 .وۆیە تەنبا وە چەند تایەەتمەندیی کاک هاشم ئبشارە دەکە  کە رەنتە کەم ر ئاوڕی لێەدرێ ەوە. نزیک وون
 

. ەودیاارە پێشا ریش یەک رماان ناتابو. من وەحوکمی وواری تێکۆشانم چەناد تااڵ هاوکااری نزیکای کااک هاشام واو 
  ئەوە هەر ناتاابنێکی دوراو دوور واااوە  گەرچاای هەردووکماااان دەمااانزانی ئەوی دیاااکە خاااوەن   وبرووااااوەڕ و اڵوە

وەاڵ  ئەو چەندتاڵ هاوکار ووون و نزیکببە  ئەو ئببازە  پێدەدا  وێ تارس و دڵەراوکاێ رواناتە و . تێتەیش نێکە
ئەویاش وەو هاۆیە . ی کاک هاشم واس وکە وۆچوونی خۆ  لەتەر کەتایەتبی  وبرو وواوەر و هێندێک تایەەتمەندی

 کەلەو واوەڕەدا  تایەەتمەنبە واشەکانی تاک دەوێ هەمبشە زەق وکرێنەوە و وکرێنە نموونەی  ێرووون  تا وەو 
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 . شێوە هەوڵ ودرێ  ەرهەن  تازیبەکی تالم و گونباوی مرۆڤی تەردە  وانتەشە وکرێ 
 

یە و ئە  دێڕانە تەنباا  پێویو بی وە ناتاندنی من یا کەتانی دیکە نیکاک هاشم لە رات ی دا کەتێکی ناتراوە و 
وۆ تۆمارکردنی را و وۆچوونی تاکێکە و ئبشارە وە هێنادێک تایەەتمەنادیبە کە رەناتە کااک هاشام خاۆی وەهاۆ ئەو 

 .اەی کە هەیەتی و کەتانی دیکە  وەهۆی جباوازیی وبروواوەریان لەگەڵ کاک هاشم  واتی نەکەن"تەوازوع"
 

لەو تاەردەمەدا رادەی خوێنادکاری )هاشمی کەریمی هەر لە هەڕەتی الویابەوە وەهاۆی خوێنادن و رۆیشا نی واۆ زانکاۆ
وەاڵ  وەهاۆی ئەوە لە ونەمااڵەیەکی تێکۆشاەری واواری . لەگەڵ وبارو  ێکاری چەپ ئاشانا دەواێ( وزانکۆ زۆرکە  واو

ونەکەی نە وەشاااێوەیەکی کالتااابکی وااااوی ە  چەپ واااووپەروەردە واااو" ماااا ی دیااااریکردنی چارەنووتااای گەلااای کاااورد"
  وەڵکوو هەمبشە کوردێکی چەپ ووە و وەرژەوەندیی نەتەوەکەی و خەوااتەکەی نەخوا وەتە پاا  (تودەئبز )ئێران

هەر ئەو . وباااری چەپ و یەکواااانبخوازیەوە  ئەگەرچااای قەتااابش یەکواااانی و عەداڵەتخاااوازیی لەوبااار نەکاااردوە
ەردەلوولی شاەەژانی وبرووااوەڕ دەپاارێزێ و هەمبشاە پاێ لەتاەر عەرز و تایەەتمەندیە یە کە هاشمی کەریمی لە گ

چەپ و "واتاا تاەردەمێک کە  بکریای تاوودەیی وەنااوی . راوەت او لەتاەر وبرووااوەڕی تاا وە ئەماڕۆ رێاتەی پێاواوە
تا ان   وەاڵ  لە ناوەرۆکدا تەتلبم تەڵەوی و خۆوەدەت ەوەدان  لە وازووتنەوەی رۆژهەاڵتای کورد"پێشکەوتنخوازیی

حبزوای دیماوکرا  لە  دەکاا  و ژمارێاک زۆر  و وە قاازانبی حکاوومە  ( خاومەینی")ڕێارەوی خەتای ئبماا "دەوێ ە 
الوی شەریف و تێکۆشەر وەالرێدا دەوا   هاشمی کەریمی لە وەراوەریاندا هەڵوێو کی رەخنەگرانە دەگرێ  یا ئەو 

راوەریخوازی و عەداڵەتخاوازیی راگەیاناد و  زۆرێاک کاتەی تۆڤبە  رووخا و وەرەی تەرمایەداریی کۆتایی وبری وە
وااوو دارووخااان و  هەڵەااوارد" چاااولێتەریی"و " مااود"خوازیبان وەک تکەوشاالەو رەو  و کەتااانەی کە وبااری چەپ و پێ

ووون  هاشم کەریمی لەو کەتانە ووو کە پێکەنبنی وەو داتەپباوانە و هەروەهاا مودەعباانی رووخاانی وباری "چەپە"
من خۆ  لەو تەرووەندەدا کەلەگەل کااک هاشام لەوواارەوە قواە  دەکارد  لەوبارمە هەمبشاە . دەها یەکوانبخوازی 

ە  چاۆن ئەو وبارو وااوەڕە لەوەیان وە و خراپ ار واووئاخر کاتێک هەژاری و  ەقر و ت ە  کۆتاایی نەهااتو: دەیتو 
 ".ئەچێ

 
دیاارە هەر لەو . وادە  ئامااژەی پێئەو خاڵێکی گرنا  لە ناتانامەی  بکریای کااک هاشام واوو کە وەپێویوا م زانای 

  ێکریمان هەیە    ەوارەقزۆر ( من و ئەو)هەمبشە کاک هاشم ئەوەی دەروڕیوە کە ئێمە ( کوردی چەپ)پێوەندیەدا
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 !هەرچەند ئەو تەردەمانێک پێبواووو کەمن هێندێک توندئاژۆ 
 

وەاڵ  واۆ ئەوەی خاوێنەری ئە  . پێدەکرێئبشارەیان  دیارە زۆر خالی دیکە هەیە کە دڵنبا  لە نووتراوەکانی دیکە
وەکاورتی هێنادێک لە تایەەتمەنادیبەکانی ئەو  دێڕانە لەگەل تەوەری  بکری و کردەوەی کااک هاشام ئاشانا واکە  

 :ئبدیسایە واتدەکە  مرۆڤە تێکۆشەر و وێ
 

. ەوێ رێااز وااوکاااک هاشاام وە رە  اااری هێمنااانە و تەحەمااولی جباااوازوبر هەمبشااە الی هەمااوو رەوتە  بکریبەکااان جاا
یاش تاەرەڕای ئەوە وەشاێوەیەکی توناد دژی هەر کەس و وۆچاوونێکی یەکواانبخوازی "موتوڵمانە توندەکان"تەنانە  

لەوەر . وەدژی دەوتا انەوە  لە ئاتا  کااک هاشام وەپاارێزەوە دەجاوواڵنەوە" دینای وێ"ووون و وەنااوی کومونبوا  و 
وە کاردەوە  ( نە ئەوە خاۆی ئبادیسای وکاا )اوەڕی پێاانەئەوە هەموو دەیاندی  کە ئەو شا انەی کە کااک هاشام وا

 .رەچاویان دەکا 
 

کاک هاشم تەرەڕای ئەوە لە مااوەی تێکۆشاانی تباتای و حبزوای خۆیادا خااوەن پالەی وەرز و وەرپرتاایەتبی وەرز 
  لەوااری ماادی و   لەوااری )ووە  هبچکاا  لە پالە و وەرپرتاایەتی خاۆی کەڵکای خاراپ و نااوەجێی وەرنەگرتاوە

 (. تباتی و   لەواری کۆمەالیەتی و   لەواری ئەخالقبەوە
 

ئەوانە ئەو تایەەتمەنااادیانەن کە کااااک هاشااامی کاااردەوەتە ئەو کەتاااایەتببە کە هەر کاااوردێکی چەپ دەواااێ وەک 
 .نوێنتەی رات ی و دروت ی و تەداق  شانازی پێوە وکا  و وبکاتە تەرچاوەی  بکریی خۆی

 
کاااک هاشاام لەناااو تباتاابکارانی رۆژهەاڵتاای کوردتاا اندا  دەگاامەن و کە   حەزدەکە  ئبشااارە وەو خاااڵە  وااکە 

کاااک هاشاام تااەرەڕای تەمەنێااک خەوااا  و وەرپرتااای ی  ئێواا ە وااێ هاابە (. یە مەوەتاا م رێەەراناای حێزواای)وێناابە
ئبدیسایە و وەوێ هبە پاشکەوتێکی مادی  لە وری انبا ژیان وەتەر دەوا  و هێشا ا  هەر خەریکای وەرهەمچێناانی 

 . اە(نووتبن)کری ب
 

 هەر پباوێکی تەرکەوتوو  حەتمەن :"لە کۆتایبدا دەوێ ئبشارە وەوە  وکە  کە وەک ئەو پەندە وەناووانتە دەڵێ
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ێکی تەرکەوتووی پش بوانە  وۆیە نااوی ئەو هەماوو تایەەتمەنادیبە وەنرخاانەی کااک هاشام واتاەکە  وەال    "ژن"
کەتێک کە تەمەنێک لە تاڵی و شبرینبی . خانم نەکە "زەینەب"ی ئبشارە وە هاوتەر و شەریکی جێ رێز و حورمەت

ە و وێتوماان وەواێ ئەو کااک هاشام نەیادەتوانی لە  پالە و واایەخەی ئەمارۆدا وژیانی کاک هاشم دا شانەەشانی واو
 . وێ 
 

  پێوەنادیی و "هەڵوێوا "وۆ من جاێتەی شاانازیبە کە ئێوا ە  لە رێاتەی هاوکااریی کااک هاشام لەگەڵ مااڵپەڕی 
هەر لێرشەوە تپاتی هەماوو هاوکااری و نووتابنەکانی دەکە  و وەک یەکێاک لەو . هاوریبەتبمان قوول و وەردەوامە

 .نرخێنم ی گەیاندوەتە ئات ی ئەمڕۆ  دەیان"ماڵپەری هەڵوێو "کۆڵەکانە کە 
 

 هبوای تەمەندرێوی تەندروت ی وۆ کاک هاشم و ونەماڵەی وەرێزی
 
 

*************************** 
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 ر کاک هاشم کە   ی چەند بیرەرە  ک لە تێکەاڵری ر ناسیاری خۆم
 
 
 
 
 
 
 
 

 مەال  ەسورە پێشن از
 
 وردو و دایە ریشەیان و دەڕە  مووارەزە و ووون کورد و کوردایەتی کە هەڵدەکەون ونەماڵە هێندێک کوردت اندا لە

 .کردن  بدا خۆ و مووارەزە ڕێزی دەکەوەنە درش ەوە
 

 مەزنای پێشاەوای ئبسادامی تااوایەکەمان کۆماارە ڕووخاانی دوای کە ونەمااڵەنەن لەو یەکێاک کەریمبەکان ونەماڵەی
 و ئەتاا اندنی تااۆڵە هەتاا ی وۆکااان و مەهاواااد تااەقزو لە دیااکە پباااوی کەڵە چەنااد و ئااامۆزاکەی وااراو و کااوردان

 حبزوااای رێکخراوەکاااانی نااااو کەوتاااونە و جاااوواڵوە دا ناخباااان لە کوردتااا ان داگبرکەرانااای وەراناااەەر وەروەرەکاااانی
 .کوردت انەوە دێموکراتی

 
 کە حبازب ئەنادامی دوو یەک الوازی و نەگرێ خۆڕا لەتەر کەریمی م ەممەدی کاک گەورەکەیان ورا ٥١١١ تاڵی لە

  حبزوبەوە ئەندامی هەش ا تەدو نبزیک لەگەڵ ووو قاتملوو دوک ور شەهبد ئامۆزای قاتملوو تمای  لەوان یەک
 .ووونەوە زۆر لبدانێکی و رووحی عەزاوی تووشی دا تاڵێک چەند ماوەی لە و کران دەت تبر
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 کە هاشام کااک کااکە  یاانی قاقە لە مەوەت  دەکری ناودیر قاقە وە کە کەریمی م ەممەد کاک ووونی ئازاد دوای
 دا دێمااوکرا  حبزواای نەهێنبەکااانی رێاای لە چریکاای چەپبکاای وۆچااوونی وە دەوااێ لەتەرهەتاا  و خوێناادکار الویکاای
 .تێکۆشان و  ەعالبە  وە دەکا دەت 

 
 کەتاێکی چەناد لەگەڵ ڕەخواا واۆ هەڵبکماان ئاێمە  ٥١٧٦ ئاازاری یازدەی مێووویبەکەی وەیانبە دوای ٥١٧٥ تاڵی
 ورادەرانای و تبراجی ئەمبن م ەممەد و حبوامی کەریمی نەمران قاتملوو عەودالرەحمان دوک ور شەهبد وەک دیاری

 زۆری هەرە وەشای کە ئبلاول مەزنای شۆڕشای نااو هەڤاااڵنی تێکرایی و پارتی کۆنی تباتی مەک ەوی الی وەکرەجۆی
 گارتەوەو یەکماان واوون م ەمەد قازی پێشەوا مەزن شەهبدی و دێموکرا  حبزوی ریەازی وە وە ادار ئەندامی کادرو

 وە واوژایەوە حبازب ووارەکاان هەماوو لە و پێکچاا  تاێ کۆنفرانوای رەتا تار حەتاەن کاک ماڵی لە کۆیە شاری لە
 .ووژانەوە کراووو کەم ەرخەمی دووهە  کۆنترەی دوای کە گوندەکان شارو نەهێنبەکانی هەت ە تایەەتی

 
 گورجووگااۆڵی پێوەناادی تااارانەوە لە کە وااوو تێکۆشااەرانە لەو یەکێااک کەریماای هاشاام کاااک دا٣ کونفرانواای وەدوای
 لە وااوون وری اای تەشااکبال  کۆمبواابۆنی ئەناادامی کااا  ئەو کە وااوو پبکچێنااا حباازب تەشااکبالتی کۆمبواابۆنی لەگەڵ
 وەرپرتای. حەدداد کەریام حبواامی  کەریام نەمار ویاردی  قاادر مەال شاەهبد, پێشانماز رەتاووڵ رەت تار  حەتەن
 .ووو حبوامی کەریم کاک کۆمب ە

 
 ئەناادامانی لە کەتااێک دەتاا کرد تاانوور لە ونباارن کەریماای هاشاام کاااک زانبەااوو وەوااا  ئەوەیااان تاااران ورادەراناای

 واۆ وێا  یاان وووین رازی مەرجە وەو ئێمە کرا رەت تار حەتەن کاک و من وە پێشنبار وێەبنێ حبزب تەرکردایەتی
 .کوردت ان رۆژهەاڵتی وەشی وچبنە دەمانچەوە و پێشمەرگە دوو یەک وە یان واشوور وەشی

 
 م ەمامەد کااک نەمار قەولای وە ئاێمە لەگەڵ ڕا و پرس وەوێ حبوامی کەریمی کاک نەمر دا وتووێوە ئەو دوای وە

 هاشاامی کاااک ئەوەی وااۆ وااانە شاااری وااۆ نااادروووی ناااووو دەقۆچەقااانی وێااردی قااادری مەال شااەهبد تاابراجی ئەماابن
 .ووو شەهبد کەوتوو دەداو پێکردو خەیانەتی وووە حبزب پبکراوی واوەڕ گۆیا کە ووو ئەوە وەوبنی  کەریمی

 
  و کوردت ان واشووری وۆ ها  ووو ئاوارە کەریمی هاشم کاک ٥١٧٥ تاڵی ئاخبری دا دڵ ەزینە رووداو ئەو وەدوای
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 دڵ دیواان ئەو گەڵ لە ئاێمە کاتەوە لەو ئێ ر ٥١٧٣ تاڵی ناوەندی کۆمب ەی ئەندامی وە ووو دا تێش کۆنترەی لە
 کااارکردن وەیەکەوە تاەدە نبااو وە نبزیاک ماااوەیەی لە و گباانی وە گباانی هەڤاااڵی واوینە تااادقە و دڵواوز و تااف

 .نەگرتووە گەردی لبک دڵمان ئانبش یەک وۆ غەروی و شەرقی ئورووپای و شار و شاخ و تە ەرا 
 

 مێووویماان تاە ەری دوو ئاێمە قەنادی  وناری و ئومەران حاجی و کۆیە و قەاڵدزە و تولەیمانی مەڵەەندی لە جتە
 لەتااەر قە  کە ئەوەی ٥١٧٧ و ٥١٧٢ تاااڵەکانی. کااردوە ئاڵمااان و  ەرانوااە و شااەرقی ئورووپااای وااۆ یەکەوە وە

 تاە ەری یەکە  دووکماان هەر کە کارد ئاڵمانمان وڕڵبنی شاری وۆ قەتار وە تە ەری ناترێ ەوە مبشکمان لەوحەی
 ناوقەی وەدایام کە هەیە خۆشامان وبارەوەری چەنادین پێچاوو مانتبکمان لە زیاتر کە تە ەرەدا لەو ووو ئورووپامان
 ووونەوەکانادا خاڕ لباک هەماوو لە قاتاملوو دوک اور شاەهبد تایەەتی وە کاتدا لەو وووە  دانێش نەکانمان تەرزاری
 حەتەن کاک وە هەمووان الی کا  ئەو کە وکە  قوە هاشم کاک شبرنەکانی نوک ە لەتەر وبنێ وەقوە ئەمن دوووو
 شاە  گەرانای دوای وارلبن شااری لە کە ناوک ەیە ئەو تایەەتی وە ئێران وە کردنەوە ڕادەت  ترتی لە ووو ناتراو
 رەتاووڵ مەال واۆ کاووتی و قبوانادی  ریداو منی و خۆیی جان اکەی و کرد تۆرە  دا هۆتب  دوای وە تاعە  حەو 

 .دەکەی دا وەتەر وۆلە  هێندە  کوڕتم شەپۆلی یا کەپەکەندی رەحبم من
 

 واۆ  کەپەکەنادی رەحابم ئەی کاوڕمە تەنباا شاەپۆل حەتاەن کااک واشاە کاوتم و واوومەوە پەشابمان زوو زۆر منبش
 و نەتا انی عەوادول و ئەحمەد و نەت انی کەریم و کەپکەندی رەحبم وەک کەتی چەند ڕۆمادی لە کوێە لە کووتی

 .ون...  واوک  دەکەی وەتەردا وۆڵە پرتەو هێندیان کردۆنەوە کۆ خۆ  دەوری لە دیکە  زۆری و پبرەواب
 
 وە و دەزانی ئبنتلبزی و هەیە لبوانوی هاشم کاک حبواب وە هۆتب  وۆ دەگەراین ورلبن شاری لە گەش ەماندا لەو

 ژوریاان وەخاوا کووتی دیوان و خوارەوە هاتە هۆتبلێک لە ووو کرد تە ەرە ئەو توشی خۆ  ئەو زانی زمان حبواوی
 تاورکی خاۆیی کااتی منابش دەکارد  قواە تورکباان گەنابەوە پێان  چاوار تووشی وە ووو توشمان کاتەشدا لەو نببە

 وااۆ ئااێمە کاارد حاااڵبم وااوو چااۆنی هەر و گەرایەوە یەکبااان قاااردا  کااوتم ئەوەناادە هەر دەزاناای وااا  زۆر ئااازەریم
 دەگەریم  گەڵبان لە من ورون و  رە بقەکانی وە کوڕە ناکەوێ دەت  هۆتبلمان و نازانبن زمان و هاتوین کرێکاری
 هۆتبا  واوو کارد وارڵبن دە ڕوویاان زۆر خەڵکێکای واوو مەتاب ی تااڵی تاەری ئەوکاا  گەڕا لەگەڵ زۆرماان ئەویش
 کااک نەدەزانی لی هبچبم کە ئەنادۆلی تورکی وە دەکرد حاڵی کوڕەکە  حاڵ هەزار وە خۆ  وۆ من نەدەکەو  دەت 
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 ناقاایلبەوە وە مەیلەو دوایی و  پبم جاریش چەند و  چی ئەوە رەتووڵ مەال ئەری دەیکو  زوو زوو هەر هاشمبش
 لە لەمن هەر تۆ واوکم کوتی.. . ووون تۆرە وە یەکوەر مەلە  نە دەزانن تورکی نە وۆ وانەی ئێوە ورا ئەری کوتم

 لە یەکێاک وە واوو ئەوە  وبانم کاوێ لە چاۆ  وبانم کاوێ لە تاەگەاوک تاورکی واانەی شااری لە من دەنا وەهانەی
 و خۆشەویواا ی و تااەداقەتی لە پااڕ رۆژگااارە رۆژو ئەو یااادی جااار هەزار کاتمااان ئەو وەزمەکااانی خبشااوو نااوک ە

 .وەخێر دڵوۆزیە
 
 نە و جبتەیەتای نە و دەواێ کاوتن وۆ نە ... زۆریان وەشی کە هەووو خۆشمان وەزمی نوک ەو رزۆ تە ەرەماندا لەو
 دا تێکۆشاانم ئااوارەیی نبوتاەدە لە زیااتر ژیاانی لە دروتا ی و راتا ی وەک وەاڵ  دەون کردنەوە واڵو و نووتبن وۆ

 .ەودیو غەش ر غەلوو وێ ترو تادق تا  ر دڵ ورادەر  لەو کەتی کە 
 

 قاتاملوو دوک اور ڕێەەری ئەندامی وۆ وکا کاندید خۆی دەویو  نەی ورادەرە ئەو دا حبزب کۆنترەکانی لە زۆرجاران
 لە و خۆ  لە ناحەقی کەی نەی ئەگەر لێچاتووی کار و دڵوۆز واشوو ئبنوانێکی تۆ دەیتو  و دەکرد لەگەڵ قوەی

  بکواەو لبوا ی دژی لە هاشام کااک واوو کارد هەتا ی دوک اور واوو هەشا  کاۆنترەی لە واوزانم دەکەی  حبزوەکە 
 وا هاشم کاک کووتەووی و کردوۆوە جبایی دوک ور دیوان دەکا  تر ورادەرانی و رەت تار حەتەنی کاک لە الیەنتری

 هاشاامی ئەو هەر ئەماان دوک ااور کوتەااووی وەاڵماادا لە حباازوە  قااازانبی وە نەکەی کاندیااد خااۆ  جااارە ئەو واشااە
 تەنبااا دەدەی حباازوەکە  لە و خااۆ  لە زەرەر نەکەی کاندیااد خااۆ  ئەگەر دەتکااو  پێشااوو جااارانی کە کەرماابەیە 
 .پبویو  نا ئێو ا و ووو  پبویو  جاران وۆ وەێ پێ ئەوەندە 

 
 ناو لە دەوردو وەرێوە کارەکان چاکێش زۆر ووو وانە تەشکبالتی وەرپرتی کە هاشم کاک دا پێن  کۆنترەی پێش لە

 گبرەشابوین و هەلپەرتا  کەتاانی هێنادیک قواەی وە قاتاملوو دوک اور واوو خۆشەویوا  زۆر دا خەڵکبش کۆمەاڵنی
 ناردماانن تباتابەوە دە  ەری الیەن لە لبکۆڵبنەوە و وازرەس وەک دووجار ئێمە وەاڵ  وکا پێ ئاڵوگۆری ووو نبازی

 و هبادایەتی ئەواوووکری لە واوو وری ای تبمەکەمان یەکە  جاری دیواندەرە  تەقزو و وانە و تەردەش  ناوچەی وۆ
 و قاادری نەوای کاک نەمر لە ووون وری ی دووهە  جاری دیرانە  ئەو نووتەری پێشنماز رەتووڵ و ئەمبری رەحبمی
 وەرچاااو وا گبرەوکێشااەیکی و کااوڕی کەمااوو وااانە تەشااکبالتی لە کە جااارە دووک هەر وەناادە  و ئەمبااری رەحبماای

 لە هاشام کااک ماانەوەی واۆ خۆماان پشا بوانی ئاێمە کە جاارە دوو هەر وتاری ەوە هاشام کاک ڕوووەرووی نەدەکەو 
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 پشا ی شا ەکانی و دەناتای قاتاملوو  دوک اور واشا ر دیاکە لەوانای کە ئەمن تایەەتی وە دەروڕی  وانە تەشکبالتی
 ئەو الوردنای کە هێناا پێ قەناعەتم کردو قوە  وارەوە لەو دوک ور لەگەڵ تایەەتی وە ووو  ئاگادار واش ر پەردە
 تەشاکبالتی واۆ هە  دەواێ دروتا  ئەو واۆ گبروگر   نەوێ ئەوە غەیری ناکا دەرمان دەردیک هبە ناوە لەو ورادەوە
 .وانە

 
 نااوخۆیی واۆ دێماوکرا  حبزوای وەک ئاێمە گەرانەوەی شااو دژی لە ئێاران گەالنای راپەرینای و ئبانقالب دەورانی لە

 واااقی و کوڕەکااانی و م ەماامەد کاااک مووااارەزەو وااۆ مەیادانی هاااتنە تێکاارا وە کەریماای هاشاام کاااک ونەمااڵەی واڵ 
 کاااردو خۆیاااانی خزمەتااای هاااا  دیکەشااای چەنااادەی هەر و وەردراون تباتااای دەکااااری زۆریاااان وەشااای خزمەکانباااان
 .ووون وەدەر دەر لەتەریشبی

 
 و دەکارد کااری دڵوۆزیبەوە وە زۆر ووو پێتەیش وو تازە الویکی کەریمی م ەممەد کاک کوڕی کەماڵی کاک کا  ئەو

 كااك نااوی وە وراچکۆلەکەیاان ماایەوە  دا دێماوکرا  حبزوی ریزەکانی و مووارەزە تە ی وێ لەگەڵ ئێو اشی هەتا
 پاێکەو  چااو  مەهاوااد دەواغببەکاانی مااڵی لە جارێاک وزانم وا شبرین خوێن و جوان گەنبێکی ریمی  كه عوتمان
 . کرا شەهبد ٥٣١٧ تاڵی ڕی مه وانه  له دریاز و نەغەدە رای ی٣ لە دا نەغەدە نەخوازراوی شەری کاتی لە وەداخەوە

 
  ەوتاای پااێش تااڵ چەنااد هۆلەناد واڵتاای لە دەروەدەریە و وااوون ئااوارە و زیناادان هەماوو ئەو دوای م ەماامەد کااک

 .تپارد خاکمان وە تولەیمانی لەشاری و ئێمە الی هاتەوە دوکان لە پبرۆزی جەنازەی
 

 تاوئبد واڵتای لە پار تاڵی ووو موح ەرە  و دڵوۆز و ئارا  زۆر پباوێکی ووو دووهە  ورای کە ورایان رەئو ی کاک
 وەپەرۆ  زۆر خاۆ  ورایکای وەک هەموویان وۆ کرد وەشداریم دا پرتەکەی لە و تپاردرا خاک وە لەوێ کرد  ەوتی
 .ووو 

 
 و رێااز جێتااای خەڵااک کااۆمەاڵنی ناااو لە و کوردتاا ان لە دەوااێ ونەمااااڵنە جااۆرە ئەو ئەوەیە وبەااێم دەماچەوێ ئەوەی
  گەنبانی و گەلەکەمان رۆژی دوا وۆ تەرمەشق و  بداکاری و قارەمانەتی نموونەی وەنە دا رۆژ دوا لە و ون ت ایش

  و خەوا  مەیدانی هاتوونە ئەوانە دەورانێک و کا  لە نەدری ەوە لێ ئاوریان و وخرین پەراویز نەک واڵتەکەمان
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 .ووو کە زۆر نموونەیان کە هەڵترتووە ژیان خۆشی هەموو و منداڵ و ماڵ لە دەت بان
 
 .وێ تەرکەوتوو دا وبرەوەریەکانی نووتبنەوەی لە هبوا  وە و یدرێو تەمەن و تاغی لە  هبوا  دا کۆتایی لە
 

*************************** 
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 !بۆ کاک هاشم کە   ی
 
 
 
 
 
 
 

 سەعید بەگزادە
 
من و کاک تەید عەوادواڵی حوتاێنی ئەو کاا  هەردووکماان ئەنادامی رێاەەری ی هەتاوی ووو   ٥٣٢٦اوزانم تاڵی و

هەردووکماان وە هێنادێک هۆکااری رێکخراوەیای لە  نااوچەی مەهاوااد نەمااین و  . یەکێ ی الوان وووین لە مەهاوااد
چەی لەوێشارا  هەردووکماان  درایان وە نااو. وەک کادری تەشکبالتی دراین وە کۆمبوبۆنی تەشاکبالتی گشا ی حبازب

 . وانە
 

ئەو تەرووەندە وبری چەپ و کۆمۆنبو ی  . من پێش ر کاک هاشمی کەریمبم نەدی  ووو  وەاڵ  ناویم زۆر وبو  ووو
تاۆ وە  وبارو وۆچاوونە تەیاار نەواای  یاان . دەنێو الو و روناکەبراندا   لە ئێران و   لە کوردت اندا زۆر واو ووو

نەوااای  زۆر گێااو و نااا وشاابار  یااان الناای هەرەکە  دواکەوتااوو الناابکە  وەشاای خۆتاا  نەزانبەااا و لێاای وەئاگااا 
هەر واۆیە  واۆ زۆر لە ئاێمەی . وۆیە زۆروەی مەمانانی گەنبی ئەوکا   خۆمان دەوگێواوە هاویشا ەوو. دەردەکەوتی

کە دەحبزوی دێمۆکراتدا کارمان دەکرد  گرین  واوو  وازانبن کاێ دەحبزوادا  وەتاایەە  لە رادەی تاەرودا هەڵتاری 
 .یەکێک لەو کەتانەی وە زۆری ناوی دەها   کاک هاشم کەریمی ووو!. ی چەپەوبر
 

 . تەید عەودواڵ و من هەردووکمان لە ونکەی دە  ەری تباتی لە شبوجۆ وووین و چاوەروانی وەرێ کردنمان وووین
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وەرپرتای هەردووکبشمان وەین و پەیوەنادیەکی زۆر واا  و خۆشامان دەگەڵ رەوانشااد کەریمای حبواامی کە پێشا ر 
رۆژێااک هەردووکمااان چااووینە خاازمە  کاااک کەریاام کە ئەوکااا  لە . کااۆمب ەی شارتاا انی مەهاواااد وااوو  هەوااوو
هەروا دەوەیناای قواااندا وۆمااان واااس کاارد کە دەچاابن وااۆ کااۆمب ەی . کۆمبواابۆنی چاااپەمەنی حبزواادا کاااری دەکاارد

پباوی چاکە و زۆریش کاورد و پااکە   شارت انی وانە  پێی خۆ  ووو  کوتی وەرپرتی وانە کاک هاشم کەریمببە 
 ! وەاڵ  لەوبرتان نەچێ  ئەو زیاتر الیەنتری لە تێزەکانی مائۆ دەکا

 
ئەوکاتە چەپەکانی نێو حبزوی دێمۆکرا   زۆریان کەیف وە تێزەکاانی ماائۆ و  شاێوەی ئبنقالوای چبنای نەدەهاا   

ئێمە  ئبو ونای ئە  . وەتەریاندا زاڵ ووو زیاتر وبری چەپی تۆڤبەتی  کە حبزوی تودەی ئێران واڵوی دەکردەوە 
 !. وۆیە  پێمان خۆ  نەووو  کە کاک هاشم ئاوا وبر دەکاتەوە. قاعبدەیە نەوووین

 
دوایاای تااێ رۆژێااک مانەوەمااان لە وارەگااای تااەرەکی حباازب  وەرێااز کاااک جەلبلاای گااادانی وەرپرتاای کۆمبواابۆنی 

. کە  تەەی کاک دوک ۆر قاتملوو دەچاێ واۆ نااوچەی واانەتەشکبالتی ئەوکاتی حبزب وانتی کردین و  پێی کوتبن 
ئاێمە  زۆرماان پاێ . منبش دەگەڵم واس کردوە کە ئێوە  وۆ ئەوێ دەچن  کوتویە وا هەردووکبان دەگەڵ مان واێن

وۆ وەیانی کاک ئەمباری قاازی کە ئەوکاا  وە کارەکاانی دەوبرخاانەی حبازب رادەگەیای واانتی کاردین و . خۆ  ووو
کااک دوک اور کە ئاێمەی دیا   واانتی کاردین و . ئەو ماشێنەی پا  ماشبنی دوک اور قاتاملوو وانکوتی وچن تواری 

کااتی خاۆی دوک اور .  ئەوەنادەی دیکەشامان پاێ خاۆ  واوو. کوتی نا لەوێ توار مەون  پێم خۆشە دەگەڵ خۆ  وان
بندا واووین  و لە قاتملوو وە ناوی شاەریف لە نااوچەی واانە کاادری حبزوای واووە  لەو مااوەدا کە دەگەڵای دەماشا

قەراخ جادە و دێچاتەکان  الماندەدا و رادەوەت این  گوێمان دەدا وە قوەکان و  راوردوی حبزب و پەیوەنادیەکانی  
کااک دوک ااور دەگەڵ ئەو خەڵکااانەی کە لە گوناادەکانی ئەو دەڤەرە ئەو دەیناتاابن و کاااری نچێناای حبزواای و تباتاای 

ڵدەگرێ و وۆ ئێمە  زۆر شبرین و پڕ وای، و گرین  ووون  کە لێارە ئەوە  خۆی کاتێکی زۆر هە. دەگەڵ کردووون
 .جێتای واتبان نببە

 
کە گەیشاا بنە کااۆمب ەی شارتاا انی وااانە  چااونکە دەگەڵ دوک ااور قاتااملوو وااووین  ئااێمە دووکەس هەرون وااووین   

کاکە عەودواڵ  واێ  وەرپرتانی حبزب لە وانە دەگەڵ کاک دوک ور چوون وۆ کۆووونەوە و دانبش نی حبزوی و من و
 منبش ئەوکا  گەنبێکی شایی وەخۆ و تارادەیەکبش مەغرور  . تاحەب لە مزگەو  کە ونکەی حبزب ووو  ماینەوە
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 .زۆر  لێ گران ها  کە کەس گوێی نەداینێ
 

ئەوە  خۆی دات انێکی زۆر خۆشی هەیە  کە من وە التاری  کاتی  نوت ن  چوو  جێتا و نوێن و پێخە ێکی جوان 
ئەویاش دوایای شاەر و دەمەقااڵەیەکی واشای وەیان مان و . پێم واووو هی کاک هاشمە  رامخو  و تێدای خەوتمکە 

خاوەن پێخەف کە زۆر وەرێز قاقەی کەریمی  ورا گەورەی کاک هاشم ووو  لێ کەوتەوە وەاڵ  وۆ  واوو وە ونااخەی 
 .دۆت ایەتێکی پ ەو و خۆ  دەگەڵ ئەو رێزدارە

 
واۆ دیااری کاردین  کااک تاەید عەوادواڵ درا وە کاۆمب ەی نااوچەی ئاارمردە و منابش  واۆ  دوایی دووتێ رۆژ کاریاان

وە  . هاوکاری کارەکانی کۆمب ەی شارت انی وانە  لە ونکەی تەرەکی کە کاک هاشم خۆشی هەرلەوێ دەووو ماامەوە
 .جۆرە هەموو رۆژێ و هەموو کارەکانم هەردەگەڵ خۆی و کە نزیک خۆی ووو

 
اک دوک ۆر و کااک کەریمای حبواامی  زۆر جاار لە الی کەتاانی خاوارتر تەوس و پالریاان تێاک دەگەڵ ئەوەی کە ک

دەگر  و زۆر دەگەڵ یەک ر گونباو نەووون  من قوەکەی کاک کەریمم لەتەر کااک هاشام و وباری ماائۆیی واۆ کااک 
ش راتا   هەر قواەکەی ئەوەیا! چونکە زۆر  ووو گرین  ووو وزانم ئەو چۆنی لەتر وبر دەکاتەوە. دوک ور گێراوۆوە

 .کاک کەریمی تەئبد کردوە و کوتی وەڵێ کاک هاشم زیاتر وەالی خەتی تێ دایە
 

دوایی کە ورێک وبر  وەرخۆ هاتەوە  خۆ  لە خۆمم دەپرتی ئەرێ ئەو   ووو من هێندە  خۆ وەو مەتەلەوە ئاالۆز 
ئااخرە ئەوە   دەردێکای کاوردی پاێ  !کردووو  کە وزانم کاک هاشم الیەنتری لە کاا  وەرەی چەپ دەکاا یاان نایکاا

