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 نێوەرۆک
 

  ٧......  کەریمی رەسووڵ حەمە. .......... سەردەشت شاری لە دا کورد بزووتنەوەی لە سەروەری لە پڕ مێژوویەکی
 

 ٤١.... الپەڕە ..........  حەدداد بەرێز بنەماڵەی* 
 

 

 
 
 کەریم حەددادکۆچکردوو کاک 

 
 قشیەن رەحمان: ئا.. ...........................................................حەدداد  کەریم نەمر ژیانی لە کورتەیەک* 
 کەریمی حەمەرەسووڵ..... ...............................................کوردایەتی  شۆڕشی دڵفراونەکەی و گەورە پیاوە *
 هاشم کەریمی......... ..........................................................بێ  پیرۆز خۆشەویستە هاوڕێ ئەو یادی* 
 عەلی فەقێ محەممەدی.......... ......................................................حەداد  کەریم کاک دوای کۆچی بۆ* 
 حمەدی کوردە بێهروز........ ........................وەفا  جنسی لە کوردێک راوەستان چەشنی لە مرۆڤێک حەدداد کەریم* 
 کاکەمەمی ئەحمەد........ ....................کرد  نیشتمان و نەتەوە لە مااڵوای ئاسنگەر کاوەی ڕەگەزی لە ئاسنگەرێک* 
 کورد کوردستان و........................................ ن کوردستا یموکراتێد یزبیح یاندنەیاگڕ یناوند: ڕاگەیاندراوی* 
 کوردستان و کورد .......حدک  سیاسی ری فته ده کانی بنکه له کێک یه له داد حه ی ماڵه بنه مرانی نه ی پرسه چوونی ڕێوه به* 
 حدکا میدیا..... .......................................کرد  دوایی کۆچی حەداد کەریم گەل، و حیزب دێرینی تێکۆشەری* 
 حەکیمزادە حەسەنپوور، حەدداد، .............................................................. کانیبنەماڵە سوپاسنامەی* 
 

 حاجی حوسێن حەددادکۆچکردوو 
 

 گیارەنگ.......................................................  حەدداد حوسێن حاجی کورد سیاسی تێکۆشەر دوایی کۆچی* 
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 گیارەنگ............................  ی واڵت وه ره ده  ریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له به ڕێوه ی به کومیته: ڕاگەیاندراوی* 
 پوور حەسەن شاهۆ....... .....................................................................حاجیم  مامە کتێبخانەکەی* 
 حەدداد کامران .......................................................................................... بیرەوەرێک چەند* 
 

 نەسرین حەددادشەهید 
 

 قشیەن رەحمان: ئا.... ........................ناوەندی  کۆمیتەی ئەندامی: حەدداد سرین نه هید کورتەیەک لە ژیانی شه* 
  پوور حەسەن ژیوار.... ........................................... !بنووسم بۆچی و  ۆنچ بنووسم؟ کێ سەر لە بنووسم، چ* 
 عەلی  فەقێ محەممەدی.... ..................................................................حەدداد  نەسرین مامۆستا بۆ* 
 عەبباسیان ئازاد......... .......................................ئازیزم  محەمەی کاکە و نەسرین مامۆستا بەخێر یادتان* 
 فەیس بووک ...................................................... حەسەنپوور و حەداد بنەماڵەکانی: پێزانین و سوپاس* 
 

 شەهیدی شیمیاباران فاتمە حەدداد 

 
 نقشی رەحمان: ئا.... ....................حەدداد  فاتمە خاتوو دەشتسەر کیمیای زامداری شەهیدی ژیانی لە کورتەیەک* 
 حەدداد سیروان.... ................................لەخۆبردوویی  و فیداکاری نموونەی ئەی گیان فاتم ئەممە شاد روحت* 
 پوور حەسەن کەماڵ: فارسییەوە لە.. ............................خۆیەوە  زمان لە حەدداد فاتمە شەهید بیرەوەرییەکانی* 
 پوور حەسەن کەماڵ...... ..................شادی  تووشی نەهاتم هەڵکەوتیش بە ------ نامرادی ڕەنجەو لە پڕ ژیانم* 
 

 محەممەد حەددادکۆچکردوو 
 

 رەحمان نەقشی: ئا....... .........................................................حەدداد  محەممەد ژیانی لە کورتەیەک* 
 

 رەحمان حەددادکۆچکردوو 
 

 گیارەنگ.... .....................سەردەشت  شاری شیمیایی زامدارانی لە یەکێک و دێموکرات پێشووی کادری دوایی کۆچی* 
 گیارەنگ .......................... حەدداد ڕەحمان کاک دوایی کۆچی بە سەبارەت حەدداد بنەماڵەی پێزانینی و سوپاس* 
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 ٢٩...... الپەرەی ........  حەسەن پووربەرێز بنەماڵەی 
 

 

 

 
 :حاجی ئیبراهیم حەسەن پوور چکردووۆک

 
 کەماڵ حەسەن پوور......... ..................................................... پوور نەسەح میبراهیئ یحاج ژیاننامە* 
 

 حەسەن پوورحاجی حەمەدەمین کۆچکردوو 
  

 ئاوات حەسەن پوور.............. .................................... پوور حەسەن ئەمین محەممەد ژیانی لە کورتەیەک* 
 

 عەلی حەسەن پوورکۆچکردوو 
 

 حەسەن پوور کەماڵ......... ........................................................پوور  حەسەن عەلی کاک ژیاننامەی* 
 شلێر حەسەن پوور....... ....................................ژیانم  مامۆستای یەکەم وەک باوکم سەر لە پەیڤەێک چەند* 
 

 حەمە رەسووڵ حەسەن پوورکۆچکردوو 
 

 ە رەسووڵ کەریمیحەم.. ................................... ئاوارە مەال شەهید وەفاکەی بە یارە بۆ فرمێسک دڵۆپ چەند* 
 کوردستان و کورد...........................................  ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان* 
 حدک میدیا......................  سوید واڵتی لە حەسەنپوور حەمەرەسووڵ کاک سەرەخۆشی و پرسە کۆڕی بەڕێوەچوونی* 
 حدک میدیا.............................  نۆروێژ لە حەسەنپوور حەمەرەسووڵ کاک سەرەخۆشی پرسەو کۆری بەرێوەچوونی* 
 حدک میدیا......................  فینالند واڵتی لە حەسەنپوور حەمەرەسووڵ کاک سەرەخۆشی پرسەو کۆری بەرێوەچوونی* 
 پوور حەسەن شاهۆ.. .............. نێردراون شاهۆ گەورەی کوڕی بۆ کۆمەاڵیەتییەکان تۆڕە رێگای لە سەرەخۆشی پەیامی* 
 پوور  حەسەن شاهۆ...... .................................................................................تێپەڕی  ساڵێک* 
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 محەممەد حەسەن پوورشەهید 

 
 رەحمان نەقشی : ئا...... .......................................................پوور  ن سه حه د ممه محه هید ژیننامەی شه* 
 سوورەچومی عەلی.............. ..................................................پوور  حەسەن مەحمەد کاک تێکۆشەر بۆ* 
 خەبات ئاسۆ.......... ............................................................................... !کردوون بیرم چەند* 
 حەسەنپوور و حەداد بنەماڵەکانی......... ...............................................................بان  گوڵ ئەگەر* 
 پوور حەسـەن ژیـوار و ژیلـوان ............................................................................ پێزانین و سپاس* 
 

 حەمەساڵە حەسەن پوورشەهید 
 

 ئاوات حەسەن پوور....... ................................ حەسەنپوور ساڵە حەمە شەهید ژیانی لە کورتەیەک* 
 

 

 
 

 ٩٥٢............ الپەڕەی ............  حەکیم زادە بەرێز بنەماڵەی
 

 

 
 

 ەکیم زادەمام حەسەن حکۆچکردوو 
 
 حەمە رەسووڵ حەسەن پوور........ ..........................زادە  حەکیم حەسەن مام بەسەرهاتی و ژیان لە کورتەیەک* 
 

 شەهید کاوە حەکیم زادە
 

 ........................................................................ کورتەیەک لە ژیاننامەی شەهید کاوە حەکیم زادە* 
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 کۆچکردوو مامۆستا عەبدوڵاڵ حەکیم زادە

 
 زادە حەکیم فەرەیدون..... ......................................زادە  حەکیم عەبدوڵاڵ مامۆستا ژیاننامەی لە کورتەیەک* 
 زادە حەکیم فەرەیدون.. ......... دەگێڕامەوە بۆ قەدیمی سەردەشتی رووداوی باسی دادەنیشتین پێکەوە کە کاتان زۆربەی* 
 گیارەنگ. ....................زادە  حەکیم عەبدوڵاڵ میرزا سەردەشت شاری قوتابخانەکانی دێرینی مامۆستای دوایی کۆچی* 
   کوردستان و کورد ................................................ راگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان: ڕاگەیاندروای* 
 

 

 
 

 ٩٧٥......... الپەڕەی ...........  نەماڵەی بەرێز عەلی دوستب
 

 نەبەز عەلی دوست..... ............................................دوست  عەلی تێکۆشەر بنەماڵەی ژیانی لە کورتەیەک *
 ١٨٣... زادە  حەکیم سکاال ..................خۆڵقاند  کچەکانیان بۆ باڵیان کە باوکێک و دایکلەسەر  پەیڤەێک چەند* 
 ١٨٧...  رەحمان نەقشی................................................................... چەند وتەو سپاس و پێزانین * 
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 مێژوویەکی پڕ لە سەروەری لە بزووتنەوەی کورد دا لە شاری سەردەشت

 
 
 
 
 
 
 

 حەمە رەسووڵ کەریمی

 
 پێشەکی

 
ــۆ  ــاری و ب ــۆ ڕزگ ــرادە، زۆرن ئەوانەی کە ب ــیممەت و ئی ــاودار و ســاحەب ه ــورد پــڕە لە کەســانی ن ــی ک مێــژووی گەل
بەرابەری و  یەکسانی و بۆ دابین کردنی عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی لە ژیانی ئاسایی خۆیان بوراون و هەموو تەمەن و 

 .ژیان و ماڵ و سەروەتیان خستۆتە خزمەت گەل و نیشتمان
 

ڕابردوو دا بە هۆی بوونی شەڕی ماڵوێرانکەری یەکەمی جیهانی و دواتر دووهەمـی جیهـانی، کاولکـاری و  لە سەدەی
دابەشکردنی واڵتان بە سەر زلهێزەکان و درووست کردنی دەوڵەتی نوێ هاتۆتە ئاراوە، بەداخەوە کوردستان بوو بە 

و ڕاستەوخۆ بوو بە مەیدانی ڕمبازێنی چـوار  قوربانی سات و سەودای زلهێزەکان و لە ئاکامدا کوردستان دابەش کرا
 .دەوڵەتی زاڵ بە سەر کوردستاندا

 
لە مــاوەی ســەد ســاڵی ڕابــردوودا گەلــی کــورد بــۆ ڕزگــاری خــۆی لە دەســت دەوڵەتــانی داگیــرکەری نــاوچە بەردەوام 

لە ئــارا خەریکــی خەبــات و تێکۆشــان بــووە و لە هەر چــوار پــارچەی کوردســتان ڕاپەریــن و بــزووتنەوەی جۆراوجــۆر 
هری، شـێخ  یدوڵاڵ نـه درخان، شێخ عوبه میربه: وەکپێش دامەزرانی کۆماری کوردستان چەندین بزووتنەوەی . دابوون
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ــه عه ــه بدوس ــێخ س ــارزانی، ش ــه الم ب ــران، س ــان  زای ده ید ره عیدی پی ــرال ئێحس ــمکۆی، ژێنێ ــای س ــمایغ ئاس ــیم، س رس
بە گەرم و گـوڕی بارزان لە هەموو پارچەکانی کوردستان دا حمود و شێخ ئەحمەد  پاشاو شێخی کوردان شێخ مه نووری

یەدا بە هەزاران کەس چەکـــی مەردایەتـــی و بەرگریـــان بە شـــان دا کـــرد و تـــا دوا  بەرێوەچـــوون و لەو پەیوەنـــدی
 .هەناسەی ژیانیان خەباتیان بۆ ڕزگاری کورد کردووە

 
پیاو ماقواڵن و کەسە دیار و ساحەب ( وەی کوردژیانە)لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لەگەڵ دامەزرانی کۆمەڵەی ژکاف 

ئیرادەکان بە نەهێنی پەیوەست بە کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد بوون و تا کاتی مـردن و وەفاتیـان لە سـەر بەڵێنـی و 
ئەوان تـا سـەریش وەفـادار بە ژێکـاف و . یـان نەکـردسوێندی خۆیان سوور بوون و هیچ کات خەیانەتیان بە گەلەکە

 .وکراتی کوردستان و کۆماری کوردستان مانەوەدواتر حیزبی دێم
 

 لە شاری سەردەشت کۆمەڵیک مرۆڤی شۆڕشگێر ئاوێتەی ئەم بزووتنەوەیە دەبن و دواتر دەبنە ئاوێنەی بااڵنوێنی 
گەورکایەتی، سوێسنایەتی، نەڵێن، باسـکی : سەردەشت بە سەر چەندین ناوچەی گەورەی وەک. شۆڕش و کوردایەتی
دابەش بــووە و لە هەر یەک لەو ناوچــانە مرۆڤــی دەروەســت و خەمخــۆر بە گەل و نیشــتمانی .. .کۆڵەســە، ئــاالن و 

تێدا ژیاون و کەم نەبوون ئەوانەی کە بوونە چرای ڕووناکی گەل و نیشتمان و بۆ ئـازادی گەلەکەیـان هەمـوو جـۆرە 
 .زەحمەت و ئازارێکیان بە دڵ قەبووڵ کردوە، کەسەکان هێندە زۆرن کە ناژمێردرێن

 
ئەم کورتە باسە زۆرتر بۆ ئەوەیە کە باس لە چەند بنەماڵەی دیار و شۆڕشگێری شاری سەردەشت بکەم کە هەر لە 
ســەرەتای دامەزرانــی کــۆمەڵەی ژیــانەوەی کــوردەوە ڕاســتەوخۆ دەبــنە بەشــێک لە کــۆمەڵەی ژیــانەوەی کــورد و دەبــنە 

کـانێکی زۆر تـێکەڵ بەم بـزووتنەوەیە بـوون، شـک خەڵ بێ. بناسەی دامەزرانی شانە و ڕێکخستنەکانی ئەو کۆمەڵەیە
بەاڵم لێرەدا تەنیا لە سەر داوای کاک رەحمان نەقشی ئاوڕ لە چەنـد بنەمـاڵەیەک دەدەمەوە کە هەمـوو کـات و لە 

 .هەموو قۆناخەکان دا پشت و پەنا و یار و یاریدەدەری شۆڕش و کوردایەتی بوون
 

حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان، ئەمجـار ئەم حیـزبە بە ئاشـکرا  دوای ئەوە کە کۆمەڵەی ژێکاف جێگای خۆی دەدا بە
پوور  شاری سەردەشت بنەماڵەکانی حەدداد، حەسەنلە. تە خاوەنی هێزێکی باشی خەڵکیئەندام گیری دەکات و دەبێ

 زادە و زۆرێک لە بنەماڵەکانی دیکە ئاوێتەی ئەم حیزبە دەبن و بە گشتی دەبنە پاڵپشتی سەرەکی حیزبی  و حەکیم
 .ێموکرات و بنکە و بارەگا و مەقەر بۆ ئەم حیزبە لە شوێنە ئاستەمەکان دەکەنەوەد
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زادە و زۆرێــک لە بنەماڵەکــانی  پوور و حەکــیم لەگەڵ دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان بنەماڵەکــانی حەدداد و حەســەن
کۆمـاری کوردسـتان و  دیکەی نێو شار و دەرەوەی شار ئەرکیان قورستر دەبێ و ئەوجار راستەوخۆ دەبـنە پێشـمەرگەی

یەوە ئاشـنا بە کـاری سیاسـی لە  ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوە کە ئەندامانی ئەو بنەمااڵنە هەر لە هەڕەتـی مێرمنـداڵی
 .ریزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆماری کوردستان بن

 
ــە ــتان دا و لە ش ــاری کوردس ــی کۆم ــی دامەزران ــاخی یەکەم ــراو لە قۆن ــاژە پێک ــانی ئام ــات و بنەماڵەک ڕەکانی ئەو ک

هێرشــەکانی ئارتەشــی ئێرانــدا وەک پێشــمەرگە بەرگــری لە خــاکی نیشــتمان دەکەن و تــا هەرەس هێنــانی کۆمــاری 
 .کوردستان لێبراوانە خزمەت بە ئامانجەکانی کۆماری کوردستان دەکەن

 
 هۆی وشیاری و  بۆ ماوەیەک شۆڕش الواز و زەعیف دەبێ و ترووسکەی چرای کوردایەتی لە کزی دەبێ، بەاڵم بە

وریایی پۆلێکی دیکە لە تێکۆشەرانی ڕێگای ڕزگاری جارێکی دیکە ڕووناکی چرای کوردایەتی ڕوو لە گەشە دەبێتەوە 
ـــانی حەدداد و حەســـەن ـــیم و بنەماڵەک ـــار و  پوور و حەک ـــکە دەســـت بە ک ـــانێکی شۆڕشـــگێری دی زادەش لەگەڵ خەڵک

ریـوەبردنی ژیـانی ئاسـایی خۆیـان، بە نەهێنـی خەریکـی خـۆ تێکۆشانی خۆیان دەکەنەوە و وێـرای کـارو کاسـبی و بە
 .ڕێکخستنەوە دەبن و ڕێکخراوەکانی حیزبی لەو ناوچەیە دەبووژێنەوە

 
ــوون لە هەمانکــاتیش بە یەکەوە، خەڵکــانێکی  ــر ب ــرای ئەوە کە خزمــی پشــتی یەکت لە ســەریەک ئەو بنەمــااڵنە وێ

پوور، کەریــم حەدداد،  حــاجی ئیبراهیمــی حەســەن)ۆیــان خزۆریــان لە ڕێکخراوەکــانی حیزبــی دا لە ژێــر هێژمــوونی 
ئەوان جیا لە خۆیـان . دا کۆکردبۆوە( پوور  زادە، عەلی حەسەن پوور، مام حەسەن حەکیم حاجی حەمەدەمین حەسەن

کوڕ و کچ و ژن و ئاشنایانی بنەماڵەی خۆیان ئاشنا بە کاری حیزبـی کـرد بـوو، لە سـەریەک ببـوونە کلیلـی هەمـوو 
 .ی کە دەبوو بکرێنەوەئەو قفاڵنە

 
ئەوان لە کارو کاسبی دا پیشەی ئاسنگەری و بەرگدروویی و قاوەخـانە و لەو  و تەنەکەچـی و کورەیـان هەڵبـژارد 
بوو، لە کەسە دەست ڕەنگینەکانی شار بوون، ماڵ و حاڵیان بە رووی خەلکی هەژار و ڕێبوار و ئاشنا دا کراوە بووە 

بوون و ناوێکی ئاشنا بۆ خەڵکی دوور و نزیک بوون و بە گشتی لە شایی و شین و نان بدە و خەمخۆر و دەستگرەوە 
، و خۆشــی و ناخۆشــی خەڵکــدا بەشــداریان کــردووە و لە کــاری هەرەوەزی و گرووپــی دا پێشــەنگ و پێشــرەو بــوون



 یادی یاران، یادیان بەخێر
 

 

10 
 

بەردەوام  و چەندین ژنـی دیکەیـان( امینە، پوورە مریەم، پوورە فاتمەخوالێخۆشبوان پوورە کافە، پوورە ئ)ژنەکان 
لە خەمی دەر و جیران و دەراوسێ و هەژاران دابوون و بە دەستی مێهرەبانی خۆیان دەستیان بە سەری هەموو الیەک 
داهێناوە و سفرە و کەوڵ و خوانیان ئی هەموو کەس بوو، ژیانیان سادە و ساکار و پر لە هەستی دایکـایەتی بـوو، 

وون و ژیانیـان تەرخـانی خـزمەت بە خەڵـک و دراوسـێ و میـوان و ئەوان شەرم بەخۆ و ئیماندار و پاک و ڕاستگۆ بـ
 .و لە شۆڕش و پەروەردەکردنی مندااڵکانیان دا ڕۆڵی بەرچاویان گێراوەڕێبواران کرد بوو 

 
ئەوان دووکان و ماڵ و حوجرەی خۆیان کردبوو بە شوێنی یەکتر دیتن و بووژاندنەوەی شـۆڕش و حیزبـی دێمـوکراتی 

اڵنە بوونە هەوێن و بناسەی شۆڕشـێک کە دواتـر لە الیەن سـاواکەوە لێیـان گیـرا و لە شـار و ئەو بنەما. کوردستان
یان بە تاوانی کڕینی چەک ئێعدام کـرد و هەروەهـا دواتـر  زێدی خۆیان دوورخرانەوە و تەنانەت ئەحمەد سەردەشتی
ری وانەی شۆڕشـگێری کـرد بـوو ئەوان کوڕ و کچەکانیـان فێـ. بەشێکیان ڕاستەوخۆ ڕوویان لە باشووری کوردستان کرد

پوور، محەمـمەد حەدداد،  لە تاریکستانی ئەو سەردەم دا ڕەوانشادان، حاجی حوسـێن حەدداد، حەمەرەسـووڵ حەسـەن
پوور، ئەحــمەد حەدداد لە ژێــر هێژمــوونی گەورەکانیــان دا نەترســانە کاریــان بــۆ حیزبــی  شــەهید محەمــمەد حەســەن

ی ئەو کاتی حیزب بۆ هاتووچۆیان بۆ شارەکانی ناوەندی کوردستان و بۆ دێموکرات دەکرد بە چەشنێک کە بەرپرسان
ــانی حەدداد و حەســەن ــدامانی بنەماڵەک ــێ لە ئەن ــز و تــاران و ورم ــانی وەک تەورێ ــۆ شــارە گەورەک پوور و  چــوون ب

بـی زادە کەڵکیان وەر دەگرت و تا رووخانی حکوومەتی پەهلەوی هەروا ڕاستەوخۆ ئەنـدام و پێشـمەرگەی حیز حەکیم
 .دێموکراتی کوردستان بوون

 
دوای رووخانی حکوومەتی پەهلەوی ئەوە دیسان ئەوان لەگەڵ دەیان و سـەدان و بگـرە هەزاران الوی دیـکە بـوونەوە 
پێشمەرگە و بە دڵ و بە گیان بەرگریان لە هێرشەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر کوردستان کرد، جارێکی دیکە هەر 

و کوڕ و کچەکانیان هەر هەموویان و دواتریش ژنەکانیان بـوونەوە پێشـمەرگە و شـا   ئەو بنەمااڵنە بە گشتی پیاو
هێشـت و مـاڵ بە کـۆڵ و چەک  و چیای کوردستانیان کردە مەنزڵگەی خۆیان، ئەوان سەروەت و سامانی خۆیان بەجێ

 .لە شان سەوداسەری ئازادی بوون
 

، زینــدانەکانی قەســر و تی پەهــلەوی و ئیســالمی داو حکــوومە، لە هەر دوســاڵی ڕابــردوودا ٧٧زیــک بە لە مــاوەی ن
قەزەل قەڵعە و زیندانی دەریای ورمێ و زیندانی خانەی موعەلیمانی سەردەشـت و سـەقز و تـاران و تەورێـز و زۆر 
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شوێنی دیکەیان لە سەر تاقی کـردنەوە، ئەوان بـۆ شـارە دوورەکـانی ئێـران دوورخـرانەوە، بنەماڵەکانیـان گیـران و 
قورسـیان هەڵگـرت و  کـرا، لە شـیمیابارانی سەردەشـت دا زامـی( مصـادرە)ن و مڵک و ماڵیـان زەوت سەرەوت و ساما
 (.شەهید فاتمە حەدداد)شەهیدیان دا 

 
پــوورە (لە پێشـمەرگایەتی دا لە ئەســتێرۆکانی بنــاری قەنــدیغ گەورەتــرین ژنــی بنەمــاڵە و خۆشەویســترین کەســیان

اری قەندیغ لە ئوتوبووس دا لەگەڵ پۆلێک لە هاورێیانی حیزبیـان بە خاکی نیشتمان دەسپێرن و هەر لە بن( کافە
رەوانشـاد حـاجی حوسـێن حەدداد و )و زامـی قـورس هەڵـدەگرن  یەکەم بۆمبی سـاعەتیان لە سـەر تـاقی دەکـرێتەوە

ـــاوچەی شـــنۆ کـــوڕە الوە شۆرشـــگێر و کـــادرە ڕەچەشـــ ێن و (. کـــامران حەدداد ـــوێرانە لە ن لە پێشـــمەرگایەتی دا ب
یەکی قارەمانانە لەگەڵ چەند کادری دیکە شەهید  دوای بەرگەری( پوور شەهید حەمەساڵح حەسەن)کەیان وەرزشکارە
شــەهید کــاوە )لە بنــاری کیوەڕەشــی ڕانــیە گەنجتــرین ئەنــدامی بنەماڵەیــان هونەرمەنــدی دەنگخــۆش و الو . دەکــرێ
ــیم ــزاب خــواردوو دەکــرێ( زادە حەک ــرۆر و تی ــانی ئەم شۆڕشــەش دا گەو. تی ــان و لە جەری رە مامۆســتای قوتابخانەک

کادری دەورانی شەهید مەال ئـاوارە ( پوور ڕەوانشاد حەمەرەسووڵ حەسەن) پێشمەرگەی سەنگەری قوتابخانەی شۆڕش
و ڕزگـارییەوە گۆرسـتانی شـەهیدانی کـۆیە لە ئـامیز دەگـرێ، بە گشـتی لە هەمـوو ناوچەکـانی   بە حەسرەتی ئازادی

ــۆ ــان ب ــایەکی ئەبەدی ــتان ئارامگ ــوردایەتی دا  کوردس ــای ک ــیان بە ڕێگ ــی دیکەش ــت دەکەن و ئەوان ــان درووس ئازیزانی
 .تر لە جاران هەنگاو دەنێن قائیم

 
ورە و باوەر و ئیمان بە کوردایەتی وای لێکـردوون کە لە هەرەتـی بەسـااڵچوویی خۆشـیان دا هەروا مەرگـی بە دوور 

، بەاڵم بــۆ رژێمێــک ســەر نەوی نەکەن کە لە لە زێــدی خۆیــان قەبــووڵ بــکەن و بە ئــاوارەیی خــاک لە ئــامێز بگــرن
سەدەی نوێ و لە سەردەمی ئازادی و دێموکراسی دا هەروا خەریکی ئێعدام و ڕاودوونان و گرتنی خەڵک و الوەکـانی 

 . کوردستان بێ
 

ــارترین ک ٢لە مــاوەی تەنیــا  ی هەتــاوی دا کــۆڕی ١٣٣٧ەســەکانی بنەماڵەیــان لە ســاڵی مانگــدا چــوار کەس لە دی
لە گەورەترین و ڕەشترین هێرشی مووشەکی بۆ سەر قەاڵی دێموکرات، قەاڵی . هێشت یان بەسەربەرزی بەجێبنەماڵە

، دوو داشـەهیدی ئەم حیـزبە و جینـایەتە سـامناکە ١١لەگیران نەهاتووی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان دا لە نێـو 
مانجەکـانی شـەهیدان قـازی و قاسـملوو و کادر و دوو ئەوینداری ڕاستەقینەی کوردایەتی و دوو ڕێبواری شـێلگیری ئا
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وەک ئەنــدامی ڕێــبەری حیزبــی دێمــوکراتی ( پوور و خــاتوو نەســرین حەدداد ەســەنکــاک محەمــمەد ح)شــەرەفکەندی 
نەمـر کـاک حەمەرەســووڵ )تەنیشــت یـاری سـاری مەال ئــاوارە  کوردسـتان شـەهید دەبــن و لە گۆرسـتانی شـەهیدان لە

 . مەنزڵ دەگرن( پوور حەسەن
 

سـاڵ خەبـات و تێکۆشـانەوە بە سەمـی لە دەسـتدانی  ١٦ۆژ دواتـر کـاک حـاجی حوسـێن حەدداد بە هەگـبەی چەند ڕ
قەدەر وایکرد لە ماوەیەکی چەند . یەوە خاکی ساردی فرێدرێکستاد لە نۆروێژ بە ئامانەت لە ئامێز دەگرێ ئازیزانی

حوســێن دا، ئەوجــار گەورە مەزنــی حەوتــووی دوای شــەهید بــوونی ئەو دوو ئەوینــدارە و کــۆچی دوایــی کــاک حــاجی 
دار بە ڕێبــازی کۆمــاری بنەمــاڵەی حەدداد قــاڵبووی خەبــاتی بە کــردەوەی حیزبــی دێمــوکرات، یــاری تــا ســەر وەفــا

دوای سەمی لە دەستدانی کچی شیرینی و زاوای ئازیزی و برای خۆشەویستی و پاش ( کاک کەریم حەدداد)کوردستان 
ـــات و تێکۆشـــان و ســـەروە ری، ئەویـــش بە دڵێکـــی پـــڕ لە حەســـرەت و بە چـــاوی کـــراوە بەرەو حەوت دەیە خەب

 .نیشتمانەوە، لە وەرزی ساردی زستانی سوئێد دا لە شاری ڤێسترۆس بە ئامانەت بە خاک دەسپێردرێ
 

بنەماڵەیەک کە لە هەموو ئەو شوێنانەی کە خەباتیان تێداکردووە و یا بۆ حەسانەوەی رۆژانی بەسااڵچووی خۆیان 
لەســەریەک بنەماڵەکــانی حەدداد و . ووە ئارامگــای ژیــانی ئەبەدیشــیان بــۆ ئازیزانیــان ســاز کــردووەهەڵیــان بــژارد

ئەوان وەک مۆمێـک بـۆ گەل و . زادە بە گشتی گەورەترین نرخیـان بـۆ ئـازادی گەلەکەیـان داوە پوور و حەکیم حەسەن
خەبات و تێکۆشانی بنەماڵەکانیان شک گەرمی و ڕووناکی ئەوان چرای ڕووناککەرەوی ڕێگای  نیشتمان سووتان و  بێ

 .و هەموو ئەویندارانی ڕیگای ئازادی کوردستانە
 

، شــەقام و کــۆاڵن و قوتابخــانە بە نــاوی نمان لە کــاتی ئــازادی کوردســتان دابە دڵنیــایەوە ئەرکە لە ســەر شــا
بنەمااڵنە و هەموو بەرزیانەوە ساز بکرێ و نەوەی نوێی گەلەکەمان ئاشنا بە ژیان پڕ لە سەروەری و خۆڕاگری ئەو 

 . ئەو بنەمااڵنەی کە وەک ئەوان خەباتیان کردووە ئاشنا بکەین
 

 وکوڕی ئەم نووسینە داوای لێبوردنم هەیە و زۆر الیەنی دیکەی شاراوە هەن کە نەمهەویستووە  لە کۆتایی دا لە کەم
وردسـتان بنەمـاڵەی شۆڕشـگێر ئاماژەیان پـێ بـکەم، تەنیـا ئەوە دووپـات دەکەمەوە لە هەمـوو گونـد و باژارەکـانی ک

ئەوەندە زۆرن کە پێویستە ئەوانەی شارەزایان هەیە بتوانن ئاوڕیان لێ بدەنەوە ئەگەر بە کورتیش بێ ناساندنیان 
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ئەرکە لە سەر شانمان، بە تایبەت لە ناوچەی سەردەشت بە دەیان بنەماڵەی گەورە بە ژن و منداڵ و کـوڕ و کـچ و 
ئازادی خەبات دەکەن و هەنووکەش لە سەنگەری خەبات و تێکۆشـان دان و ئەگەر برا و خوشکەوە لە سەر شۆڕش و 

ناویان لەم نووسراوەیەدا نەهاتووە تەنیا لەبەر ئەوەیە کە کاک رەحمان نەقشـی داوای نووسـینی لە سـەر ئەو سـێ 
 . بنەماڵەیەی لێکردووم

 
پوور و حەکیمـزادە و عەلیدووسـت و  سـەنساڵو لە گیانی پاکی شەهیدان و کـۆچکردووانی بنەماڵەکـانی حەدداد و حە

 . هەموو تێکۆشەرانی ڕیگای ئازادی کوردستان
 

  ی زایینی٢٦١٣ی جانێوێری ٢٢ = ی هەتاوی١٣٣٧ی ڕێبەندانی ٢
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 بنەماڵەی سەربەرزی حەددادەکان

 
 

 
 

  :کەریم حەددادکورتەیەک لە ژیانی نەمر 
 
 
 
 
 
 
 
 

ڕۆژی چــواری لە ( ناســراو بە حــاجی میــنەی کــۆری)کــوڕە گەورەی حــاجی حەمەدمــین حەددادریــم حەدداد کــاک کە
لە رۆژهەاڵتــی لە شــاری سەردەشــت ی زایینـی ١٣٣٦ی جــووالی ٢١بەرامــبەر ی کــۆچی هەتـاوی ١٣٦٣گەالوێـژی ســاڵی 

 .لە دایک بووەو خۆشناو لە بنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەر کوردستان 
 

 یمـــارۆک ەیرگەشـــمێپ یکـــانڵەخا و بـــاوک ەک ەوەئ ۆیهـــ ەب ەوڵییەمنـــدا یتاەرەســـ ەل رەه داددەح میـــرەک کـــاک
 ڵسـا ەپـازد ایـنەت ینـەمەت ەک داەکاتـان وەل رەه ەبـوو ئاشـنا یرەروەشتمانپین و تەاسیس ەڵگ ەل بوون کوردستان

 یشۆخ و ەزراندوەدام انیاتڕکۆمێد یالوان یتییەکیە شتەردەس یشار ەل یکانەنەمەت هاو ەل کەڵێمۆک ەڵگ ەل ەبوو
 .ەکییەتیەکیە یچاالک یندامانەئ ەل کێکیە ەب بوو
 

 ینـدامەئ ەب بـوو اتڕکۆمـێد یزبـیح ەیوەبـووژان و کوردسـتان یمـارۆک یووخـانڕ رەسـ ەب ڵسـا ندەچ ینەڕیپێت پاش
  ییشدارەب ۆب رەنێنو کەو ەوۆیەه وەب رەه کرد، ینێنه یشانۆکێت ەب یستەد چاالک و کارا یکێندامەئ کەو و زبیح
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 .ردراێبژەڵه هات، کێپ کوردستان یباشوور ی"ێسون" یگوند ەل ەک زبیح یمەدووه ەینگرۆک ەل
 
ی ١٣٧٣ - ١٣٧٨) ی هەتـاوی١٣٣٨ و ٣٧ یکانڵەسا ەل زبیح یندامانەئ ەل کێشەب یرانیگ و مەدووه ەینگرۆک یدوا

 ەل کێــلۆپ ەڵگ ەل و، کــرا یاریــد شــتەردەس ەینــاوچ ەل زبیــح یالتیشــکەت یرپرســەب کەو میــرەک کــاک (زایینــی
 .کرد شانۆکێت ەب انیستەد دایتیەپاشا یمیژێر ینگەز و برەز رێژ ەل یانڕێیهاو
 

 ەب یرۆز یکــێتەخزم داۆیــخ ەیکەزبیــح نــاو ەل تەخــزم یرکــەئ ەل ایــج ەک بــوو ەســانەک وەل کێــکیە میــرەک کــاک
ــرد، کوردســتان یباشــوور ەیوەناڵجــوو ــاو ەب وەئ ک ــوب یتەجــاریت ین ــ و رگەجل ــەب یکانییەســتیداوێپ و واڵێپ  یکێش
 .کردەد نیداب یباشوور یکانەرگەشمێپ
 
 یکــیزین یهاوکــاران ەل کێــکیە دا (ی زایینــی١٣١٨ - ١٣١٧) ی هەتــاوی١٣٣٧ و ١٣٣١ یکــانەوەناڵجوو یانیــرەج ەل
 یاچـارن ەب ەئـاوار الەم یرکرانیستگەد پاش ەل ەوەشۆیەه وەب رەه بوو، ینیموع مانەیسول و ەئاوار الەم دانیهەش
 .ەبوو کوردستان یباشوور ەیئاوار ،ەشاو یمیژێر نیەال ەل یرکرانیستگەد ییترسەم ەتێوەکەن ەیوەئ رەب ەل
 
ی ١٣١٨ - ١٣١٧)هەتــاوی  ١٣٣٧ و ١٣٣١ەی وەناڵجــوو یشــکان کێــت پــاش ەک ەیانێیــهاور وەئ ەڵگ ەل باشــوور ەل

 .ەوەنەکەدێپ ستەد یزبیح یشانۆکێت و ەوەگرنەد کیە کوردستان یباشوور ەوەابوونەڕگ (زایینی
 
ــوو ێالدزەق ەل ڵیمــا ەک داەمانەردەســ وەل رەه ــارنج و شــا یمــیژێر یکــانەاویپ یرشــێه رەب ەتێــوەکەد ەب  ەد یکۆن
 .ەوەتێوەناک ێل یانیگ یانیز ەوییەشۆخ ەب ەک نێهاوەد ەیکڵەما
 
 ەل یکۆنـاک ۆیهـ ەب زبیـح ینـدامانەئ ەک (ی زایینـی١٣١٨)ی هەتاوی١٣٣٧ جوواڵنەوەی ساڵەکانی ۆینسک یدوا ەل
 کیە زبیـح یکانییەکەرەسـ ەکـادر ەل کێشـەب یتـەممیه ەب ابـوونڕبەڵه کێـل دایـزبیح یرکەئ یبردنەوێرەب یوازێش
 یشـار  لـه( ی زایینـی3793 ی جـوونی٢١)ی هەتـاوی3131ردانی  ی جـۆزه13 یزبـیح یمەهێسـ ینفرانسـۆک و ەوەگرنەد
 یردرێبژەڵه زبیح ییندەناو ەیتیمۆک یندامەئ کەو میرەک کاک ادەنفرانسۆک وەل گرن،ەکوردستان د یباشوور  هۆیک
 .بوو ەوۆستەئ ەب مەهێس ینگرۆک یرانیگ تا ەیرکەئ وەئ و
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  سدا به یشار  له( ی زایینی3791ی سێپتەمبەری 11) ی هەتاوی3131ری  زبه ی ره3 کە لە شدایمەهێس ەینگرۆک ەل
 داەیەنگرۆک وەل ،ەوەتێردرێبژەدەڵه یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ کەو ەکید یکێجار ۆب میرەک کاک بەسترا راقێع  له

 .ێنێد ستەدەو ەنگرۆک یشدارانەب ینگەد ەیژمار نیرترۆز ەوییەستیوەشۆخ و ییهاتووێل ۆیه ەب میرەک کاک
 
 کەو میـرەک کـاک تاڵو ۆینـاوخ ۆبـ زبیـح یـیتیەراەبێر و کـادر ەیوەانەڕگ و یتیەپاشـا یمیژێر یرووخان پاش ەل
 یمـــوکراتێد یزبـــیح یشـــتەردەس یشارســـتان یکخـــراوێر و ێکـــرەد یاریـــد شـــتەردەس یشارســـتان ەتیمۆکـــ یرپرســـەب

 .ەوەکاتەد رانێئ یکوردستان
 
 .ێردرێبژەدەڵه یندەناو ەیتیمۆک یریموشاو یندامەئ کەو میرەک کاک زب،یح یمەچوار ەینگرۆک یدوا ەل
 
 یدوا ،ێکرەد یارید ەستاد وەئ یندامەئ کەو میرەک کاک( یزامین یشوورا) ەرگەشمێپ یستاد یزراندنەدام پاش ەل
 ێردرێسـپەد ێپـ ینیموع دیهەش یزێه ەییرماندەف یرکەئ میرەک کاک ەوەمیژێر نیەال ەل هابادەم یشار ەیوەرانیگ
 ەڵیســـەویش ینەســـەح الەم کـــاک کەو شـــتەردەس ەینـــاوچ یکانەرمانـــدەف ەل رچـــاوەب یکێشـــەب ەڵگ ەل ڕێهـــاو و
 .ەبردوو ەوەڕێب ەیرکەئ وەئ ڵسا ندەچ ۆب و بنەد کارەستبەد
 

 تـاەه و کـرا یاریـد زبیـح یـیزامین یداروکـاتەت یشـەب یرپرسـەب کەو زبیـح یمەنجێپ ەینگرۆک پاش میرەک کاک
 .برد ەوێرەب ەیرکەئ وەئ ڵیسا ١٧ ینەمەت و زبیح یمەشەش ەینگرۆک یدوا
 

 یکراوێپەڕبـاو و فـاەوەب یکێنـدامەئ کەو و ێبـەد نینشـەخان یشـۆخەن ۆیهـ ەب داڵیسـا ١٧ ینەمەت ەل میرەک کاک
 .ەویەما ەیکەزبیح یبازێر و تەخ ەڵگەل زبیح
 
 .ەبوو ەنگرۆک یشدارەب وانیم کەو ەوییەستیوەشۆخ و یکراوێپەڕباو ۆیه ەب زبدایح یمەهۆن و مەوتەح ەیکونگر ەل
 ێجـەب رانەنـدەه وەرەب یکوردسـتان رەنـابەپ کەو( یتـاوەهی ١٣٧١)ینـییزا ی١٣٣٢ ڵیسـا ینیهاو یکانییەتاۆک ەل
 .ەویەما ەتاڵو وەل رەه ییوااڵدواما تاەه و کرد دێسوئ یتاڵو ەل یووڕ ینییزا ی١٣٣٣ ڵیسا ەل و ەشتووێه
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 یمـوکراتێد یزبـیح یفـادارەو یکێنـدامەئ کەو دێسوئواڵتی  ەل یبوون ێجەشتین یناڵسا ەیماو ەلنەمر کاک کەریم 
 رەه و دا بات،ەخ ەب ەیژێدر یندەفکەرەش و قاسملوو و یقاز واەشێپ دانیهەش یگاێر یبوارێر و رانێئ یکوردستان

 ینـدامانەئ نیەال ەل یرۆز یکێتەحـورم و زێـر و بـوو یانڕێیـهاو و ستانۆد یکراوێپەڕباو و ستیوەشۆخ ەوۆیەه وەب
 .رایگەدێل ەوەزبیح
 
 دیهەشـ یزاڵۆاخـ و ە"نیسـرەن" سـتاۆمام ەب ناسـراو دادەح نیسـرەن دیهەشـ یبـاوک دادەح میـرەک کـاک ەباس یاویش
ی ١٧لە ڕێکەوتـــی  مـــوکراتێد یەاڵق ەل پاســـداران یســـپا یکبارانەمووشـــ یئاکـــام ەل ەک ،ەپوور نەســـەح دەمـــمەمح

هەروەهـا بـرای حـاجی حوسـین حەدداد  .کـران دیهەشـ( ی زایینـی٢٦١٨ی سێپتەمبەری ٨)ی هەتاوی١٣٣٧خەرمانانی 
 ەممەشـ  نجێـپکە لە رۆژی  کوردسـتان یموکراتێد یزبیح یکانەزڕی ینیرێد یرەشۆکێت و یاسیس و شناوۆخ یتیەساەک
 کستادیدرێفر یشار یکانەشخانۆخەن ەل کێکیە ەل داڵیسا ٨٦ ینەمەت ەل ی زایینی٢٦١٨سێپتەمبەری  ی٢٦ یوتەکڕێ
 .کرد ییدوا یچۆک ژێروۆن یتاڵو ەل
 

ی زەرماوەســ ی١ یژۆر مــوکراتێد یباتکــارانەخ مەرجەســ ۆبــ ئاشــنا یکێنــاو و نیرێــد یرەشــۆکێت دادەح میــرەک کــاک
 واویــه ەل ڕپــ ڵەد دیســو یتــاڵولە  دا ڵەیســا ٨٨ ینــەمەت ەل ی زایینــی٢٦١٨ ۆڤەمبەرینــ ی٢٢ ەب رەرانــبەبی ١٣٣٧
 .کرد انیژ ەل ییوااڵوت ماەک دانێل ەل ەیکەئاوات

 
 .رووحی شاد و ڕێگای خەباتی و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت

 
 کوردستان و کورد و کوردستان میدیا: سەرچاوە
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 :ئامادە کار: تێبینی

 
 بەرهەمـی لە گەڵ خـاتوو کـافیە عەبباسـیدووجار هاوسەرگێری کردووە، یەکەم  :کەریم حەددادکۆچکردوو کاک  *

 :منداڵە ٧ژیانیان 
مامۆسـتا پەرویـن و ئێسـتا لە شـاری بۆکـان لە رۆژهەاڵتـی کوردسـتانە، خـاتوو نەسـرین حەدداد  :سێ کچ بەناوەکانی
لە مۆشــکبارانی قەاڵی دێمــوکڕات لە شــاری کــۆیەی  ٢٦١٨ناوەنــدی کە بەداخەوە لە ســێپتەمبەری ئەنــدامی کــۆمیتەی 

 لە دەرەوەی واڵت نێشتەجی یە،  ندەنلیف یتاڵو ەل ەلەیویس. باشووری کوردستان شەهید بوو
لە واڵتـی کاک ئەحمەد، یوسف، تاهیر، رزگـار حەدداد بەمـاڵ و منـداڵەوە لە دەرەوەی واڵت  :چوار کوڕ بە ناوەکان

 .سوئید دەژین
 

هاوسەری یەکەمی کاک کەریم هەموو تەمەنی خۆی لەسـەردەمی رێژیمـی پاشـایەتی بەبـێ هاوسـەرەکەی  خاتوو کافیە
بە تەنیا ئەرکی پەروەردە و بارهێنانی حەوت منـداڵی لە دژوارتـرین سـەردەمدا بەباشـی و رووسـوورانە و بەجـوانی 

د، لەسـەردەمی دەسـتەاڵتداری کۆمـاری ئیسـاڵمیش شـان بەشـانی کـچ و ئەرکی دایک و باوکایەتی خـۆی بەجـێ گەیانـ
کوڕەکانی تا کۆچی دوایی یارو یارمەتیدەر بنەمـاڵە تێکۆشـەرەکەی بـوو و هەرچـێ لەدەسـتی هـات کـردی هەر بـۆیە 

 .شتی بەرین بووەرووحی شاد جیگای بەهە جێگای شانازی گشت دۆست و خزم ئاشنایان
 

 منداڵە،  ٣ژیانیان  حوسێن بەرهەمی خاتوو خەجیج: هاوسەری دووهەم
 .خاتوو ژۆان، شەوین، لە سوئید دەژین :دوو کچ بە ناوەکان

 .کاک جوانڕۆ، شارۆ حەددادە، ئەوانیش لە دەرەوەی واڵت لە سوئید دەژین :دوو کوڕ بە ناوەکانی
 

اشـووری کوردسـتان هاوسەر دووهەمی نەمر کاک کەریم لە مـاوەی نێشـتەجی بـوونی کـاک کەریـم لە ب خاتوو خەجیجە
مێوانــداری لە کەســایەتی سیاســی و پێشــمەرگە دەکــرد و ئەرکــی  حیزبــی مــاڵی کــاک کەریــم بە هــۆی بەرپرســایەتی

بـۆ شۆڕشـگێرانی حیـزب و  وەلەسەر شانی خاتوو خەجیجە بـوو بەراسـتی ئەرکـی سەرشـانی خـۆی بە زیـادە یمیوندار
 ئەم خاتوو لە هەموو بوارەکان دا یار و  دا اشکراشلەسەردەمی خەباتی ئ. هاوڕێیانی هاوسەرەکەی بەجێ گەیاند
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 .بێتتەمەن درێژ سا  و هەر و  دەستی خۆش .یارمەتیدەری هاوسەرە تێکۆشەرەکەی بوو
 

بنەماڵە حەددادیش هەموویان بەکۆ چ وەک پێشـمەرگە و کـادر و مامۆسـتا لە بەشـێک لە ئۆرگانەکـانی حیـزب دا * 
یان بە جوانی و رووسوورانە بەجێ گەیاند و ئەوەی لە دەسـتیان هـات بـۆ بەرپرسانە ئەرکی نیشتمانی و حیزبی خۆ

حیزب و گەلەکەیـان دژی رێژیمـی کۆنەپەرسـتی کۆمـاری ئیسـالمی کردیـان و کەم تەرخەمیـان نەکـرد هەربـۆیە جێـی 
 .هیوادارین هەر سا ، تەمەن درێژو سەرکەوتوو بن. شانازی و سپاس پێزانینن

 
 رەحمان نەقشی: ئامادەکردنی

 
 

 
 

پیاوە گەورە و دڵفراونەکەی شۆڕشی کوردایەتی کاک کەریم حەدداد کۆچی دوایی 
 .کرد

 
 
 
 
 
 
 

 حەمەرەسووڵ کەریمی

 
 لەگەڵ بەربەرەکانی ماوەیەک دوای حەدداد کەریم کاک ٢٦١٨ - ١١ - ٢٢ بەیانی ئەمرۆ زۆرەوە پەژارەیەکی و بەدا 

 بە و کــرد دوایــی کــۆچی ســاڵیدا ٨٨ تەمەنــی لە ێدســوئ واڵتــی لە ڤێســترۆس شــاری نەخۆشــخانەیەکی لە نەخۆشــی
 .کرد گەلەکەی و کاری و کەس و بنەماڵە لە ماڵئاوایی یەکجاری
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 شـاری نیشتمانپەروەری و خۆشناو بنەماڵەیەکی لە ئەو بوو، زائیینی ی١٣٣٦ ساڵی دایکبووی لە حەدداد کەریم کاک
 هــــۆی بە یەوە الوەتــــی هەڕەتــــی لە هەر. وەدایکبــــو لە کــــوردپەروەردا بــــاوکێکی و دایــــک ئــــامیزی لە سەردەشــــت

  و کوردستان دێموکراتی حیزبی دامەزرانی و دەبێ گەلەکەی ئازاری بە ئاشنا خاڵەکانی و باوکی نیشتمانپەروەی
 .دەبێ گەلەکەی ئازادی و شۆڕش ئۆگری و دەبینێ خۆی چاوی بە کوردستان کۆماری

 
 و پوور حەسـەن محەمـمەد شـەهیدی تـازە خـاڵۆزای و ەددادح نەسـرین شـەهیدان بـاوکی و حەدداد بنەماڵەی گەورەی
 .هێشتین بەجێێ جەستە بە گشتمان، خۆشەویستی و حەدداد حوسێن حاجی کۆچکردوو تێکۆشەری برای

 
  سااڵنی نەسروتووەکەی مرۆڤە حەدداد، کەریم کاک دێموکرات ریزەکانی دیارەکەی تێکۆشەرە ڕێبەرە و فەرماندە

 ی١٣٣١ و ١٣٣٧ ســـااڵنی چاونەترســـەکەی و ئـــازا پێشـــمەرگە و یـــاوەر و یـــار دســـتان،کور کۆمـــاری ڕووخـــانی دوای
 هەتـاوی، ی١٣٧٧ شۆڕشـی دوای دڵسـۆزەکەی و جەرگ بە فەرمانـدە ، دێمـوکرات سـادەکەی و خاکی ڕێبەرە ،هەتاوی
 ەب ئـــارەزووەوە و ئـــاوات دونیـــایەک بە سەردەشـــت، شـــاری ســـەربەرزەکەی پیـــاوە و دێمـــوکرات دڵســـۆزەکەی کـــادرە

 .نایەوە سەری یەوە سەربەرزی
 

 ! گەورەم

 
 هــــاوڕێی هەژار، و هێــــدی موکریــــانی، هــــێمن نەمــــر شــــاعیرانی شەونشــــینی دێمــــوکرات، تێکۆشــــەرەکەی مــــرۆڤە

 پشتیوانی یەکان، وێردی و مینەشەم و یەکان موعینی و شەریفزادە الجانی، ساڵح ئاوارە، مەال شەهید هاوسەنگەرانی
 و پشـت و نەسرین شەهید گەورەی سەروەرو عەلیدووستەکان، و زادە حەکیم و پوور ەنحەس و حەدداد هەموو سەرەکی
 و دیـار مـرۆڤە دێموکراتەکـان، دوو کەسـی هەزاران و سەدان خۆشەویستی نیشتمان، و گەل شەهیدانی هەموو پەنای

 و پوور حەسـەن و نەسـرین و تـۆ بـێ بە پـاییزە، ئەم ئازارە، بە گەلێک کۆچەکەت کوێستان و گەرمێن خۆشناوەکەی
 .خەمناکە و سارد و هەڵگراو زەرد گەلێک حاجی کاکە

 
 عەلیدووستەکان و زادە حەکیم و پوور حەسەن و حەدداد گەورەی بنەماڵەی دا رابردوو مانگی دوو ماوەی لە بەداخەوە

  ەریمک کاک کۆچی ئەگەرچی ئەمجارەش کە دڵنیام لەوە کرد، قەبووڵ دڵەوە بە گەورەیان کۆچی و گەورە زامی
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 .دەکەنەوە ڕاست گەورەش کۆستە ئەم قورسایی بەر لە شان هەموویان ژانە، بە و گەورە گەلێک
 

  کاک ڕیبازی و ڕێچکە بە کەریم کاک دوای نەوەی گەورەیە، و ناخۆش گەلێک الیەکمان هەموو بۆ کەریم کاک کۆچی
 بە شــانازی و نــاکەن وون پیــاوە ەگەور ئەو ڕێبــازی و ڕێچــکە ئــێمەش دوای نەوەی و نــاوە هەنگاومــان دا کەریــم
 .دەکەن گەلەکەمانەوە گەورەیی فەرماندە و ڕێبەر ئەو تێکۆشانی و خەبات و گەورەیی

 
 هەڵویســتی و تێکۆشــانت و خەبــات چــوونکە بنــوو، ئــارام کوردســتان، یەکەی خــاکی فەرمانــدە و ڕێــبەر شــاد رووحــت
ــوێرانەت و مەردانە ــایەی ب ــوڕ شــانازی م ــچ و ک ــو و نەوە و ک ــان ئاشــنایانتە، و خــزم وهەم ــەربەرزین هەمووم  کە س
 بـۆ هـاتنەوەت بە پەهـلەوی ڕووخـانی دوای ئەگەر بـووی، بـوێر و چـاونەترس و دلۆڤان تۆی پێشەنگمان و پێشرەو

 جارێکی دڵنیایەوە بە پێشەنگمان، و فەرماندە بویە و کرد درووست دێموکرات بۆ هێزت و خروشاند شارت سەردەشت
 ڕەچەشـکێن نەسـرینی و برات حوسێنی حاجی و نەمر هەرگیز تۆی خاکسپێردراوی بە ڕوفاتی یبردنەوە لەگەڵ دیکە

 خـاکی پەیـکەری و دەخرۆشـێنینەوە شـار دیـکە، نازەکـانی بێ شەهیدە هەموو و ڕێبەرانمان خۆشەویستی محەممەدی و
 .دەکەینەوە ساز لێ شار سەرچاوی لە بوێریتان و بوون

 
 دێموکراتەکـان دوو و عەلیدووسـت زادە حەکـیم و پوور حەسـەن و حەدداد ڵەکـانیبنەما و الیەک گشـت لە سەرەخۆشی

 .دەکەم
 

 ٢٦١٨ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
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 یادی ئەو هاوڕێ خۆشەویستە پیرۆز بێ

 
 
 
 
 

 
 هاشم کەریمی

 
ناچـاری   مـن بـه  كه( ی زاینی١٣٧٣) ی هەتاوی١٣٧٢زی وه بۆ نەورۆ ڕێته گه داد ده ریم حه ڵ كاك كه گه  ناسینی من له

تەشــکیالتی حیــزب لە بــانە بە هــۆی   دا بــوو كــه و كاتــه لــه. جــێ هێشــت و گەیشــتمە كوردســتانی باشــوور  م بــه بانــه
جاسووسێکی خۆفرۆش بە ناوی سەلیمی خا شەرافەت کەوتە بەر هێرشی ساواک و مەال قادر وێردی ئەندامی کومیتە 

و عەزیز مستەفا زادە لە گەڵ چەندین کەسـی دیـکە ( ساڵحی)شەهید بوو، و شەهیدان محەمەد سدیقناوندی حیزب 
دواتـر )( جەالل)مـن و مەال عوسـمان میراوەیـی . مانـگ لە سـنە ئیعـدام کـران عەزیز دوای چەنـد محەمەد و. گیران

ەردەشـت پیرانشـار شـەهید عوسمان دوای شەڕی داسەپاوی رژیمی کۆمـاری ئیسـالمی بەسـەر کوردسـتاندا لە جـادەی س
 .دەربازبووین {بوو
  

یشتنم بۆ سلێمانی یەکەمین کەسـانێ لە حیزبیەکـانی ئەو سـەردەمە کە چـاوم پێیـان کەوت ەرباز بوونم و گ كاتی ده
 دیـارە لە مـاڵی مامۆسـتا مەالمـحەمەد شەڵماشـی بـرا. یادان کاك کەریم حیسامی و کاك کەریم حەداد بـوون زیندوو

ارە و کاک مستەفا شەڵماشـی کە دیـارە لەو دانیشـتنەدا کـاک مسـتەفا وەک ئەنـدامی حیـزب ئامـادە ئاو گەورەی مەال
دوایی لە قەاڵدزێ بەکرێگیراوانی رژیمی شا نارنجۆکیان فرێ دایە حەوشکەی ماڵی کاك کەریم کە ناچار بـوو . بوو

خەجـیج هاوسـەری کـاك کەریـم  ماڵی هاتە سلێمانی و لە دوو ژووری خانووی کاك کەریم زەند دەژیـان، کە خوشـکە
ــوو ــد ب ــم زەن ــاکە ری ــامە خــانی هاوســەری ک ــرازای ئ ــیش دوای هەرەســهێنانی شۆڕشــی کوردســتانی باشــوور، بە . ب من

ی زیــنەب و بەیـانم لە بـانە بەجــێ هێشـتبوون، لە مــاڵی مەال ە، و لە بەر ئەوتەواوەتـی لە سـلێمانی جێگیــر بـووم

http://www.giareng.com/images/KOMALAYATI/hashm_karim.jpg
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و کەم رۆژ ەژیام و مەنزڵەکانمان لە گەڵ کاك کەریم لێک نزیک بـوو حەمەمینی ئامۆزام و دادە خاوەری هاوسەری د
ك کەریم و خوشکە خەجیج زۆر میواندۆست و دڵفراوان بـوون و بەدایـم میوانیـان هەبـوو، بە کا. بوو یەکتر نەبینین

کـاك  تایبەت کاتێ مامۆستا هێمن لە بەسداوە سەردانی سلێمانی دەکـرد، شـاعیران و نووسـەرانی سـلێمانی لە مـاڵی
 .کەریم سەردانیان دەکرد و بە باشی میوانداریان لێدەکرا

 
کـــاك کەریـــم لە بنەمـــاڵەیەکی شۆرشـــگێڕ هـــاتبووە دنیـــا کە بریتـــی بـــوو لە حەدادەکـــان، و حەســـەنپوورەکان، و 

 ٣١حەکیمزادەکان، و خوێشی هەر لە مێرمنداڵیەروە چووبووە نێو تێکۆشانی سیاسیەوە و لە بزووتنەوەی ساڵەکانی 
ئاشکرا ببوو وبە ناچاری رووی کردبووە کوردستانی باشوور و لە کونفڕانسی  دا هاوکاری پێشمەرگەی کردبوو و ٣٧ -

بوونی کـاک  یاد کاك کەریم بە تەمەن بوو، بەاڵم شەهید هەرچەند زیندوو. سێ دا ببووە ئەندامی کومیتە ناوەندی
ک ەینی برای، بۆ کـۆچی دوایـی زینـدوویاد کـامحەمەد حەسەنپوور و خوشکە نەسرینی کچی کاك کەریم و حاجی حس

 .کەریم کاریگەرییی خۆی هەبوو
 

 یادی ئەو هاوڕێ خۆشەویستە پیرۆز بێ
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 .بۆ کۆچی دوای کاک کەریم حەداد

 
 
 
 
 
 
 
 

 محەممەدی فەقێ عەلی

  
 هەمو و حەکیمزادە و رحەسەنپوو بنەماڵەکانی هەروەها و تێکۆشەرە ئەو بنەماڵەی ئەندامانی لە سەرخۆشیم وێڕای
 بە ژیـان لەنـاڕەحەتی هیوادارم و دەزانم سەمیان شەریکی بە خۆم بەری دەورو و سەردەشت شاری تێکۆشەری خەڵکی
 .بن دوور

 
 بە دا، دەسوربەتــان دەرمــاڵی لە ئێســتا بــۆ ئەی بــوو، نیشــتیمان ســەرکەوتنی بــۆ نــا، کە یەکەمــت هەنگــاوی اللۆۆۆ 

 !دێڵی بەجێم تەنیای
 

 گۆشــەیەکی جەسـتە بە خەریـکە تـۆ دا، سـوربەت بەســتێنی لە ئەوەتـا بەڕێـوەیە، شۆڕەسـواران روانەکەیکـا قـافڵەی
 .دەکەیتەوە ئاوەدان تەنیای

 
 !کوڕی حەمەی ڕەزاو درۆینەکەی ئارامە دوڕگە هەژانی، سااڵنی ڕێنیشاندەرەکەی ڕێبەرە ئەی !ئەی فەرماندە
 شـانازی خـۆڵی لە تۆزێـک ئەوەی بـۆ بـن، زەوی مەاڵسـی وەت،گەڕانە بـۆ قەراربـو شـاخاوی، نیشـتیمانی دارودەوەنی
  ملی و شان سەر نایە بەهێزیان ئازارێکی و ئێش هەگبەی حەسەنپوور، و نەسرین دوێنێ. ببڕێ پێ بەرپێتیان
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 دێڵن؟ بەجێمان هەڵەداوان بە وا بۆ! تۆ ئەمڕۆ و حوسێن حاجی مام ئەوان دوای و نیشتیمان بچوکی و گەورە
 
 مێــزەرو و بەســتوە ئــاڵقەی بەدەوریــدا مرۆڤخــۆر ئەژدیهــایەکی ئێســتا شــار هەبــن، دەبــێ ناوشــار ەکــیگەڕانەوەی بــۆ

 قارەمــانی ئێــوە ئاســتەمەدا، سـەردەمە لەم. دەکــا بــۆگەن خەریــکە وا گرتـوە، ژینــی ئــاوەڕۆی بەری گــاڵوی حەمـامەی
 و بەرخـۆدان ڕمبـی و شـیر بە نندەتـوا ئێـوەن هر بگرن، ئارام و مەڕۆن هەروا و پێویستن زۆر سەردەم داستانەکانی
 پـۆل بە مەڕۆن، هەروا بـدەن، نەجـات زۆرداریـم و زوڵـم و دەسـتی ئاوسـاوی واڵتی خوێندان و خەبات و پشودرێژی

 .مەڕۆن توخودا ...مەرۆن
 

 شۆڕشەکەشـی بەرپـاکردنی و زوحـاک کوشـتنی و ئاسـنی کوتکی و کاوە داستانەکەی تۆ، دەڤەری حەدادێکی هەر اللۆ 
 بـۆ و ئەفسـانەیەکە هەر ئەو بەاڵم کـرد، باوەڕم بینیم خۆم چاوی بە بینی تۆم! من.مەڕۆ هەروا داوە، یخۆ وەدوای
 دەی تارانـد، خەوەتـان ئەو و هـاتن دەڤەرە ئەم حەدادەکانی تۆ. بوو ئێستامان نەوەکانی خەوبردنەوەی و دڵخۆشی
 ....مەڕۆ دەنگ بێ هەروا

 
 ئـازادی، بـانگی بـدە، بانـگ موعێنیەکـان و.... ئـاوارە هـاوڕێتی بە مـانزە ئەو وەک لوتکەکـان سەر لە دەوەرە اللۆ 

 شـوان شمشـاڵی تـووڕەی بە بـبەوە بـاز، و شەهێن چریکەی بە ببەوە دوبارە، وەرەوە سەرهەڵدان، و ڕاپەڕین بانگی
ـــا ـــاڵی تاشـــەبەردی ب ـــاش قەدپ ـــتە چی ـــین بێ ـــت و جم  و حەداد چـــی هەر.... مەڕۆ هەڵەداوان بە. ڕاموســـێ بەرپێ

 سەریبـانی گریـانێکی خـوانی سـفرەو هێشـتا مەڕۆ، وەرە گەڕانەوەتە، ڕێـی لە چـاو هەیە، حەکیمـزادە و نپوورحەسە
 ....!مەڕۆ هەروا کۆنەکراوەتەوە، دوێکەم ئەوان کۆچی

 
  بۆ پایزیت جوتێرەی گوڵە دەسکە چەند دا گیاڕەنگ و بڵفەت داوێنی لە با وەرە ئەکەی، ئۆسر هەر ئەگەر !گەورەم
 ڕۆیشت، حەکیمزادیەک و حەداد و حەسەنپوو چی ئەمڕٶ هەتا دا دوایی سااڵنەی لەم تۆ، هەر نەک اخرئ بچنمەوە،
 پــاکی خــاکی ســەر درێژکراویــان جەســتەی بەرابەر لە دا، مــااڵوای کــاتی لە نەمتــوانی مــن چــۆن لــێم، زیــزە گشــتی

 خۆنەویســتی ئەی مــااڵوا نــوێنڕێ و پێشــەنگ ئەی مامۆســتام، و ڕێــبەر ئەی مــااڵوا بڵــێم و بەرم کرنــۆش نیشــتیمان،
 .....دۆست نیشتیمان
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 و وەفـا لە پـڕ ڕێگـای سـەر بـۆ دەکەم دەسـکەنە سپییانە جوتێرە گوڵە ئەم وەفاداریتانە، قەرزداری نیشتیمانم اللۆ 
 ...بە کوردستان بە نیشتیمان بە وەفاداریتان

 
 .تۆن هاتنی چاوەروانی ژیان ئەودیوی بستوی لە حاجیش مام حەسەنپوور و نەسرین دەزانم باش مااڵوا مااڵوا، اللۆ 
 .....ماالوا فەرماندەکەم و ڕابەر مااڵو

 
 ٢٦١٨ی نۆڤەمبەری ٢٣: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
 

 
 

 کوردێک لە جنسی وەفا مرۆڤێک لە چەشنی راوەستان کەریم حەدداد
 
 
 
 
 
 

 بێهروز کوردە حمەدی

 
 رەسـ تـا ێڕیبـاتگەخ کوردستان، یزۆسڵد ەیرگەشمێپ ەنۆک یخاکسپاردن ەب یسمەر و ڕێ ٢٦١٨ی دێسامبری ٧ یژۆر
 .چوو ەوەڕێب تەحورم نەخاو یددادەح میرەک ،ییئازاد یبازێر ەب فادارەو
 
 ینـدەبەز و رۆز ینـدامانەئ گشـت ەڵگ ەل تـر یتـاناڵو و دێسـو یکێنێشـو مووەه ەل ەوەاویپ و ژن ەب رۆز یکێکەڵخ
 وەرەب ەوەســڕۆستڤێ یشــار ەیشــخانۆخەن ەل انیــمرەن یچــراوێپ کوردســتان یاڵئــا ەل یرمــەت دداد،ەح ڵەیمــاەبن
 .برد شار ۆیشک ەب و ەورەگ یستانۆڕگ
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 ەک ێبــەه یەیمانــا وەئ یتــوانەید ایــنەت ئورووپــا یبــاکوورەل شیــوەئ زســتان یتاەرەســ یســاردەن و شۆخــ یکــێژۆر
 و سـتانۆد تـاەه داەد ۆیخـ ڵـیوەه مـووەه تـاک، و پـاک ئاوا یکۆڤێمر یسچوونەد ەل یمەخەل شیسروشت تەنانەت
 .بن فانۆت و ەوڕێک و زستان یبا ەکز نیمترەک یتووش ددادەح میرەک یرانۆمخەخ
 
 شێپـ وەرەب بار ەل و جوان کەڵخ یلۆپەش. بوون تەسرەح ەب کانەناسەه و ییماوەخ گاکانین و کڕێ کانەنگاوەه
 شــدارانەب ەیرۆئــاپ یشــتنەیگ ەب و ســتانەوەراد گــاداڕێ نــارەک ەل ،ێجــ ەشــتنەیگەد ەرەب ەرەب وا شەوانەئ چــوو،ەد
 .ەوەتوانەد داەتارەق یناوەه ەل و بوونەد انەڵیکێت
 
 و ســـترانیبەد روونتـــر ییســـکاوێفرم یچـــاو و ییمـــاوەخ ەیورت ەورد ەورد کراو،ەئامـــاد یزارەم ەل ەوەکبـــوونینز ەب
 .نرانیبەد
 
 کێکیە. کرا ەڕێب زارەم ییاڵقوو وەرەب ەکەرمەت یگرەڵه یووتتاب ،ییدوا ڵینزەم ۆب ددادەح یرمەت یشتنەیگ ەب
 ەوەخـاک ەڕەمێپـ مەکیە یگرتنـەڵه مەد ەب ەورەگ ڕیکـو یدەحمەئ و اندەیراگ یخاکسپاردن ەب یکێسپەد کانڕەکو ەل
 .شاێاکڕ دا ۆیخ یدوا ەب ەیناسەه ڕپ یانیگر و هاوار کێلۆپەش و ستاەه یانیگر ەیمڕپ
 

 ەبـاب یرمـەت رەسەب انیخاک ەمشت ،ڕۆ ڕۆ و انیگر ەب ،ەوەچووک و ەورەگ ەب ڵەماەبن یانندامەئەل کام رەه پاشان
 رەه. بوو کراوەن ریبەل یکێکردنییوااڵما و نر  ەب یکێکردنەڕێب. بوو ناڵردەب ەل و جوان یکەیەاردید. کرد داەورەگ

 ک،ێـــاویپ ک،ۆڤێــمر ۆبـــ مەخ. داەد یلۆپەشــ واداەه ەل بـــوو مەخ رەه بــوو، وانەر نـــاداۆگ رەســەب بـــوو ســکێفرم
 ەل و ێنێنگەسـەڵه ۆیخـ ییەاڵئـاو سـتەد و ییداکـارەف و ییزۆسڵد ینرخ ەوەکردبوەن یریب زیرگەه ەک کێڕێشگۆڕش
 .ێب کێپاداش یوانەڕچاو دا یرەرامبەب
 

 .شتەڕۆید کراویارید ینێشو وەرەب و شتێهەد ێجەب یستانۆڕگ ەک بوو غیمبۆتر یالفاو جار وەئ کێرێکاتژم یپشت
ــوەل  ەب کەو رەه ،ەوەنرانێخــو جــوان یعرێشــ کــران، شەشــکێپ کانییەشــۆخەرەس نیرمتــرەگ دا شینــانێزلڕێ ینێش
 بـوو، ددادەح میـرەک یزووەئـار و ستیو و ڵد یخواست ەک ،ێمامل یتەزرەح یشاکار شازو ییرانۆگ دوو ەیوەوکردناڵب
  یکیەواەه و ڵحا و سکێفرم و ییستیوەشۆخ و ەتاس و ستەه ەل ییتژ و جوان تر ەیندێه نیمەمات ۆڕیک
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 .کرا ییتەبیتا
 

 �ێب داریەپا و شاد دا ناڵد ەل رەه ددادەح میرەک ەیکەکوردان و پاک ڵەد یادگاری و ادی
 

 ٢٦١٣ی جانێویری ٣: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

 

 
 

