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ــە ــتا کۆیلەی ــە ئاس ــردن ل ــری، م ــزی نام ــۆ بەهێ ت
ــە ــەوازی ڕێگەی ــمە و بانگ ــۆ دروش ــی ت ــە گیان چونک
تــۆ چــرای دەنگدانــەوەی، دەنگــی کپــی چەوســانەوەی
بووژانــەوەی ســەردەمی  ڕاپەڕینــی  بۆمەلــەرزەی 
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کاکۆ:
ئــازاری مااڵویی کردنێــک کــە تۆزقاڵێــک گەرەنتیی گەڕانەوەشــی 
لەســەر نییــە، لــە ئازادکردنــی گونــد و شــاریش پــێ گرینگتــر 
ــتەواژەی  ــان دەس ــی تر و دەی ــر و سیاس ــر و قووڵت و لۆژیکی ت

پــڕ لــە بەتاڵــی دیکــە بــە بایەختــرە.
ــژ  ــاری دوور و درێ ــان وت ــە دەی ــەم ل ــەو »ســطحی نگری«ی ئ

ــرە! ــڕ بەهات ــێ پ »خــۆش چەواشــە« پ
ــازار  ــە، ئ ــەی گەلێک ــز و هەناس ــە، ڕەم ــەو ماڵئاوایی ــەزی ئ ت
ــە  ــتێکە ک ــاردیی خۆشەویس ــک و هەناسەس ــۆری دایکێ و ناس

ــکات. ــێ ب ــتی پ ــت هەس ــەس ناتوانێ ــوو ک هەم
ئەمــە شــێعر نییــە، ئامانجێکــە کــە ئەوانــەی ناتوانن بەدەســتی 

بێنــن، پــی دەڵێــن شــوعار و شــێعر...
لیباس خاکییەکان ئێوە هەر براوەی ئەو چەواشە بازاڕەن
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پێشەکی

نووســینی پێشــەکی و پێشــبار لــەالم، لــە نووســینی گەوهــەری کتێبەکــە گرانتــرە. 
الم وایــە دەســپێکی کار لــە خــودی ڕاپەڕاندنــی کار گرنــگ و بــە بایەختــرە. یــەک 
ــە کار و ڕاپەڕاندنــی  ــە خەســڵەت و تایبەتمەندییەکانــی کاک کاوە جەوانمــەرد ل ل
ئەرکــدا، دەســپێکی کار بــوو، هیــچ کات لــە کار و شــێوازی نــوێ و چاالکیــی تــازە 
ــاکاری  ــوێ ئ ــەی ن ــەری و بیرۆک ــان، نوێگ ــێ داهێن ــەوە و گشــت کات نەدەپرینگای
ــاری کەســە  ــارەی کەســایەتی و ڕەفت ــوو. نووســین لەب بەرچــاوی شــەهید کاوە ب
ــی  ــج و بناوان ــە بن ــی نەچێت ــە وردی و قووڵ ــا ب ــەرەکان، هەت ــەن و کاریگ دەگم
ژیانــی و هەمــوو ڕەهەندەکانــی شــەن و کــەو نەکەیــت، ئەســتەمە قەڵەمێــک 
ــی  ــار و ڕەهەندەکان ــەرلەبەری ڕەفت ــن و س ــەی بااڵنوێ ــە ئاوێن ــەوێ و ببێت هەڵبک
ژیانــی بــەرزە مرۆڤــەکان و وەک خــۆی وێنایــان بــکات. کاکــۆ، یــەک لــەو دەگمــەن 
هــاوڕێ، هاوســەنگەر و شۆڕشــگێڕە »کامل گرا«یانەیــە کەلــە مەتەرێــزی خەبــات 
بــۆ ئازادیــدا ناســیومە و ڕەفتــار و ئەندێشــەی کاریگەریــی لەســەر دانــاوم. 
هەرچەنــد بەهــۆی ژیانــی کەســیی خــۆم، دوای یــەک ســاڵ و نیــو هاوکاربــوون و 
ــە ئاژانســی )کوردپــا(، لێــک دابڕایــن و ڕۆژانــە یەکترمــان  کاکردنمــان پێکــەوە ل
نــەدەدەی، وەلــێ هــەردەم پەیوندیمــان بــە یەکتــرەوە هەبــوو. چونکــە یەکێکی تــر 
لــە خەســڵەتە بەرجەســتە و خاکەڕاییەکانــی کاوە بــۆ کار و چاالکــی، پــرس و ڕاوێژ 
بــە هــاوکار و کەســانی نزیــک و دەوروبــەری بــوو. کاکــۆ بــاوەڕی قووڵــی بــە کاری 
هاوبــەش و بەکۆمــەڵ هەبــوو، الی وابــوو جێخســتنی کولتــووری کاری بەکۆمــەڵ، 
ــتیانە و  ــی ئاش ــۆ پێکەوەژیان ــکردنە ب ــاوکات ڕێخۆش ــکەوتنە و ه ــانەی پێش نیش

یەکتــر قەبووڵکــردن و لــە گشــت گرنگتــر، کاریگــەری و دەنگدانــەوەی زیاتــرە.

ــە زۆر کــەس دەکــرد  ــژی ب ــکات، پــرس و ڕاوێ ــک ب ــە گــەر ویســتبای کارێ بۆی
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و لەبــەر ئــەوەی کەســێکی لــەدڵ نزیــک، پشــوودرێژ، جیــدی و ماندوویی نەنــاس 
و لــە گشــت گرنگتــر خۆنەگــر بــوو، کــەم وا هەبــوو داوای هــاوکاری لــە کەســێک 
بــکات و دەســتی نــا بەڕوویــەوە بنــێ. یــەک لــەو کەســانەی کــە داوای هاوکاریــی 
لــێ دەکــردم و نەمدەتوانــی بڵێــم نــا، کاکــۆ بــوو. چونکــە داواکارییەکانــی شــیاو، 
چاالکــی و پرۆژەکانــی نــوێ و دڵســۆزانە بــوون، هــاوکات بــە گرنــگ و بایەخــەوە 
دەیڕوانییــە بۆچــوون و ڕۆڵــی ئــەو کەســەی کــە پــرس و ڕاوێــژی پێدەکــرد. هــەر 
بۆیــە دۆســت و هــاوکاری زۆر بــوون و بەهــۆی بەرینبوونــی بازنــەی پەیوەندییــە 
ــەم  ــش و ســەرلەبەری ئ ــە پێ ــە باشــی دەچوون ــی ب ــی، کارەکان کۆمەاڵیەتییەکان
چاالکییانــەی بــۆ یــەک ئامانــج دەکــرد کــە ئەویــش »ئەنجــام و بەرهەمــی کار« 
بــوو. کاک کاوە بەبــێ بیرکردنــەوە و دانانــی پــالن و ڕێــکاری گونجــاو دەســتی 

نەدەدایــە کار و چاالکــی. 

پــاش ئــەوەی قۆناغــی »ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت« دەســتی پێکــرد و یەکــەم 
ــەی  ــدرا و »حەماس ــەوە لێ ــنۆی دێرین ــە ش ــۆڕش کەل ــی ش ــەی ڕابوون چەخماخ
ــە  ــوو ب ــان ب ــەهیدانی نوێم ــی ش ــد و خوێن ــەری ڕاچڵەکان ــەقەل« داگیرک قەرەس
ئیــرادەی شــاخ و جمانــی شــار، کاوەی چاونەتــرس و قارەمــان ئۆقــرەی لــێ بــڕا 
ــی خاکــی ڕۆژهــەاڵت  ــاو قوواڵی ــەوە ن ــە وەفــای چوون ــی ب و هــاوڕێ لەگــەڵ یاران
و پەیامــی ڕاســان و ئەویندارانــی نیشــتمانی ئەهووراییــان بــە گوێــی خاکــی 
ــەڵ  ــدار لەگ ــەوە و دی ــە 20 ڕۆژ مان ــر ل ــاش زیات ــد. پ ــدا چرپان ــەزرۆی ئازادی تام
ــە  ــوێ ب ــی وەرزی ن ــی پەیام ــداری پێشــمەرگە و گەیاندن ــەزرۆی دی ــی تام خەڵک
ســنەی ئــەردەاڵن و »ژاوەرۆ«ی مەکــۆی دێمۆکــرات، لــە گەڕانــەوەدا لــە کۆســااڵن 
ــووە  ــە ب ــن، ک ــە قی ــڕ ل ــدارانی دڵپ ــاش و پاس ــەر و ج ــەی داگیرک ــە بۆس کەوتن
هــۆی ڕوودانــی »حەماســەی کۆســااڵن«. حەماســەیەک کــە لەســەر دەســتی 11 
تێکۆشــەر و جەنــگاوەری خۆرەتــاو خەونــی نەیارانــی جەمارانــی زڕان و لــەرزەی 
خســتە پەیکــەر و کۆشــکی داگیرکــەر و گۆمــی مەنــدی بەنــاوی ئارامییانــی 

ــڵەقاند. ش

چاونەترســی  پێشــمەرگەی  قارەمانــەی  بەرگریــی  و  کۆســااڵن  حەماســەی 



13شەریف فەالح

و  کوردســتان  خاکــی  داگیرکــەری  دووبــارەی  بەگژداچوونــەوەی  دێمۆکــرات، 
دەســپێکی ڕووبەڕووبوونــەوەی دووبــارەی کۆنەپەرســت و ڕاونانــی تاریکــی و 
دەرکەوتنــی ڕووناکــی و »گرێدانــی خەباتــی شــاخ و شــار«ە لــە ئاســتی بەرینــدا. 
کۆســااڵنی ســەرکەش بــە قرمژنــی چەکــی دەســتی شــەهیدان »مەهــدی شــێخی، 
ــەری،  ــۆڕش مینب ــەری، ش ــەر مینب ــام ئەکب ــوەری( م ــادی تەوری ــە )م ــراو ب ناس
شــاخەوان مینبــەری، کاوە جەوانمــەرد )کاکــۆ(، فەرمانــدە ســەرکەوت ســەمەدی، 
هیــوا قوربانــی، ڕوحــواڵ حەیــدەری، ئەفشــار ســوورەبوومەیی، بــەرزان حوســێنی 
و ســاحیب حوســێنی« هێنــدەی دیکــە بــااڵی کــرد، ئــەو پەیامــەی بــە خەڵکــی 
ــی  ــەر ســتەم کۆتای ــە هەمب ــر ســەردەمی بێدەنگــی ل ــە ئیت ــد ک ــەاڵت گەیان ڕۆژه

ــەڕاوە. ــی شۆڕشــدا گ ــە دەمارەکان ــوێ ب ــی ن ــووە و خوێن هات

کۆســااڵن لووتکــەی ئیــرادە و بــاوەڕی بــەرزی گەلــی ڕاســاوە لــە بەرانبــەر قیــن 
و بوغــزی داگیرکــەر و چەکــی پــڕ لــە ژنــگ و ئیدیۆلۆژیــی ســواوی کۆنەپەرســتدا 
ــتمان  ــی نیش ــی کەرامەت ــمەرگە و پارێزەران ــی پێش ــەوە خوێن ــەرەنجام ئ ــە س ک
ــە  ــە نیشــتمان کــە ئێمــە هەیــن و کــۆڵ نادەیــن و ب ــوو هیــوای بەخشــییەوە ب ب
چۆکــدا نایــەن، چونکــە پاڵمــان بــە کۆســااڵنی ســەربەرزەوە داوە و ڕوومــان لــە 
جمانــی شــار و خرۆشــانی گەلــە. حەماســەی کۆســااڵن کــە بــە ئیــرادەی یــازدە 
»جەنگاوەرانــی خۆرەتــاو« ڕووی دا، بــوو بــە چەخماخەیــەک و لــە شــەوەزەنگی 
ســەردەمی بــێ هیوایــی و درێــژەی ئــەو حەماســەیە پــاش شــکاندنی بۆســەی نەیار 
ــتا  ــەرد و مامۆس ــەنگەرەکەی کاوە جەوانم ــپێردرایە س ــدار، س ــیخوڕ و پاس و س
ــە،  ــی قارەمانان ســەرکەوت ســەمەدی و پــاش دە شــەو و ڕۆژ شــەڕ و بەرەنگاری
ســەرەنجام مەشــخەاڵنی ڕاســان لەســەر دەســتی دوو تێکۆشــەر، دوو جەنــگاوەر، 
دوو ئەوینــداری ڕێبــازی ڕووناکــی لــە هەوارەکانــی »بۆڕیــەر« و لــە دوا مەتەرێــزی 
بــاوەڕ و ئیمانــدا بــە کێشــانی زامنــی دوو نارنجــۆک هەڵکــرا و دوو هەڵــۆی تیژبــاڵ 
ــەلماندیان  ــرد و س ــار ک ــان تۆم ــان دا و فڕینیکی ــەقەی باڵی ــە ش ــە ل ــۆ هەتای ب

»ئاســمان قەڵەمــڕەوی باڵندەیــە و ئــازادی یاســای بێخەوشــی دڵــدارە«.

هەرچەنــد خۆڕاگــری و ئیمــان و بــاوەڕی ئــەو یــازدە جەنــگاوەرەی کۆســااڵن، 
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بــوو بــە وانەیەکــی هەرمــان بــۆ ســەرجەم کوردســتان، بــەاڵم زامــی لەدەســتدانی 
تــاک بــە تاکیــان دڵــی هەمــوو ئازادیخوازێکــی نیشــتمانپەروەری هەژانــد، چونکــە 
هەموویــان هێمــا و ســیمبۆلی خۆڕاگــری و ڕۆڵــەی ڕۆژی تەنگانــە و ئاشــقی 
هەناســەی خاکــی نیشــتمان بــوون. هەمــوو شــەهیدانی نیشــتمان، لــە هــەر پلــە و 
پۆســت و ڕەگەزێک بن، وەک ســەروەرانی مێژوو و خاوەنی ڕاســتەقینەی شــۆڕش 
ــی دێنــە ئەژمــار و الم وا نییــە هیــچ نیشــتمانپەروەر و  و دەســکەوتە بەنرخەکان
ئەویندارێکــی ڕێگــەی ئــازادی لەنێوانیانــدا تەوفیــر بــکات. بــە تایبــەت ســەرجەم 
ــی و  ــی و قارەمانێت ــای گیانفیدای ــەاڵت« هێم ــانی ڕۆژه ــەهیدانی وەرزی »ڕاس ش
ئیــرادەی نەتەوەییــن لــە ڕۆژهــەاڵت و وەک چراوگێــک ســەردەمی تاریکییــان 

ڕوونــاک کــردەوە. 

ــە  ــەو کۆمەڵ ــا ئ ــم کــردن، هەروەه ــدا باس ــەی لــە پێش ــی ئــەو هۆکاران بەپێ
خەســڵەت و تایبەتمەندییانــەی کەلــە ڕەفتــار و کەســایەتیی کاوە جەوانمــەرد 
)کاکــۆ(دا هەبــوو، ئەمانــە و زۆر دەلیلــی دیکــە کــە بەشــێک لــە هــاوڕێ، 
هاوبەنــدی، هاوســەنگەران و کەســانی نزیکــی خــۆی بــە وردی لــە دووتوێــی ئــەم 
کتێبــەدا باســیان کــردووە، بڕیــارم دا دەبــێ دەســت بدەمــە قەڵەمــی کۆڵــەوارم و 
ژیــان و خەباتــی پــڕ لــە دەســکەوت و ئەزمــوون وانــەی هەرمانــی شــەهید کاوە 
وێنــا بکــەم. بۆیــە هــەر لــە ڕۆژانــی دوای حەماســەی »کۆســااڵن و بۆڕیــەر«ەوە 
دەســتم دایــە چاالکــی و کۆکردنــەوەی بەرهــەم و نووســراوە )کــوردی و فارســی(
ییەکانــی. بــەو پێیــەی کاوە ڕۆڵــە و پــەروەردەی بنەماڵەیەکــی تێکۆشــەر و 
ــە  ــان ل ــرادەی ڕاس ــۆ، ئی ــەدا )کاک ــەم کتێب ــی ئ ــە دووتوێ ــوو، ل ــەروەر ب کوردپ
ــی شــەهیدی  ــەت باوک ــە و بەتایب ــی بنەماڵ ــە وردی باســی ژیان شــار و شــاخ( ب
)نەجمەدیــن جەوانمــەرد(م کــردووە. دواتــر بەپێــی قۆناغەکانــی تەمــەن و ژیانــی 
پــڕ لــە ســەروەریی کاوە ژیاننامەکەیــم داڕشــتووە و ســەرلەبەری چاالکیــی 
ــی  ــی خەبات ــی، قۆناغ ــتنی نهێن ــەری، ڕێکخس ــی، هون ــی، وەرزش »ڕۆژنامەنووس
زینــدان، ســەردەمی پێشــمەرگایەتی و قۆناغــی ڕاســان«م بــە جیــا و بــە شــێوەی 
ــە فــرە  ــوار و قۆناغێکــی ژیانــی ئــەو قارەمان ــە هــەر ب پۆلێنکــراو داڕشــتووە و ل
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ڕەهەنــدەدا لەگــەڵ کەســانی نزیــک و هاوســەنگەر و لــە قۆناغــی چاالکیــی حیزبــی 
ــردووە  ــەم ســاز ک ــی شــەهید کاوە دیمان ــاوکار و قوتابیان ــەڵ ه ــدا لەگ و میدیایی
و هــەر کەســەو لــە ڕوانگــە و گۆشــەنیگای جیــاوازەوە ڕوانیویەتــە ئــاکار و 
ڕەفتــار و هەڵســوکەوتی شۆڕشــگێڕانەی ئــەو شــەهیدە لەخۆبــردوو و پێشــەنگەی 
نیشــتمان. لــە بەشــی چوارەمــدا بەشــێک لــە نووســراوە کــوردی و فارســییەکانی 
ــە  ــەک ل ــد نموونەی ــە بەشــی پێنجەمــدا چەن ــاو کردووەتــەوە. ل شــەهید کاوەم ب
کارە هونەرییەکانــی )تەڕاحــی و کاریکاتــۆر(ی کاکــۆم بــە هــاوکاری و یارمەتیــی 
بێوچــان و دڵســۆزانەی خاتــوو »ئاژیــن ڕەزابــی« هاوســەری ئــەو شــەهیدە 
گونجانــدووە. بەشــی پێنجــەم کــە تایبەتــە بــە وێنــە و بەڵگــە دیکیۆمێنتارییەکان، 
دیســان لــە دووتوێــی وێنــە و بەڵگــەدا گۆشــەیەکی دیکــە کار و چاالکیــی قۆناغــە 
ــە ئاوێنــەی  ــان و خەباتــی کاکــۆم خســتووەتە ڕوو کــە پێــم وای ــی ژی جیاجیاکان
بااڵنوێنــی ئــەو قارەمانــە پێشــەنگ و خــاوەن ئیــرادە و ماندوویی نەناســەی 
نیشــتمانە. کــۆی ئــەم کتێبــە بەرهەمــی ســێ ســاڵ کار و چاالکــی و بەدواداچوونــە 
بــۆ دەستخســتنی بەڵگــە و ســەرچاوە و دیکیۆمێنــت، کەواتــە بەرهەمــی ڕەنــج و 
ئارەقڕشــتنە، بــەاڵم نابێتــە خولەکێــک خۆڕاگریــی نــاو ســەنگەری پێشــمەرگەیەک. 
ــەدا  ــەم کتێب ــەی ل ــەت و وتاران ــەو باب ــەم ئ ــەوەش بک ــاس ل ــێ ب ــد دەب هەرچەن
ــوردی و  ــۆی نووســراوە ک ــەوە، ک ــاو کراونەت ــەرد«ەوە ب ــاوی »کاوە جەوانم بەن
ــزی  ــوان و بەپێ ــاری ج ــەم و وت ــی زۆر بەره ــە خاوەن ــن، چونک فارســییەکانی نی
ــەرجەمیان  ــە بڕەخســێت و س ــەو دەرفەت ــوودا ئ ــە داهات ــن ل ــە و هیواداری دیکەی

چــاپ و بــاو بکرێنــەوە. 

ئامانجــی ســەرەکیی ئــەم کتێبــە دیکیۆمێنتارییــە کــە ئاوێنــەی ژیــان و خەباتــی 
ژیانــی  ئەزموونــی  تۆمارکردنــی  و  نووســینەوە  جەوانمــەردە،  کاوە  شــەهید 
ڕۆڵەیەکــی تێکۆشــەر و وەچــەی بنەماڵەیەکــی نیشــتمانپەروەر و هەڵــوەدای 
ــەوراز  ــە و ه ــگ و چەڵەم ــە تەن ــڕ ل ــی پ ــی ژیان ــە چیرۆک ــەم دێڕان ــە. ئ ئازادیی
ــەروەردەی  ــە پ ــقێک ک ــە. ئاش ــی گەل ــقێکی سەوداســەری ڕزگاری و نشــێوی ئاش
داوێنــی ماڵباتێکــە کــە ژیانیــان لەپێنــاو کــورد و کوردســتان دانــاوە. ئــەم کتێبــە 
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ســەربردەی قارەمانێکــی ســەردەمی بــێ قارەمانییــە، کــە هەڵگــری پەیامــی 
ــە داگیرکــەر. کتێبــی »کاکــۆ،  ــەر ب ــی کــوردە بەرانب ــی خــاک و کۆڵنەدان ڕابوون
ــاوەی  ــە ڕاس ــەو ڕۆڵ ــی ئ ــەوەی ژیان ــار« گێڕان ــاخ و ش ــە ش ــان ل ــرادەی ڕاس ئی
ــی و  ــدان »باوک ــەرگ و زین ــە م ــە ک ئاشــقی نیشــتمان و ســەربەرزی و کەرامەت
منداڵی«یــان لــێ ئەســتاند، بــەاڵم نەگریــا، چۆکــی نــەدا و وەک شەنگەســوارێکی 
لووتکەبەزێــن، ڕێبــازی باوکــی شــەهیدی گرتــە بــەر و هەمــان ڕێــگای پێــوا 
و هەمــان وانــەی کۆڵنــەدان و ســەربەرزیی لــە قوتابخانــەی کەرامەتــی گــەل 
وتــەوە. وانەیــەک کەلــە دووتوێــی الپەڕەکانــی مێــژوودا بــە فەخــرەوە یــادی 
دەکرێتــەوە و ئەمــڕۆ شــوێنپێی هەنگاوەکانــی کاکــۆ و مامۆســتا ســەرکەوت و نــۆ 
ــەهیدانی  ــەرجەم »ش ــااڵن« و س ــەی کۆس ــەی »حەماس ــوارەکەی دیک شەنگەس
ــەی  ــی قارەمانان ــازادی. بەرگری ــازی ئ ــی ڕێب ــەی ئەویناران ــە ڕووگ ــان« بۆت ڕاس
کاکــۆ و مامۆســتا ســەرکەوت و تەســلیم نەبوون بــە دوژمنــی غــەدار و هەڵبژاردنــی 
ــەوەی مــەرگ، مەرگێــک  ــە ماناکردن ــە ل مەرگێکــی ســەربەرزانە، جۆرێکــی دیکەی
کــە لــە قوواڵیــی ژیانــی هەرمــان و نەمرییــەوە ســەرچاوە دەگرێــت. ئــەوان بــەو 
گیانفیداییــە نەیانهێشــت دوژمــن بگاتــە ئامانجەکانــی و نازنــاوی قارەمانیــان لــێ 
زەوت بــکات و ئــەوەی تەســلیم بــوو، دوژمنــی ترســنۆک و ئەندێشــەی چەواشــەی 
ــە  ــە قووڵــی ڕۆچۆت ــەر« هێمــا و ڕەمزێکــە و ب ــوو. »داســتانی بۆڕی داگیرکــەر ب
ئەندێشــەی نــەوەی ئەمــڕۆوە، بــە چەشــنێک بۆ هەتایــە دوا ســەنگەری بەهەیبەتی 
ــازە  ــی ڕێب ــازادی و ڕێبواران ــی ئ ــە ڕووگــەی ئەوینداران ــە دوو تێکۆشــەرە دەبێت ئ
شــینەکەی کــورد و گوڵــە هێــرۆی شــوێنی ئــەو حەماســەیە لــە بەرۆکیــان دەدەن.

بۆیــە کاتــی خــۆی لــە بەشــێک لــە پەخشــانی »چریکــەی پێشــەنگەکانی 
ڕاســان«دا نووســیم: »شــاڵوورەی مــەرگ چنگــی ناوەتــە بینــە قاقــای کوێســتان، 
دوو جەنــگاوەر، دوو تێکۆشــەر، دوو کۆڵنــەدەر، بــە قەدباڵــی گاشــەبەردی پــڕ لــە 
کەنــدی چیــای ژینــا هەڵزنابــوون، مــەرگ چۆکــی دادا، تاریکــی بــەزی، دێوەزمــە 
حەپەســا، ڕۆڵــەی دێمۆکــرات تۆمــاری کــرد لەنێــو دڵــی شــار و شــاخ و تــەالن و 
بــەرد، ژیــان نــاوی نــاون ســەرکەوت و کاکــۆی جەوانمــەرد. کۆســااڵن زریکانــدی، 
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بۆڕیــەر، هــەژا، ســەروماڵ خەونــی ئەبەدیــی یارانــی کــردە چیرۆکێکــی هەرمــان، 
ــی  ــری دەم ــەی ئاگ ــکۆی کڵپ ــە پش ــگاوەر بوون ــاران زڕا، دوو جەن ــەوی جەم خ
ڕاســان، ئێســتا ئیــدی هەمــوو ڕۆژێ لــە پەنجــەرەی مااڵنــەوە، لەســەر لووتکــەی 
ئاویــەر و لەســەر تەختەڕەشــی قوتابخانــە، لەنــاو یادگــەی کــۆڕی یــاران، لەنــاو 

جەرگــەی دڵــی زانکــۆ، دەخوێنــن وانــەی ئــەزم ڕاســان، ئــەزم کاکــۆ«. 

ــۆزانەی  ــەردەوام و دڵس ــی ب ــی و هاوکاری ــەر یارمەت ــم ئەگ ــەوەش بڵێ ــێ ئ دەب
خاتــوو »ئاژیــن ڕەزابــی« هاوســەری شــەهید کاوە نەبایــە، کــە هــەر لە ســەرەتای 
ــر  ــەوە، هاوفک ــەم کتێب ــاو ئ ــی ن ــەت و زانیارییەکان ــەوەی باب نووســین و کۆکردن
و پشــتیوانم بــووە، بێگومــان ئــەم کتێبــە ڕووناکیــی نــەدەدی. هــاوکات ســپاس 
و پێزانینــی تایبەتــم بــۆ کاک تەیمــوور مســتەفایی، تێکۆشــەری دێریــن کــە 
بەوپــەڕی دڵ ئاوەاڵییــەوە لــە دانــی هەنــدێ بەڵگــەی چاالکیــی شــەهید کاوە لــە 
ــە بەڵگــەی ســەلمێنەری  ــە ئەمان ــرد، ک ــی نەک ــدا درێغی ــی ڕێکخســتنی نهێنی کات
ــاو شــاری ســنەدا.  ــەردە لەن ــۆی جەوانم ــی کاک ــی بێوچان ــی و چاالکی قارەمانێتی
ــەو کەســانەی کــە وەاڵمــی پرســیارەکانمیان  ــۆ ســەرجەم ئ ســپاس و پێزانیــن ب
ــان  ــان هەرکامەی ــەم و هزری ــە قەڵ ــەش ب ــۆ ئەوان ــم ب ــێ پایان ــزی ب ــەوە و ڕێ دای
ــزری  ــات و ه ــان و خەب ــارەی ژی ــاوازەوە لەب ــە گۆشــەنیگای جی ــک و ل ــە جۆرێ ب
»کاکــۆ«وە نووســییان و لــەم کتێبــەدا بەشــدارییان کــرد. لــە کۆتاییــدا هیــوادارم 
بــە چاپکردنــی ئــەم کتێبــە توانیبێتــم ببمە بەشــێک لــە نووســینەوە و تۆمارکردنی 
ئــەو قارەمانێتــی و لەخۆبردوویــەی کــە شــەهیدانی قۆناغــی »ڕاســانی ڕۆژهەاڵت« 
ــە  ــک ل ــەر قۆناغێ ــا. ه ــان دان ــان بناغەی ــی خۆی ــان و گیان ــی ژی ــە قوربانیکردن ب
مێــژووی خەبــات شۆڕشــگێڕ و نووســەری تایبــەت بــەو قۆناغــە بەرهــەم دێنــێ، 
ئەگــەر المــان وابــێ کــە گوتــار و »وێژمانــی ڕاســان« چەنــد ڕەهەنــدی و بەریــن 
و ڕوو بــە شــار و ســەرجەم چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــەی هــەراوی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتانە، دەبــێ گشــتمان قۆڵــی لــێ هەڵماڵیــن و هــەرکام لــە ئاســت و 
ــدان و بــۆی بجەنگیــن و بــۆی بنووســین.  بەپێــی شــارەزایی خۆمــان بێینــە مەی
نووســینەوەی چیرۆکەکانــی پشــت ڕاســان، نیشــانەی نەمریــی ئــەم گوتارەیــە و 
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ــی  ــی و کۆمەاڵیەتییەکان ــژە فەرهەنگ ــاو توێ ــە ن ــە ڕۆ چۆت ــەلمێنێ ک ــەوە دەس ئ
ــن. ــاگادار دەب ــە ڕابوونــی ئەمڕۆمــان ئ ــی داهاتوومــان ل کۆمەڵگــەوە و نەوەکان

   شەریف فەالح
بانەمەڕی 2719ی کوردی
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بەشی یەکەم:
ژیاننامە و قۆناغ و ویستگەکانی ژیان و

خەباتی شەهید کاوە
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کاکۆ، ئاوێنەی کردار و خوێنی نوێی دەماری شۆڕش

شەریف فەالح

- بنەماڵەی شەهید کاوە کێ بوون؟

ــە شــاری ســنە، شــاری شــۆڕش و  ــەر، ل ــە داوێنــی کێــوە سەرکەشــەکەی ئاوی ل
هونــەر و جوانــی، لەنــاو جەرگــەی بــازاری شــار، پیاوێکــی بااڵبــەرزی نیــگا تیــژ، 
ئاشــقێکی سەوداســەری نیشــتمان، لــە دووکانێکــدا ســەرقاڵی بژیــوی خاووخێزانــی 
بــوو. کاک »نەجمەدیــن جەوانمــەرد« ئــەو مرۆڤە خاکی و خەڵکی و شۆڕشــگێڕە، 
لــە گەرمــەی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و هــاوکات لەگــەڵ ڕووداو و پێشــهاتەکانی 
شــۆڕش و بەڕێوەبردنــی شــار لەالیــەن هێــز و الیەنــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتانەوە، ئەویــش وەک دڵســۆزێک پەیوەندیــی بــە ڕێکخــراو و هەســتە 
تەشــکیالتییەکانی حیزبــی دێمۆکراتــەوە کــردووە و لــە ڕێکخســتنەکانی ناوشــاردا 
پاڵپشــت و پشــتیوانی پێشــمەرگەی شــار و گونــدەکان بــووە. پــاش هەڵگیرســانی 
شــەڕ و فتــوای جیهــاد لــەدژی نەتــەوەی کــورد لەالیــەن خومەینیــی جــەالدەوە، 
شــار گەمــارۆ درا، شــەڕ و شــۆڕ هەمــوو الیەکــی تەنیبــوو، برســێتی و نەبوونــی 
شــتومەک و خــواردن و پێداویســیتییە ســەرەتاییەکانی ژیــان، تینیــان بــۆ خەڵــک 
هێنابــوو. دوای شــەڕی ســێ مانگــە لــە کوردســتان و بەرگریــی و خۆڕاگریــی 27 
ــەی  ــەو شــارە، شــەهید نەجم ــی ســنە و پێشــمەرگە ل ــەی خەڵک ڕۆژەی قارەمان
ــار  ــاو ش ــتەی ن ــانەی هەس ــۆز و ئەمەگناس ــە دڵس ــەو مرۆڤ ــەک ل ــەرد ی جەوانم
ــە دابینکردنــی خــواردن  ــە نیشــتمانپەروەران ل ــڕای زۆرێکــی دیکــە ل ــوو کــە وێ ب
ــزی  ــەت هێ ــاو و بەتایب ــی لێقەوم ــۆ خەڵک ــاق ب ــتی و تف ــەل و پێداویس و کەلوپ

پێشــمەرگە دەوری ســەرەکیی گێــڕا.
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کاتێک شــاری ســنە لەالیەن ئەرتشــی داگیرکەر و دەســەاڵتی خوێنڕێژی تارانەوە 
داگیــر کــرا و ئیتــر شــەڕ لــە هەمــوو الیەکــەوە بەرۆکــی خەڵکــی کوردســتانی گــرت 
ــن ئاســمانی شــار  ــەوری ڕەش و چڵک ــەر وەک ه ــەی داگیرک ــەی دێوەزم و هەیمەن
ــتاری  ــت و کوش ــە کوش ــگیری ل ــۆ پێش ــی، ب ــتمانی تەن ــی نیش ــد و دێهات و گون
ــتان،  ــمەرگەی کوردس ــزی پێش ــەرەوە، هێ ــت داگیرک ــەدان بەدەس ــر و بیانوون زیات
هەرچەنــد هەزینــەی قورســی سیاســی و مرۆیــی دا، شــاری بەجــێ هێشــت و ڕووی 
لــە شــاخ و گونــدەکان کــرد. ئەمجــارە حکوومەتــی غــەدار و دوژمنــی ئــازادی بــۆ 
کپکردنــی دەنگــی شــۆڕش و گوشــارهێنان، ڕێگــەی هەمــوو گوندەکانــی داخســت و 
نەیدەهێشــت لــە دەروازەکانــی شــارەوە هیــچ ئازۆقــە، خــواردن و کەلوپەلێــک بــۆ 
گوندنشــینانی ناوچەکانــی چەمشــار، ژاوەرۆ، لەیــالخ و ناوچەکانــی دیکــەی ســنە 

بــڕوات و هــاوکات شــارەکانی دیکــەش بــەم چەشــنە بــوون.

حکوومەتــی زێدەخــوازی تــازە بــە دەســەاڵت گەیشــتوو پێــی وابــوو ئەگــەر 
خــواردن و کەلوپــەل بــە گوندنشــینان نــەگات، ئیتــر ئەوانیــش یارمەتیــی شــۆڕش و 
پێشــمەرگە ناکــەن و بــە دەیــان پیــالن و فێــڵ و تەڵەکــەی بــۆ ئــەم ئامانجــە گاوە 
تاقــی کــردەوە، بــەاڵم تێیــدا ســەرکەوتوو نەبــوو، چونکــە ئیــرادەی لەبڕاننەهاتــووی 
ــە  ــا ب ــدا تەنی ــەڕی بێدەرەتانی ــوون و لەوپ ــی شــۆڕش ڕەوا ب ــک و ئامانجەکان خەڵ
چەکــی بــاوەڕ و ئیــرادە بەســەر ئــەو پیالنانــەدا زاڵ بــوون و کرانــە بڵقــی ســەر ئــاو. 

لــەم بارودۆخەشــدا بــە شــاهیدیی هاوســەنگەر و هاوڕێیانــی، شــەهید نەجمــەی 
جەوانمــەرد، قارەمانێتیــی نوانــدووە و لــە هەناردنــی کەلوپەلــی خــواردن، پێــاو 
و پێداویســتیی دیکــە بــۆ پێشــمەرگە پشــکی شــێری بــەر کەوتــووە و وەک 

ــدووە.  ــی خــۆی بەجــێ گەیان ــی هەڵســووڕ و دەروەســت ئەرکەکان ڕۆڵەیەک

لــە بارودۆخــی شــەڕ و هەلومەرجــی ناجێگیــری کوردســتاندا، باوکێــک لەالیــەک 
دەبــێ هاوســەر و دوو منداڵــی دیکــەی بەخێــو بــکات و هــاوکات لەالیەکــی 
دیکەشــەوە بــە گیــان و دڵ لەپێنــاو ئــازادی و خەبــات بــۆ دەســتەبەرکردنی مافــە 
نەتەوەییەکانــی لــە چوارچێــوەی حیزبــی دێمۆکراتــدا، بەڵێنیــی بــە گــەل دابــوو. 
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شەهید نەجمە جەوانمەرد

ــەرەتای  ــە س ــزب ک ــی حی ــمەرگەی دێرین ــێنی، پێش ــدی حوس ــتا حەم مامۆس
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و لــە دەورانــی گەنجێتیــدا لــە دووکانــی شــەهید نەجمــەی 
جەوانمــەرد شــاگرد بــووە، بــەم چەشــنە باســی ژیــان و خەبــات و پێگــەی ئــەو 

تێکۆشــەرە دەکات:

)ســاڵی 1٣5٦ی هەتــاوی بــوو کــە شــنەبای ئــازادی تــازە هەڵیکردبــوو و 
وردە وردە سەراســەری ئێرانــی دەگرتــەوە. گەلــی کوردیــش لــە کوردســتانی 
ئێــران کــە تامــەزرۆی ئــازادی بــوو، بــە پێشــوازیی بانگــەوازی ئازادییــەوە چــوو. 
ــەوی  ــی پەهل ــە دژی رێژیم ــران ک ــی ئێ ــەری گەالن ــی سەراس ــۆرە شۆڕش ــەم ج ب
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ــرد.  ــژوو ک ــی مێ ــەی زبڵدان ــۆ هەمیشــە رەوان ــی شــای ب ــرد و رژێم  دەســتی پێک
ــکرای  ــانی ئاش ــی تێکۆش ــی دێمۆکرات ــە حیزب ــوو ک ــەدا ب ــەزا دێمۆکراتیک ــەم ف ل
خــۆی دەســت پێکــرد و توانــی لــە ماوەیەکــی کەمــدا نزیکــەی تــەواوی خەڵکــی 
ــە شــاری ســنە  ــن ل ــەو کات م ــەوە. ئ ــۆ بکات ــااڵی خــۆی ک ــر ئ کوردســتان لەژێ
ــووم  ــاگرد دووکان ب ــەرد ش ــن جەوانم ــەالی کاک نەجمەدی ــد و ل ــم دەخوێن دەرس
کــە دووکانــی لــە تاریکــە بــازاری شــاری ســنە هەبــوو. حیزبــی دێمۆکــرات 
کۆمیتــەی خــۆی کــردەوە لــە شــاری ســنە و داوای لــە خەڵــک کــرد کــە 
پەیوەســت بــن بــە ریزەکانــی حیزبــی دێموکراتــەوە. لــە ماوەیەکــی کەمــدا 
ــەوە چــوون.  ــەوازی حزب ــە دەم بانگ ــی ب ــە گشــتی و الوەکان بەتایبەت ــک ب  خەڵ
ــو دووکانەکــەی دانیشــتبووین و پرســیاری  ــن لەنێ ــک لەگــەڵ کاک نەجمەدی ڕۆژێ
لــە مــن کــرد لەنێــو ئــەم ســازمانانەدا کامیانــت پــێ باشــە؟ منیــش وتــم 
ــی  ــە خزمــەت گەل ــی ل ــاز و ئامانجەکان ــی دێمۆکــرات، چونکــە حزبێکــە ڕێب حیزب
کوردســتان دایــە و حزبێکــی نەتەوەییــە. کاک نەجمەدیــن فەرمــووی کەوایــە 
مــن و تــۆ هاونەزەریــن. ئــەو کات کاک نەجمەدیــن هاتــە قســە و لەســەر 
رێبــاز و ئامانجەکانــی حیــزب و ڕابــردووی حیــزب قســەی بــۆم کــرد کــە 
ــی قســەکانی و کەڵکــم لێوەرگرتــن.  ــر کاریگەری ــەواوی کەوتمــە ژێ  بەراســتی بەت
ــایەتیی  ــاوەن کەس ــزان و خ ــاگا و لێ ــە ئ ــیار، ب ــێکی وش ــن کەس کاک نەجمەدی
کردبــا،  کــەس  هــەر  بــۆ  قســەی  واتەیــەی  بــەو  بــوو،  تایبــەت  سیاســی 
رایدەکێشــا.  خــۆی  الی  بــۆ  و  دادەنــا  لەســەر  کاریگــەری   حەتمــەن 
کاک نەجمەدیــن ماوەیەکیــش لــە کوردســتانی باشــوور لــە کاتــی شۆڕشــی پارتــی 
دێمۆکراتــی کوردســتان، لــە عێــراق ژیابــوو و تێکۆشــانی سیاســیی کردبــوو. هــەر 
بۆیــەش شــارەزاییەکی باشــی هەبــوو لەســەر جوواڵنــەوەی رزگاریخوازانــەی گەلــی 
کــورد و زۆر بــاش دەیزانــی کــە ســەردەمی ئێســتای جوواڵنــەوەی رزگاریخوازیــی 
گەلــی کــورد بەتایبەتــی لــە کوردســتانی ئێــران، قۆناغــی خەباتــی میللــی 
ــە. ــەو جوواڵنەوەیەی ــەر و رێکخــەری ئ ــی دێمۆکراتیــش رێب  دێموکراتیکــە و حیزب
دەیــان جــار لەگــەڵ کاک نەجمەدیــن بــووم کــە لەگــەڵ ئەندامانی حیزبــە چەپەکان 
بــەرەوڕوو دەبوویــن و کاک نەجمەدیــن بــە زمانێکــی ســادە و ســاکار و هــاوکات 
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بــە تێگەیشــتنێکی سیاســییەوە ئەوانــی تێدەگەیانــد کــە خەباتــی ئێمــە دەبــێ بــۆ 
وەدیهێنانی ئامانجە بەرزەکانی گەلە چەوساوەکەمان بێ و دەیگوت من تا نەتوانم 
 خزمــەت بــە گەلەکــەی خــۆم بکەم، چۆن دەتوانم خزمــەت بە گەالنی دیکە بکەم؟. 
ئەندامــی  نەببــووە  هەتــا ســاڵی 1٣5٨ی هەتــاوی کاک نەجمەدیــن هێشــتا 
دەکــرد.  حیــزب  سیاســەتەکانی  لــە  دیفاعــی  بــەردەوام  بــەاڵم   حیــزب، 
کاک نەجمەدیــن خــاوەن پێگەیەکــی بەهێــزی کۆمەاڵیەتیــش بــوو، بەهــۆی ئــەوەی 
دووکانیشــی هەبــوو لــە هەمــوو چیــن و توێژێــک دەهاتنــە دووکانەکەی و ســەرنجی 
خەڵکــی رادەکێشــا و خەڵــک زۆر رێزیــان بــۆ دادەنــا و کەســێکی ڕێنوێــن بــوو، 
هەروەهــا هاوفکــری خەڵکــی دەکــرد بــۆ چارەســەرکردنی کێشــە و گرفتەکانیــان 
ــەژار و  ــی ه ــاوکاری و یارمەتی ــەردەم ه ــە ه ــەوەی ک ــا ل ــدا. جی ــەر بوارێک ــە ه ل

لێقەوماوانــی دەکــرد. 

ســاڵی 1٣5٨ بوو ڕۆژێک چووینە کۆمیتەی حیزب زۆر بە گەرمی بەخێرهاتنیان 
دەناســی.  »نەجمەدین«یــان  کاک  پێشــتر  کــە  ئــەوەی  وەکــوو  و   کردیــن 
پێــم وابــێ بەپرســی ئەودەمــی کۆمیتــە شــەهید »رەحیــم بەغــدادی« بــوو 
کۆمەڵێــک کادری دیکــەی کۆمیتــەی ســنە لــەوێ بــوون. کاک نەجمەدیــن دەســتی 
کــرد بــە قســە و بــە جۆرێــک ســەرنجی هەمــوو هاوڕێیانــی حیزبــی بــۆ الی 
خــۆی راکێشــا. پاشــان وتــی ئێمــە هاتوویــن تــا بزانیــن چیمــان لەدەســت 
ــۆ هەمــوو جــۆرە ئەرکێــک و خزمەتێــک کــە حیــزب بۆمــان  ــن ب ــت و ئامادەی دێ
دیــاری بــکات و ئەگــەر پێویســت بــێ تەنانــەت چــەک  هەڵبگریــن و ببینــە 
 پێشــمەرگە، هــاوکات لــە بارودۆخــی ژیــان و کاریــی خۆیشــی باســی کــرد بۆیــان. 
لــە وەاڵمــدا هاوڕێیــان حیزبــی زۆر سوپاســیان کــرد و وتیــان ئێوە وەکــوو ئەندامی 
حیــزب لەنێــو شــاردا درێــژە بــە کاری خۆتــان بــدەن و ئیمکانــی ئەوەی هەیە شــەڕ 
دەســت پــێ بکاتــەوە و پێشــمەرگە لەنــاو شــارەکان بچێتــەوە دەرەوە، هــەر بۆیــە 
حیــزب پێویســتی بــە کەســانی دڵســۆزە هەیــە لەنــاو شــاردا کار بکــەن و هاوکاری 
و یارمەتــی بــۆ حیــزب بنێــرن. لــەوێ بــە شــێوەی فەرمــی نــاو و موشەخەســاتیان 
ئێــران. کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  ئەندامــی  بووینــە  و   لێوەگرتیــن 
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ئەرکــی سەرشــانی  لــە جــاران  زیاتــر  نەجمەدیــن  کاتــەوە کاک  لــەو  ئیتــر 
خــۆی بەڕێــوە دەبــرد و زۆر چاونەترســانە و بوێرانــە کارەکانــی جێبەجــێ 
بــاوەڕە  بــەو  هاوبازارییــەکان  و  دووکانــدار  لــە  زۆری  بەشــێکی  و  دەکــرد 
ــەو  ــە بەشــێکی زۆر ل ــەن، ک ــزب بک ــی حی ــە یارمەتی ــێ مانگان ــە دەب ــوو ک هێناب
ــرد.  ــان دەک ــەو هاوکارییانەی ــەوە ئ ــتیی کاک نەجمەدین ــە خۆشەویس ــانە ب  کەس
ــێ  ــارەکانی بەج ــار ش ــە ناچ ــمەرگە ب ــردەوە و پێش ــتی پێک ــەڕ دەس ــک ش کاتێ
بــۆ کۆکردنــەوەی  هێشــت، کاک نەجمەدیــن تێکۆشــانی خــۆی زیاتــر کــرد 
یارمەتــی لەنــاو شــاردا وەکــوو دەرمــان ، لیبــاس و کــەوش، خــۆراک، پەتــوو و 
زۆر پێداویســتی دیکــە، هەروەهــا چەندیــن جــاش هەبــوون کــە پــارەی پێــدەدان 
و ئەوانیــش فیشــەک و نارنجــۆک و شــتیان دەهێنــا و هەمــوو ئەمانــە بــە شــەودا 

ــە دەرەوەی شــار.  ــزب ل ــی حی ــۆ بنکەکان ــردن ب ــان دەک بەڕێم

کاک نەجمەدیــن دەیــان شــانەی حیزبــی لەنــاو شــاری ســنەدا دروســت کردبــوو 
هــەم بــۆ کاری تەشــکیالتی و هەمیــش بــۆ کۆکردنــەوەی یارمەتــی و پێداویســتی 
لەنــاو شــار و دەرەوەی شــار بــۆ پێشــمەرگە. هەمــوو کاتێک هانــی خەڵکی ئەدا لە 
بەرانبــەر ناعەداڵەتــی و جینایەتەکانــی رێژێمــدا بێدەنــگ نەبــن. هــاوکات دەیگــوت 
کــە ئێمــە دەبــێ لــە ئامــرازی مەشــرووع کەڵــک وەربگرین بۆ گەیشــتن بــە ئامانج و 
نابــێ کاری نەشــیاو بکەیــن کــە زەربــە لــە پرســتیژی حیزبەکەمــان بدەیــن، چونکە 
حیزبەکەمــان خاوەنــی کۆمەڵێــک بەهــای بەنرخــە و ئــەو بەهــا بــە نرخانــەش بــە 
ــی  ــدا خوێن ــە ڕەواکەی ــی خەبات ــە ڕەوت ــوو ل ــوون، بەڵک ئاســانی بەدەســت نەهات
ــە  ــان کردووەت ــی دێمۆکراتی ــش حزب ــا بەنرخانەی ــەو بەه ــەر ئ ــۆ داوە و ه زۆری ب
حزبێکــی بــە پرەنســیپ و خۆشەوســیتی خەڵکــی کوردســتان و دەبــێ ئــەم 
خۆشەویســتییە لەنــاو دڵــی خەڵکــدا هەمیشــە بمێنێتەوە و گەشــە بــکات و ئەرکی 
 ئێمەیــە خەڵــک بــە ئــاکارە باشــەکانمان زیاتــر بــۆ الی حیزبەکەمــان ڕابکێشــین.
کاک نەجمەدیــن کەســێکی بــە بــاوەڕ بــوو بــەو رێــگا و ڕێبــازەی تێیــدا لــە 
تێکۆشــاندا بــوو و ئامانجەکانــی حیزبــی لــەال پیــرۆز بــوون و ئامــادە بــوو 
لــە  واتــا  تــەواوی  بــە  کەســێک  بــکات.  فیداکارییــەک  هەمــوو  لەپێناویــدا 



27شەریف فەالح

بــەوە هەبــوو  بــاوەری  قســەو و ئەخــالق و کــرداردا شۆڕشــگێر، هەمیشــە 
ــدات. ــام ب ــێ ئەنج ــک دەتوان ــوو کارێ ــێ، هەم ــەدا و نەترس ــۆڵ ن ــرۆڤ ک ــە م  ک
پاییــزی ســاڵی 1٣59ی هەتــاوی لــە دووکانەکــەی خۆیــدا کاک نەجمەدیــن، بەهۆی 
بەردەوامــی لــە چاالکــی و تێکۆشــانی حیزبــی لەالیــەن دامــودەزگا ئەمنییەکانــی 
ڕێژیمــەوە دەســتگیر کــرا و ڕەوانــەی زینــدان کــرا، ئــەودەم زۆر کــەس دەترســان 
ــەس  ــت و زۆر ک ــدا بێ ــدا بەچۆک ــکەنجەی رژێم ــر ئەش ــن لەژێ ــە کاک نەجمەدی ک
بگیردرێــن، بــەاڵم کاک نەجمەدیــن بــە ســەری بــەرزەوە و دوژمنانــی بــە چۆکــدا 
هێنــا و هەرگیــز ئەشــکەنجە الوازی نەکــرد، کــە دواتــر کاک نەجمەدیــن لــە 
زیندانــدا ببــووە هێمــا و ســیمبۆلی خۆڕاگــری و بەهێــزی و چەنــدە لــە دەرەوەی 
زینــدان خۆشەویســت بــوو، لــە زیندانیشــدا ببــووە خۆشەویســتی هاوبەندییەکانــی. 
دواجــار بەداخــەوە لــە زیندانــی »دزیڵ ئــاوا«ی کرماشــان ڕێکەوتــی 1٣٦2/٣//25 

لەســێدارە درا.(

لەدایکبوونی کاوە و قۆناغی منداڵی:

لەنــاو گەرمــەی شــەڕی ســنە و کوردســتان و هــاوکات لەگــەڵ داگیرکردنــی شــار 
لەالیــەن ســوپای جەهــل و تاریکییــەوە، کاک نەجمــەی شۆڕشــگێڕ و دایــە نەهیەی 
خۆڕاگــر، دەبنــە خــاوەن ڕۆڵەیەکــی دیکــە و لــە بەهــاری ئازادیــدا چــاوی بــە ژیــن 
ــەری سەرکەشــدا دایکێــک بەســەر النکــەی کوڕێکــدا  ــی ئاوی ــە داوێن ــدێ و ل هەڵ
ــە  ــەم ڕۆڵەی ــک ئ ــێ ڕۆژێ ــە دەیزان ــک دەدات ک ــە تفڵێ ــک ب ــتێتەوە مەم دەنووش
ــەی  ــرەوەی ڕێبازەک ــە جێگ ــوون و بەرخــودان و دەبێت ــۆ ڕاب ــەک ب ــە هێمای دەبێت

باوکــی.

»نەجمەدیــن  شــەهید  کــوڕی  )کاوە(  بــە  ناســراو  جەوانمــەرد«  »داوود 
ــاوی )21ی  جەوانمــەرد« ڕێکەوتــی1ی گــواڵن )بانەمــەڕ(ی ســاڵی 1٣5٨ی هەت
ئاپریلــی 1979ی زایینــی( لــە شــاری ســنە لــە بنەماڵەیەکــی کوردپــەروەر و لــە 
دایکێکــی وەفــادار و لــە باوکێکــی دڵســۆز بــۆ گەلەکــەی هاتووەتــە ژیانــەوە. لــە 
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داوێنــی ئــەو بنەماڵــە نیشــتمانپەروەرەدا کاوەیــەک لەدایــک دەبــێ کــە پــڕە لــە 
بەرامــەی ئەویــن بــۆ نیشــتمان و ســەری تژییــە لــە ئــاوات و خۆزگەکانــی ئازادیــی 
ــن  ــووە، »نەجمەدی ــگ ب ــی 1 ســاڵ و 5 مان ــەن. کاوە هێشــتا تەمەن ــی وەت خاک
ــی  ــی ئەندامێتیــی حیزب ــە تاوان ــاوی ب جەوانمــەرد« باوکــی، ســاڵی 1٣59ی هەت
دێمۆکــرات دەســتگیر دەکرێــت و هــەر لــەو تەمەنــەوە خاتــوو نەهیــە محەمــەدی، 
دایکــی کاوە، وێــڕای بەجێگەیاندنــی ئەرکــی دایکایەتیــی خــۆی، هــاوکات جێــگای 
ــوو  ــەوە. خات ــڕ دەکات ــەی پ ــەی دیک ــچ و کوڕەک ــۆ کاوە و ک ــش ب ــی باوکی بەتاڵ
نەهیــەی خــاوەن بــاوەڕ و بــەورە، الیەالیــەی خۆشەویســتی و ئەوینــی نیشــتمان بە 
گوێــی کاوەدا دەچرپێنــێ و کاوەیــەک پــەروەردە دەکا کــە بــۆ گەلەکــەی دڵســۆز 
و بــۆ ڕێبازەکــەی باوەکــی وەفــادارە. کاوە تەمەنــی 4ســاڵ بــووە کــە باوکــی لــە 
ــاوا«ی کرماشــان و  ــەی »دیزڵ ئ ــۆ گرتووخان ــەوە ب ــەی دادگای ئینقالب گرتووخان
گوێزرایــەوە و هــەر لــەوێ حوکمی ناڕەوا کە بەســەریدا ســەپێندرابوو و ســەرەنجام 
ڕێکەوتــی 25\٣\1٣٦2 لــە گرتووخانــەی »دیزڵ ئــاوای« کرماشــان لەســێدارە 
دراوە و تەرمەکــەی بەبــێ ئاگاداریــی کەســوکاری لــە )باخــی فیــردەوس(ی ئــەو 
شــارە بــە خــاک ســپێردراوە. بۆیــە بەمجــۆرە بــە بڕیــاری داگیرکەرانــی نیشــتمان 
ــە ســۆزی باوکــی بێبــەش دەبێــت. کاوە  ــۆ هەمیشــە ل و تاریکپەرســتان، کاوە ب
دوای خوشــکێک و برایــەک، ســێیەم و دواییــن منداڵــی بنەماڵــەی جەوانمــەردە. 
وەک لــە ســنە و دەوروبــەری بــاوە، ئەیــژن »دواچــۆڕە و شــیرینە«. وەک نەریتــی 
بــاوی زۆر ناوچــەی کــوردەواری، یەکــەم و دواییــن منداڵــی بنەماڵــە هەمــوو 
کات خۆشەویســت و تایبەتــن، یەکــەم منــداڵ ئەگــەر کــوڕ بێــت، ئــەوا حیســابی 
ــرە و  ــاوک، باپی ــک، ب ــەالی دای ــرە و ل ــت و دەســەاڵتی زیات ــۆ دەکرێ ــی ب تایبەت
دایــە گــەورە و خاڵــۆ و کەســوکاری دیکــەی قســەی بــرەوی هەیــە و لەنــاو زۆر 
بنەماڵــەش کــچ و خوشــکی لــە خــۆی بچووکتــر دەبــێ فەرمانبــەرداری بــن. دوا 
ــە و  ــی بنەماڵ ــی بنەماڵــە هەمیشــە شــیرینە و لەالیــەن هەمــوو ئەندامان منداڵ
بەتایبــەت دایکــەوە زۆر نــازی دەکێشــرێت و هەمــوو کات تایبــەت ئــاگاداری دەبن. 
کاوەش لەبــەر ئــەوەی لــە داوێنــی دایکێکــی وەفــادار هاتبــووە دنیــاوە و دواییــن 
منداڵــی بنەماڵەکشــی بــوو، هــاوکات بــە منداڵــی ڕێژێمــی دڕنــدەی ئێــران لــە نازی 
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بــاوک بێبەشــی کردبــوو، بــەالی دایــە »نەهیــە« و هەمــوو کەســوکارەوە ببــووە 
خۆشەویســت و وەک کوڕێــک کــە هەســتی بــە نــاز و ســۆزی باوکــی نەکردبــوو و 
نــاڕەوا لێیــان ئەســتاندبوو، بــە جۆرێــک بــار هێنــرا، هــەر لــە ســەرەتاوە دیــار بــوو 

ئاینــدەی ڕوونــە و دەبێتــە کەســێکی ناســراو و شــوێندانەر. 

قۆناغی گەنجێتی و خۆناسین:

دوای چوونــە قوتابخانــە، تــا کۆتایــی قۆناغەکانــی خوێندنــی ناوەنــدی، هەمــوو 
ــە  ــەر ل ــدووە. ه ــی تێپەڕان ــاڵەکانی خوێندن ــە س ــی نموون ــەی قوتابی ــە پل کات ب
قۆناغــی خوێندنــی ناوەندییــەوە کاوە کــە خــۆی دەناســێت، ئۆگــری کار و چاالکــی 
ــواری  ــە ب ــاواز و ل ــە شــێوەی جی ــە بزووتنــەوەی کــورد دەبێــت و ب و خزمــەت ب
جیاجیــادا خــۆی تاقــی دەکاتــەوە و هەمــوو ئامانجــی درێــژەدان بــە ڕێــگا پــەڕ لــە 
ســەروەرییەکەی باوکــی شــەهیدی دەبێــت. کاوە بــە پشــتیوانیی دایکــی دڵســۆزی 
نەختەنەختــە قۆناغەکانــی ژیــان دەبڕیــت، دایکێــک کــە ســەرلەبەری ژیانــی 
لەپێنــاو پــەروەردەی منداڵەکانــی تەرخــان کردبــوو و لــەم ڕێگایــەدا زۆر ناســۆری 
چەشــتبوو، بــە باشــترین شــێوە کاوەی قارەمــان بــار دێنێــت و وانەی ئەمەگناســی 
و بــاوەڕ بەخۆبوونــی فێــر دەکات. کاوە جگەلــە کارکــردن بــۆ دابینکردنــی بژیــوی 
بنەماڵــە، ئۆگرییەکــی قــووڵ و تــەژی لــە ئەشــقی بــە کاری سیاســی و ڕێبــازی پــڕ 
ســەروەریی باوکــی هەبــوو. ڕێبازێــک کــە هــەر لــە منداڵییــەوە لــە زەینــی کاوەدا 
بــە هــزر و ئــاوەزەوە چەکــەرەی کــرد و لەگــەڵ هەڵکشــانی تەمەنــی، ئــەو ئەشــق 
ــە  ــوو ب ــتمان، ب ــی نیش ــاو ڕزگاری ــات لەپێن ــی و خەب ــۆ کوردایەت ــتەی ب و هەس
شــعوور و ئاگاییەکــی قووڵــی سیاســی، بۆیــە هەنگاوەکانــی کاوە بــۆ گەیشــتن بــە 
ئامانجەکانــی و درێــژەدان بــە ڕێبــازی شــەهید نەجمــەی باوکــی، لــەڕووی هەســت 
و ســۆزی کاتــی و گەنجانــەوە نەبــوون، بەڵکــوو هەڵگــری ئاگاییــەک بــوو، ئــەو 
ــدار  ــدا بەش ــۆ نەتەوەکەی ــات ب ــکاری و خەب ــە گۆڕان ــک ل دەیهەویســت وەک تاکێ
بێــت و شــوێن پەنجــەی دیــار بێــت. بۆیــە ژیرانــە لــەو قۆناغــەدا ئــەو هەســتەی لــە 
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ڕێــگای ڕۆژنامەنووســییەوە چاالکانــە پێــڕەو کــرد. کاوە لــە دەورانــی گەنجێتیــدا 
ــە  ــاو شــاری ســنە و دەوروبــەری ل هەوڵــی دەدا لەڕێــی چاالکیــی جیاجیــاوە لەن
شــێوەی چاالکیــی کۆمەاڵیەتــی، وەرزشــی و ڕۆشــنبیری بــۆ پاراســتنی ناســنامەی 
نەتەوەیــی بەشــدار بێــت و هەمــوو کات هەوڵــی ئــەوە بــوو لــە پێناســەکردنی ئــەم 
ناســنامە نەتەوەییــەدا جــێ دەســتی دیــار بێــت و ئەرکــی ڕابپەڕێنــێ. ئــەم ڕۆڵــە 
ژیــر و وریایــە هــەر لــە ســەرەتاوە لــەوە گەیشــتبوو دەبــێ هاودەنــگ و یەکڕیــز 
ــەو ڕێگایــەوە کاریگەریــی  ــاوەڕ بــوو کــە کارەکان ل بیــن، چونکــە ئــەوە لــەالی ب
ــەم  ــوو، ل ــی هەب ــەش و گرووپ ــە کاری هاوب ــاوەڕی ب ــە ب ــت، بۆی ــان دەبێ زیاتری
ــی و  ــی، وەزش ــۆری فەرهەنگ ــی جۆراوج ــدان گرووپ ــداریی چەن ــدا بەش ڕێگایەش
هونەریــی دەکــرد و تێیــدا بــە ڕەفتــار و ڕەوشــتی بــەرزی تایبــەت بــە خــۆی الوان 
و گەنجانــی بەشــداری ئــەو چاالکییانــەی وشــیار دەکــردەوە و بــە مــاف و ویســتە 
ڕەواکانیانــی ئاشــنا دەکــرد. ئــەم چاالکییانــەی کاوە بەوپەڕی ئەشــق و ئۆگرییەوە 
ــتان(دا  ــدن )دەبیرس ــی خوێن ــی دواناوەندی ــە قۆناغ ــە ل ــران، بۆی ــێ دەک جێبەج
ــاڵی  ــن س ــە دوایی ــوو. ل ــان کردب ــە تەرخ ــەو چاالکییان ــۆ ئ ــی ب ــەی کاتەکان زۆرب
خوێندنیــدا لەســەر لێکردنــەوەی وێنــەی خومەینــی لەســەر بەرگــی کتێبەکانــی، 
بــە تونــدی ســزا درا و تەنانــەت بــۆ ماوەیەکیــش لــە خوێنــدن بێبــەش کــرا و لــە 
قوتابخانــە دووریــان خســتەوە، بــەاڵم قــەت کۆڵــی نــەدەدا. کاوە وەک گەنجێکــی 
ــر دروشــمی دەدا و  ــوو و کەمت ــردار هەب ــە ک ــاوەڕی ب ــە ب پراگماتیســت، هەمیش
ــی لەســەر دەوروپشــت و  ــە کاریگەری ــرد، ک ــەی دەک ــی بوێران بەشــداریی چاالکی
ــارام و  ــی ئ ــەکردن و ئاخاوتن ــار و قس ــوکەوت و ڕەفت ــت. هەڵس ــاوەر هەبێ جەم
لێکدانــەوەی وردبینانــەی خێــرا ئەوانــەی کاریــان لەگــەڵ دەکــرد، دەخســتە ژێــر 

کاریگەریــی خۆیــەوە. 

ئــەم ڕۆڵــە هەڵســووڕ و نەســرەوتووەی کــورد، ئــەم کــوڕە شــەهیدە کــە ناخــی 
پــڕ بــوو لــە وزە و خولیــای خزمــەت و داهێنــان، بــە بۆنــەی ئــەو بــاوەڕەی کــە 
بــە ڕێبــازی باوکــی شــەهیدی هەیبــوو، قــەت بــۆ کار و بژیــو توخنــی دامــودەزگا 
فەرمییــە حکوومییــەکان نەدەکــەوت و لەنــاو بــازاری ســنە دەســتی دایــە کاســبی 
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و لــەم ڕێگایەشــدا کەســێکی چــاالک و خەڵکــی و ســەرکەوتوو بــوو و توانــی بــە 
ئەخــالق و ڕەفتــاری ژیرانــەی جێگــەی خــۆی لەنــاو خەڵکــی کاســبکاری بــازاری 

ســنەدا بکاتــەوە. 

 چاالکیی هونەری، وەرزشی و ڕۆژنامەنووسی: 

ــە  ــۆ گەیشــتن ب ــی و ب ــە چاالک ــژەدان ب ــۆ درێ ــدن، ب ــی خوێن ــاش تەواوکردن پ
ــەراری  ــارام و ق ــاتێکیش ئ ــۆ س ــەت ب ــی ق ــە بەدەینەهاتووەکان ــەون و ئامانج خ
نەبــوو. لــەو کاتــەدا کــە لەگــەڵ یەکێــک لــە گرووپــە هەڵپەڕکێیەکانــی نــاو شــاری 
ســنە ســەرقاڵی چاالیــی هونــەری بــوو، وەک گەنجێکــی یاخــی، یاخــی لــە زوڵــم 
لــە نوانــدن و  و ســتەم و سەوداســەری کار و خەبــات و پــڕ وزە، حــەزی 
گەیاندنــی پەیــام بــوو، لەگــەڵ گرووپــی هەڵپەڕکێــی )شــاهۆ(ی ســنە بەشــداریی 
فیلمــی ســینەمایی )چریکــەی هــەورام( بــوون و لــە چەندیــن گرتــەی هەســتیار و 
سەرنجڕاکێشــدا دەوری گێــڕاوە. ماوەیەکــی زۆر لــەو گرووپــە هەڵپەڕکێیــە بــووە 
و لــە چەندیــن گرووپــی هەڵپەڕکێــی ســنە کاری کــردووە و وەک زۆرێــک لــە 
گەنجانــی کــورد جــوان و کوردانــە هەڵدەپــەڕی و بــە گوتــەی خــۆی لــە چەنــدان 
فێســتیڤاڵی کوردســتان و تانانــەت لــە ئاســتی ئێرانیشــدا لەگــەڵ ئــەو گرووپانــە 

ــاوە.  بەشــداریی کــردووە و خەاڵتــی بەدەســت هێن

 هــاوکات بــە شــێوەی جیــدی دەســت دەکات بــە کاری ڕۆژنامەنووســی و 
ــول و دەورەی  ــدان خ ــداریی چەن ــاران بەش ــنە و ت ــە س ــتەش ل ــەم مەبەس ــۆ ئ ب
ــر کاوەی خولیــای چاالکــی  کاری نووســین، ڕاپــۆرت و هەواڵســازی دەبێــت. ئیت
لــەو کاتــەوە وەک ڕۆژنامەنووســێکی ئەکادیمــی، شــارەزا، بەتوانــا و خــاوەن 
فکــر و بیرۆکــە لــە حەفتەنامــە و باڤۆکــە ناوچەییەکانــی پارێــزگای ســنە و 
بەتایبــەت چەنــد ڕۆژنامــەی تــاران دەســتی دایــە نووســین و لــە ماوەیەکــی کەمــدا 
ــی،  ــرۆڤ، پرســی نەتەوەی ــی م ــی ماف ــە بوارەکان ــۆرت و نووســینەکانی ل ــە ڕاپ ب
ئابــووری و پرســی خەســارە کۆمەاڵیەتییەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێــران 
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توانــی جێگــەی خــۆی بکاتــەوە و بــوو بــە ئەندامــی ســەندیکای ڕۆژنامەنووســانی 
ئێــران. هەمــوو هــەوڵ و تەقــەالی کاوە ئــەوە بــوو لــە ئاســتی کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵتــدا خزمــەت بــە نەتەوەکــەی خــۆی بــکات. بۆیــە چ وەک ڕۆژنامەنــووس و 
ــە دوو بــواری »مەلەوانــی و شــاخەوانی«دا هەمــوو کات  چ وەک وەرزشــوانێک ل
ــۆ الی  ــەری ب ــانی دەوروب ــەرنجی کەس ــە، س ــەی داهێنەران ــی و بیرۆک ــە چاالک ب
ــرد.  ــاوڕێ و کەســانی دیکــەی سەرســام دەک ــی ه خــۆی ڕادەکێشــا و کارەکان

كاوه  جه وانمــه رد ســەرەتای کاری ڕۆژنامەنووســیی لــە باوکراوەکانــی کوردســتان، 
ــاش  ــە پ ــنە ک ــاری س ــە ش ــوو ل ــوو( ب ــه ی )كه ره فت ــه ڵ حه فتەنام ــاوکاری له گ ه

ــه ن ڕێژیمــه وه  داخــرا. ــەوە، له الی ــه  چاالكــی و چــاپ و باوکردن ــه ك ل ماوه ی

شانبەشــانی کار و کاســبی و کاری ڕۆژنامەنووســی، شــەهید کاوە ئەشــق 
و ئۆگرییەکــی زۆری بــە وەرزشــەکانی شــاخەوانی و مەلەوانــی هەبــوو. وەک 
ســەرجەم کار و چاالکییەکانــی دیکــەی، لــە هــەر بوارێکــی هونــەری، سیاســەت 
و نووســیندا چاالکیــی کردبــا، زۆر جیــدی و بنەڕەتــی و زانســتی و بــە ئەشــقەوە 
تێکەڵــی دەبــوو، بۆیــە بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ لــە گرووپــە شــاخەوانییەکانی 
ســنە بەشــدار بــوو و لەگــەڵ کۆمەڵێــک کــچ و کــوڕی گەنجــی هەڵســووڕ و 
ــە چاالکیــی شــاخەوانیدا  ــد. ل هاوبیــری خــۆی مێژوویەکــی پرشــنگداریان خولقان
شــەهید کاوە زۆربــەی شــاخ و کێــوە بەرزەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بەشــێک 
لــە شــاخەکانی ئیرانیشــی بــڕی. چاالکیــی لــە بــواری شــاخەوانیدا ئەزموونێکــی 
ــڵەتی  ــتەم و خەس ــم و س ــە زوڵ ــوون ل ــی یاخیب ــی ڕۆح ــێ بەخش ــی پ زۆر باش
باوەڕبەخۆبــوون و پشــت قایمیــی لــە چەشــنی شــاخە سەرکەشــەکانی کوردســتان 

ــە ناخیــدا بااڵیــان کــرد. ل

 بوارێکــی دیکــەی وەرزشــی کــە شــەهید کاوە تێیــدا خــۆی بینییــەوە و ئۆگــری 
بــوو، وەرزشــی مەلەوانــی بــوو. وەرزشــێک کــە تێیــدا ببــووە مەلەوانێکــی کارامە و 
چەنــدان پلــە و ســەرکەوتنی بەدەســت هێنــا و ســەرەنجام تــا ئاســتی ڕاهێنەرێکــی 

کارامــەی بــواری مەلەوانــی درێــژەی دا. 
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ــە ئەشــق و ئۆگــری و زۆر  ــواری ڕۆژنامەنووسیشــدا هــەر ب ــە ب شــەهیدا کاوە ل
جیــدی کاری دەکــرد و بــۆ چوونــە نــاو بــواری ڕۆژنامەنووســیش لــە شــاری 
ــۆرت و  ــەواڵ و ڕاپ ــی، ه ــواری ڕۆژنامەنووس ــتیی ب ــی زانس ــدان خول ــاران چەن ت
ــوو.  ــوارەش ب ــەم ب ــەی ئ ــن بڕوانام ــاوەن چەندی ــوو و خ ــینی تێپەڕاندب وتارنووس
بۆیــە کاتێــک بــە فەرمــی لــە حەفتەنامــە ناوچەییەکانــی ســنە، وەک »کەرەفتــوو، 
ئاســۆ و ڕۆژهــەاڵت،....« دەســتی بــە کار و چاالکیــی ڕۆژنامەنووســی کــرد، وەک 
کارێکــی الوەکــی لێــی نەدەڕوانــی، بەڵکــوو دەیهەویســت کاریگــەر و شــوێندانەر 
بێــت، لــە بــواری کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی و ئابــووری، سیاســی و مافــی مــرۆڤ و 
بەتایبــەت گەندەڵییەکانــی دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمی لــە پــڕۆژە و دامودەزگان 
ــە وریایــی و بــە خســتنەڕووی  ــان ڕاپۆرتــی مەیدانیــی بــاو کــردەوە و ب ــە دەی ب
بەڵگــە و دیکیۆمێنتــی حاشــاهەڵنەگر، بەرپرســانی کۆمــاری ئیســالمیی دەبــردە 

ــر پرســیارەوە و سیاســەتە چەواشــەکانیانی لەقــاو دەدا. ژێ

ــان و  ــەری و وێنەکێش ــە کاری هون ــی زۆری ب ــە ئۆگری ــەو چاالکییان ــاواز ل جی
تەڕاحــی هەبــوو، بــۆ ئــەم مەبەســتەش لــەالی هونەرمەندانــی نــاوداری ســنە، وەک 
هــادی و مەهــدی زیائەدینــی خــول و دەوری هونەریــی بینیبــوو. بۆیــە بــەردەوام 
هەرکــە کاتــی بەتاڵــی دەســت کەوتبــا، دەســتی دەدایــە قەڵــەم و فڵچــە و گەلێــک 
وێنــە و تەڕاحیــی پــڕ واتــا و کاریکاتــۆری دەکێشــایەوە و ئێســتاش بەشــێک لــە 
ــی شــەهید کاوە و  ــاوەن. ســەردەمی گەنجێتی ــی م ــەری و تەڕاحییەکان کارە هون
ڕۆحــی ئۆقرەنەگرتــووی وایــان لێکردبــوو، بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی هەمــوو 
ڕێگەیــەک تاقــی بکاتــەوە، ســەرجەم چاالکییەکانیشــی لــە چوارچێــوەی، هونــەر، 
ــە  ــەو کاران ــت ب ــەوە و دەیهەویس ــیدا دەخوالن ــین، وەرزش و ڕۆژنامەنووس نووس
ــوون بگەیەنێــت و وەک گەنجێکــی شۆڕشــگێڕ خــۆی بســەلمێنێت کــە  پەیامــی ب

هەیــە و بــۆ نەتەوەکــەی خەبــات دەکات. 
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دەسپێکی چاالکیی سیاسی و ڕێکخستن:

چاالکییــە ڕۆژنامەنووســییەکانی کاوە جەوانمــەرد و بەشــداریی لــە کــۆڕ و 
کۆبوونــەوە ئیعترازییەکانــی شــاری ســنە، لەالیــەن دامــودەزگا ئیتالعاتــی و 
ســیخوڕییەکانی ڕێژیمــەوە خرابوونــە ژێــر چاودێرییــەوە. هەرچەنــد ڕێــکاری 
بــواری چاالکیــی سیاســی و  لــە  کاوە  نهێنی پارێزیــی شــەهید  و  وردبینانــە 
ــرا  ــە خێ ــتۆکی نەکاتک ــی هەس ــە کارێک ــوون ک ــە ب ــدە ژیران ــکیالتیدا ئەوەن تەش
ــدە زۆر  ــەت هێن ــی حکووم ــت و پەیوەندییەکان ــیخوڕ و دەس ــەاڵم س ــت، ب بگیرێ

بــوون کــە چاالکییەکانــی ئیتــر نەدەشــاردرانەوە.

هەرچەند وەک کوڕی شــەهید و بنەماڵەیەکی شۆڕشــگێڕ، ئەندێشــەی سیاســیی 
کوردانــە لــە خوێــن و دەمارەکانیــدا بــوو، بــەاڵم شــەهید کاوە بــە فەرمــی 
ــی  ــی تەشــکیالت و ڕیخکســتنی نهێنی ــگای هاوڕێیان ــاوی لەڕێ ســاڵی1٣٨0ی هەت
ــی  ــی دێمۆکرات ــە حیزب ــی ڕاســتەوخۆی ب ــاو شــاری ســنەوە پێوەندی ــەوە ن حیزب
ــە  ــی، ئەرک ــانازی ئەندامەت ــی ش ــاش وەرگرتن ــرت و پ ــەوە گ ــتانی ئێران کوردس
پــێ ئەســپێردراوەکانی بــە باشــی و بــە لێوەشــاوەییەوە لــە نێوخــۆی کوردســتان 
ــورس و  بەجــێ دەگەیانــد و ئیتــر لــەو کاتــەوە کاوە هەســتی بــە ئەرکێــک ق
بەرپرســیارێتییەکی گرنــگ دەکــرد کــە لەسەرشــانیەتی، بۆیــە کار و چاالکییەکانی 
فراوانتــر بــوون. وەک گەنجێکــی وریــا، بــە پڕەنســیپ و چاوکــراوە، بــە هەنــگاوی 
ــی  ــێک خاوەن ــوت: »کەس ــوو کات ئەی ــۆی هەم ــدان وەک خ ــە مەی ــەوە هات قایم
ئارمانــج بێــت، دەزانــی چــی دەکات«. لــە مــاوەی ســااڵنی ٨٣ و ٨4ی هەتاویــدا 
ــەی  ــە بازن ــی ل ــرد و چاالکییەکان ــووی دەک ــەی کەرەفت ــی حەفتەنام ــە هاوکاری ک
مافــی مــرۆڤ بــە شــێوەی چڕتــر درێــژە پێــدا و بەشــێکی زۆر لــە هەوڵەکانــی بــۆ 
ئازادکردنــی بەندکراوانــی سیاســی و ڕۆژنامەنووســە بەندییــەکان تەرخــان کردبــوو، 
تــەواوی هەوڵــی خســتەڕووی ئــەو پێشــێلکارییانەی بــواری مافــی مــرۆڤ بــوون 
ــت و  ــاییەکان دەبەس ــەرچاوە یاس ــە دەق و س ــتی ب ــی پش ــۆ نووسینەکانیش و ب
بەڵگەمەنــد و بەپێــی میتــۆدی و ریســاکانی وتــار و ڕۆژنامەنووســی بابەتەکانــی 
دەنووســی. هەوڵەکانــی کاوە بــۆ ئازادکردنــی بەندکــراوان و پشــتگیریکردنیان 
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هەمەالیــەن بــوو، ئــەو بــۆی گرنــگ نەبــوو ئــەو کەســانەی بەرگرییــان لێــدەکات 
ســەر بــە چ الیــەن و حیزبێکــی سیاســین، ئــەوەی گرنــگ بــوو بەالیــەوە، 
ورووژاندنــی دۆســیەی داخــراو و چارەنووســی شــێوێندراوی بەندکراوانــی سیاســی 
و ڕۆژنامەنووســانی کــورد بــوون لــە گرتووخانەکانــی حکوومەتــدا کــە بــە حوکمــی 
نــاڕەوا و نایاســایی لــە چاڵــە ڕەشــەکانی حکوومــەت ڕاگیرابــوون، یــان زۆربەیــان 
ــییەکانیان  ــەکان دۆس ــە دڵ ــن ل ــدارە قی ــی و پاس ــی ئیتالعات ــۆی ڕق و قین بەه
پشــتگوێ خرابــوو، یــان تۆمەتــی ناڕەوایــان درابــووە پــاڵ. کاوەی دڵســۆز و وریــا 
هەمــوو هەوڵــی باســکردن و ورووژاندنــی ئــەو دۆســیە تاریکانــە بــوو لــە ئاســتی 
ــیخوڕییەکان  ــی و س ــودەزگا ئیتاعات ــە دام ــەکان، بۆی ــی و بیانیی ــا ناوخۆی میدی

ڕقێکــی زۆریــان لــێ هەڵگرتبــوو.

شــەهید کاوە باوەڕێکــی قووڵــی بــە کارکــردن هەبــوو، کەســێکی کاری و 
هەڵســووڕ بــوو، لــە بەجێگەیاندنــی ئــەو ئەرکــەی کــە پێــی دەســپێردرا، خــۆی بــە 
دەروەســت دەزانــی، هەمــوو کات هەوڵــی دەدا، ئــەو کارەی دەیــکات بــە جوانترین 
ــەوە زۆر  ــی بەالی ــی کار و چاالک ــام و کاریگەری ــکات و ئەنج ــی ب ــێوە جێبەجێ ش
گرنــگ بــوو. بۆیــە لــە ڕێکخســتنی خەڵــک و بەتایبــەت هەســتەکانی ڕێکخســتنی 
حیــزب بــۆ چەنــد خۆپیشــاندانێکی جەمــاوەری لــە دەیــەی ٨0ی هەتــاوی لەنــاو 
شــار و لەبــەردەم پارێــزگای ســنە دەوری بەرچــاوی گێــڕا و حاشــا لــە توانایــی 
و کاریگەریــی لــە کۆکردنــەوەی خەڵــک ناکرێــت کــە بەشــێکن لــە چاالکییەکانــی.

قۆناغی بەندکران و دەسپێکی خەبات لە گرتووخانە:

هــەر لــەو کاتانــەدا بــوو کاوە بــە تۆمەتــی ڕێکخســتنی خۆپیشــاندانەکانی 
ــە »شــوانە ســەیدقادر«  ــە پشــتیوانی ل ــاوی کــە ب هاوینــی ســاڵی 1٣٨4ی هەت
ڕێــک خرابــوون، ڕۆژی  1٦ی گه الوێــژی 1٣٨4 لــە ســێ ڕێیانــی »شــەریف ئاوا«ی 
ســنە له الیــه ن هێــزه  لیبــاس شه خســیه كانی ڕژیمــەوە ده ستبه ســه ر كــرا، دواتــر 
لــە دوو دادگایــی جیــادا حوکمــی 7 ســاڵ زیندانــی بــۆ بڕایــەوە کــە پــاش ئــازار 
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ــگ  ــەک مان ــاش ی ــی ســنە و پ ــی ئیتالعات ــە گرتنگەکان و ئەشــکەنجەیەکی زۆر ل
ــە  ــە ب ــی بارمت ــە دانان ــنە، ب ــی س ــە دەزگای ئیتالعات ــی ل ــە ژووری تاکەکەس ل
شــێوەی کاتــی ئــازاد کــرا و دۆســیەکەی لەڕێــگای پارێزەرەکانییــەوە بــۆ لقەکانــی 
چــوار و دووەمــی دادگای پێداچوونــەوە ڕەوانــە کرایــەو، دواتــر 2 ســاڵ لــە 
حوکمــی یەکەمــی کــە بەســەریدا ســەپێندرابوو کــەم کرایــەوە و حوکمــی 5 ســاڵ 
ــە بەشــی 4ی دادگای  بەندکرانەکەشــی بــۆ 2 ســاڵ کــەم کرایــەوە کــە دیســان ل
پێداچوونــەوە لــە ڕێکەوتــی٣0/7/1٣٨5 پێــی ڕاگەیەنــدرا. دووبــارە لقــی 2ی 
دادگای به نــاو شۆڕشــی شــاری ســنە  حوكمــی 5 ســاڵ زیندانــی به ســه ر شــه هید 
كاوەدا  ســه پاند، کــە بــە دانانــی بارمتــە بــە شــێوەی کاتــی ئــازاد کــرا و پــاش 
ــی  ــی زۆری  پارێزه ره كانــی ، ئــه م حوكمــه  لــه  پێداچوونــه وه ی یه كه م هه وڵدانێك
دادگادا بــۆ دوو ســاڵ و لــه  پێداچوونــه وه ی دووه مــدا بــۆ ســاڵێك كــه م كرایه وه . لە 
کاتێکــدا پارێزەرەکانــی شــەهید کاوە دیســان بــەو حوکمانــەی دادگا ناڕەزایەتییــان 
دەربــڕی و بەتەمــا بــوون دۆســیەکەی بــۆ دادگای بــااڵی ئێــران بنێــرن، هێشــتا 
بڕیــاری کۆتایــی ڕانەگەیەندرابــوو کــە ڕێکەوتــی 2٦/9/1٣٨5ی هەتــاوی، هێــزە 
ئەمنییــەکان لەبــەر دەرگای ماڵــی خۆیــان قۆڵبەســتیان کــرد و دوای گــەڕان 
ــی  ــەی ئیتالعات ــی گرتنگ ــییەکانی ڕاپێچ ــە شەخس ــاڵ و کەلوپەل ــکنینی م و پش
ــە ژووری تاکەکەســی، پاشــان بــۆ زیندانــی  ــەوە ل ســنە کــرا. دوای 4 مانــگ مان
ــی  ــی و ناڕوون ــگ چاوەڕوان ــاش 5 مان ــان پ ــەوە و دیس ــنە گوێزرای ــی س ناوەندی
دۆســیەی دادگاییکردنــی، لــه  كۆتاییــدا و بــه  خۆتێكه ڵكردنــی ده زگا ئه منییــه كان 
لــه  پڕۆســه ی دادگایــی شــه هید كاوه  جه وانمــه رد، لــه  دوو په روه نــدی جیــادا 
ــە کوردییــەکان  ــه   )شــه ڕ له گــه ڵ خــودا( و هاوکاریــی حیزب ــه  تۆمه تــی موحارب ب
و ڕاگەیــەن و میدیــا بیانییــەکان، بــه  دوو ســاڵ زینــدان و دوورخرانــه وه  بــۆ 
ــدان  ــی هه وڵ ــه  تاوان ــا ب ــز، هه روه ه ــزگای تەورێ ــە پارێ ــه  ل ــه ی مه راغ گرتووخان

ــرا.  ــووم ك ــدان مه حك ــاڵێك زی ــه  س ــی، ب ــی میلل دژی ئه منیه ت

پــاش نزیکــەی یــەک ســاڵ مانــەوە لــە گرتووخانــەی ســنە، بــۆ گرتووخانــەی 
مەراغــە دوور خرایــەوە، پــاش 14 مانــگ مانــەوە لــەو زیندانــە، دیســان بــۆ 
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لــە  مانــەوە  مانــگ  دوو  دوای  و  گوێزرایــەوە  ســنە  ناوەندیــی  گرتووخانــەی 
ــە بەرپرســی  ــاوی »خوســرەوی« ک ــی ســنە، لەســەر داوای کەســێک بەن زیندان
گرتووخانــەی ســنە بــوو، بــۆ گرتووخانــەی هەمــەدان دوور خرایــەوە، کــە گوایــە 
کاوە جەوانمــەرد لەبــاری ئەمنییــەوە بــۆ پارێــزگای ســنە مەترســییە، بۆیــە هەتــا 
ــاوەی  ــە م ــەوە. ل ــەدان مای ــی هەم ــە زیندان ــەی ل ــوو حوکمەک ــی هەم تەواوکردن
بەندکرانیــدا بەهــۆی ئــازار و ئەشــکەنجەی جەســتەیی، دەروونــی و بێبەشــکردنی 
لــە چاوپێکەوتــن لەگــەڵ بنەماڵەکــەی و پێشــگیری لــە دەرمــان تووشــی نەخۆشــی 
یــەک لــەوان کەمیــی بینایــی ببــوو. بــه  شــێوه یه ك كــه  هه ندێــك لــه  ناوه نده كانــی 
مافــی مــرۆڤ وه كــووڕ )ڕێكخــراوه ی مافــی مرۆڤــی كوردســتان(، بــه  باوکردنەوەی 
ڕاگه یەنــدراو، داوایــان کــرد   ناوه نــده  نێوده وڵه تییه كانــی الیەنگــری مافــی مــرۆڤ 
بــه  گوشــار خســتنه  ســه ر ڕێژیــم، گیانــی كاوه  جه وانمــه رد بپارێــزن. ڕۆژی 29ی 
ــی  ــه  زیندانیان ــتگیری ل ــی پش ــه ی هاوبه ش ــاوی كۆمیت ــپه ڕی 1٣٨7ی هەت پووش
سیاســی، بــه  باوكردنــه وه ی ڕاگەیەندراوێــك داوای كــرد كــه  خه ڵكــی ڕۆژهه اڵتــی 
كوردســتان بــۆ پشــتیوانی لــه  كاوه  جه وانمــه رد و چه نــد ڕۆژنامه نووســێکی 
دیكــه ، بــه  داخســتی دووكان و بــازاڕ و مانــه وه  لــه  ماڵه كانیــان، مانگرتنــی گشــتی 

ڕابگەیەنــن. 

ســاڵی 1٣٨7 لــه  كاتێكــدا كــه  10 ڕۆژنامه نــووس لــه  ئێــران لــه  زیندانــدا بــوون و 
ئێــران گه وره تریــن زیندانــی ڕۆژنامه نووســان بــوو، كاوه  جه وانمــه رد یه كێــك لــه و 
گیراوانــه  بــوو كــه  زۆرتریــن گوشــاریان لــه  شــێوه ی دوورخســتنه وه  و به رگــری لــە 
دەرمــان و چاوپێکەوتــن له گــه ڵ بنه ماڵــه  و کەســوکارییان لەســەر بــوو. ســەختی 
و دژوارییەکانــی زیندانیــش هێنــدەی دیکــە کاریگەرییــان لەســەر جەســتەی 
دانابــوو، بــەاڵم هیچــکام لــەو دژوارییانــە نەدەبوونــە هــۆی کۆڵــدان و دابەزینــی 
وەرەی شۆڕشــگێڕانە و کوردانــەی، بەڵکــوو هێنــدەی دیکــە لەســەر بــاوەڕ و ئیمان 
بــە ڕێبــاز و ئامانجەکانــی، پشــوودرێژ و ســوورتریان کردبــوو، ســەرەنجام پــاش 
ــەدان  ــەی هەم ــە گرتووخان ــی ٣0/٨/1٣٨٨ ل ــەی، ڕێکەوت ــی حوکمەک کۆتاییهاتن

ئــازاد کــرا.
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کاوە لە ماوەی نزیکەی 4 ســاڵ مانەوەی لە بەندیخانە و بەربەســت و هەڕەشــە 
و چاوەســوورکردنەوەی بەندییــەوان و لێکۆڵــەرە قیــن لەدڵــەکان نەیانتوانــی بــۆ 
ــەی  ــاوەڕ و ئامانجەک ــە بیروب ــە ل ــە جەرگ ــازا و ب ــە ئ ــەو ڕۆڵ ــاتێکیش ئ چرکەس
ــە  ــوو بەندیخان ــەوە، بەڵک ــوو، دوور بخەن ــۆ کردب ــی ب ــوو خەبات ــااڵنێک ب ــە س ک
زیندانیشــی کــردە دەرەتــان و مەیدانێــک بــۆ چاالکــی و بەگژداچوونــەوەی ســتەم 
و زوڵــم و بــە یارمەتیــی هاوبەندییەکانــی و ئاشــناکردنیان بــە مــاف و ئەرکەکانــی 
خۆیــان، بەرپرســانی زیندانیــش ئــەو چاالکییانــەی کاوەیــان بــە دژی ئەمنیەتــی 
ــان  ــوو کات دووری ــە هەم ــەم دەدا، بۆی ــدان لەقەڵ ــاو زین ــیی ن ــان و مەترس خۆی

دەخســتەوە.

شــەهید کاوە، وەک چاالکێکــی سیاســی و گەنجێکــی کۆڵنــەدەر و پشــوودرێژ و 
ئــەو بــاوەڕە قووڵــەی کــە بــە ئــازادی و خەبــات بــۆ ڕزگاری هەیبــوو، هیچکاتــێ 
و لــە هیــچ دۆخێکــی دژواردا نائومێــدی بەســەریدا زاڵ نەدەبــوو. لەگــەڵ ســەخت 
و ئەســتەمترین هەلومەرجــی ژیانــدا خــۆی دەگونجانــد و لەگــەڵ گرفتــەکان 
ئەوکاتانــەی  بشــکێنێت.  بەربەســتەکان  دەدا  هەوڵــی  دەبــوو.  دەســتەئێخە 
پێکــەوە لــە )ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا( کارمــان دەکــرد، ئەگــەر زۆر جــار 
بەهــۆی گوشــاری کار و چاالکیــی فــراوان و تاقەتپڕووکێنــی حیــزب و گیروگرفتــی 
ژیــان، تووشــی دۆخێکــی دژوار دەبوویــن، مــن دۆش دادەمــام و نەمدەزانــی 
چــی بکەیــن، شــەهید کاوە لــە 24 کاتژمێــردا زیاتــر لــە 1٦ کاتژمێــر کاری 
دەکــرد و ماندوویەتیــی نەدەناســی. پێــم ئــەوت باشــە ئــەوە چــۆن تاقەتــی ئــەو 
ــردم  ــەیری دەک ــەوە س ــی و الچاوێک ــە، پێدەکەن ــەت هەی ــوو کار و گرفتاریی هەم
ــاوەڕ  ــم، ب ــۆس کوڵفت ــەق و پ ــرە چ ــن ف ــورە م ــان، ک ــتا گی ــوت »مامۆس و ئەی
ــی وا  ــن لەدڵ ــی و قی ــت و ناحاڵ ــەردن کوڵف ــەک کەســی گ ــا لەت ــەو زیندان ــە ل ک
بەربەرەکانێــم کرگــە، تــۆ بــە خەویــش نەتدیگــە«. کەســێکی خــاوەن پرەنســیپ 
بــوو، لــە هەڵچــوون و تووڕەیــی بــەدوور بــوو. بــە شــاهیدی ئــەو هاوبەندییانــەی 
کــە لەگەڵــی لــە گرتووخانەکانــی ســنە و مەراغــە لەگەڵــی زینــدان بــوون. 
لەوێــش ســەرەڕای ئەشــکەنجە و ئــازارە جەســتەیی و دەروونییەکانــی بەرپرســانی 
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زینــدان و ئــەو بەربەســتانەی بــۆ بەندییــە سیاســییەکان دیارییــان دەکــرد، بــەاڵم 
شــەهید کاوە ژیرانــە و بەکاوەخــۆ و بــە دانانــی پالنــی گونجــاو دەیتوانــی بگاتــە 
ــرادە و  ــە ئی ــەش ل ــت و ئەم ــتانەدا زاڵ بێ ــەو بەربەس ــەر ئ ــی و بەس ئامانجەکان
باوەڕێکــی قووڵــەوە ســەرچاوەی دەگــرت کــە هیچــکات نەیدەویســت لــە بەرانبــەر 
گرفتەکانــدا کــۆڵ بــدات. بۆیــە لــە ماوەیەکــی کەمــدا لەنــاو بەندییە سیاســییەکانی 
گرتووخانــەی ســنە بــووە جێگــەی متمانــەی زۆرێــک لــە بەندییــەکان و توانــی لــە 
نزیککردنــەوەی بەندییــە سیاســییەکان بــە یەکتــر ســەرەڕای جیاوازیــی بۆچــوون 
و بیروبــاوەڕی سیاســی، دەوری کاریگــەر بگێڕێــت. شــەهید کاوە بەهــۆی ئــەوەی 
ڕۆژنامەنووســێکی هەڵســووڕ و وردبیــن بــوو، بەهــۆی دۆخــی پەروەندەکــەی 
ــە یاســای ســزادانی کۆمــاری ئیســالمی هەبــوو،  خۆیــەوە شــارەزاییەکی باشــی ل
ئــاگاداری مــاف و داخوازیــی بەندکــراوان بــوو، پرســێک کــە زۆر بەندکــراو هــەر 
ــە  ــە بەندییــەکان دەدا و ل ــوون. لەمبــارەوە ڕێنوێنییەکــی زۆری ب لێــی بــێ ئاگاب
ــەوە  ــانی گرتووخان ــەالی بەرپرس ــەش ب ــەوە، ئەم ــاگاداری دەکردن ــان ئ مافەکانی
ــەهید کاوە  ــەاڵم ش ــوو. ب ــدا ب ــر چاودێری ــوو کات لەژێ ــە هەم ــوو، بۆی ناخــۆش ب
هیچــکات کۆڵــی نــەدەدا، بــەردەوام هەوڵــی دەدا بەســەر گرفتەکانــدا زاڵ بێــت و 
بــە هەمــوو شــێوەیەک بەرەنــگاری پیالنــی دوژمــن ببێتــەوە، ســەرەڕای ئــەوەی 
ــاو  ــی ن ــات و گزیرەکان ــی ئیتالع ــم و دەســت و پەیوەندییەکان ــدان تاق ــاو زین لەن
زینــدان، دوژمنایەتیــی زۆری شــەهید کاوەیــان دەکــرد، بــەاڵم هەوڵــی بێوچانــی 
ــە  ــد ک ــان خولقان ــی وای ــەکان کارێک ــی بەندیی ــاو دڵ ــۆی لەن ــەوەی خ و جێکردن
ــدا  ــد«ی زیندان ــوورای بەن ــی »ش ــانکردن و هەڵبژاردن ــە دەستنیش ــەرەنجام ل س

ــکات. ــەکان ب ــی بەندیی ــە زۆر خزمەت ــەوە توانیوی ــەم ڕێگەی ــردراوە و ل هەڵبژێ

دۆخــی ســەخت و دژواری نــاو گرتووخانەکانــی ســنە و مەراغــە قــەت بــۆ 
ــە  ــک ل ــنە و یەکێ ــەرەکەی س ــە تێکۆش ــە ڕۆڵ ــۆڵ ب ــی ک ــش نەیانتوان چرکەیەکی
حەماســەخولقێنەکانی کۆســااڵنی ســەربەرز بــدەن، بەڵکــوو ئەوە ئیــرادە و باوەڕی 
قــووڵ و لەبڕاننەهاتــووی شــەهید کاوە بــوو بەســەر پیالنــی بــێ ڕیشــەی دوژمنــدا 
زاڵ دەبــوو و هەمــوو کات شــەهید کاوە تێیــدا ســەرکەتوو بــوو. ژیانــی سەخســی 
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گرتووخانــە و ملمالنــێ و جەنــگ لەگــەڵ نەیــاران، بوونــە ئەزموونێکــی پــڕ بایــەخ 
و شــەهید کاوەیــان کــردە تێکۆشــەرێکی خــاراو و خەباتگێڕێکــی شــێلگیر و 
خۆڕاگــر کــە الی وابــوو تەنیــا و تەنیــا بــەرەو ئاســۆ ڕوانیــن و هەنگاونانــی پتــەو 
و قایــم بــۆ گەیشــتن بــە ڕاســتی، مــرۆڤ دەگەیەنێتــە ئامانجــە پیــرۆزەکان. بۆیــە 
ئەزموونــە دژوارەکان بوونــە وانــەی ژیانــی لــە قۆناغــە جیاجیاکانــدا، چ لــە ژیانــی 
ئاســایی خــۆی و چ ژیانــی شۆڕشــگێڕی و خەبــات لەپێنــاوی ئــازادی. هیچــکات 
کۆڵــی نــەدەدا و هیچــکات مەیدانــی چــۆڵ نەدەکــرد و بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــی 

ڕەوا ڕێگــە و ڕێــکاری نــاڕەوای هەڵنەدەبــژارد. 
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بەشی دووەم
قۆناغی بوون بە پێشمەرگە
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کۆتایی زســتانی ســاڵی 1٣٨٨ی هەتاوی بەهۆی زەخت و گوشــاری لەڕادەبەدەری 
ــتگیرکردنی  ــکرابوون و دەس ــیی ئاش ــەری مەترس ــەکان و ئەگ ــودەزگا ئەمنیی دام
دووبــارەی، لەگــەڵ هاوســەری یەکەمــی خاتــوو »ئــاوات« خــۆی گەیانــدە ڕیــزی 
ــە  ــاش بەشــداری ل ــران و پ ــی کوردســتانی ئێ ــی دێمۆکرات پێشــمەرگەکانی حیزب
دەورەی 19٣ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لــە بەهــاری 1٣٨9ی هەتــاوی، بــە فەرمــی 

بەرگــی پــڕ لــە شــانازیی پێشــمەرگایەتیی پۆشــی.

دەسپێکی ناسینی من و شەهید کاوە

ــی  ــە ڕیزەکان ــمەرگە ل ــوو وەک پێش ــاڵ ب ــۆ س ــەی ن ــە نزیک ــە ک ــن ئەوکات ئەم
ــتانی  ــی کوردس ــۆی دەنگ ــە )ڕادی ــم ل ــەڵ کارکردن ــاوکات لەگ ــووم، ه ــدا ب حیزب
ــی فێرگــەی ســەرتایی  ــی کوردی ــی تیشــک، مامۆســتای زمان ــران( و تەلەفزیۆن ئێ
پێشــمەرگەش بــووم. مــاوەی چەنــد ســاڵێک بــوو لــە میدیاکانــەوە لەگــەڵ نــاو و 
ناوبانگــی »کاوە جەوانمــەرد« ئاشــنا بــووم و بــەردەوام لــە هەواڵەکانــی مافــی 
مرۆڤــدا گوێــم لــێ دەبــوو ڕۆژنامەنــووس و چاالکوانــی سیاســی کاوە جەوانمــەرد لە 
گرتووخانەیــە، یــان ئەوەنــدە حوکمــی زیندانیــی بەســەردا ســەپێندراوە، مــاوەی 
چەنــد مانگێــک بــوو لــە زینــدان ڕزگاری ببــوو و هاتبــووە نــاو حیــزب، بــەاڵم مــن 
هیشــتا لــە نزیکــەوە نەمدیتبــوو. ئــەو ســااڵنە ژمارەیەکــی زۆر پێشــمەرگە ژیانــی 
هاوبەشــیان پێکدەهێنــا، بۆیــە خانــووی چــۆل نەبــوو کــە شــەهید کاوە و خێزانــی 
بچنــە ناوییــەوە. لەنــاو فێرگــەی سیاســی – نیزامیــی ئــەوکات ژوورێکــی بەتــاڵ 
ــەو ماوەیــەدا زۆر تامــەزرۆی  هەبــوو بــە شــێوەی کاتــی تێیــدا گیرســابوونەوە. ل
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ــی  ــە ڕاگەیاندن ــردن ل ــیفتە کاک ــەرقاڵیی زۆر و دوو ش ــەاڵم س ــووم، ب ــداری ب دی
حیــزب ئــەو دەرفەتەیــان پــێ نــەدەدام بچمــە دیــداری. 

یەکــەم دیدارمــان کاتــی وانــەی زمانــی کــوردی بــوو لــە دەورەی 19٣ی 
ســەرەتایی پێشــمەرگە بــۆ بەهــاری ســاڵی 1٣٨9 دەگەڕێتــەوە و مــاوەی ســێ ڕۆژ 
لــە خزمەتیانــدا بــووم. هــەر یەکــەم ڕۆژی کالس و یەکــەم دیدارمــان لەگــەڵ کاوە 
و یەکتــر لــە ئامێزگرتــن، هەســتم کــرد لەگــەڵ گەنجێکــی کارامــە، خــاراو، ئــارام و 
مەنــد و لــە هەمانکاتــدا وردبیــن و کونجکــۆڵ بــەرەوڕووم. کەســێک کــە بــۆ هــەر 
ــاوەز و پێداگریییــەوە  ــە ئ ــە وردی بیــری دەکــردەوە و ب پرســیار و ســەرنجێک ب
بــاس و گفتوگــۆی دەکــرد و لەســەر قســەی ڕەوا و بەرهەقــی خــۆی شــێلگیر و 

پێداگــر بــوو.

لــە  فراڤیــن  بــۆ  میوانیــان،  بوومــە  ڕۆژ  هەمــان  نیــوەڕۆی  بــۆ خواردنــی 
ــان دوو  ــە ژوورەکەی ــک چووم ــوو، کاتێ ــان لێناب ــە ماکارۆنی ــپەزخانەی فێرگ ئاش
هاوســەری پێشــمەرگەی بااڵبــەرزی ســەروزوان خــۆش و گفــت شــیرین بــە 
دیالێکتــی ســنەیی و دابــی پێشــمەرگانە میواندارییــان کــردم. بەوپــەڕی بــێ 
ــی  ــی و ڕێکوپێک ــە جوان ــمەرگانەیان ب ــە پێش ــەو ژوورە بچووک ــەوە ئ ئیمکاناتیی
ــردەوە و  ــەم ک ــەری قس ــرد. س ــام دەک ــێکی سەرس ــەر کەس ــەر ه ــۆوە ک ڕازاندب
چاوێکــم بــە دەر دیــواری ژوورەکــەدا گێــڕا. وتــم بزانــم ئەزانــی ئــەم ژوورە کــێ 
ــم و کــێ دەناســم  گەچکاریــی کــردووە؟ بزەیەکــی کــرد و وتــی جــا مــن چووزان
بــە مانگێــک پێشــمەرگایەتییەوە!. وتــم ئــەم ژوورە بــە دەســت و پەنجــەی مــن 
ســپیکاری کــراوە. ســەری ســووڕ مــاو و وتــی: مامۆســتا گیــان بەڕاســتتە؟! یانــێ 
ــی  ــی ژیان ــۆن دژواری ــم ئەیچ ــەی؟ وت ــش دەک ــەوە، گەچکاری ــە وتن ــە وان ــا ل جی
ــە  ــک ک ــە کارگەلێ ــێ دەکات دەســت بدەیت ــرۆڤ وا ل ــو، م پێشــمەرگایەتی و بژی
ــی  ــانەی جێکەوتن ــەش نیش ــە و ئەم ــۆت نیی ــپۆڕیی خ ــەرەکی و پس ــەی س پیش
کولتــووری ژیــان و خەباتــە لەنــاو حیزبــی دێمۆکراتــدا. کاوە گوێگرێکــی بــاش و 

ــی.  ــەری دەناس ــی بەرانب ــرا کەس ــوو، خێ ــن ب ــێکی وردبی کەس
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گفتوگۆمــان گــەرم بــوو، بــە نــۆرە و بــە ئــەدەب و بەوپــەڕی نزاکــەت و 
ئیــرادی  ڕەخنەگرتــن،  بنەماکانــی  پاراســتنی  و  پرەنســیپ  لەبەرچاوگرتنــی 
لــە شــێوازی کاری ئۆرگانیکــی حیــزب دەگــرت، هێشــتا ســەرەتای دەورانــی 
پێشــمەرگایەتیی بــوو، بــە باشــی لــە ڕەوش و بارودۆخی حیزبایەتی نەگەیشــتبوو. 
ــەم  ــاو ئ ــی لەن ــە قووڵ ــێ ب ــدەم، ئەب ــار ب ــن بڕی ــۆ م ــتا زووە ب ــوت: »هێش ئەی

ــم«. ــەوان بووگ ــەوە مەل ــەالی ناخێریی ــن ب ــر م ــەم، ئاخ ــە بک ــەدا مەل دەریای

وتم: باشــە ئێوە کەســێکی نەناســراو نین و چەندین ســاڵ کاری تەشــکیالتیتان 
کردگــە و زیندانتــان کێشــاگە و ڕۆژنامەنووســێکی بــە ئەزموونــن، مەشــیا بەبــێ 
بەشــداریی دەورەی ســەرەتایی پێشــمەرگایەتی، لە یەکێک ئۆرگانەکانی ڕاگەیاندن 
داتیــان نابایــە، یــان بەبــێ نــۆرە خانوویەکــی گونجاویــان بۆتــان دابیــن کردبــا. 
ــێ  ــە نەخت ــرد و ب ــدی ک ــە یەک ــان ل ــی چاوێکی ــاوات(ی خێزان ــوو )ئ ــەڵ خات لەگ
درەنگییــەوە وتــی: »جــا ئەگــەر ئێمــە خۆمــان گەرکمــان بوایــە جێبەجــێ دەبــوو، 
ــوو،  ــمەرگەیەکی تازەهات ــە وەک پێش ــان لەوەس ــان حەزم ــۆ خۆم ــە ب ــەاڵم ئێم ب
ــن  ــە« ببڕی ــرش و فێرگ ــی »پەزی ــوو قۆناغەکان ــوێن هەم ــا و ڕێوش ــی یاس بەپێ
ــا  ــە جی ــر ب ــە خەڵکی ت ــان ل ــن و خۆم ــدا بی ــۆرەی ماڵ ــە ن ــر ل و وەک خەڵکانی ت
نازانیــن و ئەمــەش وەک ئەزمــوون و وانەیــەک چــاوی لێدەکەیــن. ئێمــە ڕۆڵــەی 
ئــەم حیزبەیــن و دەمانــەوێ خۆمــان و لەســەر بنەمــای توانایــی و لێهاتوویــی لــە 
شــوێنی گونجــاو بــۆ کاری شــیاو دامانمەزرێنــن و بەگشــتی گەرەکمانــە خوەمــان 
ــقەوە  ــان و ئەش ــە دڵ و گی ــن، ب ــی کار بکەی ــی حیزب ــەر ئۆرگانێک ــە ه ــن و ل بی

دەیکەیــن«.

دامەزرانــی  بنەمــای  بوونــە  کالســەکەمان  دوایــی  ڕۆژی  دوو  و  ڕۆژە  ئــەو 
پەیوەندییەکــی قــووڵ و دۆســتایەتییەکی نزیکــی نێوانمــان. پــاش کۆتایی دەورەی 
ســەرەتایی پێشــمەرگە، کاوە درایــە ئۆرگانــی چاپەمەنــی و لــە بەشــی فارســیی 
ڕۆژنامــەی کوردســتان و ماڵپــەڕی »کوردســتان میدیــا«، بــە ئەشــق و ئۆگرییــەوە 
دەســتی دایــە چاالکیــی حیزبــی و لــە ماوەیەکــی زۆر کــەم و بــە پشــوودرێژییەوە 
توانــی بەشــی ڕاپۆرتــی ڕۆژانــە، حەفتانــە و مانگانــەی پێشــێلکاریی مافــی 
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ــا« بخاتــە ڕێ،  ــە ماڵپــەڕی »کوردســتان میدی مرۆڤــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ل
کــە هەتــا ئەوکاتــە بــەو چەشــنە و بــە شــێوەی ئوســووڵی، ڕێکوپێــک و ئامــاری 
ــی  ــۆی دەنگ ــە بەشــی فارســیی ڕادی ــوو. هاوسەریشــی درای کاری لەســەر نەکراب
ــی  ــا و نەقڵ ــی نەهێن ــورت تاقەت ــی ک ــاش ماوەیەک ــەاڵم پ ــران، ب کوردســتانی ئێ
ڕۆژنامــەی کوردســتان کــرا و لەوێــش پــاش چەنــد مانــگ کار، بــە یەکجــاری وازی 

ــاو حیــزب مایــەوە.   ــە پێشــمەرگایەتی هێنــا و وەک ئەندامێکــی ســادە لەن ل

کاوە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ و بەرەبــەرە لەنــاو حیــزب و ئۆرگانــە جیاجیــاکان و 
ــە کاری  ــردەوە و ب ــی خــۆی دەک ــدن جێ ــی ڕاگەیان ــاو ئۆرگانەکان ــی لەن بەتایبەت
بــەردەوام و بــە ڕەفتــار و ئــاکاری شۆڕشــگێڕانە و ئیمانــی قووڵــی بــە ڕێبازێــک 
کــە قوربانیــی بــۆ دابــوو، خــۆی دەســەلەماند و بــە تواناییەکانــی ئــەو ڕاســتییەی 
دەســەلماند کــە توانایــی ئــەوەی هەیــە کاری گەورتــر و کاریگەرتــر بــۆ میدیــای 
حیــزب بــکات. کاوە کەســێک نەبــوو تەنیــا بــە کاری ڕۆتینــی ڕۆژانــە قەناعــەت 
بێنێــت و تــا نیــوەڕۆ کار بــکات و بــڕوات و دووبــارە ســبەینێ بێتــەوە، هەمــان کار 
بکاتــەوە کــە هیــچ ئەنجامێکــی بەرهەســت و دەنگدانەوەیکــی نەبــوو. ئــەو کــە لــە 
قوواڵیــی ڕۆژهەاڵتــەوە هاتبــوو، تــژی بــوو لــە وزە و ئاشــقی کار و پــڕۆژەی نــوێ 
بــوو، تــرس لــە دەروونیــدا نەبــوو. بــەردەوام گفتوگــۆی دەکــرد، گوێــی لــە قســەی 
بەرانبــەر دەگــرت. پەیوەندیمــان هەتــا دەهــات قــووڵ و ســەمیمی دەبــوو. بــۆ هــەر 
کار و پڕۆژەیەکــی نووســین، پێشــنیاری پێدەکــردم و ئەوپــەڕی ڕێــزی یەکترمــان 
دەگــرت، زۆر تامــەزرۆ بــوو، کوردییەکــی پــاراو و پەتــی فێــر ببێــت. مــن هەمیشــە 
ڕەخنــەم لــێ دەگــرت، بۆچــی بابەتەکانــت بــە کــوردی نانووســی. ئەیــوت: ئاخــر 
مــن بــە شــێوەی ئوســووڵی و بنەڕەتــی نووســینی فارســی فێــر بــووم، هەرچــی 
کارم کرگــە هــەر بــە فارســی بــووە. لەبــەر ئــەوەی بــاوەڕم بەوەیــە هیــچ کارێــک 
بەبــێ بیرکردنــەوە و لەخــۆڕا خۆمــی لــێ نــەدەم، هەتــا ئێســتاش ئــەو دەرفەتــەم 
بــۆ نەڕەخســاوە کــوردی بــە شــێوەی وانــە فێــر ببــم، لەبــەر ئەوەیــە بــە کــوردی 
نانووســم. ئــەوەش کــە نانووســم دەزانــم گــەر بنووســم زمانــی کــوردی دەشــێوێنم، 
کــە وایــە باشــترە شــتی خــراپ و نەگونجــاو بــە زمانــی دایکــی نەنووســم. هەمــوو 
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ــە وردی  ــەوە ب ــام و پێک ــۆی دەهێن ــی ب ــوردی دەنووس ــە ک ــتێکی ب ــە ش کات ک
پێداچوونەوەمــان دەکــرد و زۆری بــەدڵ بــوو ڕەخنــەی لــێ بگیرێــت و دەمبینــی 
بــە ئەشــقەوە دەیهــەوێ کــوردی بــە ئوســووڵی و ڕێکوپێکــی فێــر ببێــت، نــەک 
بــۆ ڕاییکردنــی کاری الوەکیــی دنیــای مەجــازی و خۆنوانــدن. بۆیــە ڕۆژ لــەدوای 

ڕۆژ کوردینووســینەکەی باشــتر و باشــتر دەبــوو. 

 دامەزرانی ئاژانسی کوردپا:

ــە و  ــم پێت ــی کاری جیدی ــردم، وت ــان بانگــی ک ــک، ڕۆژێکی ــد مانگێ ــاش چەن پ
دەبــێ بەڵێنــم پــێ بــدەی هــاوکار و یارمەتیــدەم بیــت، گەرەکمــە کارێکــی گــەورە 
و شــوێندانەر بکــەم، کارێــک کــە کــەس خــۆی لــێ نەداگــە، دەزانــم ئەمــکارە وەک 
چوونــە قوڕگــی شــێر و گــورگ وایــە و دەزانــم دەمپڕووکێنــێ، بــەاڵم هــەر دەیکەم، 
ــە دژوار و ئەســتەمترم  ــا کاری لەم ــە زینگیم ــرە سەرســەختم و ل ــن ف ــە م چونک

ئەنجــام داگــە.

 وتــم: بێــژە بزانــم کارەکــە چــەس، منیــش پێشــمەرگەی ئــەم حیزبــەم و 
هەرچیــم لــەدەس بێــت، بێگومــان درێغــی ناکــەم و هــەر کارێــک بکــەم بەوپــەڕی 

ــی دەدەم.  ــەوە ئەنجام ــۆزی و ئۆگریی دڵس

وتــی: جــا بۆیــە لەتەکتــا مەترەحــی دەکــەم بــاوەڕم پێتــە و وەک کەســێکی بــە 
ئەزمــوون و کوردیــزان لــەو بەشــە تــۆ پێویســتی. لەتەک کاک مســتەفا و دەفتەری 
سیاســی قســەم کردگــە، بەتەمایــن ئاژانســێکی ســەربەخۆی خەبــەری و تایبەت بو 
مافــی مــرۆڤ و ڕووماڵــی ڕوداوەکانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دابمەزرێنیــن. زۆرم 
پــێ ســەیر بــوو، لــە مــاوەی ئــەو دە ســاڵە پێشــمەرگایەتییەمدا کەلــە ڕاگەیاندنــی 
حیــزب کارم کردبــوو کــەس فکــری لــە دانانــی میدیایەکــی ئــاوا نەکردبــۆوە. وتــم 
ــەزای حیزبێکــی سیاســیدا ماڵپەڕێکــی ســەربەخۆ  ــە ف ــۆ ئەگونجــێ و ل ــەڕای ت ب
بــە کادر و پێشــمەرگەی حیزبــەوە دەکــرێ بەڕێــوە ببرێــت؟ زۆرمــان قســە کــرد و 
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چەندیــن جــار پێکــەوە دانیشــتین. دیــارە کاوە پــڕۆژە و پــالن و پێکهاتــەی کار و 
چوارچێــوەی کاری و بەگشــتی ئۆرگانەکــەی داڕشــتبوو و ڕۆژانــە لەگــەڵ ســکرتێر 
ــوو. بەهەرحــاڵ مــن بەڵێنیــی  ــە گفتوگــۆدا ب ــەوە ل و دەفتــەری سیاســی لەبارەی
ــک  ــە مەرجێ ــرت ب ــێ وەرگ ــەم ل ــەو قەول ــدا و ئ ــتگیریکردنیم پێ ــاوکاری و پش ه
هــاوکار دەبــم خــۆت کاروبــاری نەقڵــی مــن بــۆ ئــەو ئاژانســە و ڕازیکردنــی 
بەرپرســانی ڕادیــۆ لــە ئەســتۆ بگریــت، خــوەت دەزانــی ئەمــان ئــاوا بــە ئاســانی 

لــە کۆڵــم نابنــەوە. 

ــا( ــی کوردســتان )کوردپ ــی ئاژانســی هەواڵدەری ــی دانان ــوو کارەکان کاوە هەم
ی ڕاپەڕانــد و چەندیــن کەســی وەک ســتافی کاری لــە هــەردوو ئۆرگانــی ڕادیــۆ 
و چاپەمەنــی و ئۆرگانەکانــی دیکــە دەستنیشــان کــرد و ســەرجەمیان نەقــڵ 
کــران. هــەروەک پێشــتریش باســم کــرد یەکێــک لــە خەســڵەتەکانی شــەهید کاوە 
بــۆ کاکــردن، باوەڕمەندبــوون بــە کاری بنەڕەتیــی ئامانجــدار بــوو، هیــچ کارێکــی 
ــی  ــۆ بنیاتنان ــرد. ب ــژراو دەســت پێنەدەک ــڕۆژەی لەپێشــدا داڕێ ــالن و پ ــێ پ بەب
ــت.  ــت هەبێ ــە و ئامانج ــالن و بەرنام ــوا پ ــەربەخۆ دەب ــی س ئاژانســێکی خەبەری
ئــەو دەیهەویســت پرســی پێشــێلکاریی مافــی مــرۆڤ لــە ڕۆژهــەاڵت لــەو ئاژانســەدا 
بەبــێ مــۆرک و تایبەتمەندیــی حیزبــی بورووژێنێ و تەنیا دەیهەویســت ســتافەکەی 
حیزبــی بێــت و ســەرلەبەری کارەکانــی ســەربەخۆ و بێالیــەن هەڵبســووڕێت. بۆیــە 
بــۆ بارهێنــان و پــەروەردەی ســتافی ئاژانســی کوردپــا بڕیــار بــوو بــۆ ماوەیەکــی 
دیاریکــراو لەالیــەن چەنــدان مامۆســتا و پســپۆڕی ڕاگەیانــدن لــە بوارەکانــی 

هەواڵنووســی، ڕاپــۆرت و وتووێــژ دەورە و خولــی جۆراوجــۆر ببینیــن. 

بۆیــە بــۆ مــاوەی دە ڕۆژ لــە فێرگــەی سیاســی نیزامیــی حیــزب دەورەمــان بینــی 
و هــاوکات بــۆ چەنــد خولێکــی دوانیوەڕۆیــان دەهاتینــە مەقــەڕی پەیوەندییەکانــی 
حیــزب لــە هەولێــر و لــە کالســەکاندا بەشــداریمان دەکــرد و لــە هەمــوو خــول و 
وانەکانــدا شــەهید کاوە زۆر بــە جیــدی و وەک کەســێکی خاکــەڕا و بەشــدارێکی 
ــوو  ــرد و هەم ــیاری دەک ــقەوە پرس ــەڕی ئەش ــاکاری دەورەکان بەوپ ــادە و س س
هەوڵــی بارهێنانــی کەســانێکی پســپۆڕ و دروســتکردنی ســتافێکی کارامــە و 
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ڕۆژنامەنووســگەلێکی بێالیــەن و ئاشــق بــە کار و چاالکــی بــوو.

و جیــاواز وەک  تایبــەت  پێشــتر شــوێنێکی  هــات،  کۆتایــی  دەورەکەمــان 
ئۆرگانــی ســەربەخۆی ئاژانســی کوردپــا تەرخــان کرابــوو، لــە دانانــی بناغــەی ئــەو 
ئۆرگانــەوە شــەهید کاوە شــەو و ڕۆژ و ماندوونەناســانە کاری دەکــرد و چاودێــری 
ڕەوتــی کارەکان بــوو، چ کاری بیناســازی و چ لــە دروســتکردنی ماڵپــەڕی 
کوردپــا. دەمبینــی چەنــدە شــاد و خۆشــحاڵە و چــۆن بەوپــەڕی ئۆگرییــەوە شــەو 
و ڕۆژی داگەســە دەم یــەک هەتــا کارێــک بنیــات بنێــت کــە جیــاواز بێــت و تەنیــا 
ــە  ــدا ک ــای کوردی ــە میدی ــوو ل ــاییەک ب ــن و بۆش ــەوەی کەلێ ئامانجیشــی پڕکردن
تــا ئەوکاتــە النیکــەم لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا پیــوار )غایــب( بــوو. ئەویــش 
ورووژاندنــی پرســی پێشــێلکاریی مافــی مــرۆڤ لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و 
ــەواڵ  ــەی ه ــی بێالنەنان ــاری، ڕووماڵکردن ــێوەی ئام ــە ش ــی ب ــە دیکیۆمێنتکردن ب
میدیــا  دەرەوەی  لــە  ڕۆژهــەاڵت  کۆمەاڵیەتییەکانــی  و  سیاســی  پێشــهاتە  و 

ــەکان. حیزبیی

مــاوەی یــەک مانــگ هەتــا ماڵپەڕەکــە لــەڕووی تەکنیکییــەوە کەوتــە کار، ڕۆژانــە 
بــە ڕێکوپێکــی دەهاتینــە ســەرکار و ســەرقاڵ ڕاهێنــان و ئامادەکردنــی هــەواڵ و 
ڕاپۆرتــی ئەزموونــی بوویــن. لــەو ماوەیــەدا کاوە وەک بەرپرســێکی بــە ئوســوول 
و بەرپرســیار و ئــەەرک وەخۆگــر، لــە هەمــوان زیاتــر مانــدوو دەبــوو. چاودێریــی 
ــری کەشــێکی وای  ــاکاری دوور لەخۆگ ــار و ئ ــە ڕەفت ــرد، ب ــوو کارێکــی دەک هەم
ــاواز و  ــەک جی ــتافێکی کارا و تاڕادەی ــی س ــدا توان ــی کەم ــە ماوەیەک ــد ل خولقان

پابەنــدی کار بنیــات بنێــت. 

کاریگەریی ئاژانسی کوردپا

ئاژانســی کوردپــا لــەڕووی ئۆرگانیکــەوە لەالیــەن ســکرتاریاوە چاودێــری دەکــرا 
و لــە ئۆرگانەکانــی دیکــەی ڕاگەیاندنــی حیــزب جیــاواز بــوو. ئەمــە هەنــدێ جــار 
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گرفتــی بــۆ ســاز دەکریــن و تەنیــا تاقــەت و ســەبری شــەهید کاوە و وردبینیی ئەو 
بــوو بەســەریاندا زاڵ دەبــوو. لەنــاو ئاژانــس، کەشــێکی دۆســتانە و ســەمیمانەی 
ــەت چــای  ــوو کارەکان )تەنان ــوو، خــۆی بەشــداریی ڕاســتەقینەی هەم خولقاندب
لێنــان و گەســکدانی نــاو ئــۆرگان( و ســازکردنی هــەواڵ و ڕاپــۆرت نووســین 
ــەم  ــەدەدا. هــەر ئ ــەم ن ــا لەقەڵ ــوو. وەک بەرپــرس و ســەرووی ســتافی کوردپ ب
ــە ئەشــق و  ــا ب ــی ئاژانســی کوردپ ــوو، ســەرجەم هاوڕێیان ــەی وای کردب ڕەفتاران
بەوپــەڕی ئۆگرییــەوە دوو شــیفتە و بــێ ماندووبــوون کار بکــەن. ئاژانســی کوردپــا 
ــەکار  ــت ب ــی دەس ــە فەرم ــەرەتاییەوە ب ــاکار و س ــادە و س ــی س ــە ئیمکاناتێک ب
ــە کوێیــە و جیاوازیــی کوردپــا  ــەم ئاژانســە ل ــوو، کــەس نەیدەزانــی شــوێنی ئ ب
لەگــەڵ میدیــا و ســایتەکانی دیکــە لــەوەدا بــوو، شــوێنیکی دیاریکــراو و جێگیــر 
ــی و وەک ســەربازێکی ون  ــەاڵم ســەرجەمیان نهێن ــوو، ب و ســتافێکی کارای هەب

ئاشــقانە ئامانجیــان تەنیــا و تەنیــا کار بــوو.

ــە بەرپرســایەتیی شــەهید کاوە  ــا ب ــە ئاژانســی کوردپ ــدا ب ــە ماوەیەکــی کەم ل
ــە: »کاوە  ــوون ل ــی ب ــەرەتاوە بریت ــە س ــە ل ــتافەکەی ک ــوو س ــی هەم و هیمەت
هێــرش کەریمــی، شــەهاب  غالــب حەبیبــی،  فــەالح،  جەوانمــەرد، شــەریف 
ــتار  ــەی وەک »س ــی دیک ــن هاوڕێ ــر چەندی ــفی« دوات ــەواد یووس ــدی و ج خالی
ئیبراهیمــی، نەســرین ڕەحمانــی، ئیســماعیل زوورمەنــد، هــادی عارفــی، هەیبــەت 
کامرانیپــوور، حەســەن موکــەڕەم، داریــووش ڕەشــیدی، ئیــرەج، شــلێر دەســتئان 
و جەمــاڵ ڕەســووڵدنخە، ئومیــد عەبــدی، کەیــوان دروودی، ئــازاد مســتەفاپوور، 
ژیــان مــەکاری، ئەمیــر ڕەحمەتــی، فــواد حەقیقــی، جەعفــەر موبەشــرنیا ئەویــن 
ــە  ــەدی،« ل ــی، ئەرســەالن یارئەحم ــوار فان ــاد قاســمی، ڕێب مســتەفازادە، مەهاب
ــات  ــان کــرد، وای لێه ــا کاری ــا و ئاژانســی کوردپ ــەڕی کوردســتان میدی دوو ماڵپ
ــی هــەواڵ و  ــە ڕووماڵ ــی تایبــەت ب ــا وەک ئاژانســێکی ســەربەخۆ و بێالیەن کورپ

ــردەوە.  ــەی خــۆی ک ــە و پێگ ــی کوردســتان جێگ پێشــهاتەکانی ڕۆژهەاڵت

ــای  ــت میدی ــە ئاس ــوور و ل ــە باش ــەاڵت، ل ــۆی ڕۆژه ــە ناوخ ــەم ل ــد ه هەرچەن
حیــزب و پارتەکانــی دیکــەوە زۆر گرفــت و تەگــەرە و ئاســتەنگ لەبــەردەم 
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چاالکیــی ئاژانســی کوردپــا ســاز دەکــرا و تۆمەتــی نــاڕەوای دەدرایــە پــاڵ، 
بــەاڵم باوەڕمەندیــی شــەهید کاوە بــە پرەنســیب و بنەماکانــی ڕۆژنامەنووســی و 
خۆبــواردن لــە باســی الوەکــی، دۆخێکــی وایــان خولقانــد، ئــەو دەنگۆیانــە ڕوانــەوە 
ــەو کەســانەش  ــی خــۆی. ئ ــەی کاری ــە ســەر ڕێچک ــی کەوت ــا بەتەواوەت و کوردپ
کەلــە کوردپــا کاریــان دەکــرد بــە بەرپرســیارێتی و ئەشــقەوە دوو شــیفتە و 
ــە تەرخــان  ــەو میدیای ــی ئ ــۆ جێگەگرتن ــان ب ــی خۆی پێشــمەرگانە شــەو ڕۆژ ژیان
کردبــوو، بۆیــە دەکــرێ بێژیــن، )ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا( کــە بەرهەمــی 
ــی  ــای پرۆفیشــناڵ و بێالیەن ــەم میدی ــە یەک ــە، ب ــاوەزی شــەهید کاوەی ــزر و ئ ه
ــەرەتای  ــە س ــە ل ــن ک ــتان دابنێی ــی کوردس ــە ڕۆژهەاڵت ــرۆڤ ل ــی م ــواری ماف ب
دەیــەی 90ی هەتــاوی و ســەردەمی بیدەنگــی و ســەرکوتدا هاتــە مەیــدان و 
توانــی پرســەکانی پێشــێلکاریی مافــی مــرۆڤ لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، پرســی 
بەندکراوانــی سیاســی، کوشــتنی کۆڵبــەران، زەبــر و زەنــگ و گوشــاری سیاســیی 
حکوومــەت لەســەر توێژەکانــی ژنــان، کرێــکاران و خوێندکارانــی کــورد بورووژێنــێ 
و لــە بوارەکانــی مافــی مــرۆڤ، ژنــان، کرێــکاران و... ڕاپۆرتــی ئامــاری و داتایانــە 
بــە شــێوەی هەفتانــە، مانگانــە، وەزانــە و ســااڵنە بــاو بکاتــەوە کــە بــووە 

ــی. ــی و جیهان ــی، ناوچەی ــی، ئێران ــای ناوخۆی ســەرچاوەی زۆر میدی

مــن مــاوەی یــەک ســاڵ و نیــو بێوچــان لــە ئاژانســی کوردپــا، وەک پێشــمەرگە 
ــەوە وەک  ــەڕووی ئەزموون ــەدا ل ــەو ماوەی و جێگــری شــەهید کاوە کارم کــرد و ل
قوتابخانەیــەک بــوو بــۆم، جیــا لــە کاری ڕۆژنامەنووســی، ڕەفتــار و هەڵســوکەوتی 
شۆرشــگێڕانە و مرۆیــی و خۆڕاگریــی شــەهید کاوە زۆر وانەیــان فێــر کــردم. 
دەرســی ماندوویی نەناســی، پێداگــری و پشــوودرێژی و خۆبــواردن لــە دروشــم و 
پشتبەســتن بــە توانــای خــۆ و تەنیــا و تەنیــا کارکــردن کــە بەشــێک بــوون لــە 

باوەڕەکانــی ئــەو ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕە. 

پــاش جێکەوتنــی ئاژانســی کوردپــا و بــوون بــە ســەرچاوەی زۆر ئاژانــس 
ــەر  ــزب و لەس ــی حی ــیۆنی چاپەمەنی ــاری کۆمیس ــە بڕی ــە، ب ــی دیک و هەواڵدەری
پێشــنیاری شــەهید کاوە ماڵپــەڕی فەرمیــی حیــزب )کوردســتان میدیــا( کــە ســەر 
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ــی ئاژانــس  ــاو ئۆرگان ــە، ن ــە فەرمــی هێنرای ــوو، ب ــی ب ــە کۆمیســیۆنی چاپەمەن ب
و لــە ماوەیەکــی کەمــدا بــە کار و چاالکیــی شــەو ڕۆژ و پــڕ لــە ســەلیقەی کاوە 
و لەالیــەن نەمــر )ئاســۆ نــادری( ئەندامــی حیــزب لــە دەرەوەی واڵت دیزاینێکــی 
جــوان و ســەردەمیانەی بــۆ کــرا و بــە فەرمــی بەرپرســیارێتیی ماڵپەڕی حیزبیشــی 
وەرگــرت و شــانی دایــە بــەر ئــەو کارە گرنگــە و ســتافێکی تایبەتــی بــۆ دانــرا و 
لــەڕووی هــەواڵ، ڕاپــۆرت و شــێوازی کارییــەوە گۆڕانکاریــی بەســەردا هــات کــە 
ئەمــەش یەکێکــی دیکــە لــە چاالکییــە کاریگەرەکانــی شــەهید کاوەیــە لــە ئاســتی 

میدیــای حیزبــدا شــوێن پەنجــەی دیــارە.

ــە کاتێکــدا کاوە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ خــۆی دەســەلماند و کار و چاالکییەکانــی  ل
دەکەوتنــە بــەر ســەرنجی هەمــوان، هێشــتا لــە ســەرەتای ســاڵی دووەمــی 
پیشــمەرگەیەتییدا بــوو کــە کاوە لــەڕووی ژیانــی هاوبەشــەوە لەگــەڵ هاوســەری 
یەکەمــی تووشــی گرفــت بــوون. یەکێکــی دیکــە لــەو ڕووداوانــەی ژیانــی شــەهید 
ــاوات(  ــۆی )ئ ــەی خ ــی هاوپیش ــەڵ خاتوونێک ــوو لەگ ــی ب ــی هاوبەش کاوە، ژیان
کــە پێکــەوە لــە گرووپــی شــاخەوانی ئاشــنا ببــوون. کــە پــاش ئازادبوونــی لــە 
گرتووخانــە پێکــەوە ژیانــی هاوبەشــیان پێکهێنــا. هەمــوو کات شــەهید کاوە بــە 
ــن  ــە م ــوت، دەســت ل ــاوات گ ــە ئ ــە ڕۆژهــەاڵت زۆرم ب ســەداقەتەوە دەیگــوت، ل
هەڵبگــرە، چارەنووســی مــن ئێــرە نییــە و مــن کەســێکی یاخــی و سەوداســەرم 
و دوای بیروباوەڕێــک کەتــووم کــە مەترســیی زۆری تێدایــە کــە ئەویــش دانانــی 
گیانــی شــیرینە لــەم ڕێبــازەدا. ئەیــوت مــن بــەرەو لووتکــەی شــەیدایی دەفــڕم، 
ژیانــم ســەقامگیر نییــە، بــەاڵم بەهــۆی خۆشەویســتییەکی قــووڵ کــە لــە نێوانیــان 
ــە دوو ســاڵی  ــر ل ــی شــۆڕش و کەمت ــە ڕیزەکان ــوو، ســەرەنجام لەگەڵــی هات هەب
ــول  ــزب تەحەم ــاو حی ــی و ن ــی ئاوارەی ــی ژیان ــە نەیتوان ــەو خاتوون ــد، ئ نەخایان
ــم  ــتی ڕێژی ــۆی ڕادەس ــتەوە خ ــرد و ڕۆیش ــەهید کاوە ک ــە ش ــتی ل ــکات و پش ب
کــرد. شــەهید کاوە بەوپــەڕی ڕێــز و شــکۆوە هەوڵــی زۆری دا ئــەو خانمــە ئــەو 
ــە هەلومەرجێکــی  ــووە و ل ــەاڵم پاشــگەز نەب ــێ، ب ــی نەهێڵ ــەدات و جێ ــارە ن بڕی
دژواردا کاوەی بەجــێ هیشــت و ئەمــەش کاریگەریــی زۆری لەســەر کاوە هەبــوو. 
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هەرچەنــد بــاوەڕ و ئیمانــی زۆر لەوانــە پتەوتــر بــوو کــە بــەو دژوارییانــە بڕووخێــت 
ــە ڕێگــەی گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی ســارد ببێتــەوە. و ل

بوون بە ئەندامی ڕێبەریی حیزب

کاوەی گەنج، کاوەی داهێنەر کە هەموو کات پشــتی بە توانایی و لێوەشــاوەیی 
ــڕۆدەر  ــی کات بەفێ ــی الوەکی ــاس و بابەت ــە ب ــوو کات ل ــت و هەم ــۆی دەبەس خ
خــۆی دەبــوارد، لــە مــاوەی کەمتــر لــە دوو ســاڵ پێشــمەرگایەتی لەنــاو حیزبــی 
ــە  ــەم ل ــی ه ــوو توان ــەن پێشــمەرگە هەڵســووڕانە ب ــەو دەگم ــەک ل ــرات ی دێمۆک
ــەی خــۆی  ــە و پێگ ــاو پێشــمەرگەکاندا جێگ ــااڵ و لەن ــەری، کادری ب ئاســت ڕێب
ــۆزی و  ــە دڵس ــردن ب ــە کارک ــوان. کاوە ب ــتی هەم ــە خۆشەویس ــەوە و ببێت بکات
بــە کاری داهێنەرانــە متمانەیەکــی زۆری لەنــاو حیــزب پەیــدا کردبــوو. بەتایبەتــی 
لەنــاو پێشــمەرگەکاندا ڕەفتــاری خاکــی و خەڵکــی و خۆنەویســتی، کارێکــی وایــان 
کــرد، ببــووە ڕازداری بەشــێک لــە هاوســەنگەر و هاوکارانــی و بەشــێک لــە نهێنــی 
و گرفتەکانــی ژیانــی خۆیــان لــەالی بــاس دەکــرد. بۆیــە بەهــۆی لێوەشــاوەییەوە 
توانــی لــە کۆنفرانســەکانی پێــش کۆنگــرەی 15ی حیــزب لــە بەهــاری ســاڵی 91 
ــەی  ــرە متمان ــۆ کۆنگ ــمەرگە ب ــەی پێش ــە نوێنەران ــک ل ــه هید كاوه وەک یەکێ ش
ــە شــانازییەوە  ــێ کێشــە و ب ــە کۆنگرەشــدا بەب ــردرا و  ل ــێ بەخشــرا و هەڵبژی پ
ــی  ــەڕای زۆرێــک لــە ئەندامان بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی هەڵبژێــردرا. ب
ــمەرگانە  ــەن پێش ــەو دەگم ــەک ل ــەهید کاوە ی ــدا ش ــژووی حیزب ــە مێ ــزب، ل حی
بــووە کــە بــە ســاڵ و نیوێــک پێشــمەرگایەتی و بەبــێ ئــەوەی پلەکانــی کادری و 
بەرپرســیارێتیی دیکــە ببڕێــت، یــان تیکەڵــی ئــەو دۆخــە باڵباڵێــن و جەناحبەنــدی 
و ناوچەگەرێتییــە ببێــت کــە پێشــتر لەنــاو حیــزب هەبــووە، لــە یەکــەم کۆنگــرەی 
حیزبــدا کــە تێیــدا بەشــداریی کــردووە ببێتــە ئەندامــی ڕێبەریــی حیــزب و وەک 

یەکێــک لــە گەنجتریــن ئەندامانــی ڕێبەریــی حیــزب دەرکــەوت.

یەکێک لە گرینگترین رووداوەکانی کۆنگرەی 15 حیزبی دێمۆکراتی کوردســتانی 
ــزب  ــواردەی حی ــرەی چ ــوو کۆنگ ــەدا وەک ــەو کۆنگرەی ــە ل ــوو ک ــەوە ب ــران ئ ئێ



55شەریف فەالح

ــە ئەندامــان و کادرە نوێیــەکان هاتنــە نێــو ریــزی رێبەرایەتییــەوە.  ژمارەیــەک ل
گرینگتریــن تایبەتمەندیــی ئــەو ئاڵوگــۆڕە، ئەوەیــە کــە پیشــانی دەدات حیزبــی 
دێمۆکــرات پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتیــی قووڵــی لەنێــو کۆمەڵگــەی کوردســتاندا هەیە، 
بــەو مانایــە کــە نەوەیەکــی نوێــی ئــەو کۆمەڵگەیــە بــۆ درێژەدانــی ئامانجەکانــی 
ئــەو حیزبــە ئامادەیــە بێتــە نێــو ریزەکانییــەوە. کاتێــک بەشــداریی نــەوە و 
ــەتە  ــە سیاس ــک ل ــن یەکێ ــا بی ــە دڵنی ــدا دەکات، ک ــی پەی ــوێ گرینگ ــیمای ن س
ــی  ــی حیزب ــۆ دژایەتیکردن ــران ب ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــی کۆم ــی رێژیم بنەماییەکان
دێمۆکــرات لــە تواناخســتنی شۆڕشــە، بــەاڵم هاتنــە ڕیــزی نــەوەی نــوێ و خوێنــی 
نــوێ لەنــاو شــۆڕش و لــە ئاســتی ڕێبــەری و ناوەنــدی بڕیــاری حیزبــی دێمۆکــرات 
وەک شــادەماری بزووتنــەوەی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت، بــە واتــای ڕەتکردنــەوەی ئــەو 

پیالنانــەی حکوومەتــی ئێرانــە. 

ئەگــەر بێــت و وەک کارەکتەرێکــی شۆڕشــگێڕ ســەیری ژیانــی کاوە جەوانمــەرد 
بکەیــن و وەک یەکێــک لــەو کەســانەی کــە لە نــەوەی چوارەمی حیزبــی دێموکراتدا 
و لــە کۆنگــرەی 15ی ئــەو حیزبــە چــووە ریــزی رێبەرایەتییــەوە لەبەرچــاوی 
بگریــن، بۆمــان دەردەکەوێــت کاوە یەکێــک لــە هێماکانــی شۆڕشــگێڕێکی بــەرەی 
نــوێ و ســەردەمی خــۆی بــووە و بــۆ ئــەوەی ئــەم نازنــاوە پــڕ لــە ســەروەرییەی 
پــێ ببڕێــت و بتوانــێ ببێتــە هێــزی پاڵنــەر و شــوێندانەر، لــە قۆناغەکانــی دیکــەی 
ژیانــی کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و زینــدان و ڕۆژنامەنووســیدا زۆر نرخــی بــۆ دابــوو، 
تاکــوو گەیشــتە ئــەو ئاســتە و ببــوو بــە شۆڕشــگێڕێکی کاریزمــا و سیاســییەکی 

گەنــج و داهێنــەر.