دوایی کە ورێک تەمەنام چاوە تاەرێ قواەیەکی پبااوێکی تباتای واشاوریم خوێنادەوە و زۆریشام پاێ !! عبالج دەکرا
خااۆ  وااوو کە دەڵااێ  گەنباای کااوردی خەواتکااار لەتااەرەتاکاندا چەپ نەوااێ تااەیرە  کە وەتاڵبشاادا چااوو  چەپ 

 .!ومێنێ  هەر تەیرە
 

ک هاشم زۆر خۆ  ووو  زیاتر هەردەگەڵ خاۆی دەیتێارا  و هەمبشاە  مان کۆمەلێاک قواە و وردەوردە وەینی من کا
کاااک هاشاام زۆر وە عەالقەوە گااوێی دەدامااێ  واڵماای دەدامەوە  رێنااوێنی . اڵماام دەویواا نەپرتاابار  هەوااوون کە و

ی کااک هاشام  لە  واس و موناقبشبانەدا  هەرچی دە  هێنا و وبر  لێ دەکاردەوە  وبار و هەڵاس و کەوتا. دەکرد 
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رۆژێک لێم پرتی  کوتم . دەگەڵ ئەو تێروانبنانەی کاک دوک ور و کاک کەریم لەتەری هەیان ووو  نەیدەخوێندەوە
 ! کاک هاشم وۆ جەناو  لە الی هاورێبان وە مائۆیی ناتراوی؟

 
ئێاران وەرەو  مان دەمزانای. کوتی ئەو مەتەلە دەگەرێ ەوە وۆ وەر لە شۆرشای ئێاران. وەشێوەی خۆی قاقایەکی لێدا

ئاڵۆزی دەروا  وۆیە زۆر  هەوڵ دەدا هاورێبانی رێاەەری حبازب وەو قەنااعەتە وتەیەنام کە ئاێمە دەواێ وە شاێوەی 
چەکداری و چریکی خۆمان وخازێنبنەوە نێاو خەڵکەکەماان و لە گەرمێنارا وتەرێانەوە واۆ رۆژهەاڵتای کوردتا ان  واۆ 

ئباادە و وەرنامەکااانی لێناابن کە لە  بنالناادرا کاااری لەتااەر تااەڵماندنی وۆچوونەکەشاام ماااوەیەکی زۆر کااار  لەتااەر 
هەماوو ئەو . نێوخۆی روتبە دەکرد و هەروەها هەموو ئبدە چریکبەکانی مائۆ و هوشبمبن و کات رۆ و چێتوارا دەکرد

 اک ایااانە  کۆکردوااوونەوە  لە کۆوااوونەوەیەکی کااۆمب ەی ناوەندیاادا واتاام کااردن و  زۆریااش پێااداگر وااوو   وەاڵ   
وۆیە لە  کاتەوە ! ان دەگەڵ ئە  وۆچوونەی من نەووون  وە گاڵ ە کوتی ئەوە ورێکبشی غبرەتی زیادەی دەویو ئەو

پێبان واووو چونکە من دە  کو  دەتوانبن لە گوندەکانرا هێندێک حەرەکەتی چەکداری و چریکی وکەیان و  خەڵاک 
 .ا هبە وانببەواش ر ئامادە وکەین  من وە الیەنتری خەواتی مائۆیی دەزانن  دەن

 
پباوێکی چەپی وە وڕوا وە یەکواانی . من ماوەیەکی وا  لە وانە و لە الی کاک هاشم مامەوە  زۆری لێ  ێر ووو 

و عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی  کوردێکی پاکی خزمەتکاری نەتەوەکەی  کەتایەتێکی جێتای رێزی هەموو ئەو کەتاانەی 
واااانی ژن و پبااااو  دامەزرانااای حکاااومەتێکی  عااااداڵنە و کە دەیاااان ناتااای  پباوێاااک کە زۆر مەتاااەلەی وەک یەک

دادپەروەرانە کە هەموو چبن و تووێوەکانی کۆمەڵ وترێ ەوە  و دەهەمانکاتبشدا دەتەاڵتی کاوردی و وێچمای کاوردی 
کاک  هاشم کەتێکی مەزهەوی نەووو  وەاڵ  قە  نەمدی لە جێتایەک وێرێزیكی وە . وێ  دەمێشکبدا گەرای کردووو

کردوێ  ئەو کەتێکی شارەزا وە کەل ور و داب و نەریا ە کۆمەالیەتبەکاانی مبللەتەیەکەتای  واۆیە  هە  دیندارێک 
  دەنێاو  کاۆمەڵی کوردەواریادا و   دەنێاو . رێزی لە هەموان دەگر  و هە   هەماوانبش ئبوا ا  رێازی لاێ دەگارن

تباتاای    لەواااری پاااکی و ریزەکااانی حبزوباادا  قە  تاااقە وشااەیەکی ناشایواا  لەتااەر کاااک هاشاام    لەواااری 
 .تەداقەتی دەگەڵ هاورێبان و دەورووەری نەوبو را

 
 وا قوەیەکی خۆشبش وتێرمەوە  جارێکبان زێنەب خانمی  شەریکە  ژیانی کاک هاشم  وە کاک عەلی توتەنی و 

 انن چبان کاک هاشمی کوتەوو  ئەو دوو گەنبە مەهاوادیە رۆژێک وۆ نەهار خواردن وان  وکەن و لێشبان وپرتن وز
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وۆیە پێمانخۆ  نەووو توشی عەزیەتبان . خۆ ئەوکا  ئبمکاناتێکی ئاواشمان نەووو!. پێ خۆشە وا وۆیان تاز وکە 
مان وە حبوااوی . وکەین  وەاڵ  زێنەب خانم قەوڵی نەکرد  وۆیە کوتمان واشە دیابن  واا شاۆرواوێکمان واۆ لێەناێن

ئەویاش هەر رایدەتاپارد وااوە چاۆن شا ی وادەواێ . کی دیاکەیەشۆرواوی مەهاواد و نەشمدەزانی لە واانە شاۆروا شا ێ
ئێمە  لەتەر شۆرواو خواردنی خۆمان هەر تور وووین  کە چاوین  ! وا ش كی واش ر و خۆش ر وەێن! شۆرواوی چی ؟

لەوێ زانابم . ئەو خانمە وەرێزە شۆرواوی وانەیی وۆ لێناووین کە هەر خوایان دەگەڵ شۆرواوی مەهاواادی یەک واوو
زێنەب خاانمبش هەر تاەیری دەکاردین و !. ر شورواو لێرە ئەوە نببە  کە ئێمە جاری وایە وە گۆش اوی دەڵێبننەخێ

پا  چەندین تاڵ رۆژێک خۆی لە ونکەی دە ا ەری .! گومانبشی ال دروت  وەوو کە دەوێ لێک حالی نەووونێک وووێ
تاااڵ پێشاای ئەو  ٥٦وبااری دێاا ەوە کە تباتاای دەعااوەتی خااانمێکی مەهاوااادی دەوااێ وە شااۆرواوی مەهاوااادی  لەوێ 

هەلبماوەی داووی وە ئێمە ئەوە نەواووە کە ئاێمە داواماان کردواوو  واۆیە هەر خاۆی وەقەرزدار دەزانای و ئااخری لە 
 .لەندەن لە ماڵی خۆی و لە هەندەران شۆرواوی داینێ

 
  هەمبشاە وە کەم ارین دەگەڵ ئەوەی خۆی کوری ونەمااڵەیەکی تاارادەیەک دەتا  رۆیشا وو واوو  وەاڵ کاک هاشم  

 .ئبمکاناتەوە ژیاوە
 

کاک هاشم دەگەڵ پبران  پبر  و دەگەڵ گەنبان  گەن  و  لەکۆری تااحەب قەڵەمانادا خااوەن قواە  و لە کاۆری 
 .شاعبران و ئەهلی ئەدەودا تاحەب نەزەر و زانباریبە

 
دوو جەریاان  یاان دوو کەتاایەتی وەداخەوە ئبو اشی دەگەڵ وێ لە نااوچە و واڵتای ئاێمە نەیاارانی تباتای  یاان 

تباتی کە وۆ ئبدە و دوارۆژی واڵ  و چبن و توێوەکانی کۆمەڵ  وبری لێاک جبایاان هەیە  زۆر کە  واشابی یەک ار 
وەاڵ  لە ناااوچەی وااانە  زۆر رێکخااراوی تباتاای دیااکەی لااێ وااوو  لە زۆر چەپاای رایکاااڵ رەوە وتاارە هەتااا . دەڵااێن

 .زۆر تایەەتبان لە کاک هاشم دەگر  حبزوی ئبوالمی  هەموو ئەوانە رێزی
 

تەناانە   دەنێاو حبازوە کوردتا انبەکانی واشاوری  کاک هاشم لە الی زۆرێک لە حبازوە تەرانواەریەکانی ئێاران و
کاااک هاشاام نەوااۆوە وە  ٧وااا  لە وباارمە کاتێااک لە کااۆنترەی . کوردتاا انبش دا زۆر جێتااای رێااز و حااورمە  وااوو

اتی ئەوکا  رات  لەتەر راتاپاردەی شاەهبد دک اۆر قاتاملوو  هەیکەتێکای واۆ ئەندامی رێەەری حبزب  دە  ەری تب
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تەوزیح و روونکردنەوەی ئەوەی کە وۆچی کاک هاشم نەوۆتەوە ئەندامی رێەەری ناردە  الی یەکێ ای نبشا مانی  وە 
و  کاااک هاشاام وە الی یەکێ اای نبشاا مانبەوە کەتااایەتێکی وەرجەتاا ە. تااایەە  وااۆ الی وەرێااز جەالل تاڵەوااانی

 دۆت ێکی وزوتنەوەی واشوری کوردت ان و یەکێ ی نبش مانی ووو  وۆیە  داهاتوی تباتی وەرێزیان وۆ هەموو 
 .الیەک وەتایەە  وۆ ما  جەالل و یەکێ ی نبش مانی گرین  ووو

 
کاااک هاشاام کەتااێکی خوێناادەوار  و تاااحەب قەڵە  و ئەهلاای نویواان و خوێناادنەوەیە  هەمبشااە  دەورووەری و 

 .  یەکێک لە وەراوردوترین ئەندامانی رێەەری حبزوی دێمۆکراتی کوردت انە. ۆ  ێر ووونی زیاتر هان دەدانبزکانی و
نزیکی و دۆت ایەتبم دەگەڵ کاک هاشم هەتا ئبو ا  هەر درێوەی هەیە و  تااڵنێکی زۆریاش دەگەل وەرێزیاان لە 

تەنبا کێشەیەکی کە هەمان وووە  . هەوووە رێەەری حبزودا  هەر شانازی دۆت ایەتی و  لێ  ێر ووونم هەر درێوەی
جارو وارە التاوێکی پێدا دەدا  و دەیکو  تەعبد تۆ پێش ر چەپ وووی  وەاڵ  ئبو ا گۆراوی و ناتبۆنالبو بەکە  

 !تەواو وەرچاوی گرتوی و وبری عەداڵەتی کۆمەاڵیەتب  زۆر کز وووە
 

ی دیااکەی ئەناادامی وەرجەتاا ەی دێمااۆکرا  وااوون   کاااک هاشاام لە ونەماڵەیەکاادا گەورە وااووە  کە خااۆی و دوو واارا
شەهبد عوتمانی ورای وۆ پێک هێنانی تە اهو  لە وەینی تاورک و کاورد دا لەشاەری نەغەدەدا شاەهبد واوو  کااک 
م ەماامەدی واارای گەورەی واتااا قاااقە کە لە دامەزرێنەراناای کۆمب ەکااانی حباازوبە لە ناااوچەی وااانە و یەکێااک لە 

لە هەندەران کۆچی دوایی کرد و هەروەها ورایەکی وەرێزی دیکەشی   مانی دێمۆکرا  ووو کۆن رین چاالکان و ئەندا
حاجی رئۆف کە رات ە ئەندامی چاالکی حبزب نەووو  وەاڵ  لە زۆر نزیکان و خەمخۆرانی کاورد و  دێماۆکرا  واوو  

 .ئەوەیش لە توئێد کۆچی دوایی کرد
 

قەڵەمێکی زاناا  تباتابەکی پااک و راتا  و تاادق  وڕوادارێاک وە کاک هاشم  تێکۆشەرێکی گەورەی کورد  خاوەن 
لە روانتەی منەوە کاک هاشم لەزۆر وارەوە وۆ لێ  ێر ووون دەوێ و . یەکوانی و عەداڵەتی جبنوی و کۆمەاڵیەتببە

 .خەتلە  و کەتایەتی وەرزی ئەو وۆ نەوەکانی داهاتو  هەر دەمێنێ
 

 .واتەکانی واتا وەخ ەوەری مبللەتەکەی وەبنێهبوا دەخواز  وەچاوی خۆی وەدی هاتنی ئا
 

 .تپاس کاک هاشم وۆ هەموو ئەوانەی لێ   ێر ووو 
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 ! ێزێک لە کاک هاش ی کە   ی
 
 
 
 
 
 

  ەحیم ممەم ەدزادە
 

ی هەتاااوی  لە جەنتەتاااتەکانی شااەڕی تااەپێندراو و خوێناااوی شاااری نەغەدەدا  دەگەڵ پاشااناوی ٥٣١٧وەهاااری 
کۆتایی ئەو لە رێتای وبو نی ناوی شەهبد عوتمانی کەریمێوە  روناکەبر و تێکۆشەرێک کە وۆ . کەریمی ئاشنا ووو 

 .لە  شاااری وااانە  ئاشاانا وااوو '' کەریماای' 'دەگەڵ پاشااناوی ئەو کاااتە ماان  .وااوو تێکۆشااانداشااەرە ماااڵوێرانکەرە دە
وااۆ یەکە  جااار وە خاازمە  کاااک هاشاامی کەریماای کە  هەتاااوی 6911 حباازب لە پااایبزی 5کاتێااک لە گااۆنترەی 

لە ''  کەریماای''زایەڵەی پاشااناوی  جااارێکی دیااکە  گەیشاا م وەرێزیااان ئەو کااا  ئەناادامی کااۆمب ەی ناوەناادی وااوو 
ئەو کا  ئەمن وە هاۆی راواردووی کاورتی حبزواایەتبم کە  کەتام لە  دەگەڵ ئەوەیلە رات بدا . گوێمدا زرینتایەوە

لە رێتااای هاااوڕێبەکی دێریناای حبزواای و لە نزیکااانی خااۆ   ئاگاااداری تااەروردە و  ناودارەکااانی حباازب دەناتاای 
تەریی تبکۆشانی کاک هاشم و نەخش ورۆڵی ونەماڵەی وەرێزی کەریمی لە جواڵنەوەی کوردت ان و وە تایەە  کااری

ئەو ونەماااڵەیە لە حانااد وشاابار کااردنەوەی کۆمەڵتااای کااوردەواری لە ناوچەکااانی وااانە و دەورو وەر  وااۆ گەیشاا ن 
هەرلەو تەرووەندەشاادا شااانازی ئاشاانایەتی دەگەڵ گەورە . ئامااانبی رەوای ئااازادی و تەروەتاا ی کوردتاا ان  وەااوو 

گەورە کاک هاشام  ئەو کەتاەی کە کااتی خاۆی لە ورا ( قاقە)پباو وشۆڕشتێری ناوداری ناوچە کاک م مد کەریمی
ئەشکەنبەکەرانی تاواکی حکوومەتی شا کردواوو  گەمەی وە وەندیخانە و پێناو رزگاری گەلی کورد و نبش مانەکەی 

واۆ  دەرکەو  کە کاوردایەتی . ورازای کاک هاشم و کوری قاقە  وووین وە رە بق دوایی دەگەڵ کاک کەماڵ. پی وڕا
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لە شاری وانە دوو ناوی وەهاا ئااوێ ە و موتاوروە وە یەکان کە جباکردنەوەیاان لە یەک ار نە '' یمیکەر'' و پاشناوی
 نە تەنباا واۆ  دەرکەو  کە کاوردایەتی و کەریمای لەو مەڵەەنادە. تەنبا م اڵ  وەڵکوو جێتاای وبرکاردنەوە نەواوو

کڕا  و مەکاۆ ئەوینادارانی ریتاای تەواوکەری یەک رین  وەڵکوو ئەو ونەماڵەیە یەکێک لە کۆڵەکەکانی حبزوی دێمو
 . پڕ لە شانازی کوردایەتی و ئەو شوورە پۆاڵیبنەی کوردت ان ووون کە قە  درزیان هەڵنەگر 

  
ئەو کاتەی من دەگەڵ کاک هاشم ئاشنا ووو   وەرێزیان ئەندامی کۆمب ەی ناوەندی و وەرپرتی کۆمب ەی شارت انی 

کوڵەواڵبااک دەوەر  دەمااانچەیەکی دایەتی و شۆڕشااتێڕی دەواااری  م کااوروااانە وااوو  لە تااەراپا و تاابمای کاااک هاشاا
ی حبزودا منبش شانازی ئەنادامی کاۆمب ەی ناوەنادی حبازوم پێەاڕا و مەجاالی 5لە کۆنترەی . چاردەخۆر وە قەدەوە

 .لە نزیکەوە و لە ئۆرگانێکدا  کاک هاشم وناتم ئەو  وۆ پەیدا ووو کە زیاتر و واش ر
 

کە  کااک هاشام وە  باداکاری ودەروەدەر واوونی زۆری لە پێنااو ئاماانبە تباتاببەکانی  دواتر واش ر  واۆ دەرکەو 
حبزواای دیموکڕاتاادا تااەلماندوووی کە کەتااێکی وە وااڕوا و قااایمە و هەر ئەوە  وایکردوااوو کە وەێاا ە تاابمایەکی 

هاشامبان وەک  ناتراوی دیموکرا  لە رۆژهەاڵتی کوردت ان و خەڵکی کورد لە زۆروەی ناوچەکاانی کوردوتا ان کااک
داکۆکبکارێکی رات ەقبنە ما ەکانی خۆیان و وە مبراتتر و درێاوەدەری رێتاای پاڕ لە شاانازی شاەهبدانی کوردتا ان 

 . دەناتی
 

کاااک هاشاام یەکێااک لەو کااادرانەی رێااەەری حباازب وااوو کە وەرگرتناای پاالەی رێەەریاای وەک ئەمااانە  و ئەرکێکاای 
لە ناااو حبزواادا  وەاڵ  هەمبشااە پێواوااوو کە پاالەی '' پاالە''ی نبشاا مانی وەردەگاار   ئەو تااەرەڕای رێاازی وااۆ وشااە

تەشااکبالتی و تباتاای لە حبزوێکاای تباتاابدا کاتێااک مانااای راتاا ەقبنەی خااۆی دەوەخشااێ کە وەرگاارتن یااان پااێ 
ئەو هەمبشاە خاۆی لە کەڵاک . وەخشبنی پلە دەگەڵ لەوەر چاو گرتنی وەرژەوەندی گەل و حبزب ئاوێ ە وەیەک ون

ە پلەی تەشکبالتی پارات  و قە  پلەی تەشکبالتی و پێتەی رێەەری نەکرد وە شاوێنی تاا  و وەرگرتنی خەراپ ل
تەودای تباتی  وۆیە هەموو کا  وەک ڕێەەرێکای واێ تەوقاوع  خااکەرا و خااوێن هە  کەتاایەتی خاۆی پاراتا  و 

 .هە  ووو وە جێتای رێزی هەموان
 

 ترنبی شبوەی وبر کردنەوە و وڕیاردانی کاک هاشمم وۆ مەتەلە  ئەوەندەی ئەمن لە کۆووونەوەکانی رێەەریدا
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جۆراوجاااۆرە تباتااای و تەشاااکبالتببەکاندا دەکااارد  واااۆ  دەرکەو  کە وەرێزیاااان لە وڕیاااار و وبرکاااردنەوەدا تەواو 
تەروەخۆ وبر دەکاتەوە و هبچکا  وەوەرچاو گرتنی  وەرژەوەندی و مەتلەحەتی شەخوی و جبناحی رەنتبان وەتەر 

 .ەکانی وەێزیاندا  هەت  پێ نەدەکرا و نەدی رانوڕیار
 

کاک هاشم خەتلەتی کوردانە و نەتەویی وەهێزی هەووون  یەکێک لە ڕیەەرانی حبازب واوو کە تانووری دەتا کردی 
ی وەرێزیااان خەوااا  وااۆ گرینت اارین شاا  ال. نەکاارد جوغڕا بااایی قە  کاااریتەریی لەتااەر هەتاا ی نەتەوەیاای ئەو 

و رەزگاری نبش مان ووو  دانەنانی  ەرق و جباوازی لە نێاو خەواتکااری وەشاەکانی دیاکە کوردوتا اندا ئازادی گەل 
پێتەیەکی پڕ لە رێز و خۆشەویو ی لە نێو زۆروەی هێزە شۆڕشتێڕەکانی کوردت ان وە تایەە  یەکبەتی نبشا مانی 

قاتاملوو و . ەکانی نێاوان شاەهبد دکوردوت اندا وۆ کاک هاشم پێاک هێنااووو  ئەو رێاز گارتنە زۆر جاار لە شاۆخبب
رێزدار ما  جەاللدا رەنتای دەداوە  وە جۆرێاک کە زۆر جاار وەرێاز ماا  جەالل وە شاەهبد دک اۆر قاتاملوی دەکاو   

کە  رێاەەری . ئەگەر وا  رێزی کاک هاشم نەگرن  یەکێ ی نبش مانی لێ ان دەت ێنێ و رێزی لەتەر چاوان دادەناێ
وە هەوێنی شاعبرانی کورد  وەاڵ  کەتایەتی وەرزی کااک هاشام هەوێنای یەکێاک لە زیندوو کورد هەووونە کە وەن 

وێتومان ئەگەر وااڵی کەتاایەتی کااک هاشام وە وەرزایای . هەڵەەت ەکانی شاعبری پایەوەرزی کورد شێرکۆ وێکەتە
 .  چباکانی کوردوت ان نەوایە  نەدەووو وە هەوێنی گەورە شاعبری نەتەوەیی کوردوت ان

 
ەراوێزی وبری نەتەوەیی و نەناتبنی تنووری خەواتدا ئاماژە وە ش ێک وکە  کە کااک هاشام شااری واانە و وا لە پ

مەڵەەندەکەی لە هەموو شاوێنێک خۆشا ر دەویوا  و زۆر جاار ئەگەر وە نااحەقبش واایە وردە شاەڕێکی لەتاەر هەر 
 . دەکرد

 
ن وە الیەنتاری لە جبنااحی چەپای حبزوادا لەرێزوەندی  کاری نااو حبزوادا وەرێزیاا. کاک هاشم چەپێکی کورد ووو

پێناتە دەکرا  ئەو لەناو حبزودا وە الیەنتری لە وبری چەپ و یەکوانی کاۆمەاڵیەتی ناتاراوە  وەاڵ  وباری چەپ 
پردەوااازێکی جێتااای م مااانە  وااۆ وەااێ وە وااۆیە الی ئەو وااایخی تااایەەتی هەوااوو چااون پێواوااوو ئەو وباارە دەتااوانێ

گەلااای کوردتااا ان واااۆ کەناااارێکی ئاااارا  و پێاااک هێناااانی  یوچەڵەمە تەنااا  پاااڕی پەڕانااادنەوەی قۆنااااخی خەواااات
 . کۆمەڵتایەکی دادپەروەر و یەکوان وۆ هەموو چبن و توێوەکانی کۆمەڵتای کورد
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 کاک هاشم وەک کوردێکی چەپ هەرچی لەدەت ی ها  وۆ گەشە و وەرەوپێش چوونی خەواتی نەتەواویەتی لە ناو 
خەواااتی . یەکەماابن حبزواای نەتەوەیاای لە کوردتاا ان وئااااڵ هەڵتااری ئەو وباارە  کااردویەحبزواای دیمااوکڕا  وەک 

رێکخاراوی .  نەتەوەیی کورد ورزگاری  نبش مان وۆ کاک هاشم لەتەرووی هەماوو وبارو ئبادەئۆلۆژێەک واووە و هەیە
ک   ئەوەی کە کالەمەیدانی تباتی ئێران و کوردت اندا کە  نەووون  وەاڵ  وە ئبدئۆلۆژی خەت ی چبنایەتی  چەپ

وۆ یەک چرکە  وبری وۆ الی هبە رێکخراوێکی دیاکە غەیاری دێماۆکرا  نەچاوو  هاشم تەرەڕای چەپ ووونی وەاڵ  
 .نبشانەی نەتەویی و دیموکڕا  ووونی وەرێزیانە

 
کاک هاشام جاتە لەوەی کە وە دەیاان تااڵە . کاک هاشم یەکێک لە رێەەرانی خاوەن خامەی رۆژهەاڵتی کوردوت انە

وتاااارە پاااڕ ناوەڕۆکەکاااانی الپەڕەکاااانی راگەیانااادراوەکانی حبزوااای دیماااوکڕاتی رازانااادۆتەوە و هەماااوو کاتێاااک  وە
هەوڵباااداوە کە لە تاااوێی وتارەکانبااادا ئەرکااای رونااااکەبر و رێەەرێکااای شوڕشاااتێر وە جاااێ وتەیەناااێ و لە رێتاااای 

ی لەو وارەوە واۆ مێاووو تۆماار روونکردنەوەی کۆمەاڵنی خەڵک و هاندانبان وۆ خەوا  و وەرخۆدان جێ پەنبەی خۆ
وکا  هاوکا  هەمبشە هەوڵبداوە وەک کەتایەتێکی تباتای و روونااکەبرێکی واقبای وابن و راتا تۆ لە دژی خاورا ە 
پەرەتا ی و تونااد ئااژۆیی ئااائببنی لە کوردتا اندا خەوااا  وکاا و لە رێتااای ک ێاخ و پەرتااوکە پاڕ ناااوەرۆک  و وە 

ندن و کز کردنی زیاتری خورا ە پەرەت ی و واڵو کردنەوەی وبری وە ئاشا ی وایخەکانی خزمەتێکی گەورەی وە ناتا
 .      ژیان کردوە

 
گەلااێکن ئەو تایەەتمەناادیبە گەورانەی کاااک هاشاام  کە وااۆیە دەواان وە دەیااان و وتاارە تااەدان الپەڕەیااان لەتااەر 

ە رێەەرە هەرە خۆشەویوا   ونوترێ وەاڵ  مەجالەکان وەرتەتکن وۆیە تەنبا دەتوانم وەێم کە کاک هاشم یەکێک ل
جاواڵنەوەی رەوای ... خۆنەویو   خاکەڕا  مامۆت ا  تێتەیش وو  خااوەن قەڵام  رونااکەبر  دەتا  و داوێان پااکی 

گەلی کورد و قوتاوببەکانی قە  گەورەیی   باداکاری وەرێزیاان  ەرماۆ  نااکەن و  هەیە و گەلی کوردت ان وووە و
تەمەنای درێاو و قاالەی . ێدەکەن و جێتاای نااو دڵ و قەلەای هەمووماانەهەمبشە وەک کەتێکی جێتای هبوا چاوی ل

 .تاس وۆ وەرێزیان ئاواتە خۆاز 
 

 *************************** 
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 زاتێکی پاک  ت ب  با ه  ڤێک س  ند پ  چ 
 
 
 
 
 
 

 می هاشم  ۆس  
 
و  واه".  رتا ه کاورد ماردوو په"یاان گاو   ده  کاهوااو واوو   وه واریادا ئاه ڵی کورده نااو کۆماه  ی دوایبش له   تااڵنه ئه  تا

کاتێاک . ما ده ژیاندا نه  ئب ر له  کرا که تێک ده یی و زانایی که خشنده تی و وه و پباوه  کاتێک واتی چاکه  که  مانایه
 .ژێر گەدا ووو  وۆ خۆی له  که  وه کراویه یادی ده  وه رێزه  وه
 

ی پێشااووی  و قالەااه دا هاااتووه و ئااه تااه  ئاااڵ و گااۆری وااه  ی دیکااه  ر دیاااردهک زۆ   وه یااه   دیارده ئااه  وه خۆشاابه  وااه
  کاه  تا ی پاێ کاردووه ده  وته   ره وتوو  ئه موو واڵتانی پێشکه ک هه کوردت انبش وه  له  ند تاڵێکه چه  وه ئه.  شکاندوه

کاان و  وتای روداوه ر ره تاه  یان لاه نباه پهکان  شاوێن  شێوه  ک له یه شێوه  وه  ڵتا که کانی کۆمه جۆراو جۆره  تبه تایه که
   ئاه. گباردرێ مای ژیانبانادا رێزیاان لاێ ده رده تاه  ر لاه هاه    ڵتادا دیاره ی کۆمه شه وپێش چوون و داهێنان و گه ره وه
اڵ     واه کراوه ناه  و نچادیناه  و زۆر گشا تبر نباه  ی خۆی دایه تای رێته ره ته  رچی هێش ا له کوردت ان له گه ئه  وته ره

حبزواای   یه مرۆڤدۆتاا انه  وتااه   ره ئااه  جێاای خۆشاا اڵبه کااه. تاا پێکی وااا  ونرخێناادرێ ک ده کاارێ وه دیوااانبش ده
تی دیااری  تاایه تاێ که  ی مومکبن رێاز لاه شێوه  ی دوایبدا  وه ند تاڵه   چه و له  وه دێموکراتی کوردت انبشی گرتۆته

  واڵتای ناۆروێو  لاه  ئێوا ا لاه  ر لاه ند تااڵ واه چه  وه   وۆنه وه.  راوهنێو ریزکانی حبزوی دێموکراتی کوردت ان گبرد
   گبردرا  دواتر له  ن زاده ته ودوڵال حه وا  و تێکۆشانی مامۆت ا عه خه    رێز له وه رانی دێموکراته الیان تێکۆشه
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 .چوو  رێوه وه  کی شایو ه یه امهرن لب  گادانی وه رێز کاک جه وا  و تێکۆشانی وه خه  ندی حبزب وۆ رێز گرتن له ناوه
  ره شای هاه وه  ک کاه تبه تایه که. تی زاتێکی پاک گبرا تایه که  نی واڵتی وری انبا  رێز له نده شاری له  موالبش له ئه

  پار لاه  و رێتاه و ئێوا ا  رێەاواری شاێلتبری ئاه  رخان کاردوه نی خۆی وۆ رزگااریی کاورد و کوردتا ان تاه مه زۆری ته
ی  کاه وه ته شایانی رێز گرتنای نه  که  یه رێزه رز و وه وه  تبه تایه و که ریمی ئه کاک هاشم که! ڵی وه. یه نشێوه وراز و هه

رخان  ی خاۆی تاه کاه وه ته تی نه نی خاۆی واۆ خزماه ماه زۆری ته ره شێ هاه ک واس کرا  وه روه ویش هه ئاخر ئه. تی خۆیه
تی  وایاه ته ی نه وه تواناکاانی وزووتناه  واه  ره رێەاه  کێک لاه ک یاه تا  وه دهپی  ر له ته  یان تاڵ  گبان له ده  کرد و وه

 .ووو ور و رۆڵی هه اڵ  ده ڵکی کوردت انی خۆر هه خه
 

دا    وواره من  له  رتر له زه ب نه توانا و تاحه  تانی وه   دواتریش که و هه که ی رێز لێنانه رنامه وه    له وێ گومان هه
ی  ناد وڕگاه چه  لاه  تاێک کاه که  ک رێز گرتن له اڵ  منبش وه   وه وه دواون و وتاریان واڵو کردۆته ر کاک هاشم ته  له

کاورتببش وێا  ئااور   ر واه گه ئه  ر شانی خۆ  زانی که رکی ته ئه  وه  وووه تی وۆ  هه ژیانی تباتبمدا رۆڵی مامۆت ایه
 . وه مه نی تواناکانی کاک هاشام وده ند الیه چه  له
 

  ریمی لاه ری کاه روه واتکار و نبشا مانپه ی خاه ماڵاه ناتی ونه رانی ماندووی نه تێکۆشه  کێک له ریمی  یه هاشام کهکاک 
ڵکی کوردتا ان  تی خاه وایاه ته ی نه وه تی وزووتناه ر و مااڵ  خۆیاان واۆ خزماه تاه  واه  ک کاه یه ماڵه ونه.  یه شاری وانه

  کااه  و  وای کااردوه ر ئااه هااه.  کااردوه  ماڵبااان دریغبااان نااه  لااه  نبااان و نااهگبا  لااه  دا نااه   وااواره رخان کااردوه و لااه تااه
رانی  ڵکو واۆ تێکۆشاه رن  واه وروواه و ده  ڵکی واناه ویوا ی خاه ر خۆشه ک هاه کی گش ی نه یه شێوه  ریمی وه ی که ماڵه ونه

. ی و خۆراگری و لاێ  ێار واوونتبمەولی  بداکار  ته مخۆرانی رزگاری کورد و کوردت ان وونه   خه رجه دێموکرا  و ته
   ی غورواه شێکبان ناچار ووون رێتاه وا  و تێکشاندا وه ردوامەوونی خه وتی وه ره  ر چی له گه ئه  رێزه وه  ماڵه و ونه ئه

  تای زۆر واه ر ئێوا ا  که اڵ  هه جی ون  وه مریکا و وری انبا نبش ه کانی  بنالند  توئێد  ئه واڵته  ر و له وه  وترنه
اڵتی کوردتا اندا  ڵکی خۆرهاه ی خاه ی ما خوازاناه وه تی وزووتناه رایاه ی رێەه وه پێشه  ره ریزی هه  ا و دلوۆزیان لهتوان
 . وا  و تێکشانه ریکی خه خه
 

  ماڵه و ونه ی ئه وشاوه دره  ره تی هه تایه که  جێی واڵتی وری انبایه  ند تاڵێکه نبش ه ئێو ا چه  ریمی که کاک هاشم که
ی  وه ی وزوتناه وه پێشاه  ره تی و ریزی هاه رپرتایه ی وه لوتکه  و تااڵنێکی زۆر له ک واس کرا  ئه روه هه.  یه ارهواتک خه
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واتێکی  خاه  ووو کاه  ری تباتبانه   ه ندا  ده و ئه کێک له و یه ئه. اڵتدا ووو ڵکی کوردت انی خۆرهه رزگاری خوازیی خه
تی داگباار  گااو تباتابه  رێکی چااالکی تباتاای واه ک ااه ک ئه ک وه الیاه  لاه  کااه  و مانایاه وااه. ر نادی گرتەااۆ واه هه ره   اره
  شکبالتی له ی تباتی و ته یاندنی کادری دیکه وا  وۆ پێته رده   وه الی دیکه    له چۆوه ی کۆماری ئبوالمبدا ده رانه که
و دوور     و نوتابن شاکاوه ڵه قه  تامبان له  و مامۆت ا دلوۆزه الی ئه  له  ک من که تانی وه   نبن که که. وڵ دا ووو هه

 .رۆن و ده ی ئه که رێچکه  و نزیک وه
 
منبش دوور و . ر زمانان ووو کانی حبزوی دێموکراتدا ویردی ته نێو ریزه  ریمی له ناوی کاک هاشام که  مێو ووو که  له

ری تباتای  ده نبا  قاه رئه و  تاا تاهخواا واو ند جارێاک واۆ ره و   چه یش نی ئه   گه خزمه  نزیک شانوی ناتبن و وه
 . ید جێتر ووین اڵته دؤلی قه  ی حبزوی دێموکرا  له رگه کادر و پێشمه  رچاو له شێکی وه ریمی و وه کاک هاشم که

 
ڵەوێردرا    ری هاه نادامی رێەاه ک ئه تی شۆرشتێردا کاتێک وه رایه ی حبزوی دێموکراتی کوردت ان  رێەه3ی  گۆنتره  له

نادامی  وکاتبش نااو واراو ئه ئاه. ریمی وناتام کاک هاشاام کاه  وه نزیکه    زیاتر ووو  تا پ ر و زۆرتر له هو شانوی ئه
 . ری تباتی ووو ه   ده
 