  .ئاسنگەرێک لە ڕەگەزی کاوەی ئاسنگەر مااڵوای لە نەتەوە و نیشتمان کرد
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەحمەد کاکەمەمی: نووسینی

 
 نیشـتمان و گەڵ لە یەکجـارەکی مااڵوی حەداد کەریم کاک نەمر نوامبر ی٢٢ رۆژی سەرلەبەیانی ی٧ کاتژمێر ئەمرۆ
 .کرد
. گوریزە بە وا حەدادەکان بنەماڵەی لە ژیان بۆچی ناتەمیزە، و خەمبار وەرزیکی چ زیزە، پاییزێکی چ پاییزە ئەم
 مـحەمەد تێکۆشـەر خـالۆزای و هاوسـەر و حەداد نەسـرین خەباتکـارەکە نـازەنینە کیـژە پایزە ئەم کۆچی قافڵە سەر

 کۆچمــان کــاروانی قــافلەوانی و قــافڵە دوا و مــامی حەدادی حوســێن حــاجی خەباتکــار قــافڵە، نێــوان و حەســەنپوور
 .…خاڵۆزایە و برا و یژک قافڵەی ڕەوی دوا و باوکە. حەدادە کەریم کاک نەمر رابووردوو وبە نەسرەوتوو

 

https://pmnews.se/w/wp-content/uploads/2018/11/kerim_hedad.bmp
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ــبەر و پێشــەوا هەمــوو وەک تەمەن ســاڵ …و وچــان بــێ خەبــاتی ســاڵ دەیــان دوای( ئاســنگەر)حەداد کەریــم  و ڕی
ــازی ڕاســتەقینەی خەباتکــارانی ــاوات بە رزگــاری ڕێب ــارەزووی و ئ ــازادی دەســتەبەرکردنی ئ  و نیشــتمان رزگــاری و ئ

 . هێشت جێ خۆی دوایی نەوەکانی بۆ بیرەوەریەکانی ەزموونیئ و شانازی لە پڕ دەفتەری و نایەوە سەری نەتەوە
 

  خۆشک وەک خۆی بنەماڵەی تاکەکانی هەموو کە بوو سەرکردانەوە و سەرۆک و خەباتکار دەگمەن لەو حەداد کەریم
ــرا، و ــوڕ ب ــچ، و ک ــامۆزا ک ــانەتی و زاوا و خــاڵۆزا و خــوارزا و ئ ــانی تەن ــژدان بە دووریشــی خزم  و شــەرافەت و وی

ــیکەڕام ــانی ەت ــی ئینس ــتی و نیشتانپەرس ــوو دەرس نەتەوەدۆس ــابوو و داداب ــوو پەروەردەی و بارهین ــداری. کردب  بەش
 دەســتی پەروەردەی بەرهەمــی دا رزگــاری خەبــاتی لە حەشــەنپوورەکان و حەکیمزادەکــان و حەدادەکــان لە لەشــکرێک

 .حەدادن کەریم ڕووناکی بیری و پاک
 

 سوورترە ئاگر لە شەڕدا لە …سەنگەر نیو پێشمەگەی و فەرماندە ردەمانیکسە و ڕێبەرە سەردەمانێک حەداد کەریم
 بــۆنی کە بــوو شــانە لە چەک پێشــمەرگە ئەو حەداد کەریــم. ڕەوانتـر ئــاو لە زامــداردا داڵنــی کــردنەوەی هێـور لە و

 کوردسـتان یدەوەنەکـان و دار و گـویز دارە و داربەرو هەمـوو سـایە ژێـر لە کردبـوو، بۆ کوردستانی گوڵەکانی هەموو
 زەنـدۆڵەکانی و ئەوشـکەوت هەمـوو لە گرتبـوو، سەنگەری کوردستان کوێستانەکانی دوندنی هەموو سەر لە سابۆوە،
 نـیەت دەسـتنوێژی و خواردبـۆوە ئـاوی کوردسـتان کانیاوەکـانی هەمـوو لە بوو، تەنی حاشارگەی و شەوارە کوردستان

 ئـاوی سـوێری و شـەڵماش تـافگەی گـرڤەی و کوردسـتان نیکانیاوەکـا و رووبـار خۆرەی بوو، هەڵگرت خەباتی پاکی
 چەمی و دووکان گۆلی و سیروان ئاوی لە و پەڕیبۆوە چووک و گەورە زێی لە جاران بە. بوو جێشت ی ورمێ دەریای
 جەاڵل، بــرایم کوێســتانەکانی گەوەی و الپــاڵ و ســەردوند هەمـوو لە. بــۆوە پــڕی مەلەباســکە بە بادینــان و ئـاراس
 و پـێ خشـپەی کوردسـتان کوێرەڕيێەکـانی و ڕێباز. کردبوو ئەوەباسکەوباسک دااڵنپەڕ و هەوارەبا ەنگ،گیار بڵفەت،

 و دەخزی ترسی لە مار. دەکرد پی هەست و دەناسیەوە ڕێبوارەیان ئەم ئارەقەی بۆنی کوردستان دەونی و دار و گوڵ
 لەم ئاسـنی هەفتاکاڵەی حەوت، نەک کە بوو ئازادی ڕێگای ڕێبوارەی ئەو حەداد کەریم …دەتەزی سامی لە دڕندە

 .کڕی ژیان و گیان بە مەترسی هەزاران دڕی، ڕێبازەدا
 
. پێـوا شانازی بە سەر تا ڕێگایەی ئەم. حەبسا دژمن راست لە قەت نە و ترسا سام لە قەت نە بوو ڕێبوارێک ئەو

  کەریم …نەیار و دیار بۆ راو،هە بۆ ئاو، بۆ خاک، بۆ گەڵ، بۆ تەبا و ئاشنا ناسنامەیەکی و ناو حەداد کەریم
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 حەداد
 
 .دەشەکاندوە کوردستانیان رزگاری ئاالی بااڵ، باڵی بااڵی بە باڵەکانی کە بوو هەڵۆیە ئەو
 

  لە ساڵەی …ژیانی تەمەنی هەموو ئاسنگەرە ئەم ڕاپەڕی، ماردۆش زوحاکی دژی لە جارێک ئاسنگەر کاوەی ئەگەر
 .دابوو دەڕاپەڕین دۆش بە حەبا و لەسەر ەمامەع و تەپلەپۆش و بەسەر تاج زوحاکانی دژی
 

 گـا و گەرمـین لە گا بڵندان، لە گا و نەویان لە گا بەندەنان، لە گا و زیندانان لە گا کەسەبوو ئەو حەداد کەریم
 .بوو دەستان لەسەر گیان دەم هەر …زستان نە و دەناسی بەهاری نە کوێستان، لە
 

. دەبـڕێن پێـک هەردەم و نـابڕین لێـک هەرگیـز هـاودەنگە، خەبـات دەگەڵ مەرگە، بێ پێشمەرگەیەکی حەداد کەریم
ــاوزادی حەداد ــات ه ــاودێری و خەب ــاتی داری ئ ــات نەب ــوارێکی و خەب ــدی ڕێب ــای هەنگاوتون ــکەم. نەجــاتە ڕێگ  خۆس

 پـارچەمەکی و دەکـوترا سـەری بان کێلی خۆی دەست ئاسنگەری کوتکەکەی بە هەر حەداد مااڵوای دوای لە دەخواست
 سـەربازە ئەو. ون سـەربازی نـاز بـێ جەنـازەی دەستەمالنی دەبۆ تفەنگەکەی و بااڵوپۆشی دەبۆ ئاسنگەری ینگیبەرس
 و سەخت سەرمایەکی لە و کڕ و مات بێدەنگیەکی لە مرد، بۆی و ژیا بۆی گەلەی و نیشتمان لەو دوور بە کە ونەی
 پێشـمەرگەی ناکـاو، خەباتکـاری گومناو، بازیسەر بنوو ڕاحەت بنوو. واڵت دوورە واڵتێکی خاکی باوەشی چۆ دا سڕ
 نــاوی ڕەمــزی وەک نــاوت و نــامری تــۆ …بنــوو ڕاحەت بنــوو، دەربەدەر، زورهــانی پیــری ســەنگەر، لە دەم هەر

 .درێژەیدەبێ هەر ڕیگات و دەمێنێت هەر مەزن خەباتکارێکی
 

 ٢٦١٨ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  : سەرچاوە
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 مااڵوایی لە ژیان کرد" د"نەسرین حەدا"ۆشەری دێرین و باوکی شەهید تێک

 
 
 
 
 
 
 
 
ــیپەب ــتمانەب ەک کڵێــواەه ێ ــرەک کــاک ،ەشــتووەیگ دس ــاو و نیرێــد یرەشــۆکێت دادەح می  مەرجەســۆب ئاشــنا یکێن
 .کرد انیژ ەل ییوااڵما دیسو یتاڵو ەل ٢٦١٨ ینوامبر ی٢٢ ەب رەرانبەب زەرماوەس ی١ یژۆر موکراتێد یباتکارانەخ

 کوردسـتان یمارۆک ەیرگەشمێپ یکانڵەخا و باوک ەک ەوەئ ۆیه ەب ەوڵییەمندا یتاەرەس ەل رەه دادەح میرەک کاک
 ەڵگ ەل ەبوو ڵسا ەپازد اینەت ینەمەت ەک داەکاتان وەل رەه ەبوو ئاشنا یرەروەشتمانپین و تەاسیس ەڵگ ەل بوون

 ەب بــوو یشــۆخ و ەزرانــدوەدام انیــاتڕکۆمێد یالوانــ یتــییەکیە شــتەردەس یشــار ەل یکــانەنەمەت هــاو ەل کەڵێــمۆک
 .ەکییەتیەکیە یچاالک یندامانەئ ەل کێکیە
 

 ینـدامەئ ەب بـوو اتڕکۆمـێد یزبـیح ەیوەبـووژان و کوردسـتان یمـارۆک یووخـانڕ رەسـ ەب ڵسـا ندەچ ینەڕیپێت پاش
 ییشدارەب ۆب رەنێنو کەو ەوۆیەه وەب رەه کرد، ینێنه یشانۆکێت ەب یستەد چاالک و کارا یکێندامەئ کەو و زبیح
 .ردراێبژەڵه هات، کێپ کوردستان یباشوور ی”ێسون“ یگوند ەل ەک زبیح یمەدووه ەینگرۆک ەل
 
 یرپرسـەب کەو میـرەک کـاک ٣٨ و ٣٧ یکانڵەسـا ەل زبیـح ینـدامانەئ ەل کێشەب یرانیگ و مەدووه ەینگرۆک یدوا
 یمـیژێر ینگـەز و بـرەز رێژ ەل یانڕێیهاو ەل کێلۆپ ەڵگ ەل و، کرا یارید شتەردەس ەیناوچ ەل زبیح یالتیشکەت

 .کرد شانۆکێت ەب انیستەد دایتیەپاشا
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 ەب یرۆز یکــێتەخزم داۆیــخ ەیکەزبیــح نــاو ەل تەخــزم یرکــەئ ەل ایــج ەک بــوو ەســانەک وەل کێــکیە میــرەک کــاک
ــرد، کوردســتان یباشــوور ەیوەناڵجــوو ــاو ەب وەئ ک ــوب یتەجــاریت ین ــ و رگەجل ــەب یکانییەســتیاودێپ و وێاڵپ  یکێش
 .کردەد نیداب یباشوور یکانەرگەشمێپ
 
 ینیمـوع مانەیسول و ەئاوار الەم دانیهەش یکیزین یهاوکاران ەل کێکیە دا ١٣٣٧ و ٣١ یکانەوەناڵجوو یانیرەج ەل

 ییترســـەم ەتێـــوەکەن ەیوەئ رەب ەل یناچـــار ەب ەئـــاوار الەم یرکرانیســـتگەد پـــاش ەل ەوەشـــۆیەه وەب رەه بـــوو،
 .ەبوو کوردستان یباشوور ەیئاوار ،ەشاو یمیژێر نیەال ەل یرکرانیستگەد
 
 کوردسـتان یباشـوور ەوەابـوونەڕگ ١٣٣٧ و ٣١ەیوەناڵجـوو یشـکان کێت پاش ەک ەیانێیهاور وەئ ەڵگ ەل باشوور ەل
 .ەوەنەکەدێپ ستەد یزبیح یوشانۆکێت و ەوەگرنەد کیە
 
ــوو ێالدزەق ەل ڵیمــا ەک داەمانەردەســ وەل رەه ــارنج و شــا یمــیژێر یکــانەاویپ یرشــێه رەب ەتێــوەکەد ەب  ەد یکۆن
 .ەوەتێوەناک ێل یانیگ یانیز ەوییەشۆخ ەب ەک نێهاوەد ەیکڵەما
 

 کەو میــرەک کــاک تاڵو ۆیخــ نــاو ۆبــ زبیــح یــیتیەراەبێر و کــادر ەیوەانەڕگ و یتیەپاشــا یمــیژێر یرووخــان پــاش
ــەب ــ یرپرس ــتەردەس یشارســتان ەیتیمۆک ــرەد یاریــد ش ــتان یوکخــراێر و ێک ــیح یشــتەردەس یشارس  یاتڕکۆمــێد یزب

 .ەوەکاتەد رانێئ یکوردستان
 

 ەیناسـەه دوا تـا فـاەوەب یکـێدامەئ کـووەو و ێبەد نینشەخان یشۆخەن ۆیه ەب دا ڵیسا ١٧ ینەمەت ەل میرەک کاک
 .بوو دا ەیکەشتمانین و لەگ یمەخەل
 
 دیهەشـ یزاڵۆخـا و ە"نیسـرەن" سـتاۆمام ەب ناسـراو دادەح نیسـرەن دیهەشـ یبـاوک دادەح میـرەک کـاک ەباس یاویش
 .کران دیهەش موکراتێد یەاڵق ەل پاسداران یسپا یکبارانەمووش یئاکام ەل ەک ،ەپوور نەسەح دەممەمح
 
  ەل دیسو یتاڵو ەل زەرماوەس ی١ یوتەکڕێ ڕۆمەئ یرازەرفەس ەب انیژ کێنەمەت یدوا ەشناوۆخ ەرەشۆکێت وەئ
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 .وتەک دانێل ەل ەیکەئاوات اوویه ەل ڕپ ڵەد دا ڵەیسا ٨٨ ینەمەت
 

 میـرەک کـاک یوچـان ێبـ یشـانۆکێت رەمـبەهەل یگناسـەمەئ یاێـڕو کوردسـتان یمـوکراتێد یزبـیح یانـدنەیاگڕ یناوند
 یکـــەڵخ مەرجەســـ و، ەمـــزادیکەح و پوور ســـنەح داد،ەح ڵەیمـــاەبن ەیئاراســـت ۆیخـــ یشـــۆخەرەس وەپرســـ داد،ەح
 .ێزانەد انیمەخ ەل شدارەوب کیرەش ەب ۆیخ و، کاەد شتەردەس ەیناوچ یستۆموکراتدێد
 

 ٢٦١٨ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 

 
 

ری  فته کانی ده کێک له بنکه داد له یه ی حه ماڵه مرانی بنه ی نه ڕێوه چوونی پرسه به
 سیاسی

  
 
 
 
 
 
 

ری سیاسـیی  فتـه ی ده کانی بنکـه كێک لـه سـاڵۆنه له یهی زایینی، ٢٦١٨ی نوامبری ٢٣ممه   رۆژی شه کوردستان و کورد؛
هید  داد بـاوکی شــه ریم حــه مر کـه ڕابردووی دێمـوکڕات نــه ری بــه ی تێکۆشـه حیزبـی دێمـوکڕاتی کوردســتان کـۆڕی پرســه

 .ڕێوه چوو داد به سرین حه نه
 
ڕێوه  کیمزاده بـه نپور و حـه سه و حه داد ری دێموکڕات، حه ی تێکۆشه ماڵه ر سێ بنه شداریی هه دا که به به یه و پرسه له

ت بـه  باره می سـه ربڕینـی هاوخـه ندامان و دۆسـتانی حیزبـی دێمـوکڕاتی کوردسـتان وێـڕای ده س له ئه یان که چوو، ده
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داد  سـرین حـه هیدان نه ش واته شه یه ماڵه م بنه ی ئه مرانی دیکه ریی نه وه داد، یاد و بیره ریم حه کۆچی دوایی کاک که
 .یان زیندوو راگرت-داد نپور و حاجی حوسێن حه سه د حه ممه و محه

 
ری سیاسـیی حیزبـی  فته ندامی ده ریمی ئه ماڵ که ڕێز کاک که دا، هاوڕێی به مییه م کۆڕی پرسه و هاوخه شێکی ئه له به

گشـتی  د و بهدا ریم حـه مر کـاک کـه بات و تێکۆشانی نـه ش کرد و رابردووی خه کی پێشکه یه دێموکڕاتی کوردستان وته
باتی  اڵتی کوردسـتان و کـاروانی خـه ی رۆژهـه ی رزگاریخوازانـه وه ی لـه بزوتنـه یـه ماڵه م بنه دڵسۆزی و فیـداکاریی ئـه

 .وه لێی روانی وه و به چاوی رێز و پێزانینه بیر هێنایه حیزبی دێموکڕاتدا وه
 

 ٢٦١٨ی نۆڤەمبەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 

 
 

 تێکۆشەری دێرینی حیزب و گەل  کەریم حەداد کۆچی دوایی کرد
 
  
 
 
 
 
 
 

 ل،ەگ و زبیح یترسەچاون ەیرماندەف و نیرێد یرەشۆکێت موکرات،ێد یشتڕبەب و ارید یتیەساەک :ایدیم کوردستان
 .کرد یرانەنگەهاوس و انیژ ەل ییئاواڵما دادەح میرەک کاک

 
  ەممەش نچێپ یژڕۆ یانەیب یکەخول ستیوب نجێپ رێکاتژم ا،یدیم کوردستان ەڕیپڵما ەب شتووەیگ ڵیواەه ێیپەب

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB9_r8sb7fAhWKbFAKHRfVBoIQjRx6BAgBEAU&url=http://kurdistanmedia.com/so/news/%D8%AA%DB%8E%DA%A9%DB%86%D8%B4%DB%95%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8E%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%DB%95%D9%84-%DA%A9%DB%95%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AD%DB%95%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%86%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF&psig=AOvVaw0MGMgSJwS18CSAGQqSJx6y&ust=1545944442499910
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 یچۆکـ دێسـوئ یتـاڵو ەل دادەح میـرەک کـاک ،ینـییزا  ٢٦١٨ - ١١ - ٢٢ رەرامـبەب یتاوەه ١٣٣٧ - ٣ - ١ یوتەکڕێ
 .کرد ییدوا
 

 یکڵەیەمــاەبن  ەل شــتەردەس یشــار ەل یتــاوەه یچۆکــ ی١٣٦٣ ڵیســا یژێــالوەگ یچــوار یژڕۆ ددادەح میــرەک کــاک
 .بوو کیدا ەل رداەروەشتمانپین
 
 ەڵگ ەل بــوون کوردســتان یمــارۆک ەیرگەشــمێپ یکــانڵەخا و بــاوک ەکەیــوەئ ۆیهــ ەب ەوڵییەمنــدا یتاەرەســ ەل رەه
 ەل کەڵیـمۆک ەڵگەل ەبـوو ڵسا ەپازد اینەت ینەمەت ەک داەکاتان وەل رەه و بوو ئاشنا یرەروەشتمانپین و تەاسیس

 یندامانەئ ەل کێکیە ەب بوو یشۆخ و ەزراندووەدام انیموکراتێد یالوان یتییەکیە شتەردەس یشار ەل ینانەمەهاوت
 .ەکییەتیەکیە یچاالک

 
 ینـدامەئ ەب بـوو مـوکراتێد یزبـیح ەیوەبـووژان و کوردسـتان یمـارۆک یرووخـان رەسـ ەب ڵسـا ندەچ ینەڕیپێت پاش
 ۆبـ رەنێنـو کەو ەوۆیەهـ وەب رەه کـرد، ینـێنه ینشاۆکێت ەب یستەد زبیح یچاالک و کارا یکێندامەئ کەو و زبیح
 .ردراێبژەڵه هات، کێپ کوردستان یباشوور ێیسون یگوند ەل ەک زبیح یمەدووه ەینگرۆک ەل یشدارەب
 
 کەو میــرەک کــاک ٣٨ و ٣٧ یکانڵەســا ەل زبیــح ینــدامانەئ ەل کێشــەب یرانــیگ و زبیــح یمــەدووه ەینگرۆکــ یدوا
 ینگـەبروزەز رێـژەل یانڕێیـهاو ەل کێـلۆپ ەڵگەل و کـرا یاریـد شـتەردەس یەنـاوچ ەل زبیـح یالتیشـکەت یرپرسەب
 .کرد شانۆکێت ەب انیستەد دایتیەپاشا یمیژێر
 

 ەب یرۆز یکــێتەخزم داۆیــخ ەیکەزبیــح نــاو ەل تەخــزم یرکــەئ ەل ایــج ەک بــوو ەســانەک وەل کێــکیە میــرەک کــاک
 کێشـەب یکانییەسـتیداوێپ و وێاڵپـ و رگەجلـوب ەوییەبازرگـان یناو ەب وەئ کرد، شیکوردستان یباشوور ەیوەناڵجوو
 .کردەد نیداب یباشوور یکانەرگەشمێپ ەل
 
  مانەیسول و ەئاوار الەم دانیهەش یکینز یهاوکاران ەل کێکیە دا ی هەتاوی١٣٣٧ و ٣١ ەیوەناڵجوو یانیرەج ەل

  ییترسەم ەتێوەکەن ەیوەئ رەب ەل یناچار ەب ەئاوار الەم یرکرانیستگەد پاش ەل ەوەشۆیەه وەب رەه بوو، ینیموع
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 .ەبوو کوردستان یباشوور ەیوەڕیپ ،ەشاو یمیژێر نیەال ەل یرکرانیستگەد
 
 یباشـوور ەوەابـوونەڕگ ی هەتـاوی١٣٣٧ و ٣١ ەیوەناڵجوو یکشکانێت پاش ەک ەیانڕێیهاو وەئ ەڵگ ەل باشووردا ەل

 .ەوەنەکەدێپ ستەد یزبیح یشانۆکێت و ەوەگرنەد کیە کوردستان،
 
ــوو ێدزەاڵق ەل ڵیمــا ەک داەمانەردەســ وەل رەه ــارنج و شــا یمــیژێر یکــانەاویپ یرشــێه رەب ەتێــوەکەد ەب  ەد یکۆن
 .ەوەتێوەناک ێل یانیگ یانیز ەوییەشۆخ ەب ەک نێهاوەد ەیکڵەما
 
 ابـوونڕبەڵه کێل دایزبیح یرکەئ یبردنەوێرەب یوازێش ەل یکۆناک ۆیه ەب زبیح یندامانەئ ەک ٣٧ ۆینسک یدوا ەل
 وەل گــرن،ەد یزبــیح یمەهێســ ینفرانســۆک و ەوەگــرنەد کیە زبیــح یکانییەکەرەســ ەکــادر ەل کێشــەب یتــەممیه ەب
 ینگرۆکـ یرانـیگ تـا ەیرکەئ وەئ و ردراێـبژەڵه زبیـح یینـدەناو ەیتیمۆکـ ینـدامەئ کەو میـرەک کاک داەنفرانسۆک
 .بوو ەوۆستەئ ەب مەهێس
 
 وەل ،ەوەتێردرێبژەدەڵــه ینــدەناو ەیتیمۆکــ ینــدامەئ کەو ەکیــد یکێجــار ۆبــ میــرەک کــاک شــدایمەهێس ەینگرۆکــ ەل
 سـتەدەو ەنگرۆکـ یشـدارانەب ینگـەد ەیژمـار نیرتـرۆز ەوییەسـتیوەشۆخ و ییهاتووێل ۆیه ەب میرەک کاک داەیەنگرۆک
 .ێنێد
 
 کەو میـرەک کـاک تاڵو ۆینـاوخ ۆبـ زبیـح یـیتیەراەبێر و کـادر ەیوەانەڕگ و یتیەپاشـا یمیژێر یرووخان پاش ەل
 یمـــوکراتێد یزبـــیح یشـــتەردەس یشارســـتان یکخـــراوێر و ێکـــرەد یاریـــد شـــتەردەس یشارســـتان ەتیمۆکـــ یرپرســـەب

 .ەوەکاتەد رانێئ یکوردستان
 
 .ێردرێبژەدەڵه یندەناو ەیتیمۆک یریموشاو یندامەئ کەو میرەک کاک زب،یح یمەچوار ەینگرۆک یدوا ەل
 
  یدوا ،ێکرەد یارید ەستاد وەئ یندامەئ کەو میرەک کاک( یزامین یشوورا) ەرگەشمێپ یستاد یزراندنەدام پاش ەل
  ێردرێسپەد ێپ یینیموع دیهەش یزێه ەییرماندەف یرکەئ میرەک کاک ەوەمیژێر نیەال ەل هابادەم یشار ەیوەرانیگ
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 ەڵیســـەویش ینەســـەح الەم کـــاک کەو شـــتەردەس ەینـــاوچ یکانەرمانـــدەف ەل رچـــاوەب یکێشـــەب ەڵگ ەل ڕێهـــاو و
 .ەبردوو ەوەڕێب ەیرکەئ وەئ ڵسا ندەچ ۆب و بنەد کارەستبەد
 

 تـاەه و کـرا یاریـد زبیـح یـیزامین یداروکـاتەت یشـەب یرپرسـەب کەو زبیـح یمەنجێپ ەینگرۆک پاش میرەک کاک
 .برد ەوێرەب ەیرکەئ وەئ ڵیسا ١٧ ینەمەت و زبیح یمەشەش ەینگرۆک یدوا
 

 یکراوێپەڕبـاو و فـاەوەب یکێنـدامەئ کەو و ێبـەد نینشـەخان یشـۆخەن ۆیهـ ەب داڵیسـا ١٧ ینەمەت ەل میرەک کاک
 .ەویەما ەیکەزبیح یبازێر و تەخ ەڵگەل زبیح
 
 .ەبوو ەنگرۆک یشدارەب وانیم کەو ەوییەستیوەشۆخ و یکراوێپەڕباو ۆیه ەب زبدایح یمەهۆن و مەوتەح ەیکونگر ەل
 
 رانەنــدەه وەرەب یانکوردســت رەنــابەپ کەو( یتــاوەه یچۆکــ ١٣٧١)ینــییزا ی١٣٣٢ ڵیســا ینیهــاو یکــانییەتاۆک ەل
 .ەویەما ەتاڵو وەل رەه ییوااڵدواما تاەه و کرد دێسوئ یتاڵو ەل یووڕ ینییزا ی١٣٣٣ ڵیسا ەل و ەشتووێه ێجەب
 
 و رانێــئ یکوردســتان یمــوکراتێد یزبــیح یفــادارەو یکێنــدامەئ کەو دێســوئ ەل یبــوون ێجەشــتین یناڵســا ەیمــاو ەل
ــوارێر ــاێر یب ــ یگ ــاز واەشــێپ دانیهەش ــ و یق ــ و ملووقاس ــدر یندەفکەرەش ــات،ەخ ەب ەیژێ ــ وەب رەه و دا ب  ەوۆیەه
 ەوەزبیــح ینــدامانەئ نیەال ەل یرۆز یکێتەحــورم و زێــر و بــوو یانڕێیــهاو و ســتانۆد یکراوێپەڕبــاو و ســتیوەشۆخ
 .رایگەدێل
 
 میـرەک کـاک فاەوەب یرەنگەهاوس و ڕێهاو ییئاواڵما و ییدوا یچۆک ەینۆب ەب رانێئ یکوردستان یموکراتید یزبیح
 یکــەڵخ و زبیــح یکانەرگەشــمێپ و کــادر نــاوبراو، یســوکارەک و خــزم ەیئاراســت ۆیخــ یشــۆخەرەس و ەپرســ دادەح

 .تێزانەد انیمەخ یکیرەش ەب ۆیخ و کاتەد شتەردەس یشار تەبیتاەب کوردستان
 
 ٢٧١٧ی سەرماوەزی ١

 ٢٦١٨ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 حەدداد  حەسەنپوور  حەکیمزادە: سنامەی بنەماڵەکانیسوپا

 
 
 
 
 
 
 

 لە دانیشـتن بەدەم کە پاییزێـک هـاتی، تووشـی دا ژیانـت لە کە بـوون پاییزەکـان ناخۆشترین لە ساڵ ئەم پاییزی
 .دەکرد ئەمساڵ خەزانی لە چاوت ژوورەکەت کورسییەکەی سەر

  
 بە هاوسـەنگەرەکانت و گۆشـەکانت جگەر پاییزە ئەم ئاخر ن،دەخلیسکا روومەتتدا سەر بە فرمێسک دەنگی بێ بە و

 .دا دەست لە دا شووم پیالنێکی لە سەردەم کۆنەپەرستانی دەستی
 

 دەستت لە تۆ کە کەسانەی ئەو ئاخر. هەڵوەرێنی فرمێسک بێدەنگییەوە بەدەم کە نەبوو پاییز یەکەمین ئەوە دیارە
 ئەوەی سـەرەرای ژیانـت سـاتەکانی لە زۆر. نەبـوون خۆت پوورزای و خاڵۆز و برا و کچ   کار و کەس تەنیا دابوون

 دەســتدانی لە خەمبــاری ئەوەشــدا گەڵ لە راوەســتابووی کۆســتەکاندا و ناخۆشــی بەرابەر لە خــۆراگرانە و قــایم کە
 و هــاوڕێ دەیــان بە و نەبــوون رۆژهەاڵت کوڕەکــانی خەمــی تەنیــا تــۆ خەمەکــانی. بــووی فیــداکارەکان ئینســانە
 شـاد شـادییەکانیان بە و بـوون یەکتـر پەنـای و پشـت و هاوکـار زۆر سـااڵنێکی کە هەبوون باشوور لە ەرتهاوسەنگ

 . دەکردن بەش دەگەڵ خەمەکانت و بووی
 
. بــژی ئازیزەکانــت لە دوور بــووی ناچــار الویــیەوە تەمەنــی ســەرەتای لە هەر ئەتــۆ: (حەدداد کەریــم) گیــان کــاکە 

 و شــادی لە دووری جگەرگۆشــەکانت و خێزانــت لە دووری براکانــت، و خووشــک لە دووری باوکــت، و دایــک لە دووری
ــینەکانیان ــی ش ــان هەوێن ــۆ خەبــاتی و ژی ــوون ت ــااڵنە ئەو هەر. ب ــمەدی کــاکە س ــرای حەدداد مەحەم  لە ئــازیزت ب
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 ٧٧ شۆرشـی دوای لە. بـووی کۆستە ئەم خەمباری سنوورەکان دیو لەو ئەتۆ دەستدا لە گیانی تەسادووفدا رووداوێکی
 کرد کۆچیان ئەوانیش و بوویەوە دوور لێیان دیکە جاریکی کە نەخایاند زۆری بەاڵم بوویەوە شاد باوکت و دایک بە
 بـــارانەکەی شـــیمایا تراژیـــدی رووداوی.  وەرگـــرن ژیـــان خۆشـــییەکانی لە کەڵـــک دڵ بە پـــڕ نەتـــانتوانی ئیـــدی و

 تێـدا خۆشەویسـتانت و ئـازیز لە دەیـان بە کە بـوون نەهاتووەکـان بـڕان لە خەمە نێو دیکەی خەمێکی سەردەشتیش
 خووشکت فاتمی دادە لەوانە دەستدا، لە پاکیان گیانی شیمیایی کارییگەرییەکانی هۆی بە داوتر داخەوە بە و بوون

 . شاد رووحی
 

 نژیـا ساتەکانی ئاخرین ئەوەت نەبووی، پەشیمان داتبوون ژیانتدا لە بریارانەی لەو ئەتۆ ئەمانە هەموو سەرەرای
 لە زۆریش و نیم پەشیمان دامن بڕیارانەی لەو یەک هیچ لە: حەدداد کەریم” : کردبۆوە دووبارە کورەکانت و کچ بۆ

 لە بـکەی خەبـات بـێ نرخێـک هەر بە دا بڕیـارت نەکەی، قبووڵ زووڵم کە دابوو بریارت بەڵێ. ”بووم رازی ژیانم
 و سەختەییەکاندا وەبەر شانتان. بوو بوێرانە بەاڵم سەخت، هەڵوێستێکی. بوون پێ باوەڕت ئامانجانەی ئەو پێناو
ــرین بە ــات کەمت ــی کۆمەڵێــک دەگەڵ ئیمکان ــکە حەقخــوازی مرۆڤ ــرد دەســتتان دی ــی باســی ئەوە. پێک  کە چــلە دەیەی

ــران ســەڵتەنەتی رێژیمــی)  کــات ئەو  حکــوومەتی ــانی باشــترین نەوت پــووڵی و پــارە بە( ئێ ــۆ دەکــڕین چەکەک  ب
 بەاڵم بەتـاڵ دەسـتی بە ئێـوەش و خوازەکان ئازادی مرۆڤە لە کردبوون پڕ زیندانەکانی و جودابیرەکانی سەرکووتی

 .سااڵنە ئەو چاالکییەکانی و جوواڵنەوە هەڵسوڕێنەری بوونە مافەکانتان بە ئیمان بە و وورە بە
 
. دەکــردن ئاســان ژیانــت ســەختییەکانی چــۆن لەبیرمــانە بــووین دەگەڵــت و دەتناســین نــزیکەوە لە کە ئــێمە دیــارە 

 لە کورتـدا مـاوەیەکی لە چـۆن دیمـان بەاڵم بـووین سـەختدا زۆر دۆخێکـی لە پەڕیـنەوە سـنوور لە کە ١٣٨٣ پاییزی
 هەمــوو دیــارە رەخســاندین، بــۆ ســەربەرزانەت بەاڵم ســادە ژیــانێکی پێویســتییەکانی ئاســۆس شــاخەکانی چــۆلەوانی
 کە بـوو بەریـنە کـۆمەاڵیەتییە تـۆڕە ئەو هەروەها و دەورووبەرت کەسانی و خۆت زیرەکی حیسابی سەر لە ئەوانەت

 ماڵەکان بەرەو قاسملوو یاد زیندە ئێواران زۆربەی کە شوینەی ئەو. دەکەم ئەشکەوتان دۆڵی باسی. کردن بوو هەت
 بە رۆژ ژیانمـان شـوێنی چـۆن کە دەیـدی خـۆی چاوی بە دەهات کە جارەی هەر و هەڵدەکشا پێشمەرگەکان بنکەی و

 پشـتی لە بڵـێم ئەوش با. دەبێت فێربوون لێ بۆ دەیکەن ئێوە ئەوەی بەراستی دەیگووت ئەویش و ددەکر خۆشتر رۆژ
 لە جیـا کـێن کەسانە ئەو. بکەین بیریان لە نابێ کە هەن دیکە کەسێکی کۆمەڵە هەمیشە سەرکەوتنانە ئەو هەموو

  کەریم، کاک کچەکانی و کوڕ و اژیاند لە تواوە خەجیجی دادە و رەحمەتی کافەی پوورە! پێشمەرگە؟ منداڵی و ژن
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 .   پێشمەرگە دیکەی خێزانێکی هەر وەک حەددادن کەریم ناوبانگی و ناو پشتی لە کە ئینسانانەن ئەو
 

 وئێـوە بـووین پـێکەوە کە سـااڵنەی ئەو ژیـانی ئەزموونەکـانی خۆشـەکان، نەقـڵە و قسە بیرەوەرییەکان، گیان کاکە
 دەژیـان، دەورووبەرت لە کەسـانەی ئەو هەمـوو بۆ بەڵکوو ئێمە بۆ هەر نەک خۆشەویستی و گەرمی لە کردن پڕتان
 سپاس. زەحمەتەکانت هەموو بۆ سپاس و خێر بە رۆژانە ئەو هەموو یادی. ژیانن خۆشەکانی ساتە هێنەرەوەی وەبیر
 قبـووڵ راسـتییە ئەم دەبـێ و ژیـانە رەوتـی ئەوە بەاڵم سـەختە تۆیی بێ بە راهاتن و تۆیی بێ. هەبووی ئەوەی بۆ

 . دەمێنێت زیندوو دڵماندا نێو لە ناوت و یاد و بنوو ئارام تۆش. دەڕۆین رۆژێک و هاتین رۆژێک کە بکەین
  

 بەرێزان 
 

 پێوەنـدییان جۆراوجـۆرە رێگـای لە کەس سـەدان بە کەریـم کـاک ئەزیزمـان و خۆشەویسـت یەکجاری کۆچی بۆنەی بە
 هاوخەممـان و شـەریک بە خۆیـان و دەربڕیـوە گەورەیە کۆسـتە ئەم مەر لە خۆیـان خەمـی و پەژارە و کردووین پێوە
 . زانیوە

 
 لە پێوەنـدییانە لەم بەشـێک. کـردووە ئـێمەوە بە پێوەندییان تەلەفوونەوە رێگای لە کەس سەدان بە ماوەیەدا لەم

ــاوخۆی ــارەکانی لە وەاڵت ن ــتان ش ــووە رۆژهەاڵت لە کوردس ــێمە. ب ــزانینەوە پەڕی بەو ئ ــی پێ  ئەو دانەی دانە سپاس
 لە و کـردووە ئێمەیـان کـاری و کەس سـەردانی لەوێ راسـتەوخۆ هەم کـردووە تەلەفوونیـان هەم کە دەکەین کەسانە
 . بوون بەشدار سەرەخۆشیماندا و پرسە

 
 جێگای زۆر و کۆیە سلێمانی، هەولێر، کەریم، کاک دووهەمی زێدی قەاڵدزێ شارەکانی لە کوردستانیش باشووری لە

 باشــوور و رۆژهەاڵت دووبەری هەر لە سیاســییەکان کەســایەتییە باشــوور،  و رۆژهەاڵت ەکــانیحیزب الیەن لە دیــکە
 و پێشـمەرگە کـۆیە لە بۆنەیەوە بەم هەر. دەربریوە کۆستە ئەم بۆ خۆیان هاودەردی ئەوان و پێوەکراوە پێوەندیمان
 پێویســتی بە کە بــوون داربەشــ پەرســەیاندا لە و کــردوین کاریــان و کەس ســەردانی دێمــوکرات حیزبــی ئەنــدامانی
 . بکەینەوە دوبارە بۆ خۆمانیان ئەمەگی و سپاس دەزانین
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 ســـەردانیان نـــزیکەوە و دوور رێگــای لە زۆر خەڵکێکـــی ڤێســترۆس شـــاری لە لێــرە هەم و گشـــتی بە هەنــدەران لە
 رۆژهەاڵتــی و کـورد تیکۆشـەرانی نـۆروێژ لە و فینلەنـد تورکــووی شـاری لە هەروەهـا. بـوون هاوخەممـان و کـردووین
 .  دەکەین سپاسیان دڵەوە لە ئێمە کە دەربریوە هاوخەمیان و هاوسۆزی و کردووین کاریان کەسو سەردانی

 
 لە پەیــام و وتــار و رێزلینــان بیــرەوەری، شــێوەی بە نرخیــان بە بــابەتی زۆر پەروەرەانمــان، نیشــتیمان و دۆســتان

ــان ــانی لە و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەک ــت ماڵپەڕەک ــاڵو ئینترنێ ــردۆتەوە ب ــان بە و ک ــی دەربڕینەکانی ــان وێنەیەک  لە جوانی
 الیەک هەمـوو لە دەستخۆشـی پێـزانینەوە پەڕی بەو ئێمە. نەخشاندووە کەریم کاک کۆچکردوومان بەرزی کەسایەتی
 رێ لە ئەوەی بنەمــاڵەکەی و کەریــم کــاک کە ئەوەیە نیشــانەی ئەوەش و دەزانــین بەرز ســەر بە خۆمــان و دەکەیــن

 کـاک رووحـی هەروەهـا و بـووە بەرز سـەر پـێ ئـێمەی کە پێـدراوە بەهای و نرخێندراوە بەرز ردوویانەک نیشتیماندا
 .   دەکات شاد کەریمیش

   
 کۆمەاڵیەتییەکـــان تـــۆڕە لە کە بـــدەینەوە کەســـانە ئەو وەاڵمـــی نەمـــانتوانیبێ ئەگەر کە دەکەیـــن لیبـــووردن داوای

 و هاودەرد کە دەزانین بەرز سەر بە خۆمان و گەیشتووە دەست بە پەیامانەمان ئەو هەموو ئێمە و ناردووە پەیامیان
 کە ئێـوەش بـۆ سـپاس و کـردووین سـەردانیان نزیکەوە لە لێرە کە کەسانە ئەو هەموو بۆ سپاس. بوون خەممان هاو
 .  بەشدارن پرسەماندا و سپاردن بەخاک لە و هاتوون و کێشاوە زەحمەتتان نزیکەوە و دوور رێگای لە
  

 زادە حەکیم حەسەنپوور، حەدداد،: کانیبنەماڵە
 

 ٢٦١٨ی دێسەمبەری ٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەری گیارەنگ  : سەرچاوە
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 کۆچی دوایی تێکۆشەر سیاسی کورد حاجی حوسێن حەدداد

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 کۆچی دوایی کەسایەتی سیاسی و تێکۆشەری دێرینی ریزەکانی حدک بەرێز حاجی حوسێن حەدداد لە واڵتـی نـۆروێژ
کەســایەتی خۆشــناو و سیاســی و تێکۆشــەری دێرینــی  بەدا  و پەژارەیەکــی زۆرە بەرێــز کــاک حــاجی حوســێن حەدداد

شــەممە  نی لەگەڵ نەخۆشــی و ناســازی ئەمــرۆ پێنجڕیزەکــانی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان پــاش مــاوەیە بەربەرەکــا
ــی  ٢٦١٨ - ٣ - ٢٦ڕێکەوتــی  ــی  ٨٦لە تەمەن ــاری فرێدریکســتاد لە واڵت ــک لە نەخۆشــخانەکانی ش ــاڵیدا لە یەکێ س

 .نۆروێژ کۆچی دوایی کرد
 

 هەتـاوی لە ئـامێزی بنەمـاڵەیەکی گەورە و کـوردپەروەر و ناسـیاوی شـاری ١٣١٧ - ٣ - ٧حاجی حوسێن حەدداد لە 
ســاڵیدا  ٧، لە تەمەنــی نــدااڵنی ئەو ســەردەم تێــپەر کــردووەژیــانی منــداڵی خــۆی وەک م. سەردەشــت لە دایــک بــوو

، چــوونی بــۆ قوتابخــانە هاوکــات دەبــێ لەگەڵ دامەزرانــی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان و ردرێتە قوتابخــانەدەنێــ
انی بنەمــاڵەکەی و مــالی خاڵەکــانی وەک بــۆ خــۆی باســی دەکــرد هــاتووچۆی ئەنــدام. دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان

بــۆ شــاری مەهابــاد و هــاتنی هێــزی پێشــمەرگە بــۆ شــاری سەردەشــت و هەروەهــا دیتنــی ( پوور بنەمــاڵەی حەســەن)
چەکداری پێشمەرگە لەو تەمەنەدا ، کاریگەری لە سەر هەست و دەروونی هەبووە و جموجۆڵی پێشـمەرگانە و بـاس 

 .وونە هۆی خۆشەویستی بۆ پێشمەرگە و بۆ شۆڕش و بۆ کوردایەتیو خواستەکان لە سەر دامەزرانی کۆمار ب
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ئەو خوێنـدنە بـۆ ئەو کـات و لە شـارێکی بچـووکی . دەرس خوێنـدوەحاجی حوسێن حەدداد تا پۆلی شەشـی قەدیمـی 
اڵی و ژیـانی منـد. ، لەو سـەردەم دا وەک خوێنـدنی بـااڵ سـەیری دەکـراەردەشت کە شارێکی دوورەدەست بـووەوەکی س

ــداڵی ــردووە و هەر لە من ــپەر ک ــاڵەدا تێ ــامیزی بنەم ــداڵی خــۆی لە ئ ــردن بە  مێرمن ــاری ک ــار و هاوک ــۆگری ک یەوە ئ
بنەمــاڵەکەی بــووە، بە هــۆی ئەوە کە بنەماڵەکەیــان ئاســەنگەر بــوون، هەر بە الوەتــی شــانی وەبەر کــاری قورســی 

ەک ئاسـنگەرێکی بەتوانـا وەک وەسـتای ئاسـنگەری ئاسنگەری داوە و وێرای براکانی لەو پیشـەیە دا سـااڵنێکی زۆر و
یەکانی ژیــان ڕوویــان لە دووکــانەکەی کــردووە و لە ســۆنگەی ئەو  کــاری کــردووە و خەڵکــی نــاوچەش بــۆ پێداویســتی

 .کارەوە خەڵکێکی زۆری لە گوندنشینەکان و خەڵکی دیکەی ئەو ناوچەیە ناسیوە
 

ــدەکانی دەوروبە ــاری سەردەشــت و گون ــۆی ئەوە کە ش ــەکانی بە ه ــوو شۆڕش ــتانەوەی هەم ــوژانەوە و هەس ــوێنی ب ری ش
نێوخۆی کوردستانی ئێران و بە تایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستان و هەروەها شۆڕشـی باشـووری کوردسـتان بـووە، 

یەدا بە هـۆی بەربـاڵوی کـاری ڕێکخسـتن و  لەو پەیوەنـدی. هاتووچۆی شۆڕشگێران بۆ ئەو ناوچەیە زۆر ئاسایی بـووە
حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان لە نێــو شــاری سەردەشــت و گونــدەکانی دەوروبەری دا، بە هــۆی ئەوە کە تەشــکیالتی 

خاڵەکــانی و بــرا گەورەکەی و هەنــدێک لە خزمــانی تــێکەڵ بە ریزەکــانی نەهێنــی و ئاشــکرای حیزبــی دێمــوکراتی 
ۆی وریایی خۆی چەند ساڵ کوردستان بوون، ئەو بیرە زیاتر لە میشکی حاجی حوسێن دا چەقرە دەکا و دواتر بە ه
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ی هەتـاوی پەیوەنـدی بە کادرەکـانی ئەو کـاتەی حـدکەوە دەکـات و لە ڕێـگەی ١٣٣١و  ٣٧پـێش خەبـاتی چەکـداری 
یەکانی ئەو کـات  یەوە متمانەی پێدەکرێ و لە ڕێکخستنە نەهێنی خزمەکانیەوە زۆر زوو لە الیەن بەرپرسانی حیزبی

یەکانی شـۆڕش و پێشـمەرگەکان  ە گەیاندنی نامە و هەواڵ و پێداویسـتیدا سازمانی دەدەن و بەرێزیشیان بە حەق ل
ی هەتـاوی دا زیـاتر دەردەکەوێ و ١٣٣١و  ٣٧یەکەی سـااڵنی  حاجی حوسێن لە شۆڕشە چەکـداری.دا دریغی نەکردووە

ئەو کـات یەکان و کەسە دیارەکانی  بە ڕادەیەکی بەرچاو هاوکاری بە کادرەکانی وەکوو شەهید مەال ئاوارە و موعینی
 .دا دەکا و بە وردی و بە وریایەوە هەنگاوی خەمخۆرانەی هەڵێناوەتەوە

 
ی هەتاوی، حاجی حوسێن نائومێد نابێ و هەروا لەگەڵ ئەو بەشە لە ١٣٣١و  ٣٧دوای سەرکوتی شۆڕشی ساڵەکانی 

کـاری ئاسـنگەری کادرەکانی نیشتەجێ لە باشووری کوردستان و گەرمێن لە پەیوەندی دا دەبێ و وێـرای کەسـابەت و 
 .یەکانیش بەجێدەگەیێن بە نەهێنی لەگەڵ چەند کەس لە هاورێیەکانی ئەرکە حیزبی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لەگەڵ یەکەم چەخمــاخەی بــزووتنەوەی سەرتاســەری گەالنــی ئێــران بــۆ تێکرووخــانی حکــوومەتی پەهــلەوی، حــاجی 
ەڵ هـاتنەوەی کادرەکـان بـۆ نێوخـۆی حوسێن وێرای هاورێ و دۆستەکانی جموجۆڵەکـانی خۆیـان زیـاتر دەکەن و لەگ

کوردستان، ئەرکی سەرشانی قورستر دەبێ، دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران حاجی حوسێن لەگەڵ گەرانەوەی 
ــی شــەرەف و  ــێ کە چەک ــتان، لە یەکەم کەســەکان دەب ــوکراتی کوردس ــمەرگەکانی حیزبــی دێم ــادرو پێش ــاری ک یەکج
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لە دوای ئەوە کە دەبێتە پێشمەرگە زۆر زوو بە هۆی خۆشـناوی و . شمەرگەپێشمەرگایەتی لە شان دەکا و دەبێتە پێ
ــاکی و  ــت پ ــۆی دەس ــتان و بە ه ــۆمیتە شارس ــادری ک ــتە ک ــوونی دەبێ ــۆی ئەزم ــا بە ه ــارەزایی و هەروەه ــی و ش لێزان
بەنێوبــانگی لە الیەن کــۆمیتە شارســتانی سەردەشــتەوە دەکــرێتە بەرپرســی هەمــوو گومرگەکــانی نــاوچەی سەردەشــت، 

یەکەم کۆنفرانسی کـۆمیتە شارسـتانی سەردەشـت دا وەک ئەنـدامی کـۆمیتە شارسـتانی سەردەشـت هەڵـدەبژێردرێ و لە
دەبێتە بەرپرسی کۆمیتەی شارەدێی میراوێ و دواتریش لە کۆمیتە شارستانی سەردەشت دەبێتە هەئیەتی ئیجرایـی و 

 .ماوەیەکیش وەک بەرپرسی کۆمیتە ناوچەی مەزرا کار دەکا
 

ــتەری سیاســیحــاجی حوســێ ــر کە  ن لە الیەن دەف ــردرێتە نەخۆشــخانەی شــۆڕش و دوات ــی دەنێ یەوە وەک بەشــی دارای
ی گەالوێژ و دواتـریش نەخۆشـخانەی ٢٧نەخۆشخانەکان حیزب دەبنەوە بە یەک وەک بەرپرسی دارایی نەخۆشخانەی 

ســۆنەکانی مــاڵی و حــاجی حوســێن بەرپرســایەتی جۆراوجــۆری لە ســەر شــان بــوون لە کۆمی. ئــازادی دیــاری دەکــرێ
تداروکات دا کاری کردووە، لە کۆمیسیۆنی مـاڵی دا وەک بەشـی لێکـۆلینەوە و لێپرسـینەوە و بازرەسـی حیـزب کـاری 

 .کردووە و تا کاتی دانانی چەکی پێشمەرگایەتی بەردەوام لە بەشی تداروکاتی گشتی حیزبدا خزمەتی کردووە
 

ــدار ــی دا بەش ــۆنگرەی حیزب ــدین ک ــێن لە چەن ــاجی حوس ــتانی ح ــۆمیتە شارس ــدامی ک ــدین دەورە ئەن ــردووە، چەن ی ک
سەردەشــت بــووە، لە بەشــی جۆراوجــۆری حیزبــدا کــاری کــردووە، لە کــۆڕ و کۆبــوونەوە و کــۆنفرانس و کۆنگرەکــان دا 
ساحەب قسە و بە هەڵوێست بووە، کادرێکی لێوەشاوە و تێگەیشتوو و پێگەیشتووی حیزب بووە و بە گشتی کاری بۆ 

ــــۆ  بە حەق لە کــــاری حیزبــــی دا ســــادق و پــــاک و . یەکــــان کــــردووە کەم کــــردنەوەی کەم و کوریچاکســــازی و ب
شۆرشگێرێک بە مانای وشەی شۆرشگێری بوو، لە نێو خەڵکدا خۆشەویسـت و لە نێـو بنەمـاڵەی . ماندوویینەناس بوو

رانـی شـەهیدمان دێموکرات دا کەسێکی جێگـای بـاوەر و متمـانەی هەمـوو الیەک و بە تـایبەت ڕێـبەری حیـزب و ڕێبە
 .بوو
 

کاک حاجی حوسێن حەدداد مرۆڤێکی سیاسی و تێکۆشـەرێکی خۆشـناوی گەلەکەمـان لە ریزەکـانی حیزبـی دێمـوکراتی 
دا کە ڕژێمـی کۆمـاری ئیسـالمی  ١٣٣١ - ١٦ - ٢٣بووسی حیزب لە  کوردستان دا بوو، لە جەریانی تەقاندنەوەی مینی
کـامرانی کـوڕی لەگەڵ پۆلێـک لە کـادر و پێشـمەرگە و ئەنـدامانی لە بناری قەنـدیغ ئەنجـامی دا حـاجی حوسـێن و 

حاجی حوسـێن مرۆڤێکـی . بنەماڵەکانی حیزب بە تووندی بریندار بوون و سێ کادری بەوەجی حیزبیش شەهید بوون
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ان بـــوو، ئەو کەســـێکی بە بیروبـــاوەر، بەهەســـت و شۆرشـــگێر، مانـــدوویینەناس، هەڵســـوور و خەمخـــۆری گەلەکەمـــ
یەکانی  خەم و شادی و لە نەهامەتیدەرەتانان بوو، لە ری هەژار و بێیسالم، دەستگەرەوە و یارمەتیدەئباوەرمەند بە

حاجی حوسێن وێرای ئەرکی پیرۆزی پێشمەرگایەتی لە نووسـین . گەلەکەمان دا مرۆڤێکی دەرەوەست و بە هەست بوو
اڵتیش دوو کتێبی و چەندین نووسراوەی شێعر و هۆنراوە و بابەتگەلی جۆراجۆرکەم تەرخەمی نەکرد و لە دەرەوەی و

 .بە پێزی لە دوای خۆی بەجێهێشتوون و بەم کارەی کتێبخانەی کوردی دەوڵەمەندتر کردووە
 

حاجی حوسێن لە پێگەیاندن و پەروەردە کردنی کـوڕ و کـچ و نەوەکـانی دا دریغـی نەکـرد و وێـرای ئەوە کە لە نێـو 
کردنەوە دەستی باوکانەی بە سەر سەری هەموو منداڵەکانی   ایەتیشۆڕش دا بوو، بەاڵم بەوپەری هەست بە بەرپرس

یەدا حـاجی خورشـیدی هاوسـەری پشـتیوانی  لەو پەیوەنـدی. سـەڵتەکان و جیرانەکانیشـی دا دێنـاو بگرە پێشمەرگە 
 سەرەکی حاجی حوسێن بووە و بە یەکەوە لەو پەروەردەیە دا هاوکار بوون

 
تی دا لە هەموو ناوچەکانی سوێسنایەتی، گەورەکایەتی، نەڵێن و باسکی کاک حاجی حوسێن لە ماوەی پێشمەرگایە

کۆڵەسە و ئاالن کاری کردووە، لە سەریەک نزیک بە شەش دەیە وەک ئەندامی هەڵسوور و چاالکی حیزب خزمەتـی 
 ساڵ لە تەمەنی خۆی چەکی پیـرۆزی پێشـمەرگایەتی لە شـان دابـووە و لە هەمـوو ٢١بە گەل و نیشتمان کردووە و 

ی هەتاوی دوای سااڵنێک خزمەت لە ١٣٧٨ساڵی . ازادی گەلەکەی لێداوەئەوا سااڵنەدا دڵی تەنیا بۆ ئاشتی و بۆ ئ
ریزەکانی حدک دا بە هۆی بە سااڵچوویی و وێرای منداڵەکانی ڕوو لە هەندەران دەکا و لە واڵتی نۆروێژ درێژە بە 

نــدامێکی چــاالکی حیــزب لە خــزمەت حیــزب و کــۆمیتەی ژیــانی ئاســایی خــۆی دەدا، لە هەمــوو ئەو ســااڵنەدا وەک ئە
 .دەروەی واڵت و نۆروێژ دابووە و خزمەتێکی دیار و بەرچاوی بە گشت الیەک کردووە

 
حاجی حوسێن تا دوایین هەناسەکانی ژیانی هەروا چاوەروانی گەرانەوەی بوو بـۆ زێـدی لە دایکبـوونی خـۆی و هـیچ 

بکــا و بە دڵەوە ژیــانی تــاراوگەیی و هەنــدەران هەڵبــژارد بــۆ ئەوەی  کــات ئامــادە نەبــوو کە ســەر بــۆ دوژمــن نەوی
 .تەسلیمی ویستی دوژمن نەبێ

 
 بە بۆنەی کۆچی دوایی حاجی حوسێن حەدداد لە ناخی دڵمانەوە سەرەخۆشی لە هەموو ئەندامانی بنەماڵەکەی و 

 هاوسەنگەرانی دەکەین و خۆمان خزمان و دۆست و ئاشنایان و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و هاورێ و 
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 .بە خەمباری لە دەست دانی ئەو مرۆڤە گەورەیە دەزانین
 

 .ڕووحی شاد و جێگای بەهەشتی بەرین بێ
 

   لە الیەن بنەماڵەی حاجی حوسێن حەدداد و بەشێک لە هاورێ و دۆستانی نەمر حاجی حوسێن حەدداد
 

 لەگەڵ ڕێز و حورمەرت
 
  
  

 
ر حاجی حوسێن  ی کۆچی دوایی هاوڕێی تێکۆشه بۆنه  شی بهخۆ ره و سه  ی پرسه نامه

  وه دداده حه
  
 
 
 
 
 
 
 
. یشـت واڵتـی نـۆروێژ پێگه  ددادمان لـه ر حـاجی حوسـێن حـه واڵی کۆچی دوایی هاوڕێی تێکۆشـه هه  وه داخێکی زۆره  به

نی حیزبـی دێمـوکراتی کی خۆشـناو و سیاسـی و تێکۆشـەرێکی دێرینـی ڕیزەکـا دداد کەسـایەتیه کاک حاجی حوسێن حـه
لە  ٢٦١٨ - ٣ - ٢٦شەممە ڕێکەوتـی   کوردستان، پاش ماوەیەک بەربەرەکانی لەگەڵ نەخۆشی و ناسازی ئەمرۆ پێنج

 .ساڵیدا لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری فرێدتیکستاد لە واڵتی نۆروێژ کۆچی دوایی کرد ٨٦تەمەنی 
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ئامێزی بنەمـاڵەیەکی گەورە و کـوردپەروەر و ناسـیاوی شـاری هەتاوی لە  ١٣١٧ - ٣ - ٧ حاجی حوسێن حەدداد لە 
ســاڵیدا  ٧، لە تەمەنــی نــدااڵنی ئەو ســەردەم تێــپەر کــردووەژیــانی منــداڵی خــۆی وەک م. سەردەشــت لە دایــک بــوو

ش دا حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان و کۆمــاری کوردســتان دامەزراون و  مه رده و ســه ر لــه هــه. قوتابخــانە  تــه نێردراوه
بـۆ شـاری مەهابـاد و هـاتنی هێـزی ( پوور بنەمـاڵەی حەسـەن)نی بنەماڵەکەی و مالی خاڵەکانی وچۆی ئەنداماهاتو

، کـاریگەری لە سـەر هەسـت و ی چەکـداری پێشـمەرگە لەو تەمەنەداپێشمەرگە بۆ شاری سەردەشـت و هەروەهـا دیتنـ
 . دڵی دا جێگیر بووه  تی لهرای خۆشەویستی بۆ پێشمەرگە و بۆ شۆڕش و بۆ کوردایە دەروونی هەبووە و گه

 
رپرســان  و متمــانەی به  ی هەتــاوی پەیوەنــدی بە کادرەکــانی ئەو کــاتەی حــدکەوەکردوه ٣١و  ٣٧کانی  ســاڵه  لــه

  وه حـاجی حوسـێن لە جواڵنـه.  یەکانی ئەو کات دا سـازمان دراوه و لە ڕێکخستنە نەهێنی  ست هێناوه ده کانی به وکادره
ی هەتاوی دا بە ڕادەیەکی بەرچاو هاوکاری کادرەکانی وەکوو شـەهید مەال ئـاوارە  ٣١و  ٣٧یەکەی سااڵنی  چەکداری
ی هەتــاوی ٣١و  ٣٧ی ســاڵەکانی  وه ێــک جواڵنــهکات.  ی ئەو کــاتی کــردوه یەکــان و کەســە دیارەکــانی دیکــه و موعینی

نیشــتەجێ لە باشــووری و هەروا لەگەڵ ئەو بەشــە لە کادرەکــانی   بوه ، حــاجی حوســێن نائومێــد نــه رکوت کــراوه ســه
 . بردوه  ڕێوه رکی حیزبی به و بە نەهێنی ئه  کوردستان لە پەیوەندی دا بوه

 
ساڵ لە تەمەنی خۆی چەکی  ٢١باتی ئاشکرای حیزب دا  خه  النی ئیران و له کاک حاجی حوسێن لە دوای شۆڕشی گه

ئەندامی هەڵسوور و چاالکی حیزب  پیرۆزی پێشمەرگایەتی لە شان دابووە و لە سەریەک نزیک بە شەش دەیە وەک
ی هەتاوی دوای سااڵنێک خـزمەت لە ریزەکـانی حـدک دا بە هـۆی ١٣٧٨ساڵی . گەل و نیشتمان کردووەخزمەتی بە 

ــردوه ــدەران ک ــداڵەکانی ڕوو ی لە هەن ــرای من ــوو ئەو .  وه ته و لە واڵتــی نۆرویژگیرســاوه  بە ســااڵچوویی، وێ لە هەم
کی بـاش  یه شـێوه  رکی حیزبـی خـۆی بـه کی حیـزب لە خـزمەت حیـزب دابـووە و ئـهسااڵنەش دا وەک ئەنـدامێکی چـاال

 . بردوه  ڕێوه به
 

حاجی حوسێن تا دوایین هەناسەکانی ژیانی هەروا چاوەروانی گەرانەوەی بوو بـۆ زێـدی لە دایکبـوونی خـۆی و هـیچ 
هەنـدەرانی هەڵبـژارد بـۆ ئەوەی کات ئامـادە نەبـوو کە سـەر بـۆ دوژمـن نەوی بکـا و بە دڵەوە ژیـانی تـاراوگەیی و 

 .تەسلیمی ویستی دوژمن نەبێ
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لە نــاخی دڵمــانەوە سەرەخۆشــی لە هەمــوو ئەنــدامانی بنەمــاڵە   وه بە بــۆنەی کــۆچی دوایــی حــاجی حوســێن حەدداده
ی و خزمــان و ئەنــدامانی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان و هــاورێ و هاوســەنگەرانی دەکەیــن و خۆمــان بە  کــه ڕێزه به
 .ی خەمی لە دەست دانی ئەو مرۆڤە گەورەیە دەزانینریک شه

 
 .ڕێبوار  ڕووحی شاد و ڕێگای پڕ بێ له

 
 ی واڵت وه ره ده  ریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له به ڕێوه ی به ن کومیته الیه  له

 
 ٢٦١٨ی سێپتەمبەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
 

 
 

 جیمکتێبخانەکەی مامە حا
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاهۆ حەسەن پوور

 
 تێکۆشـەر، و سـەرماوەز کوردستان، رۆژنامەی نەمدیبوون، زۆریانم پێشتر کە شۆڕش سەرەتای کراوەی باڵو کۆمەڵێک

 پـێش بوون دیارییە ئەو نوێ و کالسیک شاعیرانی دیوانی لە زۆر کۆمەڵێکی و کاروان سروە، باڵوکراوەکانی و گۆڤار
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 دەگەڕان دەسـت بە دەسـت رۆژنامانە و کتێب ئەو. گشتی کتێبخانەی بۆ هێناتن هەندەران بەرەو کۆیە هێشتنی بەجێ
 بەم خێـــرا روانینێکــی بە. دەشــکاند تەنیایـــان و بێــدەنگی شــەوانی و خوێنـــدنەوە عاشــقانی هــاودەمی دەبــوونە و

 قـان،، جەزیـری، یمەال مەحوی، و نالی شێعرەکانی. خوێندەوەیەکی جۆرە چ خولیای دەیزانی ئینسان کتێبخانەیەدا
 بەکـۆڵی مـاڵ و ئاوارەییەکـان هـاورێی بوون، کتێبخانەکەت ناوئاخنی دیکە، زۆری و سەعدی و حافز هێمن، زیوەر،
 سـەر جارێ هەموو بەاڵم بێڵن بەجێ سااڵنەدا ئەو شەڕەکانی لە هەروا ماڵتان ببون ناچار جار چەند دەزانم. بوون
 مــاوەیە ئەو نەبــووبی ئاگــادار لەوانەیە. بــوو الر وان بــێ ژیــان اخرئــ کردبــوونەوە، پەیــدا کتێبــانەت ئەم نــوێ لە

. بۆمبـاران دارووخـاوی بلـووکی و بەرد ژێر کەوتنە و سوتتان دا ئاور بڵێسەی لە دیکە کتێبی دەیان و کتێبخانەکەت
 لێـی کە ئەوەی. کـرد یەکجاریـت کـۆچی و رۆیشـتی ئەتـۆ دوێنـێش. دڕان الپەڕەکـان بـوونەوە، باڵو و پەرش وشەکان
 نووسین، بە دەبنەوە و یەکدەگرنەوە دیکە جارێکی و کۆدەبنەوە هەڵڕژاوەکان وشە دڕاوەکان، الپەر ئەوەیە دڵنیانم
 مردنـی و کلتووری میراتی بۆتە تازە نالی مەحبووبەکەی ئاخر دەدەن، جاڕ ئاشتیخوازی پەیامی پەیام، بە دەبنەوە

 سـەر لە کەوتـن مـاوەیەک دوای نـۆروێژ تـیواڵ لە حەداد حوسـێن حـاجی دوێنـێ. حـاجی مـامە شـاد رووحـت. نـیە بۆ
 .کردین لێ ماڵئاوایی هەمیشە بۆ ساڵیدا ٨٦ تەمەنی لە نەخۆشخانە تەختی
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 چەند بیرەوەرێک لە کامران حەدداد کوڕی بچوکی هاوری حاجی حوسین حەدداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کامران حەدداد

 و بـووە دا لە دایـک سەردەشـت شـاری دەستڕۆیشـتووی و شزەحمەتکـێ ەکیبنەماڵەی لە( حەدداد حوسێن حاجی) بابم
 خوێنـدن بە زۆری ئەالقەیەکی بابم دیارە. کردووە ئاسنگەری پرووکێنی تاقەت کاری بە دەستی منداڵییەوە لە هەر

 بە سـاڵێ هەمـوو بووە زیرەک زۆر دا قوتابخانە و خوێندن لە  و خوێندووە کاتی ئەو شەشەمی کالسی تا و هەبووە
 وەک ژیـان بژێـوی بـۆ کـارکردن و ئاسنگەری کاری لەبەر داخەوە بە بەاڵم بڕیوە ی١ تا ١ پلەکانی نموونە قوتابیی
ــارە. بهێنــێ خوێنــدن و قوتابخــانە لە واز کە کــراوە مەجبــوور ســەردەمە ئەو منــدااڵنی زۆربەی  باســی کە ئەوەی دی
ــی ــابم زیرەک ــانە لە ب ــیچ دەکەم قوتابخ ــدەڕەوی ه ــدا زێ ــیە تێ ــاتی ئەو و ن ــدا لەک ــک خوێندن  و باشــترین لە یەکێ

 .بووە سەردەشت شاری قوتابیەکانی زیرەکترین
 

  :دەڵێ و دەگێرتەوە بابم زیرەکی لەسەر داستانێک بابم، چووکەی برا دەبێتە کە لەتیفم مامە
 

 چـی تـۆ پرسـیم لێـی سەردەشـتم خەڵکـی و حەددادم زانـی کە  عەجەم سـەرگوربانێکی بـووم سەربازی لە کە کاتێک
 ؟حەددادی حوسێن
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 مـامم. کـارەیە چ ئێسـتا حوسـێن دەپرسـێ سـەرگوربان. حەددادە حوسێن براچووکەی کە دەداتەوە اڵمەو لەتیف مامە
. دەبـێ وا شتی چۆن دڵێ و دەدا دا خۆی بەسەری سەرگوربان کابرای. ئاسنگەرییە خەرێکی ئێستا ئەو دەاتەوە ەاڵمو
 بـۆ کە دەکـا لێ پرسیاری مامم. بێت لەوبابەتە شتێکی موهەندیسێک، دوکتورێک، ئێستا حوسێن کە دانابوو وام من
 ئەرتەشـدا لە بـابم چـوونکە بـوو سەردەشـت لە ماڵمـان بـووم منـداڵ کە  کاتێـک کاکە دەڵێ سەرگوربان. وابوو پێی
 بـۆ دەرسـەکانی ئەو هەمیشـە و بـوو زیـرەک زۆر کە بـووم حەدداد حوسـێن هاوکالسـی قوتابخـانەش لە. دەکـرد کاری
 کە حەیـفە بەراسـتی ،بـێ موهەنـدیس یـا دوکتـور یـا دەبێ ئەو ئێستا کە وابوو پێم بۆیە جا. دەکردەوە شەر  ئێمە
 .نەهێنا وازی خۆی بەدڵخوازی ئەگینا هێنا پێ وازیان دەڵێ مامیشم. هێناوە خوێندن لە وازی
 

 براکـانی وێڕای سەردەشت ناوچەی خەڵکی هەموو شاهیدی بە باوکی، دوکانی لە ئاسنگەر دەبێتە بابم کە دواتریش
 بە بـابم گەورەی بـرا واتە کەریمم مامە دواترکە. ناوچەکە و شار ئاسنگەرەکانی باشترین لە یەکیک بە بوو دیکەی
 حیزبـی ئەنـدامی دەبێـتە نەهێنـی بە بابیشـم سـەردەمەدا لەو هەر دەبـێ گەرمـێن دیوی ئاوارەی حیزبایەتییەوە هۆی

 وێـرای و کـۆڵبەریی کاری بە دەکات دەست شەوانەش رۆژ، بە ئاسنگەری پرووکێنی تاقەت کاری سەرەڕای دیموکرات
 کـۆڵبەری بەکـاری واتە. واڵت نێوخـۆی و گەرمـێن لە حیزب ئەندامانی پەیوەندیی دەبنە (حەسەنپوور عەلی) خاڵی
 .دەگەینن بەجێ حیزبییەکانیشیان ئەرکە دا کات هەمان لە و ژیان بژێوی بۆ هەم دەشکێنن کێغ دوو بەردێک بە
 

  کەوتـنە( حەسـەنپوور حەمەدەمـین حاجی) خاڵی گەڵ لە مانگەدا سێ شەری کاتی لە و ئێران گەالنی شۆرشی دوای
 و دەگەرا دا کوردسـتان شارەکانی بەسەر خەلخاڵی ئاخوند کە بوو دا کاتە لەو ئەوە ئیسالمی، کۆماری زیندانەکانی

ــوون کــورد تــاوانی بە مەحــاکەمە بــێ بە کــوردی  بێگونــاحی مرۆڤــی زۆر  لەو هەر بەخۆشــیەوە بەاڵم. ەداد دار لە ب
ــارەزایەتی نیشــانەی بە و کــرد مــانگرتن بە دەســتیان سەردشــت شــاری کــوردپەروەری و قارەمــان خەڵکــی کــاتەدا  ن

 .بکات ئازاد زیندانیانە چەند ئەو کە کرا وادار رێژیم و داخست دوکانەکانیان
 

 دەسـتی وەخـت تەواو بە و بەجێهێشـت شـا  بەرەو شاری بابیشم پێکرا پاشەکشەی شارەکان لە پێشمەرگە کە دواتر
 هەمـــوو بەرپرســی بە بــوو ،گــرت وەئەســتۆی کە بەپرســـایەتیی ویەکەم پێشــمەرگایەتی و حیزبــی کــاری بە کــرد