بەرپرسایەتیی تلفزیۆنی تیشک

ئەرکــی  كاوه   شــه هید  ناوەنــدی،  کۆمیتــەی  ئەندامــی  بــە  بوونــی  پــاش 
ــی  ــرت و خزمەتێک ــتۆ گ ــتان وەئەس ــە کوردس ــایەتیی )تیشــک TV(ی ل بەرپرس
کاری  لــە  زۆری  ئەزموونێکــی  کــە  کاوە  دا.  ئەنجــام  بــوارەدا  لــەو  شــایانی 
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پیشــەیی ڕاگەیاندنــدا هەبــوو، بــە فکــر و ئایدیــای نــوێ هاتــە مەیــدان و جیــا لــە 
وەڕێخســتنی چەندیــن بەرنامــەی تایبــەت و ورووژاندنــی بابــەت و پرســی گرنگــی 
تایبــەت بــە ئێــران و کوردســتان، توانــی پلەیــەک میدیــای حیزبــی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتاندا بباتــە پێشــەوە. هــاوکات لــە بــواری لەقاودانــی پرســی پێشــێلکاریی 
ــی مــرۆڤ لەالیــەن ئێرانــەوە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە یەکێــک لــە  ماف
پســپۆڕی و کارە ســەرەکییەکانی ژیانــی ڕۆژنامەنووســیی کاوە جەوانمــەرد بــوو، 
لــە تیــش تیڤــی توانــی بــە دوو زمانــی کــوردی و فارســی ڕۆچنــە و پەنجەرەکــی 
نــوێ لەمبــارەوە بکاتــەوە. کاریگــەری و ڕۆڵــی شــەهید کاوەی دڵســۆز و داهێنــەر 
لــە هەمــوو بەشــەکانی میدیــا و ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێمۆکــرات بــە ڕوونــی دیــارە 
و لــە هیــچ بڕگــە و قۆناغێکــی خەباتــی حیزبــی دێمۆکراتــدا بــە ئەنــدازەی ســێ 
ســاڵی یەکەمــی دەیــەی 90ی هەتــاوی، ڕاگەیاندنــی حیــزب پــەرەی نەســەندووە 
کــە بەشــێکی زۆری بــۆ فکــری داهێنەرانــە و پشــوودرێژیی ئــەو ڕۆڵــە تێکۆشــەرە 
دەگەڕێتــەوە. یەکێــک لــە ئامانجەکانــی کاوە لــە کاری میدیــای حیزبیدا، شــکاندنی 
هەنــدێ تابــۆ و هەڵگرتنــی هەنــدێ بەربەســت و شــکاندنی فــۆرم و قاڵبــی کــۆن 
بــوو. کاوە دەیهەویســت ڕاگەیاندنــی حیــزب لەگــەڵ میدیــای هاوچــەرخ ڕێــک بخات 
و لــەو چوارچێــوە کەالســیک و بەرتەســکە دەری بهێنــێ و ببێتــە دەنــگ و ســیمای 
راســتەقینە کــە گوێگــر و خوێنــەر بــەالی خۆیــدا ڕابکێشــێت، کــە هەتــا رادەیــەک 
تێیــدا ســەرکەوتوو بــوو. کاوەی جەوانمــەرد تــا ســاڵی 1٣94 کــە عێــراق و 
ــی  ــی دارای ــووەوە و قەیران ــش ب ــەڕی داع ــەڕووی ش ــتان ڕووب ــووری کوردس باش
ســەرجەم کوردســتان و هەمــوو حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکانی گرتــەوە، 
ــی( و  ــا و تیشــک تیڤ ــزب )کوردســتان میدی ــی حی ــە بەرپرســایەتیی ڕاگەیاندن ل
ئاژانســی کوردپــا بــەردەوام بــوو، ئەوپــەڕی هەوڵــی خــۆی دا، بــەاڵم ئــەو قەیرانــە 

داراییــە دۆخێکــی وای خولقانــد کــە وەشــانی تیشــک ڕاگیــرا. 
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بەرپرسایەتی لە ڕێکخستنی ئاشکرا و قۆناغی ڕاسان:

پــاش نزیکــەی 20 ســاڵ لــە ڕاگرتنی شــێوازی خەباتی چەکــداری لەالیەن حیزبی 
ــی  ــدا جارێک ــی دێمۆکرات ــی حیزب ــاو ڕیزەکان ــە ســاڵی 1٣94 لەن ــەوە، ل دێمۆکرات
ــە  دیکــە فکــری وەگەڕخســتنەوەی خەباتــی چەکــداری و حــزووری پێشــمەرگە ل
ــەرد، وەک  ــەوە و کاوە جەوانم ــەری هەڵدای ــتان، س ــی کوردس ــۆی ڕۆژهەاڵت ناوخ
یەکێــک لــە ســیما گەنجەکانــی ڕێبەرایەتیــی حیــزب الیەنگــری ئــەم شــێوازە لــە 
ــد  ــەوەی ڕێبەرایەتــی و تەشــکیالتی و چەن ــدان کۆبوون ــوو. پــاش چەن ــە ب خەبات
ــان دا  ــزب بڕیاری ــی حی ــەک ڕێبەرایەت ــد پڕۆژەی ــک و خســتنە ڕووی چەن پلینۆمێ
ئــەو پرژەیــە بــە چەنــد قۆناغێــک بگەیەننــە جــێ. شــەهید کاوەش بەهــۆی ئــەوەی 
ــە کــردار یەکێــک بێــت  ــوو، دەیهەویســت ب ــدا نەماب ــە ڕاگەیاندن بەرپرســایەتیی ل
ــاوی  ــە ســاڵی 1٣94ی هەت ــە ل ــەر بۆی ــزب، ه ــارەی حی ــەو بڕی ــە بەشــدارانی ئ ل
بەرپرســایەتیی ڕێکخســتی ئاشــکرای حیزبــی لــە باشــووری کوردســتانی پــێ 
ئەســپێردرا و لــەو ئەرکەشــدا لێوەشــاوەیی خــۆی نیشــان دا. لــە ســاڵی 1٣94ەوە 
کــە حیــزب بڕیــاری بووژانــەوەی خەباتــی چەکداریــی دابــوو، چەندیــن بنکــەی لــە 
ســنوورەکانی نێــوان باشــوور و ڕۆژهــەاڵت کردبــۆوە، کاوەی جەوانمــەرد هــاوکات 
لەگــەڵ ڕاپەڕاندنــی ئەرکــی لــە تەشــکیالتی ئاشــکرا، هەمیشــە یــەک لــەو کەســانە 
بــوو بــە ئەشــق و ئۆگرییــەوە دەچــووە نــاو پێشــمەرگەکانی شــاخ، هەرچەنــد لــە 
مــاوەی ئــەو پێنــج ســاڵەدا بەهــۆی جووڵــەی کــەم و وەالنانــی وەرزش، کێشــی 
زۆر ببــوو، بــەاڵم خــاوەن وزە و تواناییەکــی زۆر بــوو، لەبــەر ئــەوەی کاتــی خــۆی 
شــاخەوانێکی لێهاتــوو و شــارەزا بــوو، بــە شــایەتیی هاوســەنگەرەکانی کاوە خێــرا 
توانــی لەگــەڵ ژیــان و دۆخــی شــاخ خــۆی بگونجێنێــت و دیســان لەوێــش توانــی 
ــی  ــەی یارمەتیدەرێک ــوان داهێنەران ــری ج ــدە و فک ــە ئی ــت و ب ــی کارا بگێڕێ ڕۆڵ

کاریگــەری فەرمانــدە و پیشــمەرگە بــە ئەزموونــەکان بــوو.

ــە  ــی زۆر ب ــرادە، دڵ ــاوەن ئی ــە وزە و خ ــڕ ل ــی پ ــەهید کاوە، وەک گەنجێک ش
ــاری لەســەر  ــەوە بڕی ــەن حیزب ــە لەالی ــەاڵت« خــۆش ک قۆناغــی »ڕاســانی ڕۆژه
درابــوو، نزیکبوونــەوەی پێشــمەرگە لــە شــاخ و گەڕانــی خوێنــی تــازە و جووڵــەی 
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زیاتــر بــە شــادەمارکانی حیــزب، شــەهید کاوەیــان زیاتــر هــان دەدا کار بــکات. لــە 
دنیــای مەجازیــدا بــە نووســینی دەیــان بابەتــی سەرنجڕاکێســی تــژی لــە هــزری 
ــات، ببــوە  ــی خەب ــە و شــێوازی نوێ ــارەی جووڵ شۆڕشــگێرانە و ســەردەمانە لەب

یەکێــک لــە پاڵنەرانــی ئــەم هــزرە هیــوای بــە داهاتــوو زۆر بــوو.

ــە  ــاری دا ب ــزب بڕی ــی حی ــە ڕێبەری ــاڵی 1٣95دا ک ــەورۆزی س ــەرە ن ــە بەرەب ل
فەرمــی و لــە ئاهەنگــی نــەورۆزدا قۆناغــی نــوێ »ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت« ڕابگەیەنێ، 
ــەم  ــە پاڵپشــتی ئ ــوو ک ــەری ب ــەی ڕێب ــە گەنجان ــەو ئەندام ــەک ل شــەهید کاوە ی
ــی  ــە حوکم ــە ب ــڕا. بۆی ــاوی گێ ــدا دەوری بەرچ ــە جێگیرکردنی ــوو و ل ــارە ب بڕی
بەرپرســیارێتییەکەی لــە ڕێکخســتنی ئاشــکرای حیــزب، هەوڵــی زۆری دا بــۆ 
پشــتگیریی دارایــی ئــەو ڕیوڕەســمە و ئەمــکارەی لــە ڕێگــەی ڕێکخســتنەوە ئەنجام 
دا و تــەواوی هەوڵــی خــۆی خســتە گــەڕ تاکــوو ڕێوڕەســمێکی شایســتە و بەشــکۆ 

ــە نزیــک ســنوورەکان بەڕیــوە بچێــت و کاریگــەری و دەنگدانــەوەی هەبێــت. ل

بەهــۆی ئــەوەی مــن لــە ســاڵی 1٣92ەوە بە فەرمی پێشــمەرگە نەمابــووم و وەک 
ئەندامــی حیــزب لــە میدیاکانــی باشــوور لــە )ســلێمانی و هەولێــر( کارم دەکــرد 
ــان  ــر پەیوەندییەکانم ــن و زیات ــر ببینی ــەڵ کاک کاوە یەکت ــەرژا لەگ ــر دەمپ کەمت
لەڕێگــەی تەلەفــۆن و ئینتیرنێتــەوە بــوو. بــۆ ئــەو ڕێوڕەســمەی نــەورۆزی 1٣95 بە 
گەرموگوڕییــەوە پەیوەندیــی پێــوە کــردم و وێــڕای باســکردنی هەنــدێ بیرەوەریــی 
خــۆش و گاڵتــە و گەپــی نێــوان خۆمــان. بــە ئیرادەیەکــی قووڵــی تــژی لــە هیــوا 
بــە داهاتــوو باســی لــە ڕاســان و ڕاگەیاندنــی ئــەم قۆناغــە کــرد و وتــی: »حیــزب 
گەرەکییــە گشــت الیــەک سەرســام بــکات و ئیــرادەی لەبڕاننەهاتــووی خــۆی بــۆ 
ــێ  ــوای پ ــرە هی ــدات.« ف ــوان نیشــان ب ــن و هەم ــە دوژم ــات ب ــی خەب بەردەوامی
بەخشــیم وتــی دەبــێ هاوکاریمــان بکەیــت و چەنــد دروشــمێکی شۆڕشــگیڕانەمان 
بــۆ ڕیوڕەســمەکە بــۆ بنووســیت و بــۆ خۆشــت بــە شــیعرێک بەشــداری بکەیــت و 
بەوپــەڕی دڵ ئاوەاڵییــەوە قەبووڵــم کــرد و نووســینەکانم بــۆی نــارد. جموجــۆڵ و 
وزەیەکــی پــڕ لــە ئیــرادە و خوێــن و هیــوای لەنــاو ســەرجەم پێشــمەرگە و ئەندامــی 
ــی  ــوان چاوەڕێ ــوو، هەم ــتی پێکردب ــزب دەس ــەی حی ــتی پێکهات ــزب و بەگش حی
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ــی شــێوازی  ــە ڕاگیران ــاش 20 ســاڵ ل ــە پ ــن ک ــەورۆزی 95 بووی ــش ن دوو ڕۆژ پێ
خەباتــی چەکــداری لەگــەڵ حکوومەتــی داگیرکــەری ئێــران، جارێکــی دیکــە حیزبــی 
ــەوەی  ــوون و بەگژداچوون ــان و ڕاب ــت و راس ــرادە جمش ــاخ و ئی ــرات و ش دێمۆک

دوژمــن، یەکیــان دەگرتــەوە و حیــزب دەکەوتــەوە و ســەر ڕێچکــەی خــۆی.

 ڕۆژی 2٨ی ڕەشــەمێ ســاڵی 1٣94 و دوو ڕۆژ پێــش نــەورۆز، ســەرجەم 
پێشــمەرگە و ئەندامانــی دانیشــتوو لــە باشــووری کوردســتان بــە دڵێکــی پــڕ لــە 
هیــوا و بــە هەیبەتــی جــاران و بــە جامانــە و پووزەوانــە و چــەک و ڕەخــت و قەتار 
ــە ســنووری ســیدەکان  ــای حەســەن بەگ ل ــاری چی ــە بن ــان ل و فیشــەکەوە ڕووم
و شــاخە ســــنوورییەکانی باشــــوور و ڕۆژهەاڵتــــی نیشــتمان کــرد کــە بڕیــار بــوو 
ڕێوڕەســمی نــەورۆز و ڕاگەیاندنــی قۆناغــی »ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت« تییــدا بــە 
فەرمــی ڕابگەیەندرێــت. شــاخ و بنــار و چیــا تــژی بــوو لــە ئیــرادەی پێشــمەرگە 
ــاوەاڵی  ــە باوەشــی ئ ــورد ب ــوو، هەڵگ ــی لەســەر ناب ــی قیت ــل جامانەیەک و قەندی
پێشــمەرگەی دێمۆکــرات هێنــدەی دیکــە بــااڵی کردبــوو. بــزە کەوتبــۆوە شــاخ و 
ــوڕە پێشــمەرگەی  ــچ و ک ــن و ک ــەورۆزەوە پێدەکەنی ــەدەم ن ــە ب ــە و مێالق گواڵڵ

خــاوەن ئیــرادە لــە شــاخی دایــک ســەنگەری ژیانیــان پێکــەوە نابــوو.

ــارام  ــە ســەلیقە، ئ ــەر، کاوەی ب ــرادە و داهێن ــم، کاوەی خــاوەن ئی ــەوێ بینی ل
و هێــدی لەگــەڵ خاتــوو »ئاژیــن ڕەزابــی«ی هاوژینــی بــە چــەک و ڕەخــت 
و جامانــە لــە مــل و گــورج و گــۆڵ لەگــەڵ فەرمانــدەی بەوەجــی فێرگــەی 
دێمۆکرات، شــەهیدی هاوســەنگەر، مامۆســتا »ســەرکەوت ســەمەدی« و ئەفشــار 
ســوورەبوومەیی، پێشــمەرگەی بــە ئیمــان، چــۆن چۆنــی بە ئیمکانــات و کەلوپەلی 
ــە  ــەوە و چ ب ــان ڕازاندۆت ــە ئیرادەی ــڕ ل ســەرەتایی چ ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ و پ

ــەن. ــقێکەوە کار دەک ئەش

ــە  ــک ل کاوەی پێشــەنگ وەک ســەرتۆپی پێشــمەرگەکانی شــاخ و وەک رێنوێن
ــی ڕێبــەری و پێشــمەرگە و ســەرجەم ئەندامــان و جەمــاوەر  پێشــوازیی ئەندامان
و ئاپــۆڕای بەشــداربوودا بــوو. کاوەی قارەمــان ســەد قــات لــە جــاران تــژی 
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بــوو لــە وزە و ئیــرادە و ئیمــان و بــەدەم بــزەی ژیانــەوە لەنــاو جەرگــەی 
پێشــمەرگەدا هەڵدەســووڕا کــە ڕێوڕەســمەکە  بــێ کەموکــۆڕی و بەوپــەڕی 
ڕێکوپێکییــەوە بەرێــوە بچێــت. ڕێوڕەســم بــە وتــاری کاک مســتەفا هیجــری کــە 
ئــەوکات پۆســتەکەی ســکرتێری گشــتیی حیــزب بــوو )پــاش کۆنگــرەی 1٦ 
ــاش  ــرد و پ ــتی پێک ــتی( دەس ــراوی گش ــە لێپرس ــۆڕدرا ب ــتە گ ــەو پۆس ــاوی ئ ن
ــان(  ــەورۆزی ڕاس ــیعری )ن ــە ش ــش ب ــمەکە، ئەمنی ــە ڕێوڕەس ــە ل ــن بڕگ چەندی
شــانازیی ئــەوەم پــێ بــڕا لــە دەســپێکی ئــەو قۆناغــە گرنگــەدا بەشــدار بــم. دوای 
ــری  ــڕی ئاگ ــی گ ــی ڕاســان و هەڵکرن ــار و ئامانج ــی گوت ڕێوڕەســمەکە ڕاگەیاندن
ــااڵ  ــەو ب ــەورۆز، گــەڕی شــایی دەســتی پێکــرد و شــەهید کاوەی جەوانمــەرد ب ن
ــە چــەک و ڕەخــت و مشــکیەکەی  ــوو، ب ــااڵی کردب ــەوە هێنــدەی دیکــە ب بەرزەی
دەور گەردنییــەە بــووە »چۆپی کێشــی ڕاســان« و بڕیــاری دا لــەم ڕێگایــەدا 
تــا لووتکــە هەنــگاو هەڵبگرێــت و بــۆ چرکەیەکیــش کــۆڵ نــەدات و بەڵێنەکانــی 

ــە جــێ. بگەیەنێت

وەک  جەوانمــەرد،  کاوە  شــه هید  سیاســیی  ژیانــی  دەکرێــت  بەگشــتی 
ــج  ــەر پێن ــج بەس ــی گەن ــرادە و داهێنەرێک ــاوەن ئی ــە ورە و خ ــگیڕێکی ب شۆڕش

قۆناغــدا دابــەش بکرێــت. 

 - جیــا لــە قۆناغــی منداڵــی و مێرمنداڵــی، ســەرەتای ژیانــی سیاســیی کاوە و 
قۆناغــی یەکــەم بــە چاالکیــی نهێنییــەوە دەســت پێــدەکات.

- قۆناغــی دووەمــی ژیانــی سیاســی شــه هید کاوە وەک ڕۆژنامەنوســێک ده بێــت. 
ــاوە، شــه هید  ــە کۆمەڵگــەی کوردســتان خوڵق ــە دەرفەتێکــی فەرهەنگــی کــە ل ل
ــاوکات  ــەوە و ه ــە دەقۆزێت ــا دەرفەتەک ــگێری بەتوان ــێکی شۆڕش کاوە وەک کەس
ــی  ــی کار و چاالکییەکان ــی، فۆرم ــی سیاســی - رێکخراوەی ــی نهێن ــەڵ چاالکی لەگ
خــۆی لــە چوارچێــوەی ڕۆژنامەنوســێکدا رێــک دەخــات و لــە هەوڵدایــە دەالقــەی 
میدیــا وەک مێتــۆد و تاکتیکێــک لــە پێنــاو شۆڕشــی رزگاریخــوازی کوردســتاندا 

بــەکار بێنێــت.
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 - ســێیەم قۆناغــی ژیانــی شــه هید کاوە گرتووخانــە و بەربەرەکانێیــە لەگــەڵ 
ــدان. وەک شۆڕشــگێرێکی سیاســی، کاتیــک  ــاو زین ــن لەن ــم و ســتەمی دوژم زوڵ
کۆمــاری ئیســالمی هەســت بــەوە دەکات، کــە ئەگــەری ئــەوەی هەیــە کاوە 
جه وانمــه رد یەكێــک لــە دژبــەرە نەهێنییەکانــی ئــەو بێــت، دەستبەســەری دەکات. 
ــالمییەوە  ــاری ئیس ــەن کۆم ــژ لەالی ــورت و درێ ــاواز و ک ــەودای جی ــد م ــە چەن ل
دەستبەســەر کــراوە، ئەزموونــی چەندیــن مانــگ ژووری تاکەکەســی لــە ئیالعاتــی 
ــکنجە و  ــدا ئەش ــە تێی ــوو ک ــی هەب ــە و هەمەدان ــی مەراغ ــنە و گرتووخانەکان س

ــوە. ــی و جەســتەیی بینی ــازاری دەروون ئ

هەتــا  کاوە  دەستبەســەرکردنی  یەکــەم  نێــوان  مــەودای  ئــەوەی  لەگــەڵ 
پەیوەســتبوونی بــە ریزەکانــی حیزبــی دێمۆکــرات لــە کوردســتانی باشــوور، 
ــەو ٦  ــاڵ ل ــاوەی 4س ــەوەی، م ــەڵ ئ ــاوکات لەگ ــوو و ه ــاڵی ب ــی ٦ س مەودایەک
ســاڵە لــە زیندانــە جۆراوجۆرەکانــی رەژیمــدا بــوو، بــەاڵم کاوە نــە لــە فکــری و 
بیروبۆچوونــی قووڵــی خــۆی پاشەکشــەی کــرد و نــە تەنانــەت دەســتی لــە کار و 
چاالکیــی خــۆی هەڵگــرت. ئەگــەر بمانەوێــت بــە کورتــی بڵییــن کاوە پێــش زیندان 
و دوایــی زینــدان یــەک کــەس بــوو، واتــە ســەرکوتی رێژیــم هیــچ کارتێکەرییەکــی 
لەســەر شۆڕشــگێریی کاوە بــە الیەنــی نەرێنیــدا دانەنابــوو، بەڵکــوو زیاتــر 
هێنابوویــە ســەر ئــەو بــاوەڕ و قەناعەتــەی کــە دەبــێ لەپێنــاو گۆرینــی دۆخەکــەدا 

ــگاو بنێیــت. هەن

چوارەمیــن قۆنــاغ کــە ژیانــی شــه هید کاوە، پێشــمەرگایەتی و چاالکیــی مافــی 
مــرۆڤ بــوو. کاوە پــاش پەیوەســتبوونی بــە ریزەکانــی حیزبــی دێمۆکــرات، 
ســەرەڕای پێشــمەرگایەتی لــە رێکخراوەیەکــدا، یەکێــک لــەو بوارانەی کــە چاالکیی 
تێــدا دەکــرد، بــواری مافــی مــرۆڤ بــوو. کاوە لــەو ســەردەمدا لەگــەڵ زۆربــەی 
رێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ پەیوەندیــی هەبــوو و بــە شــێوەی بــەردەوام ڕاپــۆرت 
و هەواڵــی لەســەر پێشــێلکاری مافــی مــرۆڤ دەدا بــە رێکخــراوە جیهانییــەکان و 
بــەو شــێوەیە پەنجەرەکــەی نوێــی بــۆ لەقاودانــی پێشــێلکارییەکانی مافــی مــرۆڤ 

لــە کوردســتان کردبــۆوە.
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پێنجەمیــن قۆناغــی ژیانــی شــه هید کاوە بەشــداریی ڕاســتەوخۆیە لــە ڕاســانی 
ــرد  ــمان ک ــەرەوە باس ــی س ــە دێڕەکان ــەروەک ل ــوو. ه ــتان ب ــی کوردس خۆرهەاڵت
ــەاڵت( ــانی ڕۆژه ــی )ڕاس ــی قۆناغ ــتپێکردن و ڕاگەیاندن ــۆ دەس ــی ب ــۆن هەوڵ چ
ــە  ــە ڕۆڵ ــک ل ــەهیدبوونی پۆلێ ــە ش ــە ب ــەقەل و ک ــەی قەرەس ــاش حەماس دا. پ
بەوەجەکانــی دێمۆکــرات، زەبرێکــی کاریگــەر لــە دوژمــن درا، کــوورەی خەباتــی 
ڕاســان گــەرم و داختــر ببــوو. کاوە لــەو قۆناغــەدا وەک پێشــمەرگەیەک و وەک 
ئەندامێکــی ڕێبــەری بــە کــردەوە و بــە ئاگایــی و وشــیارییەوە بــۆ سەرخســتنی 
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت، چــووە قوواڵیــی خاكــی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان. لە ناوەڕاســتی 
مانگــی جۆزەرانــی ســاڵی 1٣9٦ لەگــەڵ تیمێــک لــە پێشــمەرگەکانی مەڵبەنــدی 
ــادی  ــە )م ــراو ب ــێخی ناس ــدی ش ــەهید مەه ــی ش ــە فەرماندەی ــنە و ژاوەرۆ ب س
تەوریــوەری( پێشــمەرگەی دێریــن، و بــە هاوڕێیەتــی )فەرمانــدە ســەرکەوت 
ســەمەدی، شــۆڕش مینبــەری، ئەکبــەر مینبــەری )مــام ئەکبــەر( شــاخەوان 
مینبــەری، ڕۆحــواڵ حەیــدەری، بــەرزان حوســێنی، ســاحیب حوســێنی، ئەفشــار 
ســوورەبوومەیی و هیــوا قوربانــی( لەگــەڵ مامۆســتا ســەرکەوت ســەمەدی پــاش 
ــی ڕێکخســتنی  ــی زۆری ئەندامان ــری و تێکهەڵچــوون و هەوڵدان ــد ڕۆژ دەرگی چەن
نهێنیــی حیــزب بــۆ دەربازبوونیــان، ســەرەنجام لــە یەکێــک لــە هەوارەکانــی ئاوایی 
)بۆڕیــەر( بــۆ ئــەوەی بــە زیندوویــی نەکەونــە دەســتی داگیرکــەر و دیــل نەبــن، 
بەڵێنیــی ســەربەرزانە مردنیــان بــردە ســەر و هەردوویــان پێکــەوە نارنجۆکەکەیــان 
ــی شــەهیدانی ڕووســووری نیشــتمان  ــە کاروان ــدەوە و تێکــەڵ ب ــدا تەقان بەخۆیان

بــوون.

ــاوی  ــداریی بەرچ ــانازی بەش ــت وەک ش ــە دەکرێ ــە ک ــی نوێی ــان تاکتیکێک ڕاس
نــەوەی چوارەمــی نــاو ڕیــزەکان حیزبــی دێمۆکــرات لــەو ڕوانگــەوە ســەیری بکەیــن 
کــە کاوە لــە ســەلماندنی ئیــرادە و کردەییــدا ڕۆڵێکــی بەرچــاوی تێــدا هەبــووە و 

یەکێــک لــە کارەکتــەر و هێماکانــی ئــەو خەباتەیــە.

 ئەگــەر ئــەو پێنــج قۆناغــەی ژیانــی کاوە لــە پــاڵ یــەک دابنێیــن، بــە روونــی 
بۆمــان دەردەکەوێــت شــه هید كاوه  مرۆڤێکــی شۆڕشــگێڕی نەتــەوەی کــوردە 
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کــە لــە مــاوەی ژیانیــدا بەپێــی پێویســت و هەلومــەرج و بــە هەنــگاوی جیــاواز، 
بــەاڵم بــە یــەک ئاراســتە و ســتراتیژی ویســتوویەتی ئاواتەکانــی خــۆی و حیــزب 

ــە دی. ــەی بێنێت و کۆمەڵگەک

لــە درێــژەی ئــەو جەولــە سیاســی و تەشــکیالتییەدا کــە کــە نزیکــەی 20 
ڕۆژ بــوو ئــەو پۆلــە پێشــمەرگە بــە جــەرگ و چاوەکراوەیــە دڕیــان بــە تاریکــی 
دابــوو و لــە دەیــان بۆســەی داگیرکــەر و ســیخوڕ و پاســدار تێپەڕیبــوون، لەنــاو 
قوواڵیــی خاکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و لــە باوەشــی ژاوەرۆی ســنە و مەریــوان 
ــی تەشــکیالتی و  ــی پەیوەندی ــەرقاڵی چاالکی ــدا، س ــی یاران ــزی گەرم ــە ئامێ و ل
ــە چقڵــی چــاوی پاســداری داگیرکــەر و گــوێ  ــوون، بوون ــان ب ــی خۆی ڕێکخراوەی
لەمســت و بەکــرە شــۆفاری تاریکپەرســت. ئــەوان بــە هەنــگاوی قایــم و پتــەو، بــە 
ئیــرادەی پۆاڵییــن چەشــنی شــاهۆ، بــە باوەڕێــک چەشــنی شانشــین، بــە ورە و 
بــە قەاڵفەتێــک بــە بارتەقــای کۆســااڵنی ســەربەرز لەنــاو دڵــی خەڵکــدا پەیامــی 
ژیــان و هیــوا بــە ئــازادی و ڕزگارییــان لــەزاری پێشــمەرگە و حیــزب و شۆڕشــەوە 
بــە جەمــاوەر دەگەیانــد. دوژمنــی ترســنۆک، کــە لــە کۆشــکی لــەرزۆک و ڕزیــوی 
دەســەاڵتی خــۆی زەندەقــی چووبــوو، کەوتبــووە جموجــۆڵ و لەرێگــەی جــاش و 
ــە بۆســەیەکەوە  ــەوە دەیانەویســت پێشــمەرگەکان بخەن دەســت و پەیوەندییەکان
و زەبریــان لــێ بوەشــێنن و تۆڵــەی داســتانی قەرەســەقەل بکەنــەوە. بۆیــە 
پــاش گەڕانــەوەی یــاران لــە ژاوەرۆی ســنە بــەرەو ناوچەیەکــی دیکــەی چاالکــی، 
بەرەبەیانــی ڕێکەوتــی 5ی پووشــپەڕی 1٣95 لــە داوێنــی کۆســااڵنی و لــە نزیــک 
پــردی ئاوایــی »دووڕوو«ی مەریــوان دەکەونــە کەمینــی داگیرکەرانــی کوردســتان 
قارەمانانــە  ڕۆژ شــەڕێکی  مــاوەی چــوار  بــۆ  و  پێــدەکات  و شــەڕ دەســت 
بــەردەوام بــوو کــە بــە حەماســەی کۆســااڵن نــاوی دەرکــرد، لــە ڕۆژی یەکەمــی 
ئــەو شــەڕ و بەرەنگارییــەی پێشــمەرگەی حیزبــی دێمۆکــرات، ســێ ڕۆڵــە و 
قارەمانــی بــە ئەمــەگ لــە نــەوەی مینبەرییەکانــی نییــەر، قــەاڵی لەگیــران 
ــەری  ــەر(، شــۆڕش مینب ــام ئەکب ــەری )م ــەر مینب ــی »ئەکب ــوو، بەناوەکان نەهات
و شــاخەوان مینبــەری« چوونــە ڕیــزی کاروانــی شــەهیدانی پــڕ لــە ســەروەریی 
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نیشــتمان و درێــژەی خەباتیــان ئەســپاردە هاوســەنگەرانی دیکەیــان. لــەو شــەڕە 
ــێ  ــگاری ســوپای ب ــە بەرەن ــدا ک ــە چاونەترســیەکانی دێمۆکرات ــەی ڕۆڵ قارەمانان
ورە و ئیمانــی جەمــاران ببوونــەوە، ســەرەڕای ئــەوەی کــە لەڕێگــەی چەکــی 
قورســی، وەک دۆشــکا، کاتیۆشــا، تۆپخانــە و مووشــەکباران و هەلیکۆپتــەرەوە 
ســەنگەرەکانی پێشــمەرگە و دار و لێــڕەواری کۆســااڵنیان ئاگربــاران کــرد، بــەاڵم 
ئیــرادەی پۆاڵیینــی ڕۆڵــەی بــە جــەرگ و پێشــمەرگەی چاونەترســی دێمۆکــرات، 
حەماســەیەکیان خولقانــد و ســەدان کەالکــی دوژمنــی بەزیــو لــە مەیدانــی شــەڕ 
ــی  ــۆی دابڕان ــووە ه ــاران ب ــی شــاخی کۆســااڵن و تۆپب ــا. ئاورتێبەردان بەجــێ م
پێشــمەرگەکان لــە یەکتــر و دەزگا ســیخوڕی و میدیاییەکانــی دوژمــن دەســتیان 
دایــە باوکردنــەوەی هــەواڵ و دەنگــۆی جۆراوجــۆری دوور لــە ڕاســت ســەبارەت 
بــە دیلگیرانــی شــەهید کاوە و چەنــد پێشــمەرگەی دیکــە، بــەاڵم بەپێــی ناســینی 
ناوەرۆکــی پــڕ لــە چەواشــەی دوژمــن کــە بــۆ ڕووخانــی ورەی پێشــمەرگە و 

دیمەنێکی کۆسااڵنی سەربەرز
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خەڵــک ئــەو درۆیانــەی بــاو دەکــردەوە، هەمــوو ئــەو درۆیانــە بوونــە بڵقــی ســەر 
ئــاو. شــەهید مامۆســتا ســەرکەوت ســەمەدی و شــەهید کاوە جەوانمــەرد، توانیــان 
لــەو بۆســە و ئاگربارانــەی کۆســااڵن دەربــاز ببــن، مخابــن یارانــی دیکەیــان 
ــپارد و  ــان ئەس ــااڵندا گیانی ــتانی کۆس ــری دارس ــەی ئاگ ــە و بڵێس ــاو تۆپخان لەن
ــەرقافڵەی  ــەاڵت و وەک س ــەری ڕۆژه ــڕ هەت ــی پ ــەی تاریک ــی ڕێگ ــە چراوگ بوون
شــەهیدانی ســوورخەاڵتی )ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت( ناویــان تۆمــار کــرا و بوونــە 
ــەاڵت.  ــە ڕۆژه ــوێ ل ــی ن ــەوەی خەبات ــتانەوە و بووژان ــای هەس ــیمبۆل و هێم س
بــە وردی لەبــارەی شــەڕ و حەماســەی کۆســااڵن و شــێوازی دەربازبــوون و 
یارمەتیــی تیمەکانــی ڕێکخســتنی نهێنــی و بەهانەوەچوونــی کاوە و ســەرکەوت، 
هەتــا کاتــی شــەهیدبوونیان لــە بەشــەکانی دیکــە و بەتایبــەت بابەتێــک بەنــاوی 

ــە ڕوو.   ــە حەماســەی کۆســااڵن( خراوەت ــەک ل )گێڕانەوەی

بــه م شــێوه یە كاوه  جه وانمــه رد كــه  پێشــتر ئه زموونــی زینــدان و ســیاچاڵه كانی 
كۆمــاری ئیســالمی چێشــتبوو، هــاوكات به پێــی به رپرســیارێتییه ك كــه  لــه  حیزبــی 
ــن  ــە دوژم ــەر ب ــدا بەرانب ــی ژیانی ــتەمترین قۆناغ ــە ئەس ــوو، ل ــدا هه یب دێمۆكرات
کۆڵــی نــەدا و ئەژنــۆی شــل نەبــوو و بەڵێنیــی خــۆی بــردە ســەر و شــه هیدبوونی 
ــە  ــران  ل ــتەوەادن و بەدیلگی ــان خۆبەدەس ــان، ی ــه  ژی ــه وه  ل ــەک  مان ــژارد ن هه ڵب

چنگــی دوژمنێکــی غــەدار کــە بــە خوێنــی کاوە و هاوســەنگەرانی تینــوو بــوو.

شــێوه ی شــه هیدبوونی شــه هیدان كاوه  و ســه ركه وت، وانه یه كــە بــۆ هــه ر 
ــەی  ــیپ و وان ــە پرەنس ــە گیانفیدایی ــێوازە ل ــەو ش ــتمانپه روه ر. ئ ــی نیش كوردێك
قۆناغــە  لــەم  کــە،  دەڵێتــەوە  پێمــان  کــە  پێشــەنگە  و  ڕێبــەر  شــەهیدانی 
ــە  ــر ل ــەوەی ڕێکخســتنە و گرینگت ــاک، مان ــەوەی ت ــە مان ــر ل ــەدا گرینگت مێژوویی
ــە  ــە ئێم ــان ب ــەو وانەیەی ــەوان ئ ــە. ئ ــی نەتەوەی ــی ڕۆح ــتن، زیندووبوون ڕێکخس
وتۆتــەوە کــە لــەم هەلومەرجــەدا ڕاســان ئەگــەر بــە شــەهیدبوونی تــاک بــە تاکــی 
ئێمــە بووبێــت، ئــەوا ڕاســانی ڕۆحــی نەتەوەییــە و داگەڕانــی ئــەو ڕۆح و خوێنەیــە 
ــەو شــەهیدانە دیســانەوە وانەکــەی  ــە شــادەمارەکانی جەســتەی نیشــتماندا. ئ ب
شــەهیدانی شۆڕشــی ســااڵنی 4٦ - 47یــان بۆمــان دووپــات کــردەوە کــە ئەگــەر 
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ئــەو شــەهیدانە تەســلیمی هێــزی ئەبــزاری و دوژمنــی داپڵۆســێنەر بوونایــە، 
ئێســتا کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا بــە تــەواوی لــە ئیــرادە توابــووەوە و لــە 

ــوو. ــی داماڵڕاب ڕۆحــی نەتەوایەت

بۆیــە ئــەو وانەیــە کــە ئــەو شــەهیدانە لەبــەردەم ئــەو قۆناغــە ســەختەدا 
بۆمانیــان دووپــات کــردەوە ئەوەیــە کــە؛ ئەگــەر تــاک بــە تاکــی ئێمــە یــەک لــە 
دوای یــەک لەســەر خاکــی کوردســتان خوێنمــان بڕژێــت و دوا نارنۆجکــی حیزبــی 
ــەوە و  ــدا بتەقێت ــتەی خۆی ــە جەس ــمەرگەی ب ــتی دوا پێش ــە دەس ــرات ب دێمۆک
ــەوا  ــەوە، ئ ــەدا بکرێت ــەو نەتەوەی ــداری ئ ــتەی برین ــە جەس ــێوەیە ڕۆح ب ــەو ش ب
ــە  ــەوە ک ــۆ بمێنێت ــان ب ــتن و پێکهاتەیەکم ــاک و ڕێکخس ــەوەی ت ــترە ل زۆر باش

ــت. ــدراو بێ ــی لەخاچ ــژووی گەلێک ــەرمەزاری مێ ش

چۆکداهێنانــی  بــە  و  دوژمــن  بەرەنگاربوونــەوەی  و  کۆســااڵن  حه ماســه ی 
هەســتی لەخۆباییبوونــی دوژمنــی دڵپــڕ لــە قیــن، بــە خولقاندنــی ئــەو دیمەنــە لــە 
قوربانیــدان و گیانفیداییــەی شــەهیدان کاوە و ســەرکەوت، بڕیــارە لــە وشــیاریی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی نەوەکانــی داهاتــوودا دەنــگ بداتــەوە و لــە پانتایــی کات 
و ســاتدا هاتوچــۆ بــکات و دوای تێپەڕاندنــی ســنوورەکانی کات و ســات بگاتــەوە 
ــدا  ــە تێی ــەی ک ــا و ژینگەی ــەم جوگرافی ــتا و ل ــەی ئێس ــەم کات ــە ل ــە ک الی ئێم
دەژیــن. واتــە ئەگــەر بمانــەوێ بــە باشــترین شــێوە گوێمــان لــەو حه ماســەیە  بێــت 
و بــە قووڵــی لــێ بڕوانیــن و خوێندنــەوەی بــۆ بکەیــن و ســەرلەنوێ بیناســینەوە، 
پێویســتە ئــەو کانتێکســتەی کــە لــە بەســتێنی ئــەودا »کۆســااڵن« وەک ڕابــوون 
ــوان- کات(ی  ــی نێ ــی- کۆمەاڵیەتی ــی )نەتەوەی ــەوە، ئاگاییەک ــا دەخوێنین و هێم

بێــت.

گرینگتریــن کارکــردی حه ماســه ی کۆســااڵن ئــەوە بــوو، کــە ناکارامەیــی گوتــاری 
ــە  ــارە ل ــیوناڵیزمە ئەمج ــەو ناس ــە ئ ــتە ڕوو ک ــتی خس ــیوناڵیزمی سەردەس ناس

قاڵبــی لیراڵیــزم و مەدەنییەتــەوە فۆرموولــەی کردبــوو. 

ــە حه ماســه ی کۆســااڵن پیشــانیان دا کــە الوی  ــی ل  شــەهید کاوە و هاوڕێکان
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ــە  ــت ک ــەیە نابێ ــەدار و چەواش ــە بریق ــەو ڕۆڵ ــلیمی ئ ــتان تەس ــڕۆی کوردس ئەم
گوتــاری داگیــرکاری بۆیانــی دابیــن کــردووە. ئــەو چوارچێوانــە کــە خۆیــان واتەنی 
کــەم هەزینــەن، بــەاڵم لــە راســتیدا بــە هەزینــە و تێچــووی کۆیلەبوونــی هەمــوو 
تاکەکانــی کۆمەڵگــە تــەواو دەبــن. قرمــە و دەنگــی چەکــی دەســتی شــەهید کاوە 
ــی  ــە ئەندێشــەی نەســڵ و نەوەکان ــەک ک ــی بەخشــە، ئاگایی ــی ئاگای و هاوڕێکان
داهاتــووش دەتەنێتــەوە. ئــەو دەنگەیــە کــە بــە کەســەکان دەڵێــت رێــگای خەبــات 
ــەوە  ــوو ب ــرە، بەڵک ــان زۆرت ــرە، ی ــەی کەمت ــە هەزین ــت ک ــە ناکرێ ــەوە پێناس ب
هەڵدەســەنگێندرێت کــە تــا چەنــد دەتوانێــت ناســنامە و ســایکۆلۆژیی تاکــی کورد 
لــە کۆیلەییبــوون دەربــاز بــکات. دوای زیاتــر لــە حەفــت دەیــە لــە شــێوازەکانی 
ــەی  ــردوودا کۆمەڵگ ــەی راب ــە دوو دەی ــەر ل ــداری و سیاســی، ئەگ ــی چەک خەبات
ــی  ــی کولتوورێک ــران خاوەن ــوێنەکانی تری ئێ ــەڵ ش ــەراورد لەگ ــە ب ــتان ب کوردس
سیاســیی پێشــکەتووتر بــووە، ئــەوە بــەو مانایەیــە کــە خەباتــی چەکــداری ڕۆڵــی 

کۆسااڵن لە دیمەنێکی دیکەدا
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زۆر گرینگــی هەبــووە لــە بەرزکردنــەوەی رادەی وشــیاریی کۆمەڵگــە لــە بەرانبــەر 
ــداری  ــی چەک ــەوە خەبات ــە ئ ــدا. وات ــازادی و رزگاری ــوو ئ ــک چەمکــی وەک هەندێ
بــووە کــە جیلەکانــی دەیەکانــی چــل و پەنجــا و شەســتی هەتــاوی کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵتــی زیاتــر لــە هــەر کەســێک بــە نیســبەت سیاســەت و چارەنووســی 
سیاســی هەســتیار کــردووە و هەندێــک چەمکــی وەکــوو بەشــداری لــە سیاســەت و 
ئــازادی لــە هەمــوو رەهەندەکانییــەوە بــۆی گرینــگ کــردووە. حه ماســه ی کۆســااڵن 
ئاوێکــی ســاردی کــردە ســەر دەســتی ئــەو کەســانەی کــە پێیــان وابــوو ئیــرادەی 
گەلــی کــورد ئەمجــارە خراوەتــە ژێــر رکێفــی زرق و بــاق و بریقــی خۆیــان وتەنــی 

ــەکان. ــگا کەم هەزین رێ

شــەهید کاوە جوانمــەرد )کاکــۆ( و شــەهید مامۆســتا ســەرکوت ســەمەدی لــه  
دواییــن ســه نگه ری بەرگــری و ئیــرادەدا و بــە لێــوی پــڕ بــزەوە بــه  هه موومانیــان 
وت: ئــەوە وانــەی ژیــان و مەرگــی شۆڕشــگێڕییە. ئــەو وانەیــە کــە ئێمــەی 
هەســتاندەوە ســەر پــێ و هــەر ئــەو وانەشــە کــە نەتەوەکەمــان هەڵدەســتێنێتەوە 
ســەر پــێ. هەڵبژاردنــی مــەرگ، مەرگێکــی پــڕ لــە وشــیاری، هەڵبژاردنێــک کــە 
ماناکردنــەوەی دیکــەی ژیانــە، لــە مەتــەری ئیــرادەی قــووڵ و لێوانلێــو لــە بــاوەڕ 
ــی  ــە کۆیلەی ــان ب ــاڵ ژی ــان س ــە دەی ــردن، ل ــوورانە م ــەربەرزانە ڕووس ــە س و ب
ــو  ــن فیشــەکی نێ ــە دوایی ــزرەی ک ــەو ه ــرە. ئ ــە کەرامەتت ــڕ ل ــتەیی پ و ژێردەس
خەشــابەکەی ناوەتــە ســەر دڵــی، ئــەو دەســتەی کــە زامنــی دوا نارنجــۆك لەژێــر 
ــەرەو تەشــقی ئاســمانی  ــدا دەکێشــێت، فڕینێــک تۆمــار دەکات ب جەســتەی خۆی
ــڕۆ  ــەوەی ئەم ــۆ ن ــە ب ــەی قوتابخانەیەک ــتە، وان ــەو دەس ــزرە ئ ــەو ه ــازادی. ئ ئ
ــی  ــەوەی کەرامەت ــازادی و گەڕاندن ــت ڕزگاری، ئ ــەاڵت و دەڵێ ــووی ڕۆژه و داهات
نەتەوەیــی و بەهــا مرۆییەکانــی وەتــەن، قوربانییــان دەوێــت. ئــەو وانەیــەی 
کــە نەوەکانــی پێــش شــەهید کاوە و ســێ نەســڵی دیکــەی نــاو ڕیزەکانــی 
حیزبــی دێمۆکــرات بــۆ ئێمەیــان جــێ هێشــت و ئــەوان بناغەیــان دانــا و ڕێگــەی 
گەیشــتن و بەجــێ گەیاندنــی ئامانجــە ســەرەکییەکەیان بــەم نەوەیــە ئەســپارد و 
تۆمارکردنــی ئــەو چرکەســاتانە و بــە زیندووهێشــتنەوەی ژیــان و شۆڕشــی ئــەو 
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هێمــا و ســیمبۆالنە ئەرکــی نــەوەی ئەمڕۆیــە تاکــوو نەوەکانــی داهاتــوو بیکەنــە 
سەرباشــقەی ژیــان و مــل بــۆ داگیرکــەر شــۆڕ نەکــەن و بــۆ ژیــان و کەرامەتــی 

ــی بجەنگــن.  نەتەوەی

ســەرەنجام لــە ڕۆژانــی 1٣، 14 و 15ی پووشــپەڕ، پــاش ســێ ڕۆژ قارەمانێتــی 
ــە  ــەر ل ــی بۆڕی ــە هەوارەکان ــەدار ل ــی غ ــار و دوژمن ــوپای نەی ــەڵ س ــەڕ لەگ و ش
ــە و چۆڵنەکــراودا  ــەنگەری متمان ــاو س ــەرکەوت لەن ــەی ژاوەرۆ، کاوە و س ناوچ
بڕیــاری خۆیــان دا و تەســلیمی ئیــرادەی زاڵــم نەبــوون و بــە هەڵبژاردنــی مەرگــی 
ــە  ــان ب ــن نارنجۆکی ــرد و دوایی ــوا ک ــلیمبوونیان ڕیس ــی و تەس ــە، کۆیلەی ئاگایان
خۆیانــدا تەقانــدەوە و تێکــەڵ بــە کاروانــی نەمرانــی مێــژوو بــوون و ڕووســورانە 
بــە خوێنــی خۆیــان ســەنگەر و مێــرگ و هــەواری بۆڕیــەر و کۆســااڵن و گوراڵــە 
ســوورەی بەهــاری هەورامانیــان تێــراو کــرد. ســەرەنجام ڕۆژی 1٨ی پووشــپه ڕی 
ــران  ــتانی ئێ ــی كوردس ــی دێمۆكرات ــه ری سیاســیی حیزب ــاوی، ده فت 1٣95ی هەت
بــاو  ڕاگه یەندراوێكــی  كۆســااڵن  تێكهه ڵچوونه كانــی  درێــژه ی  بــه   ســه باره ت 
كــرده وه و بــە فەرمــی شــەهیدبوونی دوو ڕۆڵــەی بــە جــەرگ و دوو پێشــمەرگەی 
ــەرد و  ــااڵن شــەهیدان »کاوە جەوانم ــان و حەماســەخولقێنی کۆس خــاوەن ئیم

ــد . ســەرکەوت ســەمەدی«ی ڕاگەیان
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بەشی سێیەم:
ڕوانگەی بنەماڵە، هاوژین و هاوڕێ و هاوسەنگەرانی 

لەبارەی شەهید »کاوە«وە
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بنەماڵەی کاکۆ:

کاوە، بۆ ئێمە و هاوڕێ و هاوسەنگەرەکانی سەرمەشقی
شۆڕشگێڕی و بەرخودانە 

وتوێژ لەگەڵ بنەماڵەی شەهید کاوە جەوانمەرد

سازدانی: شەریف فەالح

ــەن  ــان لەالی ــووە، باوکت ــداڵ ب ــەهید کاوە من ــک ش ــن کاتێ ــەروەک دەزانی 1. ه
حکوومەتــەوە بــە تۆمەتــی ئەندامەتــی لە حیزبــی دێمۆکرات و لەپێنــاو بیروباوەڕی 
ــەوە و  ــی لەســەر جــۆری بیرکردن ــە چ کاریگەرییەک ــەم بابەت لەســێدارە دراوە، ئ

کەســایەتی و پــەروەردەی شــەهید کاوە هەبــوو؟

ــەی،  ــە بنەماڵەک ــە ل ــەو زوڵم ــەهید کاوە و ئ ــی ش ــێدارەدانی باوک وەاڵم: لەس
بێگومــان شــوێندانەرییەکی ئێجــگار قووڵــی لەســەر شــێوە و ئاراســتەکردنی 
بیرکردنــەوەی کاوە دانــا. هەلومەرجــی ســەخت و ناخۆشــی ئــەوکات، چ ئەوکاتەی 
باوکمــان لــە زینــدان لەگــەڵ ســێدارە بــەرەوڕوو بــوو بــوو چ دوای لەســێدراەدانی 
ــیدا  ــەر ناخۆش ــە بەرماب ــێوەیەک ل ــە ش ــان ب ــە هەمووم ــد ک ــان خولقان دۆخێکی
خــاراو بیــن. دایکــم هــەر ئــەوکات کــە باوکــم لــە زینــدان بــوو، بەڵێنــی دابــوو بــە 
باوکــم کــە بــە هەمــوو نرخێــک خۆڕاگــری بــکا و پشــتی ئێمــە چــۆل نــەکا و ئــەو 
بەڵێنەشــی قــەت نەشــکاند. دەیانجــار هێــزی ئیتالعاتــی دەڕژانــە نــاو ماڵەکەمــان 
ــەت ورەی  ــم ق ــەاڵم دایک ــن، ب ــۆ دروســت کردبووی ــی زۆر ناخۆشــیان ب و دۆخێک

بــەر نــەدا.
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لــە قوتابخانــەش »معلــم پرورشــی و آمادگــی دفاعــی« هــەر چاویــان لەســەرمان 
بــوو و زۆر جــار پرســیار و لێکۆڵینەوەیــان لــێ دەکردیــن. لــە کۆمەڵگەیەکی ئەوتۆ 
نەریتیــدا ژیــان بــۆ ژنێــک کــە لــە تەمەنــی 2٣ ســاڵییەوە مێردەکــەی لەســێدراە 
درابــێ ئاســان نییــە. جیــا لــە کێشــە و گرفتــی ژیــان و ئــەو بۆشــاییە کــە بەهــۆی 
نەبوونــی باوکمانــەوە هاتبــووە گــۆڕێ، بانگکــران و کێشــە دروســتکردنی ناوەنــدە 
ئیتالعاتــی و ئەمنییــەکان، دۆخــی ســەختی ژیــان لــە کۆمەڵگەیەکــی نەریتــی و و 
پــەروەردەی منــداڵ بەبــێ هیــچ پشــتیوانییەکی ئابــووری، بوونــە هــۆکاری ئــەوەی 
کــە کاوە بــە چاولێکــردن لــە دایکێکــی ئەوتــۆ فیــداکار و دڵســۆز و وەفــادار بــە 
ــۆ  ــەر کــە باوکــی هەمــوو تەمەنــی خــۆی ب ــە بگرێتــە ب بەڵێنەکانــی، ئــەو رێگەی

تەرخــان کــرد.

2. دەورانــی منداڵیــی شــەهید کاوە چــۆن گــوزەرا؟ هۆگریــی بــە چ شــتگەلێک 
هەبــوو؟ چ جیاوازییەکــی لەگــەڵ مندااڵنــی دەوروبــەر و هاوتەمەنــی خــۆی هەبــوو؟

منداڵــە  لەگــەڵ  زۆری  جیاوازییەکــی  منداڵییــەوە  لــە  هــەر  کاوە  وەاڵم: 
هاوتەمەنەکانــی خــۆی هەبــوو، هەمیشــە پۆشــتە و پــەرداخ و بــە ئــەدەب و ژیــر 
بــوو. هــەر لــە تەمەنــە کەمــەدا زۆر تێگەیشــتنێکی قووڵــی هەبــوو، بۆیــە قــەت 
نەدەکــرا قســە و بڕیــاری نالۆژیکــی بەســەریدا بســەپێنی. دەســت و پەنجەیەکــی 
ــیدا.  ــۆر و نەقاش ــین و چ کاریکات ــە نووس ــوو، چ ل ــەی هەب ــەری و داهێنەران هون
بۆیــە هەمــوو کــەس زوو تێدەگەیشــت کــە کاوە خــاوەن بەهرەیــە و زۆر زوو 
ــەوە  ــە وەرزش و خوێندن ــی زۆری ب ــەری. ئۆگرییەک ــووە خۆشەویســتی دەوب دەب

ــرد. ــوون شــەرمی نەدەک ــە فێرب ــش ل ــوو و قەتی هەب

قۆناغــی منداڵیــی کاوە زۆر تــاڵ و ناخــۆش بــوو، ئەوکاتــەی باوکــم گیــرا 
ــوو.  ــەن ب ــی تەم ــج مانگ ــاڵ و پێن ــەک س ــاوی(، کاوە ی ــزی 1٣59ی هەت )پایی
ــەاڵم  ــرێ، ب ــم نەگ ــۆراغی باوک ــا س ــەت نەم ــودەزگای حکووم ــم دەرگای دام دایک
هیــچ هەواڵێکــی لــێ نەبــوو، هــەر بــەو هۆیــەوە هەمــوو ڕۆژێ ئیتالعــات هەڕەشــەی 
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ــاکاو  ــا لەن ــت. هەت ــێ و چیدیکــە ســۆڕاغی نەگرێ ــه واز بێن ــرد ک ــم دەک ــە دایک ل
پــاش یەکســاڵ هەواڵمــان پــێ گەیشــت کــە باوکــم لــە زیندانــی دادگای ئەوکاتــە، 
هەمــوو ڕۆژانــی هەینــی بەیانیــان زوو دەچووینــە بــەر دەرگای زینــدان و بــە چەنــد 
ســەعات چاوەڕوانمــان دەکــرد هەتــا بتوانیــن تەنیــا چەنــد دەقــە لــە پشــت میلــە 
و ســیم و شووشــەوە چاومــان بــە باوکمــان بکــەوێ. زســتانان کــە بەیانیــان زوو 
دەچوویــن هەمــوو دەســت و الق و دەموچاومــان لــە ســەرمادا لەگــۆ دەچــوون.

ئــەو ماوەیــەی کــە باوکــم لــە زیندانــی ســوپای پاســداراندا دەستبەســەر بــوو، 
بــە دڕاندانــە و بێبەزەییانەتریــن شــێوە ئەشــەکەنجە کرابــوو، بــەاڵم قــەت کۆڵــی 
نەدابــوو، بەڵکــوو لەپێنــاو بەرخــودان و خەبــات و ڕێبازەکــەی ســوورتری کردبــوو، 
ــازادی،  ــۆ ئ ــات ب ــیارکردنەوە و خەب ــۆ وش ــک ب ــووە دەرفەتێ ــی کردب ــەو زیندان ئ
ئەمانــە دروشــم نیــن، بەڵکــوو ئەمانــە ئــەو هەقیقەتانــەن کــە ئــەو ئاگایانــە کــردی 
و لەپێناویــدا لەســێدراە درا. جارێــک باوکــم لــە زینــدان تەنیــا لەبــەر ئــەوەی کــە 
ــازە کاوە  ــرد. ت ــان پێک ــدارەکان زۆر بێحورمەتی ــرت، پاس ــاوەش گ ــە ب کاوەی ل
خەریــک بــوو خــۆی بناســێت، تەمەنــی چــوار ســاڵ و دوو مانــگ بــوو ڕێکەوتــی 
25/٣/1٣٦2 داگیرکــەران باوکمانیــان لەســێدارە دا و بــۆ هەمیشــە لــە نــازی 

بــاوک بێبەرییــان کردیــن.

٣. کاتــی مێرمنداڵــی و گەنجیــی کاوە چــۆن تێپــەڕی؟ ســەرگەرمی و خولیاکانی 
ــەری  ــان و دەوروب ــە ژی ــڕۆ ل ــی ئەم ــە چەشــنی گەنجان ــا ئەوکات ــوون؟ ئای چــی ب

دەڕوانــی؟ لــەو قۆناغــەی ژیانیــدا چ ئــاوات و هیواگەلێکــی هەبــوو؟

وەاڵم: ئــەو هیــوا و ئاواتــی زۆر گــەورەی وەک ئازادیــی کوردســتان و گــەل و 
خاکــی هەبــوو، ئــەو خەبــات بــۆ ئــەم شــتانەی لــە ئاســوودەیی ژیــان پێ لەســەرتر 
بــوو، بۆیــە نــە خۆشــی و جوانییــەکان و ئاســوودەیی ژیــان ئەویــان لــە هەوڵــدان 
ــر  ــدا زیات ــەردەمی مێرمنداڵی ــە س ــەو ل ــردەوە. ئ ــگەز نەک ــی پاش ــۆ ئامانجەکان ب
بــە نەقاشــی، پەیکەرتاشــی و فێربوونــی خەتاتییــەوە ســەرقاڵ بــوو. حــەزی لــە 
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وەرزش و بەتابــەت مەلەوانــی و شــاخەوانی بــوو، مەلەوانێکــی زۆر لێهاتــوو بــوو، 
هەمیشــە لــە ریــزی یەکەمەکەانــی مەلەوانیــدا بــوو. جــار جــار دەچــووە گرووپــی 
هەڵپەڕکــێ و هەنــدێ جــار شــاخەوانی و بەگشــتی مرۆڤیکــی تێکــەاڵو و حــەزی 

لــە کاری تیمــی و بەکۆمــەڵ بــوو.

ــەدا.  ــوو، زۆر یارمەتیــی منداڵەکانــی دیکــەی ئ ــرەک ب ــە خوێندنیشــدا زۆر زی ل
لــە قۆناغــی دواناوەندیــدا جارێــک لەبــەر ئــەوەی وێنــەی خومەینــی کــە بــە 
کتێبەکانیانــەوە بــوو، ئەویــەش دڕاندبــووی زۆر ســەرکۆنەیان کردبــوو و لێــی 
ــە  ــە کێش ــوو ب ــدارێک ب ــە پاس ــی« ک ــم پروررش ــەڵ »معل ــون و لەگ ــووڕە بب ت
ــرد، چ  ــانەوە دەک ــم و چەوس ــە زوڵ ــەدا زۆر هەســتی ب ــەو کاتان ــەر ل ــوو. ه هاتب
ــد  ــە رێگــەی چەن ــەری. ل ــە خەڵــک و دەوروب ــە خــۆی، چ بەرانبــەر ب بەرانبــەر ب
کەســێکەوە دەســتی بــە کتێبــی بــاش رادەگەیشــت و زۆری لەســەر کــورد و مێــژوو 

دەخوێنــدەوە.

ــۆی  ــش چــاوی کاوە، ک رابــردووی تــاڵ وەکــوو پانۆرامایــەک دەهاتنــەوە پی
ئەمانــە تــان و پــۆی بیــر و تێگەیشــتنی کاوەیــان دروســت کــرد و هــەر جــارەو 

ــوون. ــتتر دەب ــەال خۆشەویس ــەوەی ل ــی ئ ــان و ئامانجەکان ــر باوکم زیات

ــە ژیانــی  4. کاوە هەمــوو کات بــاوک و ڕێبازەکــەی ئــەوی وەک ئولگوویــەک ل
ــازە  ــەو ڕێب ــی ئ ــە ئامانجەکان ــۆ گەیشــتن ب ــی و هەمــوو هەوڵێکــی ب خــۆی دەزان
تەرخــان دەکــرد، بــەڕای ئێــوە چ شــتێک ببــووە هــۆی ئــەوەی کــە شــەهید کاوە 
تــەواوی خۆشــی و ئاواتەکانــی ژیــان وەال بنێــت و ڕێــگای خەبــات و ئامانجەکانــی 

گەلەکــەی بگرێتــە پێــش و پشــت لــە ئاســوودەیی بــەکات؟

ــی  ــە لەدایکبوون ــو ل ــاڵ و نی ــەک س ــەوەی ی ــەوەی دوای نزیک ــەر ئ وەاڵم: لەب
کاوە، باوکــم دەســتگیر و زیندانــی کــرا، خەباتــی نــاو زیندانــی باوکمــان و دواتــر 
ــەدا  ــی ئ ــوو، هەوڵ ــەورە دەب ــەرە گ ــە بەرەب لەدەســتدانی پاڵپشــتمان، پاشــان ک
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ــدا  ــە زیندان ــەوکات لەگــەڵ باوکــم ل ــەو کەســانەی کــە ئ ــە رێگــەی دایکمــەوە ئ ل
ــەوە. لەبەرچــی و  ــم بکۆڵێت ــی باوک ــات و بەرخۆدان ــە کەســایەتی و خەب ــوون ل ب
چۆناوچــۆن باوکــم گێــرا، دۆخــی نــاو زینــدان و شــێوەی دادگاییکــردن و حوکــم 
ــە  ــەڕا ک ــدا دەگ ــە کاوە بەدوایان ــوون ک ــیارانە ب ــەم پرس ــوو ئ ــێدارە و هەم و س
تەنیــا دەیتوانــی لــەو رێگەیــەوە کــە باوکــم گرتبوویەبــەر، ئــەم بیگرێتــە بــەر و 

ــگات. ــە وەاڵمــی پرســیارەکانی ب ســەرەنجام ب

5. شــەهید کاوە لــە ژیانیــدا تەنیــا، شۆڕشــگێڕ و پێشــمەرگە نەبــوو، بەڵکــوو 
ــووڕ  ــاالک و هەڵس ــەدا چ ــواری دیک ــد ب ــە چەن ــی ل ــازی کوردایەت ــانی ڕێب هاوش
ــواری  ــە ب ــاوکات ل ــی( ه ــوو )شــاخەوانی و مەلەوان ــەک وەرزشــوان ب ــوو، لەالی ب
ــەوڵ و  ــە ه ــان ب ــی( پاش ــێ و وێنەکیش ــوو )هەڵپەڕک ــتی هەب ــدا دەس هونەریش
تێکۆشــانی خــۆی بــووە ڕۆژنامەنووســێکی بــە ئەزمــوون، ئــەم هەمــوو بەهــرە و 

ــرت؟ ــان گ ــی کاوە فۆرمی ــە زەین ــە چــۆن ل ــە فراوانان ــی و چاالکیی توانای

ــە  ــن ل ــک وەرگرت ــە کەڵ ــەو ب ــوو، ئ ــتەقینە ب ــگێڕێکی راس ــەو شۆڕش وەاڵم: ئ
تواناییەکانــی خــۆی لــە هونــەری نەقاشــی و پەیکەرســازیدا زۆر ســەرکەوتوو 
ــوو،  ــزی هەب ــن و بەهێ ــی رەنگی ــواری ڕۆژنامەگەریشــدا زۆر قەڵەمێک ــە ب ــوو. ل ب
هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بــوو کــە ئــازار و خــەم و هەژاریــی نەتەوەکــەی بــە قەڵــەم 
ــە ناســراوترین  ــک ل ــە یەکێ ــە ببێت ــرد ک ــکا و ئەمــەش وای ک ــا ب و نووســین وێن
ــز و  ــە بەهێ ــەر خاڵ ــی لەس ــی ورد و تایبەتی ــرۆڤ. روانینێک ــی م ــی ماف چاالکان
ــوو  ــر ب ــرس و بوێ ــیندا نەت ــە نووس ــوو. ل ــات هەب ــەوە و خەب ــی بزووتن الوازەکان
ــوو  ــڕ ب ــی پ ــوو ژیان ــک ب ــانێکیش نەدەترســا و مرۆڤێ ــەوڵ و تێکۆش ــچ ه ــە هی ل
ــەت  ــادە هۆشــبەرەکان و تەنان ــواری وشــیارکردنەوە لەســەر م ــە ب ــە ریســک. ل ل
قســەکردن لەگــەڵ زۆریــک لــە توشــبوان بــۆ مــادە هۆشــبەرەکان و هاندانیــان بــۆ 
وەالنانــی مــاددەی هۆشــبەر درێغــی نەدەکــرد. بەهــۆی وردبینــی وتێگەیشــتنییەوە 
هەمیشــە کاریگەریــی خــۆی دادەنــا و ئاکامــی باشــی لــە کارەکانــی خــۆی دەبینی. 
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ــەی  ــەی متمان ــت و جێگ ــووە خۆشەویس ــا بب ــوو نەتەنی ــە وای کردب ــۆی ئەمان ک
ــوو. ــی هەب ــەت ســیمبۆلێکی کاریزماتیکیشــی الی هاوڕێکان ــی، تەنان هاوڕێکان

٦. لەبــارەی چۆنبیەتیــی دەســتگیر و بەندکرانــی شــەهید کاوە و ئــازار و 
ئەشــکەنجەی نــاو زینــدان چ زانیارییەکتــان هەیــە؟

وەاڵم: لــە ســەرجەم خۆپیشــادانەکان بــەدژی رێژێــم بەشــداریی دەکــرد و هەموو 
خۆپیشــاندانەکانی دەکــردە دەرفەتێــک بــۆ بەگژداچوونــەوە زەبــر لێــدان لــە 
پەیکــەرەی رژیــم. ســالی ٨4 لــە خۆپیشــاندانە ناڕەزایەتییــەکان کە بەهۆی شــوانە 
ســەید قادری یــەوە بەڕێــوە چــوو، ئەوەیــش یەکێــک لــە خۆپیشــاندەر و رێکخــەرە 
 چاالکەکانــی ئــەو خۆپیشــاندانە بــوو، کــە هــەر دەســتبەجێ دەستبەســەر کــرا. 
 زیاتــر لــە مانگێــک هیــچ هەواڵێکمــان لــە کاوە نەبــوو، هەمــوو ناوەنــدە ئیــداری و 
ئیتالعاتییــەکان گەڕایــن، بــەاڵم نەمانتوانــی هیچ خەبەریکی لێ بزانین. پاشــان کە 
درا بە زیندانی سنە چووینە موالقاتی و چاومان پێی کەوت کە دیتمان هەموومان 
شــۆکە بوویــن، نیــوەی کیشــێ لەشــی لەدەســت دابــوو، پــاش دوو مانــگ زیاتــر لە 
 هەموو ئاسەوارەکانی ئەشکەنجە و هەڵواسین و لێدان بە جەستەیەوە دیار بوون.
  هــەر ڕۆژی یەکەمــی دەستبەســەر کــران کــە برابــووە حەوشــەی ئیــدارەی 
ئاگاهــی لــە شــەقامی ژاندارمریــی ســنە، 20 کــەس زیاتــر بــە باتــۆم بــەر 
بــە  دزیبــوون.  شــتەکانیان  و  کاتژمێــر  و  پــارە  هەمــوو  و  لیدانــی  ببوونــە 
ــکاندبوو. ــدا ش ــە چاوی ــان ل ــوو چاویلکەکانی ــان داب ــەرو چاوی ــە س ــە ل ــۆم ک  بات
لــە  ســنە  ئیتالعاتــی  زیندانــی  بــۆ  گواســتبوویانەوە  شــەوە  ئــەو  هــەر 
پێــی  چــاوی  کــە  دکتــۆر  لــەوێ  ئەوکاتــە  هــەر  خوســرەواوا.  بلــواری 
نابــێ وەری  ئیتالعــات  و  ئەگــەری مردنــی هەیــە  دەکــەوێ، دکتــور دەڵــێ 
بمــرێ.  ئیتالعــات  دەســتی  لەســەر  کاوە  نــەوەک  ئــەوەی  لەبــەر   بگــرێ 
لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو ماوەیــەی بــە ئەشــکەنجەوە لــە زیندانــی ئیتالعاتــی 
ــوون،  ــدار بب ــن شــوێنی جەســتەی شــکابوون و برین ــرد و چەندی ــەڕ ک ســنە تێپ
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زۆر  بارمتەیەکــی  دانانــی  بــە  دواتــر  9مانــگ  توانیمــان  ســەرەنجام  هەتــا 
قــورس ئــازادی بکەیــن. رەوتــی دادگاییکــردن و ســەپاندنی حوکمــی دادگا 2 
ســاڵ درێــژەی کێشــا. حوکمــی ســەرەتایی زۆر قــورس بــوو کــە هەوڵێکــی 
 زۆرمــان بــۆ پێداچوونــەوە کــرد و هەتــا توانیمــان حوکمەکــەی بشــکێنین. 
ــی  ــدان و تێپەڕاندن ــاو زین ــە ن ــۆ چوون ــوو خــۆی ب ــک ب ــە خەری ــەدا ک ــەو کاتان ل
ــە دەستبەســەر  ــی دیک ــرد، ســەرلەنوێ جارێک ــادە دەک ــە ئام ــاوە زیندانی ــەو م ئ
ــەی  ــۆ ئەوســەری شــەقامی ماڵەک ــات ئەمســەر ب ــی ئیتالع ــەوە. چەکدارەکان کرای
ئێمەیــان گەمــارۆ دا و زیاتــر لــە 10 ماشــێنی پــالک شەخســی و هێزێکــی 
کەلوپەلــە  هەمــوو  و  بــرد  خۆیــان  لەگــەڵ  کاوەیــان  هاتــن  چەکــدار  زۆری 
بردیــان. و  کــردەوە  کۆیــان  هــات  بەدەســتیان  هەرچــی  و   شەخســییەکانی 
ــۆکاو  ــەت و پەش ــم زۆر زۆر ناڕەح ــوو، دایک ــۆش ب ــەخت و ناخ ــی س زۆر کاتێک
ئەمجارەیــان  نییــە.  ئاســان  و  ســانا  زۆر  دیمەنــە  ئــەو  وێناکردنــی  بــوو، 
چەناگەیــان  و  شــان  کردبــوو.  ئەشــکەنجە  خراپتــر  و  زیاتــر  زۆر  کاوەیــان 
پێگەیشــتبوو.  ئازاریــان  تونــدی  بــە  پشتیشــی  مۆغــەرەی  و   شــکاندبوو 
ــوون  ــۆ بەدواداچ ــە ب ــک ک ــا ڕۆژێ ــوو هەت ــی نەب ــان لێ ــچ هەواڵێکم ــگ هی  ٨ مان
چووبووینــە دادگا زۆر بــە رێکــەوت بینیمــان کــە بەدەســت و الق بەســتراوییەوە 
لەژێــر چاوەدێرییەکــی زۆر تونــدا هێنابوویــان بــۆ دادگا. دایکــم کــە کاوەی بینــی، 
خێــرا چــوو کاوەی لــە بــاوەش گرت، دیمەنێکــی زۆر تراژیدی بــوو، هێندە تراژیدی 
ــا.  ــرا و گری ــێ نەگی ــەی دی خــۆی پ ــوو و دیمەن ــەوێ ب ــەو ل ــەوەی ئ ــە ئ ــوو ک  ب
ــی  ــە لق ــە ل ــی »محارب ــە تۆمەت ــی ب ــاوی بابای ــک بەن ــگ دادوەرێ ــد مان دوای چەن
2ی دادگای ئینقالبــی ســنە حوكمێکــی درێــژ مــاوە و دوور خســتنەوە بــۆ زیندانــی 
مەراغەیــان بەســەردا ســەپاند. ئــەو زیندانەشــی کــردە مەکــۆی شــۆڕش و 
بەرخــۆدان. بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی روانگــەی سیاســی کۆڕێکــی خەباتکارانــەی لــە 
هەمــوو زیندانییــە سیاســییەکان پێکهێنابــوو، کــە هیچــکات تەســلیم نەبــوون. کــە 
ــە  ــەدا لێبڕاوان ــاوە کەم ــەو م ــەر ل ــرت ه ــورت مەرەخەســیی وەردەگ ــی ک ماوەیەک
دەکەتــە دوای کاری هــاوڕێ زیندانییەکانــی و هــەوڵ تەقەالیەکــی بــۆ ئــەدان. پاش 
ئازادبوونــی لــە زینــدان لــە ئەنجامــی فشــار و زەخــت و چاوەدێــری و بانگکــران 
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بــۆ ناوەنــدە ئیتالعاتییــەکان، خــۆی گەیانــدە ریــزی شــۆڕش و پێشــمەرگایەتی.

7. ئێــوە وەک بــرا گــەورە و بەخێوکــەری شــەهید کاوە، ئــەو کەســانەی 
ــکەنجانە  ــازار و ئەش ــەو ئ ــاگاداری ئ ــدە ئ ــا چەن ــرد، ئای ــەروەردە ک ــان پ کاوەت
بــوون کەلــە کاتــی چاالکیــی سیاســی و کاتــی بەندکرانــی لــە زینــدان و ئیتالعاتــی 
ســنە بــوون؟ خــۆی چــۆن باســی ڕۆژانــی گرتووخانــە و ئــازار و ئەشــکەنجەکان 
ــەوەی  ــۆی ئ ــووە ه ــتێک ب ــوە چ ش ــەڕای ئێ ــرد؟ ب ــۆی دەک ــی خ و بەرگرییەکان
دوای ڕزگاربــوون لــە زیندانیــش دیســان لەســەر بیروباوەڕەکانــی خــۆی پێداگــر و 

ــەر؟ ــازە بگرێتەب ــەو ڕێب شــێلگیرتر بێــت و ئ

وەاڵم: هەرچەنــد کاوە بــرا و کەســمە، بــەاڵم ناتوانــم هەمــوو الیەنەکانــی توانایــی 
و بەهــرە و بیروبــاوەڕی بــاس بکــەم، ئەمانــەی دەیانگێڕمــەوە تەنیــا دڵۆپێکــن لــە 
دەریایــەک توانایــی و شۆڕشــگێڕیی کاوە. نەبوونــی کاوە ژیانــی زۆر تــاڵ کــردووم کــە 
هەمــوو چرکەکانــی ژیانــم زۆر بــە ســەختی تێپــەڕ دەبــن. ئــەو لــە چ لەنــاو زینــدان و 
چ لــە ریــزی شــۆڕش و حیزبــی دێمۆکراتــدا هێنــدە چێــژی لــەو ژیانــە شۆڕشــگێرانە 
ــا و تەنانــەت ئــەو لەوێــوە  ــرد، کــە کاریگەریــی لەســەر هەســتی ئێمــەش دادەن دەب
ورەی شۆڕشــگێڕیی بــەر ئێمــە دەدا. حەزیکــی قــووڵ و لەبــڕان نەهاتــووی بــە خەبــات 

هەبــوو، کــۆی ئەمانــە کاوەیــان کردبــووە شۆڕشــگێڕێکی راســتەقینە و بێوێنــە.

ئــەو بەوپــەڕی رێــز و حورمەتــەوە باســی لــە هاوســەنگەر و شۆڕشــگێڕانی 
ئێســتای و رابــردووی دەکــرد، ئــەو بــاوەڕی وابــوو دەبــێ بــە پالنڕێژییــەوە هەمــوو 
توانــا و رەنــگ و دەنگــە جیــاوازەکان لــە رێگەی خەبــات و بەگژداچوونەوەدا بەکار 
بێنیــن. ئەگــەر ئــەوکات باســی ئەشــکەنجە، یەکدەنگیــی زیندانییــەکان و دۆخــی 
ــتییە  ــان و مرۆڤدۆس ــوو ورە و ئیم ــەو هەم ــەرم ل ــردم، س ــۆ دەک ــی ب ــاو زیندان ن

ســووڕ دەمــا.

ــاوەڕی  ــەهید کاوە و بیروب ــانەکانی ش ــات و تێکۆش ــن خەب ــەروەک دەزان ٨. ه
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شۆڕشــگێڕانە و بەتایبــەت جــۆری شــەهیدبوونی لــە ڕۆژهــەاڵت و لەنــاو دۆســتان 
ــەوەی  ــد گێڕان ــەوە و چەن ــە شــێوازی جۆراوجــۆر دەیگێڕن و هاوســەنگەرەکانی ب
جیــاوازی لێکــراوە و هەنــدێ جــار بووەتــە هێمــا و ئوســتوورەیەک لەنــاو خەڵکــی 
ڕۆژهــەاڵت، ئێــوە چــۆن لــەم بابەتــە دەڕوانــن؟ ئایا پێتــان وایــە دەرس و وانەکانی 
ــی  ــڕی ڕۆژهەاڵت ــی خەباتگێ ــە سەرباشــقە )سرمشــق(ی الوان شــەهید کاوە بووەت

کوردســتان؟

وەاڵم: بێگومــان بەرخــودان و گیانبازیــی کاوە و هاوڕێکانــی وانەیەکــی گــەورە و 
مێژووییــە کــە تەنانــەت هێــزە بەکرێگیــراو و دوژمنەکانــی کاوەش دانــی پێــدا دەنێن. 
ئــەو کارانــەی ئــەو کــە لــە ئۆرگانــە حیزبییــەکان و ڕاگەیانــدن و بــواری مافــی مــرۆڤ 

و رێکخســتنی حیزبــدا کردوویەتــی هەتــا ئێســتاش بــەو پێیــە درێــژەی هەیــە.

بەرخودانــی کاوە و هاوڕێکانــی لــە کۆســااڵن و تێکشــکاندنی کەمینــەکان و 
ــراو و  ــەی بەکرێگی ــاو، هەیمەن ــەر ئ ــی س ــردە بڵق ــدارانی ک ــوپای پاس ــۆی س تاب
ــرادەی مــرۆڤ زۆر  ــە ئی ــە ســەلماندی ک ــەو بەخودان ــی شــکاند. ئ چڵکاوخۆرەکان
ــەو  ــرە. ئ ــەوان بەهێزت ــی نیزامیــی داگیرکــەر و چــەک و تەقەمەنیــی ئ ــە توانای ل
ڕێگەیــەی کاوە هەتــا ســەر پێــوای، نیشــانی دایــن کــە ئێمــەش لەو ڕێگەیــەدا هەتا 
ســەر بــۆ رزگاری و بەختــەوەری و ســڕینەوەی چەوســانەوە و بەشــمەینەتییەکانی 
ــە  ــگێڕی و بەخودان ــقی شۆڕش ــان سەرمەش ــە بێگوم ــن. ک ــگاو بنێی ــورد، هەن ک
بــۆ ئێمــە و هــاوڕێ و هاوســەنگەرەکانی. ئەگەرچــی بەهــۆی سانســۆر و دۆخــی 
ــۆ روون  ــەو حەماســەتەی کۆســااڵنمان ب ــی ئ ــا ئێســتا زۆر الیەن ــەوە هەت ئەمنیی
نەبۆتــەوە، بــەاڵم هەمــوو ڕۆژێ ئــەو حەماســەتە وەکــوو ئەفســانە مێژووییــەکان 
زار بــەزار دەگــەڕێ و دەیگێڕنــەوە. شــێوەی شــەهیدبوونی کاوەو هاوڕێکــەی 
ــت  ــەوان نەیانهێش ــوو، ئ ــگێڕانە ب ــە و شۆڕش ــەرکەوت( زۆر ئازایان ــتا س )مامۆس
دەســتی دوژمنیــان پــێ ڕبــگا و ببنــە ئامــرازی تەبلیغــات و پڕوپاگەنــدە بــۆ 
دوژمــن و تەحقیرکردنــی خەڵکــی کوردســتان، ئــەوان بــەو کارە رێگــەی نەمــری و 
هەرمانیــان هەڵبــژارد، بۆیــە دوژمــن تەنانــەت ســڵی لــە تەرمەکەشــیان کــردەوە و 

ــرد. تەرمەکانیشــی بێسەروشــوێن ک
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کاوە پڕ بوو لە هێزی بەردەوامی و هیوای ژیان
دیمانە لەگەڵ خاتوو »ئاژین ڕەزابی« هاوژینی شەهید کاوە

سازدانی: شەریف فەالح

1. تکایــە ســەرەتا کورتەیــەک لــە ژیاننامــەی خۆتــان بــاس بکــەن و بڵێــن چــۆن 
بــوو ژیانتــان لەگــەڵ خەباتــی حیزبــی دێمۆکــرات گرێــی خوارد؟

ئاژیــن ڕەزابــی: تەمەنــم 9 مانــگ بــوو و لــە کاتــی جەنگــی ٨ ســاڵەی ئێــران و 
عێــراق لەگــەڵ بنەماڵەکــەم روومــان لــە عێــراق کــرد. بنەماڵــەم سیاســی بــوون و 
ژیانــی منداڵیشــم لەنــاو پێشــمەرگە و سیاســەتدا تێپــەری، تــا کاتێــك لە باشــوری 
کوردســتان بــووم، وەک خــۆم پێوەندیــم بــە رێکخــراو یــان حزبێکــی سیاســییەوە 
نەبــوو بــەاڵم تــا رادەیــەک ئاگاداربــووم لــە بەرنامــە و پێــرەوی حزبــەکان و ئــەو 
ئامانجانــەی بــۆ تێکۆشــانیان لــە پێناویــدا دیارییــان کردبــوون. ســاڵی 2001 پــاش 
کۆچکردنمــان بــەرەو دەرەوەی واڵت و جێگیربوونمــان لــە واڵتــی فینالنــد، وێــرای 
ئــەوەی بنەماڵەکــەم بنەماڵەیەکــی حیزبــی بــوون، بــەاڵم لــەو باوەرەدابــووم کــە 
ــێ خــۆم  ــە رەوتێکــی سیاســی بکــەم، ئەب ــەوەی خــۆم تێکــەڵ ب ــێ پێــش ئ دەب
بناســم بــە تێگەیشــتنێکی تــەواوە تێکــەڵ بــە ڕێکخــراو و حزبــی سیاســی ببــم، 
بۆیــە خوێندنەوەیەکــی جدیتــرم لەســەر حیزبــی دێموکــرات و رێکخراوەکانــی ســەر 
بــە حــزب کــرد، دوای مەودایەکــی کــەم لەگــەڵ کۆمەڵێــک الوی کــورد ئاشــنابووم، 
کــە ئەوانیــش هــەر وەک مــن لــە بنەماڵەیەکــی سیاســی و بنەماڵــەی شــەهیدبوون 
و بــەاڵم کەســیان ســەر بــە هیــچ ڕێکخراوێــک نەبــوون، بۆیــە ئێمــە لەوێــوە بیرمــان 
ــران  ــتانی ئێ ــی کوردس ــی دێموکرات ــی الوان ــراوی یەکیەتی ــی ڕێکخ ــە دامەزراندن ل
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کــردەوە، بــۆ ئــەوەی الوان لــە دەوری ئــەو رێکخراوەیــە کۆبکەینــەوە و هەوڵبدەیــن 
پێناســەی نەتەوەیــی خۆمــان بــۆ هەمــوو الوانــی تاراوگــە نشــین شــی بکەینــەوە. 
ــان  ــدەوە و چاالکم ــان دامەزران ــەو رێکخراوەیەم ــزی 2001 کۆمەڵێــک الو ئ ــە پای ل
کــرد. ئەمــە بــوو بــە ســەرەتایەک کــە بــە شــێوەیەکی کردەیــی تێکــەڵ بــە حیزبــی 
دێموکــرات ببــم، پاشــان بوومــە ئەنــدام لــە حزبــدا و کارو تێکۆشــانی خۆمــم لــە 
یەکیەتیــی الوان و حزبــی دێموکراتــدا درێــژەداوە لــە چەنــد ئەرکــی جیــاوازدا تــا 
ــی  ــە واڵت ــوو ل ــرات ب ــی دێموک ــی حیزب ــە نوێنەرایەت ــکیالتیم ک ــی تەش دوا ئەرک
فینالنــد. لــەو کاتــەوە و لــە تەمەنــی 17 ســاڵییەوە ژیانــی مــن لەگــەڵ یەکیەتــی 

الوان و پاشــان حزبــی دێموکــرات گرێــی خــواردووە، بــە شــانازییەوە.

 2 – چــۆن و کــەی لەگــەڵ شــەهید کاوە ئاشــنا بوویــت؟ هــۆکاری هەڵبژاردنــی 
وەک هاوژیــن بــۆ چــی دەگەڕێتــەوە؟

ــە  ــە، ل ــتان و کۆی ــۆ کوردس ــەردانێکمدا ب ــە س ــاڵی 2012 ل ــی: س ــن ڕەزاب ئاژی
ــی  ــی ماف ــەوەی چاالک ــۆی ئ ــتر بەه ــووم. پێش ــنا ب ــەڵ کاوە ئاش ــەوە لەگ نزیک
مــرۆڤ بــوو و زیندانــی سیاســیی بــوو، لەگــەڵ نــاو و خەبــات و تێكۆشــانی لــە 
ــم و  ــەوە بینی ــە نزیک ــاڵی 2012 ل ــەاڵم س ــووم، ب ــنا ب ــەاڵت ئاش ــۆی ڕۆژه ناوخ
لەگەڵــی ئاشــنا بــووم. لــە کاوەدا زۆر هــۆکار هەبــوون بــۆ مــن کــە وەک هاوژینــی 
ــە  ــەرزی خــۆی، هەســت ب ــدا کەســایەتیی ب ــەی یەکەم ــە پل ــرم، ل خــۆم هەڵیبژێ
بەرپرســیاریەتیکردنی، ویســتی بەردەوامــی بــۆ بەرەوپێشــچوون و ســەرکەوتن 
ــە شــێوەیەکی  ــدا، خــاوەن هەســتێکی کاریگــەری ب ــی ژیانی ــوو بوارەکان ــە هەم ل
ئەرێنــی، هێمنــی و باوەڕبەخۆبوونــی و وردی و تیژبینــی و میهرەبانــی، ئاســتی 
بــەرزی تێگەیشــتن و لێکدانــەوەی لەســەر هەمــوو رووداوەکانــی ژیــان و پاشــان 
ــەرەتا  ــە وەک س ــزب. ئەمان ــۆ حی ــۆزبوونی ب ــییەکەی و دڵس ــاوەڕە سیاس بیروب
کاریگەرییەکــی زۆریــان لەســەر مــن هەبــوو و پاشــان ئــەو خۆشەویســتی و رێــزەی 
بەرانبــەر بــە مــن هەیبــوو، الیەنــە ســۆزدارییەکانی نێوانیشــمان ئەوەنــدەی دیکــە 
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ــە  ــەک ل ــاش ماوەی ــە پ ــد ک ــاکام گەیان ــە ئ ــارە ب ــەو بڕی ــی لەســەر ئ هەردووکمان
ــن. ــک بهێنی ــەش پێ ــوون و هاوب ــی پێکەوەب ئاشــناییمان ســاڵی 201٣ ژیان

٣. جەنابــت کــە لــە دەرەوەی واڵت و لــە ژیانێکــی ئاســوودەدا دەژیــای، 
چــی وای لێکــردی ببیتــە هاوســەری کەســێک کــە ژیانــی لەنــاو بزووتنەوەیەکــی 
سیاســی و هەلومەرجێکــی دژوار دایــە، ئــەم هەڵوێســتە چــی لــە پشــتەوە بــوو؟ 

ئاژیــن ڕەزابــی: گەورەیــی کاوە لــە هەمــوو بوارەکانــەوە، هەروەهــا بــێ ســنووری 
ئــەو ئەوینــەی لــە نێوانمانــدا دروســت بــوو، هەمــوو بیــر و ژیانــی منــی گرتبــوو، 
ــی  ــی ژیان ــێ، لەگەڵ ــدا ب ــەر بارودۆخێک ــەر شــوێنێک و ه ــە ه ــم ل ــادە ب ــە ئام ک
هاوســەری دروســت بکــەم. ئێمــە هەردووکمــان لــە بنەماڵــە گەورەکــەی دێمۆکراتدا 
لــە نزیکــەوە پێکــەوە ئاشــنا بوویــن و هەردووکمــان باوەڕمــان بــەو ڕێبــازە هەبــوو 
تێییــدا کارمــان دەکــرد. لەگــەڵ ئــەوەی مــن ئــەو کات 11 ســاڵ بــوو لــە دەرەوەی 
واڵت ژیانــم بەســەر دەبــرد، بــەاڵم حیــزب و پرســی نەتەوەیــی کــورد لــە مــن جودا 
نەبــوون، بەڵکــوو مــن لــە تاراوگــە زیاتــر هۆگــری ئــەم پرســانە بــووم، ئەمــەش 
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە رەوتــی ژیــان لێــرە و هەوڵــدان بــۆ دۆزینــەوەی 
شوناســی نەتەوەیــی و بــاوەڕی سیاســی بــۆ هــەر تاکێــک لەبارتــرە و ئــەوە 
مافــی تاکەکەســی هــەر کەســێکە. ســووربوونی کاوە لەســەر ئــەو ئەرکانــەی پێــی 
ئەســپێردرابوو کــە لــە پێناویانــدا حــازر نەبــوو ژیانێکــی ئاســایی لــە ئورووپــا لــە 
بەرانبەریانــدا هەڵبژێــرێ، منــی زیاتــر بــەو بــاوەڕە گەیانــد کــە کاوە شــایانی زیاتــر 
لەوەیــە کــە مــن بتوانــم هــەر چەشــنە فیداکارییەکــی لەپێنــاودا ئەنجــام بــدەم و 
تەنانــەت بــۆم گرنــگ نەبــێ زەحمــەت و تێکۆشــانی خوێنــدن و کار لــەم واڵتــەدا 
لەدەســت بــدەم بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ کاوە ژیانێکــی نــوێ دروســت بکــەم، لەپێنــاو 
ئــەوەی کاوە بتوانــێ باشــتر بــە بزووتنــەوەی سیاســیی کــورد خزمــەت بــکا. ئــەو 
بیــرو پڕۆژانــەی کاوە هەیبــوو لەپێنــاو باشــتر بەڕێوەبردنــی ئەرکــی حیزبــی لــەو 
ئۆرگانــەی کاری تێــدا دەکــرد، نــەک هــەر کاوە منیــش هەســتم بــە جۆرێــک لــە 
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بەرپرســیاریێتی دەکــرد، کــە دەبــێ هــاوکاری، هاوفکــری و پشــتیوانی بکــەم بــۆ 
ئــەوەی ســەرکەوتووتر بێــت. 

ــەهید کاوە  ــی ش ــتە بەرزەکان ــی و ڕەوش ــە ئەخالق ــە تایبەتمەندیی ــە ل 4. تکای
لــە هەڵســوکەوتی لەنــاو مــاڵ و لــە کــۆڕی گەرمــی پێشــمەرگەکان بــاس بکــەن؟

ئاژیــن ڕەزابــی: کاوە لــە ســەرەتادا دەبــێ بڵێــم کەســێکی »کمــال گــرا و 
ــن،  ــە پێکەنی ــوکەوت، دەم ب ــۆش هەڵس ــارام، خ ــێکی ئ ــوو، کەس ــرا« ب ــل گ کام
خاکیــی، دڵســۆز، بەســۆز، میهرەبــان، بــە نــەزم و دیقــەت، یارمەتیــدەر، لێبــووردە، 
ــەر  ــە ه ــان. ل ــوا و ژی ــی و هی ــزی بەردەوام ــە هێ ــوو ل ــڕ ب ــەلێقە، کاوە پ خۆش س
الیەنێکــەوە تەماشــای کاوە و ژیانــی کاوە بکــەم، ئــەوەم هەســت پێدەکــرد کــە کاوە 
کەســێکە تەنیــا بــۆ باشــبوون لــەم دنیــادا هەیــە و هەرگیــز ناتوانــێ خــراپ بێــت، 
ــەڵ  ــمەرگانەی لەگ ــاوڕێ پێش ــەو ه ــک ل ــم زۆرێ ــەوە و دڵنیاش ــەی من ــە روانگ ئەم
کاوە ژیــاون و کاریــان کــردووە، ئەمەیــان بینــی بــووە. بــەردەوام بــە هەڵســوکەوتی 
دەوروبــەری سەرســام بــە گەورەیــی خــۆی ئەکــرد، مــن هەمــوو ڕۆژێ تازەییــم لــە 
ــای  ــن وات ــۆ م ــە کاوە ب ــۆم، بۆی ــوو ب ــارە نەب ــز دووب ــی، کاوە هەرگی کاوەدا ئەبین
ژیــان و هیــوا و داهاتــووە. لــە ماڵــەوە یــان لەگــەڵ مــن و کــۆری بنەماڵەیمانــدا، 
ــە بەرانبــەر هەموومانــدا دەکــرد، هەموومانــی  کاوە هەســتی بــە بەرپرســیاریەتی ل
لەبەرچــاو دەگــرت، خواســت و داوای هەموومانــی جێبەجــێ دەکــرد، بــە جۆرێــک 
کوانــووی ژیانــی هەموومانــی گــەرم ئەکــرد، ئەگــەر ڕۆژێــک لەبــەر ئــەرک و کاری 
حزبــی لێمــان دوور بوایــە، یــان پێوەنــدی نەگرتبایــە لەگەڵــم، بۆشــاییەکی گــەورە 
ــزی  ــرد. کاوە هێ ــۆم دروســت ئەک ــی ب ــێ ئۆقرەی ــەڕی ب ــە ئەوپ ــوو ک دروســت ئەب
ــی  ــەواو و ئارامییەک ــی ت ــەدا، دڵنیاییەک ــن ئ ــە م ــی ب ــوون و قایمبوون باوەڕبەخۆب
کامڵــی بــۆم دروســت کردبــوو. لەگــەڵ هەمــوو پێسمەرگەکانیشــدا بــەردەوام 
ــەر  ــە ه ــتەوە ل ــان دوور ئەخس ــی لێی ــەدا و دڵەڕاوکێ ــەوان ئ ــی ب ــتی دڵنیای هەس
بوارێکــدا بوایــە. بەرچاوڕوونــی زۆری ئەکــرد بۆیــان و بــۆ هەموویــان برایەکــی 
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خەمخــۆر و دڵســۆز بــوو، ئــاگادار بــووم هەندێــک لــەو هــاوڕێ پێشــمەرگانەی کــە 
بریاریــان دابــوو بــەرەو دەرەوەی کوردســتان کــۆچ بکــەن، چەندیــن جــار پێــی وتــن 
»ئێســتا هــەر بڕیــاری رۆیشــتنتان داوە، کــە دەڕۆن دەبــێ خۆتــان پــێ بگەیەنــن و 
زمــان فێــر ببــن و بخوێنــن، لــە دواڕۆژدا باشــتر ئەتوانــن کاری حزبیــش بکــەن«.

هیچکات خۆی لە پێشمەرگەکان جیا نەدەکردەوە

 5. شــەهید کاوە لەگــەڵ زۆربــەی پیشــمەرگەکان دۆســت و هاوڕێــی نزیــک و بــۆ 
بەشــێکیان پشــت و پەنــا و ڕازدار بــوو، ئێــوە هــۆکاری ئەمــە لــە چیــدا دەبینــن؟

ــەو  ــردەوە، ب ــا نەک ــمەرگە جی ــە پێش ــۆی ل ــکات خ ــی: کاوە هیچ ــن ڕەزاب ئاژی
ــەت  ــان، تەنان ــوو لەگەڵی ــی دانەناب ــەی حیزب ــە و پای ــنووری پل ــە س ــەی ک واتای
کاتێکیــش ئەندامــی رێبەریــی حیــزب بــوو، حــەزی دەکــرد لەگــەڵ پێشــمەرگەکان 
شــوێنی حەوانــەوەی جیــا نەکاتــەوە، لەگەڵیــان هاوڕێیەکــی نزیــک بــوو. رێزێكــی 
زۆری بــۆ هەمــوو پێشــمەرگەکان دادەنــا بــەردەوام لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــوو ئــەو 
ــا  ــن و ت ــا نەب ــەری جی ــی رێب ــمەرگە و ئەندامێک ــات و پێش ــێ بخ ــە ج فەرهەنگ
ــی  ــە ئۆرگانەکان ــێ، ل ــت و بیگەیەن ــەکان وەربگرێ ــوو بۆچوون ــن باشــتر هەم بتوان
ــکا  ــان ب ــت فێری ــێوەیەکی دروس ــە ش ــەردەوام ب ــەدا ب ــی ئ ــدا، هەوڵ کارکردنیش
ــدا  ــەو پێوەندییەش ــان ببەنەســەر ل ــەوەی ئاســتی زانیاریی ــۆ ئ ــەدان ب ــی ئ و هان
ــەڕی  ــە دوو ماڵپ ــان کەســی ل ــەن و دەی ــێ بگ ــن پ ــا بتوان ــردن ت ــی ئەک هاوکاری
ــچ کات  ــی هی ــن دەمبین ــد. م ــێ گەیان ــا پ ــتان میدی ــا و کوردس ــی کوردپ ئاژانس
ــی  ــک پێ ــە جۆرێ ــە، ب ــام بدای ــەی ئەنج ــی هەڵ ــدا کەســێکی کارێک ــەو کاتانەش ل
ــێ  ــەال دروســت ب ــک هەســتێکی ناخۆشــی ل ــە جۆرێ ــەو کەســە ب ــە ئ ــەدەوت ک ن
لەســەر ئــەو هەڵەیــەی، ئەوەنــدە بــە زمانێکــی جــوان ئــەو کەســەی تێدەگەیانــد و 
بەرچاوڕوونــی بــۆ دەکــرد، کــە نەفەرەکــە هەســت بــە گەورەبوونــی خــۆی بــکات. 
ئــەم شــێوازە نزیکایەتییــەی لەگــەڵ بــرا پێشــمەرگەکانی هەیبــوو بــە بــڕوای مــن 

ــان بێــت.  ــا و رازداری ــەوەی پشــت و پەن ــۆ ئ ــوو ب هــۆکار ب
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٦. لــە هــەر ئۆرگانێکــی حیزبــی کاری کردبێــت، کەســێکی ســەرکەوتوو، جیدی، 
بــە پرەنســیپ و پابەنــد بــە پێــوەرە ئەخالقــی و یاســاییەکان بــوو، جگەلەمانــە 
تایبەتمەندییانــە جەنابــت ڕازی ســەرکەوتنی شــەهید کاوە لــە کارەکانــی لــە چیــدا 

دەبینی؟ 

ئاژیــن ڕەزابــی: هونــەری کارکــردن و ئیبتیکاری هەرکەس بــۆ کارەکەی جیاوازە، 
لەوانەیــە هەندێــک راز اللــەی هەرکــەس بــۆ خــۆی بمێنێتــەوە و بــۆ کــەس روون 
نەبێتــەوە، بــەاڵم ئــەوەی مــن لــە کاوەدا دەمبینــی و خــۆم لێــوەی فێــر دەبــووم، 
ــە ئەشــقەوە کاری  ــە خۆشەویســتییەکی ئێجــگار زۆر و ب ــە کاوە ب ــوو ک ــەوە ب ئ
دەکــرد، هــەر ئــەو حــەزەی بــۆ کارەکانــی لــە ئۆرگانــەکان هــۆکاری دروســتکردنی 
ــوان  ــە نێ ــە ل ــەو ڕۆحــی هاوکاریی ــوو، دروســتبوونی ئ فەزایەکــی زۆر دۆســتانە ب
بەرپرســی کار و ئــەو کەســانەی لــەوێ کاریــان ئەکــرد زۆر گرنــگ بــوو بــۆی، بــە 
ــۆرگان بمێنێتــەوە و  ــە ئ ــە دڵئێشــاوی ڕۆژێــک ل جۆرێــک نەیدەهێشــیت کــەس ب
شــوێنی کار بەجــێ بهێڵــێ تــا ڕۆژی دواتــری کارکــردن. دیــارە زۆر ئاســاییە لــە 
ئۆرگانێکــدا چەندەهــا کــەس کــۆ دەبنــەوە، جیــاوازی ســەلیقەی کارکــردن گرفــت 
ــک  ــوو کێشــە و گرفتێ ــکا، هەم ــان دڵئێشــانێک دروســت ب ــە پێشــەوە، ی بهێنێت
لــە کاتــی کارکردنــدا بــە هــەر هۆکارێــک بهاتایەتــە پێــش، حەتمــەن چارەســەری 
 دەکــرد، نەیدەویســت بچووکتریــن دڵئێشــان لەنــاو هاوکارەکانــدا بمێنێتــەوە. 
کاوە بــۆ هــەر کارێــک، هەنــگاوی بــێ بیرۆکــە و پــڕۆژەی هەڵنەدەگــرت، حەتمــەن 
ــەری کار  ــە لەس ــوو ک ــزی هەب ــی بەهێ ــان پڕۆژەیەک ــد، ی ــی دەوڵەمەن بیرۆکەیەک
بــکات، بــە واتایەکــی دیکــە زۆر بــە بەرنامــە بــوو، کاتێکــی زۆری تەرخــان دەکــرد 
بــۆ ئــەوەی بتوانــێ تەرحێکــی بــاش دابڕێــژی بــۆ ئۆرگانەکانی کارکردنــی. ئەمەش 
تەنیــا جارێــک و چەنــد جارێکــی دیاریکــراو نەبــوو، بەڵکوو هەمیشــە لــە هەوڵداندا 
 بــوو. ســنوورەکانی بیکردنــەوەی لەپێنــاو کاری بــاش و ســەرکەوتن بڕیبــوو. 
کاتێــک پڕۆژەیەکــی هەبــوو بــۆ کارکــردن، زۆر لێــی ورد ئەبــووەوە بــە تاقەتێکــی 
بچووکتریــن  تــا  دەکــرد،  لەســەر  پێداچوونــەوەی  جــار  چەندەهــا  قووڵــەوە 
ئەگەرەکانــی ســەرنەکەوتنی پڕۆژەکــەی لــەو کارەدا پێــش پــێ بگرێــت. هەمــوو 
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ئــەو شــتانەی کاری لەســەر ئەکــرد، شــارەزاییەک و توانایەکــی بەهێــزی هەبــوو 
لەســەریان. لــە کارکردنــدا هیــچ گومــان و دوودڵییەکــی بــە خــۆی رێگــە نــەدەدا 

ــوو.  ــدا ترســی نەب ــە کارکردن و ل

پڕ بوو لە توانایی و داهێنان و ئیرادە

 کاوە لــە مــاوەی کار و تێکۆشــانیدا لــە هــەردوو ئۆرگانەکانــی راگەیاندنــی 
ــتەییەوە  ــەوە و جەس ــاری بیرکردن ــزب، لەب ــکرای حی ــکیالتی ئاش ــزب و تەش حی
ــەو  ــتی ب ــەاڵم هەس ــان، ب ــی دەدا پێی ــرد و کات ــدوو دەک ــۆ کارەکان مان ــۆی ب خ
ماندووبوونــەی خــۆی نەدەکــرد، ئــەم دڵگەرمییــە بــە کارەکانــی هانــی ئــەدا کــە 
ــەر  ــی ه ــرت و بەرپەرچ ــاو دەگ ــی لەبەرچ ــە بنیاتنەرەکان ــێ و رەخن ــەردەوام ب ب
کارشــکێنی و بــێ پرسنیپییەکیشــی ئەدایــەوە لــە هــەر جێگایــەک بکرابایــە. 
ــەی کاوە  ــەم تایبەتمەندییان ــرادە، ئ ــان و ئی ــی و داهێن ــە توانای ــوو ل ــڕ ب کاوە پ
بــۆ خــۆی پێــرەوی دەکــرد لــە کارکردنیــدا و لــەو شــوێنانەی کاری دەکــرد 
ــە  ــڕوای مــن. کــە ب ــە ب ــوون ب ــی ســەرکەوتنی کاوە ب ــان کلیل ــدا،  هــۆکار ی تێیان
 کەمتریــن ئیمکانــات، بــەاڵم باشــترین شــێوە کارەکانــی دەگەیانــدە ئەنجــام. 

7. دایــک لــەالی هەمــوو کــەس خۆشەویســتە، بــەاڵم شــەهید کاوە، دایکــی وەک 
ــان، زۆر  ــتیی نێوانی ــت، خۆشەویس ــەم دەدا و دەیپەرس ــۆی لەقەڵ ــتای خ مامۆس

قــووڵ بــوو، ئێــوە لــەم بــارەوە چــی دەزانــن؟

ئاژیــن ڕەزابــی: بــە هــۆی ئــەوەی کاوە تەمەنــی لــە یــەک ســاڵ و نیــو کەمتــر 
ــێدارەدرابوو،  ــە س ــوو ل ــاڵیش ب ــرا و 4 س ــگیر ک ــن دەس ــە نەجمەدی ــووە باوک ب
بۆیــە دایکــە نەهیــەم هــەم بــاوک و هــەم دایــک بــوو بــۆ کاوە. لــە منداڵییــەوە 
بەیەکــەوە تێکەاڵوبــوون، مامۆســتای رەوشــت و خۆراگــری کاوە بــووە. خۆراگــری 
دایکــە نەهیــە لەبەرانبــە هەمــوو ئــەو کۆســپ و تەگەرانــەی پــاش لــە ســێدارەدانی 
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باوکــە نەجمەدینــم هاتبــووە رێگــەی وەک دایکێکــی گەنــج و خــاوەن ســێ منــداڵ و 
وەفــاداری دایکــی بــە بنەماڵــە و خۆشەویســتی باوکــی لــە ســێدارەدراوی هەمیشــە 
جێــگای شــانازی و ســتایش بــووە بــۆ کاوە و وە مــن خۆیشــم بــە یەکێــک لــەو 
ژنــە دەگمەنانــەی لــە قەڵــەم ئــەدەم کــە بەرنــگاری ژیانێکــی ســەخت بووەتــەوە 

لــە پێنــاو پێگەیاندنــی منداڵەکانــی بەرەنــگاری ژیانێکــی ســەخت بووەتــەوە. 

کاوە کــوڕی بچووکــی بنەماڵــە بــووە، بۆیــە لــە هەمــوو الیەنێکــەوە و لــە 
هەمــوو الیەکــەوە لــە ماڵــی خۆیانــدا گرنگیــی زۆری پــێ دراوە و دەدرا تــا 
لــە  بــوو  کاوە  بەندبوونــی  ســااڵنێک  شــایەتی  نەهیــە  دایکــە  ئێســتاش. 
بەندینخانەکانــی رێژیــم و لەپێنــاو دیتنــی کاوە بــۆ مــاوەی چەنــد خولەکێــک بــە 
ــاوە. ــی کێش ــەوە چاوەڕوان ــی بەندینخان ــت دەرگاکان ــە پش ــەوڕۆژ ل ــە و ش  هەفت
ــۆ  ــەوە ب ــە منداڵیی ــەر ل ــی ه ــە نەجمەدینم ــی باوک ــەم قارەمانییەت ــە نەهی دایک
کاوە بــاس کردبــوو وە بیــری کوردپــەروەری و نیشــتیمانپەروەری لــە تەمەنێکــی 
کەمــدا لــە کاوەدا گەشــە دەکات، کاتێــک لــە تەمەنێکــی کەمــدا کاوە دەیتوانــی 
بــە پێوەندیگەلێکــی تەلەفۆنــی حەرەکەتــە ناڕەزایەتییەکانــی شــاری ســنە رێــک 
بخــا، ئەمــە نیشــانەی ئەوەیــە دایکێکــی گــەورە لــە پشــت ئــەم کــوڕەوە هەبــووە 
ــە  ــەورە ل ــی گ ــاوا کارێک ــێ ئ ــا بتوان ــووە ت ــتای ب ــووە و مامۆس ــتیوانی ب و پش
ــاوەڕەی کاوە خــۆی هەیبــوو  ــەو ب شــارێکی گــەورەدا رێــک بخــات، ئەمــە جیــا ل
ــەم  ــە نەهی ــتدابوو. دایک ــی لەدەس ــدا گیان ــە پێناوی ــە ل ــی ک ــازەی باوک ــەو ڕێب ب
هەمــوو خۆشەویســتی و ســۆزێکی بــە کاوە بەخشــیبوو لــە ئاســتێکدا، کاوە لــەو 
ــرد.  ــت پێنەدەک ــەدا هەس ــۆزی بنەماڵ ــە س ــایی ل ــن بۆش ــەدا بچووکتری پێوەندی
ــوو کات ســەردانی  ــم نەترســا، هەم ــچ هەڕەشــەیەکی رژێ ــە هی ــەم ل ــە نەهی دایک
کاوەی ئەکــرد و بــەردەوام ڕۆژانــە لــە هەواڵــی یەکتریــن ئــاگادار دەبــوون. ئــەوان 
هــەم دایــک و کــوڕ بــوون هــەم دوو هاوڕێــی زۆر نزیــک. مــن ئــەو پەیوەندییــەی 

ــە نێــوان دایــک و کوڕێکــی دیکــەدا نەدیبــوو.  ــم ل نێــوان ئەوان
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٨. لــە قۆناغــی ڕاســانەوەی حیزبــی دێمۆکراتــدا شــەهید کاوە یــەک لەو کەســانە 
بــوو، بەوپــەڕی ماندوویی نەناســی و پێداگرییــەوە بــە نووســین و بــە کــردەوە لــە 

شــاخ بەشــدار بــوو، باســی هەســت و هەڵوێســتی ئەوکاتــەی بکــە؟

ــەی  ــەرح و بەرنام ــە ت ــوو ک ــەکان ب ــن کەس ــە یەکەمی ــی: کاوە ل ــن ڕەزاب ئاژی
ــەوە  ــی قووڵ ــە بڕوایەک ــۆری داڕشــتەوە، ب ــە شــێوەی تێئ ــەی ب ــەم جوواڵنەوەی ئ
دەســتی دایــە ئــەو کارە، کاوە خــۆی زیندانــی سیاســیی بــوووە و ژیانــی ئێســتای 
نەتەوەکــەی لــە ڕۆژهەالتــی کوردســتان دەدیــت، ئــەو هەمــوو مــاڵ وێرانییــەی بــە 
هــۆی مــاددە هۆشــبەرەکان و گرفتەکانــی دیکــەی وەک کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری 
کــە بەرۆکــی خەڵکــی ئێمــەی گرتبــوو، دەبینــی لــەوە دڵنیــا بــوو ئــەو شــێوەی 
خەباتــەی پێــش راســانەوە، ناتوانــێ وەاڵمــدەر بێــت و رژێمــی ئێــران لــە ماوەیــەی 
چەنــد دەیــەی پێشــوودا، بــە شــێوەی جیــاواز هەوڵــی دابــووە نفــووز بکاتــە نێــو 
کۆمەاڵنــی خەڵکــەوە کــە ئەمــە هــەم بــە زەرەری کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت بــوو و هەمیــش الیەنــە سیاســییەکان. پێــی وابــوو ئــەو مەودایــەی کــە 
دروســت بــووە یەکێکــە لــە هــۆکاری ئــەو جــۆرە ماڵوێرانییەی خەڵکی کوردســتان، 
ــەوە نێــو کۆمەاڵنــی خەڵــک  ــەوە شــاخ وە چوون ــوو، تەنیــا چوون ــە پێــی واب بۆی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە شــێوەی فیزیکــی دەتوانــێ خەڵــک و بزووتنــەوەی 
رزگاریخــوازی پێکــەوە گــرێ بداتــەوە. ئــاوا جوواڵنەوەیەکــی بــە هەســتانی خەڵــک 
و بــە خــۆدا هاتنــەوەی کۆمەڵگــەی دەبینــی. لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەم پرســەدا 
کــە هەنــگاوی هەڵگرتبــوو، وێــڕای ئــەوەی دەیزانــی نرخێکــی زۆری دەوێ و 
ــی شــەهیدانەوە، بــەاڵم هەمیشــە  زۆرێــک لــە دڵســۆزان دەچنــە ریــزی کاروان
ــی  ــە ڕۆژهەالت ــات ل ــی خەب ــزب و رەوت ــۆ ح ــرد ب ــاس دەک ــی ب ــە گرنگەکان الیەن
کوردســتان و ئاســۆی کــوردی لــە ڕۆژهــەالت بــە تایبەتــی و کوردســتان بەگشــتی 
روون دەبینــی. بۆیــە پــاش پەیامــی نــەورۆزی 1٣95ی هەتاویــی حیــزب لەســەر 
ســنوورەکانی نێــوان ڕۆژهــەاڵت و باشــوری کوردســتان، لەژێــر دروشــمی »بەهــار، 
هێمــای ڕابــوون و پێشــمەرگە پێناســەی گــەل و شۆڕشــە« زۆرتــر لــە هەمــوو کات 
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خۆشــحاڵ بــوو و لــەوە دڵنیــا بــوو کــە کاتــی بەکردەکردنــی ئــەو هەنــگاوە نزیکــە 
و بەرهەمــی ئــەو تێکۆشــان و ماندویی نەناســییەی لــەو ڕاســتایەدا دەبینــی.

9. بــۆ دواییــن جــار کــە بڕیــاری دا لەگــەڵ هاوســەنگەرانی بچێتەوە نــاو قوواڵیی 
خاکــی ڕۆژهــەاڵت، هەســت و هەڵوێســتی چــۆن بــوو؟ لــە ناوچــە لەگەڵتــان 

پەیوەندیــی هەبــوو؟ باســی چــی دەکــرد؟

ئاژیــن ڕەزابــی: ماوەیــەک بەرلــە ڕۆیشــتنەوەی پێمــی وت کــە بڕیــاری چوونــەوە 
ناوچــەی داوە و لــەو ماوەیــەدا دەچێــت.  مــن لــەو بــاوەڕەدا بــووم، چونکــە کاوە 
کەســێکی خەباتــکار بــوو و دەیــەوێ ئاڵوگــۆڕ دروســت بــکا و دروســت ببێــت. الم 
ــۆ بەردەوامیــی ئــەو ئاڵوگــۆڕ و خەباتــە،  وابــوو کاوە خــۆی دەبــێ بمێنێتــەوە ب
ــزووری  ــە ح ــتیی ب ــەوال پێویس ــالو و ئ ــێ ئەم ــەش ب ــە نوێی ــەو قۆناغ ــە ئ چونک

فیزکیــی کاوە هەبــوو. 

ــدە  ــە چەن ــتەی ک ــەو هەس ــوو و ئ ــاری داب ــەوە بڕی ــی قایم ــە ئیمانێک  کاوە ب
ــە  ــرا پێشــمەرگەکانی ئــەو رێگایــە دەبــڕێ، ل خۆشــحاڵ بــوو لەگــەڵ هــاوڕێ و ب
ــە  ــک ک ــدا کارێ ــە کۆتایی ــوو ل ــاوەڕەدا ب ــە ب ــە ل ــی. چونک ــاریدا دەمبین رووخس
هەوڵــی بــۆ دەدا و پێداگریــی لەســەری دەکــرد گەیشــتبووە ئەنجــام و ئێســتا ئیتــر 

کاتــی ئــەوە بــوو کارەکــە بکرێــت. 

کاوە زیاتــر کاری دەکــرد تــا قســە یــان دروشــم بدە، هــەر بۆیە لــەو پێوەندییەدا 
هەرچییەکــی بــاس دەکــرد و دەینووســی، مــن بــە جۆرێــک نیگــەران بــووم. 
بۆیــە کاتێکیــش باســی رۆیشــنتەوەی کــرد، پێمــی وت، »ئێســتە کاتــی عەمەلــە، 
مــن ناکــرێ دروشــم بــدەم بــۆ کەســانی دیکــە و خــۆم تەماشــاچی بــم، منیــش 
ــەدا  ــەو ڕێی ــووە و ب ــگاوەم هەڵگرت ــەو هەن ــمەرگانە ئ ــەو پێش ــوو ئ ــوو هەم وەک
ــێ  ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــەوێ ب ــش بک ــۆی پێ ــێ خ ــوو دەب ــاوەڕی واب دەڕۆم« کاوە ب
ــەن و الوان  ــک خب ــان رێ ــە خۆی ــەو ڕەوت ــکات کەســانی دیکــەش لەگــەل ئ داوا ب
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ــوو  ــەوە ب ــاوەڕی ئ ــن. ب ــەوە پەیوەســت بب ــی تێکۆشــانی حزب ــە ریزەکان ــر ب زیات
لــە نێــوان پێشــمەرگەیەک و ئەندامێکــی ڕێبەریــی حیزبــدا نابــێ جیــاوازی پلــە و 
پایــەی تەشــکیالتی هەبێــت بــۆ چوونــەوە ناوچــە و ئــەوەی بــە ئەرکــی هەمــوو 
حیزبییــەک دەزانــی. بۆیــە ئــەو ئیــرادە و ئیمانــە بەهێــزەی هەیبــوو بــەو پرســە، 
بــەردەوام لــە دابەشــکردنیدا بــوو لەگــەڵ هاوســەنگەرەکانی و لەڕێــگای پێنــووس 
و نووسینەکانیشــیەوە لەگــەڵ ئازادیخوازانــی دیکەیــدا. لــەو کاتــەی کەلــە ناوچــە 
بــوو، بــە مەبەســتی ئــاگادار بــوون لــە هەواڵــی، پێوەندیــم بــە شــوورای نیزامیــی 

ئەوکاتــی حزبــەوە دەکــرد. 

 10. چۆنیەتیــی بەرگریــی و شــەهیدبوونی شــەهیدان کاوە و ســەرکەوت، 
بووەتــە سەرمەشــقی وانــەی ڕاســان و لــە کوردســتان بــە گرنگییــەوە وەســف و 
باســی دەکــەن، کۆڵنــەدان و خۆبەدەســتەونەدان و شــەهید بوونــی ســەربەرزانەیان 

چــۆن دەنرخێنــی؟

ئاژیــن ڕەزابــی: ڕۆیشــتنەوەی کاوە بــۆ ناوچــە و خوڵقاندنــی حەماســەی 
کۆســااڵن لەگــەڵ هاوســەنگەرکانی و پــاش ئــەوەش، ئــەو هەوڵــدان و بەرگرییــەی 
ــەوە  ــرد، ئەمانبات ــان ک ــە خۆیانی ــاوەی 10 ڕۆژ ل ــەرکەوت م ــتا س کاوە و مامۆس
الی وانــە بــە کەڵــک و ئەمرۆییەکانــی رێبەرمــان دکتــۆر قاســملوو، لێــرەدا ئامــاژە 
بــە وتەیەکــی دوکتــۆر قاســملوو دەکــەم، لــە باســێک لــە ســەر سۆســیالیزم بــاس 

ــەوە دەکا: ل

»پێــوەری راســتی و دروســتی تێئــۆری، کتێــب نییــە، بەڵکــو کــردەوە و 
تاقیکردنەوەیــە. تێئــۆری کۆمەاڵیەتــی لــە کاتــی جێبەجێکردنــدا، راســتی و 
دروســتی خــۆی نیشــان ئــەدا. راســتە کــە واقعیــەت ســەرچاوەی تێئــۆری بــووە، 
بــەاڵم چونکــە واقعیــەت هەمیشــە لــە گۆڕاندایــە و هەلومەرجیــش لــە واڵتێکــەوە 
ــار  ــدا معی ــە کۆتایی ــێ بگــۆڕدرێ. ل ــاوازە، تێئۆریــش دەب ــۆ واڵتێکــی دیکــە جی ب
تێئــۆری نییــە، بەڵکــو معیــار پراکتیــک و واقعیەتــە. ئەگــەر تێئۆرییــەک لەگــەڵ 
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واقعیەتــدا رێــک نەکــەوێ، واقعیەتــی رەق بــە زۆر ناچێتــە نــاو چوارچێــوەی 
تێئۆرییــەوە«.

ــە ریــزی یەکەمیــن  ــە درێــژەی حەماســەی کۆســااڵندا، ل  حەماســەی بۆڕیــەر ل
ــە  ــەم ب ــاژە دەک ــە ئام ــتاندایە، بۆی ــران و کوردس ــانەکانی ئێ ــەرهەڵدان و ڕاس س
حەماســەی ســااڵنی 1٣4٦ بــۆ 1٣47ی هەتــاوی شــەهید ئیســماعیل شــەریفزادە 
و هاوڕێیانــی و روداوی »ســیاهکل« 1٣49ی هەتاویــی چەپــەکان لــە ســیاهکل. 
ئەودەمیــش ئــەو جوواڵنەوەیانــە بــە دژی دەســەاڵتی پاشــایەتی ئێــران، ئێرانیــان 

لەرزانــد و دەســاتیان خســتە ترســەوە. 

هــەر جوواڵنەوەیەکــی بــەم جــۆرەی سیاســیی بچێتــە نــاو الیەنەکانــی دیکــەی 
ژیانــی خەڵــک وەک الیەنــی فەرهەنگــی و هونــەری، بــە رێگــەی خــۆی کاریگەریــی 
جیــاواز لەســەر خەڵــک دادەنــێ و ئەچێتــە نــاو ژیانی خەڵکەوە، ئەم حەماســەیەی 
بۆڕیــەر و ئــەم راســانە ئێســتا لەنــاو هەمــوو چیــن و تووێژەکانــی کۆمەڵگــەی ئێمە 
باســی لەســەر دەکرێــت و لــە ئاســتێکی بــێ هاوتــادا، خەڵکــی وەخەبــەر هێنایــەوە 
بــە هەمــوو بیــر و بــاوەڕە جیــاوازە سیاســییەکانی کوردیشــەوە. کاتێــک کەســێک 
لــە ژیانــدا نەمێنێــت، زۆر شــت لەگــەڵ خۆیــدا دەبــات، کاوە و مامۆســتا ســەرکەو 
زۆر ئەزموونــی کــەم وێنــە و گرنگیــان لەگــەڵ خۆیــان بــرد، بــەاڵم بیســتنی ئــەم 
نەبەردییــەی ئــەوان، هەموومــان فێــر دەکا کــە بــە کــردەوە ئەرکدار بیــن. فێربوون 
لــە بــاوەڕ و ئیــرادەی پۆالییــن و نەترســییان، ئەرکــدار بە درێژەدانی ئــەو رێگایەی 
ئــەوان کــە لــەو ســاتەدا لــە نێــوان ژیانێکــی دیالنــە، بــەاڵم نەمانێکــی ســەربەرزانە 
لەپێنــاو هەمیشــە ژیــان لــە مێــژووی نەتــەوە و حزبەکەمانــدا و زینــدوو لــە ڕێبــاز 
و هــزر و ئەندێشــەیاندا، هەڵبــژاردەی دووەم دەکەنــە تاجــی ســەربەرزییان. ئــەم 
ــەو چەشــنە  ــارەزووی شــەهیدبوونی ب ــە جۆرێکــە هەرکــەس ئ شــەهیدبوونەیان ب
قارەمانانــە بــۆ خــۆی بــکات. کاوە و مامۆســتا ســەرکەوت لــەو کاتــەوەی خۆیــان 
ناســیوە بیروبــاوەڕی نیشــتیمانپەروەری لــە فکریانــدا گەشــەی کــردووە، ئاســتی 
تێگەیشــتن و ڕۆشــنبیری و سیاســیی بوونیــان بــە رادەیــەک جیــاواز بــووە کــە تــا 
دواییــن هەناســەیان کاریگــەری لەســەر ژیانیــان هەبــوو و ئــەو کاریگەریەیــش وای 
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کــرد تەنانــەت شــێوازی شەهیدبوونیشــیان لە مێــژووی خەباتــی رزگاریخوازی نەک 
هــەر کــورددا، بەڵکــوو هــەر نەتەوەیەکــی دیکەیشــدا، تــەک و جیــاواز بێــت. بۆیــە 
دەبــێ ئــەم حەماســەیەی بۆڕیــەر، وانەیەکــی تایبەتــی فێربــوون بــێ و دەرســێکی 
تایبەتــی وتنــەوە بێــت لەنــاو شۆڕشــدا، لــە هــەر جێگەیــەک کــە مــەودای ئــەوە 
هەبێــت. لــە ئاســت ئــەو گەورەییــەی کاوە و مامۆســتا ســەرکەوت، کــە نەبوونیــان 
ــە ڕۆژهەالتــی کوردســتان  ــان ل ــەوە شــۆڕش و خەباتی ــوون و زیندووبوون کــردە ب
بــە فیداکردنــی گیانــی خۆیــان هەســتاندەوە. ســەری رێــز لــە بــارەگای ئیــرادە، 
بــاوەڕ، گەورەیــی و خۆشەویســتی کاوە و مامۆســتا ســەرکەوت دادەنەوێنــم، ژیانی 
ــیببوونی  ــە نس ــانازی ب ــان و ش ــەهیدبوونی قارەمانانەی ــەربەرزی و ش ــە س ــڕ ل پ
پێشــەنگی راســانیان لــێ پیــرۆز دەکــەم، شــانازییەکەی تەنیــا تایبــەت بــە خۆیانــە 
ئــەم پێشــەنگییە، بــۆ ئــەوەی هــەر کــەس یــان ئێمــەش شــانازیمان بــە نســیب 
ببــێ، دەبــێ کاوە ئاســا و ســەرکەوت ئاســا ئــەو ڕێبــازە درێــژە بدەیــن و رۆحیــان 

بــە تەشەنەســەندیی گــڕی ئــەم راســانە و بەردەوامییەکــەی شــاد بکەیــن.
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وتووێژ لەگەڵ
تەیموور مستەفایی، ئەندامی ناوەندی سیاسیی حدکا

کاوە، ستوونێکی بەهێزی تەشکیالتی شاری سنە بوو

سازدانی: شەریف فەالح

1. شــەهید کاوە، بەرلــەوەی بــە فەرمــی بێتــە ڕیــزی پێشــمەرگەوە بــە حوکمــی 
ئــەوەی کــوڕی بنەماڵەیەکــی شۆڕشــگێڕ بــوو، کەســێکی هەڵســووڕ و چاالکوانێکی 
ــەو  ــی ئ ــی و کاریگەری ــت کارەکان ــوو جەناب ــۆ ب ــتنەکانی ناوخ ــیی ڕێکخس سیاس

شــەهیدە لــەو بــوارە و لــەو قۆناغــەدا چــۆن هەڵدەســەنگێنێت؟

تەیمــوور مســتەفایی: ســاڵی ۱۳۷۹ی هەتــاوی بــوو، بەرپرســی ناوەنــدی ۱ی 
ــە  ــە ئاگاداریــی کومیســیونی سیاســی - نیزامــی تیمێــک ل ــووم و ب کوردســتان ب
کادرەکانــی ســنەم بــۆ کاری تەشــکیالتی نــاردەوە نێــو خــۆی وەاڵت و لــەو 
مەئمووریەتــەدا بــە تیمەکەمــان ســپاردبوو زۆرتریــن فوکــۆس بخەنــە ســەر شــاری 
ــەوە،  ــۆی وەاڵت گەڕان ــە نێوخ ــەوە ل ــگ مان ــەی دوو مان ــاش نزیک ــە پ ــنە، ک س
ــوو  ــە هەم ــەوەی ل ــەوە، ئ ــان پێدام ــەو ماوەیەی ــانی ئ ــی تێکۆش ــک ڕاپۆرت کاتێ
شــتێک زیاتــر ســرنجی ڕاکێشــام ئــەوە بــوو زۆرتــری ئــەو ماوەیــە تیمەکــە لەنێــو 
شــاردا مابوونــەوە. لــە ڕاپۆرتەکــەدا بــاس لــە هاوکاریــی الوێــک کرابــوو کــە ئــەو 
ــی  ــۆ جێگایەک ــەوە ب ــە جێگایەک ــەداروکات و ڕاگۆســتنیانی ل ــەوە، ت شــوێنی مان

ــوو. ــەو الوەش شــەهید کاوە جەوانمــەرد ب ــوون، ئ ــۆ ئەنجــام داب دیکــەی ب

ــەوە  ــە نزیک ــردم و ل ــەردانی ک ــە کاوە س ــوو ک ــەوە ب ــەم مەئمووریەت ــە دوای ئ ب
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ناســیم. کوڕێکــی زۆر هەڵســووڕ، بــە ورە و بــە ئیمــان هاتــە بەرچــاوم و ئیتــر بــەدوای 
یەکەمیــن ســەردانی، پەیوەندییــە تەشــکیالتییەکانی مــن و کاوە بــوو بــە ڕۆژانــە.

ــتی  ــە دەس ــاد ب ــە مەهاب ــادر ل ــەید ق ــوانەی س ــک ش ــاڵی ۱۳۸4 کاتێ ــە س ل
ڕێژیــم شــەهید کــرا و ئێعتــراز و مانگرتنــەکان هەمــوو کوردســتانی گرتــەوە، لــە 
ــوان  ــش ڕێپێ ــنەی قارەمانی ــاری س ــە ش ــاڵ ل ــان س ــژی هەم ڕۆژی ۱۱ی گەالوێ
ــم تیمەکــەی  ــی بڵێ ــێ دوو دڵ ــم بەب ــەوە، دەتوان ــەواوی شــاری گرت ــن ت و مانگرت
کاوە دەورێکــی ســەرەکییان لــە ئاگادارکردنــەوەی خەڵکــی شــاری ســنەدا گێــڕا. 
پــاش ئەمــەش تێکۆشــانی کاوە و تیمەکــەی بــەردەوام بــوو، ڕۆژانــە ڕاپۆرتێــک و 
تەنانــەت زۆر جــار دوو ڕاپۆرتــم لــە ســەر وەزعــی شــاری ســنە لــە کاوەوە پــێ 
دەگەیشــت. بەهــۆی ئــەم هەڵســوڕانەوە بــوو کــە ڕێژیــم گۆمانــی دەخاتــە ســەر و 

ــەری دەکات.  دەستبەس

ــدا  ــی ڕێژیم ــر ســەختترین ئەشــکەنجە دژی ئینســانییەکانی مەئموران کاوە لەژێ
ــە  ــا کەســێک ل ــێ، ی ــەوەی کاری سیاســی کردب ــات و لەســەر ئ ــدا نەه ــە چۆک ب
پەیوەنــدی لەگەڵیــدا بــێ، بــە هیــچ شــێوەیەک ئیعترافــی نەکــرد، هــەر بۆیــە تــا 
ئێســتاش تەنانــەت یــەک نەفــەر لــە تیمەکــەی کاوە لەالیــەن ڕێژیمــەوە نەگیــران، 
بــەاڵم بــەو حاڵــەش ڕێژیــم بــە 5 ســاڵ بەنــد کــرددن حوکمــی دا. کاوە بێجگــە 
لــەوەی کــە لــە بەرانبــەر شــکەنجەکاندا نموونــەی خۆڕاگــری بــوو، لــە نــەزم و پاک 
و خاوێنیشــدا هــەر نموونــە بــوو. ئــەو لــە بەندیخانەشــدا شــێلگیرانە پارێــزگاری 

لــە سیاســەتەکانی حیزبــی دێمۆکــرات دەکــرد.

کاوە پــاش ئازادبوونــی لــە زینــدان هــەر زۆر زوو دەســتی بــە چاالکیــی 
تەشــکیالتی کــردەوە، لــە درێــژەی ئــەو چاالکییانــەدا بــوو کــە بــۆ جارێکــی دیکــە 
هەســتی بــەوە کــرد بــوو کــە لەژێــر چاوەدێــری ڕێژیــم کەوتــووە، بۆیــە لەگــەڵ مــن 
پەیوەندیــی گــرت و هەلومەرجــی خــۆی بــۆ بــاس کــردم، منیــش لەبــەر پاراســتنی 
ــەم  ــۆم ئ ــۆ خ ــد ب ــە دەرەوە، هەرچەن ــد بێت ــم ڕاگەیان ــی پێ ــۆی و هاوڕێیەکان خ
بڕیــارەم زۆر پــێ ناخــۆش بــوو، چونکــە بەڕاســتی بوونــی کاوە لــە ســنە زۆر بــە 
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کەڵکتــر بــوو تــا هاتنــە دەرەوەی، ئــەو ســتوونێکی بەهێــز بــوو بــۆ ئێمــە لەنێــو 
ــە  ــە دەرەوە و ڕووی ل ــنە هات ــە س ــوو کاوە ل ــنە ب ــەم چەش ــنەدا و ب ــاری س ش

خەباتــی پێشــمەرگانە کــرد.

2. شــەهید کاوە، کاتێــک هاتــە ڕیــزی پێشــمەرگایەتییەوە، بەبــێ ئــەوەی قۆنــاغ 
و پلــە حیزبییــەکان ببڕێــت، وەک نوێنــەری پێشــمەرگە و لــە کۆنگــرەی 15دا بــوو 
بــە ئەندامــی ڕێبەریــی حیــزب، بــەڕای جەنابــت چ خەســڵەت و تایبەتمەندییەکــی 

تێــدا بــوو کــە ئــەو متمانەیــە بەدەســت بهێنێــت؟

ــد  ــدی چەن ــمەرگە باگراوەن ــە پێش ــوو ب ــک کاوە ب ــتەفایی: کاتێ ــوور مس تەیم
ســاڵ کاری تەشــکیالتی هەبــوو و شــارەزای سیاســەتەکانی حیــزب بــوو ئەمــە لــە 
الیــەک، لەالیەکــی دیکەشــەوە کاوە پێــش لــەوەی بێتــە دەرەوە ڕۆژنامەنــووس بوو 
و لــە حەفتەنامــەی )کەرەفتــوو( ئەندامــی دەســتەی نوســەران بــوو و باباتەکانــی 
ــاو  ــاری ب ــەی )ئاسۆ(شــدا وت ــە حەفتەنام ــەوە و ل ــاو دەکران ــە ب ــەم ڕۆژنامەی ل
دەکرایــەوە. پــاش تەواوکردنــی دەورەی پێشــمەرگە بــە ســەرنجدان بــە توانــای لــە 
نووســیندا، هــەر وەهــا ڕابــردووی تەشــکیالتی داوامــان کــرد بدرێتــە کومیســیونی 
ــە بەرپرســی بەشــی فارســیی ماڵپــەڕی  ــوو ب ــەو کومیســێونەدا ب ــی و ل چاپەمەن
)کوردســتان میدیــا( و زۆر زوو توانــای خــۆی نیشــان دا، لــە کاتــی جیاکردنــەوەی 
ماڵپەڕەکانــی کوردســتان میدیــا و کوردپــا لــە کومیســیونی چاپەمەنــی کاوە وەک 

بەرپرســی ئــەو ئورگانــە نوێیــە دیــاری کــرا.

کاوە کوڕێکــی خــۆش فیکــر و بــە ئیبتــکار و هەڵســووڕ بــوو, لــە هەمانکاتــدا 
لەگــەڵ هاوکارەکانــی هــاوڕێ و خاکــەڕا بــوو, هــەر بۆیــە لەالیــەن هاوڕێکانییــەوە 
پشــتیوانی لــێ دەکــرا و بــەم هۆیــەوە لــە کونفرانســەکانی پیــش کۆنگــرەی 
ــێ  ــد باســکردنیم پ ــدا. هەرچەن ــە کۆنگــرە پێ ــی ل ــۆ ئەندامەت ــان ب ــازدە دەنگی پ
ــە  ــە ناســاندنی کاوە ب خــۆش نییــە, بــەاڵم وەک ڕاســتییەک ئــەوەش بڵێــم چ ل
ــی کۆنگــرەدا مــن پشــتیوانیێکی زۆرم لێکــرد،  ــە کات ــزب و چ ل ڕێبەرایەتیــی حێ
ئەمــە وەک وەفایــەک بــوو بــۆ ئــەو هەمــوو فیــداکاری و بوێرییــەی کــە بــە 



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 98

خۆشــییەوە لــە کۆنگــرەی پازدەیەمــی حیزبــدا دەنگــی بــۆ ئەندامەتیــی کۆمیتــەی 
ــەوە. ــدی هێنای ناوەن

٣. بــەڕای ئێــوە لــەڕووی ئەخــالق و کــرداری شۆڕشــگێڕییەوە خــاوەن چ 
تایبەتمەندییــەک بــوو؟ شــەهید کاوە کەســێکی کــرداری بــوو و بــاوەڕی بــە گــۆڕان 

ــە؟ ــارەوە چیی ــان لەمب ــوو، ڕوانگەت و بەرەپێشــچوون هەب

تەیمــوور مســتەفایی: مــن لــە پرســیارەکانی پێشــوودا وەاڵمــی ئــەم پرســیارەم 
داوەتــەوە و لــە چوارچێــوەی کارەکانیــدا تایبەتمەندییەکانــی ئــەوەم باس کردووە. 

کاوە کوڕێکــی هەڵســووڕ، نەتــرس، خاکــەڕا ، جیــدی، بەنــەزم و داهێنــەر بــوو.

4. کاریگەریــی شــەهید کاوە لــە ئۆرگانەکانــی ڕاگەیاندنــی حیــزب چــۆن لێــک 
دەدەنــەوە و لەمبــارەوە چ کاریگەرییەکــی هەبــوو؟

ــۆی  ــە بەه ــرد ک ــم ک ــوودا باس ــیارەکانی پێش ــە پرس ــتەفایی: ل ــوور مس تەیم
ــاری  ــا دی ــا و کوردپ ــتان میدی ــی کوردس ــی ماڵپەڕەکان ــە بەرپرس ــەوە ب لێهاتویی
کــرا. کوردســتان میدیــا ماڵپــەڕی ڕەســمی حیــزب بــوو و دەبــوو لــە چوارچێــوەی 
سیاســەتەکانی حیزبــدا کاری کردبــا، بــەاڵم کوردپــا هەرچەنــد ماڵپــەڕی حیزبــی 
بــوو، بــەاڵم ئازادیــی عەمەلێکــی زۆری هەبــوو. لــە ماوەیەکــی کورتــدا کوردســتان 
میدیــا ڕێــژەی بینەرانــی چــووە ســەر و کوردپــاش بــوو بــەو ماڵپــەڕە کــە 
ــرە، و voa و زۆری  ــی ســی، ئەلجەزی ــی ب ــی وەک: ب ــە بەناوبانگەکان هەواڵنێریی
دیکــە وەک ســەرچاوە هەواڵەکانــی بــاو بکەنــەوە. ئەمــەش دەگەڕایــەوە بــۆ ئــەو 
ــی  ــی فراوان ــی پەیوەندی ــۆی تۆڕێک ــۆ خ ــەو ب ــوو ئ ــە کاوە هەیب ــەی ک مودیرییەت
لەگــەڵ چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی و ڕۆژنامەوانانــی ناوخــۆ هەبــوو و هــەواڵ 
ــەرچاوەی  ــە س ــکیالت ک ــیونی تەش ــەڵ کۆمیس ــن. لەگ ــێ وەردەگرت ــاری ل و زانی
ــەردەوام  ــی ب ــوو پەیوەندییەک ــە ناوخــۆی واڵت ب ــاری ل ــەواڵ و زانی ــی ه وەرگرتن
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ــە  ــەو ماڵپەڕان ــوێندانەربوونی ئ ــتن و ش ــۆ سەرخس ــوو. ب ــاتی هەب ــات بەس و س
کاتــی نەدەناســی و هەمیشــە و هەمــوو کاتێــک لەســەر خــەت بــوو تــا هەواڵــەکان 
ــتیی  ــتی و دروس ــە ڕاس ــوون ل ــا ب ــۆ دڵنی ــک. ب ــە خەڵ ــن کات بگات ــە زووتری ب
ــەت و  ــەم مودیریی ــەر ئ ــرد. ه ــی دەک ــدی بەدوداچوون ــە جی ــش زۆر ب هەواڵەکانی

ــووە مرۆڤێکــی ســەرکەوتوو. ــان کردب ــە کاوەی ــوون ک ــە ب تایبەتمەندییان

ــان و  ــی ڕاس ــیمبۆلەکانی قۆناغ ــەنگ و س ــەهیدە پێش ــە ش ــە ل 5. کاوە یەکێک
ــت  ــد، جەناب ــی حەماســەی کۆســااڵنیان خولقان لەگــەڵ هاوســەنگەرە قارەمانەکان
ــەهید  ــەهید کاوە و ش ــەی ش ــی قارەمان ــە و بەرگری ــەو قۆناغ ــە ئ ــۆ دەڕوانیت چ
ســەرکەوت و چۆنیەتیــی شــەهیدبوونیان هەڵگــری چ واتــا و دەرســێكین بــۆ 

ــتان؟ ــی کوردس ــە ڕۆژهەاڵت ــورد ل ــی ک ــڕۆی خەبات ــەوەی ئەم ن

تەیمــوور مســتەفایی: شــەهید کاوە لــەو مرۆڤانــە نەبــوو کــە نوســخە بــۆ خەڵــک 
بپێچێتــەوە و خــۆی لــە دورەوە تەماشــا بــکات. ئــەو ئەگــەر پێشــنیارێکی کردبــا 
بــۆ خــۆی لــە پێــش هەمــوو کەســەوە ئامــادەی کارکــردن لەپێنــاو جێبەجێکردنیــدا 
بــوو. شــەهید کاوە یەکێــک لــەو کەســانە بــوو کــە بڕوایەکــی قووڵی بــە ناردنەوەی 
ــی  ــوو و ئەوەشــی دەزان ــدا هەب ــو خەڵک ــزوور لەنێ ــتی ح ــە مەبەس پێشــمەرگە ب
ــەوەی کۆمیتــەی ناوەنــدی  ــە کۆبون کارێکــی ئەوتــۆ بێگومــان تێچــووی دەبــێ. ل
لــە بەهــاری ســاڵی 1٣94ەوە کــە بڕیــاری حــزووری پێشــمەرگەمان لــە ناوخــۆی 
واڵت درا، ئــەو یەکێــک لــە موافیقەکانــی ئــەو بڕیــارە بــوو. لــە ســاڵی ۱۳۹5لــە 
کاتێکــدا کاوە بەرپرســی تەشــکیالتی ئاشــکرا لــە باشــووری کوردســتان و جێگــری 
ــەوەی  ــڕای ئ ــە پێداگرییەکــی زۆرەوە وێ ــوو، ب کۆمیســیۆنی سیاســی - نیزامــی ب
کــە بەرپرســانی ســەرەوەتر موافیقــی چوونــەوەی ناوخــۆی واڵتــی کاوە نەبــوون، 
بــەاڵم قەناعەتــی پێهێنــان و ئــەوە بــوو لــە ســاڵی ۱۳۹5 چــووەوە ناوخــۆ و پاش 
ماوەیــەک هەڵســووڕان لــە ناوچــەدا کەوتنــە کەمینــی هێزەکانــی ڕێژیــم و هەمــوو 
نەفەراتــی تیمەکەیــان بەداخــەوە شــەهید بــوون. بەهــۆی تەشــکیالتی ناوخــۆوە 
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ــەهید  ــدا ش ــەم قۆناغ ــە یەک ــەی ل ــی ئەوان ــۆ ڕزگارکردن ــان دا ب ــی زۆرم هەوڵێک
ــان  ــد ئەندامێکم ــەوە چەن ــەو تیم ــی ئ ــە ڕزگارکردن ــدی ب ــە پەیوەن ــوون، ل نەبووب
گیــران و چەنــد کەسێکیشــیان قاچــاخ بــوون و هاتنــە دەرەوە. ئــەوەی لــە 
ــانازییە  ــان و ش ــگای تێڕام ــەرکەوت«دا جێ ــەهیدبوونی »کاوە و س ــی ش جەریان
شــێوەی شــەهیدبوونەکەیانە، ئــەوان کــە لــە گەمــارۆی دوژمنــدا بــوون، بــۆ ئەوەی 
بــە زیندوویــی نەکەونــە دەســتی دوژمــن، نارنجۆکــە دەســتییەکانیان بــە خۆیانــدا 
تەقانــدەوە و شــەهید بــوون. ئەمــە وانەیەکــە کــە لــە »ســەیدجەمیل«ەکانەوە بــۆ 
کاوە و ســەرکەوت ماوەتــەوە، بێگومــان ئــەم وانەیــە لــە کاوە و سەرکەوتیشــەوە 
ــۆ کۆمەڵــی ڕۆڵــەی فیــداکاری گەلەکەمــان کــە لەپێنــاو ڕزگاریــی  دەمێنێتــەوە ب
ئــەم گەلــە حەباتگێــڕەدا تێدەکۆشــن. هیواخــوازم ڕێژیمــی داگیرکــەری کۆمــاری 
ــی  ــگات و چ ــی ب ــە مافەکان ــان ب ــێ و گەلەکەم ــر بڕۆخ ــی زووت ــالمی هەرچ ئیس
دیکــە ڕۆڵەکانمــان ناچــار نەبــن لەپێنــاو ڕزگاری و ئازادیــی ئــەم گەلــەدا خۆیــان 

فیــدا بکــەن 

لــە دوا ڕەســتەدا ســاو دەنێــرم بــۆ گیانــی پاکــی هەمــوو شــەهیدانی کوردســتان 
لــە ناویاندا شــەهیدانی حەماســەی کۆســااڵن.
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وتووێژ لەگەڵ

دکتۆر مێرۆ عەلیار، ئەندامی ناوەندی سیاسیی حدکا

سازدانی: شەریف فەالح

1. ســەرەتای ئاشــنابوونتان لەگــەڵ شــەهید کاوە بــۆ کــەی دەگەڕێتــەوە، بــە 
ــاون،  ــمەرگایەتیدا ژی ــەک ژووری پێش ــە ی ــەوە ل ــەک پێک ــەوەی ماوەی ــی ئ حوکم

ــوو؟ ــاو مــاڵ چــۆن ب ــە کاتــی کار و لەن ئەخــالق و ڕەفتــاری ل

 د. مێــرۆ عەلیــار: مانگــی ڕەزبــەری ســاڵی 1٣91ی هەتاوی )مانگی ســپتامبری 
2012ی زایینــی( بــۆ بەشــداری لــە کۆنگرەی 15ی حیزب گەڕابوومەوە کوردســتان. 
بەرلــە کۆنگــرە، شــەوێک لــە ماڵــی هاوڕێیــەک میــوان بــووم، کــە چوومــە ژوورێ 
ــی  ــە یەکتری ــوێ ب ــی خانەخ ــەوت. هاوڕێ ــەنگ ک ــۆخ و ش ــی ش ــە الوێک ــاوم ب چ
ناســاندین و کاک کاوە دەم بەپێکەنیــن زۆر بــە گەرموگــوڕی بەخێرهاتنــی کــردم.