کانی کاااک هاشاام زۆر  ر و وۆچوونااه زه و نااه  ندیاادا  روانتااه ی ناوه یااا وەێاابن پلنااۆمی کومب ااه  وه   کۆووونااه کااه یه  لااه
ر و  زه ن نااه زا و وردواابن و خاااوه تااانی ئاااوا شاااره که  مان کاارد کااه حبزوکااه  زۆرتاار  وااهرنببان راکێشااا  و شااانازی  تااه

 .ی دان وه پێشه  ره ریزی هه  له  وه لێکدانه
 

 .رچاوی کاک هاشام رادێر  ندی وه تمه ند تایەه وۆ چه  نبه رگر  و په ڵک وه که  ته ر ه   ده له  پێم واشه
 
ی    وااۆ رۆژنامااه نووتاای و هااه نتاای کوردتاا انی ده   وااۆ رادیااۆ ده هااه. هاااتوو وااوو توانااا و لااێ  رێکی وااه و نووتااه ئااه -

   وه خوێندرایاه ده س نه موو کاه هاه  و واه تی ئاه ت  خه ده    که وشی لێ زیاد وکه اڵ  وا وۆ شۆخبش وێ ئه وه. کوردت ان
نی  لی توتاه کااک عاه  وه خۆشابه    وهاڵ ووو  وه ی هه کانی خۆی کێشه ی نوتبنه وه ڵ خوێندنه گه  جار جار وۆ خۆشی له

یاندنادا   شای راگه وه  ویش لاه ر ئاه ووو  هاه هاشام ناه ك اکانی کا ڵ نووتابنه گاه  خوارزای واوو  هابە گر  ێکای لاه  که
نتای  رپرتای رادیاۆ ده کاتێاک کااک هاشاام وه    کاه   وکاه وه وه  دا ئاماژه شه   وه ر له وا هه. کردن کانی تایپ ده وتاره
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تی داواوو  و زۆری لاێ  ێار  خزماه  له  و کۆمبوۆنه ندامی ئه ک ئه تاڵێک وه  ی زیاتر له  ان ووو  منبش وۆ ماوهکوردت
کم  وتااره.  وه ووو کاک هاشم پێای داوێ اه نتی کوردت ان نووتی  ده وتار  وۆ رادیۆ ده    جار که که یه  وبرمه  له. ووو 
نبشا  نووتای لاێ  ژێار و ناووس و ته  نده وه   کرا ووو  ئه   خه خه  نده وه ئهاڵ   وه. وه ک وێبدامه یه و دوای ماوه  دایه

ێکای  - نا خۆی هاشام په  ت ی گرتم تا له کاک هاشام ده  یه   شێوه وه .  وه ناتبه دهنە  ی خۆمم  که زیاد کرا ووو  وتاره
کی واا  و منابش وێ دوچاوو  ایهکااک هاشاام مامۆتا . نووتابنی وتااری رادیاۆیی ئاشانا وکاا   ڵ شاێوه گه    له دیکه

 . لێم دڵنبا ووو کردن و ده کانی منی کۆن رۆڵ نه و وتاره چب ر ئه  خایاد که زۆری نه  کی وا  وووێ م وۆیه قوتاوبه
 
و  ره واه  و  دی ەاا کاه ر کاتێاک ئاه هاه. ووو  عه و م اله  وه ی خوێندنه ر گبرۆده ر توور هێنه کی ته یه شێوه  و زاته وه ئه

  تێک کاه ر اه ر ده هاه له. ڵ دان نتاه ون هه ک ێەی لاه  ک یا دوو دانه یه  وه ئه    دی  که چی  ده ی ده کاری رۆژانه شوێنی
ر مێاووو   تاه  کی زۆری لاه زایبه نااوورا شااره  و  ووو کاه ر ئه هه. کرد ده  وه خوێندنه  ت ی وه ده  وه وتەا ئه ڵکه وۆی هه

نێااو کااون و   چااووه هااا ده دوا  وه راوااردووی واڵتااان ده  کاتێااک لااه. ووو هااه  دیکااه نی دوبا  و زۆر الیااه جوگرا بااا  ئااه
   ی واۆ خاۆی دروتا  کاردوه و واڵتاه ئاه  تاوه ره تاه  ر لاه تتاوو  هاه   ده و واڵتاناه ر هااتی ئاه ته ری ژیان و وه وه له که

خاۆ . ی دارشا ە ن که خشاه وۆ خۆی نه  ووو کهوا  وه ک ئه کرد وه ی ده و واڵتانه ی ئه وته ڵکه کاتێک واتی جوگرا با و هه
 .دیەێک ووو وەبم وۆ خۆی ئه  ته که وه  نده وه ر ئه و هه دوا  ئه دوباتبش ده ئه  ر له گه ئه
 

  لااه  موو وجااوده هااه  مووجۆرێک و وااه هااه  وااه  ژیاناادا کاااک هاشاامی وا لااێ کردوااوو کااه  لااه  وه زایی و قااوڵ ووونااه شاااره
وڵی  تبش هاه اڵیاه ریی کۆمه روه واۆ داد پاه  خ انه رتاه   ته ر وۆیاه یشا ەوو  هاه   تێته رده ته کان ژیان و تبهەداڵ ناعه
واتی رزگااریخوازی کاتێاک  و خاه الی ئاه. واری واوو ڵتای کورده ی کۆمه ده رئامه   ده ژار و که نتری چبنی هه دا و الیه ده

 .تی اڵیه تی کۆمه داڵه وا  وۆ داوبن کردنی عه خه ڵ گه ل وێ  له تێکه  پێکی که واشی ده  کانی خۆی وه ئامانبه
 

نوتبندا   ره ند الپه چه  من و وانم له  گرێ که ڵده پ ر هه  وه ریمی زۆر له ی کاک هاشم که یان تاڵه واتی ده ژیان و خه
کانی ناااووراودا  تااه خزمه  لااه  رواره و خااه ر ئااه رامەااه وه  متێکی چااووک لاه ک ئااه ر وه شاام هااه نااد دێره   چه وبنارخێنم  ئااه

 . ت انه وه ت ه وار و ده دا کۆڵه تی ناووراوه تایه ر که مەه هه می من له ڵه گبنا قه نووتبن  ئه
 
 ریمدا ی رێزدار هاشم که تاڵه یان واتی ده خه  گر  له ریز ده  وه قواڵیی دڵه  له
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 کاک هاش ی کە   ی لە چوا  رێنە دا
 
 
 
 
 
 
 

 حەسەن حاتەمی
 

دا  رێااز لە خەوااا  و تێکۆشااانی یەکێکاای دیااکە لە خەواتکااارانی نەتەوەکەمااان لە واڵتاای  لە چەنااد رۆژی راوااردوو
دا   حبزوی دێموکڕاتی کوردت ان وە تەشویقی تێکۆشەرانی و  ژن و پباوی خۆی لە هەماوو رەدەکاان. ئبنتلو ان گبرا

 . وو کۆڕیاد گەلێک  رێزگرتنی لە تێکۆشەرانی وە زیندووی کردە وا
 

تاابمایەکی گەلێااک ناتااراوی نێااو  -کە نااوێ رین کەتااە وەخۆشااببەوە رێاازی لێتبااراوە -وەڕێااز کاااک هاشاامی کەریماای
ناتباوی . وزووتنەوەی کورد وەگش ی و رۆژهەاڵتی کوردت ان وەتایەەتی و لەنێو حبزوی دێمۆکرا  دا  تایەەتی ترە

 : من لە گەڵ ئەو وەڕێزە لە چوار وێنەدا
 

 :  رێنەی  ەکەم

 
لە ک بەخانەی گش بی قەاڵی حبزوی  دێموکراتی کوردت انی . ی زایبنی ووو( ٥١١١)ی هەتاوی  ٥٣٧٣اوینی تاڵی ه

 لە دەرەوەی واڵ  را  دەت ەیەک . ئێرانی ئەوکا   خەریکی کاری رۆژانە و ئەرکی حبزوی لە  ک ێەخانە ووو 
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 ەبریبەکانی کوردی و ناکوردی لە دەرەوەی واڵ  رۆژنامە  مانتنامە و وەرزنامەی حبزب و ریکخراوەی تباتی و رووناک
 . یەکانی موتااڵ  چاوێکبشم پێدا دەخشاندن( مبز)وێڕای دانانبان لەتەر پێش کورتی. ڕا هاتەوون

 
دا  نووتاراوەیەکی کاورتی وەک تاەرن  لە چوارچێاوەیەک هاویشا ەوو کە  لەدواین الپەڕەکەی" راە کارگر"واڵوکراوەی 

چەناد دێار دا  تاەوارە  وە وەزعای تێکۆشاەرێکی رێای ئاازادی و هااوڕێبەکی تاەردەمێکی  لە. تەرنبی منی راکێشاا
. خێزان و تێ یا چاوار مناداڵی هەواوو. ی هەتاویم ووو ٥٣٢٣هاتە  ٥٣٢٦خەواتی زۆر تەخ  و دژواری تاڵەکانی 

ئەو وە خااو و . وواو( رێکالبو ی)هەتا وەێی مرۆڤێکی وا  و هێمن و لەتەرەخۆ و پ ر خولبای ئەدەوی رات ەقبنە 
وە زەحاامە  و خەرجێکاای زۆر  لە دانەوەی وە ئێااران خۆیااانی قوتااار . خێاازانەوە لە تااورکبە را دێپااۆر  کراوااۆوە

وەخااۆی  -رێەەرایەتباای شۆڕشااتێڕ -لە قەاڵ تااەیدە زۆر وەڕێاازەوە  حبزواای دێمااوکڕاتی کوردتاا انی ئێااران. کردوااوو
 . گرتەوو

 
کااک پبرۆتای ئەتاکەندەری کە دێپاۆرتی ئێاران : کە تێبدا نووتراووو دوو  تێ  ۆتۆکۆپبم لە نووتراوەکە هەڵتر 

ئەوە وەڵتەیەکی وا  ووو وۆ ناووراو و ونەماڵەکەی  . کراوەتەوە  تێکۆشەرێکی تباتببە و گبانی لە مەترتی دایە
لەوەر  -ئەو وەڕێزە لە هەوڵدانی وۆ چاوونەدەرەوەی زیاد و نبشا بمانی.  کە دەنتبان وەهبە جێتایەک رانەدەگەیش 
ئێوا ا . ئەو رێتا ناوەدڵەی هەڵەوارد و زۆریشی تێدا  زەرەرمەناد واوو -توو  نەووونی زیندانی و شکەنبە و ئازار

 -یادیان وەڕێز وێ –. کە ئەو دێڕانە دەنووتم نە کاک پبرۆ  لە ژیان دا  ماوە و نە خێزانەکەی وەداخەوە
 

وە تاەردان و مباوانبش  ٥٣٧١ئێران را هەتا پێش تااڵی  چوون وۆ قەاڵ تەیدە لەنێو حبزوی دێموکراتی کوردت انی
 . داناووو.  .ر - توندیان لەتەر حدکا" وایکۆ "چوونکە . زۆر زەحمە  و دژوار ووو

 
یاادی وەڕێاز واێ و مان کە مااوەیەک ( خااڵە وااقی)دوو هاوڕێم کاک رەزا م ەممەد ئەمبنی و واقی حااجی کەریمای 

ئەندامی تەشکبالتی نچێنی ووون و لەگەڵ نەمر کاک دک ور تادقی شەر کەندی و تکرتاریا لە پێوەنادی داواووین و 
ڕوکێن وەوینەوە  پێشمەرگە  ئەوە وڕیاارەی دوای چەرمەتەری  ماوەیەک زیندانی ووونی من و زەحمەتبکی تاقە  پ

حادکامان وەدروتا  نەدەزاناای و واێ پڕینوبپێشاامان دەکارد و تاەردان و چاوپێکەوتنمااان لەگەڵ تێکۆشاەرانی حاادکا 
 .  وۆیە  ۆتۆکۆپببەکانم هەڵتر  و کەڕەی وەیانی وەرەو رانبە و دواتر قەاڵ تەیدە چوو . دەکرد.  .ر
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لە . کی زۆریااااان گاااارتم و کەتااااێک لە گەڵاااام هااااا  وااااۆ الی کاااااک پباااارۆ لە پرتااااتەی رێەەرایەتاااای حااااورمەتێ
چەناد کەس دەچاوونە . نێکی چووکە لە ون دارێکی گەورە چادرێکی وۆری مەیالەوزەرد هەڵادراووو( مەدیدان)گۆڕەپان

وەپەلە مەتاەلەکە  لەگەڵ وااس کارد و . چاوماان وە یەک روون واۆوە. نێو چادرەکە  کە یەکێان کااک پبارۆ  واوو
هە  لە دی نم زۆر خۆش اڵ ووو و هە  نووتراوەی  وتۆکۆپببەکانی زۆر وۆ گرین  و پێویو  . ۆپببەکانم دایە ۆتۆک
 . ووو
 

یەکێ لەوان مرۆڤێکای تااڕادەیەک . کاک پبرۆ  منی ناتاند. دەمویو  وتەڕێمەوە  تێ کەس گەیش نە الی چادرەکە
نووتااەری گەورەی  -نەی گاوریاا  گارتاابا مااارکزیوااااڵوەرز  وە جلااووەرگی جااوانی کااوردی  وەخااۆوە  تاامێلی وە وێاا

رە  و پااڕ و شااۆڕوۆوە  دەمانچەوەقاادەوە  وە گەرماای و پێکەنبباانەوە  دەتاا ی وەهێااز و گەرماای لەنێااو  -کۆلۆمەااایی
ئەو وەڕێز کاک هاشمی کریمی ووو کە وۆ یەکە  جار  روووەروو دەمەبنای و قواە  . دەت م نا و وەخێر هاتنی کرد 

 .ە مامۆت ای کالتێکی تباتی وووئەو رۆژ. لەگەڵ کرد
     

 :  رێنەی درر ەم

 
ئەو . وااااوو.(  .ر)یەکەماااابن وەهاااااری یەکتاااارتنەوەی حاااادکا و حاااادکا. ی هەتاااااوی وااااوو ٥٣٧٢وەهاااااری تاااااڵی 

لە قەاڵی دێماوکرا  لە وەشای . یەکترتنەوەیە  وە یەکەوونی ونەماڵەی دێموکڕا  و تێکەڵەاوونەوە  نااوی دەوارێ
تاا رادەیەک  –یەکەمبن دەورە ووو کە حدکای . کی تەرەتایی تباتی یا کادر وەڕێوەدەچووئامووزشی حبزب دەورەیە

کاک تمایلی وازیار وەرپرتی کۆمب ەی ئاامووز  . دا  وەشدار ووون لە یەک حبزب و پێکەوە لەو دەوریە -یەکترتوو
مۆتا ا واۆ وانە ئەتااەی و پێویوا  واوو لەگەڵ ژمارەیااک ما. تەرپەرتا ی وەڕێوەچاوونی کالتااەکانی دەورە واوو . واوو

 . کۆنفرانوەکانی خولەکە قوە وکە 
 

ئەمبار وە پێچەوانەی وێنەی یەکە   لەگەڵ کاک هاشم کەریمی نەتەنبا ئاشنا وووین  وەڵکوو و تا رادەیەکی زۆر 
لە مااوەیەکی کەمای . هاووبری  بکری جبا لە رەهەندی وەرناامە و پێاڕەوی حبازوبش واووین و ناتاباومان پ ار واوو

 .  لەگەڵم واس کرد و ئەوەیش هەت ی خۆی هەروا  دەروڕی. دا  هەت م دەکرد لەمێوتاڵە دیناتم ەو ئاخاوتنپێک
 

 دا   هەرچەند خەریکی ئامادەکاری وۆ چوونی دەرەوەی زید و نبش بمان ووو؛ وەاڵ  لە کۆنفرانوێکی ئە  دەوریە



كانی هاوڕێ هاشم کەریمی ته حمه رك و زه ریای ئه ده  دڵۆپێك له  

 

 

52 
 

یی لەتاەر چەپ و ئبواالمی تباتابی  واتاێکی کاک هاشم وەهۆی م اااڵی زۆر و شاارەزا. وەشداری چاالکانەی هەووو
ئەو دەورەیە یەکێک لەوەنێاورۆک رین و پاڕ واتا رین خولەکاانی . چڕوپڕی لەتەر چەپ و ئاڵوگۆڕەکانی جبچان کرد
زۆری نەخایاناد کااک هاشام و ونەمااڵە وەڕێازەکەی لە واشاووری . ئامووزشی دوای یەکەاوونەوەی دێمۆکڕاتەکاان واوو

 .ەران رۆێش ن وپاشان لە واڵتی ئبنتلبو ان نبش ەجێ ووونکوردت انەوە وەرەو هەند
    

 :  رێنەی سێیەم

 
تاڵی کارەتاتی ویبەن لە گبرەپانێکی نزیک ناوەندی پارڵمانی یەکبەتبی ئورووپاا  ٢٦ی زایبنی یادی  ٢٦٦١تاڵی 

ەوادوڵالی قاادری ئەو کارەتااتەی  کە تێبادا  دک اور قاتاملوو  کااک ع. دەکرایەوە -پێ ەخ ی ولویک -لە ورۆکوێ 
ئازەر و دک ور  ازل رەتووڵ لەکاتی وتووێو وۆ چارەتەری پرتی کاورد لە رۆژهەاڵتای کوردتا ان لەگەڵ ناوێنەرانی 

تێڕۆڕیو ی دەرچوون  تێڕۆڕ کران و وە کاروانی نەمرانای رێای ئاازادی و ماا ی  -کۆماری ئبوالمی کە وە ئەمنببەتی
 . نەتەویی کورد پەیوەت  ووون

 
تاەعا   ٢١پاا   -کەس لەواڵتەکانی توئبد و  بنلەند را وە ئوتووووس و ماشاێنی جاۆری دیاکە ١٦لە ئێمە زیاتر 
کەتاانی دیاکە  وە  اڕۆکە و ماشابن لە . پێش دەت  پێکردنی رێوڕەتمەکە گەیش بنە شوێنی مەوەتا   -رێتا وڕین

و دۆتاا انی حبزواای و  کەس لە هاوڕێبااان ٢٦٦نزیااک .  واڵتەکااانی دیااکەی ئورووپااایی و دوورتااریش ڕا هاااتەوون
کەس لە مباااوان و کەتاااایەتببە کاااورد و  ٥٦٦نااااحبزوی و ئەمتناتاااانی رێەاااازی شاااەهبدانی نەتەوەیااای و نزیاااک 

 . دا  ئامادە ووون ناکوردەکان  لە گۆرەپانەکە
 

ئەو لەگەڵ خانمی کااڕۆل پروونچاوووێر نووتاەری ک ێەاک تاەوارە  . یەکێک لە ئامادەووان کاک هاشمی کەریمی ووو
واۆ جااری تاێبە  دیادارمان . قاتملوو وە هبممەتی و یارمەتی کااک مەولاوود تاوارە لە وری انباا را هااتەوون. وە د

وەاڵ  لە خەوا  و هەوڵدان چاالک و دڵ پاڕ لە هباوا . ئەوجار هەردووکمان پەڕیوەی هەندران وووین. نوێ کردەوە
 . وەک زۆر کەس لە تاراوگە تێدەکۆشاین

 
 :  رێنەی چوا ەم

 



كانی هاوڕێ هاشم کەریمی ته حمه رك و زه ریای ئه ده  دڵۆپێك له  

 

 

53 
 

  لە ئوپواالی توئێد و لەکاتی ناش نی یاد وەڕێز حاجی رئوو ی کەریمی ورا گەورەی دا  وە خزمە  ٢٦٥٢هاوینی 
ئەو وااارایەی : لەقواااەکانی تاااەرگۆڕی وااارا لەدەتااا چوەکەی واتااای کااارد کە. کااااک هاشااامی کەریمااای گەیشااا مەوە

ەکاای پاا ەو  وەردوا  و ئااارا   وە لەخۆوااوردوویبەکی زۆری نبشااان داوە و پشاا وانی لە واازووتنەوەی کااورد وە وڕوای
 . نەدیاری کردوە

 
ئاماژەی کاک هاشم وە ش ێکی ژیان و وەتەرهاتی کاک رئو ی کۆ  کاردووی زۆر جێای داخ  جەوهەرەکەی ئەوە واوو 
کە  بااداکاری ئەو وااۆ ونەماااڵەکەی لەوااواری ئاااوووری و ژیااان و گوزرانبااان و پشاا تبری کاااک هاشاام لە خۆێناادنی 

هەروەهاا زینادان  شاکەنبە  ئااواریی و  .زانو تایی لە تاران کە ئەوکا  زۆر دژوارتر و تاەخ  تار لە ئێوا ا واوو
تااااراوگە نشااابنی ماااامە رئاااوف لەوپێنااااو ئاااازادی نەوەیااای؛ وەشاااێکی وچاااووک لە تایەەتمەنااادیبەکانی ئەو مااارۆڤە 

 . یادی وەڕێز وێ -. خۆنەویو ە ووو
 

اڵ کااک کەما -کە خەڵکێکی زۆر وە پەرۆشەوە وەشاداری واوون -دا هەروەها لە رۆژانی پرتە و تەرخۆشی مامە رئوف
وە هبممەتای کااک تاەعبد وبا  زادە و هااوڕێی مامۆتا ا ئاشاق لە . کەریمبش لە کوردتا ان را هااتەوو واۆ ئوووااال

ئۆپواالی توئێد جاریکی دیکە   لەگەڵ کااک هاشام کەریمای دیادارمان ناوێ کاردوە و چاوماان وە کااک کەماالبش 
 . روون وۆوە

 
ەریبەکانی راوردوو لە کاتی الوی کااک تاەعبد وبا  زادە و ئەمبارە لە ماوەیەکی کور  دا  کە کەمێک یاد و وبرەو

تە ەری وۆ ناوچەی وانە هاتنە گۆڕێ  کاریتەریەکانی کاک هاشم و لەخاۆ وردوویەکاانی زیانەب خاانمی خبزانای و 
ئەو . ئۆگری الوان و کادر و پێشمەرگەکانی حبزب  لەگەڵ ئەو ونەماڵە وەڕێزە  زۆری جێتاای تاەرن  واوون  واۆمن

کاتێک تەمەن و زەمان مەودا ودەن  لە رۆژهەاڵتی کوردت ان جارێکی دیکە وەشێوەی نوێ زینادوو وانەوە؛  کردەوانە
 . زۆر وەتوود دەون

 
 تاڵەی  ١٧وبری ئازادیخوازی و ماف ویو ی لە رۆژهەاڵتی کوردت ان و النی کە  لە ماوەی دوو تەمەنی 

ە تێ وەچە و نەتا  لەئاارادا  واوە و هەتاا گەیشا ن وە دا  پ ر ل تاڵی کوماری ئبوالمی ١٦پەهلەویبەکان و نزیک 
 .  تەروەت بش دریوی دەوێ
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کاک هاشم کەریمی کە کەتێکی تێتەیش وو و پێتەیش وو لە کۆڕی تاەخ ی خەوااتی دوو ریاویم تاەرەڕۆی پەهالەوی 
پرتاایەتبی دوویە  و کۆماری ئبوالمی دا  خزمەتای تەشاکبالتی  وبار و قەڵە  و مامۆتا ایەتی ئەنباا  داوە و وەر

هەرە تەرووی لە حبزوێکی گەورەی هەڵقواڵنی نێو هەناوی کۆمەڵتەکەمان واتا حبزوای دێماوکراتی کوردتا ان واوە  
 . هە  زۆر جێی شانازیبە و هە  وانەی زۆرن وۆ لێ  ێرووون  پێبە

 
وڵ پەناای تەمەنی خۆی  زینخ خاانمی رەتاو. تاڵ خەواتە ٢٦وەڕێز کاک هاشم کەریمی  پبری وە تەدوبری نزیک 

وەیاااان خاااانم  تاااۆران  گاااۆران و واواااان درێاااو و هەموویاااان تااااڵمە   و وە : خێزانااای و ئەوالدەکانباااا   وەڕێااازان
 . ئاواتەکانبان شاد ون

 
 حەتەن حاتەمی : وەڕێزەوە

 
*************************** 
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 بۆ کاک هاشو ی کە   ی زۆ  بە ێز
 

 
 
 
 
 
 
 

 مەرلورد سوا ە
 

توپاس وۆ ورای وەرێز  کاک رەحمان نەقشای کە ئە  چەناد دێار رێزلێناانەی مان تاەوارە  وەهااورێی  لەتەرەتادا
 .دا گونباند نامبلکەی رێزلێنانوەرێزمان کاک هاشام کەریمی لە 

 
وەمەئمااوریە  نێردراوااووینە ناااوچەی  پێشااامەرگەکانی هێاازی شااەهبد ئاااوارە ئااێمە هەتاااوی ٥١٧٥ری تااالی ەمەەوااێد

وەداخەوە هەرلەو  .دانی هێزی شەهبدانی وێردی یارمەتبدانی وۆ زی شەهبد پێشەواێپێشامەرگەکانی ه ڵلەگە وانە 
مان لەو  شەهبد واوو  ٥١٧٥ری ەمەەوێی د٥٢لە ( کاک هەژار)مەئموریەتەدا تەروان ئەحمەد جاوید  ەر ناتراو وە 

کااک  کۆمب ەی شارت انی وانە واوو  کا  وەرپرتی ئەو. ئاشنا ووو  کەریمی لەگەل وەرێز کاک هاشم مەئموریەتەدا
لەنێاو ئااپۆرای پێشامەرگەدا کە لەدەوری کۆوەونەوە هااتە الماان و ئاێمەی . گۆروااچۆ ی لەتاەرناووو هاشم کالوێکی

هەرلەو . زێویەماااان واااۆ دیااااری کاااراو و لەوێ نبشااا ەجێ واااووین دێااای مااااوەیەدا کە ئاااێمە وەخێرهااااتن کااارد لەو
هاۆگری و . و چەند شوێنبکی تری وانە دی ەوە ێکی تریش کاک هاشمم لە کۆخان و تباومەچەند جار مەئموریەتەدا

خۆشەویوا بی زۆری پێشااامەرگەو خەڵااك وەنبوااەە  وەرێزیااان  زیاااتر تااامەزرۆی ناتاابن و نبزێکااایەتی لەو ماارۆڤە 
ئەوەی چەند تاال  تا. ئب ر من کاک هاشمم نەدی ەوە وەال  دوای ئەو جارە تا ماوەیەکی زۆر . خۆشەویو ەی کرد 

کاک هاشاام مااوەیەک . تەردانی دە  ەری تباتبم لە گەورەدێ کردو لەوێ جارێکب ر وەخزمەتبان گەیش مەوە دواتر
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هەر لەژێاار نەزارەتاای وەرێزیشاابان پاالەی  وەرپرتاای کۆمبواابونی کااۆمەالیەتی حباازب وااوو و وەرپرتاای مناابش وااوو و
 .رتشکبالتبم وەرز کرایەوەو کرا  وە کادری درەجە چوا

 
کە کە  کەتاام وەك  لەهەمااوو ئەو ماااوەیە کە ماان وەرێزیااانم ناتاابوە و لەخزمەتبااان داوااوو  تەنبااا دەتااوانم وەااێم 

لەکااااااری تباتااااای و . واااااۆزو نبشااااا بمان پەروەر دی اااااوەو ناتااااابوەڵد کی و خااااااکی ڵوەرێزیاااااان خۆنەویوااااا  خە
خااوەنی قواەو نەزەرو رەئای خاۆی وەرپرتایەتبەکانی دا لەحبزوی دێماوکرا  تاا ئەو جێتاایەی وازانم و وبوا ەێ م 
ئەگەر ڕۆژێك دەت ی رۆیش ەایە و . وووە  ئەو وێرای واوەری قوولی پ ەوی وە ئازادی و وەراوەریی مرۆڤەکان هەووو

کاك هاشام جێتای رێزە و . م و زۆرێک لەتەر گۆیی ئەو زەمبنە ومێنێۆڵتوانای ووووا  پێم وایە نەیدەهێش  هبە ز
ئاشاانایانبەتی و پێویوا ە و دەوااێ هەماوو ئەو خۆشەیواا انەی کە لەخاازمە  وەگەل و خۆشەویوا ی هەمااوو دۆتا  و 

 .نبش بمانەکەیاندا تێکۆشاون و زەحمەتبان کێشاوە رێزیان لێەتبردرێ 
 

لە لەنادەن لەالیەن وانکەی رۆژهەالتای کوردتا ان  ٢٦٥٧ی جاوالی ٧من هەرچەناد لەواۆنەی رێزلێناانەکە  کە رۆژی 
باازب لەوری انبااا تااوپاس و قەدردانبااان وااوو   لە کۆوااونەوەکە  دا هەروەك عەرزی وەنااوێنەرایەتی ح پێکچااا  

وەشااداروووانم کاارد و لێرەشااەوە دووپاااتی دەکەمەوە کە کاااک هاشاام راتاا ە مەااک و ماااڵی حبزواای دێمااوکراتە وەاڵ  
هاوتاەری خااتوو زێنەوای  .خۆشەویو  و جێتای رێزی هەموو خەلکی کوردت ان و وەتایەە  رۆژهەالتی کوردت انە 

یارو پش بوانی کاک هاشام وووە و لەشار و شاخ کێوەکانی کوردت ان کاک هاشامی وەتەنبا وەجێ نەهێش وەو جێتای 
ئببازە  دەخواز  هەرلێرەوە توپاس و پێزانبنی خاۆ  پێشکەشای مامۆتا ا و گەورەکاانم  خۆیەتی توپاتی وکەین و

لە حەتەن زادە و تمای  ئاغای ئاغاا مەجبادی واکە  کە هەریەك لەوەرێزان کاک حەتەن رەت تار و مامۆت ا عەدال
 .وەدەنتمەوە هاتن و وانتێش نەکەیان قەول کرد  و لە رێورەتمەکەدا وەشداریبان کرد

 
 .هبوای لەشواغی و تەالمەتی وۆ کاک هاشم ئاواتە خواز 
 

*************************** 
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 هاشم کە   ی مامۆس ا ەک بۆ هەمور رە زەکان
 
 
 
 
 
 
 

 هەمزە ئاگوشی
  

 لەتاااەر واااێم کە رادەوبااانم خاااۆ  کاااولەی قەڵەمە لەو نە و دەوە  شاااک خۆمااادا لە تواناااایە ئەو نە وەدڵنباااایبەوە
 خازمە  خوا ووەتە خاۆی تەمەنای هەرەزۆری وەشای کە کەریمای هاشام کااک وەک تباتی و رۆشنەبر کەتایەتببەکی

 یەکێاک منابش کە ئەوەی وەهاۆی وەاڵ  وادە   پاێ خاۆی ما ی و ونووتم و ودوێم رەواکە  وزووتنەوە و نەتەوەکەی
 لە دێماوکرا  حبزوای ئبن شااراتی و رادیاۆ لە تااڵێک چەناد مااوەی وڕاوە پێ ئەوە  شانازی کە ووومە کەتانە لەو

 لە مەزنە مارۆڤە ئەو نازیکەوە لە و وبن هاوکار ووونە  وەرپرتی جەناوبان کە ئۆرگانانەی لەو و وم خزمەتبباندا
 .دەخەمەڕوو جەناوبان تایەەتمەندیی کۆمەڵێک وم   ێر لێی و وناتم گرووپبدا کاری و کردەوە گۆڕەپانی

 
 و دۆتااا انە هەڵواااوکەوتی دەکااااتەوە  جباااا دیاااکە وەڕێاااوەوەرانی و وەرپرتاااان لە زۆرێاااک لە هاشااام کااااک ئەوەی

 پالەی لەوەرچااوگرتنی واێ وە. وەرپرتابارە لێای ئەو کە ئۆرگاانەی و تا اف ئەو و خاۆی خاوار لەگەڵ هاوڕێبانەیە
 و ئەنااادامان دەگەڵ خااۆی پەیوەناادیبەکانی جۆرێااک  ...و تەمەن و کاااۆمەاڵیەتی و تباتاای پااێتەی و تەشااکبالتی
 هەتاا دەردەکەوێ نزیاک هااوڕێبەکی وەک زیااتر کە دەناوێنێ  خۆی وا و دەخا  رێک ئۆرگانەکە ئەو ناو تاکەکانی
 هاوکااری و ووێ خۆشبان دەورووەر کە وووە ئەرێنی خاڵێکی ئەوە  هەر. وڕیاردەرێک و وەڕێوەوەرێک و وەرپرتێک

 .وکرێ لێوە واتی تەرکەوتوو وەرپرتێکی وەک هەمبشە وەرپرتایەتبدا لە و ون



كانی هاوڕێ هاشم کەریمی ته حمه رك و زه ریای ئه ده  دڵۆپێك له  

 

 

58 
 

 کە واااووە ئەوە هەوڵاای هەمااوو و ویواا ووە خااۆ  ئۆرگااانەی ئەو کردوااێ  کاااری ئۆرگانێکاادا هەر لە هاشاام کاااک
 .وەەخشێ پێ تایەەتبان پێتەی و وکا  هاوکاریبان و وترێ پش بان و کاریبەکەی ت ا ە وە ودا  کەتایەتی

 
 وبتاوازێ ەوە هەگەەیادایە لە ئەوەی ئەوەیە هەوڵای هەموو چاوچنۆکی  لە دوور و دەورووەر وۆ دڵوۆز مامۆت ایەکی

 . وەرگرێ ەوە ئاکا  و وکا  ێر و دەورووەر وۆ
 

 :کاک هاشم کە   ی لە چەند خاڵدا

 
 ئەدیااخ  خۆنەویواا  . خاااکەرایی و تااادە دڵوااۆز  راتاا تۆ  تااادق . زانباااری لە پڕاوپااڕ راتاا ەقبنە  تباتااببەکی

 کە شۆڕشاتێڕێک و رێەەرێاک خەڵکدۆتا   و رە بقدۆت  خۆ   مەجلبس کوردپەروەر  هەژاردۆت   وۆچوون  خاوەن
 .هەڵترتووە وۆ هەنتاوی کردەوە وە هەوووە  پێی واوەڕی ئەوەی و وووە یەک کردەوەی و قوە هەمبشە

 
 خەوا  قۆناغەکانی هەموو و وەرزەکان هەموو وۆ مامۆت ایەک کەریمی  هاشم

 
 .خوازیار  مامۆت ا  و وەڕێز هاشمی کاک وۆ تاڵمەتی و تاغی و تەمەندرێوی

 
*************************** 
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 ێکی کو تبیرەرە 
 
 
 
 
 
 

 (کە   ی)جەمال بانە ی
 
 ئامااادە نەورۆزی پشاووی وەرێااوەوردنی واۆ خۆیااان واانە خەڵکاای کە کاتباک هەتاااوی ی6956وەی تااڵی ێخااکەلی 2

 وااێ وە دەتاا ەیەک. روژەیااا لەو.. وااانە هاااتەوونە نەوروزی پشااوی وااۆ تاارەوە شااارەکانی لە زۆر خەڵکێکاای. کردوااوو
 ماااڵی وااۆ. وااانە شاااری ناااو هاااتەوونە وااانە وااوو کەریماای هاشاام کاااک وەرێااز کە وااانە کااومب ەێ مەتااکولی خەوەری

 قاایەر مەال شاەهبد. کەتاەوون 9 هبنن ئەیان چاوتاخەکان کاتێک. موت ە ازادە عەزیز ناوی وە حبزب ئەندامبکی
 رەحاابم وااایزو و کەچەل تااەلبمە وەکااو چاوتاااخەکان. ناوباا  ماااڵەوە لە عەزیااز .تااری هاااوڕێ دوو گەل لە ویااردی

 پبااوی ئەماانە لەوە وابخەوەر عەزیاز. تااواک واوون وە تاەر و شاەهبدی عەوادواڵخان جاشای ئەمانە کە. کەندەلی
 وە خەوەر کاتباک. واوون ژنەکەی خزمای .تریشاەوە الیەکە لە. ئەتپبردران پی کاری حبزب ئەندامی وەکو. تاواکن
 خەڵاک. واوو چول وازار کە هەتاویی 6956ی خاکەلێوە تاڵی 2 نێوەرۆی ترازاووو  کار لە کار. ئەیەن هاشم کاک
 و جااا  کریتبراواناای وە تفنتاای تەقەی دەنتاای ناکاااو لە. خااواردن نااان وااۆ .کۆوەااونەوە یەک دەوری لە ماااڵەوە لە