 .سەردەشت ناوچەی گومرگەکانی
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 .بوو یشسادق و خۆڕاگر و ئەمەگ بە شۆرشگێرێکی بوو زەحمەتکێش ئینسانێکی لەوەی جگە بابم
 
  .هانداوە بەرز رەوشتی و باش کاری بۆ ئێمەی و بووە راستگۆیی و سەداقەت نموونەی هەمیشە ئێمەش بۆ

 
بە  کە تــاراوگە لە تەنـانەت. کــردووە لێقەومـاوانی و هەژار کـۆمەگی هەمیشــە کە بـووە ئینســانێک دا کـۆمەڵ لەنـاو

 و کەم دەرئـامەدانی هەژاران یـارمەتیی و نەکـردووە ئینسـانیەکان ئەرکە لە دریغـی ،ژیاوە اندابەساڵداچوو مەعاشی
 .کردووە هەر
 

 لە چ و دا گۆمەڵگـا لە چ بووە گەندەڵکاری و گەندەڵی دژی کە بوو ئەوە بابم دیکەی باشەکانی سفەتە لە یەکێک
ــاو ــزب ن ــاوەیەش ئەو. دا حی ــزب لە کە م ــاری  دا حی ــردووە، ک ــانی ک ــدەڵکاری کەس ــاو گەن ــدا بە و داوە لەق  گژیان

 هەرە یئامـانج. ئامـانج نەک بـوو وەسـیلە ئەو بـۆ حیـزب بەاڵم. بـوو دڵسـۆز ئەنـدامێکی دا حیزبایەتی لە. چۆتەوە
ــازادیی ئەو بەرزی ــافی  و ئ ــوو کوردســتان ســەربەخۆیی و یەکســانی م ــانەیئاوا ئەو بەداخەوە کە ب ــاراوگەدا لە ت  ت
 .گڵ ژێر بردە خۆی لەگەڵ

 
. کردبوو حەجیشی و بوو ئیسالم ینیئای بە باوەرمەند بابم دەزانن هەروەک بکەم، باسی خۆشە پێم کە دیکە شتێکی
 بە بروای  .نەبوو تووندرەو و ویشک موسوڵمانێکی هەبوو، ئیسالم ئایینی بە قووڵی ئیمانێکی ئەوەی گەڵ لە بەاڵم
ــوو دا پیــاو و ژن نێــوان لە یەکســان مــافی  و نەکــردووە دا کچەکــانی و کــوڕ لەنێــوان جیــاوازی و فەرق قەت و هەب

ــردووە ســەیر یەک وەک هەموومــانی ــاردووینیە و ک ــانەت  .قوتابخــانە ن ــایینی پــێچەوانەی بە تەن  داوای  ئیســالم ئ
ــردووە ــێ بەجــێ ئەو دوای لە کە شــتێک هەر کە ک ــێ دەمێن ــوان لە یەکســانیی بە دەب ــوڕ نێ ــانی و ک  دابەش دا کچەک
 .بکرێت

 
 لەگەڵ ئیسـالم ئـایینی لەسـەر مناقەشـەم بۆخـۆم مـن جـار زۆر بـوو، دێمـۆکڕات ئینسانێکی نموونەی کردەوە بە بابم

  کردووە،
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 کات هیچ بەاڵم ،پرسیار ژێر دەخستە ئایینەکەیم منیش هەبوو، ئایینەکەی بە قووڵی  باوەڕێکی ئەو ئەوەی لەگەڵ
 .بوو ناخۆش پێ زۆری کە ئەوەی سەرەڕای نەبووە تۆرە و زیز من لە ئەوە سەر لە
 

 هەمیشــە کە بــووە ێکئینســا. نەهێنــاوە کەمــی دا بــوارەش لەو بــابم بڵــێم دەبــێ ئەدەبــیش کــاری ســەر بچیــنە ئەگەر
 چاپیشـی ووە نووسـیو کتێبـی دوو و نەکەوتـووە وەدوا دا نووسینیش بواری لە. هەبووە خوێندنەوە بە زۆری ئەالقەی
 بـاڵو و چـاپ شـێعرەکەی دیـوانە دا داهاتوو لە هیواین بە کە نێوەرۆکیشە، پڕ و جوان شێعری زۆر خاوەنی. کردوون

 .بکەینەوە
 
 ژیـانی لە زۆر بەشێکی و بوو یئینسانی بەرزی و جوان رەوشتی زۆر خاوەنی  حوسێن حاجی بڵێم دەبێ دا کۆتایی لە

  کۆتـایی مـرۆڤە ئەو بەرزی هەرە ئـاواتی و کـرد تەرخـان نیشـتمانەکی سـەربەخۆیی و کـوردایەتی خەبـاتی بۆ خۆی
  .بوو کوردستان سەربەخۆیی و کورد تاکی یەخسیریی و بەندەیی بە هاتن

 
 .ئاواتەکانی وەدیهاتنی هیوای بە و ئێمە بۆ شانازیە مایەی کە شاد حوسین حاجی رووحی

 
 :بیرەوەری لە گەڵ بابم

 
 
 
 
 
 

٩ 
 
 ئەویـش و دەخسـت لەگەڵ خـۆم بـاچوو سـەفەرێک هەر بـۆ و بـووم بابم ئۆگری زۆر منداڵییەوە تەمەنی لە هەر من 

 تێکۆشـانی و خەبـات بەهۆی. زۆرە بابم لەگەڵ بیرەوەریم بۆیە جا. دەیبردم خۆی لەگەڵ و نەدەکردم دڵی بێ قەت
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 نێـو ژیـانی بە ێوەنـدەییانپ بابم گەڵ لە من ناخۆشەکانی و خۆش بیرەوەرییە هەموو دا، شۆرش لە ئێمە بنەماڵەی
 سـێشەڕی  بۆ دەگەڕیتەوە بابم گەڵ لە من شیرینی دا کاتیش هەمان لە و تاڵ زۆر بیرەوەریی دوو. هەیە شۆرشەوە
 لە حەمەدەمین حاجی خاڵە و بابم دا مانگە سێ شەڕی کاتی لە کرد باسم وەک هەر .زایینی ی١٣٣١ ساڵی و مانگە
 جیهــادی فتــوای دوای ،جەالد خاڵخــالی ئاخونــد کە بــوو لەکاتێکــدا  ئەوە.کرابــوون دەستبەســەر  رژیــمەوە الیــان

 سـێدارە لە دادگـایی و لێپرسـینەوە بـێ بە کـوردی خەڵکـی و دەگەڕا دا کوردسـتان بە کـورد، گەلی دژی بە خومەینی
 بـۆ و دیـت خاڵخـاڵی کە گیـراوان بـۆیە حـاجی خـاڵە و بـابم کە هەبوو ئەوە دەنگۆی لەسەردەشت کاتیش ئەو .دەدا
 ەخـورپەلە دڵبـوو هەڵگیـرا لـێ ئاراممـان تێکـڕا بە هەمـوو ئـێمەش .دەدرێـن لەسـێدارە ئەوان خەڵک ترساندی چاو

 بەسـەر شـەوێک چەنـد. دەکـرد مـان حـاجی خـاڵە و بابم لەسێدارەدانی خەبەری چاوەڕیی چرکەیەک هەر و دابووین
 شەو دوازدەی سەعات دوای دا، نیوەشەو لە لەپڕ. لێهەڵگێرابوو خەومان شەوانە ئیمەش و تێپەڕیبوو دا وان گیرانی
 ترسی لە بکەینە، دەرگا نەماندەوێرا و بووین سڵ خۆمان جێگای لە هەموومان و بۆوە بەرز ماڵمان دەروازەی دەنگی
 هەموومـــانی جەســتەی و روو  دڵەراوکە و تــرس. دێـــت بــۆ حاجیمــان خـــاڵە و بــابم ئێعــدامی خەبەری کە ئەوەی

 بەهەرحـاڵ. دەبـۆوە بەرزتـر و دەهـات هەر دەرگـاش لێـدانی دەنگـی و کردبـوو قفڵمـان خۆمـان لەجێگای و داگرتبوو
 و دەر نەچووبوومە بووم چووکتر دیکەم براکانی خۆشک لە کە من. بکەینەوە ماڵ دەرگای و بچێن کە بووین مەجبوور

ــێوورێ ژە ل ــۆقرە ب ــرس بە و ئ ــەکەم خەبەرە چــاوەڕوانی لەرزەوە و ت ــرد ناخۆش ــڕرا  لە کە دەک ــیپ ــان دەنگ  و گری
 وتێـر داگـرت بابم بە باوەشم و هەاڵتم خێرا منیش. هاتەوە بابم کە بوو بڵیند هاوار بوون بەیەک تێکەڵ پێکەنن

 .داگرتووە بابم بە کە بوو ێزەکانئام خۆشترین لە ێکیەک ئەوە. گریان بە کرد دەستم و کرد ماچم تێر
 

ــن بیرەوریــی خۆشــترین چــرەکەیە ئەو ــاڵەی تێکــڕای و م ــێمە بنەم ــوو ئ ــنە تــۆ. لەوکــاتەدا ب  خــۆت ەر چــاویب بیهێ
 .الت بێتەوە ساسی بە بۆخۆی بەاڵم بکەیت باوکت تەرمی  و سێدارەدان لە ێیچاوەڕ و بیت سااڵن ٣ اڵێکیمند
 

٩ 
  لە دیــکە یشــێوەبە ســێناریۆیانە ئەو و یەتپــێ نــا کۆتــایی لێــرە شــیرین کاتــدا هەمــان لە و تاڵەکــان بیــرەوەریە

 و تــۆپ لە جارێــک وچەنــد بــوونەوە بــارە چەنــد و دووبــارە شــا  لە ایەتیمانپێشــمەرگ ژیــانی دیــکەی ویســتگەکانی
  .بووە رزگارمان مەرگ لە دا بۆمباراند
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 دووبـارە دیـکە جـۆرێکی بە سـیناریۆیە ئەو دیکە جارێکی بووین قەندیغ بناری لە کە کات ئەو زایینی ی١٣٣١ ساڵی
 .بۆوە
 

ـــدز لە کە یەکســـەرلەبەیانی ـــانی) بـــۆڵێ بەرەو را ێئین ـــاری لە( حیـــزب سیاســـی دەفـــتەری بنکەک ـــدیغ بن  لە قەن
 بەرەوشــوێنی کە بــوو تێــدا حیزبیشـی دیــکەی هــاورێی ٢١ و بــابم و مـن دا مینیبووســە لەو. دابــووین اد مینیبووسـێک
 لەکە  کەوت بەتاڵ پشت شۆڤللێتی ماشێنێکی بە چاوم و هەڵێنا سەرم پڕڕا لە دا ڕێگا نیوەی لە. بووین کاربەڕێوە
ـــوو جەک لەســـەر جـــادەکە قەراخـــی ـــچەر نیشـــانەی بە تبوودەرهـــا تگەرێکـــی و ب ـــوون پەن ـــد زۆری. ب  کە نەخایان

 بەهێـز ێکیئـاگر و کـردین پـڕ گوێچکیێز بەه ەیەکیتەقینەو دەنگی و شۆڤللیتەکە راست گەیشە ئێمە مینیبووسەکەی
 چـاوم بە شـتێک کە کـرد هەسـتم .داگیرسـاوە تـازە ئـاوری لە پـڕ تەندورێکی ناو بکەویە ئەوی وەک گرتین دەورەی
 گـووت خۆمم بە کە بوو ئەوە هات دا خەیاڵم بە کە شت یەکەم دیت، ئاگرەدا هەموو ئەو ناو لە خۆمانم کە. کەوت
 ریــز یەک پشــتەوە لە مــن، راوەســتا مینیبووســەکە کە نەخایانــد چرکەیەکــی چەنــد. بــووین تەواو هەموومــان تــازە
 پێشـەوەی الی لە کە دیـتم هەڵێنـا مسـەر کە. دانیشـتبووم چەپ دەستی ەیپەنجەر الی لە ئاخر کورسییەکانی پێش

ــەکە ــیم کە. هەڵدەســتێت ئــاور مینیبووس ــاڵم بە کە شــت دووهەم زینــدووم، زان  ێســتائ کە بــوو ئەوە هــات دا خەی
ــاور ماشــێنەکە ــرێ ئ ــاکی و دەگ ــزینەکەی ب ــتەوەدەتەق بێن ــیلمە لە ەیئەو وەک ێ ــیدە ەماییەکانداســین ف ــۆیە. یبین  ب
 توونـدی بە و خـوار هەڵـدا ڕا مینیبووسـەکە لە خۆم دا تەنیشتم پەنجەرەی بە پێ سەر هەستامە بەجێ  هەردەست
 هێــدی کە کەوت دەوروبەر دارەکــانی گەاڵی بە چــاوم هەڵێنــا کەســەرم کەوتــمەوە دوور مینیبووســەکە لە و هەاڵتــم
 خۆمـان النـدکرۆزەری  ماشێنێکی. بن کارەساتە ئەوخەمباری گەاڵکانیش وەک ئەوەی بڵێی  سەرئەرز وتنەدەکە هێدی
 هاوڕێیـانەی ئەو رایگرتوو گرتبوو ئێمە مینیبووسەکەی لە سبقەتی تەقینەوەکە لە بەریەک چرکە چەند تەنیا  کە

 بە ێشسـڵ گوونـدی دانیشـتوانی کە نەخایانـد زۆری و هـاتن مینیبووسـەکە نێـو برینـدارەکانی هـانی بە بوون لەوێدا
 .هاتن هانامانەوە

 
 ببوومەو، دوور بووسەکە مینی لە میترێک ٧٦ من و دابەزین الندکرۆزێرەکە نێو ورێیانیها ئەوەی لەدوای هەر دیارە
 دواتر. روویدا چ ئەوە کە یپرس یمن لە و خوار ەهات ڕا چەپمان دەستی بەرزایی لە کە کەوت چەکدارێک بە چاوم

 کــۆنترۆلی بە بــۆمبەکەی کە بــوو خۆبیــان گونــدی دانیشــتووی بەکرێگیــراەوی ئەو هەمــان چەکــدارە ئەو کە دەرکەوت
 نەجاتــدانی بە کــرد دەســتیان خێـرا ســڵێ گونــدی دانیشــووانی و حیزبـی هاورێیــانی. تەقانــدبۆوە را دوور لە بێسـیم
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 نێـو ئـاوری چـوونکە دەخرانەوە دوور رووداوەکە شوێنی لە برێندارەکان خێرا خێرا و مینیبووسەکە نێو بریندارەکەنی
  زۆر ئــازارێکی  دەرو تبوومەنەهــا شــۆکە حــاڵەتە لەوێشــتا هیش منــ. دەکــرد تەشــەنەی دەهــاتوو هەر مینیبووســەکە

  زۆریــش ئــازارێکی نەبــوو، تەوژم بە زۆر ێزییەکەخــوێنر بەاڵم دەچــۆڕاوە لــێ خوێنێشــی و داگرتبــوو چەپمــی چــاوی
 کە کەوتەوە بیـرم و هـاتمەوە  وەخـۆم را لەپـڕ .هەموو جەستەم کووترابێ ەیئەو وەک داگرتبووم، جەستەی هەموو
 دەخـرانەوە، دور مینیبووسـەکە لە کە دەدیـت برینـدارم هەر. نەبـوو دیـار بەاڵم بـوو دا مینیبووسەکە ناو لە بابیشم
 و دڵ زۆر ئـازارێکی بەڵکـۆ نەدەکـرد جەسـتەم و چـاوم ئازاری  بە هەستم دیکە چی وجارئە. نەبوو دیار بابم بەاڵم

 شـوێنی لە و بـوون داتێـپەر بەرچاومـدا بە دابوون مینیبووسەکە لە نەیکەسا ئەو زۆربەی چوونکە داگرتم، دەروونی
 نێـو لە بـابمکە وامزانـی و بـوو تەنـگ دیـکە هێندەی دڵم نەدەهات وەبەرچاو بابمم کە. خرابوونەوە دور رووداوەکە

  دەوەوبەری حەشیمەتی ئاپۆرایلە  و هەڵێنا ەبۆ الی مینیبووسەک هانگاوم زوو هەربۆیە. ماوەتەوە دا مینیبووسەکە
ی دیـکەێیـانی هاوڕ لەبـوو، ب شـەاڵل دا خـوێن لە چـاوی و سـەر هەمـوو کە دی کەسـێکم و بـوومەوە نزیک رووداوەکە
 ئەگەر نەخۆشـخانە، بۆ بەڕێکرابێ لەوانەیە گووت بابمی بەێیان هاوڕ له ێکیەک نەدیوە، کامرانتان ئەرێ دەپرسی

 دەنگـی لە ێمگـو کە یشمنـ. بیـنەوە نزیـک مینیبووسـەکە لە زۆر ئاگری بەر لە ناتوانین تازە داخەوە بە نەبێ واش
 باوەشــمان خوێنــاوەییەو لەشــی بەو گیــان  بــابە لێــرەم ئەمـن کــرد، هــاوارم و ناســیمەوە را دەنــگەکەی بە بــوو بـابم

 دا کــاتە لەوە دیــارە. کــراین نەخۆشــخانە ڕەوانەی و اوییەکە دوور خــراینەوەئــاگر مینیبووســە لە خێــرا و دا لەیەک
 نـاو لە (جەلیـغ کـاک و حەسـۆ کـاک رەسـووڵ، مەال مامۆسـتا) هاوسـەنگەرمان سێ داخەوە بە کە نەمانزانیبووێمە ئ

  .ببوون بریندار جۆراوجۆر شێوەی بە هاوڕییانیش باقی. بوون شەهید و ماونەوە مینیبووسەکەدا
 

  .ەوارسوون نم یاواد رەسەل ەتەباب مەئ
 

 

 
 

 :تێبینی ئامادە کار
 

ــا*  ــێن حەددادوڕێ ه ــاجی حوس ــز ح ــی  بەرێ ــانی حیزب ــی ڕیزەک ــەری دێرین ــی و تێکۆش ــناو و سیاس ــایەتی خۆش کەس
ــازی  ــانی لەگەڵ نەخۆشــی و ناس ــاوەیە بەربەرەک ــاش م ــتان پ ــوکراتی کوردس ــەممە پێنج رۆژیدێم ــانی ٢٣ ش ی خەرمان

 ێک لە نەخۆشخانەکانی ساڵیدا لە یەک ٨٦لە تەمەنی  ی زایینی٢٦١٨ی سێپتەمبەری ٢٦ی هەتاویی بەرامبەر ١٣٣٧



 یادی یاران، یادیان بەخێر
 

 

58 
 

 .شاری فرێدریکستاد لە واڵتی نۆروێژ کۆچی دوایی کرد
 

 ١ژیانیـان  هاوسـەرگێری کـردوە و بەرهەمـیلە گەڵ خاتوو  خورشید کەریۆم بەهۆرام   :حاجی حوسێن حەدداد* 
 .ەمنداڵ

 
 . نێشتەجی واڵتی نۆروێژن حەدداد( ەپۆلش)و لەیال خاتوو چیمەن، گواڵڵە :کچ بە ناوەکانی سێ
 
لە  گەڵ مـاڵ و منــداڵەکانلەحەدداد  کـامران کـاک کـاوە و. لە نـۆروێژ دەژێ مەنسـوور، کـاک :کۆوڕ بە ناوەکۆان ێسۆ

 .دەژینسوئید  واڵتی
 
هــاوژینی نەمــر حــاجی حوســێن هەمــوو تەمەنــی ژیــانی شــان بەشــان و لە خۆشــی ناخۆشــی یــار و  خۆۆاتوو خورشۆۆید* 

و لەدەســتی هــات بــاری گرانــی خەبــات بەرخــۆدانی سەرشــانی یارمەتیــدەری هــاوژینەکەی بــوو، و هەرچــی لە توانــا 
 جیگای شانازی و سپاس و پێزانیننە، هیوادارین هەر سا  و سەالمەت و تەمەن درێژ . هەوژینەکەی کەم کردەوە

 .بێت
 

ـــزب دا *  ـــانی حی ـــێک لە ئۆرگانەک ـــتا لە بەش ـــادر و مامۆس ـــمەرگە و ک ـــان چ وەک پێش ـــاڵەیەش هەمووی ئەم بنەم
کی نیشتمانی و حیزبی خۆیان بە جۆانی و رووسوورانە بەجێ گەیاند و ئەوەی لە دەسـتیان هـات بـۆ بەرپرسانە ئەر

حیزب و گەلەکەیـان دژی رێژیمـی کۆنەپەرسـتی کۆمـاری ئیسـالمی کردیـان و کەم تەرخەمیـان نەکـرد هەربـۆیە جێـی 
 .هیوادارین هەر سا ، تەمەن درێژو سەرکەوتوو بن. پێزانینن و شانازی و سپاس
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 ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرەی شانزدە :داددسرین حە نه هید شه

 
 
 
 
 
 
 
 

ــه ــرین نه هید ش ــراو داد حەد س ــه ناس ــتا  ب ــرین نه مامۆس ــی س ــاک کچ ــه ک ــاڵی. ریم ک ــه ی١٣٣٣ س ــه (ز١٣١٦)تاوی  ه   ل
 و دایـک نـازی  بـه.  وه کـرده ژیـان بـۆ چـاوی شـت رده سه شـاری ری روه په رگه پێشمه و ویست خۆشه نیشتمان کی یه ماڵه بنه

 و لــه تی اڵیــه کۆمه ی وتووانــه دواکه ریتی نــه ی وانــه پێچه  بــه. بــوو  کــه خڕه و کــرد ی شــه گه و ڵکشــا هه نی مــه ته بــابی
 زانسـت فێربـوونی دنیـای ڵ گـه له دا شاره و ئه کانی خوێندنگه  له کێک یه  له و، خسا ڕه بۆ خوێندنی بواری دا، مه رده سه

  ک یه ندیشی ناوه و تایی ره سه خوێندنی کانی قۆناسه و، خوێند رسی ده بیر  به و ژیر کی قوتابییه ک وه. بوو ئاشنا
 .کۆتایی  یاندنه گه  وه وتنه رکه سه  به ک یه دوای  له
 

 رکی ئـه کوردسـتاندا دێمـوکڕاتی حیزبـی کـانی ڕیزه  لـه درێـژ و دوور سااڵنێکی  که سرین نه باوکی دداد حه ریم که کاک
 و ٣١ کانی سـاڵه ی کـه کدارانه چه  ڕینـه ڕاپه  لـه و، گـرت سـتۆ ئه  وه ی کـه له گه تیی وایـه ته نه ی وه بزووتنـه  به ت زمهخ
  لـه و، قاند شـڵه زاشـای ڕه مه حه ئارامی ی دوڕگه  که بوو  رماندانه فه و کادر و له کێک یه دێموکڕاتدا رانی تێکۆشه ی٣٧

ــه بڕینــی ــار ری لمێنه ســه تی، رایــه ڕێبه نــدامی ئه  یشــته گه کاندا شــکیالتییه ته  پل ــه ی شۆڕشــگێڕانه ی وه کــرده و ئاک  و ئ
 . یه ره روه په کورد  ماڵه بنه
 
 زوو زۆر بــوو، بــاوخۆش و یشــت پێگه و یشـت تێگه دا ماڵــه بنه و ئــه ی وتنخوازانه پێشــکه ی قوتابخانـه  لــه  کــه سـرین نه
 ڕێژیمـی دژی  بـه ئێـران النی گـه ڕێپێـوانی و مـانگرتن  لـه و، وت کـه گڕوگـاڵ  وه ناخیدا  له ئازادیخوازی بیری رای گه
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 ی وه وسـانه چه  به ستی هه  که ئاوات  له پڕ  دڵ کیژێکی ک وه. بوو ناڕازییان پۆلی شه  به ڵ تێکه تیدا پاشایه ڕۆی ره سه
  بێـزراوه  ڕێژیمـه و ئـه دژی  بـه کانی پۆلـههاو  قوتابیه و خوشکانی سته ده هاندانی  له کردبوو، تی وایه ته نه و زی گه ڕه
 .گرت ستۆ ئه  وه رچاوی به و کی ره سه خشی نه
 
 کانی وته سـکه ده  لـه دیفـا  بۆ کاندا، سیاسییه  ڕێکخراوه و حیزب ئاشکرای تێکۆشانی و ڕین ڕاپه وتنی رکه سه دوای  به

 ساڵی. کرد پێ ست ده تێکۆشانی دێموکڕاتدا انیالو تیی کیه یه ڕێکخراوی  له و، گرت ی بڕاوانه لێ ڵوێستی هه شۆڕش
 سـت ده وه دوای بـوون، دێموکڕاتـدا رانی تێکۆشـه ڕیزی  له گشتی  به ی که ماڵه بنه  که( ی زایینی١٣٨٦) ی هەتاوی١٣٧٣

 ۆزیپیـر رگی بـه. بـوو رانی نگه هاوسـه کـۆڕی  بـه ڵ تێکـه  وه کـرده  بـه و خـت وه واو تـه ی، که دیپڵۆمه ی بڕوانامه هێنانی
  کرابایــه دیــاری بــۆی کی تییه رپرســایه به و رک ئــه ر هــه گرتنــی ســتۆ ئه  وه بــۆ خــۆی یی ئامــاده و پۆشــی ی رگه پێشــمه

 حیزبـدا ی رده روه پـه کـۆڕی  لـه بوو، هه وتن پێشکه و زانست  به ری ده به ڕاده  له کی ئۆگرییه  که سرین نه خاتو. ربڕی ده
 کانی شــه به بێ خۆشــی  لــه و ش چاوگــه  منداڵــه دڵســۆزی هــاوڕێی  بــه بــوو. رتگــ ســتۆ ئه  وه شۆڕشــی مامۆســتای رکی ئــه
. کـرا دیاری بۆ سرینی نه مامۆستا نازناوی و، گرت ر وه ڵکی که خۆی توانای موو هه  له یاندیان پێگه بۆ و، ی که له گه

 کـادرێکی ک وه شـدا پۆسته و لـه و، کـرا دیـاری  رده روه پـه کـۆڕی نـدامی ئه  بـه تیدا اڵیه کۆمه کۆمیسیۆنی  له ر هه دواتر
 و  وه مایـه یدا پۆسـته و لـه درێـژ و دوور کی یـه ماوه  به. دا پیرۆزی رکی ئه ڕاندنی ڕاپه  به ی درێژه یشتوو تێگه و لێزان
 و  مێژینـــه  لـــه کـــادری ڵ گـــه له( ی زایینـــی١٣٨١) ی هەتـــاوی١٣١٧ ســـاڵی. دا نجامی ئـــه هـــات ســـتی ده  لـــه ی وه ئـــه
 دێموکڕاتـدا اڵی قـه ی که بارانه ک مووشـه  لـه ویش ئـه  وه داخـه  بـه  کـه نپوور سـه حه دی ممه محه کاک یزبح یشتووی پێگه
  و کیژ  یه رزانه ربه سه  ژیانه و ئه می رهه به و، هێنا پێک ریی هاوسه ژیانی ستاند، کوردی لی گه  له تاوان ستی ده

 .ژین ده ری نابه په  به  وه ره ده واڵتانی  له ئێستا  که  ژیواره و ژیلوان کانی ناوه  به الوێک
 

ــه ســرین نه مامۆســتا ــه  ک ــه ســت ده تای ره ســه  ل ــه  ب ــه یه ڕێکخــراوی ی وه کاربوون ــانی تیی کی ــدا ژن  تێکۆشــانی دێموکڕات
 بوو،  هه دا  یه ڕێکخراوه و له وامی رده به
 
لە  ی زایینی٢٦١١ی ئووت ی٣)هەتاوی  ی١٣٣٦ی ی گەالوێژ١٣ کە لە ڕێکەوتی یاندا که ڕێکخراوه ی کۆنگره مین سێیه  له
 سـکرتێری  بـه و هێنـا سـت ده وه ی کـۆنگره شـدارانی به ی متمانـه نگـی ده کهـاتێپ کوردسـتان یباشـوور  لـه ، هۆیـک یشار

 . ڵبژێرا هه گشتیی
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ـــه ڕی پـــه و بـــه ـــه  دایـــه شـــانی  وه لێهاتوویی ـــدنی ڕاپه ر ب ـــه ڕان ـــۆ و، پیـــرۆزی رکی ئ ـــه ب  پێدانی شـــه گه و  وه بووژاندن
  کـادره و ئـه سرین نه مامۆستا. تێکۆشا  ناسانه نه ماندوویی و، رگرت وه ڵکی که خۆی توانای موو هه  له ی که شکیالته ته

 بـۆی  وه یـه که حیزبه ن الیـه  لـه کی تییه رپرسـایه به و رک ئـه ر هـه دانـی نجام ئـه بـۆ  کـه بوو  خۆبووه  به ڕ باوه و توانا
 بونیـادی رپرسـی به گرتنـی سـتۆ ئه  وه  قورسـانه  رکه ئه و له کێک یه. بوو سنگ ر سه  له ست ده و  دهئاما  کرابایه دیاری

 ی زڵوومانــه مه نگــی ده یانــدنی گه بــۆ ی دا تییه رپرســایه به و ئــه ی مــاوه  لــه بــوو، حیــزب کانی دێموکڕاتییــه  ڕێکخــراوه
  لـه داو وڵی هـه  وه توانایـه ڕی پـه و بـه مـرۆ  مـافی رانی که ۆکیداک و تی مرۆڤایه دنیای  به ی که کراوه رکوت سه  وه ته نه

 .بوو نه ماندوو تێکۆشان
 

 بــۆ ری هاوسـه دی ممــه محه کـاک ڵ گــه له حیـزب ی١٢ ی کــۆنگره دوای( زایینـیی ٢٦٦١) ی١٣٨٦ ســاڵی سـرین نه مامۆسـتا
 بردنی ڕێوه بـه ت خزمـه  لـه  وه رمییـه دڵگه ڕی پـه و بـه و، کـرا قڵ نـه  سدایـه به شـاری  له  وه ره ده کانی ندییه پێوه ی بنکه
 شی به  له رچوویی رده سه و کی زیره هۆی  به و، کرا قڵ نه ماڵی کۆمیسیۆنی بۆ ١٣٨١ ساڵی. بوو سپێراویدا پێ رکی ئه

  و دا راویسپێ پێ رکی ئه ڕاندنی ڕاپه  به ی درێژه  وه لێزانییه و وردبینی ڕی په و به. کرا دیاری بۆ رکی ئه حیسابداریدا
 .هێنا ست ده وه تێدا رچاوی به وتنی رکه سه
 

 ڕیــزی  لــه ی رزه بــه  تییه ســایه که و ئــه و، وچــانی بـێ و  رزانه ربه ســه تێکۆشــانی ڕابــردووی هــۆی  بــه ســرین نه مامۆسـتا
 .بوو هێنا ستی ده وه رانیدا نگه هاوسه

   هۆیک یشار  له( ی زایینی1133ی مای 11) ەتاویی ه3131ردانی  ی جوزه1حیزبدا کە لە  می یه پازده ی کۆنگره  له
  دیـاره. ڵبژێرا هـه نـدی ناوه ی کۆمیتـه نـدامی ئه  بـه و هێنـا سـت ده وه ی کۆنگره شدارانی به ی متمانه نگی ده بەرێوە چوو

 کـارزان  بـه ریـانکا و چوون نـه  ڵـه هه  بـه دا ڵبژاردنـه هه و لـه هاوڕێیـانی  کـه لماندی سه  وه کرده  به شدا پانه گۆڕه و له
 ئیداریـدا شـی به  لـه باشـی زایی شاره  که  وه ئه هۆی  به و، کرا قڵ نه نیزامی -سیاسی  کۆمیسیۆنی بۆ دواتر.  سپاردوه

 و ئــه کانی ئیدارییــه  کــاره ڕێکخســتنی بــۆ و، ســپێرا پێ ی کۆمیســیۆنه و ئــه ئیــداری شــی به تیی رپرســایه به بوو، هــه
 .رگرت وه ڵکی که خۆی توانای موو هه  له  کۆمیسیۆنه

 
ی ١٣٣٣ ینــدانەبڕێ ی١٧ ڕێکەوتــی ەکە ل کوردســتان یمــوکراتێد یزبــیح یم هیــ ازدهشــ ی نگرهۆکــ مامۆســتا نەســرین لە

 بە ئەندامی کۆمیتەی  بۆ جاری دووهەم بەرێوە چوو  هیکو یشار  له( ی زایینی٢٦١١ یرێویبرێف ی١) هەتاوی



 یادی یاران، یادیان بەخێر
 

 

62 
 

 .ناوەندی هەڵبژێردرا
 

 کۆمیســیۆنی  لــه بــوو ندیــدا ناوه ی کۆمیتــه تیی ندامــه ئه ی پلــه  لــه ر هــه  کــه ســرین نه مامۆســتا یتی رپرســایه به دوایــین
 موو هـه  بـه و، دا سـپێراوی پێ رکی ئـه ڕانـدنی ڕاپه  بـه ی درێژه  ناسانه نه ماندوویی شدا کۆمیسیۆنه و له. بوو ئامووزش
 .بوو یدا که مافخوازه  وه ته نه و حیزب گشتیی ندیی وه رژه به ت خزمه  له  وه وجوودیه

 
ــتا ــرین نه مامۆس ــه س ــاوه  ل ــانی ی م ــمه ژی ــدا تیی رگایه پێش ــۆ خۆی ــه ب ــاوه مترین ک ــه  م ــه  ل ــه دانی نجام ئ ــی رکی ئ  حیزب

. ویسـتن ده خـۆش سـتن ره په ی ڕاده تـا ی که له گه و ی که حیزبه و ئه. بوو نه ماندوو کارکردن  له و کرد نه میی رخه مته که
 کـۆڕی نێـو  له نگی کده یه و کڕیزی یه و بایی ته نگری الیه و، حیزب کانی بڕیاره و رک ئه دانی نجام ئه ر سه  له پێداگر

  وه داخـه  بـه اڵم بـه. بـوو ی کـه له گه یشـتنی گه ئاوات  به و ی که حیزبه وتنی رکه سه ئاواتی زنترین مه. بوو هاوڕێیانیدا
ی ١٧ دێموکڕاتـدا اڵی قـه ی کـه بارانه ک  مووشـه  لـه و، یشـت گه نه ئاوات  هب مان که له گه هیدی شه زاران هه ک وه ویش ئه

 .کرد ئامانجی فیدای گیانی( ی زایینی٢٦١٨ی سێپتەمبەری ٨)هەتاوی  ی١٣٣٧خەرمانانی 
 

 .رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
 

 

 
 

 :تێبینی ئامادە کار
 
ژیانیـانی  هاوسـەرگێری کـردوە و بەرهەمـیمحەمۆمەد حەسۆەن پۆوور   لە گەڵ هاوڕێ: نەسرین حەدداد هاوڕێ *

ــداڵە؛  ٢هاوبەشــیان  ــکمن ــوار و کوڕێ ــاوی خــاتوو ژی ــا: کچێــک بەن ــان خەرێکــی وبە ن ــوان، هەر دووکی ــز ژیل ی بەرێ
 .خوێندنن لە واڵتی نۆروێژ

 
ی ٨)ی هەتـاوی ١٣٣٧رمانانی ی خە١٧لە  دێموکڕاتدا اڵی قه ی که بارانه ک  مووشه  له دوو خۆشەویستە ئەوبەداخەوە 

 .گەل و نیشتمانەکەیان کرد فیدای دا گیانیان( ی زایینی٢٦١٨سێپتەمبەری 
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 !و بۆچی بنووسم  چ بنووسم  لە سەر کێ بنووسم؟ چۆن

 
 

 
 
 
 
 

 ژیوار حەسەن پوور

 
! مەنـاک یەەنـاواد ەچۆکـ وەب واڕبـ سـتاشێئ تـا مـن ئـاخر! بنووسـم یچۆبـ و  نۆچـ بنووسـم؟ ێکـ رەسـ ەل بنووسم، چ
 ......ەوەشاردەد انۆیخ بابم و کمیدا ەک مانڵیمنا یمەردەس یاری ەل ،ێچەد کێونەخ ەل اتریز فکرمەدێیت یرچەه
  ەب شیتریکێجار و مێد رەبەخەو من و ەوەنێد وانەئ و یەن استڕ ەیوەئ کەو ەکێشت ،ەونەخ ،ییەاری مەڵێد رەه من
 یالشـان یکێمـاچ ەویەنگیسـ ینۆبـ ینـیمژەڵه مەد ەب و مێنـەد ەوەبـابم ینگیس ەب رەس ەوڵەسا وتەح ەیتاس و تام
 کـمیدا ەیسـەن کییەانەیـب مەڵـێد رەه مـنەئ! ەوەمەکەدێـو یرەسـ نا،ەپ و پشت کەو انەیرخەئ و ەئاسوود و مەکەد
 مـن ەڵـێد مێپـ کێسـتەه"! بووم رانتەگین ،یوید ەوێپ ونمەخ ۆوشەئ ،ینۆچ مەکەکیدا: "ەڵێد و کاەد ۆب فوونمەلەت
 ەل ۆیخـ ەوڵەسـا نینـدەچ یکێتەسـرەح ەب مانـدوو و تەکەشـ شیمنـ و ەوەکـاتەد ێل رگامەد کمیدا و ۆیەک ەوەچمەد

 ... مێداو ێزێئام
 
 ،ینگەدێب ەب ئاوا تواننەد نۆچ ئاخر....نا ەوەهاتنەن و ەوەتنیدەن و مانەن و مردن رەه مەکەد ەڕباو کێشت مووەه
 ەمێئـ یانیـژ و نیـژ وانەئ! نیبـوو انیـگرۆه ەنـدەچ کـاکم و مـن نننـازا رەگەم ۆب! نڕۆب ییئاواڵما ێب و رەبەخ ێب

ــوون ــاەپ و پشــت ەتــاق و ب ــاکڕ و ن ــدن وەئ یوون ــانەنیرەب و پــان ای ــوون م ــا،! ب ــنەد وانەئ ن ــ زان ــدەچ ەمێئ  مانەن
 ەل ییئـاواڵما یانتوانەیـن ەک تێـبووب انیکێسـتەه چ ڵێـیب ۆتـ! نێڵناه مانێج و نڕۆنا ەک امینڵد ۆیەب ن،ێوەشدۆخ
 انیــکانەلیموبا و بــن اکــانیچ ەل ەنــگڕە! ەوەنێــب و تێــب کــورت یکێرەفەســ ەنــگڕە نــا،! نەبــک انیکانەشــۆرگەجگ
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 و کێـژڕۆ مـووەه مـنەئ! گـاتەنەڵه مـانێو انیـنگەد ێجـار و تێردرابێسـپ ێپـ انیـزبیح یرکەئ ەنگڕە ،ەوەکوژاندبن
 ەمێئـ ەک مەڵـێد انێیـپ شیمنـ و ەوەنەدەد مـمەاڵو ێژڕۆ امیـنڵد ام،یـنڵد م،ەدەدێـل ۆبـ نگەز انیجار نیندەچ ێژڕۆ
 انیشـتنڕۆی ەیرگەب تریکێجـار مەڵـێد انێیـپ ن،ێوەشـدۆخ مانەندەچ و نیاویگر ۆب انیندەچ و بوون مەخ مانەندەچ

 ! ەوەنێڵهەن مانێج تریئ ەک مەڵێد انێیپ و ەوەنیناگر
 
 ەوشـەح یکانڵەگو ناو ەنێب ێژڕۆ مووەه و ترۆک و ەپوولەپ ەببن ەنگڕە! ەوەنیانناسەین ەمێئ ەنگڕە ،ەوەنێد وانەئ
 و نێخـو ەبـووبن ەشینگڕە! ێزانەد ێک! تێب مانێل انیئاگا و نەک رمانەیس و مانیبیرەس ڵیما ەیسووان رەس ەنێب و
 ەل انیـکیە سـتاێئ رەه ەنـگڕە! ردانەنگەسـ ەل سـتاشێئ و مـاون وانەئ امیـنڵد مـن! مـردبن شۆڕشـ یکانەمارەشاد ەل
 یکــیرەخ و ێبــ هۆیــک یشــتەد و ێد ەورەگ و وێــم یکــان ەل انیــکیە و ۆهــاڵدا و غینــدەق و نــگڕەایگ ەل گــوورد،ەڵه
 ەیوانەئ ەشـینگڕە و تێـگرتب انیـمان رمانانـداەخ یکیە و ستیب ەل بن وانەئ رەه ەشینگڕە بن، شانۆکێت و باتەخ
 !بووبن وانەئ رەه ن،یکووشەد ەوەانۆیخ ەب رمەگ رمەگ و ەوەکردەد مانۆب انیشەباو ەرێل
 

 یژنـان مـووەه و بـابم ەل کـانەاویپ ێڕەشـگۆڕش مـووەه ەوەرمانـانەخ ەیدەڤـح ەل: ەڵـێد ێستەه مەاڵب ن،ۆچ نازانم
 و ەرگەشــمێپ یچــ یوخســارڕ و رەســ ەل انیــنۆب ان،یــژ ەرگانەشــمێپ ێانیــژ ەک وانەئ و چــنەد کــمیدا ەل کوردســتان

 و مانیشـتین یشـۆڕش" یانڤرەنگەسـ" ەبمەد ەشیمەه ۆب ەوەوانەئ ینۆب ینیوەئ ەب من و ەواڵئا ەیەخاک مەئ یرەنگەس
 و گرمەدەڵه کمیدا ینیسرەن یقاقا یتەفەاڵق و باوکم ینپوورەسەح یکانەڕەباو ەیبز ەشیمەه ەل متریقا و قورس

 یمـروو ێنکـەب ەمەانکەید بیقڕە ەیئ یسروود ینگەد ەڵگ ەل ێژڕۆ و وتنەرکەس یگاڕێ یشووێت و کەچ ەمەانکەید
 و شتنەیگ ەوێئ ستن،ەه ،ێب ینێمزگ: مەڵێد انێیپ و مەکەد انەیمانیشتین مەئ یاڵئا نیرزترەب یردنەگ ەل و سوور

 ....وتنەرکەس ەوێئ و هاتیدەو ئامانجتان
 

 !ئیتر لەوێوە دەزانم ڕەنگە بڕۆن و نەیانبینمەوە

 
 ڵــید ەل وانەئ امیــنڵد و زانــمەد و مەنــاک کێــچۆک چیهــ ەب واڕبــ بــاوکم، و کــمیدا یکــانەئامانج یهــاتنیدەو تــا مــن
 و ن"وتنەرکەســ تــا وتنەســرەن" یســروود و ەکیچــر انیــکانەبز و قاقــا و دان ەکوردســتان مەئ یرەنگەســ ەب رەنگەسـ
  یلەگ یئازاد یشانۆکێت و باتەخ یگاڕێ یووناکڕ یچرا ەنەکەد دانیهەش ینیوەئ و ادی یزگارڕ یگاڕێ یانێڕشگۆڕش
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 !ەوەنینێمەد ێپ رەس ەل و نێیپ رەس ەل رەه وتن،ەرکەس تا ەوەکێپ موومانەه و کوردستان یتەنەیم شەب
 

 ماڵپەڕی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان  : سەرچاوە
 

 ٢٦١٨ی دێسەمبەری ٢١: ڕێکەوتی
 

 

  
 

 بۆ مامۆستا نەسرین حەدداد
 
 
 
 
 
 
 

 

 محەممەدی فەقێ عەلی

 
 هەلـومەرجەی، لەو. بووم ناوەندی مام یەکیقوتاب بڵێم دەتوانم. نەبوم تەنبەڵ زۆریش نەبوم، خوێندن ئاشقی زۆر
 ڕووپەڕەی سـەر لە ئەبەد تـا و سـەخت زۆر منـداڵێک بـۆ کە تـااڵنەی، بەسـەرهاتە ئەو و بووم گەورە تێیدا من کە

 قەبوڵیـان تۆزێـک کە نـاگرن، وەبەرچـاوی نەک گەورەکـانیش داخەوە بە و دەبەسـتن نەخـش منـداڵیان روحـی پاکی
 شـێوەیە، بەم و دەکەن خراپتر بەرابەر چەند کارەکە جار زۆر بەڵکو بدەن، ژیانیان ئاسایکردنەوەی هەوڵی و کەن

 و دا ڕۆژانەی کـاری لە منـداڵ ئەوەی بـۆ سـەرەکی هـۆیەکی دەبێتە جار زۆر ئەوە. دەکەن داگیر منداڵێک لە منداڵی
 .بدات نیشانی یان بکات بەیانی نەتوانێ هەبێ توانایەکیش ئەگەر و نەبێ خۆی بە باوەڕێکی هیچ قوتابخانەدا لە
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ــیش ــداڵیم دەربەنــدی لە من ــێش خواردبــوو، گیــرم دا من ــۆڕش دەســتپێکی پ  داخەوە بە کە هەبــوو، مامۆســتایەکم ش
 ڕۆیشـتنی دوای. بـو هـونەرپژوو کەریمـی سـەید مامۆسـتا ئەویـش بۆکـان، گەڕایەوە و هێشت بەجێ ئێمەی گوندەکەی
 دەکرد من دەرونی ئازارەکانی بە هەستی النیکەم کە بووم، ەشبێب مرۆڤێک سۆزی و هەست لە کەریم سەید مامۆستا

 هـات، شـۆڕش مامۆستای تا خایاند زیاتر دوساڵی کەوابزانم نەسرین، مامۆستا پەیدابوونی بە. دەبوو حاڵی لێم و
 جـوانی هەسـتێکی مـن خۆناسـاندن، و پێکـردن دەسـت کاتەکـانی یەکەم لە هەر بـوو، نەسرین مامۆستا یەکێکیان کە
 کە گەورەتـر، خـۆی لە کەسـێکی بۆ منداڵێک خۆشەویستی سۆزی و هەست ئەویش بوو، دروست دەروندا لە اڵنەممندا
 ئەو وەک بتوانێ کە، ئەوەیە هەوڵی هەمو و دەکات سەیری خۆی ژیانی بۆ نمونە وەک دەبەستێ پێ هیواکانی هەمو
 دەنـگە لە گـوێ هەمیشـە خۆشـبوو پـێم دڵ بە بـوون، فێـر و خوێندن ئۆلگۆی بە بوو بۆمن نەسرین مامۆستا. بێتەوە
 هەوڵـی هەمـوو بەاڵم. نەبـوو موجازاتی و لێدان دیکەبوو، مامۆستاکانی پێچەوانەی بە ئەو. بگرم بەخشەکەی ئارام
 .بکەم کارە ئەو بوو، ئەوە هەوڵم تەنیا باشە بەالوە چی ئەو بمزانیبایە. نەڕەنجێ لێم دڵی کە ئەوەبوو، منیش

 شـەهیدی قوتـابی مـن. باشـترە بناسـێنم خـۆم پێشـتر بـا نیە، نوسراوەیە ئەم مەبەستی کە نوسینێک ناو نەچمە با
 بێـی و ئەلـف ئەوەڵین کە دەبووم، سااڵنە ١١ تا ١٦ ئاوا ، نەبووم منداڵ زۆریش حەدادم، نەسرین مامۆستا ڕیبەرم
 تێگەیشـتووی خـۆی بە اییشـ ژێـکەاڵنەی جـوانی کچێکـی ئەوکات ئەو، پێگوترا، کوردەوە کیژە ئەو الیەن لە کوردیم
 ئـێمە شـەوانەش و دەگـوتەوە دێ ڕووتی و ڕەش وردیلەکانی منداڵە بە دەرسی ڕۆژانە بوو، سوک رو  و شیرن خوێن

 و پیـر و الو و گەنـج لە بـووین تێکەاڵوێـک ئـێمە دەگـرت، شۆڕشگێڕەمان کوردە کیژە ئەم بەنرخی کاتی کە بووین،
 و دایـک هاوکـاری بەنـدەن، و شـا  مەزراو لە دەبـوو ڕۆژانە کە بـوون، بەشـە ئەو منـداڵەکان، تـایبەتی بە. منداڵ

 و کـۆڵکێش و وەرزێـڕ گاوان، شوان،. کردابانەوە کەم نەژیان نەمر ژیانی زەحمەتەکانی لە تۆزێک و کردبا باوکیان
 ارداڕوخســ و ڕەنــگ بــااڵو و تەمەن لە چەنــدە هەبــوو، جۆراوجــۆردا تەمەنــی لە کالســە لەم وهتــد جــوتێر و ئــاودێر

 کچێکی دەوری لە خەڵکە ئەو هەمووی بەاڵم. بوون جیاواز دا کاریان پیشەو لە ئەندازەیەش بەو هەبوو، جیاوازیان
 .بخوێنینەوە و بنوسین بتوانین دایکمان شیرینی زمانی ئەوەی بۆ دەبوینەوە کۆ دەبوو سااڵن ٢٦ وابزانم

 
 ژیـانم، گەورەی شـانازیەکی بە بـوو مـن بۆ کاتەوە لەو ئەو پێبڕا، شانازیەم ئەو کە بووم، کەسانە لەو یەکێک من
 هەر دەدا، نیشـان خـۆم دا قوتابیان دەستەی ناو لە کەمتر بووم، دەنگ بێ و ئارام من. هاندەرم و مامۆستا بە بوو
 فێـربم، کـوردیەکەم زووتـر هەرچـی دەدا هەوڵـم. هەبـوو نەسـرین مامۆسـتا دەرسەکانی بە عالقەم ئەندازەیەش بەو

 . بوو گرینگ بەالوە زۆر خوێندنەوەم و نوسین
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 دەسـت دەرسـی ئەوەی پـێش ئێوارەیەکیـان دەدەم، نیشـان خـۆم کەمتـر مـن کە بەوەکردبـوو، هەستی نەسرین مامۆستا
 ئەو هەمــوی مامۆســتا گــوتم منــیش مــاوەیەدا؟ لەو فێربــووی چــی گــوتی و تەخــتەڕەش الی کــردمە بــانگی پێبکــات،
 سەرسـوڕمانەوە بە. دەکەم بەری لە کردوە پەیدا ڕونیشم و تاریک کتێبی و وومب فێری گوتوە دەرست تۆ کە شتانەی
 ئـافەرینێکم. بـێ بەر لە شـێعرەکانم هەمـوو خۆشـە پـێم دەکەم بەری لە بەڵـێ گوتم دەکەی؟ بەری لە چی؟ پرسی،
 ی٢ جێژنی ەبەمزوان گوتی شێعرەکەم، خوێندنەوەی دوای. بخوێنمەوە شێعرەکان لە یەکێک کە کرد، داوای و وەرگرت

 لە دا کەوتـی و هەڵـس لە بەاڵم گەنـج تەمەن بە نەسـرین مامۆسـتا. بخـوێنیەوە شـێعرێک لەوێ دەبـێ و ڕێبەندانە
 بۆالی قوتابیەک هەمو سرنجی ئاسانی بە زۆر دەیتوانی و دەگونجاند خۆی زوو زۆر دا قوتابیان تاکی بە تاک گەڵ
 زۆری کە قوتابیـانە لەو یەک. قوتابیەکـانی کردنـی دەرک بـۆ هەبـوو باشـی توانایەکی شێوەیە بەم و ڕاکێشێ خۆی
 دەناسـێنم، ناسـاندوە ئەو قوتـابیەکی وەک خۆم شانازیەوە بە کاتەوە لەو بۆیە بووم، من کرد هاوکاری کردو دەرک

 ئاسـتەمەی سـەردەم لەو و دا کـوردی کۆمەڵگـای ژنێکـی گەورە وەهـا خـزمەت لە نابڕێ هەموکەس بە کە شانازیەک،
 .بخوێنێ وانە دا، بەرخۆدان و ەباتخ گەرمەی

 
 گونــدی لە بەڵکــو بــوو، قوتابیەکــان ئــێمە ڕێــزی جێگــای هەر نەک دا، ئەوکــاتی تەمەنەی لەو نەســرین، مامۆســتا

 سـەری بە دەبینـی ژنێکـت کەمتـر سـەروبەندەدا لەو. لیـدەگیرا تایبەتی ڕێزێکی پیر و گەنج الی لە ،دا بنوخەڵیف
 قســەی بەر نەکەوێــتە دواکەوتــوەوە کالســیکی بیــر پیــری هێنــدێک الیەن لە و ڕێبــگە بتــوانێ دا دێ نــاو بە ڕووت

 مــن و دەگــرت نەســرین مامۆســتا لە تایبەتیــان ڕێــزی ئەوکەســانەش بــووم، ئاگــادار مــن ئەوەنــدی بەاڵم ناشــیرین،
 دێ سـپی ڕیـش و پیـر چەنـد لە کە ئـاوەدانی شوڕای. گوتبێ پێ جۆرێک بە قسەیەکی کەسێک جارێ، کە نەمبیست
 . دەکرد لێ هاوکاریان داوای و دەکرد تێگەیشتو و گەنج نەسرینی مامۆستا بە پرسیان کار زۆر بۆ پێکهاتبو،

 
 کەم دابــوون، بەرگــری هیــزی و حــدک پێشــەمرگەکانی ریــزی لە کە گونــدەکەمان، ئەوکــاتی نیزامــی فەرمەنــدەکانی

 .ننەکە نەسرین مامۆستا بە بەشداری دا کۆبونەوەکانیان و کۆڕ لە هەبوو
 
 لە بـێجگە تێکۆشـان، و خەبـات سـەنگەری شـێرەژنەی ئەم دانـی دەست لە بە نەسرین، مامۆستا قوتابیەکی وەک من

 وەجـی بە کادرێکی لە کۆمەاڵیەتی، یەکسانی مافی بواری شۆڕشگێڕی تێکۆشەرێکی لە نیشتیمانەکەم، ئازادیخوازێکی
  و نەسرین مامۆستا. کردم فێر کوردی بێی و لفئە یەکەم کە دا، دەست لە مامۆستایەکم حیزبەکەم ڕێبەرایەتی



 یادی یاران، یادیان بەخێر
 

 

68 
 

 .بێ ڕێبوار پڕ ئامانجەکانیان ڕێگای و شاد رووحیان شەهیدم دیکەی هاوڕێیانی
 
 قوتـابی ئەوەنـدەیان مەرگیـان لە بەر دیکەیـان هاوڕییـانی سـوهەیالو و نەسرین مامۆستا کە بزانن باش دوژمنان با

  و تاج دێ ڕۆژێ و دانامرکێ کات هیچ ئەوان نیشتیمانپەروەرانەی و ەئازادیخوازان خەباتی ئاگری کە ، پێگەیاندوە
 .بسوتێنێ مێژوو نەگبەتانەی ئەم بەختی تەختی

 
 دیمۆکرات قەاڵی خەرمانانی ی١٧ شەهیدانی پاکی گیانی لە ساڵو

 
 .نئێرا ئیسالمی سێدارەی کۆماری بۆ هەروەها و نیشتیمان و گەل بە خاینان و خۆفرۆش بۆ ڕووڕەشی و مردن

 
 ڤییەن - ئوتریش

 

 ٢٦١٨ی سێپتەمبەری ٢٣
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 .یادتان بەخێر مامۆستا نەسرین و کاکە محەمەی ئازیزم

 
 

 
 
 
 
 

 ئازاد عەبباسیان

 
. بێیــت بەخێــر گیــان کــاکە ژوور وەرە بیگوتــایە یەکتــان جــاران جــاری وەک بــووم چــاوەڕێ دا دەرگاکەتــان لە زۆرم

 چــوومە و کــردەوە دەرگایــان گەر گــوتم. بکــردایە چــیمەنەکەم و انگوڵەکــ ســەردانێکی ژوورم هــاتنە پــێش دەمویســت
 بەوان بــاوکم و دایــک لە دوور سەریبیــی و دەگــرم ئامێزیــان لە مــاڵە ئەو کــوڕی وەک و نــاکەوم وەپــێش مــن ژورێ،

 پەنجەرەکەشـــتانم لە. بـــۆالم هـــاتنی یەکەم لە دایکـــم بەئـــامێزی ببـــومەوە شـــاد مـــاڵەدا لەو. دەکەمەوە قەرەبـــوو
 گیـان بـابە هـا بڵـێ و بـداتێ پشـتەوەم دەرگـای خنجـیالنەکەی کلـیلە جـاران جـاری وەک یەکێکتـان بووم ەڕێدا،چاو
 .ژوورێ وەرە و وەیکە
. هـات هانـام بە پەنجێـرەکەوە پشـت لە کەسـێک نە و کردەوە دەرگای کەسێک نە بەاڵم. وێستام خەیاڵەوە بەو زۆر

 .گرتن ئامێزم لە دڵ بە و کردم یانهاتن بەخێر حەسار رێحانەکانی بۆنی باوەش بە بەاڵم
 

 لێـوم بەر پەنجەتـان جـێ دا گۆشـەیەک لە بەڵکـوو گـوتم و کـرد مـاچ دەرگـاکەم دەسـکی و هاتم نەمابوو، بۆ هیچم
 .کەوێ

 

 .ئازیزم محەمەی کاکە و نەسرین مامۆستا بەخێر یادتان
 

 ٢٦١٨ی ئۆکتۆبەری ٢  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 حەسەنپوور و حەداد بنەماڵەکانی :پێزانینسوپاس و 

 
 
 
 
 
 
 

 .بوو تێپەر سیاسی بەندکراوانی سێدارەدرانی لە و دیمۆکرات قەاڵی موشەکبارانی کارەساتی سەر بە مانگێک ئەورۆ
 زۆر تێکۆشــەرە پــۆلە ئەو لەدەســتدانی بــۆ و جەرگبــرە روداوە ئەو هــۆی بە حەســەنپور و حەداد بنەماڵەکــانی ئــێمە
 .بووین خەمبار و داخدار

 
 و هـاودەری.بکەیـن تەحەمـوولی تەنیـایی بە بتوانین ئێمە کە بوو زیاتر لەوە زۆر کارەساتەکە و روداوەکە گەورەیی
  شانی سەر لە زەبرەی ئەو بەردەوامە،قورسایی هەر مانگ یەک پاش ئێستاس تا کە خۆشەویست ئێوەی هاوسۆزی

 .کرد سووکتر ئێمە
 

 سەرەخۆشــی خۆمــان الیەن لە دیــکە کوردســتان،جارێکی و کــورد شــەهیدانی ەرجەمســ بــۆ بــردن کرنــۆش لەگەڵ بــۆیە
ــوونەوەی چــاک داوای و دەکەیــن ســێدارەدراو لە شــەهیدانی و دیمــوکرات قەاڵی شــەهیدانی ســەرجەم لەبنەمــاڵەی  ب
 .دەکەین زامدارەکان

 
 ونــاوخۆ جیهــان ەریسەرتاســ لە کــورد خەڵکــی بە پێشـکەش خۆمــان ئەمەگناســی و ســوپاس دیــکە جــارێکی هەروەهـا
 .بوون خەمخۆرمان و هاودەرد ئێستاش تا کە دەکەین

 

 روحەسەنپو و حەداد بنەماڵەکانی
 ٢٦١٨ی ئۆکتۆبەری ٨  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 دحەدداسەردەشت خاتوو فاتمە  یکورتەیەک لە ژیانی شەهیدی زامداری کیمیا

 
 
 
 
 
 
 

 
 رەحمان نقشی: ئامادە کردنی

 

لە ( ١٣٧٦ی ئاگۆســـتی ٣٦) ١٣٢٣ی خەرمانـــانی ٨خـــاتوو فـــاتمە حەدداد کچـــی حـــاجی حەمەدمـــین حەدداد لە رۆژی 
 . لە دایک بووە کوردستان بنەماڵەی خۆشناو و کوردپەروەر و نیشتماندۆست لە شاری سەردەشت رۆژهەاڵتی

 
چــاالکی سیاســی و خەمخــوری گەل و نیشــتمان و دڵســۆزانە لە یــارمەتی مــاددی و  بنەمــاڵەکەی بەگشــتی تــێکەواڵوی

  .مافەرەوامانی گەلی بەشخواروی کورد کەم تەرخەمیان نەکردووەکردەوەیی بۆ وەدیهێنانی 
 

ی هەتـاوی ١٣١١ی پووشـپەڕی ٧فاتمە حەدداد یەکێک لە سەدان شارۆمەندی مەدنیـی شـیمیایی سەردەشـتە کە رۆژی 
ی زایینـی بەهـۆی بۆمبـارانی فـرۆکە شـەڕکەران رێژیمـی فاشیسـت و داگێـرکەری سـەددام ١٣٨٧ی جـوونی ٢٨بەرامـبەر 

  حوسێن زامدار بوو و چاکترین رۆژانی ژیانی خۆی لەسەر تەختەکانی نەخۆشخانەکان بەردەسەر،
 

ە دژوارتـرین ئەم خاتوونە هەشتا لە سەد سـەالمەتی خـۆی لەم رووداوە لە دەسـت دابـوو و بـۆ مـاوەی شـازدە سـاڵ ب
شــێوە لەگەڵ دەرد و ئــازاری بەربەرکــانی کــرد، بەاڵم بەهــۆی ورەی بەرزی دانــی بەم ئــازارە داگــرت و هەوڵــی دەدا 

و هـیچ کـات هەسـتی بە شـکان و ناهومێـدی نەدەکـرد، و ئەم رووداوە . خۆراگر و بەهیـزەوە ئەم ئـازارە کەم کـاتەوە
ئــازارە دا زاڵ بێــت، و کەس و کــاری و دەوروبەری خــۆی  قبــووڵ کــرد کە بەســەری هــاتبوو، تێدەکۆشــا بەســەر ئەم
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ئامۆژگاری دەکرد تا بە هیز و ورەوە لەگەڵ کەندو کۆسپەکانی ژیان هەڵسوکەوت بکەن و هەوڵ بدەن بەسەر رووداو 
لە هەموو ژیـانی خـۆی دا بـۆ چـرکە سـاتێکیش  دڵتەزینەکانی دۆژمنانی کورد زاڵ بن؛ ئەم خاتوو بەهێزە و دڵسۆزە

بەڕادەیەک خۆش مەشـرەف و قسـە کرد، ەن نامێهرەبانیێکی لە خۆ نەهێشاند، و دەرحەق بە هیچ مڕۆڤێک دڵی کەس
خـۆش و هەســت و کەوتــی لەگەڵ کەس و کـارو دۆســت و ئاشــنایان بـاش بــوو هەر بــۆێە خەڵـک خۆشــیان دەویســت و 

 .  و دوعا سا  و چاک بوونەوە زۆۆتریان بۆ بە ئاوات دەخواست. رێزیان بۆی هەبوو
  

کۆچکردوو خاتوو فاتمە بـۆ چارەسـەر زامەکـانی هەمـوو نەخۆشـخانەکانی ئێـران و دواتـر رەوانە کردنـی بـۆ دەرەوەی 
واڵت و مانەوەی لە نەخۆشخانەی واڵتی ئـۆتریش سـەرڕایی هەوڵـی بێوچـانی دوکتـورانی ئەم واڵتە بەاڵم بەداخەوە 

 .نەیاتوانی چارەسەری ئەم زامە بکەن
 

وەیە شــازدە ســاڵ بەربەرکــانی لەگەڵ زامەکــانی ئەم گــازە ژەهــراویە ســەختی دەردو ئــازار بەداخەوە داد فــاتم لە مــا
لەشی و رووحی لەسەر تەختەکـانی نەخۆشـخانەکانی تـاران، ئازەربایجـانی رۆژئـاوا و سەردەشـت دوا نێـوەرۆی رۆژی 

ـــەممە  ـــەمەی ٣ش ـــبەری ١٣٨٢ی ڕەش ـــاوی بەرام ـــوێری ٢٨ی هەت ـــی ٢٦٦٣ی فێبری ـــی لە تەمەن ـــ ٧٣ی زایین اڵیدا لە س
ــگە )نەخۆشــخانەی ئازەربایجــان رۆژئــاوا لە شــاری ورمــێ لە دژوارتــرین هەڵومەرجــدا بەهــۆی هەناســە ســواری  تەن

 . گیانی لەدست داو چوو ناو کاروانی شەهیدانی شیمیابارانی شاری سەردەشت (نەفەسی
 

 .د بێترووحی شەهیدانی شیمیایی بارانی سەردەشت بە تایبەتی شەهید خاتوو فاتمە حەدداد شا
 

 سەرچاوە؛ لە فارسییەوە  
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 روحت شاد ئەممە فاتم گیان ئەی نموونەی فیداکاری و لەخۆبردوویی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیروان حەدداد

 
ئەگەرچـی خۆشـی و ناخۆشـی یادەوەریەکـان . نووسین و گێڕانەوەی یادەوەریەکانی ژیان هەمیشە ئاسان و خـۆش نـین

دا هەڵـدەدرێنەوە و بـۆ جـارێکی دیـکە دێـنەوە بیـر، وە فکـر و  دەفـتەری ژیـانگرێدراوە بەو شتانەی کە لە الپەڕەی 
 .رابردوون  خەیاڵی ئینسان دەبەنەوە ئەو رۆژانەی کە دوور و نزیک

 
ە بیـر هەرچەند دەکەم و هەوڵ دەدەم داواکاری کاک رەحمان نەقشی بە شێوەیەکی شیاو بێنمەجێ بەاڵم بەداخەوە ن

ست و خواست مەجـالم دەدەن کـورتەیەک لە سـەر کەسـێک بنووسـم کە هەمـوو ژیـانم ویو هۆش هاوکاریم دەکات و نە
لەگەڵ ئەو بردۆتەسەر و لەو کاتەی کە چاوم کراوەتەوە ئەوم لە گەڵ خۆم دیوە، تا لە خەو هەستام ئەو لە سەر 

یـا کەسـێکم سەرم بووە و بە بزە و هەستی دایکانەی لە خەو راستی کـردومەوە، تـا پێویسـتیم بە پەنـایەک هەبـوو 
ویســـت کە یـــارمەتیم بـــدات و رێنمـــاییم بکـــات هەر ئەو بـــوو کە وەک باوکێـــک لە پشـــتم راوەســـتا و دڵســـۆزانە و 

قەڵـم شـکاوە لە . قارەمانانە ساردی و گەرمی ژیانی لە پێش هەڵگرتم و نەیهێشـت ناخۆشـیەکان هەسـت پـێ بـکەم
م و نـازانم چـۆن دەسـت پـێ بـکەم و لە کـوێڕا حاست گەورەیی و لەخۆبردوویی ئەممە فاتم و هەرچـی دەکەم نـاتوان

 .بگێڕمەوە
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دا و هەموو ئەوانەی لێی نزیک بوون بە ئەممە فـاتم بانگیـان دەکـرد و ئەمنـیش هەر بەو نـاوە  لە بنەماڵەی خۆمان
دڵنیام لەوەی کە هەمووانی وەک یەک خۆش دەویست و . بۆ هەمووان بێ جیاوازی پوورێکی دڵسۆز بوو. بانگم دەکرد

لە . گـران و چـاو بە فرمێسـک بـوو بە خۆشـی هەمـووان دڵخـۆش و بە ناخۆشـیەکانیان دڵ. الی هەمووان بوو دڵی لە
دا پڕ بە دڵ لەگەڵیان بوو و ناخۆشیەکانی لەگەڵ بەش دەکـردن و ئەگەر بڵـێم بەشـە زۆرەکەشـی هەر  خۆشیەکانیان

کەسـم نـاخۆش دەوێ بەڵکـوو هەمیشـە  دا لـێم نەبیسـت کە بڵـێ فـاڵنە لە ژیـانم. بۆخۆی دەویست ناڕاسـتم نەگووتـوە
 . جیاوازی دۆست و سەریبەم خۆش بوێ خۆشەویستی بۆ باس دەکردم و هانی دەدام کە بێ

 
ــوو بەاڵم چــاونەترس و رووڕاســت و  ئەمــمە فــاتم لەگەڵ ئەوەی کەســێکی دڵ نەرم و دڵســۆز و ئــارام و لەســەرەخۆ ب

ەرگۆشەکانی بوون و دڵی بۆ وان لێ دەدا بەاڵم شـانازی جگە لەوەی کە برا و برازایەکانی جگ. بەجەرگ و دلێر بوو
ــازادی کوردســتان ــان لە . دا خەبــات دەکەن گەورەی بەوەی دەکــرد کە پێشــمەرگەن و لە پێنــاو ئ کاتێــک کە ماڵەکەم

الیەن سپای پاسدارانەوە داگیـر دەکـرا رۆژێـک جـاش و پاسـدارێکی زۆر رژانە سـەرمان و دەرکەی ماڵێیـان شـکاند و 
جاشەکان بە قۆنداسە تفەنگەکانیان . ئەو کات ئەمن منداڵێی حەوت هەشت سااڵنە بووم. حەساری ماڵیهاتنە نێو 

شیشـــەکانیان دەشـــکاند و هەوڵیـــان دەدا بێـــنە ژورێ بەاڵم ئەوە ئەمـــمە فـــاتم و شـــەهید نەســـرین و بـــاقی ژن و 
دوای چەنــد کاتژمێرێــک . منــداڵەکانی دیــکە بــوون کە شــێرانە لە پێشــیان راوەســتابوون و شــەڕیان لەگەڵ دەکــردن

ــاتنە ژوورێ ــکاند و ه ــان ش ــدارەکان دەرکە و پەنجەرەکانی ــاش و پاس ــکری ج ــاش و . لش ــرا و ج ــان داگیرک ماڵەکەم
ئەگەر هەڵەم نەکردبـێ نەجـمەی جـاش . دابوو پاسدارەکان دەسـتیان کـرد بە تـااڵن و خرکـردنەوە هەرچـی لە مـاڵێ

کاتێـک کە ئەمـمە . بوو فەڕشەکانی خڕ دەکردەوە و دەیبردن خەریک( جاشێکی سەردەشتی بوو کە ناوی نەجمە بوو)
فــاتم چــاوی پــێ کەوت بــۆی چــوو و شــەق بــارانی کــرد، نەجــمە ویســتی لە رووی ئەمــمە فــاتم هەڵگەڕێــتەوە بەاڵم 

پێشـی پـێ گـرت و نەیهێشـت دەسـت لە سـەر ئەمـمە فـاتم " آقای رنجبر"پاسداران کە پێیان دەگووت  بەرپرسی سپای
خواهر حاال همە چیز مصادرە شدە چرا نمیزاری جمعـش : بەاڵم رووی کردە ئەممە فاتم و لێ پرسی . بەرز بکاتەوە

ئەو جاشـە هـاو زمـانی : کنند؟ ئەممە فاتم بە دەنگێکی شیرانە روو کـردە ئاسـای رەنجـبەر و بە کـوردی پێـی گـووت
ێک بـێ کە دووژمنـی زمـانەکەمە، منە، هاو دینی منە، هاوشاری منە نامهەوێ ئەو تااڵنی ماڵی من بکات با پاسدار

. دووژمنی دینەکەمە، دووژمنی شار و خاکەکەمە، با ئەوان بێن تااڵنی بکەن و لەگەڵ خۆیان بیبن پێم ناخۆش نـیە
[ جاشــە]دا دەنووســرێتەوە بەاڵم ئەو  رەنجــبەر لە وەاڵم دا بە ئەمــمە فــاتمی گــووت خوشــکی مــن نێــوی تــۆ لە تــاریخ

 .بۆ ئێمەش نابێ ئەگەر وەفای بۆ تۆ نەبێ وەفای
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ژیان وا هاتە پێش کە دوای ئاوارە بوون لە زێد و مەڵبەندی خۆمان و دێ بە دێ رۆیشتن تا  کوردسـتانی باشـور، 
ئەو بە خەیاتی و دروونی . لەگەڵ ئەممە فاتم گەڕاینەوە بۆ سەردەشت و ژیانێکی نوێمان بەیەکەوە دەست پێکردەوە