ئــەو شــەوە بــە کەمــی قســە کــرد، بــەاڵم ئەوەنــدەی بۆچوونی خــۆی دەردەبڕی، 
ــە ڕۆژانــی پێــش کۆنگــرە و  ــە ل ــۆم دەرکــەوت کــە الوێکــی تێگەیشــتووە. دوای ب
ــە کۆنگــرەدا زۆرمــان یەکتــر دەدی و باســی پرســە سیاســییەکانمان دەکــرد و  ل
ــا  ــرە، هەت ــی. دوای کۆنگ ــەردم ناس ــر کاوەی جەوانم ــر و زیات ــۆرە زیات ــەو ج ب
ــە موراعــات  ــەدا زۆر ب ــەو ماوەی ــن. ل ــوو، بەیەکــەوە دەژیای ــۆ مــن ســاز ب ــاڵ ب م
و بەحــەق وەک برایەکــی لــە خــۆم کەمتەمەنتــر هەڵســوکەوتی لەگــەڵ دەکــردم. 
وردەوردە یەکترمــان باشــتر ناســی و ئــەو ناســیاوییە بــوو بناغــەی دۆســتایەتی 
و هاوڕێیەتێکــی پتــەو و ســەمیمانە و متمانەیەکــی زۆر لەبەینمانــدا دروســت 
بــوو. ئــەو دۆســتایەتییە هەتــا کاتــی شــەهیدبوونی درێــژەی هەبــوو و ئێســتاش 
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ــەردم ناســی. خۆشــحاڵ و ســەربەرزم کاوەی جەوانم

ــی  ــی بەوەج ــازا و کادرێک ــمەرگەیەکی ئ ــزب پێش ــەهیدبوونی کاوە، حی ــە ش ب
ڕێبەریــی لەدەســت دا و ئەمنیــش دۆســتێکی زۆر عەزیــز و خۆشەویســت.

کاوە جەوانمــەرد نێوەکــەی خەســار نەکردبــوو، چونکــە: پیاوێکــی خــۆش 
دیمــەن، ڕوح ســووک و لــەدڵ نزیــک، بەئــەدەب و بەفەرهەنــگ، جیــددی و 
ــوو و  ــاوەڕ ب ــە بیروب ــا بڵێــی خــاوەن بەڵێــن و ب ــوو، هەت داهێنــەر و بەتاقــەت ب
دنیایــەک تایبەتمەندیــی خەباتگێڕانــەی تێــدا کــۆ ببــۆوە. بەڕاســتی هیــچ تەنگــەژە 

و ناخۆشــییەک، ورەی بــە کاوە الواز نەدەکــرد.

2. شــەهید کاوە، کاتێــک هاتــە ڕیــزی پێشــمەرگایەتییەوە، بەبــێ ئــەوەی قۆنــاغ 
و پلــە حیزبییــەکان ببڕێــت، وەک نوێنــەری پێشــمەرگە و لــە کۆنگــرەی 15 دا بــوو 
بــە ئەندامــی ڕێبەریــی حیــزب، بــەڕای جەنابــت چ خەســڵەت و تایبەتمەندییەکــی 

تێــدا بــوو کــە لــەو تەمەنــە کەمــەدا ئــەو متمانەیــە بەدەســت بهێنێــت؟

 د. مێــرۆ عەلیــار: کاوە بەرلــەوەی بــێ بــۆ پێشــمەرگایەتی، لــە ناخــۆدا 
کادریکــی چــاالک و ناســراوی تەشــکیالتی حیــزب بــوو، وەک دەڵێــن »ئیمتحانــی 
ــی خــۆی  ــی پێشمەرگایەتیشــدا لێوەشــاوەیی و لێهاتووی ــە کات ــوو«. ل خــۆی داب
ــۆ  ــی زۆرەوە ب ــە دەنگێک ــرا و ب ــەواوی پێدەک ــای ت ــە متمان ــوو، بۆی ــان داب نیش

ــردرا. ــزب هەڵبژێ ــدی حی ــەی ناوەن ــی کۆمیت ئەندامەتی

بێجگەلەەوە، کاوەی شۆڕشــگێڕ لە ناخۆدا ســەختی و زیندانی زۆری چێشــتبوو 
و کەســێکی بەرپرســیار و دەروەســت بــوو، هەربۆیــەش پتــر لــە تەمەنــی، 

ــوو  ــوون و پوخــت و پێگەیشــتوو ب بەئەزم

٣. بــەڕای ئێــوە لــەڕووی ئەخــالق و کــرداری شۆڕشــگێڕییەوە خــاوەن چ 
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تایبەتمەندییــەک بــوو؟ شــەهید کاوە کەســێکی کــرداری بــوو و بــاوەڕی بــە گــۆڕان 
ــە؟ ــارەوە چیی ــان لەمب ــوو، ڕوانگەت و بەرەپێشــچوون هەب

د. میــرۆ عەلیــار: کاک کاوە بــە مانــای تــەواوی وشــە خاوەنــی خــۆو و ڕەوشــتی 
شۆڕشــگێڕانە، بــەکار و بەتوانــا بــوو و ســەختی و هەڕەشــە و مەترســی هەنــگاوی 
ــۆ وەدیهێنانیشــی  ــە قســە دەیکــرد، شــێلگیرانە ب ــەوەی ب پــێ شــل نەدەکــرد. ئ

تێدەکۆشــا و ئــەو ڕاســتییەی بــە شــێوەی شــەهیدبوونی ســەلماند.

4. کاریگەریــی شــەهید کاوە لــە ئۆرگانەکانــی ڕاگەیاندنــی حیــزب چــۆن لێــک 
دەدەنــەوە و لەمبــارەوە چ کاریگەرییەکــی هەبــوو؟

و  دیســیپلین  و  بەنــەزم  بەرپرســێکی  کاوە  هــاوڕێ  عەلیــار:  مێــرۆ  د. 
ــۆ  ــت، ب ــۆی دەویس ــی خ ــاوڕێ و هاوکاران ــە ه ــەوەی ل ــوو، ئ ــاس ب ماندوویی نەن
ــدا زۆر خۆشەویســت  ــو هاوڕێکانی ــەش لەنێ ــوو، هەربۆی ــڕوای پێــی هەب خۆشــی ب

ــوو.  ب

ــی  ــە، ئاژانس ــۆ نموون ــوو. ب ــەر ب ــا و داهێن ــدا بەتوان ــە کاری ڕاگەیاندن کاوە ل
ــی  ــە ســەرچاوەیەکی خەبەری ــوو ب ــەوە و ب ــی دای ــە زۆر زوو دەنگ ــا« ک »کوردپ

ــوو . ــەو ب ــارەزایی ئ ــان و ش ــی کار و تێکۆش ــا، بەرهەم ــگای متمان جێ

ــان و  ــی ڕاس ــیمبۆلەکانی قۆناغ ــەنگ و س ــەهیدە پێش ــە ش ــە ل 5. کاوە یەکێک
ــت  ــد، جەناب ــی حەماســەی کۆســااڵنیان خولقان لەگــەڵ هاوســەنگەرە قارەمانەکان
ــەی شــەهید کاوە و شــەهید  ــی قارەمان ــە و بەرگری ــەو قۆناغ ــە ئ چــۆن دەڕوانیت
ســەرکەوت و چۆنیەتیــی شــەهیدبوونیان هەڵگــری چ واتــا و دەرســێكین بــۆ 

ــی کوردســتان؟ ــە ڕۆژهەاڵت ــورد ل ــی ک ــڕۆی خەبات ــەوەی ئەم ن

د. مێــرۆ عەلیــا: کاک کاوە بــە هەمــوو وجوودییــەوە بــڕوای بــە خەباتــی 
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ــەوەی  ــەدا ئ ــات لــەو قۆناغ ــەرکەوتنی خەب ــۆ س ــوو و ب ــەی هەب ــی حیزبەک نوێ
ــردووە.  ــە شــەهید ســەرکەوت ســەمەدی ک ــاژەت ب لەدەســتی هــات، کــردی. ئام
کاک ســەرکەوت ماوەیەکــی زۆر لــە کۆمیســیونی پــەروەردەدا هــاوکار و هاوڕێــی 
نزیکــی مــن بــوو. ســەرکەوتیش یەکێــک لــە قارەمانــەکان بــوو، چ وەک پێشــمەرگە 
ــرداری ســەرکەوت  ــەت و ورە و ک ــە هەیب ــک چــاوت ب ــدە. کاتێ و چ وەک فەرمان

ــرد. ــەدی دەک ــدا ب ــات تێ ــەواوی مان ــەوت، خەباتگێڕێکــی بەت ســەمەدی دەک

ــەی کاوە و ســەرکەوت  ــی بوێران ــم و بەرگری ــی قای هەڵســوکەوت و ورە و ئیمان
لــە شــەڕی کۆســاالندا، بەهــەق ئــەو دوو ڕۆڵــە بەجەرگەیــان کــرد بــە ســیمبۆلی 

ئــەو قۆناغــەی خەبــات.

خەباتــی ڕەوای کــورد بــۆ ئــازادی خەباتێکــی دژوار و نابەرابــەر و پــڕ ئێــش و 
ئــازارە و ئــەو مەیدانــە ڕۆڵــەی فیــداکار و بــە بیروبــاوەڕ و بوێــری گەرەکــە. کاوەی 
ــان و  ــەر ژی ــوون. ئەگ ــە ب ــەو ڕۆاڵن ــەرد و ســەرکەوت ســەمەدی ڕاســت ئ جەوانم
فیداکاریــی ئــەوان ڕەچــاو بکەیــن و بــە ڕێگاکەیانــدا بڕۆیــن، دەرســێک بەنرخمــان 

وەرگرتــووە و بێگومــان خەباتەکەمــان ســەردەکەوێت.

ــەو  ــادی ئ ــی ی ــۆ ڕاگرتن ــە ب ــژا ک ــزت مامۆســتا شــەریفی هێ ــۆ بەڕێ ســوپاس ب
ــەوڵ دەدەی. ــە ه ــە بەنرخ ڕۆڵ
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وتووێژ لەگەڵ

ڕۆستەم جەهانگیری، بەرپرسی دەزگای چاودێریی حدکا

سازدانی: شەریف فەالح

ــى  ــى ڕیزەكان ــاوەن ئەزموون ــن و خ ــەرێكى دێری ــمەرگە و تێكۆش 1. وەك پێش
حیزبى دێموكرات، كەســایەتیى سیاســى و ڕەفتارى شۆڕشــگێڕانەى شــەهید كاوە 

چــۆن هەڵدەســنگێنن و كام خەســڵەتى ســەرنجى ئێــوەى ڕادەكێشــا؟

ڕ. جەهانگیــری: بــە داخــەوە تەمەنــی خەباتــی شــەهید كاوە لــە ڕیــزی 
ڕێکخســتنی ئاشــکرای حیزبــدا زۆر كــەم بــوو و زۆر زوو لــە ئێمــە و حیزبــی 
دێموکــرات و لــە هەمــوو گەلــى كــورد ئەســتێندرا. بــەاڵم لــەو مــاوە كورتــەدا بــۆم 
ــارى نووســین  ــە كاروب ــا شۆڕشــگێر، ل ــەواوى مان ــە ت دەركــەوت كــە کەســێكى ب
ــی و  ــزى ئەدەب ــى زۆر بەهێ ــی قەڵەمێك ــەو خاوەن ــوو. ئ ــز ب ــدا بەهێ و ڕاگەیاندن
سیاســى و شۆڕشــگێرى و بــە تایبەتــى نەتەوەیــى بــوو. تەنانــەت ئــەو کاتــەش کە 
لــە نێوخــۆی واڵت بــوو، مــن لــە نووســینەكانى شــەهید كاوە كەڵكــم وەردەگــرت. 
شــەهید كاوە لــە ناوخــۆى واڵت ئەندامێكــى چاالكــى حیزبــى بــوو لــە ڕێكخســتن و 
كار و چاالكیــى مەدەنــى لــە ناوچەكانــى شــارى ســنەدا ڕۆڵــى ڕێبەرێکــى دەگێــڕا. 
ــدا  ــە نێــو خەڵكــدا پەی ــى جێگــە و پێگــەى خــۆى ل ــە زۆر زوو دەیتوان هــەر بۆی
بــكات و ئەركەكانــى خــۆى بەڕێــوە ببــات. لــە نێــو خەڵكــدا ســیمایەكى ناســراو 

و جێــگاى بــاوەڕ بــوو.
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2. شــەهید كاوە دەســپێكى چاالكیــى لــە قۆناغــى پێشــمەرگایەتیدا لــە ئۆرگانــى 
ڕاگەیانــدن و میدیــاى حیزبییــەوە دەســت پێكــرد، جەنابتــان ڕۆڵــى ئــەو شــەهیدە 
ــەو  ــا ل ــن؟ ئای ــۆن دەبین ــدا چ ــاى حیزب ــە میدی ــكارى ل ــتن و گۆڕان ــە پێشخس ل
ماوەیــەدا كــە بەرپرســیارێتیى هەبــوو توانــى بــەو پــالن و ئامانجانــەى كــە هەیبــوو 

بــگات؟

ڕ. جەهانگیــری: بەڵــێ، شــەهید كاوە دواى ئــەوەى لــە ناوخــۆى واڵت لــە بــوارى 
تەشــكیالتى و سیاســى، چاالكــى مەدەنــى بــوو لــە كارى ڕاگەیاندن لە كوردســتانى 
ڕۆژهــەالت ڕۆڵــى بەرچــاو و گرینگــى هەبــوو، بۆیــە لــە كارى حیزبیــدا، هاوڕێیانــى 
تەشــكیالتى حیــزب، كارو ماندووبوونــى شــەهید كاوەیــان لــە بیــر ناچێتــەوە كــە 
ــەید  ــوانەى س ــەهیدكردنى ش ــى ش ــە جەرەیان ــاڵى1٣٨5 ل ــاندانەكانى س خۆپێش
قــادر لــە شــارى مەهابــاد، ئــەوە شــەهید كاوە و هاوڕێیانــى بــوون كــە خەڵكــى 
شــارى ســنەى خۆشەویســتى خروشــاندو شــارى مەهابادیــان بــە تەنیــا نەهێشــت، 
دەقــە بــە دەقــە هــەوال و راپۆرتەكانــى رەوانــەى الى حیــزب دەكــرد، لــە گۆڤــار 
و باوكراوەكانــى حیــزب و ناوخــۆدا بــاو دەبوونــەوە و ئــەو و هاوڕێیانــى دیكــەى 
ــوعار و  ــالكارد و ش ــە پ ــرد. ب ــنە دەك ــارى س ــە ش ــاندانیان ل ــى خۆپێش ڕێبەری
ــە  ــران. بۆی ــى ســەرەكییان دەگێ ــو خۆپێشــاندەران ڕۆڵ ــە نێ وێنــەى شــەهیدان ل
هــەر زوو لــە الیــەن هێــزە دژى گەلییەكانــى كۆمــارى ئیســالمى شناســایى كــراو 
ــەو  ــى ورەی ئ ــكەنجە نەیانتوان ــن و ئەش ــە گرت ــەاڵم ب ــرد ب ــەریان ك و دەستبەس
ــی بكــەن.  ــرات الواز بكــەن و تەســلیمى ویســتى خۆیان ــەى دێموك ــە قارەمان ڕۆڵ
ــوا  ــەى هی ــە جێگ ــوو ب ــات، ب ــەى خەب ــەنگەرێكى دیك ــردە س ــى ك ــە زیندان بۆی
ــدا  ــاوەی گرتنی ــە م ــن ل ــە. دۆژم ــى دیك ــۆ زێندانییەكان ــک ب ــد و ڕێنوێنێ و ئومێ
ــە  ــن ل ــى زۆر ڕاگرت ــێ. كاوە دواى ماوەیەك ــدا بێن ــە چۆک ــرادەی ب ــی ئی نەیتوان
زیندانــدا کاتێــک کــە ئــازاد كــرا، لــە كارى سیاســى و ڕێبــازى دێموكــرات ســارد 
ــەدا دا. دەیزانــى كــە  ــەو ڕیگای نەببــووەوە و درێــژەی بــە خەبــات و تێکۆشــان ل
ڕێژیــم دەســتبەردارى نابــێ، بۆیــە بــە ڕێنوێنیــى تەشــكیالتى حیــزب شــارەكەى 
بــە جــێ هێشــت و گەیشــتە نــاو ڕیزەكانــى پێشــمەرگەى كوردســتان. بــە هــۆى 



107شەریف فەالح

لێزانیــن لــە نووســین و شــارەزایى لــە كارى ڕاگەیاندنــدا بــوو بــە بەرپرســى 
ــژوو پێویســتە  ــۆ مێ ــزب. ب ــى حی ــە كۆمیســیۆنى ڕاگەیاندن بەشــێکى ســەرەكى ل
بگۆتــرێ كــە لــە ســەردەمى شــەهید كاوەدا ڕاگەیاندنــى حیــزب پێشــڤەچوونی زۆر 
باشــى بــە خــۆوە بینــی و ســەركەوتنى بەدەســت هێنــا. شــەهید كاوە هــەر لــەو 
كاتــەدا لــە ســەختى ژیانــى نــاو كەمپــى حیزبیــدا كەوتــە ژێــر گوشــارى هاوژینــى 
یەکەمــی خــۆى كــە دەبــێ ڕێــكارى دیكــە بگرێتــە بــەر و ڕیزەكانــى حیــزب بەجــێ 
بهێڵــێ، یــان دەســتبەردارى ژیانــى هاوبــەش بێــت. بەهــۆى ئیمــان و بیرۆبــاوەڕى 
تــەواو بــە خەباتــى ڕەواى حیــزب و گەلەكــەى، شــەهید كاوە ڕێــگاى دووهەمــى 
هەڵبــژارد و حــازر بــوو ژیانــى هاوبەشــى خــۆى تێــك بــدات و لێــى جیــا بێتــەوە.

ــەدان و پشــوودرێژى  ــەو شــەهیدە، كۆڵن ــى ئ ــە تایبەتمەندییەكان ــك ل 2. یەكێ
ــە كاردا  ــى ل ــوو، ئامانجیش ــۆى ب ــى خ ــەى عەقانی ــەر ڕوانگ ــە س ــرى ل و پێداگ
هــەردەم گۆڕانکاریــى نــوێ و پێشــڤەچوون بــوو، ئێــوە كــە هــاوكارى بــوون، ئــەو 

ــەى چــۆن پێناســە دەكــەن؟ ڕەفتاران

 ڕ. جەهانگیــری: بــە ڕاى مــن شــەهید كاوە لەگــەڵ ئــەوەی کــە زۆر گەنــج بــوو، 
ــى  ــى مەیدان ــە ئەزموون ــك جــار وەك ڕێبەرێكــى زۆر ب ــەاڵم نایشــارمەوە هێندێ ب
خەبــات و تێكۆشــان دەهاتــە بــەر چــاو. بیــر و هــزرى هەمیشــە بــە دوای گۆڕانــدا 
ــدا،  ــە كۆبوونەوەكان ــدارى ل ــین و و بەش ــەوە و نووس ــەی خوێندن ــە ڕێگ ــوو. ل ب
ڕاوبۆچوونــى خــۆی لەســەر بــاس و بابەتــە ناوخۆییەکانــی حیــزب زۆر بــە 
ــو  ــى نێ ــوو الیەك ــەوە، ســەرنجى هەم ــرد و ئێســتداللى دەهێنای ــاس دەك وردى ب
ــرد زۆر ڕەوان،  ــەى دەك ــە قس ــابوو. ك ــۆى ڕاكێش ــۆ الى خ ــی ب ــى حیزب ڕیزەکان
بێبــاك و نەتــرس، بیــر و هــزرى خــۆى ڕادەگەیانــد و دیفاعــى لــە بۆچوونەكانــى 
خــۆى دەكــرد. کاک كاوە بــە هــۆى لێزانــى و وشــیاریى خــۆى بــوو بــە خاوەنــى 
جێگــە و پێگەیەکــى تایبــەت، ئــەو كەســێك نەبــوو كــە هــەروا بــە گۆتــرە قســە 
بــکات، موتالعــەی دەكــرد و لــە ســەر زۆر بابــەت و پرســی سیاســی لێكدانــەوەى 



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 108

ــى، ئەوجــار  ــا دەگەیشــتە دڵنیای ــرد، هەت ــژی دەك ــرس و ڕاوێ ــوو و پ خــۆى هەب
ڕاوبۆچوونــى خــۆى دەردەبــڕى، بــەو هۆیــەوە بــوو بــە خۆشەویســتى هاوڕێیــان و 
هاوســەنگەرانى. حیزبــى دێموكــرات بــە لــە دەســتدانى شــەهید كاوە خەســارێكى 

گــەورەى بــەر كــەوت.

٣. یەكێكــى دیكــە لــە ئەركــە حیزبییەكانــى شــەهید كاوە وەك ئەندامــى 
ڕێبــەرى، بەرپرســیارێتیى ڕێكخســتنى ئاشــكرای حیــزب لــە باشــووری کوردســتان 
بــوو. لــەو ئەركــەدا هەتــا چەنــد ســەركەوتوو بــوو و چ كارگەلێكــى جیــاوازى لــەم 

ــارەوە ئەنجــام دا؟ ب

ڕ. جەهانگیــری: شــەهید كاوە هــەر بــە هــۆی ئــەو كار و تێكۆشــانەى لــە 
ڕاگەیاندنــی حیزبــدا بــوو كــە زۆر زوو توانیــى ببێتــە کەســێکی دیــار لــە بەرچــاوی 
ڕێبــەرى و بەدەنــەى حیــزب. دەبینیــن كــە لــە كۆنگــرەى 15ی حیزبــدا بــە دەنگــى 
نهێنــى بەشــداربووان، ڕێژەیەکــی زۆری دەنگــى بەشــدارانى كۆنگــرەى بــە دەســت 
هێنــا و بــوو بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی. دواى ماوەیــەک، لــە تەشــكیالتى 
ــۆى  ــگاى خ ــەر زوو جێ ــى ه ــتى توان ــە ڕاس ــپێردرا و ب ــێ ئەس ــدا كاری پ حیزب
ــێوەى  ــە ش ــكیالت ب ــە تەش ــە ل ــەو بەش ــەوە و ئ ــدا بكات ــكیالتى حیزب ــە تەش ل
ســەردەمیانە ڕێــک بخــات. لــە ســەردەمى كورتــى شــەهید كاوەدا بــە دەیــان كــۆڕ 
ــوە  ــى كوردســتان )باشــوور( بەڕێ ــە شــارەكانى هەرێم ــەورە ل ــەوەى گ و كۆبوون
چــوون. بــە مەســئولییەتەوە دەتوانــم بڵێــم، دوای شــەهید كاوە كۆبوونــەوەى لــەو 
ئاســتەدا ئیــدى بەڕێــوە نەچــوون. لــەو كاتــەدا بڕیارمــان دا میتینگێکــى گــەورە بە 
بۆنــەى نــەورۆز بــۆ ڕاگەیاندنــى خەباتــى تــازەى حیــزب لە شــاخەكانى كوردســتان 
ــە كۆمیســیۆنى سیاســى نیزامــى بــە  رێــك بخەیــن، بەرپرســیارەتیى ئــەو كارە ل
شــەهید كاوە ســپێردرا و پــاش پێكهێنانــى چەنــد كۆبوونــەوە لەگــەڵ هاوكارانــى، 
بڕیارەكــە كەوتــە بــوارى جێبەجێكــردن. ئیــدى ڕۆژانــە كــۆڕ و كۆبوونــەوەى بــۆ 
ــى كار و  ــرد و ڕاپۆرت ــوە دەب ــەورۆز بەڕێ ــەو متینگــەى ن ــى ئ باشــتر بەڕێوەچوون
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چاالكییەكانــى بــە كۆمیســیۆنى سیاســى نیزامــى دەدا. بەڕاســتى زۆر بــە باشــى 
كارەكانــى بەڕێــوە دەبــرد و لــە كارەكانیــدا ســەركەوتنى باشــى بەدەســت هێنــا. 
ــەرزدارى  ــە ق ــن، خــۆم ب ــاوكار بووی ــەوە ه ــە پێك ــوارەدا ك ــەو ب ــن هەمیشــە ل م
ــۆگەر  ــزب مس ــۆ حی ــەورە ب ــەركەوتنێكى گ ــی س ــە توان ــم ك ــەهید كاوە دەزان ش
بــکات و تەشــكیالتى حیــزب بــە ڕێكوپێكــى ســازمان بــدات و بیبەیــن بــۆ شــاخ بــۆ 
بەڕێوەبردنــى ئــەو میتینگــە نەورۆزییــە کــە لــەو كاتــەدا بــە هــەوڵ و ماندووبوونــى 
تێكــڕاى ئەندامانــی تەشــكیالتى ئاشــكراى حیــزب و لــە ژێــر بەرپرســایەتیى 

شــەهید كاوەدا بەڕێــوە چــوو.

ــەوە  ــى دێموكرات ــى حیزب ــەن ڕێبەری ــە لەالی ــەالت ك ــانى ڕۆژه ــى ڕاس 4. قۆناغ
بڕیــارى لەســەر درا، وەك دەرفــەت و پەنجەرەیەكــى نــوێ لــە خەباتــى ڕۆژهــەاڵت 
دێتــە ئەژمــار، شــەهید كاوە وەك گەنجێكــى داهێنــەر و ئەندامێكــى ڕێبــەرى لــە 

سەرخســتنى ئــەو بڕیــارەدا چ دەورێكــى گێــڕا؟

ــى  ــتپێكردنى خەبات ــارى دەس ــى بڕی ــە دان ــە ل ــم وای ــن پێ ــری: م ڕ. جەهانگی
تــازەى حیزبــدا، كــە دوایــى بــە ڕاســان ناوبانگــى دەركــرد لــە لێكدانــەوەى 
ــەو  ــزب ل ــى حی ــن. ڕێبەران ــزب ســەركەوتوو بووی ــى حی ــدا وەك ڕێبەرایەتی خۆمان
كاتــەدا بــە پشــتگەرمى كەســانى وەك شــەهید كاوە ئــەو بڕیارەیــان دا. شــەهید 
كاوە یەكێــك لــەو كەســانە بــوو كــە لــە دانــى بڕیارێكــى وادا زۆر کاریگــەر بــوو، 
ــەدا  ــە تازەی ــەو خەبات ــتنى ئ ــە سەرخس ــان ل ــوو الیەكم ــێ هەم ــوو دەب ــى واب پێ
بەشــدار بیــن. بەڕاســتیش كاوەى الو لــە جێبەجێکردنــی ئــەو بڕیــارەدا ســادق و 
دڵســۆز بــوو. ئــەو بەڵێنــەى كــە دابــووی بــە حیــزب و گەلەكــەى، توانــى چ لــە 
بــوارى تەشــكیالتیدا لــە ناوخــۆى واڵت و چ بــە بەشــداریى ڕاســتەوخۆ لــە مەیدانى 
كــردەوەدا پێــی وەفــادار و پابەنــد بێــت. مــن چەندیــن جــار لــە گــەڵ شــەهید كاوە 
ــەوەم پێــك هێنــا كــە نابــێ ئــەم جــارە بچێــت، بــەاڵم ئــەو پێــى وابــوو  كۆبوون
كــە دەبــێ ئێمــە ببینــە ســەرچۆپی كێشــى ئــەو زەماوەنــدە، بــۆ ئــەوەى بتوانیــن 
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هیــوا و ئومێدێــك بدەیــن بــە گەلەكەمــان، ئەگــەر لــەو پێوەندییــەدا ئــەو ئەركــە 
جێبەجــێ نەكەیــن، هــەرەس دێنیــن. مــن بــۆ دواییــن جــار پێــم گــوت كــە ئێمــە 
چەندیــن ســاڵ لــە مەیدانــى خەباتــى چەکداریــی ڕاســتەوخۆ دوور کەوتووینەتــەوە، 
نابــێ لــە ســەرەتاى ڕێــگادا ڕیســك بكەیــن، چونکــە کاریگەریــی نەرێنــی لــە بــاری 
ــەرنەكەوین و  ــە س ــەر ئێم ــت ئەگ ــمەرگە دادەنێ ــك و پێش ــى خەڵ ــەر دەروونی س
ــە هەســتینەوە  ــا جارێكــى دیك ــدى هەت ــێ، ئی ــاش ناب ــن، ب تووشــى شكســت بی
دورە دیمەنــى ئــەو هەســتانەوەیە نادیــار دەبێــت. ئــەو گوتــى: زۆر ڕاســتە بــەاڵم 
دەبــێ بــە وشــیارى و ڕێنوێنیــی زیاتــرەوە بچیــن و هەنــگاوى بــۆ هەڵگریــن، بــە 
شــێوەى زانســتییانە، ڕەوشــى ئێســتاى ڕۆژهــەاڵت و دەســتپێكردنەوەى خەباتــى 
»شــار و شــاخ« بۆیــان ڕوون بكەینــەوە، بــە تایبــەت لــە نێــو چینــى مــام ناوەنــد 
و توێــژی ڕووناکبیــر و خوێنــدەوار و تێكــڕاى خەڵكــى كوردســتاندا تەبلیــغ بكەیــن 
ــن  ــر بكەی ــار بەرفراوانت ــى ش ــە و خەبات ــەو خەبات ــن ب ــت ب ــەوەى پەیوەس ــۆ ئ ب
تــا شــار ڕۆڵــى خــۆى بگێڕێــت. مــن پێــم گــوت زۆر باشــە بــەاڵم ئێمــە توانــاى 
ئەوەمــان نیــە كــە ڕیســكى گــەورە بکەیــن و قوربانــى گــەورە بدەیــن، دەبــێ زۆر 

بــە وشــیارى هەنــگاو هەڵگریــن.                                            

ــەو ڕیســكە  ــن ئ ــێ ڕێگــە بدەی ــى: كاك ڕۆســتەم ڕاســتە ناب شــەهید كاوە گوت
گەورەیــە بــە زیانــى حیــزب تــەواو بێــت، دەبــێ بــە قازانجــى بێــت، بــەاڵم تەنیــا 
ــى  ــم. دوای ــت ڕێژی ــە دەس ــى بكەوم ــە زیندووی ــێ ب ــە ناب ــى ك ــە بزان ــم خۆش پێ
یەكترمــان لــە ئامێــز گــرت و دواییــن ماڵئاواییمــان كــرد. بەداخــەوە كاوە شــەهید 
بــوو و نەگەڕایــەوە و لەگــەڵ پۆلێــك لــە هاوڕێیانــى خــۆى گیانیــان كــردە قوربانــى 

بــۆ ڕزگاریــى نەوەكانــى داهاتــووى گەلەكــەى.

5. بەشــداریى شــەهید كاوە لــە مەیدانــى ڕاســان بــە كــردەوە و چوونــەوە نــاو 
قوواڵیــی خاكــى ڕۆژهــەاڵت، كــە لەگــەڵ ئایدیــا و فكــرى یەكیــان دەگرتــەوە، چــۆن 

لێــك دەدەنــەوە و هەڵگــرى چ واتایەكــە؟ 
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ڕ. جەهانگیــری: پێشــتر گوتــم چەندیــن کــەس لــە ئەندامانــى ڕێبەریــى حیــزب 
لــە ناوچەكانــى وەك ســەقز و مەهابــاد و شــنۆ و ورمــێ چووبوونــەوە. فەلســەفەى 
ئــەو چوونەوەیــە بــۆ نــاو خەڵكــى خۆمــان ئــەوە بــوو كــە بــە گەلەكەمــان بڵێیــن 
دواى هــەر كەوتنێــک دەتوانیــن هەســتینەوە و بــە دوژمــن بڵێیــن كــە ئێمــە 
ــان  ــە ئامانجەكانم ــتن ب ــا گەیش ــە و هەت ــە داومان ــارەى ك ــەو بڕی ــن ل زۆر جیدی
بــەردەوام دەبیــن لــە خەبــات و تێكۆشــان، ئەگەرچــی نرخەکەشــى قــورس 
ــش  ــى دێموكراتی ــەروەریى حیزب ــە س ــڕ ل ــاوی و پ ــژووى خوێن ــارە مێ ــت. دی بێ
ــەو  هــەر ئەوەمــان پــێ دەڵێــت، كــە دەبــێ ڕێبــەران پێشــڕەو بــن و ڕێبەریــى ئ
خەباتــە بكــەن و ورە بــە هاوســەنگەرانیان بــدەن. لــە هەمــووى گرینگتــر، دەبــێ 
ــە  ــت، ل ــدا بێ ــە و پایەیەك ــەر پل ــە ه ــرات ل ــە شۆڕشــگێڕی دێموك بیســەلمێنن ك
گیانبــازی و قوربانیــدان ناترســێت. لــە ڕوانگــەی ئێمــەوە هیــچ جیاوازییــەک لــە 
نێــوان شــەهیدبوونى ڕێبەرێــك یــان پێشــمەرگەیەك یــان ئەندامێكــی تەشــكیالتى 
ناوخــۆى واڵتــدا نییــە و دەبــێ بــە هەمــوو هێــزەوە لــەو خەباتــەدا بەشــدار بیــن.

ــەو  ــى ئ ــووراى نیزامی ــى ش ــزب )بەرپرس ــى حی ــێكى ئەوكات ٦. وەك بەرپرس
ــداكارى  ــتى فی ــەر دەس ــااڵن لەس ــەقەل و کۆس ــەكانى قەرەس ــە حەماس كات( ك
ــە  ــان ب ــە ڕچەشــكێن و دڕی ــان و بوون ــزب خولق ــى پێشــمەرگەى حی و قوربانیدان
ســەردەمى تاریكــى دا، بــەاڵم نرخێكــى بــۆ درا، پێتــان وایــە ئــەو هەڵــە و 
كەموكۆڕییانــە چــى بــوون كــە حەماســەى کۆســااڵن ئــەو هەمــوو شــەهیدەى لــێ 

ــەوە. كەوت

ڕ. جەهانگیــری: ڕاســتە کــە ئێمــە لــە حەماســەى قەرەســەقەل و کۆســااڵن و 
ناوچەكانــى دیكــەى كوردســتانى ڕۆژهەاڵتــدا نرخێكــى گرانمــان دا. مومكیــن بــوو 
ئەگــەر هــەر الیەنێكــى دیكــە بــا، ئیــدى هەڵنەســتابایەوە، ئــەو دوو حەماســەیە 
لــە هەلومەرجــی ئــەو كاتــدا بــۆ حیزبــى دێموكــرات برینێكــى قــورس و ژانێكــى 
گــران بــوون، بــەاڵم ئێمــە لــە خەباتــدا فێــر بوویــن كــە لەدەســتدانى ڕێبەرانمــان 
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پێشــەوا قــازى محەممــەد، د. عەبدولڕەحمــان قاســملوو، د. ســادق شــەرەفكەندى 
ــوا و  ــێ هی ــن و ب ــەى نەچەماوی ــى نەتەوەك ــگاى ڕزگاری ــەهیدى ڕێ ــەزاران ش و ه

نائومێــد نەبوویــن و نابیــن و لــە خەبــات بــەردەوام دەبیــن. 

ــەوەی کــە  ــم پــاش ئ ــوو، ڕێژی ــەوە ب ــەو ســەروبەندەدا ئ ــزب ل ــەوەى حی لێكدان
ــەدەر  ــى لەڕادەب ــتی غروورێک ــرد، هەس ــزا ك ــى ئیم ــى 1+5 بەرجام ــەڵ گرووپ لەگ
ــە ڕاى مــن،  ــن. ب ــەو گرێبەســتە دەزان ــە ســەركەوتووى ئ ــان ب دایگرتــووە و خۆی
ــەت  ــوورى و تەنان ــى و ئاب ــوارى سیاس ــە ب ــەدا ل ــەو كات ــكا ل ــا و ئەمری ئورووپ
ئاواڵەكردنــى دەســتى كۆمــارى ئیســالمى لــە بــوارى ســەربازیدا باجێكــى گەورەیان 
ــی  ــی  هێژمۆنییەک ــە خاوەن ــوو ب ــران ب ــەوە ئێ ــارى ئیســالمی دا. دواى ئ ــە كۆم ب
تێکدەرانــە لــە ڕۆژهەاڵتــى نێوەراســتدا. بڕیــارى بــە ســەر واڵتانــى ناوچەكــەدا دەدا 
و دەســتێوەردانی لــە كاروبــارى واڵتانــى ناوچەكــەدا بــە مافــى خــۆى دەزانــى و 
بــە شــێوەى ڕاســتەوخۆ ئیــدارەى واڵتانــى عێــراق و ســوریە و یەمــەن و لوبنــان 
و فەلەســتینى دەكــرد. بەرپرســانى ئێــران ڕاســتەوخۆ دەیانگــوت كــە ئێمــە بڕیــار 
ــت  ــوار پایتەخ ــران چ ــە ئێ ــن، وات ــە دەدەی ــى ناوچەك ــوار پایتەخت ــەر چ ــە س ل
بەڕێــوە دەبــا. بــە بــێ ئێمــە كــەس ناتوانــێ بڕیــار لــە ســەر ڕۆژهەاڵتى نێوەڕاســت 
بــدا، پێیــان وابــوو هــەر الیــەك بێتــە ئــەو ناوچەیــە دەبــێ ڕوخســەت لــە تــاران 
ــی  ــە ڕێژیم ــێ ب ــە دەب ــتین ك ــە گەیش ــەو ئاكام ــدا ب ــە حیزب ــە ل ــت، ئێم وەربگرێ
ــە دنیــا بڵێیــن  ئێــران بڵێیــن كــە كــورد لەگــەڵ بیــر و هــزرى ئێــوەدا نییــە و ب
كــە لەوپــەڕى توانــاى ســەربازیى ڕێژیمــى ئێرانــدا دەتوانیــن شــەڕ لــە بەرانبەریــدا 
بكەیــن و گومــى ئارامــى لــێ بشــڵەقێنین. دەبوایــە جیهــان تێبگەیەنیــن کــە ئێــران 
ئــەو واڵتــە ئارامــە نییــە، گەالنــى ئێــران ئەگەرچــی لــە ژێــر زوڵــم و ســتەمدان، 
ــە  ــرى ل ــە و بەرگ ــم نەبوون ــوازى ڕێژی ــرادە و ویســت و داخ ــلیمى ئی ــەاڵم تەس ب
ویســت و داخــوازە ڕەواكانــى خۆیــان دەكــەن. بــە ڕاى مــن ڕاســان ئــەو پەیامــەى 
خــۆى هــەم بــە ئێــران و هــەم بــە جیهــان گەیانــد، بەرخۆدانــى پێشــمەرگە، بــە 
ــە  ــوان ب ــە ناوچــەى مەری ــە شــنۆ و کۆســااڵن ل ــى شــەڕى قەرەســەقەل ل تایبەت
ڕوونــى ئــەو پەیامــەی گەیانــد كــە ڕێژیــم زۆر لــەوە الوازتــرە و گورزێكــى قــورس 
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بــەر پەیكــەرى ڕێژیــم كــەوت، لــەو دوو شــەڕەدا نزیــك بــە یــەك حەوتــوو شــەڕ 
بــەردەوام بــوو. بــەم شــێوەیە خۆهەڵكێشــانى ســەرانى ڕێژیــم بــوو بــە بڵقــى ســەر 
ــوا و  ــکەی هی ــران برووس ــتەملێکراوی ئێ ــى س ــرە گەالن ــورد و بگ ــى ك ــاو. گەل ئ
ئومێدێكــى دیكەیــان بــۆ خەبــات و بەرەنگاربوونــەوەی ڕێژیم، لە کوردســتانەوە پێ 
گەیشــت. ســەرانى ڕێژیــم تووشــى سەرســووڕمان بــوون لــەوەی کــە پێشــمەرگەى 
ــوە  ــن ڕۆژە بەرێ ــادەیەوە شــەڕى چەندی ــە س ــەو چەکوچۆڵ ــرات ب ــى دێموك حیزب
ــە ســەر دەســتى شــەهیدانى قەرەســەقەل و كۆســااڵن و  ــە ڕاى مــن ل ــەن. ب دەب
شــەهیدانى ڕاســان بــە گشــتى، شــكۆ و هەیمەنــەی پووچەڵــی كۆمــارى ئیســالمى 
)کــە ناوچەکــە لێــی تۆقیبــوو( بــە تــەواوی شــكا. ئێســتا خەبــات لــە كوردســتان 
بووەتــە ئەمــرى واقیــع. ڕێژیــم بــۆ ئــەوەی کــە بتوانــێ شۆڕشــى كــورد كــپ بــكا 
و كــورد ملكەچــى خــۆى بــكات، بــەردەوام دەســتی داوەتــە هەڕەشــە و گوڕەشــە 
و تەنانــەت ئیمزاكردنــی گرێبەســتى ئەمنیەتــى لەگــەڵ دراوســێ و جیرانەكانــی، 
بــەاڵم لــەو بــوارەدا ســەركەوتوو نەبــووە. بــۆ بارودۆخــی خەباتــى ئیســتاى گەلــى 
كــورد لــە ڕۆژهەاڵتــى كوردســتان، بــە ڕاى ئێمــە قــەرزدارى شــەهید كاوە و 

هاوڕێیانــى شــەهیدین.

7. ئایــا الیەنێكــى نــاڕوون و باســنەكراو لەبــارەى حەماســەى کۆســااڵن و 
بەتایبــەت شــێوازى دەربازبــوون و دواتــر شــەهیدبوونى شــەهیدان مامۆســتا 
ســەركەوت ســەمەدى و كاوە جەوانمــەرد هەیــە كــە خەڵكــى كوردســتان بیزانــن 
كــە بــۆ گێڕانــەوە بشــێت و ببێتــە وانەیــەك بــۆ هەمــووان، تكایــە باســى بكــەن.

ــە  ــە ل ــەوەی ک ــۆى ئ ــە، بەه ــاڕوون هەی ــی ن ــری: بەداخــەوە الیەن  ڕ. جەهانگی
ــەو شــەڕە كــرا. شــەهید كاوە و شــەهید ســەركەوت  ــدا ئ قوواڵیــى ناوخــۆی واڵت
بەهــۆى ئەندامانــی تەشــكیالتى نهێنیــی حیــزب و بــە فیــداكارى بێوێنــە لــە 
ــى زۆرى  ــە هێزێك ــەوەی ک ــەر ئ ــم لەب ــەاڵم ڕێژی ــەوە، ب ــەڕ دور خران ــى ش مەیدان
هێنابــووە ناوچەکــە، هەمــوو گونــد و ئاواییەكانــى كوردســتانی بــە هێــزى نیزامــى 
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داگیــر و میلیتاریــزە كــرد. لــە چەندیــن شــوێن وردە شــەڕ كــران و خۆیــان دەربــاز 
كــرد. ســەرەڕای هەوڵەکانــی هاوڕێیانــى تەشــكیالتى ناوخــۆ، مخابــن ســەركەوتوو 
ــوو  ــرۆزى هەم ــى پی ــە داخــەوە تەرم ــان و ب ــى هاوڕێیانم ــە ڕزگاركردن ــن ل نەبووی
نەبــوو، كەوتنــە  ڕاگواســتنیان  ئیمكانــى  کــە  ئــەوەی  بەهــۆى  شــەهیدانمان 
دەســتى دوژمــن. ڕێژیــم وەک ڕەفتــاری نامرۆیــی هەمیشــەی خــۆی، تەرمەكانــی 
ــچ  ــان هی ــە شــوێنى گڵكۆی ــا ئێســتا ل ــە ت ــار شــاردەوە، ئێم ــە شــوێنێكى نادی ل
هەواڵێكمــان نییــە. دەمهــەوێ بڵێــم بــە درێژایــى چــل ســاڵ خەباتــى چەكداریــى 
ئێمــە بەرانبــەر بــە كۆمــارى ئیســالمى، ئەگــەر تەرمــى شــەهیدەكانمان كەوتبێتــە 
دەســتى ڕێژیــم، شــوێنى گڵكویــان نادیــارە و ڕێگــەش بــە بنەماڵەكانیــان نــەدراوە 

ــوە ببــەن.  پرســە و سەرەخۆشــى بەڕێ

٨. پێتــان وایــە ئــەو بوێــرى و گیانفیداییــەى ئــەو دوو شــەهیدە مەزنــە و 
هەڵبژاردنــى مەرگــى ئاگایانــە بــە دەســتى خۆیان و تەســلیم نەبوون بــە داگیركەر، 
هەڵگــرى چــە وانەیەكــی بــۆ نــەوەى ئێســتا و داهاتــووى گەلەكەمــان تێدایــە و چ 
كاریگەرییەكــى لــە ســەر كۆمەڵگــە و وشــیاریى نەتەوەیــى لــە ڕۆژهــەاڵت هەیــە؟ 

ڕ. جەهانگیــری: بــە ڕاى مــن لــە ڕابــردوو و ئێستاشــدا، ڕێژیمــى كۆمــارى 
ئیســالمى ئــاوات و ئــارەزووى ئــەوە بــووە كــە بتوانــێ شۆڕشــگێڕانى كــورد 
دەستبەســەر بــكات و ئــەو جــار لەژێــر گوشــارى ئەشــكەنجەى جەســتەییدا 
تەســلیمى ویســتى خــۆى بــكات و ئێعترافاتیــان لــێ بســتێنێ. بــەاڵم مەگــەر لــە 
خــەودا یــان بەهــۆی خیانەتــى خۆفروشــێك توانیبێتــی پێشــمەرگە دەستبەســەر 
بــكات و لــە ســیاچاڵەكانى خۆیــدا ئەشــكەنجەی بــدات. ئــەوە بــووە بــە خــەون بــۆ 
ڕێژیــم كــە بتوانــێ پێشــمەرگە و فەرماندەكانــى وەك شــەهید كاوە و ســەركەوت 
و كەمــاڵ خــزری و لوقمــان شــێخانی و هاوڕێیانیــان بــە زیندوویــى دەستبەســەر 
ــەوە  ــن ئ ــە ڕاى م ــت. ب ــەریاندا بڕێژێ ــە س ــۆی ب ــى خ ــى دڵ ــكات و ڕق و قین ب
نیشــانەى ورەبــەرزى و ئیمــان بــە بیروبــاوەر و ویســتى نەتەوەیــى گەلــى كــوردە. 
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پێشــمەرگەكان ســوور دەیانزانى گەمارۆ دراون و شــەهید دەبن، بەاڵم شــەهیدبوون 
قبــووڵ دەكــەن و تەســلیمى دەســتی دوژمــن نابــن. ڕێژیــم لــەوە چــاك دەزانــێ كــە 
چ لــە بــوارى سیاســى و كۆمەاڵیەتــى و چ لــە ڕووی تەشــكیالتى و سەربازیشــەوە 
ــە  ــەر بۆی ــە، ه ــتاندا نیی ــورد و كوردس ــگاى ك ــو كۆمەڵ ــە نێ ــى ل ــچ پێگەیەك هی
كۆمــارى ئیســالمى زۆر لــە كــورد تــووڕە و داخ لــە دڵــە و بــە شــێوەى دڕندانــە 
ــە كارى  ــەى ك ــەت ئەوان ــۆى واڵت و تەنان ــە نێوخ ــورد ل ــەوەى ك ــى نەت ڕۆڵەكان
ــى  ــدن دەكــەن، دەستبەســەر دەکات و زیندان ــزى و ڕاگەیان ــى و ژینگەپارێ مەدەن
دەیــان ســاڵەیان بــە ســەردا دەســەپێنێت یــان ئێعدامیــان دەكات. كۆنتریــن 
ــورد و پێشــمەرگەى  ــى ك ــدان، زیندانی ــى ڕێژیم ــە زیندانەكان ــە ل ــەکان ک زیندانیی
حیزبــى دێموۆكراتــن کــە هێندێكیــان زیاتــر لــە 27 ســاڵە لــە زیندانەكانــى ورمــێ 

و كرماشــاندا دەستبەســەرن. 
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وتووێژ لەگەڵ

عەدنان حەسەنپوور، ڕۆژنامەنووس و هاوبەندیی سیاسی کاوە

سازدانی: شەریف فەالح

ــە  1. وەک ڕۆژنامەنــووس و بەندکراوێکــی پێشــووی سیاســی، کــە ماوەیــەک ل
گرتووخانــەی ناوەندیــی ســنە، هاوبەندیــی شــەهید کاوە بوویــت، چــۆن ئــەو 

ــە؟ ــاوەڕی کاوە چۆن ــارەی بیروب ــت لەب ــی، بۆچوون ــگێڕەت ناس ــە شۆڕش مرۆڤ

ــایی.  ــەک ئاس ــە ن ــی ئاوارتەی ــدان ژیان ــاو زین ــی ن ــان حەســەنپوور: ژیان عەدن
دیوارەکانــەوە  دەرەوەی  لــە  لــەوەی  دوورن  دونیایــەک  پرەنســیبەکانی، 
ــەکان  ــڵەتە ئاوارت ــەی خەس ــۆ دانەبەدان ــەوە ب ــردوون. قووڵبوون ــان ک ئەزموونم
شــیاوی ئــەم باســە نییــە، بۆیــە هــەوڵ ئــەدەم بــە خســتنە پێــش چــاوی یــەک 
لــەو تایبەتمەندییانــە یادێــک بکەمــەوە لــە یەکێــک لــە بەرزتریــن مــرۆڤ و هــاوڕێ 

هەمیشــەییەکانی زیندانــم.

بەندیخانــە شــوێنێکە مرۆڤــەکان چرکــە بــە چرکــە پێکــەوە ئەژیــن، یــان باشــترە 
بڵێیــن ژیانیــان ئاوێتــە ئەکــەن. هــەر بیســت وچوار ســەعاتەکە لــە کەنــار یەکدیــدا 
هەناســە بــە هەناســە ئەزموونــی بوونــی هاوبەندەکــەت دەکەیــت، هەرکــەس بــێ؛ 
خــاس یــان خــراپ، دز یــان قاتــڵ، قــەرزدار یــان سیاســی، هیــچ فەرقــی نییــە، تــۆ 
ــەت بخــەوی.  ناچــاری لەگەڵــی بدوێــی، پیاســە بکەیــت، خــواردن بخۆیــت، تەنان
ــچ شــتێکیان  ــەکان هی ــە. زیندانیی ــد ســانتی مەتریی یەکدییەوەی ــە چەن ــش ل خەوی
نییــە تەنیــا تایبــەت بــە خۆیــان بــێ، هەمــوو شــتێکیان لــە پێــش چــاو و داوەریــی 



117شەریف فەالح

یەکتــر و زیندانبانیشــدایە. گەورەتریــن شــانۆگێڕەکانیش تەنیــا ماوەیــەک ئەتوانــن 
ســیمای ڕاســتەقینەی خۆیــان لــە دەوروبەریــان بــزر کــەن، دواجــار مرۆڤــی زیندانی 
بوونەوەرێکــە ڕووت وقــووت و ڕوون و بــێ هیــچ ســەرپۆش و حیجابێــک. »کاوەی 
جەوانمــەرد«م لــە ڕوونتریــن و ڕووتتریــن ســاتەژینیدا ناســی، لــە وەختێکــدا کــە 
ــن و  ــان بپارێزی ــوو بەهاکانم ــدا دەب ــی زیندانبان ــی توندوتۆڵ ــەردەم چاودێری ــە ب ل
ــە ئاســت  ــە ل ــی ڕەخنەگران ــی دەســتەبەرکردنی ڕوانینێک ــدا هەوڵ ــان کات ــە هەم ل
خۆمــان و چەمکــی تیۆریــک و کرداریــی خەباتــدا بدەیــن، لــەو الشــەوە نەهێڵیــن 
جیاوازییــەکان ببنــە هــۆی چەندبەرەکیــی زیاتــر و زیاتــر لەنــاو بەندێکــدا کــە پــڕە 
لــە الیەنگــر و ئەندامــی پــارت و ڕێکخــراوەکان و هەنــدێ کەســی ســەربەخۆیش. لــە 
یــەک وشــەدا ئەتوانــم بڵێــم کاوە مامۆســتای ڕاگرتنــی ئــەم هاوســەنگییانە بــوو.

2. شــەهید کاوە هەموو کات کە باســی گرتووخانەی ســنەی دەکرد، جەنابتانی 
وەک کەســێکی هاوبیــر و نزیــک لــە خــۆی دەناســاند، پەیوەندیــی نێوانتــان لەنــاو 
ــاو  ــتەنگەکانی ن ــت و ئاس ــەڵ گرف ــۆن لەگ ــەهیدە چ ــەو ش ــوو؟ ئ ــۆن ب ــد چ بەن
زینــدان بــەرەوڕوو دەبــوو، لــە بەرانبــەر زەبــر و زەنــگ و پیالنەکانــی نــاو زینــدان 

خــاوەن چــۆن ئیرادەیــەک بــوو؟

عەدنــان حەســەنپوور: وەک وتــم کاوەی جەوانمــەردم لــە ڕوونتریــن و ڕووتتریــن 
ــە تەنیشــتمدا  ــی و ســەرجەم خەســڵەتەکانی ل ــوو بوون ســاتەژینیدا ناســی، هەم
خۆیــان دەنوانــد. زۆر زوو تێگەیشــتین ئەتوانیــن یەکدیمــان خــۆش بــوێ و 
ــەوەی  ــەک ئ ــی. ن ــی بەگیان ــە گیان ــەوەش بووین ــر ل ــن، زووت ــک بی ــی نزی هاوڕێ
ــە  ــەک کەڵکەڵ ــک ی ــەاڵم ڕی ــەوە، ب ــر بکەین ــەک بی ــاودەق وەک ی ــت و دەق ڕاس
ــە  ــەزرۆی کۆمەڵ ــان تام ــە هەردووکم ــن ک ــا بووی ــوو و دڵنی ــان هەب و دڵەخورپەم
بەهایەکــی هاوبــەش و چونیەکیــن و بــە ڕێکــەوت و بــێ ویســتی خۆمــان پێمــان 
نەناوەتــە نێــو زیندانــەوە. ڕۆژان و شــەوان بــە ســەعات لەســەر هــەر شــتێ 
قســەمان ئەکــرد، بــە جــووت، یــان لەگــەڵ هەنــدێ هاوڕێــی دیکــەدا. لەوانەشــدا وا 



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 118

هــاوڕای یــەک نەبوویــن بەبــێ دەمارگــرژی بیروڕامــان دەگۆڕییــەوە و زۆرجــار بــە 
ئــاکام و دەرئەنجامــی تازەتــر دەگەیشــتین. کاوە لەوپــەڕی دڵفراوانیــدا گوێــی بــۆ 
باســەکان شــل دەکــرد، بــۆ توندتریــن ڕەخنــەکان لــەو شــتانەی بــاوەڕی پێیانــە و 
لەپێناویانــدا هاتۆتــە زینــدان. هیچــکات نکۆڵیــی لــە کەموکورتییــەکان نەدەکــرد، 
ــە گۆڕەپانەکــە خەســارەکان  ــەوە ل ــە نزیکتربوون بــەاڵم پێــی وا بــوو دەتوانیــن ب
کەمتــر و ڕەوتەکــە بەهێزتــر و کاریگەرتــر بکەینــەوە. هــەر لــەو پێناوەشــدا بــوو 
کــە دوای ئــازادی لــە زینــدان شــاری بەجــێ هێشــت و بەپێــی تێگەییشــتنەکەی 
خــۆی هەوڵــی دا مێــژوو بگێڕێتــەوە ســەر ڕێچکــە و هێڵێــک کەمتــر خەســارئامێز 

بــێ و هەڵگــری دەســکەوتێکی زیاتــر بــێ.

٣. شــەهید کاوە خــاوەن چ تایبەتمەندییەکــی ئەخالقــی مرۆیــی و شۆڕشــگێڕانە 
ــار و  ــە ڕەفت ــرد ک ــەهیدە وای دەک ــەو ش ــڵەتی ئ ــوە کام خەس ــەڕای ئێ ــوو؟ ب ب

ــا؟ هەڵســوکەوتی کاریگەریــی لەســەر بەرانبــەر دادەن

مرۆڤــە  باســکردنی  بــۆ  ئێمــە  الی  وەک  نامــەوێ  حەســەنپوور:  عەدنــان 
بوونێکــی  و  بــوو  مــرۆڤ  کامڵتریــن  کاوە  بڵێــم  بــاوە  خۆشەویســتەکانمان 
ئاســمانیی پــێ ببەخشــم، بــەاڵم ئەتوانــم بــە بــاوەڕی تــەواوەوە بڵێــم کاوە 
دونیایــەک تایبەتمەندیــی بــااڵ و بــەرزی هەبــوو کــە جیــای دەکــردەوە لــە زۆربــەی 
ــتگۆیی  ــا ڕاس ــرە ت ــەوە بگ ــۆزییە ناکۆتاکانیی ــە دڵس ــەری، ل ــی دەوروب مرۆڤەکان
ــا  ــان جی ــە زۆرم ــەوەی کاوەی ل ــەاڵم ئ ــێ خەوشــەکەی. ب و ســۆزە ئینســانییە ب
دەکــردەوە ئامادەبوونــی تایبەتمەندییەکــی دانســقەی بەڕێوەبەرایەتــی بــوو؛ وەک 
ــان  ــەکان، ی ــوان زیندانیی ــەی نێ ــک کێش ــەرە. گەلێ ــەن بەڕێوەب ــەر زات ــی ه بڵێ
نێــوان زیندانــی و زیندانبــان هەبــوو کــە هەمیشــە کاوە ڕۆڵــی یەکەمــی لــە 
چارەســەرکردنیاندا دەگێــڕا. لــە هــەر شوێنێکیشــدا پێویســت بوایــەت لــە ئاســت 
ســیخۆڕ و بەڕێوەبەرانــی دامــودەزگای ئەمنییەتیــدا دەوەســتایەوە و بــێ ئــەوەی 
تووشــی ئــەو شــتە بــێ پێــی ئەڵێــن ســۆزەکیبوون، لۆژیــکاڵ و بەگــوڕ هەڵوێســتی 
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ــمان. ــەت زیندانبانەکانیش ــوو، تەنان ــووان ب ــتی هەم ــە خۆشەویس ــرت، بۆی دەگ

4. چــۆن پێناســەی ڕەوتــی ژیانــی شــەهید کاوە دەکــەی، بــۆ وێنــە کــە کــوڕی 
باوکێکــی شــەهید و بنەماڵــە شۆڕشــگێڕ بــوو، ســەرەڕای زینــدان و قوربانیــدان و 
چەرمەســەرێ، بــەاڵم کۆڵــی نــەددا و بــۆ گەیشــتن بــە ئامانــج خەباتــی کــرد، کاوە 

بــەدوای چیــدا دەگــەڕا و هەڵــوەدای چــی بــوو؟

ــە  ــدا ســااڵنێکە ب ــە کۆمەڵگەمان ــی ل ــان حەســەنپوور: نەریتێکــی نائەقان عەدن
جۆرێــک لــە جــۆرەکان خــۆی ســەپاندووە کــە بۆتــە یــەک لــە هۆکارەکانــی 
بێ دەســکەوت مانەوەی بەشــێ هــەرە زۆری خەبــات و تێچووەکانمــان. زۆرجــار 
دەبینیــن و دەبیســین ئەوتــرێ فــان کــەس یــا بنەماڵــە بەشــە خەباتــی خۆیــان 
ــە  ــەو بۆچوون ــاوە، ئالێــرەوە ئ ــان بەجــێ هێن کــردووە و ئەرکــی سەرشــانی خۆی
ــی دەوری چاالکڤانێکــی سیاســی یــا کۆمەاڵیەتــی  گەاڵڵــە دەبــێ کــە هەڵگرتن
ــژوودا. زۆر  ــاو مێ ــک لەن ــی ناوێ ــە و تۆمارکردن ــۆ ئاســوودەکردنی ویژدان ــر ب زیات
کــەس دەناســین کــە خۆیــان یــان ئەندامێکــی بنەماڵەیــان ســەردەمانێک کارێکــی 
سیاســییان کــردووە و ئێستەشــی لەگەڵــدا بــێ هــەر بــەو شــانازییەوە خەریکــن 
دەژیــن. چەنــد جارێــک وا ڕێ کــەوت لەگــەڵ کاوە باســی ئــەم خەســارەمان دەکرد 
و هــەردووک هــاوڕا بوویــن کــە گۆڕینــی ســاحەی خەبــات بــۆ »شــرکت ســهامی« 
ــۆ کەســە خەباتــکارەکان تەنیــا و تەنیــا لەخشــتەبردنی  و دابەشــکردنی بــەش ب
سیاســەتە و هیچی تــر. کاوە بــە کــردەوە ســەلماندی کــە نەتەنیــا بــاوەڕی 
ــی  ــڵ بەرنگاریش ــەوێ کەم ــوو دەیه ــە، بەڵک ــەوت نیی ــی چ ــاوا فۆرمووڵێک ــە ئ ب
ببێتــەوە. دڵنیــام تەنانــەت یــەک جاریــش بــە مێشــکیدا نەهاتــووە بڵــێ باوکــم بــە 
قوربانیکردنــی گیانــی خــۆی بەشــی منیشــی لــە سیاســەت و خەباتــی جێبەجــێ 
کــردووە، گرنــگ بــۆ ئــەو »دەســکەوت« بــوو نــەک »ئاســوودەکردنی ویــژدان« 

ــان »دەســتەبەرکردنی شــانازی«. ی
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5- ڕوانگــەت لەبــارەی چاالکیــی ڕۆژنامەنووســی و هەوڵەکانــی شــەهید کاوە لــە 
بــواری مافــی مــرۆڤ و پشــتگیریی گیراوانی سیاســی و بەتایبەت ڕۆژنامەنووســانی 

بەندکــراو چییــە و لەمبــارەوە چ کارگەلێکــی کــرد؟

کولتــوور  بــواری  لــە  کاوە  نووســراوەکانی  و  کار  حەســەنپوور:  عەدنــان 
دەیتوانــی  بــوو  قەڵەمێــک  بێگومــان  و  بەرچــاوە  و  دیــار  ڕۆژنامەڤانیــدا  و 
گەلــێ لــەوەش بەپێزتــر و بەهێزتــر دەرکــەوێ و بنووســێ، مخابــن تەمەنــی 
ــەت  ــەس تەنان ــەدا. کەچــی هەرک ــەو شــتە ن ــی ب ــەرزی دەرفەت ــەاڵم ب ــورت، ب ک
ــاوە زۆر زوو  ــێ م ــەدوای بەج ــە ل ــەوە ک ــراوانە بدات ــەو نووس ــش ل کورتەئاوڕێکی
تێــدەگات ئــەوەی نەیتوانــی بینووســێ زۆر زیاتــرە لــەوەی نووســیویەتی. بــەاڵم 
بــۆ بەشــی دووهەمــی پرســیارەکە دەبــێ بڵێــم هەوڵدانەکانــی لەپێنــاو یارمەتیدانی 
ــدە  ــاییەکاندا هێن ــە ئاس ــە زیندانیی ــدێ ل ــەت هەن ــی و تەنان ــی سیاس زیندانییان
بەرفــراوان و کاریگــەر بــوو ڕەنگــە بــە خەیاڵیشــدا نەیــەت. ئــەو ســەردەمە هێشــتا 
دادگای ســنە »مورەخەســی«ی زیندانییانــی سیاســیی دانەخســتبوو و ئەوانــەی 
حوکمــی قەتعییــان هەبــوو مانــگ، یــا دوو مانــگ جــارێ بــۆ چەنــد ڕۆژێ دەچوونــە 
مورەخەســی. کاوە هەرجــار کــە دەچــووە دەرەوەی زینــدان لــە یەکــەم دەقــەوە تا 
ئــەو کاتــەی دەهاتــەوە بــەدوای گرتنــی پارێــزەر یــان هەرچەشــنە یارمەتیدانێکــی 
مــادی و مەعنەویــی زیندانییــەکان و بنەماڵەکانیانــەوە بــوو. لــە ئاســت زیندانییــە 
سیاســییەکاندا هیــچ کات ســەیری ئــەوەی نەدەکــرد کــێ الیەنگــر یــا ئەندامــی کام 
حیزبــە و بەبــێ جیــاوازی هەوڵــی تــەواوی بــۆ هەمــوو زیندانییــەکان دەدا، بەڵکــوو 
بەشــێک لــە کێشــەکانیان چارەســەر بــکات. زیندووتریــن و هەرمێنتریــن نموونــەی 
ــان  ــی خۆشەویســتمان ئێحســان فەتاحی ــۆ هاوڕێ ــە ب ــە ک ــەو هەواڵنەی ــن ئ ــۆ م ب
خســتیە گــەڕ و لــە هیــچ شــتێک درێغــی نەکــرد. لــە بیرمــە چەنــد ســەعات پێــش 
ــۆ  ــۆ ســلوولی تاکەکەســی پێکــەوە تێلێفۆنمــان ب ــەوە ب ــەوەی ئێحســان بگوێزن ئ
ــەرارە دوو  ــە ق ــوو ک ــاگادار ب ــوو، ئێحســان ئ ــە مورەخەســیدا ب ــە ل ــرد ک کاوە ک
ڕۆژیتــر ئێعــدام بکــرێ، هەموومــان کەوتبووینــە هــەوڵ بەشــکوو بــەر بــەو شــتە 
بگریــن. ســەرەتا مــن لەگــەڵ کاوە قســەم کــرد و ئینجــا خــودی ئێحســان، دوایــی 
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ــی  ــام ئیمکان ــە، دڵنی ــە دەرەوەی ــەم ســاتەوەختەدا ل ــی زۆر باشــە کــە کاوە ل وت
هەبــێ شــتێ بــە کەســێ بکــرێ کاوە ئەیــکات. هەرچەنــد هەوڵــەکان بــۆ بەرگرتــن 
بــە ئێعدامــی ئێحســان بێ ســەرئەنجام بــوو، بــەاڵم ئــەو تــا دواســاتەکانیش هــەر 

دڵــی قــورس بــوو کــە کاوەی لــە پشــتە.

گێڕانــەوەی هەمــوو ئــەو بیرەوەرییانــەی لــە شــەهید کاوەی جەوانمــەرد هەمــە، 
»حەدیســی حەفتــاد مــەن کاغــەز«ە و لــەم مەجالــەدا ناگونجــێ. شــەهیدبوونی 
کاوە یەکێکــە لــە ناخۆشــترین ڕووداوەکانــی هەمــوو ژیانــم، کاتێــک شــەهید بــوو 
ــە تێلێڤیزیۆنــی ئێرانــەوە بیســت.  مــن هێشــتا لــە زینــدان بــووم و هەواڵەکــەم ل
هەنــدێ ڕووداو و حاڵــەت هەیــە هەرچــی هــەوڵ ئــەدەی ناتوانــی بــە تــەواوی یــا 
تەنانــەت نیوەچــڵ بیگــۆڕی بــۆ وشــە، حاڵــی مــن دوای بیســتنی ئــەو هەواڵــە لــەو 
شیشــە نەگریســەوە ڕیــک لــەو ســاتەوەختانەیە کــە توانــای وەســفکردنیم نییــە. 
ــە  ــا دواچرک ــە ت ــاوم ک ــە ژی ــە هەناس ــە ب ــێکدا هەناس ــەڵ کەس ــەوەرم لەگ بەخت

ئەڤینــداری لووتکــە بــوو و لــە لووتکەشــدا گیانــی بەخــت کــرد.
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وتووێژ لەگەڵ
ئیدریس ناسحی، هاوبەندیی سیاسیی شەهید کاوە

سازدانی: شەریف فەالح

1. جەنابــت وەک هاوبەندییەکــی سیاســیی شــەهید کاوە، ئەخــالق و ڕەفتــاری 
ئــەو شۆڕشــگێڕە خۆڕاگــرە چــۆن پێناســە دەکــەی و چــۆن لەگەڵــی ئاشــنا بووی؟

ئیدریــس ناســحی: مــن پێــش ئــەوەی شــەهید کاوە لــە نزیکەوە ببینــم و لەگەڵی 
ئاشــنا بــم، ناویــم لــە میدیاکانــەوە بیســتبوو کــە دەستبەســەر کــراوە، هــاوکات 
دەشــمزانی کــە باوکــی بەڕێزیشــیان کاتــی خــۆی تێکۆشــەرێکی نــاو شــاری ســنە 
بــووە کــە دوایــی گیــراوە و لەســێدارە دراوە. بــەاڵم بــۆ یەکەمجــار لــە زیندانــی 
ســنە بینیــم و پێکــەوە ئاشــنا بوویــن. بــۆ یەکەمجــار کــە دیتــم، کەســێکی زۆر 
ــزە  ــەو بەڕێ ــرت، ئ ــەی گ ــا جێگ ــە دڵم ــرا ل ــاوم و خێ ــە بەرچ ــت هات خۆشەویس
ــداردا لەگــەڵ  ــەم دی ــە یەک ــە دەســتبەجێ و ل ــوو ک خــاوەن کەســایەتییەکی وا ب
ــزە،  ــە ب ــردەوە. کەســێکی دەم ب ــدا دەک ــو دڵیان ــەی خــۆی لەنێ ــەر جێگ دەوروب
ڕووخــۆش و بــە ئــەدەب و ئەخــالق و لەســەرەخۆ و بــێ تەکەبــور و خاکــی بــوو.

2. شــەهید کاوە لــە بەرانبــەر زەبــر و زەنــگ و ئازار و ئەشــکەنجەی بەرپرســانی 
زینــدان و پیالنەکانیــان چۆن هەڵســوکەوتی دەکرد؟

ئیدریــس ناســحی: شــەهید کاوە خــاوەن ورە و ئیمــان بــوو، قــەت وای نیشــان 
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نــەدەدا کەلــە بەندیخانەیــە و هیچــکات پــەرۆش و خەمیــن نەتــدەدی و هیچــکات 
ــە  ــان. ب ــانی بەندیخ ــحاڵیی بەرپرس ــەی خۆش ــە مای ــرد ببێت ــی وای نەدەک کارێک
ــە هەڵوێســتی هاودەنگــی و یەکدەســتیی  ــە ڕۆڵێکــی بەرچــاوی ل ــری ژیران تەکبی
ــە بەرانبــەر کاربەدەســتی  زیندانییــەکان و بەتایبــەت زیندانییــە سیاســییەکاندا ل
زیندانــدا هەبــوو. بــۆ وێنــە کاتــی وا هەبــوو کــە زیندانییــە سیاســییەکان پێویســت 
ــەوە هەڵوێســت بگــرن، شــەهید کاوە  ــوا پێک ــارەی مەســەلەیەکەوە دەب ــوو لەب ب
بــۆ ئەمــکارە هەمــوو کات پێشــەنگ بــوو و هەڵوێســتەکەی لــە نامەیەکــدا 
دەنووســی و واژۆی بەندییــە سیاســییەکانی لەســەری کــۆ دەکــردەوە و دەینــاردە 
دەرەوەی زینــدان و دەدرایــە ڕاگەیاندنــەکان و بــۆ باوکردنــەوە لــە تەلەفزیــۆن و 
ماڵپــەڕەکان. یەکێــک لــە پیالنەکانــی کارابەدەســتانی زینــدان ناکۆکــی نانــەوە بوو 
ــەوەی جــەڕ و بــاس و مشــتومڕی  لەنێــو بەندییــە سیاســییەکاندا، بەتایبــەت نان
سیاســی لەنێــو الیەنگرانــی حیزبــی دێمۆکــرات لەالیــەک و الیەنەکانــی دیکــە، لــەم 
کاتانانــەدا شــەهید کاوە زۆر بــە وریایــی و ژیرانــە تــا ئــەو جێگایــەی بیتوانیایــە 
نەیدەهێشــت ناکۆکــی و ملمالنــێ و جەڕوبەحــس لەنێــو بەندییــە سیاســییەکاندا 

پــەرە بســتێنێ و ببێتــە مایــەی نیگەرانــی.

٣. ڕەفتار و ئەخالقی شۆڕشــگێڕانە و خۆڕاگریی شــەهید کاوە چ کاریگەرییەکی 
لەســەر هاوبەندییەکانی هەبوو؟

ئیدریــس ناســحی: شــەهید کاوە خــاوەن کەســایەتییەکی وەهــا بــوو کــە هەموان 
خۆشــیان دەویســت. لەگــەڵ هەمــوو کــەس بــە جوانــی و بەوپــەڕی ڕێــزەوە 
ــی  ــەی لەگەڵ ــایەتیی ئەوان ــەت و کەس ــۆ کەرام ــزی ب ــرد و ڕێ هەڵســوکەوتی دەک
ڕەفتــار و قســەیان دەکــرد، دادەنــا. ســووکایەتی و تەوهینــی بــە کــەس نەدەکــرد، 
ــەم خەســڵەت  ــرد. ئ ــەس نەدەک ــە ک ــی ب ــێ ڕێزی ــوو و ب ــووڕە نەدەب ــکات ت هیچ
ــی  ــز و حورمەت ــەی ڕێ ــە جێگ ــەوەی هەمیش ــۆی ئ ــە ه ــە ببوون و تایبەتمەندییان
ــزی  ــەی ڕێ ــە جێگ ــە کردبووی ــە ک ــی دیک ــە بابەتێک ــە لەمان ــت. جگ ــوان بێ هەم
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هەمــوان، ئــەوە بــوو کــە خــاوەن بنەماڵەیکــی تێکۆشــەر و خەباتــکار بــوو. چونکە 
باوکــی بەڕێزیــان هــەر لەڕێگــەی نیشــتمان و کوردایەتیــدا تێکۆشــان و خەباتــی 
کردبــوو کــە لەالیــەن کۆمــاری ئیســالمییەوە دەســتگیر و پاشــان شــەهید کرابــوو. 
ئەمــە خاڵێکــی دیکــە بــوو کــە هێنــدەی دیکــە پێگــەی کاوەی بــەرز کردبــۆوە. 
ــی  ــتگیر و زیندان ــە دەس ــاری دیک ــد ج ــتر چەن ــۆی پێش ــۆ خ ــەهید کاوەش ب ش
کرابــوو، هەرچەنــد بنەماڵەکەشــی بــەم بۆنــەوە زۆر لەژێــر گوشــار و هەڕەشــەی 
ئیتالحاتــدا بــوون، بــەاڵم هیچــکام لــەو پیالنانــە نەیوانتوانــی ورەی بشــکێنن و بەر 
بــە تێکۆشــان و چاالکیــی بگــرن. شــەهید کاوەی خۆڕاگــر ئــەم ڕەفتارانــەی ببوونە 
ــی  ــی سیاس ــە بەندی ــەش ک ــەت ئەوان ــەکان و تەنان ــەالی بەندیی ــەوەی ل ــۆی ئ ه

نەبــوون، زۆر جێگــەی ڕێــز و حورمــەت بــوو.

4. لەنــاو زینــدان شــەهید کاوە بــۆ لێــک نزیککردنــەوەی بەندییــە سیاســییەکان 
و هاوکاریکردنیــان چــە کارگەلێکــی دەکــرد؟

ــوان  ــی نێ ــە ناکۆکی ــە پێشــی ب ــەوەی ک ــا ل ــس ناســحی: شــەهید کاوە جی ئیدری
زیندانییــەکان دەگــرت، دۆســتایەتیی لەگــەڵ هەمــوان زۆر بــاش بــوو. جیــا لــەوەی 
ــی  ــەە، لەگــەڵ زیندانییەکان ــە سیاســیییەکان دانیشــتنی زۆر ب کــە لەگــەڵ زیندانیی
دیکــەش کــە بــە تۆمەتگەلــی تــر هاتبوونــە زینــدان دادەنیشــت و دۆســایەتی باشــی 
باشــی لەگەڵیــان هەبــوو. تەنانــەت کەســێک کــە بــە تۆمەتــی کوشــت )قەتــڵ( کەلــە 
ژوورەکــەی ئــەوان بــوو و هاوخــەرج بــوو. شــەهید کاوە هیچکاتــێ خــۆی لــە باقیــی 
زیندانییــەکان جیــا نەدەکــردەوە و جیاوازیــی لــە نێوانیــان دانەدەنــا. بۆ چارەســەریی 
گیروگرفتــی بەندییــەکان تــا ئــەو جێگەیــە توانیبــای و لــە دەســتی هاتبــا یارمەتــی و 
هاوکاریــی دەکــردن. هــەر ئــەم خەســڵەتانە ببوونــە هــۆی ئــەوەی کــە هەمــوان بــە 
قســەی بکــەن و خۆشــیان بوێــت. کارێــک کــە زۆر جــوان بــوو و شــەهید کاوە لەنێــو 
زینــدان ببــوو بــە بــاو و بەتایبــەت لەنێــو بەندییــە سیاســییەکاندا، ئــەوە بــوو کاتێــک 
بەندکراوێکــی سیاســی مــاوەی زیندانەکــەی ئــازاد دەبــوو، هەمــوو زیندانییــەکان و 
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بەتایبــەت بەندکــراوە سیاســییەکان پێکــەوە تــا بــەر دەرگای بەندەکــە و تەنانــەت 
هەتــا بــەر دەرگای نگابانــی بــە چەپڵەڕێــزان ڕەوانەیــان دەکــرد و ئافەرینیــان 
ــە یەکتــر نزیــک  پــێ دەگــوت کــە ئەمــەش ببــووە نەریتێــک و زیندانیەکانــی زۆر ل

دەکــردەوە، ئــەم کارەش داهێنانــی شــەهید کاوە بــوو.

تایبەتمەنــدی و  ئێــوە شــەهید کاوە هەڵگــری چ  بــەڕای  لەوانــە  5. جیــا 
خەســڵەتگەلێکی مرۆیــی بــوو کــە هێنــدە لەنــاو هــاوڕێ و دەوروبــەری و خەڵــک 

ــوو؟ ــت ب خۆشەویس

ئیدریــس ناســحی: شــەهید کاوە هەڵگــری کەســایەتییەکی بــە ورە و ڕێکوپێــک 
بــوو، کــە لەگەڵــی دادەنیشــتی مــرۆڤ وەرە و وزە و ئێنرژیــی وەردەگــرت، قــەت 
نائومێــدی و پەرۆشــیی پێــوە دیــار نەبــوو، قــەت جەســتە و ڕوومــەت و ڕوخســاری 
وەک کەســێکی زیندانــی نەیدەنوانــد، بەڵکــوو سیاســییەکی بــە تــەواو مانــا بــوو، 
خاوەنــی تێگەیشــتن و ســەوادێکی قووڵــی سیاســیی بــاش بــوو. مرۆڤێکــی خاکــی، 
ــە  ــە ب ــی دیک ــە کەس ــۆی ل ــوو، خ ــار نەب ــوە دی ــرووری پێ ــی و غ ــەت لەخۆبای ق
ســەرتر نەدەزانــی. پــەڕ بــە دڵ و بــە بیروباوەڕێکــی قــووڵ و لــەڕووی ئەقڵێکــی 

سیاســییەوە بــاوەڕی بــە ڕێبــاز و کار و تێکۆشــانەکەی هەبــوو. 

ــی  ــەت و هەل ــر دەرف ــووم، ئیت ــازاد ب ــدان ئ ــە زین ــەو ل ــن پێــش ئ بەداخــەوە م
ئــەوەم بــۆ نەڕەخســا جارێکــی دیکــە لــە نزیکــەوە بیبینمــەوە، هەرچەنــد پێکــەوە 
پێوەندیمــان هەبــوو، تەنانــەت دوای ئــەوەی بــە فەرمی چــووە ڕیزەکانی حیزبەوە، 
پەیوەندیمــان بــەردەوام بــوو، بەداخــەوە ئــەو مــرۆڤ و قارەمانــە مەزنــە تەمەنــی 
ــارۆی ســەنگەرەکەی خــۆی و  ــەران و گەم ــم و ســتەمی داگیرک ــوو و زوڵ ــەم ب ک
هاوڕێکــەی بــووە هــۆی ئــەوەی کــە ســەربەرزانە خــۆی شــەهید بــکات، هەتــا بــە 
ــەوە  ــە ئیمانیی ــانازی ب ــەی ش ــەی و نەتەوەک ــتی دوژمنەک ــە دەس ــی نەکەوێت دیل
بــکات. ئــەو بــە خوێنــی خــۆی خاکــی پیــرۆزی کوردســتانی ڕەنگیــن کــرد، ڕۆحــی 

شــاد و ڕێــگای بــەردەوام بێــت تاکــوو ئازادیــی کوردســتان.
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)کەچەڵیزم(! بیرەوەرییەکی سەیری ناو زیندان 

ماوەیــەک بــوو، چەنــد کەســێک لــە زیندانییــە سیاســییەکان دەچوویــن بــۆ یاری 
و وەرزش لــە باشــگای زینــدان، لەبــەر ئــەوەی دوای وەرزشــەکەمان زۆر ئارەقمــان 
ــوو هەمــوو ڕۆژێــک حەمــام  ــوو و بۆمــان نەب دەکــرد و مووســی ســەرمان فــرە ب
بکــەی، بۆیــە لەبــەر پاراســتنی پــاک و خاوێنیــی خۆمــان بڕمــان دا ســەرمان ســفر 
بکەیــن و بیتاشــین. بــۆی چــوار کــەس بوویــن و چوویــن و ســەرمان بــە نمــرەی 
ژمــارە 2 تاشــی. بــە واتایــەک کەچــەڵ بوویــن کــە بــە گاڵتــەوە پێمانیــان دەگــوت 
کەچــەڵ. ئێمــەش بــە گاڵتــەوە دەمانــوت ئەمــە مەکتەبــی کەچەڵیزمــە و هەرکەس 
ــەوە.  ــەم مەکتەب ــاو ئ ــە ن ــێ بێت ــکات، دەتوان ــەڵ ب ــۆی کەچ ــە و خ ــەزی لێی ح
منیــش بــۆ گاڵتــە و شــۆخیی خۆمــان، ئەساســنامەیەکم بــۆی نووســی بەنێــوی 
کەچەڵیــزم. نووســیبووم کەچەڵیــزم چییــە؟ کەچــەڵ کێیــە؟ و شــەرایەتی بــوون 
ــەکان  ــدەوە و باقــی زیندانیی ــە؟ و مــن ئەساســنامەکەم دەخوێن ــدام چۆن ــە ئەن ب
پێــی پــێ دەکەیــن. دواتــەر لەنــاو زیندانییــە سیاســییەکان دە کەســی تــر چــوون 
و وەک ئێمــە ســەریان تاشــی و هاتنــە نێــو مەکتەبــی کەچەڵیــزم. ئەمــە تاکــوو 
ئێــرە ئاســایی بــوو، بــەاڵم ســەیر لــەوەدا بــوو کــە کاربەدەســتانی زینــدان لــەم 
ــان،  ــەش دەترس ــە گاڵت ــەت ل ــوون، تەنان ــەران ب ــان و نیگ ــەلەیەش دەترس مەس
بۆیــە بــە سەرتاشــخانەی زیندانیــان ســپاردبوو کــە ئیتــر بۆیــان نییــە لەمــەودوا 

ســەری کــەس کەچــەڵ بکــەن و بیتاشــن.!
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وتووێژ لەگەڵ
کەریم زارعی، هاوبەندیی سیاسیی کاکۆ

»کاک کاوە ڕازدار و جێ متمانەی زۆربەی زیندانییەکان بوو«

1. وەک هاوبەندییەکــی سیاســی و هاوســەنگەرێکی شــەهید کاوە، یەکــەم 
ــۆن  ــایەتیی کاوە چ ــوون، بەگشــتی کەس ــنا ب ــەوە ئاش ــۆن پێک ــەی و چ ــار ک ج

هەڵدەســەنگێنێت؟

کەریــم زارعــی: یەکــەم جــار ســاڵی 1٣٨5ی هەتــاوی دوای ئــەوەی لــە ســتادی 
ــی ســنە،  ــەی ناوەندی ــۆ گرتووخان ــەوە ب ــی ســنەوە، گوازراین ــی ئیتاعات خەبەری
ئــەودەم کاک کاوە لــە بەنــدی حەوتــی زیندانــی ســنە بــوو، بــەو پێیــەی کــە ئــەو 
گرتووخانەیــە ئیمکاناتــی زۆر کــەم بــوو، بەنــدی حــەوت هــەم وەک قەرەنتینــە بوو 
و هــەم وەک شــوێنی مانــەوەی بەندکراوانــی سیاســی بــوو، لــەو بەنــدە کــە وەک 
قەرەنتینــە بەکاریــان دەهێنــا، دوو ئەرکیــان جێبەجــێ دەکــرد، یەکــم قەرەنتینــە 
و دووەمیــش وەک بەنــدی ڕاگرتــن. جیــا لەبەندکــراوی سیاســی، بەندکــراو و 
تۆمەتبارانــی دیکــەی وەکــوو »بکــوژ، ماڵــی و مــادەی هۆشبەر«یشــی تێــدا بــوو 
کــە دوای ماوەیــەک مانــەوە لــەو بەنــدە ئــەو بەندکراوانەیــان بەســەر بەندەکانــی 
دیکــەدا دابــەش دەکــرد، بــەاڵم زۆربــەی بەندکراوانــی سیاســی لــە بەنــدی حــەوت 
ــدە ببــووە قەرەنتینــەی دووەم، چونکــە گرتووخانــەی  بــوون، بەجرێــک ئــەو بەن
ســنە قەرەنتینەیەکــی دیکەشــی لــێ بــوو. ئــەو کاتــەی ئێمــە چووینــە نــاو 
زیندانــی ســنە بوویــن، کاک کاوە بــۆ خــۆی لــە کتێخانــەی زیندانــی ســنە بــوو. 
چونکــە بەرپرســی ئــەو بەشــی کتێبخانەیــەش بــوو و کتێبــی دەدا بــە بەندکــراوان 
و سەرپەرســتیی بــردن و هێنانــەوەی کتێبەکانــی لــە ئەســتۆ بــوو. لــە گەڕانــەوەدا 
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ــە  ــک هات ــەوان. کاتێ ــدەی ئ ــەو بەن ــدان و ئ ــە زین ــووی ئێمەشــیان هێناوەت زانیب
بــەر دەرگای هاتنــە ژوورەوەی بەندەکــە دەســتبەجێ ئێمــەی بینــی، چونکــە 
ئێمــە دوو کەســی ســیمای تازەهاتــوو بــۆ ئــەو بەنــدە بوویــن. یەکــەم دیدارمــان 
ــوە  ــە ئێ ــەرزی نیشــان دا ک ــتێکی ب ــەو هەس ــەاڵم ئ ــوو، ب ــوردت ب ــینێکی ک ناس
لێــرە تەنیــا نیــن و هەموومــان پێکــەوە کات و ژیــان تێدەپەڕینیــن. ئیتــر لەوێــوە 
وردە وردە پێکــەوە ئاشــنا بوویــن و خــۆی ناســاند بەگشــتی دڵدانەوەیەکــی زۆری 
داینــەوە و بەڕاســتی کاک کاوە ســەرچاوەی ورەبەخشــین و هیــوا بــوو بــۆ هەمــوو 

بەندکــراوان.

2. هاوبەندییەکانــی دیکــەی باســی دەکــەن کاک کاوە، لــە زیندانــدا هیچکاتــێ 
ــاوەن  ــەربەرز و خ ــوو کات س ــەداوە و هەم ــان ن ــار نیش ــراو و تاوانب وەک بەندک
ــەوە چــۆن  ــە نزیک ــت ل ــە، جەناب ــی دیک ــە ڕازداری بەندکراوان ــووە و بووەت ورە ب
ــک  ــۆ لێ ــوو ب ــۆن ب ــەرە چ ــەو تێکۆش ــوکەوتی ئ ــی و هەڵس ــەت ئەبین ــەو دۆخ ئ
نزیککردنــەوەی بەندکــراوان و لەقاودانــی پیالنــی بەرپرســانی زینــدان چــی دەکرد؟

کەریــم زارعــی: دوای ناســینی کاک کاوە لــە نزیکەوە، بەڕاســتی بۆمان دەرکەوت 
کــە بــە مانــای ڕاســتەقینەی وشــە کاوەیــە و ئــەو نــاوە پــڕ بە بــااڵی کەســایەتی و 
ڕەفتارییــە، چونکــە هیــچ جیاوازییەکــی لەنــاو زیندانییــەکان دانەدەنــا، بەتایبەتــی 
بەندکراوانــی سیاســی کــە هەرکامەیــان ســەر بــە حیزبێــک و بیروباوەڕێکــی جیاواز 
بــوون، لــەالی کاک کاوەوە هیــچ مانایەکــی نەبــوو کــە جیاوازییــەک دابنــێ، واتــە 
وا نەبــوو کەســانی هاوفکــر و هاوڕێبــازی خــۆی )ئەندامانــی حیزبــی دێمۆکــرات( 
لــە ئەولەویــەت دابنــێ. بــۆ وێنــە ماوەیــەک کاک کاوە بەرپرســی تەلەفۆنــی بەنــدی 
حــەوت بــوو، واتــە کاتــی تەلەفــۆن و پەیوەندیــی بەندکــراوان لەگــەڵ بنەماڵــە و 
کەســوکاریان ئــەو دیاریــی دەکــرد. کاک کاوە کــە لەســەر بیروبــاوەڕی نەتەوەیــی 
و وەرک ئەندامــی ڕێکخســتنی نهێنیــی حیزبــی دێمۆکــرات زیندانــی کرابــوو، بــۆ 
ــە نێــوان مــن وەک هاوســەنگەری، یــان بەندکراوێکــی دیکــە کــە لەســەر  وێنــە ل
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بیروبــاوەڕی کۆمەڵــە، یــان پەکەکــە گیرابــوو، لــەالی ئــەو بــۆ کاتــی تەلەفۆنکــردن 
جیــاوازی لــە گۆڕێــدا نەبــوو، بــۆ وێنــە شــتی وا نەبــوو بڵــێ کەریــم هاوســەنگەری 
ــوو  ــی هەب ــە دواوە. زیندان ــە بخەم ــە پێشــەوە و کەســانی دیک ــا بیخەم ــە ب خۆم
لــە بەنــدی دیکــە کاتــی تەلەفــۆن و پەیوەندیــی بــەر نەدەکــەوت، کاک کاوە 
ئــەو کەســانەی دەدۆزییــەوە و یارمەتییانــی دەدا و کاتــی تەلەفۆنکردنــی خــۆی 
بــەوان دەدا و جۆرێــک ڕێکــی دەخســت کاتــە بەتــاڵ و پشــووەکانی خۆشــی 
ــەوان دەبەخشــی و دەیــوت ئەوانــەی کــە بەڕاســتی پێویســتیانە قســە بکــەن،  ب
بــا بێــن لــەو کاتــە بەتاڵــە کەڵــک وەربگــرن. لەنــاو کــۆڕی دانیشــتنی بەندکراوانــدا 
ــە  ــک ک ــە جۆرێ ــرد، ب ــەوە دەک ــان نزیک ــۆی زۆر لێی ــرد و خ ــاری دەک وای ڕەفت
بەرانبــەرەکان ئــەو هەســتەیان لــەال دروســت نەدەبــوو کــە بەڵــێ ئــەوان لەبــاری 
ــە  ــە ئێم ــەوە ک ــەرەکیی ئ ــەی س ــاوازن. قس ــک جی ــییەوە لێ ــاوەڕی سیاس بیروب
هەموومــان هاوچارەنووســین و کوردبــوون و ڕزگاری خاڵــی جەوهەریمانە، تەنانەت 
ــاو  ــەاڵم لەن ــوون، ب ــە ب ــە پەکەک ــاوەڕ ســەر ب ــە بیروب ــە ب ــوون ک کەســانێک هەب
ــەو هەڵســوکەوتە  ــان. هــەر بەهــۆی ئ ــووە ئۆلگــووی خۆی ــان کردب ــدان کاوەی زین
ــە  ــە ک ــەو قەناعەت ــتبوونە ئ ــە گەیش ــی پەکەک ــەهید کاوە هاوڕێیان ــیاوانەی ش ش
ئێمــە هەرچەنــد ســەر بــە پەکەکــە، ڕەوتــی چــەپ، یــان حیزبــی دێمۆکــرات، یــان 
ــری  ــش چەت ــە ئەوی ــن ک ــەک چەتری ــر ی ــەاڵم لەژێ ــن، ب ــەر باوەڕێکــی دیکــە بی ه

کوردبوونــە و هەموومــان چارەنووســێکی هاوبەشــمان هەیــە.

ــەی ســنە  ــە گرتووخان ــوون ل ــە بەندکــراوی قەدیمــی و بەتەمــەن زۆر ب ــۆ وێن ب
ــوون  ــکاری و کەســانی دیکــەی خــاوەن ئەزم ــی کرێ ــوود ســاڵحی چاالکوان مەحم
هەبــوون، بــەاڵم هــەر گرفتێــک لەنــاو ئــەو بەنــدە ڕووی دابــا، بــۆ چارەســەکردنی 
ڕوویــان لــە کاوە دەکــرد. بــۆ وێنــە مەحمــوود ســاڵحی ڕۆڵــی باشــی هەبــوو، بــەاڵم 

بەبــێ کاوە گرفتەکانــی بــۆ چارەســەر نەدەکــرا.

٣. پێــت وایــە چــی وای کردبــوو کــە کاک کاوە بتوانــێ ئــەو متمانەیــە بــۆ خــۆی 
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لەنــاو هاوبەندییەکانــی دروســت بــکات کــە هەموویــان پرســی پــێ بکــەن و ببێتــە 
کلیلی چارەســەری کێشــەکانیان؟

کەریــم زارعــی: خەســڵەتانەی کــە کاوە هەیبــوو، ڕازداری و هەمــوو نهێنییاتــی 
ئــەو بەندکراوانــە بــوو کــە ڕاز و دەردەدڵــی خۆیــان بەالیــەوە بــاس دەکــرد. بــۆ 
وێنــە کاتێــک کەســێک ڕاز و خــەم و نهێینییەکانــی خــۆی لەالیــەوە بــاس دەکــرد، 
ئــەو ئەمانەتــدا و ڕزادارێکــی ڕاســتەقینە بــوو. هەســتێکی الی بەرانبــەر دروســت 
دەکــرد کــە کەســەکە هەســتی دەکــرد ئــەوا خەریکــە لەگــەڵ خۆیــدا قســە دەکات 
و نهێنییەکانــی پارێــزراون. ئــەم بابەتــە ببــووە هــۆی دروســتبوونی ئــەو متمانەیــە 
ــە  ــت کردبوویان ــەریی زۆر گرف ــۆ چارەس ــی و ب ــە هاوبەندییەکان ــک ل ــەالی زۆرێ ل
ــز و  ــدان خــاوەن ڕێ ــاو زین ــەوە لەن ــەم بۆنەی ــەر ب ــان و ه کەســێکی نزیکــی خۆی

ئیحترامــی تایبــەت بــوو.

ــە کاک کاوەوە  ــی ب ــە پەیوەندی ــرە ک ــت لەبی ــاو زیندان ــی ن 4. چ بیرەوەرییەک
ــت؟ هەبێ

کەریــم زارعــی: لــە بەنــدی نەوجەوانــان )میرمنــدااڵن( دوو بــرا هەبــوون، لەنــاو 
زیندانــدا بــە )قەنــدان و شــەمعدان( ناوبانگیــان دەرکردبــوو. هەردوویــان بــە 
تۆمەتــی مــادەی هۆشــبەر گیرابــوون. لــە هەفتــەدا دوو یــان ســێ ڕۆژ دەهاتنــە 
الی کاک کاوە و ئەویــش بەشــە قەنــدی خــۆی دەدا بــەو دوو برایــە. لەبــەر ئــەوەی 
ــەوە  ــەوە کەوتبوون ــەم بۆن ــوارد و ب ــان دەخ ــەدەر قەندی ــوڕە لەڕادەب ــەو دوو ک ئ
ــدان  ــاو زین ــدان و شــەمعدان«. هەلومەرجــی ن ــە »قەن ــان نابوون ــاو و ناوی بەرچ
جۆرێکــە کــە هــەر کەســەو خــۆی بــە شــتێکەوە ســەرقاڵ دەکات. ئــەو دوو 
کــوڕەش خۆیــان بــە خواردنــی قەنــدەوە ســەرقاڵ کردبــوو. داوایــان لــە زۆر 
کــەس دەکــرد و خەڵکیــش پێیانــی دەدا، بــەاڵم کاک کاوە هەمــوو بەشــە قەنــدی 
ــە  ــە ک ــە ئەوەی ــدان هەم ــاو زین ــەش لەن ــی دیک ــان دەدا. بیرەوەرییەک خــۆی پێی
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شــەوی 25ی گەالوێــژی ســاڵی 1٣٨٦ بــوو، کەســێک لــە زنیــدان بــوو کــە بەهــۆی 
پێکدادانــی هاتوچــۆ )تصــادف( و دانــی دییــە گیرابــوو، ئــەو کەســە زۆر نزیکــی 
کاک کاوە بــوو، بۆیــە هــەر گرفتێکــی بــۆ بهاتبایەتــە پێــش، ڕووی دەمــی لــە کاک 
ــی  ــژ پێ ــوارەی 25ی گەالوێ ــی. ئێ ــووە، فریشــتەی نەجات ــرد و کاوە بب کاوە دەک
گــوت: ئەگــەر مــن بچــم و چەنــد بەســتە شــوکالت بێنــم تــۆ بەنــاو زیندانــدا بــاوی 
دەکەیتــەوە؟ ئــەو کەســەش وتــی: ئــەرێ وەاڵ بــۆ ناکــرێ؟ کاک کاوە پێــی گــوت: 
دەی ئاخــر دەزانــی بۆنەکــە چییــە؟ لــە وەاڵمــدا وتــی: نــەوەاڵ نازانــم چییــە؟ وتی: 
جێژنــی 25ی گەالوێــژە، چونکــە لەنــاو زینــدان ئەوەنــدە لەبــارەی بۆنــە نەتەوەیــی 
ــەو  ــی ئ ــان دەیانزان ــوو، هەمووی ــەکان لەگــەڵ بەندکــراوان قســەی کردب و حیزبیی
بۆنەیــە چییــە. ئــەو کــوڕەش وتــی بەســەرچاو دەیکــەم، ئــەی مەگــەر مــن چیــم 
ــەو  ــا و دای ب ــوو و دە بەســتە شــوکالتی هێن ــرە. کاک کاوەش چ ــۆ کەمت ــە ت ل
ــاو بەندکراوانــدا بــاو کــردەوە.  بــرادەرە و ئەویــش بەنــد بــە بەنــد هەمــووی بەن
ــاو  ــازەت ئیتالعــات«ی ن ــۆوە »حیف ــگ کردب ــان بان ــۆ بەیانییەکــەی کاک کاوەی ب
ــاو  ــەو ب ــێ ش ــی دوێن ــوکالتە بۆچ ــیرینی و ش ــەو ش ــوو ئ ــان وتب ــدان. پێی زین
کراوەتــەوە، ئەوەیــش لــە وەاڵمــدا گوتبــووی، یەکــەم مــن بــاوم نەکردووەتــەوە، 
ــر  ــووە. دوات ــتی نەب ــوێنێکی گش ــە ش ــۆ ل ــووە و خ ــدان ب ــاو زین ــش لەن دووەمی
ئــەو کوڕەیــان بانــگ کردبــوو بۆچــی ئــەو کارەت کــردووە؟ ئەویــش لــە وەاڵمــدا 
وتبــووی مــاوەی دادگاییکردنەکــەت نزیــک دەبێتــەوە )ئــەو کەســە ماوەیەکــی زۆر 
لــە زینــدان بەبــێ چارەنــووس مابــووەوە و دۆســیەکەی ڕاگیرابــوو(، بۆیــە ئەبــێ 
شــیرینی بــاو بکەیتــەوە. بــەو بیانــووەوە هەردووکیــان لــەو گرفتــە ڕزگاریــان بــوو 

و کارەکــەی خۆشــیان جێبەجــێ کــرد.

5. لەنــاو زینــدان کاک کاوە ئــاگاداری دۆســیە و پەروەنــدەی زۆرێــک لــە 
ئەوانــەی  بەتایبــەت  بــوو،  سیاســی  بەندکراوانــی  بەتایبــەت  و  بەندکــراوان 
چارەنووســیان نادیــار بــوو، بــەڕای تــۆ ئەمــە بــۆ چــی دەگەڕایــەوە و پەیوەندیــی 

ــوو؟ ــەوە هەب ــە چیی ب
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ــەو  ــۆ دۆســیەی ئ ــوون ب ــدن و بەدواداچ ــۆ ڕاپەڕان ــی: کاک کاوە ب ــم زارع کەری
بەندکراوانــەی کەلــە خۆیــەوە نزیــک بــوون دوو ڕێگــەی بــەکار دەهێنــا. یەکیــان 
ئــەوە بــوو لــە دەرەوەی زینــدان خەڵکێکــی زۆری دەناســی و پەیوەندییەکــی زۆری 
ــزەران، ڕۆژنامەنــووس، چاالکــی مافــی مــرۆڤ و مەدەنــی، سیاســی  لەگــەڵ پارێ
و میدیــاکاران هەبــوو. بــەو پێیــەی کــە خــۆی بەرپرســی موخابراتــی بەنــد بــوو، 
ــۆ  ــی و ب ــی دەناس ــزەری باش ــوو پارێ ــە هەب ــۆ ئــەو پەیوەندییان ــی زۆری ب کات
خۆشــی شــارەزاییەکی باشــی لــە یاســاکان و ڕێوشــوێنە دادوەرییــەکان هەبــوو. 
دووەمیــش لەنــاو زینــدان زووتــر دەیتوانــی »مــەدەدکاران« و ڕاوێــژکارەکان 
ــۆ  ــوو. ب ــە ٨0٪ی بەندکــراوان ب ــر ل ــەی زیات ــەو پێیــە جێگــەی متمان ببینێــت، ب
وێنــە کاتێــک بەیانیــان کاک کاوە هەڵدەســتا و دەیــوت دەچــم، وەک ئــەوە وابــوو 
ــان  ــی خۆی ــان داواکاری ــت، زۆربەی ــدان بێ ــەورەی زین ــەرە گ ــێکی ه ــەو بەرپرس ئ
ــواردن و  ــی خ ــە. دۆخ ــۆ بک ــەو کارەم ب ــە ئ ــۆ بک ــەم کارەم ب ــتە ڕوو، ئ دەخس
خۆراکــی نــاو زینــدان خــراپ بــوو، زۆربــەی بەندکــراوان داوای هێنانــی خــواردن و 
کەلوپەلیــان لــێ دەکــرد، واتــە تەنانــەت بــۆ نانخواردنیــش یارمەتیــی بەندکراوانــی 
دەدا. کاتێــک دەچــووە بەشــی مــەدەدکاری کارەکانــی ڕادەپەڕانــد و لــەوێ ژمارەی 
دۆســیەکەی دەبــرد لــە ڕەوتــی پەروەنــدەی بەندکراوانــی دەکۆڵییــەوە و ئــەوەی 
لەدەســتی بهاتبایــە، بــۆ یارمەتییــان درێغیــی نەدەکــرد. بەتایبــەت بــۆ دەربڕینــی 
ناڕەزایــی بــەدەم، یــان بــە نووســراو کەســێکی شــارەزا بــوو و زۆربــەی نامەکانــی 
ــە نامەنووســەکانی زیندانــی ســنە بــوو، چەندیــن جاریــش  دەنووســی. یەکێــک ل
ــەاڵم  ــەکات، ب ــەو کارە ن ــە ئ ــوو ک ــان کردب ــە بانگی ــەو نامان لەســەر نووســینی ئ
هــەر بــەردەوام بــوو. نامــەی ئیعتــرازی کاریگــەری وای بــۆ دۆســیەی زیندانییــەکان 
ــوو،  ــەوە ب ــەر ئ ــە کار و پیشــەیان ه ــە دەرەوە ک ــش ل دەنووســی، زۆر پارێزەرێ
ــاو  ــەو لەن ــەاڵم ئ ــۆ کەســی بنووســن، ب ــوون ب ــادە نەب ــان نەدەنووســرا و ئام بۆی

زینــدان ئــەو ڕچەشــکێنانەی دەکــرد و دەینووســی.
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دارا قورەیشی:
شەهید كاوە كەسێكی هێدی، بە ڕەحم،

نەتەوەپەروەر و ئاشتیخواز بوو

بەڕێــز »ئاژیــن رەزابــی« هاوســەری شــەهیدی تێكۆشــەر كاك كاوە جەوانمــەرد، 
ــە ئارشــیوی  ــارەی شــەهید كاوە ب ــان كتێبێــك دەرب ــە بەتەم ــردم ك ــاگاداری ك ئ

خەبــات و تێكۆشــانی زیــاد بكــەن.

مــن و شــەهید كاوە پێكــەوە لــە تەبعیــد و لــە بەندیخانــەی مەراغــە هاوزینــدان 
بوویــن. مــن كۆمەڵــە و كاك كاوەش دێمۆكــرات بــوو. چــڵ و ئــازاری بەندیخانــە و 
نەبــەردی هیــوا و خۆڕاگریــی پشــت دیوارەكانمــان شانبەشــانی یەكتــر ئەزمــوون 
ــۆڕە  ــەرزەكان و ت ــوارە ب ــاوات دی ــە ئ ــاڵ و ب ــە خەی ــار ب ــك ج ــوو و گەلێ كردب
تەندراوەكانــی ســەر ئاســمانی ئــەو زیندانــە ناڕەوایەمــان پێكــەوە بڕیبــوو. 
ــا  ــان دەن ــوو، ی ــتاندا گەڕاب ــی كوردس ــار و الدێكان ــە ش ــمان ل ــەی هاوبەش خۆزگ
خــەم و كوڵەكانمــان بــۆ یەكتــر هەڵگرتبــوو. كــە وایــە كاتێــك دادە ئاژیــن 
پێــی وتــم كــە بــە نووســینی هەندێــك لــە بیرەوەرییەكانــی خــۆم و كاك كاوەی 
گیانبەختكــردوو لــەو كتێبــەدا بەشــداری بكــەم، زۆر كار و ئەركــی دیكــەم ڕاگــرت 
و هێزێــك لــە وەفاداریــی هاوبەندییانــە داینیشــاندمە ســەر نووســینی ئــەم دێڕانــە. 
بــە دیارییانــەوە زۆرم بــزە هــات، یــان چــاوم پــڕ بــوون لــە ئــاو، یــان دەیــان جــار 
شــەهید كاوە هاتــەوە بەرامبــەرم و دانیشــت و دەنگــی لــە گوێمــدا زرینگایــەوە.

مــن ئــەم دێڕانــەم نووســی و هیــوادارم بتوانــم النیكــەم گۆشــەیەك لــەو 
هاوڕێیەتییــە شۆڕشــگێڕانەمان وەك خــۆی بــاس بكــەم كــە زۆربەكــەی لــە 
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شــوێنێكی چەنــد میتــر و دوو جــای وەك زیندانــی مەراغــەدا تیپــەڕ ببــوو، بــەاڵم 
ــی خاكــی كوردســتان  ــەد پانتای ــە ق پەیمانگــەل و خۆزگەگــەل و ئاواتگەلێكــی ب
ــكاننەهاتویان  ــە ش ــەرز و ل ــتان ب ــی كوردس ــاخە بەرزەكان ــەد ش ــە ق ــن و ب بەری

ــوو. ــۆ گرتب لەخ

هێــزە  لەالیــەن  هەتــاوی،  1٣٨4ی  ســاڵی  رەشــەمەی  كۆتاییەكانــی 
ــەر  ــۆكان دەستبەس ــە ب ــالمییەوە ل ــاری ئیس ــی كۆم ــەركوتكەرەكانی ئیتالعات س
كــرام و لــە دادگای ئینقالبــی مەهابــاد بــە تاوانــی چاالكیــی سیاســی و پێوەنــدی 
بــە حیزبــی كۆمەڵــەوە، حوكمــی ســێ ســاڵ و نیــو زینــدان و دوورخســتنەوەیان 
ــەم.  ــەڕی ك ــە تێپ ــاری مەراغ ــی ش ــە زیندان ــوو ل ــە دەب ــەپاندم ك ــەردا س بەس

لێپێچینەوەكانــی  تێپەڕاندنــی  هەتــا  دەســتگیرییەوە  كاتــی  لــە  دیــارە 
ســلوولەكانی ئیــدارەی ئیتالعــات و پاشــان ماوەیەكــی چەنــد مانگــەی نادیاربوونــی 
دۆســییەكەم، نزیــك بــە ســاڵێكی خایانــد. مانگــی رەشــەمەی 1٣٨5ی هەتــاوی 
ــۆ  ــەوە ب ــاری بۆكان ــی ش ــە زیندان ــەپێندراوەكە ل ــە س ــی حوكم ــۆ جێبەجێكردن ب

ــەوە. ــە گوازرام ــی مەراغ زیندان

ــد مانگێــك  ــەردم بیســت، چەن ــاوی شــەهید كاوە جەوانم ــە ن ــۆ یەكەمجــار ك ب
بــوو لەگــەڵ دوو زیندانــی سیاســی دیكــە »كاك فاتێــح حەیرانــی و كاك خالــەق 
ــی مەراغــە،  ــۆ زیندان ــوون ب هەمــەدزادە« كــە ئەوانیــش پێــش مــن تەبعیــد كراب
ــەوە  ــی مەدەنیی ــەن چاالكان ــن. لەالی ــن و هەی ــاوڕێ بووی ــد و ه ــەوە هاوبەن پێك
ئــاگادار كراینــەوە كــە زیندانییەكــی دیكــەی سیاســی بــە نــاوی كاوە جەوانمــەرد 
)داوود(، حوكمــی دوو ســاڵ زینــدان و تەبعیــد بــۆ زیندانــی مەراغــەی بەســەردا 
ســەپاوە و لــە زیندانــی ســنەوە چاوەروانــی گواســتنەوەیە بــۆ زیندانــی مەراغــە. 
مانگــی بەفرانبــاری 1٣٨٦ی هەتــاوی بــوو كــە شــەهید كاوە جەوانمەردیــان هێنــا 
بــۆ زیندانــی مەراغــە. ئێمــە لەالیــەك، بــە دیــدار و ناســینی یەكتــر وەك تێكۆشــەر 
و شۆڕشــگێڕێ شــاد بوویــن و لەالیەكــی دیكەشــەوە بــەو بابەتــە شــاد نەبوویــن كە 
بــە نــاڕەوا و لەســەر بیــری رزگاریخوازانــە و بــە بڕیــاری ســتەمكارانەی دوژمــن، 
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لــە بەندیخانــە بەنــدی بوویــن.

خاڵــە هاوبەشــەكانمان ئێمــەی كردبــووە هاوڕێ و پێكەوە برایانە ســەختییەكانی 
زیندانمــان بــۆ یەكتــر ئاســان دەكــردەوە. راســتە هــەر كامــە و چاالكــی حیزبێكــی 
سیاســیی تایبــەت بوویــن، بــەاڵم تایبەتمەندییەكانــی بزووتنــەوەی رزگاریخوازانەی 
كوردســتان و چارەنووســی هاوبــەش وەك ئینســانی كــورد، لێكــی هەڵپێكابوویــن. 
ئێمــە تەنانــەت ئەوەمــان پــێ رەوا نەبیندرابــوو كــە لــە زیندانەكانــی كوردســتان 
ــان  ــاتێكیش ورەم ــۆ س ــەاڵم ب ــن، ب ــەڕ كەی ــان تێپ ــەپاوە ناڕەواكانم ــە س حوكم
ــەوە،  ــچ ئیمكانێك ــە هی ــدا و ب ــەر دەرفەتێك ــە ه ــەردەوام و ل ــە ب ــەزی. ئێم دانەب
هەوڵی دەستخســتنی زانیاری لەســەر بارودۆخی سیاســیی ئێران و كوردســتانمان 
دەدا. كــۆ دەبووینــەوە و هەواڵەكانمــان بــۆ یەكتر دەگێڕاویــەوە و لێكدانەوەكانمان 
ــە  ــە ئاراســتەی خزمــەت ب ــان ل ــەی زینــدان هەمووی دەكــرد. كتێبەكانــی كتێبخان
بایەخەكانــی كۆمــاری ئیســالمی ئێرانــدا بــوون، بۆیــە هەوڵمــان دەدا لــە دەرەوە 
كتێــب و ڕۆژنامــە و گۆڤــار دەســت بخەیــن و لەنــاو یەكتــردا دەســت بــە دەســتمان 
ــوو  ــەدزادە كتێبێكــی باشــی دەســت كەوتب ــەق هەم ــە كاك خال ــۆ وێن ــرد. ب دەك
كــە هــەر كامەمــان ســێ بــۆ چــوار جــار خوێندبوومانــەوە. بــە خۆشــییەوە كاك 
ــوو  ــان ب ــە رزگاریی ــە بەندیخان ــان پێــش ئێمــە ل ــەق و كاك فاتێــح هەردووكی خال
و مــن و شــەهید كاوە پێكــەوە ماینــەوە. هاوڕێیەتیمــان لەگــەڵ كاك كاوە هــەر 
دەڕۆیشــت و قــووڵ و قووڵتــر دەبویــەوە، هەتــا رادەیــەك كــە توێژەكانــی دەرەون 
ــوو. گاڵتــە و شــۆخی و پێكەنیــن و خــەم و  ــەر ب و دەروەنناســی یەكترمــان لەب
ــەم چەرخــە دەروونناســییەدا  ــرد و ل ــەش دەك ــان داب ــە و هیوام ــەژارە و خۆزگ پ

ئــەوە بابەتــی »رێــز« بــوو كــە جــار بــە جــار لــە نێوانمانــدا مەزنتــر دەبــوو.

ــەروەر و  ــم، نەتەوەپ ــە ڕەح ــدی، ب ــایەتییەكی هێ ــی كەس ــەهید كاوە خاوەن ش
ئاشــتیخواز بــوو. ســۆزی یەکجــار زۆری بــۆ بنەماڵــەی و بەتایبــەت بــۆ دایكــی، 
واتــە دایــە نەهیــەی خۆڕاگــر هەبــوو. دایكێــك كە هاوســەرە تێكۆشــەر و زیندانییە 
لــە زیندانــی  سیاســییەكەی واتــە شــەهید نەجمەدینــی باوكــی كاك كاوەی 
ــەی  ــیرینە بچۆكۆلەك ــە ش ــتێندرابوو، و رۆڵ ــێ ئەس ــان ل ــاد«ی كرماش »دیزڵ ئاب
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ــان  ــەی هەم ــی دیك ــۆی زیندانێك ــە چوارت ــتا ل ــە كاك كاوەی ئێس ــەوكات، وات ئ
رژیمــدا بــوو، بــەاڵم نەتەنیــا هــەر نەڕووخابــوو، تەنانــەت شانازیشــی دەكــرد كــە 

ــوو.  ــازی باوكــی داب ــان رێب ــە هەم ــژەی ب كاوە درێ

لــە بــواری هەڵســوكەوت و خۆڕاگرییــەوە لــە زیندانــدا و لــە كولتــووری بەرگــری 
و خۆڕاگریــی نــاو زیندانەكانــدا و لــە ئەزموونــە دژوارەكانــدا، هەمــوو وەك یــەك 
ســەربەرزانە تێپــەڕی ناكــەن. مــرۆڤ بــە گشــتی و لــە هەمــوو حاڵــەت و مــەكان 
ــەك  ــن ی ــە ناتوانی ــكرایە ك ــتییەكی ئاش ــەوە راس ــەاڵم ئ ــزە، ب ــدا بەڕێ و زەمانێك
بــەراوردی كۆنكرێــت و هاوبــەش بــۆ هەمــوو زیندانیانــی سیاســی قایــل بیــن. بــە 
داخــەوە هەندێــك كــەس لــە زیندانــدا دەشــكێن، هەندێــك كــەس لــە نیــوەی رێگادا 
ــارەكانی  ــدە و گوش ــڵ و وەع ــرت و فێ ــان و ف ــتەوە دەدەن، زیندانب ــۆ بەدەس خ
ــان تێــدەكا و جوانییەكانــی یاخیبوونیــان لــێ  سیســتمە خــاوەن زیندانەكــە كاری
دەســتێنێ. مەخابــن كــە ناچــارم ئــەم چەنــد دێــڕەش بونوســم كــە لــە راســتیدا 
بــۆ ئەوەشــیان دەنووســم كــە بەرچاوڕوونــی و ئەزمــوون بــێ بــۆ تێكۆشــەرانێك 
ــە دۆڕان  ــوون ك ــاش هەب ــێ كەســی وەه ــردووە. بەڵ ــون نەك ــان ئەزم ــە زیندانی ك
ــەكانی دادگا و  ــی بەرپرس ــە ملكەچ ــوارد و بوون ــان خ ــەواب و فریوی ــە ت و بوون

زیندانــی رژیــم.

زیندانیــی سیاســی قەاڵیەكــە كــە هەتــا دەرگاكــەی بــۆ زیندانبــان نەكراوەتــەوە 
شــكۆمەندە و خــەوی زیندابــان دەهەژێنــێ. بۆیــە زیندانبــان هەمــوو هەوڵێــك دەدا 
كــە داگیــری بــكات و بیڕووخێنــێ. پیالنــی بــۆ دادەڕێــژێ و خەونــی گولیــی پێــوە 
دەبینــێ. هەندێــك كــەس دەكەونــە داو و داگیــر دەكرێــن. بــە زمانــی زینــدان و 
ــۆ دەزگای  ــان ب ــر و قســە و باســی هاوبەندەكانی ــە موخب دەســتەواژەكانی: دەبن
ســیخوڕیی رژیــم دەبــەن، دەكەونــە داوی مــادە ســڕكەرەكان و بایەخەكانیــان لــێ 

دەســتێنن و لــە مرۆڤێكــی بــەرزەوە بەداخــەوە دەبنــە بوونەوەرێكــی ناحــەز.

بەاڵم ژیانی خۆڕاگریی ئێمە بەدوور بوو لە خاو و خلیسكی!

 دكتۆرێكــی ســپایی بەرپرســی بەشــی پزشــكیی زیندانــی مەراغــە بــوو. تــازە 
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بەرپرســایەتیی وەرگرتبــوو و هاتبــووە ئــەو زینــدان. پێشــووتر وەك ســپایی لــە 
شــەڕ لەگــەڵ پێشــمەرگەدا لــە كوردســتان برینــدار ببــوو. ســەرەتا هەڵســوكەوتی 
لەگــەڵ ئێمــە زۆر دوژمنانــە و هەوڵــی ئەزییەتكردنــی ئێمــەی دەدا. رۆژێــك ئــەم 
دكتــۆەرە، لــە ئەفســەر نیگەهبانییــەوە ئێمــەی بانــگ كــرد و بەتەنیــا لەگەڵمــان 
دانیشــت و پێــی وتیــن: هەرچــی بیــری لــێ دەكەمــەوە و رەفتــاری ئێــوە دەبینــم 
ــە هەمــوو بوارێكــەوە باشــترین كەســەكانی نێــو ئــەم زیندانــەن. بــەاڵم ســەرم  ل

ســوڕ مــاوە كــە چــۆن و بۆچــی ئێــوە بوونەتــە كۆمەڵــە و دێمۆكــرات؟، وتــی:

_ مــن لــە كوردســتان بــە دەســتی كۆمەڵــە و دێمۆكــرات برینــدار كــراوم و زۆر 
لــە هــاوڕێ ســپاییەكانم لــە شــەڕی پێشــمەرگەدا كــوژراون و...

ئێمە بە كوردی راوێژێكمان پێكەوە كرد و ئەم وەاڵمەمان پێ دایەوە:

 دكتــۆر تــۆ پێشــمەرگەیەكت پــێ شــك دێــت كــە هاتبێتــە مەراغــە و لــە شــار 
ــە شــەڕ لەگــەڵ ئێــوەدا شــەهید بووبێــت؟ دكتــۆر هەرچــی  و واڵتەكــەی ئێــوە ل
ــە  ــا ب ــی ن ــەوە و دان ــاخ بكات ــی س ــی مەنتق ــی وەاڵمێك ــردی نەیتوان ــای و ب هێن
بوونــی كێشــەی نەتەوەیــی لــە ئێرانــدا. بــەاڵم هــاوكات ئــەو تەبلیغاتــە درۆیینــەی 
ــە  ــەش هەی ــتیكی دیك ــر ش ــی: ئاخ ــردەوە و وت ــات ك ــالمی دووپ ــاری ئیس كۆم
ــكی  ــك و خوش ــودان، دای ــن و خ ــرات دژی دی ــە و دێمۆك ــە »كۆمەڵ ــە ك ئەمەی

ــارە دەكــەن!! ــان م خۆی

ــەوە  ــە نزیك ــرات ل ــە و دێمۆك ــە كۆمەڵ ــەوە: ئێم ــان دای ــاوا وەاڵمم ــەش ئ ئێم
دەناســین و سیاسەتەكانیشــیان دەزانیــن. لەنــاو هــەردوو حیزبــدا كەســانی دینــدار 
ــتی  ــە ش ــەك نموون ــدا ی ــواری ئەخالقیش ــە ب ــەن. ل ــن ه ــر و نوێژخوێ و رۆژووگ
ــەوەی  ــۆ رەشــكردنی بزووتن ــە ب ــی رێژیم ــا تەبلیغات ــە تەنی ــە، ئەم ــی نیی وا بوون
خەڵكــی كــورد. ئــەم قســانە تاكتیكــی ئەهریمەن ســازیی كۆمــاری ئیســالمییە بــۆ 

ــە. ــەو حیزبان ــك ل دوورخســتنەوەی خەڵ

 شــەهید كاوە پێــی وت: دكتــۆر تــۆ ئەگــەر نموونەیەكــی موســتەنەدی وام 
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بــۆ بێنیتــەوە، مــن بــە دەســتی خــۆم حوكمــی ئێعــدام بــۆ خــۆم ئیمــزا دەكــەم! 
ئەگینــا پێویســت دەبــێ كــە تــۆ پێداچوونــەوە بــە روانگــەی خۆتــدا بكــەی 
لەســەر سیاســەتەكانی كۆمــاری ئیســالمی بــە تایبــەت سیاســەتەكانی دەربــارەی 

ــتان. كوردس

ئەمــە تێپــەڕی و دوای چەنــد رۆژێــك دكتــۆر هاتــەوە و رووی كردە شــەهید كاوە 
و وتــی: حــەق بــە ئێوەیــە! مــن ئــەم چەنــد رۆژە زۆرم بیــرم كردووەتــەوە. مــن 
پێداچوونــەوەم كــردووە. مــن بــە روانگەكانمــدا چوومەتــەوە دەربــارەی سیاســەت 
و فیكرییەتــی كۆمــاری ئیســالمی و دەربــارەی دەســەاڵتداریی كۆمــاری ئیســالمی. 
دەســەاڵتی كۆمــاری ئیســالمی لــە رێژیمــی پاشــایی دیكتاتۆرتــرە! مــن بەداخــەوەم 
ــە  ــەق ل ــە و بەرح ــاوەڕی ئازادیخوازان ــر و ب ــەر بی ــوە، لەس ــی وەك ئێ ــە كەس ك

زیندانــدان.

شــەهید كاوە هۆگــری خوێندنــەوە و نووســین بــوو. لــە هەفتەنامــەی كەرەفتوودا 
بابەتــی شــەهید كاوە بــاو دەكرایــەوە. كارمەندێكــی زینــدان بەمــە دەزانــێ، بۆیــە 
داوای لــە شــەهید كاوە كــرد كــە بابەتێكــی بــۆ بنووســێت تاوەكــوو لــە رۆژنامــەی 
ــەوە وەك  ــاوی خۆی ــە ن ــران ب ــی ئێ ــازمانی زیندانەكان ــە س ــەر ب ــت« س »حمای

كارمەنــدی زینــدان بــاوی بكاتــەوە!

 الی مــن باســی كــرد و وتــی پێــم باشــە بــە دڵــی خــۆم بینووســم، بــەو مەرجــە 
كــە بابەتەكــە وەك خــۆی بــاو ببێتــەوە و ئــەو كارمەنــدەش قەبووڵــی كــرد.

 وەك لــە بیــرم بێــت ناوەرۆكــی بابەتەكــە »دێمۆكراســی، مافــی مــرۆڤ و 
سیســتەمی قەزایــی بــوو«. بــە زمانێكــی شــیاو بنەماكانــی پەرلەمان و سیســتەمی 
ــە شــێوەیەكیش  ــر پرســیار و ب ــووە ژێ ــی بردب قەزایــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێران
نوســیبووی كــە ئامانجــی ڕەخنەگرانــەكان بپێكێــت و لــە هەمانحاڵیشــدا بــۆ چــاپ 

و باوكردنــەوە لــەو كارمەنــدەی قەبــووڵ بكــەن.

هــەروای پێهــات و بــێ دەســتكاری دەقــی بابەتەكــە لــە رۆژنامــەی »حمایــت« 
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بــە نــاوی ئــەو كارمەنــدەی زینــدان بــاو بــووەوە. هــەر ئــەوەش بــووە هــۆی ئــەوە 
كــە ئــەو كارمەنــدە چەنــد كتێبــی دڵخــوازی خۆمانمــان بــۆ بێنێتــە نــاو زینــدان.

زیندانــی مەراغــە زیندانێكــی ناوەندیــی پارێــزگای ئازەربایجانــی ڕۆژهــەاڵت 
بــوو بــۆ دادگاكانــی چەنــد شــاری وەك مەراغــە، عەجەبشــێر، مەلێــكان و بنــاو. 
زیندانــی كوردیــش بــۆ كورتمــاوە دەكەوتنــە ئــەو زیندانــە. وەك ئەركــی نەتەوەیــی 
ــی  ــەدان زیندان ــە س ــن ل ــتیوانی بكەی ــاین پش ــدا تێكۆش ــاوەی زیندانیمان ــەم م ل
ــەن  ــان بك ــب كوژی ــدان غەری ــاو زین ــی ن ــە و التەكان ــتووە چەت ــورد. نەمانهێش ك
ــەی  ــەو كوردان ــوو ئ ــە هەم ــك ك ــە جۆرێ ــان، ب ــە پەنای ــەوە. ببووین و بیانڕووتێنن
لــەو مەســیرانانە كەســابەتی راگواســتنی كەلوپەلــی ســنورییان دەكــرد و گومانــی 
گیرانیــان هەمیشــە لەســەر بــوو، دەم بــە دەم نــاو و ئــاوازەی ئیمەیــان بیســتبوو و 
لــە كاتێكــدا تووشــی گیــران ببوایەتــن، دەســتبەجی دەیانــوت ئێمــە خزمــی »كاوە 

و دارا »یــن و داوایــان دەكــرد بیاندەنــە بەندەكــەی ئێمــە.

كەڕەتێكیــان بەداخــەوە كوردێكــی خۆفــرۆش و جــاش كــە لــە زیندانیشــدا 
مەوادفرۆشــیی دەكــرد و نەماندەهێشــت لێمــان نزیــك بێتــەوە، لــە الی حیفــازەت 
ــوردەكان  ــە الی ك ــە كاوە و دارا ل ــن ك ــێ دابووی ــی ل ــدان، راپۆرت ــی زین ئیتالعات
تەبلیــغ بــۆ كۆمەڵــە و دێمۆكــرات دەكــەن. حیفــازەت ئیتالعاتــی زینــدان بــە ســێ 
ــە؟ پێــش  ــان كامانەی ــرد تەختەكانت ــە ســەرمان، پرســیاریان ك ســەربازەوە هاتن
ئــەوەی ئێمــە وەاڵم بدەینــەوە دوو كــەس لــە زیندانییــە كــوردەكان كــە لەگەڵمــان 
بــوون )یەكیــان »مەســعود فەرەجــی« ئێســتا لــە واڵتــی یۆنــان پەنابــەری 

ــە. ــی دەســنووس و نووســراوەی سیاســیمان لەالی سیاســییە(، دەیانزان

 تەختەكانی خۆیانیان پیشان دا و وتیان ئەوە جێگەی ئەوانە!

ــێ  ــان ل ــرە كوردەكانیــش كــە ئاگای ــەت غەی ــە تەنان ــە زیندانیی  كەســی تریش ل
بــوو، نەیانــوت وا نییــە! ئــەو دوو تەختــە كــە هــی ئێمــەش نەبــوو، بــە تــەواوی 
پشــكێندران و دیــارە ئــەو شــتانەی ئــەوان دەیانویســت دەســتیان نەكــەوت، بــەاڵم 
ئێمەیــان بــە جیــا لەســەر تەبلیــغ بــۆ كۆمەڵــە و دێمۆكــرات بازجوویــی كــرد. بــە 



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 140

ــەوە  ــە ئیتالعات ــن. ل ــی راگرتی ــە ژووری تاكەكەس ــان ل ــوار رۆژی ــاوەی چ ــا م جی
ــووەوە  ــان داب ــەك وەاڵمم ــا لەی ــان جی ــان و هەردووكم ــۆ بازجووییم ــوون ب هاتب
كــە ئەگــەر مەدرەكێكتــان هەیــە بمانــدەن بــە دادگاە! دواتــر منیــان بــۆ مــاوەی 
بیســت رۆژ دایــە بەندێكــی دیكــە و لــەو ماوەیــەدا كــە داوامــان دەكــرد بماندەنــەوە 
ــەوە  ــە بتاندەین ــی نیی ــوت ئیمكان ــە دەی ــات ك ــازەت ئیتالع ــد، حیف ــەك بەن ــە ی ب
ــردووە.  ــان ك ــدا تەبانیت ــاو زیندان ــزام لەن ــە دژی نی ــوە ب ــە ئێ ــر، چونك الی یەكت
ــوێنمدا و  ــە ش ــن ب ــات هات ــازەت ئیتالع ــەربازی حیف ــت رۆژە س ــەو بیس دوای ئ
ــەهید  ــەوت ش ــۆم دەرك ــوێنە ب ــەو ش ــەر دەرگای ئ ــە لەب ــازەت ك ــە حیف بردیانم
كاوەشــیان هێنــاوە. هــەر لــە دوورەوە كــە یەكترمــان بینــی روومــان گەشــایەوە. 
ــە ژوورەوە. بەرپرســێك  ــەوە بردیانیان ــن و پێك ــەوە قســە بكەی نەیانهێشــت پێك
ــە بەرپرســەكان ئــەو كاتــە لــەوێ، دەركــی بــە جیاوازییەكانــی ئێمــە كردبــوو.  ل
ــەوەی كــە ئێمــە ئەزییــەت  ــوو ل حاڵەتێكــی ویژدانــی دایگرتبــوو و خۆشــنود نەب
بــكات. نەیدەزانــی چــۆن لــەو پارادۆكســە بێتــە دەرەوە. لــە الیــەك ناچــار بــوو 
ئێمــە ئەزییــەت بــكات و لــە الیەكیشــەوە دەیزانــی ئــەو كارە ناڕەوایــە كــە درحــەق 
بــە كەســانی ئازادیخــواز دەیــكات. ئەمــە دەتوانــێ چیرۆكــی زۆرێــك لــە دەســت 
و پێوەنەكانــی سیســتمێكی دیكتاتــۆر بێــت كــە كاتــی رووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ 
راســتییەكانی بەرامبەریــان تووشــی راپەڕینــی ســایكۆلۆژی ببنــەوە و بگەڕێــن بــۆ 
وەاڵمەكانــی ویــژدان لــە دەرەونــی خۆیانــدا. لــە مەجالێكــدا بــە ئەســپایی وتــی: 
مــن مەئمــوەرم و مەعــزوەرم. زۆرم پێناخۆشــە ئێــوە زیندانــی ئێمــەن. كاغەزێكــی 

دەسنووســراوەی پێدایــن كــە بیخوێنینــەوە.

كــە خوێندمانــەوە و بۆمــان دەركــەوت كــە راپۆرتــی ئــەو كــوردە خۆفرۆشــەیە 
و ئەوەیــە كــە ئێمــەی تووشــی ئــەو كێشــانە كــردووە. بەرپرســەكە كاغەزەكــەی 
ــی  ــن و وت ــی لێكردی ــدی. داوای لێبوردن ــەوە دڕان ــن و لەبەرچاومان ــێ وەرگرتی ل
بزانــن كــە خەتــای مــن نییــە و تكاشــتان لێدەكــەم بــە كــەس مەڵێــن. چونكــە 

مــن نەدەبــوو پێتــان بڵێــم بۆچــی و كــێ راپۆرتــی لێــداون!

 وتــی: مــن ئــەو كەســە لــە بەندەكــەی ئێــوە الدەبــەم و دەردیشــی دەدەمــێ. 
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ئێمــە هــاوكات هوشــیار بوویــن كــە ســەرەڕای ئــەوەی كــە خەیانەتمــان لــێ كــراوە، 
بــە گــژ كەســێكیاندا نەكردبێتیــن! وتمــان پێویســت نــاكا بــە كــەس بڵێیــن، وەك 
نەخۆشــێك ســەیری ئــەو كەســە دەكەیــن و شــكایەتێكمان لێــی نییــە. لەڕاســتیدا 
تەنانــەت لــەو بارەیەشــدا دەزگای كۆمــاری ئیســالمیمان بــە شــیاو نەدەزانــی كــە 

تۆڵــەی ئێمــە لــە خۆفرۆشــێك بســتێنێتەوە.

شــەهید كاوە زۆر هۆگــری هونــەر و ئەدەبیاتیــش بــوو، پێشــتر تەڕاحــی و 
نیگاركێشــیی كردبــوو. زۆربــەی ســروودە شۆڕشــگێڕانەكانی لەبــەر بــوو. ئەمجــارە 
دوای لێكدابڕانمــان كــە چووینــەوە الی یەكتــر، دەفتــەری تەڕاحییەكــەی بــۆ 
هێنــام و پێــی نیشــان دام، بینیــم نیگارێكــی منــی كێشــابووەوە و لەژێــری 
نوســیبووی هاوڕێــی تێكۆشــەرم دارا قوڕەیشــی. زۆر وەك خــۆم دەچــوو. ناشــزانم 
لــە الی مابــوو یــا نــا؟ وێنــەی شــاخی زۆری كێشــابووەوە و باســی شــاخەكانی 

ــوون. ــۆ شــاخەوانی چووب ــی ب ــەڵ هاوڕێیان ــە لەگ ــرد ك كوردســتانی دەك

بەگشــتی سیســتمی ئیداریــی كۆمــاری ئیســالمی، سیســتمێكی فاشــلە و ئــەم 
گەندەڵییــە بەشــی زیندانەكانیــش لەخــۆ دەگرێــت. لەالیەكی تــرەوە ناڕەزایەتییــە 
جۆراوجــۆرەكان پانتایــی ئێــران و هەمــوو سیســتمی دەســەاڵتداریی كۆمــاری 

ــووە. ئیســالمی داگرت

ــوارد  ــوی دەخ ــەك فری ــە درۆی ــە ب ــۆبییە ك ــك و تەعەس ــزە ئیدۆلۆژی ــەو هێ  ئ
و گیانفیدایــی بــۆ كۆمــاری ئیســالمی دەكــرد، ئێســتا وا نەمــاوە. بەرتیــل و 
رشــوە وەرگرتــن لــە هەمــوو ئاســتەكاندا بوونــی هەیــە. جارێــك لەگــەڵ شــەهید 
ــی  ــی موبایل ــی گوش ــرت. رەم ــەری گ ــن و س ــكە بكەی ــەو ریس ــان ئ كاوە توانیم
ــان  ــد وێنەیەكم ــن چەن ــێ دای ــەی خۆشــی پ ــەوە و مۆبایلەك ــان كڕیی كارمەندێكم

ــرت. ــەی هەڵگ ــە دووربینەك ــدان ب ــی زین ــدی دووی ئەوكات ــاو بەن لەن

 رەمەكەمــان شــاردەوە و الی شــەهید كاوە بــوو كــە دواتــر بــە نووســراوەیەكی 
ــەوەوە شــەیرم كــرد و  ــە الپــەرەی فەیســبووكەكەی داینــا و منیــش ل خۆیــەوە ل

ئەمــەی نووســیوە لــە ســەری:
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ــێ!  ــر نەب ــە خەی ــادی ب ــاڵی 1٣٨7 ی ــە س ــی مەراغ ــەرد: زیندان )كاوە جەوانم
ــەو  ــەیری ئ ــا س ــێ! - ج ــر نەب ــە خەی ــادی ب ــاڵی 1٣٨7 ی ــە س ــی مەراغ زیندان
دیمەنــە جوانانــەی نــاو زیندانــی مەراغــە بكــەن كــە بــە موبایلێــك لــە گــەڵ هــاوڕێ 
تێكوشــەرم كاك دارا قوڕەیشــی بــە هــەزار فــرت و فێــڵ لــە بەیانیەكــی ئــەو رۆژە 
ناخۆشــانە كێشــاومانە كــە ئەگــەر كەشــف كرابایــن النیكــەم یەكێــك 2 ســاڵی تر 
ــەوەی كــە لەگــەڵ كاك دارا  ــە ســەرماندا دەســەپاند! - ســەرەڕای ئ زیندانیــان ب
بیرەوەریــی زۆر خــۆش و لەبیــر نەكراومــان بــوو، بــەاڵم بــە راســی رۆژانێكــی زۆر 
ــوەری،  ــەوا خ ــان، ه ــام، ئۆتاقەكەم ــمانە حەم ــەوە ڕەس ــد، ئ ــەختمان تێپەڕان س
ئاودەســتەكانی كۆشــكی مەراغەیــە كــە ئێســتاش بیــری لــێ دەكەمــەوە خەریكــە 
دڵــم بتۆقــێ. - ســەر بــەرزم بــەوەی كــە وەك خــۆم ئێســتە هەســت بــەو دەردەی 
كــە هاوڕێیانــی دیكــەم لــە بەندیخانەكانــی رێژیمــی ئێرانــدا دەیكێشــن دەكــەم بــە 
ئــەو چەنــد ســاڵە كــە لەگەڵیــان بــووم. - هیــچ شــتێك لــەم دنیــا بــە قــەدەر لــە 
بەندبــوون پــێ ناخــوش نییــە و هــەر بــە خوشــی یــادی ناكــەم، بــەاڵم ئــەو كاتانــە 
كــە لــە زینــدان بــووم، هەروهەهــا زۆربــەی هاورێیانــی دیكەشــم، خۆمانمــان بــە 
پاشــای ســەر تەخــت نەدەگۆریــەوە... - ئێســتەش هەمــوو ســات و كاتێكــم بــە 
یــادی ئــەو كەســانە تێپــەڕ دەبــێ كــە ئێســتاش لــە بەندیخانەكانــی رێژێمــی ئێــران 
ــادە  ــی م ــە بەكارهێنان ــەی مەراغ ــەم زیندان ــەن... - ل ــە ســەر دەب شــەو و رۆژ ب
هۆشــبەرەكان بــە فەرمــی ئــازاد بــوو جگــە لــە مــن و كاك دارا بەداخــەوە هەمــوو 
هاوبەندییەكانــی دیكەمــان مــەوادی مۆخەدێریــان مەســرەف دەكــرد كــە بــۆ خــۆی 
ــەكات. -  ــو دروســت ئ ــە باســكردنی ئێســتەش وەحشــەتم ب ــوو ك ــك ب تراژیدیای
كاك داراش چاالكــی سیاســی بــوو كــە ئــەو رۆژانەمــان پێكــەوە تێدەپەڕانــد و بــە 
خۆشــییەوە ئێســتا دربــاز بــووە و لــە كەناڵــی رۆژهــەاڵت بــە ســەربەرزی خەریكــی 
ــە  ــەو زیندان ــتانە ل ــەم ش ــرۆڤ و ئ ــی م ــتی ماف ــتی بەڕاس ــانە. - بەڕاس تێكۆش

بوونــی نەبــوو... بوونــی نەبــوو.(.

ــە زیندانــی مەراغــە  ــە كاتــی كۆتایــی حوكمەكــەی شــەهید كاوە ل وردە وردە ل
ــارە  ــی كوردســتان. دی ــەوە زیندان ــوو دەیبەن ــان راگەیاندب ــەوە. پێی ــك ببووین نزی
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كاك كاوە حوكمــی دیكەشــی بەســەردا ســەپابوو جگــە لــەو حوكمــە كــە دەبــوو 
لــە مەراغــە تێپــەڕی كات. لــە الیــەك پێــم خــۆش بــوو كــە بەشــكەم حوكمەكــەی 
ــەوە كــە  ــۆ ئ ــوو ب ــم هەب ــەواو بێــت و لەالیەكیــش هەســتێكی خەمباری دیكــەی ت
هــاوڕێ خۆشەویســتەكەی زیندانــم لــێ دوور دەكەوتــەوە و بــە تەنیــا دەمامــەوە. 
ــك  ــاوەی نزی ــە، م ــی مەراغ ــۆ زیندان ــەوەم ب ــش دوورخران ــوو. پێ ــۆش ب الم ناخ
ــم لەگــەڵ ئاواتــی  ــی بیالتەكلیفــی و پێــش حوكــم پێدران ســاڵی یەكەمــی دەوران
قوڕەیشــی بــرام كــە پێكــەوە ســەبارەت بــە كاری تەشــكیالتی كۆمەڵــە گیرابووین، 

لــە زیندانــی بــۆكان هاوبەنــد بوویــن.

بــە هاوڕێیــی، هاودەمــی و یارمەتــی باشــی یەكتــر نزیكــەی یــەك ســاڵمان لــە 
ــان  ــەدوای ســاخبوونەوەی حوكمەكەم ــوو. دواب ــان تێپەڕاندب ــاوەی زیندانییەكەم م
ئەویــان بــۆ زیندانــی تەورێــز و منیــان بــۆ زیندانــی مەراغــە تەبعیــد كــرد. ئــەم 
جیابوونەوەانــە زۆر ناخــۆش و قــورس بــوو. ئەمجاریــش دەبــوو لــە شــەهید كاوە 
دوور بكەومــەوە. ئــەم دابڕانــەش زۆر دژوار بــوو. پــاش ئــەوە ئیتــر پێوەندیمــان 

لــە رێگــەی تەلەفــوون بــۆ بنەماڵەكانمانــەوە بــوو.

 چەنــد مانــگ دوای رۆیشــتنی شــەهید كاوە زیندانییەكــەی منیــش تــەواو 
بــو و هاتمــە دەرەوە. زۆری نەخایەنــد دیســانەوە بەهــۆی درێــژەی چاالكیــی 
سیاســی و تەشــكیالتی و چاوەدێــری ئەمنــی بەســەرمەوە لــە ئێــران دەربــاز 
ــك  ــە. جارێ ــمەرگەی كۆمەڵ ــە پێش ــتان و بووم ــی كوردس ــە هەرێم ــووم و هاتم ب
لەالیــەن شــەهید كاوەوە تەلەفوونــم بــۆ كــرا و بــە گوێبیســت بوونــی دەنگــی زۆر 
خۆشــحاڵ بــووم. زانیــم كــە ئەویــش دەربــاز بــووە و بووەتــە پێشــمەرگەی حیزبــی 
ــاوە پێوەنــدی تەلەفونیمانمــان هەبــوو، تاكــوو  ــاوە بەن دێمۆكــرات. دوای ئــەوە ن
ــە نیــوەرۆی رۆژێــك لــە پرســگەی ئــوردوگای ناوەندیــی كۆمەڵــەوە ئــاگادار  بەرل
كرامــەوە كــە میوانــم هاتــووە. چوومــە پرســگە بینیــم شــەهید كاوە و هاوڕێیەكــی 
كــە بەداخــەوە ناوەكەیــم بیــر نەمــاوە، بــەاڵم ئەویــش ئەندامــی حیزبــی دێمۆكــرات 
ــی  ــی كادری رێبەری ــدواڵ عەزیم ــەودە )عەب ــە ع ــەڵ مام ــتایەتی لەگ ــوو و دۆس ب

كۆمەڵــە( هەبــوو، بــە ماشــێنێكی بــاری گــەورە هاتبــوون بــۆ ســەردانمان.
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 زۆر بــە دیــداری شــاد بوومــەوە زۆر بیرەوەریــی لەبیرنەكراوەمــان بــۆ زینــدوو 
بــووەوە. لــە ژوور و ماڵەكــەی مــن بوویــن و دواتــر بــە داوای ئــەو هاوڕێیــەی كــە 
لەگــەڵ شــەهید كاوە هاتبــوو چووینــە ماڵــی مامــە عــەودە لــە بەشــی ناوەنــدی و 
ســەركردایەتی كۆمەڵــە. كاتــی نانــی نیــوەڕۆ هــات و مامــە عــەودە كــە خــۆی لــە 
مەقــەڕی ناوەنــدی بــوو، وتــی: لێــرە نانــی نێــوەڕۆ بخۆیــن، یــان بچینــە شــوێنی 

نانخواردنــی مەقــەڕی ناوەنــدی؟

 ئــەو هاوڕێیــەی شــەهید كاوە چــوون بــۆ مەقــەڕی ناوەنــدی هەڵبــژارد و 
چەوینــە ئــەوێ. بەڕێــز كاك عەبــدواڵی موهتــەدی لــەوێ بــوو. مــن شــەهید كاوەم 
بــە كاك عەبدوڵــا و باقــی هاوڕێیــان ناســاند و لــە كاتــی نانخــواردن و دواتریــش 
بــۆ دوو كاتژمێرێــك پێكــەوە بوویــن. زۆرمــان بیــرەوەری خۆمــان بــۆ هاوڕێیــان 
ــەوە  ــرد. بەداخ ــاس ك ــییمان ب ــی سیاس ــدان و زیندان ــی زین ــەوە. بارودۆخ گێڕای
ــی  ــی پێكەوەبوون ــات و مەجال ــتنیان ه ــی رۆیش ــەی كات ــەهید كاوە و هاوڕێك ش

ــا و ڕۆیشــتن. ــان نەم زیاترم

دواییــن جــار كــە شــەهید كاوەم بینــی، كاتێــك بــوو كــە بــە مەرەخەســییەكی 
ــد  ــی هاوبەن ــەوەی هاوڕێیان ــۆ بەســەر كردن ــە كاری تەشــكیالتی، ب ــد رۆژە ل چەن
و خــزم و كەســم لــە هەرێمــی كوردســتان دەورە ســەفەرێكم كــرد. چوومــە 
ســەردانی كاك فاتێــح حەیرانــی لــە بەحرەكــەی هەولێــر. دواتــر چوومــە ســەردانی 
دادە ناهیــد حۆســێنی لــە ئــوردووگای حــدكا كــە ئەندامــی كۆمیتــەی ناوەندیــی 
ــداری شــەهید كاوە  ــە دی ــەوێ جارێكــی دیكــە ب ئــەوكات و خــزم و خاڵۆزامــە. ل
شــاد بوومــەوە. زۆر پێكەنیــن و زۆرمــان قســەی خــۆش كــرد. بیرەوەرییەكانمــان 
وەبیــر دەهاتــەوە و باســمان دەكــرد. باســی هەدانــەدان و پرۆگــرام و پالنــە 
داڕیژراوەكانــی خۆمــان لەنــاو زینــدان كــرد كــە وەك چاوەڕوانــی خۆمــان چوونەتــە 

پێشــەوە. 