 پڕواوو گەرەکە ئەو. ئەکەوتان وەری تەقەکاان دەنتی وەرەو ماڵەوە لە کەتە هەر. تەنبەوە شاری ئاتمانی. تاواک
 وە مان. وبا ەوە نزیک ئەتوانی نەی کەس هبنانەوە  خەوەر وۆ نارد منبان. تاواک پباوەکانی و پولبس و جا  لە
 ناتاباو کە پولبوابک چەن هاۆی وە. کاردەوە نزیک خۆ . کوالنەکەیا لە ووو  خز  لەوانە ماڵ چەن کە ئەوەی یۆه

 کۆالنی ناو لە ئەکرد  کاری نەو  رکەتیبش لە کە واوکم ماڵەوە وو گەرامەوە کاتبک. کەو  دەت  خەوەریکم ووو 
. هااتوون کبابن ئەوانە وتای و کارد هاشام کااک لە روی و تاەرەوە چوینە. هاشم کوا وتی و وبنی منی مانۆخ ماڵی
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 جەماال گەل لە هەتا ە وتای وااوکم. ئەو ئبباازەی وی وە هاتوون چون زانبەوو وەاڵ  نەی. کردن واتی هاشم کاک
 وتای ووو شەو ی66 تەعا . ماینەوە ماڵەوە لە شەوە ئەو. ناوب  هبە کە کرد پبداگری. وچن ئەوا  کوی  وۆ. ورو

 کردواوو رۆیشا م مامەکاانم و وااوکم واۆ زۆر  نچبنی کاری چونکو منبش. کە وان  وۆ مەولەویم عەودواڵ وچو جەمال
 واۆ واردمە واوو  هبناماان حبازب  ەعالی ئەندامبکی کە مەولەوی عەودواڵی چۆ  و. کردەوە ئاگادار ورادەریکم چەن
. خۆمان ماڵی الی خانە  تەلە ون وە وۆ دوایی ووو  کردن دروت  خەریکی تازە کە زیایی عەودوالی خانوانەیئەو 
 وەینباناا لە کە نچبنابەی ئەو..  کارد راوێویاان یەکەوە وە ماوەیاک عەوادواڵ گەڵ لە و هێنا مان هاشم کاک چوین
 واوو مەالیەک نااوی نچبنبەکە . وترنەوە یەک ر کوی لە خەتەر کەوتنە ئەگەر وە  ئاگادار کە. وو  منبان وە ووو 
. ورویا  کە ئەوبا  وتای هااتەوە وااوکم دوایای رۆژی واۆ ووو  حبزوی هەڵووراوی کە عبراق کوردت ان مبشەروی لە

 حەتامەن. کردووە رای ورینداری وە یەکبان وەاڵ . وون شەهبد قادر مەال دوینی ەیڕشە لەو. ئەکری  ئبسدا  و ترن
 تااەردانی وبااانوی وااوو  وە وااانە زیناادانبان لە حمااایە  رەێاابس واااوکم. ئەکاارد پبااداگری هەر. ئەزاناان تااۆ  وە

 تاودەیی دوکباان هەر. واوون وااوکم نزیکی زۆر هاوڕێ دوکبان هەر کەالن ەر و شارەوانی رەێبس. کردووو  شارەوانی
 وە ووو  ی خاکەلێوە5 ژیۆر وەیانی. وا  حەشار یۆخ وەێ کویبە  لە هاشم ئەزانی ئەگەر وتەوو کمبانووا وە .ووو

 کردمە و چو  گەلی لە ووو  ماڵمان نزیک خدری حەما   دانی وۆ جلم و خاولی حەما  ۆو ئەچم وراژن وو  دایکمی
 کرد خۆیان هەووو  کاریتەری زۆر دەوریکی کە زیایی عەودواڵ مبرزا و گوڵەواخ پوور  ماڵی حەمامەکەو نمرەی ناو
 و شاارەوانی و تااواک. عەوادواڵ مبارزا مااڵی واۆ دەرەوە  هااتە پەلە وە. ئەگریاا و هاشام کوا حەمامەکەیا ناو وە

 چەن تاڵێک هەموو خۆیان پبشەی وە. مەپرتن کە وردووو  دەردیک وە ماڵبان گرتەوو  ئبمەیان مالی دەوری جا 
 چەن گاور  وەکو وەاڵ . رۆیش ن و ورد خۆیان گەڵ لە ک بەبان و نوتراوە وری ئەورد  دەردە وەو ئبمەیان ماڵ جار

 تااالە قەتاااب  ئەوال مەحمااود و تااەالحی عوتاامان ئەحاامەدزادە  عەواادولخالەق کەمااالی جەالل وەکااو پاتااەوانبک
 مباارزا و واااوکم داوای تااەر لە داهااا  و شااەو. وااوون حەرەس ئااێمە ماااڵی دەوری لە رۆژ چەنااد وااۆ... و  وراخاااس
 چاوو  منبش. وترن حەرتبا  کۆالنبک لە یان تەروانک لە هەرکەتە و کۆکرانەوە تایفە گەنبانی زیایی  عەودواڵ

 وە حەرەتاباتمان رۆژ دوو. واوو  واانەکون لە ماڵەکەیاان کە. عەواتبان عوتمان حاجی ماڵی وۆ ورد هاشم کاک و
  .وزانب  کەس ئەوەی وێ وە. گر  ماڵەکەوە دەوری

  
 لە. خەوەرەکااان تەنچااا. داوە حەشااارمان کااوی لە ئەزاناای نەیااان کە .ووااو شااکا پشاا ی تاااواک. ووااو حەوتە  شااەوی
 وتاای و هااا  .زیااایی اڵعەواادو مباارزا. شااەوە ئەو. ئەدران واااوکم وە شااارەوە کەالناا ەری و شااارەوانی رەئاابس. الیەن
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 گەنباانی ووو  زارعبان نەحەت دەرویش ناوی.  ئەکرد اڵعەودو مبرزا ۆو کاری کە پباویک. وروا  شەو ئە  ئەوب 
 گەیش ە هاشم کاک کە کاتبک .واووس کبوی وناری ئەگەیش ە هەتا پبکرا  وەیانواڵ شار دەوری لە هەموی تایفەکە
 تاەر. ئەحمااوا .گەینادرایە شاەوە ئەو هاشم کاک و شار ناو ۆو. گەرانەوە هەمویان تایفە کورانی. ترخاناوا وناری

 دچەناا الیەن لە .رویشاا نی دوای وە. ووااو نەجاااتی تاااواک دەتاا  لە. ووااو وی لە ر وپااو یڵمااا کە. پبنبااوین ەو
 وە .زانای کاوراماان ینااو دوایای کە. نەوتاووە تااواک  وە زانبوتە ۆت کە وناووێه دایکم ۆو زووریان. .. روشبکۆخ

 راپەریناای کاااتی لە راقێااع کوردتاا انی لە دەروەدەری لە تااال چەن دوای. وااوون زوور خااو رو  ئبنوااانی داخەوە
 .گەرایەوە .رانێئ گەالنی

 
 

*************************** 
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 نی  ێزلێنا
    

 ندن ل   اڵتی كو دس ان ل  ی ڕۆژه  بنك 
 

 لە بە ێز کاک هاشم کە   ی
 

 ٧١٠٢ی جورالی ٨
 
  

 چور  ڕێوه    ی ب  بر  انیا کۆ ێك بۆ  ێز گرتن لە کەسا ەتی سیاسیی كو د هاشم ك   ل 
 

 تباتی کەتایەتی وۆ لەندەن لە کۆرێک کوردت ان رۆژهەالتی ونکەی پێشخەریی وەدەت  ٢٦٥٧ جوالی ی٧ رێکەوتی
 .وەرێوەچوو کەریمی هاشم کاک كوردت ان دێموکراتی حبزوی رێەەری پێشووی ئەندامی  و
 

 دواتار پێكرد  ت ی ده کوردت ان و کورد رزگاری رێتای شەهبدانی یادی وۆ وێدەنتی وەدەقبقەیەك تەرەتا کۆرە ئە 
 رێکخااراوەیە وەو رێزگاارتنەی ئە  وباارۆکەی و پێشاانبار کە کەتااانەی لەو یەکێااك وەک خاااکی م ەماامەد الیەن لە

 .کرا پێشکە  وتارێک کردووو
 

 رێتااای لە و واان وەشاادار نەیااان وانبەوو کە هاشااام کاااک هاااورێی چەنااد وتاااری ڤباادیۆیی ی گرتااه ی ڕێتااه  لااه پاشااان
 . وه كرایه واڵو داووو  لێدوانبان قوەو تێکۆشەرە ئە  خەواتی و ژیان لەتەر دوورەوە

 
 کرد  پێشکە  هاشام کاک خەواتی و ژیان لەتەر ونەمالەی وتاری رەحبمی چبمەن دا  درێوه  له
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 .کرا پێشکە  ئە رووزیەوە ئاوا  هونەرمەند لەالیەن مۆتبقا پارچە چەند وەرنامەکە ئاخنی نێو وۆ
 هێنادێک و خەواا  و تێکۆشاان لەتاەر رەت تار حەتەن کاک و زادە حەتەن ودوڵاڵ عه مامۆت ا لەوەرێزان هەریەك

 .گێرایەوە وەشداروووان وۆ خەوا  تەخ ی رۆژانی لە هاشم کاک دەگەل لەوبرەوەریەکانبان
 
 وەنااوێنەرایەتی تااوارە مەولااوود لەوری انبااا كوردتاا ان دێمااوكراتی حبزواای نااوێنەری وەرنااامەکەدا تااری وەشااێکی لە

 دە ا ەری پێزانبنای و تاوپاس ناامەی و کارد کوردت ان رۆژهەالتی ونکەی لە قەدردانی و توپاس دێموكرا  حبزوی
 .کرد وەرنامەکە وەرێوەوەری و کۆمب ە لەئەندامانی یەکێك کولی وه ته حەیا  خاتوو پێشکەشی ی حدك تباتبی

 
 نا پااه رەتااوول ب زێنااه خاااتوو توپاتاای دا قوااەکانی دیااکەی وەشاابکی لە كوردتاا ان دێمااوكراتی حبزواای نااوێنەری
 کااک هانادەری و پالپشا  هەمبشاە کە کارد واواان و تاۆران و گاۆران وەیاان  منادالەکانی  و هاشام کاک هاوتەری

 کارا  ب زێناه خااتوو پێشکەشای رێزداناان نبشاانەی وە گوڵێاك  پكاه چه دێماوکراتەوە حبزوی لەالیەن و ووون هاشام
 دە ا ەری رێزلێناانی لوحەی کە کرد رەت تار حەتەن کاک لەوەرێز داوای حدك نوێنەری وەرنامەکە تری لەوەشێکی
 واادوڵاڵ عه مامۆتاا ا وال  لەدەرەوەی حاادك کااۆمب ەی وەنااوێنەرایەتی پاشااان وکااا   هاشاام کاااک پێشکەشاای تباتاای
 .وکا  وەرێزیان پێشکەشی کومب ەیە ئە  لۆحی کە لێکرا داوای زادە حەتەن

 
 واۆ کارد دۆتا ان هەروەهاا و وەشداروووان پێشکەشی ونەمالەی و خۆی رێزی و توپاس زێنخ خاتوو ئەمە دواوەدوای

 .لێنانە رێز ئە 
 
 و تااوپاس هەروەهااا و رێزلێنااان ئە  لەگەل پبوەناادی لە وتەیەکاای هاشااام کاااک وەرێااز وەرنااامەکەدا کۆتااایی لە

 .کرد دۆت انی و وووان وەشدار پێشکەشی ونەمالەی و خۆی پێزانبنی
 

 رێاز و کاردو قوەیان وەرێزیان تێکۆشانی و خەوا  لەتەر هاشام کاک دۆت ی تری کەتی چەن کە ئاماژەیە جێتای
 .کردەوە دووپا  وەرێزیان وۆ خۆیان حورمەتی و
 

 *************************** 
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 :راووونئەوانەی خوارەوە وەشێکن لە  وتارانە کە وۆ ئە  رێورەتمە نارد
 

*************************** 
 
 

 رتەکانی کاک جەلیل گادانی کەسا ەتی سیاسی د ا ی  ۆژهەاڵتی کو دس ان
 
 
 
 
 
 

ئەو ئاشااانایەتی و  یە کەوێاااکی دوور و درێانڵێشەویوااا ی مااانە کە تااااۆتااا انی هەرە خۆک لە دێاااکااااک هاشااام یەک
 .و ا نەپواوەتەوەێشبەوە هەتا ئۆمان کە پبداکردوە وە خێتەت ایۆد
 

ەدی کەریمی کە لە وانە لە نبو دۆت اندا وە ممەورا گەورەی خۆی کاک م  کارێتەریکاک هاشم لە تەرتادا لە ژیر 
یادا واووە ەتباتی و هەت ی نەتەوەیی وۆ پلە وێرا وۆچوونی و و لە وانە وەوی ناووانتی دەرکردوە . ناتراوەقاقا 

 .و ئەو هەت ە رۆژ وە رۆژ گەشەی کردووە تا لە تنی تەروەتردا خۆی نبشان داوە
 

ووە  لە تەرەتادا موتالبسەی تباتبشی زۆر وووە و زۆر عەالقمەناد هەت ی نەتەوەی زۆر و یرای ئەوەێکاک هاشم و
کە ئااخۆ ەوە رویشا ووە کە وەو نەتاببە وتاا حەقبقەتادا وەرەو ئلبسەی ک بەەکاانی الیەنای چەپ و دەوووە وە موتاا

 رەتمی وە حبزوی  پەیوەندیکانەوە  ١٦ ئاخریداو تەرەتاکانیلە . ێدەووێرڵە  واش رە و کا  خە  هەکا  خ
 .ەحبزوئە   ە ئەندامی ێی دەویدەکا و دوا ەوەموکراتدی

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG7JiowN7WAhVJYZoKHcXGCykQjRwIBw&url=http://zagrospost.com/16670&psig=AOvVaw3_6VXBp9mqtmx1dv0pcNTw&ust=1507465329581567
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یەکێااک لەو   کاااک هاشاامبش تەوسبااد دەکااراندا وەشااێک لە مامۆتاا ایان  ی هەتاااوی٥٣١٧ - ٥٣١٢لە واازووتنەوەی 
 کەلاک وەرگرتاووە  وە  ورتاەتی زانباوە لەو هەل و مەرجەی اڵ  وەمامۆت ایانە  وووە کە لە وانە دوور خراوەتەوە

وەتر رۆیش ووە و حقوقی تباتی تەواو کاردۆە و کە حقاوقی تباتای تەواو کاردوو لە ەکردۆە و وەرەو خۆیندنی تەر
یادا کاردووە قە  ەن لەوەتی وبری تباتی پبو دەکرێ ولێ یحەقبقەتدا لە  کری خۆیدا وۆی وۆتە ش بکی هەمبشەی

وااوو  یەک اار هە ڵزۆر لە گە مااانەالویکێو ماان لە تاااران وەتااایەەتی ت کاااک هاشاام  لە تباتااە  جبااا نەوااۆتەوە
یااداکرد و هەتاا م کاارد کە ەپ ڵزیاااتر  لەگە ەتیناادکار وااوو هە  ماموتاا ا وااوو  ئاشاانایێئەوکاااتەی کە هە  خو

ی کەتاەی اکە وەدو ی وووکی وە مەعنای واقی نەتەوەیێ  ئبنوانە واوەری وە وۆچوونەکانی خویەتیی تادقکێئبنوان
ەیماان هەواوو  تاا ڵئبرتەاتاتمان زۆر نبزیک واوو و هااتوو چاۆی ونەما. کەوێحەق و حقوقی رەوای نەتەوەکەی دە

ناخۆشەدا کە لە نەتببەی  رووداوەش کە وە داخەوە لەو ێوەزعب بک لە وانە هاتە پ هەتاوی ٥٣١٦وەکوو لە تالی 
چەناد  شاەهبد قاادر وێاردی لە گەل لە  کااتەدا خەیانەتی کەتانبک کە تا ئبو ا  وۆ شەخوی من مەعلوو  نبن 

شاەهبد  ڵیو تا ئەو جبتایە لە وبارمە لە ماا ووون  لەو چوواڵوە  ەوونەوە وۆ کاری تباتی تەشکبالتیکەتبک هات
   رانااای دێاااکە  دەگێااارێنەد دەوااای و ورادعەزیاااز موااا ە ازادەدا تووشااای شاااەر واااوون و لە وێ مەال قاااادر شاااەهب

واۆ هە  کااک هاشام و وەک لە وبار  واێ  .هەواووپەیوەنادی کە کااک هاشام لە گەل ئەوان  وەلەوەرچاوگرتنی ئەوە
کای وە تاەر ەتەشاکبالتی  زۆر نبتاران دەوای کە ئەویاش وتێارە و وەالی پەیوەنادیو هە  وۆ گرتنی  چووووە نەوروز

وەنااد ێپ نی حبزواایاڕێااهاو ڵراق لە گەێاا  لە کوردتاا انی عکوردتاا ان دەوااێ یپەرەوازەی واشااوورلەو کاااتەوە . وااێ
دا ئەهلای موتاالبسە و ئەهلای ڵان کاورێکی واتاەواد و لە عەینای حاچاو. دەواێ ڵکەێباان تاڵیدا دەکاتەوە و دەگەەپ

 .ەەری حبزبێو دواتر دەوب ە ئەندامی ردەوێ ە جێ م مانە نووتبن ووو زۆر زوو 
 

وە  ەوەرادەرانای حبازوبدەرو دراتاە و والی و مااوەتەوە لە ێاراق مااوەیکی دوورودرێالە کوردتا انی عکە کاک هاشام 
 .حەتەن ناتراوە نبوی کاک

زۆر لە روشااەبران و  وەشااێکی ڵکااوو لە گەڵکاااک هاشاام نە تەنبااا لە نبااو حبزواادا چاااالکی و  ەعااالب ی هەوااوو وە
 .کی زۆر خۆشەویو  وووەێیدادەکا و لە نەزەر ئەوانبشەوە ئبنوانەوی پاڵکەێراقبش تێچاالکانی کوردت انی ع

 
 کە لەویدا ئبشارە وە منبش نامەیەکی وۆ هاتەوو  ێقاچاخ وکە  یەش ئەوێپ هاشم کاک وا ئەوەشم لە وبر نەچی 

 کوردیکەی زۆر تەواو ئەوجۆرەی وۆ خۆی دیتو  نای نامەکە من وۆ  خۆیندەوە ئەو دە  کاک هاشم ێه  کراووو
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کەریم حبواامی واوو رەوانشاد و ا  لە وێری وێ  خەتەکە خەتی ێرەنتە کاک هاشم ئ  وەەببخەتەکە  نات  نەووو
وێار واوو کاووتم ئەوە خەتای  نباوی موت ەعاریشام هەر لە  کارد واوو ڵک کاار  لە گەڵێبشا ر چەناد تااکە ئەمن پ

  کووتی وەالهی چاک  ئەو نباوە دەوی خەتی کاک کەریمی حبوامی وێ ووتم ئەوە گە ی   کووتی عەونی کێعەونێە
واۆ  نوتابەوەجواوەکەماان  ەنامەکەمان خۆینادەو. کاک کەریم حبوامی ووو خوازراوی  کووتم ئەوە نێوی وێر ماوە لە

 ڵە کە  و زۆر ئاگامااان لە یەک اار هەوااوو و ئبرتەاتمااان وە یەکەوە هەوااووو لە گەئااێم ئب اار لەو دەمەوە. ناااردنەوە
 . ەی کاک هاشمەوە پێوەندیمان هەوووورادەران لە ریت

 
وە ماناای واقبای   عباراقوۆ  و چووتاران نەیەتەوە کا و  نە تەرککاک هاشم کە وە داخەوە مەجەوور ووو واهەتا 

نەبرانی کی وەرچاو لە روشاڵێمەۆهاشم لەوێ ووون هە  لە نبو ک انی حبزوبدا کە زۆر وەر لە کاک ڕێهە  لە نێوهاو
دەپرتان و یاادی دەکەن و  ێراق لاێاوا ا  زۆر کەس لە کوردتا انی عێئ. تای خۆی کردوووە ێج کوردت ان یواشوور

کااک هاشام شاەریفانە کاار و ئەرکای . وەرگارنمکبن وێ وێەێنن یان لە نووتاراوەکانی کەلاک وان خۆشە ئەگەر مێبپ
انی حبزوای چەناد کەتابک پبشا رو چەناد کەتابک دواتار ڕێاێاند تا ئەوکاتەی کە ئبنقالب کارا و هاوەخۆی وەجێت
 .گەرانەوە

  
ە کانبان داوە  کار لە نێو خۆیانداو وەخ بک گەرانەوە ئبو ا تاواک و حکومە  شا هەر لە تەر کار ووون  وەال  

کەوتەاوو  نکار وکا و کااک ئەمباری قاازی وەوەر کرمانشاا ێکردووو کە کاک هاشم وەوەر تنە کەوتەوو کە وچی لەو
ئاشاانای بمان  شااارانەو واارادەر لەو  ڕێهاااوئەمە پبشاا ر لە گەل هبناادیک . کااار وکااا نوچاای لە کرمانشااادەوااوو 
کوتوو پر لە  ئەواننەوە کاک هاشم و ێان وڕێ یهاو یەوەر لەو نووو مان دامەزراندکردووو کە  و زۆر هەت ەپەیدا

کە لێم وەژوور کەوتان زور  وەراتا ی پاێ جالاخ واوو کە هەر چەناد ورێاک درەنا  واوو . تارانێ لێم وەژوور کەوتن
یەک دوو شاەو لە ال  ماانەوە و . شاان و  ەعالبا  دەوانۆکێاتابەدا گەیشا وونەوە و خەریکای ت  لە وەخ بکی مناڵوە

دامەزران و دەتاا بان کاارد وە انم وەرێ کاارد وااۆ شااۆینی خۆیااان و چااوون لە شااوینی خۆیااان باادوای ماان هەر کامبک
کە ئبنقالوبش تەرکەو  کاک هاشم تبکوشانی وەرچاوی هەووو لە تنە و دواتریش لە تەقز و لە وانە و . تێکۆشان

کاار و تبکۆشاان دوایە وەشبکی وەرچاویان وە هبمەتی کاک هاشام دامەزرانەوە و رات بدا لە  وەشاوەی رێکخراوئەو 
 . ەوەدەت ی پێ کردئاشکرا کی ەوە شبوەی
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بتە لەوە لە وااێئبنوااانبکی خۆشەویواا  و زۆر جااب رێااز وااوو  ئەوانەی دەیناتاان انەکاااک هاشاام لە نەزەر خەلکاای واا
نەێرانی تانە کە هبندیک لە روشالە تنە  هە  خزمبان هەووو هە   .خۆشەویو  ووو یش هەر دەیان ناتی وتەقز

ە وردە ورد یاشلە ریتاای ئەوانەوە توانبەاووی کاارێکی واا  وکاا و ونااغەی کااری تەشاکبالتی لەویناتابن پبش ر دە
کرا  لەو مەن ەقاانە هەواوون وردە وردە شاکلبان وماێنادێک ئەنادامی قەدیمای حبزوای دێو پاشانێش کە ه زرێەداوم

لە مااوەی . شاان و  ەعالبا  واوونۆخاۆی گارتەوە و خەرێکای کاار و تێک یگرتوو و تازمان و تەشکبالتی حبزوی جێ
لە ناووراو   ولێم ە وا ئەوەویردرایەوە و ڵدی هەمێ ەی ناوەنۆنترەی چواریش کاک هاشم وەکوو ئەندامی کۆدوای ک
االکاانە تەشاکبالتی چو  ەزۆر ئازایاان کاووڵنەکەو  وەلە چااالکی نەتەنچاا وەک هێنادیک کەس دا شمانتە ٣شەری 
کە هەوااوون تااازماندرانەوە و چاااالکی زۆر  یا ئەوناادە پێشاامەرگەیااوە گشاا ی هباازی وااانە . وەرێااوە وااردوااانەی 

 .وەرچاویان لە خۆیان نێشاندا
 

دەناتان انی حبزوای و لە نێاو رێەەریادا وە ئبنواانبکی تاادق و خۆشەویوا  و جاێ وااوەر ڕێبکاک هاشم لە نێو هاو
وە واوو  وەویاردرایەوە ڵەتای هەیوە ئەنادامی رێەەرا دا ارنترەی چاوۆلە کادەنتی زۆرینەی مانتە ٣یە دوای شەری ۆو

و هەر لە تەشاکبالتی واانە وەک مەتاکوولی تەشاکبالتی ێاوۆ ماویکی دردەنتی زورینە مێ ەی ناوەندی وە ۆئەندامی ک
دان واۆ ڵاو هەو وە تبکوشاانکی نموونە واوو لە وااری وێرووااوەر و ێشانی خۆیدا کەتۆکێلە دەورەی کار و ت. مایەوە

واوو وە ئەنادامی  ١ نترەیۆا ئەگەر ئبشا ەا نەکە  دوای کایکای دیادلەیە کااک هاشام لە مەرحەۆچاالکی حبزوای و وا
ماان کەوتە ێوە تەدری  ر یمە دوایێوەووو ئ  شان و  ەعالبەتە هەروا ئبدامەی هەوووۆکێئەو ت دە  ەری تباتی  و

راقبش ئەو کاااتە کە هەمااوو حباازب یەکپااارچە وە یەکەوە کارمااان دەکاارد ێاالە کوردتاا انی ع. راقێااکوردتاا انی ع
چاالک و جێ واوەر ووو و هە  دواتریش کە رێەەراێەتی شۆرشتبر لە حبزوی دێموکراتی کوردت ان ئبران ئبنوانبکی 

 ەوە و بالە رات بدا کاک هاشم زۆری حەز دەکرد لە کوردتا ان ومێن. ا وۆوە چاالکی کاک هاشمی زۆر وەرچاو وووبج
  تەخ  واوو یەکباروون و هە  شەرای ەکە ەکانی ورد وڵ  چونکوو هە  مندااڵئبدامە ودا وە یوە کار و چاالکی خۆ

واا ا لە ێینبااک چااوون وااۆ تااورکبە و دواتاار چااوون وااۆ ئبنتلبواا ان و ئەونەمالەکەشاای لە کوردتاا ان هەلکەنراوااوون و
خاااۆی  شەوێواا یۆە هە  لە نێاااو ورادەراناای حبزوبااادا خەوەی لە ئبنتلواا انئ ڵ  دەگەاڵوە. نێشااا ەجێبە ئبنتلواا ان

و جێتاای وااوەرە و هەمووماان وە  وەک جاارانکااک هاشام  وری انباە لرانی ێنەێرانی ئپارات ووە و هە  لە نێو روش
ەند کەلێمەدا خوالتەی دەکەمەوە کاک هاشم وەکوو کادریکی وە وەجی حێزوای هابە کاا  لە چلە . دل خۆشماندەوێ

 بداکاری کردۆە  ە مەتکولبەتی هەوووە کوتاێی نەکردۆە و ئەو پەریی وەرێوەوردنی ئەرکی حبزوی خۆی تا ئەو جێ
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  کاااک هاشاام  ەعااالبەتی وەر بەوەشااانی تەشااکبالتۆکێو لە الیەکاای دێکەشااەوە جااتە لە واااری  بکااری و وااێبتەلە ت
ئەو  ڵو   لە گە یاااۆ دەنتااای کوردتااا انراد ڵرۆژناااامەی کوردتااا ان و   لە گە ڵە گەلچااااوی نووتاااێنی هەواااوو   

قەلەمبکی زۆر پوخ  و پاراو و رەتاای هەواووە لە . ەیەو ا  لە دەرەوە  ەعالب  و تبکۆشانبان هێورادەرانی کە ئ
واوو وە ماناای واقبای هەن کاک هاشم کە علومی تباتی خۆێندووە و لێوانوی علومی تباتی بحەقبقەتدا دەکری ولێ

 یشاە جێاواۆیە کااک هاشام هەمێ وووە ەتەکەیللبناوە وە و وە قازانبی مێتباتەتەکەی کە خویندوویەتی دەکاری ه
ەوە داوای تااالمەتی و تەمەناادرێوی وااۆ دەکە  و هێااوادار  لە هەر ڵ  ماان وە درێاازە یجێاا  ەمێشااەز وااووە و هێاار

کوردت ان و وانێن کاک هاشم وەێنێن و لە مەعلوما   ی  لە کوردت ان و   لە دەرەوە وۆمان وێ ە پێشێ ۆرتەتبک 
ئەو کەتاانە دەکە  کە ئەو رێ و جارێکی دێکە من تپاتای .  بفادە وکەێنبوو پاکی و زانباری کەلک وەروترێن و ئ

ک وااۆ نەتەوەکەمااان کە لە بااان وااۆ رێااز گاارتن لە کاااک هاشاام پێکچێناااوە و هێااوادار  ئەوە وەێاا ە نەرێ مەیرەتاا
ی یتانەی کە وەشێکی هەرە زۆر لە تەمەنای خۆیاان لە پێنااو ئاازادی و تاەروەخۆەکانی خۆی و ئەو کی یەکەتایەت

رۆێاێ کە جەواناانی ئەو یەن واۆ ئەویلێ وتار ن و رێزیانبا قەدرێان وزاننەتەوکەماندا تەرف کردوە لە کاتی خوێد
 .ز درێوە ودەنەو رێتا و رێەائتەشویق ون و 

 
 المەتی وۆ کاک هاشم دەکە  و هێوادار  تەمەنی درێو وێ  و هەر وەرقەرار وێ ەجارێکی دێکە داوای ت

 
*************************** 
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 قینە   ێکی ڕاس    ره نیش  انپ ک بۆ     پێناس 
 
 
 
 
 
 

 ڵ اشی فا ش  مس  
 

 ی  تاه  ریمی لاه   کااک هاشامی کاه وه ماه که کانی کوردتا ان ده ره روه دڵوۆزترین و پاک رین نبش مانپه  رکا  وبر له هه
مان واۆ . چاویاان لاێ وکارێواێ  ک ئولتاو ده کرێ وەێابن وه ده  کانم که ریه وه نێو وبره  وه دا دێ ه  تانه و که ی ئه وه پێشه

ندی واو   وکا  من خوێندکاری دواناوه ئه. ڵ کاک هاشم ئاشنا وو  گه  تلێمانی واشوری کوردت ان له  ڵبن جار له وه ئه
واۆ    وه ڕێ اه گه ده  وه ئه. ووەو  تی ئاواره ر کوردایه ته  له  وه اڵتی کوردت انه ڕۆژهه  له  تلێمانی و کاک هاشمبش تازه  له

هبد دوک اور قاتاملو جام  ریی شه ڕێەه  حبزوی دێموکڕاتی کوردت ان وه  وکاته ئه. ر ووه مه ی چ  و پێن  تاڵ له نبزیکه
تی حبزوی دێماوکڕاتی کوردتا انم  ندامه تاڵ و شانازی ئه  ژده هه  مهووەو  من تازه. وت  پێکردوو ی ده و جوڵێکی تازه

 .وپێ وڕاوو
 

تبن و خاۆ   تا وەێای ماه وار و هاه الوێکای خوێناده. ومبوان وو  ماڵی ئێمه  یی له ئاواره کانی ڵبن ڕۆژه وه کاک هاشم ئه
کانی  یبااه وه ته نه  تاا چێنانی ما ااه ده واتکردن وااۆ وه پێناااوی خااه  دواڕۆژی خااۆی لااه ومو هااه  وه تارانااه  لااه  تااازه.   ااار ڕه
ر  تاه له  کاه وواو  کانی شااری واناه شااوه کان و لێوه وهخۆشانێ  وباره ده  کێک لاه و یاه ئااخر ئاه. وی دا  بدا کردوو که له گه

تر  کی چاالکاناه یه شاێوه  واه وداوو وێش کاۆڵی ناه له. وۆ شاری تاران  تی و دڵوۆزی وۆ نبش مان دوور خراوۆوه کوردایه
  ی وااهتاا  تاااواک هه  ی کااه وکاتااه تااا ئه. ووا  داوااو خااه  ی وااه کااانی حبزواای دێمااوکڕاتی کوردتاا ان دا درێااوه ڕێزه  لااه

کااادرێکی ئاااوا   مان لااه کااه له کانی زیناادان و حباازب و گه نێااو تااباچاڵه  ریک وااو وبخاتااه و خااه وکانی کردوااو چاالکبااه
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کی  یااه ووره  وااه  وجاره و ئااه وا  نبزیااک وەااۆوه خااه    لااه کی دیکااه یااه اڵ  کاااک هاشاام پله وااه.   وکااا وااێ وااه  شاااوه لێوه
 .واشکرا کردووواتی ئ یدانی خه مه  ڕووی له  وه پۆاڵیبنه

 
کانی تێکۆشااانی تباتاابم  نتاوه   هااه کااه یه  تااازه  ک ماان کااه الوێکاای وه  وکا  وااۆ تااازه ک کاااک هاشاام ئااه تااانی وه که
  دا کاه ند ڕۆژه و چه له ووو  وه ت ه ده دایم ک ێەێکی وه و که ئه. رگرتن ووون ی هێز و ئێنێرژی وه رچاوه   ته وه ڵدێنانه هه
اڵمای  وه  لاه  وو کاه هبە پرتابارێک ناه. اڵ  و وه من پرتبار و له  له. رنبی ڕاکێشاوو  واوی ته ته  وه ووو  الی ئێمه  له

کانی  کێشاه.   رده و تاه کانی ئاه واوه ئۆلۆژیاه کان و ئبده تباتابه  له تاه ر مه تاه   له تایەاه  وه.   وێ کاک هاشم وێ وه
تاانی تباتای  ی نێاوان ڕونااکەبران و کهەوکاتی دا کبشا له  ڵ تڕۆتوکبز  و مائۆئبز  که گه لبنبنبز   له - مارکوبز 
کارد و  مانادو ده  کارد  خۆیاان پێاوه واتبان ده کی وێ ئبازمبش دا خاه تبه ڕێتای کوردایه  ی له وانه   ئه نانه ووون و ته

نبا کاورتی  تاهک    کااک خاشام ناهووو تباتی حبواب ناه  نا وه   دا کورتی وێنێ ده یدانه و مه له ووو ده س نه هبە که
  ڕێەااازه ومو ی موتااااڵی هااه نااده وه ردێنااای ئه ی وااۆ ده له تااه رو وناای مه تااه  ر پرتاابارێک  لااێ کردوایااه هااه  دێنا وتااره نااه

ر  تاه  وه هاتناه ی ده کاه ڕێتاکاان ئاخره ومو الی کااک هاشام هاه لاه  کاه ووو وه موی گرنت ر ئه هه  له. وکان کردوو تباتبه
 . وایه یی هه وه ته ی نه له ته رێکبان وۆ مه ته چاره  تند کراووون که دا په و کاته نبا له تی و ته کوردایه

 
ویان  کی کور  دا ڕوناکەبرانی واشوری کوردت ان ئاه یه ماوه  له  ی کاک هاشم وای کرد که واری و دڵوۆزیه و خوێنده ئه

ڵ کااک هاشام زۆری  گاه و  له ڵس و کاه هاه  که ووو وه ڕات بش ئه. ووون ووون و لێی  ێر ده  وه وریه ده و دایم وه وه دۆزیه
یی واوون   وه تاه خالقی ئبنوانی  نه    ێری ئه کردی و هه و واتی تباتی ده وه    ێری ک ێخ خوێندنه هه. کردی  ێر ده

کێک  دا یاه و کااتی وێ لێی  ێروای  لاه ده  وه ئێو ا  وۆ ئه  که  زنه مه  و پباوه ئه. کردی کوانبخوازی و ڕات تۆیی ده یه
ڵ تباتاای  گااه  لااه. ووتەو ڵکااه وتوویی دا هه واری و دواکااه خوێنااده ریااای نه نێااو ده  لااه  کااه ووااو  تااانه ن که گمااه و ده لااه
 . وتی و ڕات تۆ وو اڵیه خالق  کۆمه ئه  تا وەێی ئبنوانێکی وه شی هه که وونه

 
واڵ  و   وه ڕاینااه بزواای دێمااوکڕاتی کوردتاا ان گهک ح وه  تی ڕووخااا و ئێمااه ڕژیماای پاشااایه  وراناای دوایاای دا کااه ده  لااه
کانی  وه کۆووناه  ریی حبازب دا جاێ وتار   لاه ئۆرگاانی ڕێەاه  ک کااک هاشام لاه وه    پێ وڕا کاه وه منبش شانازی ئه ئه