. دەرس خوێندن رۆژگارمـان بە خۆشـی و ناخۆشـیەکانیەوە تێـپەڕ دەکـرد لیباس و دابین کردنی بژیوی ژیان و من بە
ئەو هەمیشـە دەیویسـت . ترین کەسەکانی خۆشی ئەممە فاتم هەرگیز چاوی لە دەستی هیچ کەسێک نەبوو بگرە نزیک

لە سەر پێی خۆی راوەستێ و کەس بە خۆیەوە ماندوو نەکات و تا ئەو جێیەی کە بۆشی بکرابایە یارمەتی کەس و 
ئەو خەیــاتێکی لێــزان و . ئــاوەڵە بــوو و لە بەخشــین نەدەترســا ژنێکــی دەســت ودڵ. خــزم و نزیکەکــانی خۆشــی دەدا

نیـاز لە  خـۆش بـوو بەوەی کە نـانی مانـدوبوونی خـۆی دەخـوارد و بێ شارەزا بـوو دروومـانێکی زۆر باشـی دەکـرد و دڵ
تـا ئەو . ادیـۆیەکەی لە تەنیشـت خـۆی دادەنـاعادەتی وابوو بەیانیان زوو لە خەو هەڵدەسـتا و ر. هەموو کەس بوو

کــاتەی رادیــۆ کوردســتان تەواو دەبــوو خەیــاتی نەدەکــرد لەبەر ئەوەی چەرخەکەی پــاڕازیتی دەخســتە ســەر دەنگــی 
دوای تەواو بوونی دەنگی کوردستان و لەگەڵ . یش ئەوەی پێ خۆش نەبوو ئەحمەد شێربەگی، هەر بوویە ئەممە فاتم

کەم . ەکەی مەوجــی رادیۆیەکەشــی بەرەو هەواڵ و رادیــۆ فارســیەکانی ئەو دەم  دەگــۆڕیســووڕاندنی چەرخــی خەیــاتی
پێـی خـۆش بـوو ئاگـاداری رووداوەکـانی کوردسـتان و ئێـران و . سەواد بوو بەاڵم زیرەک و بەهۆش و تێگەیشتوو بـوو

ێنەشـە ئەمیـر هەمـوو دەنگـی م. کەم وابوو رۆژێک رادیۆ ئیسڕائیلی لەدەسـت بـدات. ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بێ
 . رۆژی لە رادیۆی ماڵی ئێمە دەبیسترا

 
ڕا بگرە  لە پەندی پێشینیان. ئەممە فاتم داستان و نەقڵی خۆشی لەال بوون و هەمیشە دادەنیشت و بۆی دەگێڕامەوە

ــیعرەکانی حــاف  ــیم و ش ــانی حەک ــانی لوقم ــوکتە بەنرخەک ــا قســە و ن ــوو و لەهەر . ت ــێکی قســە خــۆش ب ئەو کەس
دۆستێکی راسـتەقینە بـوو هەمیشـە تـا بـۆی  خزم. بایە بە قسە خۆش و جوانەکانی مەجلیسی دەڕازاندەوەمەجلیسێک 

. بۆ سەردان و دیتنی برا و برازایەکانی هـیچ سـنور و مەرزێکـی نەدەناسـی. بکرابایە سەردانی هەموو خزمانی دەکرد
بــاران ئەمــمە فــاتمی لە دیــدار و  تۆپنەخۆشــی و برینــداری، ســەرما و گەرمــا، بەفــر و بــاران و رێبەنــدان، شــەڕ و 

هیچ ساڵێک نەبوو سەردانی کوردستانی باشور نەکات و نەچێتە الی بـرا . سەردانی برا و برازایەکانی نەدەگێڕایەوە
ــانینە زینــدان و لێپرســینەوەیان لەگەڵ . پێشــمەرگەکانی چەنــد جارێــک لە گەڕانەوەدا لەســەر مەرز گیــراین و بردی

ئەو هەمیشە دەیگووت ئەمن خوشکم و سەردانی برایەکانم دەکەم ئەگەر لەسێدارەشم بـدەن  ئەممە فاتم دەکرد بەاڵم
هەمیشـە . پوور خۆش بوو حاجی حمەدەمـین حەسـەن ئەممە فاتم زۆر نزیک بوو لە خاڵی گەورەی خوا لێ. هەر دەچم

ۆ پێشـمەرگەکان و هەرکـات رووداوێکـی نـاخۆش بـ. پرس و راوێـژی لەگەڵ دەکـرد و بە دایـم ئاگـاداری یەکتـر بـوون
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ــوکڕات رووی ــی دێم ــان  حیزب ــورج دەڕۆیشــتە الی خــاڵی و بەیەکەوە بە دوور لە چــاوی دوژمن ــاتم بە گ ــمە ف دەدا ئەم
ئەو هەر بۆ زیندووەکان بە روحم نەبوو بەڵکوو دایـک و بـاوک و بـرا و خزمەکـانی . هاوخەمیان لەگەڵ یەک دەکرد

و هەمیشـە سـەردانی سـەر گڵکۆکانیـانی دەکـرد و بە فاتیحـایەک  دیکەشی کە لە دونیادا نەمابوون لەبیـر نەدەکـردن
را پێدادەهات تـا سـەرێ و سـەردانی هەمـوو گۆڕەکـانی دەکـرد و دوایـی لە سـەر  لە خوارێی قەبرستان. یادی دەکردن

 .گۆڕی بابم دەمێک بە بێدەنگی دادەنیشت و دوایی دەهاتەوە ماڵێ
 

ڕا  لەو کات. دا ئەممە فاتم زۆر بە سەختی بریندار بوو هەتاوی ١٣١١لە کارەساتی شیمیابارانی سەردەشت لە ساڵی 
ژیـانی ئاسـایی تەواو تێکچـوو بـوو هـیچ . ئازار و برینەکـانی زۆر قـووڵ بـوون. ژیانی ئەممە فاتم بەتەواوی گۆڕدرا

ێم هەرگیــز لــ. بــاری تەندروســتی زۆر الواز ببــوو بەاڵم هەرگیــز ورەی خــۆی بەرنەدا. شــەوێک خەوی راحەتــی نەبــوو
خەوی دەدی بەاڵم هەرگیـــزا چـــۆکی بـــۆ  نەبیســـت گلەیـــی لە حـــاڵ و وەزعـــی خـــۆی بکـــات، ئـــازاری دەچێشـــت، بـــێ

ــــیەکەی دانەدا ــــک لە . نەخۆش ــــر لە یەکێ ــــوون کە زۆرت ــــێوەیەک ب ــــانی بەش ــــایەوە برینەک ــــاڵێ دەم ــــر لە م کەمت
خۆشـخانەی تـاران مـاڵی نەخۆشخانەکانی تاران دەکەوت و ژیانی لە نەخۆشخانەدا دەبـردە سـەر بە شـێوەیەک کە نە

 . یەکەمی بوو و سەردەشت ببو بە ماڵی دووهەمی
 

تر  ئەممە فاتم عاشقی خاک و واڵتەکەی خۆی بوو، سەردەشت و ماڵی خۆمانی زیاتر لە هەمـوو شـوێنێک پـێ خـۆش
ە دەیگــووت کە دێــمەوە و لە زمزیــران ڕا چــاوم بە سەردەشــتێ دەکەوێ دڵــم دەگەشــێتەوە کە دووبــارە گەڕاومەو. بــوو

 .ماڵێ خۆم و نەفەسێکی راحەت هەڵدەکێشم
 

هەتاوی بوو، ئەممە فاتم تازە لە تاران گەڕابۆوە و لە بیمارستانێکی شاری ورمی  ١٣٨٢رەشەممەی  ٨شەوی شەممە 
لە سـەر سـەندەڵیەک رووبەڕووی دانشـتبووم و . هوش بوو، دەرد و ئازارێکی زۆری هەبوو حاڵ و بێ خەوتبوو، زۆر بێ
جــار جــار چاوەکــانی هەڵــدینان و چــاوێکی لــێ دەکــردم و دەیگــووت هەر نەنســتووی؟ ئەمنــیش . وەکتێــبم دەخوێنــدە

نە هۆشم لە کتێبەکەی بوو نە لە خۆم، بیرم لەو بیست و نۆ ساڵەی ! دەمگووت ئەگەر ئەتۆ نووستی ئەمنیش دەنووم
نەفەسی لەگەڵ . افڵ نەبووەدەکردەوە کە ئەممە فاتم شەو و رۆژ لەگەڵم بووە و بۆ کورتە ساتێکش چاوی لە من س

هەتـا ئەمـن نەنوسـتووم ئەو خەوی لێنەکەوتـوە، ئاگـادارم بـووە کە لە . نەفەسی من و دڵی لەگەڵ دڵی مـن لێـداوە
 بەاڵم ئێستاش لەو حاڵە سەختەدا هەر بە فکری منە کە ناتوانم . خەودا سەرمام نەبێ، نەترسم و رانەچڵەکێم
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 .بنووم و چاوەدێری ئەو دەکەم
 

. ڕا لە چاوە ماندووەکانی ئەممە فاتمی دابـوو یانی خۆر تازە دەهاتە دەر، تیشک لە الی پەنچەرەی دیوەکەیبەرەبە
ــارە  ــن و دووب ــڕوانیە م ــانی ڕا دەی ــا و لە ســیلەی چاوەک ــانی هەڵ دێن ــوو و جــار جــار چاوەک هێشــتا هەر وەخەبەر ب

نەفەسـەکانی لە ژێـر . وورەکانی نیشـتبووئـارەقەیێکی نەرم لە سـەر روومەتە سـ. چاوەکانی لەسـەر یەک دادەنـایەوە
دەسـتم خســتە نـاو دەســتی و بە سـپایی لــێم پرسـی ئەمــمە گیـان هەتــاوەکە . دەزگـای ئۆکســیژێنەکە ئـارام ببــوونەوە

ئازارت نادات؟ پەردەکەی دادەمەوە هەتاو نەیاتە ژوورێ؟ چاوەکانی هەڵ بڕی و کەمێکی روانـیە تیشـکە تیژەکـانی 
ساتەکانی ئاخری ژیانی بوو، ژیانێکی پـڕ مەیـنەت و دەرد و ئـازار، دەردی دوری . اکاتخۆر و گووتی نا ئەزیەتم ن

ـــاوانە و مەردانە  ـــوون و نەخۆشـــی، بەاڵم پی ـــیمیایی ب ـــاوارەیی، ش ـــەڕ و ئ ـــدویی، ش ـــایی و مان و دەربەدەری، تەنی
ـــتا و بەچۆکی ـــان راوەس ـــوو نەهامەتیەک ـــد رووبەڕووی هەم ـــاویش نەیبەزان ـــرە هەت ـــان و بگ ـــا ئ. داهێن ـــاتەی ت ەو ک

ــدیە  ــانەتیەی پێــی بەخشــرابوو بە ســەالمەت گەیان پەپوولەئاســا بەرەو ئاســمان رۆیشــتەوە و ســەربڵندانە ئەو ئەم
 .مەقسەد

 
 روحت شاد ئەممە فاتم گیان ئەی نموونەی فیداکاری و لەخۆبردوویی

 
 نییزای ٢٦١٣ی ژانویەی ١٧  هەتاوی ١٣٣٧ی بەفرانباری ٢٧سیروان حەدداد 

 
 .ەر داوای من ئامادە و رەوانە کراوەئەم بابەتە لەس
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 بیرەوەرییەکانی شەهید فاتمە حەدداد لە زمان خۆیەوە

 
 
 
 
 
 
 

 کەماڵ حەسەن پوور: لە فارسییەوە

 
ئێوارەیەکی هاوینی یەکێک لە ڕۆژەکانی پووشپەڕی شەست و شەش لە پشت چەرخی خەیاتییەکەم دانیشـتبووم و لە 

 ١٢هەڵدەسووڕاند هەندێک جار لە بارەی ڕابردووی تاڵی خۆمدا بیـرم دەکـردەوە کە کاتێکدا کە دەسکی چەرخەکەم 
ساڵ بوو بە تەنیا دەژیام و خۆم لە ڕێگای بەرگدروون، بنەماڵەم بەخێو دەکرد و تەنیا هاودەمی هەمیشەییم بـرازا 

ابــردووی ژیــان وەک ڕ. بــێ بــاوکەکەم بــوو کە بۆخــۆم گەورەم کردبــوو و بەرپرســیاریی بەخێــوکردنیم گرتبــوو ئەســتۆ
فیلمێک بە بەرچاوەکانم دا تێپەڕ دەبـوو و پرسـیارە منـدااڵنەکانی بـرازاکەم سـیروان هەنـدێک جـار داوی خەیـاڵمی 

هەندێکجار شنەبایەکی فێنک شووشەکانی پەنجەرە دارەکەی ماڵە بچووکەکەم کە دیـو و دااڵنێکـی بچـووک . دەپساند
دەنگی پێکەنینـی منـدااڵن و . رخواز و بەناوبانگی سەردەشتدا دەژیامبوو دەهەنگاوت، ئەوکات لە ماڵی پیاوێکی خێ

دەنگی ئەوان لە کاتی کایەکردندا بێدەنگیی کۆاڵنەکەی دەشکاند و منیان لە فکر و خەیـاڵی ڕابـردوو ڕادەپەڕانـد و 
وای دووبــارە وەبیــرم دەهــاتەوە کە ئێــوارێ دەبــێ جلــوبەرگی خەڵکــی تەحویــغ بــدەم بــۆیە دەســکی چەرخەکەم بە هیــ

 .داهاتوویەکی گەشتر تووندتر هەڵدەسووڕاند
 

کاتژمێر نزیکی چوار و نیـوی دوای نیـوەڕۆ بـوو و مـن هەروا خەریکـی کـاری بەرگـدروون بـووم کە لەناکـاو دەنگێکـی 
ترســناک شووشــەکانی هەژانــد و دەنگــی تەقیــنەوە لە شــوێنێکی کە زۆر دوور نەبــوو هــاتە بەرگــوێم و هێشــتا ئەو 

نەهاتبوو کە بە چاوی خۆم دیتم کە بۆمبێک کەوتە ناو حەوشەی مـاڵی خۆمـان و دوابەدوای ئەو دەنگانە کۆتاییان 
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ڕووداوە دەنگــی بــۆمبێکی دیــکە کە بە هەمــان شــێوە بەرز بــوو لە کــۆاڵنی خۆمــان هــاتە بەرگــوێم و پاشــان ســەرجەم 
شی و ئیتر نەمتوانی هـیچ دووکەڵێکی ڕەش هەموو شوێنێکی داپۆ. شووشەکان شکان و دەرگا و پەنجەرەکان تێکشکان

ببینم، بۆنێکی ناخۆشم هەست پێدەکرد کە ئەوکات نەمدەزانی چییە بەاڵم دوایە بۆم ئاشکرا بوو کە گازی شیمیایی 
ئەو کاتی من شۆک گرتبوومی و نەمدەزانی چ بکەم، دووکەڵ و تەپوتۆز هەموو شوێنێکی داگرتبوو و من هـیچ . بووە

. ا توانیم چاوەکانم بکەمەوە و شوکری خودام کرد کە هەموومان سەالمەت بووینشوێنێکم نەدەدیت، تاوێکی پێچوو ت
من هاتمە حەوشە و دەستی سیروانی برازامم گرتبوو کە مێردی خوشکم هات و ئێمەی لەو کارەساتە بردە دەر بەاڵم 

 .بەداخەوە ئەویش بەو گازە شیمیاییە بریندار بوو
 

کە نـاتوانم بە باشـی هەناسـە هەڵکێشـم و تووشـی هەناسەسـواریی  کاتێک کە گەیشتمە مـاڵی خوشـکم هەسـتم کـرد
بووم کە هەر دەهاتوو خراپتر دەبوو، لەو کاتەدا سیروانی برازام حاڵی تێکچوو و بە هۆی کوێریی کاتیی بردم بـۆ 

لە  لەو کـاتەدا هۆشـم. سەردانگەی شار کە بۆ پێڕاگیشتن بە بریندارانی شیمیایی کرابۆوە تا بەڵکو دەرمـانی بـکەن
. ژانی خۆم نەما سەرەڕای ئەوەی کە من خراپتر تووش ببووم بەاڵم لەبەر خۆشەویستیی دایکانە خۆم لەبیر چووبۆوە

سیروانیان لەوێ خەواند و منیش وردە وردە بێهۆش دەبووم، چاوەکانم سۆمایان نەمابوو و شتم بە باشـی نەدەدیـت، 
شــانەوە ئــازاری دەدام، هەســتم کــرد کە پەرســتارەکان و هەمــوو پێســتی بەدەنــم دەکــرووزاوە و وێڵــنجم دەهــاتن و ڕ

کارمەندانی پرسگەکە منیان لەسەر تەختێک خەواند، پاشان منیان لەگەڵ بریندارەکانی دیکە بەڕێکرد بـۆ تەورێـز 
ــخانەی  ــدە لە نەخۆش ــازانم چەن ــامەوە١٧و ن ــز م ــردە فڕۆکەخــانە و . ی خــوردادی تەورێ ــان ب ــخانەڕا منی لەو نەخۆش

لە تـــاران پێشـــدا ئێمەیـــان بـــردە نەخۆشـــخانەی ئیمـــام حوســـێن و لەوێـــڕا ناردیـــانمە . بـــۆ تـــارانبەڕێیـــان کـــردم 
گشـت لەشـم . نەخۆشخانەی لوقمان و پاش ئەو ڕاگواستنە من لە سیروان کە هۆی هێور بوونەوەم بـوو جیـا بـوومەوە
بە گـــوتەی  .بە توونـــدی هەســـتی بەســـووتان دەکـــرد و هەســـتی خـــۆم بەرامـــبەر بە کـــات و شـــوێن لەکـــیس دابـــوو

ڕۆژ لە بەشـی چـاودێریی تـایبەتی لە ژێـر چـاودێریی دابـووم، لەو سـەردەمەدا تەنیـا  ٣دەوروبەرییانم، مـن مـاوەی 
شـتێکی کە لەبیـرمە ئەوەیە کە هەرکــات وەهـۆش دەهـاتمەوە دەســتم لە دەوروبەرم دەدا تـا بـزانم ئــاخۆ مـردووم یــا 

 ...زیندوو 
 

ڕیـاری بەڕێکردنـی منیـان بـۆ دەرەوەی واڵت دەرکـرد و مـن بەڕێکـرام بـۆ کاتێـک دوکتۆرەکـان منیـان بەو شـێوە دیـت ب
 ئوتریش، سێ ڕۆژی یەکەم بێهۆش بووم، کاتێک وەهۆش هاتمەوە نێوی خۆم لەبیر کردبوو، نەمدەزانی لە کوێم و 
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م شـەوانە تووشـی مـۆتەکە دەبـووم و هـاوار. تەنیا تایەکی زۆر تووندم هەبوو کە جەستەمی دەسـووتاند. چی دەکەم
ڕۆژ لە سەریبایەتی مامەوە و هەر کات جگەرگۆشـە تەنیـاکەم کە لە ئێـران جـێ مـابوو دەهـاتەوە  ٣٦دەکرد، ماوەی 

ڕۆژ گەڕامەوە تاران و سەرەڕای ژانی لە ڕاددەبەدەر، کەیفخۆش بووم و هەستم  ٣٦دوای . بیرم ژانم دوو هێندە دەبوو
رد کە النـیکەم لەو ئـاواتە بێـبەش نەبـووم کە لە نـاو بە بۆنی نیشتمانی خۆشەویسـتم ئێـران دەکـرد و هەسـتم دەکـ

ئەگەرچـــی کادرەکـــانی نەخۆشـــخانە لە ئـــوتریش زۆر میهرەبـــانتر لەوەبـــوون کە بیـــرم . هاونیشـــتمانەکانمدا بمـــرم
لێدەکردەوە و بەڕاستی خزمەتی زۆریان پێکردم و بوونە هۆی نەجاتی من لە مردن، بەاڵم نیشتمانی من ئێران حاڵ 

نزیک کاتژمێر چواری بەیانی گەیشتینە فڕۆکەخانەی میهراباد و مـن چـاوەڕوانی دیتنـی . کەی هەبووو هەوایەکی دی
 کەس نەبووم، ئاخر سەریبێکی بێکەس کێی هەیە کە لە فڕۆکەخانە چاوەڕوانی بێ؟

 
شـت و نژاد و سێ مانگ لەوێ مامەوە و دوایە گەڕامەوە سەردە لە فڕۆکەخانەڕا بەڕێیان کردمە نەخۆشخانەی لەببافی

دوای پازدە ڕۆژ لەبەر هەناسەسواریی و چڵک و خوێن هاتن لە سیەکانم بەڕێیان کـردمەوە تەورێـز و نـۆزدە ڕۆژ لە 
هەڵبەت دەبـێ باسـی ئەوەش بـکەم کە دوکتـور تەنیـا شـەش ڕۆژی مـاوەی . نەخۆشخانەی ئیمام لە تەورێز خستیانم

منـیش کە . ە لەبەر ئاسـەوارەکانی برینەکـانم بمـرمژیان بۆ دانابووم و بە قسەی ئەو دەبوو من تا شەش ڕۆژی دیـک
ئاگـــام لەو مەســـەلە نەبـــوو بە پێـــداگریی خـــۆم نەخۆشـــخانەم جێهێشـــت و گەڕامەوە تـــاران، لە تـــاران بەرپرســـی 

پوور کاتێک وەزعی منی چاو پێکەوت دەسـتبەجێ بڕیـاری  نژاد جەنابی دوکتور حەمید سوهراب نەخۆشخانەی لەببافی
مخەن و لەو کاتەوە لەژێر تیمار و چاودێری ئەو دوکتورەم کە بە ڕاستی جەنابیـان ژیـانێکی دا کە لە نەخۆشخانە ب

 .نژاد مامەوە دیکەی پێ بەخشیوم، دوای خستنی دووبارەم ماوەی سێ مانگ لە نەخۆشخانەی لەببافی
 

ن کـردم بگەڕێـمەوە و ماڵەکەم کە دوای بۆمباران دز بەتااڵنیـان بردبـوو ناچاریـا( سیروان)ژانی دووری لە کوڕەکەم 
سەردەشت و ماوەی مانگێـک لە سەردەشـت مـامەوە و دوایە بە حـاڵێکی زۆر خـراپ و تەبێکـی زۆر توونـدەوە دووبـارە 

دا دەســـووتام، لەو مـــاوەیەدا یەکێـــک لە نێرســـەکانی  پلەیـــی ٣٦شـــەو و ڕۆژان لە تەبـــی  ٣گەڕامەوە بـــۆ تـــاران و 
رەبان ئاگاداریی لێم کرد کە هەرگیز میهرەبانی و لوتفی لە نەخۆشخانە، خانم ئەقدەس کەرەمی وەک خوشکێکی میه

بە کورتی لەبەر موشکیلەی گەدە، گورچیلە و سیەکانم ماوەی چوار مانگی دیکەش . ڕاددەبەدەری ناوبراو لەبیر ناکەم
ـــد جـــار لە  ـــاوەیەدا چەن ـــامەوە کە لەو م ـــگ لە سەردەشـــت م لە نەخۆشـــخانە خســـتیانم و دوای هـــاتنەدەر دوو مان

نژاد بە چەنـد  خانەی سەردەشت خستیانم، لەسـەر یەک نـزیکەی سـی مـانگی تەواو لە نەخۆشـخانەی لەببـافینەخۆش
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لەو کـاتی بەوالوە نـزیکەی دە جـار لە نەخۆشـخانەی ساسـانی تـاران بـۆ مـاوەی . خسـتوویانم ١٣٧٣نۆبە تـا سـاڵی 
کـانم لە ژێـر چـاودێریی دوکتـورم و مانگێک، دوو مانگان خستوویانم و لەبەر سیەکانم، چاوەکانم، دەمـار و ڕیخۆڵە

 .لەبەر خوێن ڕۆیشتن لە گەدەم نەشتەرگەریی گەدەیان بۆ کردووم
 

سێزدە ساڵ لەو ڕۆژ تێـپەڕ بـووە و تەختێکـی نەخۆشـخانە بـۆتە شـوێنی مـن و جەژن و کـاتی پشـوو، ڕۆژی شـادی و 
ەمم و لە ڕۆژە درێژەکانی مـانەوە خۆشی هیچ مانایەکیان نییە بۆم و سوربەت، تەنیایی و ژانی نەخۆشی بوونە هاود

لە نەخۆشــخانەدا هەر ڕۆژ خولەکەکــانی کــاتژمێر دەبژێــرم تــا کەســێک دەرگــای داخــراوی ژوورەکەم بکــاتەوە، وەک 
 .نەریتێکی مرۆڤانە لەپەنام دانیشێ و لەو تەنیاییە بەژانە ڕزگارم بکا و تاوێک ببێتە هاودەمم

 
ودا شــاهیدی کارەکـانمە و تەنیــا شــوکری خــودا دەکەم و نــاڕەزایەتی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ حـاڵم خراپتــر دەبــێ بەاڵم خــ

لەو ماوەی سـێزدە سـاڵەدا قەت دەسـتەکانم بـۆ چـاکبوونەوە بەرەو دەرگـای یەزدانـی مەزن . دەرنابڕم و سکااڵ ناکەم
 .بەرز نەکردۆتەوە

 
ەسـڵەحەتی عەبـدی خـۆی بەڵێ چارەنووسی منیش بەو شێوە بوو و دەزانم باشترین چارەنووسە چونکە خودا خێر و م

 .دەوێ
 

دەســتی هەمــوو ئەو کەســانە مــاچ دەکەم و نزایــان بــۆ دەکەم کە بە شــێوەیەک لە مــاوەی برینــدارییم کە لە ژێــر 
دا بووم، لە پەنام بوون و یارمەتیدەرم بوون تا باشتر و زۆرتر لە بەرامبەر گیروگرفتەکاندا  تاقیکردنەوەی یەزدان

 .خۆ ڕاگرم
 

 ان حەدداد    سیرو: لە فارسییەوە
 

 

 
 
 



 یادی یاران، یادیان بەخێر
 

 

82 
 

 
 بە هەڵکەوتیش نەهاتم تووشی شادی ------ژیانم پڕ لە ڕەنجەو نامرادی 

 
 
 
 
 
 
 

 
 کەماڵ حەسەن پوور

 
 ەل بــوو شــتەردەس ییایمیشــ یمبــارانۆب ینــداریبر ەک نــاوبراو. ەددادەح فــاتم خــاتوو یــیدوا یچۆکــ یژڵڕۆســا ڕۆوەئ
 ێنگبـڕە ەک ەوەمێـڕگەد نـاوبراو یکییەرەوەریب ەرێل ەوەکردن ادی کەو. کرد انیژ ەل ییئاواڵما داڕۆمەئ کەو یکێژڕۆ
 .ێستبیبەین سەک رۆز
 
 ایـنەت یتاوەه ییچۆک یستەش یکانڵەسا یتاەرەس ەل ێیەشتەردەس ەیرچاوەس کینز ەک ددادەح ەینیم یحاج ڵیما

 یوانـەئ ەچـونک انیـژەد داێیت روانین و روانیس ەوات ددادەح یدەممەمح ەکاک شبووۆخێخوال ەیکەادگاری دوو و فاتم
 . بوون ەوەرەدەل و ەرگەشمێپ ەببوون انیمووەه ەکید
 

 ەل پاسـدار و جاش ەک ێنیبەد ەوەکاتەد رگاەد کێکات. نەدەد ەیکڵەما یرگاەد ەل کێژڕۆ ەک ەویەاێڕگ فاتم خاتوو
 تانەکڵەما ەک ەداو یارڕیب تڵەوەد ەڵێد ەرماندەف یپاسدار ؟ێوەد انییچ ێپرسەد انێیل. نەستاوەاوڕ رگاەد پشت

 .نەبک لۆچ ڵەما وەئ ستاێئ رەه ێبەد و ێریگ دا رەسەب یستەد
 

  نەدەد ڵوەه و ەوشەح ناو ەنێد رۆز ەب وانەئ مەاڵب ێبگر انیژوور ەهاتن ەب شێپ داەد ڵوەه فاتم خاتوو
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 فـاتم وشـبوۆخێخوال داەبگـر و ەنێـب وەل و ێبـەد درووسـت هاتوهـاوار. ابـانیخ رەسـ ۆبـ نەدڕێـف ەیکڵەمـا یکەشتوم
 .داەد ەکەجاش ەل کێقەش ودانێجن ەب و کێجاش رەس ەکاتەد رشێه
 

 ەرەبـراد وەب وێـجن ۆبـ مـنم، ەیەسـتەد وەئ ەیرمانـدەف ێخوشـک: ێپرسـەد ێیل و ەوەکاتەد ایج فاتم پاسدار یکابرا
 ؟ەیدەد ێیل و ەیدەد ەمانڵموس ەرگەشمێپ
 
 ەفەڕەشـ ێبـ وەئ مەاڵب. یـیەن رەیسـ مێپـ ەیکیبـ ەمێئـ یقەرحەد یرچەه. یمن یدوژمن ۆت: ەڵێد جوابدا ەل شیوەئ

 اڕ هانەســفیئ و کرمــان ەل ەک ۆتــ چاوســاست ەتێــبەن و ێوەکەن ۆتــ شێپــەو وەئ رەگەئ ،ەمــن یهاوشــار و هاوزمــان
 م؟ێک من یچووزان یهاتوو

 
 زڕی کانەوارید ناەپ ەل ەوانەئ مانۆخۆب ەمێئ ێداد کێژڕۆ ،ەبەم رانەگین ێخوشک: ەڵێد جوابدا ەل پاسدار یکابرا

 .نەیکەد انیبارانەگولـل و نەیکەد
 

 ەبوو لقەخ ینیدیموجاه یندامەئ ۆیخ پاسدار یکابرا ەک ێوەکەردەد دواتر کەیەماو
 

 ٢٦١٣ی فێبریوێری ٢٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 کورتەیەک لە ژیانی محەممەد حەدداد

 
 
 
 
 
 
 
 

 یفرانبـارەب ی٢١ یژۆر رەئاسـنگ ەینیـم ستاەو ەب ناسراو ددادەح ەنیم یحاج یمەچوار ڕیوک ددادەح دەممەمح کاک
 یشـار یسـتیوەشۆخ زبیـح و رەروەپ ەرگەشـمێپ یکڵەیەمـاەبن ەل( ینـییزا ی١٣٣٣  یەیژانـو ی١٧)  یتاوەه ی١٣٢٣

 .ەبوو کیدا ەل شتەردەس
 
 ئاشـنا زانسـت و لمیعـ ییایدن ەڵگەل مەه تاەه کرد انینووس ناو شار یکانەقوتابخان ەل کێکیە ەل ،ەییکڵەماەبن
 یبراکـان و بـاوک یشـان ەب شـان ندنێخو یاەڕرەس دەممەمح کاک. بکات رەبەستەد یانیژ یژۆدوار ێبتوان مەه و ێب
 ێبـ و یرەئاسـنگ ینـێپروک تەتـاق یکـار یەدا یستەد انەیکڵەماەبن یانیژ یویبژ ۆب بووەه انیرەئاسنگ یدوکان ەک
ــەرخەمتەک ــانەن یوومانــد و یم ــاش. شــاۆکێت ەناس ــاسۆق یبــوون واوەت پ ــ ینــدنێخو ین  یکردنــ واوەت و ییتاەرەس
 و زراەدام( مخـابرات) پۆسـتە ەداریـئ ەل دەمـمەمح کـاک ،یرەئاسـنگ یدووکـان ەل کـردن کـار ڵسـا ندەچ و یربازەس
 .اندەیگەد ێجەب یکێپ و کڕێ و یجوان ەب یدراوێسپەئ ێپ یرکەئ ەزانۆسڵد رۆز یشتمانانیهاون ەب تەخزمەل
 

 مەرگی ناوەخت

 
 مەاڵب ن،ەیـبک انیژ ەل ییئاواڵما ێبەد شەمێئ کیژۆر و ەداناو موومانەه ۆب ەیسۆب رگەم ەیەه ۆ مر ەوەکات مەل
 ێلـ انیشـیریب رەه یەوانـەل انیـ ناکات انیوانەڕچاو سەک چیه ەک نەدەد روو نیزەتڵد و ڕپۆکت وا یرووداو رجارۆز
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. یەنـ ئاسـان رواەه یکردنەبـاور خـتەناو یکـێرگەم. گـرت یدەمـمەمح کـاک یکۆرەب ختەناو یرگەم ەڵێب. ەوەکاتەن
 و ســارەح ەل انیــگر و نیشــ ەب کــار و سەک و ئاشــنا و ســتۆد. ژاەه شــار و ەووۆبــ واڵبــ شــاردا ەب یرگــەم ڵــیواەه
 ەل ەک ەشــخانۆخەن ایــنەت یگــاێر داوانەڵەه ەب رانۆمخــەخ و الوان و ســتەب انەیــرۆئاپ انەیــکڵەما یورەد ینۆاڵکــ

 شـتین رەسـ ەل انیـمەخ یمـەت شـار یچـووک و ەورەگ و الوان ژابوو،ڵەشـ شـار. رەب ەگـرت وتبووەکەڵه شار یباشوور
 بـار یەتـاز یکـەڵخ ڵسـا ەب نیشـتێهەد انێیـجەب خـتەناو یرگەم ەب ەیوانەئ الو، یسانەک یرگەم ەناڵسا وەئ. بوو
ــووانەه هــاتەد ەک رگەم ەناڵســا وەئ. کــردەد ــل م ــوونەد ۆکــ کێ ــاەد کــانەمەخ رەبەو انیشــان ەوەب ــەم. ن  کــاک یرگ
 ەڵێب. یەچ رگەم یزانەدەین کات وەئ ەک روانیس ەیکەتاقان ەکور و یزانێخ ۆب بوو ەورەگ یکێستۆک الو یدەممەمح
 .انەیکەفیتا ۆب یگشت ەب و کانەخوشک و براکان و باوک و کیدا ۆب بوو ەورەگ یکێستۆک
 

 رووداوەکە بەم جۆرە بوو

 
 ۆبـ ەوەانەڕگ ەل و وارانێـب یگونـد ەچـنەد رۆمـات یسـوار ەب شـتەگ ۆبـ یمامەش نێحوس دیهەش ەڵگەد دەممەمح کاک
 شـتەردەس ەیشـخانۆخەن ەیوانەر یهوشـێب ەب و ەوەخـوار ەتیـوەکەد ببـوو سـوار نێحوسـ مـرەن پشـت ەل ەک شتەردەس
 ئاکـام ێبـ رەسەچار ۆب کانەدوکتور یالەقەت و ڵوەه و کاەد رگەم ەڵگەل یکانەرەربەب ماداۆک ەل ژۆر ١٨ و ێکرەد
 کار، و سەک ەل یکجاریە ییئاواڵما( ینییزا ی١٣٧١ یرەبۆکتۆئ ی٢١) ی١٣٧٧ یرەزبڕە ی٢٣ یژۆر ەوەداخەب و ێبەد
 ەن و شــــتەردەس یکــــەڵخ ەن ەک بــــوو نیزەتڵــــد و و ختەســــ کەیەادڕ ەب ەرگەم مەئ. کــــاەد انیئاشــــنا و ســــتۆد
 .نەبک یبوولەق کیەال مووەه بووەد بوو ڵتا یکییەاستر ەوەئ مەاڵب کراەدەن ڵقبوو انۆیب ەیکڵەماەبن
 

ــەت یناشــتن ــمەمح کــاک یرم ــن ەل دەم  ەل شــتەردەس یکــەڵخ ینەاڵمۆکــ یشــدارەب ەب و ڵەمــاەبن ەیژارەپ و مەخ وێ
 ەب ژۆر و وەشــ ێســ ەیمــاو ەل. ردراێســپ کوردســتان یزۆریــپ یخــاک ەب ەشــار مەئ یرســتانۆگ ەل ەورەگ یکێســمڕەوێر
. کردەد انیشدارەب ڵیهاود و یمەهاوخ و ەپرس ۆب ەستەد ەستەد کەڵخ ،ڵێما ەل و وتەمزگ ەل یشۆخەرەس یسمەر
 مەاڵب ەویەکـراەدەن بووەرەق کێشت چیه ەب ەک بوو دژوار ەندەوەئ ەیکڵەماەبن ۆب ەزێئاز مەئ یدان ستەدەل مانۆگێب
 کاک یدان ستەد ەل. ەوەکرد ەستۆک و مەخ مەئ ەیوەکردن مەک رەسەل ینێشو کەیەادڕتا کەڵخ یمەهاوخ و ردانەس
 ویـد وەئ یداەوەڵـه ی هەتـاوی١٣٣٧ - ٣١ ینـیرەراپ یدوا ەل ەک میـرەک کـاک ادیـ ەنـدیز بـوو کداێکات ەل دەممەمح

 بـووەد ەیوەئ یراەرەسـ میـرەک کـاک یبـوون قاچـا  یدوا ەل دەمـمەمح ەکـاک. بـوو ەورەگ یکێسـتۆک ڵەماەبن ۆب ببوو
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 ەب یکڵەیەمــاەبن مەه وانەئ ئــاخر. دا میــرەک کــاک یشــتنۆر یدوا ینکاییەختەســ رەبەو یشــان ێنــەیێبگێپ ۆیخــ
 و براکان یبوون. بووەه یرێدەچاو ەب انیستیوێپ و بوون دایالو ینەمەت ەل و ڵمندا انەیربۆز مەه بوون تەمیشەح

 و دبـووکر ئاسـانتر یانیـژ یکـانییەدژوار کەیەراد تاەه ەکڵەماەبن یکانەداکاریف ەژن یبوون و دەممەمح کاک یبوون
 .ەوەنەیبک انیژ یکانییەختەس یموولەحەت بووەد وانەئ دەممەمح کاک یستدانەد ەل ەب
 

 کەسایەتی و چاالکی سیاسی

 
 ۆبـ ەرانەروەدادپ یکەیەگەڵەمۆکـ یاریـخواز و کەڵـخ یرۆمخـەخ و ستۆد شتمانین و شناوۆخ یکێسەک دەممەمح کاک
ــوو ەیکەلەگ ــ ۆیهــ ەب. ب ــاەبن یوەاڵکێت ــاەب ەیکڵەم ــر تەبیت ــانەرەوەگ اب ــانڵەخا و ک ــب ەل ۆیخــ یک ــاو روی  و رەب
 یرکــەئ و کــار و اڕســووەدەڵه ەچاالکــان و زبیــح ینــدامەئ ەتێــبەد و ەوەتێــنیبەد دا مــوکراتێد یزبــیح یکانەاســتیس
 یباشـوور ەیرانێشـگۆڕش ەیوەناڵجوو ەب یرۆز یکیێەهاوکار ستاوەوەن ەوەشەوەب دەممەمح کاک. اندەڕپەراد انیزبیح

 ۆبــ شــتەردەس یکانەشــناوۆخ و رەروەشــتمانپین و رەروەکــوردپ یەتیەســاەک ەل داواکــردن ڕێــی ەل. کــرد کوردســتان
 یرکـەئ ەوێشـ وەب کوردسـتان، یباشـوور یکـات وەئ یشـۆڕش ۆبـ یناردن و رگەب و جغ و یمادد یتەارمی ەیوەکردنۆک
 .اندەیگەد ێجەب ۆیخ یشتمانین
 

 بـوو، سـتیوەڵه نەخـاو و رەزەن نەخـاو یکێسـەک وەئ. وبـو کـراوێبرواپ و سـتیوەشۆخ داڵەمـاەبن ەل دەمـمەمح کاک
. بـووەه انیئاشـنا و سـتۆد و خـزم و ڵەمـاەبن یندامانەئ مووەه ەڵگەل ەانڕێیهاو و باش یکێوتەسوکەڵه هاەروەه
 ،ڕگـو و رمەگ کـانەوەبوونۆک و ۆڕکـ و شـتنیدان ەل. بـوو کیەال گشـت ەیمتمـان و یسـتیوەشۆخ و زڕێ ێیج ۆیەب رەه
 و ریقەف یکەڵخ ینگریەال و ستۆد و بووەن ڵز روو  و ییباۆخەل یکێسەک وەئ. بوو نینەکێپ ەب مەد و شۆخ ەقس
 زڕێ یگایج یانناسەید ەوەکیزێن ەل ەک ەیسانەک وەئ تەبیتاەب و شتەردەس یکەڵخ نیەال ەل ۆیەب رەه. بوو ژارەه

 .بوو موانەه یستیوەشۆخ و تەحورم
 
 و نێحوسـ یحـاج ن،ەسـەح کـاک م،یـرەک کـاک زانێـرەب یکـانەناوەب ابـر چـوار ینەخاو دەممەمح کاک ەباس یانیشا

 ۆیهـــەب ەوەداخەب ەفـــاتم ەداد. بـــوو ەفـــاتم خـــاتوو و ڵێنـــوق خـــاتوو یکـــانەناو ەب خوشـــک دوو و فیـــتەل کـــاک
 ەڵگەل ژێـدر یکەیەمـاو و زامـادار یایمیش یگاز ەب نێحوس ددامەس یستیفاش یمیژێر نیەالەل شتەردەس یابارانیمیش
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 ٢٦٦٣ یرێویــــبرێف ی٢٨ ەب رەرامــــبەب ١٣٨٢ یفرانبــــارەب ی٣ یژۆر کــــرد، یرکــــانەربەب ەرووداو مەئ یارئــــاز و درد
 .شاد یرووح. نیشتێه ێجەب و نیکرد ێل یکجاریە ییئاواڵما
 
 یناســراو و رەشــۆکێت دوو ددادەح نێحوســ یحــاج و میــرەک کــاک د،ەمــمەمح کــاک یبــرا دوو ڵســا مەئ ەوەداخەب
 انیـکانەئارزو و ئـاوات رانەندەه ەل یشۆخەن ۆیهەب دانۆرخەب و باتەخ و یشانازەل ڕپ یکێنەمەت یدوا اتڕموکێد

 .تێشادب انیرووح. رگغێژ ەبرد
 
 .داماون دا انیژ ەل انیخوشک ڵێنوق و فیتەل کاک و نەسەح کاک اینەت ستاێئ
 

ە توانـاو لەدەسـتی ئەوێش وەک هەموو بنەماڵەکەی هەرچێ ل ددادەح فیتەل کاک ەزیئاز ڵەماەبن مەئ یبچوک یبرا
. هـات دەرحەق بە گەل و نیشــتمانەکەی کـردی و ئەرکــی سەرشــانی خـۆی رووســوورانە و ئەمەگ ناسـانە بەرێــوە بــرد

 ەل ەیکڵەمـاەبن ەڵگەل سـتاێئئەویش وەک زۆربەی تێکۆشەرانی دێمـوکڕات داسـەپاوانە پەراوێـزی هەنـدەران بـوو و 
 .تێب ژێدر نەمەت و سا  رەه. نیجەشتین دیسوئ یتاڵو
 

 مووەه ەل نیواداریه و روانیس کاک یناوەب ەکڕێکو نەخاو و کردبوو یریرگەهاوس یخێش یراب ەڵگەل دەممەمح کاک
 .بن وتووەرکەس اندایانیژ یکانەبوار
 
 
 
 
 
 
 
 ەل ی زایینی١٣٨٣ی ئەپریلی ١ی بەرامبەر تاوەه ی١٣١٣ی خاکەلێوەی ١٧ی وتەکڕێ یمامەش نێحوس دیهەش :ینیبێت
   .بوو دیهەش تردا ەیرگەشمێپ شەش و اڵوەع ێقەف ەڵگەل بادڵەخا ەل تووۆڵەد و چواالن وانێن
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 ئامادە کردنی رەحمان نەقشی
 پوور شاهۆ حەسەن: یپێداچوونەوەبەیارمەتی لەتیف حەدداد و 

 
 

 
کۆچی دوایی کادری پێشووی دێموکرات و یەکێک لە زامدارانی شیمیایی شاری 

 سەردەشت کاک ڕەحمان حەدداد
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سەردەشـــت شـــاری لە (ی زایینـــی١٣٣١)هەتـــاوی ی١٣٢٦ ســـاڵی لە حـــاجی عەبـــدوڵاڵ حەدداد حەدداد ڕەحمـــان کـــاک
 منـداڵی تەمەنی بنەماڵەدا گەرمی ئامیزی لە بووە، دایک لە خۆشناو و دیار بنەماڵەیەکی لە رۆژهەاڵتی کوردستان

 بنەمـاڵەوە الیەن لە و وەرگرتـووە کەڵکی شار کەمی ئیمکاناتی لە خۆی هاوتەمەنی مندااڵنی زۆربەی وەک و بریوە
 بـوونی گەورە لەگەڵ دواتـر و بـدات خوێنـدن بە درێژە پۆل چەند توانیویەتی و قوتابخانە نێردراوەتە خوێندن بۆ

 ڕەحمــان کــاک. بــووە خــۆی ئاســایی ژیــانی خەریکــی و پێکهێنــاوە هاوبەشــی ژیــانی و داوە کاســبی کــارو وەبەر شــانی
ــوو فــراواندڵ و دەســتگر مرۆڤێکــی  دەســتی توانیــویەتی تــا و کــردووە هەژار کەســانی بە یــارمەتی کــات هەمــوو و ب
 .بوو ناوچە و شار خەڵکی باوەری جێ و قسەخۆش و مشوورخۆر کەسێکی. گرتووە نەدارانی

 
 هێزی و دەزگا و دام بەگژ و شەقام سەر دێتە بنەماڵەکەی ئەندامانی وێرای ئێران گەالنی شۆرشی راپەرینی لەگەڵ

 . دەکات بەشداری لەخۆبردوویەوە بەوپەری دا مانگرتنەکان و خۆپێشاندان هەموو لە و دەچێتەوە دا اهەنشاهیش
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 حیزبـی ئاشکرابوونی و دا ئێران خەڵکی سەر بە ئیسالمی کۆماری خۆسەپاندنی و شاهەنشاهی رژێمی ڕووخانی دوای
 گیـرانەوەی دوابەدوای. حیـزب دیـاری سـووراوانیهەڵ لە یەکێـک دەبێـتە دواتـر و ئەنـدام دەبێـتە نـاوبراو دێموکرات

 هێــزی لە پێشـمەرگایەتی پیــرۆزی چەکـی و دەگــرێتەبەر شـا  ڕێگــای بنەمـاڵەوە بە ڕەحمــان کـاک سەردەشــت شـاری
 خــۆی پێشــمەرگایەتی کـاری سەردەشــت شارسـتانی کــۆمیتە کــادری و پێشـمەرگە وەک و شــان دەکـاتە پێشــوو مـوعینی
 حیزبی بارەگاکانی بنکەو تەنیشت لە دواتر و دەمێنێتەوە پێشمەرگە وەک هەتاوی ی ١٣١٣ ساڵی تا و سەر دەباتە

 و خـانوو هەمـوو رژێـم. دەکـات تەحەمـوول دژوار و سـەخت ژیـانێکی و سـەر دەباتە ژیان دا تاراوگەیی لە دێموکرات
 کـاک. خۆیـان ایپایەگـ بە دەکەن خانووەکەی و دەگرێ دا بەسەر دەستیان و دەکا زەوت ڕەحمان کاک مڵکی و دوکان
 دەبەنە ژیـان تـاراوگەدا لە هەتـاوی ی ١٣١٣ ساڵی تا بنەماڵەکەی لەگەڵ کردنە زەوت بەو گوێدان بێ بە رەحمان
 ئەوە هـۆی بە دواتـر و دەکەن تەحەمـوول گیـان بە و دڵ بە ژیـان یەکانی سـەختی تێکۆشـەر و شۆرشگێر وەک و سەر

 ٧ لە نـاوبراو. دەبـێ نیشـتەجێ سەردەشـت شاری لە و واڵت ۆینێوخ دەگەرێتەوە ناچار بە دەبن بچووک منداڵەکانی
 تا زامەش ئەو و دەبێ شیمیایی زامداری سەردەشت شاری خەڵکی زۆربەی وەک هەتاوی ی ١٣١١ ساڵی پووشپەری ی

 . دەبوو سیپلەک ناراحەتی و نەفەسی تەنگە تووشی زۆرجار و بوو لەگەڵی هەروا دوایی کۆچی کاتی
 

 ژیـانی خەریکـی و دەبـن نیشـتەجێ ورمـێ شـاری لە و دەکەن بار ماڵیان ڕەحمان کاک نەماڵەیب کارەساتە ئەو دوای
 و میـوان جێگـای مـاڵەکەی و بـووە گەلەکەی خەمخـۆری هەمیشە دا ماوەیەش لەو ڕەحمان کاک. دەبن خۆیان ئاسایی

 کـاک ورمـێ شـاری ەوتەدەک ڕێگایـان یـا و دەبوون نەخۆش کەسانەی ئەو بەردەوام و بووە سەردەشت شاری ڕێبوارانی
 .دەکرد بەشداری دڵەوە بە دا خەڵکی یەکانی ناخۆشی و خۆشی لە و دەدان یارمەتی و پێدەکردن خزمەتی ڕەحمان

 
 تەمەنـی لە ورمێ شاری لە سەردەشت شاری خەڵکی حەدداد ڕەحمان کاک ٢٦١٣ - ١٢ - ١٧ ڕێکەوتی شەممە سێ ڕۆژی
 .کرد دوایی کۆچی نەخۆشی هۆی بە ساڵیدا ٧٢
 
 وەپرسـ یکۆڕێکـ کسـتادیفردر یشـار ەل ددادەح حمـانڕە کـاک شـبووۆخێخوال ڕیکـو ددادەح قیەفـا یزێـرەب ڵەیماەبن
 .ێنێهەد کێپ ٢٦١٣ - ١٢ - ٢٢ یوتەکڕێ ەممەکشیە یژڕۆ ەل یستچووەد ەل یزیئاز ۆب یشۆخەرەس
 

  ڕەحمان کاک والێخۆشبووخ منداڵەکانی ئاریا و ئەدیب ماریا، شەیدا، و حەدداد کەریم کاک بەرێزی بنەماڵەی
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 ـ ٢٢ ڕێکەوتی یەکشەممە ڕۆژی لە دەستچوویان لە ئازیزی بۆ سەرەخۆشی پرسەو کۆڕێکی ڤێسترۆس شاری لە حەدداد
 .دەهێنن پێک خوارەوە ئادرەسی لە ٢٦١٣ ـ ١٢
 

 ٢٦١٣ی دێسەمبەری ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
 

 

 
 

 سەبارەت بە کۆچی دوایی کاک ڕەحمان حەدداد سوپاس و پێزانینی بنەماڵەی حەدداد
  

 ڕاوەسـتانی هـۆی بە بەداخەوە بنەماڵەکەمـان خۆشەویستی کەسێکی وەک حەدداد ڕەحمان کاک بوون ئاگادار هەروەک
 هەموو کە ئەوە هۆی بە بوو کۆچەش ئەو و کرد دوایی کۆچی دا ڕابردوو حەوتووی لە دڵ
 

 .ڕەحمان کاکە لەدەستدانی بۆ بین ۆشبەپەر و خەمبار بنەماڵەکەمان ئەندامانی
 

 خەڵکـی تـایبەت بە و بنەماڵەکەمـان ئەنـدامانی و خزمـان و ئاشنایان و دۆستان هەواڵە، ئەم بوونەوەی باڵو دوای
 لە سەردان بە هەروەها و تەلەفوون فەیسبووک، ئێمیغ، ڕێگای لە جۆراوجۆر شێوەی بە دەوربەری و سەردەشت شاری
 بەشـداریان گەرمی بە نۆروێژ و سوئێد و کوردستان لە دا ڕەحمان کاکە خاکسپاردنی بە و سەرەخۆشی و پرسە کۆری
 لەگەڵ ڕەحمانیـان کـاکە دەسـتدانی لە قورسـی بـاری کە بـوو زۆر ڕادەیەک بە هـاودەردی و هـاوخەمی شەپۆلی. کرد
 .بێ ئێمە شانی سەر لە تەنیا بە گەورە کۆستە ئەم هێشت نەیان و کردین بەش

 
 لەیەکەم هەر کە دەبـرین دەر کەسـانە ئەو هەمـوو بـۆ خۆمـان سوپاسی و ڕێز گشتی بە حەدداد نەماڵەیب وەک ئێمە

 الیەک گشـت بـۆ خۆمـان قەدرزانـی و ڕێـز دڵمـانەوە نـاخی لە بـۆیە هەر بـوون، لەگەڵمـان کۆتـایی تا چرکەکانەوە
 درێـژ تەمەن ئازیز ئێوەی و بکەین بەشداری دا ئازیزان ئێوە خۆشی و شادی لە ئێمە کە ئاواتەخوازین و دەردەبرین

 .بن
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 خۆشەویستی و وەفا و ڕێز لەگەڵ
 
 حەدداد بنەماڵەی
 

 گیارەنگ
 

 

  
 :ئامادە کارتێبینی؛ 

 

 بەرهەمـی .لە گەڵ خـاتوو فـاتم مەعـرووف زادەیەکەمیـان جار هاوسەرگێری کردبوو  دوو :رەحمان حەددادکاک  *
کـاک فـایق بە مـاڵەوە لە ، حەددادە کوڕێک بەناوی بەرێـز فـایەقکچێک بە ناوی خاتوو کوبرا، : ەمنداڵ ٢ژیانیان 

 .واڵتی نۆروێژ دەژی
 
  :منداڵە ١خاوەنی  ، لەم خاتوونەشخاتوو نۆقلی حەددادکچە مامی خۆی  :هاوسەری دووهەم *

 .دادئاریا حەد و بەرێز ئەدیب :دوو کوڕ بە ناوەکانی ماریا، خاتوو موژدە، شەیدا، شادی، :چوار کچ بە ناوەکانی
 
کـوڕی . ەکـاک سـالح، مسـتەفا، ئەحـمەد، و محەمـمەد حەدداد: چوار بـرا بە ناوەکـانی :کاک رەحمان حەددا خاوەن *

 .حەددادە(مینەی کوری)حاجی عەبدوڵاڵ حەدداد براگەورەی حاجی حەمەدەمین
 
دێسـەمبەری ی ١٧ی هەتـاوی بەرامـبەر بە ١٣٣٢ی سـەرماوەزی ٢١ڕێکەوتـی  شەممە سێ ڕۆژیکاک رەحمان حەدداد  *

 .کرد دوایی کۆچی ورمێ لەرۆژهەاڵتی کوردستان لەشاری ساڵێدا ٧٢نەخۆشی لەتەمەنی  ی زایینی بەهۆی٢٦١٣
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 بنەماڵەی حەسەن پوور
 

 

 
 

 حەسەن پوور ژیاننامەی حاجی برایم
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 کەماڵ حەسەن پوور

 
لە  (ی زایینـی١٣١١)ی کـۆچیی هەتـاوی١٢٣٧ئیبراهیم حەسەنپوور ناسراو بە حاجی برایمـی مـام ئـۆمەری لە سـاڵی 

بە هــۆی ئەوەی کە تــا کالســی شەشــی ســەرەتایی . ئەو یەکەم منــداڵی مــام ئــۆمەر و نەنە ئایشــێ بــوو. دایــک بــووە
مام حاجی بـرایمم مـاوەیەکی زۆر کـاری بەننـایی دەکـرد بەاڵم . ئەوکات خوێندبووی، دایکی پێی دەگوت میرزا برایم

فێری تەنەکەسازی ببوو ( رایەکی ئازەری خەڵکی تەورێز کە پەڕیوەی سەردەشت ببووکاب)چونکە لە کن وەستا چراغ 
مـامم جـگە لە زمـانی تـورکی ئـازەری، زمـانی . هەر بۆیە لە کۆتاییەکانی چلەکانەوە دووکـانی تەنەکەسـازی هەبـوو

پێشــمەرگەی  لە ســەردەمی الوەتــی ببــوە. مرۆۆڤێکــی بێــدەنگ و ئایینــدار بــوو. تــورکی ئیستامبوڵیشــی بــاش دەزانــی
  ی هەتاوی١٣٨٦حاجی برایم لە ساڵی . دێموکڕات بەاڵم پێش ڕاگەیاندنی کۆمار چەک دادەنێ و دچێتە قەاڵدزێ

 .کۆچی دوایی کرد (ی زایینی٢٦٦١)
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 :ئاوا باسی چوونیان بۆ قەاڵدزێ دەکا کوڕە گەوەرەی وەستا قادر

 
پێشـمەرگەی دیـکە  ٣بۆ ساباڵغ تا یارمەتی خـۆی و بابم پێشمەرگەی دێموکڕات بوو، پێش ڕاگەیاندنی کۆمار دەچێ 

چێتە شوێنی دیـاریکراو، پێشـمەرگەیەکی سـاباڵسی لە پـێش بـابم یـارمەتی خـۆی و کەسـێکی ەکاتێک کە د. وەرگرێ
کە هـی چـوار کەس )کاتێـک بـابم یـارمەتییەکە وەردەگـرێ دەبینـێ کە ئەو یـارمەتییەی دراوە بەو . دیکە وەردەگرێ

بـابم بەو کەســەی کە . ئەو کـابرایەیە کە تاوێــک پـێش ئەو یــارمەتی دوو کەسـانی وەرگــرتهەر بەقەد ئــی ( دەبـێ
ئەو کابرایەی پێش مـن گـوتی هـاتووم بـۆ وەرگرتنـی یـارمەتی دوو کەس، گەرچـی بەقەد : پووڵەکەی داوەتێ دەڵێ

 .منت پووڵ دایە
 

 .انجا ئەنگۆ ئەگەر ناڕازین بچنەوە کن عەجەمەکانی خۆت: کابرا لە جوابدا دەڵێ
 

کاتێــک بــابم هــاتەوە بــۆ . بــابم بەو قســە دڵــی هێشــابوو و قەڵــس بــوو، ئەوکــات ئــێمە ماڵمــان لە مارەســانی بــوو
 .ماوەیەک زۆرتر لە ماڵێ بوو و کەم دەچوو دەرەوە

 
ئێمە : "هەر لەو سەروبەندەدا ئەحمەدی سۆفی کەریم کە ئەویش پێشمەرگە بوو لە بابی ڕا وەاڵمی پێ گەیشتبوو کە

عەلی برات ڕۆیشتووە بۆ بێـژوێ و لەوێ پینەچییەتـی دەکـا و هـیچ بـۆ ئـێمە نـانێرێتەوە، . رسان دەمرینئەوە لە ب
 ."ئەگەر شتێکمان بۆ پەیدا نەکەی بە خۆم و بە سێ کچانەوە لە ژوورێدا لە برسان دەمرین. تۆش کە پێشمەرگەی

 
دادەنێ و دەڵێ دەچمە قەاڵدزێ و  چێتە بێژوێ بۆ ماڵی حاجی حوسێن کە خاڵی بوو، تفەنگەکەی لەوێەئەحمەد د

لەوێ مـاوەیەک . ئەو کـات هێشـتا فێـری بەننـایی نەببـوو و وەک بەردەسـت کـاری دەکـرد. لەوێ مانگێک کـار دەکەم
دوای مـاوەیەک پێـی دەڵـێن کە بـاپیری بـابەکر ئاسـای لە بەسـدا نەخشـەی . نەکەوتبـوو دەستگەڕابوو بەاڵم کاری 

ئەحـمەد دەچـێ بـۆ الی بـاپیری بـابەکر . ەڕی کە خانووەکەی بـۆ درووسـت بکـاخانووبەرەی هێناوە و لە کەسێک دەگ
ئاسا و ئەویش نەخشەکەی پێ نیشاندابوو بەاڵم ئەو هیچی لێ حاڵی نەببوو و گوتبووی کە من ڕەفیقـێکم هەیە لە 

وە ئەگەر لەگەڵـم هـات، پـێکە. شتێکم وەک بەعی بدەیە، منیش دەچمەوە ئێـران و قسـەی لەگەڵ دەکەم. سەردەشت
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دێینەوە و خانوەکەت بۆ درووست دەکەین دەنا کەسێکی دیکە دەبینمەوە و ئەگەر کەسیشم بۆ نەدیتراوە، پـووڵەکەت 
 . دەدەمەوە

 
کاتێک هاتەوە  .دینار دەدا بە ئەحمەدی سۆفی کەریمی و ئەویش ملی ڕێگایە دەگرێ بەرەو سەردەشت ١٧باپیر ئاسا 

یە داوایــان لە پێشــمەرگەکان کردبــوو کە جلــوبەرگی فەرمیــی لەبەر ســەروبەندی ئەوە بــوو کە حکــومەت پێکبێــنن بــۆ
ــوو و گــوتی دەچــم . بــکەن ــابم ڕازی ب ــام کــرد، ب ــۆ ب کاتێــک ئەحــمەدی ســۆفی کەریمــی باســی داوای باپیرئاســای ب

 . تفەنگەکەم تەحویغ دەدەمەوە و لەگەڵت دێم بۆ قەاڵدزێ
 

کاکە چۆن تفەنگی تەحویغ دەدەیەوە، مـن بۆخـۆم : یمام سەعیدم لە ماڵی ئێمە بوو و کاتێک کە ئەوەی بیست گوت
فەتــاحی حــاجی ســوالم و حــاجی ســەید رەســوڵ لەنــاو هێــزی پێشــمەرگەدا . تفەنــگەکە هەڵــدەگرم و دەچــمە ســاباڵغ

 .ئەوان ئاگاداری ئەو مەسەلە بوون، بۆیە مام سەعیدیان لە جێی بابم دانا. بەرپرس بوون
 

ــا  ــابەکر ئاس ــاپیری ب ــاری وەک پێشــە ١٧ب ــش دین ــی، ئەوی ــۆفی کەریم ــوو بە ئەحــمەدی س ــاری بۆخــۆی  ٧کی داب دین
ئێمە ماڵمان کۆ کردەوە و شتومەکی ماڵێ و ئی دووکانێ بوونە باری دوو . دیناریشی دابوو بە بابم ١٦هەڵگرتبوو و 

 ی واڵسان، دایکم و حەمەڕەسوڵ سواری یەکێک لە بارەکان بوون و منیشیان لە نێو بارێکی هاویشتبوو لە سەر پشت
 .واڵسەکەی دیکە

 
ئــێمە بەرەو قەاڵدزێ وەڕێ کەوتــین، لە کێلــێ تووشــی پیاوێــک بــووین کە مەحمــودە ڕەشــیان پــێ دەگــوت کە بــۆرە 

کـاکە ئەو ژن و منـدااڵنە مەبە بـۆ گەرمێنـێ، : ئەو زۆر لە بـابم پـاڕاوە و گـوتی. خزمایەتییەکی لەگەڵمـان هەبـوو
پـاییزێ کە گەڕایەوە لێـرە الدە و لەگەڵ خـۆت . مـاڵی ئـێمە بـنلێرەیان بەجـێ بـێڵە بـا لە . بەرگەی ئەوێ ناگرن
 .بیانبەوە سەردەشتێ

 
. بــابم پرســی بە دایکــم کــرد بەاڵم دایکــم گــوتی وەڵــاڵ ئەگەر جەهەنــدەمیش بــێ میــزرا برایمــی بەجــێ نــاهێڵم

داوای . وسەفەرەکامان درێـژە پێـدا تـا گەیشـتینە گـردە سـپییان، لەوێ لە پەنـای مـاڵی بـاپیر ئاسـا مـاڵێکی لێبـو
مانگ لەوێ  ١-٧ئێمە نزیکەی . کە ژوورەکەیان بۆ چۆل کردین، چووین دەوێوە. لێکردن تا ژوورێکمان بۆ چۆل بکەن
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. بووین تا بابم ماڵەکەی درووست کرد، گەچخاکی کرد، دیوار و سەربانی سواغ کردن و دەرکە و پەنجەرەی تێخستن
پێموابێ هاوین بوو کە دایکم منداڵێکی . زستان بەسەر داهات دوایە ماڵمان چوو بۆ قەاڵدزێ، کە چووینە قەاڵدزێ

 . لەو سەروبەندەدا کۆمار تێ چوو. وەبیرم دێ نزیکەی مانگێک نەخۆش بوو. بوو و نەخۆش کەوت
 

کاتێک کە کۆمار تێکچـوو سـاڵە جـوجکە بە بنەمـاڵەوە هـاتە قەاڵدزێ و هـاتنە ئەو مـاڵەی کە ئـێمە کرێگرتەیـان 
ژنی مام ساڵە کچێکی بوو و ڕۆژێک مام ساڵە لە سەر شـتێکی . ماڵی مام ساڵەی بوونە جیرانماڵی ئێمە و . بووین

لە ژنەکەی تووڕە بوو، ئەویش ڕۆیشت و منداڵەکەی بەسەر دایکـم دا بەجـێ هێشـت، دوای دوو ڕۆژان دایکـم بە مـام 
اڵی خـۆم و منـداڵێکی تـۆم بابم بچۆ ئەو ژنەت بێنەوە، خوا هەڵناگرێ من بەو نەخۆشییەوە دوو مند: "ساڵەی گوت

 ." پێ بەخێو نابێ
 

پازدە بیست ڕۆژ دوای کـۆچی دوایـی دایکـم، مـام عەلـی هـات و بە بـابمی . زۆری پێ نەچوو دایکم کۆچی دوایی کرد
گوتوویەتی ئەگەر بۆخۆشیان نایەنەوە حەمەڕەسوڵم بـۆ . دایکم ناردوومی تا حەمەڕەسوڵی ببەمەوە سەردەشتێ: گوت

 . حەمەڕەسوڵی بە مامم دا ناردەوە سەردەشتێبابیشم . بنێرنەوە
 

پاشـان سـێ چـوار سـاڵ بەو شـێوەیە . دوای کۆچی دوایی دایکـم تـا پێـنج شـەش مـانگی دیـکەش لەو مـالەدا مـاینەوە
تــا ژنــی . لەو مــاوەیەدا هەر مــن و بــابم پــێکەوە بــووین. ئــێمە چەنــد جــار ماڵمــان گواســتەوە. ژیانمــان بــردە ســەر

. بە گشتی نزیکەی دە ساڵ لە قەاڵدزێ مـاینەوە. چوار پێنج سااڵن لە قەاڵدزێ ماینەوە دوای ویش. دووهەمی هێنا
کـوڕەکە نێـوی خالیـد بـوو و کـچەکەش نێـوی مەلـیحە بـوو . لەو ماوەیەدا دایکم دوو منداڵی بـوون، کوڕێـک و کچێـک

. یـهەوێ بگەڕێـتەوە ئێـراندوایە بابم چوو بۆ کۆنسولگەریی ئێران لە سلێمانی و گوتی دە.  بەاڵم هەردووکیان مردن
لە سـلێمانی سـجیلی ئێرانـی . هەڵبەت پێشدا قسەی لەگەڵ دایکم کردبوو و ئەویش ڕازی ببوو کە بگەڕێینەوە ئێران

ئیمە کە هـاتینەوە سەردەشـت، بـابم تـا پـاییزێ لە قەاڵدزێ . بۆ وەرگرت و پاشان من و دایکمی ناردەوە سەردەشت
 .کاری کرد و پاشان هاتەوە

 
 .تە لەسەر داوای من ئامادە و رەوانە کراوەئەم بابە
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 :ئامادە کارتێبینی؛ 

 
 ئایشـێ مـام ڕەحمـانی حـاجی هاوسـەری یەکەم بەنـاویهاوسـەرگێری کـردوە دوو جـار  :جاجی برایم حەسۆەن پۆوور* 

ت دوو کوڕ بەناوەکانی بەڕێز قادر حەسـەن پـوور کە لە ژیانـدا مـاوە و لەشـاری سەردشـژیانیان  و بەرهەمی برایمی
کــاک حەمەرەســووڵ حەســەن پــوور کەســایەتی خۆشــناو و ناســراوی نــاو ڕیزەکــانی حیزبــی دێمــوکراتی . یە نێشــتەجێ

 . ی زایینی لە باشووری کوردستان ماڵئاوایی لە گەل و نیشتمان کرد٢٦١٧کوردستان کە بەداخەوە ساڵی 
 

خاتوو مەلـیحە، و سـێ : ک بە ناویکچێیە خاوەن  وەستا عەزیزی نانەوا سلێمانیفاتم ی هاوسەری دووهەم خاتوو 
 .بە ناوەکانی کاک دڵشاد، یوسف، و کۆچکردوو مستەفا حەسەن پوورە: کوڕ
 

 

 
 

 کورتەیەک لە ژیانی محەممەد ئەمین حەسەنپوور
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوور ئاوات حەسەن

 
 شـاری لە (ی زایینـی١٣٢١)هەتـاوی ی١٣٦٦ سـاڵی ئـۆمەری مـام حەمەدەمینـی بە ناسـراو روحەسـەنپو ئەمین ەدمحەمم

  ئۆمەر مام .بووە ئایشێ ناوی دایکی و ئۆمەر مام ناوی باوکی .بووە دایک لە ناوەندی مام بنەماڵەیکی لە سەردەشت
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 کـاری بـۆ جـاران زۆر .کـردوە(سـوریە)شـام و عێـراق وەک دەرەوەی سەفەری زۆر کردوە بازرگانی کاری ئەوەی بەر لە
. بــووە بــاو کــوردانیش نــاو لە اوەنــ ئەو و بــووە مــوعەمەرە نــاوی عەرەبــی بە کە شــار خــورەم چــۆتە بازرگــانی

 مەجـالی نەبـوون هەر خـود یـا بـوون کەم قوتابخـانە کە کـات ئەو مەرجی و هەل پێی بە ئۆمەری مام حەمەدەمینی
 کرێکـاری بە و کـردووە کار بە دەستی مێرمنداڵی لە هەر کات ئەو مندااڵنی زۆربەی وەک و نەرەخساوە بۆ خوێندنی

 بەمەبەسـتی .خەیـات وەستای دەبێتە خۆی بۆ هەتا کردوە بنەماڵە بژیوی بۆ شانتێکۆ بە درێژەی خەیاتی شاگرد و
 گونــدانەدا لەو وزۆر کــردووە لێفەدرونــی و خەیــاتی کــاری سەردەشــت نــاوچەی گونــدەکانی زۆربەی لە ژیــان بژیــوی
 گەورە سـەیمەدرە لە خوێنـدن کـاتی ئەو ئیمکـانی پێی بە شەوانە رەخساوە بۆ هەلی کە کاتانەدا لەو هەر .گەراوە
 حوکـومەتی کە (ی زایینـی١٣٣١)هەتـاوی ی١٣٢٦ سـاڵی .بـووە خوێنـدن و نووسـین فێـری (ئەکـابیر مەدرسەی) سااڵن
 و سـەربازگەکان و پادگـان سـەر دەکەنە هێـرش عەشـایر و شار خەڵکی دەبێ، پەیدا بۆشاییک و دەچی تێک رەزاشا
 وەسـتا شـارەزایی هـۆی بە نـاوبراویش بنەماڵەی کە عەشایرەکان، و خەڵک دەستی دەکەوێتە پادگان چۆڵی و چەک

 لە کە دەسـتیان دەکەوێـتە بـاش تەقەمەنێکـی و چەک کردبوو سەربازی کات ئەو کە چۆڵ و چەک لە برای برایمی،
  .کردوە شارەکەیان لە پارێزگاریان و هێناوە بەکاریان نەکردن تااڵن شارو خەڵکی لە پارێزگاریکردن بۆ دا دوایی