بــۆی بــاس كــردم لــە بەشــی راگەیاندنــی تەشــكیالتی حــدكا كار دەكات و بــە 
بۆنــەی كاریگەریــی ئەرێنــی كــەش و شــوێن و كۆڕی خەبات و كاری پێشــمەرگانە، 
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هەمــوو خــەم و ئازارەكانــی زیندانــی لەبیــر كــردووە. زۆر ســەر و دڵخۆشــم بینــی و 
زۆر پێــی خۆشــحاڵ بــووم. بــە داخــەوە ئــەم چاوپێكەوتنــە دواییــن چاوپێكەوتنــم 
لەگــەڵ ئــەو هــاوڕێ ئازیــز و خۆشەویســت و تێكۆشــەرە بــوو. ئــەو رۆژەی 
هەواڵــی دەرگیــری تیمــی پێشــمەرگەی حــدكا و هەواڵــی ناخۆشــی شــەهیدبوونی 
چەنــد لــە پێشــمەرگەكانی ئــەو تیمــەم پێگەیشــت لــە زاگرۆســی كۆمەڵــە )بەشــی 

تەشــكیالتی نهێنــی كۆمەڵــە( بــووم. 

بەشــێك لــە هاوڕێیانــی نهێنیــی بەشــی مەریوان و ســەواڵوە كــە دەرگیرییەكەیان 
ئــاگا لێببــوو، هەواڵەكانیــان بــۆ ئێمــە لــە زاگــرۆس رادەگواســت. ئامادەیــی خۆیان 
دەردەبــڕی كــە بچــن بــۆ یارمەتیــی ئــەو تیمــە دەرگیــرەی ئــەو پێشــمەرگانە كــە 
ــە  ــە ب ــاری ئیســالمی. ئێم ــی كۆم ــی رژیم ــەڵ هێزەكان ــوون لەگ ــدا ب ــە دەرگیری ل
پشتراســتی نەماندەزانــی پێشــمەرگەی كام حیــزب و الیەنــن، بۆیــە هەواڵەكەمــان 
بــە چەنــد الیەنــی حیزبــی گەیانــد و لــە ئامادەبوونــی یارمەتــی و ئیمكانــی خۆمــان 

ئاگادارمــان كردنــەوە.

 زۆری پــێ نەچــوو هەواڵــە گەیشــتووەكان زیاتــر پشتراســت بوونــەوە كــە 
ئــەو یەكــە پێشــمەرگەیەی كەوتوونەتــە گەمــارۆ، پێشــمەرگەی حــدكان و بەپێــی 
هەواڵــەكان زانیــم یــەك لــەو پێشــمەرگانە شــەهید كاوەیــە. زۆر بەالمــەوە ســەخت 
و ناخــۆش بــوو. نەمدەزانــی بــۆ رزگاركردنــی چیــم لەدەســت دێ. پێوەندیــم بــە 
ــێ  ــەم پ ــانەوە هەواڵەك ــرد و دیس ــدكا ك ــی ح ــە ئەمنییەت ــزەت ل ــەید عێ كاك س
راگەیانــدوو پێــم وت: كاک كاوە رفێــق و هاوڕێمــە بــە ئەركــی حیزبــی و شەخســی 

چیمــان لەدەســت دێ پێمــان بڵێــن.

ــەكان  ــەوە و هەواڵ ــن دوور كەتوونەت  كاك ســەید عیــزەت وتــی: نیگــەران مەب
بــۆ ئــەو دوو هاوڕێیــە تــا بــە ئێســتا دڵخۆشــكەرە و لــە هەوڵدایــن. دیــارە لــەوە 
دڵنیــام هاوڕێیانــی پێوەندیــدار لــە حــدكا چــی لــە توانــادا بووبــێ كردوویانــە و 

لەوانەشــە هــاوكاری و هەوڵــی ئێمــەش بــۆ رزگاربوونیــان بــێ ئــاكام بوایــەت.

 وابــوو بەداخێكــی گــەورە و گرانــەوە هەواڵــی شــەهید بوونیــان گەیشــت و دڵــە 
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گەورەكــەی شــەهید كاوە لــە رێگــەی پیــرۆزی رزگاریخوازانــە بــۆ كوردســتان لــە 
لێــدان كــەوت و زۆر مخابــن ناتوانــێ رزگاری كوردســتان بــە چــاوی خــۆی ببینــێ، 

بــەاڵم یــاد و بیرەوەرییەكانــی بــۆ هەمیشــە لــە دڵمــدا زینــدووە.

ــەهید كاوە و  ــتی ش ــەری خۆشەویس ــە هاوس ــی ل ــر سەرەخۆش ــۆ جارێكی ت  ب
ــە دایكــی شــەهید كاوە، كاك  ــە نەهی ــی، دای ــن رەزاب ــزم دادە ئاژی خوشــكی ئازی
ــە  ــەم. ب ــزی دەك ــی ئازی ــە و هاوڕێیان ــوو بنەماڵ ــەهید و هەم ــرای ش ــووف ب رەئ

ــتان. ــەهیدانی كوردس ــوو ش ــی هەم ــە بەرزەكان ــە ئامانج ــتن ب ــوای گەیش هی

ســەركەوێ تەبایــی و رەبایــی و هاوڕێیەتــی و یەكگرتنمــان كــە پاداشــی شــەهید 
كاوەكانە.



147شەریف فەالح

شەریف بێهرووز:

شەهید کاوە، شۆڕشگێڕێک بوو تژی لە ئیرادە

ڕاســان، وەکــوو الپەڕەیەکــی نــوێ و زێڕینــی خەباتــی نەتەوایەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان بــە دژی زوڵــم و ســتەمی نەتەوایەتــی الیەنــی هــەر دیــار و بەرچــاوی 
پێشــاندانی هیــز و توانــای پێشــمەرگە و بوونــی لــە جەرگــەی ڕۆژهــەاڵت دایــە و 
بێگومــان ئەمــە الیەنــەی هــەر زەق و بەرچــاو و گرینگیەتــی، بەاڵم هاوکات ڕاســان 
بیرۆکەیەکــی بەخۆداچوونــەوە و دووبــارە خوێندنــەوەی شــێوە کاری حیزبایەتــی 
و کاری سیاســییە کــە وەکــوو حیزبێــک لــە دەرەوەی نیشــتمانی داگیرکراومانــدا 

درێــژە بــە خەباتــی سیاســی و چەکــداری دەدەیــن.

ســەڕەڕای ئــەوەی کــە ڕاســان پێداویســتییەکی مێژوویــی بــۆ ئــەم بڕگەیــە لــە 
خەبــات بــۆ وەدەســتهێنانی مافــی نەتەوەایەتــی بــووە و لــە بڕگــە حاســتەمەکانی 
خەباتــی نەتەوەکەمــان بڕگــەی ئاوەهــە زێریــن و چارەنووسســازمان هەبــووە، بــۆ 
وێنــە خەباتــی چەکداریــی ســااڵنی 4٦-47، بــەاڵم بوونــی مێشــک و هــزری نــوێ 
بــۆ ئــەم شــێوە خەباتــە و بــۆ ئــەم ڕاســانەی ڕۆژهــەاڵت پێداویســتییەکی مێژوویــی 
بــوو. یەکێــک لــە تایبەتمەندییەکانــی بزووتنــەوەی کــورد لــە ئێــران، بــە بــەراوەرد 
لەگــەڵ نەتەوەکانی تــری نــاو ئێــران، بەردەوامیــی گرێدراوبوونــی بزووتنەوەکەیــە 
بــە النکــەی نیشــتمانەوە کــە هــەم ئــەو فیداکارییــە و قوربانییــەی رابــردوو لەبیــر 
نەکــراوە و هەمیــش بــەردەوام خوێنــی نــوێ و تــازە تێکــەاڵو بــەو لەشــە بــووە 
کــە بــەردەوام زینــدووی راگرتــووە. ئــەم گرێدراوییــە وای کــردووە کــە نــەوێ نــوێ 
بــەردەوام بــەم بزوتنەوەیــەوە پەیوەســت بێــت و خوێندنــەوەی نوێــی بــۆ دۆخەکــە 

هەبێــت و ئــەم گرێدراوییــەش پتەوتــر و بەرباوتــر بــکات.
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بڕیــاری راگەیاندنــی ڕاســان بڕیارێکــی تاکەکەســی و یەکالیەنــە نەبــوو، بڕیارێکی 
ــە  ــەکان ل ــی تاک ــەاڵم ڕۆڵ ــوو، ب ــرات ب ــی دێمۆک ــی حیزب ــی ڕێبەرایەتی بەکۆمەڵ
ڕاگەیانــدن و ســووربوون لەســەر راگەیاندنــی و پــالن و بەرنامــە دانانــی زۆر 
ــە بــە دانــە  ــاو شــۆڕش دان یەکالکــەرەوە بــوو. لێــرەدا ناکــرێ ڕۆڵــی تاکــەکان ن
بــاس بکەیــن و ناویــان بێنیــن، بــەاڵم ڕۆڵــی ئەوانــەی وا کــە گیانیــان لــە رێــگای 
ــرێ و  ــاس نەک ــرێ ب ــرد، ناک ــدا ک ــی فی ــی نەتەوایەت ــی ماف ــۆ وەرگرتن ــان ب ڕاس

ــێ نەگیرێــت.  ــان ل رێزی

 شــەهید کاوە جەوانمــەرد، یەکێــک لــەو ڕۆڵــە بەجــەرگ و بەئەمــەگ و خــاوەن 
ــادار  ــازە وەف ــگا و ڕێب ــەم رێ ــی ب ــن ســاتەکانی ژیان ــا دوایی ــوو کــە ت ــە ب ئیرادەی
ــی  ــژووی کەم ــە مێ ــەم کادرە پێگەیشــتووە و تێگەیشــتووە ل ــی ئ ــەوە و ڕۆڵ مای
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــدا وەکــوو چــرای رووناکــی دەدرەوشــێتەوە و باســی لێــوە 
ــە  ــوو ک ــی پێگەیشــتوو و پێشــمەرگەی شــار ب ــت. شــەهید کاوە ڕۆڵەیەک دەکرێ
هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی کــە لــە بنەماڵەیەکــی نیشــتمانپەرەوەدا گــەورە بــووە و 
هەمــوو ئــەو نەهامەتییــە و ناخۆشــییانەی ژیانــی چێشــتووە، بــەاڵم بیــر و بــاوەڕی 
قووڵــی بــە ڕێبــازی باوکــی شــەهیدی هەبــوو و هەولــی دا وەکــوو پێشــمەرگەیەکی 
شــار بــە قەڵەمــی دەســتی چــەک بــەرەو دووژمــن هەڵبگــرێ، بــەاڵم لــەو کاتــەوە 
کــە مــن شــەهید کاوەم بینــی لــە دیــوە بچکۆالنەکــەی لــە کاتــی حەســانەوەیدا، 
ــڕە  ــەم خەباتگێ ــە ئ ــەوت ک ــۆم دەرک لەســەر رەخــت و خەشــابەکانی دەخــوت ب
تەنیــا پێنووســەکەی بــۆ بەرنگاربوونــەوە لەگــەڵ دوژمــن پــێ بەس نەبــوو، بەڵکوو 
ــە بەرامبــەر  ــاوەڕی قووڵــی بــەوە هەبــوو کــە پێنــووس بەبــێ هێــزی چــەک، ل ب
ــتیوان و  ــان پش ــاکات و هەردووکی ــڕ ن ــران زۆر ب ــوو ئێ ــدەی وەک ــی دڕن ڕێژێمێک

تەواوکــەری یەکتریــن. 

ــەرەتاکانی  ــۆ س ــەوە ب ــەهید کاوە دەگەڕێت ــەڵ ش ــن لەگ ــینی م ــەرەتای ناس س
هاوینــی 2011، شــەهید کاوە پــاش کێشــانی چەندیــن ســاڵ بەندکــران و زینــدان 
ــت  ــە ناوخــۆ، ناچــار نیشــتمانی بەجــێ دێڵێ ــی سیاســی ل لەســەر کار و چاالکی
ــەی  ــی فێرگ ــاش بڕین ــت. پ ــرات دەبێ ــی دێمۆک ــی حیزب ــە ریزەکان و پێوەســت ب
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سیاســی - نیزامــی لــە دەورەی 19٣ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لــە ڕێکەوتــی 5ی 
ــاڵێک  ــە س ــر ل ــەی کەمت ــت. نزیک ــێ دێنێ ــی پ ــەرکەوتوانە کۆتای 5ی 2010دا س
ــی  ــە بەش ــەلمێنێ و ل ــەی دەس ــە حیزبەک ــۆی ب ــتوویی خ ــی و پێگەیش لێهاتووی
راگەیاندنــی حیزبــدا ئەرکــی پــێ دەســپێردرێت کــە مــن لەگەڵــی ناســیاو بــووم. 
ــاوەن  ــێکی خ ــوو کەس ــۆی وەک ــۆ خ ــپاردبوو، ب ــان س ــەی پێی ــەو ئەرکان ــا ل جی
هــزر، هێندێــک پــڕۆژە و بیرۆکــەی میدیایــی لــە مێشــکیدا بــوون کــە داوای 
هاوکاریــی لــە مــن کــرد و منیــش قەبووڵــم و کــرد و بەڵێنیــم پــێ دا بەپێــی توانــا 
هاوکاریــی بکــەم. بــەو هیوایــە لــە داهاتــوودا بتوانــم ئــەو کارانــەی کــە بەیەکــەوە 
ڕامــان پەڕانــدن و ئــەو قســانەی بەیەکــەوە ئاڵوگۆڕمــان کــردوون بــە یــادی ئــەم 
نەمــرە بیانخەمــە ڕوو، بــەاڵم دەبــێ راشــکاوانە بڵێــم کــە زۆربــەی بیرۆکــەکان و 
ــر توانیمــان ســەریان  ــژ لەگــەڵ یەکت ــە راوێ ــوون و ب پێشــنیارەکان هــی خــۆی ب
ــایەتیی  ــی زۆر، کەس ــە و باس ــر و قس ــەی کار لەگــەڵ یەکت ــە پرۆس ــن. ل بخەی
شــەهید کاوە بــۆ مــن زیاتــر ناســراوتر بــوو و راشــکاوانە بڵێــم کــە لەگــەڵ 
ــە  ــە بەش ــاڵە ل ــە 20 س ــر ل ــاوەی زیات ــە م ــە ل ــەرانەی تر ک ــەو تێکۆش ــک ل زۆرێ
ــە ناوخــۆ و دەرەوەدا کار دەکــەم،  جۆراوجۆرەکانــی ئیــش و کاری حیزبایەتــی ل
جیاوازیــی زۆری هەبــوو کــە لەســەر یــەک ئــەم تایبەتمەندییانــە کەســایەتیی ئــەو 

ــاواز پێشــان دەدەن. ــرە جی نەم

کەسێکی خاوەن هەڵوێست

چڕوپڕتــر بوونــی پێوەندییەکانــی ئێمــە ئــەوکات زیاتــر بــوو کــە شــەهید کاوە 
ــاوکاری و  ــتۆ و ه ــە ئەس ــی(ی گرت ــی ڤ ــک ت ــایەتیی )تیش ــتەوخۆ بەرپرس راس
هاوفکــری راگەیاندنــی ئێمــە زیاتــر پــەرەی ســەند. جێگــەی پەنجــەی ئــەم نەمــرە 
ــە  ــترکردنیان ب ــی و باش ــی ڤ ــی تیشــک ت ــە جیاوازەکان ــە بەرنام ــۆڕ ل ــە ئاڵوگ ل
ــەوکات لەگــەڵ  ــارە بەداخــەوە تەمەنــی تیشــک تــی ڤــی ئ ــوو. دی ــار ب باشــی دی
تەمەنــی شــەهید کاوە کۆتایــی پێهــات، بــەاڵم ئەگــەر هاتبــا و وشــانی )تیشــک 
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تــی ڤــی( مابــا و شــەهید کاوەش تەمــەن زیاتــر مۆڵەتــی پێدابــا، پێشــەوەچوون و 
ســەرکەوتنی بەرچــاوی بەخۆیــەوە دەبینــی، بــەاڵم ئــەوەی بــۆ مــن گرینــگ بــوو و 
لەســەر کەســایەتی ئــەم نەمــرە بــۆم دەرکــەوت، ئــەوە بــوو کــە کەســێکی خــاوەن 
هەڵوێســت بــوو. بەداخــەوە لــە حیزبــی ئێمــەدا هــەن کەســانێک کــە حەزیــان لێیــە 
کەســانی خــوارەوەی ئــەوان بــۆ ئــاو خواردنــەوەش ئیــزن لــەوان وەربگــرن و ئــەم 
کەســانەش کــە وردە وردە پێدەگــەن، هــەر بــەو کەلتــوورە هەڵســوکەوت لەگــەڵ 

کەســانی خــوارەوەی خۆیــان دەکــەن. 

ــوەی  ــە چوارچێ ــە ل ــی ک ــای و دەیزان ــەی توانیب ــەو جێگای ــا ئ ــەهید کاوە ت ش
دەســەاڵتیدا ســنووری بــۆ دیــاری نەکــراوە، بــۆ خــۆی کارەکانــی دەکــرد و 
هەڵوێســتی دەگــرت. دیــارە ئەمــە بەمانــای ئــەوە نییــە کــە کەســێک بــە غــروور 
بێــت، بەڵکــوو بــە پێچەوانــە ئــەوەی تێــدای نەبــێ غــروور بــوو، بــەاڵم بــاوەڕی 
ــانیش  ــە بەرپرس ــن ل ــوو. مخاب ــەکان هەب ــتی تاک ــرادە و هەڵوێس ــە ئی ــی ب قووڵ
ــوو و  ــەدڵ نەب ــان ب ــەم نەمرەی ــوکەوتەی ئ ــەم هەڵس ــە ئ ــوون ک ــانێک هەب کەس
شــەهید کاوەش بــەردەوام لەســەر ئەمــە پرســە الی مــن گلەیــی دەکــرد و منیــش 
دڵــم دەدایــەوە کــە ســارد نەبێتــەوە و لــە هــەوڵ و تێکۆشــانی بــۆ باشــترکردنی 
ــە  ــۆ بەشــداری ل ــن ب ــی ســاڵی 2012 م ــە کۆتاییەکان ــەردەوام بێــت. ل کارەکان ب
ــەوەم پــێ بەخشــرا  کۆنگــرەی 15ی حیــزب گەڕامــەوە کوردســتان و شــانازیی ئ
شــەهید کاوە و زۆرێــک لــە هاوڕێیانی تــر کــە تەنیــا لــە دوورەوە ناســیبوومن 
ببینــم و زۆر بــە کورتــی لــە نزیکــەوە هاوکارییــان بــم. لەمیانــەی ئــەم ســەفەردا 
هــەل رەخســا کــە لــە کۆبوونەوەیەکــی کۆنگــرەی نەتەوەیــی کــورد کــە لــە هەولێــر 
گیــرا و مــن بانگهێشــت کرابــووم، بەشــدار بــم کــە بــە ســەدان کــەس لــە کوردانــی 
ــی  ــە بەشــی پەیوەندییەکان ــوون ک ــە کراب ــەم کۆبوونەوەی ــە بانگهێشــتی ئ تاراوگ
ــی  ــارە ناکــرێ باســی ڕۆڵ ــوو. دی ــم پشــتیوانیی کردب دەرەوەی حکوومەتــی هەرێ
دکتــۆر ئــااڵن دیالنــی نەکــرێ کــە ببووە هــۆکاری بەشــداریی بەرچــاوی کوردەکانی 
ــاش  ــە هەلێکــی ب ــەدا. منیــش ئەمــەم ب ــەم کۆبوونەوەی ــە تاراوگــە ل ڕۆژهــەاڵت ل
زانــی کــە تیشــک لــە نزیکــەوە چاوپێکەوتــن لەگــەڵ هێندیــک لــەو کەســانە 
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بــکات، بەبــێ ئــەوەی پێویســت بــێ بێنــە نــاو بنکەکانــی حیــزب. ئەمــەم لەگــەڵ 
شــەهید کاوە بــاس کــرد، ســەرەتا بــە زەردەخەنەیەکــەوە وتــی »دەتهــەوێ زیاتــر 
گوشــارم بــۆ بێنــن و بــە یەکجــاری دەرمپەڕێنــن«. منیــش وتــم هەرچــی رووی دا 
لــە ئەســتۆی مــن، تەنیــا تیمێکــم بــۆ چەنــد ڕۆژ بدەیــە کــە مــن ئــەم بەرنامانــە 
جێبەجــێ بکــەم. بەخۆشــییەوە یــەک و دووی لێنەکــرد و ســەرەڕای کەمیــی 
کادری فەنــی و کەلوپەلــی تکنیکــی، تیمێکــی ســی نەفــەری بــۆ هەولێــر بــەڕێ 
کــرد کــە هــەر لــە دیــوی حەســانەوەی خــۆم لــە هۆتێلەکــە چەندیــن بەرنامەمــان 
بەرهــەم هێنــا کــە جێــگای خۆیەتــی سپاســی کاک فەخرەدیــن حیســام موکــری 
ــوو و هاوڕێیانی تــری تەکنیــک و فیلمهەڵگــر  ــی بەرنامەکــە ب بکــەم کــە خانەخوێ

کــە بەداخــەوە ناوەکانیانــم لەبیــر نەمــاوە. 

شــەهید کاوە ئەگــەر لــە جێگــەی و پێگــەی خــۆی ترســابا، بەدڵنییــاوە وەکــوو 
زۆر کەســی تر ئــەم داوایــەی منــی پشــتگوێ دەخســت و زیاتــر نیگەرانــی ئــەوە 
دەبــوو کــە نــەکا هەڵەیــەک روو بــدات و کێشــەی بــۆ دروســت بــکات، یــان 
نــەکا لــێ تــووڕە بــن کــە بــۆ بەبــێ ئیزنــی وان کەســی بــۆ بەرنامــە بانگهێشــت 
کــردووە. ئــەو بــە بڕوایــەی کــە بــە منــی هەبــوو و بــە خــاوەن هەڵوێســتیی خــۆی 
ــە روانگــەی  ــاو تیشــک تــی ڤــی کــە ل ــاواز لەن دەرکەوتنــی هێندێــک کەســی جی
دەرەوەی حیزبــی ســەیری پرســەکانی کوردســتانیان دەکــرد پــێ شــتێکی بــاش 
ــە کاری  ــوو. ل ــوو و بێگومــان بەبــێ شــەهید کاوە ســەرگرتنی ئەمــە مەحــاڵ ب ب
سیاســی و گرووپیــدا ورە و بەجەرگبــوون زۆر گرینگــە. قــەرار نــێ بــۆ ئــاو 
خواردنــەوەش لــە ئۆرگانــی ســەرەوەی خــۆت ئیــزن وەربگــری. ئەمــە یەکێــک لــە 
تایبەتمەندییــە هــەرە بەرچاوەکانــی شــەهید کاوە بــوو. زۆر ســوور بــوو لەســەر 
پرەنســیب و بەهــا حیزبییــەکان، بــەاڵم هــاوکات کەســێکی خــاوەن هەڵوێســت و 

خــاوەن بۆچوونــی خــۆی بــوو.
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ئومێدوار و ماندوویی نەناس

بــە هەلومەرجــەی ئێمــە و بزووتنەوەکەمــان کــە لــە ڕۆژهەاڵتــدا تێدایــن، هەســت 
ــاو  ــی زۆر دەکــەی کاتێــک لەگــەڵ تێکۆشــەران ن ــە هەناسەســاردی و ناهومێدی ب
ئــەم بزوتنەوەیــە قســە و دەردی دڵ دەکــەی. شــەهید کاوە، بەهــۆی هاوکاریمــان 
زۆر جــار دەردی دڵــی لــە کــن مــن دەکــرد و هــەر کات دڵــی گیرابــا، یەکڕاســت 
پێوەندیــی بــە منــەوە دەکــرد و بــە لەنــگ و الر لەگەڵــی بــاس دەکــردم. دیــارە 
بــەردەوام لــەوەش نیگــەران بــوو کــە منیــش لــە کارەکان دڵســارد ببمــەوە، بــەاڵم 
ئەودەنــدەم دڵخۆشــی دابــووەوە کــە ئیتــر دەیزانــی کــە مــن چەرمــم چــڕ بــووە و 
ئیتــر ئەمانــە کارم تێناکــەن. لــەم کۆتاییانــەدا هەســتم دەکــرد تۆزێــک لە شــێوەی 
ــەم  ــراوەکانیدا ئ ــە نووس ــک ل ــە یەکێ ــوو و ل ــی هەب ــی کارەکان گلەی بەڕێوەچوون
بابەتــەی بــاس کــرد کــە زیاتــر پێوەندیــی بــە کارەکانــی تیشــک و ماڵپــەڕەکان و 
کاری راگەیانــدن بەگشــتی هەبــوو، بــەاڵم هەردەمیــش ئومێــدوار بــوو کــە کارەکان 
بــە باشــی دەچنــە پێــش. دیــارە ناکــرێ ڕۆڵــی لێپرســراوی گشــتیی حیــزب، بەڕێــز 
ــت.  ــوو نەکرێ ــزب ب ــەوکات ســکرتێری گشــتیی حی ــە ئ ــری ک کاک مســتەفا هیج
هــەرکات هــەر شــتێکی پێویســت بــا لــە دانیشــتەکانی کــە بــەردەوام لەگــەڵ بەڕێــز 
کاک مســتەفا هەیبــوو باســی دەکــرد و ئــەو رای وابــوو کــە کاک مســتەفا زیاتــر 
گــوێ دەگــرێ و زیاتــر لــە ویســت و هەســت و پێداویســتییەکانی ئــەو تــێ دەگات. 
دیــارە ئەمــەش زیاتــر هومێــدی بــەو دەبەخشــی کــە لــە کارەکانــی بــەردەوام بــێ و 
زیاتــر لــە بەردەوامــی لــە خەبــات لەنــاو حیزبــی دێمۆکراتــدا ســوور و خۆڕاگرتــری 

دەکرد.

بەهــۆی  بــوو.  ماندوویی نەنــاس  واقیــع  بــە  تێکۆشــەرێکی  کاوە  شــەهید 
بەرپرســایەتیی قورســی لــە راگەیاندنــی حیــزب ڕۆژانــە زیاتــر لــە پــازدە کاتژمێــر 
کاری دەکــرد و بــە بەرپرســایەتییەوە کارەکانــی ئەو ئۆرگانانــەی خۆی چاوەدێریی 
دەکــرد و بــە باشــی و دروســتی بەڕێــوەی دەبــردن. هــەر کاتێــک پێویســتی بــە 
ــی  ــر کات ــا، زیات ــە دەرەوەی واڵت ب ــانی تر ل ــان کەس ــن، ی ــەڵ م ــەکردن لەگ قس
خــۆی لەگــەڵ ئێمــە بــۆ پێوەندیگرتــن دەگونجانــد و دەیــوت هــەر کات بــۆ ئێــوە 
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گونجــاوە مــن پێوەندیتــان پێــوە دەکــەم. جــاری وابــوو بــۆ ڕاپەڕاندنــی کارەکان 
لــە کاتــی نیوەشــەو تــا بەرەبەیانــی کاتــی دیــاری دەکــرد کــە بتوانــێ لــە کاتــی 
ــانی  ــە کەس ــدی زۆر ب ــوا و هومێ ــکات. هی ــان ب ــان قس ــە لەگەڵم ــاوی ئێم گونج
ــە  ــک ل ــەوە و کەڵ ــان بکات ــدا کۆی ــەی حیزب ــە بازن ــێ ل ــە بتوان ــوو ک ــاالک ب چ
تواناییەکانیــان وەربگــرێ و بەڕاســتیش لــەم کارەیــدا ســەرکەوتوو بــوو و دەیــان 
کەســی لــە بازنــەی راگەیاندنــی حیزبــدا کــۆ کردبــووەوە کــە هــەر یەکــەو بەپێــی 
توانایــی خــۆی خەریکــی هاوکاریکــردن لــە بەشــی راگەیانــدن بــوون، بــەاڵم ئــەوە 
ماندوویی نەناســی و هەســت بــە بەرســایەتیی شــەهید کاوە بــوو کــە ئــەم هەمــوو 
هێــز و وزەی لــە دەوری بزووتنەوەکــە کــۆ بکاتــەوە. بــە بەرنامەیــی و بــە پالنــی 
ئــەو تێکۆشــەرە هومێــدی بــە ئــەو دەدا کــە ئــەم ماندووبوونــە هەتاهەتایــی نییــە 

و ماندووبوونــی ئەمــڕۆ حەســانەوەی ســبەی بــەدوادا دێــت.

مرۆڤێک تژی لە دەریایەک ئیرادە

لەگــەڵ زۆر لــە هاوڕێیــان لــەو ماوەیــەدا کارم کــردووە، بــەاڵم لــە شــەهید کاوە 
ــە  ــوە. بەڕاســتی زۆر حــەزم ب ــدا نەمبینی ــە حیزب ــر و ورەبەخشــتر ل ــە ئیرادەت ب
ــێ وەرەز  ــر ل ــە کاتژمێ ــی ب ــەکردن لەگەڵ ــە قس ــرد و ب ــی دەک ــردن لەگەڵ کاردک
نەدەبــووم. هــەر کاتــێ پێوەندیــی دەکــرد، کەڵکــی لــە چرکــە بــە چرکــەی 
پێوەندییەکانمــان وەردەگــرت بــۆ ئــەوەی کــە کارەکان بــە باشــی بچنــە پێــش. 
هێندێــک جــار ســەری ئەوەنــدە قــاڵ بــوو کــە دەرفەتــی پێوەندیگرتنــی زوو زووی 
ــە هەلێکــدا باســمان دەکــردن.  ــەاڵم کــۆی دەکــردەوە ســەریەک و ل ــوو، ب نەدەب

شــەهید کاوە کەســێک نەبــوو کــە تەنیــا ئــەو ماوەیــەی بەرپرســایەتیی هەیــە 
کارەکان بــە شــێوەی پێشــوو، یــان هەروەکــوو جــاران بچنــە پێشــەوە. هەوڵــی 
دەدا بــەردەوام جێــگای پەنجــەی دیــار و جیــاواز بێــت. کارەکانــی لــە تیشــک و 
ئــەو بەرنامانــەی کــە بەرهــەم هاتــوون، نیشــاندەری ئــەو راســتییەن کــە مرۆڤێکــی 
ــە  ــرد ک ــوو. هەســتم دەک ــزب ب ــی حی ــی کارەکان ــۆ بەڕێوەبردن ــرادە ب خــاوەن ئی
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ئیــرادەی ئــەو ورە و ئیــرادەی لەنــاو باقــی کادرەکانــی تیشــک و راگەیاندنــدا بــەرز 
کردبــووە و هەســتێکی تایبــەت هەبــوو کــە پێشــتر لــەوێ هەســتت پــێ نەدەکــرد.

ــاگادار  لەبیرمــە ســەرەتاکانی داڕشــتنی ســایتی حیــزب کــە مــن کــەم و زۆر ئ
بــووم، کارەکان چەنــد بــە هێواشــی و بــە کــزی دەچوونــە پێــش و ئــەو ســایتانەی 
هەشــبوون و ئــەو کەســانەی کاریــان تێــدا دەکــرد، ئیرادەیــان بــۆ بەڕێوەبردنــی 
کارەکان زۆر کــەم بــوو، یــان هەســتت پێنەدەکــرد. شــەهید کاوە پــاش وەرگرتنــی 
بەرپرســایەتیی ســایتەکان، زۆر زوو هەســتی بــەوە کــرد کــە ماڵپــەڕی فەرمیــی 
ــڕۆژەی  ــان و پ ــەش پ ــۆ ئەم ــت و ب ــەردا بێ ــۆڕی بەس ــتە ئاڵوگ ــزب پێویس حی
هەبــوو. بەدواداچوونێکــی زۆری بــۆ داڕشــتنەوەی و دیزاینــی نــوێ بــۆ ئــەم 
ماڵپــەڕە کردبــوو و زۆری پێــوە مانــدوو ببــوو کــە ویژدانــەن شــتێکی باشــێ لــێ 
دەرهــات و ئــەوەی ئێســتاش هەیــە کــەم و زۆر یــادگاری ئیــرادەی شــەهید کاوەیە. 
ــاران کارەکان  ــوو ج ــکات وەک ــدوو ب ــۆ مان ــە خ ــەوەی ک ــێ ئ ــی بەب ــەو دەیتوان ئ
ــرە و  ــارە لێ ــک پ ــۆ بڕێ ــەوێ و ب ــایت نەک ــژەری س ــەدوای داڕێ ــش و ب ــە پێ بچن
لــەوێ لــە ئــەم بەرپــرس و ئــەو بەرپــرس نەپاڕێتــەوە، بــەاڵم ئــەو ئیرادەیــەی لــە 
ــێ  ــدا ب ــەر کەموکۆڕییەکان ــە هەمب ــەدەدا ل ــێ ن ــی پ ــوو، ئیزن شــەهید کاوەدا هەب
هەڵوێســت بێــت، بەڵکــوو بــەردەوام هەوڵــی دەدا بەچۆکیــان دابێنــێ و بــە ســەر 

ــدا ســەربکەوێت. نەهامەتییەکان

قسە نەرم و هێدی

هێــدێ و نــەرم و نیانــی و قســە ئەژماردەیــی شــەهید کارە بــە رادەیــەک بــوو 
کــە لەگــەڵ هــەر کەســێک بــە دڵێــک بــە رەقایــی بــەرد قســەی کردبــا، نەرمــی 
دەکــرد و رازیــی دەکــرد. ئەوەنــد بــە هیــدی و لەســەرەخۆ و بــە نەزاکــەت 
و تێبینییــەوە قســەی لەگــەڵ دەکــردی کــە توانایــی ئــەوەت نەبــوو واڵمــی 
ــدا، گرفتێکمــان کــە  ــە پرۆســەی داڕشــتنەوەی ماڵپەڕەکان ــا«ی بدەیتــەوە. ل »ن
بــۆ هاتبــووە پێــش، دۆزینــەوەی کەســێکی بــە توانــا و جێــگای متمانــە بــوو کــە 
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ئیــش و کاری داڕشــتنەوەکان و کاری تەکنیکــی جێبەجــێ بــکات. دیــارە روونــە، 
پرســی تێچــووی داڕشــتنەوەکانیش گرینــگ بــوون کــە هیــچ کــەس حــازر نەدەبــوو 
ــش  ــی حیزبی ــەی ئەندام ــکات، ئەوان ــزب ب ــۆ حی ــەم کارە ب ــەزاران دۆالر ئ ــە ه ب
بــوون. شــەهید کاوە، ناوبانگــی کۆچکــردوو کاک »ئاســۆ نــادری«ی بیســتبوو و 
دەیهەویســت بــە جۆرێــک کاک ئاســۆ، یــادی بەخێــر، رازی بــکات کــە ئــەم ئەرکــە 
ــەرەڕای  ــۆ س ــە کاک ئاس ــەوت ک ــۆم دەرک ــان ب ــارە پاش ــت. دی ــتۆ بگرێ وە ئەس
ئــەوەی کــە ســەرتاپێ حیــزب بــوو، بــەاڵم هــەم بەهــۆی تووشــبوون بــە نەخۆشــی 
و هــەم بەهــۆی هێندیــک تایبەتمەندیــی خــۆی و لــە هەمــووی گرینگتــر هیندێــک 
هەڵســووکەوتی نابەجێــی بەرپرســانی پێشــوو کــە کاری لەگــەڵ کردبــوون حــازر 
بــە کارکــردن لەگــەڵ حیــزب نەبــوو. لــە ماوەیەکــی کورتــدا بەبــێ ئــەوەی کاک 
ــۆ  ــووی کاک ئاس ــەکردنەوە توانیب ــگای قس ــە رێ ــا ل ــێ، تەنی ــادری ببین ــۆ ن ئاس
رازی بــەم کارە بــکات و وای لێکــرد کــە هانــی کاک ئاســۆش بــدات ســەردانێکی 
ــی  ــر ورە و ئیــرادەی کارکردن ــکات کــە زیات ــزب ب ــی حی کوردســتان و بنکەکان

لەگــەڵ حیــزب زیاتــر کــرد. 

دیــارە ئەمــەش بــاس بکــەم کــە شــەهید کاوە بــە باشــی زانیبــوو پــاش 
ــەرزدا  ــە ئاســتی ب ــی کەســێک ل ــەی کاک ئاســۆ کردوویەت ــوو هاوکاریی ــەو هەم ئ
لــە ســەرکردایەتیی پێوەندیــی پێــوە بــکات و سپاســی بــکات. ئــەو هاوڕێــی 
ســەرکردایەتیی نازانــم چــۆن بــۆ باســەکە دەچــێ و کاک ئاســۆ چۆنــی وەردەگرێ، 
لەجیاتــی الواندنــەوە و هاندانــی زیاتــر کاک ئاســۆ تــووڕە دەکات و وەاڵمی شــەهید 
ــاس  ــۆ ب کاوە ناداتــەوە. شــەهید کاوە لەگــەڵ مــن پێوەندیــی گــرت و ئەمــەی ب
کــردم و داوای هاوکاریــی کــرد کــە ئــەم تووڕەییــە لــە دڵــی کاک ئاســۆ دەرکەیــن. 
پــاش ماوەیــەک دووبــارە کاک ئاســۆ زیاتــر لــە رێــگای شــەهید کاوە دەســتی بــە 
کارەکانــی کــردەوە و تــا دواییــن هەناســەکانی کــە لــە نەخۆشــخانەدا بــوو هــەر 
بــەردەوام لــە کارەکانــی و خزمــەت بــە حیــزب بــوو کــە هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی 
کــە جێــگای ئەوپــەڕی رێــز و پێزانینــە، بــەاڵم ڕۆڵــی شــەهید کاوە لــە هاندانــی 
ــە  ــزب بێوێن ــە دەوری حی ــاکان ب ــانی توان ــۆ و کێش ــوو کاک ئاس ــانی وەک کەس
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ــەوە  ــەم مرۆڤ ــی ئ ــی و خەڵکیبوون ــی و قســە نەرم ــدی و هێمن ــە هێ ــە ل ــوو ک ب
ســەرچاوەی دەگــرت. 

داخرانــی تیشــک تــی ڤــی، زەبرێکــی قورســی نــەک لــە ئیــرادەی خەباتگێڕانــی 
ــە و  ــەم تلویزیون ڕۆژهــەاڵت، بەڵکــوو گشــت خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت دا و داخرانــی ئ
ــە ناوخــۆ بــووە هــۆی  نەمانــی لەســەر مانگــی دەســتکرد و نەبوونــی وەشــانی ل
دڵســاردیی زۆر لەنــاو خەڵــک. شــەهید کاوە وەکــوو بەرپرســی )تیشــک تــی ڤــی( 
لــە هەمــوو کــەس زیاتــر لــەم داخســتنە تــووڕە بــوو، بــەاڵم وەکــوو زۆرێــک لــە 
ــاش  ــت. پ ــێ بگرێ ــێ پێشــی پ ــە بتوان ــوو ک ــەوەی نەب ــەاڵتی ئ ــان دەس ئێمەمان
تەواوکردنــی پــڕۆژەی داڕشــتنەوەی راگەیاندنەکانــی حیــزب و هێندێــک ئاڵوگــۆڕ 
لــە بەرپرســایەتییەکان لــە ئاســتی رێبەریــدا، شــەهید کاوە بڕیــاری دا بگوازرێتەوە 
بــۆ بەشــی رێکخســتن کــە لەنــاو ڕێکخســتندا، رێکخســتنی ئاشــکریان لــە سیاســی 
– نیزامیــی ئــەوکات پــێ ســپاردبوو. لەمــە بەشەشــدا وەکــوو راگەیانــدن هەوڵــی 
ــن کارەکان  ــڕۆژە و بەرنامــەوە شــان وەب ــە پ ــار بێــت و ب دا جێگــە پەنجــەی دی
بــدات. دیــارە لــەم بەشــەدا ئێمــە زۆر هاوکاریمــان نەبــوو، بــەاڵم منیــش ئــەوەم بە 
هــەل زانــی کــە بتوانــێ لــەم رێگایــەوە ئاوڕێــک لــە دۆخــی نالەبــاری رێکخســتنی 
دەرەوە بداتــەوە و بتوانــێ لەمبــارەوە یارمەتیــدەر بێــت. هێندێــک قســەمان کــرد 
و ئاڵوگــۆڕی بیروڕامــان کــرد لەمبــارەوە و قــەرار بــوو کــە کار گەیشــتە دەرەوە 
ئــەوکات لەگــەڵ یــەک زیاتــر قســان بکەیــن. بەداخــەوە تەمــەن ئیزنــی نــەدا کــە 
جارێکی تــر لەمبــارەوە بەیەکــەوە قســان بکەیــن، بــەاڵم دیــار بــوو کــە شــێلگیرانە 
ــەاڵم  ــتانە، ب ــووری کوردس ــۆی باش ــتنی ناوخ ــی رێکخس ــی رێکوپێککردن خەریک
ــەکانی  ــاگاداری کێش ــت ئ ــتان ژیابێ ــە دەرەوەی کوردس ــک ل ــەوەی ڕۆژێ ــێ ئ بەب
ڕێکخســتنی حیــزب لــە دەرەوەی واڵتیــش بــوو و پێــی وابــوو ئــەم کێشــانە دەبــێ 
لــە دەرەوەی واڵتــەوە چارەســەرییان بــۆ بدۆزرێتــەوە، نــەک لــە ناوخــۆی حیــزب 
ــە تاکــی واڵتــەکان  ــاگاداری هەلومەرجــی دەرەوە و تــاک ب ــە کوردســتان کــە ئ ل

نیــن.

ــی  ــی ڕۆژهەاڵت ــەی حیزبەکان ــەو دۆخ ــەاڵت و ئ ــە ڕۆژه ــات ل ــی خەب هەلومەرج
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ــەی  ــە دەرەوەی بازن ــەکان ل ــاو حیزب ــەی ن ــەو چاالکان ــک ل ــن زۆرێ ــە، مخاب تێدان
ــارە  رێکخســتن، یــان بنکەکانــی حیزبیــدا درێــژە بــە چاالکییەکانیــان دەدەن. دی
ــەاڵم  ــە زۆرن کــە مــن کاتــی بابەتەکــەی پــێ ناگــرم، ب ــەم دیاردەی ــۆ ئ هــۆکار ب
هومێــدوارم پێکهاتــەی نــوێ و ئیــرادەی رێبەڕایەتیــی حیزبــی دێمۆکــرات بتوانــێ 
زیاتــر پێــش بــەم رەوتــەی رەوینــەوە و دوورکەوتنەوەیــە بگرێــت و کەڵــک 
ــە و  ــەم دیاردەی ــە هەســتکردن ب ــت. شــەهید کاوە ب ــان وەربگرێ ــە تواناییەکانی ل
خەسارناســی رای وابــوو کــە مــادام لــە تواناییەکانــی ئــەم تێکۆشــەرانە لــە ناوخــۆ 
بــە دروســتی کەڵــک وەرنەگیــراوە و بگــرە دڵیشــیان لــە حیــزب ئێشــاوە، باشــترە 
ئەمانــە بــە جۆرێــک لــە بازنــەی بزووتنەوەکــە پەیوەســت بکرێنــەوە و کەڵــک لــە 

ــت. ــییەلەکانیان وەربگیرێ ــای و پوتانس توان

لــە بەرەبــەرەی نــەورۆزی 271٦ی کوردیــدا، بیرۆکــەی گرتنــی جەژنــی نــەورۆز 
ــەوە،  ــر ببوون ــێ جێگی ــوێنانەی پێشــمەرگە ل ــەو ش ــتان، ل ــی کوردس ــە چیاکان ل
باســێکی گرینــگ بــوو کــە شــەهید کاوە بەهــۆی بەرپرســایەتیی لــە رێکخســتنی 
ــە پێوەندییــەک کــە لەگــەڵ یــەک هەمانبــوو،  ــە ئەســتۆی گرتبــوو. ل ئاشــکردا ل
ئــەم بیرۆکــەی لەگــەڵ بــاس کــردم و وتــی کــە هێندێــک هــاوڕێ نیگەرانــن کــە 
خەڵــک بەشــدار نەبێــت و تەداروکاتــی ئــەم رێوڕەســمە و هێنانــی خەڵــک و هتد... 
تێچــووی زۆری بــۆ حیــزب دەبێــت. لــە درێــژەی قســەکانیدا وتــی کــە مــن دڵنیــام 
ــەرف  ــمە س ــەم رێوڕەس ــۆ ئ ــزب ب ــی حی ــە گیرفان ــێک ل ــە فلس ــەوە ک کردوونەت
ــوور  ــە باش ــکرا ل ــی ئاش ــی ئەندامان ــەت و زەحمەت ــە هیم ــووی ب ــرێ و هەم ناک
ــد  ــی چەن ــەی 2ی رێبەندان ــی بەرنام ــی گرتن ــارە ئەزموون ــت. دی ــێ دەبێ جێبەج
مانــگ پێشــتری لــە هەولێریــش هەبــوو کــە ئەویــش هــەر بــە هــاوکاری و لەگــەڵ 
پێشــوازی بەرچــاوی ئەندامانــی ئاشــکرای حیــزب بــەرەوڕوو ببــوو و ســەرکەوتوانە 

بەڕێــوە چــوو.

هــەر لــەو نــەورۆزە بەشــکۆیە دابــوو کــە »ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت« بــە یەکجــاری 
راگەیانــدرا و شــەهید کاوە وەک رازاوەتریــن و گەشــترین سەرچۆپیکێشــی ڕاســان 
نــاوی دەرکــرد. نــاو و دەســتەواژە هێماکاییەکانــی وەکــوو، »خاکیپۆشــان و 
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نــەورۆزی جامانــەکان« و هــەوری و هتــد.. کــە ئەمــڕۆ لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
بوونەتــە چەکــی هــەر تاکێکــی ئــەم کۆمەڵگەیــە و تــرس و لــەرزی لــە پەیکــەری 
رێژێمــدا پێکهێنــاوە، میراتــی بیــر و بــاوەڕی شــەهید کاوە و بەتایبەتــی و گشــت 
ــی  ــەی ڕاســان و ســەرهەڵداندا گیان ــەم قۆناغ ــە ل ــە ک ــەم ڕێبازەی ــی ئ ئەوینداران
خۆیــان پێشــکەش بــە نیشــتمانی ســەربەرز کــرد. لــە یەکــەم نــەورۆزی راســاندا 
کــە چەخماخــەی الپەڕەیەکــی نــوێ لــە خەبــات و بەرخــودان لێــدرا، پێکەنیــن و 
بــزەی ســەر رووخســاری شــەهید کاوە پێشــانی دەدا کــە گەشــبینە بــە داهاتــوو 
ــەرە  و لەڕاســتیدا لەگــەڵ ویژدانــی خــۆی ئاســوودەیە کــە جووڵــەی ئــەم رێب
جووڵەیەکــی بەهێــزی لــە بزوتنەوەیەکــدا وەڕێ خســتووە کــە هەموومــان ئەمــڕۆ 
شــانازیی پێــوە دەکەیــن و جێــگای هیــوا و هومێــدی گشــت خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی 
ــی واڵت  کوردســتانە کــە تامــەزۆری بینینــی پێشــمەرگە و سەربەســتی و رزگاری

لــە چنــگ داگیرکــەر و زوڵــم و زۆرداریــن.

ڕۆحی شــەهید کاوە و ســەرجەم شــەهیدانی رێگای رزگاریی کورد و کوردســتان 
شــاد و رێگایــان هەمیشــە پــڕ رێبــوار بێت.
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مانیفێستی شۆڕشگێڕی

ئەلبورز ڕووئینتەن

ڕاســان، ناوێــک بــوو کــە جارێکیتــر هیــوای گەلــی کــوردی بــۆ ڕزگاری لــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان زینــدوو کــردەوە و ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییە بــوو ئــەو 
خوێنــەی کــە ڕێبەرایەتــی ڕاســان لەپێنــاو زیندووبوونــەوەی ئــەو هیوایــە کــردە 

ــەل. ــتمان و گ ــدای نیش فی

ئــەو چەنــدە لــە مێــژووی حیزبــی دێمۆکراتــدا شــتێکی نــوێ نییــە. لــە خوێــن و 
گەوهــەری ئــەو حیزبــە دایــە، کــە لــە گیانفیداکــردن بــۆ نیشــتمان پێشــڕەو بێــت، 
ــی  ــەوەی گیان ــۆ ئ ــووڵ دەکا ب ــێدارە قەب ــی س ــەواکەی پەت ــێوەیەک پێش ــە ش ب
هاونیشــتمانیانی کــورد بپارێزیــت، ڕێبەرانــی زینــدان دەکەنــە ســەنگەری خەبــات و 
شــێلگیربوون، مێــزی گفتوگــۆ ســەرەڕای زانینــی ئەزموونــی فریــو و درۆی دوژمــن 
دەکەنــە ســەنگەرێکیتر بەشــکەم بتوانــێ دەرگایــەک بــۆ کــورد بکاتــەوە، ڕێبــەری 
دیکــە ســوێندی پەیمانــی دەبێتــە یــان ئــازادی، یــان ســەردانان لەڕێگــەی ئــازادی، 
بــە هــەزاران هــەزار ڕێبــواری ئــەو ڕێگەیــە کــە مــەرگ بــە نرخــی ئــازادی دەکــڕن 
ــان  ــان پێشــمەرگە و ئامانجی ــە ســینگ دەدەن و ناوی ــای شۆڕشــگێری ل و میدالی

ئــازادی و شــەهیدبوون بــە ســەربەرزی دەزانــن.

زۆر جــار کــە لــە گێڕانــەوەی مێــژووی ئــەو فیداکارییــە بــۆ نــەوەی نــوێ 
ــردەوە  ــن و ک ــان خوێ ــە هەم ــە هەڵدەســتن ب ــەن ک ــن و ه ــش دەبی کەمتەرخەمی
ڕێبــواری هەمــان ڕێــگا گەوهــەری گیانفیدایــی لــە مێشــک و دڵیانــدا وەک ڕێبەرانــی 
نەمرمــان هەیــە و داســتانی ئــەوان دەبێــت بــە وانەیەکیتــر لــە وانەکانــی خەباتــی 
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ــازادی تێدەکۆشــێت. ــۆ ئ ــە کەرامەتــی وەک کــورد کــە ب نەتەوەیەکــی ب

شــەهیدانی ڕاســان و داســتانی ژیــان و شــەهیدبوونیان بــە مانــای وشــە 
مانیفێســتی شۆڕشــگێڕین، چونکــە هــەر یەکەیــان بــە جورێک داســتانی گەلەکەیان 
ــاتێکیش  ــۆ س ــکات و ب ــە ب ــازادی گەش ــا داری ئ ــرد ت ــاک ب ــۆ خ ــینگدا ب ــە س ل

ــێنتەوە. ــتمان بحەس نیش

ــەهیدە  ــەو ش ــی ئ ــی چیرۆک ــن الیەن ــەرد، چەندی ــەهید کاوەی جوانم ــە ش لەوان
ــە  ــن و ب ــوای ئازادی ــتا هی ــەردەمی ئێس ــە س ــان ل ــەرنجن و هەبوونی ــەی س جێگ
ــە دۆزی  ــەو شــەهیدە ســەربەرزە دەردەخــات ک ــەی ئ ــەو الیەنان شــیکردنەوەی ئ

ــە. ــی گەلدای ــە خوێن ــن ل ــی دوژم ــەرەڕای دڕەندەی ــەل س ڕەوای گ

وەک بنەماڵــەی شــەهید، باوکــی شــەهید کاوە لــە زیندانــی کۆمــاری ئیســالمی 
لەســێدارە دەدرێ لەســەر ئــەوەی کــە بــۆ ڕزگاریــی گــەل خەبــات دەکات و 
هەبوونــی شــەهید کاوە نموونــەی هــەرە زینــدووی ئەوەیــە، کــە بــە مــەرگ 
ــە  ــە مــەرگ دەســت ل ــا کــورد ب ــت، ی ــو ببردرێ ــی گەلێــک لەنێ ــت خەبات ناتوانرێ
ــت،  ــێدارە دەدرێ ــی لەس ــی باوک ــەر نەجمەدین ــت، ئەگ ــی ڕەوای هەڵناگرێ خەبات
ــێکی  ــەی شۆڕش ــە چەخماخ ــەی دەبێت ــاڵ کوڕەک ــد س ــی و چەن ــەاڵم دوای س ب
گــەورە کــە هیوایــە بــۆ چەندیــن ملیــۆن کــورد و هەمــوو ئازادیخوازێــک کــە لــە 

ــوون. ــە هات ــت وە زاڵ ــاری تیرۆریس ــوی کۆم دێ

ــە  وەک چاالکوانێکــی خەباتــی مەدەنــی هــەر لــە ســەرەتای پێگەیشــتنییەوە ل
ڕێگــەی جوراوجــۆرەوە هــەوڵ دەدات بتوانێــت دەرتانێــک بــۆ هێنانــە بەربــاس و 
دابینکردنــی داخــوازە ڕەواکانــی هاونیشــتمانانی بڕەخســێنێت و هــەر لــە زووەوە 
ــکیالتی  ــە تەش ــێک ل ــە بەش ــش دەبێت ــە نهێنی ــەوە ب ــی مێرمنداڵیی ــە تەمەن و ل
حیزبــی دایــک و پێشــڕەو تــا پەیوەنــدی لەگــەڵ ســەرچاوەی خەبــات و تێکۆشــان 

نەپچڕێــت و بــەردەوام بێــت.

وەک الوێکــی خولیــای ئازادیــش نەتەیــا یــەک ســات لــە خۆپێگەیاندنــی خــۆی 
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غافــڵ نەبــووە، بەڵکــو وێــڕای هەمــوو ڕێگرییەکانــی کۆمــاری ئیســالمی و زینــدان، 
ــی  ــتی و تاوناکان ــت زانس ــا بتونێ ــت ت ــادا پێدەگەیەنێ ــواری جیاجی ــە ب ــۆی ل خ

بخاتــە خزمــەت شــۆڕش جــا لــە هــەر قۆنــاغ و شــوێنێک بێــت.

وەک زیندانییەکــی سیاســی و چاالکوانــی مەدەنــی میلەکانــی زینــدان و دیــواری 
ســارد و ئــازار و ئەشــکەنجە ڕقئەســتورتری لــە ســەر بەردەوامیــی خەبــات 
تێکۆشــان شــێلێگیری دەکــەن بــۆ ئــەوەی ئــازادی بەدەســت بێنێــت، ئــەو 
ــدان و  ــی، زین ــە شــەهیدبوونی باوک ــوردە ک ــەی شۆڕشــگێڕی ک ــدەش نموون چەن
ئەشــکەنجە ڕێگــری نــاکات تــا ئــەوەی دەســت لــە تێکۆشــان هەڵبگرێــت، بــەاڵم 

ــت. ــێلگیرتر دەبێ ــوو ش ــت، بەڵک ــت هەڵناگری ــا دەس نەتەنی

ــە  ــر ل ــی زیات ــۆ خزمەت ــەکان ب ــوو دەرفەت ــت هەم ــە دەبینێ وەک پێشــمەرگە ک
ناوخــۆ لەدەســت دەچــن، دێتــە ڕێــزی پێشــمەرگەوە وەک الوێکــی خۆێنگــەرم و 
لێهاتــوو ڕۆژ لــە دوای و پلەکانــی یــەک بــە یــەک لــە ســەرەتاوە بــە ســەرکەوتوویی 
ــدا دەســووڕێتەوە و  ــە ڕەگی ــی شــۆڕش ل ــن خوێن ــەوەی دەبنی ــە ســەر و ئ دەبات
ــوون  ــزی دایەب ــە و ئازی ــادگاری باب ناڵێــت دوای باوکێکــی شــەهید و زینــدان و ی
ــوێ پێویســتی  ــت شــۆڕش لەک ــوو دەڵێ ــە ســەر، بەڵک و ژیانێکــی ئاســایی ببەم
بــە مــن بێــت، دەبــێ لــەوێ بــم و دەبێتــە پێشــمەرگەیەکی نموونــە و درێــژە بــە 

ــات دەدات. خەب

هزرێکــی  بــە  و  ســەردەمیانە  بیرێکــی  بــە  نــوێ  پێشــمەرگەیەکی  وەک 
پێشــکەوتووەوە وێــڕای بەجێهێنانــی ئەرکەکانــی کار دەکات بــۆ سەرخســتنی 
ــەو ســۆنگەیەوەش  ئامانجــی حیــزب و پێشخســتنی ڕێکخــراوەی پێشــڕەو هــەر ل
ــەر  ــوارەدا دەکات ه ــەو ب ــت و بۆشــایی ل ــای ئێنتێرنێ ــی دونی ــە گرنگی هەســت ب
ــا« و وەک  ــە وەڕێخســتنی وێبســایت و ئاژانســی »کوردپ ــەش کار دەکات ب بۆی
ڕۆژنامەنووســێکی لێهاتــوو لــەو بــوارەدا کاری کــرد و بــە کــردەوە ســەلماندی ئــەو 

کارە پێویســتییەکی ســەردەمی شۆڕشــە.

وەک ئەندامێکــی ڕێبــەری بەشــێک بــوو لــە هێــزی بڕیــاری »ڕاســان« و 
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ئەنجامدانــی بەرنامــە و پالنەکانــی تەنانــەت کاتێــک کــە پێویســت بــوو نەیگــوت 
ڕێبەریــم و وەک کولتــووری نێــو حیزبیمــان لــە ڕیــزی پێشــەوەی پێشــەوە وەک 
ــگاو کۆلەپشــتیی  ــگاو هەن ــەز هەن پێشــمەرگەیەکی قارەمــان وەک ڕۆڵەیەکــی نەب

ــرد.  ــەاڵت جێبەجــێ دەک ــە شــاخی کوردســتانی ڕۆژه ــی ڕاســانی ل بڕیارەکان

وەک فەرماندەیــەک بــە هێــز و وزەیەکــی بەتیــن بــەرەوڕووی هێزێکــی بەرفراوانی 
ــل  ــەهیدان »خەلی ــا ش ــت، نەتەنی ــورد مابێ ــا ک ــەلماندی ت ــووەوە و س ــن ب دوژم
خەلەبــان، حەکیــم ڕەزایــی، ســەرگورد عەلیــار، ســەروان حاتــەم، عەبدوڵــا 
ــڕێ،  ــری لێناب ــوو قارەمانانیت ــکاک« و هەم ــر ش ــۆ باپی ــەهید نح ــەریفی و ش ش

ــەوە. ــوێنان دەگرن ــەزار ش ــەک دەڕۆن و ه ــوو ی بەڵک

ــڕای  ــت و وێ ــن خــۆش بێ ــی دوژم ــە شەڕیشــدا شۆڕشــگێڕانە نەیانهێشــت دڵ ل
ئــەوەی بــە هلیکۆپتــەر و هێزێکــی زۆر و بــەرد بــەردی کۆســاالن گــەڕان، بەشــکەم 
بتوانــن بیانگــرن، نەیانزانیبــو کــە ڕۆڵــەی دێمۆکــرات بەرنامــەی ڕاســان لــە 
ــەوەی بکەوێتــە  ــەک ئ ــەن و ن ــاو دڵــی خــاک دەب ــۆ ن ــۆ هەمیشــە ب ســینگیاندا ب
دەســت نەیــاران و نارنجۆکــی تیکەتیکەکــەر لــە ســەر جــەرگ و هەنــاوی پۆاڵیینــی 
خۆیــان دانــا و وەک »ئەرشــەدی«ی شــاعیر گۆتەنــی »بــە باڵــی نارنجــۆک 
فڕیــن«. کۆســااڵنیش وەک هەورامــان و شــاهۆ و بێســتوون و ئاویــەر و ئەربابــە 
ــۆ خەباتــی قارەمانێتــی ڕۆڵــەی دێمۆکــرات و گیانفیداییــان  و ئاگــری شــایەدی ب

دەدەن.

بۆیــە دەڵێــم مانیفێســتی شۆڕشــگێری، چونکــە شــەهید کاوە توانیبــووی هەمــوو 
خەســڵەتەکانی شۆڕشــگێرێک کــە مــن زۆر بــە کورتــی ئامــاژەم پێــداوە لــە خۆیــدا 
ــم  ــە دەڵێ ــەل و نیشــتمانەوە، بۆی ــزب و گ ــی حی ــە خزمەت ــەوە و بیخات ــۆ بکات ک
مانیفێســت تــا بخوێنینــەوە بزانیــن کاوە و و کاوەکان ڕەمــزی هەرمــان و وانــەی 

ســەرکەوتنن.
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غالب حەبیبی:

شەهید کاوە، پێشمەرگەیەکی داهێنەر بوو

نــاو و ناوبانگــی شــەهید »کاوە جەوانمــەرد«م بەرلــە یەکــەم دیدارمــان لــە 
ناوەڕاســتی پاییــزی ســاڵی ٨9، بیســتبوو. ئــەو کاتێــک لــە خۆرهەاڵتــی نیشــتمان 
ــۆی پیشــەی  ــرێ و بەه ــەر دەک ــێ، دەستبەس ــی سیاســی دەب ــەرقاڵی چاالکی س
ڕۆژنامەڤانیــش، نــاوی لــە هەواڵنێرییــەکان و لەوانیــش »کوردســتان میدیــا« جێی 

بــاس و خــواس بــوو و ئەمنیــش لــەو دەورانــە، ناســیم.

گەاڵڕێــزان بــوو، مــن کــە بــە بــەردەم درگای ســکرتاریادا تێپــەڕ دەبــووم، ئــەو وا 
دیــار بــوو لــە کۆبوونــەوە لەگــەڵ ســکرتێری ئەوکاتــی حیــزب دەهاتــە دەرێ، هــەر 
کــە منــی بینــی، هاتــە پێــش و وتــی ئەتــۆ »غالــب«ی؟. ئــەو بەهــۆی مامۆســتا 
»شــەریف فــەالح«ەوە منــی ناســیبوو. وتم بــۆ خۆمم، وتی وەک پێشــمەرگەیەکی 
بــە نــەزم و دیســیپلین تاریفــت دەکــەن. ئــەو کــە بــە بــزەوە خەریکــی باســکردنی 
ــە زەینــی خۆمــدا،  ئــەو تاریفانــەی مــن بــوو، کــە پێشــتر بیســتبووی، منیــش ل
دەمبــرد و دەمهێنــا کــە خودایــە ئــەو ســیما و ســوورەتە چەنــدە ئاشــنایە، 
بــەاڵم بــۆم ســاخ نەکرایــەوە کــە کێیــە و لــە کــوێ دیومــە، تاکــوو لێــم پرســی 
بەڕێزتــان ناناســم، بــەاڵم شــێوەتان دەکــەم. گوتــی »کاوە جەوانمــەرد«م. ئــەو 
کــە زیاتــر لــە ســاڵێک دەبــوو هاتبــووە ڕیــزی پێشــمەرگایەتییەوە، ئاشــنایەتیمان 
ــی  ــەی تەکنیکی ــە پەیمانگ ــن ل ــی م ــە هۆکارەکەیشــی خوێندن ــوو ک ــەوە نەب پێک
ــە بنکــە و بارگەکانــی  ــە، ل ــۆ کۆی ــە کاتــی ســەردانم ب ــوو و ل ــا( ب ســۆران )دیان
حیــزب نەمدیبــوو. ئــەو چەنــد خولــەک چاوپێکەوتنــەی بــەردەم ســکرتاریا، بــووە 
هەوێنــی ئاشــنایی زیاتــر و دوای ماوەیەکــی دوو مانگــە لــە هێــزی پارێزگارییــەوە 
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نەقڵــی ئۆرگانــی تــازە دامــەزراوەی »ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا« کــرام. بــە 
ــی  ــە ژیان ــە، وەرچەرخانێکــی ل ــەو ئۆرگان ــۆ ئ ــم ب ــەوە دەیڵێــم کــە چوون جورئەت
ــەری زۆری  ــەهید کاوە کاریگ ــوکەوتی ش ــە هەڵس ــاراوە ک ــە ئ ــم هێنای حیزبایەتی
بەســەرەوەیە و پاشــان کاوە بــوو بــە یەکێــک لــە ئۆلگوکانــی کاروبــاری حیزبیــم. 
ئــەو هەمیشــە دەیگــوت حەســوودیت پــێ دەبــەم کــە وەک پێشــمەرگەیەکی بــە 
دیســیپلین و بەکــردار ناوبانگــت هەیــە و دەشــیوت کــە هاتنــی تــۆ بــۆ ئاژانســی 
کوردپــا بــە پێشــنیاری کاک مســتەفا هیجــری بــووە کــە گوتوویــە بزانــە غالبیــش 

کاری لەدەســت دێــت، لــە دیانــا خوێندوویەتــی، بیبەنــە ئــەو شــوێنە.

ئێمــە لــە ســەرەتای بەفرانبــاری ٨9 بووینــە هــاوکار و پاشــان هاوڕێــی نزیکــی 
یەکتــر. کاک کاوە یەکێــک لــەو پێشــمەرگانە بــوو کــە تێکەاڵویمــان زوو ســەری 
ــە هــزر و ڕوانگــەی دەزانــی. وام هەســت دەکــرد کــە  گــرت و خــۆم بــە نزیــک ل
کاک کاوە لــە کارەکان، لــە یاســا و ڕێســاکان پێشــقەدەم و پێشــەنگە. لــە 
ســەردەمی دامــەزران و بەڕێوەبردنــی ماڵپــەڕە حیزبییــەکان و دواتــر تیشــک تیڤی، 
هەوڵــی بێوچانــی دا. ئێمەمانــان کــە زۆر لــە گرنگیــی ڕاگەیاندنێکــی ســەردەمیانە 
و پڕۆفێشــناڵ، بەئــاگا نەبوویــن، ئــەو بەڕێــزە بــوو کــە هــەم هاوکارانــی و 
ــە  ــی ئێم ــە خەبات ــد ک ــەت دەگەیان ــە قەناع ــەرووتری ب ــانی س ــش بەرپرس هەمی
بەبــێ ســەرنجدانی ئــەو توانســتەی کــە ڕاگەیاندنێکــی »معتبــر« و » متعهــد« 
هەیەتــی، بــە ئــاکام گەیشــتنی ئەســتەمە. خــۆی هەمیشــە دەیگــوت کــە ڕێبەریــی 
حیــزب ئیــدەی لــەو شــێوەیەی هەیــە، بەاڵم لــە ڕێکارەکانــی جیاوازیــی بۆچوونیان 
هەبــوو و وەک تایبەتمەندیــی کەســیی خــۆی، تــا جێبەجێکردنــی داواکارییەکانــی 
ــیفرەوە  ــە س ــدا ل ــوو بوارەکان ــە هەم ــەزراوە ل ــی تازەدام ــەدەدا. ئۆرگان ــی ن کۆڵ
دەســتی پێکــرد. بیچمگرتنــی کوردپــا و چوونــی هــەواڵ و ڕاپۆرتەکانــی بــۆ ســەر 
ئینترنێــت، نزیــک بــە حــەوت مانگــی خایانــد. لــەوە ماوەیــەدا شــەهید کاوە لــە 
دابینکردنــی کەلوپەلــی پێویســت بــە ئاژانســێکی خەبــەری »ســنگ تمام«ـــی دانا 
و هــەر لــەو ماوەیەشــدا بەشــداریمان لــە چەنــد خولێکــی فێربوونــی دروســتکردنی 
هــەواڵ و ڕاپۆرتــدا بینــی. هەڵبــەت کاوە لــەو هەمــوو کالس و وانانــەدا بۆچــوون 
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و تێگەیشــتنی تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو. ئــەو پێشــتر لــە چەنــد ڕۆژنامــە 
و هەواڵدەرییەکــدا کاری کردبــوو. یەکێــک لــە بیرەوەرییەکانــی ئــەو کاتــەم 
دێتــەوە بیــر کــە بەڕێزانــی کۆمیســیۆنی ماڵــی ســەرقاڵی ئامادەکردنــی شــوێنی 
»کوردســتان میدیــا« و »ئاژانســی کوردپــا« بــوون و بــۆ دانانــی کامپیۆتێــر و 
ــۆش  ــەوە ج ــە پێک ــە ژوورە گەورەک ــان ل ــزی گەورەی ــی فل ــەکان، مێزێک لەپ تاپ
کردبــوو، کاک کاوە خــۆی زۆر نــاڕازی بــوو و تــا دواجــار وتــی دەچمــە الی کاک 
مســتەفا و پێــی ئەیــژم کــە بەڕێوەبردنــی ئاژانســێکی خەبــەری وا نابــێ و دەبــێ 
تێچــووی بــۆ بــدەن. دوای دوو ســێ جــار بیروڕاگۆڕینــەوە لەگــەڵ ســکرتێری ئــەو 
کاتــی حیــزب، خەرجێکــی زۆریــان بــۆ ئــەو ئــۆرگان کــرد و ئاژانســی کوردپــا لــە 
یەکــی گەالوێــژی1٣90 بــە فەرمــی چــووە ســەر ئینترنێــت. ئــەو ســاڵە، کاک کاوە 
ــە  ــەو ک ــوو. ئ ــەوە زەخــت و گوشــارێکی زۆری لەســەر ب ــەڕووی کار و چاالکیی ل
پێشــمەرگەیەکی تازەپەیوەســتبوو بــە حیــزب بــوو و زۆر زووش کــرا بــە بەرپرســی 
ئــۆرگان، هەڵبــەت بــە لیاقــەت و حەقــی خــۆی، بــووە باســی کۆبوونــەوە حیزبی و 
مەحفیلییــەکان. هــەر لــەو سەردەمەشــدا کێشــەی بنەماڵەیشــی لەگــەڵ هاوســەری 
یەکەمــی هەبــوو، بــەاڵم مــن بــۆ خــۆم هیــچ هەســتم بــەوە نەکــرد کــە کاریگــەری 
ــەڕ  ــوو وەگ ــاڵێک دەب ــا س ــی کوردپ ــت. ئاژانس ــەی دابنێ ــەر کارەک ــی لەس نەرین
ــە  ــی ک ــزب نەیاندەزان ــری حی ــدام و الیەنگ ــەرووی 70٪ ئەن ــەاڵم س ــوو، ب کەوتب
ــۆ کاک  ــت. ب ــوە دەچێ ــێ بەڕێ ــی ک ــە پاڵپشــتی مەعنەوی ــوێ و ب ــە ک ــا ل کوردپ
ــی و  ــێ چاوەڕوان ــە بەب ــک ک ــوو، کارکردنێ ــەم ب ــی یەک ــردن ئەولەویەت کاوە کارک
خــۆ هەڵکێشــانێک بــێ و بــە ڕاســتیش بــۆ خۆمــان و خەڵکــی دیکــەش شــاهیدی 

ئــەو بانگەشــەن.

ئەمــن و کاک کاوە زیاتــر لــە 5 ســاڵ لــە یــەک ئۆرگانــی حیزبــی کارمــان 
ــی  ــە ڕۆڵ ــوو ک ــی کەســیی هەب ــدێ تایبەتمەندی ــە هەن ــەو شــەهیدە مەزن ــرد، ئ ک
کاتالیــزۆری لــە کاری حیزبــی و سیاســیدا هەبــوو. ئــەو کەســێک بــوو کــە »ابتکار 
عمل«ـــی لــە پیشــەیدا دەنوانــد و بــۆ بەردەوامیــی کاروبــاری حیزبــی و چوونــە 
ــەوە دەگــرت کــە سروشــتی کاری بەکۆمــەڵ  ــی کاریــی، پێشــی ب ســەری ڕاندمان
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ببێتــە هــۆی فەوتانــی داهێنــان لــە کار و کــردەوەدا، هەروەهــا »تقســیم کار« الی 
ئــەو گرنگیــی تایبەتــی هەبــوو و هەمــوو کاتێــک پێداگریــی لەســەر دابەشــبوونی 
ــدا  ــونێلی ئۆرگان ــوو پرس ــوان هەم ــە نێ ــیارەتی ل ــی بەرپرس کارەکان و وەرگرتن
دەکــرد. ئــەم دوو تایبەتمەندییــەی کاک کاوە بــوو بــە ڕەمــزی بەرەروپێشــچوون 
و ســەرکەوتنی ئــۆرگان و ئــەو ئەرکانــەی ڕاپەڕاندنیــان لــە ئەســتۆی بــوون، بــە 
چەشــنێک کــە ســەرەڕای بوونــی لەمپــەر و بەربەســت، بــەاڵم لــە زۆربــەی پــالن 
و بەرنامەکانیــدا، بــە ســەربڵیندی بەرەوپێشــەوە دەڕۆیشــت. فــارس وتەنــی، 
»قراین« و »شواهد«ـــی حاشــاهەڵنەگر ســەلمێنەری ســەرکەوتنی شــەهید کاوە 
لــە بەڕێوەبەریــی ماڵپــەڕە هەواڵدەرییــەکان یــەک لــەوان »ئاژانســی هەواڵدەریــی 
کوردپا«ـــیە کە لەو ســەردەمە ڕێنسانســێک لە بەســتەڵەک و داخراویی خەبەری 
کوردســتانی ئێــران بــوو کــە داهێنــەر و سەرپەرســتی ئــەو ســەرکەوتنە کاک کاوە 

بــۆ خۆیەتــی. 

بۆ کار و کردار، ویژدان و ئەخالقی خۆی دەکردە نێوبژیوان 

کۆنگــرەی 15ی حیــزب، شــەهید کاوە بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی 
ــت و  ــەو پۆس ــەو ل ــتۆی ئ ــە ئەس ــک تیڤیش کەوت ــەری تیش ــرا و بەڕێوەب هەڵبژێ
ــوێ  ــیارەتیی ن ــەوە و بەرپرس ــی مای ــمەرگەی خاک ــەر پێش ــدا ه بەرپرسیارەتەش
ــک و  ــای »تیش ــوێنێ کار و بین ــە، ش ــەو کات ــی. ئ ــۆی لەخۆباییبوون ــووە ه نەب
کوردســتان میدیــا« لــە یــەک جیــا بــوون و ئــەوە کاری ســەرەکیی لــە تیشــک و 
کاری منیــش لــە کوردســتان میدیــا بــوو، ڕۆژانــە دەمانبینــی کــە بەرلــە هەمــوو 
ــە  ــە دەســتی دەدای ــوو ک ــەم کەســەکانیش ب ــە یەک ــە ســەرکار و ل ــەس دەهات ک
پــاک و خاوێنیــی گشــتی و هــەر زووش دەســتبەکار دەبــوو. هەبــوون کەســانێک 
کــە ئــەم هەڵســوکەوتەی شــەهید »کاوە«یــان بــە ناتــۆرەی »پۆپۆلیســت« 
لێــک دەدایــەوە و دەیانــوت کــە بەرپــرس نابــێ ئەوەنــدە تێکــەڵ ببێــت!، ئــەوە 
شــڕۆڤەی تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو لەبــارەی »مدیــر و مدیریــت«. تێگەیشــتنی 
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ئــەو وا بــوو کــە تێکەڵــی و بەشــداریی »مدیــر« لــە کارەکان و خــۆی بــە »تافتــە 
ــە و ئەمڕۆییــە و ئێمــەی پێشــمەرگە  جــدا بافتــە« نەزانیــن، کرادارێکــی مودیران
ــد  ــا و کارمەن ــای کارفرم ــا و ڕێس ــە یاس ــن ک ــدزا« نی ــی »درآم ــە کۆمپانیایەک ل
ــاوکاری  ــی ه ــی ڕۆح ــۆ جێگیرکردن ــەوڵ ب ــە ه ــێ هەمیش ــوو دەب ــت، بەڵک زاڵ بێ
ــە بدەیــن و دواجــار ویژدانــی و ئەخالقــی خۆمــان بکەینــە نێوبژیــوان  و هاوڕێیان
ــدا،  ــی داخرانی ــە یەکســاڵی کۆتای ــە ل ــی ک ــان. تیشــک تیڤ ــۆ کار و کردارەکانم ب
کێشــەی ماڵــی و مودیریەتــی بەرۆکــی گرتبــوو، کاک کاوە زۆر هەوڵــی دا پێــش 
ــتێکی  ــوون و ش ــۆن ب ــووڵ و ک ــەکانی زۆر ق ــەاڵم کێش ــت، ب ــە بگرێ ــەو داخران ب
ــوو.  ــی تیشــک هەب ــە بەڕێوەبەری ــی ل ــە و گلەی ــەو زۆر ڕەخن ــرا. ئ ــۆی پێنەک ئەت
ــی  ــێ بەرنامەی ــک ب ــی تیش ــی دوای دامەزران ــاڵەی یەکەم ــج س ــوو پێن ــی واب پێ
بووەتــە هــۆی خەســار و زیانــی ماڵــی، بەرەبــەرە دەنگــۆی داخرانــی تیشــک تیڤی 
بــاو بوویــەوە، شــەهید کاوە دەیــوت دەکــرێ »دســت و پــا شکستە«ـــش هــەر 
ــی  ــە لێکەوتەکان ــتر ل ــە باش ــزب ک ــی حی ــەاڵم ڕێبەری ــن، ب ــوە بەری تیشــک بەڕێ
ئــەو شــێوە بەڕێوەبەرییــە ئــاگادار بــوو، بڕیــاری داخرانــی تیشــکی دا. لــەو 
ــەرووی  ــانی س ــە بەرپرس ــان ب ــەرقاڵی قەناعەتهێن ــە کاک کاوە س ــەردەمەدا ک س
حیــزب و پاشەکشــەکردن لــەو بڕیــارە بــوو، ڕۆژێکیــان لــە ماڵــی کاک کاوە بــووم 
و بــاس باســی تیشــک بــوو، وتــم ئەگــەر لێکدانەوەیــەک بکــەم لەســەر زەینیەتــی 
ــە  ــۆت ل ــن و خ ــک نی ــی تیش ــی داخران ــە زۆر بەپەرۆش ــزب ک ــی حی ڕێبەرایەتی
ــردووە، وەڕاســتی  ــەکان فامــت ک ــد قۆڵیی ــی و چەن ــەوە و قســە دوو قۆڵ کۆبوون
دەگەڕێنــی، وتــی بێــژە. وتــم چاویــان لەســەر ئــەو چەنــد خولــەک هەوااڵنــە چنیوە 
کــە یــەک دوو ڕایەڵــەی پرۆفێشــناڵی باشــووری کوردســتان هەیــە و قانعــن بــەوە، 
ئەونــدە واقعیــەت کاریگەریــی هەبــووە کــە ئایدیالیســتبوون لــە ژیانــی سیاســییان 
کەمڕەنــگ بووەتــەوە و بــۆ ئۆمیدیــان بــەو شــتە هەیــە، پێکەنــی و وتــی منیــش 

هەڵێنجانێکــی لــەم شــێوەم لــە »فحــوای کالم«ـــیان هەیــە. 

کاتــێ کــە لــە کۆمیســیۆنی سیاســی نیزامــی ئەرکــی پــێ ئەســپێردرا و 
منیــش هــەر لــە ڕاگەیانــدن مامــەوە، هاوڕێیەتیمــان گەرموگۆڕتــر بــوو. لــە کارە 



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 168

نوێیەکەشــدا هــەر ئۆمیــد و جدیەتــی بــەردەوام بــوو. شــەهید کاوە بەرلــە هاتنــی 
بــۆ نــاو حیــزب و لــە ســنە بەشــداریی دامــەزران و بەڕێوەبردنــی دوو NGO ببــوو 
و لــە کاروبــاری ئیــداری و ئارشیڤســازیدا شــارەزا بــوو. لــە بەشــی تەشــکیالتی 
ناخــۆ هەوڵــی بێوەچانــی بــۆ ســاماندانی ئــەو بەشــە دا و چەنــد گەاڵڵەیەکیشــی 

بــۆ ئــەو ئۆرگانــە بنەڕەتــی و دایکــە دا. 

خــۆی بــۆی گێڕامــەوە کــە لــە ڕاگەیاندنــی فەرمیــی ڕاســان لــە نــەورۆزی 1٣95 
ــتنی  ــەم ڕێکخس ــوە دەکا. یەک ــانازییان پێ ــە ش ــردووە ک ــاوی، دوو کاری ک هەت
لۆجێســتیکی ئــەو ڕێوڕەســمە، هــەر لــە پاڵپشــتیی ماڵییــەوە بگــرە، تاکــوو 
بانگهێشــتی ئەندامانــی دانیشــتووی باشــوور. دووهــەم قەناعەتهێنــان بــە حیــزب 
ــە چیــا  و ڕێبەریــی حیــزب کــە ڕاگەیاندنــی ڕاســانی خۆرهــەاڵت کــە پێویســتە ل
ــن  ــرەک و وردبی ــی زی ــۆی ڕاگەیاندکارێک ــە خ ــت. کاک کاوە ک ــنوورییەکان بێ س
بــوو، گرنگیــی پەیامــی ڕاســانی لــە ناوچــە شــاخاوییەکانی خۆرهەاڵتــی نیشــتمان 
دەبینــی و بــۆ ئــەو مەبەســتە هــاوڕای کاک مســتەفا هیجــری بــوو کــە ڕاگەیاندنــی 
خەباتێکــی نــوێ، پێویســتی بــە شــوێن و فــەزای نوێــش هەیــە، کــە هاوکاتیــش 
پیشــاندەری درێــژەی خەباتــی پــڕ لــە شــانازیی ڕابــردووی حیــزب و گــەل بێــت. 

مــن و کۆمەڵێــک پێشــمەرگە دوو ڕۆژ بەرلــە ڕاگەیاندنــی نــەورۆزی ڕاســان لــە 
2٨ی ڕەشــەمێ 1٣94 چووینــە بنکەکانــی شــاخ لــە ســنووری شــنۆ و پیرانشــار. 
)کەمتــر لــە ســاڵێک بــوو کــە حیــزب لــە ڕووداوی تێکهەڵچوونــی لەگــەڵ 
ــی نیشــتمان  ــە ســنووری خۆرهەاڵت ــالی )پ.ک.ک( خــزووری پێشــمەرگانە ل گری
ــەوان کاک  ــەک ل ــی و ی ــۆنێلی کۆمیســیۆنی سیاســی نیزام ــەوێ پرس ــوو.( ل هەب
ــە  ــوون. ک ــمەکە ب ــی ڕێوڕەس ــەرقاڵی ئامادەکاری ــەرکەوت س ــتا س کاوە و مامۆس
ــن  ــە بنکــەکان، شــەهید ســەرکەوت و کاوە هات ــک ل ــەک گەیشــتمە یەکێ ئێوارەی
بــۆ المــان. مامۆســتا ســەرکەوت ڕووی کــردە کاک کاوە و وتــی؛ خــۆ ئــەو کاتــە 
ــتا  ــەوا ئێس ــی ئ ــاخ، کەچ ــە ش ــن بێت ــت نەدای ــوو پێ ــا( ب ــتان میدی ــە )کوردس ل
بەپێــی خــۆی هاتــووە و لــە سیاســی نیزامــی کارئاســانی بــۆ بکــە بــا بێتــە هێــزی 
تایبــەت. کاک کاوە پێکەنــی و وتــی غالــب خــۆی حــەزی لــە شــاخ هەیــە، بــەاڵم 
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لــە ڕاگەیاندنــی حیزبیــش پێویســتە. شــەوی بەرلــە مەڕاســم، کــە چەنــد ڕۆژێــک 
بــوو لــە ئێــران و دەرەوە مەالقاتــی هاتبــوو، بــەاڵم هــەر ســەرقاڵی ئامادەکاریــی 
ڕێوڕەســم بــوو، چــووە هەولێــر و بەیانییەکــەی هاتــەوە. کاک کاوە بــە ڕاگەیاندنــی 
ــەو شــێوە خەباتــەی کــە  ــوت کــە ئ ــوو و دەی فەرمیــی ڕاســان زۆر شاگەشــکە ب
ــە  ــێ ب ــەوە و دەب ــدوو دەکات ــەاڵت زین ــە ڕۆژه ــۆڕش ل ــژاردووە، ش ــزب هەڵیب حی
وردی پالنەکانــی ڕاســان جێبەجــێ بکەیــن. شــەوێکی ســەرەتای مانگــی بانەمــەڕی 
ــۆ  95، پێکــەوە پیاســەمان دەکــرد و وتــم کاک کاوە حیــزب بەرنامــەی چییــە ب
ئــەو ســاڵی ڕاســان، وتــی بەرنامــە هەیــە و زۆر شــتی نهێنییــە. ڕاســتی دەکــرد، 
تیمێکــی شناســایی حیــزب کــە مامۆســتا سەکەوتیشــیان لەگــەڵ بــوو، هــەر 
ــەردەوام بوویــن کــە وتــم مــن  ــە قســەکردن ب ــەوە ناوچــە. ل ــەو کاتــە چووبوون ئ
نیگەرانیشــم هەیــە لــەم دۆخــەی حیــزب. وتــی چــۆن. وتــم مــن لــە بیرکردنــەوەدا 
تۆزێــک ڕەشــبینم، بــەاڵم لــە ئیــدەدا زۆر خۆشــبینم، کۆمــاری ئیســالمی دوژمنــی 
ئێمەیــە و فارســی وتەنــی ئیتــر »ول معطل«ـــە، بــەاڵم خۆمــان توانســتی ئــەوەی 
کــە بــە چاکــی و باشــی نەتوانیــن ڕاســان بگەینینــە ســەرکەوتن، هەمانــە، وتــی 
ڕاســت دەکــەی و هــەر لــە ئێســتاوە لەژێــر نــاوی جۆراوجــۆردا کەنــد و کوســپی 

بــۆ دروســت دەکەیــن.

نازانــم چ حیکمەتێکــی تێدایــە کــە مــن لــە ئاخریــن کەســەکان بــووم کــە بەرلــە 
ــەڵ  ــان )لەگ ــە چوونەوەی ــەک بەرل ــن. حەوتووی شــەهیدکرانی کاوە پێکــەوە بووی
مامۆســتا ســەرکەوت( بــۆ ناوچــە، بانگــی کردمە شــوێنی کارەکەی لە کۆمیســیۆنی 
ــۆ ئێــرە؟ وتــم  ــاگاداری ئاســۆ ســاڵح دێتــەوە ب سیاســی - نیزامــی. وتــی خــۆ ئ
ــا تــۆش بیزانــی. وتــی لەگــەڵ  بەڵــێ، وتــی دەی شــتێکی دیکــەش هەیــە کــە ب
مامۆســتا ســەرکەوت دەچینــەوە مەنتیقــە. بــاس لــەوە کــرا کــە دەبــێ ئێمەمانــان 
خۆمــان پێشــقەدەم بیــن لــە ڕاســان تاکــوو خەڵکەکەمــان بەشــدار و هاوکارمــان 
بــن و قســە و باســی ئــاوا. پاشــان وتــی ڕێکەوتــی هاتنــی ئاســۆ و چوونــی ئێمــە 
بــۆ ناوچــە، یەکــە. ئێنجــا تــۆ بچــۆ بــۆ فڕۆکەخانــە بــە شــوێنی ئاســۆدا، ئەگــەر 
زوو گەیشــتەوە، ئــەوا نیوەشــەویش بــووە دێــم بــۆ بینینــی. کۆتاییەکانــی بەهــاری 
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95 بــوو کــە ئاســۆ ســاڵح کاتژمێــر 1ی شــەو هاتــەوە و یەکســەر هاتــە دیوەکــەی 
مــن و وتــی حــەز دەکــەم کاک کاوە ببینــم و منیــش تەلەفوونــم بــۆ کــرد و وتــی 
دێــم. بەیانییەکــەی کاتژمێــر 4 لەگــەڵ مامۆســتا ســەرکەوت وەژوور کەوتــن. ئاســۆ 
چەنــد مۆبایلێکــی ســۆرەیای و هەنــدێ وەســیلەی خاتــوو مــوژدە حەیــدەری وەک 
پێــاو و ... هێنابــوو بــۆ مامۆســتا ســەرکەوت. ئــەو بەیانییــە بــاس باســی ڕاســان 
و کــرداری پێشــمەرگە لــەم قوناغــە بــوو. مامۆســتا ســەرکەوت وتــی ئــەوەی مــن 
لــە یــەک مانگــی ڕابــردوودا لــە ناوخــۆی واڵت بینیمــە، بەســتێن و هەلومەرجــی 
ــۆ خەباتــی نوێــی حیــزب. دواتــر ڕووی کــردە مــن  ــە ب زۆر بــاش و ئەرێنــی هەی
و وتــی دا غالــب شــتێک بــە کاوە بڵــێ کــە جــارێ پێویســت نــاکات ئــەو )وەک 
ڕێبەریــی حیــزب( بێتــەوە ناوچــە، بــا بزانیــن جــارێ چیمــان پــێ دەکرێــت. دیــارە 
ــەوە  ــگ بەرل ــرد، دوو مان ــۆ دەک ــەی کاک کاوە زۆر پێشــتر کاری ب ــەو بەرنامەی ئ
خەرێکــی پیــادەڕەوی و جەولــە بــوو و کێشــی خــۆی دێنایــە خــوارێ. ئــەو 
بەیانییــە کاک کاوە، مامۆســتا ســەرکەوت و ئاســۆ چوونــە ماڵــی کاک ڕۆســتەم 
ــە.  ــد مۆبایل ــەو چەن ــی ئ ــۆرەیا و ئابدەیت ــی س ــە کاری مۆبایل ــنابوون ب ــۆ ئاش ب
کاتژمێــر 7 بــوو کــە هاتنــەوە و خواحافیزیمــان کــرد و ئاســۆ بــە مامۆســتا 
ســەرکەوتی گــوت کــە ئــەو کات جێگــری فەرمانــدەری هێــزی تایبــەت بــوو، کــە 

لــەالی غالــب دەبــم تــا بێنــەوە پێکــەوە بچیــن بــۆ الی پێشــمەرگە لــە شــاخ. 

کەســایەتیی کاک کاوە، فرەڕەهەنــد بــوو، ئــەو کــە لــە بنەماڵــە و ژینگەیەکــی 
ــەاڵم هــەر زوو خــۆی لەگــەڵ دۆخــی  ــوو، ب ــەواو شــار«ی وەک ســنەوە هاتب »ت
پێشــمەرگایەتی گونجانــد و بــوو بــە پێشــمەرگە و ڕێبەرێکــی خاکــی و لەبــەرداڵن. 
یەکتــر  لــە  و  کێشــە  و  دەکــرد  پێکــەوە  ڕاوێژمــان  حیزبــی  کاری  زۆر  بــۆ 
زیزبوونیشــمان پێکــەوە هەبــووە، بــەاڵم شــتی لــێ فێــر بــووم و بیــر و کــرداری لــە 
بیــر و کردارمــدا جێــی هەیــە و شــانازی بــەوەوە دەکــەم کــە هــاوڕێ نزیکــی ئــەو 
شــەهیدە ســەربەرزە بــووم. ڕێــگای شــەهید کاوە و هەمــوو شــەهیدان پڕڕێبــوار 

بێــت.
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ئەوین مستەفازادە:
کاکۆ گەوهەرێک بوو کە بە بایەخەوە دەیڕوانییە

ڕۆڵی ژنان لە ڕاگەیاندندا

کاتێــک دەتهــەوێ لەســەر کاکــۆ قســە بکەیــت، بــە هەمــان ئەنــدازە کــە قســەت 
بــۆ نایــەت و پێــت خۆشــە بێدەنــگ بــی و لەنــاو هــزری خۆتــدا یــەک بــە یــەک بیــر 
لــە شــتەکانی بکەیتــەوە؛ بــە هەمــان ئەنــدازەش پێــت خۆشــە باســی گەورەیــی 
و جیاوازبوونــی ئــەو گەوهــەرە بکەیــت. جــا شــانازیکردن بــە قوتابیبــوون و 
هاوکاربوونــی کاکــۆ هــەر بمێنیــت؛ هەڵبــەت ئــەو پێخــۆش بــوو هەموومــان هــاوکار 
و هــاوڕێ بیــن تــا مامۆســتا و قوتابــی... هــەر بۆیــە بیــر لــەوە دەکەمــەوە بۆچــی 

لەجیاتــی کاک کاوە یــان کاوە جەوانمــەرد ناســناوی »کاکــۆ«ی لــە خــۆ نــا.

 هــەر کاکــۆش بــوو کــە لــە بوونــی ئــەو دەهاتــەوە، کاتێــک لــە کــۆڕی 
پێشــمەرگەکان دەتبینیــەوە، کاتێــک هەمــوو کەســی زیاتــر لــەوەی خــۆی بیهــەوێ 
لەخــۆ دەگــرت و الی ئــەو ئەوەنــدە هەســتت بــە بوونــی خــۆت دەکــرد کــە دوور 

ــە.  ــک کەم ــە بوونێ ــی ک ــوو دەیانزان ــەوە هەم دەکەوت

کاکــۆ، پێــش ئــەوەی پلــەی ئەندامــی رێبــەری و شــەهیدبوون وەربگرێــت، پلــەی 
ــۆ  ــرت. هەســتی پێشــمەرگە ب ــی وەرگ خۆشەویســتی الی پێشــمەرگە و هاوڕێیان
کاکــۆ نــەک تەنیــا بەهــۆی خــۆی، بەڵکــوو بەهــۆی ئــەوە بــوو پیشــمەرگەکان الی 
ــە  ــوو؛ بۆی ــرخ دەب ــر بەن ــەال زیات ــان ل ــمەرگە بوونی خۆیانی ــوون و پێش ــۆ، ب کاک
ــد ســاڵێکی  ــاوەی چەن ــە م ــی، کاتێــک ل ــاوی پێشــمەرگەوە هەڵقوڵ ــە هەن ــەو ل ئ
کەمــدا بــە زۆرینــەی دەنگــی پیشــمەرگە چــوو بــۆ کۆنگــرە و بــە زۆرینــەی دەنگــی 
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کۆنگــرە بــوو بــە ئەندامــی رێبــەری.

کاکــۆ کــە بــوو بــە ئەندامــی رێبەریــش، هــەر کاکــۆی پیشــمەرگەکان مایــەوە؛ 
ئــەو پێــش ئــەوەی ببێتــە رێبــەر دامەزرێنــەری ئاژانســی هەواڵدەریــی »کوردپــا« 
بــوو، کوردپایــه ک کــه  هه مــوو شــتی جیــاواز بــوو لــه  شــێوازی مێــز و کورســی 
ــه ڵ  ــن خــۆم له گ ــە م ــردن ک ــرادەی کارک ــاوکاری و تێکــەاڵوی و ئێ ــا ه ــی ت دانان
ئــه وه ی چەنــد ســاڵێک بــوو پێشــمەرگە بــووم، شــانازیم دەکــرد کــە لــە شــوێنێکی 
ــی  ــزب تاق ــە حی ــە باشــترین شــوێنی کار ل ــووم ک ــەم و خۆشــحاڵ ب وا کار دەک
دەکەمــەوە. شــێوازی مێــز و کورســی دانانــی کوردپــا بــە جۆرێــک بــوو کــە لــە 
یــەک ژووردا بێــت و هەموومــان رووبــەڕووی یەکتــر بیــن و یــەک ببینیــن و دەنــگ 
و قســەکانی یەکترمــان گــوێ لــێ بێــت، تــا فێــری هەمــوو شــت بیــن، خــۆ ئــەوە 
نەبــوو کاکــۆش لەگەڵمــان نەبێــت، ئــەو بەدەگمــەن و بــۆ کارێکــی تایبەتــی 
دەچــوو بــۆ ژوورەکــەی خــۆی و هــەر لەگــەڵ ئێمــە بــوو و ڕۆژانــە دەیــان شــتی 
ورد و درشــتی لــە کاری ڕۆژنامەوانــی فێــر دەکردیــن؛ ئــەوەش نەبــوو کــە چونکــە 
لــە یــەک دیــو دایــن قەرەباڵغــی دروســت بێــت و کاتەکانمــان هــەروا بــەڕێ بکەیــن، 
ــان  ــە هەم ــوو ل ــان ب ــمەرگەکان زۆر میهرەب ــەک پێش ــەوەی لەت ــەڵ ئ ــۆ لەگ کاک
کاتیشــدا زۆر جــدی و پێداگــر بــوو لــە کار و بــێ نەزەمــی و جــدی نەگرتنــی کاری 
لەکــەس قەبــووڵ نەدەکــرد؛ بیرمــە ڕۆژیکــی هه ینــی کــه  ئێمــه  لــه و ڕۆژه ش چەنــد 
ســەعاتێک دەچووینــەوە ســەر کار، مــن چەنــد دەقەیــەک درەنــگ گەیشــم، کاکــۆ 
وتــی ئەگــەر لەکاتــی خــۆت نەیــەت، یانــی جــدی نیــت و هــه ر ئــه و ڕۆژه  مه یــه ؛ 
ئێــو ه  که لــە ســەرەتاوە لەگــەڵ کوردپــا بوونــە دەبــێ ئولگــوو بــن، ئــەوە نەبــوو 
ــە کەســەکان  ــی ل ــم، چونکــە شــتەکانی کاکــۆ و ڕەخنەگرتن منیــش ناڕه حــه ت ب
بــە پلــەی یەکــەم لەبــەر خــودی ئــەوە کەســە و رەوتــی کار بــوو، نــەک شــکاندنی 

کەســەکان و خــۆ بــە بەرپــرس دانــان، بۆیــە لەمــە تێدەگەیشــتی.

کاکــۆ ڕۆژانــە لــە ژووری کوردپــا لەگەڵمــان بــوو و بە بــەردەوام چاودێریی هەواڵ 
و کارەکانــی دەکــرد تــا باشــترین ئەنجامــی هەبێــت هــەر ئــەوەش بــوو کــە کوردپــا 
لــە ماوەیەکــی کەمــدا گەشــەیەکی زۆری بــە خۆیــەوە بینــی و وەکــوو ئاژانســێکی 
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هەواڵــدەری بــووە جیــگای متمانــە و ســەرچاوەی هەواڵدەرییــە ناوخۆیــی و 
دەرەکییــەکان لەســەر بارۆدخــی مافــی مرۆڤــی لــه  کوردســتان. هەروەهــا دەتوانــم 
بڵێــم هــەر کوردپــا بــوو بــۆ یەکەمجــار گرنگــی دا بــە ئامارەکانــی پیشــێلکاریی 
و  هه میشــه یی  به رنامه یه کــی  وه ک  ئیــران  کوردســتانی  لــە  مــرۆڤ  مافــی 
ــی سیاســی  ــاری زندانیان ــەر و ئام ــەوەی مەســەلەی کوڵب ــه ن و زەقکردن درێژخای
کــورد و هەمــوو ئــەو پێشــێلکارییانەی مافــی مــرۆڤ کــە لە کوردســتان روودەدەن. 
دروســتکردنی ناوەندێکــی ئامــاری و ناردنــی راپۆرتــی ئامــاری بــۆ دەرەوەی وەاڵت 
و ناوندەکانــی مافــی مــرۆڤ هــەر بــە پێشــەنگیی کوردپــا و فکــر و بۆرکــەی کاکــۆ 
بــوون. هەمــوو ئەمانــەش بــە هــۆی هەســتکردن بــە گرنگیــی ئامــار و ئەزموونــی 
ڕۆژنامەگەریــی کاکــۆ بــوو و مــن خۆشــحاڵم کــە لــە ســەرەتاوە تاکــوو ئێســتا لــە 
بەشــی ئامــاردا کار دەکــەم، بیرمــە پێــی دەوتــم 90٪ لەســەدی ئەرزشــی کوردپــا 

بــە ئامارەکەیەتــی و دەبێــت بــە گیــان و دڵــەوە کاری بــۆ بکەیــت. 

ســەرکەوتنی کوردپــا و بوونــی کاکــۆ بــە ئەندامــی رێبــەری لــە کۆنگــرەی 15 
ــش کار  ــە بەرپرســی تیشــک و لەوی ــت ب ــۆ ببێ ــە دوای کۆنگــرە کاک ــرد ک وای ک
بــکات، هەرچەنــدە کاکــۆ وەک جــاران لــە کوردپــا لەگەڵمــان نەبــوو، بــەاڵم ڕۆژانــە 
چەنــد کاتژمێرێکــی دادەنــا بــۆ کوردپــا، ئــەو نیگــەران نەبــوو لــە کاری کوردپــا، 
چونکــە ئەوەنــدە مەیدانــی پــێ دابوویــن و ورد و درشــتی کاری فێــر کردبوویــن 

کــە ئــەو مــاوە کەمــەی کــە دەهاتــەوە کوردپــا وەاڵمــدەر بــوو بــۆ کارەکان. 

ــان بەنرخــن،  ــوو کــە هەمووی ــوون لەگــەڵ کاکــۆ زۆری شــتی دیکــەی تێــدا ب ب
ــە  ــوو ڕۆژان ــوو، بەڵک ــەزی نەب ــە چایپ ــوو ک ــی ب ــی حیزب ــەم ئۆرگان ــا یەک کوردپ
ــۆ  ــرد، ب ــتی پێک ــەوە دەس ــە خۆی ــۆ ل ــرد و کاک ــان دەک ــەو کارەم ــان ئ یەکێکم
ئــەوەی کــەس وا نزانــی لــە کوردپــا ئیشــی هــەر چایتێکردنــە و بــۆ هەموومانیــش 
و  کاری  پەیوەندیــی  هەمیــش  هەبێــت،  پێگەیشــتن  دەرفەتــی  یــەک  وەک 
هاورێیەتیمــان وەکــوو پێشــمەرگە بەهێزتــر بێــت. هەروەهــا ڕۆژانــی هەینــی کــە 
ــوو  ــەس ب ــەم ک ــۆ یەک ــا کاک ــتینە کوردپ ــە دەگەیش ــوو ک ــی ب ــی پاکوخاوین کات
لــەوێ دەســتی بــە پــاک و خاوێنــی کردبــوو، لــە ســەرەتا هەرکــەس مێــزی خــۆی 
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پــاک دەکــردەوە و بیرمــە کاکــۆ دەیگــوت هەرکــەس مێزەکــەی پیــس بێــت بــا کار 
نــەکات و کەســێک نەتوانــی شــوێنی کاری خــۆی خاوێــن رابگــرێ، ناتوانــی کاریش 
ــی  ــن ئۆرگان ــن و رێکوپێکتری ــا خاوێنتری ــم کوردپ ــم بڵێ ــکات؛ دەتوان ــە جــدی ب ب
حیــزب بــوو کــە مــن بینیبــووم. کاکــۆ زۆری شــتی دیکــە هەبــوو؛ هەمیشــە لەگــەڵ 
ئێمــە چــا یــان میــوەی دەخــوارد نــەک لــە دیوەکــەی خــۆی، ئــەم شــتانە لەوانەیــە 
بچــووک و الوەکــی بــن، بــەاڵم وا نییــە، بــە تایبــەت لــە ژیانــی پێشــمەرگەیاتی 
ــاوەڕ کار  ــۆ ب ــوو شــت دەســتیان کێشــاوە و ب ــەی و هەم ــە بنەماڵ ــەی ل و ئەوان
دەکــەن، چونکــە ئــەم شــتانە لەگــەڵ ئــەوەی فێــری نــەزم و دیســیپلینی ڕۆژانــەی 
ــه   ــن ک ــەش و ئەرزشــی پێشمەرگایەتیشــی دەکردی ــری کاری هاوب ــن، فێ دەکردی
بوونــی هــەڵ و فیرکــردن و پــەروەردە و ماندووبــوون پیشــمەرگە پــێ دەگەیەنێــت. 

ــە  ــە ل ــم باش ــرێ و پێ ــۆ زۆر زۆر هەڵدەگ ــایەتیی کاک ــەر کەس ــەکردن لەس قس
بەشــی کۆتاییــدا بــاس لــە گرنگــی پێدانــی کاکــۆ بــو ژن چ لــە کاری ڕۆژنامەگەریی 
و فۆکســکردنە ســەر پرســی ژنــان لــە کوردپــا و چ لــە ژیانــی حیزبایەتیــدا بکــه م.

ــووه وه  و  ــی داب ــا ره نگ ــی کوردپ ــەواڵ و راپۆرتەکان ــە ه ــی ژن ل ــی پرس گرنگی
ــی  ــی راپۆرت ــە دانان ــتی دای ــی ژن دەس ــە پرس ــی دا ب ــر گرنگ ــۆ زیات ــۆش ب کاک
هەفتانــە لەســەر پێشــێلکاریی مافــی ژنانــی کــورد و ئــەو دیاردانــەی ژنانــی کــورد 
ده که نــه  قوربانــی و ئەوەنــدە بــۆی گرنــگ بــوو کــە نــاوی ئــەو راپۆرتــە هەفتانەیــە 
بــکات بــە چــی کــە نــاوی »بەرمــوور«ی دۆزییــەوە، هــات و زۆر بــە گرنگییــەوه  
باســی لێــوە کــرد. کاکــۆ بــە گرنگییــەوە باســی لــە ڕۆژە جیهانییەکانــی ژنــان و 
مەســەلەکانی ژن لــە کوردســتان و ئێــران دەکــرد و ئــەوەی کــە دەبوایــە راپــۆرت 
و وتووێژمــان لەســەریان هەبووبایــە و خــۆی لەگــەڵ چەندەهــا ژنــی چــاالک 

پەیوەندیــی هەبــوو کــە پــێ دەناســاندین.

ــدا کار  ــە راگەیاندن ــان دەبێــت ل ــوو کــە ژن ــەوە ب ــاوەڕی ب ــەو ب ــە ئ جگــە لەمان
بکــەن و لــە تواناکانــی ژنــان کەڵــک وەربگیرێــت، هــەر بۆیــە جگــە لــە پێشــوازی 
ــەت  ــەن، تەنان ــدن کار بک ــا و راگەیان ــە کوردپ ــە دەیانهەویســت ل ــە ک ــەو کچان ل
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ــی  ــە کات ــدن ل ــاو کاری راگەیان ــە ن ــۆ هاتن ــرد ب ــزی کاری ژنانیــش دەک داوای هێ
دابەشــکردنی نەفەراتــی تــازە کــە دەهاتنــە نــاو حیــزب، هــەر بۆیــە لــە دەرەوەی 

واڵتیــش ژنێکــی وەک وتەبێــژی کوردپــا دیــاری کــرد. 

هەروەهــا دەمهەوێــت وەک ژنێکــی پیشــمەرگە کــە لەگــەڵ کاکــۆ کارم کــردووە 
و لــە نزیکــەوە دەیناســم بــاس لــە ئەزموونــی خــۆم بکــەم...

ــە  ــوو و نەمدەویســت هاوینەکــەی ل ــەواو کردب ــازە ســاڵی یەکەمــی زانکــۆم ت ت
ماڵــەوە بــم، شــەهید ســەرکەوت کــە لەگــەڵ کاکــۆ شــەهید بــوون، پــێ وتــم کاکــۆ 
دەیهەوێــت ئۆرگانێکــی تــازە دابمەزرێنێــت و هەلێکــی باشــە بــۆ کار، خۆشــحال 
ــم و  ــی ب ــەرەتاوە لەگەڵ ــە س ــم ل ــەوە و دەتوان ــوێ کراوەت ــوێنکی ن ــە ش ــوو ک ب
ــە رەســمی  ــوو؛ ماڵپــەری کوردپــا هێشــتا ب ــدن ب بەتایبەتیــش کــە کاری راگەیان
دەســتی بــەکار نەکردبــوو و هــاوکاران لــە حاڵــی ئامــادەکاری و ئەزمــوون دابــوون، 
ــش  ــە چ بەشــیکە؟ منی ــەزت ل ــم ح ــێ وت ــۆ الی کاک کاوە، ســەرەتا پ ــووم ب چ
حــەزم لــە بەشــی فارســی بــوو و خەبەرێکــی کوردیــم وەرگیــران کــرد؛ ئیتــر وەک 
ــە  ــرت و ب ــۆ دەگ ــی لەخ ــوو کەس ــۆ هەم ــرد کاک ــم ک ــووتر باس ــە پێش ــەوەی ل ئ
ــی  ــرد و وەک باق ــەکار ک ــەم شــێوەیە دەســتم ب ــۆ کار. ب ــەدەوت ب ــا ن کەســی ن

هاوڕێیــان ڕۆژانــە خەریکــی خۆئامادەکــردن بوویــن. 

وردەوردە  کوردپــا  فەرمیــی  دەســتبەکاربوونی  و  کات  تێپەڕبوونــی  لەگــەڵ 
شــتەکان بــۆم روونتــر دەبوونــەوە، کاکــۆ گرنگیــی دەدا بــەوەی کچانی پێشــمەرگە 
لــە ئۆرگانەکانــی راگەیانــدن کار بکــەن و ســەرەتا هــەر مــن بــووم و دواتــر بوویــن 
بــە چەنــد کــچ، لــە راســتیدا کاکــۆ بــۆی گرنــگ بــوو ژنــان لــە ئۆرگانــە گرنــگ و 
ســەرەکییەکانی حیزبــدا کار بکــەن، هــەر بۆیــە لــەو بــوارەوە هەوڵــی دەدا ژنانــی 
پێشــمەرگە بێنــە نــاو کوردپــا و تەلەفزیۆنــی تیشــک. ئــەو درکــی بــەوە کردبــوو 
کــە پێویســتە هەلــی زیاتــر بــە ژنــان بدرێــت و لــە شــوێنە باشــەکان پــەروەردە 
ــەدەدا  ــک شــت ن ــە هەندێ ــی ب ــەش گرنگ ــەر بۆی ــەن، ه ــن و کار بک ــر بکرێ و فێ
کــە دەیانــوت ژنــان کێشــەخولقێنن بــۆ ئۆرگانــەکان، یــان ئاســتیان نزمــە، یــان 
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دەیــان بەربەســتی تر کــە وایــان دەکــرد باشــترین شــوێن بــۆ ژنــان نەخۆشــخانە 
بێــت، ئەویــش نــەک لــە کارە ســەرەکییەکان، بەڵکــوو زیاتــر کاری الوەکــی. کاکــۆ 
بــاوەڕی بــەوە هەبــوو کــە لەگــەڵ ئــەوەی ژنــان لەوانەیــە کیشــەی زیاتریــان بــۆ 
بێتــە پێــش لــە رەوتــی کاریــان }کــە بێگومــان ئــەوە هەڵبژاردنــی خــودی ژنــان 
نییــە و کۆمەڵێــک هــۆکاری پەروەردەیــی و بــە کۆمەاڵیەتیبوونــی ژنانــی لــە 
ــی  ــتیوانی پەروەردەی ــێندرێ و پش ــۆ بڕەخس ــان ب ــت هەڵی ــەاڵم دەبێ ــتە{، ب پش
و تواناســازی زیاتریــان هەبێــت تــا لــە شــوێنە باشــەکاندا خۆیــان ببینــەوە؛ بــۆ 
نموونــە کــە کاتــی دەوامــی زانکــۆم دەســتی پێکــردەوە و مــن دەبــا چووبامــەوە 
ــی دەرس  ــەو وت ــۆ بارودۆخــی خــۆم، ئ ــرد ب ــەڵ کاک کاوە قســەم ک زانکــۆ، لەگ
خوێندنــی تــۆ بــۆ هەموومــان ســوودی هەیــە، خــۆت و حیزبیــش، هەربۆیــە 
دوانیوەڕۆیــان دەتوانــی کار بکەیــت و سروشــتی کاری ئاماریــش لــە هــەر شــوێنێک 
بــێ دەکرێــت و له وانه یــه  ڕۆژێــک دابێــت ئێمــه  )غیــر متمرکــز( کار بکەیــن. 
ئەمــە زۆر گرنــگ بــوو بــۆ مــن، چونکــە نەمدەویســت لــە کاری کوردپــا و حیزبــی 
داببڕێــم؛ هــەر بۆیــە کاکــۆ وەک هەمیشــە و زیاتــر لــە خــۆم بــاوەڕ بەخۆبوونــی 
ال زیــاد کــردم، متمانەکردنــی کاکــۆ بــە مــن و کارەکــەم، هــەر لــە بەرژەوەندیــی 
مــن نەبــوو، بەڵکــوو دروســتکردنی فەرهەنگێکــی جیــاواز بــوو لەنــاو حیــزب بــۆ 
ــی و  ــێوازی سیســتەم و پرۆســەی کاری ــە ش ــەوەی ک ــان و ئ پشــتگیریکردنی ژن
هەلــی بــاش چــۆن دەتوانــن کاریگەریــی باشــیان هەبێــت لەســەر کارکردنــی ژنــان 
و دروســتکردنی ســەرمایەی مرۆیــی بــۆ حیــزب، بــۆ مــن النیکــەم هــەر وای لێهــات. 
هــەم خوێندنــم بــاش بــوو هــەم کارکردنــم لــە کوردپــا و بگــرە خوێندنەکــەم بــە 
ســوودی کوردپــاش تــەواو بــوو، چونکــە وانەیەکمــان هەبــوو بــە نــاوی ئامــار کــە 
شــێوازی شــیکاریی ئامــاری فێــر دەکردیــن و توانیــم لــە راپۆرتەکانــی کوردپــا زۆر 
کەڵکــی لــێ وەربگــرم بــە شــێوازێکی زانســتی. لــەم کاتانــەدا هەســتم بــەوە دەکرد 
کــە مــەرج نییــە ژنبــوون و بارودۆخــی تایبــەت ببێتــە هــۆی دووربوونــەوەت لــە 
رەوتــی ئــەو کارەی کــە دەتوانــی بیکــەت و ئەگــەر ئــەم هەلــەت لــی بســتێندرێ 
چەنــدە زیانــی هەیــە، چه نــد ئــه م په راوێزخســتنه  نــه رم و نادیارانــه  بــه  زه ره ری 

ــکاوه ته وه .  ــان ش ــتنی ژن ــان و پێگه یش ژن
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ئــەو بــاوەڕم ال دروســت بــوو کــە چەنــدە بەربەســت و شــتی بچــووک دەتوانێــت 
لــە شــتێکی گــەورە بێبەشــت بــکات و چەنــده  زیانــی بــۆ ژیانــی ژنــان و به گشــتی 
ــان  ــه ر ژن ــردووه  ه ــه  وای ک ــه  پەراوێزخران ــه م نەرم ــدە ئ ــە و چەن ــە  هەی کۆمه ڵگ
ــدە  ــە چەن ــەێ ک ــۆت دەردەک ــە ب ــە لەوکاتان ــن. بۆی ــە بزان ــه  بەرپرســیاری ئەم ب
ــە  ــه . ب ــه  هه ی ــت کاریگــه ری له ســه ر ئه م ــه و شــوێنه ی تێیدای ــا خــود ئ ــه س، ی ک
ــم و  ــەم دادەنێ ــۆ کارەک ــەرزش ب ــە ئ ــت ک ــەوە گەیش ــۆش ب ــحاڵییەوە کاک خۆش
سەرســەری بەســەریدا تێناپــەڕم، بۆیــە لــە کاتــی ئیمتحانــەکان دەیــوەت ڕۆژانــە 

نیــو ســەعاتیش بێتــەوە کێشــە نییــە.

ــردی و  ــت دەک ــەی ال دروس ــۆ کار متمان ــە ب ــوو ک ــەوە نەب ــەر ئ ــۆ ه ــۆ خ کاک
خۆشــی متمانــەی پێــت دەکــرد و پاڵپشــتت دەبــوو؛ ئــەو بــە جۆرێــک بــوو کــە 
بــۆ بابــەت و نیگەرانییــە شەخســییەکانیش پێــت خــۆش بــوو راوێژێکــی لەگــەڵ 

ــورەکان. ــەم کچــەکان و هەمیــش ک ــت، ه بکەی

مــن لــه  قۆناغێکــی ژیانــم ســوور بــووم له ســه ر پرۆســه ی جیابوونــه وه ، لەگــەڵ 
چەنــد کەســی دەوروبــەرم قســەم کردبــوو، بــەاڵم زۆربەیــان ترســیان پــێ دەدام و 
هەســتم دەکــرد جورئەتــی بڕیاردانــم لــێ دەســتێنێت. وتــم بــا لەگــەڵ کاک کاوەش 
باســێکی لــێ بکــەم، ئــەو هیچــی نــەوت بــەس پێــی وتــم زۆر ســەخت دەبــێ بــۆت، 
ئــەوەی تــا ئێســتا لــەو بــوارەوە بــۆم گرنگــه  ئەوەیــە لــە بەکارهێنانــی ئــه و مافــه ی 

خۆم نەیترســاندم.

ترســاندنی ئــه و مۆته کــه ی هه میشــه  ژنــی پــێ کۆنتــڕۆڵ کــراوه ، ئاخــر ترســاندن 
بــۆ ئــەم بابەتــە زۆر نالۆژێکــی و بیرێکــی دژە ژنــە، منیــش کــە وەک هەمیشــە 

کەللــەڕەق بــووم و بێــزارم لــه  ترســاندن. 

ژیــان بــۆ ژنــان هەمیشــە الپەڕەیەکــی پــڕ لــە کلێشــە و عه یبدارکردنــی رەگــەزی 
هەیــە کــە لەوانەیــە زۆر ئاســان بەســەر زاری تاکەکانــدا بێت؛ کاتێک بــه  ده ربڕینی 
ئــه و کڵێشــانه  بــه  وشــه ی ناشــیرین و پــڕ لــه  عه یبدارکردنــی ره گــه زی وه ک 
ــۆ شــکایەت الی کاک کاوە،  ــوەژن«و »کچــێ« و ئه ده بیاتێکــی دەچــووم ب »بێ
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وەک ئەوانی تــر نەدەیــوت قەینــاکا خــۆ شــۆخی دەکــەن و ئەمانــە. ئــەو دەیوێــت 
نابــێ وابــێ و پێیــان دەڵێــم، بــۆ مــن گرنــگ بــۆ کــە لەســەرەوە هه ڵوێســت بــۆ 
ئــه م شــتانه  بگیرێــت، چونکــە ئــەوەی الی مــن دروســت دەکــرد؛ بــە پلــەی یەکــەم 
جورئەتــم هەبێــت لــە بەرامبــەر ئــەو شــتانەدا بەرگــری لــە خــۆم بکــەم و دواتریــش 
ئــەو شــوێنەی کاری تێــدا دەکــەم ئــەو شــتانە بــە هەنــد وەردەگرێــت و له بــه رده م 

ئــه و شــتانه دا ده ڵێــت بەســە.

کاکــۆ، خــۆ ئــەوە نەبــوو بــۆ ئێمــە دیــاری بــکات کــە چــۆن بیــن یــان خــود نــا؛ 
بەڵکــوو هــاوکار و پاڵپشــتمان دەبــوو تــا ئــەوە بیــن کــە خۆمــان دەمانویســت، 
ــی  ــە بوون ــن؛ چونک ــان دابنێن ــاوەڕ و کاری خۆم ــەکان، ب ــۆ کات ــەخ ب ــوو بای تاک
ــتەکەی  ــە دروس ــاو پرۆس ــە ن ــن و بتهێن ــە وەاڵت نەنێ ــدا ک ــە ژیانت ــانێک ل کەس
ژیانــەوە، ئەویــش لــە ژیــان و کاری پێشــمەرگایەتیدا دەبێتــە هــۆی ئــەوەی 
ــی  ــاوەڕی خــۆت دابنێن ــۆ ب ــا ب ــت و بەه ــۆ کار هەبێ ــات ب ــزە و وزە و توان ئەنگی
و گەشــەی باشــت هەبــێ لــەم رێگایــەدا، نــەک گەشــەیەک کــە هەمیشــە تــۆ بــە 

ــا نادەیــت. ــەو مان ــێ ئ ــان الیەنێــک ببەســتێتەوە و کــە ب کــەس، ی

مــن وەکــوو ژنێــک نامهــەوێ بڵێــم ئــەوەی ئێســتا هــەم کاکــۆ لێ دروســت کردم، 
ــدا،  ــە ژیانمان ــە ل ــە کەســانی وای ــە پێویســتمان ب ــم ئێم ــت بڵێ ــوو دەمهەوێ بەڵک
بەتایبــەت لــە ژیانــی پێشــمەرگایەتی لــه  پرۆســه ی پێگه یانــدن و بەتایبــەت 
له الیــه ن ئه وانــه ی دەســەاڵتیان بــه  ده ســته یه وه  و کاریــان له ده ســت دێ تــا 

ــڕی.  ــه  باشــی بب ــه  ب ــت و رێگاک ــی خــۆت چــاک بکه ی ــۆش بتوان ت

مــن بــەو ئەزموونــەی کــە لــە ژیانــی حیزبایەتــی هەمــە دڵنیــام ئەگــەر زۆر لــە 
بەڕێوەبــەرەکان و بەرپرســەکان گرنگییــان بــە زۆر شــتی ورد و درشــتی لــە ژیانــی 
پیشــمەرگەکان و رەوتــی کار و پــەررەده  دابــا و ئەمڕۆکــە ژنانێکــی لێهاتووتــر و 
ــەک  ــی دەوری ســەرەکی ن ــوو کــە دەیانتوان ــاو حیــزب دەب خودســاختەترمان لەن

زۆرتــر الوەکــی لــە رەتــی خەباتــی نەتەوەیــی و پرســی ژنانــدا بگێــڕن. 

لــه  کۆتاییــدا یــادو نــاوی کاکــۆی مامۆســتا بــەرز رادەگــەم، کاکــۆی رۆشــنبیر، 
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کاکــۆی شــەهید و کاکــۆی رێبــەر و پــی دەڵێــم ئــەو نــەک لــە یادمــان، بەڵکــوو لــە 
ــه . ــدا له ســه رووی ئه رزشــه کان دای ــەوەی ڕۆژانه مان بیرکردن

ساو دەنێرم بۆ رۆحی پاکی و پێ دەڵێم خۆشمان دەوێی. 

2019/4/10
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ژیال موستەجر: 

کاک کاوە بڕوای زۆری بە هێزی ژنان هەبوو

یەکــەم جــار کــە کاک کاوەم بینــی، بــۆ پیرۆزبایــی زەماوەندمــان هاتبــووە ماڵمــان 
لەگــەڵ هاوژینەکــەی و چەنــد هاوڕێیەکــی دیکــەی پێشــمەرگەی، مــن شــامم 
ئامــادە کردبــوو و زۆر دڵەڕاوکێــم هەبــوو، چونکــە مــن وامدەزانــی کەســێک وەکــوو 
ــن و  ــەوەی بەخێرهات ــان، دوای ئ ــە ماڵم ــەم( دێت بەرپرســی ئەرســەالن )مێردەک
پیرۆزبایــی تــەواو بــوو و میوانــەکان دانیشــتن، منیــش یەکســەر دڵەڕاوکێــم تــەواو 
بــوو، چونکــە ئــەو شــتەی لــە مێشــکمدا ســەبارەت بــە کاوە جەوانمــەرد نەخشــی 
بەســتبوو، بــە تەواوەتــی گــۆڕدرا و مــن بەڕاســتی جەوانمەردێکــم بینــی. کوڕێکــی 

رۆح ســووک و ســادە و ســاکار و رەفتــاردا ســەردەمیانە.

کاک کاوە جەوانمــەرد لــەو ســاتەوە بــوو بــە هاورێیەکی منیش وەکوو هەموو ئەو 
 کەســانەی کــە دەیانناســی و بــە هۆی رەفتــاری )ســەمیمانە(یەوە ببووینە هاوڕێ.

ئــەوەی ئــەو شــەوەی لــە مێشــکی منــدا هێشــتەوە جگــە لــە یەکــەم ئاشــنایەتی، 
هەســتی جوانــی کاک کاوە بــوو کــە بــە دیتنــی بەرنامــەی شــەهیدان کــە 
ــچ  ــوار و هی ــە خ ــکەکانی هاتن ــی فرمێس ــە هێمن ــووە و ب ــاو دەب ــک ب ــە تیش ل
هەوڵێکــی بــۆ شــاردنەوەیان نــەدا، بــوو کــە مــن تــا ئەوکاتــە نەمدیبــوو پیاوێــک 
ئەوەنــدە ئاســان ئیجــازە بــە فرمێســکەکانی بــدا لــە کۆڕێکــی هاوڕێیانیــدا 
شــەهیدە. کــوڕی  جەوانمــەرد  کاوە  کــە  زانیــم  دواتــر  و  خــوارەوە،   بێنــە 
ــە  ــەر ل ــەاڵم ه ــت، ب ــەرارە تیشــک دابخرێ ــی ق ــەوەی دەیزان ــەڵ ئ کاک کاوە لەگ
کارەکانــی خــۆی بــەردەوام بــوو و وەکــوو جــاران هەوڵــی پــەروەردەی پێشــمەرگە 
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و ئەندامانــی دەدا لــە چوارچێــوەی ڕاگەیاندنــدا کاریــان پــێ بســپێرێت، هــەر بۆیــە 
پێشــنیاری بــە مــن دا کــە دەتوانــم لــە خولێکــی پەروەردەیــی بەشــدار بــم، بــەاڵم 
بــە مەرجێــک کــە خــۆم پــرۆژەم هەبێــت، لەگــەڵ ئــەوەی دەنگۆی داخرانی تیشــک 
ــرد و هــەرکات ئێمــە و  ــوە ب ــەی بەڕێ ــەو خول ــەو هــەر ئ ــەاڵم ئ ــوو، ب بەهێــز دەب
هاودەورەکانــم دەمانــوت کــە کاک کاوە تیشــک دادەخــرێ و ئەم خولە هیج فایدەی 
نییــە، دەیــوت ئەگەریــش دابخــرێ، دڵنیــام دیســان دادەگیرســێتەوە و داخرانــی 
ــن. ــی وەربگری ــی ل ــی باش ــە کەڵک ــان هەی ــێ ئیمکاناتم ــتە کات ــە و پێویس  کاتیی

ــرد، هەوڵــی  ــک دەب ــۆ هــەر کارێ ــوو دەســتی ب کاک کاوە جەوانمــەرد کەســێک ب
دەدا بــە باشــترین شــێوە ئەنجامــی بــدات، یەکێــک لــە بیرەوەرییــە خۆشــەکانی 
مــن ئــەوە بــوو کــە یەکەمجــار چوومــە ماڵــی، کاک کاوە هەمیشــە ماڵەکــەی پــڕ 
بــوون لــە هــاوڕێ پێشــمەرگەکانی، جارێکیــان پۆلێــک لــە پێشــمەرگە ئازیــزەکان و 
ئێمــەی بــۆ شــام دەعــوەت کــرد، ئێمــە زوو ڕۆشــتین و بــەو تەمایــە کــە لەوانەیــە 
کاک کاوە پێوســتی بــە یارمەتــی بێــت بــۆ دروســتکردن شــام، بــەاڵم کاتێــک مــن 
خــۆم وەکــوو ژنێــک چــاوم بــە ئاشــپەزخانە و ئــەو مەنجەاڵنــە لەســەر گازەکــە بوو 
کــەوت، رێــك وتــم ئــەوە یەکەمیــن جــارە دەبینــم، پیاوێــک ئەوەنــدە جەســوورانە 
ــە خۆشــترین شــامەکانی  ــک ل ــکات، یەکێ ــی ب ــاوا هونەرنەمای ــە ئاشــپەزخانە ئ ل
ژیانــم لــە ماڵــی کاک کاوە و بــە دەســپ و پەنجــەی کاک کاوە خــوارد، نــەک هــەر 
مــن هەمــوو میوانــەکان کــە تامــی خواردنەکانیــان دەکــرد، ســەریان لــەو تامانــە 
ســوڕ دەمــا، کاک کاوە دەیــوت ئــەوە شــێوازیکی تایبەتــی خۆمــە بــۆ ســازکردنی 
خواردنــەکان بەکاریــان دەبــەم و دەیــوت زۆریــش حــەزم لــە چێشــتلێنانە و دەبــێ 

دڵنیــا بــم کــە بــە شــەوقەمە چێشــت لــێ دەنێــم.

زەمــان تێبــەڕ بــوو، راســان دەســتی پێکــرد و پــۆل پــۆل پێشــمەرگەی حیــزب 
ــن ڕۆیشــتەوە  ــێ هاوســەرەکەی م ــوون، کات ــر دەب ــە شــاخەکان و جێگی دەچوون
ــە رەوانەکردنــی گەڕامــەوە، هــەر کــە گەیشــتمە ماڵــەوە کاک  ــۆ شــاخ و مــن ل ب
کاوە جەوانمــەرد تەلەفۆنــی کــرد، ئێســتاش دەنگــی لــە گوێــم دایــە کــە چ 
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ــەالن  ــگای ئەرس ــێ جێ ــە دەب ــی ک ــن دا و وت ــە م ــی ب ــز و باوەڕبەخۆبوونێک هێ
پــڕ بکەمــەوە و کارەکانــی لــە کوردپــا مــن بەڕێــوەی بــەرم، کاک کاوە زۆر 
ــی  ــە ئەندامان ــک ل ــە یەکێ ــوووم ب ــەوە ب ــەو کات ــن ل ــرد و م ــن ک ــە م ــەی ب متمان
ــە  ــوو ک ــەرد ب ــەوە کاک کاوە جەوانم ــا و ئ ــەورەی ئاژانســی کوردپ ــەی گ بنەماڵ
ناخۆشــیی رۆژانــی دووری بــۆ مــن کــرد بــە دڵەڕاوکێــی خۆشــی کارکــردن. 
ــی دەدا  ــوو و هەوڵ ــان ب ــزی ژن ــە هێ ــڕوای زۆری ب ــی کاک کاوە ب ــەوەم دەزان ئ
لــە ڕێگــەی ڕاگەیاندنــەوە بتوانــێ پــەرە بــە توانایــی ژنانــی نێــو حیــزب بــدات، 
بــەردەوام دوورەی فێــرکاری لــە بەشــە جۆراوجۆرەکانــی ڕاگەیانــدن بەڕێــوە 
ــا. ــان پێــک دەهێن ــەو دەورانەنەی ــی ئ ــان بەشــێکی زۆری ئەندامان ــرد کــە ژن  دەب

ــە  ــوو ک ــە ب ــچ و ژنان ــەو ک ــاری لەســەر ئ ــەوەی زانی ــەو بەشــە کۆکردن )کاری ئ
تۆمەتــی جۆراوجــۆر  بــە  ئێرانــەوە  ئەمنیەتییەکانــی  دەزگا  لەالیــەن  رۆژانــە 
دەگیــران، حوکــم دەدران و بێسەروشــوێن دەکــران، ســەختیی کارەکــەی مــن ئــەوە 
بــوو کــە دەبوایــە جیــا لــە کــوردەکان، زانیــاری و ئامــاری نەتەوەکانــی دیکــەی 
ئێرانیــش کــۆ بکەمــەوە. ئــەو راپۆرتانــە بــە شــێوەی هەفتانــە و ئامــاری بــە دوو 
ــووەوە.  ــاو دەب ــو( ب ــوور/ گیس ــاوی )بەرم ــر ن ــی لەژێ ــوردی و فارس ــی ک زمان
 دیــارە پێــش مــن لــە مــاوەی تەمەنــی کوردپــا ئــەو راپۆرتانــە ئامــادە دەکــران.(

لــەو ماوەیــەدا بــە یارمەتیــی کاک کاوە و هاوڕێیانــی ئەوکاتــی کوردپــا مــن 
کارەکانــم بەڕێــوە بــرد، دوایــی ئــەوەی کــە ئەرســەالنیش هاتــەوە، هــەر کاری ئــەو 
بەشــەیان دا بــە مــن و تــا ماوەیــەک دوای ئــەوەش کە کاک کاوە خۆی بە شــێوەی 
ئیجبــاری لــە ڕاگەیاندنــی حیــزب نەمــا، مــن هــەر هەمــان ئــەو ڕاپۆرتانــەم ئامــادە 
دەکــرد، بــەاڵم وردە وردە مەیلــی بەڕێوەبەرانــی نوێــی کوردپــا لەســەر ئــەو جــۆرە 
کارانــە نەمــا، منیــش وردە وردە و بــە نەمانــی هاوکاریەکانــی پێشــوو )کاتیــک 
کاک کاوە لــەوێ بــوو مانگانــە بودجــەی ئێنتێرنێتــی پــێ دەدایــن و چونکــە ئــەو 
بەشــانەی بــۆ گرینــگ بــوو و بــڕوای وابــوو کــە کاری لــەو جــۆرە متمانــەی دەرەکی 
بــۆ کاری کوردپــا ڕادەکێشــێت( نەمتوانــی و نەمویســت کــە راپۆرتــەکان ئامــادە 
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ــرس و  ــردە بەرپ ــاییە نەک ــەو بۆش ــۆی ل ــەس خ ــەوە هیچک ــەاڵم بەداخ ــەم، ب بک
 جۆرێــک رەفتــار کــرا لەگــەڵ ئــەو بەشــە گرینگــە کــە وەکــوو قــەد نەکرابــێ وابــوو. 

هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەی کاک کاوە لــە بەشــی تەشــکیالتی ئاشــکرای ســەر 
ــوو بەشــی  ــن وەک ــوو، م ــەکار بب ــی دەســت ب ــە کۆمیســیۆنی سیاســی - نیزام ب
تەشــکیالت لــە کۆمیتــەی تەشــکیالتی ئاشــکرای کەمپــی جەژنیــکان کارم دەکــرد، 

ــاوکار. ــە ه ــەوە ب دیســان ئێمــە بووین

مــن ماوەیــەک دەبــوو کــە لەو بەشــە کارم دەکــرد، کارگەلێکــی رۆتینمان دەکرد، 
کۆبوونــەوەی تەشــکیالتیمان دەگــرت، راپۆرتمــان دەنووســی و کارەکان کــە حیزب 
پێمانــی دەســپارد جێبەجێمــان دەکــرد، ئەگــەر زۆر خــەالق بوایەتیــن ســیمینارمان 
لەســەر هاوکێشــە سیاســی و کۆمەاڵتیەکانــی رۆژ دەگــرت. بەشــی سەرەوەشــمان 
ــن! ــی چاالک ــە کۆمیتەیەک ــوت ک ــن و دەیان ــێ دەکردی  هەمیشــە دەستخۆشــیان ل

یەکــەم کۆبوونــەوە کــە کاک کاوە وەکوو بەرپرســی تەشــکیالت لەگەڵمان بەڕێوەی 
ــە  ــی پێشــووی ل ــوو ڕاپۆرتەکان ــرد، هەم ــەی ئاراســتەمان ک ــەک رخن ــرد، دنیای ب
ــوون،  ــەی پێــش مــن ئامــادە کراب ــەت ئەوان ــوو، تەنان ئارشــیڤی حیــزب دەرهێناب
هەمــووی لەســەر مێــز دانــا، وتــی پێتان وا نییە ئەو شــتانە زۆر سەیروســەمەر بن! 
 پێتــان وا نییــە ئێــوە بــەو جــۆرە کارانــە پاســیڤ دەبــن و هیــچ ســوودتان نامێنێ!
 زۆر شــتی بــە جوانــی و نەرمونیانــی بــۆ شــی کردینــەوە، هەڵســوکەوت و 
کۆبوونەوەکــە  بەشــداربووی  ئەندامانــی  هەمــوو  الی  کاوە  کاک  جدیەتــی 
ــەر  ــدی لەس ــدە ج ــە ئەوەن ــەو کات ــا ئ ــەس ت ــوو، هیچک ــوڕمان ب ــگای سەرس جێ
کار و چۆنیەتیــی کارکردنــی هێزێکــی ئینســانی وەکــوو تەشــکیالتی ئاشــکرا 
پەیامێکــی  کاوە  کاک  رخنــەکان  هەمــوو  لەگــەڵ  نەگرتبــوو،  هەڵوێســتی 
ســەیر و ســەمەرەی پــێ بــوو، پێمانــی وت بەتەمایــە ئــەو هێــزە ئینســانیە 
بکــەن. کار  کاریگەرتــر  شــێوەیەکی  بــە  و  دەرەوە  بێنێتــە  ڕاکدبــوون   لــە 
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لــە یەکــەم هەنگاویشــدا وتــی بــە تەمایــە ئەگــەر دەفتــەری سیاســی بــەو 
پێشــنیارەکە ڕازی بــن، لــە شــاخەکانی کوردســتان نەورۆزێکــی بەشــکۆ بەڕێــوە 
بچێــت و ئــەو نــەورۆزە هەمــوو ئەرکەکانــی لەســەر تەشــکیالتی ئاشــکرا دەبێــت، 
ئــەو وتــی دەبێــت یارمەتیــدەرم بــن تــا بتوانیــن نەورۆزێکــی ڕێکوپێــک و بێوێنــە 
ــەی  ــی کاک کاوە هەمیشــە بیرۆک ــوان دەیانزان ــە هەم ــەوەی ک ــن. ئ ــوە بەری بەڕێ
نوێــی پێیــە، هەوڵیــان دەدا همیشــە هــاوکاری بــن، بۆیــە هەمیشــە دەمــدی خەڵک 
 زۆر پێشــوازی لــە بیرۆکەکانــی کاک کاوە دەکــەن و هەوڵیــان دەدا لەگەڵــی بــن.

قــەرار درا هەرکــەس هــەر ئیــدە و پێشــنیارێکی هەیــە تــا کۆبوونــەوەی داهاتــوو 
بیــری لــێ بکاتــەوە و دواتــر باســیان لەســەر بکەیــن، کاک کاوە بەوپــەڕی 
ــکیالتی  ــی تەش ــوو کۆمیتەکان ــەردانی هەم ــۆرە س ــەو ج ــییەوە ب ماندوویی نەناس
ئاشــکرای لــە شــارەکانی هەرێمــی کوردســتانی کردبــوو و ئــەم بابەتــەی لەگەڵیــان 

بــاس کردبــوو. 

ئیــدی بــاس باســی نــەورۆزی شــاخ بــوو، هەمــوو کــەس بەتایبــەت ئەندامانــی 
حیــزب لــە هەوڵــدا بــوون، یــەک پووڵی کــۆ دەکردەوە، یــەک ئامادەکاریــی دەکرد، 
یــەک هەوڵــی دەدا ئیــدەی هونــەری بــدات، هــەر یەکــەو لــە جێگــەی خۆیــەوە و 
ــەکان و  ــو کەمپ ــتبووە نێ ــی خس ــە جمانێک ــنیاری دەدا. ئەم ــا پێش ــی توان بەپێ
ــە هەمــووی هەســتیان دەکــرد جیــا  ئەندامانــی تەشــکیالتی ئاشــکرا. گرینگتــر ل
لەوانــە هەســتیان بــە هەبوونــی خۆیــان دەکــرد و پێیــان ســەلمێندرا کــە ئەوانیــش 

بــە کــردەوە دەتوانــن بەشــێکی گرینگــی کارتێکــەری ئــەو حیزبــە بــن.

ــە  ــن جــار ل ــان چەندی ــۆ ئامادەکاریی ــرد ب ــان دەک ــە کارم ــەوە ک ــەو مای ــن ل  م
نزیکــەوە شــاهید بــووم کــە کەســانێک هەوڵیــان دەدا لــە پێــش کارەکان لەمپــەر 
ــە  ــەو هێــزەی کاک کاوە هەســتیان ب ــوون کــە ب دروســت بکــەن، کەســانێک هەب
کەمبــوود دەکــرد، بۆیــە هەوڵیــان دەدا ناهەماهەنگــی دروســت بکــەن، خــۆم 
چەنــد جارێــک لەســەر ئــەو بابەتــە ناچــار بــووم شــکایەت ببەمــە الی کاک کاوە 
ــن و  ــان دابنێی ــە خۆم ــە ل ــک مای ــان هەندێ ــەو ئامانجەم ــۆ ئ ــێ ب ــوت دەب و دەی
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ــوە بچێــت. ــا ڕێوڕەســمەکە بەڕێ ــن لەســەری ت ــدە ســوور بی ئەوەن

رۆژەکان تێپــەر دەبــوون و بــەرەو نــەورۆز و ڕۆژی دیاریکــراو دەچوویــن، کاک 
کاوە بــەردەوام خەریکــی هەماهەنگــی بــوو، هەمــوو هــاوڕێ و هاوکارەکانــی 
دڵنیــام شــایەتی ئــەوە دەدەن کــە چەنــدە بــەو نــەورۆزە مانــدوو بــوو، لــە هیــچ 
ــوە  ــمەکە بەڕێ ــوو ڕێوڕەس ــەرار ب ــە ق ــەو رۆژە ک ــردەوە، ئ ــڵی نەدەک ــک س کاری
ــاخەوە  ــە ش ــەت ل ــزی تایب ــی هێ ــە بنکەکان ــی ل ــواری بەیان ــر چ ــت، کاتژمێ بچێ
 بــۆ ئــەو شــوێنە بــەڕێ کەوتیــن، لەگــەڵ ئێمــە دەســتی دایــە کارکــردن.
ــی شــوێنەکە،  ــی حەســار و پەرژینکردن ــا دیاریکردن ــی کورســییەکان ت ــە چنین ل
تەنانــەت دانــە بــە دانــە پوســتێرەکانی بــە دەســتی خــۆی هەڵواســی، هەمــوو ئــەو 
ســەحنانەم بیــرە دڵنیــام لــە ڕاگەیاندنــی حیزبیشــدا هــەر هەیــە، چونکــە یەکێــک 
لــە پێشــمەرگەکان کــە ڕێزێکــی تایبەتــی بــۆ کاک کاوە هەبــوو ئێستاشــی لەگــەڵ 
ــە  ــوو ب ــتەوە ب ــەی بەدەس ــەزەری، کامێراک ــار ن ــادی دەکات، کاک بەختی ــێ ی ب
دوای کاک کاوەوە بــوو، دەیــوت سەرســامم لەگــەڵ هەمــوو مەســئوولەکانی دیکــە 
جیاوازیــی هەیــە، بۆیــە حــەزی دەکــرد هەمــوو ئــەو ماندووبونانــەی تۆمــار بــکات، 
تەنانــەت وێنــە تایبەتەکــەی کاک کاوەش کــە دوایــی کۆتاییهاتنی ڕێوڕەســمەکە بە 
مشــکیەکەی خۆیــەوە دەســتی کــردە چۆپی کێشــان و دواتــر بــە »چۆپی کێشــی 

ڕاســان« بــاو بوویــەوە، هــەر کاک بەختیــار لێــی گــرت.

دوای تەواوبوونــی ڕێوڕەســمەکە هەمــوو خەڵــک شــوێنەکەیان چــۆڵ کــرد، 
دیســان کاک کاوە لەگەڵمــان هەمــوو شــتەکانی کــۆ کــردەوە و چونکــە کات 
درەنــگ بــوو، ئیســرارێکی زۆری لــە شــەهید ســەرکەوت کــرد کــە دەبێــت ســبەینێ 
تیمێــک بێنــی شــوێنەکە خاوێــن بکرێتــەوە، ئەویــش بەڵێنــی پــێ دا و کاک کاوە 

بــۆ کۆیــە گەڕایــەوە.

دواتــر قــەرار بــوو لــە هەمــوو ســاتەکانی ئامــادەکاری و بەڕێوەچــوون و 
پیشــانگایەکی  نەورۆزەکــە  ڕێوڕەســمی  شــوێنی  خاوێنکردنــەوەی  تەنانــەت 
 وێنــە بکرێتــەوە کــە بەداخــەوە هیــچ کات نەمزانــی بۆچــی بەڕێــوە نەچــوو.
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ــوو لەگــەڵ هەمــوو خەالقیــەت و ماندووبوونێــک، هیچــکات  کاک کاوە کەســێک ب
حــەزی لــە »نمایــش و خۆنوێنــی« نەبــوو، ئــەو خەســڵەتەیم بــە دەیانجــار لــەال 

ســەلمێندرا. هەمیشــە کاری خــۆی دەکــرد بەبــێ هــات و هــاوار.