و دایام  ری دا  ئۆرگانی ڕێەه  ک کاک هاشم له تانی وه ڵ که گه  له  زانی که ر ده وه خ ه وه  ندی دا خۆ  وه ی ناوه کومب ه
دوور و   لاه  دا کاه و تاااڵنه واوی ئاه تاه  لاه. وشی کاک هاشم وۆ من هێماا واو ل  و غه   و ڕات تۆیی و وێ غه داقه ته



كانی هاوڕێ هاشم کەریمی ته حمه رك و زه ریای ئه ده  دڵۆپێك له  

 

 

71 
 

  کاه  وه وبوا ه تم نه    قاهومان واو کاه له ی گه ر و دڵواۆزه و تبکۆشه و  و تێکۆشانی ئه ڵس و که ئاگاداری هه  وه نبزیکه
کی  یااه وه وێ  یااا کرده تی لااێ هااه تااێک شااکایه رگاارێ  که کانی وه تبه رپرتااایه وه  لااهڵکی خااراپ  کااه  واتتێڕه و خااه ئااه

خالقی شۆڕشااتێڕی لااێ  ئااه  کانی و ااوانن خاااڵێکی دوور لااه ریااه ورو وه   وبواا  ده   نااه قااه. وێ رکااه ناموناتااەی لااێ ده
و  درێوایی ئاه واه  وه تبه اڵیه اری کۆمهو  له  واری تباتی و نه  له  نه. ن ر دروت  که ته یا شک و گومانێکی له  وه ودۆزنه
و  درێوایای ئاه    واه روۆیاه هه. ر تۆمار وکا ر کاک هاشمی تێکۆشه ته  ی توانی خاڵێکی الواز له س نه هبە که  تااڵنه
و تاا مااو    یاه و هه    و شۆڕشاتێڕی واووه داقه ریمی وۆمن هێماای ڕاتا ی و تاه و تا ئێو ا  کاک هاشمی که  تااڵنه

شوااغی و  داوای له. ی کااک هاشام واوو  نادین تااڵه هااوڕێ  ڕ باق   دۆتا  و ئاشانای چه    که که ده  وه  وهشانازی 
دری  مان قاه کاه مان و حبزوه که له هبوادار  گه.   که کانی ده   و ماندوو وونه حمه   و تپاتی زه که نی درێوی وۆ ده مه ته
 .مان وزانن هوار و دڵوۆز خاکی  تادق  خوێنده  ره و تێکۆشه ئه
   

*************************** 
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رتەکانی کەسا ەتی سیاسی س ا ل باز ا  بۆ کوڕی  ێزلێنانی کاک هاشم 
 کە   ی لە لەندەن

 
 
 
 
 
 
 
 

ئاماادەوووانی وەریاازی وەشاادارووو لە رێ و رەتاامی ریاز گاارتن لە کەتااایەتی تباتاای کاورد کاااک هاشاام کەریماای لە 
 .کی گەرم ان لێ وێ ێواڵکوردت انەوە ت

 
شامم وێوا  و هائەمن پێش ئەوێکە وچمە تەر وااوەتەکە  پبمخۆشاە وااس لەوە واکە  چاۆن یەکە  جاار نااوی کااک 

 .چۆن یەکەمبار وێنم و لە کوێ وێنبم
 

 ۆە رادیاماان لێانم گوڕێبالە هاو پۆلێاک ڵتانوور لە گە٣اکورک هەلکەوتوو لە وو ا لە ناوچەی خێوەر لە ئ ڵتا٣٢
لەو رێ . و دەکااردەوەاڵەی دامەزراناای حبزواای وااڵتااا ١٦وی ێاای گەالو٢١  کە وەرنااامەی دەنتاای کوردتاا ان گرتەااوو

پش  تریەوون شبسرەکەی وە ناوی  ەکاتبک چوو. ورەتمەدا شاعبری گەورەی نەتەوەکەمان شێرکۆ وێکەس وەشدار ووو
ئەمن وە  جۆرە وۆ . م هاشمی کەریمیڕێوۆ هاوی خۆی گوتەن  وە کاک هاشمی کەریمی کرد  ەتاجی خویناوی پێشک

دوو تاێ رۆژ لەمەووەر چاوومە ئارشابوی رادیاوو دەنتای کوردتا ان و داوا  لە . یەکە  جار ناوی کااک هاشامم وێوا 
د ڕیکاوڕزی ەوە کە مان و اوانم ئە  شابسرە ۆی کرد کە ئەگەر و وانی کاتب ی ئە  رێورەتمە وادوکاک مەنووور خوترە

هبوادار  کاک هاشم   ی ەوە و ناردمانوە خۆشبەوە شبسرەکەمان د. ک وۆ ئە  رێ و رەتمە ونبر ەیوکە  و وەک دیار
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کرا  وااووین ۆمااێریە  لە واانکەی دە اا ەری تباتاای حبزواای دومااوئک وااۆ مەتێااماناا  دواتاار کا ١ - ٣. ی وێاا ڵااوە د
ک ێەخاانەی تاەردان چوومەک واۆ ێادت ان  روژورری واشووری کێکەوتوو لە ناوچەی شارواژڵگەورە دێی  هە گوندیلە

جا  باار کااک هاشامم وێنای کە وەو ەمواۆ یەک   شاوێنەلە ونکەی دە ا ەری تباتای ک ێەخانەیەکی وچووکماان هەواوو
ک ێەێانادنەوەی ک ێوە خو. و پەتا ەکەوە انەتێپەی دەناترایەوە  واتە وە جام  وە زۆرترکە ووەرگی پێشمەرگانەوە

 ە ێادا ون وەاوو کە ئاگاای لە کەس نەواوو کە کاێ دێاەاوو و واهاای تمەشغوول ووو  تەری وە تەر ک باەەکەی داگرت
ە؟ کوتبااان کاااک هاشاامی بم ئەوە کێاابش وااوو وە ئاتااپای پرتااێرن  راکااەژوورە کااێ دەرواتە دەرێ  زۆر  وەالوە تاا

 .کاک هاشمی کەریمی هەیە ڵت ایەتبم لە گەۆلە  کاتەوە دوور و نبزیک شانازی د .کەریمی یە
 
مخۆشە لەو ماوە کاورتەدا کە ێ  ئەمن پاڵمان و لێ وردووونەوەیە  وەڕاتای ێتباتی کاک هاشم جۆر الیەنی ژیانی ز

تباتی کاک هاشامە  ئەویش ئبن خاوی. کی ژیانی تباتی کاک هاشم وردومەوەێندەوۆ من تەرخان کراوە لە تەر رەه
 واتا گرینت رین ئبن خاوی ژیانی تباتی کاک هاشم  

 
ی تااران یاا ۆی تااران  ئەو کاا  زانکاۆ ە زانکاێاینادن دەچۆوە پێادان وە خێکاک هاشم وۆ در (٥١٢٧ ) ٥٣١٢تالی 
ئەوکاا   ۆزانکا.  وانبەوو داگباری وکااەیزا شا نەحەمە ر یمیک ووو کە رژێراندا تەنبا تەنتەرێلە ئ گش یوە  ۆزانک

ەەرانی ئەو گرووپ ێکە زۆروەی رهەر ئەوندە وەتە ولێم . ووو یی تباتببک  کانوونبکی گەر  و گوری چاالکێناوەند
نادکاری زانکاۆ ێوە چالش کبشاووو یاا خو بانمبێندا پێکچاتەوون و وە خەواتی چریکی رژاڵو تازمانانەی کە لە  تا

لە ژێر کاریتەری گوتااری زانکۆ لە  هەل و مەرجەدا لە  تا  و کاتانەدا. ران ووونێئدەرچووی زانکۆکانی ووون یا 
زایبنی  ئەودەیە تۆ انببەی کە وەوتەی هاوزواو  گو  مانی شۆڕشتێری  ی11واتە تاڵەکانی دەیەی  ئەوتااڵنەداووو

ری هەمااوو دنبااا و وە تااایەە  جبچااانی ێئەو دەیەی کە چەشاانبک لە روحاای خەواااتت و ڕادیکااالبز  تێاادا زاڵەااوو  
ندکاران ێاپەرینی خوڕوترە تا چەمی گرتەووە  لە خەواتی رەشپبو ەکانی ئەمریکایە  وۆ ما ی مەدەنی خۆیان را ێت

 یرپایەکااان و وە تااایەەتی لە پاااریس  و تااا وە لااووتکە گەیشاا نی خەواااتی رزگاااریخوازانەوئوواڵتە ەخ اای ێلە پ
  ەشاابمبنۆچتااوارا  ه وەک کاتاا رۆ  یمەوولەکانبەەران و تااێاادا رێبااکە تلەچەنتاای کۆلونبااالبز  ردەتاا ە ێگەالناای ژ

جاوان  وەتفێکیمەتسوودی وبچنوود . چە ێئەو کاتی خەواتتبرانی جبچانی ت مەوول و نمادی نەتلیبجباب ووون وە ت
  تایگالەیەک کە لە نەتالی ئەو کااتی هەیە ڵلە گە    ئەو تەردەمانە وە دەت ەوە دەدایلە کە  و هەوای تباتب

هەماوو کاوچە و کوالنەکاانی ێ نەدا ئە  نەتلە وێ ئەوەێ ش بک لە مبوووی مبرزا کوچک خاان وزانااڵلە  تا:  دەلێ
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لە تاەر چای  اگاوارەووو  هەموو یارانی کات رۆی وە نێوی وچووک وان  دەکارد دەیزانای کاتا رۆ و چ شارەزاهاوانا 
واوو ئەوەنادە ەئەوەنادەی دوژمنای مووتاا چومە  کۆنتۆی وەکوو ئااو لەوەر واوو. ناکۆکنلە تەر چی  شەیان هەیە ێک
و هەوای موتاەدیق   ڵمەاا و عەودولناتار خۆشدەویوا   ئاگاای لە حااۆی لومهەوود زاهبدی نەواوو  ئەوەنادەەی تپه

واتە گرینت ارین ئبن خااوی   خاۆی دەکاا یی تباتابهەڵەواردنبادایە کااک هاشام بەلە  کە  و هەوا تباتاب. نەووو
کراتی ندا و لە   ەزایدایە کە حبزوی دیمواڵلە  تا.  دا دەواەکی دیکێقاراتباتی کە چارەنووتی تباتی ئەو وە ئ

قبقەن چەند مان  دوای رووداوی ەوفەرموون ئەو د دیقە . ٥١٧٥واتە تالی  ٥٣١٦ی ڵدەوویرێ لە تاڵکوردت ان هە
داوە جەزاوبەتاای ئە  ووروویاادا  ئە  ر ٥٣١١ەەناادانی ێی ر٥١ئەو رووداوەی کە لە   دەکااا هەڵەااوادنەتااباهکەل ئە  

حبزوای  ڵگەلە وەندیچەپی نۆێ ووون کە تنوور  ێکیوتەکە وەرهەمی رئەوەندەی تر زیاد کرد کخراوە چەپانەی ێر
 گەراکاانیدایە کە واۆ یەکە  جاار ەهەر لە  کە  و هەوای. واووەاوارد ڵهە یواارزاتی ناۆێوو تاک بکی مدەکرد تودە 

کخااراوە ێر کەدا ی کاااک هاشاام لە  هەل و مەرجەیاا. کاادی ێەپ پچ یتباتاای چەپاای کااورد نەک کااورد ێکاایکخراوێر
  ئەو دەدالاول  و الوان و خۆێندکارانی تباتبی کوردیااندروت  کردووو  ێکبانواو و تەندوراوێگتەراتەرێکان چەپە

  کە ێائە  ئبن خااوە وە   ماناایەک دیا   وەو ماناا د موکراتی کوردت ان هەلدەوویرێ ئە  هەلەواردنە ێحبزوی د
تی  واتە مەتاەلەی یەەتاایەکڵ ارین پرتای تباتای کومەبکاک هاشم پرتی نەتەوەکەی پاێ ئەتاتاب رین و ونەرەت

وە . تاادایە و چارەتااەری ئە  پرتااەی پااێ لە تااەروو هەمااوو پرتااەکانی دیااکەیەبەیەونەتەوایەتاای وااۆ ئەو لە ئەول
چەوانەی ئەو وۆچوناانەی ئەو کاا  کە وااو واوو و پباان واواوو کە پرتای تاەرەکی و کبشاەی تاەرەکی کومەلتاای ێپ

کاااک هاشاام وە  ئبن خاااوەی خااۆی ئەمە . و ئبمپریااالبزمە کوردتاا ان تەزادی کااار و تااەرمایەیە یااا تەزادی خەلااک
لە خەوااتی دژی  تااوسێکەپەری و نە ناای خەوااتی چبناایەتی وە تبڵدەتەلمبنێ کە پرتی نەتەوایەتی نە لە کانا

کاوردە لە  هەل و مەرجەدا کە  ینادکاری تباتابێەتەوە دەتوانم ولێم کااک هاشام تەنباا خوئوە جور .ئبمپریالبو ی
کخراوانەی کە تەروەری خاکی ئبرانبان وەالوە پبارۆز ێئەو ر  کاندا نەکردێکخراوە چەپە تەراتەرێئاوی لە ئاشی ر
 .و موقدەس ووو

 
کی تباتابدا ێکاک هاشم لە   هەل و مەرج: هەڵوێو ەیەک دەکە   هەڵەواردنەالیەنبکی دیکەی ئە  تەر لە ئێو ا

نااای حبزوااای ێکاادا حبزوااای دیماااوکراتی کوردتاا انی هەلەاااوارد  ئەو لە کاتبکااادا وە تەشااکبالتی نەهلە   وارودۆخب
لە کی تباتاای تونااد  ێکاای تەواو پولبواای و خە ەقااانە ەزای  دیمااوکراتی کوردتاا ان پەیوەتاا  دەوااێ کە  ەزاکە

کااک . موو وەناد واوو وتەنێ کەڵ وەگتاواک تەر وە هەموو کەلبن و قۆژونبکدا دەکبشێ و کورد  یتارمای ئارادایە 
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هاشم لە هەل و مەرجبکدا ئەو ئبن خاوە دەکا کە هبش ا حبزوی دیموکراتی کوردت ان کەمەری لە ژیر واری شکو ی 
کاک هاشم . کانی رەوانی ئەو شکو ە نەرەویەۆونەوەەدا رات  نەوەۆوە  ئبو ا کاریتەری ١٧ - ١٢قورتی جوالنەوەی 

ناای حبزواای دیمااوکراتی کوردتاا ان پەیوەتاا  دەوااێ و ئە  ێشااکبالتی نەه ەرعااانەدا وە تەلە  نەکلە تەنتااانەدا 
دوورخااراوەتەوە لە  حباازوێکە  قەدەغەیە ەعااالب ی  حباازوێکە حبزوی دیمااوکرا   ووهەزیاانە وەردارە واا هەڵەااواردنە

لە حبزوای دیماوکراتی  یچااالکب لە ئاکاامی وئە. چاووی ئەو ئبن خاوەشای داێتەوسبد دایە و وە رات ی کاک هاشم ت
 . کی وە جێ دیلێ و ئاوارەی هەندەران دەوێێماڵ و كار و ژیان و هەموو ش شار وکوردت اندا 

 
وەنادەی خوینادکار و حبزوای ێکاک هاشم وەو ئبن خاوەی خاۆێ نەیچبشا  پ :کی دیکەی ئە  هەلەواردنەێتایەەتمەند

ی کااک ۆنای وە هابزای ٢٦تای دەیەی ەکە لە تاەر یبەئەو پبوەنادەی. دیموکرا   زانکۆ و وزووتنەوەی کاورد وپچارێ
تەالحی موه ەدی و زیندوو یادان کاک تمای  شەریفزادە  کاک حەمەدمبن تراجی و کاک عەلی حەتەنبانی دروت  

 .وەوو
 

وەالمەوە وەرنااامەیەکی چەپ و   م وەدەتاا  گەیشاا ئەگەر کاتبااک وەرنااامەی حبزواای دیمااوکرات :ێڵااکاااک هاشاام دە
 لەشاااەی نەتەوەکەی واااۆ حبزوااای دیماااوکرا  ێواااوو یاااانی کااااک هاشااام تەنباااا لە وەر ئەوەی کە کشاااکەوتووخواز ێپ

  ئەو وە اڵوااۆ کاااک هاشاام گاارینتە وە ەتیئەولەوی اادایە ئەو حباازوە هەلناااوویرێ  راتاا ە وە پاالەی یەکە  کااوردای
. بەباە ااوە  نمەلتاکەشای واێ تۆیەتی کاڵمەۆیەتی  نبواەە  وە پرتای کااڵەتای کاومەڵنبوەە  داوبن کردنی عەدا
و  ێیەبناەکاک هاشام د ییەتی هەمبشە وۆ کاک هاشم دەغدەغە وووە  ئەو وەرنامەیەاڵمەۆداوبن کردنی عەدالەتی ک

چەمی حباازب لە تااالی ێ  لە کونفرانواای تااێااتااای پەتااەندی دەوێش و جێرن  راکااەنب ەوە و وە الیەوە تااێیخااوەد
مااوکراتی ێوووی حبزواای دێاالە م ٣کونفرانواای . پەتااەندکرا و چەنااد ماناا  دواتاار دەگاااتە دەتاا  کاااک هاشاام٥٣١٦

ی راتاا ی حبزواای ڵتااایی وە دەتاا  رویشاا ی و واااال دەتاا ی واااۆکی وەرچەرخااانی گاارینتە چااون کڵێکوردتاا اندا خااا
وااالی چەپ لەو کونفرانوااەدا تااوانی وەرنااامە و . وااوو واااال دەتاا  وااوو ڵتااا ٥٦نااا کە نبزیااک وە ێموکراتاادا هێد
 و کای موشاەخەس و کۆنکرێا ێ ە خاوەن وەرنامە و پبرەوێو وۆ یەکە  جار حبزب دەو ێچوونەکانی خۆێ وچەتپبنۆو

 .لەئامانبە گش ببەکانی وەرنامەی حبزودا تۆتبالبزمی دادپەروەر وەک ئامانبی دواڕۆژ دیاری دەکرێ
 

 تبش لە ش ئەو کاێو تەنانە  پ ەموکراتی کوردت ان لە دایک وووێوە حبزوی دەلەو رۆژ ...زێوووانی وەر ئامادە
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وان چەپ و راتا دا وە هەماوو ێالە ن( ێایملمالن)کای تاووری چالشای ێەێکا ەوە هەتا ئەمرۆ  هێەی ژڵمەۆتەردەمی ک
کااتەوە کە واۆتە ئەنادامی حبزوای دیناوکراتی کوردتا ان  وکاک هاشمی کەریمای لە. وووی ئەو حبزودا تبدەپەریێم

یدا هەمبشاە لە وەرەی چەپ ەوولاملمالنەیەدا لە  تەقش لە  ێلەوە پ ڵتا ١٦یانی نبزیک وە  ٥٣١٦ی ڵواتە لە تا
  کاااک اڵوە. اوە و وەرهەمەکااانیرنووتااو نترەکااانی حبزواای ۆئەمە  وە شاااهبدی ک  و تااکوالری ئەو حباازوەدا وااووە

و ئەزموونەکانی شۆرشی  توەدۆنائۆتێورێبەکانی مک ووو کە پێ وانەووو کە ێئەو چەپ ؟ک وووەێرە چەپۆهاشم   ج 
کوردیشای لە یەکبەتای تاوڤبەتدا  یدوارۆژی گەشا نەو ێکاانی کوردتا ان پباادە دەواڵە  و شااخە روتەچاێچبن لە د

 ٥١١٥ک توتاابالبزمی مەوجااود لە وەر یەک هەلوەشااا و یەکبەتاای تااوڤبە  لە تااالی ێاایە کاتۆهەر واا. وەدی دەکاارد
ە تێاازەکەی ئەو ن  ک ناااوێۆکاااک هاشاام توشاای شاا  وااووەرلێشااێواوی ت و چەپ تووشاای شکواا  ورەتاای هێنااا هە

نەی خاۆی پەشابمان ووووویە  هەر واۆ خۆشای  ۆکۆیاماا لە  وۆچاێاتاایی مۆواووو ک ی وکۆیامای وە هبند گر  کە پێ
واووو کە ئەمە توتبالبزمبکی واقبسبە  توتبالبزمبک رات ەقبنەیە کە توشی شکو  و هەرەس وووە  یوووە و نە پێ

بە کە بەتڵواتە  توتبالبزمبکی دەوە  ە تووشی شکو  وووک توتبالبزمە کێنەوع  کوو ئەزموونبکی توتبالبزمەڵوە
 . لەوەرێکچەڵ ەکاوە

 
واشاا رین . لوژیک نەوااووەدۆگمااا و وشااک و ئایااوکاای دێکی گرینتاای کاااک هاشاام ئەمەیە کە قە  چەپێتایەەتمەنااد

کەی ۆوباردا ێبکە ت ٥١٧٣واتە  ٥٣٢٢ یموکراتی کوردت انە لە تالێحبزوی د ٢نترەی ۆسایە کیتە  وۆ ئە  ئبدڵوە
کە جێاواز ووو لە توتبالبز   نوێی ەیەکندنەوێموکراتبک خوێتوتبالبزمی د .موکراتبک هاتە ئاراوەێتوتبالبزمی د

دا تنوور وەندی لە گەل توتبالبزمی مەوجاوود و ێبکە ت .وانەی کەلە ئێران و کوردت ان واو وووندنەۆێنخ ووو لەو
تەی ێلە تااەرپەداگرێاپ  ز  دەکااابتابالبزمی مەوجااوود و تا البندا تانوور وەناادی لە گەل توێباات و ز  دەکاابتا البن

چەمی ئە  ێی تاڵخاا ڵکاک هاشام لە گە. کاتەوەدە ڕە کدا ێر هەر ناوێریک لە ژۆدیموکراتی و هەر چەشنە دیک ات
لااای بلپەرین لە ئبنقالوااای مێاااواواااوو لە قونااااغی ت یئەو پێااا  خنەگاااری واااووەشاااەی هەواااوو واتە رێک یەنااادنەوەێخو
ی دکی جبادێموولاوۆ قوناغی توتبالبز  دەوێ تەعامولەکە لە گەل ماشبنی دەولەتی تەرمایەداری تەعموکراتبک ێد

داچوونەوە واوو ێاپ یە داچوونەوەێاکە ئە  پ  چوونەی خۆشبدا چووەۆشم دواتر وە  وا  کاک هاڵوێ  وەو لێەڕاوانە 
ک وۆ کاک هاشم واکە  دەتاوانم ولاێم ەناتەیێپ ێو ا ئەگەر ومچەوێیە ئۆو. پەکانی لبنبنز بک لە پرنوێوە تەریەک

 کی دیموکرا   ێ  چەپاڵوە  شدا کورد وووە و دواتر چەپێکە لە پ ەکورد یەبکاک هاشم ئەو کەتایەتبە تباتب
  .خوازیکی نۆێچەپ
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وەوەران و ێا اان واۆ راگارتم تاپاس واۆ وەرێمخۆشاە تپاتا ان واکە  کە گوێتایی وە قوەکانم دیانم پۆدا کەرێئەمن ل
ورەتمە دەت  خۆشی لە ئبە کارەکبان دەکە  و تەر رازی و لە  تاغی وۆ کاک هاشمی کەریمی ڕێنی ئەو راائامادەک

 .ەخواز د
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  !                                 هاشم کاک ماڵەیەون وەڕێزان
 ! وەڕێزەکان مبوانە

 !هاشم کاک تباتی هەڵوووڕانی دەیە 5 وە نزیک لە ڕێزگرتن وەڕێوەوەرانی
 

 وچاووکی کاۆڕێکی دەیاانچەوێ هاشام کااک دۆت انی وبو م کاتێک الیەک ان  هەموو وۆ تاڵو  و رێز گەرم رین وێرای
 وە کە وااوایە  خزمەت اناادا لە دەکاارد حەز  دڵ وە پااڕ وێاانن پێااک مێااوینەیە  لە هاااوڕێ و مامۆتاا ا ئە  وااۆ ئاااوا

 ئاامێز لە هاشام کاک مبچرەوانی تبمای نزیکەوە لە نەوڕا پێ شانازیە  ئەو ووو کە موشکبالتێکەوە هۆی وە داخەوە
 یاادێکی دێاڕەدا چەند ئە  توێی لە زانی پێویو م وە وۆیە وکە   وۆ تاغی لە  و درێوی تەمەن ئارەزووی و وتر 
 .کردوە نەتبەم وە هاشمی کاک شاگردیی و هاورێەتی شانازی کە وکە  وبرەوەریانە لەو کور 

 
 لە روو کە ماڵەکەماااانەوە هەیاااوانی لە تااااڵەیمدا ٥٣ - ٥٢ مناااالی مێااار دەورانااای ڕۆژێکااای هەماااوو وەرەوەیاااانی لە

 وەردە  لە تەروازەکان راهێنانی شاهبدی و شوێنە ئەو دەمڕوانبە ووو قشەە یان قەاڵ ناوی وە تەروازی پادگانێکی
 دیا م واوو ئەوە ئەویاش. ڕاکێشا  تەرنبی ڕۆژێک هەموو لە زیاتر ڕۆژانە لەو یەکێک وەاڵ  دەووو   پادگانەدا ئەو

 و وردیاان تاا تااتێک چەناد واۆ. ورد دەیان شوێنێک وەرەو داووو دەورە مەدەنببان پێاوێکی چەکدار تەروازی چەند
 هەماوو ڕۆژ وۆچەناد واردنە و هێنان ئە . ماووو قەتبس تەحنەیە ئەو تەر لە هۆشم و زەین هەموو من هێنایانەوە
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 و گرتاوە جەماعەتێکباان وتای وەاڵممادا لە, پرتای وااوکم لە نبچایەتەن تا دەوووەوە دووپا  ئێوارەیەک و وەیانی
 یەکێاک کە دەمناتابن شاارەکەمانەوە واوونی چکاۆلە هاۆی وە کە وتام پاێ کەتاێکی چەناد نااوی کارن تباتی دەڵێن
 مێشاکمدا لە زیااتری پرتاباری ئەمە. واوو هاشم کاک گەورەی ورای قاقە وە ناتراو کەریمی م ەمەدی کاک لەوانە
 وڤەیە؟ وۆ و چببە مانای تباتی کاری کە وخەمەوە تەریەکی دەتوانی نە  ئەوە دوای تاڵ چەند تا کە وروژاند
 ئاشاکا خاۆ  تەمەنی لە گەورەتر کەتێکی چەند گەڵ لە و دەوبرت ان پێنبی تاڵی گەیش مە تا ڕۆیی هاتوو زەمەن
 کاااک تەشااویقی وە کە ئەوە کێشااایە رۆژانە  ئاشاانایەتی ئە . وااوو کەریماای هاشاامی کاااک لەوانە یەکێااک کە وااوو  
 وە تااەوارە  وەهااا هەر مووااارز  شاااعبرانی شاابسری و رۆمااان و وچااووک داتاا انی گەلێکاای ک ێااخ وناتاااندنی هاشاام

 لە واوو هاوکاا  ئەمە. ڕاکشاا  هاوڕیباان تباتی کۆری وەرەو کردەوە وە تر واڵتانی و البزایر و وی نا  مووارزاتی
 ک ێەاای دەیااان وە وەهااا هەر وبواا   دەمااان رادیوکااانەوە لە ڕۆژانە کە هەوااڵنەی ئەو کااورتەی. وی نااا  شااەڕی گەڵ

 قوەمان ڕۆژانەماندا پێکەوتنی چاو لە و دەمانخوێندەوە تاک تاک وە یان کۆمەڵ وە کە دەردەچون وچوکبش وچووک
 مابن  هوشای وەک گەورەی ڕاوەرانای شەخوابەتی لە کردن قوە البزایر  خەڵکی مووارزەی لە واس. دەکرد تەر لە

 مەرکەزی یان ناوەند لە دونبا ئازادیخوازانەی مووارزاتی تری ڕاوەرانی لە وزۆرێک کات رۆ مائۆ  لۆمومەا  پاتریس
 تاازە ئاێمەی مامۆتا ایەتی و تاەرەکی دەوری هاشام کااک ئەوانەدا هەماوو لە کە ووو پێکەوتنەکانماندا چاو هەموو

 چەن پێویواا  پێاای وە دادەنبشاا بن کە ر بقەکانماناادا لە یەکێااک دوکااانی لە جااار زۆروەی. هەوااوو پێتەیشاا وانی
 وۆ و وبرو دەروڕینی وۆ تەرەتایەک دەوووە و دەخوێندرایەوە دەکرا پێشنبار کە ک ێەانەی لەو یەکێک لە الپەڕەیەک
 .دەکردەوە شی زیاتر و تەریان دەخو ە ڕووناکی زیاترەوە وردیەکی وە هاشم کاک کە تەری لە چوونمان

 
 مناای مێشااکی پێاداو ئاماااژە  پێشا ر کە کەتااەدا چەنااد ئەو گبرانای لە لەوەوەر تاااڵەها کە گەڵێاک پرتاابار وەڵای

 کاری کە وووەوە ڕوون لێم وەوو نەتبەم وە ر بقەکاندا واقی و هاشم کاک گەڵ لە کە دۆت ایەتبەی لەو داگرتەوو 
 دیک اتۆریادا حکاومەتێکی هەر و ئەوکاا  پاشاایەتی حکاومەتی وەک گەلێکای ڕژیام لە واۆ و چابە ماناای وە تباتی
 تباتای مەتاایلی لە روو ئبنواانەکان واۆ  شاوێنەوەیە؟ وە جۆرەشا انەی ئەو و ئبسادا  و تەوسبد و زیندان و جورمە
   عەداڵەتای واێ و نااوەراوەری گەڵ لە موواارزە و چبدایە لە تباتی ئبوانی کڕینەی گبان وە ئە  رەمزی دەکەن؟

 لەو یەکێاک دۆتا ی ئبنوان و ئبنوانی دەرتی. داهاتوو  ژیانی هەوێنی وە  ووون من وۆ ئەمانە هەمو حبکمەتێکە؟
 وەڵکە ئێو ا هەر نەک کە وووین  ێر هاشم کاک لە من ئەوکاتی تەمەنی هاو تری کەتانی و من کە وۆ خوەەتانە

 تاەرەتا هاشام کااک خوا بنەوە دووری یەک اری لە مااوەیەک واۆ ژیاان تەئمبنای. کاردوە پێاوە شانازیم ژیانم هەموو
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 و دەوبرتا ان کردنای تەواو منابش تااران  دانشاتای چاوونە پاشاان و دەماوەناد( مااوێ وبار  لە ئەگەر) واۆ تەوسبد
 وە تاااەر ئازەرشاااەهری گەوگاااانی دێااای لە کاااار دواتااار و قەزوێااان و نکرماشاااا لە داناااش تاااپای دەورەی واااۆ چاااوون

 خۆشا رین و دەهاا  هااوینە پشاووی یاان نەورۆز کە وەبنبانەوە یەک ار دەماان وانی کاتاانە ئەو تەنباا. ئازەروایبان
  هاوڕیەتی گەرمی کۆڕی دیوان و دەکەوتبن وەدەر شار لە تەیران و ماتی ڕاوە وبانوی وە ووونمان پێکەوە رۆژانی

 .دەژیایەوە
 

 وەاڵ  واوو  واوون زیااد لە ڕوو دانشاتاکان چاوونە وەرەو  شاارەکەمان گەنبانی هێنانی روو هەتاوی چلی تاڵەکانی
 ژیااان چااوونی وەڕێااوە وااۆ و وااوون کرێکاریەکااان و  ەقباار ونەماااڵە لە دانشااتا دەچااوونە کە کەتااانەی ئەو زۆریاانەی
 کاار واۆ ووو پرۆژەیەک پێشنباردەرانی لە یەکێک هاشم کاک کۆوەووونانەماندا لەو یەکێک لە. ووون موشکەە تووشی
 هەر واووینەوە تااس ئەوە تاەر لە. واوون وەهرە وێ ماڵێ ئبمکاناتی ولە دانشتا دەچوونە کە کەتانەی ئەو ئاتانی

 مانتاانەیەک  ەقبار دانشبویانی وە یارمەتبدان وۆ هەیە داهاتمان تەرچاوەیەکی و ماڵی ئبمکانی کە ئێمە لە کا 
 نااخۆ  دەرونای هەتا ێکی تووشی ئەوەی وۆ هەیە نزیکای بمان کە لەوانە یەکێک لە کەتەمان هەر و وکەین دیاری
 ئەوە. وباادەنەوە کەو  وەگباار کاریااان دواتاار کە دەدەینااێ قەرز وە پارەیەکبااان مانتااانە ڕاوتەیەناابن پێبااان نەواان

 یەکێاک هەڵەی هاۆێ وە دواتار داخەوە وە وەاڵ  واوو جێتە وە کەزۆر کرد کارەمان ئەو ماوەیەک وۆ و کرا پەتەند
 و وبەەتا بن وووماان وانکادا لە کە حبوااوێک واووین ناچاار کە ووو ئاشکرا تاواک لە مەتەلەکە یارمەتبدەران  لە
 .وێنبن پێ کۆتایی کاتی شێوەیەکی وە
 

 نەورۆز دوهەمای رۆژی واانە واۆ گەڕایانەوە تاارانەوە لە کاتێک نەورۆزدا تەع بالتی لە هەتاوی پەنباودووی تاڵی
 وااوونی وورینادار یەکێاک وااوونی شاەهبد هاۆی وااووە کە شاەووا  خەلبا  ورایەکاای مااڵی تاەر کااردە هێرشای تااواک

 و دۆزیاانەوە شااردا نێاو لە پۆلبس گەڕانی ڕۆژ چەند دوای وەاڵ . وەێ دەرواز ورینداری وە توانبەووی کە یەکێکب ر
 مصاففی عزیازی نااوی وە شاەووا  خەلبا  وراکەی گرتنی و وریندارە ئەو کردنی دەت تبر دوای ڕۆژی. دەت تبرکرا

 وچێا ە شاار لە حەشاردان خۆ ڕۆژ چەند پا  ووو ناچار هەووو وەوانەوە حبزوایەتی پەیوەندی کە هاشم کاک زادە
 تارین خۆشەویوا  لە یەکێاک دیاداری لە مان وەدواوە کااتە لەو داخەوە وە کە وێا  عێاراق کوردتا انی ڕایی و دەر

 تاڵی کۆتایی تا ئەمە. ووو  وە  وێ ووو من تباتی مامۆت ای یەکەمبن وەێم دەتوانم حەقبقە  وە کە ر بقەکانم
 .هەووو درێوەی هەتاوی ی١٧
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 تەنباشااری نە کەتاانی خۆشاناوترین لە یەکێاک پێدا ئاماژە  تباتبەوە واوەتی لە کە ئەوەی تەرەرای هاشم کاک
 کە جااۆرێکە وە هاشاام کاااک کەوتاای و هەلااس و خاادە خااوو وەااێم دەتااوانم ئێواا ا  هەر کوردتاا انە  وەڵااکە وااانە

 و شۆڕشاتێر ئبنواانێکی نماوونەی گەنببش جبلی وۆ وەڵکە ناتی دەیان پێش ر کە کەتانێ وۆ تەنبا نە توانبویەتی
 دیااارە کە  کااا  و زۆرە قوااە. وێاا  دۆتاا  ئبنوااان مرۆڤێکاای نمااوونەی و ناااودار تباتاای شەخواابەتێکی نمااوونەی

  تەروەرزی  ئاواتی جارێکب ر من. ناگونبێ دیڕەدا چەند لە  ئەو مووارزەی و خەوا  و هاشم کاک شەخوبەتی
 .دەگر  ئامێزی لە گەرمی وە و دەخواز  وۆ تاغی لە  و درێوی تەمەن

 
  کەماڵی م ەمەد الیەک ان هەموو وۆ تپاتم ڕێزو گەڵ لە
 

*************************** 
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 ب خانم بۆ زێن كولی  ره  ات ت  ح   ی داده رت 
 
 
 
 
 
 
 