 
 کەسـانی لەگەڵ هـاورێ کە بـووە کەسـانە لەو یەکێـک بـووە، پێگەیشـتوو تـازە گەنجێکـی کات ئەو کە خوالێخۆشبوو

 و گەراون گەرەکەکانـــدا بە عەشـــایر و نـــاحەز خەلکـــی درێـــژی دەســـت و پاراســـتن بـــۆ چەکەوە بە شـــەوانە دیـــکە
 (ی زایینــی١٣٣٧)هەتــاوی ی١٣٢٣ ســاڵی لە کە ئەوەی هــۆی بــوونە روداوانە ئەو هەر. پیشــە کــردۆتە شــەونوخونیان

 نــاوی بە ئــامۆزایێکی هەروەهــا و حەســەنپوور ســەعید و حەســەنپوور بــرایم ناوەکــانی بە بــرای دوو لەگەڵ هــاورێ
 پێ پێشمەرگایەتیان شەرەفی و کردوە کۆمار لە پاریزگاریان خۆیان چەکی بە و مەهاباد چوونە حەکیمزادە حەسەن
 .دراوە

 
 زێـرۆ فەرمانـدەیی ژێر لە سەردەشت و رەبەت ناوچەی لە و بووە ەرگەپێشم کۆمار روخانی کاتی هەتا خوالێخۆشبوو

ــی دا ــردوە خزمەت ــانی دوای .ک ــار روخ ــت گەراوەتەوە کۆم ــی لە و سەردەش ــرتن ترس ــاوەی گ ــاڵ دوو م ــوری لە س  باش
 .بـردووە بەسـەر ژیـانی و کـردووە کاسـبی و کـار حکوومەت چاوی لە دوور سەردەشت ناوچەی گوندەکانی و کوردستان

 نهێنــی بە حیزبــی کـاری و گرتــۆتەوە کوردســتان دیمـوکراتی حیزبــی ئەنــدامانی بە پەیوەنـدی دا کــاتیش ەمـانه لە
 باشـوری دەچێـتە حیزبـی مـائموریەتێکی بـۆ (ی زایینـی١٣٧١)هەتـاوی ی١٣٣٦ سـاڵی نمـونە بـۆ .کـردۆتەوە پێ دەست
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 دەچێـتە وێشـرا لە و سـلێمانی دەچێـتە ونـکە شـوێنە بـۆ و ئێـران جاسوسەکانی بەر لە و کەرکوک شاری و کوردستان
 سیاسـی ئـاڵوگۆرێکی (ی زایینـی١٣٧١)هەتـاوی ی١٣٣٦ سـاڵی .چووم زیارەت بۆ گۆیا کە عوسمان شێخ ماڵی بۆ بیارە
 باشــیان چــاالکی دا مەســەدیق دوکتــۆر بــوونی وەزیــر ســەرۆک بە رێفرانــدۆمی لە هــۆیەوە بەم کە پێکــدێ ئێــران لە

ـــردووە  ئاســـا ســـمایلی ســـەعید، حـــاجی سەفـــوری ســـەعید، حـــاجی حەمەی وەک یهاورێکـــان لەگەڵ هـــاورێ و ک
 لە کە هانـداوە خەڵکیـان دیـکە خەڵکـی چەنـدین و خوارزای حەدادی کەریم و سنەیی ،یۆسف(زادە ئەسماعیغ)تەها
 و کـار موسـەدیق دوکتـور کابینەی روخانی دوای. بکەن مەسەدیق دوکتور لە پشتیوانی و راوەستن شا رەزا حەمە دژی
 و کـردووە کـاری راستەوخۆ تۆفیق ئەحمەد شەهید لەگەڵ و پێکردۆتەوە دەست نهێنی بە دیکە جارێکی کیەکانیچاال

 ئەوکات دیموکرات حیزبی تێکۆشانی و کار .حیزب کۆنەکانی کادرە و هاورێیان کۆبونەوەکانی مەکۆی بۆتە ماڵەکەی
( ی زایینـی١٣١٦)ی هەتـاوی ١٣٣٨ سـاڵی بۆیە هەر دەکرد هاوکارییان یەکەوە بە و بووە تودە حیزبی لەگەڵ زۆرتر
 کادرەکــانی و ئەنــدامان رەزاشــا، حەمە ژانــدارمەکانی و ســاواک پەالمــاری بەر کەوتــنە تــودە حیزبــی ئەنــدامانی کە

 شـارەکانی و نـاوچە وێـرای سەردەشـت نـاوچەی گونـدەکانی و سەردەشـت لە و نەبـوون بەش بـێ دیمـوکراتیش حیزبی
 کە کەسـانە لەو بـوو یەکێـک خوالێخۆشـبوو .شـا رژێمـی سیاچاڵەکانی خرانە و گیران کەس سەدان کوردستان دیکەی
 الوێکی کات ئەو کە شافەعی حوسێن ئیسماعیلزادە، ئیسماعیغ سنەیی، یوسف سەعید، حاجی سەفور لەگەڵ هاورێ
 چەنـدین و شـاپا ئەمەر خـدر، میـرزا کـورەکەی و بێـوران رۆستەمی مام سارتکەیی، خدر مەال بوو، پێگەیشتوو تازە
 بـۆ زینـدانی سـاڵی پـازدە مـاوەی خوالێخۆشـبوو .دەکـرێن تـاران و تەورێـز رەوانەی و دەگیـرێن ناوچە دیکەی کەسی

 قەســری و قــزڵقەڵعە و تەورێــز بەنــدیخانەکانی لە نیــو و ســاڵ ٢ واتە مانــگ ٣٦ تێپەرکردنــی پــاش کە دەبــرنەوە
 نـاوبراو بە تۆفیـق ئەحـمەد شـەهید زۆری متمـانەی هـۆی بە .دەکـرێ ئـازاد و دەردەچێ بۆ عەفووی تاران لە قاجار
 نهێنــی بە خـۆی تێکۆشــانی دیـکە جـارێکی و دەگــرێتەوە پێـوە پەیوەنـدی زوو هەر بەنــدیخانە لە بـوونی ئـازاد دوای
 راســتەوخۆ واڵت نێوخــۆی نــوێنەری وەک ئەوەی هــۆی دەبێــتە تێکۆشــانە ئەو بەردەوامــی هەر .دەکــاتەوە پــێ دەســت

 دەبێـتە و دەبـێ قورستر ئەرکی ئەوەدا دوای بە .دەگیرێ سونێ گوندی لە کە بکات حیزب دووی کۆنگەرەی بەشداری
 بــوونی دروســت دوای. دەکــات شـانەبەندی و شــانە کردنــی دروســت بە دەسـت و سەردەشــت شــاری لە حیــزب بەرپرسـی
 خۆی پەیوەندی وبراونا حیزب لەگەڵ لەوان بەشێک پەیوەندی پچرانی و واڵت دورە پێشمەرگەکانی و کادر  ناکۆکی

 سولیمان کاک و ئاوارە مەال شەهیدان لەگەڵ راستەوخۆ (ی زایینی١٣١٧)ی هەتاوی١٣٣١ ساڵی هەتا و نەپچراندوە
 شـار نـاو ئەنـدامانی گیـانی پاراستنی بۆ شەهیدانە ئەو بوونی شەهید دوای بە .بووە دا پەیوەندی لە هەر موعینی

 رۆڵەکـانی باشـترین لە پۆلێـک بوونی شەهید و ١٣٣٧ و ٣١ جواڵنەوەی یدوا بە .پچراندوە پەیوەندی ماوەیێەک بۆ
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 پەرێزی دورە .رژێم کانیڕەشە چالە کەوتنە یا و بوون کوردستان باشوری دەربەدەری بەرچاو خەڵکێکی کورد، گەلی
 نـاوچەی لە حیـزب کادرەکـانی و ئەنـدامان ئەوەی هـۆی بـوونە ناوبراو نهێنی بە زۆر کاری هەروەها و خوالێخۆشبوو

 بە تـایبەت هەر خوالێخۆشـبوو خزمەتەکـانی .رژێـم دەسـتی کەوتـنە کەمتـر و زمانـان سەر نەیەتە ناویان سەردەشت
 بـووە کوردسـتانیش باشـوری حیزبەکـانی و گەل خەمخۆری دا کات و بوار زۆر لە بەڵکوو نەبوو کوردستان رۆژهەاڵتی

 و برینـــدار کردنـــی تیمـــار و حەســـانەوە و انەوەحـــاو جێگـــای بە وببـــو مـــاڵی دا کاتەکـــانیش ناســـکترین لە بـــۆیە
 لە .گەورەکەی کـورە تـایبەت بە و هاورێیـانی هاوکـاری بە دیـارە باشوریەکان، حیزبە پێشمەرگەکانی نەخۆشەکانی

 بە بنەمـاڵەکەی تەواوی و خـۆی بە کوردسـتان باشـوری خەڵکـی بـوونی ئـاوارە و زائینـی ی١٣٧٣ ساڵی نسکۆی کاتی
 کـردن، هاوکاریـان دڵسـۆزی پەری بەو دا داگرتنیـان دەستبەسـەر حاوانەوە لە و دان مەتیانیار خۆیان توانای پێی
ــوون، باشــوور ئــاوارەی بنەمــاڵەوە بە نــاوبراو کاتێــک ئەوەی هــۆی و قــوڵ پەیوەنــدییەکی هەوێنــی بە بــوو ئەوە  ب

 بـۆ پەل و کەل رینـیک و کـۆکردنەوە یـارمەتی لەگەڵ پەیوەنـدی لە هەر .بـکەن هاوکاریان پەری ئەو باشووریەکان
 خـۆی جـوابی حـازر و زیرەکـی و ئـازایەتی ئەگەر و کـراوە سـاواک بانگهێشـتنی جار چەندین باشوریەکان پێشمەرگە
 ســەرەتای کە بــوو تایبەتمەنیــانەوە ئەو هــۆی بە نــاوبراو .ســەپێندرابا بەســەردا قورســی ســزای لەوانەیە نەبــوایە

 کردنـی هاوکـاری و پـرس ناوەنـدی بە ببـوو دوکـانی و مـاڵ شـا ارەز حەمە دژی ئێـران گەالنی شۆرشی دەستپێکردنی
 بەرەو رۆژ بە رۆژ کە کوردستان رۆژهەاڵتی خەڵکی جواڵنەوەی هاوکات و کوردستان باشووری حیزبەکانی جواڵنەوەی

 حوکومەت، دەسەالتی لەقبوونی و رژێم دژی خۆپیشاندانەکان و نارەزایەتی بەپەرەگرتنی و وردە وردە .دەچوو پێش
 شـــاری لە .هەڵبـــژارد توێژێـــک و چـــین هەمـــوو لە شـــارەکانیان شـــورای شـــارەکاندا هەمـــوو لە کوردســـتان خەڵکـــی

 شـورا ئەنـدامی بە بوو و درا پێ متمانەی کاسەبکارانەوە الیەن لە کە بوو کەسانە لەو یەکێک ناوبراو سەردەشتیش
 کرد، خزمەتی دڵسۆزی پەری بەو بوون اپەید لەشورا تەڵەب فورسەت و خواز بەرژەوەند هێندێک کاتەی ئەو تا و

 دا الرێ بە بەرژەوەنــدخوازانەدا ئەو هــۆی بە خەڵــک بە خزمەتکــردن لەبــاتی شــورا ئامــانجی دیتــی کە دوایە بەاڵم
 ئیسـالمی رژێمـی سەرکاری هاتنە و حەمەرەزا رژێمی روخانی پاش .هاتەدەر شار شورای لە خۆی داوای لەسەر دەروا
ــران ــتپێکردنی و ئێ ــم داســەپاوی ریشــە دەس ــەر رژێ ــی بەس ــورد گەل ــرتنەوەی و ک ــی دوای لە یەک گ ــارەکان یەک  و ش

 چوبوو شار لە گیانی پاراستنی بۆ خوالێخۆشبوو پاسداران، سوپای و ئەرتەش دەست بە سەردەشتیش شاری هەروەها
ــد ئەو فیتــی بە هەر دەرێ ــری راو بە و خــوازانە بەرژەوەن ی ١٣٨١)اویهەتــ ی١٣١٦ ســاڵی زســتانی لە ئەوان تەدبی
 ماڵ هەرچی خزمی دیکەی بنەماڵەی چەندین حاڵی و ماڵ لەگەڵ بوو زۆر سەرماییکی و بەفر دا کاتێک لە (زایینی

 و دەگیـــرێ بەســـەردا دەســـتی دارایەکـــانی و مڵـــک و دەچـــێ تـــااڵن بە رژێـــم چەکـــدارانی دەســـت بە دەبـــێ حـــاڵی و
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 ســەرمای بە دەبــن پێشــمەرگە خــاوەنی هەمــوو کە خزمــانی بنەمــاڵەی لەگەڵ هــاورێ درشــت و ورد بە بنەمــاڵەکەی
 و پێشـمەرگە دەسـەاڵتی ژێـر نـاوچەی بێـتە بنەمـاڵەوە بە ئەوەی هـۆی دەبێتە زوڵمە ئەو. دەردەکرن شار لە زستان

 و مــاڵ حیـزب بنکەکـانی و مــقەر لەگەڵ شـا  بە شـا  و گونــد بە گونـد حیـزب مقەرەکــانی و بـنکە لەگەڵ هاوکـات
 بە خوالێخۆشــبوو .قەاڵدزێ  بـۆ گەرانەوە دیسـان و کـارێزە دواتـر و قەاڵدزێ شـاری ەدەگـات تـا بگـوازێتەوە منـداڵی

 کەڵکـی حیـزب دووهەمـی بـنکەی وەک بووە شوێنێک هەر لە ماڵی و بووە دا دیموکرات حیزبی خزمەت لە بنەماڵەوە
 بنەماڵەکەشی تیتوانیویە نەکردوە درێغی حیزب بە کردن خزمەت لە خۆی بۆ ئەوەی لەگەڵ هاوکات .وەرگیراوە لێ
 دا شـۆرش ریـزی لە حیـزب ئەنـدامی و پێشـمەرگە وەک کورەکەی هەرسێک بۆیە بکا پەروەردە کوردایەتی هەستی بە

ـــوون ـــایە لەو و ب ـــەهیدی دوو دا رێگ ـــانی بە ســـەربەرزی ش ـــالە حەمە ناوەک ـــەنپوور س ی ١٣١٨ ســـاڵی لە کە حەس
ــاوی ــوحەمەد و دا( ١٣٨٣)هەت ــاتی لە حەســەنپور م ــانی ١٧ مــوکراتدی قەاڵی کارەس ی ٨)ی هەتــاوی١٣٣٧ی خەرمان

 زەحـمەت ساڵ ١٦ دوای خوالێخۆشبوو .بکا نیشتمان و گەل ئازادی بارەگای بە پێشکەش (ی زایینی٢٦١٨سێپتەمبەری 
 بـونەوەی تەسـک و بەعـس حوکـومەتی الیەن لە باشـور کوردسـتانی شـارەکانی کردنـی خاپور بەدوای و دەربەدەری و

 لە ئەوەی هیـوای بە و حیـزب پێشـنیاری بە پەککەوتویی و پیری هەروەها و پێشمەرگە بنەماڵەکانی ژیانی شوێنی
 بەاڵم .سەردەشت شاری واتە خۆی زێدەکەی گەرایەوە بژی ئاسودەیی بە هێندێک بتوانێ دا ژیانی کاتەکانی ئاخرین

 رژێـم تیـژی و توند رایسەرە ناوبراو .بژی ئاسایی بە ناتوانێ ببێ ئاخوندان رژێمی تا کە پێکرد هەستی زوو هەر
ــد چــاوەدێری و ــبەر لە قــایم و قــورس هەروا لەســەری توون ــوو، لەســەری کە زۆرەی و زەخــت ئەو بەرام ــوێرانە ب  ب

 بە و زۆری بە بـــوو بەتەمەن هەر ئەویـــش کە هاوســەرەکەی لەگەڵ هاوکـــات جارێـــک چەنــد بـــۆیە هەر رادەوەســتا
ــاردرانە هەرەشــە ــورەکەی الی دەن ــات لە کە ک ــکەنەوە یپەشــیمان خەب ــنەوە و ب ــاوبراو .بیهێن ــاردنەی بەزۆر ئەو ن  ن
ــردە ــانە دەک ــۆ بەه ــدار ب ــازە دی ــردنەوە ت ــورەکەی لەگەڵ ک ــانی و ک ــی هەروەهــا و هاورێی ــاتر ورەی دان ــورە بە زی  ک

 خـۆیەتی جێگـای .دەبـێ یارمەتیـدری و پەنـای و پشـت تاسـەر کە دەکـردەوە نـوێ لەگەڵ پەیمانی و پێشمەرگەکەی
 یەکەم بـووە پەنـای و پشـت دا قۆنـا  دوو لە کە بکەیـن ئیبنعەباسی ئامینەی بەوەفای اوسەریه لە یادێکیش لێرە
 دیـار پێـوە باوکیـان بێ منداڵەکانی نەیهێشتوە بەاڵم بووە بەندیخانە لە ناوبراو کە پاشایەتی رژێمی سەردەمی لە

ـــێ ـــێ قـــۆڵی دا ســـەردەمی لەو و بب ـــاڵیوە ل ـــارکردن بە و هەڵم ـــداڵە بەرزی ســـەر بە ک ـــازاد تـــا کانیمن ـــوونی ئ  ب
 بـــوونی ئـــاوارە بەدوای و دا ئاخونــدان رژێمـــی لەســـەردەمی دووهەم گەیانــدووە، پـــێ بەنـــدیخانە لە هاوســەرەکەی

ــان، ــان بنەماڵەکەی ــانی بە ش ــردەکەی ش ــویەتی مێ ــەختی توانی ــوونی و س ــێوی و هەوراز و نەب ــت و نش  دانــی لەدەس
 . بێ هاودەمی و پەنا و پشت ژیانی کۆتایی تا و سەر تا و بکا تەحەمووڵ رۆڵەکەی
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 ی ١لەسەر  ٧)هەتاوی ی١٣٨٢ ساڵی ی١٢ مانگی ی١١ سەر لە ١٧ شەوی لە روحەسەنپو حەمەدەمین خوالێخۆشبوو
  لێدان لە گەورەکەی دڵە سەردەشت نەخۆشخانەی لە نیوەشەو دوای ١٢،٣٦ ساعەت (زایینی ٢٦٦٣مانگی مارچی 

 .دێڵێ جێ بە داهاتوو ەوەکانین بۆ نەهاتووی وەدی ئاواتی سەدان و دەکەوێ
 
  
 
 

 :ئامادە کارتێبینی؛ 

 
 و بەرهەمـیهاوسـەرگێری کـردوە عەباسـی  ئیـبن ئـامینەی لە گەڵ خـاتوو: حاجی حەمەدمین حەسەن پوورکۆچکردوو 
 : منداڵە ٨ژیانیان 

 و ڵژاەکو . لە واڵتــی ســوئید زارا، هۆمــا، نێشــتەجی شــاری سەردەشــت، و گەاڵوێــژخــاتوو  :پێۆۆنک کۆۆچ بە ناوەکۆۆانی
ــدیفواڵتــی  ەل ســتانێکو ــن نالن ــمەد حەســەن :سۆۆێ کۆۆوڕ بەناوەکۆۆان. دەژی ــاک محەم ــانگی  ک ــوور کە بەداخەوە لە م پ

 .  لە مۆشکبارانی قەاڵی دێموکڕات لە شاری کۆیەی باشووری کوردستان شەهید بوو ٢٦١٨سێپتەمبەری 
 

لە ( ی زایینی١٣٨٣ی جووالی ١٧)ی هەتاوی١٣١٨  ی ڕشپەووی پ٢٧پێشمەرگەی شەهید حەمە ساڵە حەسەن پوور لە 
پـوور کـوڕ بچـوکی ئەم بنەمـاڵەیە  کاک ئاوات حەسـەن. تێکهەڵچوون لەگەڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی شەهید بووە

 .یە کە ئێستا لە هەرهەندەران لە واڵتی فێنالند لەگەڵ ماڵ و منداڵەکانی نێشتەجی
 
 
 
 
 
 
 
 

 مر حاجی حەمەدەمین ئەویش هەموو تەمەنی لە هەر دوو رێژیمەکانی پاشایەتی و ئامین هاوسەری نە ەدایک
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بە تەنیـا ئەرکـی  الیەکتـر ئیسالمی لە الیەک خەمی زێندانی و دوور خستنەوی و ئەشکەنجەی هاوسـەرەکە بچیـژی و
نی لە بــێ بــاوکی منــداڵەکانی پــڕ بکــاتەوە، لە ســەردەمی کۆمــاری ئیســالمیش شــان بە شــانی هاوســەرکە و کوڕەکــا

ئەم خـاتوونە ئـاواتەکەی کە سـەرفرازی و ئـازادی . بـووخەباتی سەخت و دژوار یـار و یـارمەتی دەری بنەمـاڵەکەی 
  .ەدابوو برد ژێر گغ، براستی ئەم شێرە ژن جێگای شانازی و رێزلینان شیمیللەتەکە بوو و لە پێناوی دا شەهید

 
 .رووحی دایە ئامین شادو جێگای بەهەشتی بەرین بێت

 
 

 
 

 ژیاننامەی کاک عەلی حەسەن پوور
 
 
 
 
 
 
 
 

 کەماڵ حەسەن پوور

 
ی مــای ٢٢)ی کــۆچیی هەتــاوی١٣٦٧ی پووشــپەڕی ٢پوور ناســراو بە عەلــی مــام ئــۆمەری لە بەرواری  عەلــی حەســەن

 . کوڕ و کچێکیان بوو ٣ئەو دوایین منداڵی بنەماڵە بوو، مام ئۆنەر و نەنە ئایشێ . لەدایک بوو (ی زایینی١٣٢٨
 هەرچەند پێی خۆش بووە کە بخوێنێ . بۆی گێڕاومەوە کە مێر منداڵ بووە کە ناچار بووە دەست بکا بە کاسبی بابم

 خانە تا بەاڵم باوکی نەیهێشتووە، جارێک بۆی گێڕامەوە کە ژاندارمی سەردەمی ڕەزا شا بە زۆر بردوویانەتە قوتاب
 .بخوێنێ ماوەیەکی کورت پێشی پێ گرتووە کەبخوێنێ بەاڵم باوکی پاش 
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لە کرێکـاری، کـۆکەرەوەی کەتیـرە، بەردهەڵـکەن، هێنـانی شـتومەک بە . لە ماوەی تەمەنـی دا زۆر شـوسڵی هەبـوون
ــی  ــام ڕەشــیدی عەل ــۆ سەردەشــت، کــار لە کورەخــانەی خشــتان کە لەگەڵ خوالێخۆشــبوو م قاچــاسی لە گەرمێــنەوە ب

 . ێران بوو بە دووکاندارسەردەمێکی دوورودرێژ  ئەو شوسڵەی هەبوو، دوای شۆڕشی گەالنی ئ
 

بەاڵم بە گەورەسـاڵی خـۆی فێـری خوێنـدن و  (قوتابخـانە)ئەگەرچی لە سەردەمی مێرمناڵیدا نەچووبوو بـۆ مەکـتەب
 .نووسین کردبوو

 
لەو کاتەوە کە وەبیرم دێ هەمیشە هەوڵی ئەوە بوو کە ئێمە وا بار بێنـێ کە ڕێـز بـۆ داب و نەریتـی کـوردەواری و 

کاتێک کە مێر منداڵ بووم بـۆم . خۆشەویستی نیشتمان شتێک بوو کە زۆر لەسەری پێداگر بوو. نزمانی کوردی دانێی
هـیچ کـات بـۆ . پرسیار بوو کە بابم بۆ هێندەی ڕق لە پاسەبان، دیژبـان و هەرچـی سـەمبولی ڕێژیمـی پاشـایەتییە

ەدیمــی سەردەشــت لە ئێســتاش کە لە ســایەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکــان وێــنەی ق. هــیچ جەژنێکــی دوڵەتــی نەدەچــوو
ماڵپەڕی وەک سەردەشتی جاران باڵو بوونەوە بەشێکی بەرچاوی وێنەکان لە بۆنەکانی سـەردەمی ڕێژیمـی پاشـایەتی 

، (چونکە ئەوکات ڕێژەی ئەو کەسانەی کە کامێرای تاکەکەسییان هەبوو لە قامکی دەستان تێـپەڕ نەدەبـوو)گیراون 
سەردەمی مێرمنـداڵیم لە . ونکە هەمیشە خۆی لەو جۆرە بۆنانە دەبواردلە هێچ کام لەو وێنانە بابمی تێدا نییە، چ

قوتابخانەکـان ئێمەیـان هـان دەدا ببیـنە پیشـاهەنگ و سـازمانی جەوانـان، ئەگەرچـی زۆر زۆرم پێخـۆش بــوو بەاڵم 
ــنە . قەت ئیجــازەی پــێ نەدەدام ــان هەیە بب ــکە بۆی ــوو خەڵکــی دی ــۆ هەم ــوو کە ب ــن پرســیار ب ــۆ م ئەوە هەمیشــە ب

دوای شۆڕشی گەالنی ئێران جارێکیان لە بابم پرسـیار کـرد کە . هەنگ و سازمانی جەوانان بەاڵم من بۆم نییەپیشا
بـۆ ئەوەی کە ڕێژیمـی شـا مێشـکت : "بۆ ئیجازەی پێ نەدەدام ببمە پیشاهەنگ یا سازمانی جەوانـان؟ وەاڵمـی دامەوە

 ."نەشواتەوە
 

لەگەڵ مام ڕەشیدی عەلی کـوورەی خشـتانی هەبـوو، لە دووهەم لەبەر ئەوەی کە بابم لە سەردەمی مێرمنداڵی مندا 
مانگی پاییز ڕا کاری کورە تەعتیغ دەبوو و بابم زۆربەی کاتی ڕۆژانەی خـۆی لە دووکـانی مـام حـاجی حەمەدەمیـنم 

لەبەر ئەوەی کە مــامم کەســێکی سیاســی بــوو و ئێســتا ئاشــکرا بــووە کە مــاوەیەکی زۆر بەرپرســی . دەبــردە ســەر
هەر وەها چونکە چەند ساڵیش زیندانی سیاسی بـوو  نهێنی حیزبی دێموکڕات لە شاری سەردەشت بووە وتەشکیالتی 

لە سەردەمی حەمەڕەزا شا، دووکانەکەی هەمیشە شوێنی هاتووچۆی خەڵکـی سیاسـی و نەیـارانی ڕێژیمـی پاشـایەتی 
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ڕینەوەی کەسانی نەیاری ڕێژیمـی ئەوە وای کردبوو کە دووکانی مامم شوێنی باس و خواسی سیاسی و بیرۆڕا گۆ. بوو
بابم کە زۆر بە دیققەت بوو لەو باس و خواسانە فێری زۆر شت ببوو و زۆر جار کە دەهاتەوە ماڵ شتی بۆ . شا بوو

خۆ توودەییەکان دەڵێن هیـوادارین شۆڕشـی مەال مسـتەفای سـەرنەکەوێ چـونکە ئەو : جارێکیان گوتی. باس دەکردین
 . ئێمە دەبێ شۆڕشی لێ بکەین ئەگەر سەریش بکەوێ. بورژوایە

 
جارێک بابم گێڕایەوە کە لە سەردەمی ڕێبەریی خوا لێخۆشبوو ئەحمەد تۆفیـق کۆبـوونەوەیەک بـۆ ئەنـدامانی حیـزب 

لە کۆبـوونەوەکەدا یەکێـک . لە سەردەشت لە شوێنێکی دەروەی شاری سەردەشت بە بەشداریی ئەحمەد تۆفیـق پێکـدێ
زبی تودە دەڵێ ئێمە نابێ تەنیا بۆ کـورد خەبـات بکەیـن بەڵکـو دەبـێ ئامـانجی لە ئەندامان کە ببووە ئەندامی حی

ئەحـمەد تۆفیـق بە بیسـتنی ئەو قسـەیە . ئێمە ئازادی کرێکاری ئافریقایی و ئامریکایی و شوێنی دیکەی جیهـان بـێ
ی کۆمۆنیستیی مەبەستی بیر)چاپۆکێک بەخۆی دادەدا و دەڵێ ئەی هاوار ئەو پڕینچکە گووە بە کوێدا گەیشتە ئێرە 

 .ئێمە دەبێ لەپێشدا خۆمان ڕزگار بکەین(. بووە
 

بــابم دەیگێـــڕاوە کە ســـەردەمێک هەمـــوو کەس حیزبـــی بـــوو تـــا هەنـــدێک الو بـــوونە تـــودەیی و دەســـتیان کـــرد بە 
ئەو کـارەی ئەوان بـووە هـۆی ئەوەی کە زۆر کەس . بێڕێزیکردن بە ئایین و میزیان بە دیواری مزگەوتەکان دادەکـرد

 . ە حیزبایەتی وەرگێڕاڕووی ل
 

مـــن تەمەنـــم لەوە کەمتـــر بـــوو کە شـــتێکم وەبیـــر مـــابێ بەاڵم وەبیـــرم دێ کە  ١٣٣٧ - ٣١لە کـــاتی جـــوواڵنەوەی 
 . لەسەردەمی شۆڕشی مەال مستەفای بارزانیدا شەوانە بە دزی گوێی لە ڕادیۆی شۆڕش ڕادەگرت

 
وارە جـارێکی مـام عەلـی و ڕەحمـانی مـان ڕەشـیدی ئـا زادە دەگێڕێتەوە کە لە سـەردەمی مەال کاک محەممەدی حەکیم

من، مام عەلی، ڕەحمـان و مـام حەمەدەمـین چـووین . عەلی دەوا و دەرمانێکی زۆریان لە عەبەی مەوالنی وەرگرتبوو
ــترمغ ــۆ وش ــان هەیە. ب ــن کارم ــێمە دەڕۆی ــن ئ ــرە ب ــوە لێ ــوت کە ئێ ــان گ ــن و ڕەحمانی ــام . لەوێ بەم ــی و م ــام عەل م

 .نچۆسە بۆ ئەوەی کە چاویان بە مەال ئاوارە بکەوێ و دەرمانەکەشیان لەگەڵ خۆیان بردحەمەدەمین چوونە مەیدا
 . بابم لە باشوورەوە کتێبێکی کوردی قوتابخانەی ئەوێی هێنابوو و زۆری خۆش دەویست و پاریزگاری لێ دەکرد
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بـوو کە باسـی " ی یەمـامەچاوشـین"وانەیەک ناوی . چەند جارێک شەوانی درێژی پاییز دەیهێنا و بۆی دەخوێندینەوە
 .کچێک بوو کە چاوەکانی زۆر تیژبین بوون، بابم چەند جار ئەو وانەیەی بۆ خوێندووینەوە

 
زادەی زاوام دەگێڕێتەوە کە کاتێک کە من و مستەفای بـرام خـوازبێنی نـازدار و عیسـمەتمان  کاک محەممەدی حەکیم

لە وێ قورئـانی لە پـێش دانـاین و پێـێ . گ کـرد مـاڵێکرد و مام ڕەزامەندی نیشان دا، ڕۆژێک من و مستەفای بان
. گوتی ئێمەش سوێندمان خوارد کە هیچکاممان ساواکی نـین. گوتین دەبێ بەو قوڕئانە سوێند بخۆن کە ساواکی نین

 .گوتی ئەوجار گوتی دەبێ سوێند بخۆن کە هیچکات هاوکاریی ساواک نەکەن
 

ــابم لە زۆر خ ــران، ب ــی ئێ ــی گەالن ــاتی ڕاپەڕین ــوو، جارێکیــان کە لە ک ــدار دەب ــاتی دا بەش ــاندانەکانی ئەوک ۆپیش
خۆپیشاندانمان دەکرد لە نزیک نەخۆشخانە، بەرامبەر بە مـاڵی حـاجی ئەحـمەد مەعروفـزادە، پاسـەبانان پێشـیان 

بەرپرسی شارەبانی قسەی کرد و گوتی دەبێ باڵوە بکەن، دەستورمان پێیە کە تەقە بکەین بەاڵم ئێمە . پێ گرتین
چاکم لە بیرە . ئێمە بەشدارانی خۆپیشاندانەکە لەسەر شەقام دانیشتین. کەین بەو مەرجەکە باڵوەی بکەنتەقە نا

کە بابم لە پێشی پێشەوە ڕاوەستابوو و من زۆر ترسام، لە کن خۆم دەمگـوت ئەگەر تەقە بـکەن یەکەم کەس بـابم 
ێـوەبەرانی خۆپیشـاندانەکە داوایـان لە ئەو هیچ خۆی شلوێ نەکـرد و بە خۆشـییەوە تەقە نەکـرا و بەڕ. دەهەنگێون

 .خەڵک کرد کە باڵوەی بکەن
 

دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران و ئەو ماوە کورتەی کە خەڵک ڕووی ئازادیی بینی، بـابم زۆر کەیـف خـۆش 
ی ١٣٨٦)ی ١٣٧٣لە ساڵی . کاتێک کە شار کەوتەوە دەست دەوڵەت بەشێکی زۆر لە خزمان تێکەڵی شۆڕش بوون. بوو
ئەو کاتی حەمەدەمینـی مەال عەزیـزی . بابم نامەیەکی وەک نیشتوو چووک کردبۆوە و چەسپی لێ هااڵندبوو( ایینیز

بـابم گـوتی ئەو نـامەیەی لە السـکی گـۆرییەکەت هـاوێ و بە . بەرپرسی پێشـمەرگە بـوو و لە مەقەڕی بێـوران بـوو
ــزی ــی مەال عەزی ــدە بە حەمەدەمین ــامەکە ب ــوران و ن ــۆ بێ ــان بچــۆ ب ــەهید م. پێی ــرد و تەحــویلی ش ــامەکەم ب ــیش ن ن

 . حەمەدەمینم دا
 

لەگەڵ درێژبوونەوەی شەڕی بێ بەزەییانەی کۆمـاری ئیسـالمی دژی گەلـی کـورد، خزمـانی پێشـمەرگە دوور و دوورتـر 
جارێکیان کە خزمـان لە . بابم دێ بە دێ و دۆڵ بە دۆڵ دەچوو و چاوی پێیان دەکەوت. دەکەوتەنەوە لە سەردەشت
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بـوون و ڕەمەزان بـوو بـابم دەچـی بـۆ الی خوشـکەکانم و خزمەکـانی دیکەمـان، لە وێ دەبینـێ کە ئەو  تەنگی میچی
ــاویش لێــی نــادا و هەنــدێکیان بەو  ــوێنێک دەژیــن کە تەنــانەت هەت ــکەی وێ لە دۆخێکــی زۆر نالەبــار لە ش خەڵ

ئەو وەزعەی ئێوە تێیدا . یەبابم دەڵێ هۆباڵتان بە گەردنی من ئێوە ڕۆژووتان لەسەر نی. حاڵەشەوە بەڕۆژوو بوون
 .دەژین بۆ ئەوە نابێ بە ڕۆژوو بن

 
خەڵکێکــی زۆر خەریکــی  (ی زایینــی١٣٨١)ی هەتــاوی١٣١٦ســاڵی . بــابم کەســێکی ڕاســتگۆ، دەســتپاک و نەتــرس بــوو

کاسبی بوون و هەندێک شتی وەک پستە، پەتوو و شتی دیکەیـان لە ئێـرانەوە بـۆ دیـوی گەرمێنـی دەنـارد و لەوێـڕا 
بابیشـم  لە دووکانێـک لە دووکانەکـانی مـام حـاجی حەمەدەمیـنم . چا، تەلەفزیـۆن و شـتی ئەوتۆیـان دێنـاسیگار، 

مڵک و ماڵی مـامم لە الیەن سـپای پاسـدارانەوە دەسـتی بەسـەر دا گیرابـوو و دادگـای شـۆڕش لەوێـدا . کاسبی دەکرد
هـاتەوە مـاڵ باسـی کـرد کە پاسـدارێک ڕۆژێـک کە . زۆر جار پاسدار کااڵی خەڵکیان دەگرت و نەیان دەدانەوە. بوو

چۆتە الی و گوتوویەتی حـازرە ئەو کـااڵیەی خەڵکـی کە دەگیـرێ بە نرخێکـی گونجـاو بـداتەوە بە بـابم و بابیشـم 
 .بیفرۆشێتەوە، بەاڵم بابم وەاڵمی دابۆوە کە ئەو شتانە ئی خەڵکییە و ئەو کارە حەرامە بۆیە ناتوانم لێت بکڕم

 
م ئەوە بوو کە ئێوارانە و شەوانە گوێی لە ڕادیۆ ڕادەگرت، خوشەویسـتترین ئیزگـا ڕادیـۆ یەکێک لە عادەتەکانی باب

 .دەنگی کوردستان بوو لە الی بابم، بەاڵم ئەو گوێی لە رادیۆ ئیسڕائیغ، لەندەن، دۆیچی ڤێلێ و بەسداش ڕادەگرت
 

 . زۆر جار دەیگوت بریا جەوان بام بۆ ئەوەی کە بمتوانیبا ببمە پێشمەرگە
 

هەر . وەک باسم کرد بابم زۆر نەترس بوو و هەمیشە دەیگوت خودا لە ڕۆژی ئەجغ دیاریکردووە کەنگـێ دەمـری هەر
عێـراق ناچـار بـوون شـار  - بۆیە لە تەواوی ئەو ماوەیەی کە خەڵک بە هۆی شەڕی حکومەت و پاشان شەڕی ئێـران

کاتێـک کە لە . ە بـووە هـۆی مەرگـیهەر ئەو نەترسـیی. چۆل بکەن، بابم بۆ تاقە یەک جاریش شاری جێ نەهێشـت
شاری سەردەشت لە الیەن ڕێژیمی بەعسەوە بە بـۆمبی  (ی زایینی١٣٨٧ی جوونی ٢٨)ی هەتاوی١٣١١ ی پووشپەڕی٧

بـابم . شیمیایی بۆمباران کرا، بابم لە دووکان بوو و زۆربەی بۆمبەکان لە دەروبەری دووکـانەکەی کەوتبـوونە خـوار
کاتێک کە دەیهەوێ بێتەوە . کاتێک دووکانی داخستبوو کە بۆمبارانەکە تەواو ببووبێ ئەوەی خۆی شلوێ بکا تەنیا 

ماڵ لە کن دووکـانی وەسـتا سـاڵەی نەججـاڕ مـاوەیەکی زۆر لەگەڵ وەسـتا سـاڵە ڕادەوەسـتێ و بە ترسـنۆکی خەڵـک 
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وون کە کاتێـک ئەو کاری بابم بووە هۆی گیرۆدە بوونی بە ماددەی شیمیایی و برینەکەی هێندە قورس بـ. پێدەکەنن
. کە ڕۆژی دوای بۆمبارانەکە گەیاندمە ساباڵغ بە پەلە بەڕێیـان کـردە تەورێـز و لەوێـش ڕا بـۆ ئیسـفەهان بەڕیکـرا

ـــاوەی  ـــابم م ـــر قەت  ٣٦ب ـــاڵ ئیت ـــاتێکیش کە هـــاتەوە م ـــایەوە و ک ـــیدی ئیســـفەهان م ڕۆژ لە نەخۆشـــخانەی خورش
ی زەرەری زۆریان دیتبوو و هەر ئەوە بـووە هـۆی ئەوەی سیپەلکەکانی بە بۆمبی شیمیای. تەندرووستییی جێگیر نەبوو

کـۆچی دوایــی  ی زایینــی٢٦٦٣ی دێسـەمبەری ٢٣بەرامــبەر بە  ی کــۆچیی هەتـاوی١٣٨٨کە لە ڕۆژی دووی بەفرانبـاری 
 .   کرد
  

 :عیسمەتی خوشکم ئاوا باسی بیرەوەرییەکانی لەبارەی چاالکییەکانی بابم دەکا

 
هەمیشە باسی خۆشەویستی نیشتمانی . ابم هەمیشە کوردایەتی بە گوێدا دەخوێندینلەو کاتییەوە کە منداڵ بووین ب

 . ئەو دەبێ ئەندامی حیزب بووبێ و لە تەشکیالت دا کاری کردبێ. بۆ دەکردین
 

لەبیرمە کە ئەو کات کە هاتووچۆی قەاڵدزێی دەکرد و چا، سابوون و کوتاڵی دێنا، ئەگەرچی کە زۆر وریا بوو کە 
ات منداڵ بووین نەزانین چ دەکا و چ دێنێ، لە ترسی ئەوەی کە نەکا لە کن کەسـێک بـاس بکەیـن و ئێمە کە ئەوک

 . دەزانم کە باڵوکراوەی حیزبی لەوێڕا دێنا و کاتێک دەگەیشتەوە ماڵ لە کادێندا دەیشاردنەوە. بابم ئاشکرا بێ
 

محەمـمەد شڵماشـی، ئەو کـاتی مـاڵی مەال حیزبی پێـدا نـاردووم بـۆ مـاڵی مەال  ی(باڵوکراوە) ئیعالمییەلەبیرمە کە 
ماڵی عەواڵی مام ئەحمەدی کە ئەودەم قاچا  بوون و ماڵیان لە . محەممەد لە ماڵی ئەحمەدی سۆفی کەریمی دابوو

 بابم تازە لە قەاڵدزێڕا هاتبۆوە، ڕۆژێک بانگی شێوان کیتەڵە ماستێک و ئیعالمییە. ماڵی حاجی قادر پوری دا بوو
 .پێی گوتم ئاوڕ نادەیە و یەکسەر دەچی بۆ ماڵێیان. ناردم بۆ ماڵی عەواڵی مام ئەحمەد پێدا ی(باڵوکراوە)
 

. شتەکانی لەناو چای وشک داویشت. هەندێک جار شتی پێدا دەناردم بۆ ئێرە و ئەوێ بەاڵم نازانم شتەکان چ بوون
 . بوون پێیدا دەناردم (باڵوکراوە)دڵنیام کە ئیعالمییە

 
 م بوو یا نا بەاڵم هەمیشە کە قسەی بۆ دەکردین باسی کوردایەتی سی کە ئاخۆ ئەنداەپربەداخەوە قەت لێم ن
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 باسی سەردەمی کۆماری بۆ دەکردین کە دوو . باسی مامە حاجی برایم و مامە حاجی حەمەدەمینی بۆ دەکردین. دەکرد
 . مامم پێشمەرگەی کۆمار بوون

 
ــاتبۆوە، شــتەکانی لە  ــان کە تــازە لە قەاڵدزێ ڕا ه ــاردجارێکی ــیش کە منــداڵ بــووم و . بــوونەوە کــادێنێ دا ش من
بـوون چـونکە لـوول درابـوون، مـن نەمـوێرا  (باڵوکـراوە)کونجکۆڵ شتەکانم لە نـاو کـادا دیتـنەوە، دیـاربوو ئیعالمیـیە

بابم کە چووبوو پێی زانیبوو کە دەستیان لێدراوە بۆیە شەوێک بە . لێکیان بکەمەوە بۆیە لە شوێنی خۆی دامنانەوە
دایکم هیچی نەگوت بەاڵم دوایە کە بـابم لەوێ . ییەوە بە دایکمی گوت شتم لە کادێنێ داناوە و چوونە زگیانتووڕە

مــن . جــارێکی دیــکە دەســت لە هــیچ نــادەی کە لە کــادێنێیە. نەبــوو لە مــن تــووڕە بــوو و گــوتی دەزانــم کــاری تــۆیە
 .ڕاستییەکەم بە دایکم گوت بەاڵم نەموێرا لە کن بابم باسی بکەم

 
 :اجی ڕابیعای خوشکم بەو جۆرە باسی بیرەوەرییەکانی لەو بارەوە دەکاح

 
وەک . لە زەمـانی مەال ئـاوارەدا باڵوکراوەکـانی حیزبـی دێنـا سەردەشـت. من بۆخۆم ئاگادری چاالکییەکانی بابم بووم

تـێ داویشـتم  کە دەچووینە داران، تەلیسـێکم پێبـوو، دوو سـێ کـۆلکی بـۆ. دەفتەران بوون، ئەوان بوون، نامە بوون
 .پاشان ئەو باڵوکراوە و نامە و شتانەشی لەوێ داویشت و بەو شێوە دەمانهێنانەوە ناو شار

 
سەید تۆفیقێک هەبوو کە کارمەندی پۆستی بـوو، بەشـێک لە باڵوکراوەکـان ئەو وەری دەگـرتن و بـۆ الی مەهەبـادی 

لە گەرمێنێ بـوو هەمـوو ڕاسـپاردەکان بـابم قاچاغ ببوو و ( حەدداد)من شاهیدم کە کاتێک کە کاک کەریم . دەبردن
بابم زۆر قسەی لەکن ئێمە  ,چونکە من کوڕ نەبووم و کچ بووم و چونکە برای گەورەتر لەخۆم نەبوو. ڕایدەپەڕاندن

 .نەدەکرد
 

ئەو هەموو قسە و ئاکاری کوردانە و نیشتمان پەروەرانە بوو و ئێمەشی وا بار هێنا کە قەت خیانەت بە نەتەوە و 
ئەوەی ئێستا لە مێشکی ئێمە دا نێژراوە لە پەیوەندی لەگەڵ خۆشەویستی نیشتمان ئاکامی هەوڵ . مان نەکەیننیشت

مــن بۆخــۆم . بــابم دەیگــوت ئەمــن هەزار کــاری دەکەم نــاهێڵم ئەو دەســتە بەو دەســتەی بزانــێ. و تێکۆشــانی بــابمە
هەنـدێک جـار زۆر دوور . ۆم دەمهێنـانەوەشاهیدم کە هەموو جارێ باڵوکراوە دەهاتن بە یـارمەتی بـابم بە کـۆڵی خـ

دەڕۆیشتین، نەفەر دەهاتن کە وەک ئـێمە پـاچ، بیـور و تەورداسـیان پێبـوو، مـن چـونکە منـداڵ بـووم و ئـاقڵم پـێ 
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نەمـدەزانی کاریـان چیـیە، بەاڵم جارێکیـان حـاڵی بـووم کە بـۆچی . نەدەشکا وامدەزانی ئەوانـیش بـۆ داران هـاتوون
ئەویـش گـوتی نـابێ لە کـن . چووینەوە ماڵێ لە بابم پرسـی و گـوتم بـابە ئەوە چیـیە هاتوون و چیان هێناوە، کە

 .کەس دەنگ بکەی، منیش قەولم پێدا کە لەکن کەس باس نەکەم و قەتیش باسم نەکرد
 

دامرکــا، بـابم هــاتووچۆی قەاڵدزێـی دەکــرد و ی ١٣٣٧ - ٣١دوای ئەوەی کە مەال ئـاوارە شـەهید کــرا و جـوواڵنەوەی 
 . بابم زۆر ماندوو بوو، ئەو ئاڵقەی پەیوەندی نێوان مام حەمەدەمین و کاک کەریم حەدداد بوو. دێنا لەوێڕا شتی

 
 .ئەم بابەتە لەسەر داوای من ئامادە و رەوانە کراوە

 
  
 
 

 :ئامادە کار: تێبینی

 
 ١ژیانیـان  بەرهەمـیهاوسەرگێری کردوە  لە گەڵ خاتوو فاتم مەحموودنژاد :کۆچکردوو کاک عەلی حەسەن پوور -١

خــاتوو رابــی نێشــتەجی شــاری سەردەشــت، خــاتوو عیســمەت، لە قەاڵی دێمــوكرات  :چۆۆوار کۆۆچ بە ناوە ۆۆانی: منــداڵە
پـوور،  و شلێر حەسـەن. و خاتوو نازدار دایکی شەهید کاوە حەکیم زادەیە. لەشاری کۆیەی باشووری کوردستان دەژی

ەنــدامێکی بە توانــا و هەڵســووری حیزبــی دێمــوکراتی شــلێر خــاتوونێکی چــاالک لە بــواری داکــۆکی مــافی ژنــان و ئ
 کوردستانە و لە واڵتی سوئید دەژین، 

 
بەرێـز کـاک کەمـاڵ نووسـەر و وەرگیـری لیهـاتوو و کەسـایەتی دیـاری نـاو ریزەکـانی حیزبــی  :دوو کۆوڕ بە ناوەکۆانی

 ١٣١٦ - ٨ - ٢٣لە سـاڵی  دێموکراتی کوردستانە، کاک کەماڵ لە الیەن کۆماری ئیساڵمی گێراوەو بۆ ماوە سـێ سـاڵ
بەنـد  ورمـێ لە بەندیخانەی دەریای( ی زایینی١٣٨٧ - ١ - ٢٧تا   ١٣٨١ - ١١ - ١٣)ی هەتاوی ١٣١٣ - ١١ - ١تا 

 ئێستا لە گەڵ هاوسەرەکەی نێشتەجی واڵتی سوئیدن، . کراوە
 

 رۆژهەاڵتی  پوور کەساتێکی خۆش ناوی سەردەشتە و ئێستا نێشتەجی شاری سەردەشت لە کاک جەالل حەسەن
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 . کوردستانە
 

 دایە فاتم هەر وەک هاوسەر و منداڵەکانی کورد دۆست بوو لە الیەک پێشیغ کردنی مافی نەتەوەکەی بەچاوی خۆی 
و ئاواتی بەیەکتر شاد  راندنەلوەه سکێفرم و انیگردەبێنێ و لە الیەکیتر لە دووری کچ و کوڕە شۆرشگێرەکانی بە 

رووحـی شـاد و . ە ڕزگاری نەتەوەکە بێنێ و نە منداڵەکانیناڵم بەداخەوە ئەویش بوونەوەی بە ئاوات دەخوازی، بە
 . جێگای بەهشتی بەرین بیت

 
  
 

 

 چەند پەیڤەێک لە سەر باوکم وەک یەکەم مامۆستای ژیانم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شلیر حەسەن پوور
 

نی دەسـتت داوەتە کـارێکی هیچ چاوەڕوا پێشەکی سپاسی زەحمەت و ماندووبوونی بەرێزتان دەکەم کە ماوەیەکە بەبێ
 .یەکان بەشێوەی دەرکردنی نامیلکە پڕ ئەرک واتە کۆبەندکردن و بەئارشیو کردنی بەشی زۆری رووداوە مێژووی

 
ئەو کارە بەرێزتان جیـا لەوە کە خزمەتێکـی گەورەیە بە دەوڵەمەنـد کردنـی کتێبخـانەی کـوردی و هەروەهـا الپەڕە 

 . کاتیش دەکرێ بۆ دواڕۆژ  وەک بەڵگە و ئارشیو کەڵکیان لێ وەربگیرییەکان و دونیای مەجازی هاو ئێلکترۆنی
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ئەوە کە بەهــۆی گەشــەی ئینترنێــت و بەربــاڵوی الپەرە ئێلکترۆنیکەکــان وەک مــاڵپەر، ڕۆژنــامە و گۆڤــار و پەیــجە 
بخـاتە یەکان، مرۆ  دەتوانێ بیروبۆچوونی خۆی لە پێشوو زیاتر بە شێوەی نووسین لە چەند چـرکە دا  کۆمەاڵیەتی

بەر دیدی کۆمەاڵنی خەڵک، شتێکی زۆر باشە بەاڵم هەموومان دەبێ بە وردبینی و بەشێوەی سەردەمیانە کەڵـک لەو 
الپەرە ئیلێکترۆنیانە وەربگرین و زۆر گرینگە بەدوور بین لە نووسینی بـێ بنەمـا، چونکـوو هەر وەک لە سـەرەوە دا 

 .بەڵگە دەمێننەوە ئاماژەم پێدا ئەو نووسین و باڵوکراوانە دواتر وەک
 

وەک خـۆم بـڕوام بە ئەوە : سەبارەت بەداواکاری بەرێزتان، لە سـەر نووسـینی بیـرەوەریەک لەگەڵ بـابم دەبـێ بڵـێم
 .نییە لە کەسایەتیەکان فرشتەیەکی خەیاڵی درووست کەین

 
ــوو مرۆڤێــک هێنــدێ خــوو عــادەتی تــایبەت بە خــۆی هەبــوون ــاوەڕی تەواو. بــابی مــن وەک هەم ــۆ نمــوونە ب ی بە ب

پرینسیپە ئەخالقیەکان هەبوو و ئەگەر هەرکام لە ئێمە سـنوورمان بەزانـدبایە ئیتـر ئەوە دەکەوتیـنە بەر تەوژمـی 
 .تووڕەیی و سەرزەنیشتەکانی

 
، بـاب  وەک هەموو بنەماڵەکانی قەدیم بابی منیش لە بنەماڵەیەکی گەورەدا لەدایک ببوو کە پێکهـاتبوو، لە دایـک

و گوریان لەگەڵ بنەماڵە مام و ئامۆزاکانی هەبـووە لە  ێکەالوی و هاتووچۆی یەکجار گەرمکە ت  و سێ براو خوشکێک
 .ئامێزی پڕ لە خۆشەویستی و وەفاداری ئەوان دا پێگەیشتوە

 
لەبەر ئەوەی برا چکۆلەی بنەمـاڵە بـوو، فێـر کرابـوو کە ڕێـز لە هەمـوو ئەو کەسـانە بگـرێ کە لە خـۆی گەورەتـر 

 . ەدا ئێمەش ئەو رێچکەیە بگرینەبەر و ڕێز لە گەورەکان بگرینهەر بۆیەش هەوڵی د. بوون
 

ئەگەرچی بابم لەبەر کـاری کورەخـانە کە کـارێکی یەکجـار تـاقەت پـروکێن بـوو، کەمتـر لە مـاڵێ بـوو، بەاڵم بەو 
حــاڵەش لە ئــێمە سافــڵ نەبــوو و هەمیشــە لە فکــری پەروەردەی درووســتی منــداڵەکانی دابــوو و بەردەوام رێنــوینی 

 .دیندەکر
 

 رێنوێنەیەکانی تەنها پرنسیپە ئەخالقی و کۆمەاڵیەتیەکان نەبوون بەڵکوو بە هەموو شێوە هەوڵی دەدا کە ئێمە 



 یادی یاران، یادیان بەخێر
 

 

112 
 

 .فێری خۆشەویستی لەگەڵ یەکتر و نیشتمان بکا
 

 دیارە وەک خۆی بۆی باس دەکردین بنەماڵەکەمان پشتاوپشت قەت سەریان بۆ زۆردار نەوی نەکردوە و خۆشی هەر 
یەوە لە رێگــای بــرا گەورەکــانیەوە، حــاجی میــرزا بــرایم حەســەنپوور و حــاجی محەممەدئەمــین  ی منــداڵیلە هەڕەتــ

حەسەنپوور بیری گەل دۆستی و نیشتمانپەروەری لە هەست و دەروونی دا چەکەرەی کردبوو، بۆیەش بۆی گرینگ بوو 
 .و بنێینو بە هەموو توانایی خۆیەوە هەوڵی دەدا ئێمەش بەو ڕێگا نەتەوەیە دا هەنگا

 
کە شــەوانە لە دەوری یەک کۆدەبــووینەوە پەنــد و مەتەڵــی کــوردی لــێ دادێنــایین و شــێعرەکانی مامۆســتا هــێمن 

 .بۆ دەخوێندینەوە( هێدی) موکریانی و خالید حیسامی
 

زۆر جار شێعرێکی دەخوێندەوەو لەنێوماندا دەیکردە بەکێبڕکێ و دەیکوت ئەگەر لە مەعنای ئەو شـێعرە یـا ئەو وشـە 
بابە عەلی بەو شێوەیە هانی دەداین و هەوڵی . و بۆم شیکەنەوە ئەوە دیاریەک یا ئەوەندە پوڵەتان دەدەمێ ێبگەنت

 .دەدا کە فێری وشەی رەسەنی کوردیمان بکا
 

دیارە ژیانی مرۆڤەکان هەمووی پڕە لە بیرەوەری بێگومان منیش زۆر بیرەوەری خـۆش و ناخۆشـم لەگەڵ بـابم هەن، 
ە بیرەوەریم زۆرن، بۆم زەحمەتە و نازانم کامیان هەڵبژێرم چونکە هەر هەموو کات و رۆژەکـان لە لە راستیدا هێند

 .  خۆشدەوێن گەڵ بنەماڵە، گۆشەیەک لە ژیانی خۆمن، هەموو ئەو گۆشە و چرکەساتانەم بەدڵ
 
م دەبۆوە، یا ئەو لەو شەوانە ڕا کە زۆر منداڵ بووم و بە دەنگی سرتە و هاتووچۆی پێشمەرگەکانی باشوور خەبەر 

کاتانە کە دەکەوتینە بەر رەهێڵەی تۆپ و مووشەکبارانی شەڕی ئیران و عیراق تا ئەو ساتانە کە  لە سەفە دوورو 
درێژەکانی بەندیخانەی دەریا لە ورمێ بە شەکەتی و ماندوویی و بە گەرمای هاوین و سەرمای زسـتان ڕادەوەسـتاین 

بەناحەق بەندکرابوو و یا تـا سـەفەرە سەوداسـەریەکانی کە بـۆ دیـداری  بۆ تاقە دیدارێکی چەند خولەکی کاکم کە
پێشمەرگەکان و برازاو خوارزا و کچەکانی شـا  بە شـا  و گوندبەگونـد هەمـوو پێدەشـتەکانی گەرمـێن و کوێسـتانی 

وانەی دەبڕێن، گشتی وەک فیلمێک بە بەرچاوم دا دێن و دەڕۆن و بە هەموو تاڵی و ناخۆشیەکانیەوە بۆمن پڕن لە 
 .فێربوون 
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لە نێو ئەو هەموو بیرەوەریانەدا، ئاماژە بە بیرەوەریەک دەکەم ئەویش ئەوکاتە بوو کە لە گەڵ بابم بۆ سەردان و 
 .دیداری کاکم دەچووینە بەندیخانەی ورمێ

 
وەک خـــۆم تـــا ئەو رۆژەی دەمـــرم ئەو رووداوەم لەبیـــر نـــاچێ و بـــۆ مـــن وەک وانەیەکەی لەبیـــر نەکـــراو زینـــدوو 

 . نێتەوەدەمێ
 

لە ناوەندی شار لە سەر رێگای تاکسی راوەستابووین تا بەرەو بەندیخانەی ورمێ بچین، بابم و دایکم هەردووکیـان 
، لەپڕ بینیم ژنێک کە چارشێوێکی ڕەشی بەسەرەوە بوو و تەنیا چاوێکی بەدەرەوەبـوو، پۆشیبوووبەرگی کوردیان  جغ

ــرد بەهەرا  ــتی ک ــورکی دەس ــابم و بە ت ــردنهــاتە پــیش ب ــوو. هەرا ک ــوڕە ب ــوو کە ت ــار ب بابیشــم . لە دەنگــی را دی
ئەمـن چـۆن تـورکیم نەدەزانــی هەر چـاوم لێـدەکردن حــاڵی . هەربەوشـێوەیە بە دەنگـی بڵینـد وەاڵمــی ژنەی دەدایەوە

بـابە ئەو ژنە دەیکـوت : نەدەبووم چیـان بەیەکتـر دەکـووت دواتـر کە ژنە دوور کەوتەوە ڕووم لە بـابم کـرد و گـوتم
 چی؟
 
ئەوە جغ و بەرگەکانمان شێت و هاری کردوون، دەبێ بەو لیباسە کوردیانەوە هەر چەقڵی ! گوێ مەدەیە ڕوڵە: وتیگ

وبەرگی کوردی بـێم و تـا ئەمـن هەم شـاڵوار و دوولیـنگەی  چاویان بین بەڵکوو ئاوا کوێر ببن، شەرتبێ هەر بە جغ
 . عەجەمان لەبەرنەکەم، و بەراستی ئەو شەرتەی خۆشی بردە سەر

 
ئەو کات زۆرم ال سەیر بوو کە بابم ئەو بریارەی دا و پێموابوو دەیتوانی بە لەبەر کردنی شاڵوارێک خۆی لە زمان 

 .و بێحورمەتی بەشێک لە تورکە رەگەزپەرەستەکانی شاری ورمێ بپاریزێ و بێهوودە گرفت بۆخۆی دروست نەکا
 

و  و پێــداگریەی بــاب لە راســتیدا ئەگەر ئەو بــوێری .بەاڵم دواتــر زانــیم کە مەبەســتی بــابم لەو پێــداگریە چــی بــوو
ـــر فشـــاری نەتەوە  ـــورد لە ژێ ـــوو ک ـــک ب ـــان دەمێ ـــووری نەتەوەکەم ـــان و کولت ـــۆ پاراســـتنی زم ـــا ب ـــان نەب باپیرانم

 .رەگەزپەرەستەکان دا توابۆوە
 

 .با ئەوش زیادکەم کە کاتێک هاتمە سوئێد زانیم هەوڵەکانی بابم بۆ چی و بە چ مەبەستێک بوو
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ۆر پێش ئەو ڕووداوە لە کاتی منداڵی خۆێی دا گوێ بیستی یاسا  کردنی جغ و بەرگی کوردی هەم لە زەمانی ئەو ز
رەزاشا دا و هەمیش دواتر ببوو، ناو و ناوبانگی شۆڕشی ئەمەرپاشای قەڵەڕەشێ کە دەیگووت کەس نـابێ شـەپکەی 

ئەو گۆشـدراوی بیـری ئـازادی و هـزری عەجەمان لە سەری بکا بیست بوو و ئەوەش وەک ئەو شۆڕشـە دەچـوو، ئـاخر 
 .یەوە دەکرد وبەرگ و دەسرەی سەری سەربەخۆیی بوو، بۆیە شانازی بە جغ

 
بابم ئەوەندەی پێشـمەرگە و شـۆڕش و دێمـوکراتی خۆشدەویسـت کە هەمـوو کـات بە حەسـرەتەوە باسـی لە ڕۆژانێـک 

 . خۆشترین کاتەکانی ژیانی ئەژمار دەکردندەکرد کە بۆ ماوەیەک ئازادی بە چاوی خۆی دیتبوو و ئەو ڕۆژانەی وەک 
 

لەگەڵ سەرکەوتنی شۆڕشـی کـورد شـادمان دەبـوو و لەگەڵ هەمـوو نەهـامەتی و تێکشـکان و پاشەکەشـەیەک ئەویـش 
 . سەمبار دەبوو

 
ڕادیۆ دەنگی کوردستان وەک مەرهەمێک بوو کە هەمـوو کـات سـارێژی زامەکـانی دەروونـی پێـدەکرد و لەگەڵ هەواڵە 

ەویــش دڵخــۆش و کەیــف ســاز دەبــوو، کاتێــک هەواڵێکــی ناخۆشــی گــوێ لێــدەبوو خەم دایــدەگرت و خۆشــەکان ئ
 .دەستەوئەژنۆ دادەما، بەاڵم هیچ کات نائومێد و هیوابڕ نەدەبوو

 
لەسەریەک بابە عەلی بۆ من و بنەماڵەمان چرای ڕووناکی ماڵەوە و ژیانمان بوو، مرۆ  تا بۆ خۆی منـداڵی نەبـێ 

یەکـانی دایـک و بـاب دەکـا، بـابە عەلـی کەسـێکی لە کەل دەرهـاتوو و دونیـا  ۆزی و خەمخۆریکەمتر هەست بە دڵس
دیتوو بوو، لەگەڵ ئەوەدا کە لە شیمیابارانی شاری سەردەشت دا تووشی زامی گەورە ببـوو و چـاوێکی بە تەواوی لە 

ۆی و لە کـارو کاسـبی دا دەست دابوو و تووشی کۆخە و هەناسـە سـواری ببـوو، بەاڵم قەت لە هەوڵ و تێکۆشـانی خـ
 .نەیهێشت کەمی بێنێ

 
بەداخەوە چەند ساڵێک پێش کۆچی دوایی وەزعی جەستەی بابە علی بـاش نەبـوو، ئەو لە کـاتی کـارکردن تووشـی 
کۆخین و هەناسەسواری دەبوو بەاڵم بەو حاڵەشەوە ڕێگای گەرمێنی دەگرتە بەر و سەردانی زاوا و نەوەو برازاکـانی 

 .دەکرد و لە حاڵ و ئەحواڵی هەمووانی دەپرسیکە پێشمەرگە بوون 
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بە گشتی مرۆ  ڕۆژێک لە دایک دەبێ و ڕۆژێکیش دونیـایی فـانی بەجـێ دێڵـێ، زۆر گـرینگە کە بزانـی چـۆن دەژی و 
ــۆ  ــی ب ــابە عەل ــانی ب ــیەوە ژی ــا هەیە، بەخۆش ــاڵەو کۆمەڵگ ــەر بنەم ــان لە س ــدە کاریگەری ــت چەن ــار و کردەوەکان ک

کـراوەی نیشـتمانی بـوو، لە هەڵـس و کەوتەکـانی، لە قسـە و گوتـاری دا دەیـان وانەی  ئێمەمانان قوتابخـانەیەکی
جۆراوجۆری لە مێشک و بیروهزرمان دا تۆمار کردوون و ئەوەش گەورەترین سەرمایەی ژیانمانە و شانازی بە بوونی 

تی لێـدەهات و دەسـتی بابم دەکەم، باوکێک کە لە ڕەنگی ئاو و خاک و گەنم بوو، بۆنی ئاودەانی و بـۆنی مرۆڤـایە
 . مێهرەبانی بە سەر خاک و گوڵ و گیا و سرووشتیش دا دێنا و بە مانای وشە مرۆڤێکی خۆشەویست بوو

 
 . بە گشتی بابم بەهارێکی سەوزو نیشتمانێکی ئاوەدان بوو بۆ ئێمە

 
 ڕووحی شاد

 
 ٢٦١٣ی جانێوێری ٢١
 

  .ئەم بابەتە لەسەر داوای من ئامادە و رەوانە کراوە
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 یادی یاران، یادیان بەخێر
 

 

116 
 

 

 

چەند دڵۆپ فرمێسک بۆ یارە بە وەفاکەی شەهید مەال ئاوارە بەرێز کاک حەمەرەسووڵ 
 پوور حەسەن

      
 
 
 
 
 
 
 

 حەمەرەسووڵ کەریمی

 
ســیما خۆشــناو و   کێک لــه یــه ٢٦١١ - ٧ - ٣١وتی  ڕێکــه  ممه ئێــوارەی ڕۆژی ســێ شــه  وه کی زۆره یــه ژاره و په  دا  بــه

شت و یەکیک لە کادرە دیـار و بەرچاوەکـانی نێـو ریزەکـانی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان  رده کانی شاری سه ناسراوه
دوای ماوەیەک نەخۆشـی و ناسـازی لە نێـو کـۆڕی ئەنـدامانی بنەمـاڵەی لە ئـازادی  پوور ن سه بەرێز حەمەرەسووڵ حه

کۆیە لە ریزی پێشمەرگەکانی حیزبی دێمـوکراتی کوردسـتان دا چـاوەگەش و پـڕ لە هیواکـانی لە سـەریەک دانـان و 
 .کۆچی دوایی کرد

 
کی دیـارو ناسـراوی شـاری  یـه ماڵه شـی بنه باوه  لـه (زایینی١٣٣٢)تاوی ی هه١٣٢١پور ساڵی  حەمەرەسووڵ حەسەن کاک
ڕێگای قوتابخانەی گرتۆتەبەر و هەموو قۆناخەکانی خوێندنی   وه یه منداڵی  ر له و هه دایک بوو، ئه  شت دا له رده سه

ک  توانای دابـوو وه  ی له وه بە سەرکەوتوویی بڕیوە و دواتر بۆتە مامۆستا و بەرێوەبەری قوتابخانە و لە ژیانداو ئه
کـاک . کردووە یەکـان درێغـی نـه ڵگا و قوتابخـانە و قوتابی و کۆمـه  ماڵه رچاو بۆ باشتر کردنی بنه دیارو بهمرۆڤێکی 

پەروەر لە بنەمــاڵەیەکی تەواو شۆڕشــگێر و تێکۆشــەردا چــاوی بە  حەمەرەســووڵ وەک الوێکــی بە هەســت و نیشــتمان
 دا خولیای وەدەست هێنانی ئازادی بۆ دونیا نابەرابەری و ستەم کراوەتەوە و هەر بۆیە لە هەڕەتی الوەتی 

http://giareng.com/komalayati/1810-چەند-دڵۆپ-فرمێسک-بۆ-یارە-بە-وەفاکەی-شەهید-مەلا-ئاوارە-بەرێز-کاک-حەمەرەسووڵ-حەسەنپوور.html
http://giareng.com/komalayati/1810-چەند-دڵۆپ-فرمێسک-بۆ-یارە-بە-وەفاکەی-شەهید-مەلا-ئاوارە-بەرێز-کاک-حەمەرەسووڵ-حەسەنپوور.html
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 .گەلەکەی دەبێ
 

پوور  باب و مامەکانی لە کەسە شۆڕشگێر و دیارەکانی حیزب و سـەردەمی کۆمـار دەبـن و کـاک حـاجی بـرایم حەسـەن
باوکی کاک حەمەرەسووڵ لە ئەندامانی کۆمەڵەی ژێکاف و سوێندخۆری کـۆمەڵە و کۆمـاری کوردسـتان و پێشـمەرگەی 

نەمر حاجی حەمەدەمین مامی یەکێک لە ئەندامە هەڵسـوورێنەرەکانی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان لە  .کۆمار بووە
ک لە ئەنـدامانی حـدک لە ابوونی بەشـێسەردەشت دەبێ و ناوبراو بە هۆی هەڵسووڕانی بەردەوامی و هەروەها ئاشکر

شـگێری و ئـازادیخوازی زۆر زوو شـۆڕش و شۆڕ. ی هەتاوی لەگەڵ پۆلێک لە تێکۆشەران دەکەوێتە زیندان١٣٣٢ساڵی 
دەکەێتە بیرو فکری کاک حەمەرەسووڵی تازە الو و ئەو ڕووداوە دەبێتە هەنگاوێکی دیکە بۆ بەرچاو ڕونی زیاتر لە 

 .سەر شۆڕش و هەروەها ناسینی دیکتاتۆری حەمەرەزا شای پەهلەوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مینـداریی ئەو الوە  دڵپـاکی و ڕاسـتگۆیی و ئه  سـتیان بـه ناسی، هـه یان ده کاک حەمەرەسووڵ  ی که سانه و که موو ئه هه

ر وەک مرۆڤێکــی بە هەســت و شۆڕشــگێر، وەک گەنجێکــی لێــزان و  ســێکی جێگــای بــاوه ک که کــرد و وه خــوێن گەرمە ده
ڵکیان  زموونی ژیانی مامۆستایەتی و دواتریش ئەزمـوونی کـاری سیاسـی کـه ئه  چاوکراوە سەیریان دەکرد بە گشتی له

  کانی دژ بــه شۆرشــگێره  ماڵــه بنه  کێک لــه ک یــه یان وه کــه ماڵه بنه  کــه  وه هــۆی ئــه  کــاک حەمەرەســووڵ بــه. گــرت رده وه
ت دا زۆر لێبـراوانە و نەترسـانە کـاری سیاســی  ر دوو حکوومــه هـه  وی و ئاخوونـدی ناســرا بـوو لـه هلـه تی په حکوومـه

 .انی شاری سەردەشتکردووە و بە گشتی بۆتە یەکێک لە سیما دیار و ناسراوەک
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مــوعەلیمی  ١٣٣٢کردنــی خوێنــدن وەک مامۆســتای قوتابخــانە وانەی بە قوتابیــان گوتــووتەوە و ســاڵی  دوای تەواو
مـوعەلیمی ژاژۆکە و باسـاوەی سەردەشـت  ١٣٣٣مـوعەلیمی شـڵماش و سـاڵی  ١٣٣٣ئاوایی دیوااڵنی سەردەشت و سـاڵی 