بەهــار لــە نیــوەدا بــوو کە هــەواڵ هات کاک ســدیقی کەبوودوەند لــە بەندیخانەی 
ــە هەمــوو  ــوو ب ــێ بڕاب ــە خــواردن گرتــووە، کاک کاوە ئۆقــرەی ل ــی ل ئێڤیــن مان
ــە هەمــوو  ــە دنیــا بناســێنێ ل ــد ب شــێوەیەک دەیهەویســت هەڵوێســتی کەبودوەن
ڕێگاکانــەوە هەوڵــی بــۆ دەدا، ســەرەتا گرووپێکــی گــەورەی لــە هەمــوو ئەندامانــی 
ــمێک  ــە دروش ــارەو ب ــەر ج ــرد، ه ــت ک ــزب دروس ــی حی ــراوە مەدەنییەکان ڕێكخ
و هەلوێســتێک هەوڵــی دەدا یارمەتیــدەری کاک ســدیق بێــت بــۆ ئــەوەی بــە 
ــم  ــە دروش ــە و ب ــو کای ــاوردە نێ ــی ه ــەت مندااڵنیش ــگات، تەنان ــی ب ئامانجەکان
داوای خۆڕاگــری لــە کەبودوەنــد کــرد، هەمــوو ئەمکارانــە لــە کەمپەینــێ بــە نــاوی 
ــە  ــد ب ــەی کەبوودوەن ــاندنی مانگرتنەک ــە ناس ــە ل ــازمان دەدرا ک ــگاو« س »هەن

ــوو. ــە زۆر کاریگــەر ب ــای دەرەوەی بەندیخان دنی

لــە دڕێــژەی هەمــان هەواڵنــەدا کاک کاوە وتــی دەبێــت ڕێپێوانــی مەدەنــی 
کوردســتان  هەرێمــی  نێــوان  )ســنوری  ئومــەران  حاجــی  ســنووری  تــا 
بێــت  ناچــار  ئێــران  حکوومەتــی  تــا  بکەیــن،  پــێ  دەســت  رۆژهــەاڵت(  و 
ئەســتەم  شــتێکی  هەرچەنــد  بــکات،  قەبــووڵ  کەبودوەنــد  داخوازییەکانــی 
ئــەو  بەداخــەوە  بــوو،  دەگمــەن  زۆر  بیرۆکەیەکــی  بــەاڵم  بەرچــاو،  دەهاتــە 
نەبــوو. جێبەجــێ  بــەاڵم  کــرا،  بــۆ  ئامادەکاریشــی  زۆر  هەرچەنــد   کارە 
بــە داخــەوە ئــەو کارە ناتــەواوە ئاخریــن بیرەوەریــی کاری مــن لەگــەڵ کاک 
کاوە بــوو، هەرچەنــد کاک کاوە پێــش لــە ڕۆیشــتنی بڕیــاری دا کــە ئەگــەر 
هاتــەوە حەتمــەن لــە دوای کاریگەرییەکانــی پــرۆژەی هەوڵــدان بــۆ ســدیقی 
کەبوودوەنــد کــە چەنــد بۆشــایی کاریــی مافــی مرۆڤــی لــە ڕۆژهــەاڵت هەســت پــێ 
دەکــرا، کارێکــی گــەورەی مافــی مرۆڤــی النیکــەم لــە چوارچێــوەی سایتێکیشــدا 
ــەر  ــەوە. ه ــە نەهات ــا هەتای ــۆ هەت ــەرد ب ــەاڵم بەداخــەوە جەوانم ــکات، ب ــت بی بێ
ــەی  ــە دوای نزیک ــری، ئێم ــی نەم ــۆ رۆح ــک ب ــوو ڕێزێ ــۆنگەیەوە و وەک ــەم س ل
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ــی  ــایتێکی ماف ــان دا س ــەرد، هەوڵم ــەهیدبوونی کاوە جەوانم ــە ش ــگ ل ــێ مان س
مرۆڤــی تایبــەت بــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان بکەینــەوە و بەرەبــەرە توانیمــان بــە 
ــراو و ناوەندێکــی  ــوو ڕێکخ ــەو ســایتە وەک ــز، ئ ــن کەســی ئازی ــی چەندی هاوکاری
مافــی مــرۆڤ تۆمــار و لــە کارەکانــی بــەردەوام بێــت، ئــەوەی کــە هــەر مرۆڤێــک 
بیــری جــوان و هــزری شۆرشــگێڕانەی هەبێــت کــە دوای نەمانیشــی نــاو و یــادی 
هــەر زینــدوو دەهێڵێتــەوە، کاک کاوە جەوانمــەرد نموونــە و وێنــەی ئــەو قســەیە. 
ــەوە. ــتەقینەدا دەمێنێت ــگێڕانی ڕاس ــی شۆڕش ــە دڵ ــاوی ل ــاد و ن ــە ی ــا هەمیش  ت
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فواد حەقیقی:

کاوە زۆر پابەندی بنەماکانی بێالیەنی و
پیشەیبوونی میدیای ئازاد بوو

ماوەیەکــی زۆر بــوو هــەر دووراودوور دەمناســی. ناســین وەک ئــەوەی کــە 
پێکــەوە کار بکەیــن، یــا ئــەوەی کــە دۆســتایەتی نزیکمــان هەبێــت. لەمێــژ نەبــوو 
ــرد.  ــی کاری دەک ــا( و چاپەمەن ــتان میدی ــەڕی )کوردس ــە ماڵپ ــوو. ل ــاخ بب قاچ
ــۆوە. ئەمــە هێڵێکــی  ــە مافــی مــرۆڤ کردب دوای ماوەیــەک فایلکێکــی تایبــەت ب
جیــاواز بــوو لەنێــو راگەیاندنــی حیزبــدا، بــەاڵم تاوەکــوو کاتێــک لــە کوردســتان 
میدیــادا بــوو، ئەمــە هێڵێکــی زۆر تــۆخ نەبــوو، بــەاڵم هــەر ئــەم هەنــگاوە بچووکــە 
ڕچەشــکێنییەکی گــەورە لــە ڕاگەیاندنــی »حیزبــی«دا بــوو. هاوینــی ســاڵی 2011 
ــی  ــی راگەیاندن ــە بەش ــە ل ــوو. نەمدەویســت چیدیک ــەواو کردب ــم ت ــازە خوێندن ت
ــەوە  ــدا کار بکــەم. ویســتم بچمــە ئۆرگانێکــی الوەکــی و ســەرقاڵی خوێندن حیزب
بــم. هێشــتا نەگویشــتبوومە ئــەم قۆناغــە، کــە رۆژێــک مامۆســتا شــەریف فــەالح 
پێشــنیازی کــرد ببمــە هاوکاریــان. وەاڵمــی ئەرێنیــم بــە مامۆســتا شــەریف 
نەدایــەوە. بــەس ئــەو پێشــنیاری کــرد ئــەو چەنــد مانگــەی هاویــن هاوکاریــان بــم، 
ئەگــەر پێــم خــۆش بــوو، بمێنمــەوە دەنــا بەالیەکــی دیکــەدا بچــم. دوای چەنــد 
رۆژێــک، رۆژێــک کاوە جەوانمــەرد خۆیشــی هەمــان پێشــنیاری کــرد. بــۆ کار لــە 

ئۆرگانێــک کــە تــازە دامەزرابــوو. بــە نــاوی ئاژانســی هەواڵــی کوردپــا.

ــە کوردپــا جیــاوازی زۆری لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی راگەیاندنــی  کارکــردن ل
ــوو.  ــەدا هەب ــوو، کــە پێشــتر ئەمــن ئەزموونــی کارم لەوان حیــزب/ حیزبیــدا هەب
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ــەی.  ــایەتیی بەڕێوەبەرەک ــش کەس ــاواز و هەمی ــە جی ــێواز و جۆریکارەک ــەم ش ه
هەڵبــەت هــەر ئــەم کەســایەتییەش بــوو کــە وای کردبــوو کارەکــە جیــاواز بێــت. 
ئامانــج لــە دامەزراندنــی ئاژانســی کوردپــا ئــەوە بــوو کــە هەواڵەکانــی پەیوەندیدار 
بــە مافــی مــرۆڤ و پێشــلێکارییەکانی مافەکانــی مــرۆڤ لــە رۆژهەاڵتی کوردســتان 
– بێالیەنانــە – بــاو بکاتــەوە. چەنــد شــت هــۆکاری ئەمــە بــوون، خــۆی گیــراوی 
سیاســی بــوو. بــەم هۆیەشــەوە درک بــە پێویســتیی گەیاندنــی دەنگــی گیراوانــی 
سیاســی و پێشــلێکارییەکانی مافەکانــی مــرۆڤ بــە ناوەنــدە جیهانییــەکان و 
بــۆ کەمکردنــەوەی  پەیوەندیــدارەکان  دامــودەزگا  بــۆ  دروســتکردنی گوشــار 
گوشــارەکان لەســەر گیراوانــی سیاســی و مەدەنــی، دەکــرد. زۆر لــەو چاالکڤانانەی 
پێشــتر لــەم بــوارەدا کاریــان کردبــوو، بێالیەنانــە نەیانکردبــوو، بەڵکــوو روانگــە 
سیاســی و باکگراونــدە سیاســی – هزرییەکانیــان تێکــەڵ بــە پرســەکانی مافەکانی 
مــرۆڤ کردبــوو. هەنــدێ کــەس و رەوتــی بچــووک بــۆ هەنــدێ کەس کەســایەتییان 
دروســت کردبــوو. کەیســیان بۆیــان دروســت کردبــوو. دواتــر ئــەم کەســانە وەک 
چاالکڤــان و کەســایەتیی کۆمەڵگــە بــە خەڵــک فرۆشــرابوونەوە یــان بــۆ وەرگرتنــی 
کەیســی سیاســی بــۆ وەرگرتنــی مافــی پەنابــەری لــە واڵتانــی رۆژئاوایی ســوودیان 
لەمــە وەرگرتبــوو. لــە راگەیاندنەکانــدا لــەم جــۆرە کەســانە پاڵەوانێــک دروســت 
کرابــوو، کەچــی واقەعییــەت شــتی دیکــە بــوو. ئــەو پێــی وابــوو هــەر کــەس لــە 
کوردســتان، بەبــێ ئــەوەی کــە چ روانگەیەکــی هەیــە یــان ســەر بــە کام الیەنــی 
ــۆ  ــان ب ــەی ئەمنیی ــک کێش ــە کاتێ ــەاڵم ئەمان ــکات، ب ــی ب ــا چاالک ــییە، ب سیاس
ــێ  ــان ل ــان داکۆکیی ــای روانگەکانی ــت لەســەر بنەم ــدی نابێ ــت، ئی دروســت دەبێ

بکــرێ. ئــەم پرســانە بەشــێک لــە کەڵکەڵــەی کاوە جەوانمــەرد بــوون.

ئامانجێکــی دیکەشــی هەبــوو کــە پێشــێلکارییەکانی مافەکانــی مــرۆڤ تاوەکــوو 
ئــەو کات لــە راگەیاندنــە حیزبییەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە بــاو دەبوونەوە. 
ئەمــە ببــووە هــۆی ئــەوەی کــە راگەیاندنــە گــەورەکان وەک ســەرچاوە بەکاریــان 
نەهێنــن، بەمــەش ئــەو چاالکڤانانــەی یــان ئــەو خەڵکــە ئاســاییەش کــە مافیــان 
ــە  ــرا، نەگات ــێ دەک ــەوە بنپ ــی - ســەربازییەکانی ئێران ــودەزگا ئەمن ــەن دام لەالی
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ــوو.  ــی تاکەکەســی و ئەشــکەنجەی دیتب ــدان، زیندان ــەو زین شــوێنی کاریگــەر. ئ
دیتبــووی و ئەزموونــی کردبــوو کــە چــۆن کەرامــەت ئینســانێک بنپــێ دەخــرێ، 
بــێ ئــەوەی شــوێنێک بــۆ ســکااڵ هەبێــت. کاوە جەوانمــەرد ئــەم پێکهاتــە 
کلیشــەییانەی شــکاند. ئــەو بەبــێ ئــەوەی کــە ئــەوە لەبەرچــاو بگــرێ، یــان بــۆ 
تەنیــا چرکەیــەک تێڕامێنــێ، ئــەو کەســەی کــە گیــراوە، بانــگ کــراوە، هەڕەشــەی 
لێکــراوە، حوکــم دراوە یــان بــۆ شــوێنی دیکــە راگوێــزراوە ســەر بــە کام رەوتــی 
ــەو کەســە/  ــی دەدا دەنگــی ئ ــی کوردســتانە، هەوڵ سیاســی – هــزری رۆژهەاڵت

کەســانە بــە شــوێنی مەبەســت بگەیەنێــت.

بێالیەنبــوون لــە بــواری مافــی مرۆڤــدا تەنیــا پرنســیپی کاوە جەوانمــەرد نەبــوو، 
بەڵکــوو بێالیــەن کارکردنیــش لــە بــواری راگەیاندنــدا، بنەمایەکــی دیکــەی هــزری/ 
چاالکــی ئــەو بــوون. لەڕاســتیدا پابەندنەبــوون بــە هــەر یــەک لــەو دوو بنەمایــە، 
ــی دوور دەخســتەوە. کارەکــە کەموکــۆڕی و  ــە ئامانجەکان ــە گەیشــتن ب ــەوی ل ئ
نەقوســتانی دەبــوو، بۆیــە ئــەو زۆر ئــاگای لــەوە بــوو کــە سیاســەتە حیزبییــەکان 
تێکــەڵ بــەکار راگەیانــدن نــەکات. گەرچــی رەنگــە ئەمــە بــۆ زۆر لــە ئەندامــان، 
یــان بەرپرســانی حیزبــی پەســند/ جێــی رەزامەنــدی نەبــوو. ئاســان نەبــوو هێڵێک 
ــا  ــە کوردســتان میدی ــە کوردپــا، یــان ل ــە نێــوان ئــەو هەوااڵنــەی کــە دەبــوو ل ل
– کــە تەنیــا سیاســەتەکانی حیزبــی بــاو دەکــردەوە، بکێشــێت. دوای ماوەیــەک 
لــە دامەزرانــی کوردپــا ئەمیــش بــوو بــە بەشــێک لــەو ئۆرگانــە تــازە دامەزراوەیــە 
بــۆ ئــەوەی ئــەم بنەمــای ســەروو/بان حیزبییــە لــە ئاژانســی کوردپــادا نەچێتــە 
ــان دەدا شوناســی  ــرد هەوڵم ــان دەک ــەوێ کارم ــەی ل ــە ئەوان ــیار، ئێم ــر پرس ژێ
ــن  ــە گرنگتری ــدی یەکێــک ل ــە لێڵــی بمێنێتــەوە. جەوانمــەرد زۆر پابەن کوردپــا ب
ــوون  ــای بێالیەنب ــش بنەم ــوو. ئەوی ــازاددا ب ــی ئ ــە راگەیاندنێک ــی کار ل بنەماکان
ــی و  ــە دڵفراوان ــتیی ب ــت پێویس ــەر ش ــش ه ــە پێ ــەم بنەمای ــەییبوونە. ئ و پیش
دڵئاوەاڵیــی زۆرە. ئــەم بنەمایــە لەســەر کاغــەز ئاســانە، بــەاڵم کاتێــک دەگاتــە 
ئاســتی کــردەوە هیــچ ئاســان نییــە. بێالیەنبــوون لــە کاری هــەواڵ/ راگەیاندنــدا 
ــەو رووداوەی رووی داوە وەک خــۆی بیبینــی و وەک چــۆن  ــە کــە ئ ــەو مانایەی ب
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رووی داوە بــۆ وەریبگــری و بگوازیتــەوە. وەرگریــش دەبێــت دادوەری لەســەر 
ــە نەبێــت  ــەم بنەمایــە وا دەکات راگەیانــدن جێــی متمان بــکات. دەســتێوەردان ل
و دەبێتــە شــوێنێک تەنیــا لەپێنــاو پڕوپاگەنــدەدا. پڕوپاگەنــدەش جیــاوازی 
زۆرە لەگــەڵ زانیــاری. پێدانــی زانیاریــی دروســت بــە وەرگــر و خــۆ بــواردن لــە 
پڕوپاگەنــدەی چڕوپــڕ بــە مانــای رێزدانــان بــۆ کەســی وەرگر/خوێنــەرە. جگەلەمە 
ــە  ــە. ک ــی هەواڵەکەی ــەواڵ/ زانیارییەکان ــە راســت و دروســتی ه ــی دیک بنەمایەک
کاوە جەوانمــەرد لــە بەرامبــەر باوبوونەوەیانــدا هەســتی بــە بەرپرســایەتی 
دەکــرد. دەبــوو لــە ســەرچاوەکانی هەواڵەکــەی و زانیارییەکانــی دڵنیــا بووایــەت. 
ــۆ  ــا ب ــاوی نەدەکــردەوە، تەنی ــە دەســتی دەگەیشــت، ب هــەر زانیارییــەک کــە ب
ئــەوەی بڵــێ هــەواڵ بــاو دەکەینــەوە. یەکێــک لــەو شــتانەی گرنگــی پــێ دەدا، 
ــی  ــە راگەیاندن ــوو ل ــی پێشــیلکارییەکانی مافــی مــرۆڤ ب ــەوەی ئامارەکان کۆکردن
ــەو  ــە ئ ــوو، بۆی ــەم بەشــە نەدراب ــەوکات گرنگــی ب ــا ئ ــی کوردســتاندا ت رۆژهەاڵت
هەســتی بــەوە کردبــوو کــە دەبێــت لــەم بوارەشــدا ئــەو رووداوانــەی روو دەدەن، 
دێکیومێنــت بکرێــن. بــۆ ئــەوەی وەک بەڵگــە و وەک ئارشــیو ســوودیان لــێ 
ــۆ  ــەو کات ب وەربگیــرێ. ئەمــە بۆشــاییەکەی گــەورەی پــڕ دەکــردەوە. تاکــوو ئ
ئامــارە مانگانــە، وەرزانــە و ســااڵنەکانی پەیوەندیــدار بــە مافەکانــی مــرۆڤ 
ــەکان دەبەســت.  ــە ئاژانســە بێگان ــە کوردییــەکان پشــتیان ب ماڵپــەڕ و راگەیاندن
ــان  ــە وای ــدرا. ئەمان ــان پێ ــدی دیکــەوە درێژەی ــەن ناوەن ــر لەالی ــە دوات ــەم رەوت ئ
کردبــوو ئاژانســی کوردپــا لــە ماوەیەکــی کورتــدا ببێتــە ســەرچاوەیەکی گرنگــی 
ــۆ  ــۆ وەرگــر/ خوێنــەر و هەمیــش ب هەواڵەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان. هــەم ب
ئاژانســەکانی دیکــەی هــەواڵ، بــەاڵم ئەمانــە بــە ئاســانی وەدی نەهاتبــوون. ئــەو 
لەپێنــاو گەیشــتن بەمانــە قوربانیــی زۆری دا. ژیانــی تایبەتــی خــۆی لەســەر دانــا 
و ماندووبوونــی زۆری کێشــا. کاوە جەوانمــەرد هەمیشــە بیرۆکــەی نوێــی بــۆ 
کارەکانــی هەبــوو. بــۆی گرنــگ بــوو ئــەو کارەی دەیــکات، چــی لــێ دەچنێتــەوە. 
بۆیــە دواتــر بازنــەی کارەکــەی بەرباوتــر کرایــەوە. بەرپرســایەتیی تەلەفزیۆنــی 
»تیشــک«ی پێــدرا. بــەاڵم لــەم بەرپرســایەتییەدا زۆر ســەرکەوتوو نەبــوو. 
ــوو  ــر ب ــۆن زۆر جیاوازت ــە تەلەفزی ــردن ل ــوو. کارک ــۆی هەب ــۆکاری خ ــەش ه ئەم
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لــە کارکــردن لــە ماڵپــەڕ و رۆژنامــە. ئــەو ئەزموونــی کاری تەلەفزیۆنــی نەبــوو. 
لەڕاســتیدا ئــەو دەرفەتــەی بــۆ نەخوڵقابــوو لــەم بــوارەدا تواناییەکانــی پــەرە پــێ 
بــدات و بــە گوێــرەی پێویســت ئەزمــوون بەدەســت بێنێــت. لەالیەکــی دیکەشــەوە 
ــە باوکراوەکانــی، جیــاواز  ــە تیشــک و جــۆری چاوەڕوانییــەکان ل شــێوازی کار ل
بــوون. تیشــک راگەیاندنێکــی تــەواو حیزبــی بــوو و بازنــەی کاری زۆر ســنووردار 
بــوو. گەرچــی کاوە جەوانمــەرد بەرپرســێکی حیزبــی بــوو، بــەاڵم شــێوازی کاری 
ئــەو لــە راگەیانــدن بــەو جــۆرە نەبــوو کــە هەمــوو شــت لــە بازنــەی بەرتەســکی 

حیزبیــدا تێپــەڕ ببێــت.
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  جەعفەر موبەشرنیا:

کاکۆ گوتی کینە لە دڵ خاڵی مەکە

کاکۆ، شۆڕشگێڕێکی دەروەست، خوێندەوار و بە ئەخاڵق بوو
 رســتەیەک ســەرەتای یەکتــر ناســینمانی کــرد بــە ســەرەتای دروســتبوونی 
قەناعەتێکیــش کــە ئــەم گەنجــە شــتی جیــاوازی پێیــە.  کــە بوویــن بــە هــاوکار، 
ــە  ــرد ک ــەوە ک ــم ب ــووم و دەرک ــنا ب ــی ئاش ــەڵ ناخ ــر لەگ ــاوڕێ، زیات ــا ه ئەوج
ــە  ــی شۆڕشــەوە و جووڵ ــە دەماران ــوێ و دەڕژێت ــی ن ــە خوێن ــەم گەنجــە دەبێت ئ
ــورد  ــی ک ــووی« رزگاریخوازی ــە قاڵبگرت ــە جەســتەی تەڤگــەری »دوو دەی دەخات

ــتان.    ــی کوردس ــە رۆژهەراڵت ل

لــە  نــوێ  بــە شــێوازێکی  میدیــا و هەســتکردن  فێربوونــی کاری   جگەلــە 
ــم  ــرنجی خۆم ــێ س ــی ج ــەردەوام خاڵ ــووەوە ب ــم کردب ــایەتی، پەراوێزێک بەرپرس
لــە کەســایەتی و شــێوەی بیرکردنــەوەی ئــەودا هەڵدەچنــی. گرینگترینیــان 
ــا  ــتنەوەیان، هەروەه ــە یەکبەس ــەک و ل ــەی دژبەی ــەوەی دوو بیرۆک پووچەڵکردن

فێربوونــی کینــە لــەدڵ خاڵینەکــردن لــە خەباتــدا . 

دوو بیرۆکەکە : 

 یەکێکیــان ئــەو بیرۆکەیــەی کــە پێیانوایــە چــەک واتــە توندوتیــژی و رێگــەی 
رزگاریخوازیــی نەتەویــی کــورد بــە چــەک ناپێــورێ، کــە سەرلێشــێواوییەکی لەنێــو 
بەشــێک لە رەوتی چاالکانی سیاســی و مەدەنیی رۆژهەاڵتی کوردســتاندا دروســت 
کــردووە. چاالکڤانانــی هەڵســووڕی نێــو بازنــەی ئــەم بیرۆکەیــە، زیاتــر بــە ئاهەنگ 
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و ریتمــی رووداوەکان و کەشــوهەوای زاڵــی کورتمــاوە هەڵبــەز و دابــەز دەکــەن و 
بــە شــرۆڤەی رۆژ نــەک ســتراتیژی شــەن دەخــۆن. جگەلــە ڕەنگکردنــی رســتەکان 
و چەورکردنــی پــارووی خەیــاڵ، هیــچ ئەگەرێکیــان بــۆ رۆڵدیتنــی بەشــی دیکــەی 

کۆمەڵگــە دانەنــاوە لەکاتــی هەڵکردنــی بــای پێچەوانــەدا.  

ــێ،  ــەک نەب ــا بەچ ــە تەنی ــە پێیانوای ــە ک ــی بیرۆکەی ــەو هەڵگران ــش، ئ  دووەمی
کــورد بــە ئــاوات نــاگات. ئــەو بیرۆکەیــەی کــە توانــای ئــەوەی نییــە لــەو راســتییە 
تێبــگات کــە هێزێکــی بــێ پشــت و پەنــا، لە گرەوی یەکڕەهەندیی شــەڕی ســربازی 
لەگــەڵ دەوڵەتێکــدا بــراوە نابێــت. نموونــە زۆرن، بەشــێک لــە رووداوەکانــی 
ــە ناوچــە جیاجیاکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان،  دوای شۆڕشــی 1979ی ئێــران ل
ــە شــارەکانی باکــووری کوردســتان و وێرانبوونــی چەنــد  هەڵکەندنــی خەنــدەق ل
ــا، 1٦ی  ــە تورکی ــاژووی ئاشــتی ل ــی پێڤ ــە ســاڵی 2015دا دوای تێکچوون شــار ل
ــن  ــی عەفری ــە ســاڵی 2017دا و داگیرکردن ــی کەرکــووک ل ــەر و داگیرکردن ئۆکتۆب
لــە ســاڵی 201٨دا. لــەم ســێ نموونانــەدا ئــەو حیزبــە کوردییانــەی الیەنــی شــەڕی 
دژەداگیــرکاری بــوون، لــە بەهێزتریــن پێگــە و هێــزی ســەربازیی خۆیانــدا بــوون.   

 رەتکردنــەوەی هــەر دوو بیرۆکەکــە بــە شــێوەی جیا و تاکڕەهەنــدی، چەکوچێک 
لــە نــاڵ و یــەک لــە بزمــار نییــە، بەڵکــوو لێگرێدانــی ئــەم دوو بیرووکــە )خەباتــی 
مەدەنــی و بەرگریــی چەکــداری یــان خەباتــی چەکــداری( بــە شــێوەیەکی کــرداری 
و روون، دەرەنجامــی نەرێنیــی هــەردوو بیرۆکەکــە بەجیــا روون دەکاتــەوە و 

پالنــی رادیکاڵیزمــی تاکڕەهەنــدی پووچــەڵ دەکاتــەوە . 

 بــە هەمــوو بــاوەڕەوە دەڵێــم، کاوە جەوانمــەرد بــە کــرداری و بــە روونــی ئــەو 
دوو رەهەنــدەی لێــک گــرێ دا و لــە هەردووکیشــیاندا پێشــەنگ بــوو. لــە خەباتــی 
مەدەنیــدا رۆڵــی ئــەو لەنیــو خــۆی رۆژهەراڵتــی کوردســتاندا بــە شــاهیدیی 
چاالکانــی ئێســتای نێــو خــۆی رۆژهــەاڵت، لــە خەباتــی چەکداریــدا بــە شــاهیدیی 
هاوخەباتانــی ئێســتای ســەنگەری بەرگریــی چەکداریــدا، پێشــەنگبوونی کاوە 

ــەلمێندرێت. ــەرد دەس جەوانم
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ــا یــان  بــۆ ئــەوەی حیزبــی دێمۆکــرات جووڵەیەکــی نوێــی لەخــۆی نیشــان داب
ــەو قاڵبــە 20 و چەنــد ســاڵەی کــە گرتبــوو دەرهاتبــا، هەمیشــە  ــە بڕیاڕێــک ل ب
ــەو  ــی ئ ــو دەماران ــە نێ ــوێ بڕژێت ــی ن ــێ خوێنێک ــە دەب ــەوە ک ــەوە دەکرای ــر ل بی

ــەوە. حیزب

 لــەو ماوەیــەدا کۆمەڵێــک گەنجــی بلیمــەت و خوێنــدەوار هاتنــە ریــزی شۆڕشــی 
رۆژهەاڵتــەوە، بــەاڵم بــە بــاوەڕی مــن ســەرکەوتوو نەبــوون، بــە چەنــد هۆکارێــک. 
یــان تیئۆرییەکەیــان بــە روونــی و بــە بەرنامــە و بــە زمانێکــی قەناعەتپێکەریــان 
دەرنەدەبــڕی، یــان لــە یەکێــک لــە رەهەندەکانــی )مەدەنــی- چەکــداری( خەباتــدا 
کــردار و  تیئۆرییەکانیــان دادەڕشــت و  تەنیــا  یانیــش  بــوون،  رادیــکاڵ  زۆر 

جێبەجێکردنیــان بــە ئەرکــی هێزێکــی دیکــەی مرۆیــی دەزانــی.

ــوا  ــان بێهی ــی بیرۆکەکانی ــە جێبەجێبوون ــان ل ــەک ی ــدا، دوای ماوەی ــە کۆتایی  ل
ــەو  ــان ب ــی کات عادەتی ــە تێپەڕبوون ــش ب ــت، یانی ــان دەهێش ــوون و بەجێی دەب
قاڵبــە دەگــرت کــە حیزبەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان تێیــدا جێگــری ببــوون و 

ــە. ــەو ژینگەی ــە بەشــێک ل ــوون ب دەب

 بەاڵم کاوە جەوانمەرد بۆ جیاواز بوو؟

 بــە هەمــوو بــڕواوە دەڵێــم، کاوە جەوانمــەرد رێــک ئــەو خوێنــە تازەیــە بــوو کــە 
ــە کــرداری و  ــاری حــدکاوە. کەســایەتیی کاکــۆ ب ــدی بڕی جووڵــەی خســتە ناوەن
بــە پێشــەنگیی خــۆی، هــەردوو بیرۆکــەی تاکڕەهەنــدی )یــان خەباتــی مەدەنــی 
یــان خەباتــی چەکــداری(ی پووچــەڵ کــردەوە و بــە ئەندێشــەیەکی دوور لــە 
سەرلێشــێواوی لێکــی بەســتنەوە، کــە لــە ماوەیەکــی کورتــدا کاریگــەری لەســەر 

الیەنەکانــی دیکــەی رۆژهەاڵتــی کوردســتانیش دانــا . 
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 خاڵی سەرکەوتنی کاکۆ کات بوو

ــە نێــوان دانانــی بەرنامەیــەک و جێبەجێکردنیــدا، کەمتریــن کاتــی لەدەســت   ل
دەدا. تیئۆریــی خــۆی لــە کاتێکــی کەمــدا و لــە گۆڕەپانــی کــرداردا بــۆ هەمــوو 
دەورووبــەری شــرۆڤە دەکــرد. بــە تــەواوی خــۆی لــە برۆکراســی بــەدوور دەگــرت 
و ســەت قســەی بەفیــدای کردارێــک دەکــرد. ئەنجامەکــەش بــۆ هەمــوو کەســێک 
بــە دیــار کــەوت کــە لــە چ ماوەیەکــی کورتــدا گۆڕانــکاری کــرد و بــە پشــتیوانیی 
هێــزی دەروەســتی شــۆڕش لــە گۆڕانکاریــدا ســەرکەوتوو بــوو. ئــەو هێــزەی کــە 

هەمیشــە ئامــادە بــووە، بــەاڵم پێشــەنگێکی کاکۆئاســای دەویســت.

 ئەگــەر نەوەکانــی داهاتــوو چیرۆکــی ژیــان و خەباتــی کاوە جوانمــەر بخوێننەوە، 
کــە بــە چەکــەوە و لــە شــەڕدا شــەهید بــووە، تەنانــەت بــە گوللــە هێــزی دژبــەری 
ــا، بەڵکــوو بــە نارنجۆکــی دەســتی گیانــی خــۆی بەخشــیوە، رەنگــە وا  خــۆی ن
ــاری  ــۆ مافخــوازی و بڕی ــەدی نەکردبێــت ب ــچ رێگەیەکــی ب ــەوە کــە هی ــر بکەن بی
ــت،  ــی بووبێ ــوو داخــی دڵ ــی بەدەســتی خــۆی هەڵڕشــتنی هەم بەخشــینی گیان
بــەاڵم رســتەیەکی لــە گوێمــدا دەزرینگێتــەوە کــە ئــەو بیرکردنەوەیــەش پووچــەڵ 
ــتەییەک  ــەم رس ــە( یەک ــی مەک ــە دڵ خاڵ ــە ل ــوت ) کین ــەوی دەیگ ــەوە ئ دەکات
ــادا،  ــە کاری میدی ــەرکەوتن ل ــۆ س ــم، »ب ــی گوت ــارەوە پێ ــە بڕی ــک ب ــە هەندێ ک
بەتایبەتــی میدیــای حزبــی کــە هەمــوو جــۆرە رووبەڕووبوونەوەیەکــی لەگــەڵ 

دژبــەری خــۆی هەبــووە، »تکایــە کینــە لــە دڵ خاڵــی مەکــە«.  

 واتــە ئەرکــی میدیــا و میدیــاکار ئەوەیــە زانیــاری بدات، ئەگەر خەڵــک کینەیەکی 
لەدڵــدا هەبــوو، لێگــەڕێ، چۆنکــە بــە زمانی خۆی باشــتر دەزانێــت هەڵیڕێژێت.

ــا  ــەو تەنی ــە ئ ــە ک ــەرد ئەوەی ــۆ کەســایەتیی کاوە جەوانم ــن ب ــەوەی م  خوێندن
چەکدارێکــی ســێرف نەبــوو، میدیــاکار و چاالکــی مەدەنیــی ســێرفیش نەبــوو. ئــەو 

شۆڕشــگێڕێکی خــۆ دەروەســتی خوێنــدەوار و بــە ئەخــاق بــوو.
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هادی عارفی:

کاوە، باوەڕی قووڵی بە ئازادیی قەڵەم و هزری ئازاد هەبوو و
نرخی ڕەخنەشی دەزانێ

دەگمەنــن ئــەو کەســانەی لــە مێــژوودا دەبنــە وانەیەکــی زێڕیــن بــۆ نەتەوەکانــی 
خۆیــان و وانــەی شــەهامەت و مرۆڤایەتــی لــە پــاش خۆیــان بەجــێ دێڵــن. 
بۆیــە شۆڕشــگێڕی بــه  درێژایــی مێــژووی مــرۆڤ خەســڵه تێک بــووه  كــه  هه مــوو 
ــەاڵم کاوە  ــرێ، ب ــاوه وه  په ســن بك ــه و ن ــت و ب ــی بگرێ ــه س ویســتوویه تی هەڵ ك
جەوانمــەرد ڕۆح ســووک و رەزا شــیرین، یەکێــک لــەو دەگمــەن کەســانە بــوو کــە 
هێشــتا ئەســتێرەکانی هیــوا و ئاواتــی هــەروا پــڕ نــوور دەدرەوشــانەوە خــۆی لــە 
چــاوی ئەویندارانــی پێشــمەرگه و شۆڕشــگێڕی ون کــرد و دڵــی هــەزاران هــەزار 

مرۆڤــی ئازادیخــوازی پــەژارەدار کــرد.

 »بــرا و هــاوکاری عەزیــزم« دەســتپێکی یەکەمیــن نامــەی کاک کاوە بــوو 
کــە دوای چەنــد مانــگ دوور کەوتنــەوەم لــە کــۆڕی هاوڕێیانــی پێشــمەرگە بــۆی 
نــاردم. نووســین لەســەر کەســایەتی و ئەخالقــی کەســێکی بــەرزە مرۆڤــی وەکــوو 
ــی  ــن، کارێکــی زۆر ئەســتەمە، هەواڵ ــز بووی ــاوکاری ئازی ــرا و ه ــە ب کاک کاوە ک
شــەهیدبوونی هەســتێکی هێنــدە دڵتەزیــن چزاندۆتــە جەرگــم، کــە قەڵــەم و زمــان 

لــە ئاســت ئــەو ژانــە کــول و کۆڵــە.

کاک کاوە بەرلــەوەی هاوســەنگەری پێشــمەرگایەتیم بــێ، هــاوڕێ و هاوەڵێکــی 
زۆر دڵســۆز و بــە پــەرۆش بــوو بــۆم و لــە دارەدارەی کاری ڕۆژنامەگــەری و 
نووســیندا دەســتی گرتــم و هــاوکات پاشــخانێکی گــەورە و مەزنــی ڕۆژنامەگەریــی 
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ئەخالقگــەرای لــە پــاش خــۆی بەجــێ هێشــت. کاک کاوە ســەرڕای ئــەوەی کــە 
ــی  ــوو، ڕۆژی رەش ــانەوە ب ــۆری و چەوس ــتی دیکتات ــتووی دەس ــۆی ئازارچێش خ
زۆری بەســەردا هــات، بــەاڵم بــەو حاڵــەش لــە ســەنگەری پێشــمەرگایەتیدا بــاوک 
و بــرا دڵســۆزی هەمــوو پیشــمەرگەکان بــوو. پێــم وا نییــە پێشــمەرگەیەک هــاوڕێ 
و هــاوکاری کاک کاوە بووبــێ، فــارس گوتەنــی کاک کاوەی نەکردبێتــە »ســنگ 
ــەنگەرم،  ــاوک و هاوس ــرا و ب ــە دوای کاک کاوەی ب ــتا ل ــۆی. ئێس ــور«ی خ صب
غــەم و پــەژار و فرمێســک بوونەتــە هاوەڵــم. مانگــی رەشــەممەی 1٣91ی هەتــاوی 
لەگــەڵ کاک کاوە بــووم بــه هــاوکار، لــە یەکــەم چاوپێکەوتنمــدا هێنــدە هەســتم 
بــە نزیکایەتــی دەکــرد، دەتگــوت هــاوڕێ و هاوەڵــی ســەردەمی منداڵــی بوویــن، 
قــەت ڕۆژێــک هەســتم نەکــرد وەکــوو بەرپرســێک مامەڵــە لەگــەڵ پێشــمەرگەیەکدا 
بــکات، بەڵکــوو ئاســتی خۆشەویســتیی پێشــمەرگەکان بــۆ کاک کاوە وای کردبــوو 
ــۆڕ و  ــی حیــزب وەکــوو نموونــە لەنــاو ک ــۆرگان و ماڵپەڕەکان ــردی ئ ــە کارک ک
کۆبوونــەوەی پێشــمەرگەکاندا باســی بکــرێ. خەمــی دەستبەســەر کــراون و 
زیندانــی سیاســی یــەک لــەو تایبەتمەندییانــەی کاک کاوە بــوو کــە زۆر بۆیــان بــە 
پــەرۆش دەبــوو، لــە جەریانــی کاری راگەیانــدن و مافــی مرۆڤــدا هەمــوو هەوڵێکــی 
ــدا  ــە خەمیان ــە بنەماڵــە کەســوکاریان بپرســین و ل ــەدا کــە هەواڵــی گیــراوان ل ئ
بیــن، بێگومــان هــەر ئەمــەش بــوو وای کــرد کــە »هەواڵدەریــی کوردپــا« لەالیــەن 
ــە  ــەواڵ ل ــن ســەرچاوەی ه ــوو بڕواپێکراوتری ــەوە وەک ــراوە نێودەوڵەتییەکان رێکخ

کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ئامــاژەی پــێ بکرێــت.

رایەڵەیەکی بەرینی پەیوەندیی لەگەڵ زیندانەکان دامەزراندبوو

هــەر  بــوو،  بێســنوور  زیندانیانــی سیاســی  بــۆ  کاوە  خۆشەویســتیی کاک 
ــەکان  ــۆی زیندان ــاو خ ــە ن ــان ل ــدی گرتنم ــی پەیوەن ــی بەرین ــەش رایەڵەیەک بۆی
پێکهێنابــوو کــە هەتــا ئێســتاش لەگــەڵ بەشــیک لــەو زیندانیانــە لــە پەیوەندیــدام. 
ــەر  ــە لەس ــوو ک ــەک ب ــە ڕادەی ــە ب ــەو زیندانییان ــۆ ئ خۆشەویســتیی کاک کاوە ب
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ــە پێشــینەترین  ــە ب ــاردە ســەر دۆســیەی یەکێــک ل ــزەری ن تێچــووی خــۆی پارێ
زیندانیانــی سیاســیی کــورد. بــۆ مێــژوو دەیگێڕمــەوە، لــە دوای دەستبەســەرکرانی 
برایانــی کوردپــوور وێــڕای ئــەوەی کــە دەستبەســەرکرانیان زۆری ناڕەحــەت 
ــدا  ــەواڵ و راپۆرتەکان ــە ه ــە هەمیشــە ل ــردەوە ک ــی دەک ــەردەوام دووپات ــرد، ب ک
 برایانــی کوردپــوور بــە بیــری خەڵــک بهێننــەوە، بــا لــە یــادی خەڵــک نەچنــەوە.
ڕۆژێــک بــە ڕێکــەوت لەســەر کار باســی وتــار و مانیفێســتەکەی دکتۆر »مەســعوود 
رۆســتەمی« م دەکــرد کــە لــە فەیســبووک باویــان دەکاتــەوە هەرچەنــدە رەخنــەی 
لــە حیزبــی دێمۆکراتیــش گرتــووە، بــەاڵم زۆر شــتێکی دەگمــەن و دانســقەن. کاک 
کاوە گوتــی مەســعوود زۆر زیــرەک و تێگەیشــتووە، بۆیــە هەمــوو نووســینەنەکانی 
لــە کوردپــا بــاو بکەنــەوە بــا ئارشــیڤ ببــن و بخوێندرێنــەوە و نەفەوتێــن. 
بێگومــان ئــەم هەڵوێســتە نیشــانەی ئەوەیــە کــە ئــەم کەســە چەنــدە کەســێکی 
کــراوە و باوەڕمەنــد بــە ئازادیــی قەڵــەم هــزری ئــازادە و نرخــی رەخنــە دەزانــێ.

کــورد دەڵــێ: دڵ ئاوینــەی دڵــە. پــاش باوبوونــەوەی هەواڵــی لەدەســتچوونی 
کاک کاوە، ڕۆژێــک لەگــەڵ کاک مەســعوود باســی کاک کاوەمــان دەکــرد، پێــش 
ــان  ــد دۆســتێ وتی ــێ چەن ــی: »دوێن ــەم گوت ــۆ بک ــن باســی هیچــی ب ــەوەی م ئ
ــەو چــەن دۆســتە کــە جێــگای  ــا ل پێــم کــە کاک کاوە شــەهید بووگــە. مــن جی
متمانــەن لەگــەڵ کەســیتر پێوەندیــم نییــە. راســتییەکەی مــن کاک کاوەشــم تــا 
ئێســتا لــە نزیکــەوە نەدیگــە، بــەاڵم لــە چەنــد جــار پێوەنــدی و چــەت، هەســتێکی 
دۆســتانەم لــە بەرامبــەر کاک کاوە هەبــوو کــە بەدەگمــەن کەســێک وا هەیــە بــە 
دڵمــەوە بنیشــێ. بۆیــە کاتێــک ئــەو هەواڵــەم بیســت خــۆم پــێ ڕانەگیــراو دەســتم 
کــرد بــە گریــان. لــە ژیانمــدا بــۆ دوو کــەس گریــاوم کــە یەکیــان کاک کاوەیــە، 
ــی کاک  ــی زیندووبوون ــە هەواڵ ــەم ڕۆژان ــن ل ــۆ م ــەواڵ ب ــترین ه ــتاش خۆش ئێس

کاوەیــە«.

ــەوە دەســەلمێنن کــە کاک کاوە هیچــکات  ــە، ئ ــەم ئەخالقــە بەرزان بێگومــان ئ
شــەرمەزاری ویژدانــی خــۆی نەبــوو، لەگــەڵ ئــەوەی کــە هیچــکات ئیدیعــای 
نەبــوو، بــەاڵم ئــەوەی لــە دەســتی هــات بــۆ ئــازادی و بەختــەوەری و رزگاریــی 
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ــی کوردســتان درێغیــی نەکــرد کــە ئەمــە خــۆی  بەشــمەینەتان و کــوڕی هەژاران
ــگێڕانە. ــیەتیی شۆڕش ــڵەتی کەس ــن خەس گەورەتری

هه رگیز پلە و پۆست لەالی ئەو جێگای هه قیقه ت و ئەخالقی نەگرتەوە

كۆمەڵێــک خەســڵەت و تایبەتمەندیــی وەک گیانبــازی، فیــداكاری، بوێــری، 
ــمه رگه بوون  ــه نگبوون و پێش ــتی، پێش ــک ویس ــتی و خه ڵ ــتبێژی، خۆنه ویس راس
ــوازی و پێشــمەرگەبوونی  ــه ردا خەســڵەتی ئازادیخ ــی ده وروب ــاو به خته وه ری له پێن
ــه اڵت  ــەو ده س ــەالی ئ ــز ل ــەش هه رگی ــەر بۆی ــە، ه ــە لووتک کاک کاوە دەگەیەنن
جێــگای هه قیقــه ت و ئەخالقــی نەگرتــەوە. چونكــه  ئامانجــی ئــه و نــەک  گه یشــتن 
بــه  ده ســه اڵت و ده ســه اڵتداریی خــۆی وەکــوو تاکەکــەس نەبــوو، به ڵكــوو 
و  چینایەتــی  جیاوازیــی  ســڕینەوەی  و  البــردن  و  نه ته وه یــی  ســه ره وه ریی 

ــوو. ــان ب ــتی ئینس ــان بەدەس ــانەوەی ئینس چەوس

ئالبێــرت شــوایتزر »Albert Schweitzer« بیرمەنــدی ئاڵمانــی دەڵێــت: 
ــا  ــه  بن ــی ل ــه رده ر و ئه ڤینێك ــی له ڕاده ب ــووڵ ، حه زێك ــه یه كی ق ــگێڕ، تاس شوڕش
نەهاتــووی بــۆ ژیــان هه یــه ». عه شــق و خۆشه ویســتییه ک كــه  ده بێتــه  هــۆكاری 
ئــه وه ی كــه  ئه ویندارانــه  لــه  پێنــاوی ژیانــدا گیــان به خــت بــكات، بــه و مه رجــه ی 

كــه  مه رگــی ئــه و دابینكــه ری ژیانــی كه ســانی ده وروبــه ری بێـــت.

بۆیــه  کەســی شۆڕشــگێڕ بــه  پێچه وانــه ی ئه وانــه ی كــه  ئامــاده ن هه مــوو 
گیــان  ئاماده یــه   ئــه م  ئامانجه كانیــان،  بــه   گه یشــتن  بــۆ  بكــوژن  كه ســێک 
ــه ی  ــه  روانگ ــه  ل ــردا، چونك ــی ئه ویت ــته به ربوونی ئامانجه كان ــاو ده س ــدات له پێن ب
شۆڕشــگێره وه  خووگرتــن بــه  خۆشــبژێوی، شــتێكی جیــاوازە لــه  عه شــق بــه  ژیان . 
ئاســاییبوونی مــه رگ و نه ترســین لــه  مــه رگ مه رجــی بنچینەیــی شۆڕشــگێڕ 
بوونــه ، بــه اڵم ئه مــه  نەتەنیــا بــه  مانــای مه رگدۆســتی نییــه ، به ڵكــوو بــه  واتــای 

به هاداربوونــی ژیانــه .
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ــازادی«، » ئازایەتــی«، »ره خنه گرتــن«و »وه رگرتنــی  »ســه ربه خۆیی«، »ئ
ره خنه »، هه وێنی كه ســایەتیی شۆڕشــگێڕانەی کاک کاوە بوو . چونکە پێی وابوو 
ئــەم چەمکانــە، زانایــی و توانــای »بیركردنــه وه »و »بڕیــاردان«ی شۆڕشــگێڕانه 
شۆڕشــگێڕانەی  تایبه تمه ندیــی  لــه   دیكــه   یه كێكــی  هه روه هــا  ده به خشــێت. 
کاک کاوە »نــا« گوتــن بــوو، واتــە هەمیشــە پشــتیوانی راســتییەکان بــوو. بــۆ 
مێــژوو باســی دەکــەم ئــەو کاتــەی پێشــمەرگەکانی راگەیانــدن بــۆ )کۆنفرانســی 
ــی شــەهید ســەالح  ــڕ ماناکان ــە قســە خــۆش و پ ــک ل ــە ســمینار کراو*«یەکێ ب
نــادری«( پەراوێــز خــران لەگــەڵ ئــەوەی کــە هەموومــان بــە دڵ و بــە گیــان شــەو 
ــە کادر و  ــی دەکێشــا، کاک کاوە پشــتیوانی ل ــۆ کاری حیزب و شــەونخوونیمان ب
پێشــمەرگەی راگەیانــدن کــرد کــه »نــا« بــەو ســمینارە بڵێیــن. ئــەم گەورەیــی، 
تێگەیشــتنە، لێزانــی، بیرمەنــدی و خۆشەویســتییە، نــەک بــە خواســتی کاک کاوە 
نەبــوو، بەڵکــوو هەقیقەتــی ئەندێشــە و کەســیێتیی شۆڕشــگێڕانە و هەڵوێســتی 
ئینســانی و توانــای »نــا » گوتنــی ئــەو بــوو کــە کاوە جەوانمــەردی ئافراندبــوو 
ببێتــە گوڵێــک لــە بیابانــدا، هــەر بۆیــەش داخــی لەدەســتچوونی دڵــی هــەزاران 
ئەوینــداری ژیــان و ئازادیــی کــوردی پــەژارەدار کــرد. کاوە جەوانمــەر دێمۆکــرات 
و شۆڕشــگێڕانە ژیــا، هــەر بۆیــەش مەرگیشــی وەکــوو ژیانــی هــەزاران چیــرۆک و 

وانــەی ئەشــق و شۆڕشــگێڕانەی لەخــۆ گرتــووە.

ســەرەتا ناویانــم لــە تیشــک تیڤــی بیســت، ئــەو کاتــە بــوو کــە پــاش تێپەڕاندنی 
ــەوە،  ــاری ڕژیم ــۆی گوش ــدان، بەه ــە زین ــوون ل ــازاد ب ــەی و ئ ــاوەی حوکمەک م
ناچــار بــوو دایکــی بەجــێ بهێڵێــت و ڕوو بکاتــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی حیزبــی 

دێمۆکــرات و خەباتــی ئاشــکرای خــۆی دەســت پێبــکات.

پــاش ئــەوەی کــە دەورەی 20٣ی ســەرەتایی پێشــمەرگە لــە فێرگــەی سیاســی 
ــی  ــی حیزب ــە ڕاگەیاندن ــن ل ــات. ئەم ــی پێه ــرات کۆتای ــی دێمۆک ــی حیزب - نیزامی
دێمۆکراتــدا ســازمان درام و بــووم بــە یەکێــک لــە ئەندامانــی ماڵپــەڕی کوردســتان 
میدیــا کــە بــە بەرپرســیارێتیی کاک کاوە بەڕێــوە دەچــوو. پێــش هەمــوو شــتێک، 
کۆبوونەوەیەکــی دووقۆڵیمــان گــرت و لــەو کۆبوونــەوەدا کاک کاوە بــە وردی 
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باســی کار و ئامانجــی ماڵپــەڕ کــرد و پاشــان ئاییننامــەی کاریــی بــە وردی 
شــی کــردەوە؛ جەوێکــی قــورس بەســەر کۆبوونەوەکــەدا زاڵ بــوو و ئەمنیــش لــە 
یەکــەم ڕۆژەوە جیددییەتــی کاک کاوە کــە بەرپرســی ئــۆرگان بــوو بــۆ دەرکــەوت.

مــاوەی ســێ ســاڵ و نیــو لــە ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا لەگــەڵ کاک کاوەدا 
هــاوکار بــووم و ئــەو ماوەیــە بــۆ مــن وەکــوو پــەروەردە لــە گەورەتریــن زانکــۆی 
ــەی  ــوون، وان ــڕای کار و ماندووب ــتی کاک کاوە وێ ــە بەڕاس ــوو، چونک ــدا ب جیهان
ــە  ــۆ مرۆڤێکــی ب ــەوە. کاک ــی دەگوت ــری، شۆڕشــگێڕی و ژیان بەرخــودان، خۆڕاگ
ــەاڵت  ــی خۆره ــەی خەبات ــەم قۆناغ ــوو ئ ــی واب ــوو، پێ ــی ب ــان یاخ ــەی خۆی وت
پێویســتیی بــە مرۆڤــی یاخــی هەیــە بــۆ زیندووبوونــەوە؛ کاکۆ خۆی بــەو قەناعەتە 
گەیاندبــوو کــە ئــازادی نرخــی هەیــە و ئامــادەی هەرچەشــنە گیانبازییــەک بــوو 

بــۆ وەدەســتهێنانی ئــازادی و ڕزگاریــی نەتەوەیــی.

یەکێکــی دیکــە لــە تایبەتمەندییەکانــی کاکــۆ، پشــوودرێژی و خۆڕاگربــوون بــوو. 
ــار هاتبــوو کــە  ــوو، ب ــە مناڵییــەوە باوکــی لەســێدارە دراب کاک کاوە کــە هــەر ل
خەبــات قوربانــی هەیــە و هیــچ گەلێــک بەبــێ قوربانیــدان بــە ئــازادی و ڕزگاری 

نــاگات.

ــە خۆشەویســتی  ــوو ک ــەش وای کردب ــوو و ئەم ــدە ب ــۆ هەمیشــە لێوبەخەن کاک
پێشــمەرگە و ئەندامــان و هەمــوو الیەنگرانــی حیزبــی دێمۆکــرات بێــت. خاڵێکــی 
دیکــەی جێــگای ســەرنج لەبــارەی کەســایەتیی کاک کاوە ـــوە، ئــەوە بــوو کــە لــە 
ــی الوانــی لێیان نەدەســەندەوە  کار و چاالکیــی حیزبیــدا هیچــکات )ابتــکار عمــل(ـ 
و بــەردەوام پێــی وابــوو کــە بیرۆکــەی الوان بــۆ هــەر چەشــنە چاالکییــەک دەبــێ 
پــەرەی پــێ بدرێــت و مەیدانــی بــۆ بکردرێتــەوە بــۆ گەشــەکردن. کاکــۆ بەڕێوبــەر 
بــوو؛ بەڕێوبەربــوون تایبەتمەندییەکــە کــە زۆر ســەرکردەی سیاســی وێــڕای 
بەتوانابــوون، نییانــە. کاک کاوە خــاوەن هێزێکــی بەرچــاو بــوو بــۆ بەڕێوبەریــی 
کار و چاالکییــە ئۆرگانیکــەکان و زۆر خــۆی بــە ســازماندان و داڕشــتنی بەرنامــە 
بــۆ بەرەوپێشــچوونی کاروبــار مانــدوو دەکــرد؛ ئــەوەش وای کردبــوو کــە لەالیــەن 
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دەفتــەر سیاســیی حیزبــەوە متمانەیەکــی زۆری پــێ بکرێــت و هــاوکات چەندیــن 
کاری پــێ بســپێردرێت.

هیچــکات پێــش نەهــات کــە یەکێــک لــەو پێشــمەرگانە کــە لەگــەڵ کاکــۆ هــاوکار 
ــە کاری  ــۆ ل ــە کاک ــەوەی ک ــەرەڕای ئ ــێت، س ــە کاک کاوە بێش ــان ل ــوون، دڵی ب
حیزبــی و ئۆرگانیکــدا زۆر وردبیــن و جیــددی بــوو و لێپرســینەوە لــە چۆنیەتیــی 
کار یەکێــک لــە خەســڵەتەکانی کاری بــوو، لــە هەمانکاتــدا لــە بەرانبــەر هەڵــەی 
کاریــدا لێبــوردە بــوو، بــەاڵم لــە شــوێنی گونجــای خۆیــدا بــە ڕەخنــەی ئوســووڵی 

و بنیاتنەرانــە کەموکۆڕییەکانــی ئــۆرگان و کەســەکانی دەخســتە ڕوو.

ــانەوەی مێشــکی  ــۆ حەس ــدا ب ــە ئازادەکانی ــە کات ــوو و ل ــد ب ــۆ، هونەرمەن کاک
خــۆی کاریکاتــۆر و نەقاشــیی دەکێشــایەوە. کاک کاوە بــە کــردەوە نیشــانی دا کە 
درێــژەدەری ڕێبــازە پــڕ ســەروەرییەکەی دکتۆر »قاســملوو و شــەرەفکەندی«یە و 
لە گۆڕەپانی شــۆڕش و کوردایەتیدا، مێژووی نووســییەوە و بۆ بە ئەســتێرەیەکی 
هەمیشــە گەشــاوە و درەوشــاوە لە ئاســمانی خەباتی ڕزگاری خوازیی کوردستاندا. 
کاکــۆ بــە کــردەوە ســەلماندی کــە ئامــادەی گیانبازییــە و ئێمــەش بۆمــان دووپــات 

بــووەوە کــە مرۆڤی شۆڕشــگێڕ، مردنیشــی شۆڕشــگێڕانەیە.
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ئاگری ئیسماعیل نژاد:
کاوە، قارەمانی سەردەمی بێ قارەمانی

ــتێک  ــە ش ــەاڵم ل ــەوە، ب ــام نەخوێندۆت ــی دنی ــوو نەتەوەکان ــژووی هەم ــن مێ  م
دڵنیــام، ئەوەیــش ئەوەیــە، کــە نەتــەوەی بێ قارەمــان لــە دنیــادا هــەر نییــە؛ ئــەو 
قســەیە بەپێــی پێویســتی پێگــەی قارەمــان بــۆ مانــەوەی نەتــەوەکان دەکــەم.

ئــەوەی مــن لێــرەدا وەک قارەمــان نــاوی دێنــم، مــەرج نییــە »هــەرە قارەمــان« 
بێــت بــەو مانایــەی کــە هیــچ تاکێکــی ئــەو نەتەوەیــە لــە هیــچ ڕوویەکــەوە پــێ 

نــەگات.

بەڵکــوو قارەمانــی نەتــەوەکان لــە ئێســتاش و لــە ڕابردووشــدا بەپێــی دۆخــی 
ــی  ــەڵ کەس ــی لەگ ــەوە جیاوازی ــە زۆر ڕووش ــووە ل ــاواز ب ــی جی ــە کەس نەتەوەک
ئاســایی کۆمەڵگــەی خــۆی نەبــووە، کــە واتــە نەتــەوەکان بەپێــی کات و شــوێن 

ــە. ــان هەی ــەرەی ســەردەمیاندا قارەمانی ــو ب و لەنێ

ــژوو  ــزی مێ ــان جەغ ــە قارەمانەکانی ــن ک ــەوە هەب ــدێ نەت ــە هێن ــتە رەنگ  ڕاس
تێپەڕێنــن، بــۆ وێنــە »باوکانــی دامەزرێنــەر« لــە ئامریــکا، بــەاڵم ئــەوەی 
ــەوە  ــە خــودی قارەمانەک ــی ب ــێ، پەیوەندی ــژوو دەپەڕێن ــری مێ ــک جەغ قارەمانێ
ــە  ــەر وای ــە و ئەگ ــەوە هەی ــتیی نەتەوەک ــە پێویس ــی ب ــوو پەیوەندی ــە، بەڵک نیی
هەمــوو نەتەوەیــەک ئەگــەری هەیــە لــە قۆناغــی جیــاوازدا قارەمانێکــی ڕابــردووی 

ــەی. ــی خەڵکەک ــی ژیان ــو گۆڕەپان ــەوە نێ ــۆی بێنێت خ

بــەو پێشــەکییەوە دەمەوێــت، بچمــە ســەر تاوتوێکردنی ژیانــی کاوە جەوانمەرد، 
کاوە گەنجێــک بــوو کــە لــە قۆناغــی دوایــی شکســتی یەکێــک لــە شۆڕشــەکانی 
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کوردســتاندا هاتبــووە نێــو گۆڕەپانــی کوردایەتــی و شۆڕشــەوە.

ــە شــۆڕش شکســتمان خــوارد،  ــە ل ــە ک ــە، ئێم ــە ئەوەی ــرەدا گرینگ ــەوەی لێ ئ
ڕێژیــم دەســتی دایــە پاککردنــەوەی ئــەو قارەمانانــەی کــە لــە ســەردەمی شۆڕشــدا 

لــە زەینــی تاکــی کــورددا ســاز ببــوون.

هــۆکاری ئــەو کارەی ڕێژیــم ئــەوە بــوو، کــە ئــەو دەیەویســت بــەو شــێوەیە بــە 
دوو ئامانجــی بــگات:

 یەکــەم: بیــری کوردبــوون لــە زەینــی تاکــی کــورددا لێــل بــکات، چــون کاتێــک 
نەتەوەیــەک لەســەر پرســێکی تایبــەت قارەمانــی نییــە، تاکــەکان نازانــن بــۆ ئــەو 
پرســە کــێ بکەنــه ئۆلگــووی خۆیــان و جۆرێــک لێلــی لــە دیتنــەوە رێبازەکەیانــدا 
ســاز دەبێــت و گرینگیــی قارەمانێکــی دیاریکــراو بــۆ گەنجی کورد لە ســەردەمێکدا 
کــە کــورد ڕاســتەوخۆ لەژێــر زەختــی دەســەاڵتی سیاســیی داگیرکــەری واڵتەکــەی 
دایــە، هێنــدەی دیکــە زیاتــر دەبێــت. چونکــە لــە راســتییدا لەنێــو نەتەوەکانی تــر 
ئــەوەی دەبێتــە هــۆ بــۆ کــه تاکــەکان تووشــی سەرلێشــێوایی نەســڵی نەبــن و لــە 

ناســنامەی خۆیــان دوور نەکەونــەوە، دەســەاڵتداریی سیاســییە!

ئیــدی کاتێــک تــۆ خــۆت دەســەاڵتداری سیاســیت نییــە و دەســەاڵتی زاڵیــش 
ئیــرادەی تێکدانــی شوناســی تــۆی هەیــە، ئــەوکات قارەمانــەکان زیاتــر لــە هەمــوو 

ســەردەمێک بوونیــان پێویســتە هەتــا رێگەنیشــاندەر بــن.

دووەم: ڕێژیــم دەیەوێــت لــە رێــگای دانانــی قارەمانــی درۆیینــەوە، ســەرچاوەی 
ــەو شــێوەیە  ــۆ ســەر ناســنامەی ئێرانیبــوون و ب ناســنمەی کــورد بگەڕێنتــەوە ب

کوردبــوون، تووشــی قەیرانــی هەتاهەتایــی بــکات.

ــەن ڕێژیمــی کۆمــاری  ــی نەتــەوەی کــورد لەالی  تێکدانــی ڕواڵەتــی قارەمانەکان
ئیســالمییەوە، بــۆ ئێمــە بــەرەی دوایــی شۆڕشــێکی شکســتخواردوو، بــە مانــای 
ــە  ــەردەوام ل ــەم ســەردەمە ب ــوو، چونکــە تاکــی شۆڕشــگێری ئ سەرلێشــێواوی ب
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بەرانبــەر ئــەو پرســیارە دایــە، کــە کام ڕێــگا باشــترین رێگایــە بــۆ ئــەوەی 
بتوانــێ بــۆ ئــەو بەســتێنی ســەرەکیی شــۆڕش بێــت، ئــەو بەســتێنی شۆڕشــبوونە، 
ــی  ــای گرینگ ــە مان ــوو ب ــە، بەڵک ــدا نیی ــە شۆڕش ــای پســپۆڕی ل ــە مان ــرەدا ب لێ

ــۆ کــۆی شۆڕشــەکە. بەســتێنەکەیە ب

کاوە لــەو ســەردەمەدا بــە شۆڕشــەوە پەیوەســت بــوو، ئــەو لەگــەڵ ئــەو 
شۆڕشــەی پێشــوو بــە دوو شــێوە پەیوەنــدی هەبــوو:

 یەکەم: پەیوەندی بنەماڵەیی

ــەوە  ــەن ڕێژیم ــوو، باوکــی لەالی ــەرد ب ــن جوانم ــوڕی شــەهید نەجمەدی  کاوە ک
بــە تاوانــی ئەندامەتــی و هاوکاریــی شــۆڕش لەســێدارە دراوە. کەوایــە کاوە 

ــوو. ــۆڕش هەب ــەڵ ش ــی لەگ ــوڕ و باوکی ــی ک پەیوەندی

دووەم: ڕووناکبیری تاکەکەسی

ــەدا  ــەکانی کۆمەڵگ ــەر پرس ــە بەرانب ــیار، ل ــارۆمەندیکی بەرپرس  کاوە وەک ش
لــە  یەکێــک  ژیانیــدا  قۆناغێکــی  لــە  ئــەو  و  بــووە  هەڵوێســتی  بــەردەوام 
ــی  ــی گرینگ ــەو باســانە خاڵ ــووە. ســەرەڕای ئ ڕۆژنامەنووســەکانی کوردســتان ب
کاوە ئــەوە بــوو، لەپێنــاو ئــەو شۆڕشــەدا چەندیــن جــار زیندانــی کرابــووە، دەیــان 
ــە  ــکام لەوان ــەاڵم هیچ ــرا؛ ب ــووش ک ــەوە ت ــان رێژیم ــۆری لەالی ــی جۆراوج قەیران
وایــان نەکــرد، لــەو رێبــازەی گرتبــووی پاشــگەز ببێتــەوە، بەڵکــوو جاربەجــار بــە 

ــد. ــێ دەگەیان ــگێریی بەج ــی شۆڕش ــردوو ئەرک ــە ڕاب ــر ل باوەڕت

دواییــن قۆناغــی ژیانــی کاوە لەڕاســتییدا گرینگتریــن قۆناغــی ژیانــی بــوو، کــە 
ڕواڵەتــی شۆڕشــگێری ئــەوی کــردە قارەمانــی بــەرەی خــۆی، کاوە لەگــەڵ پۆلێــک 
پێشــمەرگە دەگەڕێنــەوە قوواڵیــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و پــاش20 رۆژ لەالیــەن 
ڕێژیمــەوە گەمــارۆ دەدرێــن، مــاوی گەمارۆکــە نزیکــەی 10 رۆژ دەخایەنێــت و 
ــەن  ــر لەالی ــۆ جارێکی ت ــدا کاوە و شــەهید »ســەرکەوت ســەمەدی« ب ــە کۆتایی ل
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ــەیان  ــەڕ، گوللـ ــەدرێ ش ــاش ق ــان پ ــەو جارەی ــن و ئ ــارۆ دەدرێ ــەوە گەم ڕێژیم
لێدەبــڕی، لێــرە دایــە کــە ڕواڵەتــی قارەمانێتیــی کاوە بــۆ بــەرەی ئێســتای 
بــە  بریارێکــدا  لــە  کوردســتان بەتــەواوی دەردەکەوێــت، کاوە و ســەرکەوت 
ــە  ــک ک ــت دوژمنێ ــە دەس ــی نەکەون ــە دیل ــا ب ــوژن هەت ــان دەک ــۆک خۆی نارنج

ــدات. ــک ب ــان تێ ــگێڕی و مرۆڤبوونی ــی شۆڕش کەرامەت

 بــەاڵم دوایــی ئــەو شــەهید بــووە، ئــەوان دەبــن بــە قارەمانــی نەتەوەکەیــان 
ــت،  ــن بێ ــی دوژم ــوو پیالنەکان ــێ تێکــدەری هەم ــازی دەتوان ــە رێب ــک ک قارەمانێ
بۆیــەش الی مــن کاوە قارەمانێکــە لــە ســەردەمێکدا کــە قارەمانــەکان لــە زەینــی 

کاتیــی کــورددا یــان شــۆردرابوونەوە، یــان ســیمایان تێــک درابــوو.
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ئەرسەالن یار ئەحمەدی:

کاک کاوە وتی هەتا دەگەڕێمەوە ئاگات لە »هەنگاو« بێت
چۆن کاوە جەوانمەردم ناسی؟

ســەرەتا بەهــۆی ئــەوەی لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و بەتایبــەت فەیســبووک، 
ــرد،  ــیم دەک ــی سیاس ــی پرســی بەندکراوان ــەوەی بەدواداچوون ــەر ئ ــا لەب هەروەه

ــەرد«م بیســتبوو. ــاوی کاک »کاوە جەوانم ن

دوای چەنــد ســاڵ وتیــان بەندکراوێکــی سیاســی بەنــاوی کاوە جەوانمــەرد 
ــە  ــاو حیــزب، مــن هێشــتا ل ــە ن ــووە و هاتوونەت لەگــەڵ هاوســەرەکەی قاچــاخ ب
نزیکــەوە نەمدیبــوو، ئەوەنــدە دەزانــم دوای کۆتاییهاتنــی دەورەی ســەرەتایی 
ــەی »کوردســتان« ســازمان  ــی و ڕۆژنام ــە کۆمیســیۆنی چاپەمەن پێشــمەرگە، ل
درابــوو، لەبیرمــە یەکــەم کارەکانــی بــە نووســینی ڕاپۆرتــی پێشــێلکاریی مافــی 
ــادەی دەکــرد  ــە ئام ــە شــێوەی حەفتان ــی کوردســتان کــە ب ــە ڕۆژهەاڵت مــرۆڤ ل
دەســت پێکــرد. ئــەوکات ســایتی »کوردســتان میدیــا« بەشــێک بــوو لــە ئۆرگانــی 
چاپەمەنــی و هــەر بــە بینینــی ئــەو کارانــەی هەســتم کــرد کــە کارێکــی جیــاواز 

ــا ئەوکاتــە مــن نەمبینیبــوو. ــا دەکات کــە هەت ــە کوردســتان میدی ل

ــان  ــە توانی ــی دیک ــد هاوڕێ ــوون کاک کاوە و چەن ــگ ماندووب ــد مان ــاش چەن پ
ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردســتان )کوردپــا( چــاالک بکــەن و هــاوکات ماڵپــەڕی 
ــان  ــە هەردووی ــرا ک ــاالک ک ــوە چ ــی نوێ ــە دیزاینێک ــش ب ــتان میدیا«ی »کوردس
لەژێــر چاوەدێریــی کاک کاوە چاالکییــان دەکــرد و ئــەو بەرپرســی گشــتیی هــەر 
دوو ماڵپەڕەکــە بــوو. لــەو ڕووەوە مــن لەگــەڵ مامۆســتا ســەرکەوت نێوانــم خــۆش 
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بــوو و شــوێنی خەوتنیشــم لــە لــە فێرگــە بــوو و کاک کاوەش نێوانــی زۆر خــۆش 
بــوو لەگــەڵ مامۆســتا ســەرکەوت، لــە ژووری مامۆســتا ســەرکەوت بــۆ چەنــد جــار 

یەکترمــان بینــی و لەوێــوە ئیــدی دۆســتایەتیمان دەســتی پێکــرد.

ڕۆژێــک لەبیرمــە لەگــەڵ کاک ڕامــان نەســری کــە هاوڕێــی بــوو و لــە دەورەی 
ســەرەتاییش پێکــەوە بــوون، هاتــن بــۆ ژوورەکــەم لــە فێرگــە و نەهاتنــە ژوورەوە، 
لــە دەرەوە چاییەکمــان دەم کــرد و زۆر قســەمان کــرد و وتــی هاتــووم بــە فەرمــی 
پێــت بڵێــم کــە بــۆ کوردپــا بە شــێوەی فەرمــی هاوکاریمان بکەیــت. منیش چونکە 
هــەم لــەو بــارەوە کارم دەکــرد و پیشــتریش لــە ماڵپــەڕی کەمپەینــی بەندکراوانــی 
سیاســیی نەتەوەکانــی ئێــران چــاالک بــووم، ئــەو پێشــنیارەم زۆر پــێ خــۆش بــوو 
و دەســتبەجێ داواکارییەکــەم قەبــووڵ کــرد. کاک کاوە لەگــەڵ چەندیــن کەســی 
دیکــە لــە ئۆرگانەکانــی دیکــە و تەنانــەت لــە منداڵــی پێشــمەرگەکانیش قســەی 
کردبــوو کــە بــۆ بەهێزکردنــی ئــەو دوو ماڵپــەڕە کەڵکیــان لــێ وەر بگرێــت و لــە 

ڕاســتیدا ئــەو دەیویســت کــە لــە هەمــوو پۆتانســیلی حیزبــی کەڵــک وەربگرێــت.

ــدن،  ــی ڕاگەیان ــە بەش ــن ببات ــە م ــی دا ک ــەو کات کاک کاوە زۆر هەوڵ ــەر ئ ه
بــەاڵم بەداخــەوە بەهــۆی هێندیــک کێشــە ســەرکەوتوو نەبــوو و دوای کۆنگــرەی 
15 کاک کاوە بــوو بــە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیــزب و دیســان هەوڵــی دا 
کــە مــن بباتــە ڕاگەیانــدن کــە ئــەو جارەشــیان ســەری نەگــرت. ئیــدی کاک کاوە 
دواجــار وتــی تــۆ ئێــواران وەرە بــۆ کوردپــا و منیــش ئێــواران دەچوومــە کوردپــا 
ــڕۆ  ــە ئەم ــی ل ــوو، وت ــش ب ــی ماڵی ــە بەش ــرد ک ــگ ک ــی بان ــک کاک غالب و ڕۆژێ
بــەدواوە هەمــوو ئــەو مەزایایانــەی کــە ئەندامانــی کودپــا هەیانــە، ئەرســەالنێش 
ــن بکــەی و  ــۆ دابی ــارەی ئینتێرنێتیشــی ب ــە پ ــڕای ئەوان ــێ وێ ــەوە و دەب دەگرێت
ــەوە.  ــووی بکەیت ــێ قەرەب ــش، دەب ــە پێ ــی هات ــۆ لەبتابەک ــەر کێشــەیەکیش ب ه
ــەت  ــن خزم ــەر کــەس دەتوانــێ چووکەتری ــە ڕاســتی کاک کاوە بیزانیبایــە ه ب
بــە ماڵپەڕەکانــی حیــزب بــکات بــە هەمــوو شــێوەیەک هــاوکاری دەکــرد و ئــەم 
ئەخالقەیــم زۆر لــەال جــوان بــوو. لــەو ماوەیــەش کــە ئیــواران لــە ماڵپــەڕ ئیشــم 
دەکرد، زۆر کەس دوای دابەشــبوونی دەورەی ســەرەتایی پێشــمەرگایەتی دەدرانە 
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ئــەو بەشــە، کاک کاوە تەنیــا کاری لێیــان دەویســت، بــەردەوام هەواڵــی پێیــان 
تەرجومــە دەکــردەوە وەکــوو مەشــقکردن داوای دەکــرد ڕاپــۆرت ئامــادە بکــەن، 
دواجــار خــۆی دەیخوێنــدەوە و دەیــوت کێشــەکەی لەوێدایــە خاڵــی بەهێزەکــەی 
لەوێدایــە و ئەمــەش دەبــووە هــۆی دڵخۆشــیی ئــەو تازەکارانــە و هێندێکجاریــش 
ــی  ــدی و بەپێ ــە جی ــە ب ــات بکردبای ــار دووپ ــد ج ــی چەن ــە کەســێک هەڵەیەک ک

پرەنســیپی کاری لێــی تــووڕە دەبــوو.

دوای ئــەوە ئیــدی پێشــنیاریکم دا بــە کاک کاوە کــە ڕاپۆرتــی حەفتانــەی ژنــان 
ئامــادە بکــەم و ئەویــش قەبووڵــی کــرد و هــەر خۆشــی بــۆ بەشــی کوردییەکــەی 
نــاوی »بەرمــوور« و بــۆ فارسییەکەشــی نــاوی ”گیســو“ی هەڵبــژارد و داوای لــە 
خاتــوو لەیلــی حەســەنپوور کــرد کــە لــە ئامادەکردنیــدا هاوکاریــم بــکات و ئەویــش 
لــە چەنــد ڕاپۆرتــی ســەرەتایی لــە ڕێــگای ســکایپەوە زۆر هاوکاریــی کــردم هەتــا 

خــۆم وردە وردە ڕێ کەوتــم.

ــش  ــەوان و ئێوارانی ــی و ش ــا کاک کاوەم دەبین ــە کوردپ ــن ل ــە م ــدی ڕۆژان ئی
بەهــۆی ئــەوەی ژووری خەوتنەکەمــان لــە نزیــک یەکــەوە بــوو زۆر پێکــەوە بوویــن 
ــن و زۆر جاریــش شــەوان پیاســەمان  ــۆ شــام الی یەکتــری دەبووی و زۆر جــار ب
دەکــرد و باســی لــەو بیرۆکانــەی دەکــرد کــە هەیبــوو. بەڕاســتی مــن وەک خــۆم 
زۆر شــت لــە کاک کاوە فێــر بــووم کــە تــەواو ژیانمیــان گــۆڕی و ئــەو بــووە هــۆی 
ــی  ــدا چاالک ــواری کاری ڕۆژنامەوانی ــە ب ــر ل ــێوەیەکی جیدیت ــە ش ــە ب ــەوەی ک ئ
ــی  ــە گرینگی ــوو ک ــای کــوردی ب ــەم میدی ــا« یەک ــم »کوردپ ــم بڵێ بکــەم. دەتوان
ــتەش کاک  ــەو مەبەس ــۆ ئ ــەر ب ــردەوە، ه ــۆ دەک ــی ک ــار دا و ئامارەکان ــە ئام ب
کاوە ئەندامانــی ئۆرگانەکــەی فێــری کارکــردن بــە پرۆگرامــی ئێکســێل، هەروەهــا 
هێڵــکاری و... کــرد. کاک کاوە وای کردبــوو کــە ئەوانــەی دێنــە ڕاگەیانــدن 
ــان  ــەر کارەکەی ــە بەرانب ــەوان ل ــوو ئ ــە خۆشەویســتییەوە کار بکــەن، وای کردب ب
ــەوەی  ــێ ئ ــان بەب ــە هاوڕێی ــن، زۆر جــار بەشــێک ل ــە بەرپرســیار بزان ــان ب خۆی
هەســت بــە ماندوویەتــی بکــەن، شــەوانەش ئیشــیان دەکــرد، چونکــە دەیانزانــی 
ــەهید  ــت. ش ــان دەگرێ ــە ماندووبوونەکانی ــز ل ــە ڕێ ــە ک ــەرەوە هەی کەســێک لەس
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ــۆ  ــە کاتــی هاتــن ب ــەزم و دیســپلین دەدا، بەتایبــەت ل ــە ن کاوە زۆر گرینگیــی ب
ــە جیــدی هەڵســوکەوتی دەکــرد، کەســێک کــە یــەک دەقــە درەنــگ  ســەرکار، ب
بەهاتبایــە، بانگــی دەکــرد و ئــاگاداری دەکــردەوە، شــتێکی دیکــە کــە الی مــن 
زۆر جێــگای بایــەخ بــوو، ئــەوە بــوو کــە کاک کاوە زۆر گرینگیــی بــە کاری پــاک و 
خاوێنیــی شــوێنی کار دەدا و حەفتەیــەک دوو ڕۆژ هەمــوو نــاوەوە و دەورووبــەری 
ــوو کــە  ــەش بەرنامــەی داناب ــە کاری ڕۆژان ــن دەکــردەوە و ل ئۆرگانەکەمــان خاوێ
ــک  ــۆرە ڕۆژێ ــە ن ــکات، ب ــەی ب ــوو کاری ڕۆژانەک ــەوەی دەب ــڕای ئ ــەس وێ ــەر ک ه
چاپــەزی بــەر دەکــەوت و ئــەو ڕۆژە دەبــوو تــا ئێــوارە چــا بێنێــت بــۆ پێرســێنلی 
ئــۆرگان و تەنانــەت نــاوی خۆشــی لــە نــاو لیســتەکەدا بــوو و ئــەو ڕۆژەش کــە 

نــۆرەی خــۆی بــوو زۆر بــە ڕێکوپێکــی کارەکــەی ئەنجــام دەدا.

شــەهید کاوە لــە بــواری کاری سۆشــیال میدیــا زۆر متمانــەی بــە مــن هەبــوو، 
هــەر بۆیــە لــە زۆربــەی چاالکییەکانــدا کــە وەک حیــزب، یــان خــۆی ڕێکــی 
ــووم. دوا کاری  ــوو مــن ب ــەو کەســانە بەشــدار دەب دەخســت حەتمــەن یەکێــک ل
هاوبەشــمان ئــەو چاالکییــە بــوو کــە لەژێــر نــاوی »هەنــگاو«دا بــۆ بەڕێــز 
محەمەدســدیق کەبوودوەنــد کــە لــە بەندیخانــە بــوو و مانــی لــە خــواردن گرتبــوو، 
ڕێکمــان خســت. لــە گرووپــی بەڕێوەبەریــی ئــەو کەمپەینــەدا نزیکــەی دە کــەس 
بوویــن و دوای ڕێکخســتنی چاالکییــەکان وەرزی چوونــەوە نێــو خــۆی پێشــمەرگە 
ــە  ــن ک ــم پێشــمەرگەدا بووی ــاو دوو تی ــەم کاک کاوە لەن ــن و ه ــەم م ــوو، ه هاتب
دەبــوو بڕۆینــەوە بــۆ ناوچەکانــی ســنە و کامێــران، تیمــی کاک کاوە زووتــر 
ــەڕی  ــەوەی ش ــۆی ئ ــەش بەه ــەی ئێم ــە، تیمەک ــش ئێم ــد ڕۆژ پێ ــووە و چەن چ
ــە  قەرەســەقەل و شــەهیدبوونی پۆلێــک پێشــمەرگە هاتــە پێشــەوە و هــاوکات ل
ــرا. کاک کاوە  ــان ڕاگی ــوو، چوونەوەی ــمەرگە هەب ــی پێش ــارەکان تیم ــەی ش زۆرب
ــیبووی  ــبووکەکەم و نووس ــۆ فەیس ــوو ب ــی داب ــەوەی پەیام ــش چوون ــک پێ ڕۆژێ
)ئەرســۆ نازانــم کــەی بــزر دەبــی، مــن بەیانــی بــزر دەبــم، ئــاگات لــە »هەنــگاو« 
بێــت هەتــا دەگەڕێمــەوە و دەیکەینــە ماڵپەڕێکــی مافــی مرۆڤــی(. ئــەو ڕۆیشــت 
ــۆ  ــە ب ــارم دا ک ــن بڕی ــەوە م ــەوە. دوای ئ ــەفەرەی نەگەڕای ــەو س ــەوە ل و بەداخ
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ڕێزگرتــن لــە خەباتــی کاک کاوە ماڵپەڕێکــی مافــی مرۆڤــی بەنــاوی »هەنــگاو« 
دابنێــم و یەکــەم کــەس بــە ژیــالی هاوســەرم وت، ئەویــش وتــی کــە بیرۆکەیەکــی 
باشــە و هــەر بۆیــەش ســەرەتا لەگــەڵ خاتــوو لەیلــی حەســەنپوور و کاک ئاســۆ 
پیرۆتــی کــە ئەوانیــش لــە ئەندامانــی »کەمپەینــی هەنــگاو« بــوون ئــەو شــتەم 
بــاس کــرد و پێکــەوە بریارمــان دا ئــەو کارە بکەیــن. ئــەو دوو هاوڕێیــە بــە هــەر 
هۆکارێــک بێــت دواتــر کشــانەوە، بــەاڵم ئێمــە درێژەمــان بــە کارەکانــی هەنــگاو 
ــۆرانی و  ــورد )س ــی ک ــە دوو زاراوەی زمان ــەوەی ب ــا ل ــگاو جی ــتا هەن دا و ئێس
ــزی و  ــی، ئینگلی ــی فارس ــە زمانەکان ــاڵ دەکات، ب ــەکان ڕووم ــی( هەواڵ کورمانج
ئاڵمانیــش ئــەو پێشــێلکارییانە بــاو دەکاتــەوە و بووەتــە یەکێــک لــە ســەرچاوە 

ــەکان. ــگای متمان جێ

هەنــگاو دوای ئــەوەی ســاڵی ڕابــردوو وەکــوو ڕێکخراوێــک لە واڵتــی فینالند و بە 
هاوکاریــی خاتــوو ئەژیــن ڕەزابــی هاوســەری شــەهید کاوە بــە فەرمــی ســەبت کــرا 
و پێــی نایــە قۆناغێکــی دیکــەوە و لــە داهاتووشــدا بەرنامــەی بەهێزترمــان دەبێــت 
بــۆ ئــەوەی بتوانیــن دەنگێکــی ڕاســتەقینەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە دونیــای 
ــی  ــی ماندووبوون ــگاو هەوڵ ــە هەن ــم ک ــتە بڵێ ــدا پێویس ــە کۆتایی ــن. ل دەرەوە بی
هاوڕێیــان و دۆســتان و هاوبیرانــی شــەهید کاوەیــە و لەڕاســتای ئــەو هێڵــە 
فکرییانــەی کــە لــەوەوە فێــر ببوویــن، درێــژە بــە کارەکانــی خۆمــان دەدەیــن و 
دەبینــە ســەکۆیەک و بــێ جیاوازیــی ئیدئۆلــۆژی و سیاســی و مەزهەبــی، ڕووماڵــی 

هەمــوو پێشــێلکارییەکانی ڕۆژهــەاڵت بکەیــن.
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هەیبەت کامرانی پوور:

کاوە جەوانمەرد، بەڕێوبەرێکی سەرکەوتوو و گۆڕانخواز بوو

ســەرەڕای ئــەوەی خــۆم لــەو ئاســتەدا نابینــم کــە لەســەر ڕێبــەری ســەردەم، کاک 
کاوە جەوانمــەرد دەســت بــە قەڵەمــەوە بگــرم، بــەاڵم وەکــوو کەســێک کــە مــاوەی 
ســێ ســاڵ لەگــەڵ کاکــۆدا ئەرکــی حیزبیــم بەجــێ گەیانــدووە، چەنــد ئەزموونێکــی 

خۆمتــان بــۆ بــاس دەکــەم.

یەکــەم جــار نــاوی كاک کاوە جەوانمــەردم لــە تەلەفزیۆنــی تیشــک بیســت، ئــەو 
ــەنگەری  ــە س ــی کردبوون ــەری ئێران ــی داگیرک ــی ڕژیم ــە بەندیخانەکان ــاتەی ک س

بەرخــودان و خەبــات.

دواتــر پــاش پێوەســتبوونم بــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێمۆکــرات، لــە 
ڕاگەیانــدن لــە بەشــی ماڵپــەڕی ناوەندیــی حیزبــی دێمۆکرتــدا ســازمان درام كاک 
کاوە جەوانمــەرد، کــە خــاوەن ئەزموونێکــی تایبــەت و ســەرکەوتووی ڕۆژنامەوانــی 
بــوو، بەرپرســی ماڵپــەڕ بــوو. کەســێک کــە پــاش دیاریکرانــی وەکــوو بەڕێوبــەری 
ــزب و  ــی حی ــکاری، ماڵپەڕەکان ــک گۆڕان ــۆڕی کۆمەڵێ ــە هێنانەگ ــە، ب ــەو بەش ئ

بەشــی راگەیانــدن خســتبووە ســەر ڕێچکــەی ســەردەمیانە. 

لــە ڕەوتــی چاالکیــدا و بــە تێپەڕبوونــی کات، لــە ئاســتی توانایــی بەڕێوبــەری 
ــک  ــوو کاتێ ــە هەم ــوو ک ــۆ کەســێک ب ــووم. کاک ــۆ سەرســام بب و دڵســۆزیی کاک
مەیدانــی چاالکــی دەدایــە دەســتی نــەوەی نــوێ و بــە هەمــوو شــێوەیەک هەوڵــی 
ئــەدا کــە نــەوەی پــاش خــۆی پــەروەردە بــکات و پــێ بگەیەنێــت، بــەو بۆنەشــەوە 
بــە شــێوەی بــەردەوام کالس و دەورەی تایبەتــی بــۆ پێرســۆنێلی ڕاگەیانــدن 
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ڕێــک دەخســتن کــە بتوانیــن بــەو شــێوەیە ئاســتی زانیــاری و توانایــی خۆمــان 
بــەرز بکەینــەوە. کاکــۆ کەســێک بــوو کــە لــە گۆڕانکاریــی ناوخۆیــی نەدەترســا 
و بــەردەوام دەرفەتــی دەڕەخســاند بــۆ هەمــوو ئیــدە و بیــرە نوێیــەکان و مافــی 
تاقیکردنــەوەی ئیــدە نوێیەکانــی لــە کــەس زەوت نەدەکرد، بۆیەش ئەو کەســانەی 
لــە راگەیانــدن لەگــەڵ کاکــۆدا بــوون، بــەردەوام هەســتیان بــەو مەجاالنــە دەکــرد 
و هــەر یەکــە و بــە شــێوەیەک لــە هەوڵــی گۆڕانــکاری و هێنانــی ئیــدەی نوێیــەوە 
ــەر و بەرپرســێکی وەکــوو  ــی بەڕێوب ــێ هەبوون ــەوە بەب ــەوە ئ ــە دڵنیایی ــوون، ب ب

کاکــۆ، کارێکــی قــورس دەبــوو.

بەڕێوبەرێــک بــوو کــە ژیانــی تاکەکەســی و هاوڕێیەتی و پێوەندییــە تایبەتەکانی 
لەگــەڵ ژیانــی ڕۆژنامەوانــی و ئەرکــی ڕێکخراوەیــی تێکــەڵ نەدەکــردن. کەســێکی 
لێبــووردە بــوو کــە زۆر جــار لــە هەڵــەی ئەندامــان لــە کاری حیزبیــدا چاوپۆشــی 
ــەوەی  ــان کۆبوون ــژ، ی ــن وتووێ ــە یەکەمی ــرد و ل ــری نەدەک ــەاڵم لەبی ــرد، ب دەک
ئۆرگانیــدا ئامــاژەی بــە کەموکۆڕییــەکان ئــەدا و داوای لــە هەمــوو هــاوکاران 
ــۆ کێشــە  ــەک ب ــە و پێشــنیارەکان، ڕێگەچارەی ــە باســکردنی ڕەخن ئەکــرد کــە ب

ــەوە. ــەکان بدۆزرێت تایبەت

کاک کاوە جەوانمەرد کەســێکی مودێڕن و پێشــکەوتوو بوو کە تێگەییشــتنێکی 
ــە  ــوو و ب ــی هەب ــەت و پێشــمەرگایەتی هاوڕێکان ــی تایب ــە دۆخــی ژیان ــەواوی ل ت
هەمــوو شــێوەیەک هەوڵــی ئــەدا کــە پشــتیوانیان بێــت و گرفــت و ئاســتەنگەکانی 
کار و تەنانــەت کێشــە شەخســییەکانی هاوکارانــی چارەســەر بــکات، بۆیــە ببــووە 
ڕازدارێکــی هەمــوان. ئــەو کاتــەی لــە پــەل پێکــەوە دەماینــەوە، زۆرتــر لــە ئێمــە 
ــە  ــی ئێم ــەو بەرپرس ــەوەی ئ ــەرەڕای ئ ــوو، س ــاڵ ئەب ــاو م ــی ن ــە دۆخ ــاگای ل ئ
بــوو، لــە چێشــت لێنانــەوە بگــرە هەتــا خاوێنــکاری و باقــی کارەکانــی ناومــاڵ 

بەشــداریی ئەکــرد و خــۆی لــە هیــچ پێشــمەرگەیەک بــە ســەرتر نەدەزانــی.

کاک کاوە وەکــوو بەرپرســێکی حیزبــی و ئەندامێکــی ڕێبەریــی حیــزب، بەردەوام 
گوێــی بــۆ گلەیــی و ڕەخنــەی پێشــمەرگەکان کــراوە بــوو و هــەر بــەو بۆنەشــەوە 
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ببــووە جێــگای متمانــە و خۆشەویســتییەکی تایبــەت بــۆ پێشــمەرگەکانی حیزبــی 
دێمۆکرات.

ــەو  ــی کاک کاوە ل ــی ڕاســانی خۆرهــەاڵت و بەشــداریی چاالکان پــاش ڕاگەیاندن
ــی  ــە گیانبەختکردن ــەرکردەیەک ب ــوو س ــۆ وەک ــورددا، کاک ــی ک ــە بزاڤ ــە ل ڕەوت
وانەیەکــی نوێــی بــۆ الوان وتــەوە، وانەیــەک پــڕ لــە ئەڤیــن بــۆ نیشــتمان، پــڕ لــە 
ســۆز بــۆ خاکــی پیــرۆزی نیشــتمان، کاکــۆ وەکــوو قارەمانێکــی راســتەقینە، بــە 
فیداکردنــی گیانــی پاکــی، بــوو بــە ئوســتوورەیەک بــۆ نــەوەی نــوێ، ڕێبەرێــک 
ــە  ــا ل ــە تەنی ــتییەک ک ــەوە، خۆشەویس ــادی دەمێنێت ــاو و ی ــە ن کــە هەتاهەتای
ســنوورەکانی حیزبــی دێمۆکراتــدا قەتیــس نەبووەتــەوە، بەڵکــوو لــە هەمــوو 

ــتاندا. کوردس

لە کۆتاییدا ساو دەنێرم بۆ ڕەوانی پاکی شەهید کاک کاوە جەوانمەرد.
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ڕامان نەسری: 

بەردەوام لە فکری نوێگەری و بیرۆکەی تازەدا بوو

شــەهید کاوە جوانمــەرد هــەر لــە ناوەنــدی وەرگرتنــی پێشــمەرگەوە )پەزیــرش( 
ــی  ــی و ڕۆژنامەوانێک ــی سیاس ــوو، چاالکێک ــراوی هەب ــدا ناس ــیمایەکی لەپێش س
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بەتایبــەت شــاری ســنە بــوو. بەشــدارانی دەورەی 
19٣ی ســەرەتایی پێشــمەرگەی حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران شــانازیی 
زیندانییەکــی  وەکــوو  ئــەودەم  جوانمەردیــان  کاوە  شــەهید  هاودەورەبوونــی 
ــردووی  ــات و تێکۆشــان و ڕاب ــۆی خەب ــەرد بەه ــڕا. کاوە جەوانم ــێ ب سیاســی پ
کەلــە گۆڕەپانــی سیاســیی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و زیندانەکانــی ڕێژیمــی ئێرانــدا 
ــە  ــی ل ــێ ئامادەبوون ــرێ و بەب ــک وەربگ ــازە کەڵ ــەو ئیمتی ــی ل ــوو، دەیتوان هەیب
ناوەنــدی وەرگرتنــی پێشــمەرگە و فێرگــەی سیاســی نیزامیــی حیزبــی دێمۆکــرات 
ڕاســتەوخۆ لــە ئۆرگانێکــی حیزبیــدا ســازمان بــدرێ، بــەاڵم لــە بنەڕەتــدا بــڕوای 
ــە  ــەو جیاوازییان ــی ئ ــۆ بنەبڕکردن ــوو ب ــک ب ــوو و خەباتکارێ ــە نەب ــەو جیاکاریی ب
بــڕی.  یــەک  دوای  لــە  یــەک  پێشــمەرگەبوونی  بــە  قۆناغەکانــی  هەمــوو  و 
توانایی یەکانــی ڕێبەربــوون و ڕێپیشــاندەربوونی شــەهیدی نەمــر کاوە جەوانمــەرد 
هــەر لــە فێرگــەی )سیاســی – نیزامی(یــەوە دەرکەوتــن و بــە نوێنــەر و ڕاوێژکاری 
بەشــدارانی دەورە هەڵبژێــردرا و ســەرەڕای ئــەوەی کــە بەرلــەوەی قاچــاخ ببێــت، 
ــی  ــە ئەنجامدان ــی ل ــچ کاریگەرییەک ــەاڵم هی ــوو، ب ــۆ کراب نەشــتەرگەریی چــاوی ب
ئەرکەکانــی وەکــوو نوێنــەری هاودەورەکانــی و بەشــداربوویەکی دەورەش نەبــوو. 
ــتای  ــە ڕاس ــا ل ــازەدا ت ــەی ت ــی بیرۆک ــەری و داهێنان ــری نوێگ ــە فک ــەردەوام ل ب
بەڕێوەچوونــی ســەرکەوتوانەی دەورەکــە بــەکاری بێنێــت. لــە کێشــانەوەی ئــااڵی 
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کوردســتان و یووبیلــی حیزبــەوە بگــرە کــە بــە شــێوەیەکی لێزانانــە ئــەو کارەی 
ــی هــەر  ــۆ ئەنجامدان ــگای دروســت ب ــکار و پیشــاندانی ڕێ ــا ڕێ ئەنجــام دەدا هەت
ئەرکێکــی حیزبــی کــە لەســەر شــانی بەشــدارانی دەورە بــوو. لــە ڕاســتیدا شــەهید 

ــوو. ــاش ب ــە توان کاوە جوانمــەرد نیگارکێــش و تەڕڕاحێکــی شــارەزا و ب

بــڕوای بــە ڕاپرســی لــە کەســانی دەوروبــەری هەبــوو و بــۆ هەمــوو کارێــک بیــر 
ــی دەورەی  ــە نووســینی پەیام ــک لەوان ــی دەپرســی. یەکێ ــی هاوڕێکان و بۆچوون
ــدارانی  ــیی و ڕای بەش ــۆی نووس ــۆ خ ــە ب ــوو ک ــمەرگە ب ــەرەتایی پێش 19٣ی س

لەمــەڕ ناوەڕۆکەکــەی پرســی. 

بــە  بــوو  بــوو،  کاوە کــە چاالکێکــی سیاســی و زیندانییەکــی سیاســیش 
پێشــمەرگەی کوردســتان. وەکــوو ڕۆژنامەنووســێکی نێودەوڵەتــی لــە بەشــی 
ڕاگەیاندنــی حیزبــدا یارمەتیــدەری هاوکارەکانــی بــوو لــە ئەنجامدانــی ئەرکــە 
حیزبییەکانیانــدا. لەســەر پێشــنیاری خــۆی بەشــێکی نوێــی لە ڕاگەیاندنــی حیزبدا 
پێکهــات. ماڵپــەڕەکان ناوێــک بــوو لەســەر ئــەو بەشــە نــرا. ماڵپــەڕی کوردســتان 
ــەو  ــران، یەکێــک ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێمۆکرات ــی حیزب ــوو زمانحاڵ ــا وەک میدی
ماڵپەڕانــە بــوو کــە بــە هــەوڵ و ماندووبوونــی زۆری شــەهید کاوە نــوێ بــووەوە 
ــەهید کاوە  ــەوە. ش ــواری ناوەڕۆک ــە ب ــش ل ــی و هەمی ــواری تەکنیک ــە ب ــەم ل ه
جوانمــەرد بــەردەوام دەورەی تایبەتیــی ڕۆژنامەگەریــی بۆ پێرســۆنێلی کوردســتان 
میدیــا دەرکــردەوە خــۆی هــەم وەکــوو مامۆســتا و هەمیــش لــە هێنانی مامۆســتای 
تایبەتــی بــواری ڕاگەیانــدن، بــەردەوام لــە خەمــی ڕاگەیانــدن و ماڵپــەڕی حیزبــدا 
بــوو. تــا ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا بــوو بــە خاوەنــی ســتافێکی کارا و شــارەزا 

ــی. و هەروەهــا ئەوڕۆی

ــازە بەرپرســی ئۆرگانێکــی  شــەهید کاوە جوانمــەرد وەکــوو پێشــمەرگەیەکی ت
ــی  ــۆ جێبەجێکردن ــی ب ــی ڕێبەرایەتیــی حیزب ــای رازییکردن ــوو کــە توان ــی ب حیزب
پڕۆژەکانــی بێوێنــە بــوو. گرینگتریــن پــڕۆژەی شــەهید کاوە دەمەزراندنی ئاژانســی 
هەواڵدەریــی کوردســتان )کوردپــا( بــوو لــە ســەرەتای کاری پێشــمەرگایەتییدا. 
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و  دەبوونــەوە  بــاو  کوردپــا  ماڵپــەڕی  کەلــە  ئاژانســە  ئــەو  هەواڵەکانــی 
ئێســتاش دەبنــەوە، بیرۆکــەی شــەهید کاوە جوانمــەرد بــوو کــە پاڵپشــتیی 
ــەکان و  ــی هەواڵ ــەڕ ڕووماڵکردن ــۆ ڕاکێشــابوو لەم ــی ب ــی حیزب ــادی و مەعنەوی م
پێشــێلکارییەکانی مافەکانــی مــرۆڤ لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا بــە شــێوەکەی 
ــە  ــادا ب ــی ئاژانســی کوردپ ــە بەڕێوەبردن ــەرد ل ســەربەخۆ. شــەهید کاوە جەوانم
یــەک چــاو ســەیری هەمــوو هێــزە الیەنەکانــی گۆڕەپانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی 
دەکــرد و بــەرەوڕووی هەرچەشــنە دەمارگــرژی و الیەنگیریکردنێــک لــە نــاوەڕۆک 

ــووەوە. ــادا دەب ــی کوردپ و باوکراوەکان
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ئومید مەندومی:

شەهید كاوە جەوانمەرد، هێمای ڕاسانی خۆرهەاڵتە

هاوینــی ســاڵی 1٣٨1ی هەتــاوی بەمەبەســتی راپەڕاندنــی چەنــد ئەركێكی حیزبی، 
لەگــەڵ هــاوڕێ  ســیامەك وەكیلــی رۆیشــتبووینە ناوشــاری ســنە و بــۆ مــاوەی زیاتر 
لــە 40 رۆژ لەنــاو شــاردا ماینــەوە. لــە رۆژانــی ســەرەتای گەیشــتنمان بــە ســنە، 
هاوڕێیەكــی دێرینــی حیزبمــان بینــی  و ئەویــش پێشــنیاری بینینــی چەنــد الوێكــی 

شۆڕشــگێڕی پێكردیــن كــە یەكێــك لــەو الوان شــەهید كاوە جەوانمــەرد بــوو.

چەنــد رۆژ پــاش پێشــنیاری ئــەو هاوڕێیــە لــە ئێوارەیەكــی مانگــی خەرمانانــدا 
لــە شــوێنێكی تایبــەت چاومــان بــە شــەهید كاوە  و هاوڕێیەكــی دیكــەی كــەوت  و 
هــەر لــەو دیــدارەدا بــۆم دەركــەوت كــە كاك كاوە خولیایەكــی بــەرزی نەتەوەیــی 
لــە بیــر و زەینیدایــە  و لــە ئەنجامــی بیركردنەوەیەكــی زۆر قــووڵ لــە خولیــا 
پیرۆزەكــەی، كۆمەڵێــك ئیــدەی شۆڕشــگێڕانەی نوێــی هەیە. ســەرەتای قســەكانی 
بــە رەخنــەی زۆر جــددی لــە بارودۆخــی حیــزب  و شۆڕشــی خۆرهــەاڵت دەســت 
ــەم شۆڕشــە  ــۆ ئ ــم ب ــن خوێن ــی م ــەوە گوت ــە پێكەنین ــدا ب ــە كۆتایی ــرد  و ل پێك
داوە  و دێمۆكراتــم  و ئــەو رەخنانــەم تەنهــا بەمەبەســتی بەهێزتربوونــی حیــزب  و 
ــاش  ــی كوردســتاندا. پ ــە خۆرهەاڵت ــە ل ــری شۆڕشــی نەتەوەیی گەشــەكردنی زیات
ئــەوەی لەالیــەن كاك ســیامەكەوە وەاڵمــی رەخنەكانــی درایــەوە، ئەگەرچــی بــە 
حــەق زۆر بەباشــی سیاســەتی ئەوكاتــی حیزبــی دێمۆكراتــی بــۆ روون كردنــەوە، 
بــەم لــە چاوەكانــی شــەهید كاوەدا بــە ئاســانی هەســت بــەوە دەكــرا كــە 
وەاڵمــەكان قانعــی نەكــردوون. دیــارە دواتریــش كــە زۆرجــار باســمان لــەو یەكــەم 
دیــدارە دەكــرد خۆیشــی باســی لــەوە دەكــرد كــە سیاســەتەكانی ئەوكاتــی حیــزب 
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نەیانتوانیــوە قانعــی بكــەن  و پێــی وابــوو حیــزب پۆتانســیێلی ئــەوەی هەیــە كــە 
بــە شــێوەی كاراتــر لــە مەیدانــی خەباتــدا رۆڵــی هەبێــت. 

پــاش تەواوبوونــی باســەكە كاك كاوە رووی تێكــردم  و گوتــی قیافــەت ئاشــناس 
بــۆم  و لەڕاســتیدا منیــش هەســتم دەكــرد پێشــتر كاك كاوەم لــە شــوێنێك بینیــوە 
ــاوی  ــدا خوێنــدوون  و ن ــەی دەرســمان تێ ــەو قوتابخانان ــاو ئ پــاش باســكردن لەن
هاوڕێكانمــان، دەركــەوت كــە كۆمەڵێــك هاوڕێــی هاوبەشــمان هــەن  و بەرلــەوەی 
بێــم بــۆ پێشــمەرگایەتی لــەالی ئــەو هاوڕێیــە هاوبەشــانەمان یەكترمــان بینیــوە. 
دوای ئــەوەی شــەهید كاوە لــە زینــدان ئــازاد بــوو و بــوو بــە پێشــمەرگە، بــۆی 
ــەوە  و  ــر هاتوونەت ــانەی وەبی ــەو قس ــراوە ئ ــە گی ــەی ك ــەو كات ــە ل ــەوە ك گێڕام
كاتێــك ئیمەیلەكانــی منیــان بینیبــوو كــە بــۆم ناردبــوو، بــۆ ئــەوەی بیانپێچێنێــت 
بــە بازجووەكانــی ئیتالعاتــی گوتبــوو كــە ئێمــە پێكــەوە لــە مەدرەســەیەكدا بووین 
 و لــە رێــگای ئــەو ژمــارە تلفۆنــەی كــە بەمەبەســتی رێــكالم بــۆ دووكانەكــەم بــاوم 
كردۆتــەوە پێوەندیــی پێــوە کــردووم  و مــن هــەروەك دۆســتێك پێوەندیــم لەگەڵــی 
هەبــووە  و ئــەو بابەتــە حیزبیانــەش كــە بــۆی نــاردووم هیچیانــم نەخوێندۆتــەوە.

پــاش كۆتاییهاتنــی دیــداری یەكــەم لەبــەر ئــەوەی شــەهید كاوە  و هاوڕێیەكــەی 
كۆمەڵێــك ئیــدەی نوێیــان بــۆ كاری تەشــكیالتی هەبــوو، بڕیارمــان دا جارێكــی 
ــە ئیدەكانیــان بكەیــن. دواتــر پێوەندیمــان  دیكــە یــەك ببینیــن  و زیاتــر بــاس ل
لەگــەڵ كاك كاوە گــرت  و لــە یەكێــك لــە شــەقامەكانی نــاو شــار یەكمــان بینــی 
 و پێكــەوە رۆیشــتین بــۆ ماڵــی هاوڕێكــەی  و لــە عەســرەوە تــا درەنگانــی شــەو 
باســمان لــە چۆنیەتیــی بەهێزتركردنــی خەبــات  و كاراتركردنــی رۆڵــی رێكخســتنی 
نهێنیــی حیــزب كــرد. كاك كاوە  و هاوڕێیەكــەی ئامادەیــی خۆیــان بــۆ تێكۆشــانی 
زیاتــر دەربــڕی  و بەڵێنیــان دا كــە ئــەوەی لەدەســتیان بێــت بــۆ بەهێزتركردنــی 
ــاش  ــە ماوەیەكــی كــەم پ ــدا درێغــی نەكــەن، بەڵێنێــك ك ــە خۆرهەاڵت شــۆڕش ل
ئــەو دیــدارە بەرەبــەرە نیشــانەكانی جێبەجێكردنەكــەی بــە ئاشــكرا هەســتی پــێ 

دەكــرا.
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ــی شــەهید كاوە  ــوو، ئامادەی ــگای ســەرنج ب ــن جێ ــۆ م ــەو باســانە ب ــەوەی ل ئ
ــەڵ  ــوو. لەگ ــان پێویســت ب ــكی زۆری ــە ریس ــك ك ــی كارگەلێ ــۆ ئەنجامدان ــوو ب ب
ئــەوەی كــە كاری رێكخســتن لەنــاو شــارەكان بــۆ حیزبــی دێمۆكــرات لەژێــر 
ــان هێنــدێ   ــەاڵم بێگوم ــە، ب ــاری ئیســالمیدا ریســكی خــۆی هەی دەســەاڵتی كۆم
چاالكــی مەترســیی زیاتریــان لەســەرە  و كاك كاوە لەگــەڵ ئــەوەی شــەهید 
»نەجمەدیــن«ی بابــی لەســەر تێكۆشــانی نهێنــی بــۆ حیزبــی دێمۆكــرات لەالیــەن 
رێژیمــی تارانــەوە ئێعــدام كرابــوو، بــەاڵم بــەردەوام پێداگریــی لەســەر ئەنجامدانــی 
كۆمەڵــە چاالكییــەك دەكــردەوە كــە ریســكی ئاشــكرابوونیان زۆر بــەرز بــوون  و 
خۆیشــی ئامادەیــی ئەنجامدانیانــی هەبــوو. ئەگەرچــی زۆرجــار بــۆی بــاس دەكردم 
ــی  و  ــاو ژیان ــتۆتە ن ــەورەی خس ــی گ ــدە كەلێنێك ــی چەن ــەهیدبوونی باب ــە ش ك
ئەگــەر گیانفیدایــی دایكــە دڵســۆزەكەی نەبایــە، رەنگــە ئــەو كەلێنــە تووشــی زۆر 
كارەســاتی كردبایــەت، بــەاڵم بــاوەڕی بــە رزگاریــی نەتەوەكــەی ئەوەنــدە قــووڵ 
بــوو كــە بەبــێ  ئــەوەی تێچــووی چاالكییەكانــی بــەالوە گرنــگ بێــت، ئامــادە بــوو 
ئــەوەی پێــی دەكرێــت بــۆ بەهێزتركردنــی خەباتــی رزگاریخوازانــەی نەتەوەكــەی 

درێغــی نــەكات.

پــاش ئــەوەی ئێمــە لــە مەئمووریەتەكەمــان گەڕاینــەوە بنكەكانــی حیــزب، 
ــاری  ــی بڕی ــووم( بەپێ ــوو )كادر نەب ــەی تەشــكیالتیم نەب ــن پل ــەوەی م ــەر ئ لەب
حیــزب نەمدەتوانــی كاری تەشــكیالتی بكــەم  و شــەهید كاوە دەبــوا بــۆ كارەكانــی 
لەگــەڵ كۆمیســیۆنی تەشــكیالت پێوەندیــی هەبێــت، بــەاڵم ئێمــە بــەردەوام وەكوو 
ــە دەكــرد كــە  ــەو كاران ــوو و زۆر جاریــش باســی ل دوو هــاوڕێ  پێوەندیمــان هەب
ئەنجامیــان داوە. ماوەیەكــی زۆری پێنەچــوو كــە پێــی گوتــم شــانەیەكی باشــیان 
پێكهێنــاوە  و پێكــەوە چاالكییــە رێكخراوەییەكانیــان بەڕێــوە دەبــەن  و زۆر كاری 
ــاری  ــاندانەكانی ش ــی خۆپیش ــتن  و رێبەریكردن ــام دا. رێكخس ــیان ئەنج گرنگیش
ــاڵی ٨4  و  ــە س ــەیدقادر ل ــوانە س ــتنی ش ــی كوش ــتی ئیدانەكردن ــنە بەمەبەس س
ــە  ــتان ك ــی كوردس ــەی خۆرهەاڵت ــارەكانی دیك ــاندانی ش ــە خۆپیش ــتیوانی ل پش
ــەاڵت  ــوردی خۆره ــی ك ــتی نەتەوەی ــۆڕی ویس ــتەقینەكەی هێنانەگ ــە راس ئامانج
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ــەس  ــەدا زۆر ك ــەو كات ــرە ل ــم لەبی ــوو. باش ــە ب ــەو كاران ــی ئ ــوون، نموونەیەك ب
ئــەو ناڕەزایەتییانەنەیــان بــە خۆڕســك نــاو دەبــرد، تەنانــەت لــە كۆبوونەوەیەكــی 
حیزبیــدا هێندێــك لــە ئەندامانــی رێبەرایەتیــی حیزبیــش پێداگرییــان لەســەر ئــەوە 
دەكــرد كــە ئــەو خۆپیشــاندانانە خۆڕســك بــوون. بەحــەق مــن لــە رێــگای شــەهید 
كاوەوە ئــاگاداری ئــەوە هەبــووم كــە خۆپیشــاندانەكانی ســنە خۆڕســك نەبــوون 
 و شــەهید كاوە گرنگتریــن  و ســەرەكیترین رۆڵــی لــە ســازماندان  و بەڕێوەبردنیــدا 
ــان ئێمــە  ــرا گی ــم: »ئاب ــە شــۆخی پێــی دەوت ــوو. شــەهید كاوە زۆر جــار ب هەب
ــژن خودجــووش  ــە دانیشــتگن  و ئەی ــرە پشــتمان شــكیاگە و فرەكەســیش لوێن لێ
بــوو«. دوای ئــەوە زۆر جــار ئەگــەر كارێكیــان دەكــرد بــە شــۆخییەوە دەیگــوت 

»ئــەو كارەیشــمان كــرد ئەگــەر بــرادەران نەیــژن خودجــوش بــوو«.

دوای ئەوەەی لەالیەن ئیتالعاتەوە دەســتگیر كرا، ئێمە پێوەندی راســتەوخۆمان 
ــە  ــە ل ــەو ماوەیەشــدا ك ــارە ل ــرا. دی ــازاد ك ــدان ئ ــە زین ــەی ل ــا ئەوكات ــا هەت نەم
بەندیخانــەی ســنەدا زیندانیــی كرابــوو، لــە رێــگای چەنــد هاوڕێیەكــەوە ئــاگاداری 
یەكتــر بوویــن. ئــەو جــۆرەی كــە چەنــد كەســێك لــە هاوبەندییەكانی شــەهید كاوە 
بۆیــان گێڕاومەتــەوە، شــەهید كاوە لــە زیندانیشــدا زۆر بــە باشــی رۆڵی رێكخســتن 
 و پێشــەنگایەتیی بەرخۆدانــی زیندانیەكانــی بەڕێــوە بــردووە. ئــەو دەســتەواژەیەی 
كــە شــەهید كاوە خــۆی بــۆ زیندانیــی سیاســیی جەســوور  و كۆڵنــەدەر بــە كاری 
دەبــرد، واتــە »زیندانــی سیاســیی ســتاندارد« لــە راســتیدا ناوێكــی شایســتەی 

دەورانــی خەباتــی شــەهید كاوە لــە زیندانــدا بــوو.

ــدان  و ماوەیەكــی كــەم  ــە زین ــی ل پــاش كۆتاییهاتنــی حوكمەكــەی  و ئازادبوون
پــاش ئــەوەی ژیانــی هاوســەرێتی پێكهێنــا ئێوارەیــەك بــە تلفۆنــی یەكێــك 
ــلێمانی  ــە س ــزب ل ــی حی ــەری پێوەندیەكان ــە دەفت ــمەرگە ل ــی پێش ــە هاوڕێیان ل
ــەو شــەوە لەگــەڵ ئاواتــی هاوســەریدا هاتنــە  ــم  و هــەر ئ ــی لەگــەڵ گرت پێوەندی
كۆیــە  و ئامادەیــی خۆیــان بــۆ دەســتپێكردنی خەباتــی ئاشــكرا  و پێشــمەرگایەتی 

ــڕی. دەرب
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شــەهید كاوە لــە دەورانــی پێشمەرگایەتیشــدا ئــەو رۆڵــی  و تایبەتمەندیــی 
ــە باشــی تێــدا هەســت پــێ دەكــرا  و هەركــەس لەگەڵــی  ســەركردایەتیكردنەی ب
كاری كردبــا، بێگومــان كاریگەریــی لەســەر کەســێتی  و مەنتــق  و هەڵســوكەوتی 

ــرت. وەردەگ

پــاش دەســتپێكردنی راســان، زۆر جــار پێكــەوە باســمان لــەو شــێوازە نوێیــەی 
خەبــات دەكــرد، لــە باســەكانماندا بەتــەواوی هەســتم بــەوە دەكــرد كــە شــەهید 
كاوە وەاڵمــی ســەرجەم ئــەو پرســیارانە  و رێگاچــارەی ســەرجەم ئــەو رەخنانــەی 
كــە لــە یەكــەم دیدارمانــدا هەیبــوون، لــەم راســانی خۆرهەاڵتــدا بەدیــی دەكــردن. 
ــی  ــە راگەیانەكان ــی  و كار ل ــی نهێن ــی خەبات ــەم ئەزموون ــە ه ــەهید ك كاوەی ش
نێوخۆیــدا هەبــوو، هــەم لەگــەڵ جەوی بەندیخانەكاندا ئاشــنا ببوو  و شــارەزاییەكی 
باشــی لــە خەباتــی نــاو زیندانەكانــدا بەدەســت هێنابــوو و هەمیــش وەكــوو 
پێشــمەرگە  و ئەندامــی رێبەریــی حیــزب كاری كردبــوو، بــەو ئەنجامــە گەیشــتبوو 
كــە بەبــێ  حــوزووری پێشــمەرگە  و ویســتێكی رادیكاڵــی رزگاریخوازانــە، بــە 
ــتەمە ،  ــتان ئەس ــی كوردس ــە خۆرهەاڵت ــی ل ــی نەتەوەی ــتنی خەبات ــج گەیش ئامان
هــەر بۆیــەش بــە باوەڕێكــی پتــەوەوە گیانــی لەپێنــاو راســاندا بەخــت كــرد و بــوو 
بــە ســیمبۆل  و هێمــای راســان  و یــاد  و ئەندێشــە كەســكەكانی بــۆ هەتاهەتایــە 
لــە ئاســمانی خەباتــی رزگاریخوازانــەی كــورددا دەدرەوشــێننەوە  و دڵنیــام وەكــوو 
ــورد و  ــەی ك ــۆڕگێڕانە  و رزگاریخوازان ــی ش ــە خەبات ــوەرۆك ل ــڕ نێ ــی پ وانەیەك

نەوەكانــی داهاتــووش لێــی بەهرەمەنــد دەبــن.
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وێنە: سەلیم باپیری
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شۆڕش گوڵکار، هاوبەندیی سیاسیی شەهید کاوە:

کاکۆ دەیگوت لە کەسێ نابوورم کە سۆزی بۆ شۆڕش نەبووبێ و
لەو شۆڕشگێرەش خۆش نابم بەالی ناپاکیدا چووبێت

ــادا  ــە دونی ــتێک ل ــچ ش ــتی هی ــە بەڕاس ــەم ک ــێ بک ــەوە دەســت پ ــەرەتا بەرل س
ــت. ــت بوێ ــەدڵ خۆش ــڕ ب ــە پ ــەوە ک ــۆ ناکات ــێکت ب ــووی کەس قەرەب

کــەم  و  بوێــر  و  مێرخــاس  و  وعەگیــد  ئــازا  پیاوێکــی  گــەورە  کاوە  کاک 
وێنــە و ئاوێنــەی بااڵنوێنــی بەرخــۆدان و خۆنەویســتی و شــۆڕش و ڕابــوون 
و دوژمن بەزێنــی و نیشــتمانپەروەری و هێژایــی و مەزنایەتــی بــوو. بەگشــتی 
ــاری ســەرکردەیەکی شۆڕشــگێڕ  خــاوەن گەلێــک تایبەتمەندیــی بەرجەســتە و دی
بــوو. بۆیــە ئەگــەر بەگشــتی وەســفی بکــەم دەبــێ بڵێــم: )هــر آنچــە خوبــان همــە 
ــە  ــوو ک ــەک ب ــوو تیشــکی ڕووناکیی ــت( کاک کاوە وەک ــا داش ــە تنه ــد، او ب دارن
تێدەکۆشــا شــەوەزەنگی تاریکــی تێــک بشــکێنێت و ڕووناکــی بــە دیــاری بێنــێ 
و لــەو پێناوەشــدا ماندوویی نەناســانە بــەردەوام بــوو لــە خەبــات و بەرخودانــدا.

کاک کاوەی مێرخــاس و خۆنەویســت، ئەســتێرەیەکی پرشــنگداری ئاســمانی 
کوردســتان بــوو کــە هەمــوو تەمــەن و ژیانــی لــە ڕێــگای رزگاری و ســەربەخۆیی 

و سەربەســتیی کــورد و کوردســتان تەرخــان کــرد.

و  ئەودەمــی  ئاڵۆزییەکانــی  و  ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی  گەرمــەی  لــە   
خۆڕێکخســتنەوەی هێــزە دژە مرۆییەکانــی ئێرانــی داگیرکــەر بــە مەبەســتی 
ــە ســاڵی  ــتیارەدا وات ــە هەس ــەو کات ــتان، ل ــەوەی ســەرلەنوێی کوردس داگیرکردن
ــری ســنەی خوێنــاوی لەنێــو ماڵباتێکــی کوردپــەروەر  ــە باژێ ــاوی ل 1٣5٨ی هەت
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ــای  ــە دونی ــی هاتن ــی گریان ــەدان دەنگ ــەرهەڵدان و کۆڵن ــە ڕۆحــی س ــەژی ل و ت
زارۆکێکــی چاوگــەش و جوانــی کــورد؛ بــەرز بوویــەوە.

ڕەنگــە ئــەوکات بنەماڵــەی ئــەو منداڵــە و هیــچ کوردێکیــش نەیانزانیبێــت؛ 
ــا؛  ــە تەنی ــووە ب ــک نەب ــای منداڵێ ــە دنی ــە؛ هاتن ــەو منداڵ ــای ئ ــە دونی ــە هاتن ک
بەڵکــوو هاتنــە دونیــای ڕووداوێــک بــووە کــە دوای ســااڵنێکی تر دەبێتــە رابــوون و 
ڕاســانێک کــە گۆمــی مەنــدی بێدەنگــی دەشــڵەقێنێ و ســەرەتای زڕاندنــی خەونــی 

دێرینــی تــاران دەســت پــێ دەکات.

ــی  ــااڵنێکی دوای خۆیشــی؛ ببێتــە ڕیوایەت ــۆ س ــەت ب ــک کــە تەنان ــە جورێ ب
ئــازادی و چــاوی تاریکپەرەســتانی ئێرانــی پارســی داگیرکــەر کوێــر بــکات. ڕەنگــە 
ئــەو ڕۆژەی لــە ســنەی خۆر هەاڵتــی کوردســتان؛ ئــەو کــوڕە کــوردە، واتــە کاک 
ــەق  ــیعرەی “فای ــەم ش ــەو ڕۆژەدا؛ ئ ــەر ل ــوو؛ ه ــک ب ــە دای ــەرد ل کاوەی جەوانم
بێکــەس”ی شــاعیر؛ لــە خوێنــی ئــەو کۆرپەلەیــە و دەنگــی گریانیــدا بەرجەســتە 

بووبێــت:
داری ئــازادی بەخوێــن ئاو نــەدرێ؛ قەت بەرناگرێ
ــەد ســەرناگرێ ــداکاری؛ ئەب ــێ فی ســەربەخۆیی ب

بــەاڵم ئــەو هێشــتا هــەر کۆرپەلەیــەک بــوو بــە تەنهــا و لــە ماناکانــی ئــازادی 
و ســتەمکاری تێنەدەگەیشــت و نەیدەزانــی ڕۆژێــک گــەورە دەبێــت و تەمــەن 
و ژیانــی گەنجیــی خــۆی دەبەخشــێتە بەهــای ئــازادی و رزگاریــی نیشــتمانە 
داگیرکراوەکــەی؛ تاکــوو تاریکــی پــێ ڕاو بنێــت و لــە ســووچێکی نیشــتیمانەکەیدا 
واتــە لــە ســەر دونــدی چیایەکــی ســەرکەش و تاقــە دۆســتی کــوردان بــە گیانبازی 

و حەماســەیەکی کــەم وێنــە، داگیرکــەری دڵپــڕ لــە قیــن دەخاتــە لــەرزەوە.

ــە  ــەرد« ناســراو ب ــە »داوود جەوانم ــەزن و مێرخاســە وات ــە م ــەو زات ــێ ئ بەڵ
»کاوە جەوانمــەرد« لــە ســاڵی 1٣٦4ی هەتاویــدا لــە یەکێــک لــە خوێندنگەکانــی 
شــاری ســنە؛ خراوەتــە بــەر خوێنــدن، جێــگای ئاماژەیــە کــە کاک کاوە لــە 
تەمەنــی چــوار ســاڵ و پێنــج مانگیــدا بــووە کــە باوکــی بــە تاوانــی ئەندامەتــی 
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لــە حیزبــی دێمۆکــرات و تێکۆشــان دژی رێژیمــی تیرۆریســتی ئێرانــی داگیرکــەر 
لەالیــەن تیرۆریســتانی ئــەو رێژیمــە داگیرکــەرەوە دەستبەرســەر دەکرێــت و 
ــادی کرماشــان لەســێدارە دەدرێــت. ئەمــەش  ــزڵ ئاب ــەی دی ــە بەندیخان پاشــان ل
ــێ منداڵێکــی  ــۆ دەب ــۆ کاک کاوە کــە ب ــاڵ و لەبیرنەکــراو ب دەبێتــە رووداوێــک ت
کــورد تەنیــا بــە تاوانــی کوردبــوون لــە تەمەنــی پێنــج ســااڵندا لــە نیعمەتــی بــاوک 
ببــەش بکرێــت. بــەاڵم دایکــی کاک کاوە واتــە نەهیــە خانــم کــە ژنێکــی تێکۆشــەر 
و بــە بــاوەڕ و بــە ئیــرادە و هێــژا و ئازایــە، بــە هەســت بــە بەرپرســایەتیکردن و 
خەمخــۆری بــۆ نەتــەوە و نیشــتمان هــاوکات هــەم دەبێتــە بــاوک و هــەم دەبێتــە 
دایــک و هــەم هــاوڕێ و هــەم مامۆســتا و پشــت و پەنــا بــۆ هەرمــان کاک کاوە، 
بۆیــە بەمجــۆرە کاوەی ژیــر و زانــا دەتوانــێ زاڵ بێــت بەســەر ئــەو کۆســپ 
و کۆســپە گــەورەی ژیانیــدا و چارەنووســی خــۆی و نەتــەوە بەشــمەینەت و 
نیشــتمانە داگیرکراوەکــەی درک بــکات و لەپێنــاو خۆئامادەکــردن بــۆ چاالکبوونــی 
لــە داهاتــوو و هەوڵــدان بــۆ رزگاریــی نیشــتمان و تۆڵەکردنــەوەی باوکــی و 
ســەرجەم تێکۆشــەرانی شــەهیدی رێــگای ئازادیــی کوردســتان زۆر ژێهاتیانــە 
ــی  ــە دوای یەکەکان ــەک ل ــە ی ــورە قۆناغ ــەو ج ــکات و ب ــێ ب ــدن دەســت پ خوێن
خوێنــدن تــا وەرگرتنــی بڕوانامــەی دیپلــۆم بــە ســەرکەوتووییەوە تــەواو دەکات.

هەرمــان کاک کاوە هــاوکات لەگــەڵ خوێنــدن لــە بــواری وەرزشــی و فەرهەنگی و 
هونەریشــدا گەلــەک ژێهاتــی و زیــرەک بــوو بــە جورێــک کــە لــە بــواری مەلەوانیــدا 
بەهــۆی لێهاتووییــەوە توانــی چەندیــن میدالیــای قارەمانێتــی لــە ئاســتی پارێــزگا 
ــدوو  ــەردەم زین ــا کاک کاوەی ه ــێ. هەروەه ــت بێن ــش بەدەس ــەت ئێرانی و تەنان
بەهــۆی هەســتی بــەرز و رۆحــی تــەژی لــە جوانــی و هۆگــری بــە هۆنــەر، ماوەیەک 
لــە خزمەتــی مامۆســتا هــادی زیائەدینــی فێــری وانەی وێنەکێشــان و خۆشنووســی 
ــات  ــگای خەب ــە رێ ــەری وێنەکێشــان و خۆشنووسینەکەشــی ل ــر هون ــوو و دوات ب
و تێکۆشــانی سیاســیدا بــەکار هێنــا کــە هەنووکــەش بەرهەمەکانــی مــاون و 

دەیبینیــن.

ئەمــن بــۆ خــۆم بەهــۆی هاوگەڕەکبــوون و ناســیاویی ماڵــە خــاڵ و باپیرانی کاک 
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کاوە، هەروەهــا چاالکــی و خۆشــناوی ماڵباتەکــەی لەمێژ ســاڵ بوو دەمناســی.

مــن جگــە لــە وەرزش و خوێنــدن و چاالکــی لــە بــواری پەرەپێــدان و فێرکردنــی 
ــە شــاخەوانی و گەلــەک  ــووم ل ــەردەوام ب ــە شــاری ســنە ب ئەدەبیاتــی کــوردی ل
چێــژم وەردەگــرت لــە چــوون و گــەڕان لــە چیــا و کوێســتانەکانی نیشــتمانەکەم، 
ــزم  ــدە ئازی ــی زێ ــاوڕێ و هاوپۆلییەک ــاوی ه ــاڵی 1٣٨1ی هەت ــە س ــە ل ــەر بۆی ه
ــەی  ــەم گرووپ ــی ئ ــی وەرە تەڤل ــردم و گوت ــۆ ک ــاخەوانی ب ــی ش ــی گرووپ باس
ئێمــە بێگومــان کەیــف خــۆش دەبیــت، چۆنکــە کەســانی نیشــتمانپەروەری تێدایــە 
بــۆ نموونــە باســی کاک کاوەی کــرد کــە کــوڕە شــەهیدە و چەنــدە هێــژا و 
کوردپــەرەوەر و دڵســۆزە بەمجــۆرە ئەمــن بەشــداریی چاالکییــە شــاخەوانییەکانی 
ئــەو گرووپــەم کــرد، دیــارە بەهــۆی چاالکبوونــم لــە باوگــەی گــۆران و چاالکییــە 
ــەری  ــە دەڤ ــووم ل ــاو ب ــم زۆر بەرچ ــۆش بوون ــە کوردیپ ــەکان و هەمیش نەتەوەیی
خۆمانــدا، بۆیــە کاک کاوە ئەمنــی دەناســی بۆیــە هــەر زۆر زوو لەگــەڵ کاک کاوە 
تێکەاڵویمــان زیاتــر بــوو لــەوەو بــەدوا کاک کاوە هــەم هــاوڕێ و هــەم بــرای گــەورە 
و هــەم مامۆســتا هــەم هاوســەنگەر بــوو بــۆ مــن. بەمجــۆرە بــوو کــە هەرمــان کاک 
کاوە ئــەو مەزنــە مرۆڤــە و ئــەو شۆڕەســوارەی رابــوون دژی داگیرکــەر، بــوو بــە 
ــە  ــم ل ــر و هاوهەنگاوی ــاز و هاوبی ــم و هاوڕێب ــری مێرمنداڵی ــا و هۆگ پشــت و پەن
تێکۆشــان و دواتریــش بــوو بــە هزرمەنــدی هەمدەمــی دەمانــی الویــم و هیــوادەر و 
رێنوێنــدەر و تەواوکــەری ناتەواویــم و هاوهەڵوێســت و هاوهەنــگاو لەڕێــی خەباتــدا 
ــوو  ــاوکات ب ــدا و ه ــی ژیانم ــات و نەهاتەکان ــوو ه ــدان و هەم ــە زین ــەش ل و هاوب
بــە هاوئــازار لــە ئەشــکەنجە و ژووری تاکەکەســییەکاندا و هاوبەڵێــن و بــاوەڕ لــە 

بەرخــۆدان تــا هاتنەدیــی ســەرهەڵدان.

 کاک کاوەی هــەردەم زینــدوو هــەم هاوبەندیــم بــوو لــە بەندیخانــە هــەم پشــت 
ــییەکانی  ــە ژوورە تاکەکەس ــەم ل ــوو، کاک کاوە ه ــم ب ــی متمانەش ــا و جێ و پەن
ــەی  ــو بەندیخان ــە نێ ــەم چاڵەڕەشــەکانی ب ــات و ه ــی تیرۆریســتی ئیتیالع گرووپ
ئێرانــی داگیرکــەر لــە شــارەکانی ســنە و هەمــەدان و مەرا غــەدا نموونەکــی 
کۆڵنــەدان و بــاوەڕی پۆاڵییــن و ئیــرادە بــوو، چۆنکــە کاک کاوەی هەرگیــز نەمــر 
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لــە دژوارتریــن بــارودۆخ و رەوشــی ناخۆشــی زیندانــدا هــەردەم بــاوەڕی وابــوو کــە:

کە ئەی داگیرکەر: تاقە شیعرێکم ناتوانن دەستەمۆ کەن
لە گێژەنی هەستی خۆمدا نوقمەسارم

ببن بە خوا تووڕتان دەدەم 
خوای ئێوە ناپەرەستم

نابم بە بەرد سەری خەڵکم پێ بشکێنن
نابم بە دار بۆ فەالقە

چقڵی ئێوە قەت ناڕوێ
لە نێو بێستانی سەد تەرزم

بۆ ئێوە قەت لینی نابێ 
خامەی رەنگینی سەربەرزم
سەختم وێنەی پۆاڵ و ئاسن

شەپۆلێکی شێت و یاخیم
خەوی بەندەر ئەشێوێنم
دیلم دەکەن هانێ دەستم
ئەوەش گەردن هەڵمواسن

هــەر بۆیــە هــاودڵ بوویــن لــە بــاوەڕ بــە رزگاریــی کوردســتان، بۆیــە دواتریــش 
بووینــە هاوپێشــمەرگە دژی داگیرکــەران. ئــەم هاوهــزری و هاوگوتارییــە بــۆ 
ســەربەخۆیی و ئــازادی و رزگاربــوون لــە ژێردەســتەیی و دامــاوی و هــاوکات 
هاوســەنگەربوون دژی دوژمنانــی نەتــەوە و نیشــتمانەکەمان و باوەڕمەندیمــان بــە 
فیداکردنــی بەرژەوەنــدی و قازانجمــان لەپێنــاو ئارمانجمــان و بــە هەڤرابوونمــان 
لــە زینــدان و ئاوارەیــی و دەربــەردەری و ژیــان تێپەڕکــردن لــە ڕیــزی شۆڕشــدا 
وای کردبــوو کــە هەمــوو هــاوڕێ و نێزیکەکانمــان بڵێــن بەڕاســتی ئێــوە رۆحێکــن 
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دابــەش لــە دوو لــەش، چونکــە هەمیشــە پێکــەوەن و هاوقەڵــەم و هاوبیــر و هــاو 
زمــان و هــاودڵ و هاوهەســت بوویــن.  

کاک کاوە لــە کاتــی کاری تەشــکیالتی نهێنــی و پاشــان لــە بەندیخانــەش 
چەندینجــار بــەرەوڕووی مەترســی گیانــی بــووەوە و تەنانــەت خەرێــک بــوو 
حوکمــی ســزای لەســێدارەدانی بەســەردا بســەپێنن، بــەاڵم وەک ئــەوەی خوداوەنــد 
ــق  ــتان خەل ــی کوردس ــەاڵت دژی داگیرکەران ــانی رۆژه ــوون و راس ــۆ ڕاب کاوەی ب
ــی دوای خــۆی؛  ــۆ نەوەکان ــی و ئازادیخــوازی ب ــەی ئازای ــە وان ــا ببێت ــت؛ ت کردبێ

ــوو.  ــاز دەب ــدا دەرب ــوو جارەکان ــە هەم ــە ل بۆی

و  هەلپەرەســت  هەندێــک  پێچەوانــەی  بــە  زینــدوو  هــەردەم  کاوەی  کاک 
بەرژەوەندیخــواز و ترســەنۆک هەمیشــە خەمــی نەتــەوە و نیشــتمانی لەدڵــدا بــوو، 
بۆیــە تەنانــەت لــە بــواری ڕۆژنامەگەریشــدا؛ هەمیشــە خــاوەن ئەدەبیاتێکــی تــژی 
ــگاری و شــکاندنی زنجیــری کۆیالیەتــی و سەربەســتی و خاوەندارێتــی  ــە بەرەن ل
لــە کەرامــەت و شــەرافەت بــوو؛ هــەر بۆیــە شــیعر و ئــەدەب و نووســینی وتــار 
ــەدەب و  ــەو دارەی ئ ــوون. ئ ــی هاوڕێیەکــی نزیکــی کاک کاوە ب ــی ژیان ــا کۆتای ت
ــراوە  ــز نەیانوێ ــەوداگەران هەرگی ــەران و س ــە داگیرک ــەوە؛ ک ــان و بیرکردن تێڕام
ــی  ــە شــیعر و ئەدەب ــەوان هەمیشــە ل ــە ئ ــر ســێبەرەکەیدا دابنیشــن؛ چونک لەژێ
بەرەنــگاری کــە بــۆ گەڕانــەوەی کەرامــەت و پســاندنی زنجیــری کۆیالیەتــی 

ــان. ــۆ خۆی ــوە ب ــە مەترســییان زانی تێبکۆشــێت ترســاون و ب

ــاوەڕی وابــوو کــە هەرگیــز نابێــت بێدەنــگ بیــن  کاک کاوەی هەرگیــز نەمــر؛ ب
لــە بەرامبــەر ئــەو کــەس و تاقمانــەی کــە یــاری و ســەودا بــە بەهــا و کەرامەتــی 
نیشــتمانپەروەرانەوە دەکــەن، بۆیــە هەمیشــە بــە نووســینە ســەرنجڕاکێش و پــڕ 
نــاوەرۆک و جــێ تێڕامانەکانــی ئــەو پەیامــەی بــە بەردەنگەکانــی دەگەیانــد کــە 

بزانــن هەرگیــز کــۆڵ نــادەم لــە ئاشــکراکردنی ڕاســتییەکان.

ئاخــر لــە فەلســەفەی هــزری کاک کاوەی نەمــردا: شۆڕشــگێڕ هیچــی لــە شــۆڕش 
ناوێــت، بەڵکــوو بــەردەوام بیــر لــەوە دەکاتــەوە کــە دەتوانێــت چــی پێشــکەش 
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بــە شــۆڕش بــکات. چۆنکــە شۆڕشــگێڕ پێویســتی بــەوە نییــە لەرێــی بڵندگــۆوە 
باســی ئەوینــی خــۆی بــۆ شــۆڕش بــکات، بەڵکــوو بەکــردەوە دەی ســەلمێنێ کــە 

چەنــدە هۆگــری شۆڕشــە.

شــۆڕش و شۆڕشــگێڕ لــە هــات و نەهــات و لــە زینــدان و لــە چەپــەر و 
ــازادی و سەربەســتیدا هــەردەم شۆڕشــگێر دەمێنێتــەوە. هــەر  ــی و ئ ــە ئاوارەی ل
ــەو  ــێ و ل ــۆ شــۆڕش نەبووب ــە ســۆزی ب ــوورم ک ــە کەســێ ناب ــوت ل ــە دەیگ بۆی
شۆڕشــگێرەش خــۆش نابــم بــە الی ناپاکیــدا چووبێــت. کاک کاوەی جەوانمــەرد، 
بــە حــەق جەوانمــەرد و خۆنەویســت و تێکۆشــەر و ماندوویی نەنــاس پێچەوانــەی 
کەســانی ترســنۆک و ســەوداگەر و نــان بەنــرخ رۆژخــۆرەکان هیچــکات بــاوەڕی بــە 
سیاســەتی تەســنۆکانە نەبــوو، پێــی وابــوو کــە مرۆڤــی شۆڕشــگێر دەبــێ بەبــێ 
ــەوە  ــەهامەت و کەرامەت ــە ش ــەر و ب ــەاڵتی داگیرک ــز و دەس ــی هێ لەبەرچاوگرتن
ــەون  ــزر و خ ــر و ه ــە کەســی شۆڕشــگێڕ بی ــرکاری رابوەســتێ، چۆنک دژی داگی
ــەتی  ــە سیاس ــەوە ک ــەک ببینێت ــە رێگای ــت ک ــەوە بێ ــەس ئ ــێ ب ــای دەب و خولی
ئەمــری واقعــی داســەپاو لەالیــەن داگیرکــەرەوە تێکبشــکێنێت و نامومکیــن بکاتــە 
ــێ  ــەت چ ــەل و دەرف ــت و ه ــک بێنێ ــکاری پێ ــت گۆڕان ــۆن بتوانێ ــن و چ مومکی

ــەی. ــی دۆزی رەوای نەتەوەک ــە قازانج ــکات ب ب

ئــەم جــۆرە تێڕوانیــن و بیرکردنەوەیــەی کاک کاوەی نەمــر وای کــرد کــە 
ــە  ــەاڵم ب ــوو، ب ــرات ب ــی دێمۆک ــی حیزب ــەی ناوەندی ــۆی کۆمیت ــۆ خ ــد ب هەرچەن
ــاوەڕ و  ــە ب ــت و ب ــی بۆخــۆی پێشــەنگ بێ ــەی حیزب ــە و پای ــی پل لەبەرچاوگرتن
ورەی پۆاڵییــن هەســتێ بــە گەاڵڵەکردنــی تەرحێــک و چوونــەوە بــۆ نێــو قوواڵیــی 

ــرت. ــۆ هەڵگ ــوی ب ــردەوە هەناگ ــە ک ــرد و ب ــراو ک ــی داگیرک ــی رۆژهەاڵت خاک

ئەم شیعرە مسداقی کاک کاوەی هەمیشە زیندوویە:
من سەربازێکی ئامانجێکم پیرۆزە 

فیداکاری رێگایەکم بێ گەردە،
رەنجێک دەدەم رەنجی پیاوی دڵسۆزە 
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لە رێگایەکدا بێباک دەمرم
 رێ مەردە.

هــەر ئــەم فەلســەفە هــزری و روانینــەی وای کــرد کــە کاک کاوەی نەمــر 
تەنانــەت لــە دواییــن ســاتەکانی ژیانیشــی حەماســەیەکی لەبیرنەکــراوی بــۆ 
دیــرۆک و مێــژووی بەرخۆدانــی کوردســتان خولقانــد. چۆنکــە ئــەو کاتــەی ئامــادە 
بــوو؛ لەپێنــاو ڕاســتیدا شــکۆ و کەرامــەت و شۆناســی نەتــەوە و نیشــتمانەکەی 
زامنــی نارنجۆکەکــەی بکێشــێت و رۆحــی بــدا لــە شــەقەی بــاڵ تاکــوو بــەو جــۆرە 
ئــەو پەیامــەی بــە ئێرانــی داگیرکــەر و ســەرجەم داگیرکەرانــی کوردســتان بــدا، 
ــان  ــەوان ی ــان رۆژنام ــی، ی ــی فەرهەنگ ــوو چاالک ــەرد چ وەک ــە کاوەی جەوانم ک
زیندانــی یــان پێشــمەرگە، هەمیشــە ســەربەرز و شــاد و گەردنکەشــە و لەپێنــاو 
ڕاســتی و ئــازادی و سەربەســتیدا لــە مــردن ســڵ ناکاتــەوە؛ بەڵکــوو ئــەوە ئێــوەن 

ترســنۆکانە تەنیــا کوشــتن و بریــن شــک دەبــەن.

لــە کۆتایــدا دەبــێ بڵێــم کــە کاک کاوە گیــان تــۆ هەمیشــە بــۆ مــن و ســەرجەم 
هــاوڕێ و هەمــوو کــورد و کوردســتان هەرمــان و زیندوویــی، چونکــە:

تــۆ بەهێــزی نامــری، مــردن لــە ئاســتا کۆیلەیــە 
چونکــە گیانــی تــۆ دروشــمە و بانگــەوازی ڕێگەیــە 
تــۆ چــرای دەنگدانــەوەی، دەنگــی کپــی چەوســانەوەی 
بووژانــەوەی ســەردەمەی  ڕاپەرینــی  بۆمەلــەرزەی 
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عەدنان قادری

گێڕانەوەیەکی حەماسەی کۆسااڵن

ــای  ــە دونی ــووم و چــاوم ب ــت بب ــری ئینتێرن ــازە فێ ــە ڕۆژهــەاڵت ت ســاڵی1٣90 ل
مەجــازی و فەیســبووک و ئــەو شــتانە دەکرایــەوە، پــاش ســااڵنێک پەیوەندیــم لــە 
شــێوازی ســەردان و تەلەفوونــەوە گــۆڕدرا بــۆ دنیــای مەجــازی، بە پەلەپرووســکێ 
و پەلەپــەل کەوتمــە شــۆن دۆزینــەوەی ناســراو و کەســانی حیزبــی و هاوڕێکانــی 

ســەردەمی فێرگــە و پێشــمەرگایەتیم )ســاڵەکانی 7٣و74 (.

بەپێــی پۆســتەکانم لەبــارەی ناســیۆنالیزم و کوردایەتــی و هێنــدێ پارێزنەکــردن 
و تونــدڕەی، داوای هاوڕێیەتیــی فەیســبووکی لێکــردم، دەقێکــی دەستخۆشــانە و 
ســپاس و پێزانیــن بــە قەڵەمێکــی زۆر شــیرین و پــڕ لــە جوانــی و ورەبەخشــیی 
تایبەتــی بــۆ نــاردم، بــە ڕاســتی تــەژی لــە خامەڕەنگینــی و پاکــی و دڵســۆزی 

کوردایەتــی بــوو.