. ماه كه ونووتام ك ێەێكابش  نرخه  وه  مرۆڤه   رئه ته  له  كه زانم ده وا خۆ  حاڵی  وه   وه ڕێز  وه و رز وه هاشم كاك
 واوونی  هااوڕێ تاا  وتاره و تباه اڵیه كۆمه تباتی وواری  له: وه مه وكه جێ ژیانی كانی وواره موو هه   و وانه  تا  كثێەێك
 وااۆ و وباار موو هااه  لااه گرتناای رێااز كان  مرۆڤااه ری رامەااه وه  وااه وااوونی وااڕوا ر  هاوتااه ك وه رۆڵاای و وااوونی  واااوك
  واه   واه ی  ماه له زۆرتار شاباوی تاۆ گبان  هاشم كاك. روخا  ده هاشم كاك ووونی  تاقانه  كه ك ێەێك كان  چوونه
  .ڕێز  وه ی ماڵه ونه ڵ گه  له ووون ل تێكه و واتی هاوخه تی  یه هاوڕه  وه خۆش اڵم و شاد خۆ  حاڵی

  
 ڕێزی واه واتی هاوخاه و هااوژین  لاه ویك ئاوڕدانه   ویو ه خۆشه ۆ ئازیز  ماڵه ونه   ئه نزیكی هاوڕێكی ك وه  پێمخۆشه

 .وه مه وده ناه تووڵپه ره خانمی ب زێنه هاشم  كاك
 
  لاه خاانم ب زێناه راتا ی وه.  یاه هه ئاازا ژنێكای وتوو ركه تاه پبااوێكی ر هاه پشا   لاه ڵاێن ده  كه  رات ه پێ زۆر و  ئه
 هاشام كااك هااوڕێی و نای پاه و پشا  داریادا  نه و ئاوارووون ری  ده روه ده    تباته  له ژیان  نزمی و رز وه موو هه
 و وڵ هاه هاشام كااك شاانی  واه شاان خاانم ب زێناه مڕۆ  ئاه  تاا شااوه زاڵای ورانای ده  له.  یه هه ڕۆ    ئه تا و وووه
 . كێشاوه تی حمه زه
 
   ته یاندوه گه وه دزیه  وه تباتی واڵوكراوی و نووتراوه وه وانه شاری  له جاران زۆر ئێران  شۆڕشی  له ر وه تااڵنی  له
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 . وكرایه ئێسدا   كه ووو  وانه له   نانه ته و  كرا ده زیندانی تاڵ یان ده شك وێ   وتبرایه ر گه ئه. تاران
 

  وره گه ركی ئه  ا وه  وه هاوژینێكی ك وه خانم ب زێنه و ووو   ئاواره هاشم كاك وه داخه  وه  كه ووو  دا تااڵنه و له ر هه
 اڵتی تااه ده ژێار  لاه تااڵ و  حاه ی مااوه واۆ. مامۆتا ای و دایااك  واه واوو و كارد تا ۆ ئه وه یانی  واه ی كاه كچه كردنای
   له كرد  هاشمی كاك وی ڕانه گه و شا رووخانی ڕێی چاوه وه حمووله ته  وه خانم ب زێنه ترتبدا  مه ژێر  له و تاواكدا

 .نبادا ته و خ  ته رجێكی مه و ل هه
 

  چاالكاناه دیماوكرا  حزوای ژناانی تی كباه یه  لاه خاانم  ب زێناه ئێاران  النی گاه شۆڕشی وتنی ركه ته دوای دیوانبش
 .تێكۆشان و وا  خه  وه كرد ت ی ده
 

  واه مامۆتا ایی ی پبشاه ڵەڕا  هاه ی ماڵاه ونه و  زێده  له هاشم كاك شانی  وه شان كوردت ان  وۆ دوژمن هێرشی دوای
 ی ئااواره تااتێك و رۆژ ر هاه. و  كاه تێكۆشاان و وا  خاه دوای ئاازادی ی ڕێتاه رانی تێكۆشاه ی زۆرواه ك وه هێش  جێ

 .ووو ده واڵتێك شارێك دێك  یك  ناوچه
 
   كاه وەاێم ر گاه ئه. كاوڕ تاێ دایكای  واه واوو خاانم ب زێناه ووونی  ناه و منی نائاه خ ی  ته و وایی ناته موو هه ڵ گه  له

 هاشام كااك. كردووه ناه درۆ  واوو  و ئاه شاانی ر تاه  لاه نباا  تاه  وه كردن ده پروره ركی ئه و تی رپرتبایه وه قۆرتایی
 .ووو شان ر ته  له شۆڕشی و وا  خه قورتی تی پرتایه وه و پركار  مبشه هه
 
 وووایاه  ماڵ  له دان پشوو وۆ ی ماوه و ئه. هێنا ده نه می كه شدا وه  له ێزیان ڕه وه   وب وانبایه و  وووایه   ر ه ده ر گه ئه

 .كرد ده زۆر و   كه خانمی ب زێنه تی یارمه  هاشم كاك
 

  وكاا  ی ماڵه ونه ردانی ته ی وانی نه رگبز هه   دیكه هاوڕیانی ری هاوته و هاوژین ی زۆروه ی وانه پێچه  وه خانم زێنخ
 .داوڕا ویو انی خۆشه و ئازیزان  له  مبشه هه وۆ. ووون دووژمندا اڵتی ته ده ژێر  له  كه
 
  خۆشی  ڕوو ڕی په و وه. اڵووو ئاوه مبوان وۆ  مبشه هه خانم ب زێنه ماڵی رگای ده حزودا  كانی ونكه و گوند  له
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 ژناانی وی تاانه حه وارگاای و  كاه ونه وەاووه   تایەاه  واه خاانم  ب زێناه ی تافره و مااڵ وه  دڵفراوانبه و ویو ی خۆشه
 .كان داگبركراوه  ناوچه اڵتووی هه رو تێكۆشه

 
 و هااورێ  كاه گوشام ده ووونا  مانادوو تا ی ده. ڕێزی واه و رز واه هاشم كاك ر ده قه  وه ناو  جه ڕێز  وه خانمی ب زێنه
  .هاشمی كاك واتی هاوخه و ژین هاو
  و جێچێش  حزوی وارگاكانی و  ونكه واشوور  كوردت انی  له منی ئه نا و ئالۆزی ر وه  له ٥١١١ تاڵی  له خانم ب زێنه

  توركباه  لاه تااڵ تاێ دوو  واوون  مناداڵ زۆر وكا  ئاه كاانی كوڕه  چونكاه. ر وه  گرته  توركبه و ره وه دژواری ڕێتایكی
 .داوڕا هاشم كاك  له   دیكه جارێكی و. چێش  یی ئاواره

 
 زووتار و ئاه  كاه كچای خاانمی یان واه توپاتای و ڕێاز دا  لێاره  كاه تی یاه خۆه جێتای  وایه پێم و زانم ده پێویو ی  وه

 راتا بدا  لاه. ن ناده له  ینێ اه وته وراكاانی و دایاك و وانێ  كه دا الی قه ته و وڵ هه زۆر  كه ین  وكه وری انبا هاتەووه
 كرد ده كاری زمان  ووونی  ێر و خوێندن وێرای ووو  شان ر ته  له مووی هه دا ماویه و له وان ئه دانی تی یارمه ركی ئه
 .دا ده وراكانبشی و دایك تی یارمه و
  
 وه مادیاه وااری  لاه شۆڕشادا   لاه شاداریان وه درێاوی  وه ڕێزه  وه ماڵ ونه   ئه هاشم  كاك تی داقه ته و پاكی  ر وه  له
 خاۆی مقاامی و پۆتا   لاه  كاه دا ده ناه وڵی هاه   قاه هاشام كااك. واوون كاورتر دتا  س كاه موو هاه  لاه ولاێم توانم ده

 .وكا  داوا یا و وكا   خوی شه ی ئبو فاده
 

  واه   لێره اڵ  وه. وه گرته كبان یه ن نده له  له ك یه دوای  دواوه  ڕێزه وه  ماڵه ونه   ئه دا  ٥١١٧ تاڵی  له نبا   ره ته
 زۆر تان وێناه. ن كاه ده شاداری وه پرۆتوا اكاندا و  وه كۆووونه و كۆر ی زۆروه  له و چااڵكبن و تێكۆشان ریكی خه گش ی
 .ئازیزان ون وتوو ركه ته و وێ
 

 *************************** 
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 پزانین سپاس ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ریمی  كاه هاشام ر   هاوتاه  لاه لێنان رێز وۆ اڵ  رۆژهه ی ونكه ن  نده له شاری  له  ٢٦٥٧ مانتی جوالیی ٧رۆژی  لە
  لااه  ااراوان پێزانبناای و   حمااه زه توپاتاای مووشاا  هه  لااه ر وااه. كاارد كانمااان ئازیزه مبوانااه شاای پێشكه یكبان رنامااه وه

 واێ تاوپاس روهای هاه و. كردین دڵخۆشبان و  وره گه هاتنبان  وه  كه كان مبوانه كی یه ك یه ویو ی خۆشه و   موحبەه
 .اڵ  ڕۆژهه ی ونكه هاوڕیانی و گرتەوو ت ۆوه ئه  وه یان كه رنامه وه ری ڕێووه وه ركی ئه ی وانه ئه موو هه وۆ پایان

 
 وخۆ  ڕاتا ه شاداری وه مان كاه له گه وامی رده واه ئێوا ا تاا واتی خاه  لاه  كاه ژنێاك ك وه  كاه زانم ده پێویو ی  وه دا لێره
  لاه  كاه   وكاه  تانه كه و ئه توپاتی هبدانم  شه خۆینی و مان كه له گه كانی ئامنبه  وه ند پایەه ئێو ا  تا و وووه هه
 واادواڵ عه مامۆتاا ا  وانااه له. وه كاارده ر تااه  وااه منبااان ریمی  كااه هاشاام واتی خااه و ژیااان ریكی شااه ك وه دا كااه رنامه وه
 .كرد نه وبر  له منبان وه تباتبه ر   ه ده و خۆیو ن الیه  له  كه ولوود مه كاك و رت تار  ن ته حه كاك   نزاده ته حه
 

 مان كه له گه واتی خه ی وره گه شێكی وه ران  داگبركه پاوی داته ی تاڵه یان ده ری ته رمه وچه   ت ه رای ره ته كورد ژنانی
 ك یاه  واه ووون ناه ماندوو من.  ڵت وه هه واڵ و شان  وه یان شۆڕشه   ئه تی حمه زه و رك ئه مێووو درێوایی  وه و ووون 

  لاه   واووین  و پێكاه واتادا خه خ ی تاه ڕۆژانای  لاه  كاه هاوڕێاانم موو هاه واۆ ویوا بم خۆشهو  ڕێاز و ڵاێم ده كبان یه
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 و تاۆپ ژێار  لاه و خ  تاه ڕی وپه ئه رجی لومه هه  له گوند و شاخ  له  چه ر  داگبركه توپای ترتی مه ژێر  له كان شاره
 .دوژمن وۆردوومانی

 
  لااه ریااا ده  لااه یك تره قااه  لااه و كبان یااه ك یااه  لااه و ااونبن  ئێمااه و وێاا  وا  رده وااه  ل ووره كااه   ئااه  كااه  خۆشااه پااێم
 منابش و وه ركرده تاه وه منای ی كاه جوانه  یاماه په  واه  كه ویو  خۆشه یاتی حه ك وه ژنانی. وترین ڕێز كانبان ته حمه زه
 یاتی حااه  خوشااكه تی  دایكایااه قورتای ركی ئااه ڕای  ره تااه  كاه وه ناچێ ااه وباار  لاه   ڕۆژانااه و ئااه خاۆ  حاااڵی   وااه   واه

 ی كاه ڵكه خه  واه   خزمه  وه و ووو وه شانه  وه موكراتیید حزوی وێوبمی ند  گو  وه گوند و شاخ  وه شاخ ویو   خۆشه
  ژیان  كانی رۆژه خۆش رین  كه   كه ده وه ئه توپاتی و گر  ده ئامێز   له رمی گه  وه. كرد ده نه درێغی كانی وئامانبه

 .كرد مان كه وه وزووتنه واكانی ره  ئامانبه  بدای
 

  لاه ڕی پاه و واه  كاه   وكاه تی كوردایاه واتی خاه شۆڕشتێڕی ژنانی توپاتی  كه ردگر  وه ڵك كه  ته  رته   له وه دیوانه
 كانمان ویوا ه  لاه ئێوا ا  تاا و  كاردوه واتبان خاه وامان ره ما ی كردنی داوبن وۆ ری  وه كوێره و جر زه وه  خۆوردویه

 داواڕاوین  واڵتماان و كارماان و س كاه و خاز   لاه ری ناواه په و   غورواه  له هێش ا  چی ر گه ئه. ن ناكه  كشه  پاشه
 .  ناكه ریغی ده تكردنبدا خزمه پێناوی  له و زانم ده  وایه ڕه  وه وجوواڵنه  له شێك وه  وه خۆ  هێش ا  اڵ  وه
 

 واۆ  قالاه  ماماه  ای موا ه كااك و خاانم چابمن حبمای  ره مادی حه مه كااك   واده عه مامۆت ا وۆ پایانبش وێ توپاتی
    كه ده توپات ان. دردانبم قه و من  له ویك ئاوردانه

 
 ٢٦٥٧ جووالی ٥٦ ن  نده له نا  په تووله ره ب زێنه

 
*************************** 
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 تاجی خوێنار ی
 

 بۆ هار ێم هاش ی کە   ی
 

 دڵام.. ئەی گوێچکبلەی رات ی 
 ئەی پەنبەرەی رۆژهەاڵتی زامەکانم

 ئەی کوردت انی ئێرانم 
 لە والتی جەەی رەشا

 تبامەند ووو شبسری تازە 
 گەڕا وە شوێن چاوی خەجا

 "ورمێ"شبسری شەیدای وااڵی 
 ویو ی دەت ی
 گوڵی وترێ

 ئازادانە پێ وکەنێ
 ویو ی دە  ونێ ە دەمی

 کانببەک روون  گە  هەڵقوڵێ
 زۆری پرتی

 هەموو گەڕاو زەردەخەنەی هبچی نەدی
 خەجم مانتە

 مانتی گبراوی زیندانی ناو ئێرانە
 خەجم

 "ووکان"وەکوو تێوە التوورەکەی واخی 
 ملی الرەو چاو پڕ لە ئاو

 ی تاوالس -زاواوووک  -وەکوو
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 .قو ئاڵؤزەکاو..هەنبە رنراو
 ئبو ە گواڵن

 وەک روومەتی رەن  پەریوی 
 منداالنی هەموو ئێران

 پەت  و تێس و وێ تریقەن
 چاوەروانی وارانبکی 

 .تازە ئەکەن
 ئبو ە کانببم

 وەکوو نبتای کێوەکانی
 شاری تنە
 لێ  و پێەن

 ناونەوە  تا ئەو رۆژەی روون
 کوندەپەپووی مبزەر وەتەر

 ئە  والتە چێ ئەهێەن
 ئەی پارچەیک لە جتەر 

 ئەی تاجی خوێناویی تەر 
 هەرچی جەەی ئاخوندەیە کؤی کەنەوە
 وەکوو پەردەی شەوی تاریک وبترنەوە

 وە " خانە"لە 
 هەتا تەقز

 وبدەن وەتەر لەشی تؤدا
 چرای ورینی شەهبدان ناشارنەوە 

 لە زریانم ناگرنوەر 
 من درەخ ی ئە  ژیانە  
 تؤ لەوالوە من ئەوری  و
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 لەوالی دیکە من دێمەوە
 ئازارێکم چەشەی تەور

 تا ومەرێ من تەر لەنوێ
 ونە قاێم رئەروێمەوە

 ئەی ئاوکوژان
 هەرچی تالە مووی رێشێکی ئاخووندەیە

 وەیەکەوە گرێی ودەن
 وەکوو گوریس

 وە" وانە" لە 
 هەتا تەردەش 

 درێوی کەنەوەدرێو 
 ئەوتا  دەمی هونراوە  و

 تفەنتەکە  ناوەت نەوە
 ئەی چەکەکەی شانی رات م
 پاردەی قەالی خورهەالتم 

 "شا"پش او پش ی زنببرەی 
 ەوە هەتا قاجار" کور "لە 

 هەموو رؤژێ گوڵبان ئەکوش 
 خوێنی کەژو هەردیان ئەرش 

 وەال  دوا جار
 گوڵ ئە ەوتا

 کەژ هەر نەمرد
 شا  تول ان وووئەوەی کە مرد 

 ئەوەی ژیا ئەوەی هەرما
 کوردت ان ووو
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 ئەی تەنتەری پر هەتاوی رؤژهەاڵتم 
 گواڵلەی تنتی شبرین و

 مەشخەلی دەت ی  ەرهاد 
 .تەلبوماویبم: مەال وتی

 .دیواریکی گوللەوەندی زؤر رقاویبم
 وەال  تەەی نا دووتەەی 

 کە تبالوی پەن  خوراوەی نبش مانم
 رژایە تەر
 .و گؤرەپانم تەر شەقا 
 ئەوتا ئێران

 .جەەی رەشی خوێ دائەدرێ
 ئەوتا ئێ ر وە خەج ئەگە 
 وە منداڵ و گوڵ و کانبی 

 لێو وە خەندە هەمووی ئەگە 
 ئەوتا  تارێکی ئەزانێ 

 گەر تەلبومێ هەوێ و نەشکێ
 هەوی و نەمرێ
 هبە نەێەرێ

 وە تەنچا هەر خوری گەلە
 دڵی گەلە 
 هبزی گەلە

 
*************************** 
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بەشێک لە د در بۆچورنە سیاسییەکانی  ێزدا  هاشم کە   ی لە 
 د  انە ەک دا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر  ۆژهەاڵتی نێوە است؟ هەرلومە جی هەنوکە ی نێونەرە یهەڵسەنگاندنێک لەسە   *
 

تەرکردە و پاریزگاری دوای رووخانی وەرەی رۆژهەاڵ  وۆ ماوەیەک جبچان یەک جەموەری ووو  کە ئەمریکا  :رەاڵم
ئەو جەموااەرە وااوو  دوایاای رووتاابە وردەوردە خااۆی وووژاناادەوە و هاااتەوە مەیاادان و تااەر لە نااوی جبچااان وااۆوە وە 
جبچانێکی دوو جەموەری  دیارە دەوێ ئەوە  لەوەر چاو وترین کە چبنبش ئبدیسای زلچێزی دەکا و لە هێندێک جێ 

ئەو تاااێ واڵتە لە گەڵ وری انباااا و  ەڕانواااە کە لە رێکخاااراوی . لە گەڵ ئەمریکاااا و رووتااابە وەروەرەکاااانی دەکاااا
ن  وە هاااۆی ئەو ماااا ەوە دەتاااوانن لە وەشاااێکی زۆر لە کێشاااە " وتاااۆ"کترتووەکاااان دا خااااوەنی ماااا ی  نەتەوەیە

ئەو پێان   واڵتە لە گەڵ چاوارواڵتی گەورەی تاەرمایەداری واتە ژاپاۆن  . تباتابەکانی جبچاان دا نەخشابان هەواێ
 البااا و کانااادا زۆروەی کارتاا  و تڕاتاا  و شاابرکەتەکانی ئاااوووریی جبچانبااان لە نبااو خۆیاناادا داوە  ئەڵمااان  ئب
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دان وە تێکارا وەشای "  ٢٦جای "دیارە یازدە واڵتی تەنسەتبی دیکە  لە گەڵ ئەو نۆ واڵتە کە لە گروهای . کردووە
ئاوووریبان لە خاواررادەی نااڤبن دایە  کە ی واڵتانی جبچان ٣ لەتەر ٢. هەرە زۆری ئاوووریی جبچان وەڕێوە دەوەن

٪ ١٦٪ تەرمایەدارانی جبچاان خااوەنی ٥٦وەو پێبە . زۆروەی واڵتانی ئە ریقا و ئاتبا و ئەمریکای التبن دەگرێ ەوە
لەگەڵ ئەو هەمااوو تااەروە  و تااامانە کە لە دەتاا  تاااقمێکی مبلباااردڕی وااێ وەزەیباادا . هەمااوو تااامانی تااەرزەوین

کانێاک لە ورتاا دەمارن یااان لە وای دەواو دەرماانی دا گباان لە دەتاا  ەڵخ زۆر جێای دنبااا دا کۆواۆتەوە  هێشا ا لە
تااەرمایەداران تەنااانە  وەزەیبااان وە وەچەکااانی داهاااتووی . دەدەن و ئەمە وااۆ گشاا  مرۆڤااایەتی جێاای شااەرمەزاریە

ی کارخانەکاانی تووشای ئەمریکاا واۆ ئەوە. خۆیاندا نایە  و وۆ قازنبی هەنووکەیی  داهاتوو دەخەنە مەترتاببەوە
هااتەدەر  کە دەزانابن ئەو گاازانە ( گەخان)کانی توونخاانە ەزەرەروزیان نەون لە پەیمانی وەروەرەکانێ لە گەڵ گاز

وتاتە زەوی و گەرمای زەوی زیااد وکاا  ی  ەزا تەنک وێ و هەتاوی رۆژ توندو تبوتر" ئوزون" دەونە هۆی ئەوە کە 
 . ە داهاتوودا کارەتاتی جەوی پێک وێە کان و وێنەوە ول"قوتخ "و تەهۆلی 

 
زۆروەی واڵتانی رۆژهەاڵتای ناوەڕاتا  تاەر وە وەرەی رۆژئااو وەتاەرۆکایەتبی ئەمریکاا واوون  لەو نێاوەدا لبەای و 

رۆژئاوا وۆ وبانوویەک دەگەڕا کە ئەو دوو واڵتە  وێنێ ە ژێر نفووزی خۆی  لە وە  تووریە تەر وە رووتبە ووون و
ئێاران  ریاای تاووریە کەوتان و  دا ئەو هەلەی قۆت ەوە و لبەی یان روخاند  وەاڵ  رووتبە و ناو وەهاری عەڕەوی

تاەری هەڵادا  لە پێشادا لە عباراق و تاووریە و دوایای لە " داعە "دوا وە دوای ئەوە . لە رووخان رزگاریان کارد
وادەهااتە وەرچااو کە دژی  داعە  کە نوێنەرایەتبی هزرو  کرێکای تونادئاژۆی تاونەی دەکارد و. چەند واڵتی دیکە

هزر و وبرو وۆچوونی توندئاژۆی شبسەی ویالیەتی  ەقبە وێ  لە الیەن واڵتانی عەڕەووا انی تاسوودی و تاورکبە و 
قەتەر ولە پێشدا وە چرای تەوزی ئەمریکا کە پێی واووو داعە  دژی کۆماری ئبوالمی ئێرانە  پش بوانی لێکرا و 

ی درایە و تانوورەکانی تاورکبەی واۆ ئااواڵە کارا کە کەتاانی کاۆنە پەرتا  و پارەی زۆر و زەوەندی نەوتای خەلببا
لە ئەمریکاا کە ناوینەری " تراماخ "وە هاتنە تەرکاری . توند ئاژۆ لە هەموو جبچانەوە روو وکەنە تووریە و عێراق

  لە وااااڵی راتااا ی ئبمریاااالبزمی ئەمریکاااایە  جبچاااان وەرەو مەترتااابی هەڵتبرتاااانی شاااەری تردەواااا  لە رۆژهەاڵ
کەڵک وەردەگرێ و دەیەوی شەڕێکی دیکە لەو نااوچە هەڵتبرتابنێ و  گەموەیی و تەرەڕۆیی تەرۆکی کۆریای واکوور

لە الیەکەوە لە ناکۆکی نێوخۆیی وەنزوئبال دا  دەت  تێوەردان دەکاا وهەڕەشاەی هێرشای نبزامای لەو واڵتە دەکاا و 
ژایەتااای لە گەڵ ئێاااڕان وە مبلباردهاااا دوالر چەک و لە الیەکااای تااارەوە لە رۆژهەاڵتااای ناوەڕاتااا  وە روڵە  وە د

قەتەر مەحکااوو  دەکااا کە پشاا بوانی تبرۆریاازمە  وەاڵ  چەک و . تەقەمەناای وە عەرەوواا انی تااسوودی دە رۆشااێ
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دیارە ئەوە رات بەکی حاشاهەڵنەگرە کە ئەمریکا و واڵتانی رۆژئاوا و ژاپون لە الیەک . تەقەمەنبشی پێ دە رۆشێ
 لە الیەکی دیکەوە تەنبا وەرژەوەندیی مادی و تباتی خۆیان مەوەت ە  ئەگبنا دۆت ی هێ   و رووتبە و چبنبش

 . گەلێکی ئە  جبچانە نبن
 

 قی دەوبندرێن  وەرەیەک وە رێەەرایەتی کۆماری ئبوالمبی ئێاران کەەئێو ا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕات دا دوووەرە وە ز
ی یەمەن و تاڕادەیەک " حووتی " تووریە و حبزوواڵی لوونان وحکوومەتی وەشار ئەتەدی . نوێنەرایەتی شێسە دەکا

حکااوومەتی شااێسەی عێراقاای لە گەڵە و رووتاابە پشاا بوانبەتی و وەرەیەکاای دیااکە کە عەڕەوواا انی تااسوودی وەک 
نااوینەری تااونە ریەەرایەتاای دەکااا کە زۆروەی واڵتااانی خەلااب  و مبواار و ئااوردن و تااوودان و یەمەناای لە گەڵە و 

لە هێندێک کێشەدا لە وەرەی ئەمریکا و عەڕەوو انن و لە هێندێک کێشەدا  قەتەر تورکبە و. وانبەتیرۆژئاوا پش ب
وە هەرحااااڵ ئێوااا ا رۆژهەاڵتااای . لەگەڵ وەرەی رووتااابە و ئێااارانن و وە تەواوەتااای واااۆ الیەک تااااس نەواااوونەتەوە

شێسەی ویالیەتی  ەقبچی کۆماری  یەکبان رەوتی. ناوەڕات  وۆتە مەیدانی رمەازێنی تێ رەوتی کۆنەپەرت  و ونکاژۆ
ئبوالمبی ئێرانە و یەکبان رەوتی وەهاوبتەریی تاونەی عەڕەووا انی تاسوودیبە و ئەوی دیاکە  رەوتای تونادئاژۆ و 

دیارە ئەلقاعبدە و تاڵەوان و چەند تااقمی کۆنەپەرتا ی دیاکە  لە نااوچەدا هەن کە . مرۆڤکوژی تونەی داعەشە
 .ن لە تەر رووداوەکان دا هەیەوە پێی قەوارەی خۆیان کاریتەریا

 
 هەڵومە جی ئێس ای کو دس ان چورن هەلدەسەنگینی؟* 

 
ئەگەر وێباانە تااەر وااارودۆخی کوردتاا ان ناچااارین وە جبااا واتاابان وکەیاان  چااونکە لە ژێاار کاااریتەریی ئەو  :رەاڵم

 . واڵتەدا ووون کە داگبریان کردووە
 

یەوە واتە چاوار تاەد تااڵە وەشاێکە لە " تاە ەوی "کوردت ان النی کە  لە هاتنە تەرکاری حکوومەتی  یرۆژهەاڵت
لە الی ورمێ لە دەرورەی تاە ەوی دا کە زوو " خانی لەپزێڕین"لە تەرتاتەری ئەو ماوەدا جتە لە راپەڕینی. ئێران

اتر وااری عەشابرەتبان هەواوو تاا راپەڕێنای شاێ، عووبادوالی نەهاری و تامای  خاانی تامکۆ کە زیا تەرکو  کارا و
ناتبونالبو ی و یازدە مان  کوماری کوردت ان  کاورد هەمبشاە لە وااری تباتاببەوە ژێار چەپاۆکە واووە  ئەگەریاش 
ئەمارەتبش هەووووێ وەکوو ئەمارەتی ئەردەاڵن  کە هێندێک دەتاەاڵتی نێوخۆیباان هەواوووێ  لە راتا بدا ملکەچای 

زمااانەوە کااورد وە زمااانی خااۆی دوواوە و لە کول ااوری نەتەویاای خااۆی کەڵکاای  لە واااری. حکااوومەتی ناوەناادی وااوون
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لەو وااارەوە گوشااارێکی ئەوتااۆی لەتااەر نەواووە  تەنبااا لە دەورەی رەزا شااادا وااوو کە دەیەویواا  جاا  و . وەرگرتاووە
 ماەەرئەو تباتەتە خەلکی کوردیشی گرتەوە کە لە هێندێک جێ وەروەرەکانێشی لەوەرا. وەرگی خەڵک یەکوان وکا

لە دەورەی پەهلەویەکاندا وە قوتاوبی  ێرگەکان دەگوترا دەوێ لەتەر کەالس وە  ارتای وادوێن  وەاڵ  لە . دا کرا
تەرانوااەری ئەو چوارتااەد تاااڵەدا ئببااازە نەدراوە کااورد وە زمااانی زگماااکبی خااۆی وخااوێنێ  لە گەڵ ئەوە  لە 

و " هەژار" و" هاێمن"و " تابفولقوزا "ودوایبش " ئەدەب"و " وە ایی"موکوریان لە پێشدا شاعبرانی وەناووانتی وەکوو 
خۆیاان وە نووتابنی پەخشاان و ( کە نەواوو)زۆر شاعبر و ئەدیەی تر واێ ئەوەی لە قوتاوخاانە  ێاری کاوردی واەن 

لە دەورەی کۆماردا پێشوا قازی م ەمەد و هێنادێک لە تاەرانی حبازب . شێسری وەرز زمانی کوردیان دەوڵەمەند کرد
لە . ان و ئەدیەانبان دەدا وۆ پەرەپێدانی زمان و کول وری کوردی و هێندێک رۆژنامەو گۆڤار چاپ ووونهانی شاعبر

 دەورەی حەمەرەزا شااادا رۆژنااامەیەک وەناااوی کوردتاا ان واااڵو دەوااۆوە کە نەدهاااتە کوردتاا ان و واااری پڕوپاگەناادە
اری وە پێزیاان تێادا دەنووتای کە لە کردنی وۆ ریویم هەووو  لەگەڵ ئەوە  هێندێک شاعبر و نووتەر شێسر و وتا

کرماشان وۆ  ێرووونی خویندن و نووتبنی زمانی کوردی لە نێوان ئەو کەتانەی حەزیان لێ  گەڵ وەرنامەکانی رادیۆ
 . ووو  کاریتەری هەووو

 
بن و کوردەکانبش وەکوو هەموو گەالنی ئێران و چا. کوردت ان لە دەورەی کۆماری ئبوالمبی ئبراندا یگەڵی رۆژهەاڵت

تااوێوە زەحمەتکێشااەکانی واڵ  و رووناااکەبران لە رووخااانی ریویماای دیک اااتۆڕ و تااەرەڕۆی حەمەڕەزا شااادا نەخشاای 
هەووو  وەو هباوایەی حکاوومەتێکی دیماوکرا  جێای وتارێ ەوە کە ماا ی نەتەوایەتبای گەالنای ئێاران و یەک لەوان 

وە داخەوە چااوەروانبەکە لەجێای خویادا . ن وکااگەلی کورد ووەلمێنێ و دێموکراتی و عەداڵەتای کاۆمەاڵیەتی داواب
نەووو وریویمێک جێی گرتەوە کە دیک اتۆڕتر وکۆنەپەرت  تر لە ریویمی شاا واوو  کە نەک تەنباا ئاازادیخوازان و 
وەرەی چەپ و عەداڵەتخاااوازی لە هەماااوو ئێاااران دا تاااەرکو  کااارد  وەڵکاااوو شاااەڕێکی زاڵماااانەی وە تاااەر گەلااای 

تباتاابەکانی کوردتاا ان لە پێشاابانەوە حبزواای دیمااوکڕا  ناچااار وااوون وااۆ پاراتاا نی هێاازە . کوردتاا اندا تااەپاند
دیاارە ئەوە راتا بەکی حاشااهەڵنەگرە . دەت کەوتەکانی شۆڕ  دەت  ودەنە چەک و لە وەراماەەر رێویمادا راوەتا ن

ە دا دۆ  رێااویم لە پێشاادا لەوەرامااەەر قارەمااانەتبی هێاازی پێشاامەرگ. کە خەوااا  لە کوردتاا ان دا قەتاابس ماااووو
داماااووو  وەاڵ  وەو هەمااوو تااەروە  و تااامان و چەک و تەقەمەناای کە لە ریویماای پێشااوو وااۆی وەجااێ ماااووو و 
خەڵکبکی زۆر و زەوندی تاویلکەی دەمارگرژ وەتایەە  شبسە مەزهەوی وە ناوی پاتدار و وەتببی هێناوووە مەیدان  

 ران اان لەوەیان واردووە و ئەگەریاش ومارن یەکواەر و پبی گوتەوون وۆ شاەڕی کاا ران دەچان و ئەگەر تاەرکەون کا
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پێشمەرگە چەند تاڵ وە واشی لە ناوچە رزگارکراوەکانی کوردت ان وەرگری کرد  دوایی ناچار وە . دەچنە وەهەش 
رژیام لەو مااوەدا هێنادێک کااری . پاشەکشە ووو  هەرچەند هێش ا  وە تەواوەتی مەیدانی وۆ ریویم چۆڵ نەکردوە

و ناوچەکااانی دیااکە لە کوردتاا اندا کااردووە  چەنااد رادیااو و تەلە زیااونی کااوردیی لە هێناادێک لە ئاااوەدانبی وەکااو
شارەکانی کوردتا ان وەڕێ خوا ووە  ئبباازەی داوە هێنادێک ک ێەای مێاووو و شاێسرو ئەدەوبااتی کاوردی چااپ وەاێ  

یەوە لە نێاو تاوێوێکی خەڵکی تاویلکەی وە ناوی وەتب  کڕیاوە و چەکای داوناێ و ماووچەی واۆ وڕیاونەوە و وەو هاۆ
دیااارە هەرچەنااد ریااویم وە هااۆی . خەڵکاای کوردتاا ان دا نفااووزی کااردووە و کاااری پێشاامەرگە وە زەحاامە  وااووە

تووڕەيی ئەو واڵتانە کەوتووە  دوایی پێوەندیەکان وۆخاتری  تبرۆرەکانی لە واڵتانی ئوروپایی هێندێک جار وەوەر
نااد تاااڵ لەوەپااێش رۆژئاااوا کە وااۆی دەرکەو  ریویماای کۆماااری چە. وەرژەوەناادیی مااادی و وازرگااانی چاااک وااۆتەوە

ئبوالمی خەریکی دروت کردنی وۆمەی ناوەکببە  لە ژێار  شااری ئەمریکاا و ئبواڕائب  دا هێنادیک گەمارۆیاان خوا ە 
 تەر ئێران  وەاڵ  رووس و چبن و هێندێک لە واڵتانی موتوڵمان وەو گەماارۆیە پاوەناد نەواوون  واۆیە ئێاران زۆر

گەمارۆکاانی لەتاەرهەڵتبرا  وەاڵ  وەهاتنەتاەرکاری " وەرجاا  " لە  ئاخرانەدا وە ئبمزاکردنای. وەرنەکەو  زیانی
 .تڕامپ لە ئەمریکا خەریکە وەرجا  گەۆڵەی دەکەوی ە لێوی

 
کۆماری ئبوالمی تبوا می تاەرمایەداریە  . رات ە  اک ۆری دەرەکی کاریتەریی هەیە  وەاڵ  گرن  هۆکاری ناوخۆیبە

مایەداریی جبچانبدا نبە  ئاخوندەکان و  ەرماندەرانی توپای رتەرمایەداریەکی دواکەوتوو کە لە حات ی تە ئەویش
. پاتداران و وەتب  دەت بان وە تەرتەروە  و تامانی واڵتدا گرتووە  جباوازیی چبنایەتی لە جااران زیااتر واووە

ئەوەی ریاااویم تاااااڵنە تاااەدان کەس وەنااااوی تووشاااەوانی ماااادە هۆشاااەەرەکان لە دەەورەی شاااا زۆرزیااااترە  لە گەڵ 
قاچاااخچبی مااادەی هۆشااەەر ئبساادا  دەکااا  وەاڵ  وااۆی چااارە ناااکرێ  چااونکە تونااد وتبااوی وااۆ ونەڕکردناای ئەو وەاڵ 