یەکاندا بەشــداری کــردووە و زیــاتر بــاری  نەوە یەک دوو کەســیبــووە و زۆرجــار کادرەکــانی حیزبــی دیــوە و لە کۆبــوو
ـــ ـــەر و لە ســـاڵی سیاس ـــدامی حیزبـــی دێمـــوکراتی کوردســـتان١٣٣٢ی خـــۆی بـــردۆتە س  .ی هەتـــاوی دا بـــۆتە ئەن

ی هەتاوی دا کاتێک رژێمی پەهلەوی بۆ چاوترسێن کردنی خەڵک پەنا بۆ تەبعید و دوورخستنەوەی ١٣٣٧لە ساڵی 
پوور یەکێـک لە دوورخراوەکـان  ەی سەردەشت و دەوروبەری دەکات، کـاک حەمەرەسـووڵ حەسـەنسیما دیارەکانی ناوچ

دەبێ و جارێک بۆ دەوروبەری شاری گورگان لە باکووری ئێـران و پـاش ئەوە بـۆ شـاری تەفریشـی نزیـک شـاری قـوم 
لە خـۆی نیشـان بـدا دوور خرابۆوە، کاک حەمەرەسووڵ لەو ماوەیەشدا هەوڵی دابوو کە جوانترین ڕەوشتی ئینسـانی 

جێگای ئاماژەیە  .بۆ ئەوەی سیمای کورد لەو شوێنانە وەک مرۆڤێکی سەردەمیانە و بە مشوور و خەمخۆر نیشان بدات
اڵیش بـــۆ شـــاری بـــانە ، دوو ســـلەم دوو شـــوێنەی ئامـــاژەی پێکـــراوە کە هەر لە کـــاتی دوورخـــرانەوەی دا جیـــا

انەی ناسـینی شوناسـی نەتەوەیـی و وەک بـۆ خـۆی دەیگـووت ئەم دوورخستنەوەیەش دەبێـتە قوتابخـ .دوورخراوەتەوە
چی زۆرم ئازاری دووری چێشت، بەاڵم ئەم دوورخستنەوەیەش قوتابخانەیەک بوو بۆ لـێ فێربـوون و ڕێزگـرتن ئەگەر

 .لە خۆم و لە سرووشت و خەڵکی ناوچەی سەردەشت و کوردستان
 

یەوە  ی لــێ گیــراوە و بە هــۆی ژیــری و وشــیاریدوای گەرانەوەی بــۆ سەردەشــت لە الیەن خەڵــکەوە ڕیــزی تــایبەت
توانیویەتی خۆی لە دڵی چینی وەرزێر و کاسبکار و فەرهەنگیان و بازاریـان دا جـێ بکـاتەوە و لەگەڵ ئەوانـدا بـۆ 

جیــالەوانە کــاک حەمەرەســووڵ کەســێکی کــۆمەاڵیەتی و تــێکەڵ و . بــووژانەوەی شــۆڕش کــاری زۆر نەترســانە بکــات
 .و مامۆستایەکی شارەزا و بەرێوەبەرێکی لێهاتوو بوومرۆڤێکی خاکی و قسەخۆش 
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کاک حەمەرەسووڵ بە هۆی شارەزایی لە سەر کولتور و جوسرافیای ناوچە و بە هۆی خوێندەواری دیارو بەرچاویی و 
یەکــانی  یەکی زۆری لە کــار لەگەڵ خەڵکــی گوندنشــین و الدێ هەروەهــا خوێنــدنەوە و نووســینی جۆراوجــۆر، پســپۆری

وچە و هەروەهــــا کاســــبکار و بازاریــــان و لەوەش گرینگتــــر فەرهەنگیــــان و ڕوونــــاکبیرانی ســــەردەمی خــــۆی و نـــا
بە هــۆی هەڵســوورانی بــێ وچــانی و بە هــۆی ئیمــانی پــتەوی بە ئــازادی گەلەکەی زۆر زوو . قوتابخانەکــان هەبــوو

ی ١٣٣٢وە لە ســاڵی اوارەخولیــای شــۆڕش و کــاری سیاســی دەبــێ و لە ڕیگــای کــاک کەریــم حەدداد و شــەهید مەال ئــ
هەتــاوی دا دەبێــتە ئەنــدامی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان و دواتــریش دەبێــتە یەکێــک لە کــادرە هەرە دیــار و 

یەوە لە کۆنگرەی سێهەمی حیزبی دێموکراتی  بە هۆی خۆشناوی و شارەزایی و بوێری. هەڵسورەکانی حیزبی دێموکرات
هەتــاوی لە گەڵ ئەوەدا لە کـۆنگرەش دا حــزووری نەبــووە لە الیەن ی ١٣٧٢کوردسـتان لە مــانگی خەرمانـانی ســاڵی 

بەشدارانی کۆنگرەوە وەک ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نیوخۆی واڵت هەڵـدەبژێردرێ 
نی و متمانەی گشتی بۆ کارو ئەرکی سیاسی و حیزبی لە نێوخۆی پیدەدرێ و ناوبراو بە حەق یەکێک لە دامەزرێنەرا

شــانە و کۆمیتەکــانی حیزبــی لەو نــاوچەیە دەبــێ و هەروەهــا یەکێــک لەو کــادرە هەڵســووڕاوانەی حیــزب دەبــێ کە 
ــامە و راســپاردە و وتەکــانی حیــزب دەگەیێنێــتە تــاران و ناوچەکــانی دیــکەی کوردســتان و دەبێــتە  چاونەترســانە ن

ی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە  ٣رەی بەرپرسی تەشکیالتی سەردەشت و ناوچەکانی دەوروبەری و تا گرتنی کۆنگ
دا بەوپەری لێزانــی و شــارەزاییەوە لە نێــو شــەوەزەنگ و زەبروزەنگــی ســاواک و ژانــدارمی پەهــلەوی دا  ١٣٧٨ســاڵی 

 .نەترسانە کاری سیاسی و تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەرێوە دەبا
 

ێکی سەرەکی هەبوو، زۆر پـێش ڕاپەریـن، لە ڕیگـای کـاک لە ڕاپەرینی پڕ شکۆی گەالنی ئێران دا لە سەردەشت ڕۆڵ
حەمەرەسوڵەوە، شەهید دوکتور قاسملوو و چەند هاورێیەک دەگەیێندرێنە مەهاباد و شارەکانی دیکەی کوردستان بۆ 

 .ئەوەی لە ڕاپەرین دا بەشدار بن
 

وکراتی کوردسـتان، کـاک ی حیزبـی دێمـ٣دسـتان و هێـزی مـوعینی و کـۆنگرەی دوای دامەزرانی هێزی پێشمەرگەی کور
ساڵی ڕابردوو دا وەک بەرپرسی  ٣٧حەمەرەسووڵ وەک کادر و بەرپرسی تەشکیالتی سەردەشت و دواتریش لە ماوەی 

کۆڕی پەروەردە و فێرکردنی خوێندن، بەرپرسی بنکەی تداروکات و تەقەمەنی گشـتی حیـزب، ئەنـدامی کۆمیسـیۆنی 
ی و بەشـی دارایـی و هەروەهـا لە ئۆرگـانە جۆراجۆرەکـانی دیـکەدا سیاسی نیزامی، بەرپرسـی کۆمیسـیۆنی کـۆمەاڵیەت

خزمەتــی زۆری بە حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان و بــزووتنەوەی کــورد بە گشــتی کــردووە و لە نێــو شۆڕشــیش دا بە 
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لە ریزەکـانی پێشـمەرگایەتی دا کەسـێکی سـاحەب . سەدان قوتابی فێری وانەی خوێندن و وانەی شۆڕشگێری کردووە
و بە هەڵوێست و شۆڕشگێر بوو، مرۆڤێکی دەست و داوێن پاک و خوو ڕەوشتی ئینسانی و ئەخالقی شۆڕشگێری ئیرادە 

هەر هەموویــان بــۆ لــێ فێربــوون دەبــون، جیــالەوە لە هــیچ مەئمــوریەتێکی حیزبــی دریغــی نەکــردووە و هاوکــاتیش 
حیـــزب و هەمـــوو کـــادرو  هەمیشـــە هەوڵـــی بـــۆ یەکبـــوون و یەکریـــزی دەدا و تـــا بڵیـــی جێگـــای متمـــانەی ڕێـــبەری

 .پێشمەرگەکانی حیزب بووە و کەسێکی شەرم بەخۆ و جێی متمانەی گشتی بوو 
 

بە هۆی ڕاوەستاوی و شۆرشگێربوون و بوێری و چاونەترسی کاک حەمەرەسوڵ لە الیەن حکوومەتی ئێرانەوە حیسابی 
وو و سەروەت و سامانی ناوبراوی خان. زۆری لەسەردەکرا و حکومەتیش بۆ ئەوەی کاک حەمەرەسووڵ بە چۆک دابێنێ

بەاڵم کاک حەمەرەسووڵ کێوی ورە و ئیمـان و ئیـرادە بـوو و هـیچ کـات گـوێی بەوە . بە تەواوی دەست بە سەرداگرت
 .نەدەدا کە سەروەت و سامان و مڵک و ماڵی بە دەست حکوومەت و جاشەکانەوە بە تااڵن چووە

 
و هەمـیش نرخـی زۆر و  (زادە پوور و شەهید کـاوە حەکـیم ەنەسد حەمەساڵح حشەهی) هیدی داوە لە شۆڕشدا هەم شە

سەرمایەی ژیان و الوەتی بۆ ئازادی گەلەکەی داوە، هەرچەند پێشمەرگە بـووە، بەاڵم منـداڵەکانی لە خوێنـدن بـێ 
 .دەنبەش نەکــردووە و هاوکــاتیش هەمیشــە هاوکــاری ئەو کەســانەی کــردووە کە ویســتوویانە درێــژە بە خوێنــدن بــ

ــوڕی بەاڵم هەمیشــە هەوڵــی داوە کە بە باشــترین شــێوە لەگەڵ ئە ــوونی و کەم و ک ــانی شــۆڕش واتە نەب وەدا ڕیزەک
یــارمەتی بە دەوروبەری خــۆی بکــا و بــۆ خــۆم یەکێــک لەو کەســانە بــووم کە لە خزمەتــی دا کــاری سیاســی و کــاری 

 .وبەرێوەبەریم لە تەنیشت کردووە و کەسێکی سادق و خۆنەویست و دڵفراوان و خاکی بو
 

بە هۆی ئەوە لەگەڵ بنەماڵەکەیان لە شاری قەاڵدزێ ژیاوە، لە ناوچەی پشدەر و بتوێن و بە گشتی خەڵکی شاری 
کۆیە و ئەو شوێنانەی دیـکەی کە بە هـۆی شۆڕشـەوە لێـی ژیـاوە ناسـیاوی زۆری لەگەڵ خەڵکـی باشـووری کوردسـتان 

ی زائینـی دا لە کەسـە ١٣٧٣ی بوردوومـانی سـاڵی اڵدزێ دواهەبوە و لە شۆڕشی ئەیلوول و ئاوارە بـوونی خەڵکـی قە
دیارەکــانی سەردەشــت بــووە کە یــارمەتی بە ئاوارەکــانی دەڤەری قەاڵدزێ داوە و بە هــۆی شــارەزایی و مەئمــوریەتی 
حیزبــی لەگەڵ شۆڕشــی باشــووری کوردســتان تــێکەڵ بــووە و مــاڵەکەی هەمیشــە شــوێنی حــاوانەوە و حەســانەوەی 

ن بووە و بێ شـک مێـژووی شۆڕشـی باشـووری کوردسـتان قەرزداری کـاک حەمەرەسـووڵ و کوردەکانی باشووری کوردستا
 .بنەماڵە شۆڕشگێرەکەیەتی
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کـــاک حەمەرەســـووڵ خەمخـــۆری بنەمـــاڵەی شـــەهیدان و زینـــدانیانی سیاســـی و خەڵکـــی کەم داهـــات و هەژار بـــوو، 
بـوو کە بەرگـری لە سیاسـەتە خۆشەویستی شەهیدانی ڕێبەر دوکتور قاسـملوو و دوکتـور شـەرەفکەندی بـوو، کەسـێک 

درووستەکانی حیزب دەکرد و هاوکاتیش کەسـێکی قسـەورگر بـوو، ڕەخـنەی دەگـرت و ڕەخـنەی قەبـووڵ دەکـرد و بـۆ 
گەورەیی حیزب و بۆ ڕاپەراندنی ئەرکەکانی حیزبی کەسێکی تا بڵێی بەکار و بە هیممەت بوو، ڕۆڵی کـاریگەری لە 

ــایەتی ــار و بەرپرس ــوێنی ک ــ ش ــروانیە کەم و کوڕییەکانی دا هەب ــراوەوە دەی ــاوی ک ــە بە چ ــۆ  وو و هەمیش ــان و ب یەک
 .وچانی دەدا ەوڵی بێنەهێشتنی کەندوکۆسپەکانی سەر ڕێگا ه

 
ـــین و وەرگێـــرانیش دوور  ـــووە، هاوکـــات لە نووس ـــوورانی حیزبـــی داب ـــە و بەردەوام لە هەڵس لەگەڵ ئەوەدا هەمیش

ر کردنـی کتێبخـانەی کـوردی پێشـکەش بە گەلەکەی کـردووە، نەکەوتبۆوە و چەند کتێب و نوسراوەی بۆ دەوڵەمەندت
مەال )ســاتێک لەگەڵ مەال ئەحــمەد شەڵماشــی ( ١یــادی یــاران)مێــژووی سەردەشــت، : لە کە چەنــد دانەیــان بــریتین 

ــاوارە ــاران)دا، ( ئ ــادی ی ــاسی بەســەر کردنەوەیەکــی ســەرپێیی لە هەڵبەســتەکانی مەال ( ٢ی ــوور دەبب حــافزی )سەف
و هەروەهـا چەنـد کتێبـی ئامـادەی ( مێژووی کۆمەاڵیەتی ئێـران بەرگـی حەوتەم)ارەگای سوڵتاندا ، لە ب(مەهابادی

چاپن کە بەداخەوە بۆ خۆی چاوی پێ نەکەوتن، جیا لەوە لە بۆنەی جۆراوجۆردا نووسین و تەنـانەت هەڵبەسـت و 
ەرەکــان دا چــاپ و بــاڵو نووســراوەی کــورت و پــڕ مانــای نووســیون و بەشــێک لەوان لە ڕۆژنــامەی کوردســتان و ماڵپ

 .بوونەوە
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاک حەمەرەسووڵ ماوەی ساڵێک دەبوو تووشی نەخۆشی و ناسازی ببوو، وێرای ئەوە کە بەردەوام لە  وه  داخه به زۆر
 چاوی خۆی ببینێ   ی کوردستان به شه و به ئازادی ئه  ژیا که زیاتر نه  وه ژێر چاوەدێری پزیشکی دابوو بەاڵم مخابن له

http://giareng.com/images/KOMALAYATI/Hamerasoul_Hassanpour2.JPG
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  کان بـه یـه و زامـی ئـازاری دووری  وه نیشـت خـۆی کۆبکاتـه ته  لـه  دیکـه ی بـۆ جـارێکی  کـه ماڵه نـدامانی بنه موو ئه ههو 
کجاریی کــاک  شــک ماڵئــاوایی یــه بێ. وه ســارێژ بکاتــه  موو خزمــانی دیکــه و بــرازا و هــه وه ی کــوڕو کــچ و نــه وه دیتنــه

و ئاشنایانی و هەروەها بۆ حیزبی  ی و تێکرای دۆست که ماڵه امانی بنهند موو ئه بۆ هه  یه وره حەمەرەسووڵ کۆستێکی گه
سـاڵ تەمەنـی خـۆی بـۆ خـزمەت  ٧٦دێموکراتی کوردستان کە کاک حەمەرەسووڵ لە نێو ریزەکانی حدک دا زیـاتر لە 

  کـه  وه ههیوای ئ  به. کردن بە گەل و نیشتمان تێپەر کرد و لە نێو ئەو حیزبەدا وەک قەاڵی خۆراگری سەیری دەکرا
ر زۆر بـن بـۆ  پووری هـه ن سـه ک کـاک حەمەرەسـووڵ حه ناس و خۆشـناوی وه نه ر و ماندوویی لی کورد مرۆڤی تێکۆشه گه
 .ن ترسی و مافپارێزی بکه ی چاونه کانیان فێری وانه ی منداڵه وه ئه
 

ارە و هەرچـی لە سـەر کۆچی نابەوەختی کاک حەمەرەسووڵ بـۆ مـن و ئەو کەسـانەی لە نـزیکەوە دەمانناسـی زۆر دژو
ناوبراو بینووسین، ئێستا قەڵەم هەر کەمی دێنێ و تەنیا ئەوەندە دەڵێم بنوو و بە ئاسوودە سەر بنـێەوە کە ئـێمە 
هەر قوتابی جەنابت دەبین و لە دڵمان دا هەموو کات زیندووی و تا هەین وانە و دڵفراوانـی و خۆشەویسـتی تـۆی 

ودەیی سـەر بنـێەوە کە ئـێمە تـا وەدیهێنـانی ئامانجەکانـت، ئـازادی گەل و بە ئاس. تاجی سەرمان لە بیر ناچێتەوە
نیشتمان هەر بە ڕێگای خەباتی تۆی نموونەی وەفاداری دا دەرۆین و تا سەر هەنگاوەکانمـان بە جێـی هەنگـاوی بە 

 .جێماوی تۆی ئازیزدا هەڵدێنینەوە
 

ڕ و کــچ و نەوەکــانی، لە بنەمــاڵەی بەرێــزی لە ڕێگـای ئەم کــورتە نوســینەوە سەرەخۆشــی لە هاوســەری ژیــانی و کــو
پوور لە نێوخۆی واڵت و دەرەوەی واڵت و لە نێو قەاڵی دێموکرات لە کۆیە و خـزم و ئاشـنایانی بە گشـتی و  حەسەن

ــەن ــانی حەس ــوکراتی کوردســتان و بنەماڵەک ــی دێم ــانی حیزب ــەنگەرانی لە ریزەک پوور،  هەروەهــا لە هــاورێ و هاوس
ن بە گشتی دەکەم و خۆم بە شەریکی ئەو خەمە گەورەیە دەزانـم و سـەری ڕێـز لە بەرامـبەر زادە و حەددادەکا حەکیم

 .پوور و بنەماڵەکەیان دا دەنوێنم گەورەیی و نەبەزی و وەفاداری کاک حەمەرەسووڵ حەسەن
 

 .رووحی شاد
 

 حەمەرەسووڵ کەریمی
 

 ٢٦١١ـ  ٦١ـ  ٦١
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 ئامادە کار: تێبینی

 
و خەبـاتی   و هـاوڕێی زیـاتر لە پێـنج دەیە تێکۆشـان  تێکۆشـەری دێـرین :وورهاوڕێ حەمە رەسووڵ حەسەن پۆ* 

ی ١٢ی زایینـــی بەرانـــبەر ٢٦١١ جـــوونیی ١و ئاشـــکرای حیزبـــی دیمـــوکراتی کوردســـتان شـــەوی چوارشـــەممە   نهێنـــی
 .کۆچی دوایی کرد ی هەتاوی١٣٣٧جۆزەردانی 

 
. منـداڵە ٧ژیانیان  رگێری کردوە و بەرهەمیهاوسەلە گەڵ خاتوو  هۆما فاتحی   :حەمە رەسووڵ حەسەن پوور* 

 خاتوو ئەوین،   :کچێک بە ناوی
ئومیـد، لە شـاری کـوێ باشـووری کوردسـتان .، دنلە واڵتی سوئید دەژیو ئازاد شاهۆ  انبەرێز :کوڕ بە ناوەکانی پێنک

  ئاگری، ئارمان حەسەن پوور، . نێشتەجییە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ەمەرەسووڵ هەموو تەمەنی خۆی لە هەر دوو سەردەمی رێژیمی پاشایەتی خاتوو هوما هاوسەر و هاوژینی کاک ح* 
هاوسەرێکی بەتوانا و  ،و رێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمی چ لە شار و چ شا  یار و یاوەری هاوسەرەکەی بوو

گەورەتـــرین پێشـــیوانی رەوانشـــاد کـــاک حەمەرەســـووڵ بـــوو و رۆژانـــی گەڵێـــک ســـەخت و دژواریـــان بـــۆ وەێهێنـــانی 
مانجەکــانی گەلــی کــورد لە دوڵ و چیاکــانی کوردســتانی بەســەر بــرد بــۆ ســاتێکیش گەل و نەتەوەکەیــان لە بیــر ئا

 هەربۆیە خاتوو هوما جێگای شانازی و ستایش و رێزلێنانە، سپاس بۆ ئەم هەموو خۆراگر ماندوو بوونەت، . نەکرد
 .هەر سا  و سەالمەت و تەمەن درێژ بێت بۆ گەل و نیشتمان
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 ێشە بە نەمر مامۆستا حەمەڕەسوڵی حەسەن پوورپێشک

 
 محەممەدی فەقێ عەلی

 
 .کوڵی دڵم بۆ مامۆستا و ڕابەرم

 
ئەی مامۆســتا و ڕابەرم، کــۆی خەرمــانەی خەمەکــانی پێــرێ و دوێنــێ هێشــتا نەدراوەتە بەر پشــوەبای شــێنایی دڵ، 

 . انتر کردتۆش بە مااڵوایت خەرمانەی خەمت گەورەتر و بە ئێشتر و پڕ لە ئازار و ژ

 
ڕێچــکەی ژیــانی بنــاری شــۆڕش و خەباتــت، پــڕیە لە ســەربەرزی، لە وانەی بەرخــۆدان و شۆرشــگێڕی، لە ! مامۆســتام

ــانم  ــزری ژی ــر و ه ــەر پەڕەی بی ــانم لە س ــابە هەر هەموی ــرەوتن، دڵنی ــەرکەوتن و تیشــکان و نەس ــتانەوە و س هەس
 .اتوانی دوورکەویەوەنوسیوەتەوە، بۆیە تۆ هەرگیز لە دووتوێی بیر و مێشک و دڵم ن

 
ــکەی ! مامۆســتام ــان شــەهیدی دی ــردی و نەحــۆ و دەی ــان و شــەریفزادە و وێ ــاوارەو موعێنیەک ــۆ لە ئ ــانی، کە ت وانەک

سەربەرزی دەورانی بومەلەرزەکەی کوردسـتان فێریـان بـووی لە سـینگ و دەرونتـدا بە ئەمـانەتەوە گەیانـدتە ئـێمەی 
ری بەربەرەکـانی و نەسـرەوتن و یاخیبونـدا، ڕۆژ بە ڕۆژ بە خـوێنی قوتابی، ئەوەتا دوای دەیان ساڵیش لە سـەنگە

 .تازە و تازەتر دەنوسرێنەوە

 
شانازیەکانی دەورانی هەژاندنی دووڕگە بە ناو ئارامەکەی پەهلەوی گوڕبەگۆڕ بونەتە سـونبولی ! مامۆستام و رابەرم

. سـت ووشاپەرسـت و شادۆسـتان بڕانـدژیانەوە و هەستانەوە، تـۆش پڕیشـکێ بـووی لەو بوڕکـانەی، ئـارامی لە شاوی
تۆش بریسکەی هەورەتریشقەی ئەوکاتی وەاڵتی ویشکارۆی ئازادی کوردان بووی و چی دارو دەوەنی سـوتاوی دەسـتی 

 داگیرکەران بوو لە چاوەڕوانیتدا هەربەسەرپیوە بوون و بە بوونی تۆ و هاوڕێیانتەوە دەژیان 

 
تـۆ الپەڕەیەکـی . تەکەم هێشتا وانەکـانی تۆیـان هەر هەمـو نەبیسـتوە؟ بۆ کوێ؟ گەنج و الوی واڵبۆ کوێ مامۆستام
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ی هەرگیـز (ئـاوارە و مەال کەچە و وەتمـان)نەنوسـراوەی بەربەرەکـانی و خـۆڕاگری هەر سـێ شـەهیدی هاوخەباتـت، 
 .نەمری، دە دانیشە و ئەم الپەڕەیەمان بۆ بنوسەوە

 
تۆ رووحی . خوێن دا خەڵتاوی وەک ڕەسوەمەڕ و هەڤااڵنیداستانەکانی لە سینگدا ڕاگیراوی، دەیان شەهیدی لە ! تۆ

ئازادیخوازی و سونبولی سەدان گیانی پەروازەی وەاڵتی کوردانی، ئەو گیانانەی لە بێخی بیر و باوەڕی تۆدا، بژاری 
هێشـتا ئەم دەرسـانەت نەگوتـۆتەوە مامۆسـتام، هێشـتا کـاتی نـیە، هەروا . هزو بیری ئازادی و دیمۆکراسیان دەکـرد

ڕۆیشتنت نەک هەر ئازارێکە بە ناخی جەستەو ڕو  دا ڕۆدەچێ و بێ کۆتای عزاب دەدا، بەڵکـو خەسـارێکە و ! ڕۆمە
خەرمانەی بیرەوەریەکانی شۆڕشگێڕانی ئەوکات و ئەم کاتەمان ناتەواو دێڵێتەوە، هەروا مەڕۆ و دنیایەک بیـرەوەری 

 .شیرین و پڕ لە ئازارمان با نەنوسراو و بێ زمان نەمێننەوە

 
داربەڕوو سوژدە دەباتە بەردەم ڕێچکەی دەیان ساڵەی خەبـات و تێکۆشـانت، وەرە مەڕۆ، چەقـڵە شـینکەی ! مامۆستام

الڕێیە شوێن پێت ماچ دەکات گەورەم هەروا تێمەپەڕە، ڕیحانە کیویلەش ئەمڕۆ بۆنی ئارەقی ناوچاوانی تۆ دەدات، 
 .ئەی ڕابەرم هەڵەداوان جێم مەهێڵە

 
ــتی ــت...هەرڕۆیش ــەفەر ؟ ڕۆیش ــۆ ئەم س ــاری ب ــکەمە دی ــۆی ب ــیم هەیە بۆت ــن چ ــتا و ڕابەر، م ــاد مامۆس ــت ش ی؟ ڕووح

ـــووی، تـــا گەیشـــتن بە  بـــێگەڕانەوەت؟ بـــێجگە لەوەی بەڵێنـــت پـــێ بـــدەم، کە هەرچـــۆن تـــۆ مامۆســـتا و ڕابەرم ب
ا بتـوانم ئامانجەکانی تۆ، منیش هەر ئەو قوتابیەی تۆ بم تا شانازی یەکتر بینەوەمانم لەو دنیایدی پیدەبڕێ، ب

ــر ــۆسرت خێ ــێ، ئ ــۆم هەب ــابیبوونی ت ــانازی قوت ــتم و ش ــدا ڕاوەس ــاش لە خزمەتت ــوور لەم دنی ــەربەرزانە و ڕووس . س
 .مامۆستام سەفەر بەخێر ئەی ڕابەر

 
 !سەبەرز ئەو کەسەیە، کە بەنەمانی یەکەم هەنگاوی بەرەو هەرمانی دەنێ
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە بۆنەی کۆچی دوایی 

 تێکۆشەری دێرین حەمەڕەسووڵ حەسەنپوور
   
 
 
 
 
 
 
 

، (١٣٣٧ی جــۆزەردانی ١١)٢٦١١ی ژوئەنــی ١دەگەیەنــین کە شــەوی ڕابـردوو چوارشــەممە و کەسـەرێکی زۆرەوە ڕا بە دا 
و ئاشکرای حیزبـی دیمـوکراتی کوردسـتان،  و خەباتی نهێنی و هاوڕێی زیاتر لە پێنج دەیە تێکۆشان تێکۆشەری دێرین

 .کاک حەمە ڕەسووڵ حەسەنپوور، کۆچی دوایی کرد
 

بنەمــاڵەی . هەر لەو شــارە لە دایــک بــوو ١٣٢١دەشــت بــوو، ســاڵی حەمەڕەســووڵ حەســەنپوور کە خەڵکــی شــاری سەر
و  دا، نیشـتمانپەروەری حەسەنپوور لەو بنەماڵە ناسراوانەی شاری سەردەشت بوون کە لە سەردەمی کۆمـاری کوردسـتان

. و ئــازادیخوازانەی کوردســتان ســەلماند و بــزووتنەوەی نەتەوەیــی دڵســۆزیی خۆیــان بــۆ حیزبــی دیمــوکراتی کوردســتان
ــاڵەکەی ــاریگەریی پەروەردەی بنەم ــر ک ــامی حەمەڕەســووڵ لە ژێ ــی م ــایبەتی حەمەدەمین ــەردەمی   و بە ت دا، هەر لە س

حەمەڕەســــووڵ حەســــەنپوور دوای ئەوەی . و ئــــازادی بــــوو و نیشــــتمان مێرمنــــداڵییەوە فێــــری خۆشەویســــتیی نەتەوە
ــتا ــوو بە مامۆس ــرد، ب ــدنی ســەرکەوتوانە تەواو ک ــانی خوێن ــ قۆناسەک ــی و لە گون ــت خەریک ــاوچەی سەردەش دەکانی ن

ــوو خوێنــدەوارکردن دا بــوو کە بە هــۆی بەشــداریی کۆمەڵێــک لە  لەو ســااڵنە. و پێگەیانــدنی منــدااڵنی نەتەوەکەی ب
( زادە و حەکـیم حەسـەنپوور، حەدداد لە سێ بنەماڵەی بە ناوبـانگی سەردەشـت)و تایفەی خۆی  کەسایەتییەکانی خزم
و لە  لە دەیەی چلـی هەتـاوی. ، هۆگریی کەوتە سـەر حیزبـی دیمـوکراتی کوردسـتانو حیزبی دا لە تێکۆشانی سیاسی

ــک ــدار کاتێ ــار دی ــت، زۆر ج ــاوچەی سەردەش ــراوی ن ــتایەکی ناس ــووە مامۆس ــان دا بب ــاوپێکەوتنی لە گەڵ کادرەک و  و چ

http://giareng.com/ragayandraw/1811-ڕاگەیەندراوی-دەفتەری-سیاسیی-حیزبی-دیموکراتی-کوردستان-بە-بۆنەی-کۆچی-دوایی-تێکۆشەری-دێرین-حەمەڕەسووڵ-حەسەنپوور.html
http://giareng.com/ragayandraw/1811-ڕاگەیەندراوی-دەفتەری-سیاسیی-حیزبی-دیموکراتی-کوردستان-بە-بۆنەی-کۆچی-دوایی-تێکۆشەری-دێرین-حەمەڕەسووڵ-حەسەنپوور.html
http://giareng.com/ragayandraw/1811-ڕاگەیەندراوی-دەفتەری-سیاسیی-حیزبی-دیموکراتی-کوردستان-بە-بۆنەی-کۆچی-دوایی-تێکۆشەری-دێرین-حەمەڕەسووڵ-حەسەنپوور.html
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ی نهێنیـی ی هەتـاوی دێـتە ڕیـزی ئەنـدامان١٣٣٢سـەرئەنجام سـاڵی . تێکۆشەرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان دەبوو
 . حیزبی دیموکراتی کوردستان

 
ــۆمەاڵیەتی ــێگەی ک ــووڵ بە هــۆی جــێگەو پ ــاک حەمە ڕەس ــدن ک ــلەی خوێن ــی پ ــایی و، بەرزی ــۆگریی زۆری بە  و ئاگ و ه

و ڕێکخستن تەرخـان دەکـاو بە کـردەوە ڕ ڵـی  و حیزبی تێکۆشان، زۆر پتر لە ئەندامێکی نهێنی خۆی بۆ کاری سیاسی
 . دا دەگرێتە ئەستۆ نێو تەشکیالتی نهێنیی حیزب کادرێکی حیزبی دیموکرات لە

 
و زۆر ناوچەی دیکەی ڕۆژهەاڵتی  دا کە شۆڕشگێڕانی حیزبی دیموکرات ناوچەی سەردەشت لە هەلومەرجێک ١٣٣٧ساڵی 

ــی شــایەتی، حەمەڕەســووڵ  ــان لە گەڵ ڕێژیم ــانەی خۆی ــاربوونەوەی قارەمان ــدانی بەرەنگ ــووە مەی کوردســتانیان کردب
 .دوور خرایەوە "تەفریش"و "  گورگان"تە بەر شااڵوی دوورخستنەوەو لەالیەن ساواکەوە بۆ شارەکانی حەسەنپوور کەو

 
و بەردەوامبـوونی   هاوڕێ حەمەڕەسووڵ حەسەنپوور بە هۆی باوەڕی پتەوی بە ڕێبـازی حیزبـی دیمـوکراتی کوردسـتان

ری  زبـه ی ره3لە کـۆنگرەی سـێهەمی حیـزبلە سەر تێکۆشان لە چوارچێوەی ڕێکخستنە نهێنییەکانی ئەم حیـزبەدا، لە 
هات، بـێ ئەوەی بـۆ خـۆی لە  پێک عێراق  له سدا به شاری  لهی زایینی (3791ی سێپتەمبەری 11)ی هەتاوی 3131

دا ژیـانی بە سـەر دەبـرد، بە ئەنـدامی کـۆمیتەی ناوەنـدیی  دا هەر وا لە دوورخراوەیـی و لە کاتێـک کۆنگرە ئامادە بێ
و گەڕایەوە سەردەشت، بە  هات  ێک ماوەی دوور خراوەیی ئەم مامۆستا خەباتکارە کۆتایی پێکات. حیزب هەڵبژێردرا

ــرا ــێ ک ــکەوە پێشــوازیی ل ــۆ . جــۆرێکی شــایان لە الیەن خەڵ ئەو مامۆســتا دڵســۆز و نیشــتمانپەروەرە بە گەڕانەوە ب
 . زب لەو ناوچەیەو ڕێکخراوی نهینیی حی سەردەشت، گوڕو تینێکی تازەی دایەوە بە تێکۆشانی حیزبیی خۆی

 
لە گەڵ دەســـتپێکردنی خۆپێشـــاندانەکان بە دژی ڕیژیمـــی شـــایەتی، هـــاوڕێ حەمەڕەســـووڵ ( ز١٣٨٧) ١٣٧٧ســـاڵی 

دا،  و دۆســـتانی حیزبـــی دیمـــوکراتی کوردســـتان و هەم لە نێـــو ئەنـــدامان حەســـەنپوور کە هەم لە نێـــو فەرهەنگیـــان
 . دا گرتە ئەستۆ و ناڕەزایەتیدەربڕینەکان ۆپێشاندانپێگەیەکی بەرینی هەبوو، ڕۆڵێکی بەرچاوی لە ڕێکخستنی خ

 
ـــایەتی ـــی ش ـــاک   بە ڕووخـــانی ڕێژیم ـــتان، ک ـــوکراتی کوردس ـــی دیم ـــکرای حیزب ـــانی ئاش ـــتپێکردنەوەی تێکۆش و دەس

ئەو هەر . و بەرپرسـایەتیی حیزبـی تەرخـان کـرد و توانـای خـۆی بـۆ جێبەجیکردنـی ئەرک حەمەڕەسووڵ هەمـوو کـات
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ئەو سـەرەرای ڕابـردووی . و گیانەوە خـۆی بـۆ تەرخـان دەکـرد ەتییەکی پێی سپێردرابا، بە دڵو کارو بەرپرسای ئەرک
و پــلەی بەرزی خوێنــدەواری و ناســراویی بنەمــاڵە، لە وەرگرتنــی بەرپرســایەتیی حیزبــی دا، زۆر  زۆری حیزبــایەتی

و بەو پەڕی  ەگــرتمــوتەواز  بــوو و هەر بەرپرســایەتییەک ڕێبەڕیــی حیــزب پێــی ســپاردبا، بە ڕووخۆشــی وەری د
و وەک ئەنــدامی هەیئەتــی ئیجرایــی کــۆمیتەی  ئەو وەک ئەنــدامی کــۆمیتەی شارســتان. جیــددیەتەوە جێبەجێــی دەکــرد

دا  و کـاری پەروەردەو فیرکـردن بە هۆی ئەزموونی زۆری لە مامۆستایەتی. شارستانی سەردەشت سااڵنێک خزمەتی کرد
بە هـــۆی . دنــی سەرانســەریی کوردســتان، تێکۆشــانی هەبــووچەنــدین ســاڵ وەک ئەنــدامی کــۆڕی پەروەردەو فیرکر

و دەســپاکی مــاوەی پێــنج ســاڵ بەرپرســایەتیی تەداروکــاتی پێشــمەرگەی پــێ ســپێردراو ســەرکەوتوانە  ئەمانەتــداری
و  نیـزامییش وەک ئەنـدام ئەرک - و سیاسـی کاک حەمەڕەسووڵ لە کۆمیسـیۆنەکانی کـۆمەاڵیەتی، مـاڵی. بەڕێوەی برد

 .ەڕیوە بردوەو بۆ ماوە زیاتر لە دوو ساڵیش بەرپرسی کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزب بووبەرپرسایەتیی ب
 

و بەرپرســایەتیی حیزبــی، لە کــاری  هــاوڕێ حەمەڕەســووڵ حەســەنپوور، شانبەشــانی بەڕێــوەبردنی دلســۆزانەی ئەرک
لە گەڵ ڕاگەیەنەکـانی  .و نووسین تەرخان دەکرد هەمیشە کاتی بۆ خوێندنەوەو وەرگێڕان. فەرهەنگییش سافڵ نەبوو

بە هەوڵی ماندوویینەناسانەی کۆمەڵێک کتێب بریتـی . حیزب، هەر هاوکارییەکی لە دەست هاتبایە درێغی نەدەکرد
 .و وەرگێڕانی پێشەکشی کتێبخانەی کوردی کردوون لە نووسین

 
زادیخوازی، حەمەرەسـووڵ و ئـا و خۆ تەرخانکردن بۆ وانەکانی نیشـتمانپەروەری و تێکۆشان ژیان لە سەنگەری فێرکردن

 . و لە نێو حیزبی دیموکراتی کوردستاندا حەسەنپووریان کردبوو بە کەسایەتییەکی خۆشەویست لە ناوچەی سەردەشت
 

بە کـۆچی . حەمەڕەسووڵ حەسەنپوور، مرۆڤێکی خاوەن کەسایەتی، هێمن، دلسـۆز، نیشـتمانپەروەر و ڕوونـاکبیر بـوو
 .و بە نرخی خۆیان لە دەست دا و گەلی کورد، ڕۆڵەیەکی بەوەج دیموکراتدوایی ئەو خەباتکارە دێرینە، حیزبی 

 
حیزبی دیموکراتی کوردستان، بە بۆنەی کۆچی دوایـی هـاوڕێ حەمەڕەسـووڵ حەسـەنپوور، سەرەخۆشـیی گەرمـی خـۆی 

سوکارو زادەو حەدداد و تێکڕای کە و بنەماڵەکانی حەسەنپوور، حەکیم و کوڕەکانی پێشکەشی هاوسەرە بەڕێزەکەی، کچ
هەر بەم بــۆنەیەوە سەرەخۆشــی لە هەمــوو ئەنــدامان و . و دەرەوەی واڵت دەکــا ئــازیزانی ئەو نەمــرە لە سەردەشــت

و هەمــووانیش دڵنیــا دەکەیــن کە ڕەوەشــتی بەرزی حەمەڕەســووڵ  دۆســتانی حیزبــی دیمــوکراتی کوردســتان دەکەیــن
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و یـادو نـاوی بە  دەکەیـن بە سەرمەشـقی خۆمـان و نەتەوەکەی و دڵسۆزییەکانی لە ئاست حیـزب حەسەنپوورو وەفاداری
 .بەرزی ڕادەگرین

 
 .بەرزو بەڕێز بێ یادی هاوڕێی خۆشەویست و ئازیزی تازە لە دەستچوومان حەمە رەسووڵ حەسەنپوور

 
 حیزبی دیموکراتی کوردستان

 

 دەفتەری سیاسی
 

 ١٣٣٧ی جۆزەردانی ١٢=    ٢٦١١ ی ژوئەنی ١
 
  
 
 

ەرەخۆشی تێکۆشەری کۆچکردوو کاک حەمەرەسووڵ بەڕێوەچوونی کۆڕی پرسە و س
 حەسەنپوور لە واڵتی سوید

 
 
 
 
 
 
 
 

 و کەس و خــزم هــاوڕێ، لە کەس ســەدان بــوونی ئامــادە بە و زایینــی ی٢٦١١ ژۆئەنــی ی١٨ ڕێکەوتــی شــەممە ڕۆژی
  پرسە کۆڕی کردبوو، واڵتە ئەو لینشۆپینگ،ی شاری لە ڕوویان سویدەوە ناوچەکانی و شار هەموو لە کە هەڤااڵنی
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  حەسەنپوور حەمەڕەسووڵ کاک کوردستان، دیموکراتی حیزبی ڕێزەکانی ناو ناسراوی و دێرین تێکۆشەر سەرەخۆشی و
 .بەڕێوەچوو

 
 عەلیدووسـت نەبەز هـاوڕی الیەن لە حـدک کومیتەی پەیامی خوێندنەوەی و وتەیەک بە ماتەمینەکە کۆڕە سەرەتای
 تێکۆشەری حەداد، کەریم کاک بەڕێز ئەو دوای بە. پێکرد دەستی سوید لەواڵتی حیزب تەشکیالتی بەشی بەرپرسی
 دێرینـی و نەپسـاوە تێکەاڵوییەکـی حیزبـی، هـاوڕێیەتی وەک چ و خزم وەک چ کە کوردایەتی بزووتنەوەی ناسراوی
 تیدەسەاڵ سەردەمی لە ناوبراو حیزبایەتی و ژیان و کەسایەتی لەسەر وتەیەکی هەبووە، حەمەڕەسووڵ کاک لەگەڵ
 .زمان هێنایە حەمەرەسووڵ کاک ئاشکرای خەباتی ژیانی سەردەمی پاشان و پەهلەوی ڕژیمی

 
 کـاک بەرزی کەسـایەتی لە باسـی دا کورت وتەیەکی لە حەسەنزادە عەبدوواڵ مامۆستا تێکۆشەر بەڕێز ئەو دوای بە

 نهێنـی تێکۆشانی و خەبات میسەردە لە کە ناوبرد تێکۆشەرانەی مرۆڤە لەو یەکێک بە ناوبراو و کرد حەمەرەسووڵ
 دا قسـەکانی بەشـێکی لە حەسـەنزادە بەڕێز. هەبوو خۆی تایبەتی پێگەی و جێگە دا، دیموکرات حیزبی ئاش رای و

 کەمتـر دەنووسـین، نووسـراوە و بـابەت ئازیزانمـان مەرگی پاش لە و داین خەبات و شۆڕش لە ئێمە لەوەتەی: وتی
 بە کـرایەوە بـاڵو دا ڕاگەیانـدن لە و نووسـراو حەمەرەسـووڵ کاک لەسەر وەیئە وەک کە بینیوە نووسراوەم و بابەت
 نمـوونەی حەمەرەسـوول کـاک کە ئەوەیە بـکەم زیـاد پێـی دەمەوێ مـن کە شـتێکی بەاڵم. بـووبێ نێـوەرۆک پڕ و پێز

 یبایەنەناسـ حەمەرەسـووڵی کاک نزیکەوە لە کەسێک. بوو موتەواز  و تەوەقوو  کەم لەسەرخۆ، و مەند ئینسانێکی
 زۆر بـوو، فازیـغ زۆر ئینسـانێکی پیـاوە ئەو بەاڵم سـەوادە، کەم بـێ خوێنـدەواریش سـادەیە، ئینسـانێکی وابوو پێی

. نین نەتەوەکەی بە عیشق نیشتەمانەکەی، بە عیشق تەرجومەکانی، نووسینەکانی، شارەزای کەس زۆر بوو، ئەدیب
 خـاوەن ئەو. دا وتێکۆشـانی کـارو بەرامـبەر لە ەبـوون پاداشێک دەستخۆشێک، چاوەڕوانی هیچکات حەمەرەسووڵ کاک

 کـــاک بەنـــدە، بەمـــوو کەڵ دەڵــێن وەک کە ســـەردەمانە لەو. بـــوو ســەربەرزی و شـــانازی لە پـــڕ زۆر رابردوویەکــی
 تێکۆشـانی و خەبات سەرەڕای و نەدا تیکۆشان لە کۆڵی کات هیچ کە بوو کەسانە دەگمەن لەو یەکێک حەمەرەسووڵ

 باشــووری لە حیزبــی هاوڕێیــانی ســەردانی کــاتێش هەمــوو بەالم نــاوخۆ، لە دا پاشــایەتی دەســەاڵتی ســەردەمی لە
 ئیمکانات زۆرترین و دەرفەت بچووکترین لە کە بوو دا کەسانە ئەو ڕیزی لە ئەو. دەزانی خۆی ئەرکی بە کوردستان

ــۆ ــزب ناســاندنی ب ــان کوردســتان خەڵکــی بە سیاســەتەکانی و حی ــرت کەڵکی ــو ئەوەش هەر و وەرگ ــاوبراوی کە وب  ن
 کـومیتەی ئەنـدامی وەک هەڵبژاردنـی سـەرئەنجام و خەلـک کـۆمەاڵنی و حیـزب ڕیزەکـانی نـاو خۆشەویسـتی کردبووە
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 نــاو دیــکە جیاوازەکــانی ئۆرگــانە و فێرکــردن و پەروەرد کــۆڕی بە خزمەتەکــانی. واڵت نــاخۆی لە حیــزب ناوەنــدی
 بە حەمەڕەسـووڵ کـاک. دەبـێ فێربـوون لـێ بـۆ کۆشـەرەتێ پیـاوە ئەو ژیانی و دەستخۆشین و شانازی جێگەی حیزب،

 لە و بــوو پەیوەســت حەکیمزدەکــانەوە و عەلیدووســتەکان حەســەنپوورەکان، حەدادەکــان، وەک بنەمــاڵەی کۆمەڵێــک
 حەمەڕەسـووڵ کـاک بـاوکی. کـۆببنەوە سیاسـی حیزبێکـی دەوری لە ئـاوا ئەوان وەک کە هەیە بنەماڵە کەم دا ڕاستی
 یەکێک مامیشی تەنانەت و تێکۆشان دایە دەستی دا کوردستان کۆماری دەمی سەر لە کە بوو نەتێکۆشەرا لەو یەکێک

 .دا دەورووبەری و سەردەشت شاری لە بوو کوردایەتی بیری پێشڕەوانی لە
 

 بـدەن، گەورە قوربـانی کە فێربـووین دا دیمـوکرات لە ئێمە: وتی وتارەکەیدا کۆتایی لە حەسەنزداە مامۆستا بەڕێز
 ڕزگــاری ڕێگــای تێکۆشــەرانی پۆلێــک بــوونی شــەهید بەهــۆی بەڕیزیــان. دەدا گەورەش قوربــانی و گەورەیە کەحیــزبە

 و کــار و کەس و بنەمــاڵە لە سەرەخۆشــی شــنۆ، نــاوچەی لە دا ڕابــردوو ڕۆژی چەنــدین لە کوردســتان، ڕۆژهەاڵتــی
 .کرد گشتی بە کوردستان خەڵکی و هاوڕێیانیان

 
 لە حیـزب کـومیتەی بەرپرسـی و ڕێـبەری ئەنـدامی کەریمـی، حەمەڕەسـووڵ هـاوڕێ ەحەسەنزاد بەڕیز وتەکانی دوای

ــی  حەمەرەســووڵ کــاک کــۆچکردوو هــاوڕێی کەســایەتی و خەبــات و ژیــان ســەبارەت وتەیەکــی چەنــد ســوید، واڵت
 واڵتـی لە کوردستان دیموکراتی حیزبی الیانگرانی و دۆست و ئەندام هاوردەری پەیامی و کرد پێشکەش حەسەنپوور
 .کرد ناوبراو هاوڕێیانی و کار و کەس بنەماڵە و ئاڕاستە سوید،ی

 
 پێزانینــی و ســپاس بنەماڵەکەیــانەوە ســەرجەم نــاوی بە حەســەنپوور شــاهۆ کــاک دا مــاتەمینەکە کــۆڕە کۆتــایی لە

 کـۆچکردووی باوکی هاوسەنگەرانی و هاوڕێ و سیاسیەکان ڕیکخراوە و حیزب کوردستان، خەڵکی سەرجەم پێشکەشی
 و پرســە کۆبوونەوەکــانی و کــۆڕە لە بــوون هاوخەمیــان دا تێکۆشــەرە مــرۆڤە ئەو دەســتچوونی لە خەمــی لە کە کــرد

 .کردووە بەشدارییان دا واڵت دەرەوەی و کوردستان لە دا سەرەخۆشی
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 مەرەسووڵ حەسەنپوور لە نۆروێژبەرێوەچوونی کۆری پرسەو سەرەخۆشی کاک حە

 
 
 
 
 
 
 
 

 کـاک کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی دێرینـی تێکۆشـەری سەرەخۆشـی پرسـەو کـۆری ردان جـۆزه ی١١ یەکشەممە، رۆژی
 و الیەنگرانــی ئەنــدامانی، بەشــداری بە خرابــوو، رێــک حیــزب کــۆمیتەی الیەن لە کە حەســەنپوور حەمەرەســووڵ

 .وبەرێوەچو دیموکڕات حیزبی دۆستانی
 

 نــۆروێژ کــۆمیتەی بەرێــوەبەری ئەنــدامی رەحیمــی مەحبــوب بەرێــز الیەن لە حیــزب سەرەخۆشــی پەیــامی دا کــۆره و لــه
 نـوێ بەڵـێن کـۆچکردوو، دۆسـتانی بنەمـاڵەو دێموکرات، حیزبی لە سەرەخۆشی وێرای پەیامەکەدا لە خوێندرایەوە،

 .بین ڕیگایان درێژەدەری شەهیدان بەرزی ئامانجی وەدیهێنانی تا کە کرایەوە
 

 حەسـەنپوورەوە بەرێـز سـەختەکانی رۆژە هـاورێی کەریمی حەمەرەسووڵ کاک لەالیەن کە کۆچکردوو ژیاننامەی دواتر
 شــێعرێکی بە شــێرزاد ســۆران بەرێــز و کــرا بەشــداربوان بە پێشــکەش رۆســتەمی هاشــم بەرێــز الیەن لە نوســرابوو،
 .دەربری کۆچکردوو لەدەستدانی بۆ خۆی هەستی شۆرشگێری

 

ـــۆرەکەدا کۆتـــایی لە ـــاڵەی سپاســـنامەی ک ـــوان الیەن لە حەســـەنپوور حەمەرەســـووڵ کـــاک بنەم  حەســـەنپوورەوە ژیل
 .خوێندرایەوە

 
  دێموکرات حیزبی پێشووی رێبەری ئەندامی دۆڵەگەرمی خدر مەال نەمر یادی کۆرەکەدا لە کە پێکردنە ئاماژە جێگای
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 .کردبوو دوایی کۆچی نۆروێژ لە شینەخۆ هۆی بە ٨٧ ساڵی ردانی جۆزه لە کە کرایەوە
 

 ٢٦١١ی جوونی ١: ڕێکەوتی  -کوردستان و کورد  ماڵپەڕی : سەرچاوە
 

  

 
 

بەرێوەچوونی کۆری پرسەو سەرەخۆشی کاک حەمەرەسووڵ حەسەنپوور لە واڵتی 
 فینالند

 
  
 
 
 
 
 
 

ــانگی ی٧ رێکەوتــی یەکشــەممە، رۆژی ــۆری زایینــی ی٢٦١١ ی١ م ــی دێرینــی ریتێکۆشــە سەرەخۆشــی پرســەو ک  حیزب
 شـاری  لـه حـدک دۆستانی و الیەنگرانی ئەندامان، بەشداری بە حەسەنپوور حەمەرەسووڵ کاک کوردستان دێموکراتی
 .بەرێوەچووو فینالند واڵتی توركوی

 
ــامی ــزب سەرەخۆشــی پەی ــز الیەن لە حی ــوردنژاد بەرێ ــی ك ــدامی ئیبراهیم ــوەبەری ئەن ــۆمیتە بەرێ ــو ی ناوچــه ک  تورك

 نـوێ بەڵـێن کـۆچکردوو، دۆستانی و بنەماڵە دێموکرات، حیزبی لە سەرەخۆشی وێرای پەیامەکەدا لە خوێندرایەوە،
 .بین ڕیگایان درێژەدەری شەهیدان بەرزی ئامانجی وەدیهێنانی تا کە کرایەوە

 
  اکک بنەماڵەی سپاسنامەی کۆرەکەدا کۆتایی لە و كرا ش پێش ه خشانێك په شێخانی زیز عه بەرێز الیەن لە دواتر
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 .خوێندرایەوە حەسەنپوورەوە ئاوات بەرێز الیەن لە حەسەنپوور حەمەرەسووڵ
 

 ٢٦١١ی جوونی ٧: ڕێکەوتی  -کوردستان و کورد  ماڵپەڕی : سەرچاوە
  

 

 
 

پەیامی سەرەخۆشی بۆ بنەماڵەی زیندە یاد حەمەرەسوڵ حەسەنپوور کە لە رێگای تۆڕە 
 نکۆمەاڵیەتییەکان بۆ کوری گەورەی شاهۆ نێردراو

 

. ركـهەگرتنيـان ئ ێلـ زێـر ۆتـ كەو ىەوانەئ مـنەك مەاڵب. بگرين زيانێر ينەكەد زەح ىەوانەئ رنۆز" :ئاسۆ وێردی
 ." كهەنگينەس رهەشۆروحت شاد تي 

 

  ستم به هه ماڵ به ، وهینیب نابتانم نه جه یمن باوک. نیمتان خه یش هاوبه. ۆکاك شاه  وه داخه به رۆز " :عەلی یەعقووب
 . ێمتان ب خه نییدوا وادارمیه.  وهێئ ۆب شیی و ئاسووده ێشاد ب یحڕۆ.  کردووه ی که هییند مهۆو شک یی وره گه
 

نـاو  ەل ێنـێمەد نـدوویز ەشـیمەه یکـانییەادگاریو  ادیـ. ڵسـوڕە ەمەکـاک ح یپاک یروح ەل واڵس" ڕێبوار قادرزادە
 " بوارڕێ ڕپ یبازڕی وگاێو ر ێشاد ب یرووح متانم،ەخ یشەهاوب. یرانەنگەو هاوس ستۆخزم و د

 

بـوو  موومـانەه ەینیراسـتق یمخـورەس ڵسوەرەمەکاک ح متانمەس یشدارەو ب ێشاد ب یروح" :کامیل ئوستا رەحمانی
  ." ێشاد ب یروح
 

 انیگ ۆشاه ستیوەشۆو خ زێرەب رۆز یبرا" :سۆران گادانی
  ێپ تانڵەماەو بن مۆخ یردەو هاود گرمەد زێئام ەل زتانێرەب ەگران یکەیەژارەو پ مەباوکت خ یدوا یچۆک یرەبەخ
  رێخەب ادیشاد و  یروح .ەدا ماو هنمێز ەل رەه دایمندال یورانەد ەل ڵسوەر ەمەکاک ح یشۆو رووخ ەیورەگ مێلەد
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 ." ێب
 

 مـووەو ه رانەنگەهاوسـ مـووەه ڵـید ەخـاتەد ەژارەو پ مەخ زتەڕێـب یبـاوک ییدوا چۆک ندەچ رەه" :شوعلە قادری
 انیـگ ۆشاه. مڵێب ێپ تیشۆخەرەس زانمەد ەیفیزەو ەب مەاڵب ،ەویناس انڵیسووەرەمەکاک ح ەوەکینز ەل ەک ەیوانەئ
 یەوایـه وەب. بـن تەماڵسـ یزانیئـاز وڵەمـاەو بن تێـکـردوو شـاد ب چۆک یروح وادارمیه. متانمەخ یکیرەش ەوڵەد ەل

. ید ەتێـب شـا،ۆکێت یانیـژ مـووەه ەب کیـنز ەویەگـاێر وەکوردسـتان بـوو و ل یرزگار ەک ڵسووەرەمەکاک ح یئامانج
 ." بدا تانیبورێخودا س

 

و  یرزەربەسـ ەل ڕپـ یانیـژ ەک ڵسـووەرەمەکـاک ح کەو یکەتییسـاەک ییئـاواڵما ۆبـ انیـگ ۆشـاه" :ڕەحمان ئەمینی
 سەک مـووەه یبیسـەن ەانێڕرشـگۆو ش ەندانەتمەرافەئـاوا شـ یکێانیـژ. یشۆناخ کەن ێردرێبگ یشۆخ ێبەد ییەشاناز
و  نەیـبک یادیـ ەویەشـۆخ ەب ایـژ ەرانێرشـگۆئـاوا ش ەک ڵسـوەرەمەکـاک ح یزۆریـپ یانیـژ ەمێئ یمووەه ێبەد. ێناب
 ڕپ یانیژ ەل ەوەکردن ریب ەب ەک وادارمیه. کانمانەداهاتو ۆب زۆریپ یکێانیژ ەنموون ەببئت ەک ێب ەوەئ تمانیەوایه
 ." نەبک مولەحەت یدان تسەد ەو ل تێدا ب مووتانەه ڵید ەب ییسوکنا, وەئ ەیرانێرشگۆو ش یرزەربەس ەل
 

 وادارمیـه م،ەکەد تـانەکڵەماەبن یزەڕێـب ینـدامانەئ مـووەو ه تۆخـ ەل یشـۆخەرەس ۆکاک شاه" :سەڕگوڵ بێتووشی
هـارو هـاج  کـاروەرزەمـن ه ەوەتێنـاچ ریـب ەل مەژڕۆ وەئ کێکات چیه. زانمەد متانەخ یکیرەش ەب مۆبن و خ بوورەس

 رەسـ ەل یسـتەد یشـۆچـاک و خ یدوا تـانۆخ یرگـاەد رەب ەهـاتبوو ل شێمن و بـابم پـ ینەیماب ەل کێبووم و گرفت
 ەشـیمەه ۆبـ یادیـ.... ەوەنیئـارام کـرد ەیکەخۆد یکـانییەژگارۆگوت، ئام یشت رۆز ..... مۆخ یکچ یشانم داناو وت

 ." ەزەڕێب رزوەب
 

 بر وخـوارگر و سـه  بـه ی ـۆڤێناسـراو، مر یك هیمای، سـباوكت ڵیسووڕ  مه كاك حه  له شتنمی گهێت" :ئەحمەد شێربەگی
 یریـم پ ئـه یرگ مـه. بـوو یت هیـكوردا یبازڕێ ی نهیق راسته ی ێو رهێ، ربوردووۆخ  و له مانیئ  به ی ێر شهۆ ێت ب،یج نه

دا   م سـاتو كاتـه دابـوو لـه ییئـازاد ینـاوێپ  بات لـه و خه یت هیكوردا یزموون ئه ڵسا انی ده ین خاوه  كه  ره نگه ناو سه
 ... كوردستان یالت رههۆخ  كورد له یخوازیزگارڕ ڤیبزا ۆب  هی وره گه ی ێســــار خه
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   به  ره هاوسه یت بهیتا كان به ن پووره سه حه یرێشگۆڕش ی هڵما بنه یش ش هێپ یشۆخ ره و سه پرسه  وه مهڵد یناخ  له

 و رانێشـ ۆیك مـه یشـت رده سه یدنـ بهڵ مـه یر روه پـه كراتۆمـێد ی ـڵ خه ،یكان شتوهی گهێپ و شتوی گهێت  هۆڵر ،ی فاكه وه
رووحـ   وادارمیـه. زانـم شـدار ده وبه كیر شـه  دا بـه انیم خـه  لـه مۆوخـ م كـه ده كراتۆمـێد یزبـێح یران شـهۆ ێموو ت هه
 یكـان ادهیب ـات و  ییتا تاهـه هه ی وه سـانه خـاك دا حه ی ئارامگـه  ن پـوور لـه سه حه یسوول ره مه كاك حه یوتوو سره نه
 ..." شاد یوحڕ ...ێب یهار وزو به سه  شهیم هه
 

ك  وه موومان هـه ۆنپور بـ سـه حه ڵیسـوو ره مهەمر كاك ح نه یكردن یئاوا ڵما ۆب نیشۆر په  به ۆب یرۆز ":برایم خزری
 زتـانیئاز ی ـیدا یشـت گه به یكان جوانـه  هڵـمندا موتان هـه ۆبـ یبور سـه سـت،یو ده یشـۆس خ مووكه چون هه  هیوا  كه هی

 ." ێبواربێپرر یگاێشاد ر یروح. خوش بوو ێخوا ل یو كار س موو كه هه
 

جنابـت  یخوم ئاراسـت یشۆخرەس زتیرەب یباوک ییدوا یکوچ ەیبو ن ەب انیهو گکاک شا زیسالو ر" :عەلی ئیسحاقی
 ەبدا ب شیروبەس بروەخودا س وادارمیه .شاد بکات یهشتەب ەمتانم خودا بەس یکیرەش مەکەد زتانیرەب یڵەماەو بن
 ." متانمەخ یکیرەبو ش مومانەه یستیوەخوش سولەرەمەکاک ح. ابتنەج
 

و  ڕێو کار و هـاو سەک ەل یشۆخەرەس ەوڵەد یناخ ەل. بوو نێزەتڵد یکڵێواەه ،ەوەداخ ەب رۆز" :عەبدواڵ حیجاب
 ." شاد یووحڕ. انیگ ۆشاه ەکاک زانمیئاز ەوێئ یمەو هاوخ مەکەد رانیهاوب
 

ش بـوو،  ويسـت  ئيمـهەشۆبـاوك  ئيـوه و خ ڵسـووەرە مەمتانم، كـاك حەري   سەگيان ش ۆشاه" :حوسێن حەسەنزادە
 ." روح  شاد بيت. خشيت و باق  ئازيزانتان ببه ۆبووريش به دل  ت شاد ب ات و سه ىۆشت  خ ههەخودا به ب

 

 و یــیرزاەب یامەیــپ ە، ک٢٦١٧ ڵیســا ی١٢ یمــانگ یســارد یبــا یوژمــەت ەل ڕپــ یکــیژۆر ەیوارێــئ" :عەزیۆۆز شۆۆێخانی
 ەمەکـاک ح ڵیمـا یردانە، سوسوار کردبو داۆیخ ەیناسەه ەل ینپوورەسەح ڵسووەر ەمەح یندەبەڵم یکانەستانێکو
 یمـەخ. کـرد ژئـاواۆباشـوور و ر ەل مـان،ۆخ یانیـو ژ ڕۆمـەرابـردوو و ئ ەباسمان ل ەوەکێپ کیەوداەم. کرد مڵسووەر

و  کانڵەمنــدا ینــاو یاریپرســ یددیــج ەب رۆز ۆیەبــ ،وبــوەه یکوردســتان ەیوەرەد یکــانەکورد ڵەمنــدا یکــیدا یزمــان
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و  واداریـه مەاڵب کـرد،ەد یکەیەستێوەڵه کردنداەقس یکات ەل. کردەد یکانڵەمندا یزمان یربوونێف یئاست تەنانەت
و  ییشـاد یژۆر ەنەیـبگ ەک کـرد،ەد ژۆدوار ەیوەو ن مانانەمێئ ەل یباس دایکانەوت ەل. بوو ەورەگ یکێمەخ یگرەڵه
ــۆخ ــد. یش ــیو د داری ــ یتن ــانڕێهاو ەنۆک ــام ەیوەئ ەڵگ ەل ک ــ یت ــار خ مەاڵب ،ەیەه ۆیخ ــار و ب ــه مەج  وەل. ەرەنێ
 یمــەخ ەنــدەرابــردوودا چ ڵیســا ٣٦ ەب کیــزین ەیمــاو ەل ەک کــات،ەد ەرانەشــۆکێت وەئ یردەراوەب ۆ مــر داەدارانیـد
 کێنـدێو ه تیـد کترمـانیە یمـیحەر ۆکـەچ مـرەن ەڵگ ەل ە، کوبو داەژانۆر وەل. داون یئازار یتاڵو ەو دوور ەمانەز

 کـان،ەنگڕەنگاوەر ەکۆریـچ ەل ڕەپـ انیـژ. کـرد ییئاواڵما ڕپ ەل شیوەئ مەاڵب ،ەوۆڕیگ شمانۆخ ەیو قس ەقس ەورد
دوا  تــاەه ەوەهــاتن یژۆر ەل دایــوەز ەیپۆتــ وەئ ییپانتــا ەل ۆ مــر. ننێنــوەد نــگەر کیــرۆج ەو ب ەوەجــار رەه ەک

ـــات ـــ یس ـــاۆک یرەفەس ـــو ەل ییت ـــانداۆو تيک ڵەج ـــ ش ـــو مەاڵب ،یەن ـــەح ەینێ ـــ ەل کانەنپوورەس ـــاۆو ک تاەرەس  ییت
 انیـکانەکیزین مەرجەو سـ ڕکـچ و کـو ر،ەشـاد و هاوسـ انیـوانەو ر رێخەب انیادی. ەوەنێمەد یوزەس ەب کانداەکۆریچ
 ." بن ژێندرەمەت
 

 ۆبـ یبوورەسـ. انیـگ ۆشاه زانم،ەئ تەمەخ مەئ یکیرەش ەب مۆخ ،ەقورس رۆز متانەخ یبار ەاستڕ" :شەپۆل هاشمی
 ." شاد زتانیئاز یباوک یرووح. خوازمەئ زتانیئاز ڵەیماەو بن تانۆخ
 

 نـاوێپ ەل ینـەمەت مـووەه ەک کۆڤێـ،مر نپوورەسـەح ڵیسـوەرەمەکـاک ح یدوا یچۆک ۆب داخمەب رۆز": ئازاد نارستی
ــتەب ــ ەیکەوەتەن یرەوەخ ــ رفەدا س ــرد و ه ــ چیک ــات ب ــات ۆک ــاتەخ ەل یواز شیکێس ــانۆکێو ت ب ــاێهەن ش ــیح ن  یزب
ــێد ــارەئ کراتۆم ــاد شەمج ــف یکڕێک ــاەو ەب داکاروی ــتەد ەل یف ــ، واددا س ــا مەئ ەاری ــ ڵس ــ ۆڕیک ــتانۆگ ەل ارانی  یرس
 سـتەدەل ەمـان ب مـووەه انیـگ ەکـاک شـانتۆکێت ەدەسـ ویـپـاک و ن یحـۆر ەل واڵ، ستێبەد رمترەگ تێتا د دانیهەش

 ." نیمبارەدانت س
 

 ڕپـ یکیزام ڵسوو هڕ مه كاك حه مانەکەلەگ یناسەو ماندو ن رەکوشێت خوازیئازاد یچوون ستەد ەل ەب" :عەلی ئەقدەم
 مـوەخ ە، لمەکەد انیـزیئاز ەێمـال ەبـن ەل یخوشـەرەس ەوەمڵد ییقوال ەل ەوەوجودم ەخست یکیتار یکیمەژان ت ەل
 ." شدارمەب تانداەژارەپ
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 مان ەکەزبیح یج وهەب یکێادرناس کەماندوو ن یکیر شهۆکێت یچۆک ڵیواەه رۆز یکێرەسەو ک  داەب" :سیروان حفیدی

 کێکیە ژاێه یستاۆمام شت،ی گهێمان پرونپو سه حه ڵیوسوەڕ دەممەحەم ژاێه یستا کوردستان ماموه یاتڕکموێد یزبیح
بــه  ەنــدیوێپ ۆخــ و اســتهڕکــه  بــو کێــکیەشــت، ەرد سه یشــار یکــانەرەروەپ شــتمانیو ن رێگۆڕو شــ زۆســڵبــوو لــه د

 ۆبـ ڕسوڵەو ه نداریم ببوو به ئهی هەتاوی ١٣٣٧ - ٣١ - ٣٧ یکانەڵله سا ووبەوه هەئاوار الەم دمانیشه یەرکردەس
 ۆیپـور بـه هـ نەسـەح ڵوسـوڕە ەمەشـت حەردەس یرەبوروەد شـارو وێله ن یالتیشکەت و یندەوێپ ۆب شان،ۆکێت کارو

 ڕیەمەکـه لـه بـان ێسـ یرۆنگـۆک کێـساسـه دا کاتەح یکێرجەلـومەله ه ووبیەکه ه ینداریمەئ و یزۆسڵد و یتوهاێل
 رونپوەسەح ڵوسوڕمه ەح انیکیبن ەشدار دەب تاڵو ۆیوخێله ن رەفەدوو ن یسترەبەد سداەر، له بەفەن ٣٣به  ١٣٧٣
 یکـانەارڕیب ونی ێونـڕێشـا  یدژ ینـیەاپڕمـاوه دا تـا  وەل زب،یـحی رەبڕێـ ینـدامەئ تهێبەه دا درنگۆو کەل رەه بوو
 دا هیـناوچ وەل یکانەالتیشـکەبه ت ینێنوڕێ مانهیحک رۆدا ز نشڕیەاپڕ له کردەد یبه ج ێج تیائڕەش ێپەب یزبیح
 ڵیم جــار لــه مــاەک هۆیــ، بوه ناوچــهەرابــونەگ یەماننــداەکــادرو ئ وەچــوو وه ئ وێــشــا لــه ن یزامــین کێــتکا کــردەد

 میـرەر و کاک کونپوەسەح ڵوسوەڕەمەن حەیله ال یگشت یکیەوەبونۆک ،یر مامونپوەسەح ینیدمەحم یوان حاجەڕشاد
و  غـاتیبلەتر  کردنـوو تەم ۆخ ۆشت بەردەس یکانەچور ناەسەکان بەکادر یش کردنەداب یستەبەمبە تکهاێداد پەح
 یتوداهـا ۆو بـوبـەه یرۆز یکیرەگیکـار وڵسـوەڕەمەسـتا حۆمام نیدمـەمەح یجحـا ینێنوڕێکه دا ەوچله نا التیشکتە
 ب،زیح
 
 یوژوێـو م التیشـکەت ۆبـ مێڵد ێبه ج ڵچغ سا ەب کیزین یەماو یکانەیتەیایسرپرەب وهێش و یداکاریو فەئ اڕ رهێل
 یکـیوژوێن مەبـه توانـاو خـاو یکـادر ی٣وه ەمدا ئەک یکیەوه له ماوەبه داخ ،ێتێبدر انۆیخ یقەدارم حوایه زبیح
 یو کـاروانچونـه نـا نیکـردێل انیـوااڵما یدەچـاو نەب انیـەکەباتەخ یوتنەرکەسـ نیشـتێه انێـجەب یرەروەلـه سـ ڕپ
 هڵماەبنرو گشت وسوخوشکوو ها وبراو و کچڕکو ۆب رمێنەد مۆخ یمەخووه پرسه و هاەنۆب وەکانمان، بەمرەن دهیهەش
لـه  یتەبیبـه تـا انیرانەنگەسـهاو وێ ڕکـان وه هـاوەزاد میکـەکـان وه حدەدداەکان وه حەرونپوەسـەح یکانەرێرشگۆش
 .ێب دشا ندایهەو ش وانەئ یوحڕردشت ەس یمانەرقا یکڵە، وه خزبیح یرەبڕێ
 