دوای پرســیار لــە چەنــد هاوڕێیــەک و دڵنیــا بوومــەوە کــە پاڵــم بــە قەاڵێکــی 
ــە ناســینی  ــم ب ــا دڵ حــەز دەکات دڵ ــوەوە داوە. هەت ــران نەهات ــە گی ــەزن و ل م
ــت  ــرد چۆن ــیارم لێک ــک پرس ــوو، جارێ ــم ب ــورس و قای ــێ ق ــتم پ ــۆش و پش خ
زانــی مــن حیزبــم خــۆش دەوێــت و ســەر بــە »حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی 

ــاش دەناســم«. ــەکان زۆر ب ــی حیزبیی ــەوە »ئەدەبیات ــی دام ــران«م؟ وەاڵم ئێ

هــەر کاتیــش کــە بــۆ کاری تەشــکیالتی ســەردانی »کۆیــە و ئــازادی«م 
دەکــرد، بەداخــەوە بــە ڕێکــەوت لــەوێ نەدەبــوو، یــان بەهــۆی پەیوەندیــی کاری 
ــد زۆرم پێخــۆش  تەشــکیالتیم لەگــەڵ کەســێکتر پێــم نەدەکــرا بیبینــم، هەرچەن
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بــوو چاوپێکەوتنــم لەگەڵــی هەبێــت، پێــم وایــە ئەویــش پێــی خــۆش بــوو، بــەاڵم 
ــاگادری  ــم دەکــرد، ئ ــە باشــوور کرێکاری ــوو یەکمــان نەدەگرتــەوە. ل قســمەت واب
کــردم کــە لەوانەیــە هێــز بــۆ بەرەکانــی شــەڕی داعــش بــۆ پشــتیوانی و پارێزگاری 
ــەی  ــزە ڕەوان ــەو هێ ــەوەی ئ ــش ئ ــک پێ ــن، ڕۆژێ ــتان بنێری ــوری کوردس ــە باش ل
ســەنگەرەکان بکرێــن، بــۆ کارێکــی تایبەتــی هاتــم بــۆ کۆیــە، ئەمانەتییەکــم بــۆ 
ــرد،  ــوە ک ــم پێ ــە پەیوەندی ــاری کۆی ــاو ش ــۆم لەن ــاری خ ــاش کاروب ــوو، پ هێناب
ــش  ــارد، منی ــەرکەوتی ن ــتا س ــرا و مامۆس ــی نەک ــۆی پێ ــان خ ــەوە دیس بەداخ
ــی،  ــارەش نەمبین ــەو ج ــەم ئ ــر بک ــە هەولێ ــەوەی ل ــی هاتن ــی چاوەڕێ نەمدەتوان
بــەاڵم وەک ئــەوەی بــەردەوام پێکــەوە بیــن، نێوانمــان گەرموگــوڕ و زۆر جــار تــا 

ــەوە. ــووڵ دەبووین ــش ق ــی و دەردەدڵی گلەی

لــەو ســااڵنەدا بــە زۆری لــە باشــوور کارم دەکــرد و کەمتــر دەمپەرژایــە ســەر 
ــا  ــین و ت ــدی و کاری نووس ــە پەیوەن ــە ل ــار، بێجگ ــکیالتی ناوش ــاری تەش کاروب
ــەو  ــا، کارەســاتی قەرەســەقەل و شــەهیدبوونی ئ ــی کوردپ ــش هاوکاری ڕادەیەکی
شــێرە کوڕانــەی حیــزب و گــەل زۆر تاســاندمیان، بــۆ ســەرەتای ڕاســان و 
هەســتانەوەی شــۆڕش و جووڵــە و ئاوەدانیــی کوانــگ و کووچــکاوری ئاگــری 
ــتی زۆر کاری  ــوو. بەڕاس ــۆش ب ــگار ناخ ــی ئیج ــاخ هەواڵێک ــکۆی ش ــەڕ و ش ش
تێکــردم، لەســەر فەیســبووک هیــچ ڕەعایەتێکــم نەدەکــرد و ئاشــکرا بــۆ نموونــە 
کۆپلەیــەک شــێعری کاک فەرەیــدون ئەرشــەدی )شــان بــە گابــەردی شــانتانەوە 
ــد جاریــش وەکــوو پۆســت  ــەکان و چەن ــەی هەواڵ ــر زۆرب ــەردەوام لەژێ دەنێــم( ب
ــە  ــا و دەمنووســییەوە. کاتێــک شــەڕی »قەرەســەل« وێنەیەکــی خــۆم ل دامدەن
پــاڵ دار گێالســێک دانابــوو، وێنــەی کچێکــی منداڵــی یــەک لــە شــەهیدەکان دڵــی 

ــۆ نووســی: ــە زمانــی شــەهیدەوە ب ــەو شــێعرەی خــوارەوەم ب پــڕ کــردم ئ

نەشمیلەکەم،
گێالسەکانم بۆ ناردی،
دڵگیر مەبە نەهاتمەوە
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وا لە شەوی بووکێنیتدا
دێمە سەر جێ،

چەندی گەڕام گوڵی زەردم 
دەست نەکەوت بۆت،

گوڵی سووری سەر سینگم نارد،
چاوەڕوان بە ئازیزەکەم،
دڵتەنگ نەبی نەهاتمەوە،

هەواڵم لە هەڵۆی تیرهاوێژ بپرسە
زامەکانم ،

ساڕێژ نابن تۆم ال نەبێ
بەاڵم چ بکەم،

بووکی نازداری ئازادی خوێنی ئەویست، بیکات بە خەنەی دەست و پێی،

دڵم نەهات بی ڕەنجێنم...

خــۆم پێنەگیــراو کارم بەجــێ هێشــت و چــووم بــۆ کۆیــە و ئــازادی، شــەوێک 
میوانــی کاک »فەرەیــدوون عەزیمــی« و »مــام ئەســعەد« بــووم، پــاش ماوەیــەک 
»ناســر  کاک  دیتنــی  بــە  نزیکــەوە  لــە  ســەرەنجام  مەجــازی،  هاوڕێیەتیــی 

ــەوت. ــی ک ــەوە و چــاوم پێ ــورادی«ش شــاد بووم م

دیســان ئــەو هاوڕێیــە گوایــە لــە شــاخی )هەڵگورد( بــوو ئەو جــارەش نەمبینی، 
دوای گەڕانــەوەم بــۆ ســەر کاری کرێکاریــم لەبــەر ئــەوەی لــە باشــوور کــەم تــا 
کورتێــک دەســتم بــە ئینتێرنــت ڕادەگەیشــت، ئێــواران کــە نیوەگیــان پــاش 10 بــۆ 
12 ســەعات کاری بــەردەوام بــە »بۆڵدێــزر« شــەڕ لەگــەڵ بــەرد و شــاخ بڕیــن، 
بــێ خۆشــتن و خۆگۆڕیــن، وەک کێــل زیــارەت قنــج چــاوم دەبڕییــە تەلفزیۆنــی 

ڕووداو و هەواڵەکانــی ڕۆژهــەاڵت و هەمــوو ژێــر نوویسەکانیشــم دەخوێنــدەوە.
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ــە »حــدکا« و ڕۆژهــەاڵت،  دیســان هەواڵێکــی خــۆش و ناخــۆش ســەبارەت ب
بەڵــێ لــە کۆســااڵن شــەڕە لــە بەیانــی ســەعاتی چــوار و نیــوەوە لــە »ســەواڵوا« 
تەقەیــە، ســەرەتا زۆر دڵخــۆش بــووم کــە ڕۆژهــەاڵت و شۆڕشــی ڕۆژهــەاڵت گیانــی 
تــێ کەوتووەتــەوە و هەســتامەوە ســەرپێ و ئارامــم لــێ بڕابــوو، وردە وردە 

هەواڵەکــە تێکــەڵ بــە فرمێســک بــوو بــۆم. 

یەکەم کەس وەک شــەهید، شــۆڕش و دیســان شــاخەوان ناویان هات، شــێوام، 
شــین و شــایی لــە ناخمــدا دابوویــان بــە یەکــدا، چەنــد کەســێکی ڕۆژهەاڵتیشــم 
ــی مــن  ــە ئەندامبوون ــاگا ل ــێ ئ ــەوان ب ــەاڵم ئ ــوون، ئەوانیــش هــەروا، ب لەگــەڵ ب
لــە حــدکا و ســۆز و خۆشەویســتیم بــۆ حیــزب و گــەل تــا چ ئاســتێکە، ئــەوان 
پــاش هەواڵــەکان، بڕێــک هێــور دەبوونــەوە، بــەاڵم بــۆ مــن کەف و کوڵــی قازانــی 

دەروونــم ئەوســا دەســتی پێدەکــردەوە.

بــەردەوام تەلەفوونــم دەهــات و پەیوەندیشــم دەگرتــەوە، یەکــەم وێنــەی 
ســەواڵوام بــۆ هــات و نــاردم بــۆ ئــەو هاوڕێیــە و هــاوکات بــۆ کاک ناســری 
موردایــش، لــە »کوردپــا« و ڕووداو هــەر ئــەو وێنەیــە بــۆ یەکــەم وێنــە دانــرا، 
بــەاڵم ئــەو هاوڕێیــەم هێشــتا وێنەکــەی تەحویــل نەگرتبــوو، الی خۆمــەوە وتــم 

ــا. ــژەی کێش ــەڕ درێ ــەکان و ش ــەکان و وێن ــە، هەواڵ ــە بۆی ــەت نیی ــەر خ لەس

 بــۆ مــن، دایکــم واتەنــی وەکــوو ڕۆژی حەشــر وابــوو زۆر بێتاقــەت بــووم، ئــەو 
شــەوە تــا بەیانــی نەخەوتــم، بــەردەوام لەگــەڵ ناوخــۆی ڕۆژهــەاڵت و حیــزب بــە 

زۆری لەگــەڵ کاک »ناســر مــورادی« لــە پەیوەندیــدا بــووم.

ــم پێــوە کــرا کــە دەبــێ بگەڕێتــەوە ڕۆژهــەاڵت، پێویســتمان  بەیانــی پەیوەندی
پێتــە، شــەڕ هێشــتا گەرمــە، »ئاســمانگ بــەرز و زەوی ســەخت« پــارەم ال نییــە، 
هیــج پارەیەکیشــم لــە گیرفــان نییــه و حاجییــش )خاوەنــکار( لــەوێ نەبــوو، کــە 

پــارەی لــێ وەربگــرم، تەنانــەت پــارەی کــرێ ماشینەکەیشــم پــێ نییــە.

بەردەوامیــش داوام لــێ دەکــەن دەبــێ بگەڕێیــەوە، زەنگــم بــۆ ماڵــەوەی خۆمــان 
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لــێ دا، دایکــم تــووڕە، شــادیە )هاوســەرم( بــە گریانــەوە ڕێــک ئــەوەی پێگوتــم 
»هاوڕێکانــت لــە کۆســااڵن هەمــوو شــەهید بــوون، ئێــوەش )تەشــکیالت( هیچتان 
ــردن الچــۆۆ...  ــۆ فشــەفش ک ــەوە ب ــی دێیت ــان، دوای ــۆ یارمەتیدانی ــرا ب ــێ نەک پ

بــڕۆۆ« تەلەفوونەکــەی لەســەرم داخســت.

شــادیە بــێ ئــاگا لــەوەی هەزارانــی وەکــوو من و ئــەو لەخەمیانن و زۆر کەســیش 
یارمەتیــی داون و دۆخــی شــەڕ شــتێکی ترە، پەیوەندیــم بــە زۆر کەســەوە کــرد، 

هەمــوو دڵتەنــگ و مــات،

ــە  ــە دەقێق ــەکان ب ــردە. هەواڵ ــاو دەک ــتی ب ــی ناڕاس ــەردەوام هەواڵ ــم ب ڕێژی
دەگــۆڕدران، ژێرنووســی زۆربــەی تەلفزیۆنــە کوردییــەکان باســێکی ڕۆژهــەاڵت و 
کۆســااڵن لــێ بــوو، بــڕوام بــە هەواڵــی ناخــۆش نەدەکــرد، لەنــاکاو ڕاگەیاندنــی 
حــدکا شــەهیدبوونی »مــام ئەکبەر«یشــی پشتڕاســت کــردەوە. لــە هەواڵەکانــی 
ڕێژیمــدا نــاوی کەســانی دیکــەش دەهــات و زۆر دەترســام لــە ڕاســتبوونیان، بــەاڵم 
بــڕوام پێنەدەکــردن، زۆر بێتاقــەت بــووم، چەنــد هەواڵێکــی دەستاودەســتکراوم، 
ــۆ  ــووم ب ــەر هەم ــتبوونیان ه ــت و ناڕاس ــە ڕاس ــدان ب ــێ گوێ ــتن ب ــێ دەگەیش پ
هاوڕێیــان »ناســر مــوردای و ئەرســەالن یارئەحمــەدی« دەنــاردن، بــە هەواڵێکــی 
ــۆی  ــین ب ــی و ورەبەخش ــۆ دڵخۆش ــەک ب ــم هاوڕێی ــی زانی ــە دوای ــکەر ک دڵخۆش
ــک دەســتکارییەوە ڕام  ــگ و هێندێ ــە دەن ــش ب ــەوە، منی ــک بووژام ــاردووم، بڕێ ن

گەیانــد کەچــی ڕاســتیش نەبــوو.

هەمــوو ئــەو هاوڕێیانــە قارمــان و خۆشەویســت بــوون بەالمــەوە، بــەاڵم نازانــم 
ــووم،  ــی داب ــدە تێک ــدا ئەون ــی ڕێژیم ــاو هەواڵەکان ــەم لەن ــەو هاوڕێی ــاوی ئ ــۆ ن ب
ناچــار بــووم 500 دۆالر لــە کەســێک قــەرز بکــەم، تەلەفوونــم بــۆ شــوێنی تایبــەت 

لــە »ئــازادی«ی کۆیــە کــرد و وتــم دەگەڕێمــەوە چــی بکــەم؟

ســەعاتی ۲ی دوانیــوەڕۆی ڕۆژی۱۰ی پووشــپەڕی ۱۳۹۵ی هەتــاوی گەیشــتمە 
مەریــوان و ماڵــەوە، پەلەپــەل ئاوێکــم بەخومــدا کــرد، تەلەفوونــم بــۆ مامــە 
ــەن  ــەرزەوە لەالی ــۆی ق ــەم بەه ــی موبایلەک ــەاڵم خەت ــرد، ب »ســەباح نیکخــا« ک
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موخابراتــەوە داخرابــوو، بــە خەتەکــەی شــادیە پەیوەندیــم کــرد، مامــە ســەباح 
ــێ  ــەوە، زوو زوو ب ــی؟ ماڵ ــە کوێ ــە؛ ل ــە؛ مااام ــەیی بەپەل ــی هەمیش وەک عادەت
بــەرەو ژوور، ئــەوا منیــش هاتــم بــەرەو الی تــۆ، کەوشــەکانم خســتە ســەر پــام 
و بــەرەو ژوور بــە هەاڵتــن ڕۆیشــتم، دەمزانــی ئــەو پەلەیــە پەیوەندیــی بــە بــەو 
کارەوە هەیــە و ئەویــش ئــاگادار بــوو کــە بۆچــی هاتوومەتــەوە، 50 مەتــری 
ــرووز  ــووم کاک »بێه ــە الم ســووڕایەوە، ســوار ب ــەوە، بگات ــە پرایدەکەی ــوو ب ماب

ــوو؛ ــی ب ــش لەگەڵ دەلی«ی

ڕاســت چووینە ســەر بابەتەکە. کاکە: چوار کەس لەو کوڕانە )پێشــمەرگەکانی 
کۆســااڵن( دەربــاز بــوون، برینداریــان لەگەڵــە، دوێنــێ شــەو تیمێک )تەشــکیالت( 
ڕۆیشــتوون و پەیدایــان نەکــردوون، تــۆ )عەدنــان( خەڵکــی ئــەو ناوەیــت، دەبێــت 
ئەمشــەو کارێکیــان بــۆ بکەیــن، پرســیارم کــرد کێگەلــن و وتــی کــەس نازانێــت 
کێــن، خەریــک بــوو شــارمان بەجــێ دەهێشــت، مــن وتــم ئــەوان چــوار کــەس و 
ئێمــەش ســێ کــەس خــۆ جێگامــان نابێتــەوە، بێجگــە لــەوە پرایدیــش بــاش نییــە، 
لەوانەیــە شــۆن و جادەکــە خــراپ بێــت، بــا پاتڕۆڵەکــەی منیــش ببەیــن، لەگــەڵ 
بێهــرووز زوو پێشــنیارەکەی منیــان قەبــووڵ کــرد، گەڕاینــەوە پاتڕۆڵەکەمــان 
ــن  ــە بەنزی ــرد ل ــان ک ــە« پڕم ــان زەمان ــەی »ڕەحم ــە بەنزینخانەک ــرد و ل هەڵک
ــتی  ــتە پش ــەباح نیش ــە س ــرد، مام ــێب ک ــەی حەس ــارەی بەنزینەک ــرووز پ و بێه
پاتــڕۆڵ و بێهرووزیــش بــە پرایدەکــە، چونکــە مــن هیــچ مەدارکێکــم پــێ نەبــوو.

 پێویســتە بڵێــم، بــە هــۆکاری ئەمنیەتــی و هێندێــک دەالیلــی تایبــەت لــە بــاس 
و ناوهێنانــی چەنــد کــەس و شــۆن و هێنــدێ لــەو شــتانەی بەســەرمدا هــات خــۆم 
ــەوە نافەوتێــن و دەمێنــن. بێهــرووز  ــەاڵم بەدڵنیایی ــا کاتــی خــۆی، ب ــرم ت دەبوێ
بــەردەوام لەگــەڵ چەنــد کەســی دڵســۆز و ئەندامــی حیــزب کــە نەمدەزانــی کێــن 
بــە خــەت و گوشــی تایبەتــەوە لــە پەیوەندیــدا دابــوو، بــە ڕاســتی لــەو ڕۆژانــەدا 
ــەو  ــی ئ ــت یارمەتی ــا بتوانێ ــوو ت ــی زۆری داب ــوو، هەوڵ ــدوو بب ــرووز زۆر مان بێه
ــی و نەفەراتیشــی  ــی شــەڕکردن و تەقەمەن ــدات، هەمــوو کەلوپەل پێشــمەرگانە ب
ــی  ــەر زۆری ــەوە لەب ــەاڵم بەداخ ــوو، ب ــیان داب ــد هەوڵێکیش ــوو، چەن ــازر کردب ح
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ــاری  ــە ش ــی ل ــە نزیکبوون ــگای شــەڕەکە، وات ــی جێ ــەر و خراپی هێــزی داگیرک
ســەواڵوا و مۆڵگەکانــی ڕێژیــم، دەرەتانــی زۆریــان نەبــوو، لــە چەنــد شــۆنیترەوە 
تەقەیــان ســاز کردبــوو تــا هێزەکــە و جبهەکــە بــاوە بکەنــەوە و فشــار لەســەر 
پێشــمەرگەکان کــەم ببێتــەوە، بــەو هۆکارانــەی ســەرەوە باســم کــردن لــە 

ــرم.  نووســینی هێنــدێ کارەکانیــان خــۆ دەبوێ

ــە  ــی و سەردەشــت« چووین ــتینە »ماران ــج گەیش ــوار و پێن ــەعاتی الی چ  س
نــاو باخەکــەی ئێمــە، قــەرار بــوو تــا چارەکێــک بــە کاتــی دیاریکــراو لــەوێ بیــن، 
هێنــدێ جلوبــەرگ و کەلوپەلمــان لــەوێ دانــا، مشــووری خۆمــان کــرد، کار هــەر 

کامەمــان و جێگــە و ڕێگــە و مەســیر دیــاری کــران.

کاک ســەباح شــەرواڵی فارســی لــە پێــدا بــوو، چەقۆیەکــی گــەورەی پــێ بــوو 
ــوو و  ــەورە ب ــا زۆر گ ــی دەن ــەر گیرفانێک ــە ه ــتییەوە، ل ــوو بەدەس ــری خوارب گی
ــدا، دوو هێنــدەی قاچــە باریکەکانــی  ــاو گۆرواکەی ــە ن ــۆوە، کــردی ب جێــی نەدەب
دەبــوو، بێهــرووز بــە تووڕەیــی و ســۆحبەتەوە، گوتــی )هەتیــم دەی البــەرە 
وێتــو ئــەی قەڵەمبڕێتــوە مەتــاوی هــۆرش گیــری(، هێنــدێ لــە ئــاو و نــان 
ــە پێشــەوە  ــدا ل ــی حەرەکەت ــە کات ــوو ل ــک داناب ــە جۆرێ ــان ب خواردەمەنییەکانم
ــی  ــەر بانگ ــەوە، لەب ــک دەکەوتین ــوو نزی ــک ب ــگات، خەری ــان ڕاب ــتمان پێی دەس
ــەو  ــراو، ل ــات، ڕۆیشــتینە شــۆنی دیاریک ــان ه ــی چوونم ــەزان، کات ــوارەی ڕەم ئێ
شــۆنەی کــە دەبــوا یەکتــر بگرینــەوە نەبــوون، مــن کەمتــر فەرمانــی ماشــینەکەم 
ــی  ــان هەوڵ ــد جــار خــوار و ب ــی دیکــە چەن ــەاڵم دوو هاوڕێ بەجــێ دەهێشــت، ب
ــت  ــتانمان ڕاس ــووی وەس ــە بیان ــوو، ب ــووە خراپب ــان کردب ــن دا، پرایدەکەم زۆری
لەژێــر پاگایەکــی ســپادا لــە نزیــک »مارانــی« بوویــن، نەمانویســت شــۆنەکە زۆر 
تێــک بدەیــن و ئاڵــۆز ببێــت، کەوتینــە ڕێ و لــە گۆڕینــەوەی پەیــام و پیوەندیــدا 
ــمەرگەکان  ــەڵ پێش ــان لەگ ــوێنی یەکگرتنەوەم ــە ش ــرووز، گوای ــەڵ کاک بێه لەگ

ــۆڕاوە. گ

بــه پێچ لێــدان و ســووڕانەوەی دوور لــە چــاوی پایــەگا، خۆمــان گەیانــدە شــۆنی 
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تــازە دیاریکــراو، بەهــەر حــاڵ لێــرە هەندێکــی دەبــڕم، مکافاتــی زۆرمــان کێشــا، 
ــن و دەســتبەرداری  ــە بەجــێ بێڵی ــوو ناوچەک ــک ب ــد و دەســتبەتاڵ خەری نائومێ

کارەکــە ببیــن،

»دەگاگامــان« تــازە بەجــێ هێشــتبوو کاک بێهــرووز وتــی مــن دادەبــەزم و بــەم 
ــا ئەمــە قســەمان بێــت »ئێــوارە  ــرام ب ــم، گــەر گی ــاو دەگەڕێ ــە قاوەق ــارەدا ب بن
کوڕەکــەی تــۆ )عەدنــان( بــە نــاوی »هێمــن« هاتــووە بــۆ ئاگرکوژانــەوە و 
نەگەڕاوەتــەوە و بــۆی دەگەڕیــن« تــۆش بــە جــادەدا بــڕۆ لــە فــان شــۆن یــەک 

ــەوە. دەگرین

کاتــێ ئاوایــی »دەگاگا«مــان بەجــێ هێشــت، مامــە ســەباح لــە پێــش ئێمــەوە 
ــا گەیشــتمە ناوەڕاســت  ــم، ت ــەدا دەهات ــە جاداک ــاوی ب ــە خ ــش زۆر ب ــوو، منی ب
پێچێکەکــەی کەڵیمــل )کەڵیمــل کانیــاو و ســەیرانگەیەکی زۆر دڵڕفێنــە( لــە 
نێــوان گوندەکانــی )ڕەزاو( و )دەگاگا(دا بەرانبــەری )کــەڕاوە( هەڵکەتــووە. 
جادەکــە زۆر هاتوچــۆی ماشــینی کەلوپەلــی قاچــاخ و بــە تایبــەت تویتــا٣Fی لــێ 
بــوو، لەپڕێــکا ماشــینەکەی مامــە »ســەباح«م لەوبــەری جادەکــەوە بینــی، چــوار 

ــێ دەدات و دەنگــی قسەکردنیشــم دەبیســت. چــرا ســوورەکەی ل

زوو ســووڕامەوە، کەوتمــە پێــش ماشــینەکەی مامــە و ماشــینەکەم نەکوژانــدەوە 
ــەوان  ــتر ئ ــوون پێش ــەم، چ ــن تێبگ ــەوەی م ــە زۆر بەرل ــێ مام ــم، بەڵ و دابەزی
ــارام(  ــن )ب ــان، وەرە ئێمەی ــن( گی ــی وەرە )هێم ــووەوە، گوت ــان گۆڕیب ناوەکانی
دەم و دەس دەرگای الی ڕاســتی ماشــینەکەی خۆمــم کــردەوە )مینــی پاتــڕۆڵ( 
دوو دەرگایــە و دبــێ کورســیی پێشــەوە بــەرز بێتــەوە تــا نەفــەر بڕواتــە دواوە و 
دابنیشــێت، کورســییەکەم هەڵــداوە بەپەلــە کەســێک ســوار بــوو، کاتێــک ســەر 
ــە  ــدا و خــۆم ب ــارەق و گەرمیان ــە ئ ــڕ ل ــە شــانی پ ــا ب ــن دەســتم دەهێن دەکەوت
قوربانیــان دەکــرد، دوو کــەس ســەرکەوتن، زۆر تاریــک بــوو کــەس کەســی 
نەدەناســی، بــەردەوام ماشــینیش دەهــات و دەچــوو، چاوەڕێــی نەفــەری ســێیەم 
ــر  ــان نەخێ ــە؟ وتی ــی پرســین کەســی تر نیی ــات و لێ ــە ه ــووم، مام و چــوارەم ب
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تــەواو بــەس ئێمەیــن و بــە پەلەپــەل کورســییەکەم خەوانــد و دەرگاکــەم داخســت، 
ــوە  ــی پێ ــت، پەیوەندی ــاردا دەگەڕێ ــەو بن ــوە و ب ــرووز دابەزی ــەم وت بێه ــە مام ب
ــرد،  ــم ک ــڕۆڵ و حەرەکەت ــارۆ شــۆن، زوو نیشــتمە پشــت پات ــۆ ی ــن ب ــە و بێ بک
ــەوان  ــەوە، ئ ــەن من ــە الی ــەوە ل ــی ورەدان ــی و ماندوونەبوون ــاو و دەستخۆش س
وادیــار بــوو مانــدوو و هیــالک و برســی و تینوویــان بــوو، بــەس یــەک دوو جــار 
ســپاس و هیچی تــرم لــێ نەبیســتن، زانیــم کێشــەکە چییــە، وتــم دەســت بکێشــن 
ــە پێنــج دەقێقــەی  ــر ل ــەم قســە و باســە زۆرت ــە ئ ــاو هەی ــان و ئ ــە پشــتەوە ن ل
نەخایانــد، گەیشــتمە ناوەڕاســت ئاوایــی »دەگاگا« و بینیــم ماشــینێکی پــڕ لــە 
ــەرەو ئــەو شــۆنەی چارەکێــک پێشــتر لەگــەڵ  چەکــداری ڕێژیــم ڕاســت الی دا ب
کاک بێهــرووز لــەوێ بوویــن، بــەاڵم ئێمەیــان نەبینــی و لەوانەیــە لەبــەر ئــەوە بێــت 
کــە هاتوچــۆی ماشــین بەســەر جادەکــە زۆر بــوو، ئــەوەش بڵێم پێشــمەرگەکانیش 
ئەوانیــان نەبینــی، کــە ئەوێمــان تێپــەڕ کــرد، بــە هیــوای ئــەوەی کــە دەگەینــە 
ــە  ــەر تــرس ل شــۆنی دڵنیــا و هەمــوو شــتێک بــاس دەکەیــن و بەشێکیشــی لەب

دیمەنێکی دیکەی کۆسااڵن
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پێکــدادان و پاراســتنی گیانــی پێشــمەرگەکان قســەم نەدەکــرد، یــان قســەم 
بــۆ نەدەهــات، تــازە خــۆم دانابــوو بڵێــم کێــن؟ گەیشــتمە ســێ ڕاکــەی ئاوایــی 
»مازیبــن« و هــاوکات لەگــەڵ ماشــینێکی تری هێــزی داگیرکــەر و ترۆریســت 
پێکــەوە هەڵتەقیــان بــە یەکــدا و ئــەو لــە جادەکــەی مازیبنــەوە هــات و هێشــتا 
ــە  ــەو ســێ ڕای تۆزەکــەی نەنیشــتبووەوە و منیــش گەیشــتمە ســێ ڕاکــە، جــا ل
بــەرەو »کامێــران« پێچێکــی تێدەکەوێــت، مــن لــە پێچەکــە زۆر بــە لەســەرەخۆیی 
ســووڕامەوە و لــە جامەکــەوە ســەیرم کــرد ئــەوان دابەزیــن، هەنــدێ پێــم خــۆش 

بــوو و دڵنیــا بــووم کــە لــەوێ دەمێننــەوە و ئێمــەش لێیانــەوە تێپەڕیــن.

ــە  ــن، چونک ــان زانیوی ــن و پێی ــەدا دەگەڕێ ــەدوای ئێم ــە ب ــووم ک ــش ب  دڵنیای
ــی، بەهەرحــاڵ ئەوێشــم  ــان نەبین ــچ هێزێکم ــاوە هی ــەو ن ــو ســەعات پێشــتر ل نی
تێپەڕانــد و هاتینــە قســەکردن، نــاو ماشــینەکە تاریــک بــوو، بــەس جاروبــار الم 
ــتم  ــەوەی الی ڕاس ــەس ئ ــی، ب ــم نەدەبین ــەری پشتســەری خۆم ــردەوە، نەف دەک
دی نەختێــک ڕیشــی هەبــوو، پرســیارم کــرد تــۆ کێیــت؟ هەرگیــز لــەو بــاوەڕەدا 
نەبــووم لــەو کات و ســاتەدا ئــەو کەســە ببینــم و ئــەو نــاوە بوترێــت و ئــەو دەنگــە 
ڕاســتەوخۆ بژنــەوم، زۆر بــە نەرمونیانــی وتــی »کاوە«م، دەنگــم هەڵبــڕی بــەرز 
ــە  ــات ب ــک ه ــەرد«ی؟ تەزێ ــم »کاوە جەوانم ــەوە وت ــی پەلەپەل ــەدەم لێخوڕین ب
گیانمــدا یەکەمجــار بــوو بیبینــم، ئەویــش لــەو دۆخــەدا و لــە تاریکاییــەدا، گریــان 
ــووم،  ــم ڕووی تیکردب ــۆن بیڵێ ــم چ ــوو، نازان ــەت ب ــتێکی تایب ــی و هەس و خۆش
قاچەکانــم کەوتبوونــە لەرزیــن، دەنگــم گــۆڕدرا، حەپەســابووم، وەک تــێ بخوڕنــە 
ســەر کەســێکدا وتــم منیــش »عەدنــان قــادری«م و ئەویــش دەنگــی هەڵبــڕی: 
ــەو  ــدا ئ ــر و زوقم ــاو بەف ــک لەن ــد جارێ ــەزی، چەن ــم دەل ــژی« دەم ــورە نەی »ک
ــتم  ــاو دەس ــتە ن ــتی خس ــرد و دەس ــتم ب ــوو، دەس ــدا بینیب ــە خۆم ــەم ل حاڵەت
بــە نۆبــە دەســتی یەکترمــان مــاچ کــرد، نازانــم چۆنــی بــاس بکــەم؛ لــە نەفــەر 
پشتەســەرم پرســی: »ئــەی جەنابــت؟« نەدەکــرا بوەســتم، ئەویــش بــە دەنگــی 

بــەرز وتــی »کــورە اللــۆ منیــش ســەرکەوتەنا«. دەتــوت خــەو دەبینــم. 

خــۆم دانابــوو بــۆ قســەوباس و جەوێکــی خــۆش و تایبــەت و کارێکــی گەورەتــر؛ 



243شەریف فەالح

ئەمانــە کــە باســم کــردن، هەمــوو چەنــد دەقێقــەی خایانــد، کــە چرایــەک 
لــە پشتســەرمەوە دەرکــەوت؛ دوور بــوو، گەیشــتمە ســەر ملــەی »مارانــی« 
ــادەی ئەســڵی و  ــە ج ــان ل ــۆ الدانم ــوو ب ــە خۆشــترە، زۆری نەماب ــەوێ جادەک ل
ــە ناوەڕاســتی دەشــتەکەی  ــڕ ل ــن، لەپ ــاز بی ــە مەترســی دەرب ــا و ل شــۆنی دڵنی
»سەردەشــت« و لەســەر ڕێــگای الدان بــۆ نێــو هەوارەکانــی ئاوایــی »کۆڵیــژ« 
و »دەل« )هەیشــوور(، دوو ماشــینی ڕێژیــم کەوتنــە بەرچــاوم و ڕێگاکەیــان 
گرتبــوو، ماشــینیان دەپشــکنی، تویتاێیکــی 3Fی ســپی باربــەن بــەرز )شــوماڵی( 
لێیــان تێپــەڕ دەبــوو، ســەرکەوت هــاواری کــرد کەمینــە، شــۆنەکە بــۆ دابەزیــن و 
هەاڵتــن نەدەبــوو، مەجالــی سووڕانەوەیشــم نەبــوو زۆر نزیــک بــووم، ئــەی هــاوار 

چــی بکــەم بــەس خــۆم دەزانــم لــە چــە دۆخێــدا بــووم.

خــڕەی چەکــی پێشــمەرگەکانم لەبیــرە، فیشــەکیان بــردە لوول و هــەرکام ڕوویان 
کــردە الیەکــی جادەکــە، جاشــێک دەســت لەســەر پەالپیتکــە لوولــەی چەکەکــەی 
ــە ســەرەوە  ــم ل ــووری چراکان ــی و ن ــە بەردم ــرد بگەم ــی دەک ــن، چاوەڕێ ــردە م ک
ــینەکەم  ــەوە، ماش ــەک دەگەڕێت ــد چرکەی ــۆ چەن ــووی ب ــانە هەم ــەم قس ــوون، ئ ب
خســتە دەنــدە دوو و ســەرەتا هێــور خــۆم گەیانــدە نزیــک چەکــدار و ماشــینەکان، 
لــە دەنــدەی دووەوە زۆر بــە خێرایــی گازی ماشــینەکەم دا، جۆرێــک بــە خێرایــی 
چــووم، پێــم وابــێ ئیســفاڵتەکەم هەڵــدڕی بێــت، ڕووم کــردە چەکــدارە تووڕەکــە 
و مەجالــی دەســکردنەوەم پــێ نــەدا، کەمیــن شــەڵەژا دەنگــی دەســتڕێژێکم 
بیســت، دام بــە نــاو کەمینەکــەدا تێپەڕیــم، چەنــد مەتــرم تێپــەڕان، دەنگــی چەنــد 
ــەی  ــە، چراک ــوو ک ــم تێپەڕاندب ــەد مەترێک ــوێ، دوو س ــەر گ ــە ب ــارم دەهات ڕەگب
شــۆنمانەوە نزیــک بــووەوە، زۆر بــە خێرایــی دای بــە المــا، دیــار بــوو ڕانەندەکەیــان 
ــەڵ و  ــوزی زۆر دووک ــی تورم ــە خەت ــکات، ب ــی ب ــوو چەپ ــک ب ــوو، خەری ناشــی ب
ــەم  ــەی ک ــەوە خێراییەک ــت بەپێچەوان ــوو نازانێ ــار ب پزیســکەی الســتیکەکانیدا دی
بکاتــەوە، بەهــۆی شانەوشــانکردنی ماشــینەکیان خــراپ ترســان لــە وەرگەڕانــی، 
بــۆ ئــەوان بــەس فریــای کۆکردنــەوەی خۆیــان کەوتن، دوو ســێ کەســی لەســەرەوە 
ــەکانی  ــەکان و ش ــی و ت ــەر خێرای ــوو، لەب ــوردی ب ــان ک ــام جلوبەرگی ــوو، دڵنی ب
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ــوو،  ــە و دەســتکردنەوەیان نەب ــی تەق ــوو و مەجال ــد کردب ــان تون ماشــینەکە خۆی
زۆر بــە خێرایــی پێچاندییــە بەردەمــم، مامۆســتا ســەرکەوت ڕووی چەکەکــەی 
تێکــردن، بــەاڵم مــن الم دا و نەوەســتام، زۆر بەخێرایــی دیســان کەوتــەوە شــانم 
و لەنــاو ماشــینەکەوە لــە پێشــەوە تەقــە کــرا، بــەاڵم ڕوو لــە ئێمــە نەبــوو لــەوالی 
ماشــینەکەوە بــوو، هێندێــک بــە شــان یەکــدا ڕۆیشــتین بەدەســتی ڕاســتی منــدا 
دیســان کێشــایە بەردەمــم، ســپەری پاتڕۆڵەکــەم تێگیرانــد، بــوو بــە شــەڕە بــەران 
و زرمــە لــە هــەردوو ماشــینەکەوە هەســتا، گۆشــەی الی ڕاســتی مــن ناوەڕاســت و 
دەرگای شــۆفیری ئــەوی قووپانــد و بــردم بــۆ لێــوار جادەکــە، لێــی دەربــاز بــووم، 
ــی  ــن ئەزموون ــوو، م ــتنەوە ب ــەدەم ڕۆیش ــە ب ــەڕە بەران ــەم ش ــرا ئ ــش نەک تەقەی
هەاڵتــن لــەو شــێوەیەم هەبــوو، لەدەســت کەمیــن دەرچــوون دەمزانــی چــۆن 
ماشــین کونتــڕۆڵ بکــەم، لــەو کاتانــەدا ئەویــش بــە حوکمــی ســەردەمی قاچاخیــی 
کەلوپەلــدا ئــەم ئەزموونــەم هەبــوو. ئــاگام لــەوەش بــوو دوو ماشــینی کەمینەکــە 
ئیســتا دەگەنــە ســەرمان، بــاش بــوو ڕێگاکــەم بــە باشــی دەناســی، چونکــە نزیــک 

دیمەنێکی دیکەی کۆسااڵن و شوێنی حەماسەی ڕۆڵەکانی دێمۆکرات
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هــەوار و باخەکــەی خۆمــان بــوو، دەنگــی موتــر )مەکینــە(ی ماشــینەکەم گــۆڕا 
ــینەکەم  ــی ماش ــە ڕادایات ــم وای ــە، پێ ــاو ئوتاقەک ــە ن ــی دەهات ــم و دووکەڵ و هەڵ
شــکابوو، یــان ســەرەکەی کەوتبــوو، زۆر بــە خێرایــی پێچێکــم بــڕی و بــەو خێراییە 
لــە شــۆنێکەوە کــە دەمزانــی تێپــەڕ دەبــم، ماشــینەکەم بــەر دایــەوە و چراکانــم 
کوژانــەوە، دام بــە نــاو چاڵێکــدا، فەرمانەکــە دای بــە نــاو ســکما، ورگیشــم کــەم 
ــدە ســەر جــادە  ــات، خــۆم گەیان ــە ســکما ه ــوو! ئێشــێکی ئیجــگار خــراپ ب نەب
کۆنەکــەی ئاوایــی )کەکڵیــاوا( ســەرنجم الی چــەپ و ســەرەوەم دا، زۆر بــە 
ــن و جاشــە تیرۆریســتەکانن،  ــووم دوژم ــا ب ــی ماشــینێک دەڕۆیشــت، دڵنی خێرای
ــوو ڕاســت بەســەر  ــە کــوێ الم داوە و پێیــان واب ــەوان نەیاندزانــی مــن ل ــەاڵم ئ ب
جــادە قیرەکــەدا ڕۆیشــتووم، لــەو بــاوەڕەدا نەبــوون بــەو خێراییــە خــۆم ون بکــەم 

و ال بــدەم و پێچــی جادەکــەش یارمەتیــدەرم بــوو.

ئێمــە دەکەوتینــە ژێــر جــادە قیرەکــە و لەوانــەوە دیــار نەبوویــن، بــەاڵم 
دەنگــی تەقــە زۆر بــوو، لــە هــەوارەکان و شــۆن کەمینەکــە »کاوە« وتــی 
کاکــە لەســەرەخۆ بــە و بوەســتە بــا ئێمــە دابەزیــن بۆیــان، هێندێــک بــە جــادە 
خۆڵەکــەی ککڵیــاوادا هاتــم و ماشــینەکە نەدەڕۆیشــت، کەوتــە پرتــە پــرت، لــە 
ــۆش  ــی ناخ ــەڵ و بۆنێک ــی، دووک ــاش نەدەبین ــم ب ــوو. جادەکەیش ــەوەدا ب کوژان

ــوو. ــار نەب ــوە دی ــان پێ ــر جادەکەم ــووم، ئیت ــێ هەڵچنیب ــی پ تەنگ

فەرمانــی ماشــینەکە لەدەســتم بــەر بــوو، هەڵواســرا بــە تەپۆڵکەیەکــدا و چەنــد 
جــار هەوڵــم دا و خســتمە کۆمەکیــش بــۆم نەگــەڕاوە ســەر جادەکــە، ماشــینەکە 
زۆریــش کەوتبــووە شــانا، مامۆســتا ســەرکەوت وتــی »مەترســە و هــەوڵ مەبــە 
نجاتمــان بــوو، مــن هیچــم بــۆ نەدەوتــرا، خــۆم حــازر کردبــوو کــەی گوللــەم بــەر 
دەکەوێــت، بــەاڵم دەمزانــی ئــەوان )پێشــمەرگەکان( ئامــادەی شــەڕ بــوون، لــەو 
کاتــەدا کــە مــن لــە هەوڵــی ماشــینەکەدا بــووم، ئــەوان لوولــەی چەکەکانیــان بــە 

دەورووبــەردا دەگەڕانــد و ئاگایــان لــە پشــتەوە بــوو.

چەنــد قسەیەکیشــیان گۆڕییــەوە، ڕاســت بڵێــم ئەونــدە پەشــۆکابووم نەمدەزانــی 
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چــی دەڵێــن،

ــردوە  ــم ک ــەم قســەیەمدا دەرگای الی خۆم ــەڵ ئ ــن، لەگ ــا بڕۆی ــەزن ب ــم داب وت
و چەنــد مەترێــک لــە ماشــینەکە دوور کەوتمــەوە کــە خــۆم هەڵدەمــە نــاو 
شــیوەڵێک کــە پوونگــە و هەژگێکــی چــڕ بــوو، بیــرم کەوتــەوە خــۆ دەبێــت مــن 
دەرگا بکەمــەوە بۆیــان، کورســیی پێشــەوە هەڵدەمــەوە تــا دابــەزن گەڕامــە دواوە 
ســەرەتا کاوە دابــەزی زۆر لەســەر خــۆ چەکەکــەی بــە دەســتی ڕاســتییەوە بــوو، 
چــووە لێــواری جادەکــە و ســەیری دەورووبــەری دەکــرد، وەک ئــەوەی هیــچ لــە 
ئــارادا نەبێــت ســەرکەوتیش بــە هەمــان شــێوە، مــن کەمێــک هێــور بوومــەوە، لــە 
فــرت و فــات کەوتــم، ســەرکەوت وتــی بــا بڕۆیــن، لــە پڕێکــدا لــەال ســەروومانەوە 
و لەســەر جــادە قیرەکــە تەقــە دەســتی پێکــردەوە، ســەرکەوت وتــی ئــەوە 
دۆشــکایە، تەقەکــە زۆر نزیــک بــوو، مــن دیســان شــڵەژام و خــۆم هەڵدایــە نــاو 
شــیوەکەوە، ئــەوان زۆر ژیرانــە و پێچەوانــەی مــن بــەرەو ژێــر جــادە قیرەکــەوە 
و بــۆ نــاو دەوەنــەکان و ڕوو بــە دۆشــکاکە چــوون، لــەوێ لێــک دابڕایــن، هەرکــە 
خــۆم خســتە نــاو شــیو و دۆڵەکــە و تۆزێــک بــە دۆڵەکــدا چــووم و گیــرم خــوارد، 
پونگــە و قــوڕ گــژ و گیایەکــی چــڕ بــوو، مــردم تــا لێــی دەربــاز بــووم. بــە هیــوای 
ئــەوەی خــۆم بخەمــە بنــار و ســەرکەوم بــۆ هــەواری »هەیشــوور«. چــرا و 
نوورێکــی زۆر بــە قەوەتیــان گرتبــووە ئــەو بنــارە و تەقەیەکــی زۆری هەڕەمەکــی 
بــەردەوام بــوو، ســەرنجم دەدایــە ئــەو شــۆنەی دۆشــکاکە تەقــەی دەکــرد بێدەنــگ 

بــوو، بــەاڵم چــرا و نوورێکــی بەهێزیــان گرتبــووە بنارەکــە.

دۆڵەکــەم تێپەڕانــد و بــە نــاو قــووڕ و چڵپــاوی )چــەم زیارەتــەکان(دا بــەرەو 
خــوار هاتــم، شــۆنێک هەندێــک ڕووتــەن و بەرچــاو بــوو، لەنــاکاو یــەک دوو 
ــەردم  ــە ب ــەاڵم پاش ــەوت، ب ــەر نەک ــەم ب ــوو گولل ــاش ب ــرا، ب ــێ ک ــتڕێژم ل دەس
هســت پێدەکــرد بــەرم دەکەوتــن، لــەو کاتــەدا لــە دڵــی خۆمــدا دەمــوت، بەشــکوو 
گوللــە بــەر شــۆنی هەســتیارم بکەوێــت و بــە برینــداری نەکەومــە دەســت دوژمــن، 
ــی کاک  ــرن، خەم ــداری دەمگ ــە برین ــان ب ــم، ی ــوو شــەهید دەب ــک خــۆم داناب ڕێ
ــێ،  ــەر هاتب ــان بەس ــەوان چیی ــی ئ ــوو، بڵێ ــم ب ــە سەباح«یش ــرووز و مام »بێه
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ــن نەدەشــیا. ــۆ هەڵهات ــەوان ب ماشــینەکەی ئ

بــاش بــوو ئــەو نێوانــەم تێپەڕانــد و گوللەیشــم بــەر نەکــەوت، نازانــم چــۆن و 
بۆچــی ئــەو شــەوە هێــزی ترۆریســتی داگیرکــەر دەســتیان لــەو جــادە قیــرە بــەر 
ــەزن و  ــرا داب ــان نەیاندەوێ ــن، ی ــینەکانیان دانەبەزی ــە ماش ــە ل ــم وای ــەدەدا، پێ ن
دەرگیــر بــن، چــون دڵنیــا بــوون پێشــمەرگەی حــدکا تــا دوا فیشــەک شــەڕ دەکات 

و خۆبــە دەســتەوەدانیان نییــە.

لــە تیــرڕەس و بەرچاویــان نەمــام و بــە هــەر حاڵێــک بــوو خــۆم گیانــدە بــان 
»کەنەســوورە« و نــاو دەوەنــە چــڕەکان، لەســەر ڕێــگا قەدیمەکەی »ســەروماڵ« 
پــاڵ کەوتــم جــا مانــدوو و هیــالک. دەرقاچــەی پانتۆڵەکــەم دڕابــوو، کەوشــەکانم 
ــتمدا  ــتی ڕاس ــی دەس ــە لەپ ــووی ب ــەبەرد داب ــار، پەاڵش ــیبرەو«ە و زۆر ناب »ش

خوێــن و خــۆڵ و عــارەق تێکــەڵ ببــوون و دەیکزانــەوە.

لــەوێ تۆزێــک حەســامەوە، لەپــڕ دەنگــی خشــەی هــەژگ و چرپــەی پــێ هاتــە 
گوێــم، دەنگەکــە نزیکتــر دەبــوەوە. دیــم دوو نەفــەرن و دێــن بــۆ ســەر ڕێگاکــە بــە 
تەپاوتــل خــۆم خســتە بــەر ڕێگاکــە بــاش ســەرنجم تێبڕیــن دیــار بــوو مامۆســتا 
ــا  ــە هێواشــی ت ــوو دەگەیشــتنە نزیکــم و ب ــوون، خەریــک ب ســەرکەوت و کاوە ب
ئــەو ئاســتەی ئــەوان بژنــەون، دوو جــار بانگــم کــرد )هێمــن( وەســتان و دانیشــتن 
جوابیــان دامــەوە و هاتــن بــۆ الم، لــە بەیــن دوو هەژگــی گــەورە لەنێــو پووشــیکی 
ــن،  ــووە یەکتری ــا و پشــتیان کردب ــەوان زۆر وری ــەس دانیشــتین، ئ زۆردا ســێ ک
مــن پــاڵ کەوتبــووم، مامۆســتا ســەرکەوت وتــی وەســتانمان لێــرە بــاش نییــە، 
لەوانەیــە تۆپبــاران بکــەن و ئێــرە ئاگــر بگرێــت، تۆپیشــمان بــەر نەکــەوێ ئاگــر و 
دووکــەڵ پەکمــان پێدەخــات، بــا بڕۆیــن خۆمــان بخەینــە ئەودیــو )کەنەســوورە(، 
ــد  ــوورە چەن ــوارەی کەنەس ــەرەو خ ــواری ب ــۆ لێ ــە ب ــەژگ و لێڕەوارەک ــوان ه نێ
زەوینێکــی تەخــت و ڕووتــەن بــوو، هێندێکیــان شــێف و ڕەشــایی و هێندێکیآیــان 
پــووش و ســپی بــوون، مامۆســتا ســەرکەوت وتــی بــا بەنــاو شــێفەکەدا بڕۆیــن و 
ــە الدا  ڕەشــە و نامانبینــن، گەیشــتینە ناوەڕاســت شــێفەکە، پــای مــن کــەوت ب



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 248

و ڕەقێنــەی پــام دەرچــوو، ئێشــێکی زۆر هاتــە ســەر ئێشــی ناوســکم، بەڕاســتی 
ئێشــی پــام ئەونــدە زۆر بــوو هــەر لــە وتــن نایــە.

بــە گاگۆڵکــێ و یارمەتیــی ئــەوان خــۆم خســتە لێــوار لێژاییەکــە و خــۆم تــل 
کــردەوە بــۆ خــوار، 

ــە ســەرهات  ــام وای ب ــت، پ ــان بێ ــە مەترســیی دۆژمــن ڕزگارم ــوو ل ــک ب خەری
و بوومــە ملیانــەوە، زۆربــەی هــی خراپیــی کەوشــەکانم بــوو، ئەوانیــش گیریــان 
خــوارد بەدەســت منــەوە، قورســیش بــووم بــۆ هەڵگرتــن و کۆڵیــش نەدەبــووم، 
ــۆڵ و  ــەک و چ ــی و چ ــدوو و برس ــش مان ــی و ئەوانی ــاش دەزان ــەوەم ب ــۆم ئ خ

ــوو. کۆڵەپشــتیان پــێ ب

کاوە بــە ســەرکەوتی وت چــی بکەیــن؟ زانیــم خەریکــە دەبمــە ملیانــەوە، وتــم 
ــی  ــەڵ گیان ــان لەگ ــێ، گیانم ــۆن دەب ــتی وا چ ــی ش ــڕۆن کاوە وت ــوە ب ــە ئێ کاک
تۆیــە، گوتــم مــن بەڵــەدی ئێــرەم و پەکــم ناکەوێــت و دەزانــم چــی بکــەم و هــەر 

چارەیــەک دەدۆزمــەوە.

بــەدەم ئیــش و خــۆ پێچدانــەوە، وتــم ســەرکەوت خــۆ دەزانیــت ئێــرە کوێیــه، 
ئــەوە چــراکان ســەروماڵە، وەاڵمــی دامــەوە ) اللــۆ گیــان خەمــوو ئێمــەت نەبــۆ، 

مــن خەمــوو تۆمــا(.

ئــەوە حــاڵ نەبــوو تــا ڕازیــم کــردن جێــم بێڵــن، بــە تووڕەیــی و لەبــەر ئــازاری 
ــن ڕاکشــابووم  ــت، م ــم ناکەوێ ــرە پەک ــن لێ ــڕۆن م ــن ب ــم لێمگەڕێ ــام گوت ئێشــی پ
ــە  ــار ل ــن ج ــۆ دوایی ــی ڕۆیشــتن، ب ــە نابەدڵ ــردم و زۆر ب ــان ک ــان ماچی هەردووکی
پشــتەوە ســەیرم دەکــردن تــا لەبەرچــاوم ون بــوون، دڵــم پــڕ بــوو، گریانێکــم بــۆ 
ــوو بــۆ کڵۆڵــی و بەشــمەینەتیی گەلەکــەم  ــە کــوڵ، بــە دەســت خــۆم نەب هــات ب
و بــۆ خۆشەویســتی و خۆنەویســتیی ئــەوان بــوو، کــە دەمبینــی لــەو هەلومەرجــە 
ســەختەدا چــۆن بوێرانــە لەســەرەخۆ هەڵســوکەوت دەکــەن و چــۆن شــێرانە هەنگاو 

دەنێــن، چلــۆن پێکەنینیــان بــە دۆژمــن و گوللــە و کەمیــن و تــرس دەهــات.
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ــدە  ــۆ ئەون ــاوەڕە ب ــەو ب ــە؟ ئ ــان تێدای ــە چیی ــەو داڵن ــن؟ ئ ــە چی ــەرێ ئەمان ئ
پتــەوە؟ ترســی منیشــیان شــکاندبوو، ئــەوەی الی مــن بــاری کردبــوو تــرس بــوو، 
لــە الیەکیشــەوە هەســتم بــە دڵخۆشــی و لەخۆبایــی دەکــرد کــە ئێمــە هــەزاران 
لــەم ڕۆاڵنەمــان لــە ســەنگەر دان، ئەمەیــە ڕژیــم ئاگــری تێبــەر بــووە و خەریکــە 
زێــڕە دەکات و دار و بــەرد و کــەژ و کێــوی تەنیــوە بــە چڵکاوخــۆر و کاســەلێش و 
دز و دەغــەڵ و خۆفــرۆش، بیــرم بــەس الی ئــەوان بــوو، بەشــکوو هیچیــان بەســەر 
ــر  ــە( یەکت ــی )کۆی ــە ئازادی ــۆن ل ــۆم چل ــاوی خ ــش چ ــە پێ ــەت، دەمهێنای نەی

دەبینینــەوە و باســی ئەمشــەو دەکەیــن، دیســان هــەر خەمــم بــوو.

دەمزانــی ئــەوان چەنــدە مانــوو و شــەکەت و چەنــدە تینــوو برســییانە، 
دەمزانــی چەنــدە بــە نابەدڵــی منیــان بەجــێ هێشــت، بیســتبووم پێشــمەرگایەتی 
ــە  ــاوا ب ــەاڵم ئ ــەڕ و تووشــی کێشــانی زۆرە، ب ــرەوەری و ســارد و گەرمــی ت کوێ
چــاوی خــۆم نەمدیبــوو. ئــاو و ئــارەق و خوێــن و تینوویەتــی و برســیەتی، خەمــی 
لەدەســتدانی هاوســەنگەر و ئاگــر و گوللــە بــە چــوار دەورا هەنــگاوی پــێ شــل 
نەکردبــوون، تــا لەبەرچــاوم ون بــوون قوڵپــەی گریانــم بــەرز دەبــووەوە، مێاکــی 
نــان و ئاوەکــەی ئێمەیشــیان بــۆ نەکــرا، بــەاڵم ورەیــان بــەرز و هەنــگاوی پتــەو 

و قایمیــان هەڵدەگــرت، هــەر دەتــوت شــێرن.

ــوو ڕێگایەکــی گــەورە  ــار ب ــۆ هاســەنگەرم، دی ــە خۆمــەوە دەکــرد ب شــانازیم ب
ــەل  ــی گ ــا ڕزگاری ــی ت ــێ دوودڵ ــم دا ب ــاتەدا بەڵێن ــەو س ــەرە، ل ــرۆزم لەب و پی
و نیشــتمانەکەم بەســەر و مــاڵ منداڵــەوە پێشــمەرگە و درێــژەدەری ڕێــگای 

ــم.  ــتان ب ــی کوردس ــاوی داگیرکەران ــی چ ــەهیدان و چقڵ ش

بــەدەم گریانــەوە لــە دۆڵێکــی چــڕ و تاریکــە شــەو بــە قاچــی شــەل و جێمــاو 
ــۆ خــۆم  ــەوە ب ــەدەم گریان ــات و ب ــۆ ه ــم ب ــا، ســۆزی شــێعرێکی مەولەوی و تەنی

زەمزەمــەم دەکــرد:

دیــارەن یــاران  کــۆچ  گــەرد  )ســاقی 
ئینتــەزارەن نــە  پەرێــم  هاومــااڵن 
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مــن خــۆ تەنیــا مــاڵ وامەنــدەی دڵتەنــگ
بێ کەس، بار سەنگی، پای بارەبەر لەنگ
مەرتــۆ وە هــەی هەی نەشــئەی جام مەی
نەی ڕای پلەی سەخت فەریاد ڕەسیم کەی
ســا پێــم دەر جامــێ، منیــچ چــۆن یــاران
 هەی کەروون ئەو کۆچ تا سەر هەواران(

پــاش گریــان و بیــر و خەیــاڵ و حەســانەوە، بڕیــام دا بــە ڕێ کــەوم و 
خــۆم بگیەنمــە شــۆنێکی دڵنیــا بــە هــەر شــێوازێ بــوو، خــۆم بخەمــە باشــوور 
ــون«م  ــوور و هەرگ ــێ »کەنەس ــەکێش و گاگۆڵک ــە کیش ــە(، ب ــی )کۆی و ئازادی
ــە  ــۆ لەنگــەر و گۆچــان، ل ــد گەیشــتمە »المــەر« چڵــێ دارم هەڵگــرت ب تێپەڕان
مێرگەکــەی »کانــی هەڵقــوون«ەوە شەلەشــەل کەوتمــە ســەر جــادە گازەکــە، لــە 
»دووکانیــان« کانــی و ئاوێــک بەڵــەد بــووم، لــە هاتوچــۆی هــەوار و ســەرباخ بــە 
مناڵــی زۆر چووبوومــە ســەری، چاوکەکــەی لەنــاو شــیوە تــوودڕک و دارســانێکی 
زۆریــش تاریــک بــوو، بــە چنگەماشــکێ خــۆم گیانــدە پلووســکی ئاوەکــە، دەس 
ــە( ــای )گەزن ــە گی ــاوە ب ــر دەســتم هێن ــەوە، مەگی ــان و کزان ــە خوری ــم هات و پل
ــا  ــەاڵم گی ــا، ب ــە دەموچاوم ــد شڵپێکیشــم دا ب دا، ئاوێکــی باشــم خــوارد و چەن
ــاو  ــۆ ن ــدا و ب ــە قەدپاڵــی دووکانیان گەزنەکــە لێــی شــێواندم، ئەمجــا هەڵزنیــم ب
باخــەکان »ککاڵیــاوا« ملــی ڕێگــەم گرتــە بــەر، لەبــەر ئــەوەی بــە مناڵــی تۆزێــک 
دەســتی دزینــی بێســان و میــوەم هەبــوو، بــاخ و خــاوەن باخەکانــم دەناســین.

ــەوە و شــێانەیەکی زۆرم  ــەس شــێانە )قەیســی( گەیشــتبوو، بنێکــم دۆزیی ب
خــوارد و ســەد بریــا نەمخواردبــا، سکێشــەکەی خراپتــر کــردم و ئێشــی پایشــم 
ئۆقــرەی لــێ بڕیبــووم، بــەاڵم دڵــم خــۆش بــوو بــە دەربازبوونــی پێشــمەرگەکان و 
دڵێکیشــم الی مامــە و بێهــرووز و بــوو. بــەو ئێــش و ئــازارەوە ســۆزی )هــۆ کاکــی 

پێشــمەرگەم بــۆ هات(بــەس ئــەو بەیتــەم دووپــات دەکــردەوە:
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ژینــی کۆشــک و تــەالرت بــن بــەرد و ســەر چیایــە
ئــەوەی نــاوی ســامانە، شــک نابەیــت لــەو دونیایــە

ــدێ هاوڕێــی  ــە یارمەتیــی هەن ــوو، ب ــە هــەر لەونێــک ب ــە ب ــەو ڕووداوان پــاش ئ
دڵســۆز و نیشــتمانپەروەر بــۆ چەنــد ڕۆژێــک لــە دەوروبــەری یەکێــک لە شــارەکانی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، خــۆم حەشــار دا، تاکــوو هــەل و دەرفەتێکــم پەیــدا 
ــی  ــە کەمپ ــزب ل ــی حی ــوور و بنکەکان ــدە باش ــۆم گەیان ــک خ ــە جۆرێ ــرد و ب ک
ــتنی  ــی و پاراس ــەی ئەمن ــۆی ئ ــدێ ه ــەر هەن ــرەدا لەب ــە. لێ ــازادی«ی کۆی »ئ
گیانــی ئــەو کەســانەی کــە یارمەتییــان داوم، هەنــدێ لــە وردەکاری و چۆنیەتیــی 
یارمەتیــدان و هێنانــی نــاوی کەســەکان و کاتەکــەی خــۆم دەبوێــرم، هەتــا کاتــی 
گونجــاوی خــۆی کــە بێگومــان بــە وردی گشــتی نووســراوە، بــەاڵم بــە گونجــاو 

ــەم کتێبــەدا بــاو بکرێنــەوە. ــەم هەلومەرجــە و ل ــراوە ل نەزان

شەڕ و حەماسەی کۆسااڵن

بەداخــەوە لــەو پێشــمەرگانە کەســیان دەربــاز نەبــوون، یــان نەمــاون هەتاکــوو 
چۆنیەتــی ئــەو شــەڕە بگێڕێتــەوە، یان واقعیەت و زانیاریی تــەواو و دڵنیا بکەوێتە 
بەردەســت، بێجگــە لــە شــەهید ســەرکەوت و شــەهید کاوەی جەوانمــەرد؛ ئەویــش 
بــەو چەنــد ڕۆژەو بــەو شــێوازە کــە گێڕامــەوە و خســتمە بەردەســتی خوێنــەران، 
زۆربــەی ئــەو شــتانەی مــن و زۆر کەســیش دەیزانیــن، تەنهــا لێکدانــەوە و زانیــاری 
و هەواڵــی دەماودەمــە و هــەر کــەس و کەســانێک بیســتوومانە، لەوانەیــە ڕاســت 
ــدار  ــی پەیوەندی ــەت و ئۆرگان ــان و تایب ــت و الی کەس ــی هەبێ و درووستەکەیش

مابێتــەوە، وەکــوو خــۆم ئــاگاداری ئــەوە نیــم.

وەک بیســتبێتم ئێــوارەی پێــش شــەڕی کۆســااڵن ئــەو تیمــە لــە چەنــد شــۆن و 
جێــگای دوای یــەک خۆیــان دەردەخــەن و پێیــان دەزانــن و درێــژە بــە ڕێگاکەیــان 

دەدەن.
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شەڕەکە:

ئاوایــی »ڕەزاو« جــێ دێڵیــت، ڕوو لــە ئاوایــی »دووڕوو« بــە بناری کۆســااڵندا، 
بەرانبــەر شــاری »ســەواڵوا« لــە لێــواری چۆمــی »شــامیان« تــا ڕادەیــەک قــەراخ 
ــەرد و  ــل و ب ــە دار و دەوەن و کوچــک و ت ــوان، ب جــادەی ئەســڵیی ســنە مەری
پــووش و پاشــێکی زۆر داپۆشــراوە، ڕێبــوار دەبێــت بــە توولەڕێــگا و بەیــن بــەرد 
ــووەکان  ــاخ و ت ــەزرا و ب ــاو م ــە ن ــان ب ــت، ی ــەڕوودا تێپەڕێ ــەژگ و ب ــوان ه و نێ
»اللــە حەمــە«دا تێپەڕێــت. لــە نێــوان »ڕەزاو« و »دووڕۆ« بە دەســتی ســەواڵوا 
ــوان  ــە نێــوان چۆمــی »شــامیان« و جــادەی ســنە مەری ــە پــای کۆســااڵن و ل ل
باخێکــی گــەورەی میــوە و چەنــد بینایەکــی »شــێخ عوســمانی ســەراجەدین«ی 
لێیــە، لەگــەڵ کانیــی »قــووڵ« و مــەزاری شــاعێری نــاوداری کورد »بێســارانی«، 
ــە چۆمــی  ــە خوارتــر، بنــە جۆگــەی باخەکــەی شــێخ عوســمان کــە ل هێندێــک ل
شــامیان هەڵبەســتراوە و لــە ئاســتی مەزارگــەی بێســارانی، چیاکــە تیرەشــانێکی 
ســەخت و بــەرزی تێدەکەوێــت و لــە لێــواری چۆمەکــە دەســت پێــدەکات و ســەری 
ــڕۆڤ  ــە م ــااڵن ک ــەرزی کۆس ــی ب ــە و کۆتای ــە لووتک ــر ل ــۆزێ خوارت ــە ت دەگات
ناتوانــێ پێــدا ســەر بکەوێــت، ڕێگایەکــی قەدیمــی بەرلــە جــادە و ماشــین نێــوان 

ئــەو دوو گونــدە پێکــەوە دەبەســتێتەوە. 

ــاو دەشــت و  ــاو بەن ــە »دووڕوو« ن ــە، ناگەیت ــی قووڵ ــانەکە کانی دوای تیرەش
ڕووتایــی و کێڵگەیــە تــا نــاو ئاواییەکانــی »دووڕۆی خــوار و ژوور«. دووڕۆ بــەرەو 
»تفڵــی و بارام ئــاوا« و »دەربەنــد دزڵــی« و »دەرەناخــێ« چەنــد پــرد و 

ــت. ــەر و شــۆنی هەســتیاری تێدەکەوێ کەلەب

ــە  ــە مەبەســتی پەڕێنــەوە ل ــەرەو »دووڕۆ« ب ــە »ڕەزاو«ەوە ب پێشــمەرگەکان ل
پردەکــەی دووڕۆ بــۆ ئاوایــی »تفڵــی« و بەردێــی »گورگەیــی« و »ئەحمەوئــاوا«، 
ــە  ــەواڵوا، دەکەون ــەڵ س ــوان دووڕۆ لەگ ــەی نێ ــین ڕەوەک ــەوره ماش ــردە گ ــان پ ی
ــی  ــتووە، بەپێ ــاش پاراس ــان ب ــەودای نێوانی ــارە م ــەدا دی ــااڵن ڕێگاک ــاری کۆس بن
شــارەزایی و دەگاگاییبوونــی شــەهید ڕۆحــەاڵ، لەگــەڵ شــۆڕش و شــەخەوان یەکــەم 
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ــوون و ســەرکەوت و کاوە و مــام ئەکبەریــش بەپێــی  ــە پێشــەوە ب کەســەکان و ل
شــۆنی شــەڕکردنیان لــە دواییــن کەســەکان دەبــن و ئەوانــی تریــش لــەو نێوانــەدا.

تەقــه کــە دەســت پێــدەکات، بەداخــەوە شــۆڕش وەک یەکــەم کەســی تیمەکــە 
شــەهید دەبــێ و پاشــان شــاخەوان برینــدار و پــاش ماوەیــەک شــەهید دەبێــت، 
مــن وای بــۆ دەچــم لــەو یەکــەم دەســتڕێژەدا ڕۆحــەاڵش بــەر دەکەوێــت، چونکــە 
ئەگــەر ڕۆحــەاڵ ســاخ، یــان لەســەرەخۆ بوایــە، نەیدەهێشــت ئــەو پێشــمەرگانە بــە 
شــۆنەدا ســەرکەون، بــۆ نــاو خــڕ و بــەرد و هێندێــک ڕووتایــی بــۆ بــن تیرەشــان و 
ســەر لووتکەکــە، لــەو کات و ســاتەدا بەرانبــەر بــەو چەکانــەی دوژمــن ئــەو شــۆنە 
وەکــوو ســیبل وایــە. کەوابــوو ئەگــەری برینداربوونــی ڕۆحــەاڵ لەگــەڵ شــۆڕش و 

شــاخەوان بــە دوور نازانــم، بــە پێویســتی دەزانــم ئامــاژە بــە خاڵێــک بکــەم:

لــەو کاتانــەدا چەنــد هــەواڵ و زانیاریــم ســەبارەت بــە ژمارە و شــۆنی جەنازەکان 
دەســتم کــەوەت، چونکــە سەداســەد دڵنیــا نیــم، لەبــەر ئــەوەی ڕێژیــم نەیــکات 
بــە ســووژە بــۆ بــە درۆخســتنەوە و نەیکاتــە ســەرەداو و نەبێتــە هــۆی کێشــەی 
ــام  ــەرکەوت و کاوە و م ــرم. س ــۆ دەبوێ ــینیان خ ــە نووس ــەس، ل ــۆ ک ــی ب ئەمن
ئەکبــەر، پێــم وایــە دواییــن کەســەکانن و نەگەیشــتوون بــە تیــرە شــانەکە، 
ــەیان  ــان پاشەکش ــۆ الی ڕەزاو، ی ــەوە ب ــەی گەڕان ــە کێش ــوون، وات ــی ب ــان لێ ی
ــان،  ــرڕەس بوونی ــە تی ــن و ل ــە دوژم ــان ل ــۆی نزیکبوونی ــووە و بەه ئەســتەم نەب
دڵنیــام شــەڕەکەش هــەر ئــەوان کردبێتیــان، بــەاڵم بەهــۆی زۆریــی ئــاوی چــۆم 
ــە  ــەر تەپۆڵک ــەت لەس ــەرەوە، بەتایب ــن لەمب ــی دوژم ــۆ ئامادەکردن ــتر خ و پێش
)ملــەی شــێخ(ی ناوەڕاســت پێچــی چۆمەکــە لــە پــاڵ مەزارگــەی »بێســارانی« و 
زاڵبوونیــان بەســەر ڕێــگای گەڕانــەوەی پێشــمەرگەکان، واتــە شــەهیدان )مەهــدی 
ســوورەبوومەیی  ئەفشــار  پــاوە،  بەلەبزانــی  حوســێنی  بــارزان  تەوریــوەری، 
)تەوریــوەری(، ســاحێب حوســینی )هەڵــوان(ی ســنە، هیــوا قوربانــی کامێــران، 
ڕۆحــەاڵ حەیــدەری )دەگاگا( بــە برینــداری، دەرفەتــی هیــرش و پێشــڕەویی ئــەو 
ــەاڵم  ــت، ب ــن ئەســتەم دەبێ ــۆ ســەر ســەنگەرەکانی دوژم ــد پێشــمەرگەیە ب چەن
ســەرکەوت و مــام ئەکبــەر و کاوە بێــکار ناســرەون و چەنــد زەربــەی گورچکبڕیــان 
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ــە دوژمــن وەشــاندووە. ل

زۆریــی ئــاوی چۆمەکــەش گومانێــک دروســت دەکات بــۆ نادیاریــی وێنــەی 
ئەکبــەری(  مــام  و  کاوە  و  )ســەرکەوت  پێشــمەرگەکان.  لــە  کــەس  چەنــد 
ــردووە  ــن ک ــە دوژم ــد پاشەکشــەیان ب ــەی »بێســارانی«یەوە چەن ــەالی مەزارگ ل
و شــەڕێکی قارەمانانەیــان کــردووە و هەوڵــی زۆریــان داوە بــۆ ڕەخســاندنی 
ڕێــگای دەربازبوونــی هاوڕێکانیــان و نەیانویســتووە دەســت لــەو شــۆنە بەربــدەن 
و زانیواینــە تاکــە ڕێگــە ئەوەیــه بــۆ گەڕانــەوە و پاشەکشــەی هاوڕێکانیــان. 

ــۆ پســپۆڕی و شــارزایی شــەهید  زۆربــەی کوژراوەکانــی دوژمــن دەگەڕێتــەوە ب
ســەرکەوت لە قەناســەکەی دەســتی، بە ڕاســتی مام ئەکبەر و کاوە و ســەرکەوت 
شــەڕێکی بێوێنەیــان کــردووە، ســەرکەوتنێکی پــڕ لــە شــانازییان بــۆ هێــزی 

پارێــزەری کوردســتان تۆمــار کــردووە.

لــەو کاتــەدا هەواڵــی ئــەوە بــاو بــووەوە کــە چەنــد کەالکــی دوژمــن الی 
پێشــمەرگەکانە و مەجالــی بردنەوەیــان بــە دوژمــن نادرێــت، لەالیــەن ســەرکەوت 
و کاوەوە، بۆیــە داگیرکــەر بــە زۆرەملــێ خەڵکــی ئاوایــی ڕەزاویــان نــاردووە بــۆ 
هێنانــەوەی کەالکــەکان، منیــش ئــەم هەواڵــەم نــارد بــۆ کاک »ناســر مــورادی« و 
دواییــش پرســیارم لــە کاوە و ســەرکەوت کــرد وتیــان وا بــووە، )ئێمــەش لەبــەر 
جەنازەکــەی مــام ئەکبــەر هێندێــک نەرمیمــان نوانــدووە(، بەرلــە ناردنــی تــکاکار 

لەالیــەن ســپاوە بــۆ الی ئێمــە. 

پێشمەرگەکان:

ــەڵ  ــت و لەگ ــی دەبێ ــاش( لەخۆبای ــارانی«ی )ج ــلێم بێس ــەوە »موس دەگێڕن
ــان  ــەاڵم تاقی ــمەرگەکان، ب ــەر پێش ــۆ س ــەن ب ــێک دەب ــدۆ هێرش ــی کۆمان هێزێک
نەگەڕاونەتــەوە، نێوچــاوان هەموویــان بــەر گوللــەی قەناســەکەی ســەرکەوتی 
ــک کاری  ــە هەندێ ــام ئەکب ــەهید م ــەی ش ــەون، جەنازەک ــەورە دەک ــان و ب قارەم
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ســەرکەوت و کاوە قــورس دەکات، دوای ناشــتنی تەرمــی شــەهید مــام ئەکبــەر، 
پێشــمەرگانەی  ئــەو  بەداخــەوە  دەکــەن،  پاشەکشــە  ڕەزاو  بــەرەو  دووبــارە 
ــراوە  ــان نەک ــردن پێی ــم ک ــە باس ــەرەوە ک ــەی س ــەو هۆکاران ــم ب ــتی تی ناوەڕاس
ــی شــاخ و جــادە  ــی دەرکەوتن ــە ســەرکەوت و کاوە، بەپێ ــەوە ب دەســتیان بگات
و شــۆنەکانی دەوروبــەری کۆســااڵن کــە لــە وێنــەی تەرمــی شــەهیدان »ڕۆحــەاڵ 
و شــەهید ســاحێب«دا دیــارە، زۆر بــە شــاخەکەدا ســەر کەوتــوون، دوژمــن 
ــاران،  ــژەی تۆپب ــاون، لەگــەڵ درێ ــک چەکــدا نەم ــۆردی هێندێ ــە ب ــە ل کــە زانیوی
هەلیکۆپتریــان هەڵســاندووە، بەپێــی بەســتنی برینــی پێشــمەرگە وا دیــارە چەنــد 
کەســیان پێکــەوە زۆر ســەر کەوتــوون و وەک لــە وێنەکانــدا دیــارە شــۆنی 
گوللــەی چەکــی قــورس بــە بــەردی دەوروبــەر جەنازەکانــەوە دیــارە و بــەر تەقــەی 

ــوون.  ــە کەوت هەلیکۆپترەک

بــە  ڕۆیشــتووە  »پــژاک«  گوایــە  هەبــوو  ئــەوە  دەنگــۆێ  ڕۆژانــەدا  لــەو 
هانایانــەوە، بــەم بۆنــەوە پێویســتە پەنجــە بخەمــە ســەڕ خاڵێکی تــری ئــەو 
شــەڕە. وەک دەڵێــن، ئــەو ڕۆژە بەرلــە شــەهیدبوونی ئــەو پێشــمەرگانەی وا 
ــەم  ــی ک ــۆ ماوەیەک ــک ب ــاون، هەلیکۆپترێ ــااڵن هەڵکش ــەرەوەی کۆس ــۆ الی س ب
لــە »دەشــتە پووشــینێ« و »بــووک« )بــووک کانیاوێکــە لــە کۆســااڵن( 
دەنیشــێتەوە، نازانرێــت هێــزی دابەزانــدووە، یــان هــەڵ گرتــووە، بــەاڵم مــن وای 
بــۆ دەچــم ئەگــەر لــە دابەزاندنــی هێــز پاشــگەز بووبێتنــەوە، یــان هێزیــان لــەوێ 
ســوار کردبــێ و دووری خســتبێتەوە. بــە هەماهەنگیــی دوو الیــەن )پــژاک و 
ڕێژیــم( خۆیــان لــە پێکــدادان پاراســتبێت، ئــەو خاڵــە گومــان لــە هەبوونــی پــژاک 
لــەو نــاوە دروســت دەکات و بێجگــە لــەو خاڵــە یارمەتیــی پــژاک و ئــەو قســانە 
ــد  ــە چەن ــەو ڕۆژان ــەر ئ ــام ه ــە دڵنی ــەکارییەوە، چونک ــەی چەواش ــە خان دەڕوات
گریــالی پــژاک لــە پــاڵ ئاوایــی »ئەســپەرێز« بــوون و بنــەو بــارەگا و تەنانــەت 
موتــور بەرقیشــیان هەبــووە و هەمــوو پێداویســتی و کەلوپەلیشــیان بــە بەرچــاو 
ــەوەدا)ف.  ــە گەڕان ــوو؛ ل ــۆ دەچ ــینی )ف.. ق( ب ــە ماش ــکرا ب ــە ئاش ــپاوە ب س
ــی  ــەی »ڕوار« و ڕابت ــە پایەگاک ــپەرێزی« ل ــن ئەس ــە الی »ئەمی ق( الی دەدای
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ــوو. ــان ب نێوانی

ســەرکەوت و کاوە پــاش شــەهیدبوونی مــام ئەکبــەر لەوبــەری ئەوانــەوە دیســان 
لەژێــر ڕەهێڵــەی تۆپبــاران و نــاو دووکــەڵ و گــڕی دارســتانەکە شــەڕێکیان 
کــردووە و لەوانەیــە بــەس لــە فیلــم و ئەفســانەکاندا شــەڕی ئــاوا بنینرابێــت یــان 
ــی و  ــەوەی تەقەمەن ــەر کەمبوون ــەڕ لەب ــاش دوو ڕۆژ ش ــش پ ــرابێت. ئەوانی بیس
بێهیوابــوون لــە گەڕانــەوەی هاوڕێکانیــان، پاشەکشــەیان کردبێــت، بــەاڵم تەقــە و 

ــا ئێــوارەی ڕۆژی ۸ی پووشــپەڕ. ــووە ت ــەردەوام ب تۆپبــاران ب

 ڕۆژی ۹ی پووشــپەڕ دەنگی تەقە و تۆپخانە دەنیشــێتەوە، شــەوی ۹ لەســەر 
۱۰ی پووشــپەڕ، چەنــد تیمێکــی تەشــکیالت خۆیــان دەگەیەننــە شــۆنی شــەڕەکە 
ــەران و  ــاش و داگیرک ــاوی ج ــە بەرچ ــان دەکەون ــی ڕەزاو، تیمێکی ــاو ئاوای ــا ن ت
ــە تیمــەکان  ــۆ هیچــکام ل ــەو شــەوە ب ــەاڵم ئ ــت، ب ــان دەبێ ــە زەحمــەت ڕزگاری ب
ــەوە کار و الی  ــە دیســان کەوت ــە تۆپخان ــەوە، ڕۆژی ۱۰ی پووشــپەڕ ک نەدۆزران
کاتژمێــر ۳ تــا ۴ ی الی ئێــوارە چەنــد تــۆپ و کاتۆشــایەکیان دا لــە پشــت 
»کەڵیمــل« بەرانبــەر ئاوایــی »کــەڕاوا« و ئاگــر بــەر بــووە ئــەو شــۆنانەش وا 
ــەو کەســانەدا  ــە شــوێن ئ ــە و شــەوەی کــە ئێمــە ب ــەو ئێوارەی نەســووتابوون، ئ
ــتان و  ــتا دارس ــن، هێش ــد کەس ــی چەن ــمان دەزان ــەرەتا نەیش ــە س ــن ک دەگەڕای
پووشــی پشــت کەڵیمــل و »بەردەشــتە پووشــینێ« گــڕی ئاگرەکــەی بــەرز بــوو.

***

سەرکەوت و کاوە:

هــەروەک پێشــتر بــە وردی باســم کــرد، ئــەو شــەوە بەهــۆی دەرچوونــی القــی 
منــەوە بەداخــەوە لــە یــەک دابڕایــن، وا دیــارە لــەو نــاوە نازانــم کام گونــد و مــاڵ 
ئیســراحەت دەکــەن و پــاش دوو شــەو و ڕۆژ ئایــا بــە بڕیــاری خۆیــان، یــان بــە 
ــەو  ــاو ئ ــۆ ن ــەزن ب ــەوەی داکێشــن و داب ــری ئ ڕێنوێنیــی کەســی تر بووبێــت، لەب
ــژ و دەل  ــن و حەشــارگە و شــۆنە دوورە دەســتەی »کۆڵی ــون و قوژب ــوو ک هەم
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و دەڵەمــەرز و جۆاڵنــدێ و دێوەزنــاو« تــا پــای شــاهۆ بــە هەڵــە ســەر دەکــەون 
بــۆ »کــەل هەمــرۆ«، مــل دەنێــن بــۆ »هۆزەلــی« و »چــەم خەســرەو« و ئــەو 
نــاوەش بــەردەوام شــۆنی حەســانەوەی پێشــمەرگەی دێمۆکــرات بــووە و ڕێژیمیش 
ســااڵنێکە لــەوە ئــاگادارە کــە لــە »دەرە زەنجیــر«ەوە تــا دەگاتــە ئاواییەکانــی 
»گــواز و ســەڕێز« و بــەرەو قوواڵیــی ژاوەرۆ، هەمــوو ســەر بــە دێمۆکراتــن، کــە 
وابــوو دوژمــن دەبێــت هــەم چاوەدێــری و هــەم کاری زۆری کردبێــت بــۆ ڕۆژێکــی 
ــش  ــی«، هۆزەلی ــۆ »هۆزەل ــن ب ــت دەچ ــەرکەوت و کاوەش ڕاس ــێوە. س ــەو ش ل
الی ڕێژیمــەوە وەک مەقــەڕی حیــزب چــاوی لــێ دەکرێــت و ئەویــش ڕاســت ئــەو 

کەوێــڵ و )کۆڵیت(تانەیــە کــە وا بــۆی چووبــوون.

تەلەفوون:

لێــرەدا دێمــە ســەر خاڵێک ســەبارەت بــە تەلەفوون و ئامێــر و پەیوەندییەکانیان 
کە بەداخەوە ســەرەکیترین کێشــە و هۆکاری ئەو کارەســاتە بوون وا ڕووی دا.

بەپێی ناوبەناو بڕانی تۆپباران لە ڕۆژی ۹ و ۱۰ی پووشــپەڕدا و کۆکردنەوەی 
ــا  ــەی »ڕەزاو«ەوە ت ــە پردەک ــی پشــکنین ل ــد خاڵ ــی چەن ــی زۆر و دانان هێزێک
»تفێــن و پاڵنــگان« لــە دیــوی هەورامانــی »کــەل هەمــرۆ« و »کاڵیســەر« بــۆ 
مــاوەی دوو ڕۆژ لــەو نــاوە، دیســان جێگۆڕکێــی ئــەو هێــزە بــۆ دیــوی »ژاوەرۆ«ی 
»کــەل هەمــرۆ و کاڵیســەر« بــە چەنــد هــەواڵ و دەنگۆیەکــدا دەردەکەوێــت دوژمن 
ــی  ــی تەلەفوونەکــەی کــردووە و چاوەڕێ ــرەک چاوەدێری ــە ئامێــری زی ــە ب لێبڕاوان
دەرکەوتنیانــە ئــەو شــەوەی ئێمــەش لــە »دەگاگا« لەژێــر چاوەدێریــدا بوویــن، 
بۆیــە لەگــەڵ ســواربوون و گواســتنەوەیان بــەو شــێوە لەنــاکاو دار و بــەرد بــوو 
بــە کەمیــن و چەکــدار، بــەاڵم نەیانویســتووە ڕاســتەوخۆ لەگەڵیــان دەرگیــر بــن و 
بــە وردی شــۆن تەلەفوونەکــە کەوتــوون و زیاتــر بەتەمــای بــە دیلگرتنیــان بــوون. 

بــە گێڕانــەوەی جاشــێک ڕۆژێــک کــە بــۆ کەســێکی دیکــەی گێڕابــووەوە، لــەو 
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ســێ ڕۆژانــەی پێشــمەرگەکان لــە »هۆزەلــی« و ئــەو نــاوە بوون، لە نزیــک ئاوایی 
»چەشــمیەر« کارناســێکی پاســدارەکان دەڵێــت دوێنــێ شــەو لــە ۵۰۰ میتریــی 
ئــەم شــۆنەوەوە لــە نێــوان ســەعات 10 بــۆ 11 ئــەو تەلەفۆنــەوە پەیوەندیــی پێــوە 
کــراوە و لــە کاردا بــووە. لــە کۆتاییــدا بــۆ مــاوە ۳ ڕۆژ، واتــە ڕۆژەکانــی۱۳ و 
۱۴ و ۱۵ی پووشــپەڕ، پێشــمەرگەکان پەیوەندیــی لەڕادەبەدەریــان و دیاریکردنــی 

شــۆن تەلەفوونەکەیــان بــۆ دوژمــن کارێکــی دژوار نابێــت. 

 ســەرەتا بەرگــری لــە چــوون و مانــەوەی خەڵــک لەســەر بــاخ و مەزراکانیــان، 
پــاش دیاریکردنــی جێگای مەبەســت و ناردنی ســیخوڕ بــۆ نزیکیان و گەمارۆدانیان 
لەگــەڵ جێگیرکردنــی تۆپهاوێــژ و دۆشــکا لــە بەرانبەریــان لەســەر جــادەی نێــوان 
ــم بــە شــێوەی کەشــماڵ )کێومــاڵ(  ئاواییەکانــی »چەشــمیەر و بۆڕیــەر«، ڕێژی

هێــز لــە چــوار دەوریانــەوە دەجووڵێنێــت و گەمارۆکــە تەنگتــر دەبێتــەوە.

لــە کاتژمێــری دەی بەیانــی ڕۆژی ۱۵ پووشــپەڕی ۱۳۹۵ لــە نێــوان کەوێڵــەکان 
ــۆ ۴۵  ــاوەی ۴۰ ب ــۆ م ــەد ســڵێمانی« ب ــادری« و کاک »ئەحم ــن ن ــام ئەمی »م
خولــەک تەقــە لــە دوو الیــەن دەســت پێــدەکات. چڵکاوخــۆران و داگیرکــەران بــە 
ــی  ــش باوەڕێک ــەوە، ئەوانی ــک دەبن ــکا نزی ــا و دۆش ــۆپ و کاتیۆش ــتیوانیی ت پش
پۆاڵییــن و چەکێکــی ســووک و تەقەمەنیــی کــەم، پــاش دواییــن فیشــەک 
ــە  ــەوە و ب ــەرز دەبێت ــەورە ب ــی گ ــتانەکەوە گڕێک ــەژگ و دارس ــاو ه ــاکاو لەن لەن
نارنجۆکــی خۆیــان ســەنگەری ســەربەرزی بــە خۆێنــی ئاڵــی خۆیــان دەنەخشــێنن 
ــەر  ــە س ــەهیدان دەبەن ــان و ش ــەڵ گەلەکەی ــان لەگ ــی خۆی ــە بەڵێنی و قارەمانان
ــی  ــێ دوودڵ ــان، ب ــە دیلگیرانی ــتەوەدان و ب ــۆ بەدەس ــن و خ ــری چۆکلەرزی و لەب
ڕێــگای پــڕ لــە شــانازی و ســەروەریی شــەهیدان هەڵدەبژێــرن و تێکــەڵ بــە 
کاروانــی پــڕ لــە ســەروەریی شــەهیدان دەبــن و ڕێگاکەیــان بــە ئێمــەی ڕێبوارانــی 

ــه دەســپێرن. ــەو ڕێگای ئ

دوا سەنگەری کاکۆ و مامۆستا سەرکەوت
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بەشی چوارەم:
بەشێک لە نووسینەکانی شەهید کاوە
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تەوەری یەکەم: کوردی

ئیعدامه  سیاسییه كان له  كوردستان

ن: كاوه  جه وانمه رد 
 و: شه ریف فه الح

یه كێــك لــه  ئاســایی ترین شــێواز و رێكارێــك كــه  كۆمــاری  ئیســالمی  بــۆ ســه ركوت 
ــدا  ــه اڵتی  خۆی ــاوه ی  ده س ــه  م ــه رده وام ل ــدان ب ــه ر و بیرمه ن ــی  دژب و بێده نگكردن
ــه  هه مبــه ر زیندانیانــی   ــێ وه رگرتــووه ، ڕه چاوكردنــی  ســزای  ئیعدامــه  ل كه ڵكــی  ل
ــن  ــك له به رچاوتری ــورد یه كێ ــه وه ی  ك ــوه دا نه ت ــه م نێ ــیدا. ل ــی  و سیاس عه قیده ت
هه تــا  57ه وه   شۆڕشــی   ســه ره تای   كه لــه   سیاســه ته یه   ئــه م  قوربانییه كانــی  
ئێســتا بــه رده وام و بــه  شــێوه ی  سیســتماتیك ته نگــی  پــێ  هه ڵچنــراوه . ئیعــدام 
ــه   ــاو و ئاســاییه كانه  ل ــه  ب ــه  نموون ــك ل ــه  شــێواز و شــكڵی  جۆراوجــۆردا یه كێ ل
یاســای  ســزای  ئیســالمیی  رێژیمــی  تارانــدا كــه  بــه  راشــكاوانه  وه كــوو یه كێــك لــه  

ســزاكانی  پێشــگیری  لــه  چاالكــی  و ره وا لــه  قه ڵــه م ده درێــت .

 چاالكانــی  سیاســی  و مه ده نیــی  كــورد لــه  نموونــه ی  ئــه و كه ســانه ن كــه  
ــه   ســزای  ئیعــدام وه كــوو ئامانجێكــی  سیاســی  له ســه ریان جێبه جــێ  ده كرێــت . ب
چاوخشــاندنێكی  گشــتی  به ســەر یــه ك ده یــه ی  رابــردوو، بــه  ته واوه تــی  روون 
ــورد،  ــیی  ك ــی  سیاس ــی  زیندان ــی  ئیعدام ــی  حوكم ــه  كرده یی كردن ــكرایه  ك و ئاش
ــه  مه به ســتی  سیاســی  هیــچ مه به ســتێكی  دیكــه ی  بــه دواوه  نه بــووه . ئــه و  جیــا ل
ــروڕای  گشــتی   ــی  و شــاراوه كان و بــه دوور لــه  بی حوكمانــه ی  كه لــه  دادگا نهێن
ده رده كرێــن، جێبه جێكردنیشــیان له وپــه ڕی  بێده نگیــدا ئه نجــام ده درێــت . بــه  
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به راوردێكــی  دۆســیه   قه زایــی و ئاڵــۆزەکان و پشــێوییەکانی  پــاش پرۆســه ی  
چاالكانــی   ده ســكرده كانی   دۆســیە   له گــه ڵ   ٨٨ ســاڵی   هه ڵبژاردنــی   به نــاو 
سیاســیی  كــورد و ره وت و پرۆســه ی  تاوتوێ كردنیــان لــه  دادگاكانــی  رێژیــم، 
ــردوو  ــه  چ له ونــێ  نه تــه وه ی  كــورد ئێســتاش وه ك راب بۆمــان ده رده كــه وێ  كــه  ب
ــت .  ــه كار ده هێنرێ ــی  واڵت ب ــی  دۆخــی  قه یراناوی ــۆ كۆنتڕۆڵ ــك ب چەشــنی ئامرازێ
بینیمــان بــه  چ شــێوه یه ك ئــه و كه ســانه ی   بــه  تۆمه تــی  ســیخوڕی  و هه وڵــدان بــۆ 
ــه ك  ــكراكان و ی ــرانه  دادگا ئاش ــی ، كێش ــی  نه ته وه ی ــایش و ته ناهی ــی  ئاس تێكدان
ــه  دوای  یــه ك بــه  زینــدان مه حكــوو یــان لەســێدارە دران، بــه اڵم ده بینیــن كــه   ل
چاالكانــی  سیاســی  و مه ده نیــی  كــورد وه ك هه میشــه  بــه  تۆمه تگه لــی  نــاڕوون و 
ــه  دادگاییه كــی  ده ســه اڵتداردا ئه برێنــه  پــای  ســێداره وه .  به بــێ  ســه لماندنیان و ل
ــی   ــه  زیندانه كان ــوون و ل ــورد ب ــره  ك ــه  غه ی ــه و كه ســانه ی  ك ــوه دا زۆرن ئ ــه م نێ ل
رێژیمــدا ته نیــا بــه  تاوانــی  ئامرازبــوون، یــان جیاوازیــی  بیــروڕا لــه ســێداره  
ــی   ــه  ناوچه كان ــورد ل ــی  سیاســیی  ك ــه ڵ زیندانیان ــه راورد له گ ــە  ب ــه اڵم ب دراون، ب
ــتێكی   ــه  ئاس ــوكه وته وه  ل ــی  هه ڵس ــا چۆنیه تی ــژه ، هه روه ه ــواری  رێ ــه  ب ــه  ل دیك
ــران،  ــی  ئێ ــه  زیندانه كان ــورد ل ــی  ك ــی  عه قیده تی ــی  زیندانیان ــدان. ئیعدام زۆر نزم
بــه رده وام ئیعتــرازی  رێكخراوه كانــی  مافــی  مرۆڤــی  نێوده وڵه تیــی  بــه دواوه  بــووه ، 
هه رچه نــد كــه  ئــه م ناڕه زایه تــی  و ئیعترازانــه  لــه  ئاســتی  لــێ  ئه ســتاندنی  
ــی   ــه وه  خه ڵك ــی  دیكه ش ــوون. له الیه ك ــدا نه ب ــوو بوونه وه رێك ــرۆڤ وه ك ــی  م گیان
ــه ر  ــه  هه مب ــد جــارێ  ل ــورد هه رچه ن ــه وه ی  ك ــران و به گشــتی  نه ت كوردســتانی  ئێ
ــه  فۆرمــی  مه ده نیــدا  له ســێداره دانی  ڕۆڵه كانــی  كــورد دژكــرده وه ی  ئیعترازییــان ل
لــه   بــه راورد و هه ڵســه نگاندنه  مه ده نییانــه ش  ئــه م  داوه .  نیشــان  له خۆیــان 
روانگــه ی  به رپرســان و لێپرســراوانی  رێژیمــه وه  رۆیشــتۆته  خانــه ی  كــرده ی  تاوانــه  
ــۆ  ــی  ب ــی  فراوان ــی  و به ره نجام ــدا مه ترس ــۆری  خۆی ــه  ج ــه وه  كه ل ئه منییه تیه كان

هاوواڵتیانــی  كــورد بــه دواوه  بــووه .

به ڕێوه چوونــی   رێكه وتــی   راگه یاندنــی   رابــردوودا،  چەنــد  مــاوه ی   لــه    
له تیفــی،  حه بیبوڵــا  كــورد  خوێنــدكاری   و  و  سیاســی  زیندانیــی   حوكمــی  
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كه وتــه  بــه ر ســه رنجی بیــروڕای  گشــتی . مه ســه له ی  جێبه جێكردنــی  حوكمــی  
ئیعدامــی  حه بیبوڵــا له تیفــی  ڕۆژانــی  تاڵــی  ئیعدامــی  به كۆمه ڵــی  )فــه رزاد 
كه مانگــه ر، فه رهــاد وه كێڵــی ، نه ســرین عه له مهوویــی  و عه لــی  حه یده ریــان(
كــه   كــرده وه   زینــدوو  جارێكی  تــر  كوردســتاندا  خه ڵكــی   بیره وه ریــی   لــه   ی  
و  »كه یۆمــه رس  خامۆشــی   ئیعدامــی   وه بیرهێنــه ره وه ی   ده رده كانــی   و  زام 
نــادر محه مــه دی » و ئیعدامــی  غه ریبانــه ی  »ئێحســان فه تاحیــان« بــه  هیــچ 
ــه دوای   ــه رده وام ب ــاری  ئیســالمی  ب ــران. رێژیمــی  كۆم ــان نه ده ك مه رهه مێــك ده رم
ــاوه ی  ده ســه اڵتی   ــه  م ــووه ، ل ــه ك ب ــوو نه ته وه ی ــورد وه ك ــی  ك ســڕینه وه  و وه النان
ــووه   ــه وه دا ب ــی ئ ــه  هه وڵ ــه  كوردســتان، ل ــن ســاڵەی  خــۆی ل ســه ره ڕۆی  چه ندی
كــه  بــه  هــه ر شــێواز و فۆرمێــك ده ســت بداتــه  ســركوت و بێده نگكردنــی  دژبــه ر 
ــی   ــه  ره واكان ــێواندنی  داخوازیی ــدان و ش ــۆ تێك ــتایه دا و ب ــه م راس ــاران. ل و نه ی
نه تــه وه ی  كــورد، رێژیمــی  تــاران و دامــوده زگا پێوه ندیداره كانــی  لــه  هیــچ شــێواز 
ــه اڵم خاڵــی  گرینــگ و جێــگای  ســه رنج  ــاڕه وا نه پرینگاونه تــه وه ، ب و رێكارێكــی  ن
لێــرە دایــه ، كــه  رێژیمــی  تــاران نه ته نیــا به ته مــای  بــێ  كاریگه ركردنــی  نه تــه وه ی  
كــورد لــه  گشــت قۆنــاغ و بواره كانــدا بــووه ، به ڵكــوو هه میشــه  نه تــه وه ی  
ــی   ــی  كه ڵك ــه  ئامانجه كان ــتن ب ــۆ گه یش ــك ب ــی  و ئامانجێ ــوو قوربان ــوردی  وه ك ك
وه رگرتــووه . بــه  له به رچاوگرتنــی  دۆخــی  قۆناغــه  جیــاوازه كان، لــه  مــاوه ی  
ــه ڵ  ــه وه  له گ ــی  رووبه ڕووبوون ــه  كات ــاران ل ــی  ت ــه  رێژیم ــه  ك ــردوودا بینیومان راب
قه یرانــه  سیاســی  و ئابوورییــه كان لــه  ناوخــۆ و ده ره وه ، هه روه هــا لــه  كاتــی  
قووڵبوونــه وه ی  ئیعتــراز و ناڕه زایه تییــه  ناوخۆییــه كان، ده ســتی  داوه تــه وه   ئیعدامی  
ــه وه ی   ــه  نه ت ــانه ی  ئه وه ی ــه  نیش ــۆره  كرده وان ــورد. ئه مج ــیی  ك ــی  سیاس زیندانیان
كــورد لــه  ڕوانگــه ی  ده ســه اڵتدارانی  كۆمــاری  ئیســالمییه وه  وه كــوو ئامرازێــك 
لێــی  ده ڕوانــرێ ، هه روه هــا بــه  روونــی  گومــان و دوڕدونگیــی  ئامانجداربوونــی  
ئیعدامــه  سیاســییه كانی  چاالكانــی  كــورد ده ســڕێته وه  و ده یســه ڵمینێ  كــه  ئه مــه  
راســتییه كی  حاشــاهه ڵنه گره . به رچاوتریــن نموونــه ی  ئیعدامــه  سیاســییه كان لــه م 
ــورد  ــی  سیاســیی  ك ــان زیندانی ــی  ئێحســان فه تاحی ــی  حوكم ــاره وه ، به ڕێوه بردن ب
ــه  سه رانســه ری  واڵت و  ــی  ل ــه  له ڕاســتای  ســه قامگیریی  ئارامــش و هێمنی ــوو ك ب
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ــه م  ــوه  چــوو و ب ــاڕازی  به ڕێ ــه  ناوه ندنشــینانی  ن ــه ت وه ك هۆشــدارییه ك ب به تایب
ــێداره  درا.  ــایی  له س ــه واو نایاس ــێوه یه كی  ت ــه  ش ــان ب ــان فه تاحی ــنه  ئێحس چه ش
ــوون  ــی  ب ــان بریت ــده ی  ئێحســان فه تاحی ــه  په روه ن ــه كان ل ــه  حقووقیی كه موكۆڕیی
ــیبوونی   ــتدار و سیاس ــا مه به س ــێداری، هه روه ه ــی س ــاییبوونی  حوكم ــه : نایاس ل
ئــه و حوكمــه . ئێحســان فه تاحیــان لــه  دادگای  ســه ره تایی ، یــان هه مــان دادگای  
به نــاو شۆڕشــی  ســنه ، ســه ره تا ده  ســاڵ زیندانــی  بەســه ردا ســه پا، پاشــان ئــه م 
حوكمــه  لــه  دادگای  پێداچوونــه وه ی  پارێــزگا و بــه  ئیعتــرازی  دادســتانی  كامیــاران 
ــوو  ــۆڕا و ب ــه  ده  ســاڵه وه  گ ــه ی  ل ــوم« حوكمه ك ــه ری  »مدعــی  العم ــوو نوێن وه ك
بــه  ئیعــدام و ئــه و حوكمــه  لــه  ناداپه روه رانه تریــن حاڵه تــدا به ڕێــوه  چــوو. 
ــه   ــوه  چــوو كــه  به پێــی  یاســا، حوكــم كاتێــك ل ــه  حاڵێكــدا به ڕێ ــه و حوكمــه  ل ئ
دادگای  پێداچوونــه وه  زیــاد ده كــرێ  كــه  حوكمــی  دادگای  ســه ره تایی  لــه  ئاســتی  
ئــه و ســزا له به رچــاو گیــراوه ی  كــه  له الیــه ن دادســتانی  وه ختــه وه  دیــاری  كــراوه ، 
كه متــر بێــت، كــه  له مــه ڕ په روه نــده ی  ئێحســان فه تاحیــالن ئــه و مه ســه له یه  
ــه   ــه  ئیعدام ــر ل ــه  یه كێكی  ت ــه و حوكم ــی  ئ ــه  جێبه جێكردن ــه ڕا و ب ــت نه گ وه ڕاس
سیاســییه  غه یــره  حقووقــی  و یاســاییه كان له الیــه ن ده زگای  قه زایــی  و و ئیــداره ی  

ئیتالعاتــی  رێژیمــه وه  لــه  كوردســتان لــه  كارنامــه ی  رێژیمــدا تۆمــار كــرا.

 نموونــه ی  دیكــه ی  ئیعدامــی  نائاســایی  و نایاســایی  زیندانیانــی  سیاســیی  
ــه ی   ــگ و نهێنیان ــی  بێده ن ــه  ئیعدام ــاژه  ب ــرێ  ئام ــه وه ، ده ك ــه ن رێژیم ــورد له الی ك

كه یۆمــه رس و نــادر محه مــه دی  لــه  شــاری  ســنه  بكه یــن.

ســایه تی   قوربانیانــی   لــه   كــه س  دوو  محه مــه دی   كه یۆمــه رس  و  نــادر   
ــه واو   ــێوه یه كی  ت ــه  ش ــه   ب ــوون ك ــاری  ئیســالمی  ب ــی  كۆم ــه كوتكه رانه ی  رێژیم س
نامرۆڤانــه  و لــه  بێده نگیــدا له ســێداره  دران. ئــه م دوو چاالكــه  سیاســییه ی  كــورد 
كه لــه  ئه نجامــی  پرۆســه یه كی  په روه نده ســازی  و له الیــه ن ده زگای  ئیتالعاتــی  
لــه  به رگریكــردن  و  دیفــاع  مافــی   به بــێ   كرابــوون،  رێژیمــه وه  ده ستبه ســه ر 
 خۆیــان لــه  نادادپه راوه نه تریــن دادگای  رێژیمــدا حوكمــی  ئیعدامیــان به ســه ردا 
ســه پا، بــه اڵم ئه مجاره یــان جیــاواز لــه  نموونه كانــی  هاوشــێوه ، كه یۆمــه رس 
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ــد  ــا چه ن ــان ته نی ــی  زیندانییه كه ی ــی  ده وران ــاوه ی  ده  مانگ ــه دی  م ــادر محه م و ن
ڕۆژ لــه  زیندانــی  گشــتیدا بــوون و زۆربــه ی  ئــه و حوكمه یــان لــه  گرتنگــه  و 
ده ستبه ســه ر  ئیتالعاتــدا  ئیــداره ی   لــه   و  رێژیــم  تاكه كه ســییه كانی   ژووره  
ــه   ــورده  ب ــه م دوو الوه  ك ــده ی  ئ ــی  په ره ن ــه وه  و تاوتوێ ــی  لێكدان ــوون. ره وت كراب
ماوه یه كــی   لــه   و  ئه خالقــی   غه یــره   و  سه رســووڕهێنه ر  تــه واو  شــێوه یه كی  
كورتــدا جێبه جــێ  كــرا و به بــێ  ئــه وه ی  كــه  هیــچ وه اڵمێكــی  به ڵگه مه نــد و 
عه قانــی  بــه  پارێــزه ر، یــان بنه ماڵه كه یــان بدرێتــه وه ، بــه  شــێوه ی  نهێنــی  
هه مــوو  به ره نجامــی   و  دران  له ســێداره   الیــه ك  هه مــوو  ئاگاداریــی   به بــێ   و 
بــه   كــه   بــوو  كــورده   الوه   دوو  ئــه و  كڵگــۆی   دوو  پیشــاندانی   هه وڵــه كان 
بنه ماڵه كانیــان نیشــان درا. ئه وپــه ڕی  ناداپــه روه ری  و نایه كســانیی  رێژیمــی  
ــورد  ــه ی  ك ــه و دوو چاالك ــی  ئ ــكردنی  چاوپێكه وتن ــه  بێبه ش ــالمی  ل ــاری  ئیس كۆم
بــوو له دایكیــان و لــه وه ش هه ژێنه رتــر فرمێســكه كانی  كــوڕه  دوو ســااڵنه كه ی  
كه یۆمــه رس محه مــه دی  بــوو كــه  ده ربــڕی  ئه وپــه ڕی  كــرده وه ی  نامرۆڤانــه ی  
به رپرســانی  رێژیمــه  لــه  كوردســتان. دوای  جێبه جێكردنــی  حوكمــی  ئیعدامــی  
ــی   ــی  به ڕێوه بردن ــه ت ئیزن ــان ته نان ــه دی ، بنه ماڵه كانی ــه رس محه م ــادر و كه یۆم ن
ــه م چه شــنه   ــوو و ب ــه  له ده ســتچووه كانیان نه ب ــۆ ڕۆڵ رێوڕه ســمی  سه ره خۆشــی ب
ــه   ــورد ل ــه ی  ك ــی  الوان ــه ی ئیعدام ــن نموون ــۆش و بیده نگتری ــه  خام ــر ل یه كێكی  ت
مێــژووی  پــڕ لــه  هــه وراز و نشــێوی  نه تــه وه ی  كــورددا تۆمــار كــرا. ئێســتا ته نیــا 
ــی   ــی  و بێزاری ــه وه  پیشــاندانی  تووڕه ی ــورد ماوه ت ــه وه ی  ك ــۆ نه ت ــه  ب ــه ك ك رێگای
خۆیه تــی  لــه  رێژیــم لــه  شــێوازی  مه ده نیــدا كــه  ئه ویــش بــه  نــۆره ی  خــۆی  
به ره نجامــی  ئه رێنــی بــۆ خه ڵكــی  كوردســتانی  بــه دواوه  ده بێــت. مانگرتنــی  
ــه   ــه س ل ــوار ك ــی  چ ــه  ئیعدام ــراز ب ــه  ئیعت ــتان ل ــی  كوردس ــه ریی  خه ڵك سه رانس
چاالكانــی  سیاســی  و فه رهه نگیــی  كــورد یــه ك لــه و ئیعتــرازه  مه ده نییانــه ی  
ــه اڵتی  زاڵ و  ــی  ده س ــته م و زاڵمی ــانه ی  س ــۆی  نیش ــوو خ ــتان ب ــی  كوردس خه ڵك
ســته ملێكراویی  كــورد بــوو كــه  نیشــانه یه كی  به رچــاوه  لــه  نایه كســانیه  لــه  

نێــوان زوڵــم و دادپه روه رییــه  لــه  هه مبــه ر خه ڵكــی  كوردســتاندا. 
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عه لــی   و  عه له مهوویــی   شــیرین  وه كێڵــی ،  فه رهــاد  كه مانگــه ر،  »فــه رزاد   
ــدام  ــان ئیع ــا بنه ماڵه كانی ــزه ر، هه روه ه ــی  پارێ ــێ  ئاگاداری ــش به ب حه یده ریان«ی
كــران. خــۆ بــواردن لــه  ڕادەســتکردنەوەی  ته رمــی  ئــه و چــوار چاالكــه  كــورده ش 
ــه   ــرده وه  نامرۆڤانه ی ــه روه ری  و ك ــه و نادادپ ــڕی  ئ ــۆی  ده ب ــان، خ ــه  بنه ماڵه كانی ب
ــدا له ســێداره   ــەڕی  نادادپه روه ری ــه  شــێوه یه كی  نایاســایی  و لەوپ ــه  ئه وانیــش ب ك
ــرازی  گشــتگیری   ــه ری  هه ڵگیرســانی  ئیعت ــه  ئه گ ــرس ل ــۆی  ت ــه  ه ــم ب دران. رێژی
خه ڵكــی  لــه  ڕادەســتکردنەوەی  ته رمــی  ئــه و چــوار چاالكــه ی  كــورد خــۆی  بــوارد، 
ــه و  ــۆ ئ ــك هیچــكات ب ــه  خه ڵ ــه وه ن ك ــاگاداری  ئ ــه  باشــی  ئ ــه  خۆشــیان ب چونك
كه ســانه ی  كــه  شایســته ی  مه رگــن ڕاناپــه ڕن، كه وایــه  ئــه و چــوار چاالكــه ی  كــورد 

بێتــاوان بــوون، بۆیــه  رێژیــم لــه  ئیعتــرازی  خه ڵــك، ترســی  لــێ  نیشــتبوو.

 ئێســتاش ســه ره ڕای  ئــه و زه خــت و گوشــارانه ی  كــه  رێژیــم بــه  شــێوه ی  
جۆراوجــۆر به ســه ر نه تــه وه ی  كــورددا ده یســه پێنێ ، دیســانیش نه تــه وه ی  كــورد 
هــه ر ڕۆژه  چاوه ڕێــی  بیســتنی  هه واڵــی  ئیعدامــی  یه كێكی  تــر لــه  ڕۆڵه كانــی  
كوردســتانه . هــه ر جــاره  و هــاوكات له گــه ڵ نزیكبوونــه وه ی  به ڕێوه چوونــی  حوكمــی  
ئیعدامــی  یه كێــك لــه  ڕۆڵه كانــی  كــورد، هه میســان شــه پۆلێك لــه  نائومێــدی  
و تــرس و دڵه ڕاوكــێ  سه رانســه ری  كوردســتان داده گرێــت  و ئــه وه  بنه ماڵــه ی  
ڕۆڵــه  به ندكراوه كانــن كــه  تێپه ڕینــی  چركــه كان بۆیــان ده بێتــه  یه كســاڵ و 
ــۆ  ــۆ ب ــووره وه  ب ــه  باك ــه . ل ــه  دێوه زمه ی ــێنه رتر ل ــان ترس ــاتانه  بۆی ــه و چركه س ئ
باشــوور و لــه  ڕۆژهه اڵتــه وه  هه تــا ڕۆژئــاوای  كوردســتان ته نیــا شــتێك كــه  دێتــه  

به رگــوێ  كاتــی  به ڕێوه چوونــی  ئیعــدام و مه رگــی  ڕۆڵه كانــی  كوردســتانه .

لــه م  و  مه عارفــی   شــێركۆ  ئــه وه ش  دوای   و  جه اللیــان  زه ینــه ب  ڕۆژێــك   
الشــه وه  حه بیبوڵــا گوڵپه ری  پــوور و ده یــان هاوواڵتیــی  دیكــه ی  كــورد كه لــه  
ــی   ــالمیدا، چاوه ڕی ــاری  ئیس ــی  كۆم ــته مه كانی  رێژیم ــە س ــڕ ل ــك و پ ژووره  تاری
به ره نجامــی  سیاســه ته  نگریســه كانی  رێژیــم و لــه  هه مــان حاڵــدا چاوه ڕێــی  
بكــه ن. مۆته كــه ی   مــه رگ په لكێشــیان  بــه ره و  ژماره دنــی  چركه كانــن هه تــا 
ــه ر  ــی  به س ــه وه  باڵ ــه ن رێژیم ــه دا له الی ــه م ڕۆژان ــه  ل ــێبه رێكه  ك ــا س ــه رگ ته نی م
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نه تــه وه ی  كــورددا كێشــاوه . هــه ر جــاره  و پریشــکەی قیــن و نفــره ت و بێزاریــی  
ده ســه اڵتدارانی  رێژیــم بــه ر یه كێــك ڕۆڵه كانــی  نه تــه وه ی  كــورد ده كــه وێ  و 
ــی   ــری  كوتكێك ــر زه ب ــه  له ژێ ــتانه  ك ــی  كوردس ــه  دایكان ــك ل ــی  یه كێ ــان دڵ دیس
ئاســنگه ریدا لــه ت و پــه ت ده بێــت. بیســتنی  وه هــا هه واڵگه لێــك و رووبــه ڕوو 
ــی    ــنی  پادگانێك ــتان چه ش ــیی كوردس ــی  پۆلیس ــه ش و دۆخ ــه ڵ ك ــه وه  له گ بوون
تــەواو ســەربازی گۆڕانــی  به ســه ردا دێــت، بــۆ خه ڵكــی  كوردســتان بۆتــه  كارێكــی  
ــۆره   ــه م ج ــورد ل ــه وه ی  ك ــی  نه ت ــه  دڵ ــه و شــته ی  ك ــه اڵم ئ ــه ، ب ــایی  و ڕۆژان ئاس
حاڵه تانــه  ده خاتــه  لــه رزه وه ، ته نیــا رێژنه بارانــی  فرمێســكی  دایكانــی  چــاوه ڕێ  و 
دڵســووتاوه  كــه  ســووتانی  دڵــی  لــه  ئاســن ســه ختتر و لــه  بــه رد پته وتــر دێنێتــه  
ــت،  ــه ر دانانێ ــان له س ــكانه  كاریگه ریی ــه و فرمێس ــه  ئ ــه ی  ك ــه اڵم ئه وان ــۆش، ب ج
ــه وان  ــه الی  ئ ــه كان ل ــا مرۆیی ــاری  ئیســالمین، چونكــه  به ه ســه رانی  رێژیمــی  كۆم
هیــچ واتایه كیــان نییــه . دیكتاتــۆری  و نه بوونــی  مرۆڤایه تــی  لــه الی رێژیمــی  
كۆمــاری  ئیســالمییه وه  كاتێــك ده رده كــه ون كــه  ده ســت و پێوه ندییه كانیــان 
ــه   ــان ب ــی  ڕۆڵه كانی ــاواری  بێتاوانی ــه  ه ــره ی  ك ــه  پی ــك و باوك ــه و دای ــه ت ب ته نان
ــا  ــی  ته نی ــا له تیف ــه ی  حه بیبوڵ ــه ن. بنه ماڵ ــم ناك ــن، رۆح ــا ده گه یه ن ــی  دنی گوێ
له ژێــر  ده بــێ   ڕۆڵه كه یــان  گیانــی   ڕزگارکردنــی  بــۆ  هه وڵــدان  تۆمه تــی   بــه  
ــات  ــی  ئیتالع ــه ی  گرتنه گه كان ــدا ره وان ــی  ئه منیه تی ــن دۆخ ــی  ته وندتری چاوه دێری
ــان و  ــی  گری ــورد ماف ــی  سیاســیی  ك ــی  زیندانیان ــكان و باوكان ــن. ئاخــۆ دای بكرێ
هاواریــان بــۆ كاتــی  گه یشــتنی  مه رگــی  ڕۆڵه كانیــان نییــه ؟ كه وایــه  لــه  روانگــه ی  
ده ســه اڵتی  ســته م و بێدادییــه وه  مافــی  نه تــەوه ی  كــورد چــۆن پێناســه  كــراوه ؟ 
تــاران  رێژیمــی   كــه   ئه مه یــه   ئاشــكرایه،   و  روون  به ته واوه تــی   كــه   ئــه وه ی  
نه ته نیــا مافــی  ژیــان بــۆ كــورد بــه  ره وا نازانــێ ، به ڵكــوو مافــی  ئاســایی  و 
ــردوون و  ــێ  زه وت ك ــی  مردنیشــی  ل ــه  شــێواز و چۆنیه تی ــردن، وات سروشــتیی  م

ــی  ده كات. ــه ر خــۆی  دیاری ــه وه ش ه ئ

 ئێســتا جارێكی  تــر یه كێــك لــه  الوانــی  نه تــه وه ی  كــورد بێڕوحمانــه  و لــه  
نێــوان په تــی  ســێداره  و ژیانــدا گیــری   لــه   حاڵه تێكــی  تــه واو نایه كســاندا 
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ــه  په ره وه نده ســازی  و  ــه  ب ــدكاری  ســنه یی  ك ــی  خوێن ــا له تیف ــردووه . حه بیبوڵ ك
له ژێــر زه خــت و گوشــاری  زۆری  جه ســته یی  و رۆحــی لــه  ئیــداره ی  ئیتالعــات بــه  
كۆمه ڵێــك تاوانــی  ده ســكرد مه حكــووم كــراوه ، یه كێكی  تــر لــه و قوربانیانه یــه  
قازیــدا  به رامبــه ر  لــه   كــه   كه ســێك  گرتــووه .  له به رچــاوی   ده ســه اڵت  كــه  
حاشــای  لــه  به شــێكی  زۆر لــه و تاوانانــه ی  كــه  دراونه تــه  پاڵــی  كــردووه . ئێســتا 
له الیه كــی  و  له الیــه ك  له تیفــی   حه بیبوڵــا  كــه   په روه نــدی   نایاســاییبوونی  
ــراو له الیــه ن رێژیمــه وه  جێــگای  تێڕامــان   دیكه شــه وه  ئیعدامــی  مه به ســتداری ناوب
و لــێ  وردبوونه وه یــه . رێژیمــی  كۆمــاری  ئیســالمی  وه كــوو پێشــوو بــه  دوای  
ــه  پرۆســه ی  سیاســه ته   ــه  كه ل ــۆك و ناهاوســه نگه كانی  خۆیه وه ی ــه  پێكناك ئامانج
و  تــرس  یه كیــان خســتنه ڕێی   كــه   پێــش  گرتوویه تــه   هه ڵه كانیــدا  نابه جــێ  
ــه  سیاســی   ــی  ســه رهه ڵدانه وه ی  قه یران ــه  كات ــك و ل ــوان خه ڵ ــه  نێ ــه  ل دڵه ڕاوكێی
ــڕ  ــه ی  پ ــی  گه اڵڵ ــی  جێبه جێكردن ــه  كات ــه دا ل ــه م پێوه ندیی ــدا. ل و ئابوورییه كانی
لــه  مشــتومڕی  یارانــه كان و كاتــی  هاتنــه  ئــارای  گــرژی  و ئاڵــۆزی  لــه  ناوچه یه كــی  
بێبــه ری  لــه  ئیمكانــات وه كــوو كوردســتان، به هــۆی  هــه ژاری  و بێده ره تانیــی  
ــه رهه ڵدانی   ــاده  و س ــی  ئام ــراز و ناڕه زایه ت ــه ی  ئیعت ــتێن و زه مین ــاو، به س به رب
ــه وه   ــه  خۆدزین ــم ب ــه م رووه وه  رێژی ــه . ل ــی  نیی ــه  چاوه ڕوان ــه دوور ل ــی  ب ناڕه زایه ت
ــكاری   ــه ری  رێ ــه  گرتنه ب ــانی ، ب ــه روه ری  و یه كس ــێكی  دادپ ــی  كه ش ــه  پێكهێنان ل
ــه   ــه كان دای ــه ری  ناڕه زایه تیی ــاوری  ئه گ ــه وه ی  ئ ــی  دامركاندن ــه  هه وڵ ــه  ل نامرۆڤان
ــی   ــه  قوربان ــه وه ش شــتێك نییــه  جگه ل ــه  پێــش و ئ و شــێوازی  نائاســایی  گرتۆت
و ئیعدامــی  یه كێكی تــر لــه  زیندانیانــی  سیاســی  لــه  كوردســتان. هه تــا بــه م 
چه شــنه  و بــه  خه یاڵــی  خــۆی  به ســه ر بارودۆخه كــه دا زاڵ بێــت و كۆنتــڕۆڵ 
ــازادی  و  ــه و ئ ــه واوی  ئ ــه  ت ــه وه ی  ك ــاگا ل ــێ ئ ــه اڵم ب ــرێ ت. ب ــته وه  بگ ــه  ده س ب
ــان هه ڵێنجــراوی  كه شــی   ــه  جیهــان هــه ن هه مووی یه كســانییانه ی  كــه  ئه مڕۆكــه  ل

ته وندوتیــژی  و ســه ركوت و دیكتاتۆرییــه كان بــوون.  
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بارودۆخی  زیندانه كانی  ئێران

ن: كاوه  جه وانمه رد
و: شه ریف فه الح

فرۆشــتن  بــۆ  په ســێوگه یه كن  و  ئه رخایــه ن  شــوێنێكی   ئێــران،  زیندانه كانــی  
ــرس و  ــچ ت ــێ  هی ــه وه ی  به ب ــۆ ئ ــوێنێك ب ــبه ره كان، ش ــاده  هۆش ــری  م و ئاڵووێ
دڵه ڕاوكێیــه ك خه ڵكــی  تێــدا به نــد و شــكه نجه  بكرێــت . زیندانه كانــی  ئێــران، 
یانــی  دواییــن ده رفــه ت و مــه ودای  ژیــان، بــه  واتایه كی  تــر لــه  ره نگــی  ره ش 
له بــاره ی  ده ســتبڕ و  ئــه م شــوبهاندنه   بــه اڵم  نییــه ،  تۆختــر ره نگێكــی  دی  
ســه رپێچكارانی  پســپۆڕه وه  وه ڕاســت ناگــه ڕێ ، له به رئــه وه ی  زینــدان مــاڵ و 
له نــاو  ئه وانــه .  یه كه مــی   ماڵــی   حاڵه تیشــدا  هێنــدێ   لــه   و  دووه م  شــوێنی  
ــه  ژووری   ــه رنان ناخه ن ــه رپێچی  و كاو له س ــه ر كاری  س ــه س له ب ــچ ك ــدان هی زین
تاكه كه ســییه وه . لــه  ده ره وه ی  زینــدان لــه  ترســی  تووشــبوون و كه وتنــه  زینــدان 
ــدا  ــه  گۆڕێ ــێك ل ــچ ترس ــش هی ــاو زیندانی ــت و له ن ــاڵ ده بێ ــرۆڤ ت ــه  م ــان ل ژی
ــاواز  ــه ت جی ــازاد و ته نان ــای  ئ ــه ڵ دنی ــای  له گ ــه  دنی ــاواز ل ــوێنێكه  جی ــه . ش نیی
ــاره وه  و  ــه م ب ــان ل ــگای  تێڕام ــه له ی  جێ ــان. مه س ــه ی  جیه ــی  دیك ــه  زیندانه كان ل
ئــه و شــته ی  كــه  دۆخــی  زیندانه كانــی  ئێــران لــه  زیندانه كانــی  دیكــه ی  دنیــا جیــا 
ده كاتــه وه ، هاوكاریــی  پیرســێنێل و فه رمانبه رانــی  زیندانــه  له گــه ڵ كه ســانی  
ــاو زینــدان كــه  به پێــی  گرێبه ســت و ڕێككه وتنێكــی   ــار و ســه رپێچیكاری  ن خه تاب
ــه .  ــه ره كییان هه ی ــی  س ــه دا ڕۆڵ ــاكاره  چه وتان ــه و ئ ــره و دان ب ــه  ب ــراو ل نه نووس
ــواری   ــه  ب ــاری  ئیســالمی  ل ــه ته كانی  كۆم ــه  سیاس ــاندنێكی  گشــتی  ب ــه  چاوخش ب
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ــه   ــه تانه  ده بن ــه م سیاس ــه  ئ ــه وێ  ك ــان ده رده ك ــی دا بۆم ــی  و فه رهه نگ كۆمه اڵیه ت
هــۆی  دووبــاره  ســه هه رڵدانه وه ی  كــرداری  چــه وت و خراپه كارانــه  كــه  به ره نجامــی  
ــه م  ــه ی  ئ ــڤ و تێكده ران ــی  نێگه تی ــه وه . به ره نجام ــێ ده كه وێت ــارهێنه ریان ل خه س
سیاســه ته  داڕێــژراوه ، ده بێتــه  هــۆی  ره خســاندن و پــه ره دان بــه  كۆمه ڵێــك 
خه ســار و كۆســپی  بــاو كه لــه  كۆمه ڵگــەدا ســه قامگیر ده بــن كــه  به ره بــه ره  
بوونه تــه  به شــێك لــە ژیانــی  ڕۆژانــه  و ئاســایی  فه رهه نگــی  خه ڵكــی  ئێــران. 
ــارده ی   ــتماتیكه ، دی ــه ته  سیس ــه م سیاس ــپه كانی  ئ ــن كۆس ــه  گرینگتری ــك ل یه كێ
مــاده  هۆشــبه ره كان و كه ســانی  توشــبوویه  كــه  بۆتــه  یه كێــك لــه  نانۆرمــی  
پڕوپاگه نــده ی   و  ته بلیغــات  ئێــران.  كۆمه ڵگــەی   ئێســتای   خه ســاره كانی   و 
ــپه   ــه م كۆس ــدار ب ــی  پێوه ندی ــه ت و داموده زگاكان ــانی  حكووم ــاوی  به رپرس به رب
به شــێكی   ڕۆژه   هــه ر  و  ئاســایی   چه واشــه كارییه كی   بۆتــه   كۆمه اڵیه تییــه وه  
ــۆ  ــی  ب ــه ی  حكوومه ت ــی  دیك ــۆن و راگه یه نه كان ــی  ته لە فزی ــه  به رنامه كان ــن ل به ری
ته رخــان كــراوه . به رپرســانی  حكوومــه ت بــه  خســتنه ڕووی  ئامــار و رێــژه ی  هه ڵــه  
ــه  شــێوه یه كی   ــا ب ــه وه  دان هه ت ــی  ئ ــه  هه وڵ ــه رده وام ل ــه  راســتی ، ب ــه دوور ل و ب
ئومێــدی   رواڵه ت ئاســا  و  نه شــیاو  هه لومه رجــی   ســه ر  بپه ڕژێنــه   ناڕاســت 

ــن. ــدا بچێن ــی  خه ڵك ــه  دڵ ــاره  ل ــه  ناله ب ــه م دۆخ ــازی  ئ چاكس

 بــه اڵم ئــه م پرســیاره  لــه  بیرۆكــه ی  خه ڵكــدا جێــگای  گرتــووه  كــه  ئاخــۆ 
تــه واوی  ئــه و ته بلیغــات، پڕوپاگه نــده  و چاالكییانــه ی  كــه  له الیــه ن رێژیمــی  
لــه   ئیدیعاكانییــه وه   لــه   پــڕ  دامــوده زگا  و  رێكخــراو  و  ئیســالمی   كۆمــاری  
كاریگــه ر  كۆمه ڵگــە  له ســه ر  چه نــده   هه تــا  به ربــاس،  دێنــه   راگه یه نــه كان 
ــیاره   ــه م پرس ــی  ئ ــه وه ؟ وه اڵم ــێ كه وتۆت ــان ل ــی  ئه رێنی ــوون و چ به ره نجامێك ب
مه ســه له یه دا  ئــه م  له گــه ڵ  پێوه نــدی   لــه   ئاشــكرایه ،  و  روون  به ته واوه تــی  
ــاری   ــرده وه ی  كۆم ــه  ك ــن ك ــه وه  بكه ی ــاژه  ب ــن ئام ــك ده توانی ــچ گومانێ ــێ  هی به ب
ئیســالمی  جیالــه  په ره پێــدان و باوكردنــه وه ی  مــاده  هۆشــبه ره كان وه كــوو 
و  به ره نجــام  ئێــران  كۆمه ڵگــەی   جیاجیاكانــی   توێــژه   له نــاو  فه رهه نگێــك 
ــران و  ــوان ئێ ــه  نێ ــتی  ل ــی  گش ــه  به راوه ردێك ــووه . ب ــه ی  نه ب ــكه وتێكی  دیك ده س



271شەریف فەالح

ــاری   ــی  رێژیمــی  كۆم ــان ده رده كــه وێ  كــه  ئیدیعاكان ــی  دیكــه ی  ناوچــه  بۆم واڵتان
ئــه م خه ســار و  له مــه ڕ هۆكاره كانــی  ســه له نوێ  ســه رهه ڵدانه وه ی   ئیســالمی  
ــه   ــی  فریوده ران ــێ  ناوه رۆك ــمی  ب ــك دروش ــه  كۆمه ڵێ ــه ، جیال ــه  كۆمایه تیان گرفت

هیــچ شــتێكی  دیكــه  نه بــووه .

 ئێســتا یه كێــك له به رچاوتریــن پاســاوه كانی  كۆمــاری  ئیســالمی  لــه  پێوه نــدی  
له گــه ڵ زیادبــوون و به رینتربوونــه وه ی  مه ســه له ی  مــاده  هۆشــبه ره كان و ئــه و 
جوغرافیایــی   هه ڵكه وتــه   ده كه وێتــه وه ،  لێــی   كــه   نێگه نیڤانــه ی   به ره نجامــه  
مــاده ی   به رهه مهێنــه ری   له گــه ڵ گه وره تریــن  بوونیه تــی   ئێــران و هاوســنوور 
و  بێده ره تانــی   بێــكاری ،  دیكه شــه وه   له الیه كــی   جیهانــدا.  لــه   هۆشــبه ر 
كۆمــاری   كــه   هۆكارانه یــه   لــه و  دیکــە   یه كێكــی   له راده به ده ریــش  هه ژاریــی  
ــێ وه رده گــرێ ت.  ــه رده وام وه كــوو پاســاوێكی  پۆپۆلیســتی  كه ڵكــی  ل ئیســالمی  ب
ئێســتا ته نیــا بــه  به راوردێكــی  ســه رپێیانه  و ئاســایی  لــه  نێــوان ئێــران و 
واڵتــی  پاكســتان راســت نه بوونــی  پاســاو و به ڵگه كانــی  ســه رانی  كۆمــاری  
ــه ی   ــی  پاكســتان ســه ره ڕای  هه ڵكه وت ــه  روو. واڵت ــه  ئاســانی  ده كه ون ئیســالمی  ب
و  هه مه الیــه ن  نه پســاوه ی   تێكه اڵوییه كــی   فه رهه نگــی ،  و  جوغرافیایــی  
ده بینیــن  دیكه شــه وه   له الیه كــی   هه یــه ،  ئه فغانســتان  له گــه ڵ  درێژخایه نــی  
ــران  ــه ڵ ئێ ــتان له گ ــی  پاكس ــی  خه ڵك ــكاری  و هه ژاری ــی  بێ ــژه ی  نرخ ــار و رێ ئام
بــه راورد ناكرێــن، بــه اڵم له بــه ر ئــه وه ی  كــه  سیســته می  زاڵ بــه  ته مــای  به الڕێــدا 
بــردن و په كخســتنی  ئــه و كۆمه ڵگایه یــه  كــه  له ژێــر ركێفــی  دایــه ، ده بینیــن 
كه لــه  بــواری  ئامــار و لــه  پێوه نــدی  له گــه ڵ مه ســه له ی  مــاده  هۆشــبه ره كان 
و توشــبوان بــه و به اڵیــه ، واڵتــی  پاكســتان بــه  نیســبه ت ئێرانــه وه  لــه  دۆخێكــی  
باشــتر دایــه ، لــه م حاڵه ته شــدا به رپرســانی  حكوومه تــی پاكســتان وه كــووو 
ــوه رۆك.  ــێ  نێ ــده  و دروشــمی  ب ــه  پڕوپاگه ن ــاری  ده ســتیان نه داوه ت ســه رانی  كۆم
ــه   ــاد بۆت ــبه ره كان و ئیعتی ــاده  هۆش ــی  م ــدا گرفت ــتای  ئێران ــی  ئێس ــه  بارودۆخ ل
یه كێــك لــه  بنبه ســت و گرفتــه  چاره ســه رنه كراوه كانی  بنه ماڵــه  ئێرانییــه كان. 
بــه  له به رچاوگرتنــی  سیاســه تی  داڕێــژراوی  رێژیمــی  كۆمــاری  ئیســالمی  له بــاره ی  
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ــه ره كیی   ــۆكاری  س ــك وه ك ه ــچ رێكارێ ــبه ره وه ، هی ــاده ی  هۆش ــای  م درم و په ت
پێشــگیری  و كۆنتــڕۆڵ لــه  گۆڕێــدا نییــه  و كاریگه رترینیــان یانــی  زینــدان و 
ــه  حاڵــی   ــان له ده ســت داوه . ل ــه ی  خۆی ــران له ڕاســتیدا وات ــه  ئێ گرتنگه كانیــش ل
ــه كان و  ــده  مافیایی ــۆ بان ــدان ب ــی  زین ــی  ده روازه كان ــن قفڵ ــرێ  بڵێی ــازردا ده ك ح
ــه   ــانه وه  دۆخه ك ــه  كه س ــه م كۆمه ڵ ــاره ی  ئ ــه  له ب ــكێنراوه ، چونك ــیارانی  ش فرۆش
بــه  چه شــنێكه  كــه  ده ره وه  و نــاوه وه ی  زینــدان بــۆ ئــه وان هیــچ جیــاوازی  و 
ــه  كاره ســات و  ــه  چاوپۆشــیكردن ل ــه  كورتــی  و ب ته وفیرێكــی  نییــه . لێــره دا و ب
ــه  سیاســه تی  كۆمــاری  ئیســالمی   ئــه و گێــژاوه  ده روونــی  و كۆمه اڵیه تییانــه ی  كه ل
ــی   ــه  ســه ر دنیایه ك ــووه ، ده پڕژێین ــه وه  ســه رچاوه یان گرت ــه  ده روه ی  زیندانه كان ل
ــی   ــی  زیندانه كان ــك، یان ــه  تراژی ــژی  ل ــه اڵم دنیایه كــی  ت بچــووك و به رته ســكتر، ب
كۆمــاری  ئیســالمی . لــه  رابــردۆوه  هه تــا ئێســتا و لــه  تــه واوی  قۆناغه كانــی  
شــوێنێكی   لــه   مــرۆڤ  ده ستبەســه ركرانی   و  گرتــن  بــه رده وام  مرۆڤایه تیــدا 
ــه  روودان و  ــۆ پێشــگیری  ل ــك ب ــان رێكارێ ــوو ســزا ی ــی وه ك ــگ و بێده ره تان ته ن
ــرێ   ــا ناك ــه  شــێوه یه كی  ره ه ــراوه . ب ــێ وه رگی ــاوان كه ڵكــی  ل ســه رهه ڵدانه وه ی  ت
بــاس لــه وه  بكه یــن كــه  زینــدان ڕۆڵێكــی  كاریگــه ری  له مبــاره وه  هه بــووه ، بــه اڵم 
بوونــی  زیندانیــش لــه  هێنــدێ  بــواردا وه كــوو راگرتــن و كۆنتڕۆڵــی  ئــه و كه ســانه ی  
كــه  ده ســتیان داوه تــه  كــرده وه ی  جینایه تكارانــه ، بــه ده ر لــه  كاریگــه ری  نه بــووه ، 
بــه  چه شــنێك كــه  مه ســه له ی  ئه منیــه ت و ئاسایشــی  گشــتی  و هێنــدێ  كاتیــش 

گیــراوه . له به رچــاو  و  ده ســته به ر  تاكه كه ســیش 

ــه كان  ــه و پێــوه ره  ده ستنیشــانكراوانه ، زیندان ــه واوی  ئ ــه ی  ت ــران پێچه وان ــه  ئێ ل
بوونه تــه  شــوێنی  ســه ره كیی  داڵده دانــی  كه ســانی  ســه رپێچیكار و شــه ڕانی . 
بــۆ  كــه   كه ســانه ن  ئــه و  ئێــران،  ئێســتای   به ندییه كانــی   زۆری   رێژه یه كــی  
ــران  ــی  ئێ ــرده وه ی  خــراپ زیندانه كان ــه  ك ــن جــار به هــۆی  تووشــبوون ب چه نده می
بۆتــه  شــوێنی  ژیانیــان. ئــه وه ی  لــه م نێــوه دا جێــگای  بایــه خ و تێڕامانــه ، نه مانــی  
تــرس و دڵه ڕاوكێــی  خراپــه كاران و ئه نجامده رانــی  گیروگرفتــه  كۆمه اڵیه تییه كانــه  
لــه  چــوون بــۆ زینــدان و كه وتنــه  داوی  شــوێنه  ســنووردار و به رته ســكه كانه  
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كــه  زۆر ئاســایی  بۆتــه وه . زۆربــه ی  ئه وكاتانــه ی  كــه  كه ســانی  تاوانبــار ره وانــه ی  
زینــدان ده كرێــن، بــه ڕای  خۆیــان جۆرێكــه  لــه  گۆڕینــی  كه ش وهــه وا و تــازه  
ــه  بــواری  دیكه شــه وه   كردنــه وه ی  دیــدار له گــه ڵ دۆســت و هه ڤااڵنــی  دیكه یــان. ل
ــه   ــه كار ب ــانی  خراپ ــۆ كه س ــران ب ــی  ئێ ــی  ئێســتای  زیندانه كان ــه رج و دۆخ هه لوم
چه شــنێك نییــه  كــه  ببێتــه  هــۆی  ئــازار و ئه شــكه نجه  و به رته ســككردنه وه ی  
ئازادییه كانیــان و به ســتێنی  ئــه و دۆخــه ی  كــه  بــۆ ئــه وان بــه  جۆرێــك خــوازراوی  
دێتــه  ئه ژمــار بــه  ته واوه تــی  ره خســاوه . تــه واوی  ئــه م هــۆكار و زه مینانــه  
دێنــه   ئیســالمی   كۆمــاری   ده ســه اڵتخوازانه كانی   سیاســه ته   به ره نجامــی   وه ك 
ئه ژمــار، بــه و واتایــه ی  كــه  یه كێــك لــه  راســتییه  به رجه ســته  و زه قه كانــی  
ــێوه   ــه  ش ــی  ب ــر ركێفیه ت ــەی  ژێ ــی  كۆمه ڵگ ــوازه كان كۆنتڕۆڵ ــه اڵته  پاواوانخ ده س
و رێــكاری  نــاڕه وا و نه گونــج. ئێســتا زیندانه كانــی  ئێــران بوونه تــه  شــوێنی  
ســه ره كیی  تاوانــه  ئینســانییه كان و هه مــوان له نــاو كێشــمه كێش و ئــاوری  شــه ڕی  
ده ســه اڵتدا بوونه تــه  قوربانــی . كۆمه ڵێــك مــرۆڤ كــه  بەهــۆی  رووداو و دیــارده  و 
ــرده وه ی   ــی  و ك ــی  سیاس ــه  ناكارامه ی ــراو ل ــی  هه ڵێنج ــاره  كۆمه اڵیه تییه كان خه س
ــی   ــوون. به پێ ــی  دژوار ب ــی  گێژاوێك ــالمییه وه  تووش ــاری  ئیس ــی  كۆم به ڕێوه به ران
ــۆی   ــی  ك ــه ر شه ش ــه ك له س ــووه كان ی ــه وه  یه كگرت ــراوی  نه ت ــی  رێكخ راپۆرته كان
ــاییه   ــن، ئاس ــه كار ده هێنرێ ــران ب ــه  ئێ ــان ل ــبه ره كانی  جیه ــاده  هۆش ــتیی  م گش
ــاده   ــی  م ــی  به كارهێنان ــه  ئه نجام ــووڕهێنه ره  ل ــاره  سه رس ــه م ئام ــێك ل ــه  به ش ك
هۆشــبه ره كان له نــاو زیندانه كانــی  ئێرانــه وه  به ده ســت دێــن. به پێــی  ئامــاری  
فه رمیــی  به رپرســانی  بــااڵی  كۆمــاری  ئیســالمی  نزیــك بــه  50٪ ی  كــۆی  گشــتیی  
به ندییه كانــی  ئێــران، ئــه و كه ســانه ن كــە بــه  هــۆی  فــرۆش و به كارهێنانــی  
ــی   ــدی  به ره نگاری ــه دا ناوه ن ــه و پێوه ندیی ــراون. ل ــد ك ــبه ره كانه وه  به ن ــاده  هۆش م
رێكخــراوی  نه تــه وه  یه كگرتــووه كان به مدواییانــه  لــه  راپۆرتێكــدا رای گه یانــدووه : 
ــاده   ــه  م ــبوو ب ــن توش ــی  زیاتری ــیمه ته كه یه وه  خاوه ن ــبه ت حه ش ــه  نیس ــران ب ئێ
هۆشــبه ره كانه  له نێــو واڵتانــی  جیهانــدا. له وانه یــه  لــه  مــاوه ی  چه نــد ده یــه ی  
رابــردوودا، بوونــی  رێــژه ی  زۆری  تووشــبوان بــه  مــاده  هۆشــبه ره كان بكرایــه  لــه  
ــاوی   ــەوه  پاس ــی  كۆمه ڵگ ــی  و ئابووری ــه ده ری  فه رهه نگ ــی  له ڕاده ب ــگای  هه ژاری رێ
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بــۆ بهێنرایه تــه وه ، بــه اڵم ئێســتا لــه  بارودۆخێكــدا شــه پۆلێكی  به ریــن لــه  ته بلیــغ 
ــتی  و  ــاوه  نازانس ــه  و پاس ــه  گۆڕێدای ــبه ره كان ل ــاده  هۆش ــەدژی  م ــه  ل و بانگه ش
هیــچ  نێــوه دا  لــه م  و  به ربــاوه   زۆر  رێژیــم  به رپرســانی   چه واشــه كارانه كانی  
ترســێكیان لــه  ئاشــكرابوون نییــه . ئــه وه ی  جێگــەی  سه رســووڕمانه  ئه وه یــه،  
كــه  به رپرســانی  رێژیــم بــه  خســتنه  ڕووی  ئامــاری  ناڕاســت و دژ بــه  یــه ك گومــان 
و دوڕدونگیــی  ئــه و مه ســه له یان به ته واوه تــی  ره واندۆتــه وه  و الیه نــی  راســتی  
مه ســه له كان كه وتوونه تــه  ڕوو. ئێســتا ئامارێــك لــه  گۆڕێدایــه  كــه  بــاس لــه  
بوونــی  4 ملیــۆن كه ســی  تووشــبوو بــه  مــاده  هۆشــبه ره كان لــه  ئێــران هــه ن كــه  
ئــه م ئامــاره  له الیــه ن ڕێكخــراوه  ده وڵه تییــه كان وه ك: ئه نســتیتۆی  لێكۆڵینــه وه ی  
ئیعتیــادی  زانســتگەی  پزیشــكیی  تارانــه وه  بــاو ده كرێنــه وه ، بــه اڵم ئــه م ئامــاره  
نێوده وڵه تییه كانــه وه  ته ئیــد و  له الیــه ن دامــه زراوه   فه رمییانــه  هه تــا ئێســتا 
ــی   ــد فه رمییه كان ــه  ناوه ن ــاره وه  ل ــه  له مب ــك ك ــن ئامارێ ــراون. دوایی ــند نه ك په س
رێژیمــه وه  بــاو كراوه تــه وه،  رێــژه ی  توشــبوو و په ككه وته كانــی  بــه  یــه ك و 
نیــو میلیــۆن، هه روه هــا ئــه و موعتادانــه ش كــه  بــۆ رابــواردن بــه كاری  ده هێنــن، 
بــه  دوو و نیــو میلیــۆن راگه یانــدووه . ئه مــه  لــه  حاڵێكدایــه  كــه  ســه رچاوه  
لــه  ٦ هه تــا ٨ میلیــۆن كــه س  زیاتــر  بــه   ئــه م رێژه یه یــان  نافه رمییــه كان 
وه ســف كــردووه ، كه لــه  دواییــن كۆبوونــه وه ی  به نــاو دژایه تــی  له گــه ڵ مــاده  

ــه وه . ــاو كراوه ت ــبه ره كان ب هۆش

ــی   ــه  به رپرســانی  نیزامی ــك ل ــه ده م، یه كێ ــه دی  موق  پاســدار ئیســماعیل ئه حم
مــاده   به ره نــگاری   به نــاو  ســتادی   گشــتیی   به رپرســی   كــه   تــاران  رێژیمــی  
ــه   ــدووه  ك ــدا رایگه یان ــی  خۆی ــه  لێدوانه كان ــك ل ــه  یه كێ ــه ، ل هۆشــبه ره كانی  رێژیم
15 میلیــۆن لــه  حه شــیمه تی  ئێــران له بــه رده م مه ترســیی  به كارهێنانــی  مــاده  
ــه  دۆخــی   ــه  ك ــه و مانایه ی ــم ب ــه م به رپرســه ی  رێژی ــی  ئ هۆشــبه ره كاندان. ئیعتراف
راســته قینه  لــه و شــته ی  كــه  راده گه یه نــرێ  زۆر ئاڵۆزتــره . لــه م هه لومه رجــه دا كــه  
كۆمــاری  ئیســالمی  تووشــی  دۆخێكــی  شــپرزه  بــووه ، بارودۆخــی  نــاو زیندانــه كان 

ــاره كان. ــاو ش ــه  ن ــره  ل زۆر قه یراناوی  ت
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 لــه م جــۆره  كاتانــه دا ئــه م پرســیاره  لــه  زه ینه كانــدا جێــگا ده گــرێ  كــه  
ته نانــه ت  پێوه ندییه كانــی   و  ده ســت  و  ئیســالمی   كۆمــاری   رێژیمــی   ئاخــۆ 
توانایــی  كۆنتــڕۆڵ و چاوه دێریــی  شــوێنێكی  به ربه ســت و داخــراوی  وه كــوو 
ــه ، چونكــه  كۆمــاری  ئیســالمی   زیندانیشــیان نییــه . وه اڵمــی  ئــه م پرســیاره  روون
ــه   ــه ت ل ــا، ته نان ــەی  هه ب ــه  كۆمه اڵیه تی ــه و گرفت ــی  ئ ــتی  كۆنتڕۆڵ ــه ر مه به س ئه گ

شــاره كانیش كۆنتڕۆڵكردنــی  بــه  دوور لــه  زه یــن نه ده بــوو.