کوردتاا ان وااۆ ئەوەی الوەکااان لە واازووتنەوەی کوردتاا ان  یلە رۆژهەاڵتاا. کااۆمەاڵیەتببە تەنبااا رێااتە چااارە ناابە
کە  شویم دەت بان هەیە لە پەرەپێدانی ئەو وەاڵیە  تەنانە  واشووری کوردتا انبدووروخەنەوە  کاروەدەت انی ری

لەووااارەوە هەمبشااە خاااوێن وااووە  ئێواا ا ئەو وەاڵیە رووی تێکااردووە و وە چاوپۆشاابی هێناادێک لە کاروەدەتاا انی 
ماادەی  کوردتا ان واۆ قاچاخچباانی یحکوومەتی هەرێام لە هێنادێک قاچااخچی و حاوکمی کەمای دادگاکاانی واشاوور

هەژاریابە  لەشفرۆشی کە هاۆیەکەی زیااتر. پەرەتەندن دایە لە هۆشەەر  وەداخەوە لەوێش رۆژوەرۆژ مادەی هۆشەەر
لەدەوری شا زیاتر وووە  دزی و تەنانە  دزیی چەکدارانە زۆر وووە  وەرتب  خواردن هەر وە حبواب ناایە  و زۆر 

تااڵە پارزەی لە خەڵاک  ٣٧اتۆریی مەزهەوبی وێ ئەماانی تەرواری هەموو ئەوانە دیک . نەخۆشبی کۆمەاڵیەتبی تر
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وڕیاوە  گەاڵنای ئێاران هابە ما ێکباان نابە  ژنااان لە هەماوو واارێکەوە وە نباوەی پبااو وە حبوااب دێان  کرێکاااران 
ژیانبان وە کولەمەرگی دەگاوزەرێ  زۆر لە جوتبااران لە وەر واێ ئااوی زەویەکانباان جاێ دێەان و وەشاێکبان دەچانە 

 .  وێکارانەوە ریزی لەشکری
 

پرسوویاێک ئەرە ە کە ئا ووا رتووورێڵلە گەە کۆمووا ی ئیسووامیدا ئەنوووامی بووورە ر هە ە؟ ر ئا اخەبوواتی 
چەکدا ی کا  گە ی مارە؟ ر خەباتی مەدەنی لە چ با ردۆخێکدا ە؟ ر د رشو ی  ررخوانی   وڵ م لە 

 جێی خو دا ە؟ 
 

 رتورێڵ ر دانوس اندن؟ *
 

لە کاااۆنەوە . هەڵە وااام  پێمخۆشاااە هەڵەکە  راتااا  کااارێ ەوە دەڵاااێم  ئەگەر مااان لێااارە دا وۆچاااوونی خاااۆ  :رەاڵم
گوتوویانە وتوووێو وەشاێکە لە خەواا   وەاڵ  کۆمااری ئبواالمی تەنباا لەشاەڕی تاێ ماانتەدا تاا رادەیەک ملای واۆ 

وو  وتووویوی رات ەقبنە راکێشا  ئەوە  هۆیەکەی قارەمانەتی پێشمەرگە و تەن  پێچەڵچنبنی هێزەکانی ریویم و
وۆیە خومەینی جامی ژەهری کوردت انی خاواردەوە و داوای ئاشا ی کارد و چەناد کاۆڕی نوێنەرایەتباان واۆ کوردتا ان 

ئەوێااش ئەوەیە کە لەکاااتی تەنتااانەدا وباارو " تەقاابە"لە مەزهەواای شااێسەدا ئەتااەێک هەیە وە ناااوی. وەڕێ کاارد
ومەینی لەو پەیامەیاادا ئەتااەی تەقاابەی خاا .وۆچااوونی خااۆ  وشااارەوە و تەنااانە  درۆ  وکااا وااۆ ئەوەی وپااارێزرێی

کااۆڕانە  کە  وئە. وەکارهێنااا وااۆ ئەوەی هێزەکااانی وەااووژێنەوە و تااەر لە نااوێ هێاار  وااکەنەوە تااەر کوردتاا ان
ەوە دەهاتن نەک لە الیەن خومەینبەوە  " ونی تەدر" دەهاتنە کوردت ان یەکە  لە الیەن دەوڵەتی وازرگان و دوایی

ئەواناای دیااکە نبەتبااان وەرامااەەر وە " داریااو   ااڕوهەڕ" و دووهە  جااتە لە زیناادوویاد وااۆیە دەتااەاڵتبان نەدەدرایە
وزووتنەوەی کورد وا  نەووو  دوای ئەوە کۆماری ئبوالمی ئێران کە خاۆی لە وازووتنەوەی کاورد وەوەهبزتار زانای  

وادواڵ قاادری ئاازەر قە  وتوووێوی رات ەقبنەی نەکردووە و هەروەکوو لە شەهبدکردنی دوک ور قاتملوو و کااک عە
دا دی مان تەنبا مەوەت ی وەجێچێنانی وەتبەتەکەی خومەینی واوو کە کااتی خاۆی دک اور قاتاملوو و مامۆتا ا شاێ، 

مان خاۆ  شااهبدی وە نااو وتاوووێوێکی تار  کە مامۆتا ا عەوادواڵ . نااو وردواوو" مفود  ای االر  " عبزەدینی وە 
چاوونە ئااالن و لە هااتنەوەدا ( مامۆتا ا گاۆران)ئەیاوب زادە حەتەنزادە و شاەهبد کەریام عەلباار و کااک حەتاەن 

 . گوتبان ئەوانە وۆ وتووویو نەهاتوون  وۆوەردانی چەند ئەتبریان کە الی حبزون هاتەوون
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 پێش ە گە ر خەباتی چەکدا ی لە  ۆژهەاڵتی کو دس ان *
 

واێ کە ئەوە وازووتنەوەی کوردتا ان  ئەگەر واتی خەواتی چەکداری وکەین دەوێ ئەو رات بەمان لەوەر چاو :رەاڵم
نەووو خەواتی چەکداریی لە نێو خەواتەکاندا هەڵەوارد  وەڵکوو ئەوە کۆماری ئبوالمی ووو کە خەواتی چەکداریی 

حبزوی توودە و چریکای ئەکواەریە  و گرووهای حەو  کەتابی جبااوۆوە . وەتەر وزووتنەوەی کوردت اندا داتەپاند
هبە جۆریک چەک دژی کۆماری ئبوالمی وێا ە گاۆڕێ  خۆیاان کە دژی چەک واوون وە لە حبزب پبان واووو ناوێ وە 

حاتانی کەوتنە وەر پەالماری هێزە تەرکوتکەرەکانی ریویم  ئەوەی وەردەت  کەو  گبران و زۆریان ئبسدا  کران  
اوەری ماان وە واا. ئەوانەی دیااکە  پەرتەوازەی واڵتااان وااوون یااان وە پەشاابمان نااامەیەک لە مااردن رزگاریااان وااوو

حبزوای دیماوکڕا  لە . وزووتنەوەی کورد لەو قۆناغەدا جتە لە وەرگری لە خۆی ئەویش وە چەک چارەیەکی نەواوو
. هەموو کاتێکبش دا خەواتی مەدەنبی ئەگەر ئبمکانی هەوێ هاوڕی لەگەڵ خەواتی چەکداری وە زەروورەتێک زانبوە

انی زگماکی  خەواتی کرێکااران واۆ پێکچێناان و وەرەتامی ئێو ا خەواتی گەالنی ئێران وۆ خوێندن و نووتبن وە زم
ناتبنی یەکب ی کرێکاران  خەواتی جوتباران وۆ نەهێش نی تووروتاتی پاشماوەی دەرەوەگایەتی  خەواتی ژنان وۆ 

ئەو جااۆرە خەواتااانەن کە دەوااێ پشاا تبری  ...وەرانااەەری لەگەڵ پباااوان و خەواااتی الیەنەکااانی پاراتاا نی ژیاانتە
 .گەڵ ئەوە  تا ئەو ریویمە تەرەرۆ و کۆنەپەرت ە لەتەرکارە ناوێ پێشمەرگە چەک داونێوکرێن  لە 

 
 د رش ی  رخانی   ڵ م* 

 
لەتەر دروشامی رووخاانی رژیام ئەوانەی کە دەڵاێن حبزوای دیماۆکڕا  حبزوێکای نااوچەیبە و نااوێ دروشامی  :رەاڵم

وازووتنەوەی . واودا و ناتوانێ رژیم ورووخێنبێ لۆژیکی تێدایە  وەاڵ  وزانببن وۆچی حبزب ئەو دروشمەی هەڵتار 
خومەینبەوە چاوو و ئاگروەتا ی راگار  و کوردت ان لە کاتی خویدا وە دڵی ئاواڵەوە وە پێشوازی ئەو داوا درۆیەی 

حبزوی دیمۆکڕا  یان لەگەڵ الیەنەکانی تر یان وە تەنبا چەندین جاارکۆری ناوینەرایەتبی نااردە الی خاومەینی و 
وازرگان و وەنی تەدر و پبی راگەیاندن کە  وزووتنەوەی کوردت ان خوازیاری شەڕ نابە و دەیەوی لەرێای ئاشا بەوە 

  ئەوانەی کە ئەو دەورەیاان لەوبارە دەزانان کە رژیام ئاشا بی نەدەویوا  و تەنباا دەیویوا  وەاڵ. وە ما ەکانی وتا
پێشمەرگە چەک داونێ و وە حاتانی وەک هبندێک حبزب ورێکخراو دەت ەەتەریان کاا و النای کە  وەرپرتاەکانبان 

ە و کوردتاا انی تااەرو و دوایاای کەوتە کوشاا اری گوناادەکانی دەورووەری مەهاواااد و مباناادواو و نەغەد. ئبساادا  وکااا
. تااەدان کەس قەتلووعااا  کااران و دەتاا ی کاارد وە ڕەشااەتبری و تااەدان کەس لە خەڵکاای وێاادیفاع ئبساادا  کااران
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وۆمەاران و گولە وااران کاران و تاەدان کەس گبانباان ... شارەکانی تنە و مچاواد و پاوە و مەریوان و تەقز و وانە
ەکاای وااۆ واازووتنەوەی کوردتاا ان نەهێشاا ەوە جااتە لەوەی دروشاامی لە دەتاا  دا  ئااا لەو حاااڵەدا ریااویم هاابە ریتەی

دیارە زۆر حبزب و رێکخراو وا وە قەواارە  وەک وازووتنەوەی کوردتا ان گەورە نەواووون هەر . رووخانی ریویم ودا
ئێو ا رات ە کە رژیم وە تەنبا وە حبزوی دیماۆکڕا  ناارووخێ  وەاڵ  ناارەزایەتێکی زۆر . ئەو دروشمەیان هەڵتر 

 .ە نێو نەتەوەکانی ئێران و زەحمەتکبشان و رووناکەبران دا دەوبنرێ کە جێی هبوایە وۆ دووارۆژل
 

 با كۆتی هەڵبڵا دنەکان لە ئێران؟ *
 

لە واڵتااانی دیک اتۆریاادا . لە وااارەی هەلەااواردنەوە  ئەوە راتاا بەکە کە کەس ناااتوانێ نکااوولی لااێ وکااا :رەاڵم
لە کۆماااری ئبوااالمبی ئێراناادا لە ونەڕەتاادا حبزوااایەتی . شااسووری خەڵااکهەڵەااواردن گاااڵ ەکردنە وە هەتاا  و 

تاااڵە دا لە پێشاادا حبزواای جمچااوریی ئبوااالمی کە حبزواای ئاخوناادە  ٣٧لە ماااوەی ئەو . لەگۆڕیاادا نەوااووە و ناابە
دەتەاڵتدارەکانی ریویم واوو  تێکۆشاانی هەواوو  کە خاومەینی هەڵبوەشااند  دوای ئەوە  یەکادوو وردە حبازب کە 

کە ئەوانێش گەرانەوە وۆ دەورەی زێڕینی )یان وەالیەنتری رە وەنبانی یان واڵی وە ناو ئبوالح خواز ناودەوەن خۆ
کاتێک هبە حبزوێک کە دژی ویالیەتی . لە کاتی هەلەواردنەکاندا جموجۆڵێکبان هەیە و تەواو( ئبمامبان مەوەت ە

ی حبازب و رێکخراوەکاان کە تەناانە  لە دەورەی  ەقبە وێ ئببازەی هابە جاۆرە تێکۆشاانێکی نەواێ  کاتێاک تەواو
دیک اااتۆریی حەمەرەزا شااادا وە نچێناای تێکۆشااانبان هەوااوو تااەرکو  کااراون و ئەناادامانبان یااان ئبساادا  کااراون یااان 

لە ئاااخرین . ئاااوارەی هەناادەران وااوون  ئب اار قوااەکردن لە هەڵەااواردن جااتە لە  ریااودانی خەلااک شاا ێکی تاار ناابە
ە  الیەنی حبزوەکاانی کوردتا ان وە دروتا ی وایکوتباان کارد  وەاڵ  وە داخەوە کەتاانێک دەوەرەی هەلەواردندا ش

لە دەرەوەی واڵ  زۆرتاری ئەو . کە خۆیان وە ئوپوزتبون دەناتێنن  خەڵکبان هاندەدا وۆ وەشداری لە هەڵەواردندا
ە کاااتی هاااتنە دەرەوە کەتااانەی لەوەر دەرکاای واڵوێزخااانە و کونوااولتەریەکاندا دەوبنااران ئەو کەتااانە وااوون ک

حبزوێکباان وەردەگار  ( تائبادیە)گوتەوویان لەدەت  ریویمێکی جبنایەتکار رامانکردووە و نامەی پش رات کردنەوی 
ئەو واڵتە  ئەمبارە وبری ( هاوواڵتی)و دوای وەرگبران وەک پناوەری تباتی و دوای چەند تاڵ دەووونە تب بزینی 

ئەگەرێاش لباان دەپرتای واۆ . ە و هەماوو تااڵێک گەرماێن و کوێوا ان دەکەننبش مانبان دەکەوتە تاەر و دەچاوونەو
وەشداریی هەڵەواردن  کرد؟ دەڵێن ئەگەر نەچبن وۆ هەڵەواردن و مۆر لە ناتانامەکەمان نەدرێ گبارو گر  ماان واۆ 

دی ماان  وەاڵ  کان و ژنان دا کە ماا ی ئەوان لەوەر چااو وتارێ ەالشەوە رۆحانی وەڵێنی وە نەتەو تاز دەوی  لەو
 . چلۆن درۆی لەگەڵ کردن
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 ؟(تیرۆ  زم بە گش ی ر تیرۆز زمی کۆما ی ئیسامی بە تا بەتی  ێبە انی کو د *

 
لە وااارەی تبروریااز  لە کۆماااری ئبوااالمبی ئبااران دا پرتاابار کااراوە  لە راتاا بدا دوای رووخااانی رەزاشااا و  :رەاڵم

لە ئێاااران دا پێاااک هاااا  کە زۆر حبااازب و رێکخاااراو هاتنەتاااەرکاری حەمەرەزا شاااا کەشاااێکی تاااا رادەیەک ئاااازاد 
ئەخەوان "ئە  ریکخاراوە کاۆپببەک واوولە . واوو"  بدائبانی ئبوال "یەک لەوان رێکخراوی . تێکۆشانبان دەت  پێکرد

یەکە  کاااری . جباوزیااان تەنبااا لە خەال ە  و ئبماامە  دا وااوو. کە رێکخراوێکای واان ئاااژۆ واوو ی مبواار" الموالمبن
ئەحامەد " دائبانی ئبوال  لە تەر نووتبنێکی خومەینی واوو کە موتاەمانانی هاان داواوو واۆ کوشا نی تبروریو بی  ب

ئاایەتواڵ " بدائبانی ئبوال  کە رێاەەری مەعنەویاان . مێووونووتی ناودار کە دژی شێسە ک ێەی نووتبەوو" کەترەوی 
و " کەتاااارەوی"دادگوتاااا ەری دا واااوو  لە نێااااو وەزاڕەتخاااانەی " نەواب تااااە ەوی"و رێااااەەری تباتااابان "  کاشاااانی

دوایی لە ئاخرەکاانی وبوا ەکان و تاەرەتاکانی تابەکانی هەتاویادا دوو تاەروک وەزیرانای . دە  ەردارەکەیان کوش 
یااان لە پشاا  وااوو  تااەزا " ئااایەتواڵ کاشااانی" ئێااران و چەنااد کەتاای دیکەشاابان تباارۆر کاارد  وەاڵ  لەوەر ئەوەی

حبواااوی لەتااەر دەکاارد و هە  لەوەرئەوەی ئەو  هە  دەرواااری حەمەڕەزاشااائەوکاااتە " ئااایەتواڵ کاشااانی. "نەدەدران
 (دوایی وایداوە و وووە هاوکاری شا و دەوڵەتی کودەتا)دەکرد  " جەوچەی مبللی"و " دوک ور موتەدیق"کا  هاوکاریی 

اینباادا وە لە چلەکااانی ز. دەتااەاڵتێکی رەهااای هەوااوو  وااۆیە دادگاکااان نەیااان وانی وکااوژە  باادایەکان تااەزا واادەن
" ی هەتاویاادا٥٣١٣و لە " هەیکەتچااای مااوئ ەلبفەی ئبوااالمی"وااوو وە "  باادائبانی ئبوااال " ەرمااانی خااومەینی ناااوی 

هاتنە تەرکاری کۆماری ئبوالمبی ئێران گڕوتبنێکای . تەروک وەزیرانی ئەوکاتبان تبرۆر کرد" حوەینسەلی مەنووور
و بەکانی کۆماری ئبواالمبی ئێاران  ئامااژەیەک وە الیەنەکەی پێش ئەوەی وچمە تەر کارە تبروری. وە تبرورێز  دا

کە ناوینەری وااڵی توناد ئااژۆی تاونە واوو لە " ئەخاوان الموتالمبن. "تری تبروریاز  وە کاورتی وە پێویوا  دەزانام
تەروک کۆماری ئەوکااتی مبوار " جەمال عەودوناتر"مبور  چەند کەتی تبرۆر کرد  وەاڵ  کاتێک کە تەقەیان لە 

ەوتاانە وەر پەالماااری پۆلبواای مبواار و لە واڵتااانی ئبوااالمبدا واااڵو وااوونەوە  وە تااایەە  لە پاکواا ان کاارد  ک
لە شااەڕی ئە غانواا اندا وە . پشاا بوانبی هێناادێک لە تااەرەک کۆمااار و  ەرماناادەرانی نبزامبشاابان لە پشاا  وااوو

 دوک ااور"ەک دیمااۆکڕاتبکی گەلەکااۆمەکێی ئەمریکااا و پاکواا ان و عەڕەوواا انی تااسوودی تااوانرا حکااوومەتی تااا رادی
وڕووخێنن و توپای تۆڤبە  لە ئە غانو ان دەرپەڕێانن و ئەمە تاەرهەڵدانی دوو رێکخاراوی تبروریوا ی " نەجبەواڵ

دووکبان مەترتبان وۆ وەرژوەندیەکانی ئەمریکاا پێاک هێناا   تاڵەوان و ئەلقاعبدەی لێ کەوەتەوە  کە دوایی هەر
لە  . وااوو زاینباادا ی٢٦٦٥ە نی نبۆیااورک و وەزاڕەتاای وەرگریاای ئەمریکااا لکە گرنت رینبااان تەقاناادنەوەی وورجەکااا
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لە تاومالی و چەنادین تااقم و دەتا ەی " ئەلشاەاب " لە نبباریە  و" وووکوحەرا "و " داعە "تااڵنەی دوایبە  دا 
تاڵەوااان و تبروریوا ی دیااکە لە  پاکوا ان وتااووریە و عێااراق و یەمەن پەیادا وااوون کە هەر لەتاەر ئباادەئولۆژیی 

 .ئەلقاعبدەن
 

دیارە تاقمە تبرۆریوا ە ئبواالمببەکان تەنباا لە واڵتاانی موتاەماندا تێکۆشاانبان نابە  وەڵکاوو ئێوا ا لە زۆروەی 
. واڵتاانی جبچاان وە تاایەە  واڵتاانی ئوروپاایی شاانەی نووتا وویان هەیە و وەینااووەین زەواری خۆیاان دەوەشاێنن

 انە دەناتان  وەاڵ  وە وتەی خۆیااان قاانوونی واڵتەکەیاان ئببازەیاان پااێ پۆلبوای ئەو واڵتاانە زۆر لەو تبرۆریوا
لە ئاااخرین راپااۆرتی پۆلبواای وری انبااادا . نااادا  وبااانترن و تااا الدەکەنەوە  ئەوان دەتاا ی خۆیااان وەشاااندووە

لە  هەزاریااان تەنبااا ٣١هەزار کەتاای توناادئاژۆ و  اناادومبن اڵی ئبوااالمی لە ئوروپااا دەژیاان کە  ١٦دەردەکەوێ کە 
ئەوە  وەوهۆیەوەیە کە وری انبا لە کۆنەوە وۆ پارات نی وەرژوەندیە مادیەکاانی خاۆی . وری انبا ژیان وەتە دەوەن

 .لە گەڵ واڵتانی ئبواڵمی پێوەندیی واشی هەیە و حاتانکاری دەکا وۆ وەرگرتنی پەناوەر لەو واڵتانە
 

 .کۆما ی ئیسامی لە چوا  بوا دا دەس ی دا ە تێرۆ 
 

لە نێوخۆی واڵتدا وێبتە لە کوش ن و ئبسدا  کردنی چندین هەزار کەس لە کوردت ان و ناوچەکاانی دیاکە  : ەکەم
ی زایناای چەناادین هەزار کەتبشاای لە زیناادانبانی تباتاای کە زۆریااان ٥١٧٧ی هەتاااوی ٥٣٢٧ی ئێااران  لە تاااڵی 

چەنااادین نووتاااەرو شااااعبری وەوشاااەوە نەوەتااا ا و . دەورەی زینااادانبان تەواو وەاااوو  وە نچبنااای قەتەووعاااا  کااارد
ی تبارۆر " پەروانە ئەتاکەندەری"و هاوتاەرەکەی " داریوشای  اروهەر"پێشکەوتنخواز و هەروەها کەتایەتبی تباتی 

وەناوواانتە  و پبالنای واۆ کوشا نی پ ار لە چا  کەس شااعبرو و " کوش نە زنببرەیەکاان" کرد کە ئەو تبرۆرانە وە 
وەهەڵااکەوە  پاابالنەکە  ەعااوە  کراوااوون  داڕشاا   کە وەخۆشاابەوە ونووتااەر و هونەرمەنااد کە وااۆ ئەرمەنواا ان د

پووچەڵ کرایەوە و ئەو چ  کەتە لە مردن رزگاریان واوو  دوایای ریاویم گاوتی کە مەئماورانی ئەمنبەتای تاەروەخۆ 
کی ووو واۆ ئەوەی  ەرمانادەرانی تبرۆرەکاان و ەئەو کارانەیان کردووە و تی کەتبان گرتن و یەکبان کە مۆرەی تەر

ئەو پبالنە ئاشکرا نەون لە زیندان دا دەرمانبان دایە و کوش بان و دووانەکەی تریش یەک دووتاڵ زینادان واوون و 
 . ئازاد کران
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لەو کاتەی کە هەریمی کوردت ان تازە دامەزراووو و وەزعی ئااوووری خەڵاک خاراپ واوو و تانوورەکانبش  :دررهەم
کوردتاا ان و پ اار وە هااۆی کااوردانی خۆ رۆشاای  یشاای رۆژهەاڵتاائاااواڵە وااوون کەمێااک وە وەتاابلەی کااوردانی خۆ رو

کوردتااا ان نااازیکەی چاااوار تاااەد کەس کاااادر و پێشااامەرگە ی حبزوااای دیماااوکڕا  و کاااۆمەڵە و خەواااا  و  یواشاااوور
حکوومەتی هەریم نەیویو  یان نەی وانی تبروریو ەکان . شۆڕشتێران و حێزوەکانی دیکەی ئوپوزتبۆنبان تبرۆر کرد

 . ن وتەینێوترێ و وەتەزایا
 

 لە واڵتانی ئوروپا و خەلب  و تورکبە و پاکو ان و جێی تر پ ر لە تەد کەتایەتبی ئوپوزتبونی تبارۆر :سێهەم
یااادان دک ااور قاتااملوو  دک ااور شااەرە کەندی  عەواادواڵ قااادری  کاارد کە وەناووانت رینبااان وری اای وااوون لە زیناادوو

چکاوردی  عەلای کاشافپوور  تاهاا کرماان   دک اور رەجەوی  ئازەر   ەتااح عەوادولی  هوماایون ئەردەاڵن  ناوری دی
 ......دک ور وەخ بار  خەنمی عبفە  قازی  دک ورورومەند  وەهمەن جوادی   ەرەیدون  روخزاد

 
کۆماااری ئبوااالمبی ئبااران یااارمەتی وە دوو تاااقمی تبروریواا بی حبزوااواڵی لوونااان و جبچااادی ئبوااالمبی  :چوووا ەم

بەکااانی ئەمریکااا و  ەڕانوااە لە لوونااان و هەروەهااا ناوەناادی جووەکااانی ئااارژان بن   ەلەتاا بن دا کە واانکە نبزام
و ەقێناانەوە و تااەدان کەس وکااوژن و هەروەهااا لە چەنااد جااێتە ی تاار دژی کەتااانی ئەمریکااایی و ئبوااڕائبلی کاااری 

 .تبروریو ی ئەنبا  ودەن
 

 نەتەرە بندەس ەکانی د کەی ئیران ر کو د* 
 

ۆنبەتبی خەواااتی گەالناای وندەتاا ی ئێااران لە   ئاتاا ێکدایە ؟ و پێوەناادیان لەگەڵ گەلاای کااورد چااۆنە؟ چاا :رەاڵم
وۆچاااوونی حبااازب و رێکخراوەکاااانی ئوپوزتااابونی ئێاااران وەراماااەەر وە کێشاااەی کاااورد لە کوردتااا انی رۆژهەاڵ  و 

. ەشی حوکمداریی ئێران ووونوزووتنەوەی کورد چۆنە؟ لە رات بدا نەتەوەی تورکی ئازروایبان لە کۆنەوە شەریکە و
وەشی هەموو ئەو حکوومەتانەی دوای ئبواال  لە ئێاران دەتاەاڵتبان وە دەتا ەوە واووە  تاورک واوون   ١وە  لە  ٣

کەواووو ئەوان لە واری تباتی و ئاوووریبەوە ژێردەت ە نەووون  وەاڵ  ئەوانبش لە تەرتاتاەری مێاوووی ئێاران دا 
ۆیان وخوێنن و ونووتن و خزمەتی زمانی  ارتبان کردووە  وۆیە لەو وارەوە وەکاوو نەیان وانبوە وە زمانی زگماکی خ

هە  لە وااری تباتای و ....گەالنی عەڕەب و وەلوو  و تورکمەن و لوڕ. هەموو گەالنی دیکەی ئێران چەوتاوە ووون
ێش ئێوا ا حبزوای چەناد تاال پا. ەپاۆکە واوونچئاوووری و هە  لە واری زمان و کول ورەوە وەکوو گەلی کاورد ژێار 
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دیموکڕاتی کوردت انی ئێران لە گەڵ چەند حبزب لە نەتەوەکاانی دیاکە شاێوە وەرەیەکای پێاک هێناا کە تاا ئێوا ا 
تێکۆشانی زۆر وەرچاو نەوووە  لەوەرئەوەی وە داخەوە خەوا  و وەروەرەکانێ لە نێو گەالنای دیاکە جاتە لە گەلای 

 . الیەن داوە  دەونحبزوەکانی ئوپۆزتبۆن وە چوار . کورد دا الوازە
 

الیەنتراناای شااای رووخاااو و کااوڕەکەی کە ئێواا ا  وە شااازادە ناااوی دەوەن و الیەنبااک هاوشااێوەی  : ەکەم یال ەنوو
ئەمااانە الیەنتااری وااێ . ئەوان کە پشاا بوانی لە پاددشااایی مەشاارووتە دەکەن  وەاڵ  رەخنەیااان لە کااوڕی شااا هەیە

با تاڵ پاشاایەتبدا تەناانە  ن  هەروەکوو پەهلەویەکان لە ماوەی پەن" ئەواوەتبی ئەرزیی ئێران"ئەمالوو ئەوالی 
 . ی دەکرد پش توێ خو " ئەیالە  و والیە " قانوونی ونەڕەتبی ئێرانی دەورەی مەشروتە کە واتی 

 
تااەرۆک وەزیراناای " دک ورموتااەدیق"کاااتی خااۆی . و هاااو بکرانی ئە  وەرەیەن" جەوااچەی مبللاای" :دررەم یال ەنوو

واوو و دەیەویوا  دیموکڕاتای لە " جاەچە مبەەای"و رێاەەری  ڵەکانی تای کە پبااوێکی نبشا مانپەروەراتەرەتاکانی تا
ئێراناادا وێنێاا ە گااۆڕی  لەگەڵ ئەوە  دژی ناناوەناادی وااوو  جااا الیەنتراناای ناااووراو ئێواا ا  هەر وەو وۆچااوونە 

 . دەڕواننە ما ی گەالنی چەوتاوەی ئێران
 

یادا خودموخ اریباان واۆ گەلای ن کە کااتی خاۆی لە شاوڕای موقااومەتی وەرگر"موجاهبدینی خەڵاق" :ال ەنی سیهەم
لە کااونترەی خۆیاادا واتاای مااا ی دیاااریکردنی " حاادک رێەەرایەتباای شۆڕشااتێر"کااورد پەتااەند کاارد  وەاڵ  کاتێااک 

 . پبم وایە ئێو ا  الیەنتری خودموخ ارین. چارەنووتی کرد  ئەوان رەخنەیان گر 
 

ئەوان لە ئەدەوبااتی خویانادا واتای ماا ی دیااریکردنی چاارەنووس واۆ گەالنای . هێزە چەپەکانن :ال ەنی چوا ەم
ئێران دەکەن  وەاڵ  وە وبانووی ئەوە کە جارێ زەرەر وە خەواتی کرێکاران و زەحمەتکێشان دەدا  وە رۆشنی ناڵبن 

ۆمەڵەکاان کە خۆیاان وە ناوێنەری حبازوە دیموکراتەکاان و ک. کە لەگەڵ جباووونەوەی گەالنی چەوتاوەی ئێران نبن
هەرچەنااد وە زۆروە پبانخۆشااە رۆژێااک نەتەوەی کااورد دەوڵەتاای خااۆی هەوااێ  وەاڵ   واازووتنەوەی کااورد دەزاناان 

دک اور " لەو نێوە دا کەتاانێکی ئاازا و لەخۆواووردووی وەکاوو. ئەوانبش وەهەرهۆیەک ئەو ئارەزوەی خۆیان نادرکێنن
 ارس و عەڕەب و تورک دا پەیدا دەون کە وە پێچەوانەی وۆچوونی زۆروەی لە نێو گەالنی  " ئبوماعب  وێشکچی

 . هاوزمانەکانبان دەچنە زیندان  وەاڵ  لە جباووونەوەی گەلی کورد وەرگری دەکەن
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 باکور  ر  ۆژئارا ی کو دس ان؟ *

 
تااەروەخۆ لە واڵتاای پااێش مەال ئبدریواای وب لبواای دواناازدە ئەمااارەتی تااارادەیەک  .کوردتاا ان یواااکوور :رەاڵم

عوتمانی دا هەووون وتەنبا پێوەنادیەکی الوازیاان لەگەڵ تاوڵ انی عوتامانی هەواوو و جاارو واار هێنادێک وااج و 
مەال ئبدریس لە وەر دەماارگرژیی تاونەووون و وە دژایەتای لە گەڵ شاا ئبواماعبلی تاە ەوی کە . خەڕاجبان دەدایە

خوا ە ژێار ئاااڵی خەال ەتای عوتامانی و لەو کااتەوە تەنباا  دەیویو  خەڵکی ناوچەکە وکااتە شاێسە  هەموویاانی
جااارێ مبااری جەزیاارو وۆتااان ویواا ی نەچێاا ە ژێرواااری زوڵاام و زۆری عوتاامانی کە ورازاکەیااان لااێ هەڵتێااڕایەوە و 
ئەمارەتەکەیان تەرلەنوێ خو ەوە ژێر رکێفی توڵ ان  لەگەڵ ئەوە  کوردەکانی عوتمانی زمان و کول وری خۆیان 

لە تەرەتای ک ێەی مە  و زین دا کاوردانی هانادەدا واۆ " ئەحمەدی خانی"ەنانە  شاعبری گەورەی کورد پارات  و ت
دواوەدوای ئەوە زۆروەی عەشاابرەتەکانی کااورد وااوونە داردەتاا ی عوتاامانی وااۆ تااەرکوتی نارازیەکااانی . تااەروەخۆیی
ناای دا تااوارەی بی زای٥١٥١ەوە لە ناااڕەزایەتبی ئەرمنبەکااان و عەلەویەکااان و ئاتااووریەکان و وە داخ واڵ  وەکااوو

حەمبدیە کە پ ر لە عەشبرە کوردەکان پێک هاتەوون  شان وەشانی توپای عوتمانی لە قەتەوعامی ئەرمنبەکان دا 
دوای هاتنە تەرکاری تبو می کۆماری لە تورکبە وە تەرۆکایەتبی ئەتاتۆرک  تورکبە هەموو هەوڵ . وەشداری کرد

هەڵوەشێنێ ەوە  ئەو پەیمانناامەی کە هێنادێک مااف واۆ کاوردان " تێڤر"ماننامەی و تێکۆشانی تەرخان کرد کە پەی
لەوەر چاو گبراووو  دیارە وە یاارمەتبی وری انباا و  ەڕانواە کە وەشاێکی زۆری تاەرزەویی پێشاووی عوتامانی یاان 

وەزمانی کوردی لە دەورەی کۆماریدا تەنانە  قوەکردن . خۆیان تەرکەو ( مەندەی )ی " ژێرتەرپەرت ی" کردوووە 
کوردەکان وە . قەدەغەن کرا  مەگەر لە گوندکاندا یان لە نێو ونەماڵە نێش مانپەرەرانی نبوشاردا ئەویش وە نچێنی

چەنادین شۆڕشای وەکاوو شۆڕشای پباران و ئااڕارا  و شۆڕشای . ئاشکرا نەیاندەوێرا وە زمانی زگماکبی خۆیان وادوێن
نبش مانپەروەری وەکوو شێ، تەعبد  دوک اور  وئااد  کەماال  ەوزی  تەدان . کوردانی عەلەوی خەڵ انی خوێن کران

لەگەڵ ئەوە  تێکۆشاانی نچێنای نبشامانپەروەران و تێکۆشاەرانی .  ەهمی والل ئە ەندی و تاەید رەزا ئبسادا  کاران
ی زاینبادا پاارتی کریکاارانی کوردتا ان شۆڕشای چەکاداری ٥١٧١تباتی کوردت ان قە  نەوەت ا  تاوەکوو لە تاڵی 

جوغرا بااای تااورکبە وا هەڵکەوتااووە کە هاوتاانووری یەکب اای تااۆڤبەتی پبشااوو . ە کوردتاا انی واکوورهەڵتبرتاااندل
هەاڵ  وە تەرۆکایەتبی تاۆڤبە  و وەرەی رۆژئااوا وە تاەرۆکایەتبی  ئەوکا  شەڕی تارد لە نێوان وەرەی رۆژ. وووە

ڵ تۆڤبە  پبویو ی وە پێاک هێناانی هاوپبماانی رۆژئاوا وۆ وەروەرەکانێ لە گە. ئەمریکا وە توندی لە گۆڕیدا ووو
وۆیە تورکبە لەیەکەمبنی ئەو واڵتانەی . لە نبوان خۆی و ئەو دەوڵەتانە دا هەووو کە دەورووەری تۆڤبەتبان داووو
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ووو و لەووارەوە لە هەموو یارمەتبەکی نبزامی و ماادی رۆژئااوا وەهرەمەناد " تبن ۆ"و " ناتۆ"دامەزرێنەری پەیمانی 
وویایە نبزامی یان توی  و تەنانە  ئبوالمی پش بوانبی رۆژئااوای  ردەوڵەتێکبش لە تورکبەدا لەتەرکا هەر .دەووو