 .کرد تیئاوا ڵما ۆزوو بوو ب ێجار مەورەگ" :ئەحمەد ڕەحمانی
  ەوەبوون سیمدەه ڕساردو س ینیسرەو ئ سکینەا،هیبرد،گر یشۆنڕک ،دادا یکۆچ ڤێمرو ەورەگ ئاستەل نگڕەایگ"
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 ەرەو ب نەڕیپێـت وزاەسـ رەسـ یشـتەردەسەب ،ەوەبوون ێوەڵک یمۆچەب ەڵکێت یباران سکێتر فرم یکێجار .یوانیمەب
 ەلەک ێســوارۆڕەش ،ێرخاســێم ،ۆڤـێرم ەزنەم ڵــید ۆبـن بــ ییتـر ســوکنا یکێهــاتن جــار. ەوەبـوون رێســەرمەگ وۆیەکـ

و  ەئـاوار الەم یتـەکەملەم وەرە،بێسـتانێکو یکانەشتەدێو پ ۆڵندەر فروەب یەوەک ەوەب داەد ەیکێش ەسپەئ یئاوزنگ
 ." ێاتڕکۆمێد مووەه
 

 زتـانیئاز ی، بـابمـانەکەلەو گ زبیح یناسەن ییماندوو یرەشۆکێت یووحڕ ۆب تەسالو و حورم" :عومەر غوالمعەلی
 مـووەو ه دیهەشـ یباتکارەخ ڵەیماەو بن مانۆخ ەل یشۆخەرەس ەوەمڵد یناخ ەو ل ەوۆیەه مەب. ڵسووەڕەمەکاک ح
. ەموومـانەه یمـەخ ەوێـئ یمـەخ. بـن تەماڵو سـ ژێدر نەمەت یستانیوەشۆو خ زیو ئاز ەوێئ .مەکەد یکانەباتەهاوخ

 ." تێب بوارڕێ ڕپ یکانەئامانج یگاڕێشاد و  یووحڕ
 

  وه نـهۆو ب بـه. مبار كـرد خـه یموومان هـه ڵسـوو هڕ مـه شـت كـاك حه رده سه یناسراو یر شهۆ ێت ییدوا یچۆك" :عەبوو ڕاد
 یادیشاد و  یوحڕ. متانم هاو خه  وه هڵد م و له كه ده یزانیس وكار و ئاز و گشت كه انیزڕێ به ی هڵما بنه له یشۆخ ره سه
 ." ێب زۆریو پرز  مر به نه
 

 ەکەمدێل تیشۆخەرەس ەوڵەد یله ناخ زانمەد تەکڕەب رگەج مهەخ یکیرەشەب مۆخ انیگ ۆشاه" :جەعفەر مەنگوڕی
  یکیرەشـ سـانید مینـ ڵوه لـه مـاەداخەشـدار بـام بەبوه ەکیزیو ئازارتان له ن شێالتان بام له ئەل هیبواەدبمبووره 

 ." م کهەتان دەک هڵماەبن یواوەله ت یشۆخەرەس انیگ ۆشاه متمەخ
 

 ەکاک. نێڵد مانێج ەوا ب ەک فەیح. ەگران کیلەگ یکیردەد کییەتیەساەک هاەو یچون ستەد ەل" :مارتیا میراوەیی
 ەپـولەپ یوحڕ. نەیکەد ڵسوەڕەمەکاک ح ۆب و ڕ ەییو ئاسود ەوێئ ۆب یرساسەس یوایه. نیمتانەهاو خ! انیگ ۆشاه
 ." ێشاد ب یئاسا
 

 زتـانەڕێب ڵەیماەو بن نابتەج ەل یشۆخەرەس ڵدەب ڕپ! ۆکاک شاه ستمیوەشۆو خ زەڕێب ڕێیهاو" :ئازاد ڕۆستەمی
و  زبیـــو ح ەاڵق یژانـــۆر دەق! مـــانەکەزبیو ح ســـتانۆو د ڵەمـــاەبن ۆبـــ ێبـــ ەژارەپ نیـــیدوا وادارمیـــو ه مەکەئ
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کـاک  ییرەروەسـ ەل ڕپـ یگـاێر یرەمانـدەیو پ نەینـاک ریـب ەل زتـانەڕێو ب میهـەف ڵەیمـاەو بن ەوێـئ ییستیوەشۆخ
 !" ێب بوارێر ڕپ یزۆریپ یگاێو ر ندوویز ەشیمەه یادی، شاد یحۆر! نیبەد ڵسووەر ەمەح
 

!"  ره مباوه خـه  شهاتهێم پ له یاگرۆڕخ یوایه  به ژبن،ێندر مه و ته شۆخ تانۆخ انیگ ۆشاه" :فەرەیدوون حەکیمزادە
 ردارەبژار س
 ." ێزێپاریخوا ب. ییەن تەاڵسەد م؟ەچ بک مەاڵب. امیگر رۆز. ەمن یه ۆت یشۆخەرەس ،یچ مڵێنازانم ب ان،یگ ۆشاه
 

  لـه یراسـت سـوول به ره  مـه مان کـاک حه که له گه یر شهۆکیت یرۆها ۆب  هۆ داخه به رۆز رۆز انیگ ۆشاه" :نەجمە حیسامی
  لـه یشـۆرخ سه  هۆ دلمـه یکان کـرد لـه سۆدر انیـرۆز یکیمان بووشـا کـهەل گه یزۆدلس یرۆها سێدا  رتۆک رۆز یکی هۆما
 یزبــیح یکان رگه شــمهیکــادرو پو مو هــه ۆک کــاک چــه زا و ره دیــ کــاک ســه ســوول ره  مــه کــاک حه انۆکــرد چۆکــ ی مالـه بنه
 ." تیب ارۆبیپر ر انی گهیشاد و ر انیحۆر نیزان متان ده خه یکیر شه  به مۆم خ که ده موکراتید
 

 منۆبـوو و بـ ۆتـ یبـاوک ەیوەل ەجگ ڵسوەر ەمەکاک ح. بوو ڵتا یکێرەبەخ یراستەب ان،یگ ۆشاه" :کۆسار فەتاحی
 وەئ وەئ مـووەه ڵـینـاو د ەل یگـاێج. بوو یکەڵو خ یو خاک بانەهریم یکێسەک یشێخو یبوو، خود تەحورم یگاێج
 یکێنینووسـیجـوان و کورد یکێمەڵەق نەخاو ،ۆخەرەسەو ل نیتەم یکێسەک. یانناسەید ەوەکینز ەل ەبوو ک داەسانەک
. زانمەد تانەکڵەماەبن یندامانەئ یکەت کەت یمەخ یکیرەش ەب مۆو خ مەناک یادی ەل زیرگەمن ه. بوو ەقیلەس ەب
 ." شۆخ تانۆخ یرەس. نەبک مولەحەت ەوەو قورس میقا یکڵێد ەب ەمەخ مەئ وادارمیه

 
 ماڵ ئاوا کاک حەمەرەسووڵ حەسەن پوور :چنور میهرپەروەر

وور، لە نـاخی دڵەوە سەرەخۆشـی لە بنەمـاڵە بەڕێـزەکەی ، بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک محەمەد رەسوڵ حەسـەن پـ
شانازی دەکەم بەوەی کە ماوەی چەنـد سـاڵ لە کومیسـیۆنی سیاسـی . خزم و کەس وکاری و لە هاوسەنگەرانی دەکەم

  .رۆحت شاد بێ. لە نزیکەوە هاوکارت بووم
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 ساڵێک تێپەڕی
 
 
 
 
 
 
 

 
 شاهۆ حەسەن پوور

 
 هەتـا ئەگەرچـی. نەمـابوو توانای لەش ئیدی. دەکرد قسەت زەحمەت بە زۆر کردی، دەگەڵ قسەم کە جار ئاخرین 

. تێـدپەڕی خێـرا هەمووشـتێ ئیـدی نەخۆشـکەوتن دوای بەاڵم بـووی، سەرحاڵ وا هەروا بکەوی نەخۆش ئەوەی پێش
 لە دەڕۆیـین؛ رۆژێـک دێـین رۆژێـک! ژیـانە رەوتـی ئەوە. دەکەی یەکجـاری کـۆچی کردبـێ هەسـتت بۆخـۆت لەوەدەچوو

. بـۆچیمە گووتـت دا وەاڵم لە بنێـرم؟ بۆت ماوە ریشتاشینت تیغی دێتەوە رەفیقێک گووتم ببووی نەخۆش تازە بیرمە
 دەبـێ حەقیقەتێـک لە گـوێم نەمدەویست کەچی دەکوژێتەوە، تەمەن مۆمی رۆژێک دەمزانی ئەوەی گەڵ لە. ڕاچڵەکیم

 . بێ بەخەیاڵیشمدا هەتا یان
 

 ژووری ویتـرینەکەی سـەر لە گۆشەیەک لە وێنەکەت. نەبووی بزر خەیاڵم و هزر لە رۆژیش یەک بۆ تێپەڕی ساڵێک
ــێ وا هەر وایە جــاری. دانیشــتنە ــێ. دەکەوم وەژوور ســاڵو و ســەر ب  وەک ژووردادەکەم، بە خــۆ وا هەر بمبــووری دەب
 بە کە جـار رزۆ. بـکەی لـێ باشـی رۆژ دەبێ ژوورێ هاتییە کە هەیە کەسێک لێرە دەچێ بیرم لە الوەتی، سەردەمی
 ڕۆژانـی وەبیـر دەکەومەوە، منـداڵیم سـەردەمی وەبیـر. بـدوویم دەگەڵـت دەمەوێ تێـدەکەم شـەرمنت رووییەکی تەنێم

 نێـو بە بنێوخەڵەفم نێوان سەرمای و بەفر الت؟ دەهاتمە بوو ڕێوی باسکی لە مەقەڕتان کە بیرتە لە. هەڵوەدایی
. الت دەهـاتینە و دەگـرت دیشـم منـداڵەکانی دەسـتی جـار زۆر. تال بـۆ بێم ئەوەی بۆ دەبڕی ڕێگا سەر ئاواییەکانی
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 گریـان بە. دەکەوت دوام وە دەنـام دەسـتی لە دەبـوون شووشـەیک بـووکە دەسـتی بەقەد چووکەکـانی دەستە ئەوینۆک
 مەقەڕ چـووکەکەی ژوورە لە خەو. بـابە الی دێـمە دەیگـووت دەنـا، کـۆڵم لە رێگا لە. دیدارت دێمە دەیزانی دەهات
 خـواردنی بۆنی گەرم، ژوورێکی دەکەوێتەوە، وەبیر ژوورەم ئەو خۆشە خەوم کە جار زۆر ئێستاش بوو خۆش ندەئەوە

 ئەو! عەجەم عەلــی مــام خۆشــەکانی قســە و ســاڵ ئەو ســەختەکەی ســەرما. ســواسدراوەکان قــووڕ بە ژوورە و مەقەڕ
. بەفر لە کردبوو پڕ دۆڵەکەی و اماڵیبووڕ گوێزەکەیی دار و هاتبوو مەقەڕدا خانووەکانی دەمی بەر بە ڕنوو شەوەی
ــووبێ هــیچ ئەوەی وەک کەچــی ــاواییەکە ســەرووی لە لەوێ. زڕا خەوت نە کــرد بــارت نە نەب ــارە. مــایەوە هەر ئ  دی
 خۆشـە پێمـان و دەژیـن لێی شوێنەی لەو خۆمان ویستی بێ بە جار زۆر نیە خۆی ئینسان دەستی بە هەمیشە مانەوە
 بـوو سـاڵ سـەد گـوێزەی دار ئەو. وەپێشـخۆیدا ڕنوو چۆن بەرمااڵن دارگوێزەکەی وەک ،هەڵدەقەندرێین وەمێنین لێێ
 بردبـوویە ڕەگووریشەوە بە ڕنوو حسابۆوە، سێبەرەکەی لەبەر و چنیبووەووە لەبەری خاوەنەکەی بوو شوێنە لەو هەر

 .دیکە کەسێکی عەرزی
 

 ئـاوارەیی لە دەشـتە لەم هەر دایکـت بـووی نـداڵم کە. قەاڵ و ئـازادی نێوان گردەکەی لە هەمیشە، بۆ لەوێی ئێستا
 حوسـێن حـاجی مـامە. بـووە وخـانەدان جـوان بڵێـێ هەتـا ژنێکـی دەڵـێن. نایە تۆ بیری بە ئەوەیان. هێشتی بەجێی

 بۆخـۆی هـاتنەوە را ئێـراق لە کە دەیگووت. گریا زۆر نۆروێژ لە الی چوومە کە. گێرامەوە بۆ منداڵیتی بەسەرهاتی
 قەاڵدزێ لە کە بـووی سـاڵ دە دەیگـووت بـووی، زیـرەک زۆر دەیگـووت حـاجی مـامە. مەدرەسە یەبرد و گرتی دەستی

 . هاتنەوە
 
 بووم شۆک. بکەم قسە گوتم پێیان. جوانە ڕەسمێکی هات؛ زۆر خەڵکێکی دانای، بۆ سەرخۆشیان سوئێد هاتمەوە کە
 قسـەکردن بـوو ئاسـان هەبوو، قسەم زۆر .ڕاهتبوومەوە دایکم و براکانم و تاقانەکە خوشکە الی لە تازە هیالک، و

 پەیامەکـانی نێـو لە. نێردرابـوون بـۆ هاودەردیمـان پەیـامی زۆر. نەبـوو هێـزم ئەوەشـدا گەڵ لە تـۆ، سـەر لە بـۆمن
 مـرۆ  ئـاخر ناکرێن، لەخۆووە هەن قسە هێندێک. پێدەکردن هەستم دڵەوە لە گوترابوون شت هێندێک هاودەردیدا

. دیوارێـک نێـو خشـتی وەک دەگـرن خۆیـان جێـی دەبینی و دەریاندەبڕێ ئاسانی بە تەوەلێبکا بیریان زۆر ئەوەی بێ
 ژیـاوم، دەگەڵیـان من هەیە شت گەیشتوون پێمان ژیانت کردەوەکانی و کار بە سەبارەت پەیامانەی لەو گووتن پێم

 خۆتــدا دەوری بە تــۆ کە بــازنەیەی ئەو گــوتم قســەکانمدا نیــوان لە. کــردوون ئەزمــوونم هەســتەوە بە ســااڵنێک
 ئەو نە لەوانەیە، کەس زۆر. بێـتەوە جێیـان تێـدا خـۆت منـداڵەکانی تەنیـا کە لەوەی بوو گەورەتر زۆر کێشابووت
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 ئینســانەکان بێــدەنگی بە حەز بەس کەســانە جـۆرە ئەو لەوانەیە. نەیەت قســانەم لەم خۆشــیان ئێســتاش، نە کـات
 لەخـۆرا هەروا ئەوانەم. هەڵبـــــــژاردبوو بێـدەنگیت شـت هێندێک بۆ بەڵکوو نەبوویت بێدەنگ تۆ گووتن پێم. بکەن
. بیسـەلمێنم دەتـوانم ئەوەشـدا گەل لە خـۆمە، لێکـدانەوەی ئەوە دیـارە چـی، دەلێــم دەمزانی. نەهات زاردا سەر بە
 تێیـدا سەردەمەی ئەو سیستەمەکانی زاڵمترین لە دوو دەسەاڵتی باری ژێر نەچوویە تەمەنتدا ماوەی لە گووتن پێم
 ... . دا نرخت زۆر پێناوەدا لەم و قایم و قوورس مایەوە، ئەتۆ گووتم... یایژ
 

 قـایم و قوورس. بوو زیندان لە ڕەبەق ساڵی دە. بووم خۆشحاڵ زۆر. ئازادکرا کەبوودوەند لەوەبەر ماوەیەک دەزانی
 بــووبێ دەســاڵ ەکەتمنــداڵ ئەگەر منــداڵ، لە دووری دەســاڵ ژیــانێکە. ڕاوەســتا بیروبۆچوونەکــانی هەمــوو پشــتی لە

 و خـۆی بنەمـاڵەکەی دەر هـاتە زینـدان لە کە. نەکـات هەست ئەوە باش کەس هەموو لەوانەیە. ساڵە بیست ئێستا
 بەسـەری خراپـدا زۆر تەندرووسـتی دۆخێکـی لە دەمـانە ئەم پـارەکە. پێشـوازی چوبـوونە دەورووبەری رەفیقی چەند
 ناکـات پێویسـت بڵـێم ئەوەیە مەبەسـتم کرد، نیشتیمانییەکانیهاو و مرۆڤایەتی بۆ کاری خۆی بەشی بە ئەو. دەبرد
 بۆچـوونی ئەوە. کـاسەز سـەر بێنێـتە سااڵنە ئەو ئەزموونەکانی بەسە ئەوەندە هەر. بکات کار بارەوە لەو دیکە چی

 بــاران نــمەی وەک هــێمن و هێــدی دەکــرێ هەتــا دەیــان، بە نــا دوو و یەک پــێش، بێــنە دیــکە خەڵکــی بــا خــۆمە،
ــازادی دوای. ببــارێن ســەرەخۆ لە و بەردەوام  ڕەچەشــکێنی. یوســفی عەزیــز الی چووبــووە بیــرم هەروا کەبوودوەنــد ئ
 نەکرد لی حاشای و درکاندی کە شتێک تەنیا پێدابدەن، چۆکی نەیانتوانی ئەوان. زیندان میلەکانی پشتی خۆراگری
 لە پرسـیار ببـوونە بـۆ شـتم هێنـدێک دەخوێنـدە کەفـم سـەرزەمینی رۆمانی جارەی ئەو بیرتە لە. بوو بوونی سیاسی
 ژوورەکـان لە یەکێـک لە شـۆرش سـەرەتای لە ئەکسەکەشـمان. عەزیـز کـاک دەتگـووت ئەتـۆ ئـاخر. عەزیز کاک سەر

 لە پزیشـکی چارەسەری بۆ و قاچاسی بە ئەوەی بۆ هێنا سەردەشت هەتا عەزیزتان کاک کە گێراتەوە. هەڵواسیبوو
 ... . مەهاباد گەڕابۆوە سەردەشتەوە لە مبەاڵ بکەن دەرێ بەڕێێ عێراقەوە ڕێگای

 
 وەرتگێرابـوو کە کتێبەکانـت لە یەکێـک کە بڵـێم پێـت ویسـتم بێـنم پـێ کۆتـایی نـامەیە ئەم ئەوەی پـێش راست بە

 زۆر وەرگێرانەکەشــی و باشــە کتێبێکــی خوێنــدەوە، کتێــبەکەم. چاپخــانەیەک دەســت بیــدەمە مــاوە و کــراوە پیتچنــی
 ئەوەش. سـاڵە هەشـت هەتئێسـتا کـاتەوە لەو نەکـرایەوە بـاڵو بـۆت وەرتگێـڕا سـاڵەی وئە هەر کە مەخـابن. جوانە

 زیـاد لـێ مـارکزی کـانی کتێـبە لیسـتی تەنیـا بـێ سـەر لە ئیزنـت ئەگەر. دەژین تێدا رۆژانەی ئەم مێژووی بەڵگەی
  هەست ناوێکی بەراستی. دەکەین چاپ حەتمەن ماوەتەوە ناتەواوی بە کە سەردەشت سەر لە نووسراوەکەت. دەکەم
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  ئەوەندە." خوێن لە پڕ تەشتێکی و نان لە پڕ دەشتێکی سەردەشت: " هەڵبژاردووە کتێبەکە سەردێڕی بۆ ورژێنت
 . هەی یادەوەرییەکانماندا لە ماوین هەتا کە ئەوەی و باشین هەموومان ئێمە بزانە

 
 شاهۆ کوڕت

 
 ی زایینی٢٦١٧ی مای ٣١

 
 کرد ژیان لە ماڵئاوایی شەو دەونیوی کاتژمێر ی زایینی٢٦١١ی مای ٣١حەسەنپوور  رەسوڵ مەحەممەد باوکم 
 

 

 
 

 ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندی  : ن پوور سه د حه ممه هید محه شه
 م یه دوازده ی کۆنگره

 
 
 
 
 
 
 
 

 ی١٣٣٦ ســاڵی.  ماڵــه بنه هیدی شــه مین دووهــه مین ده مــه حه حــاجی کــاک کــوڕی پــوور ن ســه حه دی ممــه محه هید شــه
 بـۆ چـاوی شـت رده سه شـاری ری روه په رگه پێشمه و  وه ره ده ناوبه و باتگێڕ خه کی یه ماڵه بنه  له (ی زایینی١٣٧١)تاوی هه
  کـرده ڕووی ک ڕه گـه منـدااڵنی وێـڕای دڵسـۆزیدا، دایکـی شی باوه  له ساوایی قۆناسی ڕکردنی تێپه پاش.  وه کرده ژیان

 کانی قۆناسـه و خوێند رسی ده پیتۆڵ و ک زیره کی قوتابییه ک وه. ئاشنابوو نستزا و عیلم دنیای ڵ گه له و  خوێندنگه
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 و پۆسـت ی ئیـداره  له دواتر. هێنا ست ده وه دیپڵۆمی ی بڕوانامه و بڕین  وه وتنه رکه سه به ک یه دوای  له ک یه خوێندنی
 ی کـه ماڵه بنه نـدامانی ئه ژیـانی  بـه  کـه ی وه له اجی  وه ڕێگایه و له و، زرا دامه ند کارمه ک وه فووندا له ته و گراف له ته
 ڵکی خـه  بـه رچاو بـه تێکی خزمـه بـوو دژوار  وه کانـه دووره  شـوێنه  بـه گـرتن نـدی پێوه  که دا مه رده سه و له یشت، گه ڕاده
 .بوو ری به و ور ده و  که شاره
 

 مینی ده مـه حه حـاجی بـوو، سـاڵیدا شـت هه نی مـه ته  لـه هێشـتا  کـه د ممـه محه (ی زایینـی١٣٧٣)تاوی هه ی١٣٣٨ ساڵی
 ڵێک کۆمـه ڵ گـه له بـوو، کوردسـتان دێمـوکڕاتی حیزبـی چـاالکی نـدامی ئه و کوردسـتان کۆماری ی رگه پێشمه  که باوکی
  بـه و، دران گاکان نجه شـکه ئه ڕاپێچـی و دران ن پێچـه چۆڵه  وه تییه پاشـایه ڕێژیمـی ن الیـه  له دێموکڕات رانی تێکۆشه

  نـه مه ته و لـه  زێنـه دڵته  ڕووداوه و ئـه. بـوون دا ڕێژیمه و ئه کانی لالده جه ی نجه شکه ئه و ئازار ژێر  له مانگ ٣١ ی وهما
  دژ  ڕێژیمه و ئه ر رانبه به ناخیدا  له پیرۆزی قینێکی و، دانا وشی خه بێ ستی هه ر سه له قووڵی وارێکی شوێنه دا مه که
 .زانی ده خۆی شانی ر سه رکی ئه  به ی شوومه  اڵته سه ده و ئه ڵ گه له تیی یهدژا و، کرد جێگر  کورده به
 

 ڕێگــای دوای بــه و ناســین واوی تــه  بــه خــۆی دوژمنــی و دۆســت. بــوو بــاوخۆش و هــات خــۆدا  بــه  ره بــه ره به د ممــه محه
ــه ڕزگــاربوون ــه. ڕا گــه دا وه وســانه چه و م ســته  ل ــه چه ی وه بزووتن  وتی حــه و چــغ و ش شــه و چــغ کانی ســاڵه ی کداران
  وه دێموکڕاتـه حیزبـی رانی تێکۆشـه ن الیه  له  که  نووسراونامانه و ئه ی وه خوێندنه ها روه هه و، دێموکڕات رانی تێکۆشه

 ش دیکـه ی نـده وه ئه دیان ممـه محه کـاک ویسـتیی خۆشه نیشـتمان و ئـازادیخوازی سـتی هه یشتن، گه ده دڵسۆزی باوکی  به
 . کرد نیشان ست ده بۆ ڕێگای  مێژووه ن خاوه  حیزبه و ئه ریی روه سه  له پڕ ڕێبازی و ره به و، ورووژاند

 
 ی کۆمیتـه نـدامی ئه کات و ئه  که  وه نپووره سه حه سووڵی ڕه مه حه کاک ڕێگای  له (ی زایینی١٣٧٧)تاوی هه ی١٣٧٣ ساڵی
ــدیی ناوه  رکی ئــه ڵســووڕ هه و چــاالک نــدامێکی ئه ک وه و، نــدزرا دامه شــکیالتیی ته نــدیی پێوه بــوو،  حیزبــه و ئــه ن

 .گرت ستۆ ئه  وه کانی الوه ت تایبه  به ی که له گه ی وه ڕوونکردنه
 
 و ڵسووڕان هه  له وام رده به نێوخۆ ندامانی ئه و بوون رمێن گه  له  که حیزب رانی تێکۆشه نێوان ندیی پێوه ی ئاڵقه ک وه

 لـێ و کرا ده بانگ جۆراوجۆر بیانووی  به و وتن که گومان وه لێی شا، ساواکی کانی هسیخوڕ  بۆیه ر هه بوو، تێکۆشاندا
 .کرا ده ڵ گه له ی وه پرسینه
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 و خسـا ڕه باشـتر د ممـه محه کـاک بـۆ تێکۆشـان لی هـه کـرد، پێ ستی ده ڕێژیم دژی  به ڕێپێوان و خۆپیشاندان کاتێک
 تێکۆشـانی ی وه کردنـه پـێ سـت ده و ڕین ڕاپـه وتنی رکه سه دوای  هب. دا تێکۆشان  به ی درێژه پێشوو  له تۆڵتر و توند

  لـــه دیفـــا  کی چـــه و،  وه کـــرده نـــوێ هاوڕێیـــانی ڵ گـــه له نـــدیی پێوه ســـتان ڕاوه بـــێ دێمـــوکڕات، حیزبـــی ئاشـــکرای
 .ربڕی ده ک تییه رپرسایه به و رک ئه ر هه گرتنی ستۆ ئه  وه بۆ خۆی یی ئاماده و، شان  کرده شۆڕشی کانی وته سکه ده
 

 ی کـه ڕێبازه  بـه ی وه پتـه  ڕه بـاوه و ئـه و کردبـوون وتی که پاشـه ڕابـردوو  لـه ی زموونانـه ئه و ئـه هۆی  به د ممه محه کاک
  بــه (ی زایینــی١٣٧٣)ی هەتــاوی١٣٧٨ ســاڵی و، سیاســی کــادری ی پلــه  یشــته گه  وه کانییــه نگاوه هه م کــه یه  لــه بــووی،

 هید شه هێزی و شارستان ی کۆمیته ماڵیی شی به تیی رپرسایه به و، ڵبژێرا هه شت رده سه شارستانی ی کۆمیته ندامی ئه
 . گرت ستۆ ئه  وه موعینیی

 
ــاڵی ــایه به  (ی زایینــی١٣٨٦)ی هەتــاوی١٣٧٣ س ــه رســنووریی سه کانی ندییــه پێوه تیی رپرس  و ســپێرا پــێ ســوونێ  ل

 رپرســی به (ی زایینــی١٣٨١)تاوی هــه ی١٣١٦ سـاڵی. بــوو ســتۆ ئه  لــه شارستانیشـی ی کۆمیتــه مــاڵیی شــی به هاوکـاریی
 .بوو رکووک که تا و ولێر سلێمانی، هه اڵدزێ، قه شاری  له حیزب کانی ندییه پێوه
 

ــوو  ناســانه نه مانــدوویی و ڵســووڕ هه  کــادره و لــه کێک یــه د ممــه محه کــاک  ی متمانــه و بــڕوا جێــی واوی تــه  بــه  کــه ب
  لـه سـاڵێک ی مـاوه بـۆ  والوه بـه (ی زایینـی١٣٨٧)ی هەتـاوی ١٣١٣ سـاڵی  لـه  بۆیـه ر هه. بوو ی که حیزبه رپرسانی به

ی ١٣٨٧)ی هەتــاوی١٣١١ سـاڵی ی، وه ڕانـه گه دوای.  وه مایـه  ڕانسـه فه  لـه و واڵت ی وه ره ده  نێردرایـه  وه حیزبـه ن الیـه
ــی ــه پێوه تیی رپرســایه به (زایین ــه ی وه ره ده کانی ندیی ــه به شــاری  ل ــه و، ســپێرا پــێ  سدای ــه ر ه ــراده و ب ــه و  ئی   ئیمان

 .دا ی که حیزبه سپێراوی پێ رکی ئه ڕاندنی ڕاپه  به ی درێژه  وه هێزه به
 

ی ١٣٧١) تاوی هـه ی١٣١٧ سـاڵی  کـه بـوو  پارێزانـه هێنی نـه و پاک ست ده و مین ئه  کادره و له کێک یه د ممه محه کاک
 . بوو سکرتێر هاوکاری و کرا یارید بۆ رکی ئه حیزب سکرتاریای  له (زایینی

  
ی دێسـەمبەری 11) ی هەتـاوی3191فرانباری  ی بـه3لە  ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی می یه یازده  کۆنگرهلە 

  رکی ئه و ڵبژێرا هه ندیی ناوه ی کۆمیته ڕاوێژکاری  به  وه حیزبه تیی رایه ڕێبه ن الیه  له رکوک که شاری  له( 3779
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 .برد  ڕێوه به کانی ندییه پێوه
  

ی نــۆڤەمبەری 14) ی هەتــاوی3197زی  رماوه ی ســه4 ئێــران کوردســتانی دێمــوکڕاتی حیزبــی می یــه دوازده ی کــۆنگره
 شـاری  لـه حیزبـی کانی ندییـه پێوه تیی رپرسـایه به نـدی ناوه ی کۆمیتـه جێگـری ک وه  کۆیـه شـاری  لـه( ی زایینـی1111
 .بوو حیزبدا کانی بڕیاره و رک ئه ڕاندنی ڕاپه ت خزمه  له  وه تووییهلێها ڕی په و به و سپێرا پێ سدا به
 

 دواتـر سـپێراو پـێ سلێمانی شاری  له حیزبی کانی ندییه پێوه تیی رپرسایه به( ی زایینی٢٦٦٣) ی هەتاوی١٣٨٣ ساڵی
 حیزبــدا کــانی کۆنگره ی زۆربــه  لــه ها روه هــه بــوو، پیرۆزیــدا رکی ئــه ڕانــدنی ڕاپه ت خزمــه  لــه ســکرتاریا کــادری ک وه
 .بوو هه ی چاالکانه شداریی به
  

 شـاری  لـه( ی زایینـی1114 جـووالیی 1) ی هەتـاوی3131ی ڕ ی پووشـپه31دا کە لە حیزب می یه سیزده ی کۆنگرهلە 
 .پێکهات بۆ جاری دووهەم بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرایەوە  کویه

 
 و حیزبـی  وه ماڵـه بنه  بـه  کـه دداد حـه سـرین نه خاتوو ڵ گه له( ی زایینی١٣٨٧) ی هەتاوی١٣١٣ ساڵی د ممه محه کاک

 ن خـاوه و ر تێکۆشه  کادره و له کێک یه سرینیش نه خاتوو  رنجه سه جێی هێنا، پێک ریی هاوسه ژیانی بوون  رگه پێشمه
 ی کـه بارانه ک مووشه  له ر هه ویش ئه  وه داخه  به و، ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه ی پله  یشته گه  که بوو  ڕانه باوه و بیر
  که بوو  یشتووانه پێگه  کادره و له کێک یه د ممه محه کاک. خشی به نیشتمان  به و گیانی کرا هید شه دێموکڕاتدا اڵی قه
 کـاک رانـیک هید شـه  بـه ت نانـه ته. بـوو یـدا که له گه و حیـزب گشـتیی ندیی وه رژه به ت خزمه  له  وه وجوودیه موو هه  به
ــادرێکی  کــه براشــی ســاڵحی مه حه ــه مه  لــه( ی زایینــی١٣٨٣) ی هەتــاوی١٣١٨ ســاڵی و حیــزب ی کارامــه ک  تی ئمووری

 نگاوی هـه تێکۆشان  له و زی به دانه ی ئیراده و  وره کرا، هید شه دا مانانه قاره ڕێکی شه  له  شنۆیه ی ناوچه  له حیزبیدا
ی ١٧لە  دێموکڕاتـدا اڵی قـه ی کـه بارانه ک مووشه  له و، یشت گه نه ئاوات  به ویش ئه  وه داخه  به اڵم به. بوو نه شغ پێ

 .خشی به نیشتمان  به گیانیی زایینی ٢٦١٨ی سێپتەمبەری ٨)ی هەتاوی ١٣٣٧خەرمانانی 
 

 رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشانی پڕ ڕێبوار بێت
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 .بۆ تێکۆشەر کاک مەحمەد حەسەن پوور

 
 
 
 
 
 
 

 وورەچومیعەلی س
 

 هەر نەک وایـن" تاشـەبەرد دوو نێـوان رێواسـی وەک ئێمە .هەڵدەدا سەر ئێمە،گولێک دڵی دەکەوێتە درزێک هەر لە
ــش" شــا  دڵــی :بەڵکــوو دەردەچــین، خــاک لە ــێمەیە جێگــای ی ــانی چیرۆکــی.ئ ــێمەو ژی  رۆژە ئەو تێکۆشــەرەکانی، ئ

 رابــردووی لە ئــاوڕدانەوە ئاســوودەو ناســەیەکیهە بــۆ هەبــێ دەرفەتێــک و بــێ رزگــار نیشــتمان کە دەبــێ بەرجەســتە
 وێسـتگەکانی دوا لە مەحـمەد کـاک .گەورە خەونێکـی قووربـانی کـردە خۆی تەمەنی بەشی" سێ"پوور حەسەن .ئەوان
ــووە ئەوەی ترســی دا تەمەن ــان دوای ئاســایی مردنێکــی بە هەب ــدات، چــۆک هیالکــی و دەربەدەری ســاڵ دەی  ئەو داب
 کەمــین لە ئەوان ژیــانی ئەســتاندنی بــۆ کە بمــرێ مەرگــانە بەو النــیکەم نەگــات، یشــیخەونەکان بە ئەگەر دەیەوێ

 رایدەگووشـی، نەخۆشـی بـوو دەمێـک ئەو ئـاخر بکەیـنەوە، ئاواتێـک وەهـا لە بیـر و بوەسـتین کەمێـک بـا لێرە .دان
 کە بپێکـێ رانەئـازا ئەو تۆمـاری نـاتوانێ نووسینێک هیچ چەند هەر .دەکاتەوە رێگا برینی لە بیر وچان بێ کەچی

 لەو دەدەیـن هەوڵ بـدەن، رێگـا حەسـرەت فرمێسـکەکانی ئەگەر :بـوون،بەاڵم تووشـی رزگـاری بـۆ پوورەکـان حەسـەن
 .بدوێین وێستگانە

 
 .کـاکە بـڕین بنـارت نەخشـاند، هەناسـەکانت بە پێدەشـتەکانت هـاتی، شـا  بە شـا  شار، بە شار :کاکە بم کوێر

 نەداو کۆڵـت زاڵـم، دەسـتی تیـری دوا بەر کەوتـنە ئەوان کە بـوو، ەفکەندیشەر و قاسملوو دەستی ناو لە دەستێکت
 و" بەسـدا پێوەنـدییەکانی پێوەنـدییەکانی، و" سکرتار .رۆژ سەر دەخستە شەوت پەیامە ئەو گەیاندنی بۆ بەردەوام
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 جــوان اتووهــلێ خــۆت وەک کــادرێکی لە هەر کردنەکــان پێشــوازی و رێکخســتن راســپاردەکان، نــامەو بردنــی و هێنــان
 بنــاری لە و" مێــو کــانی لە ســکرتاریا" النــدکرۆزری .دەرچوونەکانــت بــوون راکــێش ســەرنج چەنــد وردو چەنــد .بــوون

 بـۆ هێنـا گەورەکانـت خەمە بـارگەی کوێسـتانەوە لە تـۆ .نابێ ون دێموکرات تێکۆشەرێکی هیچ بەرچاوی لە قەندیغ
 خۆ کاکە .جوانەکانت خەونە زێدی بگەرێیەوە و تبدا لێت رزگاری خۆری تیشکی بێت رۆژێک بوویی چاورێ گەرمێن،
 کە بکـات قەبـووڵ تاڵە راستییە ئەو دەتوانێ کێ نەبێ، ئێمە تاڵی چارەنووسی ئەگەر نەبێ، قەدەر دەستی ئەگەر

 بەرەو"قەاڵ دەروازەی لە هەر لێـرە ...بـوو خـۆت دڵـی ویسـتی کە پۆشەی سوور مەرگە بەو هەر هێشتووین، جێت تۆ
 نیشــتوون، قەاڵ دیوارەکــانی ســەر لە شــیرینەکانت خەنــدە ئێســتاش دەدا، تــۆ بــۆنی شــتێک ەمــووه بــڕۆی ســکرتاریا
 .تۆن گەرانەوەی چاوەرێی شکاوی تێک بە بەردەستت تەلەفۆنی دەفتەرو و قەڵەم

 
 چەنـد نی،دەبێ لەوێ تۆ ببینێ و بکات" سکرتاریا سەردانی کەسێک چۆن ئەی بسڕینەوە، چۆن تۆ خۆشەکانی قسە
 هەمـووان گوێـدادەدان، بە رۆژانەت باسی سرتەو و هاورێکانت گوێی بن بۆ دەهاتی ئەسپایی بە چەند .بێ ئازار پڕ
 .لێوەکانیان سەر بخەیە خەندە تا تۆ، الی بۆ دەهاتن دا دەرفەت لە
 
 وایە بـاوەرم مـن بـووی، نـاس کـات بەرزو رەوشـت چەنـد بـووی ئووسـوڵ و پڕنسیپ بە خاکەراییە،چەند لەو دەر بە

 .ببووی فێر لێ شتی زۆر و بوون پاراست شێوە جوانترین بە"قاسملووت دووکتۆر جوانەکانی تمەندییەتایبە
 

 .بوو پێت پێویستی زۆر کە حیزبێک لە مردوویی ئێمە لە نەمردوویی خۆت لە تۆ کاکە
 

 بەشـێکن ئێـوە بەوالوە لێـرەش .بمرێ رزگاری بۆ ئێوە باوەری نەدات رێگا و بڕوات ئێوە بێ کاروانە ئەو دەبێ کاکە
 .دەیچێژین بڕانەوە بێ ئازارەی لەو بەشێکن ئێمە، جەستەی کەوتوونە قوورسانەی برینە لەو
 
  دا سووریش کۆچی لە کە."خان نەسرین دەمەکانت هەموو هاوژینی بۆ بێ هاورێکانت تۆو دڵنیایی بۆ وتە دوا با

 نەهێشتی، جێی
 

  ئێوە سووری خوێنی بە شەرەف بەڵێنی دڵیابن لێرەوە .درێژە خەوێکی بە پێویستیتان و ماندوون ئێوە دەزانین باش
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 کێـو بە کێـو و شـا  بە شـا  دەپـارێزین ئێـوە هیواکـانی هـیالکە، زۆر ئێـوە جەستەی بخەون نووسراوەتەوە،ئاسوودە
 دوای بەڵــێن، و پەیمــان چەکەرەی بــۆتە ئێــوە ســووری خــوێنی .رایانــدەگرین دڵ پەڕەی ســەر لە دەگــرین، هەڵیــان
 رزگـاری رۆژی تـا قەرزداریـن ئێـوە بە پەیمانە ئەو .بکات ئێمە دەڤەری لە روو نائومێدی نەدراوە رێگا ئێوە کۆستی

 پرالشـێزەوە لە و شـەرەفتان لە پـڕ تـابووتی ژێـر دەچیـنە دیکە جارێکی کات پێدەکات،ئەو دەست شەماڵ شنەی تا
 .رێ دەکەوینە پێشەوا“حزووری چواچراو بەرەو

 
 .بێت شاد رووحتان

 
 ٢٦١٨ی ئۆکتۆبەری ٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : رچاوەسە

  
  
 

 
 !چەند بیرم کردوون

 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ خەبات

 
 نەسـرینم مامۆسـتا بە دەکـردن بەری لە کە جـارێ هەمـوو هەبـوون، جـوانی سـووری چـۆسەیەکی و ڕانکە حەسەنپوور

 دەکا، ڕاست دەیگووت هاوڕێش شەهید من، بە بدە چۆسانە و ڕانکە ئەو دمر حەسەنپوور ئەگەر: دەگووت
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 لێ هیچ قەتی ئیشااڵ بن، قوربانی بە ڕەبی: دەیگووت شیرینەوە بزە بەو نەسرینیش مامۆستا! من بۆ پشتێندەکەشی
 !.....نابینن قەتی ئیشااڵ نا، زلی سەر بڕۆن نایە،

 
 .......تر گەپی و گاڵتە و شۆخی دنیایەک

 
 هەســتا، لــێ چــزەم نــابم، دڵــیەوە بە داخێکیــان وەک بــووە، شــەهید حەســەنپوور گووتیــان کــرا بۆردوومــان قەاڵ کە

  دەهاتنەوە، وەبیر خۆشەکانم قسە و شۆخی! داوەستان مەند گۆمێکی وەک چاوم و گرووم لە گریان قوڵپێ
 

 !گریان دایگرتبووم گریانێ نا، پێکەنین
 

  و هات هەر! ڕامێنم چاوان لە چۆنیان و بڵێم ژیواران و ژیلوان بە چ دەم،لێ نەسەی بۆ زەنگ چۆن من دەمگووت
! گەورەیە کۆسـتە لەو ئـای بووە، شەهید نەسرین مامۆستا گووتیان ئێوارێ بۆ! هاتن تاڵتر و تاڵتر و تاڵ هەواڵی

 بە کە بـێ انـمئەو خەمـی نەمـدەزانی... .ئەویـش و بـوون بـاوکە و دایک ئەو ژیانیان هەموو تاقانە، کچێکی و کوڕ
 ! جێماون بە کە ژیلوانی و ژیوار هی یان هێشتین، جێیان

 
 : گووتی ئارامی بە ژیلواندا، لە باوشم ڕیشەدا قاله مامە سەرەخۆشی لە
 

 !نەگریمەوە و نەگریم و نەگریم بم بەرد مەگەر......... هێناون چۆسەکانیشم و ڕانکە
 
 ژانتر بە و ژان بە شەهیدە پۆلە ئەو کۆچی و خەسارە ئەو ازاریئ دەکەوینەوە، دوور خەرمانان حەڤدەی لە پتر تا

 ...دەبێ
 

 ٢٦١٨ی ئۆکتۆبەری ٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 ئەگەر گوڵ بان

 
 
 
 
 
 
 
 

  بان گوڵ ئەگەر
  بان شۆخەوە کچێکی سینگی بەسەر رەنگە
 دەدان فرێی دواییدا دەکردن،لە بۆنی جارێ ەندچ دەبوون، سیس تا
  خۆتانەوە سەوزەکەی السکە ئەوەتا،بەسەر یان
  دادەگیرسان ئەستێرە وەک رۆژێ چەند بۆ
 هەڵدەپرووکان، رەگەکانتان و گەاڵ سەر دواییدا،بە لە

 شەهیدن ئیوە نین گوڵ ئێوە خۆشەویستان،خۆ بەاڵم
 دەشوەرن نە دەبن سیس نە

  وان ئازادی و خۆشەویستی و خوێن وەک ئێوە
 . دان هەموومان ئومێدی پر دڵی ناو لە
 

 .سوپاس و پێزانین
 

 پێزانینـی و سـوپاس پێویستە.ئازیز کەسوکاری و کوردستان،دۆستان،هاورێیان،خزم ئەمەگناسی و خەباتگێر خەڵکی
 و بـوون هاوخەممـان دڵتەزێـنەدا کارەسـاتە و خەم ئەو هەڵگرتنـی لە کە بکەین خۆشەویست ئێوەی ئراستەی خۆمان
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 نـاوخۆی لە تایبەتی بە و هەروەها و واڵت دەرەوی لە ماتەم و پرسە کۆری لە بەشداری بە و جۆراوجۆر شێوەی بە
 و دێـر چەنـد بەو بتـوانین زەحـمەتە زۆر.کـردین لەگەڵ هاودەردیتـان نـاردن پەیـام و کـردن تەلەفۆن بە یا و واڵت
 لێبوردن داوای دا کات هەمان لە و بکەن قەبووڵ لێمانی ،هیوادارینبکەین ئێوە بە پێشکەش خۆمان سوپاسی وشەیە
ــادبوونی هــۆی بە کە دەکەیــن ــان زی ــانتوانی پەیامەک ــوەی یەکــی بە یەک جــوابی نەم ــز ئێ  پێویســت شــێوەی بە بەرێ
 یـکەد جـارێکی.بین بەشدار دا ئێوە شادی لە بتوانین ئێمە هیوادارین و ئاواتمانە ئێوە سەالمەتی و ساخی.بدەینەوە
 .پەروەر نیشتمان ئێوەی هەموو و کورد زیندووی هەمیشە گەلی بۆ سوپاس

 

 حەسەنپوور و حەداد بنەماڵەکانی الیەن لە
 

 ٢٦١٨ی سێپتەمبەری ٢٦  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

  
 

 پوور حەسۆەن ژیۆوار و ؛ ژیلۆوانسپاس و پێزانین
 
 
 
 
 
 
 

  و شەتاو بەو دەشتەدا هەر دێمەوهوەکو

 
  خۆشەویست خزمانی و ئاشنایان هاوڕێیان،

 
 .بکاتەوە کەم ژانەکەی لە هاودەردی مەگەر هەیە خەم هێندێک
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. گەورەیە زۆر زۆر کۆســتێکی ژیانمــان، هــاوڕێی و پشــتیوان دوو کە واتــایەکی بە و بابمــان و دایــک بــوونی شــەهید
ــاین ــوانی دڵنی ــرینە ئەم هەت ــیە، نئاســا ب ــاڵەدا رووداوە لەم بەاڵم نی ــوە ئەوە ت ــوون ئێ  فرمێســکەکانتان، بە کە ب

 . کردینەوە کەم لێ هێندێک خەمەتان ئەم قورسایی موحیببەتتان پڕ دڵی و هەست وشەکانتان،
 

 بەاڵم کـردین، شـتیان زۆر فێـری تێکۆشـان و ژیـان مامۆسـتای دوو وەک حەداد نەسرین و پور حسن محەمەد شەهیدان
ــوونی لە نەکــردین ەوەیــانئ فێــری ــۆیە. بــین چــۆن ئەوانــدا نەب ـــوە، گەرمــی بــوونی ئەگەر ب  و پێوەنــدییەکانتان ئێ

 بەرگەی بووبــا ئەسـتەم زۆر رەنگبـێ بـدەینەوە، زۆرێکیشـیان وەاڵمی نەمانتوانیوە تەنانەت کە نەبوایه، نامەکانتان
 .بگرین قووڵە برینە ئەو
 

 شـانتان لەگەڵمـان و بـوون لەگەڵمـان نـزیکەوە و دوور لە کە بکەیـن نیەکتـا بە یەک سوپاسـی مەبەستمانە لێرەدا
ــتە ئەم قورســایی وەبەر ــڕ باوەشــی لە و گەورەیەدا کۆس ــدتانینەوە دا خۆشەویســتیتان پ ــوادارین. الوان ـــوە هی  بە ئێ

 .نەتانبینین خەمدا لە کات هیچ و بکەینەوە بەسەر خۆشیەکانتان
 

 بێت گەشاوەتر ەروەرییانپڕس رێبازی و رێگا و شاد شەهیدان روحی
 

 بفەرمون بوڵ قه رێزمان ئەوپەڕی
 

 پور حسـن ژیـوار و ژیلـوان
 

 ٢٦١٨ی سێپتەمبەری ١٣:  ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 پوور کورتەیەک لە ژیانی شەهید حەمە ساڵە حەسەن

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ی زایینی١٣٨٣)ی هەتاوی١٣١٨   =زایینی ١٣٧١) یتاوەه ی١٣٣٧
 

 رووپ نەسەح تاوائ
 

 ەل (ی زایینــــی١٣٧١ی دێســــەمبەری ١٣) یتــــاوەه ی١٣٣٧ ڵیســــا یزەرماوەســــ ی٢٣ ەل نپوورەســــەح ڵەســــا ەمەح
 یریشـ ەب ،ەبـوو کیـدا ەل ەرازاو و جـوان یشـتەردەس ەیکەوزەرسـەس و ەالنیخنجـ ەشار ەل یندەناو مام یکڵەێماەبن
 ەورەگ دا شـتەردەس ەینـاوچ یکـانەگرڵد ەروبـار و وارەرێل و ردەگ ێب یواەه ەل و گرت یفرچک کورد یپاکڵد یکیدا

 یزبـیح یرەشـۆکێت ینـدامەئ دانەس ەڵگەل موکراتید یزبیح ەل یتەندامەئ یتاوان ەب یباب ەک بوو ڵەسا ێس بوو،
 یانیـژ دا یتەیپاشـا یمـێرژ یکانەشـەر ڵەچـا ەل ڵسـا ێسـ ەیمـاو ۆب و رایگ دا کوردستان یرەرانسەس ەل موکراتید
 ەک بـوو ڵمنـدا رەه ڵەسـا ەمەح بـوو واەک کـرد، رەپێت ەنجەشکەئ و ئازار ەڵگەل ەڵکێت ەیانیزبیح و ەرانێرشگۆش
 یخواردن تەفەخ و مەخ ەب و یکیدا یچاوان یسکێفرم ەب دا ێیج و بوو شەبێب یباب یانیگ و ەخۆئ و تەبەموح ەل
 یسـتەه رەسـ ەکردبـوو یکـار انەیـکڵەماەبن یاسـیس یانیـژ .ینسـاەک و خـزم ەینزول ئاهو ەب و ڵەماەبن یندامانەئ

ــک ــ ،ڵەســا ەمەح ەیناڵمنــدا یناس ــوو یرێرشــگۆش یعرێشــ یرێــف ۆیەب  یســاکار یزمــان ەب و کردبــوون یرەبەل و بب
 ەل پر یکێتەحکوم یواوەت ەب ەک ەوەکانەژاندارم نیەال ەل شیجار رۆز و ەوەگوتنەید نۆاڵک و قامەش ەل ەیناڵمندا
 یکوردستان یسنوور رەسەل یوتنەکەڵه و ەشار مەئ یساسبوونەح ۆیه ەب دا شتەردەس یشار ەل انیتەشحەو و ترس
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 ەل کـرد واوەت شـتەردەس ەل ییتاەرەسـ ەیقوتابخـان ڵەسـا ەمەح .راونـان و ەزلـل ەب یەدراەد نـابووێه کێـپ باشـور
 ەل ومـانیودەئ یکـانەکورد بـرا و شـکۆخ یبـوون ەئـاوار و باشـور یکوردسـتان یکـانەروداو ەک دابـوو یندەناو یناسۆق
 ۆبــ ۆیخــ ەوەئ ببــوون شــتەردەس یشــار ەیویــرەپ رۆز یکێشــەب ومــا،ەق دا ینــیزائ ی١٣٧٧ ڵیســا یرشــۆش یانەیــرەج
 ەب یشـکێم ەمیدائـ ەک کێاریپرسـ نـدەچ ،ێوەد انییـچ بـوون، ەئـاوار ۆبـ ەوانەئ ەک بـوون اریپرس ێیج ڵەساەمەح
 ڵەیسـا ەمەح یپـاک یرونـەد و ناسـک یسـتەه ییەروون وەئ رەه بوو وونر ەیکەمەاڵو مەاڵب کردبوو کیرەخ ەوٶیەخ

 نیەال ەل کێـجار نـدەچ شەوەئ رەبەل رەه و راەگەد کانەژانـدارم ەب شتنۆفر ەشێک ۆب کێانوویب ەل و شۆج ەخست
 ڵەاسەمەح ڵیکو و شۆج ەل پر یرونەد مەاڵب دا،ەد انیرەب تیەزەئ و ئازار و ەشەرەه پاش و رایگ ەوەکانەژاندارم
 یکـانەماخۆچڵەقو ەیرۆمـ و ەشـێک ەل دور ەب رسـتانیبەد یریئاخ ڵیسا ێبتوان ەیوەئ ۆب ناچار ەب بووەن یدامرکان

 بـووەیه رزشەو ەب ەک کییەگرۆئ و ەالقەع ۆیه ەب .رگرتەو یمۆپلید ێوەل و کانۆب یشار ۆب چوو بکا واوەت مێرژ
 ەوۆنـابێه یمـەدووه و مەکیە ەیپل دا ژئاواۆر یجانیرباەئاز یستانۆئ ەل شزرەو یلق ندەچ ەل ەک ەوەئ یتەبیتا ەب
 قۆفـ یتوان و دا ندنێخو ەب ەیژیدر ێورم یدانشسرا ەل ۆێەب بدا ندنێخو ەب ەژێدر دا رزشەو یلق ەل کردەد یزەح
 ەل و بـووەه یرچاوەب یقش ەن شتەردەس یشار یکانەشاندانیپۆخ ەل ڵەسا ەمەح .ێربگرەو ینەدەب تیەربەت مۆپلید
 یرشـۆش یوتنەرکەسـ پـاش .کـردەد یشـدارەب کـراەد یتیەپاشـا یمیرژ یدژ ەک داەشاندانانیپۆخ و ەوەگردبون مووەه
 یتەنـدامەئ ۆیه ەب یشیباب و بوو ەوەزبیح ەب انیندەوەیپ یکانەسەک و خزم ەیربۆز ەیوەئ ۆیه ەب رانێئ یالنەگ
 وەئ ۆبـ مـوکراتید یزبـیح ینـاو ەوییەڵمنـدا ەل رەه هـاتبوو نـدانیز و یرەسەرمەچ یتووش دا موکراتید یزبیح ەل

 یزانـەد یردارۆز و مەسـت یرەالب و کـورد یلـەگ یرەد یرزگـار ەب یمـوکراتید یزبیح ڵەسا ەمەح .بوو ئاشنا یکێناو
 ەڵگەل کـردن یهاوکـار و کردنیتەارمیـ ەوتەک ەچاالکـان نگـریەال کەو و گـرت موکراتید یزبیح ەب یندەوەیپ ۆیەب

 و هابـادەم یکـانەناوچ ەل کـات وەئ ینیمـوع یزێـه یکانەرگەشمێپ یراێو و ردشتەس ەل موکراتید یزبیح ەیتیکوم
 رەسـەب رەش ەیدوبار یپاندنەس و کورت یسەئاگرب پاش. ستاەراو مێرژ یکانەزێه یرشێه یدژ ەل قزەس و اندواویم
 انیـگاێر ونبـو رشۆشـ یدژ یتاوانەب و ەویەما شتەردەس ەل ڵەساەمەح یتاوەه ی١٣٧٣ ڵیسا ەل کوردستان یکەڵخ
 و مـانیئ سـتیوەه انەیـد و داەد انیـئازار و بوون ەیدواوەب میدائ شەوەئ یراێو و ەقوتابخان یستاۆمام ەتێبب داەن

ــاو ــبەبەل یرەب ــۆش و لەگ رەرام ــز ەیکەرش ــک ک ــا ەمەح مەاڵب نەب ــیپ ەب ڵەس ــاو ێ ــانیئ و رەب ــاتەخ ەب م  یواەر یب
 ۆبـ ۆیەبـ ەوۆچـەد دا مێـرژ یکـانەماخۆچڵەقو گـژ ەب ەرانێرشـگۆش و کانەئاخونـد یریئسـەت رێـژ ەچووەدەن ەیکەلەگ
 ەل ەوڵیەمنـدا ەل رەه ەک ڵەسـاەمەح مەاڵب کـرد انیندانیز ەل مانگ ێس ەیماو ۆب نەردەب ێپ یمانیئ برواو ەیوەئ
 کـوا کردبـوو ێپـ سـتەه ەویەوجـود مووەه ەب ەیکەلەگ یکانەشێئ و انیژ ببوو ەورەگ رداەروەشتمانپین یکڵەیەماەبن



 یادی یاران، یادیان بەخێر
 

 

157 
 

 یدژ ەپاسـدار چووەن ێپ یرۆز مەاڵب کرد انیئازاد ناچار ەب ەیکەشخوراوەب ەلەگ یدوژمنان یریئسەت رێژ ەتێوەکەد
 و دانێـل و ەزێنەرەسـ یرۆز ەب و کـدانیت یلـ انیـانیژ و حـال و ڵمـا و ەیکڵەمـاەبن رەسـ ەکرد انیرشیه کانیەلەگ

 و نــان انیــرەدەو شــتەردەس یشــار ەل ناڵیــحا و ڵمــا و خــانوو یکردنــ وتەز و انڵیــما یبردنــ ناڵتــا ەب و کوتــان
 رەپیـت یانیـژ یریفۆشـ ەب کڵێسـا و زێورەت ەچوو ڵەساەمەح داەساتەکار مەئ یدوا ەب .کردن انیرانەندەه ەیئاوار
 ڵەیسـا ەمەح یستەه ەکید ەیندێه ەشار مەل کانیەلەگ یدژ ەپاسدار ەییدرند و مەست و کەڵخ یانیژ یتنید .کرد
 یزبـیح ەب ینـدەوەیپ ۆیەبـ کـرد زێـهەب داێـت یبـاتەخ یدانـەژیدر ەب مـانیئ و ەرانیرشـگۆش ینـیق و کـرد وشدارەخ
 کانەرگەشمێپ یزیر وێن ەویەراەگ ەیرانێرشگۆش یرکەئ یدانەژێدر ۆب یتاوەه ی١٣١٢ ڵیسا ەل و گرت ەوەموکراتید
 ەب داەشــەب وەل ڵســا ێســ ەیمــاو ۆبــ و میســێب یشــەب ەچــوو پاشــان کــرد، کــارەب یســتەد دا ینــەمەقەت یشــەب ەل و
 یمچیسـێب کەو شیمـانگ شەشـ ەیمـاو ۆبـ و دا یزۆریـپ یتەخزم ەب ەیژێدر کردنیتیەرپرساەب ەب ستەه و یزۆسڵد

 یکانیەندەوەیپ ەل نجایئ و زبیح ەیرخانیبەد ەل پاشان .کرد یکار وانیرەم و ەسن یکانەناوچ ەل ئاژوان یندەناو
 .بـوو یالتیشـکەت یکـادر کەو  ۆشـن یشارستان ەیتیکوم ەل کار یزبیح یرکەئ و کار دوا کاربوو، ەب ستەد داەوەرەد
 ێپـ یزبـیح یکێتیەئمـورەم کێکات بوو، رەباو و ریب ەب یکەێرگەشمێپ ر،ەشۆکێت یکێکور نپوورەسەح ڵەیسا ەمەح
 یکانەرەنگەهاوســ ەڵگەل بــرد،ەد ەیوێــرەب ەوەالقەع و یزۆســڵد یرەپ وەب کــردن چــاوگرژ و مەخ ێبــ ردراباێســپەئ
 مـووەه یکار دابوو ەوەرەد یکانیەندەوەیپ ەل ەک داەیەماو وەل و بوو تافینعیئ ەب دا یستانۆد استئ ەل  ۆخەرەسەل

 ەک بــوو ڵشــحاۆخ مەودەئ بــوون، کســانیە وەئ یچــاو رەب ەل انیــمووەه بــوو،ەن ینــا کــردەد ێجــ ەب ێجــ یانێــهاور
 ،یەبـوا یراز ێـیل کێسـەک ەک کـردەد روونەد یتـیەزاەر ەب یسـتەه مەد وەئ یەکردبـا ێجـ ەب ێجـ یکێهـاور یکێکار
 کـرد،ەد یتیەسـتاۆد و تیەمیمەسـ ەب یزەح بـوو، رەکخێرۆخـ و نـاسەن ییمانـدو و سـورەڵه و  ەوەسـتەدەب یکێکـور
 ڵەسـا ەمەح .سـتۆد ەب بووەد ەڵیگەل یرونپاکەود ڵد ،یرەکخێر ،یشۆروروخەس ۆیه ەب یتباید کێجار ەک کێسەک

ــور ــەڵخ و یخــاک یکێک ــوو حســاسێئ ەب و یک ــبەب ەل و ب ــار دا رشــتۆز رەرام ــووەد تەحەن ــ ەڵگەل مەاڵب ب ــ ۆیب  یش
ــراەد ــ و ەویەک ــراەد ەڵگەل یباس ــووەه ک ــاتەد ڵد ەل یکێشــت م ــ رەه ر،ەد ەه ــاەمەح ەیوانەئ ۆیەب ــەد انڵەیس  یناس
  .ناەداد ۆب انیزێر و ستیوەد انیشۆخ
 
 سـازمان دا یالتیشـکەت یکـێمیت ەل و کرا ۆشن یشارستان ەیتیکوم ڵیقەن ڵەساەمەح یتاوەه ی١٣١٨ ڵیسا یهارەب

 یزیــزەع مــوراد یکـانەناو ەب یانێیــهاور ەل سەک دوو ەڵگەل یالتیشــکەت یکـار ینجــامەئ ۆبــ ەهـارەب وەئ رەه درا،
 ژۆر نجێـپ .ونەکەد ێرەو سەڵـۆن ەینـاوچ وەرەب یالتیشـکەت یکادر یرەدەدیاری یدەمەحەم غیسما و میت یرپرسەب
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 رشـت، انیسـکێفرم یانێیهاور و ڵەسا ەمەح بوو،یرەپیت دا نیەو ەل یانێیهاور و قاسملوو رۆدوکت یبوون دیهەش ەل
 ەویەداەد یدارڵـد انییـکتریە و ەوەببوونۆک کیە یورەد ەل ارانەین یچاوەل دوورەب یکەییشۆگ ەل گرتبوون،یدا مەخ
 انیـزنەم یرەبێـر یـیدوا یچۆکـ یمەتـاخ داەد کتـرەیەب انیـنەڵێب ،ەوەقانـدەچەد دا ڵد ەل انیدێـئوم واویه یوۆت و
 ۆبــ مــانیئ ەکــانیب نجامەرئەســ و دا شــانێتکەحمەز وێــن ەل گــور و نیتــ ەنەبــک توانــا، و ەوز ەنەبــک ر،ەبــاو ەنەبــک
 راوردەب و ەوەسـانەح ۆب انەیژانۆر یکار ینجامدانەئ پاش شەیەورەگ ەمەخ وەب رەه ان،ییزۆریپ یگاێر یدانەژێدر

 یکانەگوند وانێن ەل انیوەز ۆڵەد یناو ەب کێنێشو ۆب دا انیال تووداها یژانۆر یکار ەیرنامەب و انەیکەکار یکردن
 یراێو ،ەوەببون ۆک کیە یورەد ەل غیسما و مراد و ڵەسا ەمەح بوو ەوارێئ .سەڵۆن ەیناوچ ەل خورشت و ێمزورتێب
 ەوەکیــێال مــووەه ەل پــر ەل بــوو ەوارێــئ یویــن و شەشــ رێکــاتژم رشــت،ەداد انێنەیســب ەیرنــامەب مەخ ەل پــر ڵــید

 و ۆڵد وێـن ەل کـانەکەچ ینگـەد ،یبـار دا رەشـۆکێت ۆڵەیر ێسـ رەسـەب یجیئارپ یکەموش یالفاو و ەگوولل ەیباران
 نێخو ەل یرمەت کردبوو انۆیخ یکار شانۆفرۆخ و جاسوسان و ترازابوو کار ەل کار هاتەیه .ەویەدا ینگەد کانەرەد
 ڵەاڵگـو ەبـوون و بـوون کیە ەب ەڵکێتـ انڵییـئا ینێخـو و کیە رەسـ ەوتـنەک مـوکراتید یرێرشـگۆش ێس ڵیەاڵش دا

 ڵـید و ژووێـم وێـن ەل انیـناو یەتـاەه تـاەه ۆبـ و انیـوەزۆڵەد یخشـووەن نێخو ەب جوان و نەمید ەب ۆڵید ەیسور
 یتوشـ انییسـوایر و یشـەرور و رەسـ یەنـا انییرزەربەسـ یتـاج و کـرا مارۆت زداۆسڵد ۆیشن ەیناوچ یشانێتکەحمەز

 .کرد کانەشۆفرۆخ ەجاسوس
 

لە ( ی زایینی١٣٨٣ی جووالی ١٧)ی هەتاوی١٣١٨  ی ڕشپەوی پو٢٧پێشمەرگەی شەهید حەمە ساڵە حەسەن پوور لە 
 .تێکهەڵچوون لەگەڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی شەهید بووە
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 بنەماڵەی بەریز حەکیم زادە

 
 

 
 

ینە و بە کورتەیەک لە ژیان و بەسەرهاتی مام حەسەن حەکیم زادە  ئەندامێکی لە مێژ
 ئەمەگی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە ناوچەی سەردەشت دا

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 حەمە رەسووڵ حەسەن پوور: نووسینی

 
ــانی ئامــانجە  ــای وەدیهێن ــی خۆیــان لە ڕێگ ــین ئەوانەی تەمەن ــوکڕاتی کوردســتان دا کەم ن ــی دێم ــژووی حیزب لە مێ

 .پیرۆزەکانی ئەم حیزبە تێپەر کردووە
 

ەربەرزانە مام حەسـەن حەکـیم زادەیە، مـام حەسـەن کـوڕی سـاڵحی وەسـتا میـنەیە و لە سـاڵی یەکێک لەم مرۆڤە س
دا لە شــارە جــوان و خنجــیالنەی سەردەشــت لە تەنیشــت ســەرچاوە جــوانەکەی ئەم ( ی زایینــی١٣٢١) ی هەتــاوی١٣٦٦

 .ەشارە دا لە بنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەری کورد چاوی بە دونیای پڕ لە نابەرابەری هەڵهێناو
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بنەماڵەی مام حەسەن هەر لە کۆنەوە ئۆگری ئازادی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی بوون و لە ڕاپەرینەکانی کـوردی دا 
بەشــداری چاالکانەیــان کــردووە، و هەرگیــزاو هەرگیــز ســەریان بــۆ نەیــاران و دوژمنــانی گەلــی کــورد و داگیرکەرانــی 

 .کوردستانە ئازیزە بێ نازەکەمان شۆڕ نەکردووە
 

ــزی لەگەڵ  ــووە بە هەڵەداوان چــۆتە ڕی ــدەوار ب ــەن نەخوێن ــام حەس ــازادیخوازی، گەرچــی م ــوێی ئ ــری ن چەکەرەی بی
نــاو نــووس کــردووە و ســوێندە بە ناوبــانگەکەی " کــاف -ژ "تێکۆشــەرانەوە و خــۆی لە ڕیــزی تێکۆشــەرانی کــۆمەڵەی 

 .کۆمەڵەی خواردووە و تا ئاخرین کاتەکانی تەمەنی بەم سوێندە وەفادار ماوەتەوە
 

زمــان خــاڵ و " نیشــتمان"مــام حەســەن هەر وەک ئامــاژەی پێکــرا لەگەڵ ئەوەی نەخوێنــدوار بــووە، هەر کە گۆڤــاری 
کاف، باڵو دەبۆوە، دەیهێنـاو دەستاودەسـت دەی بـردە گونـد و دێهاتەکـانی نـاوچەی  -باڵوکەرەوەی بیری کۆمەڵەی ژ 
لە واقی، سا بۆ خۆی یەکێک لەو کەسە هەڵسـوور یان دەیدا بە مەال و فەقێ کانی و  گەورکان و لە حوجرەی فەقێ

 .و چاالکانە بوو کە ئەم گۆڤارە تاقانەیەی دەگەیاندە دەستی خەڵکی تامەزرۆی کوردایەتی
 

 :زۆرجاران مام حەسەن دەیگێراوە

 
ــێمە : کاتێــک گەیشــتینە ســاباڵسێ تاریــک داهــاتبوو، یەک ڕاســت چــووینە مــاڵی بەڕێــز پێشــەوا، عەرزمــان کــرد ئ

ن و لە شاری سەردەشتەوە هاتووین بۆ ئەوەی شانازی پێشمەگایەتیمان پێ ببەخشرێ، پێمان خۆشە زوو دەستەیەکی
بەخێـر، وادیـارە : پێشەوای مەزن لە دیوێک دا مێوانداری لێکردین و فەرمووی. کارەکەمان جێبەجێ بێ و بگەرێنەوە

شـووی خۆتـان بـدەن بـۆ سـبەی بەیـانی ڕێگەی زۆرتان بەم سارد و سەرمایە بەڕیوە، هەر بـۆیە پێویسـتە ئەمشـەو پ
 .تەرتیبی کارەکەتان دەدرێ

 
ســبەینی بەیــانی بــۆ هەشــت و نێــو و نــۆ ئــێمە هەموومــان هەریەک تفەنگــی بڕنۆمــان لە دەســتی موبــارەکی پێشــەوا 

 !لەی نەکەیعەجەسوورە : وەرگرت و گەڕاینەوە بەاڵم، ئەم وتەیەی پێشەوام لە بیر بوو کە فەرمووی
 

 رگەیەکی بە جەرگ و کۆڵنەدەر بوو، هەر جێیەک پێویستی بە چاالکی پێشمەرگەنە هەبایە، مام مام حەسەن پێشمە
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 .حەسەن بەبێ سێ و دوو لێکردن لەوێ بوو
 

لەیەکێک لە شەڕەکان دا لە جـاتراوێ نزیـک گونـدی دارسـاوێن لە نـاوچەی ڕەبەت مـام حەسـەن گـوللەی وە باسـکی 
 کە لەم . ێگیراوان دەڕەتێنێ و هەتا هەورازەی الی بانە ڕاویان دەنێدەکەوێ بەاڵم بەم حاڵەش هەدا ناداو بە کر
 .لەسەر عەرز دەکەوێچەندەکیان شەڕە دا چڵکاو خۆریک و چەند لە خۆفروشان 

 
ــتە  ــاد، لەوێ پێشــەوا دەچێ ــاری مەهاب ــزب لە س ــخانەی حی ــداری دەبەنە نەخۆش ــیم زادە بە برێن ــەن حەک ــام حەس م

 !سوورە نەمگوت زۆر عەجەلەی مەکە: عەیادەتی و ماچی دەکا و پێی دەڵێ
 

کاتێــک کۆمــارە ســاو و جــوانە مەرگەکەی کوردســتان بە دەسیســەی کۆنەپەرســتی و فیتــی نەیــاران نســکۆی هێنــا مــام 
لێبـڕا و بــێ ئەوەی خـۆی تەسـلیم بە هـیچ بنکەیەکــی ڕێژیمـی دژی گەلـی پاشـایەتی بکــا لە  ئـارا و قـارایحەسـەن 

هەتــا پــاش . وە و خەڵکــی دێمــوکڕات پەروەری ئەم نــاوچەیە داڵــدەی دەدەننــاوچەی گەورکــان بە نهێنــی دەمێنێــتە
 .نێشتەجی دەبێ و لەوێ بنەماڵەکەی دەحەوێنێتەوە و خەریکی کاسبی دەبێ" گەنمان"ماوەیەک لە گوندی 

 
مام حەسەن کە کاری حەکیمی و برین پێچی لە بـاب و بـاپیری یەوە بـۆ بەجـێ دەمێنـی هەردەم بە هانـای خەڵکـی 

ری بێ دەرەتانەوە دەچوو و لەگەڵ ئەوەشدا قەت پەیوەندی لەگەڵ حیزبی نەپچراندووە و هەمیشە جێ بڕواو بریندا
 .متمانەی مەسئواڵن و ئەو کادرانەی حیزبی بوو کە لە ناوچەی سەردەشت دا لە کارو چاالکی دا بوون

 
ــدامی ( یی زایینــ١٣١٨ – ١٣١٧)ی هەتــاوی١٣٣٧ - ١٣٣١لە جــوواڵنەوە چەکــدارانەی ســاڵەکانی  ــام حەســەن ئەن م