ــه   ــدار ب ــزای  پێوه ندی ــی  س ــه  تاوان ــان ب ــه  هاوواڵتیی ــی  زۆر ل ــتا رێژه یه ك  ئێس
مــاده  هۆشــبه ره كان لــه  زیندانه كانــدان كــه  ئــه م مه ســه له یه  بۆتــه  هــۆی  ئــه وه ی  
كــه  ڕۆژ لــه  دوای  ڕۆژ ئاســتی  تاوانــه  كۆمه اڵیه تییــه كان روو لــه  زیادبــوون بــكات. 
ــه   ــران ب ــی  ئێ ــاو زیندانه كان ــی  ن ــه واوی  به ندكراوان ــرێ  ت ــه  ده ك ــنێك ك ــه  چه ش ب
دوو ده ســته  دابــه ش بكه یــن: ده ســته ی  یه كــه م بریتییــه  لــه و كه ســانه ی  كــه  
مــاده   فرۆشــی   و  كڕیــن  شــاره زایی  ســه رقاڵی   و  پیشــه یی   شــێوه یه كی   بــه  
هۆشــبه ره كانن، هه روه هــا دز و ده ســتبڕی  چه كــدار و رێگرانــی  نێــوان جاده كانیــش 
ــه  ئه زمــوون دێنــه  ئه ژمــار. دووهه میــن  ــی  ب ــزی  ســه رپێچكار و خراپه كاران ــه  ری ل
ده ســته  ئــه و كه ســانه ن به هــۆی  گیرۆده بــوون بــه  هه لومه رجــه  نه خــوازراوه  
رۆحــی  و ده روونییــه كان كــه  به هــۆی  كه موكۆڕییــه  كۆمه اڵیه تییه كانــه وه  تووشــی  
تاوانــی  كۆمه اڵیه تــی  بــوون، لــه  زیندانــه كان گیریــان خــواردووه . بــه  شــێوه یه كی  
ئوســووڵی  لــه  تــه واوی  دنیــا بــه م چه شــنه یه   كــه  كه ســانێك كە لــه  ریــزی  ده ســته ی  
ــه وه ی   ــا ل ــن، جی ــوون و كاتی ــا ئه زم ــی  ن ــه  شــێوه یه ك تۆمه تباران ــدان و ب دووه م
ــر  ــراوه وه  جارێكی  ت ــی  له به رچــاو گی ــه روه رده  و راهێنان ــه  پ ــن، ب ــه  ســزا ده درێ ك
ده گەڕێنرێنــه وه  نــاو كۆمه ڵگــە و ژیانێكــی  ته ندروســتیی  كۆمه اڵیه تــی . بــه اڵم 
ــه ی   ــه واو پێچه وان ــی  ت ــران به ره نجامێك ــی  ئێ ــاو زیندانه كان ــه یه  له ن ــه م هاوكێش ئ
ــێ   ــه ڵ پ ــه ره تایی  له گ ــوون و س ــێ  ئه زم ــی  ب ــه وه ی  تاوانباران ــه ر ئ ــووه . له ب هه ب
ــی   ــێوازه  جۆراوجۆره كان ــۆر و ش ــه ڵ ج ــه وه  له گ ــی  ئێران ــاو زیندانه كان ــه  ن ده نێن
ســه رپێچیكاری  و فێــڵ و ته ڵه كه كانــی  ئاشــنا ده بێــت، كــه  ئه مــه ش ده بێتــه  
پــاش  كــه   كۆمه اڵیه تییــه كان  تاوانــه   و  خه ســار  ســه رهه ڵدانه وه ی   هــۆی  
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ــه   ــه وه . یه كێــك ل ــان پــێ ده دات ــاو كۆمه ڵگــە درێژه ی ــدان له ن ــه  زین ــی  ل ئازادبوون
ــت  ــی  دروس ــه  و پالن ــی  به رنام ــه له یه  نه بوون ــه م مه س ــی  ئ ــه ره كیترین هۆیه كان س
و گونجــاوه  له نــاو زیندانه كانــی  ئێــران و ئه مــه ش راســته وخۆ پێوه ندیــی  بــه  
ــی   ــه . زیادبوون ــاری  ئیســالمییه وه  هه ی ــی  كۆم ــه  پێشــدا داڕێژراوه كان سیاســه ته  ل
سیاســه تی   كه لــه   كۆمه اڵیەتییــه كان  خه ســاره   و  تــاوان  له ڕاده بــه رده ری  
ــداره   ــی  ئی ــا كه مته رخه می ــت، هه روه ه ــه رچاوه  ده گرێ ــه وه  س ــی  نیزام به ڕێوه به ران
ــه   ــی  بوونه ت ــی  و دامه زراوه كان ــزی  ئینتزام ــی  وه ك: هێ ــده  پێوه ندیداره كان و ناوه ن
هــۆی  ئــه وه ی  كــه  زیندانه كانــی  ئێــران ببنــه  شــوێنی  ڕاگرتــن و حه وانــه وه ی  

ــی   ــی  ئێران ــه  گه نجان ــاو ل ــی  به رچ كۆمه ڵێك

 جیــا لــه  هەمــوو ناكارامه ییه كانــی  ڕیكخــراوی  زیندانیــان، لــه  پێوه نــدی  له گــه ڵ 
ــبه ره كان  ــاده  هۆش ــی  م ــۆره  تازه كان ــی  ج ــاران، بوون ــی  تاوانب ــی  نابه جێ بارهێنان
ــه ی  توشــبوان.  ــی  بنه ماڵ ــه  مۆته كه كان ــك ل ــه  یه كێ ــران، بۆت ــی  ئێ ــه  زیندانه كان ل
ئێســتا لــه  گشــت زیندانه كانــی  ئێــران به بــێ  هیــچ جیاوازییــه ك ئــه وه ی  كــه  
بــه  ئاســانی  له به رده ســتدایه  و زه مینــه  و به ســتێنی  به كارهێنانــی  ئاماده یــه ، 
مــاده  هۆشــبه ره كانن. ئاخــۆ لــه  شــوێنێكی  به ربه ســت و بــێ  ئیمكاناتــی  وه كــوو 
ــه وێ ؟  ــه و ئاســانییه  ده ســت ده ك ــاده ی  هۆشــبه ر ب ــه وه  م ــه  چ رێگایه ك ــدان ل زین
به ڵگــه  و پاســاوی  به رپرســاننی  رێكخــراوی  زیندانیــان ئه وه یــه  كــه  ئــه و ماده یــه  
ــه  رێگــەی  خــودی  زیندانییه كانــه وه  و بــه  شــێوازی  جۆراوجــۆر ده هێنرێنــه  نــاو  ل
زیندانه كانــه وه . كه وایــه  لــه م حاڵه تــه دا ره وشــی  به نــدە  كاتییــه كان كــه  بــه  
ــاوه   ــه یه كی  ب ــه وه  پرۆس ــه ؟ ئ ــه  چ له ونێك ــراون ب ــه كان ناس ــه ی  زیندان قه ره نتین
كــه  هه ركــه س بچێتــه  نــاو زیندانه كانــی  ئێرانــه وه ، یه كــه م شــوێن كــه  تێیــدا به نــد 
ــان  ــار، ی ــی  تاوانب ــێ  كه س ــه  ده ب ــه  ك ــان قه ره نتینه ی ــی،  ی ــدی  كات ــرێ ، به ن ده ك
تۆمه تبــار بــۆ ماوه یــه ك لــه وێ  بمێنێتــه وه  پــاش ببرێتــه  نــاو به نــدی  گشــتییه وه . 
فه لســه فه ی  بوونــی  ئــه م به نــده  كاتییــه ، ته نیــا بــۆ ئــه م مه به ســته یه  هه تــا 
ئــه و كه ســانه ی  كــه  ســه رقاڵی  فرۆشــی  مــاده  هۆشــبه ره كان، یــان ده رمانــه  
ــان  ــه  هه م ــه وه  و ل ــاو زیندان ــه  ن ــه وه  بیبه ن ــه و رێگای ــن ل ــن، بتوان ره وانگه ردانه كان
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ــدا  ــی  ئێران ــه  زیندانه كان ــه اڵم ل ــر كۆنتــڕۆڵ و چاودێرییــه وه ، ب بهــن ددا بخرێنــه  ژێ
ده بینیــن كــه  به نــده  كاتییــه كان لــه  كه مبوونــه وه ی  ئاســتی  باوبوونــه وه ی  مــاده  
هۆشــبه ره كان له نــاو زیندانــه كان هیــچ ڕۆڵێكیــان نییــه . هــۆی  ئــه م مه ســه له یه ش 
ــبه ره كان  ــاده  هۆش ــتای  م ــاوی  ئێس ــه وه ی  به رب ــه وه ی  باوبوون ــه ر ئ ــه ، له ب روون
رێكخــراوی   فه رمانبه رانــی   و  كارمه نــد  له الیــه ن  ئێــران،  زیندانه كانــی   لــه  
زیندانه كانــه وه  بــاو ده كرێنــه وه . به ڵگــه  بــۆ ســه لماندنی  ئــه م راســتییه ش بوونــی  
ــاو بەندییــەکان كــه  زۆر جــار به هــۆی  ســكااڵی   ــه  له ن فه رمانبــه ره  جۆراوجۆره كان
دادوەرییــەوە  بــااڵی  ده زگای  به رپرســانی   لــه الی   زیندانییه كانــەوە  بنه ماڵــه ی  
ــه  زۆربــه ی  زیندانــه كان بــه  شــێوه ی   ده كه ونــه  داو و له قــاو ده درێــن. هه ڵبه تــه  ل
ــدان و تووشــبوون و  ــه  پێوه ندی زنجیرئاســا فه رمانبــه ران و به رپرســان پێكــه وه  ل

ــه . ــه م نه گونج ــكرابوونیان النیك ئاش

ــده   ــه  به ن ــه كان ل ــزا و تاوان ــووڵیی  س ــی  ئوس ــتمی  پۆلێنبه ندی ــی  سیس  نه بوون
ــه   ــه و كه ســانه ی  ب ــه ی  ئ ــه  زۆرب ــه وه ی  ك ــۆی  ئ ــه  ه ــدان بۆت ــی  زین جۆراوجۆره كان
تۆمه تــی  و تاوانێكــی  بــه ده ر لــه  مــاده  هۆشــبه ره كان ده خرێنــه  زیندانــه وه ، له گــه ڵ 
مــاده  هۆشــبه ره كان ئاشــنا بــن و پێوه ندییــان له گــه ڵ تاوانبــاره  به ئه زموونــه كان 
ده ســت پێــده كات و ده بێتــه  ســه ره تایه ك بــۆ تووشــبوونیان بــه  مۆته كــه ی  مــاده  

ســڕكه ره كان، هه روه هــا ده رمانــه  ره وانییــه  جۆراوجــۆره كان.

 ئــه و به ندییانــه ی  كــه  به هــۆی  گرفتــی  ماڵــی ، كێشــه  و ناكۆكیــی  بنه ماڵه یــی ، 
شــه ڕ و تێكه هه ڵچــوون لــه  زیندانــدان، لــه و كه ســانه ن كــه  ده بنــه  قوربانیــی  
ئــه وه ی   له بــه ر  ئێــران،  زیندانه كانــی   به رنامه ڕێژیــی   و  سیســتم  نه بوونــی  
ئــه وان دوای  چوونیــان بــۆ زینــدان كــه  ده بــێ  لــه  به ندێكــی  جیــاوازدا رابگیرێــن، 
له گــه ڵ زیندانیــان و تاوانبارانــی  مــاده  هۆشــبه ره كان تیێكــه ڵ ده كرێــن و لــه  
یــه ك به نــددان. ئــه وه ی  كه لــه  زیندانه كانــی  ئێــران بــۆ ســزا جۆراوجــۆره كان 
جیاوازییــه ك له به رچــاو ناگیرێــت ، ته نانــه ت له گــه ڵ یاســا و رێوشــوێنه كانی  
خــودی  رێژیــم و ئاییاننامــه ی  رێكخــراوی  زیندانه كانیــش لــه  ناته بایــی  دایــه . 
لــه  حاڵــی  حــازردا لــه  هێنــدێ  لــه  زیندانه كانــی  كۆمــاری  ئیســالمی  بــه  بیانــووی  
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پێشــگیری  لــه  باوبوونــه وه ی  نه خۆشــیی  ئیــدز، بێهــداری  و به شــی  ته ندروســتیی  
زیندانــه كان ده ســتیان داوه تــه  دابه شــكردنی  ســووره نگ له نــاو زیندانییــه كان 
ــه ش  ــوره نگی  هاوب ــی  س ــه  به كارهێنان ــاو ل ــان له ن ــنه  توانیبیتی ــه م چه ش ــا ب هه ت
پێشــگیری  بكــه ن. بــه  له به رچــاو گرتنــی  ئــه م مه ســه له یه  قوواڵیــی  و كاره ســاتی  
مــاده   به كارهێنانــی   كــه   به ته واوه تــی  ده رده كــه ون  ئێــران  زیندانه كانــی   نــاو 
هۆشــبه ره كان له نــاو زیندانه كانــی  كۆمــاری  ئیســالمی  هه تــا چه نــده  پــه ره ی  
ــق و  ــه  ته زری ــه وه  ده ســت بده ن ــی  به كارهێنان ــه ره تای  قۆناغ ــه  س ــه ندووه ، كه ل س
به كارهێنانــی  ده رزی . كڕێــن و فرۆشــتنی  مــاده  هۆشــبه ره كان له نــاو زیندانه كانــی  
كۆمــاری  ئیســالمی  لــه  حاڵــی  حــازردا بۆتــه  دیارده یه كــی  ئاســایی  و له م راســتایه دا 
ــۆ  ــان ب ــان و زه مینه ی ــه و ده ره ت ــدان ئ ــه ر و به رپرســانی  زین ــه  ئاشــكرا فه رمانب ب
ــه  شــێوه ی   ئاڵووێــری  مــاده  هۆشــبه ره كان خــۆش كــردووه  و ئــه و مامه اڵنــه ش ب

ــوه  ده چــن. ــه كان به ڕێ ــه  زیندان ــه ركام ل ــی  دۆخــی  ه جۆراوجــۆر و به پێ

 وه ك بــاوه  لــه  تــه واوی  زیندانه كانــی  ئێرانــدا به ندگه لێــك هــه ن كــه  هیــچ 
ــوێنێكی   ــنی  ش ــرێ  و چه ش ــه ردا ناك ــان به س ــری  و كۆنتڕۆڵیكی ــنه  چاوه دێ چه ش
فه رامــۆش كــراو كــه  بــۆ راگرتنــی  كۆمه ڵێــك لــه  تاوانبــار و ســه رپێچكارانی  
ــه و كه ســانه   ــه ی  ئ ــه  شــێوه ی  سروشــتی  زۆرب ــراون و ب ــه  ئه زمــوون ته رخــان ك ب
هه رچه نــد  دان.  ناله بــار  زۆر  دۆخێكــی   لــه   رۆحییــه وه   و  ده روونــی   له بــاری  
ــاری   ــتوانه ی  كۆم ــم و چه قبه س ــه تی  دوگ ــی  سیاس ــه  قوربانیان ــانه ش ل ــه و كه س ئ
ــه  پێشــی   ــۆ بردن ــك ب ــه  ئامرازێ ــی  دیكه شــه وه  بوونه ت ــه اڵم له الیه ك ئیســالمین، ب
له نــاو  ئیســالمی   كۆمــاری   ســه رانی   دوژمنكارانــه ی   سیاســه تی   و  بیرۆكــه  
ــی ،  ــه  ساس ــۆی  چاالكیی ــه  به ه ــانه ی  ك ــه و كه س ــه ی  ئ ــتا زۆرب ــه كان. ئێس زیندان
ــه ردا  ــان به س ــی  ناڕه وای ــان حوكم ــه ر ی ــه وه  ده ستبه س ــی  و مه ده نییه كان فه رهه نگ
ســه پاوه ، لــه  وه هــا به ندگه لێــك له نــاو ئــه و جــۆره  كه ســانه  راگیــراون، كــه  ئــه م 
ــی   ــی  بەندکراوان ــی  و رۆحی ــازار و ئه شــكه نجه ی  ده روون ــه  هــۆی  ئ مه ســه له یه  بۆت
ــه و  ــراو ل ــه ی  به ندك ــی  دیك ــه كار و تاوانباران ــی . كه ســانی  خراپ سیاســی  و مه ده ن
بــۆ كاری   ئیمتیــاز و ره خســاندنی  ده رفــه ت  به ده ســتهێنانی   له بــه ر  به ندانــه  
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خــه الف له نــاو زینــدان، ده ســت ده كه نــە ئــازار و ئه شــكه نجه ی  زیندانیانــی  
سیاســی . له ســه رووی  تــه واوی  كــرده وه  نائاســاییه كای  فه رمانبه رانــی  زیندانــه وه ، 
ــه ر و  ــه ن فه رمانب ــه كان له الی ــه ی  زیندانیی ــتی  بنه ماڵ ــه  هه س ــێ ل ــی  نابه ج كه ڵك
ــه ر  ــه  هه مب ــه  كه ل ــرده وه  دژه  مرۆییه كان ــه  ك ــر ل ــه وه  یه كێكی  ت به رپرســانی  زیندان

ده چێــت. به ڕێــوه   كۆمه اڵیه تییه كانــدا  قوربانیانــی  خه ســاره  

 فه رمانبــه ر و به رپرســانی  زیندانــه كان له بــه ر ئــه وه ی  ئــاگاداری  دۆخــی  حوكــم 
ــوی   ــه  بارودۆخــی  ماڵــی  و بژی ــه واوی  زیندانییــه كان، هه روه هــا ل ــده ی  ت و په روه ن
ــه   ــه  بنه ماڵ ــه وه  ل ــۆ نزیككردن ــه  خ ــاگادارن، ب ــه كان ئ ــه ی  زیندانیی ــی  بنه ماڵ ژیان
بێده ره تــان و ده ســته نگه كان و بــه  دانــی  واده  و به ڵێنیــی  بــێ  نێــوه رۆك و 
ــش  ــێ  ئه خالقانــه  و زۆر جاری چه واشــه كارانه  ده ســت ده ده نــه  كه ڵكئــاوه ژۆی  ب
بنه ماڵــه ی  بەندییەکانیــش به هــۆی  زه خــت و گوشــاری  له ڕاده بــه ده ر و كه موكورتیی  
ماڵــی  ده كه ونــه  داوی  ئــه و چه واشــه كارییانه وه  كــه  دوای  ماوه یــه ك ئه وانیــش 
ده چنــه  ریــزی  قوربانیانــی  سیاســه ته كانی  كۆمــاری  ئیســالمی  و كه ســانێكی  

ــه ه م. ــه  به ره ــێ  دێت ــه رپێچیكاریان ل س

 یه كێكی  تــر لــه  فێــڵ و ته ڵه كــه  مه رگاوییه كانــی  كۆمــاری  ئیســالمی  له نــاو 
شــه ربه تی   به نــاو  كــه   )مێتــادون(ه   شــه ربه تی  دابه شــكردنی   زیندانــه كان، 
ــه م شــێوه یه  ئاســتی   ــان ب ــی  خۆی ــه  قه ول ــا ب تریاكــه وه  ده درێتــه  تووشــبوان هه ت
كڕیــن و فرۆشــتنی  مــاده  هۆشــبه ره كان له نــاو زیندانــه كان كــه م بكرێنــه وه ، 
ئــه م شــه ربه تانه  ســه ره تا بــه  مه به ســتی  ده رمانــی  تووشــبوان بــه  زیندانییــه  
موعتــاده كان ده درێ ، بــه اڵم پــاش ماوه یــه ك بــه  ئه نقه ســت ئــه م شــه ربه تانه  
به ره بــه ره  وه ك جێگــره وه ی  مــاده  هۆشــبه ره كان له الیــه ن به شــی  ته ندروســتییه وه  
ده درێنــه  زیندانییــه  موعتــاده كان، هه تــا ئێســتاش ئــه و به رنامه یــه  هــه ر درێــژه ی  
هه یــه . لــه  راســتیدا ئــه و شــه ربه تانه  ده بــێ  بــه  چاوه دێریــی  پزیشــكی  و هــاوكات 
له گــه ڵ كۆمه ڵێــك ده رمانــی  دیكــه  بــۆ چاكبوونــه وه ی  تووشــبوان پێیــان بدرێــت، 
ــتانداردی  پزیشــكی   ــه  س ــه ده ر ل ــی  زۆر و ب ــه  رێژه یه ك ــه ربه تانه  ب ــه م ش ــه اڵم ئ ب
ــه   ــه وه ی  زیندانییــه كان ب ــاژاوه  و ئارامكردن ــه  شــه ڕ و ئ ــۆ پێشــگیری  ل ــا ب و ته نی
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ــازاڕی   ــه  ب ــه م شــه ربه تانه  ل ــه  ده درێنــه  زیندانییــه كان. نرخــی  ئ ســه همیه ی  ڕۆژان
ئــازاددا نزیــك بــه  1000 تەمه نــه  كــه  زیندانییــه كان پــاش ئازادبــوون لــه  زینــدان 
توانایــی  كڕینیــان نه بێــت، بــه  ناچــاری  تووشــی  مــاده  هۆشــبه ره كان ده بــن. 
به هــۆی  دابەشــكردنی  هه ڵــه ی  ئــه و شــه ربه تانه  له نــاو زیندانه كانــی  كۆمــاری  
ــاری  رۆحــی  و جه ســته ییه وه  ــه ی  له ب ــراپ و تێكده ره ان ــی  خ ئیســالمی ، به ره نجام
کاریگەریــی زۆر زیاتــری  له ســه ر بەندییــەکان لــە  مــاده  هۆشــبه ره كان لــە چه شــنی  
تریــاك و هێرۆئیــن هه یــه . بــۆ وێنــه  تاكــی  تووشــبوو كــه  ڕۆژانــه  بــه  یــه ك گــره م 
تریــاك ســوكنایی  دێــت، دوای  به كارهێنانــی  نازانســتیی  ئــه و شــه ربه ته  لــه  
زیندانــه كان و بــه  به كارهێنانــه وه ی  دووبــاره ی  مــاده  هۆشــبه ره كان ئــه وكات ئیــدی  
ڕۆژانــه بــە  5 گــره م تریاكیــش ســوكنایی  نــادات. ئــه و كۆمه ڵــه  كاره ســاتانه ی  كــه  
بــاس كــران ته نیــا به شــێكی  زۆر كه مــن لــه و كاره ســات و تراژیدییــه  مرۆییانــه ی  
ــدا  ــه ر خوله كێك ــه  ه ــدان كه ل ــه  گۆڕێ ــالمی  ل ــاری  ئیس ــی  كۆم ــه  زیندانه كان ــه  ل ك

ده یــان و ســه دان نموونــه ی  پێشــێلكاریی  مافــی  مــرۆڤ تۆمــار ده كرێــت.      
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قه تڵه  زنجیره ییه كان و خوێندنه وه یه ك

نووسینی کاوە جەوانمەرد
و: شەریف فەالح

و  كارنامــه   دووتوێــی   لــه   ئامانجــداره   پڕۆژه یه كــی   زنجیره ییــه كان،  قه تڵــه  
پێشــینه ی  كۆمــاری  ئیســالمیدا كه لــه  جه وهــه ری  بیرۆكــه ی  دۆگــم و دواكه وتوانــه ی  
ــه م  ــه ڵ یه ك ــاوكات له گ ــووه . ه ــه رچاوه ی  گرت ــالمییه وه  س ــی  ئیس فه نده مه تالیزم
ڕۆژانــی  شۆڕشــی  گه النــی  ئێــران لــه  ســاڵی  57ی  هه تــاوی  و به هاتنــه  ســه ركاری  
ــاوی  ئومێدبه خشــین  ــر ن ــه وه  له ژێ ــه ن ئه وان ــه  له الی ــه و شــته ی  ك ــده كان، ئ ئاخون
ــه ری   ــان جه وه ــرا، هه م ــۆ ده ك ــه یان ب ــران بانگه ش ــره ی  ئێ ــێ  ئوق ــی  ب ــه  خه ڵك ب
ســه ركوت بــوو كه لــه  رێــگای  ئیعدامــی  به كۆمه ڵــی  به بــێ  دادگایــی و له ســه ر 
بنه مــای  به رژه وه نــدی  و ته نیــا بــه  بیانــووی  ســه قامگیریی  ئاســایش بــه دژی  
خــودی  خه ڵــك بــه كار ده هێنــرا. ئــه و ســه رده مه  ئــه وه  الوانــی  بێتــاوان بــوون كــه  
له ســه ر ســینگی  رێژیمــی  تــاران نیــگار و ســیمای  ئازادییــان بــه  خوێنــی  خۆیــان 
ــا  ــی  ڕۆحوڵ ــه  فه رمان ــه  ب ــوو ك ــی  ب ــا خه ڵخاڵ ــه وه ش ئایه توڵ ــایه وه  و ئ ده كێش
ــه ری   ــتنی  جه وه ــه وه  و پاراس ــگای  مان ــە رێ ــه  تاق ــته می  ب ــم و س ــی  زوڵ خومه ین

كۆمــاری  ئیســالمی  لــه  زه ینــی  خۆیــدا تۆمــار ده كــرد.

 ده سه اڵتبه ده ســتانی  كۆمــاری  ئیســالمی  لــه  راســتای  جێگیر و ســه قامگیركردنی  
هه یمه نــه ی  ده ســه اڵتی  خۆیــان لــه  هیــچ شــێواز و رێكارێــك نه پرینگانــه وه . 
ــی  و  ــی  كۆتای ــان، به ره نجام ــه ر و ناڕازیی ســڕینه وه ی  فیزیكــی  و ژێنۆســایدی  دژب
ته واكــه ری  تێۆرییه كانــی  رێژیــم بــوو. ته نیــا رێكارێــك كه لــه  بیرۆكــه  و سیســتمی  
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زاڵــی  مه زهه بیــدا هیــچ شــوێن و ڕۆڵێكــی  نه بــوو، چه مكــی  مرۆڤایه تــی  و ســازان 
ئه وانــه وه  هه رچه شــنه  هه ڵكــردن  روانگــه ی   لــه   بــوو، چونكــه   دانوســتان  و 
و وتووێژێــك بــه  واتــای  ســازان له گــه ڵ كفــر و نادانــی  لــه  قه ڵــه م ده درا. 
رێژیمــی  كۆمــاری  ئیســالمی  بــه رده وام كوشــتار و قه اڵچــۆی  وه كــوو ره ســاڵه تێكی  
لــه  هه نــاوی  چه مــك و واتــای  دادپــه روه ری  و بــه  پشتبه ســتن بــه    گرنــگ 
ــك  ــرد، ره ســاڵه ت و په یامێ ــا ده ك ــدا وێن ــی  خۆی ــه  زه ین ــه كان ل ــه  ئیالهیی فه رمان
ــه   ــووه  ل ــه  دوور ب ــه  ب ــنێك ك ــێواز و چه ش ــه  ش ــه ر ڕۆژه  ب ــراوان ه ــه  به كرێگی ك
خه ســڵه تی  مرۆڤایه تــی  و كه رامــه ت، جینایه تێكــی  دیكه یــان بــه دژی  خه ڵــك 

بــه كار ده هێنــا.

 پیســی  و گنخیــی  سیاســی  و كــرده وه ی  فریوده رانــه ی  به ڕێوه به رانــی  كۆمــاری  
ــه ده ری   ــی  له ڕاده ب ــه  هێژمۆنی ــوو ك ــێ  ب ــه  له ون ــدا، ب ــه  ئاســت خه ڵك ئیســالمی  ل
ــر و  ــم راگی ــۆ رێژی ــانی  ب ــه  ئاس ــران، ب ــنبیر و جیابی ــه ت رۆش ــه ران و به تایب دژب
كۆنتــڕۆڵ نه ده كــرا. هــه ر لــه م پێنــاوه دا رێژیــم پرۆســه ی  ســێیه می  به نــاوی  
ــه ی   ــه  كارنام ــد و ل ــدا گونجان ــتووری  كاری  خۆی ــه  ده س ــه كان ل ــه  زنجیره یی قه تڵ
ــان به رپرســایه تیی   ــرد. ئه مجاره ی ــاری  ك ــدا تۆم ــه  شــه رم و شــووره یی  خۆی ــڕ ل پ
جینایــه ت خرایــه  ئه ســتۆی  به رپرســانی  بــااڵی  كۆمــاری  ئیســالمی  هه تــا بــه  واژۆی  
گرێبه ســتێكی  هاوبــه ش، تێۆریــی  تیــرۆر و كوشــاری  جیابیــران و ئازادیخــوازان لــه  
ــه ر  ــه ن. ه ــی  بك ــه وه  و جێبه جێ ــواری  پراكتیك ــه  ب ناوخــۆ و ده ره وه ی  واڵت بخەن
ــه   ــه كان ل ــی ، فه رهه نگیی ــایه تییه  سیاس ــیما و كه س ــه  س ــه س ل ــان ك ــه  ده ی بۆی
ــی   ــه  خوێن ــه وه  ل ــی  رێژیم ــت و پێوه ندییه كان ــگای  ده س ــه  رێ ــۆ و ده ره وه  ل ناوخ
ــران  ــه  ئێ ــه كان ل ــه  زنجیره یی ــارده ی  قه تڵ ــنه  دی ــه م چه ش ــه وزان و ب ــدا گ خۆیان
ــتن  ــتای  گه یش ــه  راس ــه ره ڕۆیی  ل ــا و س ــه ی  ره ه ــه ری  بیرۆك ــرا. گرتنه ب ــار ك تۆم
ــن  ــالمییه وه  دوایی ــاری  ئیس ــمی  كۆم ــه ن سیتس ــییه كان له الی ــه  سیاس ــه  ئامانج ب
ده ســته واژه گه لێكی   چه مكــه دا  ئــه و  ئــه و  دووتوێــی   كه لــه   بــوو  ئه قڵیــه ت 
ڕۆڵێكیــان  و  ده ور  هیــچ  هاوپه یمانــی   و  رێككه وتــن  وتووێــژ، ســازان،  وه ك: 
ــه   ــی  و ل ــڕینه وه ی  فیزیك ــالمی  س ــاری  ئیس ــه تی  كۆم ــی  سیاس ــوو. داڕێژه ران نه ب
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مه یــدان وه ده رنانــی  نوخبــه ، رۆشــنبیر و ئازادیخوازانــی  ئێرانیــان بــه  گه ره نتیــی  
ــان وه ســف ده كــرد.  ســه قامگیری و هه رمانــی  البیــی  مه زهه بــی و رۆحانیــی  خۆی
ــی   ــان وه زاره ت ــان هه م ــی  )واواك( ی ــه  ســه ره تای  بنیاتنان ــه م راســتایه دا هــه ر ل ل
ــزام  ــی  نی ــی  دژبه ران ــرۆری  فیزیكی ــكاری  تی ــه وه ، رێ ــی  واڵت ــات و ئه منیه ت ئیتالع
تاوتــوێ  كــرا و بــه  پێكه وه نانــی  بنكه گه لێكــی  خراپــه كاری  و تێكده رانــه  لــه  
ــه  هه مــوو شــوێنه كانی  جێــگای  مه به ســت، گه اڵڵــه ی  تیــرۆری   ده ره وه ی  واڵت و ل
ــه  یه كــی  رێژیمــی   ــه  فه رمانــی  راســته وخۆی  رێبه رانــی  پل نوخبــه  و رۆشــنبیران ب
ــوو  ــان وه ك ــه م تاكتیكه ی ــاری  ئیســالمی  ئ ــران. ســه رانی  كۆم ــاران جێبه جــێ  ك ت

ــا. ــه كار هێن ــی  سیاســی  ب رێكارێكــی  ره وایه تی

سیاســی   چاالكانــی   چوارمێخه كێشــانی   و  ســێدارە  گه اڵڵــه ی   هه رچه نــد   
لــه  ده یــه ی  حه فتــای   پێــش  ئیســالمییه وه   له الیــه ن كۆمــاری   و فه رهه نگــی  
ــه رماوه زی   ــه اڵم س ــوو، ب ــوه  ده چ ــاو به ڕێ ــێوه ی  ره وت و ناوبه ن ــه  ش ــش ب هه تاوی
ســاڵی  77ی  هه تــاوی و كوشــتنی  بنه ماڵــه ی  فرووهــه ره كان وه كــوو خاڵــی  
ده ســپێك و كردنــه وه ی  په روه نــده ی  قه تڵــه  زنجیره ییــه كان لــه  ئێــران دێتــه  
ئه ژمــار. هه مــان ئــه و قه تانــه ی  كــه  پێشــتر و بــه  شــێوه ی  فه رمــی  و لــه  
ئاســتێكی  تــه واو به رفراوانــدا لــه  هه مبــه ر خه ڵكــی  بێدیفــاع كــه  هه مــان نه تــه وه  
زوڵملێكراوه كانــی  ئێرانــن به ڕێــوه  ده چــوو. كرده وه كانــی  پێشــووی  كۆمــاری  
ئیســالمی  لــه  به رامبــه ر نه ته وه كانــی  غه یــر لــه  فــارس لــه  ئێــران، جیــاواز 
بــوو لــه  واتاكانــی  قه تــڵ و كوشــتار، چونكــه  شــێواز و كرده وه كانــی  رێژیــم 
به ته واوه تــی  ده چوونــه  خانــه ی  ژێنۆســایده وه  و هــه ر عه قڵیه تێكــی  لۆژیكیــش 

ئه مــه ی  قبــووڵ ده كــرد. 

ــرت و  ــۆ هه ڵنه گ ــتار و قه اڵچ ــه  كوش ــه و دۆخه شــدا ده ســتی  ل ــم ل ــه اڵم رێژی  ب
ــه   ــا، هه ربۆی ــی  نه هێن ــه  كوردســتان قه ناعه ت ــه  ســه ركوت، ســته مكاری  ل ــا ب ته نی
بــه  دۆزی  ره وای   بــۆ ئــه م مه به ســته  كۆمه ڵێكــی  به رچــاو كــه  پێوه ندییــان 
ــی   ــتی  ره ش ــه  لیس ــران و كه وتن ــان ك ــوو، ده ستنیش ــه وه  هه ب ــی  ئێران نه ته وه كان
كۆمــاری  ئیســالمییه وه  و لــه م راستایه شــدا كۆمه ڵێــك لــه  رێبه رانــی  سیاســی  
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و نوخبــه ی  كوردیــش لــه و كاروانــه  تیــرۆره  به جــێ  نه مــان و كه وتنــه  بــه ر 
شــااڵوی  كوشــتن، هــه وره  برووســكه ی  تیرۆریزمــی  ده وڵه تیــی  كۆمــاری  ئیســالمی  
و بوونــه  قوربانــی . یه كێــك لــه  جیــاواز و به رجه ســته ترین نموونه كانــی  ئــه و 
قه تڵــه  زنجیره ییانــه  تیــرۆری  دوكتــۆر »عه بدولڕه حمــان قاســملوو« یه كێــك 
ــی   ــه دا ئه رك ــه و كات ــه  ل ــورده  ك ــاوداره  سیاســییه كانی  ك ــه ران و ســیما ن ــه  رێب ل
ســكرتێریی  »حیزبــی  دێمۆكراتــی  كوردســتانی  ئێــران«ی  لــه  ئه ســتۆ بــووه ، 
حیزبێكــی  میللــی  دێمۆكراتیــك كــه  به هــۆی  پێكناكۆكیــی  نه ته وه یــی  و سیاســی ، 
دژبــه ر و نه یــاری  رێژیمــی  ده سه اڵتبه ده ســتی  ئاخونــده كان بــوو. بــه  تێڕوانینیكــی  
ــی   ــه  رێژیم ــكرایه  ك ــه واوی  روون و ئاش ــه كان، به ت ــه  زنجیره یی ــۆ قه تڵ ــتی  ب گش
ــوو  ــی  ســیمایه كی  سیاســیی  وه ك ــۆ له ناوبردن ــده  ب ــا چه ن ــاری  ئیســالمی  هه ت كۆم
دوكتــۆر قاســملوو ســه رمایه ی  ته رخــان كــردووه  و پــاش ئــه وه ش چ به هــا و 
ــه و  ــاو ئ ــردووه . له ن ــووڵ ك ــدا قب ــتی  نێوده وڵه تی ــه  ئاس ــی  ل ــی  قورس نرخگه لێك
ــوون،  ــاو گیراب ــه كان له به رچ ــه  زنجیره یی ــۆ قه تڵ ــه  ب ــایه تییانه ی  ك ــیما و كه س س
دوكتــور قاســملوو لــه و نموونــه  كه ســانه  بــوو كــه  پێشــتریش كۆمــاری  ئیســالمی  
چه ندیــن جــار بــۆ البردنــی  لــه  مه یــدان و جه غــزی  سیاســیی  ئێــران هه وڵــی  
ــه واو  ــێوه یه كی  ت ــه  ش ــه  ب ــوو ك ــێك ب ــا كه س ــه ش ته نی ــه ره ڕای  ئه وان ــوو، س داب
فه رمــی  و دیپلۆماتیــك و بــه  واده  و به ڵێنیــی  پێشــوو چــووه  ســه ر مێــزی  
وتووێــژ و له الیــه ن دیپلۆمــات تیرۆریســته كانی  كۆمــاری  ئیســالمییه وه  تیــرۆر كــرا. 
ــه   ــه ی  قه تڵ ــه  خان ــرۆره  سیاســییه  ناڕوات ــه م تی ــژووی  ئ ــه  كات و مێ ــد ك هه رچه ن
زنجیره ییه كانــی  ده یــه ی  حه فتــاوه ، بــه اڵم دواتــر ده ركــه وت كــه  قه تڵه كانــی  
ــی   ــر و جیابیران ــه  رووناكبی ــاو ل ــی  به رچ ــه  كۆمه ڵێك ــاش ك ــه ی  حه فت ــه  ده ی به رل
له خــۆ گرتبــوو، ده ســپێكی  پــڕۆژه ی  نه هێشــتنی  فیزیكیــی  دژبــه ران بــووه . ئێســتا 
ئــه وه ی  كــه  تیــرۆری  شــه هید دوكتــۆر قاســملوو لــه  قه تڵــه  زنجیره ییــه كان جیــا 
ــی   ــی  كــه  رێبه ری ــی  رێژیمــه  بــۆ البردن ــاری  له مێژینــه ی  رێبه ران ده كاتــه وه ، بڕی
ــۆ خــۆی   ــا خومه ینــی  ب ــه  ده ســه اڵت گه یشــتووه كان و ئایه توڵ ــازه  ب ــده  ت ئاخون
ــملووی   ــۆر قاس ــی  دوكت ــڕینه وه ی  فیزیكی ــردن و س ــه ی  له ناوب ــاره وه  گه اڵڵ ــه م ب ل
ــدان  ــار هه وڵ ــن ج ــاش چه ندی ــاران پ ــی  ت ــه رانی  رێژیم ــوو. س ــتۆ گرتب ــه  ئه س ل
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ــدا  ــه  به رامبه ری ــان كه ل ــس و دژه  مرۆیه ی ــه  نگری ــه و بیرۆك ــی  ئ ــۆ جێبه جێكردن ب
ته واوه تــی  دامــاو و بــێ  هیــوا ببــوون، ســه ره نجام پــاش چه ندیــن ســاڵ لــه  
ئه ندامێكــی   و  قاســملوو  دوكتــۆر  نێوده وڵه تیــدا  گه اڵڵه یه كــی   چوارچێــوه ی  
دیكــه ی  رێبه ریــی  »حیزبــی  دێمۆكراتــی  كوردســتانی  ئێران«یــان لــه  شــاری  
ڤییــه ن پێته ختــی  واڵتــی  ئوتریــش له الیــه ن دیپلۆمــات تیرۆریســته كانی  كۆمــاری  
ئیســالمی  ئێرانــه وه  شــه هید كــران. پرســی  جێــگای  تێڕامــان لــه م تیــرۆره دا 
هاوكاریــی  ده وڵه تــی  ئوتریــش بــوو لــه  پێوه نــدی  له گــه ڵ سه رپۆشــدانان له ســه ر 
ئــه م مه ســه له یه  هه تــا دۆخه كــه  بــه  قازانجــی  كۆمــاری  ئیســالمی  كۆتایــی  
پــێ  بێــت. ده وڵه تــی  ئوتریــش له مبــاره وه  بــه  گرتنه بــه ری  رێكارێكــی  تــه واو 
نائاســایی  یه كێــك لــه و دیپلۆمــات تیرۆریســته  ئێرانیانییه كانــی  به شــدار لــه  
وتووێــژه  شــانۆییه كه ی  بــه  چه نــد ئێســكۆرتێكه وه  ره وانــه ی  تــاران كــرده وه ، لــه  
ــه ن  ــرۆره  له الی ــه و تی ــی  ئ ــۆ ئه نجامدان ــه كان ب ــاهید و به ڵگ ــه واوی  ش ــدا ت حاڵێك
ســه رانی  كۆمــاری  ئیســالمییه وه  به ته واوه تــی  روون و ئاشــكرا بــوون، بــه اڵم 
نێوده وڵه تییــه كان  ئه خالقییــه   پێــوه ره   و  پێوانــه   پێچه وانــه ی   دۆســیه كه یان 
داخــراو راگه یانــد و سه رپۆشــیان له ســه ر دانــا. بــه م چه شــنه  هیــوای  له مێژینــه ی  
ده سه اڵتبه ده ســتانی  رێژیــم هاتــه دی ، هیوایــه ك كــه  ته نانــه ت دوای  مه رگــی  
خومه ینیــش ره خنــه ی  كردبــووه  نــاو بیرۆكــه ی  رێبه رانــی  دیكــه ی  رێژیمــه وه . 
هــه ر لــه  ســه ره تای  دامه زرانــی  وه زاره تــی  ئیتالعاتــی  رێژیمــه وه  پیالنــی  تیــرۆری  
دوكتــۆر قاســملوو خرایــه  ده ســتووری  كاره وه  كه لــه  كتێبــی  دانپێدانانه كانــی  
ســه عید ئیســالمی  ناســراو بــه  »ســه عید ئیمامــی » بــه  وردی  ئامــاژه  بــه م 
و  نفــووز  به هــۆی   كــه   كراوه تــه وه   له ســه ر  جه ختــی   و  كــراوه   مه ســه له یه  
شــوێندانه ریی  دوكتــۆر قاســملوو لــه  كوردســتانی  ئێــران و ئاســتی  توانایــی  
لــه  ره خســاندنی  پێوه ندییــه  نێوده وڵه تییــه كان و ورووژاندنــی  پرســی  كــورد 
لــه   و نه ته وه كانــی  دیكــه ی  ئێــران، هــاوكات له گــه ڵ »شــاپوور به ختیــار« 
ریــزی  یه كــه م كه ســانێكدا بــوون كــه  خرانــه  لیســته ی  ره شــی  تیــرۆری  كۆمــاری  

ئیســالمییه وه .
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ــراو و  ــاالك، ناس ــیما چ ــی  س ــۆ له ناوبردن ــاری  ئیســالمی  ب ــی  كۆم ــه اڵم رێژیم ب
ڕۆڵگیڕه كانــی  دژبــه ری  خــۆی  لــه  كوردســتان ته نانــه ت بــۆ زه مه نێكیــش دره نگــی  
نه كــردووه  و لــه م پێوه ندییه شــدا ده زگای  ئه منیه تیــی  ئیتالعــات ڕۆڵێكــی  كارا 
ــی   ــاوداری  حیزب ــی  ن ــه  رێبه ران ــه  ل ــی  دیك ــرۆری  یه كێك ــڕاوه . تی ــاوی  گێ و به رچ
دێمۆكراتــی  كوردســتانی  ئێــران له الیــه ن ده ســت و پێوه ندییه كانــی  وه زراه تــی  
ــدێ   ــه  هێن ــورد ك ــوێندانه ری  ك ــی  ش ــی  رێبه ران ــه ی  له ناوبردن ــه وه ، گه اڵڵ ئیتالعات
ــان  ــه م جاره ی ــی  ده ســه لمێنێ . ئ ــه  ته واوه ت ــراوه ، ب ــه  وه ســف ك ــه  گریمان ــار ب ج
دوكتــۆر »ســادق شــه ره فكه ندی » و دوو كــه س لــه  هاوڕێیانــی  لــه  ریســتۆرانێك 
ــه   ــرۆر ك ــااڵوی  تی ــه ر ش ــه  ب ــان كه وتن ــی  ئاڵم ــی  پێته خت ــه  بێرلین ــوو ل هه ڵكه وت
ئــه م تیــرۆره  بــه  تیــرۆری  »میكونــووس« ناوبانگــی  ده كــرد. بــه اڵم ئه مجاره یــان 
ــه ركرانی   ــه  ده ستبه س ــكایه وه  و ب ــم نه ش ــی  رێژی ــه  قازانج ــه  ب ــی  یارییه ك ئه نجام
چه نــد كــه س لــه  ئه نجامــده ران و تیرۆریســته كان، ده ســتێوه ردانی  ئاشــكرای  
كۆمــاری  ئیســالمی  لــه م تیــرۆره دا بــۆ هه مــوو الیــه ك ده ركــه وت. بــه  هــۆی  
بوونــی  به ڵگــه ی  ورد و ســه لمێنه ر، دادگای  فیدراڵــی  ئاڵمــان لــه  حوكمێكــی  
و  به رپــرس  وه ك  ئیســالمیی   كۆمــاری   ئه وكاتــی   رێبه رانــی   مێژووییــدا 
گه اڵڵه داڕێــژی  راســته وخۆی  ئــه و تیــرۆره  بــه  كۆمه ڵگــەی  جیهانــی  ناســاند و 
كه ســانی  ده ستبه ســه ركراوی  ره وانــه ی  زیندانــی  ئاڵمــان كــرد. كازم دارابــی  
تاوانبــاری  تاوانبــاری  پلــه  یه كــی  په روه نــدەی  میكۆنــووس كــه  بــه  ٣0 ســاڵ 
ــی   ــان دوای  تێپه ڕاندت ــی  ئاڵم ــای  قه زای ــی  یاس ــوو، به پێ ــووم كراب ــدان مه حك زین
15 ســاڵ زینــدان بــۆ درێــژه دان بــه  باقــی  حوكمه كــه ی  گه ڕێنرایــه وه  ئێــران، 
ــی   ــه  به رنامه یه ك ــاران، ل ــی  ت ــژراوی  رێژیم ــدا داڕێ ــی  له پێش ــه  به رنامه یه ك ــه  ب ك
تایبه تــدا پێشــوازییه كی  بێوێنه یــان لێكــرد و به نــاو قارەمانــی  بــه  قه ولــی  ئــه وان 
ــتی   ــه  ئاس ــه ره فكه ندیش ل ــادق ش ــۆر س ــرۆری  دوكت ــرد. تی ــان ك ــی  ناودێری میلل
نێوده وڵه تیــدا ریســوایی  زۆری  بــۆ ســه رانی  رێژیمــی  كۆمــاری  ئیســالمی  بــه دواوه  
بــوو، ریســواییه ك كــه  نه بوونــی  ره وایه تیــی  حاكمیه تــی  ئیســالمیی  رێژیمــی  
تارانــی  لــه  جیهانــدا هێنــده ی  دیكــه  كــز و الواز كــرد. درێــژه دان بــه  جێبه جێكردنی  
قه تڵــی  كه ســایه تی  و ســیما ناســراوه كان لــه  كوردســتان له الیــه ن ده ســت و 
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پێوه ندییه كانــی  رێژیــم و بــه  چاوه دێریــی  وه زاره تــی  ئیتالعــات، بــه  قه تڵــی  
»مامۆســتا مــه ال محه مــه د ره بیعــی » كه ســایه تیی  مه زهه بــی  و ئیمــام جومعــه ی  
مزگه وتــی  جامیعــه ی  پێڕه وانــی  مه زهه بــی  ســوننه  لــه  كرماشــان لــه  ســاڵی  75ی  
ــه   ــه  یه كێــك ل ــژه ی  كێشــا و پــاش رفاندنــی،  ته رمــی  بــێ  گیانــی  ل هه تــاوی  درێ

شــه قامه كانی  كرماشــان دۆزرایــه وه . 

ئــه م ســیما مه زهه بییــه ش  لــه  مه یــدان وه ده رنانــی    هــۆكاری  كوشــتن و 
هه مــان ئــه و پێگــه  بــه رزه  بــوو كه لــه  رێــگای  ره واییه تــی  خه ڵكــه وه  بــه  ده ســتی 
هێنابــوو، ئــه و پێگه یــه ی  كــه  ده ســت و پێوه ندییه كانــی  رێژیــم قبووڵكردنــی  ئــه و 
ــی   ــه  قه ول ــان ب ــا و ئه وی ــۆ نه ده گونج ــه  خیاڵیشــدا ب ــه ت ل واقیعیه ته شــیان ته نان

خۆیــان بــه  هــۆكاری  فیتنــه  و ئــاژاوه  وه ســف ده كــرد. 

 رێژیمــی  كۆمــاری  ئیســالمی  كــه  بــه رده وام رێــكاری  فریوده رانــه ی  حاشــاكردن و 
ــه كار  ــی  ب ــرده وه  دژه  مرۆییه كان ــۆ ك ــه  مه به ســتی  پاســاوهێنانه وه  ب ده ســكردی  ب
ده هێنــا، ئه مجاره یــان بــه  تووشــبوون بــه  كرده وه یه كــی  ئه نجامــدراو ده ســتی  
ــه م  ــاره وه . ئ ــه م ب ــازی  ل ــتی  شه فافس ــه  مه به س ــه ك ب ــی  كۆمیته ی ــه  پێكهێنان دای
كۆمیته یــه  دوای  ماوه یــه ك مشــتومڕ و ده مه ته قــه ی  ناوخۆیــی  لــه  نێــوان جیناحــه  
سیاســی  و ئه منیه تییــه كان، ســه ره نجام حاشــایان لــه  ده ســتێوه ردانی  رێژیــم لــه  
ــان  ــاوان و جینایه ته كانی ــا و ت ــه واوی  خه ت ــرد و ت ــه  ك ــه و تیرۆران ــی  ئ ئه نجامدان
خســته  ئه ســتۆی  كۆمه ڵێــك ده ســت و پێوه ندیــی  ســه ره ڕۆ. وه زارتــی  ئیتالعاتــی  
رێژیــم بێشــه رمانه  لــه  كــۆی  ٣٨0 نموونــه  تیــرۆر و قه تڵــی  زنجیره یــی  لــه  ناوخــۆ 
ئه ســتۆی   به رپرســایه تیی  54 جیتایه تــی  خســته   ته نیــا  ئێــران،  ده ره وه ی   و 
ده ســت و پێوه نــدی  و هێــزه  ســه ربزێوه كانی  خــۆی . رێژیــم و ده وڵه تــه  یــه ك لــه  
دوای  یه كــه كان چه ندیــن جــار واده  و به ڵێنیــی  شناســایی  و دادگاییكردنــی  ئــه و 
ــه اڵم هیچــكات  ــروڕای  گشــتی  داوه ، ب ــه  بی ــه ی  ب ــدی  و تاوانباران ده ســت و پێوه ن
ــه   ــی  و ل ــی  سیاس ــۆڕا و جه نجاڵی ــو ئاپ ــه وه  و له نێ ــی  نه كراوه ت ــكاره  كرده ی ئه م
ــران فه رامــۆش  ــه واوی  خوێنــی  رژاوی  رۆشــنبیر و جیابی ره وتــی  دانوســتانه كان ت

كــران و لــه  زه ینــه كان ســڕانه وه . 
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 هــه ر ســاڵه  و لــه  20 مانگــی  ســه رماوه زدا »ڕۆژی  قه تڵــه  زنجیره ییه كانــی  
ــی   ــران و داكۆكیكاران ــه  الیه نگ ــا، وا ل ــه ی  حه فت ــی  ده ی ــران« ژان و ئازاره كان ئێ
مافــی  مــرۆڤ ده كات هه تــا بــه  زیندووڕاگرتنــی  یــاد و بیره وه ریــی  قوربانیانــی  ئــه و 
جینایه تــە پــڕ شــه رمانه  وه ك ئه ركێــك بــه رز رابگــرن و ئــه و به رپرســایه تییه  
ــی   ــه  تێڕوانینێك ــتا ب ــه رن. ئێس ــوه  ب ــایی  به ڕێ ــێوه یه كی  ئاس ــه  ش ــه  ب ئه خالقیی
گشــتی  بــۆ پڕه نســیپ و ئــاكاری  كۆمــاری  ئیســالمی  لــه  مــاوه ی  ســێ  ده یــه  
لــه   ئێــران  زنجیره ییه كانــی   قه تڵــه   ده توانیــن  ســه ركوت،  ده ســه اڵتی   لــه  
ریــزی  كوشــتار و قه اڵچۆكانــی  دیكــه ی  لــه م چه شــنه  ده ستنیشــانی  بكه یــن 
زنجیره ییــه كان  قه تڵــه   په روه نــده ی   نه ته نیــا  كــه   رابگه یه نیــن  راشــكاوانه   و 
كۆتاییــان پێنه هــات، به ڵكــوو ده یــان و ســه دان نموونــه ی  دیكــه  خرانــه  نــاو 
لیســته ی  ره شــی  رێژیمــه وه  و به مــه ش كارنامــه ی  كرداره كانــی  رێژیــم لــه  ئاســت 

خه ڵكــی  ژێــر ده ســه اڵتیدا ره شــتر لــه  جــاران ده ركه وتــن. 

ــه  راســتای  ســه قامگیری  و بوونــی  كۆمــاری    دیكتاتۆریــی  ره هــا و پاوانخــواز ل
ئیســالمی  و مانــه وه ی  پێگــه ی  سیســتمی  وه الیه تــی  فه قیــه، ئامانجــی  رێژیــم 
و رێبه رانــی  ئــه وه  بــووه  كــه  لــه م رێگایــه دا حــازر نه بــوون هیــچ چه شــنه  
پاشــگه زبوونه وه  و ئاڵوگۆڕێــك لــه  سیاســه ته  بنه ماخــواز و ئیدئۆلۆژییه كانــی  

ــت .              ــك بێنێ ــدا پێ خۆی
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وتووێژی ماڵپەڕی )ڕۆژی کورد( لەگەڵ کاوە جەوانمەرد

کاوە جەوانمەرد:
دیسان ئەگەری کوشتاری خەڵک بەدەستی رژیمی ئێران لە ئارادایە

ڕۆژی کــورد: هــۆکاری وەڕێ خســتنی ئــەو شــەپۆلە تەبلیغاتییــە بــە دژی 
حیزبــی دێمۆکــرات چییــە؟

دێمۆکراتــی کوردســتانی  پراکتیــزەی حیزبــی  کاوە جەوانمەرد: ســتراتیژیی 
ئێــران ســەرەکیترین هــۆکاری دروســتبوونی ئــەو شــەپۆلە نوێیەیــە کــە بــە 
شــێوەی هەمەالیەنــە دەســتی پێکــردووە. ئەڵبــەت دروســتبوونی ئــەو گۆڕەپانــە 
دژبەرانەیــە کــە رەنــگ و بۆیــەک لــە بێدەرەتانیــی نەیارانــی حیزبــی دێمۆکــرات بــە 
رۆخســارییەوە دەرکەوتــووە، دیاردەیەکــی نــوێ نییــە و بــە شــێوەی بــەردەوام و 
لــە حاڵەتگەلێــک کــە نەیــاران هەســتیان بــە مەترســی کردبێــت، دەســتیان داوەتــە 
ــی  ــتە کردەوەییەکان ــژووی هەڵوێس ــرات. مێ ــی دێمۆک ــە دژی حیزب ــدا ب پڕوپاگەن
ــەر  ــەواوی بەس ــی ت ــایکۆلۆژییەوە کارتێکەرییەک ــاری س ــرات، لەب ــی دێمۆک حیزب
الیەنــی بەرانبــەردا هەبــووە، بــە واتایــەک کــە دوژمــن یــان الیەنــی نەیــار، بــاوەڕی 
تەواویــان بــەو شــێوە سیاســتکردنە هەیــە. لــە وەهــا حاڵەتێکــدا الیەنــی نەیــار لــە 
هەنــگاوی یەکەمــدا و لــە بێدەرەتانیــی تــەواو، پەنــا دەباتــە بــەر شــەڕی تەبلیغاتی 
هەتــا بــەو شــێوەیە بتوانێــت را و ســەرنجی گشــتی کــە بــۆ الی پولێتیکــی نوێــی 
حیزبــی دێمۆکــرات راکێشــراوە، بشــێوێنێت و تێکــی بشــکێنێ!  ئــەو جــۆرە 
ــارە.  ــوە دی ــی پێ ــک وەدوواکەوتن ــەر خــۆی جۆرێ ــی بەرانب رێفلیکســەی الیەنەکان
النیکــەم هەنووکــە الیەنــی دژبــەر کــە بەشــە ســەرەکییەکەی لەالیــەن دەزگا 
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ئەمنیەتــی و نیزامییەکانــی رێژیمــی ئێرانــەوە سەرپەرشــتی دەکــرێ، لــە هەمبــەر 
پالنــی نــوێ حیزبــی دێمۆکراتــدا، زیاتــر لــە ســاڵێک لــە پــاش کەوتــووە، چــۆن 
ــی  ــە گشــتگیر و درێژخایەنەکان ــە بەرنام ــە جگــە ل ــەو ســتراژییە نوێی بناغــەی ئ
حیزبــی دێمۆکــرات، لــە ســاڵێک پیــش ئێســتاوە چووەتــە قۆناغــی کردەوەیــی و 
الیەنــی دژبــەر لــە پالنداڕێــژی بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ئــەو پالنــە، وەدووا کەوتــووە. 
هــەر بۆیــە هیــچ رێگایەکــی دیکــەی نییــە، بێجگەلــە پەنــا بــردن بــۆ تەبلێغــات و 

چەواشــەکاری و تێکدانــی بەســتەر و رای گشــتی.

ڕۆژی کــورد: بــە بــڕوای ئێــوە ئــەو جــۆرە تەبلیغاتانــە ئێســتا چ کاریگەرییەکــی 
لەســەر رای گشــتیی خەڵــک دەبــێ؟

ــەدژی  ــە ب ــە ک ــنە پڕۆپاگەندای ــەو چەش ــک، ئ ــچ گومانێ ــێ هی جەوانمەرد: بەب
ــی  ــۆرە کاریگەرییەک ــچ ج ــت هی ــتی پێکــردوە، ناتوانێ ــرات دەس حیزبــی دێمۆک
نێگەتیــڤ لەســەر هەســت و رای گشــتی درووســت بــکات. هۆکارەکەشــی بــۆ ئــەوە 
دەگەڕێتــەوە کــە بەشــێکی زۆر لــە بەردەنگانی ســتراتیژیی نوێ حیزبــی دێمۆکرات 
لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی ئــەو حیزبــە پێکدێــت کــە داتامەنــد حیســاباتی لەســەر 
هەیــە و بەشــێکی هــەرە گــەورەی ئــەو بەردەنگانە خەڵکی بێدەرەتــان و ناهۆمێدن 
ــان داوە،  ــی و تێچووی ــن قوربان ــدا زیاتری ــوەی سیســتەمی ئێران ــە چوارچێ ــە ل ک
هەروەهــا هیــچ شــێوە باوەڕێکیــان بــەو دەســەاڵتە نەمــاوە. سیاســەتی کردەوەیــی 
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران، یــان هــەر الیەنێکــی دیکــە بەرانبــەر بــە 
بیــری رەگەزپەرســتانەی زاڵــی دەســەاڵتی ئیســالمیی ئێــران، دەتوانێــت پێــوەر و 
پێناســەیەکی روون بێــت بــۆ جــۆری تێڕوانینــی خەڵکــی کوردســتان و هەڵبژاردنــی 
ــن  ــەوە بڵێی ــە دڵنیایی ــن ب ــوو دەتوانی ــی. کەواب ــە و نەتەوەی بیرێکــی ئازادیخوازان
کــە هەوڵەکانــی رێژیــم بــۆ بەالرێدابردنــی بیــری نەتەوەیــی و هوشــیاریی خەڵــک 

و پشــتگیریان لــە حیزبــی دێمۆکــرات بــێ ئــاکام دەبێــت.

ــی دێمۆکــرات وەکــوو هەڵگیرســێنەری  ڕۆژی کــورد: بۆچــی هــەوڵ دراوە حیزب



291شەریف فەالح

شــەڕ لــە کوردســتان بناســێنن لــە ســاڵی 57دا؟

جەوانمەرد: ئــەو پیالنــە لەمێــژ ســاڵە لەالیــەن دوژمنانــی کــورد و کوردســتان 
و لەســەرەوەی هەموویــان رێژیمــی ئیســالمی ئێــران دادەڕێژرێــت و بــە درێژایــی 
ــی  ــوو حیزب ــوردی وەک ــوازی ک ــی رزگاریخ ــا الیەنێک ــەوڵ دراوە نەتەنی ــژوو ه مێ
دێمۆکــرات بکرێتــە تاوانبــاری شــەڕ، بەڵکــوو تەنانــەت شــەڕی کــورد بــە کــورد 
بکرێــت. بێگومــان تێچــووی ئــەو هەمــوو قوربانــی و خوێنڕشــتنانە کــە هۆکارەکەی 
ــن و  ــری قی ــووە، هەڵگ ــران ب ــی ئێ ــی رێژیم ــەرکوت و پاکتاوکردن ــەتی س سیاس
ــووە و  ــت ب ــک دروس ــەالی خەڵ ــە ل ــەاڵتە ک ــەو دەس ــی ئ ــە درێژای ــە ب نەفرەتێک
ــتاش  ــکات. ئێس ــاز ب ــە دەرب ــە مێژووییان ــەو تاوان ــۆی ل ــەدات خ ــەوڵ ئ ــم ه رێژی
ــە هەمــوو شــوێنەکانی  کــە خەڵکــی شۆڕشــگێری کــورد بــە شــێوەی گشــتگیر ل
کوردســتان پێشــوازییان لــەو ســتراتێژییە نوێیــەی حیزبــی خۆیــان کــردووە، رێژیم 
بــە وەبیــر هێنانــەوەی زام و ئێشــی ســااڵنی رابــردوو، بــە تەمــای دروســتکردنی 
ــتەکانیان  ــە هەڵویس ــا ل ــە هەت ــوان خەڵکدای ــە نێ ــرس ل ــۆف و ت ــە خ ــک ل جۆرێ
ســارد ببنــەوە. ئەڵبــەت الیەکــی دیکەشــەوە نابێــت ئــەوەش لەبیــر بکرێــت کــە 
ــەوەی دەســت  ــۆ وەبیرهێنان ــران، ب ــی ئیســالمی ئێ ــەی رێژیم ــەو جــۆرە هەواڵن ئ
نەپاراســتن و کوشــتن و بڕینــی خۆیانــە لــە هەمبــەر خەڵکــی کوردســتان، 
ــی  ــی حیزب ــۆ تاوانبارکردن ــم ب ــەی رێژی ــەو هەواڵن ــەاڵم ســەرەکیترین هــۆکاری ئ ب
دێمۆکــرات بــۆ هەڵگیرســانی شــەڕی پــاش شۆڕشــی 57ی کوردســتان، ســازدانی 
جۆرێــک زەینیــەت الی خەڵکــی کوردســتانە، هەتــا لــە ئەگــەری ســەرکوت و قەتــڵ 
و کوشــتاری دووبــارەی خەڵکــی کــورد لەالیــەن رێژیمــەوە، هەمدیســان رێژیمــی 

ــاری ســەرەکی نەێیتــە ئەژمــار. ــران وەکــوو تاوانب ئیســالمیی ئێ
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بۆ ئیحسان فەتاحیان
کاکۆ

دڵنیام ئێستاش جووخەی ئێعدامەکەی
هەر لە مووچرک دایە 

زیندانی سنە:

رۆژانــە بــە بەردەوامــی لەنێــو بەنــد و لــە هەواخــۆری قســەمان دەکــرد و تێکــەڵ 
ــوو، دەهاتــە ســەر تەختەکــەی مــن و دەیگــوت  ــد ئەب ــن، کاتێــک دڵــی تون بووی
گۆرانیــم بــۆ بڵــێ، ئەمنیــش بــۆ ئێحســان و دوو هــاوڕێ دیکــەم کــە لێــرە ناویــان 
ناهێنــم، گۆرانیــم دەگــوت، گۆرانیگەلێــک لــە واتاکانــی خۆشەویســتی و خەبــات...

زۆر جــار باســی حوکمــە »نایاســاییەکەمان« دەکــرد و باســمان لــەوە دەکــرد 
کــە کاتێــک بردیــان بــۆ ئێعــدام دەبــێ چــی بــکات و بــە هەمــوو جۆرێــک لێکمــان 
دەدایــەوە و دەمانکــردە فشــە )هەرچەنــد هیــچ کەســێک ناتوانــێ بــۆ چرکەیەکیش 
هەســت بــەو کەســانە بــکات کــە چــاوەڕێ ســێدارەن( ئەویــش بــە چــاوە ســێحراوی 
و بــزە ئەهووراییەکانــی دەیگــوت: بــە راســتی ئێســتا ئەوەنــدە ئامادەگیــم تێــدا 

هەیــە کــە بــڕۆم بەرەوپیــری ســێدارە!

ئێحســان بــە تــەواوی بــاوەڕی راســتەقینەی بــە رێگاکــەی و ئــەو قســانە هەبــوو 
کــە دەیکــردن!

هەڵســووکەوت و تێڕوانینــی ئێحســان بــۆ هەمــوو شــتەکانی دەورووبــەری، تەنیــا 
تایبــەت بــوون بــە کەســێکی بــە واتــای راســتەقینە شوڕشــگێڕ.

دوو رۆژ پــاش ئازادبوونــم لــە زیندانــی هەمەدانــەوە، لەالیــەن وەکێڵەکــەی کــە 
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ــە  ــرام ک ــاگادار ک ــدەی ئێحســان دا، ئ ــەڵ پەروەن ــی زۆری لەگ ــە راســتی هەوڵ ب
قــەرارە حوکمــی ئێحســان جێبەجــێ بکرێــت!

لــە دەفتــەری پارێزەرەکــەی بــووم کــە ئێحســان لــە زیندانــەوە تەلەفۆنــی بــۆ 
کــردم...

ــی قســەم  ــە لەگەڵ ــد ســاتە ک ــەو چەن ــدەی ئ ــدا ئەوەن ــە ژیانم ــک ل ــچ کاتێ هی
کــرد لــە فشــاردا نەبــووم، هەمــوو هەوڵــم ئــەوە بــوو کــە خــۆم رابگــرم، ئێحســانی 
قارەمــان پێدەکەنــی! و وتــی: دەی دەبــای ئێســتا لێــرە بووبایــت و هەمدیســان 

باســی چۆنیەتــی چــوون بــۆ الی ســێدارەمان بکردبــای بــە فشــە! 

مــن تاســابووم و هەســتم ئەکــرد کەســێکی بــە قــوەت بەتــەواو هێــزەوە دەســتی 
لەســەر گــەرووم دانــاوە و خەریکــە بمخنکێنــێ...

ئــای کــە چەنــد پــڕ ئــازار بــوون ئــەو ســاتانە. خۆشەویســتێکی دیکــە کــە لــە 
ــرێ  ــێ دەک ــت پ ــی وت: چی ــرت و پێم ــێ وەرگ ــەی ل ــوو، تەلەفۆنەک تەنیشــتی ب

ــاوە... بیکــە، کات نەم

ــەت  ــۆت عەزی ــاڵ خ ــێ خەی ــی: ب ــردم و وت ــەڵ ک ــەی لەگ ــۆی قس ــارە خ دووب
نەکــەی، بــەس پێــم خــۆش بــوو جارێکــی دیکــە بتمدیبــای، ئــای کــە وشــەکانی 

ــۆم... ــوون ب ــورس و کوشــەندە ب ق

ــتم و  ــتە دەس ــەی گەیش ــە رەنجنامەک ــوو ک ــت ب ــگ وەخ ــەو رۆژە درەن ــەر ئ ه
ــک  ــاوەڕی. کاتژمێرێ ــەی ورە و ب ــەر بڵێس ــە ب ــتەمی دای ــەوارەی جەس ــوو ق هەم
دوای ئــەو تەماســە ئــاگادار کــرام کــە رایانگواســتووە بــۆ ژووری تاکەکەســی...

لەگــەڵ بــرا بچووکەکــەی و وەکێڵەکــەی هێنــدێ قســەمان کــرد و من رۆیشــتم بۆ 
الی باوکــی و.... کــە ناتوانــم ئێســتا باســی بکــەم. ئێحســان وەک ئــەو بەڵێنییەی 
کــە بــە خــۆی و نیشــتمان و ئێمــەی دابــوو، ئیزنــی نــەدا بەکرێگیراوانــی رێژیمــی 
ســێدارە و مــەرگ، گیانــی لــێ بســتێنن و خــۆی بەسەربەســتییەوە لەســەر »چــوار 
ــە خاکــی واڵت کــرد.  ــازی دا و رۆحــی پیــرۆزی پێشــکەش ب ــە«ی ئێعــدام ب پای
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دڵنیــام کــە ئێســتاش جووخــەی ئێعدامەکــەی ئێحســان، مووچرکــەی هەڵفڕینــەی 
ئــەو قارەمانەیــان لــە جەســتە دەرنەچــووە...

ــاوی  ــوو چ ــە وەک ــەت ک ــەو چاوان ــی ئ ــی نیگاهەکان ــەرز، ئێســتاش گەرمی بااڵب
ــەدات...  ــەر ئ ــاوم ب ــتە و هەن ــە جەس ــاور ل ــانەوە، ئ ــوی دەدرەوش ــکی کێ ئاس
ئێســتاش پــاش ســەدان جــار خوێندنــەوەی ئــەو نامەیــەت، هــەر کات کــە دووبــارە 
دەیخوێنمــەوە، دونیــا دەکات بــە زیندانــەوە لێــم و دەمڕۆخێنــێ. قارەمــان ئەمــن 
ــی کــە چــۆن  ــە نەزان ــەاڵم خۆشــت لەوانەی ــە هەڵفڕیــت، ب ــد غەریبان ــم چەن دەزان
بوویــت بــە مالکــی رۆحــی ســەدان کــەس وەکــوو مــن کــە تــا مابێتــم ئــازاری ئــەو 

ــەت دەمســووتێنێ... نەبوون

تــۆم هــەزار و یــەک جــار خۆشــەوێ، هەزارەکــەی هــەزار هــۆی هەیــە و یەکەکەی 
جیرانەتــی ماڵەکەتــە لەگەڵ باوکی شــەهیدم...

ئاســکە چــاو گەشــەکە، ماڵــی باوکــم لــە گەڕەکێکــی کۆنــی ئــەو گۆڕســتانەیە 
کــە تۆشــی پێســپێردرای...

دەزانم کە ئێستا ئێوە ئاگاتان لە یەکترە!

ــە  ــە ک ــەی رابوون ــی دیک ــرە ناوەندێک ــانە، ئێ ــی کرماش ــی فیردەوس ــرە باخ ئێ
ــژراوە... ــدا نێ ــتمانەی تێ ــەو نیش ــکاری ئ ــەی خەبات ــان ڕۆڵ دەی
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کۆالرە سیاسییەکانی کورد

کاکۆ

ــدا،  ــی کوردی ــی هەنووکەی ــەر بزاوت ــەروبەرەییەی زاڵ بەس ــێ س ــەو ب ــەم ئ النیک
ــە جــار  ــە ک ــی ســەماکەری سیاســی هەی ــۆ نەجیب زادەکان ســووکە قازانجێکــی ب
نەجارێــک نەرمەبایــەک هەڵبــکات و خۆیــان بــدەن بــە دەم شــەپۆلییەوە هەتــا لــە 

کەلێنــێ، قوژبنێــک، ســرتەیەکییان بەرگــوێ بکــەوێ.

ئەڵبــەت جگــە لــەو بەســتێنە دێفۆرمــەی هەنووکەیــی سیاســەتی کــوردی، ئــەو 
»حاجــی فیروز«ـــەی بیهــەوێ وەکــوو ئەکتەرێکــی بــاش، نەقشــی کۆالرەیەکــی 
بەتــاڵ لــە هەبــوون بگێــڕێ، پێویســتە خــاوەن کارەکتەرێک بێت کــە تایبەتمەندیی 
بوونەوەرێکــی بــازاڕی، یــان خامــە بەدەســتێکی دەربــاری تێــدا بــەدی بکرێــت و 
تایبەتمەندیــی ســەرقاڵکردنی ئاپــۆڕای بەشــداربوو لــەو ســیرک بازییەی ئێســتاکەی 
هەبێــت. کەســانێک کــە بتوانــن بــە پێشــێلکردنی شوناســی تەنانــەت رەگــەزی! 
خۆیــان، بــە مێشــکێک لــە چەشــنی مێشــکی کۆتــرە باریکــە لــە پشــت میزێکــی 
ــی  ــەربەخۆبوون، نەقشــی کاتێب ــری س ــر چەت ــەک لەژێ ــەن چرکەی ــۆ چ ــوور ب س
دەربــار بگێــڕن. وەکــوو جۆکەرێــک کــە نەتەنیــا دەتوانــێ هــاوکات ببێتــە 
ــەر  ــەوە لەس ــۆ مان ــوو ب ــر، بەڵک ــا ئامێ ــۆ چەندەه ــەر ب ــش بەڕێک ــەی ئی کەرەس
ــران«،  ــداران ای ــپاە پاس ــد س ــارە 2ی »واح ــی ژم ــەی تریبوون ــییە خڕەک کورس
ئامادەیــە تەنانــەت حاشــا لــە زمــان و رەســەنایەتیی مێــژووی خــۆی و زێــدی بــاب 

و باپیرانــی خۆشــی بــکات.

سەرنجڕاکێشــییەکەی ئەوەیــە کــە ئــەم تاقمــە لــە دەســپێکی دارەدارە و 
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گاوڵەکێــی خۆناســینیان، قوتابــی ناخەلەفــی مەکتەبێــک بــوون کــە لــە کۆتاییــدا 
وەکــوو ســەکۆیەکی هەڵبەزیــن بــۆ گەیشــتن بــە خولیــا و خەوەکانیــان بەکاریــان 

هێنــا.

کــۆالرە  جووڵــەی  و  تێڕوانیــن  شــێوازی  بەســەر  ســاکار  چاوخشــاندنێکی 
ــەو تاقمــە  ــە ئ ــێ، ک ــە دەگەیەن ــەو پەیام ــگاودا ئ ــەم هەن ــە یەک سیاســییەکان، ل
توانایــی مانەوەیەکــی پێرفێکتــی نێــو کومەڵگەیەکــی ئاســایی و نورماڵیــان نییــە 
ــە  ــۆ ب ــەوە و خ ــتریای بیرکردن ــە هیس ــک ل ــەری جۆرێ ــوکەوتیان دەرخ و هەڵس
بچووکزانینــە لــە بەرانبــەر الیەنگەلێــک کــە دەیــان و ســەدانی وەکــوو ئەوانەیــان 

ــردووە. ــین ک ــری خۆناس ــتەمۆ و فێ دەس

ــەر  ــدن بەس ــۆ هەڵکوتان ــە ب ــە ک ــکایی و تاکتیکێک ــە تەس ــوەری کام ــە پێ ئەم
ــووکایەتی و  ــە و س ــۆ هەڕەش ــا ب ــک، پەن ــێوازە ئیدارەکردنێ ــان ش ــک، ی مێتودێ
بەزاندنــی هەمــوو ســنووری ئەخالقــی و بەهــاکان ببرێــت؟ ئــەوی راســتی بێــت، 
ــك  ــۆ جۆری ــوو، ب ــک ب ــە دەرفەتێ ــن ل ــک وەرگرت ــتەقینە و کەڵ ــە رووی راس ئەم
ــان  ــە حیســاب لەگــەڵ گــرووپ و کەســانگەلێکە کــە ئیــزن و دەرفەتــی وای پاکان
نــەداوە کــە کۆالرەیــەک بەســەر هــەوەس و حەزەکانــی خۆیــدا بڕشــێتەوە و 

ــە ڕوو. ــکیدا بخات ــەر مێش ــۆڤانییەتی« زاڵ بەس »ش

 تراژدیدیــای بەختــی ئــەم تاقمــە دەگاتــە ئاســتێک کــە وەکــوو دونکیشــۆت لــە 
کۆتاییــدا نەقشــی کەســانێک وەکــوو »قانعی فــەرد و هووشــمەند«ەکان بگێــڕن، 
ــووە  ــی داگرت ــەر ئێســتا جەســتە و رۆحــی خۆیان ــەی ه ــە زرینگەک ــەک ک کۆتایی
ــا نرخــدارەکان و  ــە بنەم ــۆ دزیکــردن ل ــان دەدات ب ــان هانی و هەرەســی دەروونی

گێرەشــێوێنییەک بــۆ دەربازبــوون لــەو هەناســەتەنگیە.

ــەردەوام  ــە، ب ــەوە دەســتبورد لێدراوەک ــە بزووتن ــا ســەروبەندییەکدا ک ــە وەه ل
تێچــووی هەوەســبازی سیاســی »شــۆڤانییەت«ی هێندێــک الیەنــی بــە نێــو 
کــوردی ئــەدات بــۆ دەســتەبەرکردنی النیکــەم مانــەوەی شوناســێکی نەتەویــی و 
مرۆیــی خــۆی، دەبێــت زۆر بــە وریاییــەوە موعاملــە لەگــەڵ بازنــەی رۆشــنبیری و 
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رخنەگرانــەی سیاســەتی کوردیــدا بکرێــت و بــە چاوکراوەیــەوە تاقمــی تااڵنکــەر 
و تەیفــی راســتەقینەی ئێلیــت لێکجیــا بکرێنــەوە هەتــا کۆمەڵگــەی جەڵتــە 
ــی  ــهێنانی تاکەکەس ــتاش هەرەس ــەوە. ئیس ــدا نەداریت ــەر الیەک ــان، بەس لێدراوم
ســاز  کەش وهەوایەکــی  کۆمەاڵیەتییــەوە،  لەبــاری  چ  و  سیاســی  لەبــاری  چ 
داوە کــە دەســتدرێژیکردن بــۆ ســەر تــاک و کۆمــەڵ ببێتــە کولتوورێــک کــە 
ــان بهێنــن هەتــا بتوانــن گافــە  هێندێــک الیەنــی پاشــەڕۆ وەکــوو جۆکــەر بەکاری
سیاســی و تاکتییەکانــی خۆیانــی پــێ پەردەپــۆش بکــەن، بۆیەخــۆ تێهاویشــتن 
و بەرهەمهێنانــی ئــەو پــالرە، پێویســتیی بــە فرێــم بــە فرێمــی رای گشــتیی 

ــە. ــەی ئێمەی هەنووک
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کۆمەڵێک یاداشت و ستاتووسی کورتی کاکۆ
لە قۆناغی دەسپێکی ڕاساندا

حیزبی دێمۆکرات بەردەوام، لە سەردەمدایە!

- دەالقەی ئەم زانکۆیە تەنیا و تەنیا بەڕووی هیوادا دەکرێتەوە.

- لێرە، دەفتەری پاشەکشە و داڕووخان بە یەکجاری دادخرێ و مانیفێستی 
بەرگری، ڕەج بە ڕەج و هیلمە بە هیلمە، سەرلەنوێ گرێ دەدرێتەوە.

- ئەم ئۆرکێسترایە، هەموو سەمفۆنیایەکی پێیە، سەمفۆنیای بەرگری، زەبر، 
تۆڵە، سەرکەوتن و سۆز...

- ئێرە مەکۆی ئاوانگاردی کوردی رۆژهەاڵتە.

پرۆگرامی ئەم مەکۆیە لەسەر بناغەی قازانجی گشتیی و بۆ داهاتوویەکی 
گشتی داڕێژراوە، بۆیە قەت لە وزەی گشتی بێبەش نابێت.

٨ی مانگی مەی 201٦

جۆرێک لە دڵنیایی

دێفاکتــۆی دیپلۆماتیکــی کتوپــڕی بااڵتریــن کارەکتــەری ئەمنیەتــی رێژیمــی 
ئێــران, لەگــەڵ هەرێمــی کوردســتان لــە رواڵەتــدا، ئاســاییە و لــە پشــتی پەردەوە 

جێــگای تێڕامــان!
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بەیسی ئەم دۆسیە بەم چەشنەیە:

یەکــەم: مەســەلەی رێفراندۆمــی هەرێــم و مەرجەکانــی کۆمــاری ئیســالمی 
تەنانــەت، رەزامەنــدی یــان دژایەتیــی فەرمــی.

دووەم: گواســتنەوەی خەباتــی حیزبــی دێمۆکــرات بــۆ خاکــی رۆژهــەاڵت و بــۆ 
ســەودایەکی نــوێ.

بڕیــاری یەکــەم خــاڵ و دیاریکردنــی چارەنووســی خەڵکــی باشــووری کوردســتان 
ــش  ــاڵێک پێ ــی، س ــەیە و دووەم خاڵەکەش ــەو بەش ــەتوانانی ئ ــتی سیاس بەدەس

ئێســتا بڕیــاری پراکتیزەکــراوی بــۆ دەرچــووە و گەڕانەوەشــی نابێــت.

هەرچەشــنە سەودایەکیشــی لەســەر بکــرێ، گرانتــر لەوانــەی پێشــوو نابێــت بــۆ 
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران.

جووڵە و کۆچ لە حیزبدا و رێفلێکسی دەسەاڵتێکی ملهوڕ

ئاوانــگاردی بەهێــزی دەزگای ئەمنیەتــی حیزبــی دێمۆکــرات بەتایبەتــی لەژێــر 
ــن  ــت و دوژم ــۆ دۆس ــۆ ب ــەروان چەک ــوو س ــە وەک ــی کارام ــێبەری کاراکتەرێک س

ــەلمێندراوە. س

بەرهەمهێنانــی دەیــان دێکۆمێنــت لەالیــەن بااڵتریــن ئەرکانەکانــی دەزگای 
ئەمنیەتــی، هەتــا بەرزتریــن بەشــەکانی دەنــگ و وێنــەی تەبلیغاتــی رێژیــم 
ســەبارەت بــە حیــزب، هەروەهــا ســەروان چەکــۆ، دەرخــەری بەهێزبوونــی 
ســاختارێکی پارێزەرانــە و »بنیــاد«ی و سیســتماتیکە لــە قەبــارەی حیزبــی 

دێمۆکراتــدا!

ــازە  ــووتر و ت ــزەی پێش ــی پراکتی ــە پالنێک ــزب ل ــە حی ــەدا ک ــەو هەلومەرج ل
راگەیەنــدراو، چاالکییەکانــی خــۆی ئاشــکرا کــرد، بــەروڕووی کۆمەڵێک رێفلێکســی 
ــەن و  ــک الی ــوون. هێندێ ــگای سەرســووڕمان نەب ــە زۆر جێ ــووەوە ک ــڤ ب نێگەتی
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ــەک  ــنە دژبەریی ــە چەش ــتیان دای ــان، دەس ــاوەڕی خۆی ــەی ب ــە پێچەوان ــاک ب ت
ــەو دژبەرییــە لەگــەڵ سیاســەتی دوژمنــی  کــە دەشــیانزانی ئاکامێکــی نابێــت. ئ
راســتەقینەی ئێمــە هاوتەریــب نەبــوو، چــۆن دوژمنــی فەرمیــی ئێمــە واتــە 
رێژیمــی ئیســالمی، بــاش دەیزانــی و دەیزانێــت کــە حیزبــی دێمۆکــرات هــەرکات، 

ــە بخــات  ــەل وەجوول ــە، گ ــەوەی هەی پوتانســیێڵی ئ

بۆیــە حیزبــی دێمۆکــرات هیچــکات دژبەرانــی فیکریــی خــۆی لەگــەڵ دوژمنــی 
حیــزب بــە هاوتەریــب نازانــێ. تەنانــەت ئەگــەر دژبــەران بــە پڕۆپاگەنــدەش 
بووبێــت، وایــان نیشــان دابێــت کــە حیزبــی دێمۆکــرات توانایــی راســانی نییــە، 

ــەوە. ــە نەکردوەت ــەو فانتازیای ــی ل ــەت، بیریش ــە تەنان ــی ئێم دوژمن

بەو پێیە:

ــۆ  ــم ب ــی رێژی ــدە نیزامییەکان ــلیحاتی ناوەن ــەربازی و تەس ــی س - لەشکەرکێش
ــزب. ــمەرگەی حی ــزی پێش ــتی هێ ــنوورەکانی بەردەس س

- بانگهێشــتکردن و ســازماندانی ســەرلەنوێ هەڵخەڵەتێندراوانــی کــورد )جــاش( 
بــۆ بەربەرەکانــێ لەگــەڵ پێشــمەرگەی حیــزب.

- چڕکردنەوەی پێوەندییەکانی الیەنە ئەمنیەتییەکانی رێژیم لەگەڵ هەرێم.

- هەوڵدان بۆ خۆ نێزیککردن لە ئەحزابی بەدەسەاڵت لەو هەرێمە کوردییە.

ــی  ــوڕی ناوچەی ــی دەســەاڵتێکی مله ــەری ئەمنیەت ــن کاراکت - ســەفەری بااڵتری
وەکــوو ئێــران بــۆ کوردســتانی باشــوور و دەیــان خاڵــی بەردەســتی دیکــە، ئــەم 

تێڕوانینانــە بەرهــەم دێنــن.

یەکــەم: دەرخــەری کاردانــەوەی ئــەو رێژیمەیــە بەرانبــەر بــە هــەر جــۆرە 
جووڵەیەکــی حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران.

دووەم: ئــەو کاردانەوانــە هیچیــان لــە دیافراگمــی سیاســیی حیزبــی دێمۆکراتــی 
کوردســتانی ئێرانــدا جێــگای سەرســووڕمان و تەنانــەت گومانیــش نیــن. چونکــە 
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سیســتەمی بەڕێوبەریــی ئــەو ســاختارە، بەهرەمەنــدە بــە داڕشــتنی ســتراتژییەک 
کــە بــە درێژایــی مێــژووی سیاســی-نیزامی خــۆی، هەمــوو کات چەنــد هەنــگاو لــە 

دوژمــن لــە پێشــتر بــووە.

و هەســتانەوەکانی،  کەوتــن  هەمــوو  لــە  پانۆرامــای گشــتیی حیزبــدا  لــە 
تەنانــەت لــە تراژدیدیــا و تێــرۆر و کۆچــی شــەهیدانەی هــەر هەڤاڵێکــی حیزبــی 
دێمۆکراتــدا، دوژمنــی راســتەقینەی ئێمــە و کــورد، پەلەقاژەیەکــی دیکــەی دەســت 
ــک  ــێ، کەڵ ــی دەزان ــە دەرفەت ــە ب ــەدا ک ــەو حاڵەتان ــێ ل ــا بتوان ــردووە هەت پێک
وەربگرێــت، بــەاڵم ئــەوەی راســتییە، حیزبــی دێمۆکــرات، سیســتەمە و بەردەوامــە 

ــوو وەرزە خــۆش و ناخۆشــەکان.  ــۆ هەم ــەوە ب ــە بەرەوڕووبوون ل

کەوابــوو هیــچ کاتێــک، زەوقــی هەرزەکارانــەی رقەبەرانــی ئــەو هێــزە سیاســییە 
دڵخۆشــکەر  کۆتاییەکــی  بــە  حیــزب  دوژمنانــی  خەیااڵوییەکانــی  پیالنــە  و 

نەگەیشــتووە بۆیــان.

ئەمــە، وێژمانــی بناغەیــی سیاســی و ســتراتێژی حیزبــی دێمۆکراتی کوردســتانی 
ئێرانە.

گڕی خەباتمان لە ڕاساندایە

هەنووکە، زرینگەی دەراغ و چەکی پێشــمەرگە و پشــکۆی بزە رۆحبەخشــەکانی 
کاک ســدیق، رۆژەڤــی بیرۆکــەی ئێمەیــە و هیچی دیکە!

مەهابــاد ســەربەرزترە لــە جــاران، چۆنکــە ئێســتا، بەرامــەی پێشــمەرگە، 
دەشــت و دۆڵــی تەنیوەتــەوە. پێشــمەرگە و کاک ســدێق هــاوکات لــە راســاندان و 
پێشــمەرگە و تەنیــا بزەیەکــی شەنگەســوار، مەتەرێزەکەمــان پشــت ئەســتوورتر 

دەکات.

هەر بۆیە!
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ــەیەک  ــوورەیی بووکەشووش ــە ش ــڕ، ل ــی پڕپ ــەرقاڵی بابەت ــان س ــەم: خۆت یەک
وەکــوو رۆحانــی و کۆیلــە خۆێڕییەکانــی پەرلەمانــی ســەخیف مەکــەن و لێگەڕیــن 

بــۆ ئەوانــەی شاگەشــگەیان بــوون و دەبــن!

دووەم: پشــتگیریی هەنــگاوی پێشــمەرگە بکــەن بــە هــەر چەشــنێک کــە بۆتــان 
دەلــوێ، چونکــە دەتوانــێ بریســکەیەکی نێــو چاوانــی تــەڕی ســەر رێگایــەک بێت.

ســێیەم: فۆکــۆس لەســەر باروودۆخــی کاک ســدێق و هەوڵــدان بــۆ پشــتگیریی 
ئــەو تێکۆشــەرە راســتەقینەیە بــە هــەر شــێوەیەک و دەرفەتێــک.

چــوارەم: ســەرنجدان بــە تراژیدیــای ئاورتێبەردانــی سروشــتی کوردســتانمان بــە 
دەســتی بەکرێگیراوانــی رێژیمــی ئێــران و هەرچەشــنە کاردانەوەیەکــی ناڕەزایــی 

کــە بۆتــان دەڕەخســێت.

پەراوێز، پیالنی هەمیشــەیی دوژمنی ئێمەیە و باوەڕ بەخۆبوون و سەربەســتی، 
تەنیــا چەکــی دوژمن بەزێنمــان دەبێت.

هەڵشــێواوی کۆنــە جــاش و هیســتریکی ســوپای رێژیــم و پەلەقاژەشــیان، 
ــان. ــەم رۆژانەم ــە خۆشــیەکانی ئ خۆشــترە ل

٣1ی مانگی مەی 201٦
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تەوەری دووەم: پەیام و ڕاگەیەندراوەکان

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حدکا لەبارەی درێژەی 
تێکهەڵچوونەکانی کۆسااڵن

دەقی ڕاگەیەندراوەکە:

پــاش دە ڕۆژ تێپەڕبــوون لــە تێکهەڵچوونەکانــی ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی 5ی 
پووشــپەڕی 1٣95ی هەتــاوی، لــە نێــوان هێــزە دژی گەلییەکانــی کۆماری ئیســالمیی 
ئێــران و پۆلێــک لــە پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێمۆکراتی کوردســتانی ئێــران لە کێوی 
کۆســااڵن لــە ناوچــەی ســەواڵوا کــە کــوژران و برینداربوونــی ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە 
بەکرێگیراوانــی ڕێژیمــی لێکەوتــەوە، پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتیــش بــە دانــی 

٣ شــەهید داســتانێکی دیکەیــان لــە حەماســە و خۆڕاگــری تۆمــار کــرد.

ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی 15ی پووشــپەڕی 1٣95ی هەتــاوی، 2 پێشــمەرگەی 
هەڵبــڕاو لــە تیمــی شــەڕەکەی کۆســااڵن و دوورکەوتنــەوە لــە شــوێنی شــەڕەکە 
ــدارەکانی  ــاش و پاس ــەن ج ــەر، لەالی ــی بۆڕی ــک ئاوای ــە نێزی ــان ل و جێگیربوونی
ــا و  ــە و مۆشــەکی کاتیۆش ــتیوانی تۆپخان ــە پش ــران و ب ــاری ئیســالمیی ئێ کۆم
ــە  ــاوی ل ــی خوێن ــن و شــەڕێکی دوو کاتژمێری ــارۆ دەدرێ ــی جۆراوجــۆر گەم چەک
نێــوان ئــەو 2 فیــداکار و تێکۆشــەرە دێمۆکراتــە لــە الیــەک و هێــزەی زۆر و 

ــەوە ڕوو دەدا.  ــی دیک ــم لەالیەک پۆشــتە و پەرداخــی ڕێژی
قارەمانەکانــی دێمۆکــرات پــاش کوشــتن و بریندارکردنــی ژمارەیــەک لــە جــاش 
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و پاســدارەکان و تەواوبوونــی کەرەســتەی بەرگــری لــە خۆیــان، بــۆ ئــەوەی بــە 
زیندوویــی نەکەونــە دەســت دوژمــن و بــە دیــل نەگیرێــن، دوا نارنجۆکــی دەســتی 
بــە خۆیانــدا دەتەقێنــەوە و بەداخــەوە شــەهید دەبــن و دەچنــە ڕیــزی شــەهیدانی 
حیــزب و گەلــەوە. دوو شــەهیدی تازەمــان بریتیــن لــە شــەهید داود جەوانمــەرد 
ناســراو بــە کاوە ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی 

ئێــران و شــەهید ســەرکەوت ســەمەدی کادری حیــزب.
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای بەداخبــوون 
ــە  ــان و بنەماڵ ــە هاوڕێی ــی ل ــەرە سەرەخۆش ــەو دوو تێکۆش ــەهیدبوونی ئ ــۆ ش ب
ــۆ  ــێ ب ــارێکی گــەورە دەزان ــە خەس بەڕێزەکانیــان دەکا و لــە دەســتچوونیان ب
حیزبــی دێمۆکــرات و جوواڵنــەوەی کــورد لــە هەمــان حاڵــدا کــە هاوســەنگەرانیان 
درێــژەدەری ڕێبــازی ئــەو دوو شــەهیدە و باقــی شــەهیدانی ڕێــگای ئازادیــی 
کوردســتان و ڕێبــازی پــڕ ســەروەریان تــا گەیشــتن بــە ئاواتەکانیــان دەبــن و بــە 
ــۆ شــەهیدان  ــاداش ب ــۆر قاســملوو »باشــترین پ ــان دکت ــەری گەورەم ــەی ڕێب وت
درێــژە پێدانــی ڕێگایانــە« ژیاننامــە و تێکۆشــانی ئــەو دوو شــەهیدە تازەمــان بــە 

جیــاو و بــەوردی بــاو دەکرێتــەوە.
ڕۆحــی شــەهیدانی تازەمــان کاوە جەوانمــەرد و ســەرکەوت ســەمەدی و هەمــوو 
شــەهیدانی ڕێــگای ئــازادی شــاد بــێ و ڕێبازیــان پــڕ ڕێبــوار و ئاواتەکانیــان وەدی 

. بێ
حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران

          دەفتەری سیاسی
   1٨ی پووشپەڕی 1٣95ی هەتاوی

     ٨ی ژوئیەی 201٦ی زایینی
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پەیامی دەستەی بەڕێوەبەریی ئاژانسی کوردپا
بە بۆنەی شەهیدبوونی کاوە جەوانمەرد

شــەهید کاوە جەوانمــەرد یەکێــک لــە ئەندامانــی هەیئەتــی دامەزرێنــەری ئاژانســی 
هەواڵدەریــی کوردســتان )کوردپــا( بــوو کــە ڕۆڵێکــی بەرچــاوی لــە جێگرکــردن، 

فۆرمپێــدان و بەردەوامبوونــی ئــەو ئاژانســە ســەربەخۆیە بــووە. 

ــە مــاوەی 5 ســاڵدا کــە بــە ســەر دەســتپێکی چاالکییەکانــی ئــەو ڕاگەیەنــە  ل
تێدەپــەڕی، کاوە هــاوکات بــە دانــی ڕێــکار و ڕێنوێنییەکانــی خــۆی، لــە کــردەوەدا 

بــوو بــە یەکێــک لــە ڕاگەیەنکارەکانــی ئاژانســی کوردپــا.

ئــەو ڕۆژنامەوانــە بەئەزموونــە ســەرەڕای ئەندامێتــی و چاالکــی لــە حیزبــە 
باوکردنــەوەی  و  ســەربەخۆیی  پاراســتنی  بــۆ  ئۆپۆزســیون،  کوردەییەکانــی 
ــی  ــە کوردســتانی ئێران ــدار ب ــی پەیوەندی ــی ڕاســت و گشــتگیر، هەواڵەکان هەواڵ

کردبــووە ئامانجــی ســتراتژی هەواڵدەریــی کوردپــا.

کاوە جەوانمــەرد خاوەنــی بەڵگــەی بڕواپێکــراوی نێونەتەوەیــی لــە بیاڤــی 
ڕۆژنامەوانیــدا بــوو. مــاوەی ســااڵنی 1٣٨٣ و ٨4ی هەتــاوی لەگــەڵ حەوتوونامــەی 

ــوو. ــاوکاری کردب »کەرفتوو«ه

ــاوی  ــاڵی 1٣٨5ی هەت ــە س ــران ل ــالمیی ئێ ــی ئیس ــی حکوومەت دەزگای قەزای
شــەهید کاوەی لــە دوو دۆســیەی جیاجیــادا بــە تۆمەتــی »دژایەتــی لەگــەڵ 
خــوا« بــە 5 ســاڵ زینــدان و دوورخســتەوە بــۆ زیندانــی مەراغــە حوکــم دابــوو.

ڕۆژی ڕابــردوو، ماڵپــەڕی ناوەندیــی حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە 
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ــی کاوە  ــەهید بوون ــزب، ش ــیی حی ــەری سیاس ــەی دەفت ــەوەی بەیاننام باوکردن
جەوانمــەرد لــە شــەڕ و تێکهەڵچــوون لــە ڕۆژی سێشــەممە 15ی پووشــپەڕ، لەگــەڵ 

هێــزە چەکدارەکانــی ســوپای پاســداران لەگــەڵ پێشــمەرگەکان ڕاگەیاندبــوو.

ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا شــەهیدبوونی کاوە جەوانمــەرد بــە خەســارێکی 
گــەورە بــۆ ڕۆژنامەوانانــی ســەربەخۆ و ئازادیخــوازی کوردســتان و سەرتاســەری 
ئێــران دەزانــێ و ســەربەرزیی بــۆ بنەماڵــە و هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی کاوە لــە 

کوردســتان دەخوازێــت.
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پەیامی تیشک تی ڤی بە بۆنەی شەهیدبوونی کاوە جەوانمەرد، 
بەرپرسی پێشووی ئەم کاناڵە لە کوردستان

خەڵکی بەشەرەفی کوردستان!
پێشمەرگە خۆشەویستەکانی حیزبی دێمۆکرات!

بەنــاوی پێرســۆنێلی کاناڵــی تەلەفزیۆنــی تیشــکەوە بەداخبوونــی خۆمان بەهۆی 
لەدەســتدانی هاوڕێــی تێکۆشــەر کاوە جەوانمــەرد، ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی 
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران و بەرپرســی پێشــووی کاناڵەکەمــان 

ڕادەگەیەنیــن.

هــاوڕێ کاوە جەوانمــەرد نموونــەی مرۆڤێکــی بەمانــای ڕاســتەقینەی وشــە 
شۆڕشــگێر و لەخۆبــوردوو، کادرێکــی کارامــە و لێــزان و بەڕێوەبەرێکی لەســەرەخۆ 
و لێــزان بــوو کــە نەخش و شــوێندانەرییەکانی لەســەر کاروبــاری تەلەفزیۆنەکەمان 

تــا ئێســتاش دیــار و بەرچــاوە.

هــاوڕێ کاوە، بــە کــردەوە ســەلماندی کــە ســوارچاکێکی جوامێــر بــۆ حەماســەی 
نوێــی ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــە و بــە کــردارە جوامێرانەکانــی وانەیەکــی مێژوویــی فێــری 

هەموومــان کــرد کــە ئەویــش بریتییــە لــە خۆبەخشــین بــۆ ئازادیــی نیشــتمان.

ئەگەرچــی لەدەســتدانی وەهــا کەســێک هــەم بــۆ ئێمــە وەک تەلەفزیۆنــی تیشــک 
و هــەم بــۆ بزوتنــەوەی میللــی دێمۆکراتیکــی گەلەکەمــان خەســارێکی گــەورە بوو، 
ــات و  ــێ خەب ــەوە کــە وەهــا برینێــک ناتوان ــا دەکەین ــەک دڵنی ــەاڵم هەمــوو الی ب
ــات  ــەوەی خەب ــەنگەری پێش ــە س ــەردەم ل ــێ و ه ــدا بێن ــە چۆک ــان ب بەرخودانم
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بــەدژی تاریکپەرســتان و بکوژانــی شــەهید کاوە و هەمــوو شــەهیدانی کوردســتان 
دەبیــن.

پــڕ ئاشــکرایە کــە ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو ئازادیخوازێکــی کــورد لــەم 
کاتــە هەســتیار و ناســکەدا بریتییــە لــە بەردەوامبــوون لــە ڕێــگا و ڕێبــازە 
پــڕ ســەروەرییەکەیان؛ وەک ڕێبــەری هــەردەم زیندووشــمان دکتــۆر ســادق 
ــەو  ــان ئ ــەردەکەوین، ی ــان س ــەدا ی ــەم ڕێگای ــن، ل ــری کردووی ــەرەفکەندی فێ ش

شــانازییەمان بــە نەســیب دەبــێ کــە ســەر ببەخشــین.

جارێکــی دیکــە وێــڕای هاوخەمــی دەربڕیــن لەگــەڵ بنەماڵــەی بەڕێــزی شــەهید 
کاوە جەوانمــەرد و هەمــوو خەڵکــی کوردســتان ڕادەگەیەنیــن کــە تەنیــا شــتێک 
ڕۆحــی شــەهید کاوە و شــەهیدانی کوردســتان شــاد و دوژمنانــی گــەل زەبوونتــر 

دەکات گەرمترکردنــی کــوورەی خەباتــە.

ڕۆحیان شاد، ڕێگەیان پڕ ڕێبوار

بەڕێوەبەرایەتیی تەلەفزیۆنی تیشک

1٨ی پوشپەڕی 1٣95ی هەتاوی
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تەوەری سێیەم: فارسی

ظهور امپریال انتزاعی و استحاله ی
یک امپریال تئوریک!

کاوه جوانمرد

گاهــی اوقــات عــدم کنتــرل بــر احساســات بصــری، ممکــن اســت تــا آســتانه ی 
ــه ترســیم فضایــی گــردد کــه حتــی  یــک توهــم نظــری فــرا رفتــه و منجــر ب

عرصــه را بــر هرگونــه اندیشــه عقالنــی تنــگ نمایــد. 

فلــذا ایــن ســرگردانی بصــری، توانایــی درهــم کوبیــدن هــر امپریــال تئوریک را 
نیــز در خــود نهفتــه دارد چــه رســد بــه یــک امپریــال انتزاعــی. ایــن احساســات 
ــه  ــوع ب ــن ن ــر و گرایشــاتی از ای ــه تظاه ــر اســت ک ــا حــدی نابودگ بصــری ت
ــی آنهــا  ــد اســاس مشــروعیت های مبارزات ــات کــوردی، می توان برخــی از جریان
را مــورد کوبنده تریــن ضربــات قــرار دهــد. ایــن هرآنچــه اســت کــه برخــی از 
هواخواهــان المشــروع حــزب کارگــران کردســتان در ایــن روزهــا از خــود نشــان 

می دهنــد.

ــی  ــرات موهوم ــن تفک ــود چنی ــوردی از وج ــت ک ــه ی سیاس ــه گردون اگرچ
ــاتی های  ــف از احساس ــن طی ــتمر ای ــری مس ــور حداکث ــوده و حض ــی نب متثن
ــت و  ــه صــورت موق ــد و باوراندیشــی کاذب ب ــی از تردی ــواره نوع بصــری، هم
حداقلــی در میــان طیف هــای رنگارنــگ جامعــه را در پــی داشــته اســت. آنچــه 
ــی در  ــری و مرام ــی فک ــداث پل های ــردن و اح ــوار ک ــد، هم ــروری می نمای ض
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ــان احــزاب کــوردی و در  ــی مناســبات می ــه عبارت ــان طرفیــن رســمی و ب می
ــا حــزب  میــان آنهــا روابــط بهبــود یافتــه حــزب دمکــرات کردســتان ایــران ب
کارگــران کوردســتان ترکیــه اســت کــه در حــال حاضــر بــه میزانــی مطلــوب 
و مناســب بــرای ایجــاد هــر نــوع دیالــوگ صعــود کــرده اســت. دیگــر ضــرورت 
ــه  ــر ب ــه منج ــه اســت ک ــی قمارگون ــول متدهای ــت در قب ــدم جدی ــی، ع کنون
ــه  ــارت ب ــده حق ــا پشــتبندی از عق ــی شــده و ب ایجــاد نوعــی آنارشــی عقیدت
صــورت ســیال، ســعی در تشــویش و بــه انحــراف کشــاندن ارزش هــای بنیــادی 

ــا شــخصی را دارد. ــه ای تســویه حســاب صرف در جهــت مجموع

ایــن دســته متــد، ســرآغاز ایجــاد نوعــی از رانــش سیاســی و اجتماعــی در 
ــان جامعــه ی سیاســی کــورد اســت کــه ماحصــل آن چیــزی نیســت جــز  می
برآینــدی از اندیشــه های بربادرفتــه کــه تــالش بــرای القــای غیــر اختیــاری و 
ــد.  ــه ی خــود می پروران ــه بخــش عظیمــی از جامعــه را در مخیل ــاری آن ب اجب
البتــه بــه خــودی خــود و در مقاطعــی هســته ی اصلــی جریان هــای کــوردی را 

تحــت تاثیــر اگرچــه کوتــاه مــدت، قــرار داده اســت.

در میــان جریان هــای سیاســی وزیــن کــوردی، حــزب دمکــرات کوردســتان 
ــب نســخ متفــاوت و مــوزون  ــی و در قال ــوع ماجراجوی ــران، مبــری از هــر ن ای
بــا نیازهــای مبارزاتــی کنونــی، همــواره و بــدون وقفــه و بــا حداقلــی از خطــا، 
همچنــان در حــال پیمایــش یــک امــر مخاطــره آمیــز اســت. امــری کــه هیچــگاه 
در دیافراگــم سیاســی و تعهــدات اخالقــی و مبارزاتــی، متبــادر بــه لغزش هــای 
ــارزی  ــای ب ــس آن نمونه ه ــه بالعک ــو ک ــت، ول ــده اس ــت نش ــه خیان ــر ب منج

همچنــان در جریــان اســت.

وجــود چنیــن نمونه هایــی در عــرض واقــع، هیــچ گاه بــه کاهــش اراده حــزب 
دمکــرات کوردســتان ایــران بــه هــم اندیشــی مســالمت آمیز و حتــی همســویی 
آرمانــی منجــر نشــده اســت. دقیقــا یکســال پیــش و در چنیــن ایامــی، اســتمرار 
ــتان و  ــی کردس ــتوایی مبارزات ــه ی اس ــا در نقط ــزب دقیق ــن ح ــای ای فعالیت ه
ــه صــورت  ــن چریک هــای حــزب دمکــرات در کیله شــین، هــم ب ــگاه دیری منزل
ــرار  ــذه ق ــورد موأخ ــئوالنه م ــر مس ــی غی ــب هجمه های ــم در قال ــی و ه فیزیک
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گرفــت. ایــن هجمــه نــاروا تــا جایــی دامنــه پیــدا کــرد کــه یکــی از پیشــمرگان 
ــدف  ــورد، ه ــت ک ــی مل ــه ی تاریخ ــه از محاکم ــدون واهم ــرات، ب ــزب دمک ح
گلولــه گریالهــا قــرار گرفــت و در راســتای یــک رســالت تاریخــی جانــش را نثــار 
کــرد. از دیــدگاه سیاســی مجــرب حــزب دمکــرات، ایــن اقــدام غیــر مرامــی، 
بــه صــورت یــک ســهو ســربازی انگاشــته شــد. امــا هنگامــی حمله هــای بــدون 
ــه برخــی ســمپات های غیــر رســمی ســازمان کارگــران  اســتدالل و غرض ورزان
کوردســتان ترکیــه آغــاز شــد، گمــان حضــور و تاثیــر پذیــری طیفــی محــدود 
از قشــر الیــت از سیاســت های درازمــدت رژیــم ایــران، بــه یقینــی ملمــوس در 
ایــن جریــان تبدیــل شــد، اگرچــه کارنامــه ی انگشــت شــماری از آنهــا مســبوق 
ــپاه  ــرزی س ــرون م ــیت های ب ــس سیاس ــی از جن ــود. حمله های ــابقه ب ــه س ب
قــدس ایــران و پــروژه ی بــه انــزوا کشــاندن حــزب دمکــرات کــه تــا کنــون نیــز 

همچــون یــک ســقط جنیــن پــی در پــی نمــود دیگــری نداشــته اســت.

گمانــی نیســت کــه در گردونــه ی یــک نظــام کهنــه کار همچون حــزب دمکرات 
ــا و رد  ــه لغزش ه ــته اند ک ــور داش ــی حض ــز، کارکترهای ــران نی ــتان ای کوردس
شــدن آنهــا از مرزهــای اخالقــی و سیاســی، محــدود روزهایــی از ایــن جریــان 
را بــا مخاطــره و موأخذه هــای تاریخــی روبــرو ســاخته باشــد، امــا هیچــگاه بــه 
صــورت ســازمانی و ســاختارمند، فعــل و انفعاالتــی از ایــن دســت بــروز نکــرده 
اســت. از ایــن رو نمی تــوان ایــن ســاختار را نیــز بــدون هیــچ عیــب و نقصــی 
انگاشــت و اگــر غیــر از ایــن باشــد، خــود نوعــی دیگــر از یــک توهــم سیاســی 
ــوان  ــی، نمی ت ــن کارکترهای ــه ی چنی ــه بهان ــه و ب ــن رابط ــا در ای ــت. ام اس
کلیــت یــک چارچــوب میــراث دار مبــارزه در شــرق کوردســتان را آمــاج خرافــه 

پردازی هــای شــخصی قــرار داد کــه در حــال حاضــر نیــز ادامــه دارد.

در ایــن اوصــاف کــه یــک پشــتبند دیرینــه ی سیاســی و آرمانــی نهفتــه در دل 
بخشــی عظیــم از یــک ملــت، مشــروعیتی غیرقابــل انــکار و باورمندانــه قائــم بــه 
ــر  یــک عقالنیــت سیاســی واقعــی را فراهــم آورده و تمامــی دیگــر جریان هــا ب
ایــن امــر واقــف و ناچــار بــه رواداری بــا آن هســتند، گاه گاهــی ســیگنال هایی 
ــه  ــورد ک ــم می خ ــه چش ــرادی ب ــوی اف ــازمانی از س ــال س ــک انفص ــوع ی از ن
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پیــام از یــک سرشگســتگی اجتماعــی و ایجــاد نوعــی توهــم کاذب را بــه اذهــان 
ــی از  ــه نوع ــات، ب ــن مناف ــران ای ــرای جب ــه ب ــی ک ــازد. توهم ــادر می س متب
هوچیگــری روی بــرده کــه میــزان تاثیرگــذاری آن نمی توانــد از چنــد ســاعت 

فراتــر رود.

در چنیــن شــرایطی و دقیــق در زمانــی کــه حــزب دمکــرات نســبت بــه مــدل 
مبــارزات مبنــی بــر »انفعــال و ناکارآمــدی« از نــگاه برخــی کاســبکاران سیاســی 
مــورد هتــک حرمــت و یــورش قــرار می گیــرد و دقیقــا زمانــی کــه مجموعــه ای 
ــرده  ــدا ک ــان پی ــر دســتاورد، مجــددا جری ــه گذشــته ای پ ــت معطــوف ب فعالی
اســت، بــه بهانــه ی عــدم ارایــه ســند یــک درگیــری مســلحانه، هتــک حرمت هــا 
تشــدید شــده و اندیشــه طراحــی یــک تئــوری کودکانــه از ســوی چماقدارانــی 
غیــر رســمی، در مغزهــا پرورانــده شــده و ماحصــل آن چیــزی نیســت جــز چند 
لحظــه تصویــر موهــوم کــه تحلیــل یــک مقابــل بــه مثــل سیاســی را بــه تحلیلــی 
امنیتــی- اطالعاتــی مبــدل می کنــد. تصویــری از ماوقــع یــک درگیــری نظامــی 
کــه تولیــد آن از ســوی عناصــری غیــر رســمی، حقانیــت پــر بهــای یــک جریــان 
سیاســی را بــه ســخره در مــی آورد. نقطــه ی عطــف ایــن گاف کودکانــه در ایــن 
اســت کــه هنگامــی محصــول ایــن تئــوری از ســوی اذهــان عمومــی عیاربنــدی 
و مــردود اعــالم می شــود، طراحــان آن بــرای اثبــات نوعــی حقانیــت دروغیــن 
بــا رجــوع بــه روابــط عاطفــی خــود در گذشــته و تخریبــات تاریخــی و تعــدادی 
دیگــر بــرای کســب مشــروعیت از دســت رفتــه از ســوی ســازمان متبوعشــان، 

کارناوالــی آماتــور بــرای الپوشــانی گاف کودکانــه خــود را بــه راه می اندازنــد.

اساســا فلســفه ی وجــودی حــزب دمکــرات بنیــاد نهــادن و ایجــاد بســترهای 
گوناگــون بــرای ابــراز وجــود اندیشــه های متفــاوت و یــک آمــوزش همگانــی و 
فرهنــگ ســازی همــه گیــر اســت کــه تاریــخ پــر فــراز و نشــیب و پــر هزینــه ی 
ــر تعــدادی از  ــر ایــن ادعاســت و هویداســت کــه حضــور پ ایــن حــزب، دال ب
ــد  ــدی از مول ــا، برآم ــر جریان ه ــی در دیگ ــای کنون ــی و لیدره ــاالن سیاس فع
پرورشــی ایــن ســازمان اســت. امــا هنگامــی کــه شــاهد نوعــی از عوامفریبــی 
ــا  ــی بی گناهــی ی ــات حداقل ــرای اثب ــی ب ــوم نمای ــا مظل ــده همــراه ب ــوا کنن اغ
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ــغ نشــده هســتیم، ماحصــل تاکتیکــی آن چیــزی  القــای نوعــی توانمنــدی بال
ــک دشــمن معرفــی کــه در  ــا اســتراتژی ی ــه مــوزای درآمــدن ب نیســت جــز ب
ــای  ــو از خیال پردازیه ــه عرصــه ای ن ــا ب ــان افســانه ای، پ ــک قهرم قاموســی از ی

خــود نهــاده اســت.

ــه یــک تراژدیــای واقعــی مبــدل می گــردد کــه تمامــی  ایــن توهــم زمانــی ب
عالیــق و روابــط احساســی یــک کارکتــر از طریــق خــود وی بــه نوعــی 
ــدل  ــتاخیز تاریخــی مب ــک رس ــه ی ــر آن ب ــه و تعبی ــازمان یافت ــای س فعالیت ه
ــوع  ــتالوژیک از ن ــتان هایی نوس ــب داس ــا در قال ــه صرف ــی ک ــاز تعریف ــردد. ب گ
خیالــی آن قابــل مطالعــه هســتند. ایــن یــک واکنــش عاطفــی در مقابــل چندیــن 
ســال ناکامــی سیاســی و هویتــی اســت کــه بــه شــکل نــه چنــدان تــازه ای و در 
قالــب یــک امپایــر خیالــی، نمــود پیــدا کــرده اســت. نوعــی شــیطنت نابالــغ کــه 
در قالــب هیاهوهایــی کودکانــه امــا مهمــل شــکل گرفتــه و از تمامــی ارزش هــا 
و واقعیت هــای کنونــی و گذشــته نیــز گــذر کــرده اســت. گویــا ایــن پــردازش 
ــه  ــرای جلوگیــری از تشــویش اذهــان عمومــی و ســوق دادن آن ب ــی ب ضرورت

ســوی یــک جهــان بینــی و نگــرش واقعــی اســت و دیگــر هیــچ!
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اوراز، قهرمانی از دیار عشق و جنس کوه

کاوە جوانمرد

ــای  ــدای قله ه ــر بلن ــو را ب ــقانەات ت ــرواز عاش ــوه و پ ــه ک ــز عشــق ب اوراز عزی
معرفــت و انســانیت و رادمــردی جاودانــه کــرد. کنــار آمــدن بــا ناراســتی ها و بی 
عدالتی هــا، ســر فــرو بــردن در الك خــود و کوشــش در بیــرون کشــیدن گلیــم 
ــی  ــوردن از نعمت های ــرش پلشــتی ها و برخ ــه پذی ــر از هم ــود از آب، و بدت خ
ــه صدقــه می دهنــد، رواج بیشــتری دارد  کــه صاحبــان قــدرت و ســیم و زر ب

تــا در افتــادن بــا نظــم جــا افتــاده.

 سیاســت علــم راهبــردی اداره مملکــت اســت و بــر منافــع ملــی در آن بــه 
عنــوان اصلــی، حیاتــی تاکیــد شــده اســت، حــال ورزش و ارج نهــادن و نــوع 
ــرد، ورزشــکاری  ــرار می گی ــم ق ــن عل ــان ورزشــی کجــای ای ــا قهرم برخــورد ب
بــا دلــی آکنــده از عشــق و صفــا بــر خاســته از منطقــه ای محــروم جغرافیایــی 
بــا فرهنــگ و ســاختارهای اجتماعــی، سیاســی خــاص، اکنــون اوســت کــه بــا 
ــد،  ــه قهرمانیهایــی بســیار دشــوار و گرانبهــا دســت می یاب ایمــان و شــهامت ب
ــن  ــن عناوی ــا چــه حــد او را در کســب ای ــی ت ــان اجرای ــه بانی الزم نیســت ک
یــاری رســانده یــا نرســاند ەاند، چــرا کــه هــر انســان اهــل منطــق بــا نگرشــی 
مثبــت بــه راحتــی می توانــد از مراســم تجلیــل برگــزار شــده و هدایــای اهــدا 
شــده بــه قهرمــان در هــر بــار کســب مقامــی ورزشــی پــی بــه موضــوع ببــرد. 
ایــن قهرمــان بــه هــر نحــو و شــکلی، مشــاركت و حمایــت متولیــان سیاســی 
ــه  ــراه آورده ک ــه هم ــران از ســفرهای خــود ب ــس گ ــی، ســوغاتهایی ب و اجرای
ــور  ــرای کش ــا را ب ــوی آنه ــی ومعن ــد ارزش تبلیغ ــی نمی توان ــد ارزش ــچ ض هی
و منطقــه منکــر شــود. بایــد از متولیــان سیاســی و اجرایــی ســوال کــرد کــه 
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چــرا فرصتــی بســیار غنــی اینــک بــه تهدیــدی جــدی تبدیــل شــده، آنهــم در 
ــام کشــور را در طــول دو  ــن مق ــوب باالتری ــام مکت ــه پی ــورد ورزشــکاری ک م
دهــه ورزش کشــور پشــتوانه خــود دارد، مســئوالن سیاســی منطقــه چــه جــواب 
و توجیهــی بــرای قصــورات خــود دارنــد. بــا در گذشــت »محمــد اوراز« جامعــه 
ــت داد  ــود را از دس ــل خ ــی بدی ــردان ب ــر از م ــی دیگ ــران یک ــوردی ای کوهن
کــه تنهــا طنیــن گامهایــش در یــاد مــا مانــده و بایــد بــر جامعــه ای گریســت 
ــخ  ــه در تاری ــری را از دســت داده، براســتی ک ــد چــه گوه ــی نمی دان ــه حت ک
ناســپاس و ســفله پــرور مــا بیــدادی کــه بــر ایشــان رفتــه اســت ماننــدی نــدارد.

پــرواز اســطوره عشــق و مهــر ورزی قهرمــان افســانه ای هیمالیــا محمــد عزیــز 
ــیم  ــی کش ــه دوش م ــه ب ــال ناباوران ــی س ــون س ــال همچ ــه س ــد از س را بع
ــا و  ــی مهری ه ــا ب ــان ب ــد پروازم ــاب بلن ــر زدن عق ــم پ ــی از غ ــا دریای و ب
ــام  نابرابری هــای روزگار و چرخــش ناعدالتــی روبروییــم. آری هــر چنــد کــه ن
ــر قلــب تمامــی رهروانــش حکاکــی شــده، امــا افســوس کــه  ــاد محمــد ب و ی
ــجاعت  ــار ش ــدال افتخ ــا م ــا نیســت ت ــان م ــون در می ــان اکن ــان قهرمان قهرم
ــت  ــش اس ــجاعت ها و صالبت های ــی ش ــر تمام ــری در براب ــدک تقدی ــه ان را ک
بــه گــردن بیاویــزد. اگــر تنهــا یکــی از انبــوه ســتارگان فوتبــال ایــران دچــار 
ســانحه ای می گردیــد. آنــگاه تمامــی صــدا و ســیما بســیج می شــد تــا از ایــن 
خــوان بــا بهرەمنــد گــردد. امــا اوراز تنهــا یــک کوهنــورد بــود. او عاشــق کــوه 
ــه.  ــتقبال عام ــهرت و اس ــه ش ــد و ن ــد او می ش ــی عای ــه پول ــوه ن ــود و از ك ب
کــوه تنهــا بــرای آنانــی دوســت داشــتنی اســت کــه عاشــق آن باشــند. آنانــی 
کــه بــرای تامیــن زندگــی خــود نیــز بایــد بــه دامنــش پنــاه برنــد و هماننــد« 
ــح  ــه فات ــه چگون ــد، ک ــر دوش گیرن ــی را ب ــت های خارج ــه توریس اوراز« کول
ــه  ــوی قل ــه س ــنگاپوری را ب ــی س ــد زوج ــری در دماون ــاالی ۱۰۰۰ مت ــه ب قل
رهنمــون مــی کــرد. بــه معنــای واقعــی کلمــه قهرمــان افســانه ای عاشــق بــود 
و بــه خاطــر عشــقش تمامــی نامالیمت هــای روزگار را بــه دوش کشــید تــا بــه 
هــدف و مــراد خــود دســت بیــازد. آری اوراز قهرمــان، چــه بــودی و کــه بــودی 
ــان  ــه ات بانــی برگــزاری جشــن تقدیــر از قهرمان ــا پــرواز آرام و معصومان کــه ب
ایــران شــدی. عقــاب تیــز چنــگال قندیــل پنــج قلــه هشــت هــزار متــری دنیــا 
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زیــر گامهــای تــو لرزیدنــد، پــس چــرا هیــچ گاه بــرای دریافــت نشــان شــجاعت 
معرفــی نشــدی، رفتــن تــو از میــان مــا محصولــی از مدیریــت پــر اشــتباه ورزش 
کشــور بــود کــه خجوالنــه بعــد از نبــود تــو بــه فکــر مــدال شــجاعت می افتنــد، 
مگــر آقــای مهــر علیــزاده چشــمانش یــارای دیــدن حضــور پــر قدرتــت را بــر 
ــدال  ــه م ــرد ک ــوان می ک ــو عن ــد از ت ــه بع ــان را نداشــت ک ــام جه ــدای ب بلن
ــاون اول  ــزاده مع ــر علی ــای مه ــردگان داده نمی شــود. چــرا آق ــه م شــجاعت ب
ــن  ــام طالیی تری ــت ن ــی نتوانس ــتاد و دو حت ــال هش ــور در س ــس جمه رئی
پهلــوان کوهنــوردی ایــران زمیــن را از روی کاغــذ بخوانــد؟ بلــه نــام او بســی 
ســنگین تر از آن اســت کــه هــر کســی بتوانــد تلفــظ کنــد. وقتــی مــی گویــی 
ــوان در  ــی می ت ــد ول ــد او را وصــف کن ــه بتوان محمــد اوراز، کســی نیســت ک
چهــره ی فــرد مقابــل نوعــی ســردرگمی را مشــاهده نمــود. ســردرگمی دربــاره 
ــز،  ــود. اوراز عزی ــور می ش ــته متص ــان برجس ــک انس ــاوت و ی ــان متف ــک انس ی
ــت در  ــون اس ــده ای و خ ــو زن ــه ت ــد، ک ــو بی خبرن ــای ت ــوداگران از ارزش ه س
قلــب تمامــی رهروانــت جریــان دارد یگانــه جاودانــه هیمالیــا، می دانــی کــه بــا 
ــران  ــوردی ای ــخ کوهن ــی فرهنگــی را در تاری ــرت انقالب ــارزه خســتگی ناپذی مب
منجــر شــدی؟ چــرا کــه تــا پــرواز عاشــقانه تــو در هیــچ کــدام از رســانه های 
جمعــی نامــی آن کوهنــورد و کوهنــوردی بــرده نمی شــد و ســال هشــتاد و دو 
ســال آشــتی نســبی و موقتــی رســانه های گروهــی بــا کوهنــوردی ایــران بــود. 
کوهنــوردی کشــور و تمامــی کســانی کــه محمــد اوراز، وســیله ای بــرای مطــرح 
شــدن آنــان بــود، اگــر در کمتریــن حــد اقــدام بــه نوشــتن یادداشــت کوتاهــی 
ــرای اســتفاده مناســب و بجــا از پتانســیل ایجــاد شــده  و انتشــار آن قدمــی ب
ــکیل  ــرای تش ــه ب ــرانجامی اینگون ــاهد س ــک ش ــتند، این ــر می داش ــور ب در کش
ــان  ــزاری آنچن ــی و برگ ــت بدن ــازمان تربی ــق س ــالح تحقی ــه اصط ــه ی ب کمیت

مراســم معرفــی قهرمانــان ســال نبودیــم.

 کافــی اســت تــالش و ارزش نهــادن مســئوالن فدراســیون وزنــه بــرداری برای 
صیانــت از قهرمانــان ایــن رشــته را بــا فعالیــت مــردان فدراســیون کوهنــوردی 
گــذرا مقایســه کنیــد. بــی مهری هــای ناشــی از بــی تدبیــری متولیــان رســمی 
ــر آن  ــز ب ــه نی ــه جامع ــوده و می باشــد ک ــق ب ــدر عمی ــوردی کشــور آنق کوهن
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صحــه گذاشــت، رئیــس جمهــوری در تجلیــل از محمــد اوراز بعــد از فتــح قلــه 
ــوان حافــظ اهــدا  ــد دی ــرای او و همنوردانــش یــک جل اورســت در ســال 77 ب
ــد  ــوان حافــظ چن ــر نبــود در عــوض دی ــا بهت ــای رئیــس جمهــور آی کــرد. آق
ــا در گاشــربروم مجبــور  ــد ت ــه تیــم اعزامــی می دادی ــو ب ــی ســیم ســالم و ن ب
ــی  ــم ایتالیای ــران از تی ــم ای ــیم های تی ــی س ــی ب ــد از خراب ــه بع ــند ک نباش
کــه در منطقــه حضــور داشــت بــی ســیم بــه امانــت بگیرنــد. آقــای آقاجانــی 
متخصــص کار کشــته دماگــوژی آیــا بهتــر نبــود کــه قبــل از رفتــن بــه منطقــه 
ــود و هشــت  ــس ن ــن باشــید؟ رئی ــم مطمئ ــی ســیم های تی ــودن ب ــالم ب از س
ــد؟  ــی داری ــه جواب ــود چ ــر بیســت روزه صع ــرای تأخی ــیون ب درصــدی فدراس
adven�  مگــر شــرکت مشــاور طــرف قــرارداد بــا فدراســیون )شــرکت پاکســتانی
ture tour ( برنامــه ریــزی صعــود بــه گاشــربروم را بــه صــورت زمــان بنــدی در 

اختیــار طــرف قــرارداد ایــران قــرار نــداده بــود، پــس چگونــه اســت کــه ایــن 
مقــود صعــود بیســت روز دیرتــر از پیشــبینی های قبلــی آغــاز شــد مســئوالن 
پــی مســئولیت ورزش کشــور مگــر اینــان قهرمانــان و نــام آوران ایــران زمیــن 
نبودنــد و افتخــار ملتمــان نبودنــد، پــس چگونــه اســت کــه افتخارهــای ملتــی 
ــب  ــی را از جی ــای آمادگ ــای اردوه ــام هزینه ه ــد تم ــران بای ــت ای ــه عظم ب
خــود بپردازنــد و بــه خاطــر ایمانشــان خــود، مجبــور بــه تهیــه لبــاس و حتــی 
کولەپشــتی برنامه هــا باشــند تــا کــی بایــد عاشــقها بــه اینگونــه غیــر انســانی 
ــه  ــی ک ــن زمان ــقانه رفت ــن اســت عاش ــد، آری ای ــان را بدهن ــاوان عشــق ش ت
بــدون هیــچ پشــتوانه قانونــی فدراســیون ورزشــکار ملی پــوش خــود را وادار بــه 
ثبــت ســند رســمی مینــی بــر پذیــرش هرگونــه مســئولیتی در طــول ســفرها 

ــه حــرف ایــن ورزشــکار بهــا نخواهــد داد. می کنــد، دیگــر کســی ب

چــون او دیگــر ملی پــوش نیســت، بلکــه در حــد یــک جهانگــرد تنــزل مقــام 
داده شــده، جهانگــردی کــه در ســفر پــر مخاطــره اش مســئولیت اش بــا خــودش 
اســت، اوراز عزیــز تــو کــه بــرای اثبــات آزاده بودنــت ایــن کارا انجــام مــی دادی 

و بــه خاطــر عشــق پاکــت.

رئیــس جمهــور، هیــات دولــت، نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، 



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 318

مســئوالن ورزش، اســتانداری و فرمانــداری در آن زمــان هــر کــدام بــا صــدور 
پیامهایــی از خانــواده اوراز و ورزش ایــران بــه خاطــر از دســت دادن یــک 
قهرمــان همــدردی کردنــد، در آن زمــان هــر کــس ســعی می کــرد بــه گونــه ای 
ــق  ــد و عاش ــی می شناس ــد او اوراز را از بچگ ــه بدانن ــه هم ــد ک ــود کن وانم
ــی  ــو خال ــعار های ت ــەی آن ش ــت هم ــس کجاس ــت، پ ــوردی اس ورزش کوهن
ــل اوراز شــهید عشــق کــوه شــد. ایــن مالک هــا  کــه ســر دادە شــدند، در مقاب
همســو بــا جوامــع از ســادگی بــه پیچیدگــی ســیر تکامــل خــود را طــی کــرده 
ــی  ــای اجتماع ــن رفتاره ــک ای ــرد این ــا ک ــرات ادع ــه ج ــوان ب ــت و می ت اس
ــر  ــه از ارکان ه ــی ک ــده اند، نهادهای ــاد ش ــه نه ــل ب ــانی تبدی ــع انس در جوام
تمدنــی بــه حســاب می آینــد، محمــد اوراز، حســین رضــازاده یــا علــی دایــی 
یــا هــر فــرد برگزیــده، خــود بــرای دســتیابی بــه عنــوان تشــخص در جامعــه 
ــه  ــدا ب ــان ابت ــن قهرمان ــک از ای ــی را پیــش روی داشــته اند، هــر ی ســیر تکامل
ــوپ را  ــک ت ــه بیشــتر ی ــد، بلک ــر خــوردار نبوده ان ــکان شــخصی ب ســاکن از ام
ــد و  ــاالی ســر گرفته ان ــا ســنگینترین وزنه هــا را ب ــور داده ب از خــط دروازه عب
یــا بلندتریــن کوههــای جهــان خاکــی را زیــر گام خــود آورده انــد. البتــه همــه 
ایــن بــه نــام ایــران و بــا نــام ایرانــی بــه گل نشســته اســت، حــال چــه تفاوتــی 
ــا چــون  ــن ســه شــخص وجــود دارد، جــای بســی بحــث اســت، آی ــان ای می
ــده ی  ــن کنن ــدرت تعیی ــن ق ــس ای ــت پ ــور اس ــدرت مح ــته ق ــع بس در جوام
ــن  ــرگ محمــد اوراز، یکــی از طالیی تری ــی اســت م ــان و قهرمان ــا قهرم رفتاری
چهره هــای کوهنــوردی کشــور کــه هیمالیــا را درنوردیــد، اعتراضــات شــدیدی 
را نســبت بــه نحــوه مدیریــت فدراســیون کوهنــوردی و عــدم نظــارت و حمایــت 
ســازمان تربیــت بدنــی از ایــن ورزش را در رســانه های گروهــی در پــی داشــت، 
امــا در مقابــل هــزاران ســطر گــزارش و خبــر چنــد صــد دقیقــق برنامــه رادیــو 
ــی در ســازمان تربیــت  ــی و علی رغــم اعــالم ایجــاد ســتاد پاســخ گوی تلویزیون
ــا امــروز کوهنــوردان و رســانه ها از ســکوت فدراســیون کوهنــوردی و  ــی ت بدن
ســازمان تربیــت بدنــی در قبــال ایــن مطالــب و پرونــده حادثــه گاشــربروم یــک، 
متعجــب و ناراضــی هســتند. یکــی از نــکات بســیار مــورد توجــه و تاکیــد برخــی 
ــد  ــاد محم ــده ی ــب از زن ــب و متناس ــل مناس ــدم تجلی ــور ع ــوردان کش کوهن
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ــل  ــد و تعل ــر می باش ــنگ قی ــد س ــوز فاق ــد اوراز هن ــن محم ــت. مدف اوراز اس
مســئوالن کشــوری و اســتانی امــکان انجــام امــور معمــول از ســوی خانــوادەی 
ــی  ــت. ول ــرده اس ــم ک ــر درگ ــز س ــا را نی ــاخته و آنه ــن نس ــز ممک وی را نی
دســت اندرکاران بداننــد کــه اوراز بــا عــزت و شــرافت و پاکدامنــی از میــان مــا 
ــده کــرد. اوراز گمنــام زندگــی کــرد و  ــا رفتــن اش کوهنــوردی را زن رفــت و ب
غریبانــه بــه اســطوره ای ملــی بــدل شــد و بــا مــرگ اش مظلومیــت کوهنــوردی 
را فریــاد زد. حــال بایــد گفــت کســی بــه قهرمانــان کوهنــوردی توجهــی نکــرد 
ــرواز کــرد. گمــان می رفــت  ــا وجــود تمامــی تبعیض هــا محمــد ســربلند پ و ب
پــس از ایــن حادثــه، کوهنــوردی کشــور در ســایه توجــه و حمایــت مســئوالن 
ورزش مســیر تــازه ای را در پیــش بگیــرد، ولــی همچنــان ایــن رشــته ورزشــی 
ــه نظــر می رســد  ــرو اســت. ب ــی مهــری و کــم توجهی هــای گذشــته روب ــا ب ب
ضایعــەی درگذشــت محمــد پهلــوان تنهــا موجــی بــود کــه خیلــی زود در ذهــن 
ــل  ــی قای ــچ اهمیت ــا فدراســیون هی ــت. طبع مســئوالن ورزش کشــور آرام گرف
ــوردان را  ــوردی کشــور و کوهن ــەی کوهن ــیون دغدغ ــر فدارس ــرا اگ نشــده، زی
داشــت، خیلــی پیــش از ایــن نشــان ملــی شــجاعت بــه فاتحــان اورســت تعلــق 
می گرفــت. امــا هــزار افســوس کــه نــه تنهــا دغدغــه هرگــز در پیکــره مدیریــت 
فدراســیون کوهنــوردی احســاس نشــد، بلکــه همــواره حیثیــت ایــن ورزش و 
ــوردی  ــی بیــش از همــه توســط فدراســیون کوهن ــر تیم هــای مل ــدان دلی فرزن
ــا امــروز کــه امــکان نصــب ســنگی  مخــدوش شــده، کــه از پیــش از اعــزام ت
ــر  ــوب میس ــلطان یعق ــوه س ــای ک ــرد در دامنه ه ــدار ک ــوان نام ــزار پهل ــر م ب
نشــده اســت، مظلومانــه تمامــی ســتم های وارده از طــرف بانیــان ایــن تــراژدی 
را پذیرفتیــم كــه مســئوالن فدراســیون کوهنــوردی باعــث آن بودنــد. در حــال 
حاضــر دیگــر توانایــی دیــدن رفتارهــای ضــد انســانی و ضــد ارزشــی را نداریــم 
چــه کســی مــی توانســت بــه انــدازەی اوراز آن معصــوم و پــاک باشــد کــه ایــن 
چنیــن چپاولگــران انســانیت مغرضانــه و وحشــیانه آن هــم در هفتــه وحــدت 
ــه  ــکنند. اوراز ک ــوب بش ــلطان یعق ــر روی س ــدە را ب ــه ش ــنگ اوراز جاودان س
متعلــق بــه ایــن ملــت بــود، پــس چــرا غرضهــای منطقــه ای و قومــی را بــا او 
ربــط می دهیــد؟. مطمئنــا شکســتن آن ســنگ نوشــته نیــز دردی از زخمهــای 
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ــوری و  ــات س ــکیل جلس ــد. تش ــطایی دوا نمی کن ــرون وس ــلهای ق ــق نس عمی
بــی محتــوا و گزارشــات صــرف و خبرهــای متناقــض و وعده هــای تــو خالــی، 
دروغهــای پشــت ســر هــم از طــرف مســئوالن مرتبــط بــا ایــن مســئله همــه را 
شــگفت انگیز کــرده کــه در مقابــل ایــن قهرمــان افســانه ای چــرا بدیــن صــورت 

ــود. ــل می ش عم

ــل از اجــرای  ــو مراســم بزرگداشــت اوراز چهــل و هشــت ســاعت قب ــا لغ آی
مراســم بــه چــه معنــی و مفهومــی اســت. فرمانــداری چــه جــواب و توجیهــی 
در مقابــل ایــن دســتور را دارد. توقیــف 50 میلیــون تومــان بودجــه بابــت احداث 
ــا  ــم یادبود ه ــه مراس ــو کلی ــداری و لغ ــیله فرمان ــه وس ــزار اوراز ب ــر م ــی ب بنای
بــه عهــده کیســت؟. دلیــل فرمانــداری مبنــی بــر نــدادن مجــوز بــرای اجــرای 
ــای  ــی تفاوتیه ــه از ب ــا ک ــل اســت. م ــه دلی ــه چ ــده ب ــالگرد در نق مراســم س
فدارســیون کوهنــوردی و عــدم هــر نــوع عــرق ملــی نســبت بــه ایــن جریــان 
مطمئــن بودیــم، ولــی از بــی حرکــت متــدن ســازمانها و مقام هــای منطقــه ای 
ــه اجــرای مراســمی در  ــه هرگون ــدر شــدید نســبت ب ــه چــرا آنق ــم ک متعجبی
ــه  ــر مراســمی هــم ک ــا ه ــد و الزام ــان عکس العمــل نشــان میدهن ــده آنچن نق
ــه  برگــذار می شــود بایــد خــارج از اســتان آذربایجــان غربــی باشــد. اوراز، یگان
نگیــن هیمالیــا، عقــاب تیــز چنــگال قندیــل، دیگــر نیــازی بــه ســاختن تندیــس 
ــر مــزار تــو نیســت، تــو بــه کوههــای کردســتان ملحــق شــدی و  و آرمــگاه ب
ســلطان یعقــوب و قندیــل تندیــس تــو هســتند و هیــچ قلــب آکنــده از کینــه ای 
ــدارد، چــون تندیســهای  ــو را ن ــادن و شکســتن تندیس هــای ت ــی در افت توانای
ــا طنیــن گامهایشــان کوههــای بلنــد و  تــو کســانی را پــرورده کرده انــد کــه ب

ــد. ــرزه درآورده ان ــه ل ــده از غــرض را ب قلب هــای آکن

 یادت جاودانه و عزمت پر رهرو باد.

ــل هشــت  ــه قل ــوردی اســت ک ــخ کوهن ــوردان تاری ــن کوهن  اوراز از نادرتری
هــزار متــری دنیــا بــا نامهــای چوایــو، شیشــا پانگمــا، ماکالــو و لوتســه را بــدون 
کپســول اکســیژن فتــح کــرد و بــه همیــن دلیــل نــام او در کتــاب رکــوردداران 
ــد شــد و در  ــد، اوراز شــهید در ســال 1348 در نقــده متول جهــان ثبــت گردی
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ــگاه  ــی از دانش ــت بدن ــی تربی ــدرک کارشناس ــذ م ــه اخ ــق ب ــال 1379 موف س
ارومیــه گردیــد کــه در 16 شــهریور 82 در بیمارســتان شــفای پاکســتان جــان 
خــود را بــه کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده کردســتان تقدیــم کــرد و بــه علــت 
ــه ارتفــاع 7300متــری قلــه گاشــربروم  ریــزش بهمــن در ارتفــاع 7900متــری ب
یــک ســقوط و بعــد از بیســت روز کلنجــار بــا مــرگ جــان خــود را تقدیــم بــه 
ــرد را  ــه ف ــی منحصرب ــی خــود افتخارات ــخ مبارزات طبیعــت نمــود. اوراز در تاری
بــرای ملــت خویــش بــه ارمغــان آورد کــه تعــدادی از آنهــا بدیــن قــرار اســت. 

صعود های برون مرزی:

 1376- صعود قله راکاپوشی )7788متر( ، پاکستان.
ــای  ــا، هیمالی ــه دنی ــن قل ــر(، بلندتری ــت )8849مت ــه اورس ــود قل  1377- صع

ــال. نپ
 1379- صعــود قلــه چوایــو )201 8متــر( ششــمین قلــه دنیــا، هیمالیــای تبــت، 

بــدون اســتفاده از کپســول اکســیژن.
ــا،  ــد دنی ــه بلن ــیزدهمین قل ــر( س ــاپانگما )7036مت ــه شیش ــود قل  1379- صع

ــیژن. ــول اکس ــتفاده از کپس ــدون اس ــت، ب ــای تب هیمالی
 1380- صعــود قلــه ماكالــو )8463متــر( پنجمیــن قلــه بلنــد دنیــا، هیمالیــای 

نپــال، بــدون اســتفاده از کپســول اکســیژن.
 1380- صعود قله آرارات )5165متر(، ترکیه.

1381- صعــود قلــه لوتســه )8511متــر( چهارمیــن قلــه بلنــد دنیــا، هیمالیــای 
نپــال، بــدون اســتفاده از کپســول اکســیژن.

1382- صعــود تــا ارتفــاع 7900 متــری قلــه گاشــربروم یــک )8046متــر( 
یازدهمیــن قلــه بلنــد دنیــا، هیمالیــای پاکســتان.

مدارک و افتخارات :
 1377 - نخستین فرد مسلمان صعود کنند به قله اورست.
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 1378- اخذ مدرک مربیگری درجه یک از فدراسیون کوهنوردی ایران.
 1378- شرکت در دوره بین المللی صعود مسیرهای دشوار، فرانسه.