تورکبە  نەک تەنبا ما ی گەلای کوردتا ان و گەلەکاانی دیاکەی نااتورکی پێشاێ  دەکارد  . دەکرد وۆ خۆی موۆگەر
ماا ی تباتای گەلای تورکبشابان پێشاب  تەنانە  ئەو دەوڵەتاانەی کە وە هاۆی کودەتاای نبزامای دەهااتنە تاەرکار 

دەتااەاڵتی " ئاکاااپە"ئەوە دەپااانزدە تاااڵە حبزوێکاای ئبوااالمی وە ناااوی. دەکاارد و رۆژئاااوا چاوپۆشاابی لێاادەکردن
وەدەتاا ەوە گرتااوە  ئەو حباازوە وە هااۆی خەواااتی وێوچااانی کااوردانی واااکوور ناچااار وااوو هبناادێک گوشااار لەتااەر 

  "هااا دە پ"کە ئەناادامانی پ اارلە کااوردان پێااک هاااتوون وە ناااوی  کوردەکااان هەڵەتاارێ و ئببااازە واادا حبزوێااک
  دوای ئەوەی قانوونی ونەرەتبی لە پارلەماانبەوە واۆ " ئاکاپە"دیارە . تێکۆشانی هەوێ و و وانێ وچێ ە پاڕلەمان

وەشااێکی زۆر لە دەتااەاڵتەکانی واڵتاای خواا ە ئبخ باااری خااۆی و لەتاانوورەکانی " ئوردوغااان "تااەرؤکایەتی گااۆڕی و 
واشووری تورکبە کوردکانی رۆژئاوا تاەرکەوتنی واشابان وەتاەر داعەشادا وە دەتا  هێناا و لە زۆروەی تانوورەکانی 

دەناتاێ  کێچای " پاێ کاا کاا"وە شااخەیەکی " پاێ یاێ دێ"واشووری تورکبە دا ووونە دراوتێی تاورکبە و تاورکبە  
لەوەر . کەوتەکانبان وەرتەتااک دەکاااتەوەکەوتااۆتە کەوڵەوە و لە کوردەکااانی واااكوور لە وبااانووە و خەریااکە دەتاا

هاووەشی ئوروپا نارازیە  ئێو ا خۆی لە رووتابە  هێش نی وۆچوونە ناو وازاری  ئەوەی لە گەڵ رۆژئاوا  لە تەر نە
 .نێزیک کردۆتەوە  وەاڵ  ناڕەزایەتی زۆرە و تباتەتی داهاتووی ناڕوونە

 
 باشور ی کو دس ان ر   فراندۆم ر پرسی سە بەخۆ ی؟* 

 
ی دوای پەیمانی زەهاو لە نێوان حکوومەتی تە ەوی و حکوومەتی عوتمانی دا  واشوور. کوردت ان یواشوور :رەاڵم

تەنباا جارێاک عەوادوڕەحمان پاشاای واواان . کوردتا ان هەیەاووی کوردت ان هەر ئەو وارودۆخەی هەووو کە وااکوور
تااا شااەڕی . ماااوەیەک وە پاوازی نێااو خااۆیی  ەوتااادژی عوتامانبەکان ئااااڵی تااەروەخۆێی هەڵکاارد کە ئەویااش دوای 

و هاوپێمانی ئەڵمان " مب وەر"لە  شەڕەدا عوتمانی کە لە وەرەی. یەکەمی جبچانی ئەو هەل و مەرجە وەردەوا  ووو
کە وری ی ووون لە وری انبا و  ەرانوە وئەمریکا و " هاوپبمانان"هەنتری و وولغارت ان ووو لە وەرەی  - و ئوتریش
وری انبا و  ەڕانوە وەشێکی زۆر لە تەرزەویەکانی رۆژهەالتی . ژاپۆن و چەند واڵتی دیکە شکو ی خواردرووتبە و 

ئەو واڵتەی کە ئێوا ا . خۆیاان( مەنادەی )ی " ژێرتەرپەرتا ی"ناوەڕات بان لە دەت  عوتمانی دەرهێنا و کردیانن 
٪ کورد ووون و واقبەکەی عەڕەب ٢٦موت  ئەیالەتی . پێی دەڵێن عبراق تێ ئەیالە  ووو  وەترە و وەغدا و موت 

دا وڕیااار واوااوو کە ویواا  و ئااارەزووی " تاابڤر"لە پەیمااانی . و تورکمااان و ئاتااووری و کەلاادان و ئەرمەناای وااوون
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کوردەکانی ئەیالەتی موت  لە وەرچاو وتبرێ یان تەروەخۆ ون یان لەگەڵ ئەیالەتەکانی وەغدا و وەترە واڵتێکای 
شاێ، مەحماوود . ە دا شێ، مەحموودی حە بد ڕاپەڕی و داوای تاەروەخۆیی کوردتا انی کاردلەو کات. تازە دامەزرێنن

جاری واووو وە  ب ی تورکەکان  ریووی . پباوێکی کوردپەروەر ووو  وەاڵ  تباتی نەووو و راوێوکاری واشبشی نەووو
کە تااەروەخۆیی کااوردان لەوالشااەوە وری انبااا مەیلاای وەوە نەوااوو . دەخااوارد و وری انبااای لە خااۆی دردۆناا  دەکاارد

تاۆزی واۆالی " مببار نوئبا "هێندێک لە راوێوکارانی تباتبی وری انبایی کە دەهاتنە کوردتا ان وەکاوو  . ووەلمێنێ
کوردەکااان هەوااوو  وەاڵ  زۆروەی راوێوکارەکااانی وری انبااایی تباتااەتی واڵتەکەیااان پەێااڕەو دەکاارد و حەزیااان وە 

کە کااوردیزان و کوردناااس وااوو و حەزی لێەااوو " مببرتااۆن"ێکی وەکااوو تااەروەخۆیی کااوردان نەدەکاارد  تەنااانە  کەتاا
ئەوە الیەکاای کێشااەکە وااوو الیەکەی تااری ئەوە وااوو کە . زمااانی کااوردی وەااووژی ەوە  دوژمناای شااب، مەحمااوود وااوو

هاتووچووی مبواوپوتامبا و ئێرانباان دەکارد و لە زەویناتابنبش دا دەتا بان  جاتووتەکانی وری انبا کە دەمێک ووو
هەروەها وەشێکی زۆری ئااوی وەغادا و وەتارە لە کوردتا انەوە . ەووو  تێتەیش ەوون کە لە کەرکووک نەو  هەیەه

تەرچاوە دەگرێ  جا ئێو ا کە وڕیاریان داووو دەڵەتی عێراق تاز وکەن  نەیاندەویو  کوردتا انی لاێ هەڵەارن و 
ووە و تەنبا تلێمانی خوازیاری تاەروەخۆیبە و وە وبانووی ئەوە کە پرتبان وە کوردەکانی وەشەکانی کوردت ان کرد

لەو . دەولەتای تاازەدامەزراوی عێاراق وان ڵکەرکووک و هەولێار و دهاۆک و هەڵەوابە و خاانەقبن دەیاانەوی لە گە
الشەوە کۆماری تورکبە خەال ەتە نەخۆشەکەی عوتمانی روخاندووو و یۆنانبەکانی لە خاکی تورکبە دەرپەراندووو  

دەریای ئبوەدا گرتەاوو و دەوڵەتێکای وە هبزیکای نبزامبای تاۆکمەی  ەکانی نێوان دەریای ڕە  ودەت ی وەتەر کاناڵ
پێویو بی پێی ووو  وۆیە هاوپبماناان  دامەزراند ووو و رۆژئاوا  وۆ وەروەرەکانێ لە گەڵ یەکب ی تۆڤبەتی پێشوو

دا هێنااا و " تاابڤر"پەیمااانی لە لااۆزان پەیمانبااان لە گەڵ کۆماااری تااورکبە ئبماازا کاارد و خەتاای تااووریان وەتااەر 
ی ٥١٢٥وری انباا لە تاالی . ی و تباتابی خۆیااندتەروەخۆیی کوردت انی واشووریان کاردە  بادای وەرژەوەنادیی مااد

زاینی دەوڵەتی عبراقی پێک هێنا و کوڕی شەریفی مەکە واتە  ەیوەڵی لە عەرەوو انەوە هێناا و کاردیە پادشاای 
وری انباا واوو   ( مەنادەی )ی " ژیار تەرپەرتا ی" ی زاینی عێراق ٥١٣٢اڵی ل واتە تا تاوۆ ماوەی یازدە ت. عبراق

ناای واتە شااۆڕ  وەهااۆی عەواادولکەریم قاتاام و هاوڕێکااانبەوە  عبااراق هەر لە ژێاار نفااووزی بی زای٥١١٧تااا تااالی 
. واوولەو ماوەدا تێکۆشانی تباتی وۆ حبزوە چەپەکان و کوردەکاان وە ئاشاکرا قەدەغەن . تباتەتی وری انبادا ووو

ویوا ی وە " رەشبد عالی گبالنی"لەوماوەدا لە کاتی شەڕی دووەمی جبچانی . وەاڵ  تێکۆشانی نچێنی وەردەوا  هەووو
کوردەکاانبش واێبتە لە راپەڕینای شاب، م ماوود و راپەڕینای . پش بوانبی ئەڵمان کودەتا وکا  وەاڵ  شکوا ی خاوارد

ی ٥١١٢و ٥١٣٢نبان تااز کارد  وەتاایەە  لە تااڵەکانی لە شاارەکانی کوردتا ان خۆپێشااندا وارزان  چەنادین جاار



كانی هاوڕێ هاشم کەریمی ته حمه رك و زه ریای ئه ده  دڵۆپێك له  

 

 

106 
 

عەودولکەریم قاتم پباوێکی نبش مانپەروەر ووو  لە قانوونی ونەرەتبی . نی لە تلێمانی کە شەاڵلی خوێن کرانبزای
وەاڵ  دوایای . ەیەکی وۆ ما ی کوردان تەرخان کرد و وۆ ماوەی تێ تااڵ عێاراق واووە الناکەی ئاازادیدعێراق دا ماد

ی وەتەردا ها  و شەڕی دژی کوردان دەت  پێکرد و تبکۆشانی حبزوە چەپ و پێشاکەوتنخوازەکانی وەرتەتاک گۆڕان
کودەتاای ڵێکارد و قاتام و زۆر لە هەواڵەکاانی " عەودوتاەال  عاارف"ئەوە واوو حبزوای وەعاس وە هاوکااریی . کرد

 . کوژأران و هەزاران شبوعی و ئازادیخواز کوش ار کران
 

نەوێ ئەویش وۆ مااوەیەکی کاور    جار ڵ دەتەاڵتی عەودوتەالمەکان و وەعوبەکان وۆ یەک دوولە ماوەی حەو  تا
کە ئاااگر وااڕ کاارا  شااەڕ دژی واازووتنەوەی کوردتاا ان وە تااەرۆکایەتبی مەال مواا ە ا وااارزانی هەر وەردەوا  وااوو  

کوردتاا ان لە  یشااووردەوااێ ئەوەشاامان لە وباار وااێ کە وا. ئااازادیە تباتاابەکان لە هەمووعێراقاادا قەدەغەن وااوون
تەواوی ماوەی دەتەاڵتی عوتامانی و دوایای دەتاەاڵتی عێاراق دا زماان و کول اوری خاۆی پاراتا  و وە تاایەە  لە 

ناای وە دواوە زمااانی کااوردی وە واڵووااوونەوەی ک ێااخ و رۆژنااامە وە تااایەە  لە تاالبمانی  رۆژ بی زای٥١٢٦تاااڵەکانی 
دووکباان خەلکای تالێمانی واوون و لە  کە هەر" پبرەمبارد"و " امەکیمو ە ا پاشاای یا. "وەرۆژ لە گەشەتەندندا ووو

دەورەی وتااووێوی نێااوان واازووتنەوەی کااورد و . پێشاادا کاروەدەتاا ی عوتاامانی وااوون  نەخشاای وەرچاویااان هەوااوو
حکوومەتی وەعس دەورەیەکی خۆ  ووو  ئازادیە تباتی و کۆمەاڵیەتببەکاان لە کوردتا ان دا دەپاارێزران  شاێسر و 

دووال واتە وەعاش و وازووتنەوە لە  وەاڵ  هەر. باتی کاوردی واشا ر واووژایەوە  زانکاۆ لە کوردتا ان دامەزرانئەدەو
ی زایناای جااێ وە جااێ ٥١٧٦حکااوومەتی وەعااس زۆروەی خاڵەکااانی ریکەوتنااامەی ئااازاری . یەک اار دردۆناا  وااوون

نای دا بی زای٥١٧١لە . چراناد واوونەکردووو  وزووتنەوە  پێوەندیی خۆی لەگەڵ ئەمریکا و ئێاران و ئبواڕائب  نەپ
شەڕ دەت ی پێکردەوە و پێشمەرگە قارەمانانە وەرەنتااری تاوپا و جاا  واوونەوە  وەاڵ  رێکەوتنای ئەلبەزیارە لە 

مەال مو ە ا  ەرمانی  نێوان حەمە رەزا شا و تەدا  حوەین پش ی جەوچەی وزووتنەوەی وۆ پێشمەرگە نەهێش ەوە و
زووتنەوە هەرەتاای هێنااا  وەاڵ  زۆری نەخایانااد لە پێشاادا کااۆمەڵەی رەنباادەرانی نەکردناای دا و وە کااورتی واا شااەڕ

و ( ئاارا  ) جەالل کوردت ان کە وەشاێک واوو لە یەکب ای نبشا مانبی کوردتا ان وە  ەرمانادەری زینادوویاد شاتاوار
ش  تاەدا  وە هارڕیکانی و دوایبش پارتی دیموکرار  و شبوعی و توتبالبو  و پاتۆک هاتنەوە مەیدان و نەیانچێ

یەکێک لەو پێشمەرگانەی حبزوی توتبالبو  کە لە هەڵتبرتاندنەوەی ئاگری شۆڕ  . راحەتی ئەو پاروە قو  ودا
دا وەشدار ووو و پێویو ە لێرەدا ناوی وێانم زینادوو یااد ماوالز  ئەناوەری مەجباد تاوڵ ان واوو  کە شاان وە شاانی 

ڵ تاوپای کۆمااری ئبواالمبدا گباانی  بادای گەل و نبشا مان لەگە پێشمەرگەکانی حبزوی دیموکڕا  لە وانە لە شاەڕ
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یەک اار لە شااەڕدا وااوون و هە  لە گەڵ تااوپای زەوەالح و تااەدان  ڵلە  دەورەی شااەڕدا حبزوەکااان هە  لەگە. کاارد
 ۆجی جا   لەگەڵ ئەو  تاا ئەو کااتەی تاەدا  حواەین دڕنادانە هەڵەوابە و گونادەکانی کوردتا ان و تەناانە  

تاااەد هەزار خەڵکااای وێااادیفاعی  شااااری تەردەشااا ی کوردتااا انی رۆژهەاڵتااای وومەاااارانی شااابمبایی نەکردواااوو و دوو
تاەدا  حواەین کە لە . کراوەکانباان چاۆڵ نەکارد ئاازاد  انی ئەنفال نەکردووو  حبزوەکان ناوچەناوچەکانی کوردت

ئەمریکا و واڵتانی رۆژئاوا . شەڕی لە گەڵ ئێران دا تووشی لە خۆوایبەوون وەوو  ئەمبارە هێرشی کردە تەر کووی 
ی ٢٦٦٣وە دژی راوەتاا ا ن و لە  و واڵتااانی عەڕەوباای کە تااا ئەو کاااتە پشاا بوانببان لێاادەکرد لە خااۆی رەنبانااد و

 .زاینی ریویمی وەعس رووخا و جبنایەتەکانی چووە الپەڕەکانی مێوووەوە
 

 ئێو ا وە پێچەوانەی دەورەکانی پێشوو کە تونەکانی عێراق وەشێکی زۆری دەتەاڵتەکانی واڵتبان وەدەت ەوە ووو  
ۆی ئەو یاارمەتببەی کە ئەمریکاا لە رووخاانی دیاارە ریویمای عێاراق وە ها. شێسەکان دەتەاڵتی یەکەمن لەعێراق دا

وەعودا و هێنانە تەرکاری کاروەدەتا انی ئێوا ا  وە رواڵە  خاۆی وە قەزداری ئەمریکاا دەزاناێ  هەرچەناد ئەوە 
زۆروەی حبازوە شاێسەکانی عێاراق وە . گش ی نبە و هێندێ لە الیەنە شێسەکان وەک دوژمن چااو لە ئەمریکاا دەکەن

وببەوە تۆزیان وۆ ئێاران هەیە  وەاڵ  لەوەر نااکۆکبی نێاوان ئەمریکاا و زۆروەی حکاوومەتە هۆی دەمارگبریی مەزهە
کۆماری ئبوالمی ئبران نفووزی . تونەکانی عەڕەب لە گەڵ کۆماری ئبوالمبی ئێران وە زەقی ئەو تۆزە پبشان نادەن

اتدارانەوە دامەزراوە و مەشقبان لە الیەن توپای پ" مچدی"و توپای " ودر"لەڕادەوەدەری لە عبراقدا هەیە  توپای 
دامەزراناادووە و لە " حشاادی شااسەی"دوای تااەرهەڵدانی داعە   عێااراق وە یااارمەتبی کۆماااری ئبوااالمی . پێکااراوە

پەڕلەمااانی عێراقاادا وەک ئەرتەشاای عێااراق وەرەتاامی ناتااراوە  لە حاڵێکاادا هێاازی پێشاامەرگەی کوردتاا ان ئەو 
کە تااڵەها ناونادیان لە عێراقادا واوو  دوای هاتنەتاەرکاری " ی خەلاق موجاهبدین. "نەدراوەتێ( ئبم باز) پوانەی

حکوومەتی شێسە گەۆڵەیان کەوتە لێوی  لە پێشدا ئەمریکا هەموو چەک و تبالحی لێ تاەندن  وەاڵ  کەوتانە وەر 
ک پەالماااری تاااقمە تێرۆریواا ەکانی کۆماااری ئبوااالمی  ئەمبااارە ئەمریکااا وە رەزایەتاای عێااراق گااوێزانبەوە وااۆ نزیاا

 وەغادا  وەاڵ  لەوێااش کەوتاانە وەر پەالمااار و زەرەروزیااانی گباانی زۆریااان وەرکەو   کە دیااارە وێتومااان ئەو کااارە
پەناااوەریی دانااێ و لە " ئەلەااانی"ئەمبااارە دەوڵەتاای. تبروریواا بانە وە وااێ ئاگاااداری حکااوومەتی عێااراق نەدەکااران

ەاڵ  لەوەر وداهاااتی چاااکی نەوتاای هەیە   وەزعاای ئاااوووری عێااراق زۆر خااراپە و هەرچەنااد. عبااراق راگااوێزران
داگبرکردنای موتا  و ناوچەکاانی تاری عێاراق و . کردنەوەی واڵ  وە کاار ناایە  ندەڵی  ئەو داهاتە وۆ ئاوەدانگە
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ئێوا ا تاوپای عێاراق وە یاارمەتبی  . ئەوشەڕەی وە هۆی داعەشەوە وە تووشبەوە واوو  زەرەر و زیاانێکی زۆری لێادا
 . کە تەر وە ئێرانە  توانبویەتی لە چەند جێتە دا داعە  شکو  ودا" ەیحشدی شەع"پێشمەرگە و 

 
کوردت ان وە تایەە  یەکب ی نبش مانی کوردت ان و پارتی دیموکڕاتی کوردت ان لە دوو وە   یحبزوەکانی واشوور

ێمە لە پێشدا ئە  هەر. هەڕێمبان دامەزراند کە تا رادەیەک نبمچە تەروەخۆ ووو لە تێ وەشی کوردت انی واشووردا
وۆ نموونە شاعبری گەورەی کورد زیندوو یاد شێرکۆ وێکەس لە نامەیەکادا . وووە جێی هبوا و ئومێدی هەموو کوردان

وە شااانازیبەوە وەزارەتاای یەکە  حکااوومە  : دا نووتاابوە دەڵاای ٥١١١ - ٢ - ٥١کە وااۆ نووتااەری ئە  وتااارەی لە 
ئەوال نائومباد    وەاڵ  دوایی لە دەت  تێوەردانەکانی ئەماالو(یوەزاڕەتی رۆشنەبر)واشووری کوردت انم قەووڵ کرد 
حبزوە دەتەاڵتدارەکان چەناد تااڵێک وە هاۆی کە  داهااتی نەیاان وانی هەنتااوی . ووو  و دەت م لە کار کێشایەوە

وا  وۆ ئاوادانکردنەوی کوردت ان هەڵەێانن  وەاڵ  دوایای کە پاارەی نەو  و گاومرک و شا ی تریاان دەتا  کەو   
٪ هەڵەیەکاای ٧ێناادێک ئاوەدانبااان لە هەرێماادا دەتاا  پێکاارد و لە یەکە  هەڵەااواردن وااۆ پاڕلەمااان وە دانااانی ه

گەورەیااان کاارد و پااارتی و یەکب اای هەرکااا  لە ناااوچەی ژێردەتااەاڵتی خۆیااان هێناادێک تاخ ەکاریشاابان کاارد و وە 
  دوایای کە شاەڕی یەکب ای و پاارتی  بف ی  بف ای کورتابەکانی پاڕلەمانباان لە نێاوان خویانادا داوە  کارد  وەاڵ

لە شااەڕی نبوخااۆدا . هەڵتبرتااا پارلەمااانە حباازوبەکە هبچاای پااێ نەکاارا و زۆر لە دەتااکەوتەکان لەدەتاا  چااوون
وزووتنەوی ئبوالمی هەلی دەت  کەو  و لە هەڵەوبە و هەوراماان حکاوومەتی ئبواالمبی شاێوە حکاوومەتی کۆمااری 

کب ی شكو ی خوارد و هێندێکبان پەنایان وۆ ئێاران و هێنادێکبان پەنایاان ئبوالمی ئێرانی دامەزراند  وەاڵ  لە یە
چەند تاڵ دواتر ئەو کوردانەی چووووونە شەڕی ئە غانو ان لەگەڵ هێندێک نااکورد گەڕانەوە و لە . وۆ پارتی ورد

ەورامااان و پێشاادا وە ناااوی جوندولکبوااال  و دوایاای وە ناااوی ئەنوارولکبوااال  حکااوومەتێکی شااێوە تاڵەوانبااان لە ه
دوایای یەکب ای وە پشا بوانبی هێازی هەوایای ئەمریکاا شکوا ی دان و وەرەو ئێاران . وەشێک لە شارەزوور دامەزراناد

 . پاشەکشەیان کرد
 

لە تااااەرەتادا لە الیەن حباااازوە . کوردەکااااانی وەشااااەکانی دیااااکە  وە دامەزراناااای هەرێاااام زۆر دڵخااااۆ  وااااوون
  دوایای کە ئەو حبزواانە پێوەنادیان لەگەڵ ئێاران و تاورکبە پێاک دەتەاڵتدارەکانەوە زۆر رێزیاان لێادەگبرا  وەاڵ

 یهێنااا  رێااز و خۆشەویواا ی لە کاازی دا و ئەو دوو ریااویمە داگباارکەرە وااۆ زەروە لێاادان لە حێاازوە کااانی رۆژهەاڵتاا
حکوومەتی هەرێمی کوردتا ان لە جێای ئەوەی کارووااری کشا  و کااڵ کە . کوردت ان و واکووور تنووەریان دەوەزاند



كانی هاوڕێ هاشم کەریمی ته حمه رك و زه ریای ئه ده  دڵۆپێك له  

 

 

109 
 

خاکی کوردت ان زۆر وە پب  و وەرەکەتە وەووژێنێ ەوە و ئەگەر ئبمکان هەوێ لە وەشی تەنسەتبدا تاەرمایەگوزاری 
وكا  زیاتر گرنتی دا وە وازرگانی کە خەڵکانێکی زۆر ووونە تەرمایەداری قورس و مشەخۆر و جباوازیی چبنایەتی 

ێاام زۆروەی هەروەکااوو قانوونەکاانی عێااراق وەڕێااوە تەناانە  لە دەورەکااانی پپێشاوو زیاااتر وااوو  قانوونەکاانی هەر
ئبوااا ا لە هەرێمااادا پ ااار لە وبوااا  . دەچاااێ  ژنکوشااا ن وە نااااوێ نامووتاااەوە زەواااری لە پرتااا بوی هەرێااام داوە

خەتااای هەوایااای . کونواااولخانەی لاااێ یە کە دەری دەخاااا لە الیەن واڵتاااانی جبچاااانەوە گرنتااای وە هەرێااام دەدرێ
لەتااەرهەڵدانی داعەشاادا هێاازی پێشاامەرگەی کوردتاا ان . وە رێکااوپێکی هەیە نبااونەتەوەیی وااۆ هەولێاار و تاالێمانی

توانی وە واشی وەرگری لە هەرێم وکا  هەرچەند لە شەنتاڵ لە وەرامەەر داعەشادا پاشەکشاەی کارد و کوشا ارێکی 
تاااڵ لەوە پااێش پااارتی  لە گەڵ زۆر لە تااەرکەوتنەکان دوو. تااری ئبزەدیەکااانی وە دەتاا ی داعە  مەیوااەر کاارد

یماااوکڕاتی کوردتااا ان لە وەرنااااکۆکی کە لە گەڵ وااازووتنەوەی گاااۆران هەیەاااوو  پاڕلەماااانەکەی کە یەکێاااک لە د
مەرجەکانی دیموکڕاتەوونی هەر تبو مێکە  داخو  و ئێو ا کە پارتی وەپش بوانی یەکب ی دەیانەوێ ر رانادو  واۆ 

ک هبنااوە  ئەوە جاتە لەوەی واڵتاانی تەروەخۆیی کوردت ان وکەن  ناکۆکبەکانی نێوخۆیی گبرو گر  ێکای زۆری پێا
 .داگبرکەری کوردت ان هەڕەشە و گوڕەشە  دەکەن

 
 . ۆژئارای کو دس ان* 

 
هەل ومەرجای ئە  وەشاەی کوردتا انێش تاا پاێش شاەڕی یەکەمای جبچاانی هەر وەکاوو  .کوردتا ان یرۆژئاوا :رەاڵم
کوردەکاان لە وااری تباتای . و لە ژێرچەپۆکەی حکوومەتی عوتمانی دا دەینااڵند. کوردت ان و واشوور ووو یواکوور

دوای ئەوەی  ەڕانوەیەکان شامبان . و کۆمەاڵیەتبەوە هبە ما ێکبان نەووو  وەاڵ  زمان و کول وری خۆیان پارات ەوو
ەکااان وە زمااانی زگماااکی گۆڤااار و رۆژنااامە واااڵو خۆیااان  ئببازەیااان دا کورد( مەناادەی )ی " ژێاار تەرپەرتاا ی"کااردە 

 یهێناادێک لە وەدرخااانبە رووناکەبرەکااان وەکااوو جەالدەدە  وەدرخااان و کااامران واادرخان کە لە واااکوور. وااکەنەوە
کوردت ان رایان کردووو  گۆڤارێکبان وە زمانی کوردی کرمانبی و وە پب ی التابن وااڵو دەکاردەوە و حواەین حاوزنی 

نەیەکی لە حەڵەب دامەزراندووو کە وە پب ی عەڕوی نووتابنی کاوردی وااڵو دەکاردەوە  ئەوانە و موکوریانبش چاپخا
لە پەرەپبدانی زماانی " نورەدین زازا" و " عوتمان تەوری"  " جتەر خوین"  " قەدی جان " لەگەڵ شاعبرانی وەکوو

وەخۆیی وە دەتااا  هێناااا و دوایااای کە تاااوریە تاااەر. کاااوردی لە نێاااو توێوێاااک لە کاااوردان دا کاریتەریباااان هەواااوو
ناتبونالبواا انی عەڕەب و حبزوەکااانی وەکااوو حبزواای وەعااس دەتااەاڵتبان پەیاادا کاارد  جااتە لەوەی واڵوکااردنەوەی 

" جبرە تاپی "  " جەزیرە"   کردە تێ وە انکوردت انب ئاوایگۆڤار و رۆژنامە وەزمانی کوردیان قەدەغەن کرد  رۆژ
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دوای ئەوەی ئەمریکااا و . ر عەڕەب و کەمێکاابش تورکمانبااان جێتباار کااردو لەنێااوان هەر دوووەشاادا زۆرتاا"عە اارین "و
نەک وۆ خاتری ئەوەی ریویمی وەعس دیک اتۆرە  وەڵکوو لە وەر ئەوەی لە ژێر کاریتەریی تباتەتی رووس  ارۆژئاو

  وارو لە. دایە هێرشبان کردە تەری  رووس و ئێران و حبزوواڵی لوونان  ریای کەوتن و لە رووخان رزگاریان کرد
رۆژئااوا و زۆروەی واڵتاانی تاونەی تاەر وە رۆژئااوا . ئەتەد تاا رادەیەک  ەق ولاۆقە دۆخەدا وەزعی ریویمی وەشار

ێ وڕوا و شەرعبەتی نەمااوە  رووس و ئێاران دەڵاێن ماانەوەی وەشاار ئەتاەد پێشای زیااتر ودەڵێن وەشار ئەتەد دە
مبلبونچا خەڵکی توریە لە ترتی شاەڕو کوشا ار پەنایاان واۆ واڵتاانی دراوتای و رۆژئااوا . پەشێویی تووریە دەگرێ

ەی وارودۆخی تووریەدا ئا لە  شێواوی. وردوە  وەزعی ئاوووری زۆر خراپە و خەڵکێکی زۆر نانی شەویان نبە وبخۆن
گااروە و تاااقمی توناادڕوی ئبوااالمی و یەک لەوان داعە  هەریەک لە ناااوچەیەک تااەریان هەڵاادا کە عەڕوواا انی 
. تااسوودی و قەتەر و تااورکبە وە چاارای تااەوزی ئەمریکااا یارمەتبااان دەدان وااۆ وەروەرەکااانێ لەگەڵ هباللاای شااێسە

ەماابن جااار داعەشاابان لە کوووااانێ شکواا  دا و نەیانچێشاا  کوردەکااان ئازایااانە وەخااۆ کەوتاان و نەک تەنبااا وااۆ یەک
تاااقمە ئبوااالمبە توناادئاژۆکانی دیااکە  وچاانە کوردتاا انەوە  دوایاای وە یااارمەتبی عەڕەب و ئاتااووری و ئەرمەناابە 

تێکۆشاانی کوردەکاانی  و هەوڵئازدیخوازەکان داعەشبان لە هەموو واکووری توریە پاڵ پبوەناا  دیاارە ئەمریکاا کە 
ی دی  هەڵوێوا ی گاۆڕا و لە پێشادا لە رێای هەواوە یاارمەتبی دان  " پاێ یاێ دێ"ە تایەە  شەڕەوانانی رۆژئاوا و

 .دوایبش وە پێچەوانەی ویو ی تورکبە چەک و تەقەمەنی وۆ ناردن
 

 ى کو دس انی لە  ۆژهەاڵتی کو دس ان  ه ب  *
 

 یلە نێاوان هێازە تباتابەکانی رۆژهەاڵتا یەکێک لە پرتبارەکان ئەوەیە کە ئایا ئبمکاانی وەرەی یەکترتاوو :رەاڵم
کوردت ان دا هەیە؟ و ئایا کورد دەتوانێ گونترەیەکی هاووە  لە هەموو وەشەکانی کوردت ان پێک وێناێ و کاوردی 
هەموو وەشەکان وۆ یەکترتنەوەی کورد کە ئارەزووی هەموو کوردێکە یەک وخا؟ وە واوەڕی من لە دنبای تباتە  دا 

ی ٥١٧٧یەکب ی و پارتی وۆ چەندین تاڵ لە شەڕی نێوخۆیی تێوە گالواوون  وەاڵ  لە تااڵی  .هبە نامومکبنێک نبە
زاینبدا واارودۆخی کوردتا ان و عێاراق و جبچاان وای لبکاردن کە وەرەی یەگرتاوو لە نێوخۆیاان و حبزوەکاانی تاری 

کاردە تاەرعێراق وەشاێکی دا کە هاوپبمانان وە تەرۆکایەتبی ئەمریکا هێرشبان ٥١١٥واشوور پێک وێنن و لە تاڵی 
دوو هۆکاری تەرەکی هەن وۆ پێک نەهاتنی وەری یەکترتاوو  یەکە  حبزوای . کوردت ان رزگار وکەن یزۆری واشوور

دیموکڕا  وۆتە دوووە  و جارێ وۆ یەکترتنەوە هەنتاوی پێویو بان هەڵنەهێناوە و کاۆمەڵە  واۆتە چەناد وە  
دووهە  شااەڕی حبزواای دیمااوکڕا  و کااۆمەڵە کە زەرەری . لە وەرەکە هەر ئەو گباارو گاار  ەی حبزواای دیموکڕاتبااان 
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الیەنەکان وە هەت  وە وەرپرتایەتی ئاش ی  ئێبتار زۆری لە وزووتنەوەی کوردت ان دا  ئێو ا وە خۆشبەوە هەموو
 یان لە نێو حبزب و کۆمەڵەدا پێک هێناوە   وەاڵ  وە داخەوە کەتانی ناوەرپرس زۆر جار لە جێی ئەوە ورینەکان
تاااڕیو وااکەن  ورینەکااان دەکااولێننەوە و رەنااتە تااا رادەیەک کاااریتەریی لە تااەر توێویااک لە ئەناادامانی هەر دووال 

دیارە ئەوە وەو مانا نابە کە دوور لە دەماارگرژی و هانادانی نااوەجێ شاەڕی کاۆمەڵە و حبازب نەدرێا ە وەر . وێهە
کە زۆر  ەکترتوو ئەگەرنەڵبم رژیم دەڕووخێنێ نەش ەری رەخنەی خوڵقێنەر  لە گەڵ ئەوە  پێکچاتنی وەرەیەکی ی

 اااک ۆری دیااکە  وااۆ ئەو کێشااە هەیە  وەاڵ  خااۆ گڕوتبنێااک دەداتە خەڵکاای کوردتاا ان  کە ئەوە خااۆی لە خۆیاادا 
 .دەت کەوتێکی واشە

 
 پرسی کۆنگرەی نەتەرە ی کو د، ئاس ەنگەکانی دە ەکی ر نارخۆی؟ *

 
ئەوە چەنااد تاااڵە کااونترەی نەتەویاای پێااک هاااتووە و ناوەناادەکەی لە لە وااارەی کااونترەی نەتەوەیاابەوە   :رەاڵم

پااای ەخ ی ولااویکە و هەمااوو تاااڵێک کۆوااوونەوەی گشاا بی خااۆی پێااک دێناای و ئەمواااڵ لە کوردتاا انی " وروکواا "
وە وێ ئەوەی ئبنکاری کارە واشەکانی وکەین  هۆی تەرنەکەوتنی کونترە واۆ . واشووریش کۆووونەوەیەکی پێک هێنا

داوبناای دەکااا و دەوااێ لە چوارچێااوەی " پاای کااا کااا"ی ماااڵی کااورد ئەوەیە کە ئبمکاناااتی ماااڵبی کااونترە یەکخواا ن
دەزاناابن کە ناااکۆکبی قااووڵ لە نێااوان پااارتی کریکااارانی کوردتاا ان و پااارتی . تباتااەتی ئەودا هەڵوااووکەو  وکااا

. ەڕی خوێنااوی لە نێوانباان دادیموکراتی کوردت ان لە کۆنەوە هەیە و وە داخەوە جاری وا  هەوووە وۆتە هاۆی شا
هەردوو حبزوبش هەریەکە لە وەشێکی کوردت اندا کاریتەری زۆریان هەیە  هۆیەکەی تریش ئەوەیە کە حبزوەکاانی 

دەگارن و دەڵاێن کە دەیەوێ شااخەیەکی حبازوەکەی وە نااوی جباا لە " پاێ کاا کاا"کوردت ان رەخانە لە  یرۆژهەاڵت
ئە  دوو هاااۆیە و رەناااتە  ااااک ۆری دیاااکە  . و وەرناااامەوە دامەزرێناااێ نااااوی خاااۆی  وەاڵ  هەر وەو ئبااادەئولوژی
 . نەیانچێش ووە گونترە وە ئامانبەکانی وتا
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