چاالکی شانەیەکی نهێنی نێو شاری سەردەشـت بـوو و زۆر جـاران بە نهێنـی پێشـمەرگە برینـدارەکانی دەحەوانـدوە و 
شەهید عەبدوڵاڵ موعینی کە لە گەڵ شەهید مینەشەم لە شەڕێکدا بە سەختی بریندار مام حەسەن . تیماری دەکردن

کە مــووچەی خۆیــانە چەنــد ڕۆژان تیمــاری دەکــا تــا " قــاسە"بە نــاو حەکــیم زادە لە مــووچەیەکی نزیــک سەردەشــت 
 .هێندێک وەسەرخۆی دەکەوێتەوە لە پاشان بەڕێی دەکاتەوە بۆ الی برادەران

 
 مام حەسەن لەسەر بیری ئازادیخوازی و کوردایەتیی زۆر جاران دەکەوێتە بەر پەالماری بەکرێکیراوانی ڕێژیمی 
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 .پاشایەتی و ماڵەکەی دەگەڕێن
 
گەالنــی ئێــران بە دژی ڕێژیمــی ملهــوڕی پاشــایەتی دا، مــام ( ی زایینــی١٣٧٨)ی هەتــاوی١٣٧٧ە ڕاپەرینــی ســاڵی ل

حەسەن یەکێک لەو کەسە هەڵسوورانە بوو کە بە ڕێنوێنی حیزبی دێمـوکڕات لە سـازمان دانـی خۆپیشـاندانەکان بە 
. نی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بڵێـنەوەتایبەتی، هێنانی خەڵکی گوندەکان بۆ نێو ڕیزی خۆنیشاندەران دروشمەکا

لە پاش گۆڕ کرانی ڕێژیمی حەمەڕەزای شای پەهلەوی و ئاشکرا بوونی تێکۆشانی نهێنی حیزب مام حەسەن بە خۆی 
کاتێکیش هێزی پێشـمەرگە لە نـاوچەی سەردەشـت . و بە کوڕەکانی یەوە چاالکانە لە تێکۆشانی حیزبدا بەشدار بوو

 .و بە کوڕەکانی یەوە چەکی پێشمەرگەیەتیان لە شان کرد پێکهات مام حەسەن بەخۆی
 

مـــام حەســـەن حەکـــیم زادە لەم ســـااڵنەی دوایـــی دا بە هـــۆی پەککەوتەتـــی زیـــاتر لە دوو ســـااڵن دەگەڵ مەرگ دا 
دەسـتەویەخەی یەکتـر بـوون و کوڕەکانیشـی بـێجگە لە مسـتەفای حەکـیم زادە لە ڕیـزی تێکۆشـانی ئاشـکرای حیزبـدا 

 .بۆ هەندەراننەمان و چوون 
 

ی هەتـاوی بەرامـبەر بە ١٣٨١ئەوە بوو مام حەسەن حەکیم زادە رۆژی یەک شەممۆ شەشەمی مانگی جۆزەردانی ساڵی 
دڵە پــڕ هەســت و ســۆزەکەی کە دارمــاڵبوو لە بیــری کــوردایەتی و ئــازادیخوازی و  ی زایینــی٢٦٦٢مــای مــانگی ی ٢٧

خواحــافیزی لە دۆســـت و هاڤــااڵنی کـــرد و درێژەدانـــی نیشــتمان پەروەری، لە لێـــدان کەوت و بــۆ هەتـــا هەتـــایە 
 .رێگاکەی، وەدیهینانی ئامانجە پیرۆزەکانی حیزبەکەی بە ئێمە سپارد

 
 

 
 

 ئامادەکار؛: تێبینی

 
  .منداڵە ٧ژیانیان  و بەرهەمی هاوسەرگێری کردوەلە گەڵ خاتوو مەریم  :مام حەسەن حەکیم زادە * 

 و .یژەدشـاری ورمـێ رۆژهەاڵتـی کوردسـتان  ەل جینـەمچکردووە، خـاتوو خـاتووی خەجـیج کـۆ :سێ کچ بە ناوەکانی
 .نێشتەجێیە یە باشووری کوردستانانشاری ڕ ەل دیخورشخاتوو 
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ئێسـتا تەنیـا بەڕێـز مسـتەفا . کەریـم، و رەحـیم بەرێزان کاک محەممەد، مستەفا، سەفوور، :و پێنک کوڕ بە ناوەکانی
ی حیـزبن و لە قەاڵی دێمـوکڕات لە شـاری کـۆیەی باشـووری کوردسـتان حەکیم زادە و هاوسەرەکەی ئەنـدامی ئاشـکرا

زادە لە گەڵ مـاڵ و  کاک محەممەد باوکی شەهید کاوە حەکیم زادەیە، سەفوور و کەریم و رەحیم حەکیم. نێشتەجێن
 .مندالەکانیان نێشتەجی واڵتی سوئیدن

 
 شانی هاوسەر و کوڕەکانی هەموو چەشنە ێژیمی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی شان بەرلەسەردەمی  دایە مریم *

فیداکاری و یارمەتیکی دەرحەق بە بنەماڵەکەی کرد و سـەختی و دەربەدری زۆری لە پێنـاو ئاواتەکـانی بنەمـاڵە و 
گەلەکەی چێشت، ئەویش وەک هاوسەرە پێشمەرگەکەی کۆماری کوردستان ئاواتەکانی بردە ژێـر گـغ، رووحـی شـاد و 

 .جێگای بەهەشتی بەرێن بێت
 

بنەماڵەی حەکیم زادەکان کەمیان نەهێناوە بە کۆ بەشداریان لە خەباتی ڕزگاریخوازانە گەلی کـورد بەڕێبەراتـی * 
هەر بــۆیە دەبــێ رێــز لە خەبــات و زەحمەتەکانیــان لە . حیزبــی دێمــوکڕاتی کوردســتان کــردووە و شەهیدیشــیان داوە

 .و سەرکەوتوو و تەمەن درێژ بن هەموو بوارەکان دا بگیرێ، دەستیان خۆش بێت و هەر تەندروست
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 شەهید کاوەی حەکیم زادە کوریەیەک لە ژیاننامەی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ـــیم زادە ـــمەد حەک ـــاک محەم ـــوڕی ک ـــیم زادە ک ـــاوەی حەک ـــەهید ک ـــاڵی . ش ـــاوی١٣٧٧س ـــی١٣٧٧)ی هەت لە ( ی زایین

پاش تێـپەڕ کردنـی قۆنـاسی . ردەوەبنەماڵەیەکی خەباتگێر و پێشمەرگە پەروەری شاری سەردەشت چاوی بۆ ژیان ک
دواتر بەهۆی ئەوە کە بنەماڵەکەی . ناوەندی توانیی بەردەوام بێ ی٣ساواییوە بەرخوێندینان ناو، تاکۆتایی پۆلی 

ــوردی ڕێژیمــی  ــدارانەی گەلەکەمــان دا بە دژی سیاســەتی هەاڵواردن و دژ بە ک ــدانی دیفــاعی چەک بە گشــتی لە مەی
بوون و، هەر لەو پێوەندی یە دا پەڕیوەی باشووری کوردستان بـوون هەسـتی نەتەوە کۆماری ئیسالمی لە خەبات دا 

 .پەرستی و بەرگریی لەگەڵ و نیشتمانەکەی لە ناخی دا جێگیر بوو
 

ئەو هەستە پاکە ڕۆژ بە رۆژ ناخی کـاوەی زیـاتروە و وروژانـدو، سـەرەنجام بە بەرە و کـۆڕی هاوسـەنگەرانی پـاڵی 
شــان بە ســانی . شــان و، تێکۆشــانی بەکــردەوە و تەواو وەختــی دەســت پــێ کــرد چەکــی شــەرەفی کــردە. پێوەنــا

هاوســەنگەرانی شــانی دایە بەر ڕاپەڕانــدنی ئەرکە نیزامیەکــانی و، ئەوەی پێــی ســپێراو لە دەســتی هــات خــۆی لــێ 
 .نەبوارد و ئەنجامی دا

 
انـا و ژیـانی ئاسـایی دەسـت کاوە پاش ماوەیەک بەهۆی گیروگرفت و تەنگ و چەڵەمەی ژیانی بنەماڵەکەی چەکی د

وەک ئەنـدامێکی . بەاڵم بیـرو هۆشـی هەر لەالی هاوسـەنگەرانی و خەبـاتی نەتەوایەتیـی گەلەکەی بـوو. پێ کـردوە
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ــــۆ ئەنجــــام دانــــی هەر ئەرک و  ــــژەی بە راپەرانــــدنی ئەرکە تەشــــکیالتیەکانی داو، ب ــــاالک و هەڵســــوور درێ چ
 .ۆی دیاری کرابایە ئامادە و دەست لەسەر سنگ بوومەئمووریەتێکی لە الیەن بەرپرسانی حیزبەکەیەوە ب

 
ــوو ــاهەنگی هەب ــوو، دەنگێکــی بە ئ ــزبەکەی ب ــدامێکی دڵســۆزی حی ــۆڕی . کــاوە لەگەڵ ئەوەی ئەن زۆرجــاران لەگەڵ ک

 .هونەری بە سروود و گۆڕانیی شۆڕشگێڕانە ڕێ و رەسمەکانی حیزبی دەڕازاندەوە
 

ی ئاگۆســتی ١ی هەتــاوی بەرامــبەر بە ١٣٧٣گی گەالوێــژی ســاڵی ی مــان١٦بەاڵم بەداخەوە ئەویــش کەم ژیــاو، ڕۆژی 
 .یادی بەڕێز و ڕووحی شاد بێ. ی زایینی لە شارۆچکەی رانیە بەدەستی بەکرێگیراوانی ڕێژیم تیرۆر کرا١٣٣٧

 
 

 
 

 عەبدوڵاڵ حەکیم زادەمامۆستا کورتەیەک لە ژیاننامەی خوالێخۆشبوو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فەرەیدون حەکیم زادە

 
 خـدر کـوڕی مسـتەفا کـوڕی لەر حەسەن کوڕی محەممەدئەمین کوڕی حوسێن کوڕی زادە حەکیم عەبدوڵاڵ وخوالێخۆشبو

 .بوو مۆئمن کوڕی حەسەن کوڕی
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 گەڕەکــی لە سەردەشــت شــاری لە زایینــی( ١٣٣١ی مــای ٢٨)ی هەتــاوی ١٣١٧جــۆزەردانی  ی٨ ســاڵی ســجیغ پێــی بە
 عەبـدوڵاڵ. بـووە تاقـانە و مـاوەتەوە بـۆ کوڕەیـان ئەو اتەنیـ گوڵێ پورە و حوسێن میرزا. بووە دایک لە سەرچاوێ

 دەنا وتووە پێ بوستانی و گولستان و قورئان توانیویەتی حوسێن میرزا تا نراوە خوێندن وەبەر منداڵییەوە لە هەر
 الی مـــاوەیەکیش. دەوتەوە دەرســـی قاســـمیانی عەبـــدوڵاڵ مەال خوالێخۆشـــبوو رەســـمی وەک کە قووتابخـــانە چـــۆتە

 وەرگرت قووتابی وەک کەسی چەند مەنوچێهری قووتابخانەی تا خوێندووە دەرسی خلوسی سەعید مەال ووخوالێخۆشب
 ئەو کـاری سەردەشـت لە( ئێسـتا پادگـانی) قشـڵێ لە خوێنـدەوار کەسـێکی چەنـد و خلوسـی سەعید میرزا هۆی بە و

 دەبیرەســـتانی قووتابیـــانی یەکەم ریـــزەی لە زادە حەکـــیم عەبـــدوڵاڵ خوالێخۆشـــبوو. چـــوو بەڕێـــوە قووتابخـــانەیە
 بە و قاسـمیانی عەبدوڵاڵ مەال خوالێخۆشبوو هیممەتی بە (ی زایینی١٣٧٣)هەتاوی ی١٣٣٣ ساڵی کە دەبێ پەهلەوی
ـــان هـــاوڕێیتی ـــی فەتـــا  ئاسای ـــمەد و زەبیحـــی مســـتەفا ئاســـای و الوەی ـــان تـــاهێر محەم  ئیســـماعیغ و ئیبراهیمی

  مامۆستای وەک (ی زایینی١٣٧٨)هەتاوی ی١٣٣٧ ساڵی و انشسراد بچێتە توانی دوایی. دامەزرا( شایگان)پوراذر
 .بڵێتەوە وانە سەردەشت شاری دەوروبەری گوندەکانی لە سەرەتایی

 
 رەئیسـی یـا وتـۆتەوە وانەی منوچێهری و کوڕوش قووتابخانەی پاشانیش و نستان و سیسێر و بێژوێ گوندەکانی لە

 .بوو قووتابخانە
 

 شـەهید شەخسـی و دێمـۆکرات حیزبی باڵی لەگەڵ کردن هاوکاری تاوانی بە (یینیی زا١٣١٣)هەتاوی ی١٣٣٢ ساڵی
ــاوارە مەال ــەهید و ئ ــاوە ش ــانی ک ــدەی و مارەس ــی دژی پڕوپاگەن ــاهی نیزام ــا و شاهەنش ــانی ئاس  دەمــی ئەو زاڵمەک

 خیرئــا تــا و دەبــێ کــون رانەوە لە القــی ســاواک رەحمــانەی بــێ ئەشــکەنجەی لەژێــر و زینــدان دەکەوێــتە گونــدەکان
 . بوو پێوە هەر ساواکی نیشانەی ئەو عومری

 
 لەژێـر و ئیشـەکەی سـەر هـاتەوە گـروە دو کـردنەوەی کەم بە تـا کرد چاوەڕوانی سااڵن دو ماوەی بۆ دەبێ ئازاد کە

 .ساواک پیاوانی توندی چاوەدێری
 

 بە سـااڵن ٢٣ اوەیمـ بـۆ و خـۆی مـاڵی دێنێـتەوە ئەنـوا بـێ و فەقیر کوڕێکی (ی زایینی١٣٧٧)ی هەتاوی١٣٧٣ ساڵی
 .پێدەکا تری خزمەتی زۆر و وەردەگرێ دیپلۆم تا. دەکا خێوی
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 و سیاســیەکان بــۆنە لە بــێ چــاالکتر تــا ڕەخســاند بــۆ هەلێکــی (ی زایینــی١٣٧٨)هەتــاوی ی١٣٧٧ ســااڵنی شۆڕشــی
 کە ۆڕێـکک لە و دەبێـتەوە دوپـات بـۆی مێـژوو ئەوەیـکە تـا. بـوو بەشـدار شـا رژیمی دژی رێپێوانەکانی لە بەردەوام

 دەنگـی عەبـدوڵاڵ میـرزا. دەکـا شۆڕشـگیڕایەتی و ئیـنقالب باسـی و پێشـێ دێنێتە سینگ پێشوو رژیمی چڵکاوخۆرێکی
 .دەکا شا زەمانی تافی لە کەسە ئەو جنایەتەکانی باسی و هەڵدێنێ خۆی ناڕەزایەتی

 
 - ١ - ١ ؛ م -١٢ ارەژمــ نــامەی پێــی بە (ی زایینــی١٣٨٦)هەتــاوی ی١٣٧٣ ســاڵی لە پێشــوو وەک هەڵوێســتەش ئەو
 بچێـتە کە پێـدەگیرێ پێشـی سەردەشـت شـاری فێرکردنـی و پەروەردە ئیـدارەی( ز١٣٨٦ - ٨ - ٢٣)ی هەتاوی  ١٣٧٣

 . دەکەوێتەوە دوور ئیشەکەی لە دووهەم جاری بۆ چەشنە بەو و قووتابخانە
 
 خانەنشــین زۆری بە( یینــیی زا١٣٨٣ - ٢ - ٧)ی هەتــاوی١٣١٧ - ١١ - ١٣ لە زۆر وەدوکەوتنێکــی دوای ســەرجەم و

 .دەبێتەوە کەم لێ گروهیشی دو و دەکرێ
 

 و سـادە پیـاوێکی. بـوو مەشـهور عەبـدوڵاڵ میـرزا بە نـاوچە خەڵکـی لەنـاو کە زادە حەکـیم عەبـدوڵاڵ خوالێخۆشبوو
 دا خـۆی ژیـانی لە. هەبوو لێ خۆشیان بیرەوەری بەردەوام دەوروبەر و سەردەشت خەڵکی. بوو ویست خەڵک و خاکی
ی ١٦)ی هەتـاوی ١٣٣١ی خـاکەلێوەی ٢١ واتە فەوتی کاتی لە بۆیە هەر. نەبێ خۆی لە ئیال نەکرد کەس لە زوڵمی

 هەردەم بیـرەوەری و یاد. کرا بەڕێ شار گۆڕستانی بەڕەو سەردەشت خەڵکی ئاپۆرەی لەناو (ی زایینی٢٦١٧ئەپریلی 
 .بێ پیرۆز

 

 هەتاوی ی١٣٣٧ بەفرانباری ی٨. زادە حەکیم فەرەیدون
 

 .ئەم بابەتە لەسەر داوای من ئامادە و رەوانە کراوە
 

 

  
 :ئامادەکار: تێبینی

 
 هاوسەرگێری کردوە و  سپیان واڵکو ەیفیتا ەل فەتاح پەناەخاتوو ئامین لە گەڵ  :مامۆستا عەبدوڵاڵ حەکیم زادە* 
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بەرێـز  :دوانیان بە ناوەکۆانیو کە بەداخەوە پێنج یان کۆچی دوایان کردوە،  بوون ڕکو ٧ ی ئەم هاوسەرگیریەمەرهەب
فەریــدوون نووســەری بەتوانــای بــواری مێــژوویە و حوســێن حەکــیم زادە لە ژیانــدا مــاوەن و ئێســتا نێشــتەجی شــاری 

 .سەردەشت لە رۆژهەاڵتی کوردستانن
 
ی ١٣٣١ی خـاکەلێوەی ٢١ خۆشەویسـتی کـۆمەاڵنی خەڵکـی شـار و دی رۆژی دووشـەمە مامۆستا عەبدوڵاڵ حەکۆیم زادە* 

 و یـاد. کـرا بەڕێ شـار گۆڕسـتانی بەڕەو سەردەشـت خەڵکـی ئـاپۆرەی لەنـاو (ی زایینی٢٦١٧ی ئەپریلی ١٦)اوی هەت
 .بێ پیرۆز هەردەم بیرەوەری

 
 

 
 

زۆربەی کاتان کە پێکەوە دادەنیشتین باسی رووداوی سەردەشتی قەدیمی بۆ 
 .دەگێڕامەوە

 

 
 
 
 
 
 
 

 فەرەیدون حەکیم زادە

 
 زۆر. نەبـوو کـۆک زاڵمـان و پەهـلەوی حکـومەتی لەگەڵ سـی دەیەی سـااڵنی لە زادە یمحەکـ عەبدوڵاڵ خوالێخۆشبوو

 هەتـاوی ی3141 سـاڵی دەیگێـڕاوە وێـنە بـۆ. هەبـوو شـا  خەبـاتی الی بـۆ زۆرتـر مەیلی و دەکردن لەگەڵ دژایەتی
 . کەمب ئاشکرا پەهلەوی حکومەتی دژی خۆم خەباتی و دەرێ بچمە یەکجاری بە گرت تەمام (ی زایینی١٣١١)
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 ئەو. هەڵگـری چەک ئەوەیـکە تـا زۆرتـرە کاریگەریـت بی مامۆستا گوند لەناو تۆ کە دەڵێ پێی ئاوارە مەال شەهید
 و بێـژوێ گونـدی دەگەڕێـتەوە و دادەنـێ لەسەری تەواو شوێنێکی( ئاوارە مەال)شڵماشی ئەحمەد مەال شەهید وتەیەی
 .دەبێ دەڤەرە ئەو یخەڵک لەناو سیاسی پڕوپاگەندەی و گووتنەوە وانە خەریکی

 
 زاڵـم پیـاوێکی شار حاکمی. دەگێڕامەوە بۆ قەدیمی سەردەشتی رووداوی باسی دادەنیشتین پێکەوە کە کاتان زۆربەی

 هاواری و. مستەفا مام واتە باپیرم بابی ماڵی نێوڕەزی دەچێتە حاکمە ئەو کەسێکی رۆژێک. بووە رۆیشتوو دەست و
 مـن ئەوە دەدەی جنێـوان بـۆ جـا قوربـان دەڵـێ مسـتەفا مـام. بێـنە بـۆ وانج کشمیشی ترێ کەمێکم سەگباب دەکاتێ
 کـابرای بەاڵم. بخـۆ و بشـۆوە پێخۆشـە چەنـدت لـێکەوە, دایە دۆشـاوی کـۆرەگەی لە القم کردنم ساز دۆشاو خەریکی
 فامسـتە مـام. بێنـی بـۆم خـۆت بـۆ دەبێ هەر دەڵێ و دان جنێو بە دەکا دەست دیسان حاکم پیاوی و رۆیشتوو دەست
 بـۆی و دەیشـواتەوە و لێـدەکاتەوە ترێـی مسـتەفا مـام. دێـنم بـۆ ترێت و دەشۆم القان و دەست ئەوە بەچاوان دەڵێ
 هەردوک و رادەکێشـێ دەسـتی مسـتەفا مـام. وەرگـرێ تـرێکە کە دەکـا درێـژ دەست کابرا. کابرا دەست دەیداتە. دەبا

 و مـاڵێ دەچێـتەوە وەزعەوە بەو هەر مسـتەفاش اممـ و سەردەشـت هەڵدێتەوە بڕاوی گوێ بە کابرا. دەبڕێ گوێیانی
. دەمێنێـتەوە عێڕاق لە زۆر ماوەیەکی و کوردستان باشووری بۆ دەڕوا و هەڵدەگرێ خێزانی ئامانی دەکاو بار کەرێک
 دزی بە مـــاوەیەک دوای. دەبـــڕن دەبـــێ باســـکدو لە کە نیـــوڕەزی داری تەواوی و دێـــن حـــاکم نـــۆکری دەســـتەی دارو

 بـۆ پـوڵێکم دەبـێ لێمقەومـاوە مـالم دەڵـێ. دەکەوێ مالم بەناوی جوولەکە کەسێکی بە چاوی و سەردەشت دەچێتەوە
 مـاڵی 07 خـۆی کـاتی. قەومـاوە لێـی مسـتەفامان خـاڵ دەڵـێ و جوولەکەکـان نێـو دەچێـتە مالم. بکەی جێ بە جێ

 پشـــدەرێ لە. دەکەنەوە کـــۆ بـــۆ جوولەکەکـــان لەنـــاو قڕانـــی چوارســـەت ئەودەم. دەژیـــان سەردەشـــت لە جـــوولەکە
 زۆر دەیگێـڕاوە بـابم مسـتەفا مـام. بـووە مەشـهور لەر حەسـەن بە دوایـی کە حەسەن دەنێن ناوی کە بوو منداڵێکیان

ــازایەتی لە نیشــان کە دەکــردن کــاری ــوونی حەق بەر و ئ ــوو ب ــۆ ئەودەم چــووکی سەردەشــتی. ب ــاوا خەبەری ب  زۆر ئ
 خەڵکێکـی شـەوە ئەو. بـڕاو گـوێ کـابرای مـاڵی دەچێتە و سەردەشت دەگەڕێتەوە مستەفا مام شەوێکی. بوو بچووکتر

 مستەفای دەڵێ یەک کە لێدەبێ گوێی را سەربانی لە مستەفا مام. لێنابوو کفتەیان و دەبن کابرایە ئەو میوانی زۆر
 دەچێـتە ئەسـپایی بە مسـتەفا مـام. هەڵدەکێشـێ خـۆی هەرکەس و دەبڕم نێفۆکی بیگرم دەڵێ یەک.دەیسوتێنم بگرم

 هەردوک هەڵکـێش خـۆ کـابرای و دەکـاتەوە خلـۆر بـاگردێن را لەسـەربانی پاشـان و دەخوا کفتان تێر ێرت وچخانەو
 پێشــی. سەردەشــت حـاکمی مــاڵی دەچێـتە دادەداو خــۆ بە چارشــێوێک شـەوێک رووداوە ئەو دوابەدوای. دەشــکێن القـی

 دڵیان لەترسان حاکم و ژن و داالدە چارشێو ژورێ دەچێتە کە. ناردووم دوی لە حاکم ژنی دەڵێ کوێ؟ بۆ پێدەگرن
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 تــۆ بە کــارم مــن قوربــان دەڵــێ!!!! نەیــکەی ئەتــۆ کــردم ئەمــن مســتەفا دەڵــێ حــاکم.دێنــێ دەر تفنگــی. دەبــورێتەوە
. کـرد ئاواشـیان و کـوت ئاوایـان و دامـێ کفتەیـان کـردم بانگیـان شـەو دوێنـێ. دەکەن من باسی ئەوانەی ئەمما.نییە
 .بکوژە حاکم وتویانە و. ەداویانم ئەوانە ژنی چارشێوی ئەوە

 
 شـەو تـا رۆژ نـاکەن عەیـب ئێـوە دەڵـێ پێیـان و مـاقوڵ پیـاوانی دوی لە دەنێـرێ. لێـیگەڕێ ئەتـۆ جـا دەڵێ حاکم

 !!!!بمکوژێ کە من سەر بێتە کە دەدەنێ چارشێوی و دەدەنێ کفتانی ئێستاش دەکەن حەمەدەمینی مستەفای بەدگویی
 هەمــوو خەڵــکە و. دەرێ دێــتە تفــنگەکەو بە مســتەفا. دەرێ وەرە ســتەفام دا دەڵــێ حــاکم. نیــیە وا نەخێــر دەڵــێن
  کەس و خۆی رەزی سەر دەچێتەوە مستەفا مام و ناوێ کەسم نا دەڵێ. دەنێرم دەگەڵ پیاوت دەڵێ حاکم. دەڕۆن

 .بڵێ پێ هیچی ناتوانێ
 

 .کردوون تۆمار زۆربەم کە دەیگێڕانەوە بابم تریش شتی زۆر
 

ـــەرجەم ـــوانم س ـــبووخوالێخ دەت ـــدوڵاڵ ۆش ـــیم عەب ـــاوا زادە حەک ـــێنم ئ ـــدی لە. بناس ـــک لەگەڵ پێوەن  و تەمەن خەڵ
 نەیـدەتوانی سـەیران و دەر چـوونە لە. دەهـاتەوە چینێـک هەمـوو لەگەڵ نەبـوو مەوزو  بـۆ فەقیـری و دەوڵەمەندی

 کەس ەپێمـوانیی دا مدرەسـەیی مـودیر کـاتی لە. بـوو مەشـرەب خۆش و خۆش مجلیس. بکەن کار دیکە هی و دانیشێ
ــێ دڵــی ــوو ســاکار و ســادە. هێشــابێ ل ــوو نەرێنــی الیەنێکــی بەاڵم. ب ــاتی لە کە هەب ــوو مەســرور دا خــۆی ک  لە. ب

 هەر و دەگـۆڕی خۆی بڕیاری هاوڕێیکی قسەی یەکەم بە نەبوو خۆی لە چاوی و دەکردەوە بیری سونەتی بڕیارەکانی
 دەوروبەر و سەردەشــت نــاوچەی خەڵکــی بــۆ ەیکاتــان ئەو. بــدا فیــڕۆ بە زۆر خــۆی کــاتی کە لێکردبــوو وای ئەوەش

 بــواری ســازدانی لە بــۆ وجــودی لە دڵســۆز مامۆســتایەکی لە جیــا خەڵــک و بەرەکەت و خێــر مــایەی ببێــتە دەیتــوانی
 .خێر بە یادی. وەرگرن باشتر کەڵکی رۆشنبیری

 
 و هـاتووە سـجیغ کە. بـووە حکیمـی و پزشکی هۆگری زۆر بابم بابی حەکیم حوسێنی میرزا کە دەیگێڕاوە خۆی کاتی

 لە خــراپ کەســێکی ئەگەر کە کــردۆتەوە بیــر ئەودەم. دانــاون بــۆ جیــا شــۆرەتی خــۆی تــایفەی. بــووە پەیــدا شــۆرەت
. عەلیدوسـت. زادە حەکـیم. پـور حەسـەن.حەداد شـۆرەتی. دا تـر ئەوانـی بەسـەر مـاڵ نەبێـتە با هەڵکەوت تایفەدا
 .بۆتەوە لێ لکیان دا زەمەن درێژایی لە کە بەرەن لەیەک هەمویان. نژاد حەسەن

 

 .ئەم بابەتە لەسەر داوای من ئامادە و رەوانە کراوە
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کۆچی دوایی مامۆستای دێرینی قوتابخانەکانی شاری سەردەشت میرزا عەبدوڵاڵ 

 زادە حەکیم
 
 
 
 
 
 
 
 اریشــ ســەرکەوتووەکانی مامۆســتا لە یەکێــک ٢٦١٧ - ٣ - ١٦ ڕێکەوتــی دووشــەممە ڕۆژی گەیشــتوو هەواڵــی پێــی بە

 .کرد دوایی کۆچی نەخۆشی هۆی بە زادە حەکیم عەبدوڵال میرزا کاک بەرێز سەردەشت
 

. سەردەشـتە شـاری لە هەتاوی ی3133 ساڵی بووی دایک لە عەبدوڵاڵ میرزا بە مەشهور زادە حەکیم عەبدوڵاڵ کاک
 عەبــــدوڵاڵ .هەڵبـــژاردووە سەردەشـــتی شــــاری دوایـــی و گونـــد قووتابخانەکــــانی وانەبێـــژی مامۆســـتایی پیشـــەی

 قوتابخانەکـانی بەڕێزی مامۆستایەکی و رووناکبیر مرۆڤێکی و بوو سەردەشت شاری خۆشناوی و دیار یەکی کەسایەتی
 پڕ و ڕەنگین وشەی لە پڕ هەگبەی بوو، لێزان و شارەزا کەسێکی دا فێرکردن و پێگەیاندن لە. بوو سەردەشت شاری
 دا ژیـنگە و جـوانی و سرووشـت ئاسـت لە بـوو، دا گەلەکەی یمێـژوو سـەر بە شـارەزا کەسـێکی بوو، خۆشەویستی لە

 و خـاکەڕایی هـۆی بە دەکەوت، دەر سـاکار و سـادە و بێگەرد و پاک کەسێکی هەمیشە و دەزانی بەرپرسیار بە خۆی
 الیەک هەمـوو متمانەی جێگای و خۆشەویست بە ببوو سەردەشت دەڤەری دانیشتووانی و کۆمەڵگا لەگەڵ بوون تێکەڵ

 عەبــدوڵال میــرزا کــاک کە دەزانــی نەیــان شــک بێ ، ناســیبا نەی نــزیکەوە لە کەســانێک یــا و کەســێک گەرئە خــۆ و
 سەردەشــت شــاری قوتابخانەکــانی نمــوونەی مامۆســتایانی لە یەکێــک ســەردەمانێک و کــردووە تەواو بــااڵی خوێنــدنی

 .بووە
 

  شەهید بە دان یارمەتی هۆی بە و ویهەتا ی١٣٣٧ ساڵی تێکۆشەرانی هاوکارانی لە بووە یەکێک عەبدوڵال میرزا
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 کــاری ســاڵیش دوو مــاوەی بــۆ و، زینــدان دەکەوێــتە مــاوەیەک بــۆ ئــاوارە، مەال شــەهید هەمەوەنــدی، ئەحــمەد مەال
 .دەستێننەوە لێ مامۆستای

 
 سەردەشــت نــاوچەی قوتابخانەکــانی لە هەتــاوی ی١٣١٧ ســاڵی تــا هەتــاویی ١٣٣١ لەســاڵی کە عەبــدوڵاڵ مێــرزا

 .کرا خانەنشین هەتاوی ی١٧ ساڵی لە و،کرد خزمەتی
 

 نیشتمان بە وەفاداری لە لێوڕێژ ژیانی بوو، ئیدیعا بێ هاوکاتیش و خەندە بە دەم مرۆڤێکی نەمر عەبدوڵالی کاک
ـــاری بـــوو، گەلەکەی و ـــر هەمیشـــەیی ی ـــوو، پوور حەســـەن حەمەڕەســـووڵ کـــاک نەم ـــواردا زۆر لە ب  لە یەکەوە بە ب

 نزیـک و خزمـایەتی هـۆی بە و کـردووە یەکتریان هاوکاری الوان پێگەیاندنی بۆ دا تسەردەش اریش قوتابخانەکانی
 و کـوڕ لە کەس سەدان بە و بوون سەرکەوتوو دا خۆیان کارەکانی لە و بوون نزیک لێک زۆر کارەکانیان بوونیانەوە

 نەمر و زادە حەکیم العەبدوڵ کاک دەستی سەر لە سەردەشت دەوروبەری گوندەکانی و سەردەشت شاری الوانی و کچان
 سەردەشـت شـاری فەرهەنگـی مێـژووی بـۆیە هەر کرد، تێپەر خوێندنیان قۆناخەکانی پوور حەسەن حەمەرەسووڵ کاک
 .دەکا تۆمار خۆیدا مێژووی لە بەرێزانە ئەو فەرهەنگی کاری ڕێزەوە بە
 

 و خەمبــار الیەکــی ووهەمــ کــۆچەکەی و کۆســت بە و هێشــتین جێــی بە نەخۆشــی هــۆی بە عەبــدوڵال کــاک بەداخەوە
 .دەکەین حەدداد و پوور حەسەن زادە، حەکیم بنەماڵەکانی لە سەرەخۆشی بۆنەوە بەم و کرد خەفەتبار

 
 .شاد ڕووحی
 

 ٢٦١٧ی ئەپریلی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
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 کۆچی دوایی مامۆستایەکی نیشتمانپەروەر لە شاری سەردەشت

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ــدوڵال ــیمعەب ــک   حەک ــدوڵاڵ مامۆســتایەکی نیشتماندۆســت و بەهەڵوێســت، دوای تەمەنێ ــرزا عەب زادە، ناســراو بە مێ
 .مااڵوایی لە ژیان کرد( ز٢٦١٧ - ٣ - ١٦)ی هەتاوی١٣٣١ی ی خاکەلێوە٢١رۆژی سەرفەرازانە، 

 
 گەل وبە  زادە، مامۆســتایەکی دەروەســت یمشــاری سەردەشــت مێــرزا عەبــدوڵاڵ حەکــبە پێــی هەواڵــی گەیشــتوو لە

 .کەوتوو لە بنەماڵەیەکی خۆشناو و خەباتکار بە هۆی نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کردو، هەڵ نەتەوەکەی
 

دان بە شەهید مەال ئەحـمەد  ی هەتاوی و بە هۆی یارمەتی٣٧ناوبراو یەکێک بووە لە هاوکارانی تێکۆشەرانی ساڵی 
نـدان و، بـۆ مـاوەی دووسـاڵیش کـاری مامۆسـتای لـێ هەمەوەندی و، شـەهید مەال ئـاوارە، بـۆ مـاوەیەک دەکەوێـتە زی

 .دەستێننەوە
 

  ی هەتاوی لە قوتابخانەکانی ناوچەی سەردەشت خزمتـی١٣١٧هەتاوی تا ساڵی ١٣٣١مێرزا عەبدوڵاڵ کە لەساڵی 
 .ی هەتاوی خانەنشین کرا١٧کردو، لە ساڵی

 
 کی هەر بۆیە لە ناو ئاپۆڕای خەڵوەکوو تێکۆشەر و مامۆستایەک، خۆشەویستی خەڵکی ناوچەکە بوو،  ناوبراو



 یادی یاران، یادیان بەخێر
 

 

174 
 

 .ناوچەی سەردەشت بە خاک سپێردرا
 

، لە سـەرجەم خەڵکـی نـاوچەی سەردەشـت کردن سەرەخۆشی راگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای پرسە و
 .زادەکان، خۆی لە خەمیان بەشدار و، شەریک دەزانێ بەتایبەتی بنەماڵەی بەرێزی حەکیم

 
 ٢٦١٧ی ئەپریلی ١٣:  ڕێکەوتی  -وردستان و کورد  ماڵپەڕی ک: سەرچاوە

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مامۆستا عەبدوڵاڵ حەکیم زادە و حاجی حەمەدەمین حەسەن پوور. کاک حەسەن حەکیم زادە: بەرێزان: لەراستەوە
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 بنەماڵەی بەرێز عەلی دوست

 
   

 
 کورتەیەک لە ژیانی بنەماڵەی تێکۆشەر عەلی دوست

 
 
 
 
 
 
 
 

 ن ساڵوکاکی م

 
، ئەوەی کە بریـارت داوە نـامیلکەیەک لە .هیوام خۆشیتە کورتە نامەکەتم بە دست گەیشت خۆشحاڵ بووم گەشامەوە

لە ئێسـتاوە  عەلیدووسـت بنووسـی جێگـایی پێـزانینە، هەر زادە، حەدداد و حەکـیم سەر بنەماڵەکـانی حەسـەنپوور،
 .نەبوونیت عەرز دەکەم دەست خۆشی و ماندوو

 
 ، مەکــۆی بــووژانەوەی جــوواڵنەوەی کــوردایەتی و لە دەوەری سەردەشــتی النکــی شــێران روەســتانی مێــژووبە دەخــۆزکە 
، ئاورێکی جیدیان لە نووسینەوەی کورتە مێژوویەکـی ئەو مەڵبەنـدە دڵبەنـدە دەدایەوە وئەوەی کە خـۆی پـێ شۆرش

دەکـرد و ملـی رێگایـان یان دەبەر لە کات و دەرفەتێکـی گونجـاو دا کـالەی ئاسـن ،(کنجکاو)گورجووگۆڵ و کونجکۆڵە 
ــرتە بەر  ــان دەگ ــدەماڵی لێو قۆڵی ــای هەڵ ــتیەکان لە پانت ــت و سەردەش ــژووی سەردەش ــینەوەی مێ ــزانم نووس ، جــا ب

جۆسرافیای ئەم کەونەش دا خـۆی بـۆ دەگـرتن یـان کـورد گـوتەنی کـار هەتـا دەسـتت نەداوەتـێ شـێرە کە لێیراسـای 
 .دەبێتە رێوی
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یــدانی و لێکــۆلینەوە ی وا لە بەر نەبــوونی کەرێســتەی پێویســت و ئیمکــانی حــزووری مەدەزانــم لەگژراچــوونی کــارێک
ئەوەی راســت بــێ ئەمنــیش بەش بەحــالی خــۆم لە دەرەوەی واڵت دەســتم وە شــتێکی وا راناگــا ببێــتە . بەســانی نیــیە

، راسـت و ەیەکـاڵە دیـایەکی شـوانان، گزیـرم کـرچ و انستی و بینێرمە بەر قاپی جەنابتبناخە و هەوێنی شتێکی ز
 .، هیوادارم رووی مەجلیسانی هەبێخۆت ریس کردنی لە ئەستۆی

 
جــێ بە زۆر زێــد بەپیــاوێکی راونــراوی  نەی لە ســەرەوە ناویــان هــاتوە لە تــۆرەمەی گەورەاڵبنەمــاڵە لەو بنەمــا ٣

 ،ێتەوەهێشتووی دەوەری ئیالمـین، کە پـاش سـااڵنیک دەربەدەری سـەرەتا لە تەورێـزو پاشـان لە سەردەشـت دەگیرسـ
بنەماڵکـانی تـر پێـک بنەماڵەی چوارەم کە بەڕێـز حەدادەکـان بـن بە هـۆی ژن و ژن خـوازی لێـک گریـدراوی دەگەڵ 

مەرگ کـاک محەمـمەد حەداد و  ، جـوانەحاجی حوسـێنکاک کەریم حەدداد، کاک  دایکی خوالێخۆشبوان ڕێزدار)دێنن 
لەتیف و خاتوو نوقڵێ کچی مام ئۆمرەی نەوەی خاتوو فاتمە و بەڕێزانی لە قەیدی حەتات دا کاک حەسەن، کاک 

 .یەن کە قەدەر دوایی چەرمەسەریەکی زۆر لە سەردەشتی دەگیرسێنێتەوە ئەو گەورە پیاگە ئیالمی
 

ناوبـانگی دەرکـرد ( مـائموون)پیاوە کە لە ناو سەردەشتیان دا بە وەستا مۆمنی زێـرینگەر  گەورە لە سەر بردەی ئەو
، جیـا لەو یش بە تـایفەی حەسـەن لەری ناسـراونبە تـایفەی مـۆمنە جـووی و پاشـان بوو تایفەکەشی لە سـەرەتاوە

 .گێرانەوەی ئەوەی سنگ بە سینگ لە باب و باپێران بیستراوە شتێک لە بەر دەست دانیە
 

 من لە بابی خۆمم بیستوە کە وەستا مۆمن لە زێدی خۆی راودەنرێ و پاش ماوەیەک لە تەورێز سەر وەدەر دێنێ،
 .ی زێرنگەران لە سەردەشت(سەر وەستا)و دەبێتە باش وەستا ڵەی سەریبی لە سەردەشت دەکاتەوە ێک کاپاش ساالن

 
 ئەگەر نامناسی وەستا مۆمنم ەستای باش وەستا سەر وەستا منم و
 

وەسـتا دیـارە قەسـیدەیەکی دوور و درێـژە  ،حوسـین حەدداد بیسـتوە شێعرەم لە هاورێی کـوچکردوو نەمـر حـاجی ئەو
 .هۆنیویەتەوە( البداە فی)ڵ ژنە شاعیرێکی گەریدە ومن دەگەم

بە کەڵە پیـاویکن پاشـماوەی ( ئەوسا ئیتر بـوونە موسـلمان و دینیـان گۆریـوە)چواەرم جیلی پاش وەستا مومنی جوو 
 .کوری لە پاش بە جێ دەمێنێ ٧کە ئەویش ناوی حەسەن لەر 
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 ئیبراهیم -٧خدر  -١( ەرئۆم)عومەر -٧عەلی  -٣سولیمان  -٣مستەفا  -٢محەممەدئەمین  -١
 

دیــن سەردەشــتێ ئــاوەر تێــبەردەدەن دوو کــوری حەســەن لەری بە ناوەکــانی مســتەفا و ( عەرووس)کاتێــک رووســەکان
سلیمان لە گەڵ چەند کەسی دیکەی شاری سەردەشتێ لە الیەن رووسەکانەوە دەگرن و لە خانی ئەحمەدی ئالالخانی 

 .بەر لووتی دا دەسووتێنن و خەفەیان دەکەنکایان لە ( باپیری شەهید مەوالنی سوارەی)
 

 ( کوشتیانن رووس لیوەکرا باسیان وەک) :مستەفا و سولیمان
 (نەماوە جێ بە پاش لە کەسی مردوە زوو :ئیبراهیم

 و فـاتم و سـالح مـام حەسـەن، مام حەکیمزادە، میرزاحوسێن) ماون بەجێ لەپاش کچی ٢و  کور ٣ :محەممەد ئەمین
 ( حمەدەمینی مام ماڵێ( )خانزاد
 وەسـتا) بە مێـرد کە ئـامین و بـرایم عەلـی، حمەدەمـین، سـەعید،) دەمێـنن بەجـێ پـاش لە وکچێکـی کـور ٣ :ئۆمەر
  (ئۆمەری مام ماڵێ). دەکات(بانەن شوێی خەڵکی کە حەدداد مینەی
   (خدری مام ماڵێ) پیرۆز و زێنەب زێرین، محمود، عەلی، دەمێنن جێ بە پاش لە کچی ٣ و کور ٢ :خدر
 سەردەشـتی ئەحمەد و عەلی رەشیدی بە دا خەڵکی نێو لە لە ئەحمەد و رەشید نێوەکانی بە دەبن کوری دوو :عەلی

 (عەلی مام ماڵێ). دەکەن دەر ناوبانگ
 

، رەزاشای دەستور دەدات هەموو ئێرانێک دەبێ ئیسـمی فـامیلی هەبـێ و پەهلەوی یەکەمساڵەکانی دوایی حکوومەتی 
دەردێنن و ( شنامنامە)دادەمەزرێ و خەڵک هیندێک بەزۆر وهیندێک بە خوایش سجیغ ( والثبت اح)ادارەی احسایە 

لە سەردەشـتە خنجـیالنەکەی مـن و جەنابـت ئاسـای . تـایفە و بنـه مـااڵن دەسـت پێـدەکای سایکس پیکـۆی عشـیرە و
نەوای ئەو  کی بـێکردنی سجیغ و پێدانی ناوی فامیلی بە خەڵ حەسەنی لەتیفی دەبێتە مەئمووری سەرژمێری و سادر

هینـدێک نـاوی فـامیلی بـۆ خەڵکـی . )و دەیدروێمەڵبەندە و ئەوش خواهەڵناگرێ بە زەوق و ئیشتیای خۆی دەیرێ 
یە پـێ بناسـە  داناون کە تەنانەت پیاو لە بیستنیشـیان شـەرم دەیگـرێ جـا چ بکـات بەوەی خـۆی بەو نێـوی فـامیلی

 (.بکات
 

 لەری  کە بە تایفەی مومنە جووی یان حەسەن)لەری  وری حەسەنک ٣یە بۆ پاشماوەکانی  ئەو جەنابی لەتیفی
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  .ناسرابوون ئەو نێوی فامیلیانە دادەنێ
 

حوسێن دەستی لە تەبت سوونەتی داهەبـوە و تەنیـا حەکیمـی نـاوچە  کورەکانی مام حمەدەمینی لە بەر ئەوەی میرزا
ام خــدری حەســەنژاد و ســەرئەنجام بــۆ زادە بــۆ کورەکــانی مــام ئــۆمەری حەســەن پــوور بــۆ کورەکــانی مــ بــوە حەکــیم

 .کورەکانی مام عەلی شۆرەتی عەلیدوست هەڵدەبژێرێ
 

جـوویە لە شـاری سەردەشـت دوابەدوایـی ئەوەش شارسـتانیەت و  ئەوە سەرەتای سایکسپیکۆی تـایفەی گەورەی مـۆمنە
بەشـێکی زۆری نەوە و مۆدێرنیزم و دەسەاڵتی مادی بنەماڵەکان هێندەی تر لێک دوور دەکاتەوە بە چەشنێک ئێسـتا 

 .نەتیجەی ئەو گەورەپیاوانە یان یەکتر ناناسن یان لێکتر نابانێن
 

 .ئیستا با بێینە سەر باسی ئەحمەد سەردەشتی کە دەبێتە باپیری من
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوربانی مەحەی  سەردەشتی و دوو پورزای بەناوکانی مەحەی قالە ئەحمەد( ی زایینی١٣٣٦) ی هەتاوی١٣١٨ساڵی 
لە سەر کرینی تفەنگ و مـابەبقی تفـاقی شـەرێ لە سـەربازێک بە نـاوی برایمی بێوران  کویخا یە و ە ئەستیخەلیف

 .موبالی لە الیەن پادگانی سەردەشتێ وە دەگیرێن
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کمی ئیعــدامیان شــار کویخــا بــرایم هەر زوو بەر دەبــێ و ئەوانــی تــر دەکەونە ژێــر ئەشــکنجە و دەنگــۆی هــاتنی حــو
و شەنگی بەنێو بانـگ بـوە بـۆ رزگـار گردنـی گیـانی تـاقە   یە کە ئەودەم بە شۆ  فە ئەستیکچی خەلیدەتەنێتەوە و 

برایەکەی مێرد بە سەرهەنگ عەلی ئەزسەرخان فەرماندەی پادگانی سەردەشـتێ کە پاشـان بە سـەرهەنگ پزشـکیان 
دا باسـی ( راصـح.  لە کتێبی باشرفها لە نووسینی. )دەناسرێ دەکات و بەم جۆرە پێش بە ئیعدامی براکەی دەگرێ

 .ئەو ئیعدامە هاتوە
 

ئەحمەد سەردەشتی لە کاتی ئیعدام کردنی دا خاوەنی کورێک و کچێکی بە ناوەکانی عەلی و فـاتم بـوە  خێزانیشـی 
 . گوتونی بۆ منداڵی سیهەم لە سەر مانگ و رۆژی خۆی حامیلە دەبێ کورد
  

ی لێـدەنێن و هەتـا ئێسـتاش سەردەشـتێ اوی ئەحمەدخیزانی کورێکی دەبێ کە بە ن چەند رۆژ پاش بە خاکسپاردنی
 .بە ئەحمەد میرە ناسراوە

 
 ەڵسا ٢سااڵن دەبێ  پوورم  ٩٩بابم کە ئەودەم 

 
منـــداڵی  ٣رۆژ دوایـــی ئیعـــدامی مێـــردەکەی ماڵئـــاوایی لە ژیـــان دەکـــات و  ٣٦نـــازێ خێزانـــی ئەحـــمەد سەردەشـــتی 

 سەڵکەوپێچە بە داهاتوێکی نادیار دەسپێرێ،
 
کی و هـاورێیەتی لە رادە بەدەری بـرایم ئاسـای بەریـاجی و ئەحـمەد سەردەشـتی سەرپەرەسـتی بـابم بە هۆی نێزیبە

برایم ئاسی بەریاجی دەسپێردرێ و مام رەشید سەرافەتی پورم و ماڵێ میزاحوسینی سەرپەرەستی ئەحمەد میرەی وە 
 .ئەستۆ دەگرن

 
 .دامەزرانی کۆماری کوردستان لە شاری مەهابادسااڵنی مێر منداڵی بابم هاوکات دەبن دەگەڵ شەری جیهانی و 

ــاوێ  ــی قازی ــاجی لە وارش ــای بەری ــرایم ئاس ــوری ب ــاجی ک ــانی بەری ــەن خ ــوونی حەس ــەهید ب ــاپیرم و ش ــدامی ب ئیع
پدر کشتی و تخم کین کاشتی پدر کشتە را کـی بـود شوێنەوارێکی قوڵی فکری لە سەر بابم دادەنێن فارس گوتەنی 

 .آشتی
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نی ئاشـنایی و تـێکەاڵوی بـابم دەگەل بەشـێکی اڵسـا (ی زایینـی١٣١٨ - ١٣١٧)هەتـاوی ١٣٣٧و  ٣١سالەکانی پـێش 
بەرچـــاو لە هەڵســـوراوانی جـــوواڵنەوە دەبـــێ شـــەهید محەمـــمەدی رەســـوەمەری کە لە شـــەری سەرشـــیوی بە دەســـتی 

 .بەکرێگیراوانی جاش و ژاندارم شەهید بوو نێزیک ترین رەفیق و دۆستی بابم بوو
 

ە ئەرکەکــانی نەمــر ماموســتا را ئەنــدامی شــانەی دەچــۆمی حیــزب بــوە و راپەرێــنەری بەشــێک ل بــابم لەو ســەردەمە
شنێک کە کاتێک من لە دایک دەبم بابم بۆ راپەراندنی راسپاردەی ماموستا ئاوارە لە گەرمێنێ  دەبێ ئاوارە، بە چە

ی مــن بە بــابم دەدەات هە و پـاش مەالقــات لە مـووچەیەک بە نــاوی چەکـۆ ماموســتا ئــاوارە مزگێنـی لە دایــک بـوون
 .بۆخۆشی ناوی نەبەز لە سەر من دادە نێ

 
ــا ــان هەمووک ــژوو ماڵم ــاهیدی مێ ــوردایەتی و بە ش ــۆ ک ــوو ب ــێمە ب ــدەری ئ ــوو هان ــان داب ــا لە ژی ــابم هەت ت دادەی ب

بـاوەری قەلبـی وابـوو هەر کەس چـوار منـداڵی هەبـن دەبـێ یەکیـان بە قوربـانی بـابم . شۆرشگێرانی دێموکرات بـوە
 . ستان بکاتکورد
 

دا کـوچی دوایـی  ی زایینـی١٣٨١ی نۆڤەمبەری ١١ی هەتاوی بەرامبەر بە ١٣١٧ی خەزەڵوەری ٢٧بە داخەوە بابم لە 
 .کرد و ئاواتی کوردستانی ئازادی بردە بن گڵ

 
ی  یە و ژیـانی ئاسـایی خـۆی هەیە، زاوای مـاڵ رەحـیمە قـووچە مامم ئەحمەد میرە پیاویکی سـادەو میهربـان و خـاکی

کچی هەن و نە پیاوی حکومتـان  ٣ژنە و کورێک و ( گوڵێ خوشکی حاجی سەعیدو ئەحمەدی کەبابچی)دەشتێتە سەر
 .بوە ونە تێکەاڵوی شۆرش

 
 یە لە ژیان دا ماوە و مندالیشی هەن خێزانی حاجی عبەی گودەرزی (فاتم)پوریشم 

 
 .ئەم بابەتە لەسەر داوای من ئامادە و رەوانە کراوە: تێبینی
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 :ئامادەکار: نیتێبی

 
  ختەو وەئ كه قازان    ەڵخ مريەم  چى برايم جوالى ناوى به خاتوونيكلە گەڵ  کۆچکردوو عەلی عەلی دوست

 :بوون ڵمندا ١٢ ژيانه وەئ م ەرهەب دينن، پيك شەهاوب ژيان  بوون بيشاسپ کوندی دانيشتووى
لە  شـتەردەسشـاری  لـه دەگەڵ هاوسـەرەکانیان هەر سـێکیان روژانو  ئامين ،كەلەمخاتوو  :بەناوەکانی: پێنک کچ *

 . خاتوو ریزان، لەگەڵ هاوسەرەکەی نێشتەجی واڵتی سوئیدە. ژيتەدرۆژهەاڵتی کوردستان 
دیکەی تێکۆشەرە کاک عەلی یە و نێشتەجێ واڵتی نۆروێژە و خۆی و منداڵەکانی چـاالکن لە  خاتوو نازی کچی* 

 .نبوارەکانی مافی ژنان و حیزبەکەیا
 

تـا  ١٣١٦مانپەروەریەوە لە سـاڵی تعەلی دوست بە هۆی چـاالکی سیاسـی و نیشـ هاوڕێ نەبەز :کوڕ بە ناوکانیچوار 
لە چاڵەرەشـەکانی کۆمـاری ئیسـالمی بەنـد کـراوە و پاشـان بەهـۆی بـێ ( ی زایینـی١٣٨٣تا  ١٣٨١)ی هەتاوی ١٣١٢

وە هـاتووتە نێـو ریزەکـانی پێشـمەرگە و بۆ ئەوەی دووبارە بەند نەکریتەوە شاری بەجی هێشتو. تاوانی ئازاد کراوە
. حیزبــی دێمــوکڕاتی کوردســتان، و ئێســتاش کــادری بە توانــا و لێهــاتوو و چــاالکی حیزبــی دێمــوکڕاتی کوردســتانە

ــردوە ــی  لە هاســەری یەکەم خــاوەنی دوو منــداڵە و هــاوڕێ نەبەز ســێ جــار هاوســەڕگێری ک ئێســتاش لەگەڵ خێزان
 .سێهەمی لە واڵتی سوئید نێشتەجین

 
بەتاوانی کـوردپەروەی و داکـۆکی لە مافەرەوکـانی  یەکی تر لە کوڕەکانی کاک عەلی یە؛ (عوسمان) ريبوار كاك* 

پەت و  چالەرەشـەكان  سـاڵ تەمەنـی الوەتـی خـۆی لە ٨پـاش  نـاوبراو. گەلەکەی حوکمی ئێعدامی بەسەر دا سەپا
 لە بەندیخانە را بکا بۆ واڵتی تورکیە و دواتر ناوبراو توانی ژیرانە . بەسەر بردوو ئيران كۆمارى ئيسالم  سێدارە

 .لە واڵتی سوئید وەک پەنابەر گێراسایەوە
 

 ەڵگەدلە شـاری یوتۆبـوری واڵتـی سـوئید و جێگـری کـۆمیتەی حیـزبە  ئێسـتا ئەنـدامی چـاالک و هەڵسـور دلیرکاک 
 . ژىەد ىەكەكچ
 

 .لە رۆژهەاڵتی کوردستانن شتەردەس ریگەڵ خیزانی نێشتەجی شا له( زولفقار) ۆئاسکاک 
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 .رووحیان شاد بێت .ش مردوونكچي  و كور دووهەروەها کاک عەلی 
 

ی ٢٧ رۆژی یەک شەممە ڕێکەوتی لە کاک عەلی عەلی دوست ئەوینداری ئازادی و سەربەخۆی کوردستان،بە داخەوە 
لە شــاری سەردەشــت لە رۆژهەاڵتــی دا  ی زایینــی١٣٨١ی نــۆڤەمبەری ١١ی هەتــاوی بەرامــبەر بە ١٣١٧خەزەڵــوەری 
رووحی شاد و رێگای خەبات و تێکۆشـانی پـڕ  .کوچی دوایی کرد و ئاواتی کوردستانی ئازادی بردە بن گڵکوردستان 
 ڕێبوار بێت

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بابم عەلى ئەحمەد سەردەشتى -پورم فاتمى حاجى عەبەى گودرزى 
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 پوور و مستەفا حەکیم زادەبۆ هاوڕێیانی تێکۆشەر عیسمەت حەسەن 

 
 

 
 
 

 ...دایک و باوکێک کە باڵیان بۆ کچەکانیان خولقاند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سکاال حەکیم زادە
 

زمانم ناتوانێ هەستەکانم دەرببڕێ و وشەکانیش لە ئاست گەورەیی و لەخۆبردوویتـان کەم دێـنن و ڕێکخسـتنیان لە 
وێت باس لە پێگەی سیاسیتان بکەم دەڵێم سەرەڕایی ئەوەی ئەگەر بمهە. پەنا یەکتر و هۆنینەوەیان دژوارتر دەبێت

 بابم سەوادی خویندن و نووسینی نیە و دایکم تەنیا پێنج کالسی خویندن و نووسینی سەرەتایی ناو شۆڕشی هەیە 
 .بەاڵم بە قەت هەموو ئەو کەسانەی خویندنیان تەواو کردووە و کاری سیاسی دەکەن تێگەیشتوو و پێگەیشتوون

 
هەمووکات باسی لەوە دەکرد کە لەسەردەمی ئەودا خویندن بۆ کچان عەیب بووە، لە بڵینگۆیی مزگەوتەکانەوە دایکم 

بــاس لەوە دەکــرا کە هەر کچێــک بچێــتە قوتابخــانە ئەوە فێــری دەرســی شــەیتان دەبێــت هەر بــۆیە بــاپیرم دەبێــتە 
ێکی پـڕ لە خەم و تـامەزرۆ بـۆ خوینـدن بە دەنگ. بەربەست لەبەر دەم  دایکم و خوشکەکانی کە بچن بۆ قوتابخانە
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دەیگووت هەبوون کچانێـک کە دەچـوون بـۆ قوتابخـانە و قسـەی مەالی مەزگەوت کـاریگەری ئەوتـۆی نەبـووە لەسـەر 
 . بنەماڵەکانیان کە من بە دڵ ئیرەیم پێیان دەبرد و خۆزگەم دەخواست منیش وەکوو ئەوان چووبایەم بۆ قوتابخانە

 
اوبـانگی دەرکـردووە هۆکـاری ئەو ناوبـانگەش ئەوە بـوو کە السـاری کـردووە لە فێربـوونی مستەفایی بابم بە پـۆاڵ ن

هەرچەند ماموستاکەیی هەوڵی لەگەڵ داوە تەنانەت بە زەبری . خویندن و نووسین دا و ملی بۆ فێربوون ڕانەکێشاوە
ــد ــابم تووشــی تون ــار ب ــۆیە زۆرج ــوون ب ــۆ فێرب ــار ب ــر ب ــتە ژێ ــابم بێنی ــوە ب ــدانیش نەیتوانی ــووە لەالیەن لێ وتیژی ب

 .ماموستاکەییەوە بەاڵم بۆ تاکە جارێکیش نەیکوتووە وەیی هەر بۆیە پێیان کوتووە پۆاڵ
 

دایکـم و بــابم کەســێکی بە بیروبــاوەڕ بە ڕێبازەکەیــان و دلسـۆزو سەمخــۆری حیزبەکەیــانن، ئەوان تــاڵی ژینیــان لە 
ئەوان لەناو شۆڕشـدا .  بات بوون و هەن و دەبنخەباتی گەل و لە پیناو نیشتماندا سپی کرد، ئەوان گەوهەری خە

و لە باوەشی بنەمـاڵەییەکی نیشـتمانپەروەردا فێـری دەرسـی شۆڕشـگێڕی و ئەلـف و بێـی سیاسـی بـوون، عیسـمەت و 
حەکیم ئێمەیان فێری ئەلف و بێی ئازادی ویەکسانیی و نیشتماندۆستی کردووە ئەوان بۆ ئێمە قوتابخانەییەکن بـۆ 

 . لێ فێربوون
 
اتێکدا لەناو کۆمەڵگایی پیاوساالریی کوردەواریدا لەدایکبوونی کچ بـۆ دایـک و بـاب بە شـەرم دادەنرێـت و زۆرن لەک

ئەو بنەمـــااڵنەی کە لە کـــاتی لە دایکبـــوونی کچەکەیـــان دایـــکەکە دەکەویـــتە بەر پـــالر و تـــوانجی مـــاڵی مێـــرد و 
بنەمـاڵەی ئـێمەدا ئەو نەریـتە دواکەوتـووییە هاوژینەکەی و کۆمەڵگا چـونکە مێینەیەکـی هێنـاوەتە دونیـا بەاڵم لە 

تەواو پێچەوانە ببـووەو بە هـاتنە دونیـایی هەر یەک لە ئـێمە شـادی و بـزە کەوتە سـەر لێـوی دایـک، بـاب، مـام، 
لەگەڵ چـــاوکردنەوەی هەر یەک لە ئـــێمە هەمـــوو بنەمـــاڵە دەســـتیان دایە دەســـت یەک کە . داپیـــرەو بـــاپیرە هتـــد

ــترین ناوەکــان لەســەر نەوە ــادی و خۆشــیە لەگەڵ عیســمەت و حەکــیم بەش بــکەن و خۆش کانیــان دابنــێن و ئەو ش
 .  یارمەتیدەر بن لە پێگەیاندن و گەورەکردنی نەوەکانیان

 
بابی ئێمە لە کۆمەڵگاییەکدا گەورە ببوو و دەژیا کە زۆر کار و شت عەیبە و بڤە بـوو بـۆ کـچ، بەاڵم ئەو نەهێشـت 

ردەم ئــیمەی کچیــدا هەر لەســەرەتاوە ســەلماندیی ئەگەر کۆمەڵگــا ئێــوەی ئەو عەیــب و بڤــانە ببــنە بەربەســت لەبە
 .تەریک خستۆتەوە و سەرەتایترین مافەکانتانی الی زەوت کردون ئەوە من  وەکوو هاوڕێیەکم بۆ عیسمەت و ئێوە
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ە و بابی دڵسۆز و دایکی میهربانم لەنـاو کۆمەڵگـا و بنەماڵەکـانی حیزبـدا خۆشەویسـتن و ڕێـزی تایبەتیـان هەبـوو
هەیە، هەبوون وهەن کەسانێک کە لە ماڵی ئێمە بـوون و مـاڵی ئێمەیـان بە مـاڵی بـاب و خوشـک و برایـی خویـان 
دانــاوە هەر بــۆیە هەمووکــات دەرگــایی مــاڵی بــابم ئــاوەڵە بــوو بەڕوویــی پێشــمەرگە وبنەمــاڵەی پێشــمەرگەکان کە 

اف و گەورەیــان هەیە ئەوان هەمووکــات بە بــابم و دایکــم دڵێکــی ســ.  لەنــاوخۆ ڕا دەهــاتن بــۆ ســەردانی کوڕکانیــان
بــزەوە و ڕویخۆشــەوە پێشــوازییان لە پێشــمەرگە و بنەماڵەکانیــان دەکــرد هەر ئەو ڕوخۆشــیە وایکردبــوو کە زۆربەی 

 .زۆری کاتەکان ماڵی ئێمە پڕ بوو لە میوان
 

دووە و ڕێزیـان لە هەمـوو دایکم و بابم هەمووکات بە ڕیزەوە چاویان لە گەورە و بچووکی ناو بنەمـاڵە و تـایفە کـر
لەناو بنەماڵەی ئێمەدا خۆشەویستی و ڕێـز لە یەکتـر گـرتن قسـەی یەکەم دەکـات، ئەوان یەکتریـان . کەس گرتووە

. خۆشویست و ڕیزیان لە یەکتر گرت تا ئێمە دەرس لەوان وەرگرین و یەکترمان خۆش بوویـت ڕیـز لە یەکتـر بگـرین
ژیــان و بە باشــترین شــێوە بــۆ ئــێمە بــوون بە قوتابخــانەییەکی پــڕ لە دایکــم و بــابم لە ژێــر یەک دارو پەردوودا 

زانیــاری دەرســی لە خــۆبردوویی و دڵســۆزیی بــۆ نیشــتمان و وەفــاداریی بە خــوینی شــەهیدان  گرینگتــرین وانەکــانی 
 .ژیانی ئێمە بوون

 
ە بە مانگ نەدەهـاتەوە بە حوکمی ئەوەی بابم لە دەفتەر بوو وپارێزگاریی لە ڕێبەرانی حیزب دەکرد جاری وابوو ک

ماڵێ کە دەهاتیشەوە تەنیا چەند ڕۆژێک لە ماڵ دەبوو و دوایی دەگەڕاوە دەفتەر بۆیە دەتوانم بڵـێم دایکـم بـۆئێمە 
دایکێکی دڵسۆز و لە هەمانکاتدا بـابیش بـوو ئەو قەت نەهێشـت کە ئـێمە هەسـت بە کەموکـوڕی و دووربـوونی بـابم 

ن باسـی دەورانـی الوییەتـی خۆیـان چیرۆکـی بەر ئاگردانمـان بـوو، ئەوان بە زۆرتری کاتەکان کە دادەنیشتی. بکەین
باس لە ڕابردوو و خۆشی و ناخۆشیەکانی ئەو کاتی ژیانیان هەوڵیان دەدا کە بە ئـێمە بڵـێن دەبێـت ئێـوەش وەکـوو 

زۆرن کە بیـروەریە خـۆش و ناخۆشـەکانی ژیـان . ئێمە چۆک بە ناخۆشیەکاندا بێنن و باوەش بۆ خۆشیەکان بکەنەوە
ـــان و  هەتـــا هەتـــایە لە مێشـــک دا بە زینـــدوویی دەمێنـــنەوە بەشـــێکیان دەبـــنە ئەزمونێـــک بـــۆ بەرداوامبـــوونی ژی
هێندێکیشان بۆ زاڵبوون بەسەر کەندوکۆسپەکاندا دەبنە وانەییەک کە تەنیـا لە زانکۆکـانی دایـک و بـابێکی دڵسـۆز 

 . دەتوانی فێریان ببی
 

 بڵێم کە تەواویی ژیانمان قەرزداری ئێوەین و ئاواتمان ئەوەیە کە تەمەنتان لە کۆتاییدا دەتوانم هەر ئەوەندە 
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ئێوە لەو دەگمەن دایک و باوکانەن کە هەمووکـات . ئەوەندە درێژ بێت کە ئازادیی نیشتمان بە چاویی خۆتان ببینن
وونەوە و بــاڵی ئێــوە بەرەنگــاری نەریــتە کۆنەکــانی کۆمەڵگــا بــ. هەوڵتانــداوە بــۆ تێگەیانــدن و پێگەیانــدنی ئــێمە

فڕینتــان بــۆ ئــێمە خولقانــد بە ئێمەتــان گــوت لە شــەقەیی بــاڵ بــدەن و بەرەو بەرزایــی بفــڕن، هەســتی بــاوەڕ بە 
ــردین ــر ک ــتانتان فێ ــێ ڕاوەس ــەر پ ــوون و لەس ــیە . خۆب ــەرم ن ــوون ش ــچ ب ــەلماندتان ک ــردەوە س ــوون کە بە ک ــوە ب ئێ

ە بوون فێرتان کردین ئازاد و سەربەست ژیان مـافی بەڵکوودەبێت سەرمان بەرز کەین و پشت بە ئێوە ببەستن،  ئێو
 . سەرەتایی ئێمەیە و دەبێت هەوڵی بۆ بدەین و بەرەوڕوویی کەند و کۆسپەکانی ژیان ببینەوە

 
بوونی دایکم و بابم بۆ ئێمە ورەی داهاتوو و هێزی هیوایە، ئەوان دوایی چەندین ساڵ خەباتی بێ پسانەوە دڵیان 

 .  ە خەباتی ڕابردوو و ئێستایانگەرمە و شانازیی دەکەن ب
 

 ....خۆشم دەوین
 

 ٢٦١٣ی مارچی ٧
 

 .ئەم بابەتە لەسەر داوای من ئامادە و رەوانە کراوە
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 چەند وتە و سپاس و پێزانین
 

الپەڕەکانی مێژووی خەباتی رزگاریخوازانە گەلی کورد گەڵێک کەس و بنەماڵە هەڵکەوتـوون کە بە کـۆ و تـاک بـۆ 
تێکەڵ بە جوواڵنەوەی میللی دێمـوکراتیکی  نەتەوەکەیان ی خاک و نیشتمان و وەدیهێنانی ئامانجە رەواکانیپاراستن

بە هـۆیەوە رۆڵەکـانی ئەم گەلە تووشـی و بـوونەتەوە  داگیـرکەرانبەرەنگاری زۆری و گەلی کورد بوون و دژی زۆڵم 
ن و ئەوینـدارانی گەل و نیشـتمان نەتەنیـا بە بەاڵم تێکۆشـەرا .کـراون بەند کردن و ئازار و ئەشـکنجە و دورخـرانە

چۆک دانەهاتوون بەڵکوو بە پێچەوانەوە زیاتر لە جار بۆ بەرگری لە گەلە بەشـخواروەکەیان درێژەیـان بە خەبـات 
 .دەربەدری ئازار و شەهید و برینداریش بوونەتەوەتووشی دا  ەپێناولەو بەرخۆدان داوە و 

 
خەڵکـی چوار بنەماڵەی حەدداد، حەسەن پـوور، حەکـیم زادە و عەلـی دوسـت  پێوەندیە باسی مهەر بۆیە ناکری لە

ــوو دژی دوو رێژیمــی سەردەشــت رۆژهەاڵتــی  ــان داب ــان هەر چــێ لە دەســت و توانای ــۆ و بنەماڵەکانی نەکەم کە بە ک
 .پەهڵەوی و کۆماری ئیسالمی کردیان و سەر بەرزانە و رووسوورانە ئەرکی نیشتمانی خۆیان بەجێ گەیاند

 
ە و بەردوامــی ئەم چــوار بنەمــاڵەیە دەســتم دایە رانیلگیشــبــۆ خەبــات و بەرخــۆدانی  نــیش بــۆ ســپاس و پیــزانینم 

تەنـانەت داوام لە کەس و کـاری ئەم ئـازیزانە . کۆکردنەوەی ئەم نووسراوەنەی کە لەسەر ئەم بنەمـااڵنە نووسـراوە
 دانەوەی وەاڵمبەتیم بـدە کە بەخۆشـیەوە کرد هەر چـێ لە دەسـتیان دێ بـۆ دەوڵەمەنـدتر کردنـی نـامیلکەکە یـارمە

یان لە ن، بە نـۆرەی خـۆم دەستخۆشـیان لێـدەکەم و سـەرکەوتنبـابەت و ژیاننـامە بـۆ رەوانە کـردم یانئەرێنی بەشـیک
 .نی ژیان بۆ بە ئاوات دەخوازمهەموو بوارەکا
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