 1378- شرکت در دوره بین المللی رهبری گروه، فرانسه.
 1380- مرد سال کوهنوردی ایران.
 1381- مرد سال کوهنوردی ایران.
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دموکراسی محصولی از زمین اقتدارگرایی و بنیادگرایی

کاوە جوانمرد

در يــك تقســيم بنــدی کلــی، نظام هــای سیاســی بــه دو دســته تقســیم 
ــر  ــردم را در ام ــه اراده و خواســت و شــرکت م ــی ک ــی نظام های می شــوند. اول
ــوان آن را  ــه می ت ــمرند ک ــی ش ــرم م ــاء محت ــوی از انح ــە بنح ــری جامع رهب
حكومتــی دموكراتیــک بــه شــمار آورد و دومــی حکومتهایــی کــه هیــچ اعتنایــی 
ــد و  ــل می کنن ــز عم ــه روش متمرک ــته و ب ــردم نداش ــت و اراده م ــه خواس ب
در چنیــن نظام هایــی قــدرت در یــک جــا، مثــال در فــرد یــا گــروه یــا طبقــه 
ــه ملــت  ــه ب ــه آن قــدرت متمرکــز داده می شــود ن متمرکــز شــده و اصالــت ب
و مــردم کــه ایــن شــیوه از حكومــت، حكومتهایــی خودکامــه تمامیت خــواه و 
ــر دموکراســی یکــی از  ــرون اخی ــر محســوب می شــوند. بخصــوص در ق توتالیت
نظریاتــی اســت کــه خیلــی مــورد توجــه واقــع شــده، حتــی کســانی کــه در 
عمــل دموکراســی را زیــر پــا نهاده انــد، نیــز غالبــا خــود را طرفــدار دموکراســی 
ــا نظریهــای یافــت می شــود،  معرفــی مــی کرده انــد و عمومــا کمتــر کســی ب
علنــا بــا ایــن نظریــه بــه مخالفــت برخیــزد. دموکراســی تنهــا در بعــد سیاســی 
نمــی باشــد، بلکــه در حیــات دیگــر نیــز قابــل طــرح اســت، بماننــد دموکراســی 
ــه معنــی اســتفاده از فرصت هــا  اجتماعــی، کــه در ایــن معــنی دموكراســی ب
ــر و  ــن ام ــاد ای ــون متض ــت. چ ــی اس ــادی و اجتماع ــر اقتص ــات براب و امکان
دموکراســی حکومتهــای الیگارشــی یــا توتالیتــر اســت. ایــن حكومتهــا، نظاماتــی 
هســتند کــه در آن قــدرت در دســت بــه گــروه برگــزیده اســت، ایــن گــروه 
ممكــن اســت یــک یــا جمعــی از خانواده هــا یــا اشــراف یــا صاحبــان قدرت هــای 
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اقتصــادی و غیــرە باشــد، ولــی بــه هــر صــورت قــدرت در دســت مــردم نبــوده 
ــتبدادی و  ــای اس ــە حكومته ــت. کلی ــت نیس ــر اراده مل ــی ب ــت متک و حکوم
دیکتاتــوری و آریستوكراســی و باالخــره همــه اشــكال تمركــز قــدرت سیاســی 
ــف  ــكال مختل ــه اش ــتند ک ــم( هس ــر )توتالیتاریس ــای توتالیت ــوع حکومته از ن
الیــگارشی را تشــکیل مــی دهنــد. آنچــه در پیشــبرد و تقویــت نظــام پایــدار 
دموكراتیــک حتــی از مقــررات انتخابــاتی اهمیــت بیشــتری دارد، وجــود یــک 
جامعــه مدنــی نیرومنــد اســت، جامعــه مدنــی از هــزاران نهــادی کــه مســتقال 
میــان افــراد و دولــت عمــل مــی كننــد، از جملــه انجمنهــا و رســانه ها تشــکیل 

می شــود.

دموكراســی، اصطالحــی اســت کــه على الحــال در دهــه اخیــر جاذبــه عاطفــی 
ــاط  ــه دموکراســی در همــه نق ــی آن اســت حــال ک ــه عقل آن بیشــتر از جاذب
ــت،  ــرده اس ــدا ک ــت پی ــون موجودی ــی گوناگ ــای فرهنگ ــان و در زمینه ه جه
ــالح  ــن اصط ــد. ای ــوده و می پیمای ــیار پیم ــی بس ــف دموکراس ــوع و تعاری تن
ــه  ــانی ک ــد کس ــی معدودن ــد ول ــی كن ــدار م ــراد بی ــی در اف ــات عمیق احساس
ــد. ــه دســت دهن ــی از آن ب ــی و مقدمات ــر از حــد جزی ــی فرات ــد تعریف بتوانن

ــات  ــه طبق ــع و از هم ــه جوام ــش در هم ــم و بی ــه، ک ــراد جامع ــت اف اکثری
اجتماعــی و اقتصــادی، همــه مقطــع تحصیلــی ســطوح شــغلی و ادیــان مختلف، 
ــر شــخص از  ــف ه ــد و تعری ــی دانن ــت م ــوب حكوم ــوع مطل ــی را ن دموکراس

ــرد. ــر می پذی ــددی تاثی ــل متع ــی از عوام دموکراس

ــا  ــرقی ت ــمال ش ــای ش ــه اروپ ــق ب ــا متعل ــای عمدت ــی از پدیده دموکراس
ــالح  ــت. اصط ــوده اس ــول پیم ــیر تح ــتم س ــده بیس ــی در س ــای جهان پدیده
»دموكراســی« بــرای نخســتین بــار، در آتــن و در زمــان کلیســتن بــه کار رفتــه 
ــرادرش  ــارك و ب ــت ای  پ ــه حکوم ــالد، كلیســتن ب ــش از می ــال پی در 510 س
ــتاییان و  ــت روس ــه دس ــت ب ــی حکوم ــات قانون ــان داد و اصالح ــاس پای هیپی
تهیدســتان افتــاد، حکومــت مذکــور دموكراســی نامیــده شــد و کلیســتن هــم 
بــه نــام بنیانگــذار دموکراســی شــناخته شــد، دموکراســی امــروزه در اصطــالح 
سیاســی بــه مفهــوم برتــری قــدرت آرمان خواهانــه ملــی، و اداره حکومــت بــه 
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ــور  ــس جمه ــن )1809-1865( رئی ــام لنیكل ــد. آبراه ــی باش ــت م ــه مل وسیل
ــی  ــد، دموکراســی یعن ــان می کن ــن بی ــالهای )1864-1859( چنی ــکا در س آمری
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــردم، م ــرای م ــردم و ب ــت م ــه دس ــردم، ب ــت م حكوم
دموکراســی حکومــت عــدد اســت کــه نمایــش آراء اکثریــت اســت و هرگــز بــه 
ــد و آراء  ــا ارزش مســاوی تمــام عقای ــه و ب ــد مگــر اینکــه آزادان وجــود نمی آی

حاصــل گــردد.

در دموکراســی بــر ســر احــراز مناصــب دولــتی رقابــت وجــود دارد و تصــدی 
ســمتها یــا مقامهــا، انتخابــات منصفانــه بــدون اســتفاده از زور بــا اجبــار و بــی 
آنکــه هیــچ گروهــی در جامعــه حــذف یــا محــروم شــود، در دوره هــای مشــخص 
برگــزار می شــود، توســعه دموکراســی در دو ســده گذشــته فــراز و فرودهایــی 
داشــته اســت، تازەتریــن مــوج دموکراســی در اواســط دهــه ۱۹۷۰ در زمانــی 
آغــاز شــد کــه حكومتهــای خودكامــه پرتغــال، اســپانیا، یونــان جــای خــود را 
بــه حکومتهــای دموكراتیــک دادنــد، مــوج دموکراســی در آغــاز و اواســط دهــه 
ــی  ــه در کــره جنوب ــکای التیــن و در آســیا از جمل ۱۹۸۰ در کشــورهای آمری

تایلنــد، فیلیپیــن برخاســت، دولتهایــی کــه جانشــین اتحــاد شــوروی کشــورهای 
ــیر  ــا مس ــرای آفریق ــوب صح ــهایی از جن ــز بخش ــدند و نی ــرقی ش ــای ش اروپ
ــه ی ۱۹۸۰  ــه دموکراســی را در ده ــرا ب ــای اقتدارگ ــال از حکومته ــوار انتق دش
ــوده  و در اوایــل دهــه ۱۹۹۰ در پیــش گرفتنــد، ســیر پیشــرفت حیرتانگیــز ب
اســت. در حالــی کــه در ســال ۱۹۷۰ اکثریــت قاطــع کشــور های سراســر جهــان 
نظامهــای حكومتــی اقتدارگــر داشــته اند، تــا ســال 1995، بــر اســاس یــک آمــار 
114 کشــور از 119 کشــور جهــان دارای نظــام حاکمــه بودنــد کــه ســه شــرط 
اصلــی دموکراســی سیاســی را داشــته اند، امــا راه گــذار بــه دموکراســی مســیر 
ــر دموکراســی عبارتنــد  ــر ب ــه موث همــواری نیســت، مهمتریــن عامــل ســه گان
از: 1. عوامــل اقتصــادی، ۲. فرهنگــی سیاســی و اجتماعــی، ۳. دیــن، احتــرام 
بــه افــراد صرفنظــر از وضعیــت اقتصــادی آنهــا، نقــش موثــری در دموکراســی 
ــی  ــج دموكراس ــی در تروی ــل فرهنگ ــش عوام ــه نق ــد ک ــر می رس ــه نظ دارد. ب
حتــی مهمتــر از نقــش عوامــل اقتصــادی باشــد، شــرط شــكوفایی دموكراســی 
ايــن اســت، کــه شــهروندان و نخبــگان سیاســی آزادی بیــان، آزادی اجتماعــات، 
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آزادی مذهــب و آزادی مطبوعــات را بپذیــرد. شــرط اساســی تر ایــن اســت کــه 
نهادهــا و فرآیندهــای حیــات سیاســی چنــان مــورد احتــرام همەجانبــه باشــند، 
کــه آثــار حاصــل از آنهــا قوانیــن و مقــررات، سیاســتها و نتایــج انتخابــات محترم 
و مطــاع شــمرده شــوند، ولــو آنکــه مــورد پســند نباشــند، فرهنــگ دموکراســی 
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــق دموکراس ــرط توفی ــد. ش ــال نمی رس ــه کم ــبه ب ــک ش ی
ــمها و  ــاذ راه و رس ــا، اتخ ــاد نهاده ــه ایج ــت ب ــان دس ــا و راهبرانش حكومته
پــی ریــزی سیاســت هایی زننــد کــه از حمایــت شــهروندان برخــوردار باشــند، 
برکنــاری حاكــم مســتبد گام نخســت بــه ســوی حاکمیــت دموكراتیــک اســت 
و بــس. دموکراســی نوســاخته، بــرای جلــب حمایــت مــردم، بــی درنــگ بایــد 
دســت بــه کار اســتقرار نهادهــا و فرایندهایــی شــود کــه همــه عناصــر و آحــاد 
جامعــه آنهــا را عادالنــه، موثــر و اســتوار بداننــد. در نظامهــای دموكراتیــک، ثبات 
سیاســی را نمی تــوان بــر مــدار زور قــرار داد، شــق مقابــل زور »حــق حاکمیــت« 
مــورد قبــول یــا همــان چیــزی اســت کــه صاحــب نظــران آن را مشــروعیت می 
ــه شــهروندان امــکان می دهــد کــه اجتمــاع سیاســی را  خواننــد. دموكراســی ب
شــامل و جامــع همــه آحــاد جامعــه ببیننــد نــه محــدود و منحصــر بــه صاحــب 
قــدرت. آنچــه در پیشــبرد و تقویــت نظــام پایــدار دموكراتیــک حتــی از مقــررات 
ــه  ــی اســت. جامع ــه مدن ــک جامع ــود، ی ــت بیشــتری دارد وج ــی اهمی انتخابات
مــدنی از هــزاران نهــادی کــه مســتقال میــان افــراد و دولــت عمــل می کننــد، 
ــه  ــهروندی ب ــای ش ــود. گروهه ــکیل می ش ــانه ها، تش ــا و رس ــه انجمنه از جمل
ــد و  ــر بگذارن ــت تاثی ــیهای دول ــر خط  مش ــه ب ــد ک ــی دهن ــكان م ــردم ام م
ایــن اطمینــان را بــه وجــود مــی آورنــد کــه دســتگاه قــدرت مرکــزی جامعــه 
ــن ترتیــب گروههــای شــهروندی از  ــه ای ــد. ب ــرار ندهن ــر ســلطه خــود ق را زی
حزبهــای نهادینــه شــدهای حمایــت مــی كننــد کــه بــرای اســتقرار دموکراســی 
ــای  ــد در نظامه ــی کارآم ــع مدن ــد. جوام ــه شــمار می رون جــزء شــرایط الزم ب
تمامیــت اخــواه »توتالیتــر« وجــود نــدارد، و در رژیمهــای اقتدارگــر ضعیفنــد. 
ــردم و  ــان م ــط می ــای واس ــه گروهه ــد ک ــا درصدن ــواه ی ــای تمامیت خ رژیمه
ــد  ــر ســلطه خــود در آورن ــا را زی ــن گروهه ــا ای ــد، ی ــت را ریشــه کن کنن دول
تــا هــر گونــه رقابــت بــا هــر نــوع ارتبــاط مســتقل میــان اعضــاء را از صحنــه 
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ــا توفیــق قریــن باشــد، بایــد  ــرای آنکــه دموکراســی ب جامعــه حــذف کننــد. ب
ــت  ــهروندان و دول ــان ش ــای واســط می ــن نهاده ــای سیاســی را مهمتری حزبه
انگاشــت دموکراســی امــروزه آرمانــی بیــن المللــی اســت. انبــوهی از حكومتهــای 
دموكراتیــک و حزبهــای دموكراتیــک و نیــز ســازمانهای غیــر دولتــی متعــددی که 
ــد در تالشــند کــه  خــود را وقــف حقــوق بشــر و پیشــرفت بین المللــی کرده ان
نیروهــای دموکراتیــک را در واحدهــای سیاســی تــازه آزاد شــده ایجــاد و حفــظ 
ــای  ــد، كارگزاریه ــه فشــار وارد آورن ــای خودكام ــر نیروه ــرای تغیی ــد و ب کنن
گوناگــون بین المللــی ماننــد )اتحادیــه اروپــا( )ســازمان پیمــان آتالنتیــک 
شــمالی( )بانــك جهانــی( )صنــدوق بیــن المللــی پــول( وجــود نظــام دموكراتیــک 
را بــه عنــوان یکــی از شــرايط عضویــت یــا اعطــای كمــك امــری الزم می داننــد. 
حــق درخواســت حکومــت بــرای رســیدگی بــه شــکایتها، حــق دســت زدن بــه 
ــا حکومــت، و  ــه سیاســتهای اجتماعــی ب ــراض ب ــرای اعت تظاهــرات عمومــی ب
حــق تشــکیل گروههــای اثرگــذار سیاســی )کــه گاهــی آزادی ارتبــاط نامیــده 
ــات  ــد. آزادی اجتماع ــه دموکراتیکن ــای جامع ــانه ه ــوق نش ــن حق ــود( ای می ش
ــای  ــده و در نظامه ــید ش ــت تای ــه صراح ــی ب ــای اساس ــیاری از قانونه در بس
دموکراتیکــی کــه قوانیــن اساســي مكتــوب ندارنــد، در عمــل بــه صــورت اعالميه 
از آن حمایــت می کننــد. آزادی بیــان کــه یکــی از آزادیهــای مدنــی بنیادیــن 
ــت و  ــاری اس ــتاری و گفت ــاط نوش ــر دو ارتب ــده ه ــود، در برگیرن ــی می ش تلق
ــص  ــاس، رق ــون لب ــی همچ ــر زبان ــای غی ــامل جلوه ه ــا ش ــتر تعریفه در بیش
ــار  ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــگاه ب ــتین ن ــوند. در نخس ــم می ش ــیقی ه و موس
دموکراســی رابطــه آشــكار و مســتقیم دارد. تعليمــات منظمــي کــه در جهــت 
ایجــاد آمادگــی بــرای اجــرای كارهــای زندگــی، از جملــه مشــارکت در تصمیــم 
ــی کــه اشــخاص در  ــان ســطح تحصیالت گيــری عمومــی داده مــی  شــوند، می
جامعــه کســب می کننــد و قابلیــت آن جامعــه بــرای حفــظ نظــام دموكراتیــک 
نوعــی حكومــت همبســتگی وجــود دارد. هــم ســطح زندگــی و هــم ســطح 
ــه دموکراســی  ــوط ب ــداز هــای مرب تحصیلــی اعضــای هــر جامعــه در چشــم ان
موثرترنــد، در فرآینــد توســعه، درآمــد و تحصیــالت مثــل دو بــال يــك پرنده انــد 
ــد –  ــه ناآگاهن ــی ک ــا مردم ــر – ی ــردم فقی ــد. م ــل می کنن ــم عم ــا ه ــه ب ک
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ــی  ــای صنعت ــه ملته ــان ب ــد. اقتصاددان ــام دهن ــد کار شایســتهای انج نمی توانن
ــم،  ــل عل ــی تحصی ــرمایه انســانی« یعن ــه »س ــه در زمین ــد ک ــی دهن ــدرز م ان
ــرمایه  ــی س ــتی اجتماع ــتی و بهزیس ــات بهداش ــی، خدم ــطح زندگ ــود س بهب
ــند  ــود بخش ــروی کار را بهب ــت نی ــد و قابلی ــدرت تولی ــا ق ــد ت ــذاری کنن گ
ــای  ــتر در انجمنه ــاال بیش ــوند، احتم ــر ش ــق ت ــه الی ــدر ک ــهروندان هرق و ش
ــود  ــای خ ــتری از دولته ــی ش ــای ب ــد و تقاضاه ــارکت می کنن ــه مش داوطلبان
دارنــد، ایــن گونــه تقاضاهــای سیاســی نشــانه مطمئنــی اســت از اینکــه جمعیت 
بــه ســوی دموكراتیــک شــدن پیــش مــی رود. بــر اســاس ایــن الگوهــا آمــوزش و 
پــرورش در واقــع یکــی از شــرایط بــرای پیدایــش و ثبــات دموکراســی محســوب 

می شــود.

در مســیر تكامــل دموکراســی مانعهایــی بالقــوه قــرار دارنــد کــه میتــوان بــه 
اختصــار، اینگونــه مطــرح کنــم: بــه نظــر مــی رســد کــه چهــار شــرط ویــژه در 
نــفی اولیــه دموکراســی یــا دســت کشــیدن بعــدی از آن نقــش دارنــد، عبارتند 
از نابرابــری، كشــمكش قومــی، مرزهــا و هویتهــای مــورد منازعــه، و ســرمایه 
داری، نابرابریهــای شــدید اجتماعــی – اقتصــادی، فقــر مطلــق و نابرابریهــای 
ــری آرزوهــای سیاســی و شــیوه  ــع شــكل گی ــا موقعیــت مان ــد ب ــم درآم عظي
هایــی از تعقــل سیاســیند کــه بــا قبــول و تحکیــم دموکراســی ســازگارند، در 
عــوض اینگونــه شــرایط افــراد را مجبــور می کننــد کــه درک محــدودی از امر نیک 
داشــته باشــند. کشــمکش قومــی، اختالفهــای نــژادی یــا قومــی در هــر جامعــه 
ــی  ــول همگان ــای دموكراســی و قب ــش و بق ــر ســر راه پیدای ــی ب ــوال مانع معم
مفهــوم انتزاعــی شــهروندی اســت رژیمهــای اقتدارگــر بــا خصايــص منحصــره 
خــود نیــز مزیــدی بــر علــت ســدهای گــذار بــه دموکراســی می باشــد. رژیمهــای 
ــا برخــالف  ــد، ام ــه نمی کنن ــت را نهادین ــا حكوم ــی ب ــت قانون ــر مخالف اقتدارگ
ــز  ــع جای ــاوت را در مواق ــای متف ــواه، صورته ــا تمامیت خ ــاز ی ــای يكه ت رژیمه
می شــمارند. اعمــال قــدرت بــدون هیــچ حــد و مــرز بــه وســیله یــک رهبــر یــا 
گــروهی كوچــك شناســه حكومتهــای اقتدارگــر مــی باشــد. حکومــت اقتدارگــرا 
دارای دو عنصــر اصلــی و تعییــن كننــده دموکراســی اســت: رقابــت آزادی بــرای 
مقــام سیاســی و مشــاركت آزاد شــهروندان در سیاســت. در رژیمهــای اقتدارگــر، 
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کســانی کــه قــدرت را در دســت دارنــد، ناچــار نیســتند کــه در فواصــل زمانــی 
معیــن پاســخگوی رای دهنــدگان یــا مجموعه هایــی باشــند کــه نماینــده آنــان 
محســوب مــی شــوند، اگرچــه ممکــن اســت کــه پاســخ برخــی از گروههــای 
متشــکل از صاحبــان منافــع را بدهنــد. برخــی از حاکمــان اقتدارگــر مدعینــد 
کــه بایــد بــرای تمــام عمــر قــدرت را در دســت داشــته باشــند، برخــی دیگــر 
ــر  ــد. در رژیمهــای اقتدارگ ــا شــخص پادشــاه برمی گزینن را نیروهــای مســلح ب
آزادی تشــکیل احــزاب سیاســی کال ناموجــود، یــا بســیار انــدک اســت، و احــزاب 
ــت تعلیــق در  ــه حال ــا ب ــز معمــوال منحــل مــی شــوند، ی سیاســی موجــود نی
ــر  ــه شــدن بســیار متغی ــث درجــه نهادین ــا از حی ــه رژیمه ــن گون ــد. ای می آین
ــادآور  ــه بیشــتر ی ــد ک ــی موقتن ــا حكومتهای ــا صرف ــد. برخــی از آنه و متفاوتن
ــتند.  ــران هس ــژه دوره بح ــت وی ــه حکوم ــه منزل ــور ب ــنتی دیکتات ــوم س مفه
ــرو  ــا مخالفــت در محــدوده خــود رژیــم روب بعضــی از حکومتهــای اقتدارگــر ب
هســتند، مخالفــت از جانــب کســانی کــه هدفهایــی متفــاوت ـ مثــال اســتقرار 
ــن  ــری از ای ــته دیگ ــد. دس ــال می کنن ــه دنب ــلطنتی ـ را ب ــام س ــدد نظ مج
ــد کــه وجودشــان را رژیــم  ــی لیکــن علنــی دارن ــی غیــر قانون رژیمهــا مخالفان

ــد. ــل نمی کن تحم

ــک  ــای کاتولی ــاح کلیس ــان جن ــتان، مخالف ــتی لهس ــت کمونیس در حکوم
ــی  ــا علن ــی ام ــر قانون ــری غی ــه کارگ ــه آن، اتحادی ــته ب ــای وابس و گروهه
ــاع از کارگــران« جملــگی بخشــی از  ــه دف »همبســتگی« و همچنیــن »کمیت
ــا دشــواری  ــه دموکراســی ب حیــات سیاســی موجــب شــده اســت کــه گــذار ب
و صدمــات و زخمهایــی کمتــر از آنچــه در غیــر ایــن صــورت بــروز مــی کــرد 

همــراه شــود.

))رژیمهــای اقتدارگــر آزادیهــای شــهروندان خــود را محــدود می کننــد 
ــوارد،  ــب م ــد. در اغل ــت می زنن ــود دس ــان خ ــی مخالف ــرکوب سیاس ــه س و ب
جرایــم »سیاســی« بــه محاکــم نظامــی ارجــاع داده می شــوند، کــه بــه انــدازه 
ــی  ــد مجازاتهای ــتند و می توانن ــم نیس ــی مه ــدار حقوق ــی یاس ــای مدن دادگاهه
ــای  ــن رژیم ه ــاس قوانی ــر اس ــد.(( ))ب ــل کنن ــراد تحمی ــر اف ــنگین ب ــس س ب
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ــوند،  ــال می ش ــی اعم ــای مدن ــه از ســوی دادگاهه ــی ک ــی زمان ــر، حت اقتدارگ
ــی  ــواه قانون ــیهای آزادیخ ــه در دموکراس ــوند ک ــوب می ش ــرم محس ــی ج اعمال
ــرکت در  ــزاب، و ش ــت در اح ــغ سیاســی، عضوی ــون تبلی ــی چ هســتند، اعمال
اعتصابهــا از ایــن جمله انــد(( ))در رژیمهــای اقتدارگــر اعمــال قــدرت از ســوی 
ــج  ــاری و شــکنجه معمــول و رای ــدارد، و بدرفت ــی ن ــدان محدودیت ــس چن پلی
اســت. برخــی از ایــن رژیمهــا شــیوه هایی از ســرکوب را اعمــال کردهانــد کــه 
ــد.(( مثــال  ــه شــمار می رون ــی ب ــر اســاس قوانیــن خــود آنهــا غیرقانون حتــی ب
»ســر بــه نیســت کــردن اشــخاص« ایجــاد زندانهــا و مراکــز بازجویــی ســری، 
ــاز،  ــا تــرور، وحشــت و تــرور دولتــی رژیمهــای یکهت شــکنجه، وســوء قصــد ی
ــا  ــژه در دوران حکومــت یوســف اســتالین، ی ــم اتحــاد شــوروی، بوی نظیــر رژی
ــوده  ــاس نب ــل قی ــازی، قاب ــم ن ــی در رژی ــتارهای جمع ــی از کش وحشــت ناش
ــن  ــن وصــف، همــه رژیمهــای اقتدارگــر حقــوق انســانی و بنیادی ــا ای اســت. ب
شــهروندان خــود را بــه درجــات گوناگــون نقــض مــی كننــد و حقــوق سیاســی 

ــند. ــمیت نمی شناس ــه رس ــان را ب آن

ــر در  ــل موث ــی از عوام ــر یک ــای اقتدارگ ــوی رژیمه ــرکوب از س ــال س اعم
محکومیــت بین المللــی اقدامــات اینگونــه رژیمهــا و از دســت رفتــن مشــروعیت 
آنهــا بــوده اســت. دموكراســیهای کــه جانشــین چنیــن رژیمهایــی می شــوند بــا 
میــراث پیچیــده و دشــوار بــازرسی و تحقیــق در مــورد جنایــات آنهــا و احیــای 
ــان  ــه متهم ــواردی ک ــژه در م ــوند، بوی ــی ش ــرو م ــا روب ــان آنه ــوق قربانی حق
درجــەداران نظامینــد و ادعــا می کننــد کــه فقــط بــر اســاس دســتورات مافــوق 
خویــش را بــه اتــکای همبســتگی یــاران خویــش، یعنــی ســایر افســران عمــل 

کرده انــد.

در همــه انــواع سیاســت غیــر دموكراتیــک، خلــط نکــردن در فرآینــد توســعه 
دموکراســی و بســط آزادیخواهــی متضمــن افزایــش توانمنــدی، وجــود احــدی از 
آزادی بــرای انجمنهــای آزاد، مجامــع مذهبــی، و حتــی اتحادیــه هــای صنفــی، 
ــراد  ــات، و بازگشــت اف ــر مطبوع ــش آزادی ب ــان سیاســی، و افزای آزادی زندانی
تبعیــدی اســت. اگرچــه بســط آزادی خواهــی ممکــن اســت موجــب تســهیل 
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رونــد دموکراســی شــود، لیکــن توســعه دموکراســی غالبــا پیامــدی غیرمنتظــره 
و ناخواســته اســت تــا قصــد بــا نیــت حاکمــان. گــذار بــه دموکراســی مســتلزم 
آن اســت کــه حاکمــان اقتدارگــر بــه مــردم اجــازه شــرکت در انتخابــات مبتنــی 
بــر رقابــت آزاد را بدهنــد و در صــورت عــدم پشــتیبانی رای دهندگان از ایشــان، 
قــدرت را بــه دیگــران واگــذار کننــد. ایــن امــر لزومــا بــدان معنــا نیســت کــه 
حامیــان و وابســتگان رژیــم ســابق بایــد از حــق شــرکت در رقابتهــای انتخاباتــی 
محــروم شــوند، چــه بســا آنهــا در انتخابــاتی آزاد پیــروز شــوند، همانطــور کــه 
در ســالهای اخیــر در بلغارســتان، مجارســتان و لیتوانــی رخ داده اســت. از دیگــر 
موانــع دســتیابی بــه دموکراســی بنیادگرایــان می باشــند. از آنجــا کــه بنیادگرایان 
ــد، بلکــه منکــر  ــی( را رد می کنن ــوی، عرف ــی )دنی ــا ارزشــهای غیردین ــه تنه ن
عــرف بین المللــی نیــز هســتند، فرهنگهــای بنیادگرایانــه محلــی، اعتبــار کلــی 
و جهــان شــمول اصــول غربــی چــون دموکراســی و حقــوق انســانی همگانــی را 
مــورد تهدیــد قــرار مــی  دهنــد، آنهــا کثرت گرایــی و تامــل ناشــی از آن را نیــز 
رد می کننــد. بدیــن ســان بنیادگرایــی آشــكارا مخالــف دموکراســی و ارزشــهای 

مبتنــی بــر آن اســت.

ــعه  ــوی توس ــه س ــر ب ــه تمامت ــرعت هرچ ــا س ــروزی ب ــه ام ــان مدرنیت جه
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــی زمان ــعه دموکراس ــی رود، و توس ــش م ــی پی دموکراس
ــاه و در گروهــی  ــی کوت ــه زمان ــم حاکــم، در فاصل ــر در رژی مجموعــه ای تغیی
ــرات در  ــن تغیی ــد. همــه ای ــاق افت ــی، اتف از کشــورهای محــدوده ای جغرافیای
ــای  ــا فرآینده ــا ب ــر رویداده ــر اث ــا ب ــه آنه ــتر، و هم ــی بیش ــت دموکراس جه
ــر مســیر واحــدی را  ــر کمت ــان تغیی ــع می شــوند. ســرانجام، جری یكســانی واق
ــواردی از دموکراســی  ــد و م ــرات فروکــش می کن ــوج تغیی ــد، م ــی كن طــی م

ــد. ــا می مان ــه برج ــم یافت تحكی

دموکراســیها، پــس از تاســیس یــا پــس از بــاال بــردن میــزان رفتار شــهروندی 
بــا میــزان پاســخگویی خــود، هــر تالشــی کــه بــرای همزمانــی امــور خــود بــا 
یكدیگــر كننــد نشــان می دهنــد کــه گرایــش قومــی بــرای »گردهــم آمــدن« 
از لحــاظ زمانــی و مكانــی دارنــد. بــه جــز معــدودی از کشــورها کــه راههــای 
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نامتعارفــی را پیمودنــد و تغییراتشــان را در رژیــم بــا بــی اعتنایــی ظاهــری بــه 
ــر  ــد، اکث ــدی کردن ــان بن ــاد زم ــاق می افت ــان اتف ــان همسایگانش ــه در می آنچ
ــا شــباهت  ــه صــورت یــك رشــته از امــواج ـ یعنــی ب دموكراســیهای معاصــر ب
مکانــی و زمانــی بــه ســایر دموكراســیهاـ  پدیــد آمدنــد. مــوج دموکراســی زمانــی 
بــه اوج خــود می رســد کــه ایــن احتمــال نیــز وجــود داشــته باشــد کــه تغییــر 
ــی  ــوج زمان ــن م ــد داد. ای ــا اســتبداد رخ خواه ــت دموکراســی ب ــم در جه رژی
تغییــر مســیر بــه جهــت عكــس می دهــد کــه بازگشــت بــه عقــب یعنــی بــه 
شــكلی از حکومــت اســتبدادی محتمل تریــن واکنــش بــه بحــران باشــد. مــوج 
توســعه دموکراســی کــه در 25 آوریــل ۱۹۷۴ در پرتغــال آغــاز شــد شــاید تــوان 
خــود را اندكــی از دســت داده باشــد. و ایــن نكتــه هــر روز بیشــتر ممکــن بــه 
نظــر می رســد کــه حوزه هــای فرهنگــی خاصــی ماننــد »خاورمیانــه اســالمی« 
ــا دوام و  ــد. ام ــان بمان ــه کامــل آن در ام ــوب شــرقی« از حمل و »آســیای جن
دامنــه ایــن مــوج بیــش از ســایر موجهــای قبلــی آن بــوده اســت. وانگهــی هــم 
ــن دموکراســی  ــه صــورت چندی ــه ســالمت، ب ــی خــود را ب ــد قربان اکنــون چن
تحكیــم یافتــه، بــر ســاحل نجــات برجــا گذاشــته و تاکنــون هیــچ یــك از آنهــا 
ــاال رفتــن  ــاز نکشــانده اســت. در طــول تاریــخ پیشــرفت و ب ــه اســتبداد ب را ب
ســطح آگاهــی جوامــع بشــری از قبیــل آمــوزش و پــرورش، ترقــی اقتصــادی، 
ظهــور ســازمانهای دفــاع از حقــوق بشــر، ریشــەیابی فرهنــگ هــای منطقــه ای، 
کنــکاش در ملل هــا احتــرام نهــادن بــه قومیتهــا و مذاهــب و عقایــد گوناگــون 
ــل قبــل از هــر عمــل  ــن آنهــا اندیشــیدن و هــم فكــری تمامــی مل و مهمتری
ــدادی از  ــاحل تع ــر روی و س ــی ب ــواج دموکراس ــایه و ام ــا س ــد ت ــث ش باع
کشــورها و جوامــع انســانی متفکــر برســد کــه از جملــه ایــن کشــورها، نظامهــا 
ــا  ــد، ب ــوری بودن ــه و دیكتات ــواه، خودکام ــر، تمامیت خ ــای اقتدارگ و حكومته
انــدوه فــراوان بایــد گفــت، کــه در دموکراســی ناجــی، تــا بــه حــال نتوانســته 
ــاره  ــی دوب ــوری کشــیده شــده قدیمــی را نجات ــه دیكتات کــه دموکراســیهای ب
بخشــد و شــماری از آنهــا بــدون دفــاع همچنــان در گرداب هــای دیكتاتــوری و 
اقتدارگرایــی و بنیادگرایــی دســت و پــا می زننــد، آیــا روزی فــرا می رســد كــه 
ســایه دموکراســی بــر تمامــی جوامــع از هــر نــوع فرهنــگ و زبــان و قومیــت 
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افكنــده شــود و موجهــای آن بــه ســاحل تشــنه دیگــر دیكتاتــوری هــا برســد؟ 
بــه امیــد چنیــن روزی، گذشــت ســالهای متمــادی از تاریــخ بشــریت، اینطــور 
خودنمایــی میکنــد کــه دموکراســی بــه خــودی خــود هیچــگاه و در هیــچ کجــا 
بــه وجــود نیامــده و از ابتــدا تــا بــه حــال همــواره از حكومتهــای اقتدارگــرا و 
توتالیتــر بــر خواســته و ظهــور کــرده اســت، پــس بدیــن ســان صراحتــا میتــوان 
گفــت کــه دموکراســی محصولــی از زمیــن اقتدارگرایــی و بنیادگرایــی می باشــد.

منبــع: دیباچــه دایــره المعــارف دموكراســی، كتابخانــه تخصصــی وزارت امــور 
خارجــه؛ اســتیمورمارتین لیپســت.
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زمین پاک و اپورتونیسم سیاسی

کاوە جوانمرد

جوامــع انســانی از ابتــدا تــا امــروز، در هــر ســطح و هــر شــکلی از توســعه، در 
ــر اســاس چنــد محــور  هــر مــکان و مشــخصات اقلیمــی و طبیعــی، عمومــا ب
ــون  ــته مدی ــه ای شایس ــه گون ــود را ب ــای خ ــد و بق ــازمان یافته ان ــی س اساس
مدیریــت ایــن محورهــا بوده انــد، همانگونــه کــه بــه هــر دلیــل ناتوانی شــان از 
چنیــن مدیریتــی، ســبب ســوق یافتــن آنهــا بــه ســوی تنــش و بحــران و در 
ــا و  ــای خشــونت بار، جنگه ــورش ها و تعارض ه ــوی ش ــه س ــوارد ب ــن م حادتری

حتــی فروپاشــی و از میــان رفتــن کامــل تمدنهــای آنهــا بــوده اســت.

ــا انســجام و  ــرد آنه ــر گ ــع بشــری ب ــه جوام ــی اساســی ک ــور اصل ــه مح س
ــوژی، محــور اقتصــادی و محــور  ــد از: محــور ایدئول ــد، عبارتن ــازمان یافته ان س
سیاســی کــه بــه عمــل درآوردن ایــن ســه مهــم، مســتلزم اســتقرار یــک جامعــه 

ــد. ــدرن می باش ــک م دموکراتی

ــه  ــی، ب ــوان، در واقعیــت بیرون ــن ســه محــور را نمی ت ــه ای روشــن اســت ک
گونــه ای معنــادار از یکدیگــر تفکیــک کــرد و در تمــام جوامــع بخشــهای مهمــی 
ــر اســاس  ــد و کارکردهــای اجتماعــی آنهــا ب ــا یکدیگــر تداخــل دارن از آنهــا ب
ــک،  ــای ایدئولوژی ــراد و رفتاره ــا، اف ــان نهاده ــل می ــش متقاب ــای کن فرآینده
اقتصــادی و سیاســی و از خــالل مناســبتهای پیچیــده ای انجــام می گیــرد کــه 
شــناخت و تحلیــل آنهــا جــز بــا مطالعــه و پژوهــش بــر هــر یــک از ایــن جوامــع 
و حتــی بــر هــر یــک از خــرده فرهنگهــا و اجــزای آنهــا امــکان پذیــر نیســت و 

ــد. ــن فاکتورهــا صــدق نمی کن روشــهای بربریســمی و ارتجاعــی در ای
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ــا  ــت، ام ــی اس ــن پیچیدگ ــان در ای ــی انس ــردی و اجتماع ــات ف ــل حی اص
ــر  ــانها ه ــی، انس ــن پیچیدگ ــودن ای ــر ب ــل درک ناپذی ــه دلی ــت ب ــاید درس ش
ــف  ــای مختل ــتگاهها و نظامه ــد و دس ــت آن را بپذیرن ــته اند واقعی ــز نتوانس گ
ایدئولوژیکــی را بــر پــا کرده انــد تــا بــه گونــه ای، پیچیدگــی جهــان را در نوعــی 
ــی  ــه روایت ــت مدرنها آن را ب ــه پس ــه گفت ــد و ب ــیر کنن ــل درک تفس ــم قاب نظ
بــزرگ در آورنــد. ایــن نظــم بنــا بــر دســتگاه هــای گوناگــون عقالنــی، گاه بــر 
ــر محــور سیاســت  ــی هــم ب ــر محــور اقتصــاد و زمان ــک گام ب محــور ایدئولوژی
تبییــن یافتــه اســت و بــه طبــع در هــر مــورد تــالش شــده اســت موجودیــت 
ــر  ــا تفســیر و تعبی ــان از یکــی از نقطــه نظره ــن زم انســانی او در اینجــا و ای
ــزار ســاله ای  ــد ه ــخ چن ــا در طــول تاری ــه م ــوده ک ــب ب ــن ترتی ــه ای شــود. ب
کــه از ظهــور جوامــع انســانی، یعنــی از آغــاز عصــر کشــاورزی و اهلی کــردن 
ــذرد  ــه می گ ــازمان یافت ــای س ــانها در جماعته ــن انس ــکان یافت ــات و اس حیوان

ــیم. ــه می باش ــده در جامع ــی آزارن ــور ناهنجاریهای ــاهد تبل ــوز ش هن

هــر انــدازه حجــم جوامــع انســانی بزرگتــر شــده اســت، نیــاز بــه ســازماندهی 
پیچیدەتــر، تقســیم کار گســتردەتر و دقیقتــر و در نتیجــه بــه تــالش بیشــتری 
ــوژی،  ــور ایدئول ــه مح ــر س ــی ب ــتگی اجتماع ــای همبس ــن نظام ه ــرای تبیی ب
ــه متاســفانه در کردســتان شــاهد  اقتصــاد و سیاســت بیشــتر شــده اســت، ک
چنیــن پراگماتیســم )Pragmatism( و روشــهای مشــابه چشــمگیری در ایــن 

ــم. ــا نبوده ای ــه ه زمین

شــناخت روش هــای مذبــور، تحلیــل و ارزیابــی و نقــد آنهــا بــرای دســتیابی 
بــه میــزان اعتبارشــان و بــرای ارائــه راهکارهــای مناســب اجتماعــی، سیاســی، 
اقتصــادی و غیــره از روزگاران کهــن از دغدغه های اساســی متفکــران اجتماعی، 
ــمندان  ــتمداران و دانش ــا سیاس ــه ت ــی گرفت ــمندان دین ــوفان و اندیش از فیلس
بــوده اســت، آنچــه دانشــمندان و فیلســوفان تنهــا شــناخت و تحلیــل شــناخت 
ــداوم  ــا ت ــت ی ــرای تثبی ــدرت ب ــان ق ــا زود از ســوی صاحب ــر ی ــد، دی نامیده ان
بخشــیدن بــه حاکمیــت آنهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــن تناقضــی 
بــزرگ اســت کــه بویــژه در قــرن بیســتم بــه بعــد یعنــی قرنــی کــه در آن بــا 
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اوج اســتبداد و بی رحمیهــا و اپورتونیســمهای )Opportunism( سیاســی روبــەرو 
بوده ایــم، بــه شــدیدترین شــکل خــود رســیده اســت.

ــال را  ــای ح ــم؟ نارواییه ــته بگویی ــا از گذش ــرد، آی ــاز ک ــا آغ ــد از کج بای
ــخن؟ ــده س ــای آین ــداد ه ــا از روی ــکافیم ی بش

ــه  ــی آزارد و ب ــی روح انســان را م ــی اجتماع ــن وا افتادگ ــه ای ــه راســتی ک ب
ــراژدی  ــک ت ــورد ی ــل در م ــد؟ تحلی ــه دوان ــی ریش ــه ک ــی دارد ک ــر وا م تفک
بشــری آنقــدر ســهل نیســت کــه بتــوان بــه اختصــار در آن دمیــد، بیاییــم دل 
بــه دریــا غــم یــک قطــره از دریــای پــر تالتــم و پــر مخاطــره ایــن واقعــه تلــخ 
بدهیــم. دور از هــر گریــز وجدانــی و هــر دیــدگاه ســنت پســندانه آناکرونیســمی 
)Anachronism( و بــا تکیــه بــر واقعیتهــا، محــرزو روشــن اســت کــه مســئله 
اعتیــاد بــر کشــور و کردســتان تحمیــل شــده، نــه وارد شــده، و معضــل اعتیــاد 
همچــون یــک بمــب هســته ای و یــا شــیمیایی عمــل کــردە کــه قشــر و طبقــات 
ــرات و لطمه هایــش سالهاســت کــه گریبانگیــر ملــت  خاصــی را نشــناخته و اث
کــرد اســت و همــه را در برگرفتــه و ورود قدرتمنــد فرهنــگ اعتیــاد بــه مــواد 
ــه  ــی ب ــوده، بلکــه کل ــی نب ــای اجتماع ــق روزنەه مخــدر در کردســتان از طری
ــز  ــی، مراک ــای مافیای ــت و بانده ــده اس ــیده ش ــومیت بخش ــوع مرس ــک ن آن ی
ــه نوعــی  ــد و ب ناشــناخته قــدرت، ســوداگران جهانــی هیــچ گاه بیــکار نبوده ان

ــد. ــت اجتماعــی و بشــری شــریک بوده ان ــن جنای در ای

روشــن  بینانەتــر آن اســت کــه زمینــی پــاک، اما مســموم شــده را مــورد خطاب 
 )Demagogy(ــا ــر و دماگوژی ه ــره رفتن هــای زمانب ــه طف ــم و آگاهان ــرار دهی ق
ــه  ــر گون ــری و دور از ه ــدک فرافک ــا ان ــم. ب ــوم کنی ــدت رد و محک ــه ش را ب
بیگانەمــداری )Xenocentrism( و مبالغەهــای کــور کورانــه از خــواب می بریــم 
ــه  ــان ک ــر پناهم ــا س ــتون تنه ــره و س ــه پیک ــویم ک ــه می ش ــازه متوج و ت
ــزل شــده و ســم پاشــیده شــده  ــق دارد متزل ــا تعل ــه م ــط ســر قفلیــش ب فق
ــه ســمت مــرگ ســوق داده اســت، کــه اگــر غفلتمــان  در فضــای آن مــا را ب
ادامــه یابــد، کجــا مســکتمان خواهــد شــد؟ بــا ایــن بررســی کوتــاه بــا اختصــار 
ــل  ــر عل ــرات پ ــده نظ ــم، عم ــتان می پردازی ــاد در کردس ــه یابی اعتی ــه ریش ب
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ــر از  ــنە( و فرات ــتان )س ــتان کردس ــواد مخــدر در اس ــه م ــاد ب ــش اعتی و افزای
ــال  ــون قب ــه چ ــده ک ــان ش ــا بی ــد و گاه ــت می باش ــه جمعی ــد بی روی آن، رش
ــوده اســت، ایــن  ــدازه ب ــوده آمــار معتادیــن نیــز بــه همــان ان جمعیــت کــم ب
ــض  ــه مح ــه ب ــد ک ــر می زن ــی س ــط از دیپلماتهای ــه فق ــای بی انصافان نظریه ه
ــاهد  ــی ش ــد جمعیت ــا رش ــان ب ــون همزم ــوند، چ ــس می ش ــاران خی ــروع ب ش
رشــد بالقــوه علمــی و اقتصــادی و اجتماعــی پــا پشــتیبانی نیــروی زیــاد انســانی 
ــه  ــوژی پیشــرفته روز هســتیم ک ــار داشــتن تکنول ــا در اختی ــو ب ــای ن و فکره

ــد. ــی را نیــز دارن توانایــی کنتــرل جمعیتــی بیشــتر از جمعیــت کنون

اکنــون مــا در برهــه ای از زمــان بــه ســر می بریــم کــه هیــچ چیــز در برابــر 
بشــر غیــر ممکــن نیســت و برنامه ریــزی دقیــق تــوام بــا دوراندیشــی و اعمــال 

مدیریــت علمــی و عملــی صادقانــه کارســاز می باشــد.

در ایــن پروســه هــر چــه خواســتنی باشــد بــه دســت آوردنــی اســت و بــه 
ــه دســت  ــته ای را ب ــرژی هس ــن آوری ان ــتیم ف ــه خواس ــال، همچنانك ــور مث ط
ــن  ــه دســت آوردن آخری ــا ب ــاال و ب ــا تواناییهــای ب ــا كشــوری ب ــم، طبع آوردی
تکنولوژی هــای روز قطعــا راه حلــی نیــز بــرای درمــان ایــن بیمــاری مهلــک را، 

در ایــن پروســه حســاس اندیشــیده اســت.

ــناختی و  ــه ش ــوم و آداب جامع ــر رس ــن معضــل فک ــل ای ــرای ح ــا ب طبیعت
منســوخ شــده بــی نتیجــه را از مغزمــان بیــرون برانیــم و قانــع شــویم کــه ایــن 
ــد،  ــن بحــران اجتماعــی نبوده ان ــچ گاه چاره ســاز ای روشــهای فورمالیســمی هی
ایــن ناهنجــاری در خاکمــان ریشــه دوانــده و خوشــبختانه ریشــه کــور چشــم بــا 
قــدرت ســر از دخمــه بیــرون کشــیده و خــاک را بــر خــود کنــار زده، قدرتمنــد 
ــوار  ــد س ــه تنومن ــن تن ــدن ای ــارای کن ــری ی ــچ تب ــد و هی ــی می کن خودنمای
بــر ایــن ریشــه قــوی را نــدارد، مگــر اینکــه آب از ریشــه را ببریــم و خــاک را 
بــه ریشــه بیگانــه کنیــم تــا چنــان بخشــکد کــه بــه خــاک تبدیــل شــود و بــه 

آســانی بــر آن رو بــه پیــروزی و کامیابــی ملتمــان گام برداریــم.

ســازمانها و نهادهــای مربوطــه تــا بــه حــال هیــچ چاره اندیشــی در برابــر ایــن 



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 338

مهــم نداشــته اند و بــا تشــکیل جلســات پــی در پــی و ارائــه گزارشــات صــرف و 
متناقــض کاری را از پیــش نبــرده و میتــوان صراحتــا اینهــا را نوعــی دماگــوژی 

ــی کرد. )Demagogy( تلق

ــون  ــوده، چ ــاد نب ــاز مســئله اعتی ــز چاره س ــی نی ــرا مل ــی و ف ــای مل روش ه
اقدامــی ملــی در ایــن رابطــه صــورت نگرفتــه و نیــز اقدامــی فراملــی از طــرف 
کشــورهای فــرا منطقــه ای بــه دلیــل دور بــودن و عــدم شــناخت دقیــق منطقــه 
و ســلب حضــور آنهــا صــورت نگرفتــه اســت. مغلــوب کــردن حریــف بــه وســیله 
ــا و  ــی از پیامده ــرقی و غرب ــای ش ــان ابرقدرت ه ــدر در می ــواد مخ ــاعه م اش
ــن  ــال ای ــه ح ــا ب ــه ت ــد ک ــت می کن ــا حکای ــادی آنه ــی و اقتص ــع سیاس مناف
ــا آگاه بــه کار رفتــه کــه کردســتان مجــزا از  حربــه همچنــان در حــق مــردم ن
ایــن دام نیســت و در سیاســت بــه کار گرفتــه شــدە در ایــن بــازی خائنانــه بــه 

یــک قربانــی بــدون پشــتیبان مبــدل گشــته اســت.

کردســتان اکنــون بــه جوالنگاهــی بــرای ســکانداران مــواد مخــدر و عنصرهــای 
ــان تبدیــل شــده، شــرایط اشــاعه و فــروش  ــرای جوان نامطلــوب و منجالبــی ب
بــه حــدی مهیاســت کــه عرضــه مــواد مخــدر در کردســتان بــه حــد صنفیــت 
ــه ایــن  ــادی ب ــه دلیــل ســهولت کار و بازدهــی هنگفــت، عــده زی رســیده و ب
پیشــه روی آورده و بــدون کمتریــن نگرانــی و یــا مخاطرهــای بــه فعالیــت خــود 

ــد. ــه می دهن ادام

بــا توجــه بــه عقایــد و تعصبهــای قومــی کــه در کردســتان موجــود اســت، این 
ــد،  ــئله می باش ــن مس ــت رواج ای ــه ای در جه ــتعداد های ریش ــد اس ــتان فاق اس
ــوان از  ــتان را می ت ــکاری در کوردس ــدید اقتصــادی و بی ــر ش ــال و فق ــی خ ول

جملــه دالیــل ایــن مهــم بــه شــمار آورد،

همچنیــن بــا آمارهــای نظــری و شــواهد و قرائــن موجــود اثبــات شــده اســت 
کــه ســطوح تحصیلــی بــه هیــچ عنــوان در ایــن رابطــه مدخــل نبــوده، چــون 
ــرده  ــر تحصیل ک ــان قش ــاد در می ــه اعتی ــان ب ــی از مبتالی ــار باالی ــاهد آم ش
هســتیم. متأســفانه در کشــور و در اســتان هیــچ آمــار روشــن و رســمی مبنــی 
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ــه داده نشــده اســت و هیــچ کــدام  ــه مــواد مخــدر ارائ ــان ب ــر تعــداد مبتالی ب
ــوع،  ــچ ن ــه هی ــز ب ــط نی ــای مرتب ــایتهای نهاده ــری و وب س ــانه های خب از رس
آمــاری نپرداختــه اســت و اگــر ندرتــا آمــاری اعــالم شــود، بــا آمارهــای نظــری 
ــام ســازمان بهزیســتی  ــادی دارد. قائم مق ــض زی و کارشناســان غیررســمی تناق
کشــور بــه تأثیــرات اعتیــاد بــر مســائل اجتماعــی بدیــن گونــه اشــاره کــرد کــه 
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر عامــل ۴۰% ســرقت، 55% طــالق، ۶۵ %کــودک آزاری 
ــه گفتــه همیــن مقــام 2  ــدز در کشــور می باشــد، ب و مهمتــر از همــه 70% ای
میلیــون معتــاد در کشــور وجــود دارد کــه هــر کــدام توانایــی آلــوده کــردن ۱۰ 

نفــر دیگــر را نیــز دارنــد.

یکــی از مســئوالن مــواد مخــدر بــه مصــرف روزانــه ۲ تــن مــواد مخــدر در 
کشــور اشــاره کــرد کــه ۴۵ هــزار میلیــارد ریــال ارزش دارد، برخــی کارشناســان 
ایــن میــزان را ۲ تــا ۶ تــن تخمیــن زدە انــد و بــه گفتــه آنهــا حــدود 12 میلیــون 
ــی در  ــن آمارهای ــر چنی ــاد هســتند. نظی ــواد مخــدر معت ــه م ــر در کشــور ب نف
ــد،  ــی باش ــا واقع ــن آماره ــر ای ــود و اگ ــاهده نمی ش ــان مش ــای جه ــچ کج هی
میتــوان صراحتــا آنــرا نوعــی پاالیــش ملــی و قومــی اتــالق کــرد و گفــت کــه 
ملتمــان قربانــی یکنــوع حربــه سیاســی و قربانــی ایــن آتــش شــعله ور شــده 

اســت.

چــرا مســئولین از انتشــار و اعــالم آمارهــای معتادیــن بــه مــواد مخــدر ســرباز 
مــی زننــد، آیــا واقعــا در ابهــام قــرار دادن آمارهــا تعــداد معتادیــن را کاهــش 
ــظ  ــه حف ــه ب ــا توج ــر دارد؟ ب ــی را در ب ــد و عمل ــه ای مفی ــد و نتیج می ده
شــخصیت و حیثیــت انســانی بشــر و کاهــش اختالفــات در جامعــه بشــری و 
در نتیجــه برابــری و بــرادری ملتهــا، هیــچ ملتــی طالــب آزرده شــدن اجتمــاع 
خــود نیســت، امــا عــدم شناســایی قومــی و منطقــه ای و تحقیــر حقــوق ملــی 
طبعــا بــه اعمــال ضــد بشــری و دور از منطــق منتهــی می گــردد کــه روح بشــر 
ــه عصیــان وا مــی دارد، روشــن اســت کــه هــر انســانی خواهــان شــناخت  را ب

ــه عنــوان یــک انســان می باشــد. شــخصیت حقوقــی خــود ب

بــه ایــن دلیــل کــه مــواد مخــدر وابســتگی شــدید را در فــرد بــه وجــود مــی 
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ــخص را  ــه و ش ــی را از او گرفت ــح و منطق ــری صحی ــدرت تصمیم گی آورد و ق
ــی تفــاوت می کنــد، پــس مقتضــی اســت کــه توجیــه  ــه پیرامــون ب نســبت ب
ــال  ــد از مبت ــه بع ــرد ن ــرد صــورت پذی ــدن ف ــوده ش ــل از آل ــد قب ــا بای افكاره
ــه مــواد مخــدر باعــث زوال قــوای جســمی و فکــری هــر  شدنشــان، اعتیــاد ب
ــی اراده و فرمانبــردار راســتای  ــه موجــودی ب شــخص می باشــد و شــخص را ب

ــد. ــل می کن ــان تبدی منفعتش

توجیهــات و تعییــن وقــت مناســب و توســعه شــبکه های تبلیغاتــی فعــال از 
ــرای توجیــه و ایجــاد فکــر در  ــا مراحــل عالیــه ب ــی ت ســطوح اولیــه تحصیالت
نســل جدیــد و تدویــن کلیاتــی بــرای راه انــدازی ایــن راهبــرد از ضرورتهــا بــوده 
ــی مقبــول از ســوی الیەهــای  ــت اجرای ــک ضمان ــدەی ی ــر گیرن ــد در ب کــه بای
ــدی از پیشــرفت علمــی و مجــاری آن  ــا بهرمن ــف اجتماعــی و همــراه ب مختل
باشــد کــه میتــوان آن را از راه حلهــای ریشــه ای و تاثیرگــذار محســوب کــرد. 
ــن  ــی و پایی ــی در تشــکیل و اداره زندگ ــار اقتصــادی، ناتوان ــی و فش ــر مال فق
بــودن درآمــد، تبعیضــات طبقاتــی جامعــه، تبعیضــات جایگاهــی شــخصیتی و 
ــرای ایجــاد ناامیــدی  ــود مقــررات اجتماعــی، فضــای مستعدیســت ب در کل نب
جوانــان کــه خــود نکتــه ای دیگــر از علــل قــدرت اشــاعه مــواد مخــدر می باشــد. 
ــی حقــوق بشــر مقــرر  ــه جهان ــاده ۲۳ اعالمی ــک از م ــد ی ــان کــه در بن همچن
شــده کار کــردن نیــاز مــادی و معنــوی انســانی اســت، آزاد اندیشــان جهــان 
همــواره از اصــل آزادی افــراد در انتخــاب کار دلخــواه خــود حمایــت می کننــد 
و هــر کســی حــق دارد کــه کار کنــد و کار خــود را آزادانــه در شــرایط منصفانــه 
و رضایــت بخــش اجتماعــی انتخــاب نمایــد و در مقابــل بیــکاری و دوران فشــار 
مالــی مــورد حمایــت قــرار گیــرد کــه متأســفانه در ایــن شــرایط کامــال بغرنــج 
ــن  ــودن ای ــل مســدود ب ــه دلی ــم نمی گنجــد و ب ــال ه ــزی در خی ــن چی چنی
راهــکار و ایجــاد خالهــای اقتصــادی، اجتماعــی، قومــی و فضــا و زمینــه مســتعد 
هــر روز عــده ای بــه خیــل ســوداگران مــرگ پیوســته و هــر دم شــعله آتــش 

ــد. ــر می کنن ــر افروختەت آن را ب

ــر  ــوق بش ــالمی حق ــه اس ــیزدهم اعالمی ــاده س ــه در م ــه اینک ــان ب ــا اذع ب
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ــرای  ــه ب ــت و جامع ــد دول ــه بای ــی اســت ک ــه کار حق ــرر شــده ک ــن مق چنی
هــر کســی کــه قــادر بــه انجــام آن اســت تضمیــن کنــد ، هــر انســانی، آزادی 
انتخــاب کار شایســته ای دارد بــه گونــه ای کــه هــم مصلحــت خــود و مصلحــت 
ــر آورده شــود. ملتــی همچــون ملــت کــرد کــه از مشــروعیت هــای  جامعــه ب
ــمی  ــد اومانیس ــد از راه قواع ــوده را بای ــوردار ب ــی برخ ــی باالی ــنتی و عقالن س
)Humanism( جامعــه شــناختی و انســان شناســی واقعــی بررســی نمــود کــه 
بــا واقعیتهــای تجربــه شــده و اندیشــیده شــده در طــول قرنهــای متمــادی در 
پهنــه هــای فرهنگــی تبلــور یافتــه و بــه پویایــی رســیده اند. تخصصــی کــردن 
نــوع برخوردهــا بــا مبتالیــان اعتیــاد بــه مــواد مخــدر الزامیســت، بــه کار بــردن 
سیاســت نوســازی بــه مثابــه موجودیــت عالــی مجموعــه ای را تشــکیل می دهــد 
کــه در درون آن انســانها بــه ســازماندهی خــود و دیگــران پرداختــه و از طــرد 
کــردن همنــوع می پرهیزنــد کــه در ایــن پروســه بایــد هــر کــدام آنــرا کوچــک 
ــات  ــر الزام ــی از دیگ ــای کنون ــوع برخورده ــر ن ــمریم. تغیی ــود بش ــه خ وظیف
می باشــد محــروم کــردن فــرد از حقــوق مدنــی و موقعیــت اجتماعــی بایــد در 

زمــرەی امــور ضــد انســانی و قانــون ضــد حقــوق بشــری قــرار گیــرد.

ــدرت  ــه ق ــا ب ــوان صرف ــرای حفــظ نظــم اجتماعــی نمی ت ــوارد ب ــب م در اغل
ســرکوبگرانه یــک قانــون جزایــی تکیــه کــرد و همیشــه نبایــد جــرم را از یــک 
گنــاه تلقــی کــرد، توســل بــه اجبــار اجتماعــی از راه حضــور ســاده و یــا عمــل 
مســتقیم دســتگاههایی همچــون پلیــس، ارتــش و دادگاههــا بــه جــز اخــالل در 
آهنــگ زمــان و بازتــاب منفــی مطلقــا هیــچ دســتاورد دیگــری را بــه ارمغــان 

نمــی آورد.

تجویــز قــدرت مطلــق و امورالیســمی ))Amoralism بــر جامعــه مدنــی تــا 
ــی  ــای ناش ــوان نابرابری ه ــواره می ت ــرا هم ــت، زی ــد اس ــورد تهدی ــدازه ای م ان
از آن و در عیــن حــال امتیازاتــی را کــه بــرای برخــی افــراد بــه وجــود آورده 
ــه در  ــت مندان ــار در اطاعت هــای رضای ــرار داد. اجب ــراض ق ــورد اعت اســت را م
ایــن مــورد موثــر نبــوده، جــز اینکــه بــه بازســازی نحــوه سیاســت اجــرا شــده 
ــت پلیســی  ــک و دول ــر دموکراتی ــی غی ــام گرای ــن صــورت نظ ــم، در ای بپردازی
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ــد. ــخگو نمی باش ــو پاس ــچ نح ــه هی ــرده و ب ــش نب کاری را از پی

ــه  ــه پویاییشــان ادام ــان ب ــا جوان ــه و روشــنگرانه ب برخــورد علمــی روانکاوان
ــه از  ــراد را در جامع ــت اف ــه موقعی ــت ک ــی اس ــا عامل ــن عموم ــد، س می ده
یکدیگــر متمایــز می کنــد، کــه توجــه بــه احتــرام و اقتــدار و خواســت جوانــان 
ــک  ــردن ی ــف ک ــل متوق ــن دلی ــه همی ــت ب ــات اس ــر ملزوم ــه از دیگ در جامع
ــردم  ــا را م ــر ناهنجاریه ــدار دیگ ــک اقت ــه ی ــاع آن ب ــوب و ارج ــای مطل تقاض

ــت را دارد. ــال اهمی ــا كم ــی آنه ــن اجتماع ــازد و تامی ــر می س بغرنج ت

بــه نظــر می رســد کــه پراگماتیســمی بــرای جلوگیــری از ورود ســیل عظیــم 
مــواد مخــدر بــه داخــل کردســتان خیلــی چارە ســازتر از برخــورد بــا مبتالیــان 
ــی و  ــی، جزای ــتگاههای اجرای ــه دس ــان ب ــپردن مبتالی ــای س ــه ج ــد، و ب باش
قضایــی، بــا ایجــاد جنبشــی اصالحــی بهتــر اســت آنهــا را بــه مراکــز درمانــی 
و بازپــروری بســپریم چــون بــا ورود و قــدم نهــادن بــه زنــدان کــه بــه عبارتــی 
ــرد وارد  ــک ف ــا ی ــار ب ــد، بیم ــکاری پیشــرفته نامی ــرا دانشــگاه بزه ــوان آن می ت
ــه قلــب جامعــه تزریــق شــده و ایــن  ــاره ب ــا چندیــن درد دوب آنجــا شــده و ب
ــردازد  ــز می پ ــر نی ــای دیگ ــه بزهکاریه ــاد ب ــت جــدا از اعتی ــر عل ــد ب ــار مزی ب
کــه بــا توجــه بــه ســخنان دادســتان کل کشــور در دیــدار بــا دادســتان ضــد 
مافیایــی ایتالیــا در ســال ۸۴ ۵۰% زندانیــان ایــران در رابطــه بــا اعتیــاد زندانــی 
ــام  ــم و ادغ ــی محک ــات قانون ــود ثب ــفانه نب ــن اســاس متاس ــر همی هســتند، ب
ــر  ــرورش دیگ ــرای پ ــه آموزشــگاهی ب ــا آنجــا را ب ــن در زندانه ــی مجرمی تمام
مجرمــان و شــکوفا شــدن اســتعداد هــای آنهــا بــرای ابتــال بــه اعتیــاد مبــدل 

ســاخته اســت.

همــواره در طــول دوران مبــارزه بــا مــواد مخــدر فقط کســانی قربانی شکســت 
ــان هســتند  ــر اقتصادم ــه فقی اجتماعــی و شــخصیتی شــده اند کــه عضــو طبق
ــود  ــل داده می ش ــان تحوی ــدردر درب منزلش ــواد مخ ــه م ــه ای ک ــر مرف و قش
همیشــه در ســایه هســتند، بــا اجــرای طرح هــای موقــت و دســتگیری و جمــع 
آوری معتادیــن در ســطح شــهرها از ســوی نهادهــا و ســازمانهای مربوطــه بــاز 
هــم افــراد ســرگردان و تــو ســری خــور بــه دام می افتنــد و مصــرف کننده هــای 



343شەریف فەالح

اصلــی همچنــان در اماننــد، لــذا بعــد از جمــع آوری معتادیــن عــده ای از آنهــا به 
مراکــز بازپــروری منتقــل می شــوند، کــه بعــد از پشــت ســر نهــادن یــک دوره 
پــر تشــنج روحــی و روانــی و جســمی و درمانهــای ناقــص همــراه بــا شکســت 
موقعیــت اجتماعــی و شــخصیتی مجــددا بــه فضایــی ناســالم و مســتعدد و بــا 
ــاره بــرای درگیــر شــدن بــه دامــان اعتیــاد  ترغیــب افــراد مــروج و فعــال دوب
بــر می گردنــد، بلــه جامعــه مــا مســموم اســت و اســتعداد و زمینــه اعتیــاد بــه 
ــا اســتناد بــه خبرگــزاری فــارس، رئیــس  مــواد مخــدر در آن فراهــم اســت، ب
ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: بــا نبــود حمایــت ســازمانهای مرتبــط و نبــود 
ــاد  ــی کــه اعتی حمایت هــای اجتماعــی و مقاومــت جامعــه در پذیــرش معتادان
ــان  ــه دام ــاره ب ــراد دوب ــه ۹۰% اف ــده ک ــث ش ــد و باع ــرک کرده ان ــود را ت خ

اعتیــاد بــاز گردنــد.

پــل فعالیــت و تــالش مکانهــای بازپــروری زمانــی تأثیــر گــذار اســت کــه بعــد 
از اصــالح در وضعیــت روحــی، فکــری و جســمی در شــخص، او را بــه محیــط 
و نهایتــا بــه جامعــه ای ســالم ســوق بدهنــد نــه محیطــی بیمــار، طبیعــی اســت 
فــرد معتــاد بعــد از مدتــی دوری از خانــواده و جامعــه دچــار زوال شــخصیتی 
شــده و بعــد از پشــت ســر نهــادن یــک دوره درمانــی، در آن محیــط نیازمنــد 
ایجــاد شــخصیت، شــغل و موقعیــت اجتماعــی می باشــد تــا بــه بــاز ســازی و 
ــه ایــن روش قناعــت کنیــم  قــدرت تفکــر در خــود اقــدام کنــد. پــس بایــد ب
ــرای  ــوای فکــری ب ــت ق ــد و تقوی ــد خودســازی، تجدی ــا نیازمن ــه م ــه جامع ک
ــتگیری  ــه دس ــا ب ــدر تنه ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــد و مب ــان می باش ــاز پرورریم ب
انــدک فالکتبارهــای جامعــه ختــم نمی شــود و صرفــا بازســازی در جســم آنهــا 
بــدون بازســازی فکــری روشــی عقالنــی و منطقــی محســوب نمی شــود. همــراه 
ــای  ــاده ه ــداث ج ــق و اح ــی مناط ــازندگی در تمام ــه س ــرفت و روی ــا پیش ب
ــاال رفتــن ســطح  ــات رفاهــی و ب روســتایی و فراهــم کــردن بهداشــت و امکان
ســواد، شــاهد ترانزیــت عظیــم مــواد مخــدر بــر اتوبانهــای کشــور و کوردســتان 
ــاهد  ــی ش ــردار ایوب ــان س ــر« از زب ــزاری »مه ــه خبرگ ــه ب ــا توج ــتیم، ب هس
ــم  ــه داخــل کشــور بوده ای ــواد مخــدر ب ــا ۳۰% ورود م ــش و رشــد ۲۰ ت افزای
ــاالی  ــای اقتص ــرفت ه ــا پیش ــراه ب ــه هم ــت ک ــود نداش ــکان وج ــن ام ــا ای آی



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 344

ــه ایــن فــرد  ــا هــزاران تــن جــوان ب ضمینه هایــی اجتماعــی فراهــم می شــد ت
مبتــال می شــدند، وجــود 126000 نفــر معتــاد 15 تــا ۲۰ ســال در کشــور نویــد 

بخــش چیســت؟

ــاد،  ــازات، انتق ــال مج ــدرت، اعم ــها از راه ق ــدن ارزش ــی ش ــله مراتب سلس
سانســور، محــروم کــردن از امتیازهــا، فــرو کشــیدن افــراد در مقیــاس نقش هــا 
ــان  ــن پاکم ــخم زدن زمی ــغول ش ــه مش ــدازد ک ــه می ان ــن اندیش ــه ای ــا را ب م

ــن ســموم ضــد انســانی هســتند. ــرورش ای ــرای پ ب

ــه ناپاکیهــا  ــاک بخواهیــم و برعلی ــاد و آزاد و ســبز و پ باشــد کــه زمینــی آب
ــر جــان ســاکنان آن چنــگ انداختــه  ــژه ســمومی کــه ب و ســموم زمینــی بوی
اســت، اعــالم جنگــی سرتاســری بدهیــم و همــه امکانــات سیاســی اقتصــادی و 
مدیریتــی جامعــه را بــرای بــر چیــدن ایــن بــالی خانمانســوز بســیج نماییــم و 

بــه امیــد چنیــن روزی.

عکس: مختار هوشمند
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افسون زدایی و بحران هویت )جامعه، جوانان(

کاوە جوانمرد

در پروســه پیــش رویمــان جوامــع انســانی همــواره در تالشــند تــا همســو بــا 
ــه ســوی تحــركات  ــری ب ــه پذی ــای جامع ــی بشــری در فراینده ــل انتزاع تکام
ــرای  ــی ب ــمولیت های اجتماع ــایه مش ــگان در س ــد و هم ــی گام بردارن اجتماع
دســت یابــی دنیایــی، بــه دور از منازعــه، تنــش و تبعیــض بــه صــورت مســالمت 
ــدن و  ــد آم ــف، در بســط، پدی ــل مختل ــا و مل ــه دولت ه ــد، ک ــالش کنن آمیزت
ــن چنــان سیســتمی )هماننــد ســازی اجتماعــی( در جوامــع خــود،  عرضــه ای

نقشــی حیاتــی و بســزایی را ایفــا مــی كننــد.

ــه  ــل ب ــرای نی ــات را ب ــت اجتماع ــه هدای ــه وظیف ــر جامع ــم ب ــت حاک دول
ــوب  ــال مطل ــداف در کم ــن اه ــه ای ــه نحــوی ک ــده دارد، ب ــر عه اهدافشــان ب
ــرار  ــدون هیــچ دغدغــه و ناهنجاری هــای اجتماعــی در خدمــت اجتمــاع ق و ب
گیــرد. اجتماعــات جزئــی از جوامــع تشــکیل دهنــدەی ملــل هســتند. وظیفــه 
ــی  ــرل اجتماع ــای كنت ــتفاده از مکانیزم ه ــا اس ــری ب ــه جامعەپذی ــاد زمین ایج
ــد  ــات بتوانن ــا اجتماع ــا می باشــد، ت ــده دولت ه ــه عه ــات ب ــح در اجتماع صحی
ــا  ــگ ب ــی و هماهن ــه دور از تبعیض گرای ــا، ب ــده دولت ه ــع ش ــن وض ــا قوانی ب
بینش هــای جامعــه شــناختی بــرای زندگــی هــر چــه بهتــر تــالش کننــد و زیــر 
مجموعه هــای خــود را بــرای ترویــج فرهنــگ و بقــای جامعە پذیــری پــرورش و 
تربیــت کننــد، ایــن نیازهــا و قوانیــن خــود بــه نوعــی جــزو مشــاع های انســانی 

ــد. ــی می گردن تلق

ــا  ــوی تنش ه ــه س ــان ب ــوق دادن جوامعش ــا در س ــت گذاری دولت ه سیاس
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ــه عبارتــی دیگــر پیشــرفت ها و جهانــی کــردن آنهــا، نقشــی  ــا ب و تضادهــا، ی
ــی  ــا دادن نمای ــم ب ــوارد حواك ــر م ــت. در اکث ــاس را دارا اس ــازنده و حس س
ــه تضــاد اجتماعــی، تبعیــض گرایــی، تبعیضــات  ــر پیکــرەی خــود ب مشــروع ب
نهــادی شــده و جداگــری دامــن زده و در چنیــن حالتــی اســت کــه جوامــع و 
ــه ســوی تنش هــای  ــه صــورت ناخــود آگاه ب اجتماعــات زیــر مجموعــه آنهــا ب
اجتماعــی ســوق پیــدا کــرده و باعــث زوال تحــركات اجتماعــی و پیشــرفت های 
ــج  ــی نتای ــف زمان ــای مختل ــرات آن در برهه ه ــه تاثی ــود ک ــزوم بشــر می ش مل
ــه  ــع را ب ــن جوام ــر دارد، همچنی ــع را در ب ــود جوام ــره خ ــر پیک ــی ب مخرب
ــه از  ــر ب ــوارد منج ــتر م ــی در بیش ــه حت ــوی ک ــه نح ــته، ب ــان وا داش عصی
میــان رفتــن حکومتهــای حاکــم شــده و عواقــب منفــی آن نیــز ســالهای ســال 
گریبانگیــر ملتهایشــان بــوده اســت. بــا قــرار گرفتــن اجتماعــات در ایــن نــوع 
ــد،  ــه عهــده می گیرن ــده، ســاختاری را ب ــت کنن ــا نقــش هدای فضاهــا خانودەه
ــا  ــك( ی ــات كوچ ــع )اجتماع ــن جوام ــدەی ای ــكیل دهن ــاخه های تش ــون ش چ
ــن  ــی ای ــه زندگ ــد ب ــیر بازتولی ــه در مس ــتند ک ــا هس ــی خانواده ه ــه عبارت ب
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جوامــع تــداوم می بخشــند، در همیــن راســتا اســت کــه والدیــن در خانواده هــا 
ــا  ــود را ب ــدان خ ــنتها فرزن ــه و س ــی جامع ــه از سیاســت های كل نشــأت گرفت
ــر  ــی الزم جهــت حضــور در دیگ ــا آمادگ ــاخته ت ــنا س ــری آش آداب جامعه پذی
اجتماعــات پیرامــون همچــون جمــع دوســتان یــا مــدارس و... را داشــته باشــند. 
شــکل گیری شــخصیت و هویــت ایــن گــروه )فرزنــدان، جوانــان( از درون 
همیــن اجتماعــات كوچــك )خانــواده( آغــاز شــده و در جامعــه ســیری صعــودی 
بــه ســوی پیشــرفت و ترقیهــای اجتماعــی را پیمــوده یــا بــه صــورت نزولــی بــه 
ــا هنجاری هــای اجتماعــی ســوق پیــدا می کنــد. هــر کــدام  ســمت تنشــها و ن
ــا  ــا و نهایت ــر خانواده ه ــب ب ــت گذاری غال ــا سیاس ــوس ب ــرایط ملم ــن ش از ای
ــد اقســام مختلفــی از  ــه تول ــه وســیله حاکمــان می باشــد و منجــر ب جامعــه ب

کنش هــای اجتماعــی می شــود.

ایــن گــروه در ســیر تکاملــی خویــش از میــان اجتمــاع كوچــك خانــواده طبعــا 
ــت تســخیر  ــازی جه ــط و آمادەس ــن محی ــه از همی ــر گرفت ــا اندیشــەهایی ب ب
پایــگاه اجتماعــی از اطاقــی بــه دنیایــی گام نهــاده و بــا یــك رد پــای حافظــه 
)آثــار وراثــت( بــه رویارویــی بــا دنیــای نهادینــه شــده از نیروهــای اجتماعــی 
پرداختــه و واکنــون ایــن نیروهــا هســتند کــه ایــن گــروه را بــه ســوی تطورهــا 

ــد. ــرف می کن ــا منح ــوق داده و ی ــی س ــای اجتماع و فرصت ه

ــود  ــال می ش ــم اعم ــت حاك ــت گذاریهای دول ــی در سیاس ــال عملکرد های ح
ــی،  ــدی اجتماع ــر بن ــگ، قش ــاد فرهن ــی، پ ــاد اجتماع ــه تض ــی( ک )الیگاریش
ــروه  ــع و گ ــه شــده جوام ــای انســانی نهادین ــردی و ایجــاد پایگاه ه تبعیــض ف
ــد.  ــون می کن ــی رهنم ــود ناآگاه ــاوری و خ ــود ناب ــه خ ــر دم ب ــور را ه مذک
ــا بســط  ــن مســئله هراســانند کــه ب ــه همیــن دلیــل حاکمــان همــواره از ای ب
ــای  ــی ه ــه آگاه ــردم ب ــا م ــلطه آنه ــت س ــق تح ــبی در مناط ــت نس محرومی
نســبی دســت پیــدا کننــد و خواهــان بــر آورده شــدن انتظــارات محــدود و بــر 
حــق خــود شــوند و اجتماعــات نیــز بــا کنشــهای متقابــل بــه سیاســت حاکــم 
بپردازنــد و ایــن امــر منجــر بــه وجــود آمــدن تنشــها شــود، پــس چنیــن عاملی 
كــه آزادیهایــی نســبی از قبیــل آزادی مطبوعــات، آزادی اقتصــاد و آمــوزش و 



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 348

پــرورش و غیــره را منجــر شــود بــاب طبــع حاکمــان و سیاســت گذاران متحجــر 
نبــوده و شــق متقابــل ایــن عامــل هابــه اعمــال غیــر انســانی دســت می زننــد.

بــا توجــه بــه همیــن نــوع سیاســت گذاری اســت کــه جوامــع دچــار 
افســون زدایی گردیــده و مجبــور بــه قبــول قانونهــای اکثریت هــا شــده و 
ناخواســته طبایــع و اخالقیــات خــود را زیــر پــا نهــاده و بــه اکثریــت توتالیتــر 
ــت داده و  ــود را از دس ــی خ ــدف اصل ــی ه ــر درگم ــا س ــد و ب ــردن می نه گ
ــروزی  ــان ام ــرات جوان ــن تاثی ــد. همی ــن در می دهن ــری ت ــای جب ــه فرعی ه ب
ــون زدایی  ــط افس ــا بس ــد. ب ــت می کن ــخصیتی هدای ــران ش ــوی بح ــه س را ب
ــان  ــی در جوان ــران هویت ــام بح ــه ن ــدی ب ــوام، فصــل جدی ــا و ج در خانواده ه
ــا در جهــت پیشــرفت،  ــدم ایجــاد فرصــت ه ــزل و ع ــور خواهــد شــد تن متبل
ــد راه  ــه س ــی ک ــال بالمنازع ــوق داده و اعم ــی س ــه انزواگرای ــروه را ب ــن گ ای
ایــن گــروه اســت، آنهــا را بــه گروهــی آســیب پذیــر و محــروم مبــدل ســاخته 
ــای  ــم نهاد ه ــارف و منظ ــال متع ــق اعم ــط از طری ــز فق ــه تمای ــن گون ــه ای ک
اجتماعــی صــورت می گیــرد و اینجاســت کــه منحرفیــن پنهــان و مســتتر در 
ــر انســانی خــود ادامــه داده و  ــه اعمــال غی ســایه سیاســت حاكــم كمــاكان ب
ــت،  ــند. در نهای ــداوم می بخش ــت گذاری ها را ت ــوع سیاس ــن ن ــر ای ــول عم ط
ماحصــل اســتقرار چنیــن سیســتم هایــی اقســام مختلفــی از بحرانهــای هویتــی 
را در میــان جوانــان بــه وجــود آورده بــه نحــوی کــه آنهــا را بــه ســوی انــواع 
متنوعــی از ناهنجــاری هــای اجتماعــی رهنمــون کــرده و ناخواســته دچــار ایــن 
ــه  ــدون اینک ــد ب ــرار می دهن ــود ق ــش روی خ ــده و پرســش هایی را پی ــال ش ب
جوابــی بــرای آنهــا داشــته باشــند، کــه مــن بــه کجــا مــی روم؟ آیــا بــه جایــی 
کــه می خواهــم مــی روم ؟ آیــا می توانــم جهــت را اندکــی تغییــر دهــم؟ چگونــه 
ــن پرســش ها  ــرای ای ــی ب ــی کــه جواب ــك جهــت را انتخــاب کنــم؟ آری زمان ی
نمی بایــد خــود را بــدون هویــت می پنــدارد و نیــز عــدم وجــود فضایــی بــرای 
ــا را مایوســته  ــا واقعیت هایشــان آنه آشــتی دادن مهارتهــا و استعدادهایشــان ب
بــه جســتجوی هویــت خــود در میــان نقشــهای اجتماعــی نــزد جهــان بزرگترهــا 
ــه موقعیــت شــخصیتهای  ــط دادن خــود ب ــا رب ــه ب ــد ک ســوق داده و امیدوارن
مشــهور و نامــدار ایــن خالهــا را پــر کننــد، ایــن گرایشــها بــه جهــت منفــی و 
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یــا مثبــت قضیــه هدایــت شــده کــه طبعــا در اکثــرا مــوارد بــا اقســام منفــی 
آن وفــق پیــدا میکنــد.
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افول باورها و اضمحالل هویت ها

کاوە جوانمرد

از آغــاز و پیدایــش جامعــە ی بشــری از آن هنــگام کــه انســانها بــر قــوه تفکــر 
و عقالنیــت خویــش اشــرافیت پیــدا کردنــد تــا کنــون و در ایــن برهــه زمــان 
ــده ای  ــه آین ــد ب ــا امی ــه شــرایط، ب ــا توجــه ب ــا و ب ــی دورانه ــواره در تمام هم
ــغول  ــر مش ــتگی ناپذی ــی خس ــالش و تکاپوی ــه ت ــا، ب ــن و پوی ــدار روش هدف
ــه  ــه و قــدرت طلبان ــه غرایــض فــزون طلبان ــا توجــه ب ــد، علیهــذا کــه ب بوده ان
بشــر ایــن جوامــع بــه نحــوی از انحــاء دچــار نامالیماتــی بــا طبعــات گوناگــون 
گردیــده اســت و حقیقــت زندگــی مــا بــه گونــه ای ترســیم شــده اســت کــه هــر 

لحظــه بایــد منتظــر رخدادهــای گوناگــون بــود.

ــا کشــف  ــه ب ــود ک ــانها ب ــر انس ــض شکســت ناپذی ــان غرای ــن می ــا در ای ام
ــه  ــا شــروع ب ــاره ب ــل و منطــق دوب ــەکار بســتن عق ــای ناهوشــیار و ب ضمیره
ــتین  ــون آس ــت پیرام ــود و اجتماع ــره خ ــه ابتناءپیک ــد ب ــا امی ــو ب ــی ن زندگ
ــروزی  ــه پی ــه و ب ــی یافت ــا چیرگ ــب افتادگی ه ــا و عق ــر ناکامیه ــا ب ــر زده ت ب
ــان انســانیان  ــه تمــدن و تجــدد در می ــان ک ــد. همزم ــی دســت بیازن و کامیاب
متبلــور گشــت نتایــج آن عــالوه بــر بــه ارمغــان آوردن رفــاه، نویــد ناکامــی و 
از هــم پاشــیده شــدن معــادالت در ملــل و جوامــع گردیــد. ولــی از آنجــا کــه 
انســان دارای خصایــص عاطفــی بــود گاه بــه صــورت مخــرب جســم و روح آنهــا 
ــا  ــود ام ــی می نم ــوی تباه ــه س ــوق دادن ب ــالل و س ــول و اضمح ــار اف را دچ
رمــز بقــاء در میــان تمامــی مخلوقــات حرکتــی هدفمنــد بــه ســوی تکامــل یــک 
ــی ناگسســتنی  ــه مســتلزم پیوندهای ــد ک ــر می باش ــوب و مثمرثم ــی مطل زندگ
ــس در  ــا می باشــد. پ ــه هدفه ــرای رســیدن ب ــن انســانها و امیدهایشــان ب مابی
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عصــر حاضــر کــه عصــر تــالش و کوشــش جهــت کســب آگاهــی هــای هرچــه 
فزونتــر و اندوختــه ســرمایه جهــت بنــای آینــده ای روشــن اســت، دیگــر نــه 
دوره شــعار کــه دوره شــعور و نــه حــدس و گمــان و هــم دوره علــم و آگاهــی 
و کمــال اســت، کشــف هویــت مــرزی از ضــرورت هــای حیاتــی اســت و کوتــاه 
ــال  ــه محتم ــا پشــیمانی، ک ــه تنه ــت ن ــراطی، غفل ــن ش ــه در چنی ســخن آنک

اضمحــالل و نابــودی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

واژه هویــت کــه در فارســی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، در اصــل کلمــه 
عربــی ) الهویــه( اســت. ایــن کلمــه کــه از )هــو( یعنــی )او( کــه ضمیــر مفــرد 
مذکــر اســت، مشــتق شــد اســت و هویــت عبــارت اســت از فراینــد معناســازی 
ــت داده  ــر اولوی ــی دیگ ــع معنای ــر مناب ــه ب ــی خــاص ک ــک ویژگ ــر اســاس ی ب
می شــود. )آنتونــی گیدنــز( در ایــن بــاره می نویســد: هویــت معنــا بــرای 
کنشــگران اســت و بــه دســت آنهــا از رهگــذر فراینــد فردیــت بخشــیدن ســاخته 
ــا ایــن حــال ممکــن اســت از نهادهــای مســلط نیــز ناشــی شــود،  می شــود ب
امــا حتــی در ایــن صــورت نیــز هنگامــی هویــت خواهــد بــود کــه کنشــگران 
اجتماعــی آنهــا را درونــی کننــد و معنــای آنهــا را حــول ایــن درونــی ســازی 
ــن و  ــان م ــز می ــه تمای ــت وج ــرای هوی ــوان ب ــی را می ت ــد. دو ویژگ بیافرینن
مــا بــا دیگــران اســت، دوم آنکــه هویــت مهمتریــن منبــع شــناخت، عواطــف، 
ــود.  ــوب می ش ــردی محس ــی و ف ــای جمع ــازماندهی رفتاره ــات و س احساس
بنابرایــن، مفهــوم هویــت ضــرور تــا بــا دو امــر متضــاد تعریــف می شــود، یعنــی 
همســانی و تفــاوت. ایــن ادعــا کــه چیــزی یــا فــردی هویتــی ویــژه دارد، بدیــن 
ــان روشــنتر،  ــه بی ــژه دارد. ب ــرد هویتــی وی ــا ف ــز ی ــن چی ــا اســت کــه ای معن
هویــت یعنــی کیفیــت، یکســان بــودن در ذات، ترکیــب ماهیــت و نیــز یکســان 
بــودن در هــر زمــان و همــه شــرایط. در هــر حــال، هویــت داشــتن یــا یگانــه 
بــودن، دارای دو جنبــه متفــاوت اســت: هماننــد دیگــران بــودن در طبقــه خــود 
و هماننــد خــود بــودن در گــذر زمــان. لــذا هویــت عبــارت اســت از نیازهــای 
ــه زندگــی اجتماعــی اســت. اگــر محــور و  ــی انســان و پیــش نیــاز هرگون روان
ــران  ــا دیگ ــادار ب ــدار و معن ــاط پای ــراری ارتب ــی را برق ــی اجتماع ــای زندگ مبن
ــدام  ــود و هیچک ــد ب ــران خواهن ــد دیگ ــراد مانن ــی، اف ــت اجتماع ــم، هوی بدانی
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ــد  ــا دیگــران پیون ــدار ب ــادار و پای ــی معن ــه صورت ــان نخواهنــد توانســت ب از آن
یابنــد. هویــت در طــول تاریــخ و در زمانهــا و مکانهــای گوناگــون ویژگی هــای 
مختلفــی داشــته اســت. در چنیــن جامعــه ای هویــت افــراد شــامل ویژگی هایــی 
همچــون ثابــت بــودن، یکســان بــودن یکنواخــت بــودن و قابــل پیشــبینی بــودن 
اســت. در ایــن جوامــع هویــت همــواره اجتماعــی بــوده و کمتــر دیــده شــده 
ــت  ــد. هوی ــی وارد کن ــردی در آن خلل ــی های ف ــک اندیش ــا و ش ــه تردیده ک
ــه از  ــوده ک ــف مشــخص و اســتوار ب ــر تعری ــت و ایســتا و ب ــب ثاب ــردی اغل ف
ــتیبانی  ــه پش ــده دیرین ــف ش ــی و تعری ــای قانون ــام ه ــطوره ها و نظ ــوی اس س
می شــده اســت. در ایــن نظــام هــر فــردی بخشــی از یــک نظــام خویشــاوندی 
قدیمــی اســت. اندیشــەها و رفتــار او بــه چهارچوبــی معیــن محــدود می شــوند 
و ســمت و ســوی زندگــی او کــم و بیــش مشــخص اســت. از همیــن روســت 
ــاره جایــگاه و موقعیــت انســان در جهــان  کــه پرســش و چــون و چرایــی درب
ــراد  ــان اف ــا در می ــدرن هویت ه ــع م ــا در جوام ــود. ام ــان آورده نمی ش ــه می ب
ــراد  ــت اف ــع ذهنی ــن جوام ــاوت آنهاســت. در ای ــر تف ــی ب ــوده و متک ــر ب متغی
ثابــت نیســت، بلکــه درگیــر عــدم پایــداری هاســت، هویــت در جامعــه مــدرن 
خلصــت شــخصی و مــدرن دارد، امــا در واقــع امــری اجتماعــی و وابســته بــه 
ــا  ــرای نخســتین ب ــی اســت. در عصــر مــدرن، هویــت ب مناســبات بیــن االزمان
بحــران مواجــه می شــود. در ایــن دوران هماننــد دوران ســنتی، هویــت فــردی 
ــوردار  ــی نســبی برخ ــتوار اســت، و از ثبات ــران اس ــا دیگ ــه ب ــالوده رابط ــر ش ب
ــد  ــوی آن را چن ــمت و س ــا، س ــا، و تاثیرپذیری ه ــا تاثیرگذاریه ــد. ام می باش
ــا  ــی را ایف ــش اجتماع ــن نق ــرد چندی ــر ف ــن دوران ه ــد. در ای ــی می کن وجه
ــد.  ــاب کن ــود انتخ ــرای خ ــددی را ب ــای متع ــد هویه ــذا می توان ــد و ل می کن
انســان ایــن دوره، نگــران آن بــود کــه مبــادا هویــت اش گــذرا و شــکننده و یــا 
کاذب باشــد. در شــرایطی ایــن گونــه، همــواره یــک خویشــتن واقعــی و فطــری 
ــازی می کنــد احســاس می شــد و  ــر نقشــهایی کــه انســان در اجتمــاع ب در زی
تــالش فــرد همــه آن بــود کــه ایــن خویشــتن واقعــی را پیــدا کنــد و دســت 
ــی  ــه زندگ ــت مدرنیت ــا در دوره پس ــت. ام ــرو اس ــا آن روب ــوت ب ــم در خل ک
ــتاب  ــردش و ش ــت و گ ــه اس ــر از دوران مدرنیت ــیار پیچیدەت ــی بس اجتماع
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ــش روی  ــون پی ــای گوناگ ــتردەای از هویته ــن دوره گس ــتری دارد. در ای بیش
انســان قــرار دارد و او بــا خواســته و آرزوهایــی آشــنایی یافتــه اســت کــه در 
گذشــته بــا آن بیگانــه بــود. جوامــع بــه ســرعت تکــه پــاره می شــوند، انســان 
ــر  ــدام ب ــه م ــاه، شــماری از نقشــهایی را ک ــای کوت ــا و مجاله ــد در فرصته بای
دامنــه و گســتره آن افــزوده می شــود، بــه شــکلی گــذرا ایفــا کننــد و همیــن 
واقعیــت برخــورداری از یــک هویــت یکپارچــه را دشــوار و حتــی ناممکــن کــرده 
اســت. جدیتریــن بحــران کــه یــک شــخص بــا آن مواجــه می شــود، در خــالل 
ــر  ــد ه ــی نمی دان ــران، کس ــگام بح ــد. در هن ــت رخ می ده ــکل گیری هوی ش
آدمــی واقعــا کیســت و چــکاره اســت، چــون در واقــع چیــزی مشــخص نیســت. 
امــروز چیــزی اســت و فــردا چیــز دیگــری اســت. هماننــد آدمــی کــه کامــال 
ــمت  ــک س ــه ی ــی ب ــد گام ــد، چن ــت داده باش ــی اش را از دس حــس جهت یاب
برمــی دارد و ســپس در جهــت دیگــر و شــاید هــم در جهــت مخالــف جهــت گام 
اول گام نهــد. انســانی کــه دچــار بحــران هویــت شــده بــه حــال خــود رها شــده 
ــاب افتــاده و در یــک  ــه درون آشــوبها و نابســامانی های یــک محیــط ن اســت. ب

وضــع حســرت بــار فاقــد هــر نــوع جهــت یابــی گرفتــار شــده اســت.

ــه معنــای  ــود می کنــد، نابــودی گذشــته ب گذشــته هویت یابــی بخشــی را ناب
از میــان رفتــن خاطــره و تاریــخ، از میــان رفتــن پیونــد میــان گذشــته مشــترک 
و حــال مشــترک اســت. در چنیــن شــرایطی انســان نوعــی همزمانــی را تجربــه 
می کنــد و در دنیــای لحظــه ای قــرار می گیــرد کــه در چهارچــوب آن گذشــت 
ــای  ــش نیازه ــی از پی ــه یک ــی ک ــرد، در حال ــاس ک ــوان احس ــان را نمی ت زم
اصلــی هویــت، احســاس تــداوم در گــذر زمــان اســت و ذهنیــت چنــان آگاهــی 
از زمــان قلمــداد می شــود، بنابرایــن هنگامــی کــه زمــان چنــان تــداوم از میــان 
مــی رود، وحــدت ســوژه هــم مخــدوش می شــود و احساســی از موقتــی بــودن و 
متغییــر بــودن بــر ذهــن انســان چیرگــی می یابــد پــس دنیــای مــدرن نــه تنهــا 
فرهنگهــای گوناگــون و پرشــماری را در دســترس افــراد و گــروه هــای مختلــف 
قــرار می دهــد، بلکــه دنیاهــا و مرجعهــای اجتماعــی آنــان را افــزون می ســازد. 
بنابرایــن، انــدک و حتــی واحــد بــودن مرجع هــای اجتماعــی در جوامــع ســنتی 
ــانی  ــه آس ــی را ب ــتگی اجتماع ــق و همبس ــه تعل ــانها ب ــی انس ــاز هویت ــه نی ک
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ــا واحدهــای  تامیــن می کــرد، از میــان مــی رود و فــرد ناگزیــر می شــود کــه ب
اجتماعــی کوچــک و بــزرگ مختلفــی هویــت پیــدا کنــد. منابــع و گزینەهــای 
هویتــی کــه در چنیــن شــرایطی عرضــه می شــوند، نــه تنهــا متعــدد و متنــوع 
هســتند، بلکــه گاهــی در تعــارض بــا یکدیگــر نیــز قــرار دارنــد. بــه ایــن ترتیــب 
بــا مرجعهــای اجتماعــی و رد نتیجــه هویتهــای نســبی می شــوند. ایــن نســبیت 
ــردی و زندگــی اجتماعــی را  ــه مســئولیت دشــوار ف فراگیــر، هویت ســازی را ب
ــز  ــا نی ــد. نســبی شــدن فرهنگ ه ــل می کن ــه تبدی ــارض گون ــه عرصــه ای تع ب
ــرار  ــم ق ــار ه ــی آورد. کن ــد م ــت پدی ــات در هوی ــدم ثب ــداری و ع ــی ناپای نوع
ــترده و  ــیار گس ــی بس ــای اجتماع ــاص در درون فض ــای خ ــن فرهنگ ه گرفت
پهنــاور و نســبی شــدن حاصــل از آن، دنیایــی فــارغ از اصــول عــام و مطلــق 
ــت  ــاز و هوی ــت معناس ــن دو قطعی ــه تعیی ــای هرگون ــی آورد و بنیاده ــد م پدی
ــاور  ــای ایمــان و ب ــع پایەه ــزل، در واق ــن تزل ــزل می ســازد. ای بخشــی را متزل
ــددی از  ــای متع ــد راهبرده ــی بای ــت فرهنگ ــظ هوی ــا در جهــت حف اســت. ام
ســوی مســئوالن و برنامەریــزان اتخــاذ شــود. از جملــه ایــن راهبردهــا تقویــت 
باورهــا ارزش و نگرشــهای اصیــل ملــی اســت کــه از اصلی تریــن عوامــل 
ــه شــمار مــی رود. چنانچــه نســل جــوان از  ــت فرهنگــی جامعــه ب حفــظ هوی
ــرای  ــای ممکــن ب ــوده و پایه ه ــی ب ــه و غن ــر مای لحــاظ فکــری و فرهنگــی پ
تفکــر، جهانبینــی و معنــای زندگــی داشــته باشــند، در برخــورد بــا هجمه هــای 

ــد. ــه برخــورد می کنن ــی معقوالن فرهنگ

آب این جوی به سرچشــمه نمی گردد باز 
 بهتــر آن اســت کــه غفلت نکنیــم از آغاز
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دورنمای مدون

کاوە جوانمرد

ــژه  ــتلزم نســخه ای وی ــی، مس ــم سیاســی و چریک ــای نامنظ ــا مبارزه ه - اساس
ــو کــه الزامــات  از یــک تلورانــس جغرافیایــی، سیاســی و فرهنگــی اســت، ول

ــود. ــد ب ــا خواهن ــز از اولویت ه ــک نی دیپلوماتی

- در چنیــن شــرایطی، موقتــا و بــه صــورت اجتنــاب ناپذیــر، ماحصــل مبــارزه 
ــه  ــار ب ــدون اعتب ــر رســمی و ب ــا غی ــانه های عمدت ــی و رس ــان عموم در اذه
ــرار  ــتهزا ق ــاول واس ــا چپ ــر و گاه ــرزنش، تقدی ــورد س ــون م ــکال گوناگ اش

خواهــد گرفــت.

ــود  ــوت خ ــر ق ــوم، ب ــن عم ــه ذه ــادر ب ــواج و متب ــان م ــه همچن ــا آنچ - ام
باقــی خواهــد مانــد، وقایــع پنهــان ایــن محصــوالت در گــذر زمــان و پــرده 
برداشــتن های قــدم بــه قــدم و اســتراتژیک اســت کــه عیــار و میــزان اعتبــار 

ــا یــک ســاختار سیاســی را تعییــن خواهــد کــرد. ــی ی یــک حرکــت آرمان

- یقینــا هیــچ حرکــت و مولــدی در جریــان فعالیت هــای خــود از خطــا 
ــود، امــا اگــر میــزان خطــا درحداقــل قــرار گیــرد، بــی  مســتثنی نخواهــد ب

ــود. ــد ب ــده در راه خواه ــدوار کنن ــن و امی ــی روش ــک دورنمای ش

- این پروسه ی استراتژیک حزب دمکرات بوده و خواهد بود.
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کاوە جوانمرد از نگاه دیگران

جوانمرد و شریفزادە: دو مرگ با یک پیغام

دکتر مسعود رستمی

ــە فکــر  ــر متفکــر مأیــوس از جامعــە و مــردم ب در فیلــم زندگــی دیگــران آدل
خودکشــی ســت. نظــام توتالیتــر آلمــان شــرقی، عــالوە بــر حــوزەی عمومــی بــر 
تمامــی زوایــای زندگــی خصوصــی نیــز نظــارت داشــت. هنرمنــدان و متفکــران 
آزادیخــواه در صــدد ایجــاد تغییــر بودنــد؛ امــا جامعــەی آلمــان شــرقی بــدون 
ــر آزادی  ــرای آدل ــد. ب ــش بودن ــی خوی ــرق در روزمرەگ ــی غ ــە واکنش هیچگون
ماهیــت انســان محســوب میشــد و اینکــە جامعــە بــرای ماهیــت انســانی خویش 
ــی از  ــراز نارضایت ــا اب ــوگ ب ــک دیال ــود. او در ی ــدە ب ــرد آزاردهن ــارزە نمی ک مب
ایــن وضعیــت می گویــد: ایــن مــردم لیاقــت آزادی را ندارنــد. اگرچــە کل فیلــم 
نمایــش مصائــب نظــام توتالیتــر اســت، امــا اوج فیلــم همیــن دیالــوگ اســت: 
درک مــردم از آزادی. مــردم آلمــان شــرقی هیــچ فهمــی از آزادی نداشــتند. آنهــا 
ــک جامعــەی بســتە زندگــی کــردە  ــی، در ی ــان جنــگ دوم جهان از همــان پای
بودنــد. بــرای مــردم آلمــان شــرقی، آزادی امــری دیــداری بــود نــە تفهمــی. بــە 
همیــن دلیــل بــە دنبــال »تصاحــب« آن بودنــد نــە »کســب« آن. مــردم آلمــان 
ــد،  ــی را می دیدن ــان غرب ــود آزادی در آلم ــای خ ــت بامه ــرقی از روی پش ش
امــا هیــچ فهمــی از آن نداشــتند. لــذا، آســانترین راه رســیدن بــە ایــن آزادی 
ــە مبــارزە. اصــوأل جوامعــی کــە فهمــی از آزادی نداشــتە باشــند،  ــود ن ــرار ب ف
بــرای آزادی هــم مبــارزە نمی کننــد، بلکــە بــە محــل وجــود آن فــرار میکننــد. 
ــردم  ــر از اینکــە م ــر اســت. آدل ــم خودکشــی آدل ــن فیل مســئلەی مهــم در ای
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ــە فهــم آزادی  ــرای آزادی مبــارزە نمی کننــد، مأیــوس اســت. او کــە خــود ب ب
ــردازد  ــە می پ ــش جامع ــە نکوه ــت، ب ــیدە اس ــان رس ــت انس ــوان ماهی ــە عن ب
ــت آزادی را دارد  ــەای لیاق ــە جامع ــرا ک ــد. چ ــق آزادی نمی دان ــا را الی و آنه
ــش  ــوت خوی ــوس در خل ــر مأی ــد. آدل ــارزە کن ــە آن مب ــیدن ب ــرای رس ــە ب ک
ــدون آنکــە کســی علــت  ــر در تنهایــی و ب خودکشــی می کنــد. خودکشــی آدل
آن را بدانــد حــاوی پیغــام مهمــی بــود: اساســأ جامعــەای کــە فهمــی از آزادی 

ــد. ــم نمی فه ــرگ در راه آزادی را ه ــتە باشــد، م نداش

ــاق تکــرار شــدە اســت. ســال  ــن اتف ــار ای ــخ شــرق کوردســتان دو ب در تاری
ــود  ــوق دادە ب ــدی س ــە ناامی ــارزان راه آزادی را ب ــأس مب ــە ی ــی ک 1348 زمان
ــە اســتبداد نداشــت، بلکــە سراســر  ــە واکنشــی ب ــە فقــط هیچگون و جامعــە ن
مســرور از فیلم هــای کابــارەای روز را بــە شــب و شــب را بــە روز می دوختنــد، 
شــریفزادە و یــاران او بــە جنــگ بــا اســتبداد رفتنــد. جنــگ مســلحانەی آنــان 
فاقــد نشــانەهای منطقــی بــود. آیــا ممکــن بــود 15 یــا 20 نفــر یــک حکومــت را 
ســاقط کننــد؟ عمــل شــریفزادە و یــاران او ناشــی از یــأس بــود، امــا برخــالف 
آدلــر کــە مــردم را الیــق آگاهی بــە مــرگ اعتراضی خود نمیدانســت، شــریفزاده 
و یــاران او راه دیگــری را در پیــش گرفتنــد و بــا مــرگ خــود بــە جامعــەای کــە 
آمــادە نیســت بــرای آزادی خــود مبــارزە کنــد، پیغامــی اعتراضــی فرســتادند. 
حــدودأ 50 ســال زمــان الزم بــود تــا یــک بــار دیگــر جامعــەی کــوردی شــاهد 
یــک مــرگ اعتراضــی دیگــر باشــد. کاوه جوانمــرد همیشــە بــە مــن می گفــت: 
ــا  ــر را میشــناخت ی ــم کاوە، آدل ــرای آزادی نمی جنگــد. نمی دان ــه ب ــن جامع ای
ــرای آزادی  ــە ب ــن جامع ــرد: ای ــر را تکــرار می ک ــا همــواره ســخنان آدل ــە، ام ن
نمی جنگــد؛ بایــد کاری کــرد. مــرگ کاوه یــک مــرگ اعتراضــی بــود. اعتــراض 
ــە  ــد، بلک ــارزە نمی کردن ــرای آزادی مب ــە ب ــی ک ــم حزبی های ــە و ه ــە جامع ب
چشــم انتظــار تغییــری بودنــد تــا آزادی را تصاحــب کننــد. اینکــە روزی دســت 
غیبــی موجــب تغییــری در ایــران شــود و آنهــا بــر ســفرە آزادی بنشــینند. کاوه 
و شــریفزادە بــا مــرگ خویــش یــک پیغــام فرســتادند: آزادی تصاحبــی نیســت، 

بلکــە بــرای آزادی بایــد جنگیــد.
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قهرمانی کە زندان و مرگ پدرش را کشت و
کودکی اش را بە یغما برد

سامان رسول پور

پســری بــه دنیــا آمــده. بی تــاب اســت و گریــه می کنــد. شــاید بــرای پــدرش. 
پــدری کــه سیاســی بــود و در »دیــزل آبــاد کرمانشــاه« اعدامــش کردنــد. در آن 
ســالهای ســخت و ســیاه بعــد از انقــالب. کجــا؟ در جهانــی کــه جهنــم بــود و 

بــا »خبــر مــرگ پــدر« بــه »پســر« خیرمقــدم می گفــت. 

ــم کــه  ــم؛ پیراهن ــد: »دلخوشــی هایم کجاســت؟ تیله های ــا می خوان احمــد کای
بــر درخــت گیــالس پــاره شــد. بی خبــر، کودکــی ام را دزدیدنــد.« و کاوه ای کــه 
ــت:  ــده می رف ــه پیشــواز آین ــک پرســش ب ــا ی ــد، ب ــده بودن کودکــی اش را دزدی
ــود. همــه دنیــای کاوه  »پــدرم را چــرا کشــتند؟« مــادر، پشــت و پنــاه کاوه ب
ــا  ــت ت ــدان می رف ــه زن ــر روز ب ــی اش ه ــه دوم زندگ ــه در ده ــادری ک ــود. م ب
همســرش را مالقــات کنــد. مــادری کــه تنهــا ۲۳ ســالش بــود وقتــی همســرش 

را بــرای همیشــه از او گرفتنــد و کاوه بــه یــادگار مانــد. 

ــه  ــت. کاوه روزنام ــد. کاوه می نوش ــد. کاوه درس می خوان ــرار می ش ــخ تک تاری
ــود تــا گــذر  ــواده سیاســی بــود. همین هــا کافــی ب ــگار بــود. کاوه از یــک خان ن
ــی  ــود. زندان ــه کــرده ب ــدر پیشــتر تجرب ــد کــه پ ــی بیافت ــه   همــان جای کاوه ب
ــه  ــده، ن ــج دی ــادر رن ــار م ــید و اینب ــس کش ــال ها حب ــد. س ــد ش ــد. تبعی ش
بــرای دیــدن »همســر« بلکــه بــرای در آغــوش کشــیدن »پســر« در صف هــای 

ــید.  ــار می کش ــات انتظ ــی مالق طوالن
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ــم؛  ــادر؟ آکواریوم ــت م ــی هایم کجاس ــد: »دلخوش ــاز می خوان ــا ب ــد کای احم
قنــاری ام، گل کاکتوســی کــه زیــاد نگرانــش بــودم. کتاب هایــم را بــدون 

ــد«. ــی بردن بازپرس

و کاوه، مــادر را می پرســتید. مــادری کــه هــم رفیــق بــود، هــم پــدر و هــم 
مــادر. و کاوه می نوشــت: »مــادرم آنقــدر بــزرگ اســت کــه وجــودش هرگــز بــه 

مــن اجــازه نمی دهــد احســاس کنــم بــزرگ شــده ام«!

کودکــی اش را دزدیــده بودنــد. نشــریه اش را بســته بودنــد و جوانــی اش هنــوز 
ــه حــزب دموکــرات ملحــق شــد. او مــادرش را در  ــود. او ب داســتانی ناتمــام ب
آغــوش کشــیده بــود و رفتــه بــود. بــه مقصــدی کــه حداقــل خــودش تصــور 

ــد.  ــاز تنهــا مان ــرای اوســت. و مــادر، ب می کــرد بهتریــن راه ممکــن ب

احمــد کایــا صحنــه را توصیــف می کنــد: »دیوار هــا ســخن نمی گوینــد 
ــی  ــو جوان ــد. ک ــاز نمی مان ــچ دری ب ــد. هی ــخن نمی گوین ــا س ــادر. دیوار ه م

ــادر؟« ــن م م

کاوه رفــت. او دیگــر یــک چریــک بــود. چریکــی کــه می نوشــت. چریکــی کــه 
تصــور می کــرد بــرای نجــات جوانــی اش از دســت آنانــی کــه پــدرش را اعــدام 
ــوان  ــرده، می ت ــادرش تحمــل ک ــه م ــی ک ــت رنج های ــرای روای ــد، ب ــرده بودن ک
در صــورت نیــاز از اســلحه هــم اســتفاده کــرد. بــا اینکــه پــدرش را اعــدام کــرده 
بودنــد، کودکــی اش را گرفتــه بودنــد، جوانــی اش را می خواســتند بگیرنــد، امــا 

ــه انتقــام حماقت آمیــز اســت.« ــه می نوشــت: »اراده معطــوف ب ــاز مصران او ب

ــرد.  ــدا ک ــی اش را پی ــق« زندگ ــه او »عش ــود ک ــیر ب ــن مس ــت در ای درس
ــان  ــت عمرش ــن اس ــد ممک ــان می گوین ــا خودش ــت. چریک ه ــارش« را یاف »ی

ــت« . ــدی اس ــان اب ــا عشقش ــد، ام ــاه باش کوت

احمد کایا به اوج رسیده است: 
باران ها را جمع کن مادر؛ باران ها را جمع کن،

من هم به آتش قرن گرفتار گشتم، 
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کو جوانی من؟ کجاست؟ 

ــاره  ــود. او می خواســت در هیبــت یــک چریــک دوب درســت یــک مــاه پیــش ب
ــود: »رنــج وداعــی کــه  ــه کردســتان بازگــردد. روزی در صفحــه اش نوشــته ب ب
ــر از آزاد  ــر و عمیق ت ــدارد، باارزش ت ــت ن ــرای بازگش ــی ب ــم ضمانت ــک ذره ه ی

کــردن شــهر و روســتا اســت«.

او رفــت. کودکــی کــه پــدرش را کشــته بودنــد. کودکــی اش را دزدیــده بودنــد. 
جوانــی اش را بــه یغمــا بــرده بودنــد. 

رفت و دیگر هرگز بازنگشت. 

ــا هــم یــک ســمفونی را برایــش  و نشــریه اش، مــادرش و یــارش، هــر ســه ب
اجــرا کردنــد: 

ــا روی  ــر کج ــوی، ه ــدا ش ــا ج ــوش م ــی روی؟ از آغ ــا م ــرد! کج - »برگ
پناهنــده ای.«
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مصاحبە با مختار هوشمند، هنرمند و فعال سیاسی

مختار هوشمند: کاوە جوانمرد، مبارز راه آزادی
بە یک اسطورە تبدیل شدە است

1. چگونــه بــا شــهید کاوه آشــنا شــدید و شــهید کاوه در زنــدان چگونــه بــه 
مقاومــت و مبــارزات خــود ادامــه داده بــود و در نــزد زندانیــان چــه جایگاهــی 

داشــت؟

مختــار هوشــمند: چنــد ســال قبــل از اینکــە شــهید کاوە را ببینــم و از نزدیــک 
بــا هــم آشــنا بشــویم، موقعــی کــە وزارت اطالعــات ایــران او را دســتگیر کــردە 
بــود، متوجــە شــدم کــە کاوە یکــی از اعضــای فعــال تشــکیالتی حــزب دمکــرات 
ــودە  ــو ب ــە کرفت ــکار هفتەنام ــنندج و هم ــو س ــی اکتی ــن مدن ــی از فعالی و یک
اســت. شــهید کاوە پاییــز ســال 1385 دســتگیر شــد و دادگاه انقــالب بنــا بــە 
درخواســت وزارت اطالعــات او را در دو پرونــدە جداگانــە بــا چنــد مــورد اتهامــی 
روبــرو کــرد و نهایتــا کاوە در یکــی از پروندەهــا بــە 2 ســال حبــس تعزیــری در 
تبعیــد و در پرونــدە دیگــر هــم بــە یــک ســال حبــس محکــوم شــدە بــود، امــا 
در مرحلــەی دیگــر بازهــم بــدون برخــورد مســتقیم بــا شــهید کاوە، مــن بیشــتر 
بــا شــخصیت و خصوصیــات او آشــنا شــدم. بعــد از اینکــە اوایــل خــرداد مــاه 
ســال 1389 توســط وزارت اطالعــات جمهــری اســالمی دســتگیر شــدم و چنــد 
ماهــی را در ســلول انفــرادی بــە ســر بــردم، نهایتــا در دادگاهــی ناعادالنــە بــە 
ــە ســلول های  ــە باردیگــر ب ــری محکــوم شــدم و بالفاصل ــدان تعزی 16 ســال زن
وزارت اطالعــات ســنندج منتقــل شــدم. پــس از مدتــی مــرا بــە زنــدان مرکــزی 
ــد و درســت در همــان بنــد و اتاقــی جــای گرفتــم کــە  ســنندج انتقــال دادن



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 362

شــهید کاوە بخشــی از محکومیتــش را آنجــا گذرانــدە بــود )بنــد پــاک 2(. جالــب 
ــوز  ــود هن ــهید کاوە ب ــە ش ــق ب ــە متعل ــی ک ــیون تخت ــع دکوراس ــود آن موق ب
چنــدان تغییــر نکــردە بــود و از ظاهــر تخــت معلــوم بــود کــە صاحــب آن فردی 
منظــم و دارای ذوق بــودە اســت! وقتــی کــە هم بندیهــا در مــورد کاوە صحبــت 
می کردنــد مــن متوجــە شــدم کــە او دارای خصوصیــات بــارزی بــودە اســت و 
یــک زندانــی دارای اتوریتــە میــان هم بندیهایــش بــودە اســت، مســئولین زنــدان 
ــی از  ــد، کاوە یک ــف می کردن ــە تعری ــە ک ــد. آنگون ــاب می بردەان ــم از او حس ه
ــان  ــە خواه ــت و همیش ــودە اس ــع ب ــی آن موق ــان سیاس ــن زندانی رادیکال تری
حقــوق زندانیــان بــودە و در راســتای تأمیــن امکانــات بــرای بنــدی کــە در آن 

قــرار داشــتە، تــالش می کــردە اســت. 

ــود و  ــوردار ب ــای برخ ــه ویژگی ه ــارز راه آزادی از چ ــک مب ــوان ی ــه عن 2. ب
ــه اســت؟ ــورد ایشــان چگون ــما در م ــدگاه ش دی

“مختــار هوشــمند: مبــارز راه آزادی« عنوانی ســت کــە واقعــا درخور و شایســتە 
شــهید کاوە اســت. او بــە عنــوان فرزنــد شــهید از همــان بچگی هــا ایــن پیــام را 
دریافــت کــردە بــود کــە بهتریــن پــاداش بــرای پــدر شــهیدش همانــا ادامــە راه 
ــدان و تبعیــد، بالفاصلــە  اوســت. نهایتــا می بینیــم کــە بعــد از چنــد ســال زن
ــە نیروهــای پیشــمرگه ملحــق می شــود. امــا مهمتــر از خــود ایــن تصمیــم،  ب
درخشــش کاوە در صفــوف حــزب دمکــرات کردســتان ایــران در فاصلــە زمانــی 
کوتاهــی اســت و ایــن نشــانگر آن اســت کــە ایــن شــهید راه آزادی بــە دنبــال 
مجــال و محیطــی مناســب بــودە اســت تــا ایدەهــای خــود را عملــی بکنــد. در 
واقــع کاوە یــک شــخصیت اســتثنایی بــود چــون عــالوە بــر اینکــە دارای طــرح 
و ایــدە بــود، آدم انرژیــک و پراگماتیســتی هــم بــود. بــە گونــه ای بســیار فعــال 
ــم  ــرار ه ــا اص ــالش و گاه ــش ت ــدن ایدەهای ــی ش ــتای عمل ــر در راس و پیگی
می کــرد. البتــە شــهید کاوە تــا جایــی کــە در حــوزە شــناخت و مهــارت او بــود 

ــە نفــع حــزب دمکــرات می دانســت چنیــن می کــرد. و آن را ب
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3. شــهید کاوه در طــول حیــات سیاســی و مبارزاتــی خــود توانســت چــه نــوع 
رفتارهــا و اخالقیــات را بــه نســل امــروز کوردســتان منتقــل کنــد؟ نســل امــروز 
ــی  ــیر مبارزات ــهید کاوه را در مس ــخصیت ش ــا و ش ــد ویژگی ه ــه می توان چگون

خــود بــه الگویــی بــرای قیــام علیــه اســتبداد ایــران اســالمی بــدل کنــد؟

ــە  ــود ک ــن ب ــهید کاوە ای ــای ش ــر از خصلت ه ــی دیگ ــمند: یک ــار هوش مخت
هــم آدم تاثیرپذیــری بــود هــم تاثیرگــذار. او اصــال آدم مغــروری نبــود و هیــچ 
ــزب  ــارج از ح ــی خ ــت او حت ــن خصل ــرد. ای ــازی نمی ک ــاس بی نی گاه احس
ــە  ــئولیتش ب ــوزە مس ــود. کاوە در ح ــردە ب ــدا ک ــت پی ــم موضوعی ــرات ه دمک
مشــارکت نیروهــای جــوان اهمیــت زیــادی مــی داد و آموختەهــا و تجربیاتــش 
ــان را آزاد  ــە آن ــود ک ــد ب ــن معتق ــی داد. همچنی ــرار م ــان ق ــار آن را در اختی
ــل  ــا عوام ــە او ب ــد. رابط ــکوفا بکنن ــان را ش ــا استعدادهایش ــت ت ــد گذاش بای
ــود  ــی باوج ــود ول ــتانە ب ــرد، رابطــەی دوس ــت می ک ــە مدیری ــی ک مجموعەهای
ــود،  ــن، جدیــت در کار و حرکــت در مســیری کــە در نظــر گرفتــە شــدە ب ای
در اولویــت قــرار داشــت. نتیجــە اینــکار هــم تحوالتــی بــود کــە مــا در بخــش 
ــهید کاوە  ــم. ش ــاهدش بودی ــران ش ــتان ای ــرات کردس ــزب دمک ــانەایی ح رس
ــرش در حــوزە رســانە، یکــی از اعضــای جــوان  ــای پیگی ــا تالش ه ــان ب همزم
ــای پیشــمرگه  ــر حضــور نیروه ــە همیشــە ب ــود ک ــرات ب ــری حــزب دمک رهب
ــم  ــرادی ه ــن اف ــی از تاثیرگذارتری ــی داد و یک ــت م ــران اهمی ــتان ای در کردس
بــود کــە در بازگشــت نیروهــای حــزب بــە »شــاخ« نقــش داشــت. نــام شــهید 
ــە  ــت ک ــتە اس ــن گش ــرات عجی ــزب دمک ــان« ح ــا »راس ــەای ب ــە گون کاوە ب
نمی تــوان از راســان نــام بــرد ولــی بــە نقــش و تاثیــر او اشــارە نکــرد. امــا بــرای 
شــهید کاوە ســخت بــود کــە تنهــا در مقدمــات راســان ســهیم باشــد و بگــذارد 
دیگــران راه را ادامــە دهنــد و از جانشــان مایــە بگذارنــد. ایــن بــود کــە حتــی 
برخــالف توصیەهــای رهبــری حــزب، بــا عــدەای از پیشــمرگەها بــە کردســتان 
ایــران بازگشــت و متاســفانە دیدیــم کــە او بعــد چنــد روز پــس از »حماســە 
کوســاالن«، در یــک اقــدام انقالبــی نــادر همــراه بــا همرزمــش شــهید ســرکوت 
صمــدی بــە شــهادت رســید. خــوب همــە ایــن مــوارد کــە ذکــر شــد، بــر نســل 
جــوان و انقالبــی کردســتان تاثیرگذاشــتە اســت و اینــک کاوە جوانمــرد بــە یــک 
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اســطورە تبدیــل شــدە اســت. اســطورەای کــە چــە در درون تشــکیالت حــزب 
دمکــرات کردســتان ایــران چــە خــارج از ایــن تشــکیالت، ارج نهــادە می شــود و 
بــر ادامــە راهــش تأکیــد می شــود. بــە نظــر مــن جوانــان کــورد را بایــد بیشــتر 
بــا ابعــاد و جنبەهــای شــخصیتی و مبارزاتــی شــهید کاوە جوانمــرد آشــنا کــردو 

ایــن بــە نفــع جنبــش مبارزاتــی کردســتان خواهــد بــود.

منبع:

73586/http://www.kurdpa.net/farsi/idame
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مصاحبە با آسو صالح، روزنامەنگار و فعال سیاسی

آسو صالح: شهید کاوه و واقعه افتخارآمیز کوساالن، به برگی از 
تاریخ مبارزات کوردستان تبدیل شده اند

ــی  ــه پیام ــل چ ــارز حام ــانی مب ــرای انس ــگاری ب ــا: روزنامه ن ــس کردپ آژان
می باشــد؟

آســو صالــح: در ســوال شــما می تــوان دو مفهــوم را اســتخراج کــرد، »روزنامــه 
ــه  ــگاری ب ــگار و روزنامه ن ــای روزنامه ن ــارز«. کار ویژه ه ــان مب ــگار« و »انس ن
ــال  ــرای مث ــد. ب ــرق می کنن ــف، ف ــای مختل ــا و مکان ه ــن در زمان ه ــده م عقی
ــال  ــدود ۹۷ س ــورد« ح ــه »روژی ک ــار روزنام ــان انتش ــگاری در زم روزنامه ن
پیــش در کردســتان را بــا انتشــار روزنامــه »ایرانشــهر« تقریبــا در همیــن زمــان 
ــروزه در  ــگاری ام ــب روزنامه ن ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــه کنی ــران را مقایس در ته
هفتــه نامــه »دەنگــی کوردســتان« را بــا انتشــار یــک نشــریه مشــابه در فرانســه 
چقــدر می تواننــد متفــاوت باشــند. نــوع نــگاه روزنامه نــگاری در ایــن نشــریات 
ــد،  ــرای انتشــار نگاهشــان و روشــنگری پرداخــت می کنن ــه ب ــی ک و هزینه های
بســیار متفاوتنــد. چــه بســا در یکــی روزنامه نــگاری می تواننــد چنــان خطرنــاک 
باشــد کــه سرنوشــت مــردم یــک کشــور را تغییــر دهــد، بــرای مثــال اســتفاده 
از مفاهیمــی چــون »تمامیــت ارضــی«، »تجزیــه طلبــی«، »قــدرت مرکــزی«، 
ایرانشــهر،  نشــریات  در  و...  محلــی«  »زبان هــای  محلــی«،  »فرهنگ هــای 

آینــدگان و امثــال آنهــا. 

مفهــوم دوم در ســوال شــما »انســان مبــارز« اســت، بدیــن مفهــوم کــه فــردی 
کــه بــه انسانیســت و کرامــت انســانی بــاور دارد و در راه رســیدن بــه آن مبــارزه 
می کنــد. در ایــن راه هــم احتمــاال هزینه هــای را بایــد پرداخــت نمایــد. »انســان 
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ــه وی بخشــیده اند و  ــارزه، ب ــن مب ــش در ای ــه همراهان ــی اســت ک ــارز« نام مب
ــان  ــه انس ــرایطی ک ــر و ش ــر فک ــی اگ ــد، حت ــی می باش ــوم مثبت ــه مفه همیش

مبــارز بــا آن مبــارزه می کنــد، وی را بــا نــام دیگــری خطــاب کننــد. 

ــک  ــه ی ــد ب ــگار« می توان ــه ن ــک »روزنام ــکان، ی ــان و م ــرایطی از زم در ش
»انســان مبــارز« تبدیــل شــود. بــه ایــن معنــی کــه فــرد از ابــزاری بــرای انتشــار 

ــد.  ــتفاده می کن ــرش اس فک

ایــن کار، حاکــم و همفکــران حاکمــان را مــی آزارد و آنهــا را بــه واکنــش وا 
ــود.  ــل می ش ــی متحم ــگار هزینه های ــرد روزنامه ن ــب ف ــن ترتی ــی دارد و بدی م
ــدا  ــدم پی ــگار« تق ــر »روزنامه ن ــارز« ب ــوم »انســان مب ــن شــرایطی مفه در چنی
ــک  ــیده اند و از ی ــرد بخش ــه ف ــردم« ب ــه »م ــت ک ــون مفهومیس ــد، چ می کن

ــرد.  ــه می گی ــغلی فاصل ــل ش تایت

ــرد،  ــهید کاوه جوانم ــون ش ــارز همچ ــانی مب ــدگاه انس ــا: از دی ــس کردپ آژان
ــاند؟ ــردم برس ــه م ــی را ب ــه پیام ــد چ ــگار بای روزنامه ن

آســو صالــح: شــما در ایــن ســوال دقیقــا پاســخ ســوال قبــل را تائیــد کرده اید، 
یعنــی بــا نگاهــی بــه زندگــی و مــرگ کاوه جوانمــرد بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
ــان  ــوم »انس ــه مفه ــرده و ب ــور ک ــگار« عب ــک »روزنامه ن ــوم ی ــه وی از مفه ک
ــیار  ــی بس ــهادتش، حت ــل از ش ــوم را قب ــن مفه ــت. او، ای ــیده اس ــارز« رس مب
ــود و ایــن کارش  ــگاری مشــغول ب ــه روزنامه ن پیشــتر، زمانــی کــه در داخــل ب
ــل  ــک تایت ــان از ی ــرد. کاوه از آن زم ــم تحمــل نشــد، کســب ک از ســوی حاک
شــغلی کــه هرکــس می توانــد داشــته باشــد فاصلــه گرفــت و مردمــش عنــوان 

»انســان مبــارز« را بــه وی بخشــیدند. 

محتــوای پیــام کاوه البتــه کــه مهــم اســت، ولــی مهمتــر از آن ایــن اســت 
کــه شــهید کاوه توانســت در زندگــی کوتــاه و پربــارش ایــن پیــام را بــه مــردم 

برســاند. 
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آژانــس کردپــا: »زمــان و رویدادهــا« در زمینــه روزنامــه نــگاری بــرای شــهید 
کاوه، چــه اهمیتــی داشــته اســت؟

آســو صالــح: زمــان و رویدادهــا یعنــی تاریــخ، بــه عبــارت دیگــر ایــن زمــان و 
رویدادهــا هســتند کــه تاریــخ یــک مــردم را می ســازند. تاریــخ را اگرچــه حاکمان 
ــند، از  ــارز می رس ــام انســان مب ــه مق ــه ب ــی ک ــی روزنامه نگاران می نویســند، ول
یــک ســو ایــن تاریــخ را بــه چالــش کشــیده و واقعیــات تاریخــی مــردم را پیــش 
ــه  ــود ب ــا، خ ــق قهرمانی گری ه ــا خل ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــان می گذارن رویش

بخشــی از تاریــخ مردمشــان تبدیــل می شــوند.

ــارزات  ــخ مب ــی از تاری ــه برگ ــاالن، ب ــز کوس ــه افتخارآمی ــهید کاوه و واقع ش
ــزار  ــان، از اب ــه ای از زم ــرد در بره ــده اند. کاوه جوانم ــل ش ــتان تبدی کوردس
ــداف انســانی خــود اســتفاده  ــه اه ــرای رســیدن ب ــگاری ب نشــریات و روزنامه ن
کــرد کــه حاکمیــت در اوج قدرتــش قــرار داشــت و مبارزاتمــان از وضعیت فعال 
خــود دور شــده بــود. کاوه جوانمــرد از ایــن مســأله یــک درک عمیــق داشــت و به 
»رســالت تاریخــی« خــودش هــم بســیار واقــف بــود. او در خانــواده ای بــود کــه 
ــود، »اینــک« نیــز  در »گذشــته« هزینه هایــی در راه مبــارزات متحمــل شــده ب
ــا ایــن هزینه هــا روبــرو بــود، ولــی بــه مفهــوم »زمــان«،  بــه گونــه ای دیگــر ب
»آینــده« و »رســالت تاریخــی«اش بســیار واقــف بــود، همانگونــه کــه رهبــرش 
قاســملو. »راســان« آغــاز شــده بــود و الزم بــود کــه انعــکاس فریــاد راســان بــه 
گــوش همــه برســد. در ایــن راه پیــش قــدم شــد، در صورتــی کــه می دانســت 
می توانــد بــه قیمــت زندگیــش تمــام شــود. ولــی او از »خــود«، گذشــته بــود 
و اینــک یــک »هویــت جمعــی« را نمایندگــی می کــرد، از »اینــک«، گذشــته بــود 
ــه  ــود ک ــیده ب ــه رس ــن نتیج ــه ای ــن ب ــرد. بنابرای ــم می ک ــده« را تجس و »آین
ــی از  ــد برگ ــداد« می توان ــن »روی ــا ای ــن راه شــهید شــود، ب ــر در ای ــی اگ حت
تاریــخ مردمــش را بنویســد کــه قــادر اســت سرنوشتشــان را تغییــر دهــد. تردیــد 

نکــرد، رفــت، شــهید شــد و زمانــی نــو خلــق کــرد. 
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آژانــس کردپــا: دیــدگاه شــما دربــاره شــهید کاوه جوانمــرد در زمینــه 
می باشــد؟ چــه  روزنامه نــگاری 

ــد  ــه نمی توانن ــی هم ــند ول ــگار باش ــد روزنامەن ــه می توانن ــح: هم ــو صال آس
ــگار  ــن صــورت، همــه می تواننــد روزنامه ن ــه ای ــه ای باشــند. ب ــگار حرف روزنامه ن
ــای  ــرای آرمان ه ــان و ب ــرای مردمش ــتند ب ــر نیس ــه حاض ــی هم ــند، ول باش
ــهید  ــد، ش ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــور ک ــند. همانط ــگار باش ــان روزنامه ن انسانی ش

ــود. ــارز« رســیده ب ــه مقــام »انســان مب کاوه، ب

بــا توجــه بــه شــناختی کــه از شــهید کاوه دارم، »روزنامه نــگاری« یــک مفهــوم 
پارادکســیکال در زندگــی او بــود. زمانــی کــه در داخــل بــه صــورت حرفــه ای 
ــی خــود  ــگاری می کــرد، همــواره تــالش می کــرد کــه اهــداف مبارزات روزنامه ن
ــیدن  ــش کش ــه چال ــن ب ــه ضم ــوم ک ــن مفه ــه ای ــگاه دارد، ب ــت ن را در اولوی
ــد  ــردم تاکی ــنگری م ــر روش ــواره ب ــتان، هم ــت در کردس سیاســت های حاکمی

داشــت. در ایــن زمینــه نیــز هزینه هــای ســنگینی متحمــل شــد.

زمانــی نیــز کــه فعالیــت حزبــی را شــروع کــرد و در ارگان انتشــارات حــزب 
دمکــرات دوره ای تــازه از زندگیــش را آغــاز کــرد، همــواره تــالش می کــرد کــه 
ــگاری و صداقــت در نوشــتار را رعایــت کنــد، متاســفانه  پرنســیپ های روزنامه ن

در ایــن راســتا نیــز نامالیماتــی متحمــل شــد.

ولــی آنچــه مبرهــن می باشــد ایــن اســت کــه کاوه جوانمــرد، روزنامه نــگاری 
بــود کــه بــه مقــام انســان مبــارز رســیده بــود، بــر رســالت تاریخیــش واقــف 
بــود و هــر قدمــی کــه برمی داشــت، آگاهانــه بــود، همانگونــه کــه شــهادتش.

منبع:

73588/http://www.kurdpa.net/farsi/idame
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بەشی پێنجەم:
بەڵگەی دیکۆمێنتی و ئەلبۆمی وێنەکان
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371شەریف فەالح

کاکۆ و مامۆستا سەرکەوت لە کۆنگرەی 15ی حدکا
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ناسنامەی شەهید کاوە

کاکۆ بە منداڵی



373شەریف فەالح

کاکۆ لە تەمەنی چوار ساڵیدا – بانەمەڕی 1٣٦1

کاکۆ لە تەمەنی 10 ساڵی
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کاکۆ و دایە نەهیە لەسەر گڵکۆی شەهید نەجمە جەوانمەرد لە کرماشان - 
کۆتاییەکانی دەیەی ٦0

شەهید نەجمە جەوانمەرد



375شەریف فەالح

کاکۆ لە تەمەنی مێرمنداڵیدا

لووتکەی دەماوەند پاییزی 1٣٨1
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کاکۆ لە تەمەنی 25 ساڵیدا



377شەریف فەالح

لووتکەی دەماوەند - پاییزی 1٣٨1
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لووتکەی دەماوەندی تاران - پاییزی 1٣٨1 
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لووتکەی ئاویەر – زستانی 1٣٨٣
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مەلەوانگەی کۆیە – هاوینی 1٣91

کاکۆ و بەرهەمهێنەرانی فیلمی چریکەی هەوررام لە هەورامان - ساڵی 1٣7٨



381شەریف فەالح

کاکۆ، نەناسراو، هادی زیائەدینی و فەرهاد مێهرانفەر دەرهێنەری فیلمی چریکەی 
هەورام – 1٣7٨

کاکۆ لەگەڵ گرووپێکی هەڵپەڕكێ و بەشداریی فێستیڤاڵێک لە سلێمانی – 2004
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کاتی بەشداری لە فیلمی چریکەی هەورام - ساڵی 1٣7٨ 



383شەریف فەالح

هونەرمەندی میللی بەرات نوورانی )کا بەرات( کاکۆ و گرووپی هەڵپەڕکێی )شاهۆ(ی 
سنە لە سلێمانی

خەاڵتی ڕێزلێنانی وەزیری ڕۆشنبیریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 384

چەند نموونە
لە کارە هونەرییەکانی کاکۆ

وێنایەک لە زیندانی مەحەتەی هەولێر



385شەریف فەالح
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387شەریف فەالح
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نموونەیەک لە دەستخەتی کاکۆ



389شەریف فەالح

چەند نموونە لە ڕاپۆرتی کار و چاالکیی کاکۆ
لە قۆناغی خەباتی ڕێکخستن نهێنی لە شاری سنە

تێبینــی: لــەم بەڵگــە ڕاپۆرتانــەدا »ئــارش« نــاوی نهێنیــی کاک تەیمــوور مســتەفایی 
و »ئاســۆ«ش نــاوی نهێنیــی شــەهید کاوە بــووە.



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 390



391شەریف فەالح
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393شەریف فەالح
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395شەریف فەالح
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397شەریف فەالح
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399شەریف فەالح
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401شەریف فەالح
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403شەریف فەالح

وێنەکانی ناو زیندان

زیندانی مەراغە - ساڵی 1٣٨7

دارا قورەیشی و کاکۆ زیندانی مەراغە - ساڵی 1٣٨7
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زیندانی مەراغە - ساڵی 1٣٨7

زیندانی مەراغە - ساڵی 1٣٨7



405شەریف فەالح

زیندانی مەراغە - ساڵی 1٣٨7
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دوو بەڵگە و دیکیۆمێنتی کاتی بەندکرانی کاکۆ



407شەریف فەالح
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دەورەی 19٣ی سەرەتایی پێشمەرگە لە فێرگەی سیاسی – نیزامی – بەهاری 
1٣٨9

کاکۆ و دایە نەهیە 



409شەریف فەالح

کاکۆ و دایە نەهیە

کاکۆ و ئاژین ڕەزابی هاوسەری -1٣92
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کاکۆ و ئاژن ڕەزابی هاوسەری

کاکۆ و ئاژین 1٣91



411شەریف فەالح

کارتی ئەندامێتی لە ڕێکخراوی ڕۆژنامەنووسانی بێسنوور
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ئاژین ڕەزابی، کاکۆ، شەهید شۆڕش و شیما مینبەری هاوژینی / هەولێر – 
کەمپی جێژنیکان ساڵی 1٣9٣

کاکۆ لە پازدەیەمین کۆنگرەی حدکا –پاییزی 1٣91



413شەریف فەالح

کاکۆ لە پازدەیەمین کۆنگرەی حدکا

کاکۆ و شەهید سەروان چەکۆ ڕەحیمی لە کۆبوونەوەیەکی ڕیبەرایەتیی حدکا



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 414

کاک »کاوە« ساو
تکایە لە ڕێگەی فەرماندە »سەرکەوت«ەوە

بە سوورخەاڵتانی ڕاسان بڵێ، پەیامەکەتان گەیشت...
فەرەیدوون ئەرشەدی



415شەریف فەالح

ئاژین ڕەزابی و شەهید کاکۆ – 2٨/12/1٣94- سیدەکان

 کاکۆ: سۆز و بزە
 بزەیەک بە سروشتی یاخیبوون،

یاخیبوونێک لە ڕەگەزی خاک و خاکێک بە بۆنی بەرگی پێشمەرگە...



کاکۆ؛ ئیرادەی ڕاسان لە شار و شاخ 416

کاکــۆ: لێــرە خــاک توانــای بڕینــی مەیلــی نییــە! 10ی خاکەلێــوەی 1٣95 گۆڕســتانی 
»بــاغ فــردوس«ی کرماشــان، شــوێنی پولێــک شــەهیدی رێــگای سەربەســتی، داخێــک 
و بەهایــەک کــە قــەت قەرەبــوو ناکرێتــەوە! دایکــم دوای زیاتــر لــە ٣ دەیــە، هەمدیســان 
لەگــەڵ یــارە شــەهیدەکەی پەیمانــی نــوێ کــردەوە و ئەمنیــش لــە ئاســتی هەردووکیــان 
هــەروا شــەرمەزارم... لــە ئاســتی بــااڵی شــکۆمەندت لــە ســەر ســێدارە و لــە ئاســتی دڵــی 

پــڕ لــە خــەم و تەمەنــی پــڕ مانــای شــکۆدارت.

دایە نەهیە لەسەر گڵکۆی شەهید »نەجمەدین جەوانمەرد«ی هاوسەری لە باخی 
فیردەوسی کرماشان



417شەریف فەالح

کاکۆ: گەر ئاسمانی کۆچ سنووری نەبوو، ژیان دەبێتە مەودا
ڕەحیم مەنگوڕی، مستەفا هیجری، شەهید کاکۆ و بێهزاد ڕەسووڵی – 

نەورۆزی ڕاسان 12/1٣94/2٨

چۆپی کێشی ڕاسان – ڕێوڕەسمی نەورۆزی ڕاسان 2٨/12/1٣94 چیاکانی سیدەکان
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کاکۆ- 2٨/12/1٣94 نەورۆزی ڕاسان – چیاکانی سیدەکان

کاکۆ، ئاژین ڕەزابی، دڵنیا لوتفی و شەریف فەالح، نووسەری ئەم دێڕانە
نەورۆزی ڕاسان - 12/1٣94/2٨



419شەریف فەالح

شەهید سەرکەوت، ئاژین ڕەزابی و کاکۆ – 2٨ /12 /1٣94 چیاکانی 
سیدەکان – نەورۆزی راسان

هەنــگاو بــەرەو ئاســۆ، بــەم چەشــنە بــزە دەگــرێ ئەمجارەیــان هەبوونــی تــۆ، 
زەمیــن و ئاســمان گــرێ ئــەدات! ئێــرە ســەنگەری خەباتــە بــە کاتــی بەرگــری...
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 کاکۆ: بزوێنەرە!
بایەخی خاک بە پیرۆز بوونیەتی.. خوێنی نێو شادەماری خاکی نیشتمان بە خشپەی 

بن القی پێشمەرگە، دەکەوێتە جمان. دارستانەکان هەناسەیان سوار دەبێت و 
 کانیەکان، فرمێسکی کامەرانی شاخ و هەرد، هەڵدەوەرێنن.

 ئەمە راسانێکە بۆ گەل
 گەلێک و دێمۆکراتێک
دێمۆکراتی بزوێنەر
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کاکــۆ: ئــازاری مال ئاواییکردنێــک کــە تۆزقاڵێــک گەرەنتــی گەڕانەوەشــی لەســەر نییــە، 
ــر و سیاســی تر و  ــر و قووڵت ــر و لۆژیکی ت ــد و شــاریش پــێ گرینگت ــی گون ــە ئازادکردن ل

دەیــان دەســتەواژەی پــڕ لــە بەتاڵــی دیکــە بــە بایەختــرە.
ئــەو »ســطحی نگری«یــەم لــە دەیــان وتــاری دوور و درێــژ »خــۆش چەواشــە« پــێ 

پــڕ بەهاتــرە!
ــک و  ــۆری دایکێ ــازار و ناس ــە، ئ ــەی گەلێک ــز و هەناس ــە، رەم ــەو ماڵ ئاوایی ــەزی ئ ت
ــکات. ــی ب ــتی پ ــت هەس ــەس ناتوانێ ــوو ک ــە هەم ــتێکە ک ــاردی خۆشەویس ــە س هەناس

ــن  ــی دەڵێ ــن، پ ــن بەدەســتی بێن ــەی ناتوان ــە ئەوان ــە ک ــە، ئامانجێک ــە شــێعر نی ئەم
ــێعر... ــوعار و ش ش

لیباس خاکیەکان ئێوە هەر براوەی ئەو چەواشە بازاڕەن.
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دایە نەهیە لە شوێنی دواسەنگەر و شوێنی شەهیدبوونی کاکۆ

ئاژین ڕەزابی دوای دوو ساڵ لە شەهیدبوونی:

لــە  پــڕ  ماڵــە  بــۆ کۆیــە و  هاتنــەوە  نــە  پــاش دوو ســاڵ،  لــە  بــاوان  کاکــۆ 
بیرەوەرییەکەمــان و نــە ســەردانی دارەکانــی باخەکــەی بوڕیــەر، تەســکینی پێمــان نــەدا. 
لــە کام خــەم و ناســۆری ئــەم دوو ســاڵە بدوێــم؟ لــە ئــازاری هاتنەوەمــان بــۆ ئــازادی؟ 
ــەکان؟ ــوو یادەوەریی ــاڵ و هەم ــاو م ــەوەی ن ــان؟ بینینی ــەوەی دەروازەی ماڵەکەم  کردن
گوڵــەوە  بــە دەســتەیەک  هەمیشــە  بــووم وەک  فرۆکەخانــە چاوەڕێــت  لــە  کاکــۆ 
ــاو  ــە ن ــحاڵیت ل ــە خۆش ــڕ ل ــزەی پ ــت وب ــکی چاوەکان ــااڵ و تیش ــوازم و ب ــە پێش بێیت
ــت  ــە ئازادی ــەن ل ــم حەتم ــووی! وت ــر نەب ــارە ئیت ــەاڵم ئەمج ــم، ب ــدا ببین ــەدان کەس س
هەمــوو  لــە  کاکــۆ  نەبــووی.  وێیــش  لــە  بــۆم،  ئەیکەیتــەوە  مــاڵ خــۆت  دەرگای 
بگــرم... نەمدەتوانــی دەســتت  بــەاڵم  ئەتمــدی،  و  هەبــووی  ماڵەکــەدا   کونجێکــی 
نەکردینــەوە.  ئارامــت  و  نەهــات  دەنگــت  و  دەگریایــن  دایکــم   لەگــەڵ 
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دایە نەهیە لەسەر گڵکۆی شەهید نەجمە جەوانمەرد – باخی فیردەوسی کرماشان

گڵکۆی شەهید نەجمەدین جەوانمەرد – باخی فیردەوسی کرماشان

بێــژە  کاکــۆ  دواســەنگەرەکەی  بــە  بوریــەر  بــۆ  چــووی  کــە  دایکــە   وتــم 
خــۆ شــێوانی نــەو ماڵیەکەمــان و بینینــەوەی کتێــب و لیباســەکانی کاکــۆ لــە پــاش دوو 
ســاڵ وەک ئــەو ســاتە ســەخت بــوو کــە هەواڵــی شــەهیدبوونی هــات. کاکۆ بــاوان تۆ ئەمە 
 چەنــد رۆژە بــۆ مــن شــەهیدبووی، خــۆ تــا ئیســە مــن نەمتوانــی بــوو پێت بێژم شــەهید. 
ئەبێتــەوە  تازەتــر  کەســەکەم،  گشــت  نابــڕێ  مەیــل  ســەردانانەمان  ئــەم  کاکــۆ 
 ئــازاری لــە دەســتدانت. نــە گریــان کۆتایــی دێــت و نەفرمێســکمان دوایــی دێــت.

شەهیدبوونت پیرۆز قارەمانەکەی ڕاسانەوەی ڕۆژهەاڵت.
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کاکۆ لە مەهاباد میوانی پێشەوای مەزن و ڕێبەرە


